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 بسم هللا الرحمن الرحيم  
 

الحمد    ب  الادديلم،  ا صال ددلس صاللددلي  اددب اد،  امرسلددي، صالم اددا،  ا ص اددب  لدد  
 هم بإحلين إلب يوي ال ي  .صصحب  أجما،  ا صم  تبا

 أمي با  :
فهذه بيقة م  ت اجم مشيه،   امي، الملام،   س  التيبيخ الم أق   بهي االاتلاي  ا 
صال الح ددد  ا صارمدددي ارتض،ددده با دددي مكهدددي ا صمدددي ت اتددد  ا ،ددد  ا  صهددد  تددد اجم لللددده 

 بيلطوياة ا صت از  اب الاظة صالاس س م  حليس المت جم ل  .
صف،هددددي الادددديلم صالاالدددد  صالزاهدددد  صالددددوا   صالمحدددد   ادبهي ماهددددي صهدددد  مشدددداو ة بم ددددي 

 ق امب صمح ث، صالمال  صالمؤبخ صالطس،ب صال اعلة ا صالم ش  صالمجيه ....
جماتهددي مدد  هكددي صهكدديل لدد  ا صل دد  بأيدده مدد  بددي  الاي دد س ص دداهي  اددب الكدده ا صال 

 ة .المي أرهي للله موجودس ف  موقع صاح  ا بل ف  مواقع   ي س متا ق
ب لكددي الاددودس إل،هددي فلددكزي هي بح ددي صتوثلضددي باددون   صت اتهددي امددي هدد   الدد  ا صان قدد     

 تايلب .
 قيل الا زدق يهج  ج ي ا :

 أصلئك  بي   فجئك  بم اهم    إذا جماتكي يي ج ي  المجيمع
فمدددي رحددد  ادددو  ثمددد س مددد  ثمددديبهم الليرادددة ا د اكدددي بلدددتيرهم ا فضطاكدددي باددد  الدددوبصد 

  اكي رلتكشق م   س، هي ف،زداد إيميركي صيض،ككي صق بكي مكهم .صال ييح،  ا
 لاا  أبتج  مكهم شاي ة  أحب ال يلح،  صلله مكهم 
 صلو اكي اوا، ف  الب ي ة   صأك ه م  تجيبت  المايص  

 اذلك مع فه اتهي 3هذا صق  قمه باه اتهي صتكللضهي ا صص اهي ف  الشيماة 
 ب  ايتسهي صريش هي صال ال  ا،هي ف  ال ابي  . باجلًي م  المولب  ز صجل أن يكاع

 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود  

 ي 26/8/2008هد الموافق ل  1429شعبين  24 
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 سعيد بن المسيب
 

اإلاددددلي  زيددددز بددددك صبام يلددددك أيهددددي ال جل..إرددددك ايلجسددددل ال ااددددخا صقادددده فدددد  صجدددد  
 قَّ ام زل قيدب  اب أن يضف ف  صج  البيطل الم ججالطغيس.. امتكي أن الح

 بيلللحا صأن المؤم  ال تزي ه المح  إال  زس صايميًريا أمي الظيلم ف، جع إلب
 ا،  التيبا، . الوبا،ا يتخيذل صيتضهض ا يخشب الف الحق ص زس اإلاليا فهك،ًئي لك يي

)اا،  ب  المل،ب( صل   -ب      ك -با  م   اكت،  م   لفة الايبصق  م  
ف  الم يكة المكوبس؛ ح،ث ابيب ال حيبةا ف أ   مد  بد  الخطدي ا صادمع   مدين بد  
 اددينا ص ال،دديا صزيدد  بدد  ثيبددها صأبددي مواددب امشددا غا صأبددي ه ي س..ص ،دد هما فكشددا رشدداس 
مبيبادةا صادديب  اددب رهجهدما صاقتدد   بافادديلهما صبص   دكهم أحيديددث باددول   صدداب 

 تزصج بكه ال حيب  الجا،ل أب  ه ي سا ف ين أ ام الكيس بح ي  .   ال  صااما ص 
صهبدد    فدد  رشددات  البدديك س ذادديً، متوقددً اا صذاكدد س قويددةا حتددب شدده  لدد  ابدديب ال ددحيبة 
صالتيبا،  باادو المايردة فد  الاادما صادين بأس فضهدي، الم يكدة فد  زميرد ا صالمضد ي  اد،هم 

صهو  -ب      ك -ين  س    ب   م  ف  الاتو ا حتب اشته  باال  الاضهي،ا صا
إذا ادئل  د  ملدالة صدعبة فد  الاضد ا ادين يضدول:  -المض ي ف  الاتدو  بيلم يكدة  ردذال
 ااوا اا،ً ا فض  جيلس ال يلح، .

صيضدول  كد  قتديدس: مدي بأيده أحدً ا قدب أ ادم بديلحلل صالحد اي مكد ا صيااد  ابد  الملدد،ب 
الازيددز( اددين أحدد  تلم،ددذها صلمددي تددولب  مدد   فخددً ا أن الخالاددة الادديدل ) مدد  بدد   سدد 

إميبس الم يكة لم يض  أمً ا إال با  ااتشيبس اا، ا فض  أبال إلل   م  بجًل يلال  ف  
أمدد  مدد  اممددوبا فدد  يها فاسدد  الدد  وس صذهددب مادد ا فضدديل  مدد  بدد   سدد  الازيددز لدد : 

 أ طا ال جلا إرمي أبااكيه يلالك ف  مجالك.
  فوع ال أسا  زيز الكاسا فام يح   بأا  أبً ا مغص يش اا،  ط،اة حليت  م

إرلينا حتب صلو ألهسوا ظه ه بيللليطا أص ه دصه بضطع بقست ا فهي هو ذا أم،  الم يكدة 
 ف   ه  الخالاة  س  الماك ب  م صان يام ه بيلسلاة لاول،  ب   س  الماكا فلمتكع

تظد ه مد  الادذا ا صمدي إن ف،ه ده ب     كض ا فام يت اجع    بأي  ب دم  امد  بمدي يك
أ ادد  اددا،  مخيلاتدد  حتددب جدد دصه مدد  ثليبدد ا ص دد بوه  ملدد،  اددوًطيا صطدديفوا بدد  فدد  
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أادواق الم يكدةا صهدم يضولدون: هدذا موقدف الخدزغ   ف،د د  اد،هم ادا،  فد  ثضدة صايمددين: 
 بل م  الخزغ ف بري إلب مي ر ي .

ادا، ..كين هللا  أحدوج  صلمي  ام  س  الماك بمي صكا  صالب الم يكة المد  صاتدب إللد :
إلددب أن ت ددل بحمدد  مدد  أن ت دد ب ا صارددي لددكاام مددي  كدد ه مدد   ددل ا صبادد  اددل هددذا 
التاذيب الذغ ريل  اا،  جي،ه بجل يح    ف  ال  ي،  اب بك  أملدةا فمدي ادين مكد  
 إال أن قديل: الاهددم أ ددز ديكدكا صأظهدد  أصللددي،لا صأ دز  أ دد ا،ل فدد   يفلدة ممددة محمدد 

 ام.صاب    ال  صا
صدداب )الحجدديج بدد  يوادددف ال ضادد ( ذا  مدد سا صاددين ي ددداب بلدد  ةا فاددم يددتم بادددوع 
ال لس صاجودهي امدي يجدبا فا دذ ادا،  اًادي مد  الح دب صبمديه بد ا فيرتبد  الحجديج 
لذلك صاطمدان صتمهدل فد  صدلت ا صادين ذلدك قسدل أن يتدولب الحجديج اإلمديبسا صبفد  

فة اإلادلملة؛ صذلدك حد،  أباد الخالادة اا،  أن ت ون ابكت  أ ظم ا، س ف  دصلة الخل
 سدد  الماددك بدد  مدد صان أن يخطددب ابكددة اددا،  لددول   هدد ه الول،دد ا ل دد  اددا،ً ا بفدد  

 بش سا صزصج ابكت  م  طيلب  ام فض، .
فضدد  اددين للددا،  جادددلس يضدديل لدد  ) سددد    بدد  صدا ددة( فابطددا  كددد  أييًمدديا فلددال  كددد  

تا  ه هو م ض زصجت  صموتهديا فضديل لد : صطاب ا فاتيه صا تذب إلل ا صأ س ه بان اسب 
أال أ امتكي بم  هي فكاودهيا أص بموتهي فكشه  جكيزتهيا ثم قيل: يدي  سد    تدزصجا صال 
تادددق   صأرددده أ دددز ا فضددديل: ي حمدددك   صمددد  يزصجكددد  صأردددي فض،ددد   فضددديل ادددا، : أردددي 

صا  اً دي   أزصجك ابكت ا فلاه  سد    اادتحلي،ا فضديل ادا، : ميلدك اداها أادخًطي
فضيل  س   : صأي  أري مكهي  فضيل: قم صادع راً ا م  امر يبا ف  ي ل  فاشه هم  اب 
الك ددديح )الدددزصاج(ا فامدددي صددداوا الاشدددي، توجددد  ادددا،  بيبكتددد  إلدددب الاض،ددد  صماهدددي الخددديدي 

 صال باهم صالطاييا صالزصج ال يايد ي  ق مي هو فل   
 ادب ح دوبهي أبباد،  ادكة لدم  صح ص اا،   ادب ح دوب صدلس الجمي دةا صصاظدب

يتخاددف  ددد  صقددده صاحددد ا صادددين ادددا،  تال،دددي صبً ددديا يدددذا    ا ،دددً اا جدددي،ه بجدددل صهدددو 
م ي ا فلال     ح يث صهو م طجع فجادس فح ثد ا فضديل لد  ذلدك ال جدل: صدد  
أردددك لدددم تدددتا  صال تتادددب رالدددكا فضددديل: إرددد  ا هددده أن أحددد ثك  ددد  بادددول   صأردددي 

وق، ه لح مي    قول : ال تضولوا م لحف صال مللج ا مدي م طجعا صم  احت ام  صت
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كين   فهو  ظلم حل  جم،لا فهو يا ه أن ت غ  اامدة م دحفا أص اامدة ملدج  
 أص ال اامة  ، همي ت ون   تايلب إجلال لشارهي صتاظلًمي.

صمدد ض اددا، ا صاشددت  صجادد ا فدد  ل  الدد  ردديفع بدد  جس،دد  يددزصبها فددا مب  الدد ا فضدديل 
هوها فاااواا فافيق فضيل: م  أم ام أن تحولوا ف اش  إلب الضسادة..أريفع  قديل: ريفع: ص   ج  

راددما قدديل لدد  اددا، : لددئ  لددم أكدد   اددب الضساددة صالماددة هللا  ال يكااكدد  تددوج،هام ف اشدد ا 
صلمددي احت دد  اددا،  بدد  الملدد،ب تدد ل مددياًلا فضدديل: الاهددم إرددك تااددم أردد  لددم أت اهددي إال 

  اددكة ثددل  أص أببددع صتلددا،  مدد  الهجدد سا ف حمدد    مصددون بهددي ديكدد ا صمددي  اددا،
 بحمة صاااة

 ـــــــــــــــ
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 سعيد بن جبير أعلم التابعين بالتفسير
 

كددين اددا،  بدد  جس،دد  مدد  ابدديب التدديبا، ا الددذي  ادديبصا  اددب اددك  الهدد  ا صاقتاددوا أثدد  
وا فدد  الم ددطابا صبددي وا الدد رلي طاًبددي لد دد  . صقدد  صثضدد  أهددل الااددم ايفددةا حتددب قدديل

 صصا : ثضة إميي حجة  اب الملام،  .
إمددي  يكًاددي  اددب اتددي  يددتااما أص قي ًمددي فدد   -مكددذ راومددة أظادديبه  -كددين الكدديس ي صردد  

 مح ا  يتاس ا فهو ب،  طاب الاام صالعبيدسا إمي ف  حيلة تااما أص ف  حيلة تاس  .
 بغ ا ص أبد  أ ذ اا،  الاام    طي اة م  ابيب ال حيبةا م  أم يل أب  اا،  الخد

مواب امشدا غ ا ص سد    بد   مد  ا ب د  هَّ  دكهم أجماد، ا ل د  يبضدب  سد    
 هو الماام امصل ل  . -حس  هذه اممة  -ب  عبيس 

الزي ادددا،  بددد  جس،ددد   سددد    بددد  عبددديس لدددزصي الظدددل ل ددديحب ا فا دددذ  كددد  الضددد  ن 
  صداب    الد  صادام صقد أ  صتال، ها صتاضب  ك  الض ا،ا  الض  رلة ال يبتة    باول

بهيا صتاض    اب ي يد  فد  الد ي ا صتاادم مكد   ادم التاصيدلا حتدب أصدبا مد  المايردة مدي 
جال با  مايص ي  يضول فل : مي  اا،  ب  جس،د  ا صمدي  ادب ظهد  امبض أحد  

 م  أهل زمير  إال صهو محتيج إلب  ام  .
امصل ف  الاتو ا ص الد  المادول فد  ص ك مي ايره إقيمت  ف  ال وفةا اين هو الم جع 

 اددم التالدد، ا ل بجددة أن ابدد  عبدديس ب دد     كهمددي اددين يح،ددل إللدد  مدد  يلددتاتل ا 
صيضول مهل ال وفة إذا مي أتوه لللالوه    شد ،: ألدلس فدلام ابد  أي الد همي،   ياكد  

 . -صاين حبش  امصل  -اا،  ب  جس،  
يحظب بهيا ص يصة ما فت  الوااداة بتالد،  ص اب ال  م م  مايرت  الااملة الت  اين 

امدي هدو  -ادين يتدوبع  د  الضدول فد  التالد،  ب أيد   -بحمد     -كتي   ا إال أر  
صممدي يد ص   كد  فد  هدذا الشدان: أن  -شان اللاف مد  ال دحيبة ب دوان    اد،هم 

دض   ا أحدب إلد َّ  بجًل اال  أن ياتب ل  تال،ً ا لاض  نا فغ با صقيل ل : من يلدضب ش 
 م  أن أفال ذلك .
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صمجدل ملزمدة ادا،  ابد  جس،د  لدد ابد  عبديس ب د     كهمديا صمايرتد  الااملدة بد،  
التيبا، ا فض  ايره أقوالد  م جًادي أايًاديا صمدكهًل  دذًبي مهدل التالد، ا ي جادون إل،هديا 

 صيغت فون م  ما،كهي ف  تال،  ا ،  م   يي  الذا  الحالم .
ثَّق   ا مي، الج ح صالتا يل اا، ًا ا صبص   ك  أصحي  ال تب اللتة ص ، هم م  صق  ص 

أصدحي  الحدد يث. قديل ابدد  حبدين فدد  اتدي  ) ال ضددي  (: ادين فض،ًهدديا  يبدً اا في ددًلا 
 صبً ي .

صممدي يردد ص   دد  اددا،  صتااضد  بدديلض  نا مددي ذادد ه أبددو رعدلم فدد  ) الحالددة ( قدديل: ) اددين 
،  المغ   صالاشي، ف  شده  بم دين ( صفد  بصايدة اا،  ب  جس،  يختم الض  ن فلمي ب

 ثيرلة: ) أر  اين يختم الض  ن ف  ال ل،ات،  ( .
مواقف مشهوبس صمدثث  مشدهودس مدع الحجديج ا الدذغ قتاد   -بحم     -صق  ايره ل  

 صس ًا ف  شعبين اكة  مس صتلا، ا صهو اب  تلع صأببا،  اكة .
و محم  صيضيل أبو  س    ال وف  الماد  مد  اا،  ب  جس،  اما غ الوال  موالهم أب

أكدديب  أصددحي  ابدد  عبدديس اددين مدد  أ مددة اإلاددلي فدد  التالدد،  صالاضدد  صأرددواع الااددوي 
صا د س الامددل ال دديلا بحمدد    صقدد  بأ   اضددي مدد  ال ددحيبة صبصغ  دد  جمي ددة مددكهم 

   صالاشي، ص ك   اق م  التيبا،  يضيل إر  اين يض أ الض  ن ف  ال لس فلمي ب،  المغ
 تمددة تيمددة صاددين يضادد  فدد  ال عبددة لضادد س فلضدد أ ف،هددي الختمددة صببمددي ق أهددي فدد  بااددة فدد  
جو  ال عبة صبص   ك  أر   تم الض  ن م ت،  صر اي ف  ال لس ف  ل،اة فد  ال عبدة 
صقيل افلين ال وبغ     م ص ب  ملمون    أبل  قديل لضد  مدي  ادا،  بد  جس،د  صمدي 

صهدو محتديج إلدب  امد  صادين فد  جمادة مد   د ج مدع ابد    ادب صجد  امبض أحد  إال
امشاث  اب الحجيج فامي ظا  الحجيج ه   ادا،  إلدب أصدسهين ثدم ادين يتد دد فد  
كل اكة إلب ماة م ت،  م س لاام س صم س لاحدج صببمدي د دل ال وفدة فد  باد  امحلدين 

ااددم فحدد   بهددي صاددين بخ ااددين ال يتحدد   مردد  اددين ال يلددال  أحدد   دد  شدد ، مدد  ال
هكيل صادين يضدول إن ممدي يهمكد  مدي  كد غ مد  الاادم صدد  أن الكديس أ دذصه صاادتم  
ف  هذا الحيل مختفلي م  الحجديج ق يبدي مد  ثكتدب  شد س ادكة ثدم أبادا   يلد  الضلد غ 

 م  ماة إلب الحجيج صاين م  مخيطست  ل  مي ذا ريه ق يبي
 مقتل سعيد بن جبير رحمه هللا
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ة قتدل الحجدديج بدد  يوادف اددا،  بدد  جس،د  صاددين اددسب قديل ابدد  ج يدد  صفد  هددذه اللددك
ذلك أن الحجيج اين ق  جاا   اب راضي  الجك  ح،  با   مع اب  امشاث إلدب قتديل 
بتس،ل ماك الت ل فامي  اا  اب  امشاث  اا  ما  اا،  ب  جس،  فامي ظا  الحجيج 

ري سهدي بيب  امشاث صأصحيب  ه   اا،  ب  جس،د  إلدب أصدسهين ف تدب الحجديج إلدب 
أن يبا   إلل  فامي امع بذلك ادا،  هد   مكهدي ثدم ادين ياتمد  فد  ادل ادكة صيحدج ثدم 
إرد  لجددا إلددب ماددة فاقدديي بهددي إلددب أن صل،هددي  يلدد  بدد   سدد    الضلدد غ فاشدديب مدد  أشدديب 
 ادب ادا،  بديله   مكهدي فضديل ادا،  هللا  لضد  اادتح،،ه مد    ممدي أفد  صال ماد  مدد  

  مين ب  حلين بد ل  مد  بد   سد  الازيدز فجادل يبادث مد  ق به صتولب  اب الم يكة 
بيلم يكة م  أصحي  اب  امشاث م  الا اق إلب الحجيج فد  الض،دود فدتاام مكد   يلد  
بدد  الول،دد  الضلدد غ فادد،  مدد   كدد ه مدد  ماددة اددا،  بدد  جس،دد  ص طددي، بدد  أبدد  ببدديح 

إلددب صمجيهدد  بدد  جسدد  ص مدد ص بدد  ديكدديب صطاددق ابدد  حس،ددب صيضدديل إن الحجدديج أباددل 
الول،  يخس ه أن بماة أقوامي م  أهل الشضيق فباث  يل  بهؤال، إلل  ثم  اي     طدي، 
ص مدد ص بدد  ديكدديب مرهمددي مددد  أهددل ماددة صباددث باصلئددك ال لثدددة فامددي طاددق فمددي  فددد  
الط يق قسل أن ي ل صامي مجيه  فحبس فمي زال ف  اللج  حتب مدي  الحجديج صأمدي 

الحجديج قديل لد  يدي ادا،  ألدم اشد اك فد  أمديرت  اا،  اب  جس،  فامي أصقف ب،  يد غ 
ألددم أاددتاماك ألددم أفاددل ألددم أفاددل اددل ذلددك يضددول راددم حتددب ظدد  مدد   كدد ه أردد  اددلخاب 
اددس،ا  حتددب قدديل لدد  فمددي حماددك  اددب الخدد صج  ادد  ص اادده بلاددة أم،دد  المددؤمك،  فضدديل 
ادددا،  إن ابددد  امشددداث أ دددذ مكددد  السلادددة  ادددب ذلدددك ص دددزي  ادددب فغ دددب  كددد  ذلدددك 

 ددبي شد ي ا صارددتاخ حتدب اددضب طد   بدا دد   د  مك بدد  صقديل لدد  صيحدك ألددم  الحجديج 
أقدد ي ماددة فضتادده ابدد  الزب،دد  صأ ددذ  بلاددة أهاهددي صأ ددذ  بلاتددك مم،دد  المددؤمك،   سدد  
الماك قيل باب قيل ثم ق مه ال وفة صاللدي  ادب الاد اق فجد د  مم،د  المدؤمك،  السلادة 

،  مم،دد  المدددؤمك،  صتاددد  بواحددد س فا ددذ  بلاتدددك لددد  ثيرلددة قددديل بادددب قدديل فتك دددث بلاتددد
لاحي ددك ابدد  الحي ددك يددي ح اددب ا دد    كضدد  قدديل ف دد به  كضدد  فسدد ب بأادد   الدد  ال 

 طئة صغ، س بل ي،
 صق  ذا  الواق غ رحو هذا صقيل ل  أمي أ ط،تك مي ة ألف أمي فااه أمي فااه
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قيل اب  ج ي  فح ثه    أب   لين ميلك ب  إامي ،ل قيل اماه  اف ب   الادة 
ا    بجل قيل لمدي قتدل الحجديج ادا،  بد  جس،د  فكد ب بأاد  هادل ثلثدي مد س يا دا يذ

بهي صف  ال كت،  يضول م ل ذلك ال يا ا بهي صذا  أبو با  البيها  قديل ادماه أردس 
بدد  أبدد  شددلخ يضددول لمددي أتددب الحجدديج بلددا،  بدد  جس،دد  قدديل لادد  ابدد  الك دد ارلة ياكدد  

أمدددي اكدده أ ددد   مايردد  بادددب هللا    يلدد  الضلدد غ صادددين هددو الدددذغ أباددل بددد  مدد  ماددة
صالس،ه الذغ هو فل  بماة ثم أقسل  ال  فضيل يي اا،  مي أ  جك  اب فضيل أصاا   
امم،ددد  أردددي امددد ل مددد  الملدددام،  يخطدددط مددد س صي ددد،ب أ ددد   فطيبددده رادددس الحجددديج 
صارطاق صجه  صبجي الحجيج أن يتخاص م  أم ه ثم  يصده فد  شد ، فضديل ادا،  إرمدي 

    كض  فغ ب  ك  ذلك الحجيج ف ين مي اين م  قتا كيره بلاة ف
 ـــــــــــــــ
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 الحسن البصري 
 

يدد ص  أن بجددًل ا تيبدد ا فمددي اددين مكدد  إال أردد  أباددل لدد  بطسددق مدد  الحاددو  قددي ًل لدد : 
 باغك  أرك رضاه حلكيتك إلب ديوار  صهذه مايفاتك  

 صل  ف  الم يكة إر  )الحل  الب  غ ب  أب  الحل  يليب( صاك،ت  )أبو اا، (
 دديي صاحدد  ص شدد ي  مدد  الهجدد سا اددين أبددوه مدد  اددس  )مللددين( مدد  بددلد فدديبسا اددا  

) ،د س( ف يرده أي ادامة  -ب د     كهدي-الم يكة صبهي أ تقا صتزصج بموالس أي ادامة 
تباددث أي الحلدد  الب دد غ لتض دد  لهددي الحيجددةا صتتدد ل )الحلدد (  -ب دد     كهددي-

 صاب  -امةا صتخ ج  إلب أصحي  باول   ف،با  صهو طال فت  ا  أي ا
 -ب دد     كدد -صهددو صددغ،  ف دديروا يدد  ون لدد ا فا  جتدد  إلددب  مدد   - الدد  صاددام

 ف  ي ل  صقيل: )الاهم فضه  ف  ال ي  صحسب  إلب الكيس(.
 صحا  الض  ن ف  الايش س م  -صاب    ال  صاام-تاام ف  م يكة ال اول 

 صاب    ال -ب ال حيبة ف  ملج  ال اول  م ها صتتامذ  اب أي غ ابي
بص  الح يث     ا  ص  مين ص س    ب   م ص صاب  عبيس ص ، هم ب    -صاام

   كهما ثم بحل إلب الب  سا ف ين فض،ههدي ص يلمهديا صشدلخ الضد ا، ف،هديا أقسدل الكديس 
مدددي،  الددد  يتاضدددون  كددد  الاادددما صيا دددذصن مكددد  الحامدددةا فضددد  ادددين مو دددع إ جدددي  الاا

صالتلم،ددذا فضدد  قدديل أرددس بدد  ميلددك: ادداوا الحلدد ا فإردد  حادد  صرلدد،كيا صقدديل  كدد  أحدد  
تلم،ذه: ت دد   اب مجاس الحل   ش  اك، ا فالس مد  يدوي إال أادمع مكد  مدي لدم 

 أامع قسل ذلك.
صايره حاضت  فد  الملدج  يد بس ف،هدي الحد يث صالاضد  ص ادوي الضد  ن صالاغدةا صادين مد  

اح يثا صمدكهم مد  ي دحب  لاضد  نا صمدكهم مد  ي دحب  لاسل دة تلم،ذه م  ي حب  ل
صالاغدةا صادين دا ًمدي يك دا تلم،دذه قدي ًل: إذا طادب ال جدل الاادم ف،كبغد  أن يد   ذلددك 

 ف  تخشا  صزه ه صللير  صب  ه.
صاإلبشديدا  لض  رذب الحل  الب  غ حليت    تبديبل صتاديلبا ف دين هماد  امصل الك دا

لااددم إابددياًل  ظلًمدديا فددذاع صدد،ت ا صاتلدداه حاضيتدد  بيلملددج  حتددب فاقسددل  الدد  طددل  ا
لض  ددب بددد)إميي الب دد س(..الزمت  ظدديه س الباددي، صالخشددلة مدد   ا ص كدد مي اددئل  دد  ذلددك 
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قدديل: )ر ددحك صال ردد بغا لاددل   قدد  اطاددع  اددب أ ميلكدديا فضدديل ال أقسددل مددك م شدد،ًئي( 
ل لدد  التدديبيخ  اددب صدداحيت  السل ددي، موقادد  مدد يواددفا صقدد  اددين    الحجدديج بدد صاددجَّ

الحل  الب  غ م  أش  الكيس صأشجاهماصاين صاب    ال  صادام المهادب بد  أبد  
 صا س( إذا قيتل   ص،ا يجاا  ف  مض مة الجلش.

صاين الحل  الب  غ ياتس  أن حليس الضاب صالمت  ط يق اإليمدين الحدقا صفد  ذلدك 
 فدد  هددذا الشددان فلضددول لدد : )اددلي كددين ي ااددل أم،دد  المددؤمك،   مدد  بدد   سدد  الازيددز

 الددكا أمددي بادد  ف ارددك بددث   مدد  اتددب  الدد  المددو  قدد  مددي ا فاجيبدد   مدد : )اددلي 
  الك اارك بيل رلي صلم ت  ا صاارك بيآل  س لم تزل(.

صجاس الحل  ذا  يدوي فد  ملدج  الب د س ال س،د  يالد  قولد  تاديلب:  ألدم يدان لادذي  
[ ثدددم ص ددد  الكددديس ص ًظدددي بالًغدددي حتدددب 16لح يددد :  مكدددوا أن تخشدددع قادددوبهم لدددذا      ا

أبايهما صاين م  ب،كهم شي  يضديل لد  ) تبدة( فضديي صقديل أيهدي الشدلخ: أيضسدل   تاديلب 
صفجددوبلا  الاياددق الادديج  م ادد  إذا تددي   فضدديل الحلدد : راددما يضسددل توبتددك  دد  فلددضك

لحلد  الب د غ فامي امع الشي  ذلك صيح صلحة ص  َّ مغشل،ي  ال ا فامي أفيق دري ا
 مك  صقيل ل :

 أت بغ مي جزا، ذصغ المايص    أيي شي  ل   الا ش  يص 
 صغل  يوي يؤ ذ بيلكواص    اا،  لاا يس لهي زف، 

 صاال ا     الا لين قيص    فإن ت س   اب الك، ان في   
 بهكه الكاس فيجه  ف  الخلص     صفلم ق  السه م  الخطييي

م أفدديقا فلددال الحلدد : هددل يضسددل الدد   الدد حلم توبددة لئددلم فخدد َّ الشددي  مغشددل،ي  الدد ا ثدد
م اد   فضدديل الحلد : هددل يضسدل توبددة الاسد  الجدديف  إال الد   المادديف    ثدم بفددع بأادد ا 

 صد ي ل ؛ فاصاا   حيل الشي .
صم  أقوال  لتلم،ذه: ال تخ ج راس اب   دي م  ال رلي إال بحل ا  ثلثة: أر  لم يشدبع 

 مي أملا صلم يحل  الزاد لمي ق ي  ال ا ييب   دي إرمي أرهبمي جمعا صلم ي بل 
أيييا اامي ذهب يوي ذهب با كا الاال  هو الزاه  فد  الد رليا الب د،  ب يكد  المد اصي 
 ادب عبديدس ببدد ا تا د  فدد    ادي ة  ،دد  مد  الدديي ل،ادةا يددي  جًبدي مدد   ديحك صمدد  

 صبا   الكيبا صم  مل صب صم  صبا   المو .
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 تام،ًذا ل : صقيل ريصًحي
إذا جيللدده  الاامددي، ف دد   اددب أن تلددمع أحدد ص مكددك  اددب أن تضددولا صتااددم حلدد  
 االاتميع امي تتاام حل  ال مها صال تضطع  اب أح  ح ي   صان طيل حتب يملك.

هدد  د  رحدو ثمدين صثمدير،  ادكةا صايرده جكيزتد   110صفيبق الحل  درلدي الكديس ادكة 
ْاق ا ، .مشهودسا صاوا  ال   ض،ب الجماةا صش  لا    

------------------ 
 الحسن البصري التابعى الجليل

 
 
صصددف باردد  مدد  اددين مدد  ادديدا  التدديبا،  صاسدد ا هما صجمددع اددل فدد  مدد   اددم صزهدد   

صصبع صعبدديدس صمدد  الضل ددل الددذي  أجدد     الحامددة  اددب أللددكتهم ف ددين المدد  حامددة 
 صبل ة إر  التيبا  الجا،ل الحل  الب  غ.  

 رشات رلب  ص 
هدو أبددو ادا،  الحلدد  بد  أبدد  الحلد  يلدديب الب د غا صلدد  الحلد  فدد  أصا د   لفددة 
 م  ب  الخطي  ب      ك  بيلم يكةا صأبوه مولب زي  ب  ثيبه امر ديبغ ب د  
   ك  صأم   ، س موالس أي اامة زصج الكس  صايره أمد  ببمدي  يبده فد  حيجدة ف،باد  

يهي تااادد  بدد  إلددب أن تجدد ، أمدد  فدد ب  الدد  ثدد يهي فتاطلدد  أي اددامة ب دد     كهددي ثدد 
 فش ب  ف، صن أن تاك الحامة صالا يحة م  ب اة ذلك. 

صرشا الحل  بوادغ الض   صادين مد  أجمدل أهدل الب د س حتدب ادضب  د  دابتد  فحد   
 بارا  مي ح  . 

صحاب امصما     أبل  قيل مي بأيده أ د ض زرد ا مد  الحلد  ادين    د  شدس ا.  
 ص بدد  الاددل، مددي بأيدده أف ددا مدد  الحلدد  الب دد غ صمدد  الحجدديج ابدد  صقدديل أبددو  مدد

 يواف ال ضا  فض،ل ل  فايهمي اين أف ا قيل الحل . 
 مواقف م  حليت 

كين الحل  يضص )يحادب الض دص( فد  الحدج فمد  بد   اد  بد  الحلد،  فضديل لد  يدي 
 شدلخ أت  ددب رالددك لامددو  قدديل ال قدديل ع فد  أب دد  مادديد  ،دد  هددذا الس،دده قدديل ال



 13 

قيل ف م داب لاامل  ،  هذه ال اب قيل ال قديل فامادك لاحلدي  قديل ال قديل فادم تشدغل 
 الكيس    طوا  الس،ه قيل: فمي قص الحل  با هي. 

 *** 
صق،ددل إن بجددل أتددب الحلدد  فضدديل يددي أبددي اددا،  إردد  حاادده بدديلطلق أن الحجدديج فدد   

الحجدديج فديج ا فياددضي صمددي الكديب فمددي تضدول أاددلم مدع ام أتدد  أي أ تزلهدي فضدديل لد  قدد  ادين 
أدبغ مددي أقددول لددك إن بحمددة   صادداه اددل شدد ، صان ال جددل أتددب محمدد  بدد  ادد، ي  
فا س ه بمي حاف ف د  ال  شس،هي بمي قيل  الحل  صار  أتب  م ص ب   س،  فضيل ل  أقدم 

 مع زصجتك فإن   تايلب إن  ا  لاحجيج لم ي  ل الزري ذا  ذلك. 
 *** 

هي روا ا صماد  بجدل فهدم ال جدل بديل جوع فضديل لد  الحلد  يدي أ د  صاين ف  جكيزس صف، 
 إن اكه اامي بأيه قسلحي ت اه ل  حلكي أا ع ذلك ف  ديكك 

 **** 
 صق،ل ل  أال ت   ا  س الوبي، فضيل أراق مملك صأقاع مذرب صاتا  جيح . 

 **** 
اديبيت  فد  صرظ  إلب جكيزس ق  ازدحم الكيس  ا،هي فضيل مي ل م تزدحمون هي تاك ه  

 الملج  اقا صا تحتهي حتب ت وروا م ا . 
 *** 

صح   الحل  بح يث فضيل لد  بجدل يدي أبدي ادا،   د  مد  فضديل صمدي ت دكع باد  مد   
 أمي أره فض  ريلتك مو ظت  صقيمه  الك حجت . 

 *** 
صقيل لا ق  ب  ياضو  باغك  أردك ال تاكدل الاديلوذج فضديل يدي أبدي ادا،  أ دي  أال ألدغ 

 الحل  يي ل ع هل تض ب تؤدغ شا  المي، البيبد الذغ تش ب .  شا ه قيل
 *** 

صق،ددل لاحلدد  إن فلرددي ا تيبددك فباددث إللدد  طسددق حاددو  صقدديل باغكدد  أرددك أهدد يه إلدد  
 حلكيتك ف يفاتك بهذا 

 *** 
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صلمي صل   م  ب  هس، س الازابغ الا اق صأ لاه إلل    ااين صذلدك فد  أيديي يزيد  بد  
ل  الب  غ هللامحم  ب  ا، ي  صالشاس  صذلك فد  ادكة ثدل   س  الماك اات  ب الح

صمي دة فضدديل لهدم إن يزيدد   الادة   ااددتخاا   ادب عبدديده صأ دذ  ادد،هم الم، ديق بطي تدد  
صأ ددذ  هدد ري بيللددمع صالطي ددة صقدد  صالردد  مددي تدد صن فلاتددب إلدد  بدديمم  مدد  أمدد ه فاراددذ 

تالددة فضدديل ابدد  هس،دد س مددي ذلددك اممدد  فمددي تدد صن   فضدديل ابدد  ادد، ي  صالشدداس  قددوال فلدد  
تضول يي حل  فضيل يي اب  هس، س  ف   ف  يزي  صال تخف يزي  ف    إن   يمكاك 
م  يزي  صان يزيد  ال يمكادك مد    صأصشدك أن يبادث إللدك ما دي ف،زيادك  د  اد ي لا 
صيخ جدك مدد  ادداة ق دد ل إلددب  دد،ق قسد ل ثددم ال يكجلددك إال  ماددك يددي ابدد  هس،دد س إن 

فإرمددي جاددل   هددذا اللدداطين ريصدد ا لدد ي    صعبدديده فددل تدد اس  ديدد     تاددص  
صعبدديده بلدداطين   فإردد  ال طي ددة لمخاددوق فدد  ما ددلة الخدديلق فاجدديزهم ابدد  هس،دد س 

 صأ اف جي زس الحل  فضيل الشاس  الب  ا، ي  االاكي ل  فلالف لكي. 
 م  ااميت 

 فل  إال المو .  مي بأيه يض،كي ال شك فل  أشب  بشك ال يض، 
صبأ  الحلددد  يومدددي بجدددل صادددلمي حلددد  اله،ئدددة فلدددال  كددد  فض،دددل إرددد  يلدددخ  لامادددول 

 صيحسور  فضيل   أبوه مي بأيه أح ا طاب ال رلي بمي يشسههي إال هذا. 
 صفيت 

صتوف  بيلب  س ملتهل بجب اكة  ش  صمي ة ب      ك  صايره جكيزتد  مشدهودس 
 شلة الخملس صأصدبحكي يدوي الجمادة فا  كدي مد  أمد ه قيل حم،  الطويل توف  الحل  

صحماكيه با  صلس الجماة صدفكيه فتبع الكيس ااهم جكيزتد  صاشدتغاوا بد  فادم تضدم صدلس 
الا دد  بيلجدديمع صال أ اددم أرهدددي ت ادده مكددذ اددين اإلادددلي إال يومئددذ مرهددم تباددوا ااهدددم 

   كدد  موتد  ثددم الجكديزس حتدب لددم يسدق بيلملددج  مد  ي ددا  الا د  صأ مد   اددب الحلد
 أفيق فضيل لض  رسهتمور  م  جكي  ص ،ون صمضيي ا يم. 

صقددديل بجدددل قسدددل مدددو  الحلددد  البددد  اددد، ي  بأيددده ادددان طدددي  ا أ دددذ أحلددد  ح ددديس  
 بيلملج  فضيل إن ص قه بلييل مي  الحل  فام يا  إال قا،ل حتب مي  الحل .

  ـــــــــــــــ
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 محمد بن سيرين إذا رأوه ذكروا هللا
 

بتالد،  امحددلي صادين فدد  تاصياد  لاد ل  يددام  بتضدو    صيبشدد  الكديس أن مدد   اشدته 
بأغ بب  ف  المكيي د ل الجكةا إر  التديبا  الجا،دل محمد  بد  اد، ي  الدذغ ادين م ديال 
يحتددذغ فدد  الددوبع صالزهدد  صالعبدديدسا ممددي جاددل الكدديس فدد  زميردد  إذا بأصه اسدد صاا صيضددول 

  أ طدب هد يي صادمتي ص شدو ي ف دين الكديس إذا أح  مايص ي  اين محم  بد  اد، ي  قد
 بأصه ذا صا  .   

 رلب 
محم  ب  ا، ي  ياكب أبي با ا صقديل ابد   ي شدة ادين اد، ي  صالد ه مد  أهدل ج ج ايدي 
صاين يامل ق صب الكحيس فجي، إلب  ،  التم  يامل بهي فلبيه  يل  ب  الول، . صادين 

ب  أب  با  ب  أرس ب  ميلك قيل هدذه  مولب أرس ب  ميلك ايتب  أرسا     س،   
مايتبة ا، ي   ك ري هذا مي ايتب  ال  أرس ب  ميلك فتيه ش، صن  ادب ادذا صادذا ألادي 

 ص اب  لم،  ياملن  ال . 
ص   بايب ب  محم  قيل ح ثك  أب  أن أي محم  ب  ا، ي  صفلة موالس أب  با  ب  

  لهي صح   إملكهي ثميرلة  ش  أب  قحيفة ط،سهي ثل  م  أزصاج باول   صد وت
 ب بيي مكهم أب  اب  ااب ي  و صهم يؤمكون.

 ف ا  صمكياب 
كين ب  ا، ي  م  أ لي التيبا، ا صاميمدي مد  أ مدة الزهد  صالدوبعا قديل ابد   دون ادين 

 محم  ب  ا، ي  إذا ح   اار  يتضب ش،ئي أص يحذب ش،ئي. 
ل فضدديل مددي بأيدده ال جددل صقدديل ج يدد  بدد  حدديزي اددماه محمدد  بدد  ادد، ي  يحدد   بجدد

 اماود ثم قيل أاتغا    مي أبار  إال ق  ا تسه ال جل. 
قدديل مددوبق الاجاددب: مددي بأيدده بجددل أفضدد  فدد  صب دد  صال أصبع فدد  فضهدد  مدد  محمدد  بدد  
ا، ي . صقيل أبو قلبة اص فوه ح،ث شئتم فاتج ر  أش ام صب دي صأما ادم لكالد ا صأيكدي 

 اب م ل ح  اللكين. يط،ق مي يط،ق محم  ب  ا، ي  ي  
 قيل أبو  وارة بأيه محم  ب  ا، ي  يم  ف  اللوق فلاس  الكيس. 

 قيل اب  ا، ي  إذا أباد    ز صجل باس ه  ، ا جال ل  صا ظي م  قاب  يام ه صيكهيه. 
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ص   امشاث قيل اين محم  ب  ا، ي  إذا ائل    ش ، مد  الاضد  الحدلل صالحد اي 
   للس بيلذغ اين. تغ،  لور  صتس ل حتب اار

صأصصددب أرددس بدد  ميلددك أن يغلددا  محمدد  بدد  ادد، ي  فض،ددل لدد  فدد  ذلددك صاددين محسواددي 
فضيل أري محسوس قيلوا ق  ااتاذن امم،  فاذن لك ف  ذلك قيل فإن امم،  لم يحبلدك  

 إرمي حبلك  الذغ ل  الحق فاذن ل  صيحب الحق فخ ج فغلا . 
 س،دد  يضددول أمددي ابدد  ادد، ي  فإردد  لددم   دد  بجددي، بدد  أبدد  اددامة قدديل اددماه يددورس بدد  

 يا ض ل  أم ان ف  ديك  إال أ ذ باصثضهمي. 
قيله حا ة بكه ا، ي  اين محم  إذا د ل  ادب أمد  لدم ياامهدي بالدير  ااد  تخشداي 

 لهي. 
ص   اب   ون قيل د ل بجل  اب محم  صهدو  كد  أمد  فضديل مدي شدان محمد  يشدت ب 

 ن  ك  أم . ش،ئي فضيلوا ال صل   هاذا ياون إذا اي
 قيل اب  ا، ي  ظام م لك أن تذا  مك  أاوأ مي تاام صت تم  ، ه. 

ص د  ابد   دون قدديل أبادل ابد  هس،دد س إلدب ابد  ادد، ي  فاتديه فضديل لدد  الدف ت اده أهددل 
 م  ل قيل ت اتهم صالظام ف،هم فيش. 

 قيل اب   ون اين محم  ي   أرهي شهيدس يلال  كهي ف  ه أن ياتمهي.  
   تال، ه لا ل  

    ب  ا، ي  بتال،  ال ل  صامحلي صل  اتي  مشهوب ف  ذلك ص ادين ال جدل إذا 
اال اب  ا، ي     ال ليي قيل اتق    ز صجل فد  اللضظدة صال ي د ل مدي بأيده فد  

 المكيي. 
 صم   جي ب تال، ه لدحلي: 

 ددد  يوادددف ال دددبيس  ددد  ابددد  اددد، ي  قددديل مددد  بأ  ببددد  تاددديلب فددد  المكددديي د دددل -1
  الجكة.

    يل  ب  ديكيب قيل اكه  ك  اب  ا، ي  فاتيه بجل فضديل يدي أبدي باد  بأيده فد  -2
المكيي اار  أشد   مد  باسادة لهدي م ابدين فوجد   أحد همي  دذبي صاآل د  ماحدي قديل ابد  

 ا، ي  اتق   لك ام أس صأره تخيلف إلب أ تهي. 



 17 

قدديل تددات  ام أتددك  د  أبدد  قلبددة أن بجددل قدديل البدد  ادد، ي  بأيده اددار  أبددول دمددي -3
 صه  حي   قيل رام قيل اتق   صال تا . 

 دد  أبدد  جاادد   دد  ابدد  ادد، ي  أن بجددل بأ  فدد  المكدديي اددان فدد  حجدد ه صددسلي -4
 ي لا فضص بلييه  اب اب  ا، ي  فضيل اتق   صال ت    الاود. 

   حس،ب أن ام أس بأ  ف  المكيي أرهي تحادب حلدة فض ده  ادب ابد  اد، ي  فضديل -5
ا، ي  الاس  فط س صالحلة   ص صللله م  الاط س ف  ش ، هذه ام أس ي  ل  ا،هي  اب 

 أهل امهوا،. 
بأ  الحجدديج بدد  يواددف فدد  مكيمدد  بليددي اددان حددوباصي  أتتدديه فا ددذ إحدد اهمي صفيتتدد  -6

ام    ف تب بذلك إلب  س  الماك ف تب إلل   س  الماك هك،ئي يي أبدي محمد  فسادل ذلدك 
ا  هدددذه فتكتدددين يددد بل إحددد اهمي صتاوتددد  ام ددد   قددديل فدددادبل ابددد  اددد، ي  فضددديل أ طددد
 الجميجم صفيتت  ام   . 

بأ  ابدد  ادد، ي  اددان الجددوزا، تضدد مه ال  يددي فا ددذ فدد  صصدد،ت  قدديل يمددو  الحلدد  -7
 الب  غ صأمو  با ه هو أش   مك . 

قيل بجل البد  اد، ي  إرد  بأيده ادار  ألادق  لدل مد  جديي مد  جدوه  فضديل اتدق -8
 الض  ن فإرك بجل ق أ  الض  ن ثم رل،ت .    ص يصد

صقيل بجل الب  ا، ي  بأيه اار  أح   أب ي ال تكسه قيل أره بجدل تادزل  د  -9
 ام أتك. 

قيل بجل الب  ا، ي  بأيده فد  المكديي ادار  أ لدل ثدوب  صهدو ال يكضدب قديل أرده -10
 بجل م يبي م لك. 

، صامبض قدديل أردده بجددل صقدديل بجددل البدد  ادد، ي  بأيدده اددار  أط،دد  بدد،  اللددمي-11
 ت    المكب. 

جي، بجل إلب اب  ا، ي  فضيل إر  بأيه ادار   ادب بأاد  تيجدي مد  ذهدب فضديل -12
ل  اب  ا، ي  اتدق   فدإن أبديل فد  أبض   بدة صقد  ذهدب ب د ه صهدو ي يد  أن تاتلد  
قيل فمي باده ال جل ال لي حتب أد ل ي ه ف  حجزت  فدا  ج اتيبدي مد  أبلد  يدذا  فلد  

 هي  ب  ه صأر  ف  أبض   بة صيام  بيإلتلين إلل . ذ
 مواقف م  حليت 
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   اب   ون قيل ايروا إذا ذا صا  ك  محم  بجل بل،ئة ذا ه محمد  باحلد  مدي ياادم 
صقيل طوق ب  صهب د اه  اب محم  ب  ا، ي  صق  اشت ،ه فضيل اار  أبال شيكلي 

ل اذهب إلب فدلن فإرد  أطدب قاه أجل قيل اذهب إلب فلن الطس،ب فياتوصا  ثم قي
 مك  ثم قيل أاتغا    أبار  ق  ا تست . 

ص اين محم  ب  اد، ي  إذا مشدب ماد  بجدل قديي صقديل ألدك حيجدة فدإن ادين لد  حيجدة 
 ق يهي فإن  يد يمشب ما  قيي فضيل ل  ألك حيجة. 

   هشديي  د  ابد  اد، ي  أرد  اشدت   بلادي فاشد   فلد   ادب ثمدير،  ألادي فاد ض فد  
مك  ش ، فت ا  قيل هشيي هللا  مي هو ب بيا ص   الل   بد  يح،دب قديل لضد  تد ل  قاب 

اب  ا، ي  ببا أببا،  ألاي فد  شد ، د اد ا قديل اد   فلدماه ادالمين التلمد  يضدول 
 لض  ت ا  ف  ش ، مي يختاف فل  أح  م  الاامي،. 

  شد بة صاين اب  ا، ي  إذا د   إلب صللمة أص إلب  د س يد  ل مكزلد  فلضدول اادضور
اويق فلضيل ل  يي أبي با  أره تذهب إلب الوللمة أص الاد س تشد   ادويضي فلضدول إرد  

 أك ه أن أحمل ح  جو    اب طايي الكيس. 
   اب  شوذ  قيل اين اب  ا، ي  ي وي يومي صياطد  يومدي صادين ال،دوي الدذغ ياطد  

 فل  يتغذ  صال يتاشب ثم يتلح  صي با صي مي. 
غ، س قيل بأيه محم  ب  ا، ي  ي  ل اللدوق ر دف الكهديب صبصغ    مواب ب  الم 

ياس  صيلبا صيدذا     دز صجدل فضديل لد  بجدل يدي أبدي باد  فد  هدذه اللدي ة قديل إرهدي 
 اي ة  ااة. 

ص دد  جاادد  بدد  مدد زصق قدديل باددث ابدد  هس،دد س إلددب ابدد  ادد، ي  صالحلدد  صالشدداس  قدديل 
كددذ ق بدده مدد  بيبكددي قدديل بأيدده فدد  اوا  الدد  فضدديل البدد  ادد، ي  يددي أبددي بادد  مدديذا بأيدده م

ظامي فيشلي قيل فغمزه اب  أ لد  بمك بد  فيلتاده إللد  ابد  اد، ي  فضديل ابد  اد، ي  إردك 
للدده ترلددال إرمددي أراددال أرددي فاباددل إلددب الحلدد  بابباددة  ال  صالددب ابدد  ادد، ي  ب لثددة 

  ال  صالب الشاس  بالا،  فامي اب  ا، ي  فام يا ذهي 
قادده لمحمدد  بدد  ادد، ي  مددي مكاددك أن تضسددل مدد  ابدد  ص دد  جاادد  بدد  أبدد  ال دداه قدديل 

هس، س قيل فضيل ل  يي أبي  س   أص يي هذا إرمي أ طير   اب  ،  اين يظك  بد  صلدئ  
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ككه امي ظ  ب  فمدي يكبغد  لد  أن أقسدل صان لدم أكد  امدي ظد  فبديلح غ أن ال يجدوز 
 ل  أن أقسل. 

 عبيدت 
ر  م د   الدذرب الدذغ حمدل بد   ادب     س،    ب  الل غ قيل: قيل اب  ا، ي  إ

ال ي  مي هو قاه ل جل مكذ أببا،  اكة يي مااس فح ثه ب  أبي االمين ال ابار  فضديل 
 قاه ذروبهم فا فوا م  أي  يؤتون صا    ذروب  صذروبك فالس ر ب  م  أي  رؤتب. 

 د   يصددم امحدول قدديل ادين  يمددة ادلي ابدد  اد، ي  اددبحين   صبحمد ه اددبحين   
لاظلم    هشيي ب  حلين قيل ببمي ادماه بادي، محمد  بد  اد، ي  فد  جدو  الا،دل ا

 صهو ي اب. 
 دد  أرددس بدد  ادد، ي  قدديل اددين لمحمدد  بدد  ادد، ي  اددباة أصباد يض لهددي بيلا،ددل فددإذا فيتدد  

 مكهي ش ، ق أه م  الكهيب. 
 ص   هشيي قيل اين اب  ا، ي  يح،ب الا،ل ف  بم ين. 

 ذا ذا  المو  مي  ال   و مك   اب ح ت .    ده،  قيل اين اب  ا، ي  إ 
قدديل مهدد   اكددي رجاددس إلددب محمدد  فلحدد ثكي صرح ثدد  صيا دد  إل،كددي صر  دد  إللدد  فددإذا ذادد  

 المو  تغ،  لور  صاصا  صأر  ريه صاار  للس بيلذغ اين. 
 صفيت 

 صتوفب ف  اكة  ش  صمي ة با  الحل  بمي ة يوي صهو اب  رلف صثمير،  اكة 
 ي الكسل،ا صصاة ال اوسا صصفلي  امعلين.الم  ب: ا،  أ ل

 ـــــــــــــــ
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 عبد الملك بن مروان
 

 صهو  ليا فضيل: هذا يماك الا     -ب      ك -رظ  إلل  أبو ه ي س 
 صل  ) س  الماك ب  م صان( ف  -صاب    ال  صاام-ف  م يكة باول   

( ب دد     كدد ا حادد  الضدد  ن هددد فدد  أصل  دديي مدد   لفددة )  مدين بدد   اددين24ادكة 
د    مدين بد   ادين  -صاب    الد  صادام-ال  يما صامع أحيديث باول    مد   م  

 .-ب      كهم أجما، -صأب  ه ي سا صأي اامةا صمايصيةا صاب   م  
صا ،ً ا مي اين  س  الماك ف  طاولت  المبا س يلال أبيه ص م  صم  حول  م  ال دحيبة 

فلج،سوردد  بمددي ي ،دد  دهشددت ا صيزيدد  مدد   -صدداب    الدد  صاددام-   دد  ادد، س باددول 
إ جيب  باظمة اإلاليا صل ك  صهدو فد  الايشد س مد   مد ه بأ  مضتدل  الادة الملدام،  
)  مددين بدد   اددين( فتدد ل ذلددك أثددً ا حزيًكددي فدد  رالدد ا ل كدد  تااددم مكدد  الدد بسا صهددو أن 

 يتايمل مع المات ي  صالمشي س،  بيلضوس صالحزي.
ذا  مد س  -ب      ك -م الزي الاضهي، صالاامي، حتب صيب فض،ًهيا ائل اب   م  ث

فدد  أمدد  مدد  أمددوب الدد ي  فضدديل: )إن لمدد صان ابًكددي فض،ًهددي فلدداوه( صقدديل ام مددش: اددين 
 فضهي، الم يكة أبباة: اا،  ب  المل،ب ص  صس صقسل ة ب  ذليب ص س  الماك ب 

 ا حتدددب ادددم  حميمدددة الملدددج  لعبيدتددد  مددد صانا صادددين ال يتددد ل ال دددلس فددد  الملدددج
 صم اصمت   اب تلصس الض  ن.

ريل  س  الماك ف  ح اثت  إ جي  الجملع لتملا  بمبيدئ اإلادليا يحاد  أن مايصيدة 
فمدد َّ بهمددي  سدد  الماددكا فضدديل  -ب دد     كدد -جاددس يوًمددي صمادد  اددا،  بدد  الادديص 

يددي أم،دد  المددؤمك،  إن هددذا  مايصيددة:   دب هددذا الاتددب مددي أ ظددم م ص،تدد   فضدديل اددا، :
د َّ ا صحلد   الاتب أ دذ بخ ديل أببدع صتد ل   دياًل ثلثًدي: أ دذ بحلد  الحد يث إذا ح 
االاتميع إذا حر    ا صحل  الب ْش  إذا لض ا ص اة المئورة إذا  ولفا صت ل مد  الضدول 
مي ياتذب مك ا صتد ل مخيلطدة الائديي مد  الكديسا صتد ل مميزحدة مد  ال يوثدق باضاد  صال 

  ص،ت (.م
هد  ك  ح ص  الاتكدة صا دط ا  64ص  ج  س  الماك م  الم يكة ف  ببلع اآل   اكة 

امم  بيلشيي صظهوب  س    ب  الزب،  بماة صالحجيز صا لن رال   الاة لاملدام، ا 
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صلم ت   تم   اتة أشه  حتب تولب أبوه م صان الخلفةا ل ك  لم يلدتم  ادوغ  شد س 
هد  س  الماك ب  م صان صأقسدل  الد  65  بم ين م   يي أشه  حتب توف ا فخاا  ف

 كس ا، بك  أملة صأم ا، الجكود صبلاي، الضوي صابيب بجيل ال صلة
 فبيياوه.

صحدد،  تددولب  سدد  الماددك  اًاددي مبلدد  لددم يادد  فدد  يدد ه  ،دد  الشدديي صم دد  فضددبا صهاددذا 
ملة كيرددده ام طددديب تحدددلب ب صلتددد  مددد  ادددل جيردددب فددد  الددد ا لا فوجددد  ال صلدددة اإلادددل

مكضلمة تلودهي الات  صاال ط ابي ا فهكيل اب  الزب،د  فد  الحجديزا صدصلدة بكد  أملدة 
فدد  الشددييا صالخددوابج امزابقددة بدديمهوازا صالخددوابج )الكجدد ا ( بجزيدد س الادد  ا صالشددلاة 
بيل وفة ف  الاد اقا صفد  الخديبج ايرده الد صي ت ،د  لد ا صتكتهدز ف صدة االرضلديي لتغ،د  

صالغدد  ا ته يدد ا  مدد  اددل اتجدديها فددادبل ) سدد  الماددك( أردد    اددب الحدد صد فدد  الشددميل
البدد  مدد  توح،دد  الجهددود اإلاددلملة  دد  ام دد ا،ا صبدد أ فدد  تجه،ددز الج،ددوشا صأحلدد  
مايمادددة قدددواده صحيشددد،ت ا ياددد مهما صياطدددف  اددد،هما صيدددزصبهم إذا م  دددواا صيح ددد هم 

 .مجيلل ا صيايماهم ااص قي،ا ف ين ذلك م  أكس   وامل رجيح  صارت يبه
هدددد اجتماددده اامدددة اممدددة باددد   دددل  طويدددلا صارتهدددب الكدددزاع حدددول 74صبحادددول  ددديي 

الخلفددةا حتددب اددم  هددذا الادديي بادديي الوحدد سا صتمدده السلاددة لاسدد  الماددك مدد  الحجدديز 
صالاددد اقا امدددي تمددده لددد  مددد  ق ْسدددلر فددد  الشددديي صم ددد ا صجي،تددد  أيً دددي مددد    اادددينا 

دتهي  ادب ام د ا،ا صاتلداه حد صدهي صاات د  ال صلة اإلالملة مايرتهدي صه،ستهدي صادلي
با  أن أ ي  إل،هدي  سد  المادك أقديللم ج يد س؛ ح،دث أبادل جكدوده فاتحدوا باد  بدلد 

 المغ   صتو ل ف،هي.
صاتبع  س  الماك الياة الحزي صالش سا ف ين قوغ اإلبادس صالشخ لة؛ لذلك قيلوا: )كين 

اددين  سدد  الماددك أشدد هم مايصيددة أحاددم ص سدد  الماددك أحددزي( صقدديل أبددو جاادد  المك ددوب: 
شالمة صأم يهم  زيمةا صاين  س  الماك ح يً ي  اب رزاهة م  ياماون ف  دصلت .. 
باغدد  ذا  يددوي أن أحدد   ميلدد  قسددل ه يددةا فددام  بإح دديبه إللدد ا فامددي ح دد  قدديل لدد : 

 أقساه  ه ية مكذ صل،تك  قيل: يي أم،  المؤمك،  بلدل  يم س ص  اجك
 .. قيل: أجب  مي االتك.. قيل: رام ق موفوبسا ب ،تك  اب أف ل حيل

 قساه؛ فازل   س  الماك.
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صلدددم ياددد   سددد  المادددك بجدددل اليادددة فحلدددبا صل كددد  ادددين أديًبدددي يحدددب امدبدددي،ا صياضددد  
المجيلس امدبلةا صيكتض  مدي يْاض دب  الد  مد  الشدا  ارتضديًدا يد ل  ادب ذصق أدبد  بفلدعا 

كظدلم أجهزتهدي م امدي أظهد  ب ا دة صق  أظه   س  الماك ب ا ة فد  إدابس شدئون دصلتد  صت
فد  إ ديدس الوحد س إلدب ال صلددة اإلادلملةا في تمد   ادب أك دد  ال جديل فد    د ه مهدديبًس 
صمض بًس صأ ظمهم اادي،ًس ص سد ًس م دل الحجديج بد  يوادف ال ضاد  صبشد  بد  مد صان ص سد  
ا الازيددز بدد  مدد صان صتاضدد   سدد  الماددك أحددوال دصلتدد  بكالدد ا صتدديبع أحددوال  ميلدد  صصالتدد 

صباقددب ادداواهما صأرجددز أ مددياًل إدابيددة  ددخمة دفادده بيل صلددة اإلاددلملة أشددواًطي  اددب 
 ط يق التض ي.

فهو أصل م      ال رير،  صاتب  ا،هي الض  نا ف تب  اب أح  صجه  ال رير،  )قدل 
هو   أح ( صاتدب  ادب الوجد  اآل د : محمد  بادول   أبادا  بيلهد   صديد  الحدقا 

صاصي  مددد  الايبادددلة صال صملدددة إلدددب الا بلدددةا صهدددو مدددي يراددد   فددد  صرضاددده فددد  أييمددد  الددد 
 التيبيخ بد)ح اة تا يب ال صاصي (.

صب م ش س صحزي  س  الماك فإر  اين بق،ق المشي  ا يخشب   صيت  ع إلل ا  طب 
 ذا  م سا فضيل: )الاهم إن ذروب   ظييا صه  صغيب ف  جكب  اول يي

اياد  ام ،د س ق،دل لد : الدف تجد ل  فضديل: أجد ر  ك يم في ا هي لد ( صقسدل أن يااد  أر
كمي قيل   تايل :  صلض  جئتموري ف اد  امي  اضكيكم أصل م س صت اتم مي  ولكيكم صبا، 

 [.94ظهوبام   امرايي: 
 اكةا صصاب  ال  ابك  الول  60م  الهج سا ص م ه  86صمي   س  الماك اكة 

 ـــــــــــــــ



 23 

 عمر بن عبد العزيز
 

دْ  هدذا امشدجا مد   بأ  أم،  المؤمك،   م  ب  الخطي  بليديا فضديي مد  رومد  يد دد: م 
مب  م ا يل،  بل، س  م  صيمد امبض   اًل.  بك  أملةا صم ْ  صل   م  يرل 

صمد   اميددييا صتحضضده بليددي أم،د  المددؤمك، ا فاد  مكطضددة حادوان بم دد  ح،دث يعددلش 
ل  صالب م    س  الازيز ب  م صان صزصجت  ل،اب ب  كه  يصم ب   م  ب  الخطي  صر

هدددا ص كدد  صالدد ه بت ب،تدد  ت بلددة صدديلحةا ص اَّمدد  الضدد ا،س 61 مدد  بدد   سدد  الازيددز اددكة 
 صال تيبددةا ل دد   مدد  ب ددب أن يغدديدب م دد  إلددب الم يكددة للا ددذ مكهددي الااددما فياددتجي 
ي  س  الازيز ب  م صان ل غبة صل ه صأباا  إلب صاح  م  ابيب  امي، الم يكة صصيلح،ه

 صهو )صيلا ب  اللين(.
حاددد   مددد  بددد   سددد  الازيدددز الضددد  ن ال ددد يما صظهددد    الددد   لمدددي  الدددوبع صأمددديبا  

س دددْ  ر أحدددً ا    أ ظدددم فددد  -التضدددو ا حتدددب قددديل  كددد  ماا  مددد  صددديلا بددد  اللدددين: مدددي   
م  هذا الغليا صق  فيجات  أم  ذا  يوي صهو يبا  ف  حج ت ا فلالت : ميذا  -ص به

   فاجي : ال ش ، يي أميه إرمي ذا  ر المو ا فباه أم .ح   لك يي  م 
صاددين دا ًمددي يضدددول  -ب دد     كدد -صاددين ماجًبددي إ جيًبددي شدد يً ا باسدد    بدد   مدد  

ممدد : تادد ف،  يددي أمدديه مكددور  م ددل  دديل   سدد    بدد   مدد ا صلددم ت دد  هددذه امشددلي، 
  أ دلي اإلادليا بدل صح هي هد  التد  تركسدط بدان هدذا الطادل ال دغ،  ادلاون  اًمدي مد

أبلد ا  كيره هكيل  لمي  أ    تؤا  ذلدكا فضد  د دل  مد  بد  الازيدز إلدب إصدطسل
ف  ب  ف س فشجَّ  )أصيب  فد  بأاد ( فجادل أبدوه يملدا الد ي  كد ا صيضدول: إن اكده  

 أشجَّ بك  أملة إرك إذن للا، .
لل دبا  صاين  م  رحلف الجلم أبل  الوج  حل  الاحلةا صتم   اميديي صاللدكون 

 مدد  بدد   سدد  الازيددز شدديب،ي فتل،دديا يعددلش علشددة هك،ئددةا ياددبس أ اددب ال لددي ا صيتاطدد  
باف ل الاطوبا صي اب أحل  الخ،ول صأمه هديا فضد  صب   مد   د  أبلد  ال  ،د  مد  
اممدددوال صالمتددديع صالددد صا ا صبادددل إيددد اده اللدددكوغ مدددي يزيددد   ادددب امبباددد،  ألدددف ديكددديبا 

جدد  الخالاددة  سدد  الماددك بدد  -ب دد     كدد -  مدد صان ابكتدد  فيطمددةا صاددين  مدد  صزصَّ
ًكب صث اً،.  صقتهي ف  ا  الاش ي  م   م ها فيزداد   
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 صلمددي باددل  مدد  بدد   سدد  الازيددز الخيملددة صالاشدد ي ا ا تدديبه الخالاددة اممددوغ الول،دد  بدد 
 سدد  الماددك للاددون صالًلددي  اددب الم يكددة صحيكًمددي لهدديا ثددم صاله الحجدديز اادد ا فكشدد  اممدد  

ل ب،  الكيسا صباح يام    المليج ا بيدً ي بيلملج  الكسوغ الش يفا فحا  اآلبيبا صالا 
صشددق التدد عا ف يردده صاليتدد   ادددب مدد ن الحجدديز ااهددي  ،دددً ا صب اددةا شددا  ف،هددي الكددديس 

 بيمم  صالطمار،كة.
صاتخددذ  مدد  بدد   سدد  الازيددز مجاددس شددوب  مدد   شدد س مدد  ابدديب فضهددي، الم يكددة  اددب 

)اا،  ب  المل،  ب( فام يضطع أمً ا ب صرهما بل اين دا ًمي يطادب  بأاهم التيبا  الجا،ل
 مكهم الك ا صالمشوبسا صذا  م س جماهما صقيل لهم:

إر  د وت م مم  تؤج صن فل ا صر ون فلد  أ واًردي  ادب الحدقا مدي أبيد  أن أقطدع أمدً ا 
يمدددل إال بددد أيام أص بددد أغ مددد  ح ددد  مدددك ما فدددإن بأيدددتم أحدددً ا يتاددد َّ  أص باغادددم  ددد   

)حيكم( ظلمة فارح ج بيهلل  اب م  باغ  ذلك إال أباغك ا فشدا صه ثدم ار د فواا صظدل 
  مدد  بدد   سدد  الازيددز فدد  صاليددة الم يكددة ادده اددكوا  إلددب أن  زلدد  الخالاددة الول،دد  بدد 

  س  الماك من الحجيج أفهم  أن  م  أصبا يشال  طً ا  اب ااطين بك  أملة.
أن مدي  الول،د  بد   سد  المادكا صتدولب الخلفدة ذهب  م  إلدب الشديي صمادث بهدي إلدب 

ب اًل مك  أ وه االمين ب   سد  المادكا صادين يحدب  مد ا صياتسد ه أً دي صصد يًضي صيا دذ 
اقت بددها  بك ددي ح ا صذا  يددوي مدد ض الخالاددة مدد ض المددو ا صشددا  بددان رهييتدد  قدد 

ةا فشددغا  أمدد  الخلفددة ح،ددث إن أصالده ااهددم صددغيب ال ي دداحون لتددول  أمددوب الخلفدد
 فشيصب صزي ه )بجي، ب  ح،وس( الايلم الاال  ف  هذا امم ا فضيل ل :

إن ممددي يحاظددك فدد  قسدد ل صيشدداع لددك فدد  أ دد الا أن تلددتخاف  اددب الملددام،  بجددل 
 صيلًحي.

 قيل االمين: صم   ليه ياون 
 قيل بجي،:  م  ب   س  الازيز.

ن فلدد  ر دد،با ثددم فضدديل اددالمين: ب دد،ها هللا  م ضدد ن لهددم  ضددً اا ال ياددون لاشددلطي
 كتب الاه ا صااف )بجي،( بتكا،ذه دصن أن ي ْاا م  أحٌ  بمي فل .

الخلفدةا صال  مي  االمينا صأباد )بجي، بد  ح،دوس( تكا،دذ الاهد  ل د   مد  ادين ال ي يد 
يطمع ف،هيا صياتس هي ملئوللة اس، س أميي  ا شا   م  ب   س  الازيز بيلضاق صباظم 
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ب  اب الاوب إلدب الملدج  ح،دث يتجمدع الملدامونا صباد  أن الملئوللةا فض ب أن يذه
ك  د  فلد ا ص ادب  ،د  مشدوبس  صا  المكس  قيل: لض  ابتا،هر بهذا امم   اب  ،د  ب ْأغ م 

مرالداما ل د  الملدام،  الدذي    م  الملام، ا صار  أ ادع بلادة مد  بديياك ا في تديبصا
صا  ادددب أن ي ادددون  الادددتهما صصددديحوا فددد    فدددوا   لددد  صزهددد ه ص شددد،ت  مددد    أصددد ا

 صو  صاح : بل إييل رختيب يي أم،  المؤمك، ا فبا   م .
هدددا صيومهددي جاددس حزيًكددي 99صتددولب الخلفددة فدد  يددوي الجماددةا الايشدد  مدد  صددا  اددكة 

 مهموًميا صجي، إلل  الشا ا، يهكئور  بض ي  هما فام يلما لهما صقيل البك : قل
 [.15ظلم   يورس: لهم  إر  أ ي  إن   ،ه بب   ذا  يوي  

اَّدددْ  ر  د اددده  الددد  زصجتددد  فيطمدددة صهدددو يباددد ا فلدددالت   ددد  اددد    باي ددد ا فضددديل: إرددد  ت ض 
أاددودهي صأحم هديا فتا د  ر فدد   -صدداب    الد  صادام-)تول،ده( مد  أمدد  أمدة محمد  

 الاض،دد  الجددي عا صالمدد ي  ال ددي عا صالاددديبغ صالمجهددودا صالمظاددوي المضهددوبا صالغ يدددب
ل س،ددد ا صذصغ العلددديل ال  ،ددد سا صالمددديل الضا،دددلا صأشدددبيههم فددد  أقطددديب اماددد، ا صالشدددلخ ا

امبض صأطد ا  الدسلدا فاامددهر أن ببد  اددي ا   دكهم يدوي الاليمددةا فخشد،هر أال ت سدده  
.  ل  حجة فبا،هر

صتدد ل  مدد  زيكددة الحلدديس الدد رليا صبفدد  اددل مظدديه  الماددك التدد  ايردده لمدد  قسادد  مدد  
حد س صال حجدي ا صمكدع رالد  التمتدع باموالد ا  الخااي،ا صأقديي فد  ب،ده متوا دع بد صن 

صجااهددي لاضدد ا، الملددام، ا صتكدديزل  دد  أملكدد  التدد  صبثهددي  دد  أبلدد ا صبفدد  أن يا ددذ 
د زصجتد  فيطمدة بكده الخالادة  سد  المادك بد  مد صان مد   باتًبي م  ب،ه المديلا امدي جد َّ

 :حا،هي صجواه هي ال م،كةا صطاب مكهي أن تاط،هي لس،ه الميلا فضيل لهي
ا تيبغ..إمي أن ت دغ حالك إلب ب،ه الميلا صامي أن تداذر  لد  فد  ف اقدكا فدإر  أكد ه 
أن أكون أري صأره صماك هذه الجواه  ف  ب،ه صاح ا فاره تاام،  م  أي  أتدب أبدول 
بتادك الجدواه ا فضيلده: بدل أ تديبل يدي أم،د  المدؤمك،   ا،هدي ص ادب أ دايفهي لدو ايردده 

 و اه ف  ب،ه الميل.ل ا فام   م  بتاك الجواه  ف
صباغ  أن أح  أصالده اشت    يتًمي لد  فدصب بدالف دبهدما ف تدب إللد  ياومد ا صيضدول لد : 
ب ا  صأشبع ب مك  ألف جي عا صاشت   بد اًل مكد   يتًمدي مد  ح يد ا صاكتدب  الد : بحدم   

 ام ً،ا     ق ب رال .
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ي لاملدام، ا صب،كمدي اين يضلدم تايًحد -ب      ك -صيحاب أن  م  ب   س  الازيز 
هددو يا قدد  صيضلددم   اددب مدد  يلددتحض  إذ أ ددذ ابدد  صددغ،  لدد  تايحددةا فضدديي  مدد  صأ ددذ 
التايحددة مدد  فمدد ا فددذهب الولدد  إلددب أمدد  صهددو يبادد ا فامددي  امدده اللددسبا اشددت   لدد  
تايًحيا فامي بجع  م  شم با حة التايحا فضيل لزصجت : يي فيطمةا هل أ ذ  ش،ًئي مد  

ف ارمدددي  س تددد  بمدددي حددد  ا فضددديل لهدددي: هللا  لضددد  ارتز تهدددي مددد  ابكددد تاددديح الملدددام،   فا 
 ارتز ترهي م  قاس ا ل ك  ا ههر أن أ ل  ع رال  بلسب تايحة م  تايح الملام،   

صهي هو ذا أم،  المؤمك،   م  ب   سد  الازيدز الدذغ تحده ت د ف  صطدوع أمد ه أمدوال 
لسكددينا فابادداه فيطمددة إلددب ال صلددة صاكوزهدديا يضددول لزصجتدد  يوًمددي: تشددته  رالدد   لددل 

 ابدد  مادد  يادد  ا  يمددل )أم،دد ( لسكددينا صذادد   لدد  أن أم،دد  المددؤمك،  يشددته   لددل
لسكينا فابال إل،هي بالل ا ، ا فامي ب ه  م    دبا صقديل لهدي: ادار  بدك يدي فيطمدة 
قدد  با دده  إلددب ابدد  مادد  يادد  ا فاباددل لددك هددذا الالددل  ثددم أ دد ج  مدد  الالددل إلددب 

ثمكد  ب،ده المديلا صبادث إلدب  يماد   ادب لسكدين ياومد ا صيضدول  اللوقا فبي د ا صأد دل
 ل : لو  رْ    لم اهي فا  تا  ل   مل أبً اا صال أرظ  إلب صجهك.

صاين  م  ب   س  الازيز حالًمي  ديداًلا  د ج ذا  ل،ادة إلدب الملدج  صماد  بجدل مد  
 صداسالحدد اسا فامددي د ددل  مدد  الملددج  مددد َّ فدد  الظددلي ب جددل رددي ما فا طددا  مددد  

 ال ا ف فع ال جل بأا  إلل  صقيل أمجكدون أرده  فضديل: الا فت دييق الحديبس صه دمَّ أن 
ادالك :  ي    ال جل الكي م فمكا   م ا صقيل ل : إن ال جل لم ي كع ش،ًئي  ،  أرد 

 أمجكون أره  فضاه: ال.
 بق،ددددق المشدددي  ا بحلًمدددي بيإلرلددددين -ب ددد     كددد -صادددين  مددد  بددد   سدددد  الازيدددز 

نا اتب ذا  يوي إلب صالل  ف  م   قي ًل لد : باغكد  أن الحمديل،  فد  م د  صالح،وا
يحماددون فددوق ظهددوب اإلبددل فددوق مددي تط،ددقا فددإذا جددي،ل اتدديب  هددذاا فدديمكع أن يحمددل 

  اب البا،  أك   م  اتمي ة بطل.
صق  ح ص  م  الزاه  الايدل التض   اب أال يض   أموال الملام،  صال يم  ي ه إل،هيا 

ة فدد   كضد ا الحياددب     ا،هدي يددوي الاليمدةا ف ددين لد  م ددبيح ياتدب  الدد  فهد  أميرد
امشددلي، التدد  تخ دد ا صم ددبيح لس،دده المدديل ياتددب  الدد  م دديلا الملددام،  ال ياتددب 
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 اددب  ددو   لكالدد  ح ًفددي..صذا  مدد س اددخكوا لدد  المددي، فدد  المطددبخ الاددييا فدد فع دبهًمددي 
 ثمًكي لاحطب  

عددلش الملددامون فدد   ددزس صا امددةا يكامددون بدديلخ،  لضدد  اددين همدد  امصل صام ،دد  أن ي
صاممدد  صاممددينا اتددب إلددب أحدد  أم ا دد  يضددول: البدد  لا جددل مدد  الملددام،  مدد  ملددا  
ياصغ إلل ا ص يدي يافل  مهكت ا صف س يجيه   ال    صها صأثي  فد  ب،تد ا صادين يدام  

إن مكيديد    ميل  بل اد ال يون    المحتيج، ا صتزصيج م  ال يض ب  ادب الدزصاجا بدل
كين يكيدغ ف  ادل يدوي: أيد  الغديبمون  أيد  الكديكحون  أيد  الملديك،   أيد  ال،تديمب  

 حتب ااتطيع با ل م    أن يغك،هم جملًاي.
  ج  م  باكًبي للا   أ بيب السلدا فضيبا  بجل م  الم يكدة المكدوبس فلدال   د  حديل 

ام كلددي،  ي يك دد ه الجملددعا صانالم يكددةا فضدديل: إن الظدديلم ف،هددي مهددزصيا صالمظاددوي ف،هدد
ك ،دد صنا صالاضدد ا، يا ددذصن حضددوقهم مدد  ام كلددي،ا فادد ح  مدد  ف ًحددي شدد يً ا صحمدد   ا 
صهاذا بجل م  صل  )زي  ب  الخطدي ( يضدول: )إرمدي صلد   مد  بد   سد  الازيدز ادكت،  

الاظددلما فلضددول: اجااددوا هددذا ح،ددث  صر ددًايا فمددي مددي  حتددب جاددل ال جددل يات،كددي بيلمدديل
ن فدد  الاضدد ا،ا فمددي يسدد ح حتددب ي جددع بميلدد ا يبحددث  مدد  ياطلدد  فمددي يجدد ا ف، جددع تدد ص 

 بميل ا ق  أ كب   الكيس  اب ي   م (.
طراب مك  أن يام  بالوس ال عبةاكمي ج   الايدس بذلك ال  ييا فضديل: إرد  بأيده أن 

فتد س أجال ذلك )ثم  الوس ال عبة( ف  أكبيد جي اةافإر  أصلب بدذلك مد  الس،دها صباد  
حام  الت  دامه تلاة ص شد ي  شدهً اا اشدت   الد  المد ضا فجدي،ه ابد   مد  ملدامة 

ا ،د صنا صقدد   بد   سد  المادكا فضدديل لد : يدي أم،د  المددؤمك، ا أال توصد  مصالدلا فدإرهم
 أفض تهما صلم تت ل لهم ش،ًئي  

  فضيل  م : صهل أماك ش،ًئي أصص  لهم ب ا أي تام ر  أن أ ط،هم م  ميل الملدام، 
يتدوالهما صامدي  هللا  ال أ ط،هم حق أح ا صهم ب،  بجا، : إمي أن ياوردوا صديلح،  فديهلل

 ،دد  صدديلح،  فددل أدع لهددم مددي يلددتا،كون بدد   اددب ما ددلة  ا صجمددع أصالدها صأ ددذ 
بيلدد موعا ثددم قدديل: يددي  يكظدد  إلدد،هما صيتحلددس ب،دد ه ثلدديبهم الممزقددة؛ حتددب مائدده  ،كدديه

،  دد  بدد،   أمدد ي : بدد،  أن تلددتغكوا )أغ ت ورددوا أ كلددي،( صيدد  ل أبددوام ب ك دد ا إن أبدديكم  ر
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الجكدددة.. يددي ب ك ددد ا حاظادددم    الكدديبا صبددد،  أن تاتضدد صاا صيددد  ل أبدددوام الجكددةا في تددديب
 صبزق ما صق  ت اهر أم ام إلب   صهو يتولب ال يلح، .

صأ تد  ثم قيل مها : ا  جوا  ك ا فخ جواا صجاس  اب البي  م ْلا مة ب   سد  المادك 
فيطمددةا فلددمايه يضددول: م حًبددي بهددذه الوجددوه التدد  لللدده بوجددوه إرددس صال جددينا ثددم قدد أ: 
 تاددددك الدددد اب اآل دددد س رجااهددددي لاددددذي  ال ي يدددد صن  اددددًوا فدددد  امبض صال فلدددديًدا صالايابددددة 

 [.83لامتض،    الض ص: 
صمدددي   مددد  باددد  أن  ددد   الم دددل ام ادددب فددد  الاددد ل صالزهددد  صالدددوبع... مدددي  أم،ددد  

  يمس الخااي، ال اش ي    المؤمك، 
 ـــــــــــــــ
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 المأمون بن الرشيد
 

ال،دوي يدوي الخاادي،.. فضد  مدي   الادةا صتددولب  الادةا صصلد   الادةا أمدي الدذغ مدي  فهددو 
الخالاة )مواب الهيدغ( صأمي الذغ تولب الخلفة فهو هيبصن ال ش، ا أمي الخالاة الذغ 

 هد.170 صل  فهو المامونا صاين هذا ال،وي ف  اكة
كددين المددامون أصل  ددلي يولدد  لا شدد، ا صلاطاددل امصل  يلًبددي فدد  راددس صالدد ه قدد ب مدد  
اإل زاز صالمحبة؛ لذلك ظل ال ش،  يحدب المدامون صيدؤث ه ادل اإلي ديبا  يصدة أرد  فضد  
أم  )م اجل( الت  ميته با  صالدتد  بايديي قا،ادةا فكشدا مح صًمدي مد   طدف اميا صادين 

بكد  صار دد اف  إلددب الاادما فحدد،  د ددل  ادب المددامون صهددو يكظدد  ال شد،  ماجًبددي بددذاي، ا
الاشدد سا  فدد  اتددي ا قدديل لدد : مددي هددذا  فاجددي  المددامون: اتددي  يشددحذ الا دد سا صيحلدد 

 فضيل ال ش، : الحم    الذغ بزقك  م  ي   با،  قاب  أك   ممي ي   با،  جلم .
ارق المامون صشخ د،ت ا  يضدول: )إرد  متاد   فد  صاين هيبصن ال ش،  ياتخ  دا ًمي بخر

 سدد    المددامون حددزي المك ددوبا صرلددك المهدد غا ص ددزس راددس الهدديدغا صلددو شددي، أن 
 أرلب  إلب ال ابع لكلست ا ياك  رال (.

ال لددي  ا  تاضددب المددامون الااددم  اددب  ،دد س  امددي،   دد ها فتاضددب  اددم الا بلددة  اددب يدد 
صتاضدب دبصس امد   ادب  أح   امي، ال وفدة المشدهوبي  فد  الضد ا،ا  صالكحدو صالاغدةا

يدد  أبدد  محمدد  ال،زيدد غ صهددو صاحدد  مدد   ،دد س  امددي،   دد ها صدبس المددامون الحدد يث 
حتب صيب صاحً ا م  بصات ا صامع مكد  ا ،د صن صبصصا  كد ا صقد  ادي  ت   ادب بصايدة 
الحدد يث ذاك تددد  الضويددة الحيفظدددة التدد  ايرددده م دد   الم دددلا فلحاددب أن ال شددد،  أباد 

ث،  ) امدددي، الحدد يث( فاددم يتخادددف إال  سدد    بددد  الحددج فدد  ل ال وفدددة صطادد ب المحدد   
إدبيددسا صعللددب بدد  يددورسا فباددث إل،همددي اممدد،  صالمددامونا فحدد ثهمي )ابدد  إدبيددس( 
بمي ة ح يثا فضيل المامون: يي  م أتداذن لد  أن أ ،د هي مد  حاظد   فا يدهدي فاجدب 

 اب  إدبيس م  حاظ .
  صالتدديبيخ صامد  صالاالدداة ص ، هددي مدد  صشددب المددامون صاددل اهتميمدد  اددين بضدد ا،س الاضدد

الااويا صلمي جي، الوقه ل   يختديب ال شد،   الادة لاملدام،  مد  باد ها ادين فد  ح،د س 
م  أم ها فضد  ادين فد  قد ابس رالد  يحدب المدامونا صي دق فد  ق بتد   ادب تحمدل أعبدي، 
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ثدددم جادددل الحادددم باددد ها إال أن بأيددد  اادددتض  أ ،دددً ا  ادددب أن يادددون اممددد،  صلل،دددي لااهددد ا 
 المامون صلل،ي لااه  با  أ ل .

صباددد  مدددو  هددديبصن ال شددد،  أ دددذ اممددد،  السلادددة مددد  الكددديس بيلخلفدددةا ثدددم أبادددل إلدددب 
المامون ي  وه لالمع صالطي ةا فدا ا  المدامون صال،ه صطي تد  م لد ا  ،د  أن بطيردة 

نا ل د  اللو، رجحوا ف  جال امم،  يحول صالية الاه  إلب ابك  ب ال م  أ ل  المامو 
طديه   المامون بف  هذا امم  صااتطيع بمايصرة صزي ه الا ل ب  اهل صأكس  قدواده

 ب  الحل،  أن ي با  الاة لاملام، .
امتيز     المامون بار  اين  كل،دي بيلاامدي، ال بديب فد  ادل فد صع الما فدة مد  أم ديل 

دد َّا،ا ص ،دد هم مدد   الاامددي،ا  ابدديبالشدديفا ا صأحمدد  بدد  حكسددلا صاددفلين بدد   ،،كددةا صالا 
صاددين يحددب الااددم صالاامددي،ا صيدد صغ امحيديددثا صيهددتم بيلاالدداةا صيامددل  اددب تشددجلع 

صأرطيكلدة.. ص ، هدي   الاامي، صامدبي،ا فابال الباو  إلب الضلطكط،كلة صال،ورين صالهكد 
مددد  المددد ن لابحدددث  ددد  مؤلادددي   امدددي، ال،وردددين صت جمتهدددي إلدددب الاغدددة الا بلدددةا صادددين 

الاامي، امجيرب للاتايدس باامهم ص سد تهما حتدب أصدبحه بغد اد يلاب إلب إح يب 
 ف     ه مكيبس لااام.

د ر ف،هدي امشدايبا صلدم ياد   صاهتم المامون بيلشا  اهتميًمي اس،ً اا ف ين ياض  مجديلس ترْكش 
المامون يحب الشا  فحلبا بل اين شدي ً ا بق،دق المشدي  ؛ صمد  شدا ه فد  صصدف 

 ال  يق المخاص:
مْ  ي  ر ا ر ْال  ر ل ، ْكا ا كْ     يل  الح قَّ م   ي ْلا ب م ا كْ إ نَّ أ      ص 

م ين  ص  َّ  كْ  ْ  ر الزَّ م ْ  إ ذ ا ص  ْمل  ر ْال    ل ، ْكا ا كْ     ص  د  ش   ب  َّ
صاشدته  المدامون با مد  الواادعا صادين يضدول: اديدس الكديس فد  الد رلي امادخلي،ا صاددين 

بكال ا  الشايص  صالمظيلم الت  ت ل إلل ا يحضضهي ح يً ي ال الح ص  اب ق ا،س ال
 صيك ف المظاوي م  الظيلم.

تض مه إلل  ام أس تشاو ابك  العبيسا فطاب م  صزي ه أحم  ب  أب   يل  أن يا ذ ب،د  
العبيس صيجال  مع الم أس مجاس الخ ويا صابتاع صو  الم أس صأ ذ يااو  اب ادلي 

المدؤمك، ا صاردك   : يي أمة  ا إرك ب،  يد غ أم،د العبيسا فضيل لهي أحم  ب  أب   يل
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ت ام،  امم، ا في ا   م  صوتكا فضيل المامون: د هي يي أحم  فإن الحق أرطضهدي 
 صالبيطل أ  ا ا ثم ق ب لهي بحض  هي صأم  لهي بكاضة.

ص كف المامون صاحً ا مد  بجديل حيشد،ت  ظادم بجدل فيبادل،يا فضديل لد : هللا  لدو ظامده 
ابك  اكه أقل ر ،ً ا  الك م  أن تظام  علًاي ال يج ر  ف  ال صقها صادين العبيس 

المامون متليمًحيا يااو  م  ظام  أص ريل  بلو،ا حتدب إرد  يضدول: أردي هللا  ألدذ الاادو 
دد   الدد ا صلددو  دد   الكدديس مضدد اب محستدد  لاااددوا لتض بددوا إلددب  حتددب أ ددي  أن ال أرْلج 

الجدد ا م   فددوا بأيدد  فدد  الااددو ل،ددذهب  ددكهم  بدديلج ا ما صيضددول أيً ددي: صدد  أن أهددل
الخو  صيخادص اللد صب إلدب قادوبهما ل كد  صان ادين متلديمًحي فد  حدق رالد  فإرد  لدم 

 يا  يتهيصن ف  حق ال ي  أص ال صلة.
صاددين ل،ًكدددي مدددع الكددديس حالًمدددي بفلًضددديا يدددذا   سددد    بددد  طددديه  صهدددو صاحددد  مددد  بجيلددد  

بيلخديدي: يدي  دلي.. فادم يجبد  أحد ا ثدم رديد   المض ب،  قيل: اكده  كد  المدامون فكديد 
ثيرًلددي صصدديح: يددي  ددليا فدد  ل  ددلي ت ادد  صهددو يضددول: مددي يكبغدد  لاغددلي أن ياكددل صال 
يشدد     اامددي   جكددي مدد   كدد ل ت ددلا يددي  ددلي يددي  ددليا إلددب اددم يددي  ددلي  فددك س 

ا صقيل:   س   ييالمامون بأا  طويًل فمي شا ه أن يام ر  ب     كض ا ثم رظ  إل َّ
أ لقدد  حلددكه    إن ال جددل إذا حلددكه أ لقدد  اددي،  أ ددلق   مدد ا صاذا اددي، 

 أ لق   مةا صاري ال رلتطلع أن رل ، أ لقكي لتتحل  أ لق   مكي.
إلدددب جيردددب هدددذا الحادددم الواادددع ادددين المدددامون جيمًادددي ل  ،ددد  مددد  الا دددي ل؛ مددد  ذلدددك 

ب بد  أكد م( فد   دليفت ا فضديي توا ا  الش ي  ل ل م  يا ف ا صلضد  ادين قي دل  )يح،د
الخالاددة المددامون بإح دديب مدددي، لدد ا فيردد هش يح،دددب مدد  ذلددكا ف لدددف يددات  لدد  أم،ددد  
المؤمك،  بيلمي، صيخ م  صهو جيلس ف  ماير    فامي بأ  المامون  لمي  االادتاهيي 

 يح،ب قيل ل : ا،  الضوي  يدمهم.  اب صج 
امدد أسا صقيلدده لدد : مددي  أ دد ا صتدد ل  ص ردد     المددامون بذاي دد  صا دد س  امدد ا فضدد  جي،تدد 

( ديكدديبا فددا طور  ديكدديًبا صاحددً اا صقدديلوا: هددذا م، اثددك مدد  أ لددكا فا دد  600اددتمي ة )
( ديكديب 400المامون صقيل: أ ول ت ل أببع بكي ا قيله: رادم.. قديل: لهد  أببامي دة )

ديا فاهدي مي دة ) ،د ا ( ( ديكديب )اد س الم100)ثاث الم،د ا ( قيلده: رادما قديل: تد ل أم،
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( 12( ديكدديًبا )ثمدد  الم،دد ا (.. بدديهلل ألددك اثكددي  شدد  )75صزصجددة لهددي  ملددة صاددباون )
 أً ي  قيله: رام.. قيل: ل ل صاح  ديكيبانا صلك ديكيب.

صاين المامون بجيً ي إلب الحقا فض  أمد  أن يكديدغ بإبيحدة ر ديح المتادةا فد  ل  الد  
بتح يهدديا فامددي  اددم صددحة  -ب دد     كدد -يح،ددب بدد  أكدد ما فددذا  لدد  حدد يث  ادد  

حدد ص ا  الحد يثا بجدع إلدب الحدق صأمد  مد  يكديدغ بتح يمهديا صقيمده فد   هد ه  د س
فض ددب  اددب بادد  ال ددوبا ا امددي جيهدد  الدد صي صحدديببهما صااددتم    لفددة المددامون 

 هد. 218هد إلب اكة 198 ش ي  اكة م  اكة 
ا دد ا يددي مدد  ال لمددي أحددس بدد رو أجادد  قدديل: يددي مدد  ال يددزصل ما دد  ابحددم مدد  قدد  زال م

 يمو  ابحم م  يمو .
صمي  المامون با  حليس حيفاة بديلخ،  صالاطدي،ا صهدو فد  ال يمكدة صامبباد،  مد   مد ه 

ْوس  ف  م يكة ) ار  هد218( اكة ب ط   
 ـــــــــــــــ
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 هارون الرشيد
 

أتبا  يي أم،  المؤمك،    تبا  صأره الذغ ت اب ادل يدوي مي دة باادةا صتت د ق مد  
يص بدالف دبهدم فد  ادل يدوي   تباد  صأرده الدذغ  ظَّمده ح مدي  اإلادليا ميلك الخد

 صبيلغه ف  احت اي الاامي، صالو يظا صجيه   ف  اس،ل    
صداب  كين ا ،  الباي،  اب رال ا تل،ل دمو   ايلل،ل إذا ص  ا صلم يذا  ل  الكس 

    ال  صاام إال قيل: صاب    اب ا، غ.
طهد ان  تاك الم يكة الض يمة الت  تضدع فد  الجكدو  الشد ق  مد  هكيل ف  م يكة )ال غ(

ل   هديبصن ال شد،  بد  المهد غ بد  جااد  المك دوب فد  أصا د  ذغ الحجدة ادكة ثمدين  صر
صأببا،  صمي ةا صاين أبوه )المه غ( ف  تاك امييي أم،ً ا  ادب الد غ ص  اادين مد  قسدل 

 أبل  المك وب. الخالاة المك وبا ثم أصبا  الاة لاملام،  با  صفيس
الالدا يةا  رشا هديبصن تحلطد  ب ييدة صالد ه الدذغ دببد  مكدذ حليتد  المباد س  ادب الحلديس

فجاادد  أم،ددً ا لحماددة  لددا ية ايردده تلددمب بيل ددوا ف ح،ددث ايردده تخدد ج لاجهدديد فدد  
لد ا صصاله المغد    ال لفا صالشوات  رلبة إلب الشتي، لته ي  الا ص الس،زرط  صتخويًادي

  ه صلل،ي لااه  با  أ ل  الهيدغ.كا ا ثم  ،ك  صال
هدددا صاددك   ملددة ص شدد ي   يًمددي صأصددبحه 170تددول  ال شدد،   لفددة الملددام،  اددكة 

بغ اد فد    د ه مد  أ ظدم مد ن الد رليا ف يد س فد  ح ديبتهي ص ميبتهديا صشدمل با لد  
الضدوغ صال دعلف صالاديجز صالمدد ي  صذا الحيجدةا صازدهد   فتدد س صاليتد  بوجدود ال  ،دد  

هللامحمد  بد   الاام الاظيي ايإلميي ميلدك بد  أردسا صالا،دث بد  ادا ا صال لدي  م  أ مة 
 الحل  م  ابيب أصحي  أب  حكلاة.

صاين ي    ب  الم ل ف  التوا عا يحاب أن أب  مايصيدة ال د ي  صهدو مد  الاامدي، 
المحددد ث،  قددديل: أكاددده مدددع ال شددد،  ثدددم صدددبَّ  ادددب يددد غ المدددي، بجدددل ال أ  فددد ا فضددديل 

 صب  الك  قاه: ال. قيل: أريا إجلاًل لااام.ال ش، : ت بغ م  
صجديصز   شد،ت  مد    الحد صدا ف دين جلد ه ي تاد ا صيلدمع صدو  باي د  إذا ص ظدد  
أح  م  الكيسا يحا  أر  جيلس )أبي الاتيهلة( الشدي  ا صاادف أحد  جكدوده بم اقستد ا 

 صا بيبه بمي يضولا ف  ه الجياوس يوًمي صق  اتب  اب الحي ب:
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 يوي ال ي  رم   ص ك    يجتمع الخ ويإلب ديين 
يلديمح ا  فا س  الجياوس ال شد،  بدذلكا فباد  صأح د  أبدي الاتيهلدةا صطادب مكد  أن

 صأ طيه ألف ديكيب.
صقيل امصما : ص ع ال ش،  طايًميا صز    مجيلل  صزيكهديا صأح د  أبدي الاتيهلدة 

 الاتيهلة: صقيل ل : صف لكي مي رح  فل  م  رعلم هذه ال رليا فضيل أبو
 فاش مي ب ا لك ايلًمي ف  ظل شيهضة الض وب

 فضيل ال ش، : أحلكه ثم ميذا  فضيل:
 يلاب إللك بمي اشته،ه ل   ال صاح صف  الباوب

 فضيل: حل   ثم ميذا  فضيل أبو الاتيهلة مك فًاي:
 فإذا الكاوس تضاضاه ف  ظل حش جة ال  صب

 فهكيل تاام موقًكي مي اكه إال ف    صب
ل ش، ا فزجد  أحد  الحي د ي  أبدي الاتيهلدة من المضديي مضديي فد ح صاد صبا فضديل فباب ا

 ال ش، : د  ا فإر  ب ري ف   مب ف  ه أن يزي ري مك .
صاين ا ،  الغدزص صالحدج يغدزص ادكة صيحدج ادكةا فدإذا حدج حدجَّ ماد  مي دة مد  الاضهدي، 

 ة الحدجا صب دم هدذه صأبكي هما صاذا لم يحج قيي بيإلرايق  اب ثلثمي ة بجل ل،ؤدصا ف ي
ديكدد ا  ال قددة صالشددايفلة صالزهدد ا اددين شددجيً ي ال يخددي  فدد    لومددة ال ددما  ،ددوًبا  اددب

هدد( رضد  مادك 187صاًبي ايلح ي  ف  صج  أ  ا،  ا فا  اكة ابع صثمدير،  صمي دة )
ال صي اله رة الت  ايره ب،  الملام،  صب،  الما ة )ذيكد ( ما دة الد صيا ف تدب لا شد،  

)طدي    دخم  ي يضول فل : )أمي با  فإن الما ة الت  ايرده قساد  أقيمتدك مضديي الد خكتيبً 
 ليل ( صأقيمه رالهي مضيي الس، ق )الطي   ال غ، ( فحماده إللدك مد  أموالهدي أحمدياًل 
ل دداف الكلدددي، صحمضهددد ا فددإذا قددد أ  اتددديب  فدديبدد مدددي ح دددل قساددك مددد  أموالهدددي صاال 

 فيلللف ب،ك  صب،كك(.
  بادديلت  اتددب إللدد : )قدد  قدد أ  اتيبددك صالجددوا  مددي تدد   ال مددي تلددمع( فامددي قدد أ ال شدد،

صايب إلل  بجلش اس،  حتدب فدتا م يكدة )ه قدل( صارت د   الد  ارت ديًبا  ظلًمديا صفد  
 ه ه لم يسق ف  اما  ملاما صظل ط،اة حليتد  يحدب الجهديد صالاتوحدي  اإلادلملةا 

ل شددد،  رحدددو   اادددين للغزصهددديا فغدددزا الددد صيا صفدددتا ه قادددةا صبادددل جلشددد  أرضددد ها صاددديب ا
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فوصل )طوس( فم ض بهي صمي  ف  ثيلث جميد  اآل   ادكة ثدل  صتلدا،  صمي دة 
 هد(.193)

مي  هديبصن ال شد، ا صصد الاامدي، لدو ياتد صه بارالدهما يضدول الا د،ل بد  علديض: )مدي 
م  راس تمو  أش   اب م  مو  أم،  المؤمك،  هيبصن ال ش، ا صلودد  أن   زاد 

غ فد   مد ه( صيحاد  أرد  لمدي احت د  قديل: الاهدم ارااكدي بيإلحلدين صا اد  لكدي م   م  
 اإلاي،س.. يي م  ال يمو  ابحم م  يمو .

----------------------- 
 هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه

 
هو أك د  مد  تاد ض تيبيخد  لاتشدوي  صالتزصيد  مد   اادي، اإلادليا مدع أرد  مد  أك د  

الة جهيدا ص زصا صاهتميمي بيلاام صالاامي،ا ص بيل  م م  هذا أشدي وا  ااي، ال صلة العبي
 ك  امكيذيب صأر  الهم ل  او  الجوابغ صالخم  صاللا ا صرلجوا ف  ذلك الض دص 

 الخ افلة صم  هكي اين إر ي  هذا الخالاة صاجب  اب ال مؤبخ ملام. 
 كد  فد  اتيبد  صفلدي   صم  المؤب ،  الذي  أر اوا ال ش،  أحم  ب   ا ين الدذغ قديل

 امعلين: "كين م  أرسل الخااي، صأحشم الماول ذا حج صجهيد ص زص صشجي ة صبأغ" 
صاتددب التدديبيخ ما،ئددة بمواقددف با اددة لا شدد،  فدد  ر دد س الحددق صحددب الك ددلحة صتض يددب 
الاامددي، ال يك  هددي إال جيحدد  أص مددزصبا صيافلدد  أردد   دد   بيلخالاددة الددذغ يحددج  يمدددي 

 صيغزص  يمي.   
 ب  صمول هرل

هو أبو جااد  هديبصن بد  المهد غ محمد  بد  المك دوب أبد  جااد   سد    بد  محمد  
بد   اد  بد   سد    بد  عبديس الهيشددم  العبياد ا ادين مولد ه بديل غ حد،  ادين أبددوه 
أم، ا  ا،هي ص اب   ا اين ف  اكة ثمين صأبباد،  صمي دة صأمد  أي صلد  تلدمب الخ،دزبان 

  صان اب  أبب حا ة: صهب أي الهيدغ صف،هي يضول م
 يي  ،زبان هكيل ثم هكيل *** أملب يلوس الايلم،  ابكيل 

 أ زاه أبوه بلد ال صي صهو ح   ف   لفت . 
 تولل  الخلفة
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صل  الخلفة باه  ماضود لد  باد  الهديدغ مد  أب،همدي المهد غ فد  ل،ادة اللدسه اللديدس 
 دول : هدذه الا،ادة صلد  لد   ش  م  ببلع امصل اكة ابا،  صمي ة با  الهيدغا قيل ال

ف،هي  س    المامون صلم يا  ف  اي   الزمين ل،اة مي  ف،هي  الادة صقديي  الادة صصلد  
  الاة إال هذه الا،اة صاين ياكب أبي مواب فت كب باب  جاا . 

صاين ذا ف يحة ص ادم صب د  باعبدي، الخلفدة صلد  رظد  ج،د  فد  امد  صالاضد ا ق،دل  
تدد  فدد  اددل يددوي مي ددة بااددة إلددب أن مددي  ال يت اهددي إال لااددة إردد  اددين ي ددا  فدد   لف

صيت ددد ق مددد  صددداب ميلددد  ادددل يدددوي بدددالف دبهدددم.. قددديل ال اددديلس  فددد  الاطدددي ف قددديل 
 ال ول   اَّف ال ش،  مي ة ألف ألف ديكيب. 

صاددين يحددب المدد يا صيج،ددز الشددا ا، صيضددول الشددا ا أاددك   دد  مايصيددة بدد  صدديلا  دد  
  أرد  حدج ادكة صلدب الخلفدة فد  ل دابا فدإذا فد  صد ب أبل  قديل أصل شدا  قيلد  ال شد،

 ب،ه مكهي ب،ه شا  ق  اتب  اب حي ب: 
 أال أم،  المؤمك،  أمي ت   *** ف يتك هج ان الحس،ب اس، ا 

 ف  ي ب صاس صاتب تحت  بخط :  
 باب صاله ايي المشا ا  صمي *** مشب بماة م فوع امظل حل، ا. 

 صل اصد ب  بزي  الوااطب فل : 
 هيبصن الح الكوب ف  ال با س *** صقيي ب  ف    ل ا،د ت  الكهدج ب

 إمديي بدذا    أصبا شغا  *** فاك   مي ياكب بد  الغزص صالحدج 
 ت ،ق  ،ون الخاق    روب صجه  *** إذا مي ب ا لاكيس مكظ ه الساج 
 تالحه اآلميل ف  جود اا  *** فا طب الذغ ي جوه فوق الذغ ي جو 

    ثيب ج ه إال ف  الح ص. صاين يضتا 
صقددديل محمددد  بددد   ادددب الخ ادددير  ال شددد،  أصل  الادددة لادددب بيل دددوالجة صال ددد س صبمدددب 

 الكشي  ف  الس جيس ص أصل  الاة لاب بيلشط رج م  بكب العبيس. 
قدديل الجدديح  اجتمددع لا شدد،  مددي لددم يجتمددع لغ،دد ه صزباله الس اماددة صقي ددل  الضي دد  أبددو 

ا ددة صر يمدد  العبدديس بدد  محمدد   ددم صالدد ه صحيجبدد  يواددف صشددي  ه مدد صان بدد  أبدد  ح
 الا ل ب  ال بلع أتل  الكيس صمغكل  إب اهلم الموصا  صزصجت  زب، س. 

 حب  لااامي،
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صادددين ال شددد،  يحدددب الاامدددي، صياظدددم ح مدددي  الددد ي  صيدددبغ  الجددد ال صال دددليا صقددديل  
 الضي دد  الاي ددل فدد  بادد  باددي ا  مددي أ اددم أن لماددك بحاددة قددب فدد  طاددب الااددم إال

 لا ش،  فإر  بحل بول ي  امم،  صالمامون للميع الموطا  اب ميلك بحم   . 
 صلمي باغ  مو   س    اب  المبيبل حزن  ال  صجاس لاازا، فازاه امكيب .  
قديل أبدو مايصيدة ال دد ي  مدي ذاد   الكسدد  صداب    الد  صاددام بد،  يد غ ال شدد،  إال  

ي د  "صدد  أرد  أقيتدل فد  ادس،ل   فاقتدل ثدم قيل صاب    اب ا، غ صبصيه ل  ح 
 أح،ب ثم أقتل فباب حتب ارتحب" 

ص     زاذ الايب  قيل ح   أبو مايصية ال ش،  بح يث احتج  دي صمواب فضيل بجل  
ش يف فاي  لالد  فغ دب ال شد،  صقديل الكطدع صاللدلف زرد يق يطاد  فد  الحد يث فمدي 

 أم،  المؤمك،  حتب اا . زال أبو مايصية يلاك  صيضول بيدبس مك  يي 
ص دد  أبدد  مايصيددة ال دد ي  قدديل صددب  اددب يدد غ بادد  امكددل شددخص ال أ  فدد  فضدديل  

 ال ش،  ت بغ م  ي ب  الك قاه: ال. قيل: أري إجلال لااام. 
صاددين الاامددي، يبيدلوردد  التضدد ي ا بصغ  دد  الا دد،ل بدد  علدديض أردد  قدديل: مددي مدد  راددس 

بصن صلددودد  أن   زاد مدد   مدد غ فدد  تمددو  أشدد   ادد  موتددي مدد  أم،دد  المددؤمك،  هددي
 مدد ها قدديل ف سدد  ذلددك  ا،كددي فامددي مددي  هدديبصن صظهدد   الاددت  صاددين مدد  المددامون مددي 

 حمل الكيس  اب الضول بخاق الض  ن قاكي الشلخ اين أ ام بمي ت ام. 
 بايله  ك  اميع المو ظة

علديض  قيل مك وب ب   ميب: مي بأيه أ زب دماي  ك  الذا  م  ثلثة الا ،ل بد 
 صال ش،  ص   . 

صقيل  س،    الضوابي   لمي لض  ال ش،  الا ،ل قيل ل  يي حلد  الوجد  أرده الملدئول 
   هذه اممة. صتضطاه بهم امابي  قيل: الوصاة الت  ايره ب،كهم ف  ال رلي فجال 

 هيبصن يباب صيشهق. 
أ دذه قديل  ادب بص  أن اب  اللميل د ل  اب ال ش،  يومي فياتلضب فاتب باوز فامي 

باداك يددي أم،دد  المدؤمك،  لددو مكادده هددذه الشد بة باددم اكدده تشدت يهي قدديل بك ددف ما دد  
قيل اش   هكال   تايلب فامي ش بهي قديل أادالك لدو مكاده   صجهدي مد  بد رك بمديذا 
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ككه تشت     صجهي قيل بجملع ما   قيل إن ما ي المت  ش بة مدي، صبولد  لجد ي  أن 
 ال ش،  باي، ش ي ا.  ال يكيفس فل  فباب هيبصن 

صقدديل ابدد  الجددوزغ قدديل ال شدد،  لشدد،بين  ظكدد  قدديل من ت ددحب مدد  يخوفددك حتددب  
ي باك اممد   ،د  لدك مد  أن ت دحب مد  يؤمكدك حتدب يد باك الخدو  فضديل ال شد،  
فل  ل  هذا قيل م  يضول لك أره ملئول    ال علة فيتق   أر ا لك مم  يضدول 

ق ابددة رسددلام صدداب    الدد  ص لدد  صاددام فباددب ال شدد،  أرددتم أهددل ب،دده مغاددوب ل ددم صأرددتم 
 حتب بحم  م  حول . 

 مواقف ال تكلب
ف  اكة ادبع صثمدير،  صمي دة جدي، لا شد،  اتدي  مد  مادك الد صي رضادوب بدكض  اله ردة  

التد  ايرده  ضدد   بد،  الملددام،  صبد،  الما ددة بيكد  ما ددة الد صي صصددوبس ال تدي   مدد  
الا   أمي با  فدإن الما دة التد  ايرده قساد  أقيمتدك  رضاوب ماك ال صي إلب هيبصن ماك

مضديي الد خ صأقيمده رالدهي مضديي الس،دذق فحماده إللدك مد  أموالهدي أحمديال صذلدك ل دداف 
الكلي، صحمضه  فإذا ق أ  اتيب  فدابدد مدي ح دل قسادك مد  أموالهدي صاال فيللدلف ب،ككدي 

 صب،كك[ 
ح  أن يكظ  إلب صجه  ف ًل فامي ق أ ال ش،  ال تي  ااتشيط   بي حتب مي تما  أ 

أن يخيطب  صتا ق جاليله م  الخو  صاادتاجم الد أغ  ادب الدوزي  فد  ي ال شد،  بد صاس 
صاتب  اب ظه  اتيب  بلم   ال حم  الد حلم مد  هديبصن أم،د  المدؤمك،  إلدب رضادوب 
كاب ال صي ق  ق أ  اتيبك يي اب  ال يف س صالجوا  مي تد اه ال مدي تلدما  ثدم اديب ل،ومد  
فادددم يدددزل حتدددب ردددزل م يكدددة ه قدددل صايرددده  دددزصس مشدددهوبس صفتحدددي مس،كدددي فطادددب رضادددوب 

 المواد ة صالتزي بخ اج يحما  ال اكة. 
صأادك  ال دولب  د  ياضدو  بد  جااد  قديل  د ج ال شد،  فد  اللدكة التد  صلدب الخلفدة 
ف،هددي حتددب  ددزا أطدد ا  الدد صي صار دد   فدد  شددعبين فحددج بيلكدديس   دد  اللددكة صفدد ق 

ا ، ا صادين بأ  الكسد  صداب    الد  ص لد  صادام فد  الكدوي فضديل لد  إن  بيلح م،  ميال
هذا امم  صي   إللك ف  هذا الشه  في ز صحج صصاع  اب أهل الح م،  فاادل هدذا 

 كا . 
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صأ  ج اب   لديك   د  ابد   الدة قديل أ دذ هديبصن ال شد،  زرد يضي فدام  ب د    كضد  
العبديد مكدك. قديل فداي  أرده مد  ألدف  فضيل ل  الزر يق: لم ت     كضد  قديل لد  أبيدا

ح يث ص اتهي  اب باول   صاب    ال  ص ل  صاام ااهي مي ف،هي ح   رطق ب  
قدديل فدداي  أردده يددي  دد ص   مدد  أبددب إاددحيق الاددزاب  ص سدد    بدد  المبدديبل يكخلرهددي 

 فلخ جيرهي ح في ح في. 
 م  أ ميل  ف  الخلفة 

مشددهودس صمكهددي فددتا م يكددة ه قاددةاقيل الملدداودغ حددج  ،دد  مدد س صلدد  فتوحددي  صمواقددف 
فدد  "مدد صج الددذهب": باي ال شدد،  أن يوصددل مددي بدد،  بحدد  الدد صي صبحدد  الضاددزي ممددي يادد  
الا مددي فضدديل لدد  يح،ددب الس مادد  اددين يختطددف الدد صي الكدديس مدد  الحدد ي صتدد  ل مدد اكسهم 

 إلب الحجيز. 
 دزل  د    اادين ص  173صزب ل  يح،ب بد   يلد  مد س صأحلد  إلدب الااويدة صحدج ادكة 

جاادد  بدد  أشدداث بولدد ه العبدديس بدد  جاادد  صحددج أي ددي فدد  الادديي اآلتدد  ص ضدد  بواليددة 
الاهدد  لولدد ه اممدد،  صددغ، ا ف ددين أاددبا صهدد  تددم فدد  اإلاددلي صأب ددب اممدد ا، بدداموال 
 ظلمة صتح ل  ال  بدابض الد يام يح،دب بد   سد    بد  حلد  الحلد،ك  ص ظدم أمد ه 

ش ال ش،  صا تم صجهدز لد  الا دل بد  صزيد ه فد   ملد،  صبيدب إلل  ال اف ة فتك   عل
ألاي فخيب  قو  يح،ب صطاب اممين فاجيب  صالطا  ثم ظا  ب  صحبل  ثم تاال صمي  

 صيضيل ريل  م  ال ش،  أببامي ة ألف ديكيب. 
هددد صلددب   ااددين الغط يددف بدد   طددي، صصلددب م دد  جاادد ا الس مادد  175صفدد  اددكة  

 للميرلة بيلشيي صرشا  ب،كهم أحضيد صاح . صاشت   الح   ب،  الالللة صا
ص زا الا ل ب  يح  الس ما  بجلش  ظلم مدي صبا، الكهد  صمهد  المميلدك صادين بطدل 
شددجي ي جددوادا ببمددي صصددل الواحدد  بددالف ألددف صصلدد  بادد ه   ااددين مك ددوب الحم،دد غ 
ص ظم الخطب بيب  ط يف ثدم اديب لح بد  يزيد  بد  مزيد  الشد،بير  صتح،دل  الد  حتدب 

 صقتا  صمزق جمو  .  ب،ت 
هد ا تم  ال ش،  ف  بم ين صااتم   ادب إح امد  إلدب أن حدج ميشدلي 179صف  اكة  

مدد  بطدد  ماددة.ص زا ال شدد،  صتو ددل فدد  أبض الدد صي فدديفتتا ال ا ددي  صباددل جلشدد  
 أرض س. ثم حج اكة اه صثمير،  ال ش،  بول ي  امم،  صالمامون صأ كب أهل الح م، . 
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ادة إذ قتدل ال شد،  جااد  بد  يح،دب الس ماد  صادج  أبديه صأقيببد  ثم ح ثه ر بدة الس ام 
 با  أن ايروا ق  باغوا بتبة ال مزي   ا،هي. 

صفدد  الادديي رالدد  ارددتض  ال دداا مددع الدد صي صما ددوا  ادد،هم رضاددوب فلضدديل إردد  مدد  ذبيددة  
جاكددة الغلددير  صباددث يتهدد د ال شدد،  فياتشدديط   ددبي صادديب فدد  ج،وشدد  حتددب ريزلدد  

ي صايره  زصس مشدهودسا ثدم ايرده الماحمدة الاظمدب صقتدل مد  الد صي ه قاة صذله ال ص 
 دد د ا ،دد  صجدد ح الكضاددوب ثددل  ج احددي  صتددم الادد ا، حتددب لددم يسددق فدد  أيدد غ الدد صي 

 أا، .صباث إلل  رضاوب بيلجزية ثلثمي ة ألف ديكيب. 
صف  اكة اه صابا،  صمي ة فتحه م يكة دبلة  اب ي  امم،   س  ال حم  بد   سد  

 ب  صيلا العبياب الماك 
صفدد  اددكة تلددع صاددبا،  صمي ددة ا تمدد  ال شدد،  فدد  بم ددين صداي  اددب إح امدد  إلددب أن 
حج صمشب م  ماة إلب   فدي  صفد  ادكة ثمدير،  ايرده الزلزلدة الاظمدب صادضب مكهدي 
بأس مكدديبس اإلادداك بية صفدد  اددكة إحدد   صثمددير،  فددتا ح دد  ال ا ددي   كددوس صهددو 

 ج الخددزب  اددب أبم،كلددة فدداصقاوا باهددل اإلاددلي الادديتا لدد  صفدد  اددكة ثددل  صثمددير،   دد
صاا وا صاسوا أزي  م  مي ة ألف رلمة صج    اب اإلالي أمد   ظدلم لدم يلدمع قساد  

 م ا . 
 صفيس ال ش،  

مي  ال ش،  ف  الغزص بطوس م    ااين صدف  بهي ف  ثيلث م  جميد  اآل  س اكة 
ابكد  ال ديلا قديل ال دولب ثل  صتلا،  صمي ة صل   مس صأبباون اكة صصاب  الد  

 اددف ال شدد،  مي ددة ألددف ألددف ديكدديب صمدد  امثددي  صالجددواه  صالددوبق صالدد صا  مددي المتدد  
 ألف ألف ديكيب ص ملة ص ش صن ألف ديكيب. 

 
   

صق،ل إن ال ش،  بأ  مكيمي أر  يمدو  بطدوس فبادب صقديل احاد صا لد  قسد ا فحاد  لد  ثدم 
ضسد  فضديل يدي ابد   دي ت د،  إلدب حمل ف  ابة  ادب جمدل صاد،ق بد  حتدب رظد  إلدب ال

هذا صأم  قومي فكزلوا فختموا فل   تمي صهو ف  محاة  اب شا،  الضس  صلمي مي  بويدع 
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لوال ه امم،  ف  الالا  صهو ح،كئذ ببغ اد فاتيه الخس  ف اب الكديس الجمادة ص طدب 
 صراب ال ش،  إلب الكيس صبيياوه.

 صمبب الشلص ي ثب ال ش، : 
 س فاهي  ،ك  ت مع   به ف  الش ق شم

 مدي بأيكي قب شملي   به م  ح،ث تطاع 
 صقيل أبو الكواس:  

 جديمدع ب،د  الادزا، صالهكي، جت   جدواب بيللاد  صالكحدس 
 فكح  ف  ماتم صف    س الضاب  يحاة فكح  ف  صحشة صف  أرس 

 ي دحاكدي الضدي دم امم،د  صيسدد ،كدي صفديس اإلمديي بيممدس 
 حب ببغ اد ف  الخددا  صب ب بطدوس فد  ال مدس ب بان ب ب أ 

---------------- 
 الم يدب: 

 (             صفلي  امعلين الب   ا ين. 1)
 (              الس اية صالكهيية الب  ا ، . 2)
 (              تيبيخ الخااي، لال،وط .3)

 ـــــــــــــــ



 42 

 المعتصم باهلل
 

 د ج صأ ديب  ادب بدلد اإلادليا صأن امد أس ملدامة صديحه  باغ  أن ماك الد صي الظديلم
صه  ف  أي غ جك  ال صي: )صامات ميه  ( فاجيبهي  اب الاوب صهو جيلس  ادب اد ي  

 أ  ا،     ما   )لسلك لسلك  ( صجهز جلًشي  ظلًمي ل، اب ل  امة ام أس ملامة أهيرهي
 بيلمات ددم بدديهللا صلدد  هددو الخالاددة أبددو إاددحيق محمدد  بدد  هدديبصن ال شدد، ا الددذغ  دد  

هدا صاين يضيل ل  المد م ؛ مرد  ثديم  الخاادي، مد  بكد  العبديس صمرد  اادتم  180اكة 
 ف  ما   ثمير  اك،  صفتا ثميرلة فتوحا صأا  ثميرلة ماول.

كين المات دم شدجيً يا اتدب إللد  مادك الد صي يهد دها فدام  أن يضد ،صا لد  باديلت ا فامدي 
تدب اكتدب: )أمدي باد .. فضد  قد أ  اتيبدكا صادماه  طيبدك ق أهي أم  ب م،هيا صقيل لا ي

صالجددوا  مددي تدد   ال مددي تلددمعا صاددلاام ال ادديب لمدد   ضسددب الدد اب( صايردده لدد  فتوحددي  
ص زصا  ا ، س ف  اس،ل  ا ق،ل: إر  لمي أباد  دزص ) موبيدة( ز دم المكجمدون أرد  لد  

 يكت  ا صطاسوا مك  أال يخ جا صل ك    ج صارت   بإبادس  .
 صاددين المات ددم ادد يم الخاددقا متوا ددًايا يحادد   كدد  أردد   دد ج مددع أصددحيب  فدد  يددوي
 ممطدد ا صتادد ق  كدد  أصددحيب ا فس،كمددي هددو يلدد،  إذ بأغ شددلًخي مادد  حمدديب  الدد  حمددل
شولا صق  صقع الحميب صاضب الحملا صالشلخ قي م يكتظ  م  يمد  بد  فللدي  ها فكدزل 

فدع  الد  حماد  صارتظد  أصددحيب  المات دم  د  دابتد ا ص ادص الحمديب  د  الوحدلا صب 
 حتب جي،صاا صأم هم أن يل، صا مع الشلخ للا،كوه.

يد غا  كمي اين المات م اخل،يا فاض  بص  أحم  ب  أبد  داصد: ت د ق المات دم  ادب
صصهددب مددي المتدد  ألددف ألددف دبهددما صفدد   هدد ه ا دد  الامدد انا صبك،دده الض ددوب صابتاددع 

الح،اددةا فاددلس ح،اددةا صلضدد  ببدد  فدد   السكلدينا صقدد  مدد ض المات ددم فا ددذ يضددول: ذهسده
 هد با  حليس حيفاة بيم ميل الكيفاة لاملام، .227اكة 

 ـــــــــــــــ
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 الناصر لدين هللا.. صالح الدين األيوبي
 

صددكع ال جدديل أ ظددم صددكاةا صبكددي، اإلرلددين أشدد  مدد  بكددي، ريطحددي  اللددحي ا صهكدديل 
 يصصن بجًل صاح ًا.بجيل الواح  مكهم بالفا امي أن هكيل ألوفًي ال يل

 صالكيس ألٌف مكهمر اواحٍ .. .. ..صصاحٌ  ايملف  إْن أمٌ   كي
صفد  صادب الظدلي الد امسا صاميديي الحيل دةا صالالديل  الماامدة بيللدوادا يتد ا،  لاكديس 
شددايع مدد  رددوب  ا ف،باددث   لهددم مدد  يجدد د لهددم أمدد  ديددكهما صيا،دد  ت ت،ددب شددؤصن 

ممة بجياًل يحماون هدمَّ هدذا الد ي ا ف،ت ادون الد رلي صزيكتهديا حليتهما فلال    لهذه ا
 صيجااون ز  فهي صبا،هم ظه يًي.

صصدددلح الددد ي  يوادددف بددد  امم،ددد  رجدددم الددد ي  أيدددو  بددد  شددديذ  الددد صيك ا الت  يتددد  
اددين مدد  هددذا الطدد ازا بجددٌل أمددةا صاذا جدديز الضددول فهددو إحدد    -بحمدد     -المولدد 

حدد    ييتدد  الظدديه سا صل دد .. لمدديذا الحدد يث  دد  صددلح ماجددزا  اإلاددلي البدديه سا صا
الدد ي  اآلن  أهددو تغك ددب بيلمي دد  أي باددي،  اددب امطددلل   أي أردد  تحلدد   اددب الواقددع 

 الم ي  
 لميذا صلح ال ي   

الحدددق أن الحددد يث  ددد  صدددلح الددد ي  بحمددد    أمددد  مطادددو ا أص قدددل هدددو  ددد صبس 
 هي:إالملة صف ي ة ش علة ف  هذا الوقه مموب مك

أصاًل : من اممة ال،وي  اه ط يق اله  ا صتك سده طد ق ال دلحا فهد  تحتديج إلدب 
 م  يس،  لهي اللس،ل ال حلا صال  اط الضويم.. صف  ه غ الليبض،  أ ظم ه اية.

ثيرلددًي: من ااددتض ا، التدديبيخ أمدد   دد صبغ لتادد   اممددة الددف ارت دد  اللددافا لللدد،  
الضددد س أصاًل لتامدددل بدددكاس الط قدددة  ادددب   ادددب الط يدددق الخادددفا صلدددتاام الدددف أ ،ددد  

 إ يدتهي ثيرلًي.
ثيل ًي: من أمتكي ف  حيجة إلب م  تضت غا ف      قاه فل  الضد صا ا صاراد مه فلد  

 البطوال ا صتغ،   فل  مايهلم ال جولة صالم ص،س صالم ل الاالي.
 باباًي: من أمتكي تكتظ  م ،ًل ل لح ال ي  للا،  لهي  زتهي صا امتهي.

  يملًي: من الض س ف  محكة أشب  بمي ايره  ال  قسل مج ، صلح ال ي .
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ايداددًي: من التادديلل بيلك دد  أمدد  مطاددو ا صمهمددي  ادده دصلددة البيطددل فإرهددي اددي ةا 
صدصلددة الحددق إلددب الدديي اللددي ةا فددل دا دد  لالدداسا صال حيجددة إلددب الضكددوطا بددل الامددل 

اامددي،ا صجهدديد امتالددي،ا صم دديب س الامددلا فددكح  بحيجددة إلددب  طددي، ام كلددي،ا صبددذل ال
ال  يسا ص زا م ال جيلا رام بحيجة إلب لم الشملا صشحذ الهمما صت ديتف الضدو ا صرسدذ 

 الخل ا صتوح،  ال فا صحل  التوال  اب    ز صجل.
 امصل صالكشاس :

مدد  امصددل الا بدد  الددذغ يتغكددب بدد  ا ،دد  مدد   -بحمدد     -لددم يادد  صددلح الدد ي  
رمي اين بحمد    مد   ي ادة ا ديدةا ا يمدة امصدلا  ظلمدة الشد  ا صلد  أدعلي  ا صا

فدد  ت  يددها صهدد  بادد س ق يمددة تضددع بدد،  بغدد اد صالموصددلا صاددين أبددوه حيكمددًي لضااتتهدديا 
صالحددق أن   اقددة الكلددب ال تشدداع للددو، الخاددقا صبفاددة الحلددب ال تغكدد   دد   دداف 

 دديبس إال مدد  ملددام   ،دد  الدد ي ا صهددل اددين أك دد   ظمددي، هددذه اممددة صبكدديس هددذه الح
الاددد  ا صادددل  ددد  ذلدددك التددديبيخ يخسددد ل باادددمي، المادددة ايلبخددديبغ صملدددام صالت مدددذغ 

 ص ، هم م  أهل الاام صقيدس الج،وش.
صمد    يدب مددي صقدعا أن صالدس صددلح الد ي  يواددف بد  رجددم الد ي  أيددو  بد  شدديذغا 

أح  الح وب: صيدفه إجبيب أبل   اب الخ صج م  ت  يها فتشي،ي أبوه مك  فضيل ل  
 فمي ي بيك أن ياون لهذا المولود ما ًي  ظلمًي ل  ص،ه   .

هيج  رجم ال ي  أيو  باا ت  م  ت  يه إلب الموصل صاين رزصل   اب  مديد الد ي  
زر  ا فاك م ا صرشدا الطادل صدلح الد ي  رشداس مبيبادةا دبج ف،هدي  ادب الادزا صت بدب 

صرمددي ف،هددي  اددب حددب الجهدديدا فضدد أ ف،هددي  اددب الا صاددلةا صتدد ب  ف،هددي  اددب اللددلحا 
 الض  ن ال  يم صحا  الح يث الش يف صتاام م  الاغة مي تاام .

 صلح ال ي  صزي ًا ف  م  :
كيردده م دد  قسددل قدد صي صددلح الدد ي  إل،هددي مضدد ،ا ل صلددة الاس،دد ي،  )أحادديد  س،دد    بدد  

يره م   ف  هذا ملمون الض اح ال،هودغ( صالملميس زصبا صبهتيري بيل صلة الايطملةا صا
الوقدده رهبددًي لا ددوبا  ال ا الددة بدد،  الطوا ددف المختااددةا مدد  مميللددك أتدد ال صاددودار،،  
صمغيببددةا فطمددع ف،هددي ال ددا،س،ونا فامددي بأ  الضي دد  رددوب الدد ي  محمددود هددذه الخلفددي ا 
صب ا ل  طمع ماك ب،ده المضد س أمدوبغ ال دا،س  فد  د دول م د ا أبادل ردوب الد ي  
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 دد  جلشددي بالدديدس أادد  الدد ي  شدد، اوها يلددي  ه ابدد  أ لدد  محمددود مدد  دمشددق إلددب م
صددلح الدد ي ا فامددي  اددم ال ددا،س،ون بضدد صي أادد  الدد ي  شدد، اوها ت اددوا م دد ا صد اهددي 

 أا  ال ي ا ثم  اا   اب صزابتهي صلح ال ي  .
حلاه المؤام ا  م  أببي  الم يلاا صأصحي  المطيمعا صل   صدلح الد ي  تغادب 

لات  الخيبجلةا صب ا ل لح ال ي  ظهدوب البيطكلدة فد  م د ا  ا،هي امي تغاب  اب ا
فااس م بات،  اس، ت،  همي الم باة الكيص يةا صالم باة ال يمالة حتب يحول الكيس 
إلب مذهب أهل اللكةا تمه، ًا لاتغ،،  الذغ ي ي ها إلب أن اادتتب لد  اممد  تميمدي فد  

ي ة مم  روب ال ي  محمود م   فخطب لاخالاة العبيا   اب المكيب  ف  الجمع ط
صتحالضي ل غبة اممة ااهي .. ص يد  م   إلب حظ، س الخلفة اإلالملة مد س أ د  ا 

 صأصبا صلح ال ي  ا،  م  ا للس مح  ف،هي اامة اواه.
 صلح ال ي  صالجهيد

كددين" صددلح الدد ي  "بحمدد    ماامددي قابدد  بحددب الجهدديد شددغوفًي بدد ا قدد  ااددتولب  اددب 
قدديل  كدد  اإلمدديي الددذهس  فدد  اللدد، : "كيردده لدد  همددة فدد  إقيمددة الجهدديد جوارحدد  حتددب 

م ع بم اهي مح  ف  ال ه ".  صابيدس ام  اد مي ار
صق  هج  بحم    م  أجل ذلك أها  صصل ه صبا ها صلم يا  ل  م،ل إال إلل ا صال حب 

  يح د   ادب إال ل جيل  . يضول الضي   بهي، ال ي : "كين ال جل إذا أباد أن يتض   إللد
الجهيدا صلو حاف حيلف أر  مي أراق با    صج  إلب الجهديد ديكديبًا صال دبهمدًي إال فد  

 الجهيد أص ف  امبفيد ل  ق صب  يم،ك ".
ددة ال جددل  اددب قدد ب مددي أهمدد ا صاددار  بدديب  الاددلم  ددة صهما بحمدد     -إن ل ددل بجددل ه م 

بحلددب باددو  امهددوال ي ددف صددلح الدد ي  حدد،  قدديل : "الكعددلم ال يدد بل بدديلكعلما ص 
صاحتميل المشيق ت ون الا حة صالاذسا فل ف حة لم  ال هم ل ا صال لذس لم  ال صس  ل  

 صال رعلم لم  ال شضي، ل ا صال باحة لم  ال تاب ل  ".
 صاذا ايره الكاوس ابيبًا.. .. ..تاسه ف  م ادهي امجليي

يدا صاين ياود م   زص ايره حليت  ااهي جه -بحم     -صهاذا اين صلح ال ي  
إلددب  ددزصا صمدد  ما اددة إلددب ما اددةا صقدد  ااددتغ قه ت جمددة ابدد  امث،دد  لدد  فدد  اتيبدد  

صددداحة ااهدددي ماامدددة بيلجهددديدا صايرددده ما ادددة  220"ال يمدددل فددد  التددديبيخ" أك ددد  مددد  



 46 

حطدد،  مدد  مايبادد  التدد  اتسدده بدداقلي مدد  رددوب  اددب صدداحي  مدد  ذهددبا صاددط   
 ير  الجهيد صالت حلة. اب جس،  التيبيخ شيه س ل  بال ما

 صلح ال ي  صالض س
يضول بهي، ال ي  ش اد صاصاًي حيل صلح ال ي  مع الض س: "كين بحم     كد ه مد  
الض س أم   ظدلم ال تحماد  إال الجبديل". صقديل أي دًي : "صهدو ايلوالد س ال  ادبا صيجدول 

 صيحددث الكدديس  اددب الجهدديدا صيطددو  بدد،  امطدددل  -با ادد  مدد  طاددب إلددب طاددب 
بكالد  صيكديدغ " يدي لماددلي " ص ،كديه تدذبفينا بيلدد موع صاامدي رظد  إلددب  اديا صمدي حددل 
بهدي مدد  الدسل،ا اشددت  فد  الزحددف صالضتديلا صلددم يطادم طايمددًي ألستدةا صارمددي شد   أقدد اح 
دصا، اين يش،  بهي الطس،با صلض  أ س ر  با  أطبي   أر  بضد  مد  يدوي الجمادة إلدب 

 ذا، إال ش،ئًي يل، ًا لا ط اهتميم ".يوي امح  لم يتكيصل م  الغ
: " الدف يط،دب لد  الاد ح صالطاديي صلدذس المكديي صب،دده -بحمد     -صادين مد  المد  

 المض س باي غ ال ا،س،،   .
 همم تايد  الخطو  بهي.. .. ..فهر     م  با  إلب با 

ا إرد  ايره ل   ييةا صهو ف   ييت  ال ي  ب بد صرهي -بحم     -إن صلح ال ي  
 يتم ل قول الضي ل:

 صرح  أريس ال تواب  ك ري.. .. ..لكي ال  ب دصن الايلم،  أص الضس 
 تهون  ا،كي ف  المايل  راواكي.. .. ..صم   طب الحلكي، لم يغا  المه 

صلض  أباد صلح الجكة صب   بهدي مضد ًا بد اًل  د  الد رليا صقد ي لهدي المهد   يللدًي بحمد  
.  

" صلح ال ي  " ف  حط، ا حتدب جي،تد  باديلة  ادب للدين الملدج  صمي أن أك ي   
 امق ب جي، ف،هي :

 يي أيهي الماك الذغ.. .. .. لمايلم ال ابين ر س
 جي،  إللك ظلمة.. .. ..تلاب م  الس،ه المرض  َّس
 كل المليج  طه  .. .. ..صاري  اب ش ف  أردرس

ح ال ي  بس،ه المض س فاتحد  فد  صأك ي   ب،ه المض س ب لح ال ي  امي أك ي صل
هد ا صقيي الضي   مح،  ال ي  ب  زا  ال ي  للخطب أصل جماة 583بجب  يي  27
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با  ق ابة مي ة  دييا صادين ممدي قديل مخيطبدًي صدلح الد ي  صجلشد : " فطدوبب ل دم مد  
جلشا ظه    اب أي يام الماجدزا  الكسويدةا صالوقادي  الس بيدة صالازمدي  ال د يالةا 

ي  الام يددددةا صالج،ددددوش الا ميرلددددةا صالات ددددي  الااويددددة. جدددد دتم لماددددلي أيدددديي صالاتوحدددد
الضيداددلةا صالوقاددي  ال، موالددةا صالمكدديزال  الخ،س يددةا صالهجمددي  الخيل يددةا فجددزاكم   

    رسلام صاب    ال  صاام أف ل الجزا،.
 أصصيف 

درلدي زا ادة ل كد  ادين لم يا  "صلح ال ي " بحم    مم  يبحث    ألضي  زا ادةا أص 
داعلددة حددقا صبجددل ما اددةا صصدديحب  ض،دد س.. يضددول صاصدداوه: "كددين بحمدد     يشددع 
الضابا  زي  ال ماةا إذا امع الض  ن ال  يم  شع قاب  صدماه  ،ك ا ريص ًا لاتوح،د ا 
قيماًي مهدل السد عا ال يدؤ   صدلس ادي ة  د  ادي ةا صادين إذا ادمع أن الاد ص داهدم 

 ًا   قددي ًل: " إلهدد ا قدد  ارضطادده أاددبيب  امب ددلة فدد  ديكددك صلددم الملددام،   دد  ادديج
يسددق إال اإل ددلد إللددك صاال ت دديي بحساددك صاال تمدديد  اددب ف دداكا أردده حلددس  صراددم 

 الوا،ل".
صم  جم،ل مي ذاد   كد  أرد  ادين يواظدب  ادب ادميع الحد يثا حتدب ادمع جدز،ًا مد  

: "ذا موقدف لدم يلدمع -  بحمد   -الح يث صهو صاقف بد،  ال دا، ا صقديل فد  ذلدك 
 أح  ف  م ا  ح ي ًي".

كيره أمك،ت  أن يلود اإلالي ادل بدلد امبض قيطبدة .. اادمع إللد  يضدول: "إرد  متدب 
د    تاديلب فدتا بالدة اللدديحلا قلدمه الدسلدا صأصصد،ها صصد ده صباسده هددذا  مدي يلَّ

ياادد  بدديهلل أص  البحدد  إلددب جزا دد ه صاتباددتهم ف،هدديا حتددب ال أبضددب  اددب صجدد  امبض مدد 
 أمو    ".

 موت  بحم   
امددي مددي  مدد  اددبض  مدد   -بحمدد     -صمددي  صددلح الدد ي  :مددي  "صددلح الدد ي " 

البشددددددد  مدددددددد  امرسلددددددددي، صالم اددددددددا،  صالددددددد  يس صالم دددددددداح،  مدددددددد ض بحمدددددددد    فدددددددد  
هدددا صلدددئ  ايردده بصحددد  قدد  فيبقددده 589صددا 27هدددا صصافتددد  المكلددة فددد  589صددا 16

صح     درلي الكيسا إال أن أ ميل  الخيل س حل دة يدذا ه الكديس جل ها صارتضل بجل ه صب 
 بهي ف  ال  نا صيتطاع الكيس إلب م اهي ف  ال ماين.
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 ـــــــــــــــ
 صالح الدين األيوبي

 
ا  ص الملدام،  مد  الدذل  يي صلح ال ي .. أيهي الضي   الاظدلم.. لضد  با دك   إل،كدي لدتخ 

تهم دددزَّ صاددد امتهم الملددداوبة.. صلدددتاا  مهم أن الك ددد  ال يدددتم إال  صالهدددوان.. لتا،ددد  إلددد،هم   
بيإليمددين بدديهلل صباددول ا صأ نَّ بايددي   اإلاددلي لدد  تر ف ددع مدديداموا متادد ق،   ،دد  مات ددم،  

 بحسل  .
هدددد اادددتولب ال دددا،س،ون  ادددب ب،ددده المضددد سا فضتادددوا امطاددديل صا ت دددسوا 492فددد  ادددكة 

أح قددوا الس،دو ا صذبحددوا اآلال  مد  شددبي  الكلدي، صم اددوا بيلشد،وخا صهدد موا الملديج ا ص 
 الملام،  امب يي،ا صاقتحموا الملج  امق با صقتاوا ال م  احتمب ب  م 

بَّديدهم صزهديدهم  الملام، ا فضتاوا أك   م  ابا،  ألًادي مد  أ مدة الملدام،  ص امدي هم صعر
أن ممددد  فددديبقوا امصطدددينا صجددديصبصا ذلدددك المو دددع الشددد يفا للحتمدددوا بددد  ظك،دددي مدددكهم 

 ال ا،س،،  ل  يضتحموا امميك  المض اة.
صبا  هذه المذبحدة الوحشدلة التد  حد ثه فد  الملدج  امق دبا أمد صا اماد   فغلداوا 
شوابع الم يكة الماطخة ب مي، الملام، ا صدمو هم تكهم  م  أ ،كهما صظل الملامون 

 ا صباد  يكتظ صن مجيهً ا م  مجيه غ اإلالي يكضذ ب،ده المضد س مد  أيد غ ال دا،س،،
هد صل  صلح ال ي  يوادف بد  أيدو  مد  532اكة م  الزمينا صف  اكة  40حوال  

أاد س ا ديدة   يضددة امصدلا فد  بادد س صدغ، س مدد  بدلد الاد اق تلددمب )ت  يده( صتددول  ب 
ل دد  ف،هددي صددلح الدد ي ؛ إل لصدد  لددد) ميد  صالد ه صاليددة )ت  يدده( فدد  راددس الا،اددة التد  صر

 ال ي  زر  ( أتيبك الموصل.
حاه أا س صلح ال ي  إلب الموصدلا صاادتض   بهديا صف،هدي رشدا صدلح الد ي  يدكام ب 

بخ، اتهديا صلمدي صصدل إلدب اد  السادوسا أبادا  صالد ه إلدب م بادة الم يكدةا فدتاام الضدد ا،س 
صال تيبةا صحا  الض  ن ال  يما صاين صلح ال ي  ما صًفي ب،  زمل   بيلدذاي، الشد ي ا 

لامطيلاددددة صدبااددددة ال تددددبا صلددددم ي ددددْكس  أبددددوه أن ياامدددد  صهدددد ص، الطبددددعا صحبدددد  الشدددد ي  
الا صادددلةا صي ببددد   ادددب اادددتاميل أدصا  الحددد  ا صفكدددون الضتددديلا فددداظه  ف،هدددي مهددديبس 

 ح بلة اس، سا أدهشه صال ه صزمل،ه.
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د،    قديدس الحد ص  مد  الملدام،  الدذي  يجيهد صن  كين صلح ال ي  يض أ صيلتمع إلب ا 
ال ددا،س،، ا  اددون صاحددً ا مددكهم ل،كضددذ الملددام،  مدد  بطددشفدد  اددس،ل  ا صيتمكدد  أن ي

ااددتجي    اددبحير  صتادديلب د ددي،ه؛  كدد مي صددحب  مدد  )أادد  الدد ي  شدد، اوه(  اددب 
بأس حماة أبااهي )روب ال ي  محمود( صهو اب   ميد ال ي  زر   إلب م   لحمييتهي 

مدي أدهدش  م  أطميع ال ا،س،، ا صأظهد  صدلح الد ي  مد  الشدجي ة صال بدي  صالبداس
الضيدسا صتمَّ الك   لجلش  م  )ش، اوه( الذغ  ،ك  الخالاة الاديطم  )الاي د ( صزيدً ا 

 ل ا صأقيي صلح ال ي  مع  م  ف  الضيه س.
يا في تيب الخالاة الايطم  1169صشي،  امق اب أن يمو  )ش، اوه( ف  ميبس اكة 

ثدد،  مدد   مدد ها فكشدد  صددلح الدد ي  صزيددً ا لدد  بدد اًل مدد   مدد  صهددو فدد  الحيديددة صال ل
صلح ال ي  الا ل ب،  الكيسا صتض َّ  إلب الشاب الم  غا ياطف  اب المليك، ا 

 صيلي   الاض ا،ا حتب أحسوه صأ جسوا بشخ ،ت .
صلمي مي  الخالاة الايطم  تولب صلح ال ي  حام م  ا صثسه ما د ؛ فض دب  ادب 

ا صرجدددا فددد  إزالدددة  كيصددد  الخليردددة ف،هددديا صتخادددص مددد  الضدددو  التددد  هددد د  اددداطير 
الخددل  المددذهس  بدد،  الملددام،   دد  ط يددق الض ددي،  اددب الخلفددة الايطملددة الشددلعلة 
صرش  المذهب اللك ا صبأ  صلح ال ي  أن الا صة ق  جي،ت  للحضق مي ادين يتمكديه 
مدد  إرضدديذ الملددام،  صبد ا تبدديبهما صطدد د ال ددا،س،،  مدد  ب،دده المضدد سا فا دد  جلًشددي 

ا ،د  الاد دا ثدم قديد الجدلش بكالد ا صاديب إلدب الدسلد الخي داة  قوي،يا ايمل اماداحةا
لا ا،س،،  صأ ذ يح بهي صاح س با  أ    حتب صصل إلب ب،ه المض سا ف    حول  

 الح يب؛ ممي ا ط  ال ا،س،،  إلب تلالم الم يكة ل .
ي( تض يًبددديا ظدددديفً ا 1188 -هدددد583صد دددل جدددلش صدددلح الددد ي  ب،دددده المضددد س ادددكة )

ي بايي  الك   صالتوح، ا ماسً ا..   أكسد ..   أكسد ا لدم يضتدل طادًل أص مكت ً اا بافاً 
ام أس أص شلًخي اس،ً اا بل  يماهم بيل حمة صالشداضةا صأطادق صدلح الد ي  اد اح الشد،وخ 

شدجً اا صح،كمدي  صال ااي،ا صلم تكهب ج،وش  ب،ًتي م  الس،و  أص تخد   زبً دي أص تضطدع
الجكددود صالضدديدسا تكدديزل صددلح الدد ي   دد  ر دد،ب   جمادده  كددي م الحدد   صقلددمه بدد، 

 لااض ا، م  المللح،، ا صجال اما   الذغ ايروا م  حظ    أح اًبا.
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صب،كمي اين صلح ال ي  ادي ً ا ذا  يدوي فد  باد  ط قدي  م يكدة ب،ده المضد س قيباد  
لضد   شلخ مللح  اس،  الل ا يااق صا،ًبي ذهسل،ي ف  بقست  صقيل ل : أيهي الضي   الاظلم

كتب لك الك    اب أ  ا كا فاميذا لم تكتضم مكهما صتاال ماهم م دل مدي فاادوا مادك  
فض  قتاوا رلي،كم صأطايل م صش،و ام  ك مي  زصا ب،ه المض سا فضيل ل  صلح ال ي : 

بيل ااي،ا صيح ي  ادب قتدل  أيهي الشلخ.. يمكاك  م  ذلك ديك  الذغ يام ر  بيل حمة
،ا فضدديل لدد  الشددلخ: صهددل ديددك م يمددكاام مدد  االرتضدديي مدد  قددوي امطادديل صالشدد،وخ صالكلددي

أذاقددوام اددو، الاددذا   فاجيبدد  صددلح الدد ي : راددم..إن ديككددي يام رددي بدديلااو صاإلحلددينا 
باهودردديا صأن ر دداا  كدد  المضدد بس  مدد   صأن رضيبددل اللدد،ئة بيلحلددكةا صأن ر ددون أصفلددي،

  ادددب أن هددد ار  فددد  أيددديم  أذردددب.. فضددديل الشدددلخ: ر ْادددم  الددد ي  ديدددك م صارددد  أحمددد   
ام ،دد س إلددب الدد ي  الحددقا ثددم اددال: صمدديذا يااددل مدد  ي يدد  الدد  ول فدد  ديددك م  فاجيبدد  
صلح ال ي : يؤم  بان   صاح  ال ش يك ل ا صأن محمً ا صاب    ال  صاام  س ه 
صبادددول ا صياادددل مدددي أمددد    بددد ا صيستاددد   مدددي رهدددب    كددد ا صأادددام ال جدددل صحلددد  

  ا صأاام ما  ا ،  م  أبكي، قوم .إالم
صذا  يدددوي ادددين صدددلح الددد ي  يتاضددد  أحدددوال جكددد ه؛ فددد أ  امددد أس مددد  ال دددا،س،،  تباددد  
صت     اب ص بهيا فلالهي    ق تهيا فضيله: د ل الملامون ف   لمت  صأ ذصا 
ابكتدد  ال ددغ، س فك ددحك  الكدديس بددان أذهددب إللددكا صقدديلوا: إن اللدداطين صددلح الدد ي  

فدد ماه  ،كددي صددلح الدد ي ا صأمدد  أحدد  الجكددود أن يبحددث  دد  ال ددغ، س بجددل بحددلما 
ص مدد  اشددت اهيا صيدد فع لدد  ثمكهددي صيح دد هيا فمددي م دده اددي ة حتددب صصددل الادديبس 
صال ددغ، س  اددب اتادد ا فا حدده امي ف ًحددي شدد يً ا صشددا   صددلح الدد ي   اددب م ص،تدد  

 صحل  صكلا .
ب،دده المضدد س جهددزصا جلًشددي صلمددي  امدده أصببددي بيرت دديب الضي دد  صددلح الدد ي  صد ولدد  

 كس،ً ا م  الا اين السواال صالضيدس الشجاين؛ الات داد ب،ه المض س م  ي 
صلح ال ي ا صصصداه الج،دوش ال دا،سلة إلدب بدلد الشديي تحده الديدس )بيتشديبد قادب 
اما ( الذغ حيص   اي صد اهي ص  ب باهاهدي باد  أن أمدكهما ل كد  لدم يلدتطع د دول 

ي مد  )ييفدي( قيصدً ا ب،ده 1191يتشديبد فد  رهييدة أكتدوب   ديي ب،ه المض سا صتح ل ب 
المض سا صل   صلح ال ي  ح كهي بكال ا فت اجع بيتشيبد صابتااده الد صح الماكويدة 
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لدد   الملددام، ا صتددمَّ  ضدد  صدداا ال ماددة بدد،  الملددام،  صال ددا،س،، ا صاددين مدد  شدد صط 
بجدع بيتشديبد إلدب بدلده ال اا صقف الضتيل ب،كهمي لم س ثل  اكوا  صثلثة أشده ا ص 

 يج  أذييل الخ،بة.
صباد  أن أتدمَّ   الك د  لاملدام، ا ص ادص ب،دده المضد س مد  ال دا،س،،   ديد صددلح 
ال ي  إلب م   با  أن طيل غليب   كهي؛ فسكب الملديج  صالمد ابسا صبكدب قاادة فدوق 

 دد  ه دبة جسددل المضطددما صبكددب حددول الضدديه س ادوًبا  ظلًمددي مدد  الحجدد  يحم،هددي مدد  ماي
ام دد ا،ا ثددم توجددد  صددلح الدد ي  يتاضددد  الضددلع صالمواقددع البح يدددةا صبادد هي توجدد  إلدددب 

ل،ادة  دمشقا ميب،ا بس،ه المض سا صف  دمشق م ض صلح ال ي  صاشت  الم ض  الد 
هدددا صبددي  فدد   ،سويددة طوياددة لددم ياددق 589امبباددي، اللدديبع صالاشدد ي  مدد  صددا  اددكة 

،  للض أ  ك ه الض  ن حتب صصل الضيبئ إلب قولد  مكهي إال ريدًباا فياتح   أح  المض  
تاديلب: ال إلدد  إال هددو  الدد  توااده.. تبلددم صجدد  صددلح الد ي ا صتهاددل صارتضادده بصحدد  
إلب ب وان  ا صدف  صلح ال ي  ف  قااة دمشق إلب أن ش،   ل  ابة   يا ف  

  مين  ازيزشميل )ال لاة( شميل  جيمع دمشق ق   الم باة الازيزية الت  بكيهي ال
 ب  صلح ال ي ؛ فكضل إل،هي.

صق  اتب ف  ا، س صلح ال ي  ا ،  م  المؤب ،  الض مي، صالمحد ث،  م دل: )الكدوادب 
اللددداطيرلة صالمحياددد  ال،وادددفلة( البددد  شددد ادا ص)الكيصددد  صدددلح الددد ي ( للدددا،   سددد  

 الاتيح  يشوب
 ـــــــــــــــ

 صالح الدين األيوبي فارس نبيل وبطل شجاع
 
   ف  اتدب التديبيخ فد  الشد ق صالغد   بارد  فديبس رس،دل صبطدل شدجيع صقي د  مد    

أف ل م    فتهم البش ية صشه  با لق  أ  اله مد  ال دا،س،،  قسدل أصد قي   صاديتسوا 
ا، ت ا إر  رموذج فذ لشخ دلة  ملقدة مد  صدكع اإلادليا إرد  البطدل صدلح الد ي  

 ة حط، . اميوب  مح ب الض س م  ال ا،س،،  صبطل ما ا
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فإلب ا، ت  صمواقف م  حليت  امي ي صيهي صديحب صفلدي  امعلدين أحمد  بد   ا دينا 
صالضي دد  بهددي، الدد ي  بدد  شدد اد صدديحب اتددي  "ادد، س صددلح الدد ي " صبدد  امث،دد  فدد  

 كتيب  "ال يمل".   
 رلب  صرشات 

 هو أبو المظا  يواف ب  أيو  ب  شيذغ الماضب بيلماك الكيص  صلح ال ي . 
هدل التديبيخ  ادب أن أبديه صأهاد  مد  )دصيد ( صهد  باد س فد    د  أذببلجدين صأرهدم اتاق أ 

 أك اد بصاديةا صال صادية بط  م  الهذبيرلةا صه  قس،اة اس، س م  امك اد. 
يضددول أحمدد  بدد   ا ددين: قدديل لدد  بجددل فالدد   دديب  بمددي يضددول صهددو مدد  أهددل دصيدد  إن 

اهي أك اد بصادية صاين شديذغ د جد   اب بي  دصي  ق ية يضيل لهي )أج ارضين( صجملع أه
صددلح الدد ي  د قدد  أ ددذ صل يدد  أادد  الدد ي  شدد، اوه صرجددم الدد ي  أيددو  ص دد ج بهمددي إلددب 

 بغ اد صم  هكيل رزلوا ت  يه صمي  شيذغ بهي ص اب قس ه ابة دا ل السا . 
هد بضاادة ت  يده لمدي ادين أبدوه ص مد  بهدي صالظديه  أرهدم مدي 532صل  صلح ال ي  اكة 

هي باد  صالدس صدلح الد ي  إال مد س يلد، سا صل دكهم   جدوا مد  ت  يده فد  بالدة أقيموا ب
هد الت  صلد  ف،هدي صدلح الد ي  أص فد  ادكة ثدل  صثلثد،  مرهمدي أقيمدي  كد  532اكة 

 مدديد الدد ي  زر دد  بيلموصددل ثددم لمددي حيصدد  دمشددق صبادد هي باابددك صأ ددذهي بتددب ف،هددي 
 ث، . رجم ال ي  أيو  صذلك ف  أصا ل اكة أببع صثل

يضددول بدد   ا ددين: أ س ردد  بادد  أهددل ب،ددتهم صقدد  اددالت  هددل تادد   متددب   جددوا مدد   
ت  يه فضيل اماه جمي ة م  أهاكي يضولون إرهم أ  جوا مكهي ف  الا،اة الت  صل  ف،هي 
صلح ال ي  فتشي،موا ب  صتط، صا مك  فضيل با هم لال فل  الخ، س صمي تاامون ف ين 

 كمي قيل هللا  أ ام. 
يزل صلح ال ي  تحه اكدف أبلد  حتدب ت  د ع صلمدي مادك ردوب الد ي  محمدود بد  صلم  

 مدديد الدد ي  زر دد  دمشددق الزي رجددم الدد ي  أيددو    متدد  صاددذلك صلدد ه صددلح الدد ي  
صايره مخييل اللايدس  ال  ال حة صالكجيبة تض م  م  حيلة إلب حيلة صروب ال ي  ي   

صفادل الماد ص  صاالجتهديد فد  أمدوب ل  صيؤث ه صمك  تاادم صدلح الد ي  ط ا دق الخ،د  
 الجهيد. 

 صلح ال ي  ف  م  
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ه   الوزي  الايطم  شيصب م  م   م  الوزي     يي ب   يم  ب  اواب الماضدب 
فيبس الملام،  الاخم  المكذبغ لمي ااتولب  ادب ال صلدة الم د ية صقهد ه صأ دذ مايرد  

ب فتوجد  شديصب إلدب الشديي ف  الوزابس اايدتهم ف  ذلك صقتل صلد ه امكسد  طد  بد  شديص 
هددد صد ددل 558ملددتغ، ي بيلماددك الادديدل رددوب الدد ي  بدد  زر دد  صذلددك فدد  شدده  بم ددين 

دمشددق فدد  ال يلددث صالاشدد ي  مدد  ذغ الضادد س مدد  اللددكة رالددهي فوجدد  رددوب الدد ي  مادد  
امم،دد  أادد  الدد ي  شدد، اوه بدد  شدديذغ فدد  جمي ددة مدد   لددا ه اددين صددلح الدد ي  فدد  

به لالا  ماهم صاين لكوب ال ي  ف  إبايل هذا الجلش جماتهم ف    مة  م  صهو اي
 ه فين: 

 أح همي: ق ي، حق شيصب ل ور  ق  ه صد ل  ال  ملت   ي.  
صال ددير : أردد  أباد ااددتالي أحددوال م دد  فإردد  اددين يساغدد  أرهددي  ددعلاة مدد  جهددة الجكدد  

 صأحوالهي ف   يية اال تلل فض   ال شف    حالضة ذلك. 
 اب شد، اوه لشدجي ت  صما فتد  صأميرتد  فيرت بد  لدذلك صجادل أاد  صاين ا ،  اال تميد 

ال ي  شد، اوه ابد  أ لد  صدلح الد ي  مضد ي  لدا ه صشديصب ماهدم فخ جدوا مد  دمشدق 
هد ف  اوا م   صااتولوا  اب امم  ف  بجب م  اللكة 559ف  جميد  امصلب اكة 

 رالهي. 
لوا  ا،هددي صقتاددوا ال دد  يي صلمددي صصددل أادد  الدد ي  صشدديصب إلددب الدد ييب الم دد ية صااددتو 

صح ل لشيصب مض ودس ص يد إلب مك ب  صتمه   قوا  ه صااتم   أمدوبه  د ب بااد  
ال ي  ش، اوه صااتكج  بيإلف رج  ال  فحيص صه ف  باسلسا صاين أاد  الد ي  قد  شديه  
الدددسلد ص ددد   أحوالهدددي صأرهدددي مما دددة بغ،ددد  بجددديل تمشددد  اممدددوب ف،هدددي بمجددد د اإليهددديي 

ف،هددي ص دديد إلددب الشددييا صأقدديي أادد  الدد ي  بيلشدديي مدد س ما دد ا فدد  تدد ب،   صالمحدديل فطمددع
 ودتد  إلددب م د  محدد ثي رالد  بيلماددك لهدي مضدد با قوا د  ذلددك مدع رددوب الد ي  إلددب اددكة 

 هد 562
صبال روب ال ي  صأا  ال ي  مايتبة الدوزي  الخدي   شديصب لااد رج صمدي تضد ب ب،دكهم فخيفدي 

هي جملع السلد فتجهز أا  ال ي  صأراذ ما  ردوب  اب م   أن يما وهي صيما وا بط يض
ال ي  الاليك  صصلح ال ي  ف    مة  م  أا  ال ي ا صاين صصول أا  ال ي  إلب 
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السلد مضيبري لوصول اإلف رج إل،هي صاتاق شيصب صالم  يون باا هم صاإلف رج  اب أا  
 ال ي  صج   ح ص  ا ، س. 

حتمب بهدي صحيصد ه الدوزي  شديصب فد  جمديد  صتوج  صلح ال ي  إلب اإلااك بية فدي 
هدد ثدم  ديد أاد  الد ي  مد  جهدة ال دا،  إلدب باسدلس صتدم ال داا 562اآل  س مد  ادكة 

 ب،ك  صب،  الم  ي،  صا، صا ل  صلح ال ي  فليبصا إلب الشيي. 
ثم إن أا  ال ي   يد إلب م   م س ثيل ة صاين اسب ذلك أن اإلف رج جماوا فيباهم  

ا ي يدد صن م دد  ردديك ،  الاهددود مددع الم دد ي،  صأادد  الدد ي  طماددي فدد  صباجاهددم ص  جددو 
السلد فامي بال ذلك أاد  الد ي  صردوب الد ي  لدم يلداهمي ال دس  فلديب ي إلدب م د  أمدي 
رددوب الدد ي  فبيلمدديل صال جدديل صلددم يماكدد  الملدد،  بكالدد   وفددي  اددب الددسلد مدد  اإلفدد رجا 

 ل  صأمي أا  ال ي  فسكال  صميل  صا وت  صأها  صبجي
يضول ب  ش اد: لضد  قديل لد  اللداطين صدلح الد ي  قد س   بصحد  اكده أكد ه الكديس 
لاخددد صج فددد  هدددذه ال فادددة صمدددي   جددده مدددع  مددد  بي تلددديبغ صهدددذا ماكدددب قولددد  تاددديلب 

 ( 216 ص لب أن ت  هوا ش،ئي صهو  ،  ل م  )البض س:
   صاددين شدديصب لمددي أحددس بخدد صج اإلفدد رج إلددب م دد  ادد،  إلددب أادد  الدد ي  يلت دد   

هددد 564صيلدتكج ه فخدد ج ملدد  ي صاددين صصددول  إلددب م د  فدد  شدده  ببلددع امصل اددكة 
صلمددي  اددم اإلفدد رج بوصددول أادد  الدد ي  إلددب م دد   اددب اتادديق ب،كدد  صبدد،  أهاهددي بحاددوا 
باجا،   اب أ ضيبهم ريك ،  صأقيي أا  ال ي  بهي يت دد إلل  شيصب ف  امحلدين صادين 

اضة فام يوصل إل،هم ش،ئي ص ام أا  الد ي  أن ص  هم بميل ف  مضيبل مي  ل صه م  الك
شديصب يااددب بدد  تدديبس صبدديإلف رج أ   اصتحضددق أردد  ال اددس،ل إلددب االاددت،ل،  اددب الددسلد 
مع بضي، شيصب فاجمع بأي   اب الادب   الد  إذا  د ج إللد ا فضتاد  صأصدبا أاد  الد ي  

صدلح الد ي  هدد صداي  مد ا صريهلدي ص 564صزي ا صذلك ف  ايبع  ش  ببلدع امصل ادكة 
يبيشددد  اممدددوب مضددد بًا لهدددي لمادددين ااييتددد  صدبايتددد  صحلددد  بأيددد  صاليادددت  إلدددب ال دددير  

 صالاش ي  م  جميد  اآل  س م  اللكة رالهي فمي  أا  ال ي . 
صذا  المؤب ون أن أا  ال ي  لمي مي  ااتض   امموب با ه لالداطين صدلح الد ي   

يل صهيرده  كد ه الد رلي فما هدي صشدا  يواف ب  أيدو  فسدذل اممدوال صمادك قادو  ال جد
رامددة   تادديلب  الدد ا صأ دد ض  دد  أاددبي  الاهددو صتضمددص بضمددلص الجدد  صاالجتهدديدا 
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اادتا ادا لمواجهددي  ملدتم س مددع ال دا،س،،  مدد  جهدة صمددع  دز سل  ال صلددة الايطملددة 
 م  جهة أ   . 

 هجوي اإلف رج  اب م  
 ي   اموا أر  يماك بلدهم صيخد   صلمي  ام اإلف رج ااتض اب امم  بم   ل لح ال

ديدديبهم صيضادددع  ثددديبهم لمددي حددد   لددد  مدد  الضدددوس صالمادددك صاجتمددع اإلفددد رج صالددد صي جملادددي 
صق  صا ال ييب الم  ية فض  صا دمليط صماهم  ال  الح يب صمي يحتديجون إللد  مد  
الادد دا صلمددي بأ  رددوب الدد ي  ظهددوب اإلفدد رج صرددزصلهم  اددب دملدديط ق دد  شددغاهم  كهددي 

 ادب ال د ل محيصد ا لهديا فض د ه فد رج اللديحل ف حدل  كهدي صق د  لضدي،هم فادم  فكزل
 يضاوا ل . 

صلمي بال صلح ال ي  ق د  اإلفد رج دملديط اادتا  لهدم بتجه،دز ال جديل صجمدع اآلال  
إل،هي صص  هم بيإلم اد بيل جديل إن رزلدوا  اد،هم صبديلل فد  الاطييدي صالهبدي  صادين صزيد ا 

 ، ثدم ردزل اإلفد رج  ا،هدي صاشدت  زحاهدم صقتديلهم  ا،هدي صهدو متحامي ال ي د أم ه ف  ش
يش   ا،هم الغيبا  م   يبج صالالا  يضيتاهم مد  دا دل صر د    تاديلب الملدام،  
بدد  صبحلدد  تدد ب، ه ف حادددوا  كهددي  ددي س،  فاح قدده مكددديجلضهم صرهسدده  التهددم صقتددل مددد  

 بجيلهم   د اس، . 
 تاالس ال صلة اميوبلة

ل ددلح الدد ي  صرضددل أادد ت  صصالدد ه رجددم الدد ي  أيددو  إل،هددي ل،ددتم لدد   صااددتض   اممددوب 
الل صب صت ون ق دت  مشديبهة لض دة يوادف ال د يق  الد  اللدليا صلدم يدزل صدلح 

هددد صبددذلك ارتهدده ال صلددة 565الد ي  صزيدد ا حتددب مددي  الاي دد    دد  الخاادي، الادديطم،،  
 الايطملة صب أ  دصلة بك  أيو  )ال صلة اميوبلة(. 

صددلح الدد ي  بيلماددك الكيصدد  ص دديد إلددب داب أادد  الدد ي  فاقدديي بهدديا صثسدده قدد ي  صلضددب 
 صلح ال ي  صباخ ما  . 

صأباددل صددلح الدد ي  يطاددب مدد  رددوب الدد ي  أن ي اددل إللدد  إ وتدد  فاددم يجبدد  إلددب ذلددك 
صقيل أ ي  أن يخيلف أح  مكهم  الك فتالد  الدسلدا ثدم إن اإلفد رج اجتمادوا لللد، صا 

الدد ي  الالدديك  صفدد،هم إ ددوس صددلح الدد ي  مددكهم شددمس ال صلددة  إلددب م دد  فلدد،  رددوب
 توبان شيه ب  أيو ا صهو أكس  م  صلح ال ي . 
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ص ذاد  ابدد  امث،دد  مددي حد   مدد  الوحشددة بدد،  رددوب الد ي  صصددلح الدد ي  بيطكددي فضدديل: 
هد ح   مي أصجب را س روب ال ي     صدلح الد ي  صادين الحديد  أن 567صف  اكة 

ب صلح ال ي  يام ه بجمع الاليك  الم  ية صالمل،  بهي إلب با  روب ال ي  أبال إل
اإلف رج صالكزصل  اب ال  ل صمحيص ت  للجمع هو أي ي  ليك ه صيل،  إلل  صيجتماي 
هكيل  اب ح   اإلف رج صاالات،ل،  ادب بلدهدم فسد ز صدلح الد ي  مد  الضديه س فد  

،اد  ال يتدا   صادين ردوب الد ي  الاش ي  م  المح ي صاتب إلب روب ال ي  يا ف  أن بح
ق  جمع  ليك ه صتجهز صأقيي يكتظ  صبصد الخس  م  صلح ال ي  ب ح،اد  ل، حدل هدو 
فامددي أتدديه الخسدد  بددذلك بحددل مدد  دمشددق  يزمددي  اددب ق دد  ال دد ل فوصددل إللدد  صأقدديي 
يكتظ  صصول صلح ال ي  إلل  فابال اتيب  ياتذب فل     الوصول بدي تلل الدسلد 

ب باغت     با  شلاة الااوي،  صأرهم  ديزمون  ادب الوثدو  بهدي صأرد  الم  ية ممو 
يخي   ا،هي مع البا   كهي فايد إل،هدي فادم يضسدل ردوب الد ي   دذبها صادين ادسب تضي د ه 
أن أصحيب  ص واص   وفوه م  االجتميع بكوب ال ي  فح،ث لم يمت ل أمد  ردوب الد ي  

    صا  اج صلح ال ي   كهي. شق ذلك  ال  ص ظم  ك ه ص زي  اب ال  ول إلب م
صصصل الخس  إلب صلح ال ي  فجمع أها  صف،هم صال ه رجم ال ي  أيو  ص يل  شهي  
ال ي  الحيبم  صماهم اي   امم ا، صأ امهم مي باغ      دزي ردوب الد ي   ادب ق د ه 
صأ ذ م   مك  صااتشيبهم فام يجب  أح  مكهم بش ، فضيي تضد  الد ي   مد  ابد  أ د  

ل ي  صقيل إذا جي، قيتاكيه صصد دريه  د  الدسلد صصافضد   ،د ه مد  أهاد  فشدتمهم صلح ا
رجددم الدد ي  أيددو  صأر دد  ذلددك صااددتاظم  صاددين ذا بأغ صمادد  ص ضددل صقدديل لتضدد  الدد ي  
اقا  صاب  صقيل ل لح ال ي  أري أبول صهدذا شدهي  الد ي   يلدك أتظد  أن فد  هدؤال، 

ال فضدديل هللا  لددو بأيدده أرددي صهددذا  يلدددك كاهددم مدد  يحبددك صي يدد  لددك الخ،دد  م اكددي فضدديل 
شهي  ال ي  ردوب الد ي  لدم يماكدي إال أن رت جدل لد  صرضسدل امبض بد،  ي يد  صلدو أم ردي 
أن ر     كضك بيللدلف لاااكدي فدإذا اكدي رحد  هادذا الدف يادون  ، ردي صادل مد  تد اه 

صال  م  امم ا، صالاليك  لو بأ  روب ال ي  صح ه لم يتجيا   اب ال بي   ادب اد ج 
صاددا  إال الكددزصل صتضس،ددل امبض بدد،  ي يدد  صهددذه الددسلد لدد  صقدد  أقيمددك ف،هددي صان أباد 
 زلك فاغ حيجة ل  إلب المج ، يام ل باتدي  مدع رجدي  حتدب تض د    متد  صيدول  
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بلده م  ي يد  صقديل لاجمي دة ااهدم قومدوا  كدي صرحد  مميللدك ردوب الد ي  ص س،د ه ياادل 
 اتب أك  هم إلب روب ال ي  بيلخس . بكي مي ي ي  فتا قوا  اب هذا ص 

صلمي  ل أيو  بيبك  صلح ال ي  قيل ل  أره جيهدل قا،دل الما فدة تجمدع هدذا الجمدع 
ال  ،دد  صتطااهددم  اددب مددي فدد  رالددك فددإذا اددمع رددوب الدد ي  أرددك  دديزي  اددب مكادد   دد  
الدسلد جاادك أهددم اممدوب إللدد  صأصالهدي بيلض دد  صلدو ق دد ل لدم تدد  مادك أحدد ا مد  هددذا 

لا  صايروا أاامول إلل  صأمي اآلن با  هذا المجاس فللاتسون إللد  صيا فورد  قدول  الا
صت تدددب أرددده إللددد  صت ادددل فددد  الماكدددب صتضدددول أغ حيجدددة إلدددب ق ددد غ يجسددد  رجدددي  
يا ذر  بحسل ي ا  ف   كض  فهدو إذا ادمع هدذا  د ل  د  ق د ل صاادتامل مدي هدو 

 لدو أباد ردوب الد ي  ق دبة مد  أهم  ك ه صامييي تك بج هللا  ف  ال صقه ف  شدان هللا 
ق ددب اددا ري لضيتاتدد  أرددي  ا،هددي حتددب أمكادد  أص أقتددل فااددل صددلح الدد ي  مددي أشدديب بدد  
صال ه فامي بأ  روب ال ي  امم  هاذا   ل    ق  ه صاين امم  امي قيل رجم ال ي  

 أيو  صتوف  روب ال ي  صلم يض  ه صهذا اين م  أحل  اآلبا، صأجودهي. 
 اميوبلة تواع ال صلة 

قديل ابدد  شد اد: لددم يددزل صدلح الدد ي   اددب قد ي بلددب الادد ل صرشد  اإلحلددين صافي ددة 
هدددد فاكددد  ذلدددك  ددد ج بيلالدددا  ي يددد  بدددلد ال ددد ل 568اإلراددديي  ادددب الكددديس إلدددب ادددكة 

صالشددوبك صارمددي بدد أ بهددي مرهددي ايردده أقدد   إللدد  صايردده فدد  الط يددق تمكددع مدد  يض دد  
قيفاددة حتددب يخددد ج هددو بكالددد  ياس هددي فددداباد  الدد ييب الم دد ية صادددين ال يمادد  أن تاسددد 

تواددلع الط يددق صتلدده،اهي فحيصدد هي فدد  هددذه اللددكة صجدد   ب،كدد  صبدد،  اإلفدد رج صقاددي  
ص دديد صلددم يظادد  مكهددي بشدد ، صلمددي  دديد باغدد   سدد  صفدديس صالدد ه رجددم الدد ي  أيددو  قسددل 

 صصول  إلل . 
للم  إرلدديري هددد بأ  قددوس  لددا ه صا دد س  دد ده صاددين باغدد  أن بددي569صلمددي ايردده اددكة  

ااتولب  ا،هي صماك ح ورهي يلمب  س  الكس  ب  مه غ فل،  أ يه تدوبان شديه فضتاد  
صأ ذ السلد مك  صبال صلح ال ي  أن إرليري يضيل ل  ال كز جمدع باادوان  اضدي  ظلمدي 
م  اللودان صز م أر  يا،  ال صلة الم  ية صاين أهل م   يؤث صن  ودهم فير يفوا 

لح الدد ي  إللدد  جلشددي ا لاددي صجاددل مض مدد  أ دديه الماددك الادديدل إلددب ال كددزا فجهددز صدد
 هد. 570صايبصا فيلتضوا صهزموهم صذلك ف  الليبع م  صا  اكة 
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صاين روب ال ي  بحم    ق   اف صل ه المادك ال ديلا إادمي ،ل صادين ب مشدق  كد   
صس  ال  صفيس أبل  ثم إن صلح ال ي  با  صفيس روب ال ي   ام أن صل ه الماك ال يلا

يلتضل بديمم  صال يدكه  باعبدي، المادك صا تااده امحدوال بيلشديي صايتدب شدمس الد ي  
ابدد  المضدد ي صددلح الدد ي  فتجهددز مدد  م دد  فدد  جددلش ا لددف صتدد ل بهددي مدد  يحاظهددي 

هدد صتلدام 570صق   دمشق مظه ا أر  يتولب م يلا الماك ال يلا فد  اهي فد  ادكة 
لدد اب الما صفددة بيلشدد يف الاالضدد ا صاجتمددع قااتهددي صاددين أصل د ولدد  داب أبلدد ا صهدد  ا

الكدديس إللدد  صف حددوا بدد  صأراددق فدد  ذلددك ال،ددوي مدديال جادد،ل صأظهدد  اللدد صب بيل مشددض،،  
صصددا  الضااددة صادديب إلددب حاددب فكدديزل حمددص صأ ددذ مدد يكتهي فدد  جمدديد  امصلددب مدد  
اللكة رالهي صلم يشتغل بضااتهي صتوج  إلب حاب صريزلهي ف  يوي الجماة   د  جمديد  

 امصلب م  اللكة صه  الما اة امصلب. 
صلمي أحس الف ال ي   يزغ ب  قطدب الد ي  مدودصد بد   مديد الد ي  زر د  صديحب  

الموصل بمي ج    ام أن صلح ال ي  ق  ااتاحل أم ه ص ظم شار  ص دي  إن  ادل 
 ك  ااتحوذ  اب السلد صااتض   ق م  ف  الماك صتا   امم  إلل  فاراذ  لا ا صاف ا 

لشدددي  ظلمدددي صقددد ي  الددد  أ ددديه  دددز الددد ي  ملددداود بددد  قطدددب الددد ي  مدددودصد صاددديبصا صج
ي ي صن لضي،ه ل، دصه    السلد فامي بال صلح ال ي  ذلك بحل    حادب فد  ملدتهل 
بجددب مدد  اللددكة  ي دد ا إلددب حمدديس صبجددع إلددب حمددص فا ددذ قااتهددي صصصددل  ددز الدد ي  

بد  ردوب الد ي  صديحب ملاود إلدب حادب صأ دذ ماد   لدا  ابد   مد  المادك ال ديلا 
حاددب يومئددذ ص  جددوا فدد  جمددع  ظددلم فامددي  دد   صددلح الدد ي  بملدد، هم ادديب حتددب 
صافدديهم  اددب قدد صن حمدديس صباادداهم صباادداوه صاجتهدد  أن ي دديلحوه فمددي صدديلحوه صبأصا أن 
 دد   الم ددي  ماددد  ببمددي ردديلوا بددد     ددهم صالض دددي، يجدد  إلددب أمدددوب صهددم بهدددي ال 

أن هزمدوا بد،  ي يد  صأاد  جمي دة مدكهم فمد   اد،هم يشا صن فتلقوا فض ب   تايلب 
هدددد  كددد  قددد صن حمددديس ثدددم اددديب  ض،دددب  570صذلدددك فددد  تيادددع شددده  بم دددين مددد  ادددكة

هزيمتهم صرزل  اب حادب صهد  ال فادة ال يرلدة ف ديلحوه  ادب أ دذ الماد س صااد  طدي  
صبدديبي  صلمددي جدد   هددذه الما اددة اددين اددلف الدد ي   دديزغ يحيصدد  أ دديه  مدديد الدد ي  

اددكجيب ص ددزي  ادب أ ددذهي مكدد  مردد  اددين قد  ارتمددب إلددب صددلح الدد ي   زر د  صدديحب
صادين قد  قديب  أ ددذهي فامدي باغد  الخسدد  صأن  لدا ه ار لد   ددي  أن يسادل أ ديه  مدديد 
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ال ي  الخس  فلشت  أم ه صيضو  جاش  ف ااا  صصديلح  ثدم اديب مد  صقتد  إلدب ر د،س،  
 سد  الاد ا  ص دلم  ادب الجيردب صاهتم بجمع الاليك  صاإلراديق ف،هدي صاديب إلدب الس،د س ص 

الشيم  صباال اب   م  ال ديلا بد  ردوب الد ي  صديحب حادب حتدب تلدتض  لد  قي د س 
ي ل  ا،هي ثدم إرد  صصدل إلدب حادب ص د ج المادك ال ديلا إلدب لضي د  أقديي  ادب حادب 

 م س. 
 المواجهة مع اإلف رجة 

و صددلح هددد ااددض   اممددوب بم دد  صالشدديي لا صلددة اميوبلددةا صاددين أ دد572فدد  اددكة 
الدد ي  شددمس ال صلددة تددوبان شدديه قدد  صصددل إللدد  مدد  الددلم  فياددتخاا  ب مشددق ثددم تاهددب 
لاغدزاس مدد  اإلف رجدةا فخدد ج يطاددب اللديحل حتددب صافدب اإلفدد رج  اددب ال مادة صذلددك فدد  

هد صايره الهزيمدة  ادب الملدام،  فد  ذلدك ال،دويا فامدي 573أصا ل جميد  امصلب اكة 
صصن إللد  فطاسدوا جهدة الد ييب الم د ية ص داوا فد  ارهزموا لم يا  لهم ح   ق يدب يدا

الط يدددق صتسددد دصا صأاددد  مدددكهم جمي دددة مدددكهم الاالددد  عللدددب الهاددديبغ صادددين ذلدددك صهكدددي 
  ظلمي جس ه   تايلب بما اة حط،  المشهوبس. 

أقدديي صددلح الدد ي  بم دد  حتددب لددم شددا   صشدداث أصددحيب  مدد  أثدد  هزيمددة ال ماددة ثددم 
د إللدد  صاهددتم بدديلغزاس فوصددا  باددول "قاددلج أباددلن" باغدد  تخددبب الشدديي فاددزي  اددب الاددو 

صيحب ال صي ياتمس ال داا صيت د ب مد  امبمد  فادزي  ادب ق د  بدلد ابد  الصن د 
صهد  بدلد ادلس الايصداة بد،  حادب صالدد صي مد  جهدة اللديحل د ل،ك د  قادلج أباددلن 
 ال  فتوج  إلل  صاات  ب  لا  حاب مر  اين ف  ال اا أر  متب اات  يه ح د  
إللدد  صد ددل بادد  ابدد  الصن صأ ددذ فدد  ط يضدد  ح ددكي ص أ  بدد  صب سددوا إللدد  فدد  ال دداا 
ف يلحهم صبجع  كهم ثدم ادال  قادلج أبادلن فد  صداا الشد ق،،  بااد هم فاجدي  إلدب 
ذلددك صحاددف صددلح الدد ي  فدد   يشدد  جمدديد  امصلددب اددكة ادده صاددبا،  ص ملددمي ة 

ال داا إلدب دمشدق ثدم مكهدي صد ل ف  ال اا قالج أبالن صالمواصاة ص يد با  تمديي 
 إلب م  . 
 ما اة حط، 

ببلددع اآل دد  اددكة  14ايردده ما اددة حطدد،  المبيباددة  اددب الملددام،  فدد  يددوي اللددسه  
هد ف  صاب رهيب الجماة صاين صلح ال ي  ا ، ا مي يض د  لضدي، الاد ص فد  يدوي 583
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لددك الجماددة  كدد  ال ددلس تس اددي بدد  ي، الملددام،  صالخطبددي،  اددب المكدديب  فلدديب فدد  ذ
الوقه بم  اجتمع ل  م  الاليك  اإلالملة صايره تجيصز الا  صالح    ادب تاسئدة 
حلكة صه،ئة جم،اة صاين ق  باغ     الا ص أرد  اجتمدع فد   د س ا ،د س بمد ج صداوبية 
بااي  ك مي باغهم اجتميع الج،وش اإلادلملة فلديب صردزل  ادب بح،د س طس يدة ثدم بحدل 

تظدد  هجددوي ال ددا،س،،   الدد  إذا باغهددم رزصلدد  صرددزل  اددب طس يددة  اددب اددطا الجسددل يك
بيلمو دددع المدددذاوب فادددم يتح ادددوا صال   جدددوا مددد  مكدددزلهم صادددين ردددزصلهم يدددوي امببادددي، 

ببلددع اآل دد  فامددي ب هددم ال يتح اددون رددزل  اددب طس يددة صهيجمهددي صأ ددذهي فدد  اددي ة 21
لدذلك  صاح س صبض،ه الضااة محتملة بم  ف،هي صلمي بال الا ص مدي جد    ادب طس يدة قاضدوا

صبحاوا رحوهي فسال اللاطين ذلك فت ل  اب طس ية م  يحيص  قااتهي صلحق بيلالا  
ببلدع  22فيلتضب بيلاد ص  ادب ادطا جسدل طس يدة الغ بد  مكهدي صذلدك فد  يدوي الخمدلس 

اآل دد  صحدديل الا،ددل بدد،  المالددا ي  اليمددي  اددب م ددي  إلددب بادد س يددوي الجماددة ف اددب 
  اممد  صذلدك بدابض ق يدة تاد   باوبلدي ص ديق الجلشين صت يدمي صالتحم الضتيل صاشدت

الخكيق بيلا ص صهم اي  صن اارهم يلديقون إلدب المدو  صهدم يكظد صن صقد  أيضكدوا بيلويدل 
صال سددوب صأحلدده راواددهم أرهددم فدد   دد  يددومهم ذلددك مدد  زصاب الضسددوب صلددم تددزل الحدد   
 ت ددط ي صالادديبس مددع ق ردد  ي ددط ي صلددم يسددق إال الظادد  صصقددع الوبدديل  اددب مدد  اادد 
فحديل ب،دكهم الا،ددل بظلمد  صبددي  ادل صاحدد  مد  الاد يض،  فدد  ادلح  إلددب صدسلحة يددوي 
اللددسه فطاددب اددل مدد  الادد يض،  مضيمدد  صتحضددق الملددامون أن مدد  صبا هددم امبدن صمدد  
بددد،  أيددد يهم بدددلد الاددد ص صأرهدددم ال يكجدددد،هم إال االجتهددديد فددد  الجهددديد فحماددده ج،ددددوش 

وا صدددلحة بجدددل صاحددد  فدددالضب   الملدددام،  مددد  جملدددع الجواردددب صحمدددل الضادددب صصددديح
ال  ب ف  قاو  ال يف ي  صاين حضدي  الد  ر د  المدؤمك،  صلمدي أحدس الضدوي بيلخدذالن 
ه   مكهم ف  أصا ل امم  صق   جهة صوب صتبا  جمي ة م  الملدام،  فكجدي مدكهم 
صاادددب   شددد ه صأحددديط الملدددامون بيل دددا،س،،  مددد  ادددل جيردددب صأطاضدددوا  اددد،هم اللدددهيي 

اللددد،و  صادددضوهم اددداس الحمددديي صارهزمددده طي ادددة مدددكهم فتباهدددي أبطددديل  صحامدددوا فددد،هم
الملام،  فام يكج مكهي أح  صا ت مه طي اة مكهم بتل يضديل لد  تدل حطد،  صهد  ق يدة 
 ك هي قس  الكس  شا،ب  ال  الللي ف ييضهم الملامون صأشااوا حولهم الك، ان صاشدت  
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مد   وفدي مدد  الضتدل لمدي مدد  بهدم الاطدش ص ديق بهددم اممد  حتدب ادديروا يلتلدامون لد
 بهم فاا  مض موهم صقتل البيقون. 

صادددين ممددد  ادددام مددد  مضددد م،هم المادددك جاددد غ صأ دددوه صالسددد رس أبرددديط صددديحب ال ددد ل 
صالشدددوبك صابددد  الهكاددد غ صابددد  صددديحبة طس يدددة صمضددد ي ال يويدددة صصددديحب جس،دددل صمضددد ي 

 اماستيب. 
 دي صاحد ا ماد  رلددف قديل ابد  شد اد: صلضد  حادد  لد  مد  أثدق بد  أردد  بأ  بحدوبان شخ
 صثلثون أا، ا ق  ببطهم بوت   لمة لمي صقع  ا،هم م  الخذالن. 

صأمي أبريط فين صلح ال ي  اين ق  رذب أر  إن ظا  ب  قتا  صذلك مر  اين قد   سد  
ب   ك  الشوبك قوي م  م   ف  حيل ال اا فغ ب بهم صقتاهم فكيش صه ال اا الذغ 

 دم  االادتخاي  بديلكس  )صداب    الد  صادام( صبادل ب،ك  صب،  الملام،  فضيل مدي يت
 اللاطين فحمات  حم،ت  صديك   اب أن يه ب دم . 

 م  مواقف صلح ال ي 
لمي فتا   تايلب  ال  بك  ه ف  حط،  جاس صلح ال ي  ف  دها،ز الخلمدة مرهدي 

يهم لم ت   ر سه با  ص   ه  ال  امايب  صايب الكيس يتض بون إلل  بمد  فد  أيد 
مكهم صهو ف ح بمي فدتا   تاديلب  ادب يد ه لاملدام،  صر دسه لد  الخلمدة فجادس ف،هدي 
شيك ا   تايلب  اب مدي أرادم بد   الد  صااتح د  المادك جاد غ صأ ديه ص أبرديط صرديصل 
اللاطين جا غ ش بة م  جل  صثاج فش   مكهدي صادين  ادب أشد  حديل مد  الاطدش 

مددين قددل لاماددك أردده الددذغ اددض،ت  صاال أرددي فمددي ثددم ريصلهددي مبردديط صقدديل اللدداطين لات ج
اض،ت  صاين م  جم،دل  ديدس الاد   صاد يم أ لقهدم أن اماد،  إذا أكدل أص شد   مد  
ميل م  أا ه أم  فض   اللاطين بضولد  ذلدك ثدم أمد  بملد، هم إلدب مو دع  ،كد  لهدم 
فم ددددوا بهددددم إللدددد  فدددداكاوا شدددد،ئي ثددددم  دددديدصا بهددددم صلددددم يسددددق  كدددد ه اددددو  بادددد  الخدددد ي 

 ح  هم صأقا  الماك ف  دها،ز الخلمة. فيات
صأح   صلح ال ي  أبريط صأصقا  ب،  ي يد  صقديل لد : هدي أردي أرت د  لمحمد  مكدك ثدم 
  ض  ال  اإلالي فام ياال فلل الا  ف  ب  بهي فحل اتا  صتمم قتاد  مد  ح د  
صأ  جه ج ت  صبم،ه  ادب بدي  الخلمدةافامي ب ه المادك  ادب تادك الحديل لدم يشدك فد  

ياحض  بد  فياتح د ه صط،دب قابد  صقديل لد  لدم تجد   ديدس المادول أن يضتادوا المادول  أر 
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صأمي هذا فإر  تجيصز الح  صتج أ  اب امرسلي، صاوا     ا،هم صبي  الكيس فد  تادك 
الا،اة  اب أتم ا صب ت تاع أصواتهم بحم    صشا ه صتها،ا  صت س، ه حتب طاع الاج  

يددوي امحدد  الخدديمس صالاشدد ي  مدد  شدده  ببلددع اآل دد   ثددم رددزل اللدداطين  اددب طس يددة
 صتلام قااتهي ف  ذلك الكهيب صأقيي  ا،هي إلب يوي ال لثي،. 

 تح ي   اي صمي حولهي
صبحدل صدلح الد ي  طيلبدي  ادي ف دين رزصلد   ا،هدي يدوي امببادي، صقيتدل ال دا،س،،  بهدي 

ضذ م  اين بهي م  هد فا ذهي صااتك583با س يوي الخملس ملتهل جميد  امصلب اكة 
أايب  الملام،  صايروا أك   م  أبباة  ال  راس صااتولب  اب مي ف،هدي مد  اممدوال 
صالدددذ ي   صالب دددي ع مرهدددي ايرددده مظكدددة التجددديب صتا قددده الالددديك  فددد  بدددلد اللددديحل 
يا دذصن الح ددون صالضددلع صاممديك  المكلاددة فا ددذصا رديباس صحلاددي صاللدديبية صصدداوبية 

لخاوهدددي مددد  ال جددديل من الضتدددل صاماددد  أفكدددب ا ،ددد ا مدددكهم صلمدددي  صالكيصددد س صادددين ذلدددك
ااددتض   قوا دد   اددي صقلددم أموالهددي صأادديباهي ادديب يطاددب تسكدد،  فكددزل  ا،هددي يددوي امحدد  
حيدغ  ش  جميد  امصلب صه  قااة مكلاة فك ب  ا،هي المكديج،ق ص د،ق بديلزحف 

م فتلدامهي مدكهم يدوي امحد   كيق م  ف،هيا فضيتاوا قتيال ش ي ا صر  ه   ابحير   اد،ه
ثيم   ش س  كوس صأا  مد  بضد  ف،هدي باد  الضتدل ثدم بحدل  كهدي إلدب صد، ا فكدزل  ا،هدي 
صتلامهي ف     يوي رزصل   ا،هي صهو يوي امبباي، الاش صن م  جمديد  امصلدب صأقديي 
 ا،هي بي مي ق ب قوا  هي صايب حتب أتب ب، ص  فكيزلهي ل،اة الخملس ال ير  صالاش ي  

  جميد  امصلب صباب  ا،هدي المجدير،ق صداصي الزحدف صالضتديل حتدب أ دذهي فد  يدوي م
الخمدددلس التيادددع صالاشددد ي  مددد  الشددده  المدددذاوب صتلدددام أصدددحيب  جس،دددل صهدددو  ادددب 
ب، ص ا صلمي ف س م  هذا الجيرب بأ  أن ق  ه  لضلن أصلب مرهي أيل  م  صوب 

جمدديد  اآل دد س مدد  اللددكة  فدداتب  لددضلن صرددزل  ا،هددي يددوي امحدد  اللدديدس  شدد  مدد 
صتلددام فدد  ط يضدد  إل،هددي موا ددع ا ،دد س ايل ماددة صالدد ابصي صأقدديي فدد   لددضلن المكدديج،ق 
صقيتاهي قتيال ش ي ا صتلامهي ف  يوي اللسه رهيية جميد  اآل  س م  اللكة صأقيي  ا،هي 
إلب أن تلام أصحيب   زس صب،ه جس يل صالكط صن بغ،  قتديل صادين بد،  فدتا  لدضلن 

اإلف رج لهي م  الملام،   مس صثلثون ادكة فدإرهم اديروا أ دذصهي مد  الملدام،   صأ ذ
 هد. 548ف  الليبع صالاش ي  م  جميد  اآل  س اكة 
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 تح ي  الض س
قيل اب  ش اد: لمي تلام صلح ال ي   لضلن صامميك  المحلطة بيلضد س شدم   د   

الالدديك  التدد  ايردده  ادديق الجدد  صاالجتهدديد فدد  ق دد  الضدد س المبدديبل صاجتمادده إللدد 
متا قة ف  الليحل فليب رحوه ماتم ا  اب   تايلب ماو ي أم ه إلل  مكتهزا الا صة 
ف  فتا بي  الخ،  الذغ حث  اب ارتهيزه بضول  م  فتا ل  بي   ،  فا،كتهزه فإر  ال 
ياام متب يغاق دصرد  صادين رزصلد   الد  فد  يدوي امحد  الخديمس  شد  مد  بجدب ادكة 

رزصل  بيلجيرب الغ ب  صاين ما  م  اين مشدحوري بيلمضيتادة مد  الخليلدة  هد صاين583
صال جيلة صحزب أهل الخس س مم  اين ما  م  اين فل  م  المضيتاة ف يروا يزي صن  اب 
ات،  ألادي  يبجدي  د  الكلدي، صال دسلين ثدم ارتضدل لم داحة ب هدي إلدب الجيردب الشدميل  

كدديج،ق ص ددييق السادد  بدديلزحف صالضتدديل فدد  يددوي الجماددة الاشدد ي  مدد  بجددب صر ددب الم
حتب أ ذ الكضب ف  اللوب ممي يا  صادغ جهكم صلمي بأ  أ  ا،   ال ا،س،ون مي رزل 
بهدددم مددد  اممددد  الدددذغ ال مددد فع لددد   دددكهم صظهددد   لهدددم إمددديبا  فدددتا الم يكدددة صظهدددوب 
الملددام،   ادد،هم صاددين قدد  اشددت  بص هددم لمددي جدد    اددب أبطدديلهم صحمدديتهم مدد  الضتددل 

  ص اددب ح ددورهم مدد  التخ يددب صالهدد ي صتحضضددوا أرهددم صددي  صن إلددب مددي صدديب صامادد
أصلئددددك إللدددد  فياددددت يروا صأ ادددد صا إلددددب طاددددب اممددددين صااددددتض   اممددددوب بيلم اادددداة مدددد  
الطي ات،  صادين تلدام  فد  يدوي الجمادة اللديبع صالاشد ي  مد  بجدب صل،اتد  ايرده ل،ادة 

لددب هددذا االتادديق الاج،ددب الددف المادد اج المك ددوص  ا،هددي فدد  الضدد  ن ال دد يم فدديرظ  إ
يل    تاديلب  دوده إلدب الملدام،  فد  م دل زمدين اإلاد ا، بكسد،هم صهدذه  لمدة قسدول 
هذه الطي ة م    تايلب صادين فتحد   ظلمدي شده ه مد  أهدل الاادم  ادق صمد  أببدي  
الخد ق صالزهدد   ديلم صذلددك أن الكديس لمددي باغهدم مددي يلد ه   تادديلب  ادب يدد ه مد  فتددوح 

حل صق  ه الضد س ق د ه الاامدي، مد  م د  صالشديي بح،دث لدم يتخادف أحد  مدكهم اللي
صابتااه امصوا  بيل جلج بيل  ي، صالتها،ل صالت س،  صصا،ه فل  الجماة يوي فتحد  

 ص طب الضي   مح،  ال ي  محم  ب   ا  الما ص  بيب  الزا . 
اميه الاتا الضل  صق  اتب  ميد ال ي  امصسهير  بايلة ف  فتا الض ساصجمع اتيبي 

 ف  الاتا الض ا  صهو ف  مجا ي  ذا  فل  جملع مي ج   ف  هذه الواقاة. 
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صاين ق  ح   ال ش،  أبو محم   س  ال حم  ب  بد ب بد  الحلد  بد  ماد ج الكيبالد  
 الشي   المشهوب هذا الاتا فارش  اللاطين صلح ال ي  ق ، ت  الت  أصلهي: 

 *فا،و    أقواي بمي رذبصا هذا الذغ ايره اآلميل تكتظ ****
 صه  طوياة تزي   اب مي ة ب،ه يم ح  صيهكل  بيلاتا.  
يضول بهي، ال ي  ب  ش اد ف  الل، س ال لحلة: ر دس ال دا،ب الدذغ ادين  ادب ابدة  

ال خ س صاين شال  ظلمي صر     اإلالي  اب ي ه ر  ا  زيدزا ا صادين اإلفد رج 
د صلم يزل باي يهم حتب ااتكضذه مكهم صلح ال ي ا ه492ق  ااتولوا  اب الض س اكة 

صايره قي  س ال اا أرهم قطادوا  ادب أرالدهم  د  ادل بجدل  شد ي  ديكديبا ص د  ادل 
امد أس  ملدة درددير،  صدوبية ص د  اددل صدغ،  ذادد  أص أر دب ديكديبا صاحدد ا فمد  أح دد  

صاديروا  قطلات  رجي بكال  صاال أ ذ أا، ا صأف ج  م  اين بيلض س م  أا   الملدام، 
 اضي  ظلمي صأقديي بد  يجمدع اممدوال صيا قهدي  ادب اممد ا، صال جديل صيحسدو بهدي الاضهدي، 
صالاامي، صالزهيد صالواف ي   ال  صتض ي بإي يل م  قيي بضطلاتد  إلدب مامكد  صهد  م يكدة 
صدوب صلدم ي حدل  كد  صماد  مد  المديل الدذغ جسد  لد  شد ، صادين يضديب  مدي ت  ألددف 

ن بح،اد   كد  يدوي الجمادة الخديمس صالاشد ي  مد  شدعبين مد  ديكديب ص شد ي  ألادي صادي
 هد 583اكة 

 ح يب صوب
يضددول بدد  شدد اد: لمددي فددتا صددلح الدد ي  الضدد س حلدد   كدد ه ق دد  صددوب ص اددم أردد  إن 
أ   أم هي ببمي  ل   ال  فليب رحوهي حتب أتب  ادي فكدزل  ا،هدي صرظد  فد  أموبهدي 

س شدددده  بم ددددين مدددد  ثددددم بحددددل  كهددددي متوجهددددي إلددددب صددددوب فدددد  يددددوي الجماددددة  دددديم
( فكددزل ق يبددي مكهددي صادد،  إلح دديب  ال  الضتدديل صلمددي ت يمادده  كدد ه رددزل 583اللددكة)

 ا،هي ف  ثير   ش  الشه  المذاوب صقيتاهي ص ييضهي قتيال  ظلمدي صاادت  ب أادطول 
م دد  ف ددين يضيتاهددي فدد  السدد  صالبحدد  ثددم ادد،  مدد  حيصدد  هددور،  فلددامه فدد  ال يلددث 

ثدددم  ددد ج أادددطول صدددوب فددد  الا،دددل فهددديجم أادددطول  صالاشدد ي  مددد  شدددوال مددد  اللدددكةا
الملددام،  صأ ددذصا المضدد ي صالدد يس ص مددس قطددع لاملددام،  صقتاددوا  اضددي ا ،دد ا مدد  بجدديل 
الملدام،  صذلدك فد  اللديبع صالاشد ي  مدد  الشده  المدذاوب ص ظدم ذلدك  ادب اللدداطين 
س ص يق ص به صاين الشتي، ق  هجدم صت اكمده اممطديب صامتكدع الكديس مد  الضتديل ل  د  
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اممطديب فجمددع اممد ا، صااتشدديبهم فلمددي ياادل فاشدديبصا  الدد  بيل ح،دل لتلددت يا ال جدديل 
صيجتماوا لاضتيل ف حل  كهي صحماوا م   ال  الح ديب مدي أماد  صأح قدوا البديق  الدذغ 
 جددزصا  دد  حمادد  ل  دد س الوحددل صالمطدد  صاددين بح،ادد  يددوي امحدد  ثددير  ذغ الضادد س مدد  

طي اة مكهي داتوبا صايب ال قوي إلب بلدهم صأقيي  اللكة صتا قه الاليك  صأ طب ال
 هد 584هو مع جمي ة م   واص  بم يكة  اي إلب أن د اه اكة 

ثم رزل  اب اواب ف  أصا ل المح ي م  اللدكة صلدم يسدق ماد  مد  الالدا  إال الضا،دل  
صاين ح كي ح ،كي صفل  ال جيل صامقوا  فاام أر  ال يؤ ذ إال بضتيل ش ي  ف جع إلب 
دمشدقا صأقدديي ب مشددق  ملددة أيدديي. ثددم باغد  أن اإلفدد رج ق دد صا جس،ددل صا تيلوهددي فخدد ج 
مل  ي صاين ق  اد،  يلدت    الالديك  مد  جملدع الموا دع صاديب يطادب جس،دل فامدي 

     اإلف رج بخ صج  ااوا    ذلك. 
 بالة فتوح الشيي

هدد 584ادكة قيل اب  ش اد ف  اللد، س: لمدي ادين يدوي الجمادة بابدع جمديد  امصلدب مد  
د دددل اللددداطين بدددلد الاددد ص  ادددب تاسلدددة حلدددكة صبتدددب امطدددل  صاددديب  الملمكدددة أصال 
صمضدد مهي  مدديد الدد ي  زر دد  صالضاددب فدد  الواددب صالمللدد س فدد  ام ،دد  صمضدد مهي مظادد  
الددد ي  ابددد  زيددد  الددد ي  فوصدددل إلدددب ارط ادددوس  ددديح  رهددديب امحددد  اددديدس جمددديد  

اددين جساددة فياددتهين بام هددي ص ددزي  اددب امصلددب فوقددف ابيلتهددي يكظدد  إل،هددي من ق دد ه 
قتيلهي فل،  مد  بد الملمكدة صأم هدي بديلكزصل  ادب جيردب البحد  صالمللد س  ادب الجيردب 
اآل   صرزل هو مو ا  صالاليك  مح قة بهي م  البح  إلب البح  صه  م يكدة باكبدة 

بي توهددي  اددب البحدد  صلهددي ب جددين ادديلضاات،  ف اسددوا صقدديببوا السادد  صزحاددوا صاشددت  الضتدديل ص 
فمي ااتتم ر ب الخليي حتب صا  الملامون اوبهي صأ ذصهي بيلللف ص كم الملامون 
جملع م  بهي صمي بهي صأح ق السا  ص أقيي  ا،هدي إلدب بابدع  شد  جمديد  امصلدب صادام 
أحدد  السدد ج،  إلددب مظادد  الدد ي  فمددي زال يحيببدد  حتددب أ  بدد  صاجتمددع بدد  صلدد ه الماددك 

ي،ه ف   لا   ظلما ثدم اديب ي يد  جسادة صادين صصدول  الظيه  مر  اين ق  طاب  فج
إل،هددي فدد  ثددير   شدد  جمدديد  امصلددب صمددي ااددتتم رددزصل الالددا   ا،هددي حتددب أ ددذ السادد  
صاين فلد  ملدامون مالمدون صقديض يحادم ب،دكهم صقوتاده الضاادة قتديال شد ي ا ثدم ادامه 

إلدب ال يلدث بيممين ف  يوي اللسه تياع  شد  جمديد  امصلدب مد  اللدكة صأقديي  ا،هدي 
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صالاشدد ي  مكدد ا ثددم ادديب  كهدددي إلددب اللذالددة صاددين رزصلددد   ا،هددي يددوي الخمددلس ال ابدددع 
صالاش ي  م  جميد  امصلب صهو با  مالا  فلف  ادب الضادب  ،د  ملدوب صلد  م،كدي، 
مشهوب صل  قااتين مت اتين  اب تل يش    اب السا  صاشت  الضتديل إلدب   د  الكهديب 

ص ددكم الكديس مكد   كلمددة  ظلمدة مرد  اددين باد  التجديب صجدد صا فا دذ الساد  دصن الضااتد،  
فدد  أمدد  الضااتدد،  بيلضتدديل صالكضددو  حتددب باددل طددول الكضددب اددت،  ذبا ددي ص   دد  أبباددة 
أذبع فامددي بأ  أهددل الضااتدد،  الغابددة الذصا بطاددب اممددين صذلددك فدد   شددلة يددوي الجماددة 

هم صزبابيهدم صرلدي هم الخيمس صالاش ي  م  الشه  صالتملوا ال اا  اب المة راواد
صأمددددوالهم مددددي  ددددل الددددذ ي   صاللددددلح ص ال  الحدددد   فاجدددديبهم إلددددب ذلددددك صبفددددع الااددددم 
اإلالم   ا،هي يوي اللسه صأقيي  ا،هدي إلدب يدوي امحد  اللديبع صالاشد ي  مد  جمديد  
امصلب ف حل  كهي إلب صه،ون فكزل  ا،هي يدوي ال لثدي، التيادع صالاشد ي  مد  الشده  

تدديل فا ددذ السادد  يددوي الجماددة ثددير  جمدديد  اآل دد س ثددم تضدد موا إلددب الضااددة صاجتهدد  فدد  الض
صص قوا الضتيل فامي  دييكوا الهدلل طاسدوا اممدين فاجديبهم إللد  بح،دث يؤ دذ مد  ال جدل 
 ش س درير،  صم  الم أس  ملة درير،  صم  ال صغ،  ديكيبان الدذا  صامر دب ادوا، ص 

لع مكهددي بلطددكس ص ، هددي مدد  الح ددون أقدديي اللدداطين بهددذه الجهددة حتددب أ ددذ  دد س قدد
المكلادددة المتااضدددة ب دددده،ونا ثدددم بحدددل  كهددددي صأتدددب باددديس صهدددد  قاادددة ح ددد،كة  اددددب 
الايصد  صلهدي رهدد  يخد ج مد  تحتهددي صادين الكددزصل  ا،هدي يدوي ال لثددي، اديدس جمدديد  
اآل  س صقيتاوهي قتيال ش ي ا إلب يوي الجماة تياع الشه  ثم يل    فتحهي  كدوس فضتدل 

  مدد  بهددي صأادد  البدديقون ص ددكم الملددامون جملددع مددي اددين ف،هددي صلهددي قالاددة تلددمب أك دد
الشددغ  صهدد  فدد   ييددة المكاددة ياسدد  إل،هدددي مكهددي بجلدد  صلددلس  ا،هددي ط يددق فلددداطه 
المكيج،ق  ا،هي م  جملدع الجواردب صبأصا أرهدم ال ريصد  لهدم فطاسدوا اممدين صذلدك يدوي 

ثدددة أيددديي فدددامهاوا صادددين تمددديي فتحهدددي ال لثدددي، ثيلدددث  شددد  الشددده  ثدددم ادددالوا المهادددة ثل
 صصاود الاام اللاطير   اب قااتهي يوي الجماة ايدس  ش  الشه . 

ثدم اديب إلددب ب زيدة صهدد  مد  الح دون المكلاددة فد   ييددة الضدوس ي د   بهددي الم دل فدد  
بددلد اإلفدد رج تحددلب بهددي أصديددة مدد  جملددع جوارسهددي ص اوهددي  ملددمي ة صرلددف صاددباون 

ي يددوي اللدسه ال ابددع صالاشد ي  مد  الشدده  ثدم أ ددذهي  كدوس يددوي ذبا دي صادين رزصلدد   ا،هد
 ال لثي، الليبع صالاش ي  مك . 
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ثم ايب إلب دببليل فكزل  ا،هي يوي الجماة ثيم  بجب صه  قااة مكلاة صقيتاهي قتيال 
شد ي ا صبقدد  الااددم اإلاددلم   ا،هددي يددوي الجماددة ال ددير  صالاشدد ي  مدد  بجددب صأ طيهددي 

المين ب  جك ب صايب  كهي با س يوي اللدسه ال يلدث صالاشد ي  مد  امم،   ام ال ي  ا
 الشه . 

صرزل  اب بغ اس صه  قااة ح ،كة بيلض   م  إرطيكلة صقيتاهي مضيتاة شد ي س صصدا  
الااددددم اإلاددددلم   ا،هددددي فدددد  ثددددير  شددددعبين صبااددددا  أهددددل إرطيكلددددة فدددد  طاددددب ال دددداا 

م ال  ،ددد   ادددب أن ف ددديلحهم لشددد س  دددج  الالدددا  مددد  السلاددديب صادددين ال ددداا ماهددد
يطاضوا ادل أاد،   كد هم صال داا إلدب ادباة أشده  فدإن جدي،هم مد  يك د هم ص اداموا 

 السا . 
ثدم بحدل اللداطين فلدال  صلدد ه المادك الظديه  صديحب حاددب أن يجتديز بد  فاجيبد  إلددب 
ذلك فوصل حاب ف  حيدغ  ش  شعبين أقيي بيلضااة ثلثة أييي صصلد ه يضدوي بيل دليفة 

مد  حادب في ت  د  تضد  الد ي   مد  ابد  أ لد  صأصدا ه إلدب قاادة حق الالدييا صاديب 
حمدديس صصددكع لدد  طايمددي صأح دد  لدد  اددمي ي مدد  جددكس مددي تامددل ال ددوفلة صبددي  ف،هددي 
ل،اة صاح س صأ طيه جسادة صاللذالدةا صاديب  ادب ط يدق باابدك صد دل دمشدق قسدل شده  

ي صلدم يدزل بم ين باييي يل، سا ثم ايب ف  أصا ل شه  بم دين ي يد  صدا  فكدزل  ا،هد
 الضتيل حتب تلامهي بيممين ف  بابع  ش  شوال. 

ثدددم اددديب إلدددب اوادددب ص دددييضوهي صقيتاوهدددي مضيتادددة شددد ي س صاممطددديب متدددوات س صالوحدددول  
مت ي اة صال ييح  يصاة صالا ص متلاب بااو مايرد  فامدي تلضكدوا أرهدم مدا وذصن طاسدوا 

 م  اللكة.  اممين فاجيبهم إلل  صتلامهي مكهم ف  مكت ف ذغ الضا س
 ال ا،س،ون ف   اي

بال صلح ال ي  أن اإلف رج ق  صا  اي صرزلوا  ا،هي يدوي االثكد،  ثيلدث  شد  بجدب  
هد فاتب  اي صد اهي بغتة لتضو  قاو  م  بهدي ص اادت  ب الالديك  مد  ادل 585اكة 

ريحلددة فجي،تدد  صاددين الادد ص بمضدد اب ألادد  فدديبس صثلثدد،  ألددف باجددل ثددم ت دديث  اإلفدد رج 
حل أمددد هم صأحددديطوا باادددي صمكادددوا مددد  يددد  ل إل،هدددي صيخددد ج صذلدددك يدددوي الخمدددلس صاادددتا

ف ديق صد ب اللدداطين لدذلك ثددم اجتهد  فدد  فدتا الط يددق إل،هدي لتلددتم  اللديباة بدديلم، س 
صالكجد س صشديصب اممد ا، فديتاضوا  ادب م دييضة الاد ص ل،كادتا الط يدق فااادوا ذلدك صارادتا 
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فاشدد    اددب أموبهددي ثددم جدد   بددد،   الط يددق صاددا   الملددامون صد ددل اللدداطين  اددي
الا يض،  مكيصشي  ف    س أييي صتا   الكيس إلب تل العلي لة صهو مش    اب  اي 
صف  هذه المكزلة تدوف  امم،د  حلديي الد ي  طمدين صذلدك ل،ادة ر دف شدعبين مد  ادكة 

  مس صثمير،  ص ملمي ة صاين م  الشجاين. 
إن الدو م قد   ظدم بمد ج  ادي صان قيل اب  شد اد ادماه اللداطين يكشد  صقد  ق،دل لد   

 المو  ق  فشي ف  الطي ات،  : 
 اقتلر  صميل ي*****صاقتل ميل ي ما  

ي ي  بذلك أرد  قد  ب د  أن يتادف إذا أتادف   أ د ا،ها صهدذا الس،ده لد  ادسب يحتديج  
إلددب شدد ح صذلددك أن ميلددك بدد  الحدديب  المادد ص  بيمشددت  الكخادد  اددين مدد  الشددجاين 

ي  صهددو مدد   ددواص أصددحي   ادد  بدد  أبدد  طيلددب ب دد     كدد  صامبطديل المشددهوب 
تمياك ف  يوي ما اة الجمل المشهوبس هو ص س    ب  الزب،د  بد  الادواي صادين أي دي 
م  امبطيل صاب  الزب،  يومئذ مع  يلت   ي شة أي المؤمك،  صطاحة صالزب،  ب     

تمياداي صديب ادل صاحد  مكهمدي  كهم أجما،  صايروا يحيببون  الي ب      ك  فامي 
 إذا قوغ  اب صيحب  جاا  تحت  صباب ص به صفال ذلك م ابا صاب  الزب،  يكش  : 

 اقتلر  صميل ي*****صاقتل ميل ي ما  
 ي ي  امشت  الكخا . 

قيل اب  ش اد ثم إن اإلف رج جي،هم اإلم اد م  دا ل البح  صااتظه صا  اب الج،وش 
م امم،د  اددلف الد ي   ادد  بد  أحمدد  الماد ص  بيلمشددطو  اإلادلملة بااددي صادين فدد،ه

الهاديبغ صامم،دد  بهددي، الد ي  ق اقددوش الخدديدي ال ددلح  ص دييضوهم أشدد  م ددييضة إلددب 
أن  اسددوا  دد  حادد  السادد  فامددي اددين يددوي الجماددة ادديبع  شدد  جمدديد  اآل دد س مدد  اددكة 

هدم فلد  هد   ج م   اي بجل  واي صما  اتب م  الملام،  يذا صن حيلهم صمي 587
صأرهم ق  تلضكوا الهدلل صمتدب أ دذصا الساد   كدوس  د به بقديبهم صأرهدم صديلحوا  ادب أن 
يلاموا السا  صجملدع مدي فلد  مد  اآلال  صالاد س صاماداحة صالم اكدب صمدي ت  ألدف ديكديب 
ص ملمي ة أا،  مجيه،ل صمي ة أا،  ما،كد،  مد  جهدتهم صصدا،ب ال داسو   ادب أن 

ماهدددم مددد  اممدددوال صامقمشدددة المخت دددة بهدددم صزبابيهدددم  يخ جدددوا بارالدددهم اددديلم،  صمدددي
صرلي هم ص مكوا لامد الس مرد  ادين الواادطة فد  هدذا اممد  أببادة  ال  ديكديب صلمدي 
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صقددف اللدداطين  اددب ال تددب المشدديب إل،هددي أر دد  ذلددك إر دديبا  ظلمددي ص ظددم  الدد  هددذا 
باله صتضلدم امم  صجمع أهل ال أغ م  أكيب  دصلتد  صشديصبهم فلمدي ي دكع صا دط به  

ف ددد ه صتشدددوش حيلددد  ص دددزي  ادددب أن ياتدددب فددد  تادددك الا،ادددة مدددع الادددواي صيك ددد   اددد،هم 
الم يلحة  اب هذا الوج  صهو يت دد ف  هذا فادم يشدا  إال صقد  ابتااده أ دلي الاد ص 
صصددابير  صرددديبه صشدددايبه  ادددب ادددوب الساددد  صذلدددك فددد  ظه،ددد س يدددوي الجمادددة اددديبع  شددد  

 رج صددلحة  ظلمددة صاحدد س ص ظمدده الم دد،بة جمدديد  اآل دد س مدد  اللددكة صصدديح اإلفدد
  اب الملام،  صاشت  حزرهم صصقع ف،هم ال ليح صالاويل صالباي، صالكح،ب. 

ثددم ذادد  ابدد  شدد اد بادد  هددذا أن اإلفدد رج   جددوا مدد   اددي قيصدد ي   لددضلن للا ددذصهي 
صايبصا  اب الليحل صاللاطين ص ليك ه ف  ابيلتهم إلب أن صصاوا إلب أبادو  ف دين 

تدديل  ظددلم صردديل الملددام،  مكدد  صهدد  شدد ي  ثددم ادديبصا  اددب تاددك اله،ئددة تتمددة ب،كهمددي ق
 ش  مكيزل م  مل، هم م   اي فاتب اللاطين ال ماة صأتيه م  أ س ه بان الضوي  ادب 
 ددزي  مدديبس ييفددي صتضويتهددي بيل جدديل صالادد د صاآلال  فاح دد  اللدداطين أببددي  مشددوبت  

ي بضيلهددي فيتاضدده  بالهددم أن يبضددب صشدديصبهم فدد  أمدد   لددضلن صهددل ال ددوا    ابهددي أ
الماددك الادديدل فدد  ابيلددة الادد ص صيتوجدد  هددو بكالدد  صيخ بهددي  وفددي مدد  أن ي ددل الادد ص 
إل،هدي صيلدتول   ا،هددي صهد   ديم س صيا ددذ بهدي الضدد س صتكضطدع بهدي ط يددق م د  صامتكددع 
الالا  م  ال  ول ص يفوا ممي ج    اب الملام،  بااي صبأصا أن حاد  الضد س أصلدب 

  ابهددي مدد   دد س جهددي  صاددين هددذا االجتمدديع يددوي ال لثددي، ادديبع  شدد  شددعبين  فتادد، 
اددكة اددبع صثمددير،  ص ملددمي ة فلدديب إل،هددي فجدد  امبباددي، ثدديم   شدد  الشدده  قدديل ابدد  
ش اد صتح   ما  ف  ماكب   ابهي با  أن تح   مع صل ه الماك امف ل فد  أم هدي 

أهدد ي مكهددي حجدد ا صل دد  إذا  أي ددي ثددم قدديل من أفضدد  صلدد غ جمددلاهم أحددب إلدد  مدد  أن
ق ب   تايلب ذلك صاين فل  م احة لاملام،  فمدي الح،ادة فد  ذلدك قديل صلمدي اتادق 
الد أغ  ادب   ابهدي أصقدع   تاديلب فد  رالد  ذلدك صأن الم داحة فلد  لاجدز الملددام،  
   حاظهي صشد ع فد    ابهدي فجد  يدوي الخمدلس التيادع  شد  مد  شدعبين مد  اللدكة 

ب الكدديس صجاددل ل ددل أم،دد  صطي اددة مدد  الالددا  ب رددة مااومددة صب جددي صقلددم اللددوب  ادد
ما،كدي يخ بورد  صد دل الكديس السادد  صصقدع فد،هم ال دجلج صالباددي، صادين باد ا  فلادي  اددب 
الضاددب محاددم اماددواب  ظددلم السكددي، م  وبددي فدد  ادداك  فاحددق الكدديس  اددب   ابدد  حددزن 
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  بلدع مدي ال يضد بصن  ادب  ظلم ص ظم  ويل أهل السا   ال  لا اق أصطيرهم صش  وا ف
حما  فبي وا مي يليصغ  ش س دباهم ب بهم صاحد  صبدي وا اثكد   شد  ط،د  دجديج بد بهم 
صاح  صا تبب السا  ص  ج الكديس بداهاهم صأصالدهدم إلدب المخدلم صتشدتتوا فدذهب قدوي مدكهم 
إلددب م دد  صقددوي إلددب الشدديي صجدد    ادد،هم أمددوب  ظلمددة صاجتهدد  اللدداطين صأصالده فدد  

ادد  ال يلددمع الادد ص فللدد ع إللدد  صال يمادد  مدد    ابدد  صبددي  الكدديس  اددب   دد ا  السادد 
أصاب حيل صأش  تاب ممي قياوه ف    ابهي صف  تاك الا،اة صصدل مد  جيردب المادك 
الادديدل مدد  أ سدد  أن اإلفدد رج تحدد ثوا مادد  فدد  ال دداا صطاسددوا جملددع الددسلد اللدديحالة 

ال ج  م  الضتديل صا د س  ف أ  اللاطين أن ذلك م احة لمي  ام م  راس الكيس م 
مي  ا،هم م  ال يون صاتب إلل  ياذن ل  ف  ذلدك صفدوض اممد  إلدب بأيد  صأصدبا يدوي 
الجماددة الاشدد ي  مدد  شددعبين صهددو م دد   اددب الخدد ا  صااددتامل الكدديس  الدد  صحدد هم 
 اب الاجاة فل  صأبيحهم مي ف  اله غ الذغ اين م   ا لام، س  وفي م  هجوي اإلف رج 

  صأمد  بدإح اق الساد  فا د مه الك،د ان فد  ب،وتد  صادين ادوبهي  ظلمدي صالاجدز  د  رضاد
صلددم يددزل الخدد ا  يامددل فدد  السادد  إلدددب رهييددة شددعبين مدد  اللددكة صأصددبا يددوي اإلثكددد،  
ملدتهل شدده  بم دين أمدد  صلد ه الماددك امف دل أن يبيشدد  ذلدك بكالدد  ص واصد  صلضدد  

ثيلدث شده  بم دين أتدب بأيت  يحمل الخشب بكال  مجل اإلح اقا صف  يوي امبباي، 
ال ماة ثم  د ج إلدب "الاد " صأشد    ا،هدي صأمد  بخ ابهدي ص د ا  قاادة ال مادة فاادل ذلدك 
صف  يوي اللدسه ثيلدث  شد  شده  بم دين تدا   اللداطين بيلالدا  إلدب جهدة الجسدل 
ل،دددتما  الكددديس مددد  تلددد،،  دصابهدددم إلح ددديب مدددي يحتددديجون إللددد  صداب اللددداطين حدددول 

 فام  بتخ يسهي صش ع الكيس ف  ذلك. الكط صن صه  قااة مكلاة 
 ال اا مع ال ا،س،، 

ثم ذا  اب  ش اد با  هذا أن االر تيب صهو م  أكديب  مادول اإلفد رج اد،  بادول  إلدب 
الماددك الادديدل يطاددب االجتمدديع بدد  فاجيبدد  إلددب ذلددك صاجتماددي يددوي الجماددة ثدديم   شدد  

أك،د س صالدتمس االر تديب شوال م  اللكة صتحيدثي ماظم ذلك الكهيب صارا دل  د  مدودس 
مددد  الاددديدل أن يلدددال اللددداطين أن يجتمدددع بددد  فدددذا  الاددديدل ذلدددك لالددداطين فياتشددديب 
أكيب  دصلت  ف  ذلك صصقع االتايق  اب أر  إذا ج   ال اا ب،ككي ياون االجتمديع باد  
ذلك ثم صصل باول االر تيب صقيل إن الماك يضول إرد  أحدب صد اقتك صمودتدك صأرده 
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هذه السلد الليحالة م لك فابي  أن ت ون حامي ب،كد  صب،كد  صتضلدم تذا  أرك أ ط،ه 
الددسلد ب،كدد  صب،كدد  صال بدد  أن ياددون لكددي  اضددة بيلضدد س صأطدديل الحدد يث فدد  ذلددك فاجيبدد  
اللداطين بو د  جم،دل صأذن لد  فد  الادود فد  الحديل صتداث  لدذلك تداث ا  ظلمدي قديل ابد  

صدديلحكيهم لدم تددؤم   دي اتهم صلددو شد اد صباد  ارا دديل ال ادول قدديل لد  اللدداطين متدب 
ح   ب  حيد  المدو  مدي ايرده تجتمدع هدذه الالديك  صتضدو  اإلفد رج صالم داحة أن 
ال ردزصل  دد  الجهدديد حتددب رخد جهم مدد  اللدديحل أص يات،كددي المدو  هددذا اددين بأيدد  صارمددي 

  اب  اب ال اا. 
بباددي، قدديل ابدد  شدد اد ثددم تدد دد  ال اددل ب،ددكهم فدد  ال دداا ص تددم ال دداا ب،ددكهم يددوي ام 

هددد صردديد  المكدديدغ بيرتظدديي ال دداا صأن الددسلد 588ال ددير  صالاشدد ي  مدد  شددعبين اددكة 
اإلالملة صالك  ارلة صاح س ف  اممد  صالملديلمة فمد  شدي، مد  ادل طي ادة يتد دد إلدب 
بلد الطي اة ام    م   ،   و  صال محذصب صاين يومي مشهودا ريل الطي ات،  فل  

ال   تاددديلب صقددد   ادددم   تاددديلب أن ال ددداا لدددم ياددد   ددد  مددد  الملددد س مدددي ال ياامددد  إ
م  يت  صاي يبه صل ك  بأ  الم احة ف  ال اا للدثمة الالدا  صمظديه تهم بيلمخيلادة 
صاين م احة ف   ام   تايلب فإر  اتاضه صفيت  با  ال اا فاو اتاق ذلك ف  أثكدي، 

 صقايت  اين اإلالي  اب  ط . 
دس  الد  مد  الددسلد البا،د س ب ادم الكجدد س دادتوبا فلديبصا  كدد  ثدم أ طدب لاالديك  الددواب  

ص زي  اب الحج لمي ف س بيل  م  هذه الجهة صت دد الملدامون إلدب بلدهدم صجدي،صا هدم 
إلددب بددلد الملددام،  صحمادده الب ددي ع صالمتدديج  إلددب الددسلد صح دد  مددكهم  اددق ا ،دد  

 لزييبس الض س.
 أصا   أييم 

لداطين إلدب الضد س ل،تاضد  أحوالهدي صتوجد  أ دوه المادك هد توجد  ال588با  ال اا اكة 
الادديدل إلددب ال دد ل صابكدد  الماددك الظدديه  إلدددب حاددب صابكدد  امف ددل إلددب دمشددق صأقددديي 
اللاطين بيلضد س يضطدع الكديس صياطد،هم دادتوبا صيتاهدب لاملد،  إلدب الد ييب الم د ية 

 تدديب صارضطددع شددوق   دد  الحددج صلددم يددزل اددذلك إلددب أن صددا  كدد ه ملدد،  م اددب االر
متوجهددي إلددب بددلده فدد  ملددتهل شددوال فاكدد  ذلددك قددوغ  زمدد  أن يدد  ل اللدديحل ج يدد س 
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يتاضدد  الضددلع البح يددة إلددب بيرلددديس صيدد  ل دمشددق صياددلم بهدددي أييمددي قل ددل صياددود إلدددب 
 الض س صمك  إلب ال ييب الم  ية. 

قددديل ابددد  شددد اد: صأم رددد  صدددلح الددد ي  بيلمضددديي فددد  الضددد س إلدددب حددد،   دددوده لامددديبس  
تين أرشاه ب  صت م،ل الم باة الت  أرشاهي فل  صاديب مكد   ديح  رهديب الخمدلس ميبا

اللدديدس مدد  شددوال اددكة ثمددين صثمددير،  ص ملددمي ة صلمددي فدد س مدد  افتضدديد أحددوال الضددلع 
صازاحدددة  ااهدددي د ددددل دمشدددق باددد س امبباددددي، اددديدس  شددد  شددددوال صف،هدددي أصالده الماددددك 

  الخ ددد  الماددد ص  بيلمشدددا  امف دددل صالمادددك الظددديه  صالمادددك الظددديف  مظاددد  الددد ي
صأصالده ال دغيب صاددين يحددب السادد  صيددؤث  اإلقيمددة فلدد   اددب اددي   الددسلد صجاددس لاكدديس 
ف  با س يوي الخملس الليبع صالاش ي  مكد  صح د صا  كد هم صبادوا شدوقهم مكد  صأرشد ه 
الشددا ا، صلددم يتخاددف أحدد   كدد  مدد  الخددواص صالاددواي صأقدديي يكشدد  جكدديح   لدد  صيهطددل 

صف ا  صياشف مظيلم ال  ييي فامي اين يدوي االثكد،  ملدتهل ذغ الضاد س  احي  إرايم 
 مددل الماددك امف ددل د ددوس لاماددك الظدديه  مردد  لمددي صصددل إلددب دمشددق صباغدد  ح اددة 
اللدداطين أقدديي بهددي ل،تماددب بدديلكظ  إللدد  ثيرلددي صاددان رالدد  ايردده قدد  أحلدده بدد رو أجادد  

مف دل الد  وس أظهد  ف،هدي مد  فود   ف  تاك ال فاة مد ابا متاد دس صلمدي  مدل المادك ا
الهمم الايللة مي يا،ق بهمت  صاار  أباد بذلك مجيزات  مي   م  ب  ح،  صصل إلب با ه 
صح   الد  وس المدذاوبس أببدي  الد رلي صاآل د س صادال اللداطين الح دوب فح د  جسد ا 

 لضاب  صاين يومي مشهودا  اب مي باغك . 
مي ق   إصلح  فل  ايب قيص ا إلب  صلمي ت اا الماك الايدل أحوال ال  ل صأصاا

الدددسلد الا اتلدددة فوصدددل إلدددب دمشدددق فددد  يدددوي امببادددي، اددديبع  شددد  ذغ الضاددد س ص ددد ج 
اللداطين إلددب لضي دد  صأقدديي يت دد،  حددوال  غبي ددب إلددب ال لددوس حتددب لالدد  صادديبا جملاددي 
يت دد، ان صاددين د ولهمددي إلددب دمشددق   دد  رهدديب يددوي امحدد  حدديدغ  شدد  ذغ الحجددة 

ير،  صأقددديي اللددداطين ب مشدددق يت ددد،  هدددو صأ دددوه صأصالده صيتا جدددون فددد  ادددكة ثمدددين صثمددد
أبا ددد  دمشدددق صمدددواط  ال دددبي صاارددد  صجددد  باحدددة ممدددي ادددين بددد  مددد  ملزمدددة التادددب 
صالك ب صاه  الا،ل صاين ذلك ايلوداع مصالده صم اتدع رزهد  صرلد   زمد  إلدب م د  

 ص   ه ل  أموب أ   ص زمي   ،  مي تض ي. 
 صفيس صلح ال ي 
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ل اب  ش اد: صصاك  اتي  صلح ال ي  إلب الض س يلت  ،ك  لخ مت  صادين شدتي، قي
ش ي ا صصحل  ظلمي فخ جه م  الض س ف  يوي الجماة ال يلث صالاش ي  مد  المحد ي 

هد صاين الوصدول إلدب دمشدق فد  يدوي ال لثدي، ثدير   شد  صدا  مد  اللدكة 589اكة 
  صا  صاين ذلك     باوب ا صباب اللاطين لماتضب الحيج يوي الجماة  يمس  ش

صلمي اين ل،اة اللسه صج  الل  ظلمي صمي تك ف الا،ل حتب  ش،ت  حمب صا اصية 
صايره ف  بيطك  أك   مكهي ف  ظيه ه صأصدبا يدوي اللدسه مت يادل  الد  أثد  الحمدب 
صلددم يظهدد  ذلددك لاكدديس ل دد  ح دد    كدد ه أرددي صالضي دد  الاي ددل صد ددل صلدد ه الماددك 

ي  ك ه صأ ذ يشاو قاضد  فد  الا،دل صطدي  لد  الحد يث إلدب ق يدب امف ل صطيل جاواك
الظهدد  ثددم ار دد فكي صقاوبكددي  كدد ه فتضدد ي إل،كددي بيلح ددوب  اددب الطادديي فدد    مددة صلدد ه 
الماك امف ل صلم ت   لاضي   الاي ل ف  ذلك  يدس فير    صد اه إلدب اإليدوان 

فير  فه صمي ايره  الضسا  صق  م  اللميط صابك  الماك امف ل ق  جاس ف  مو ا 
ل  قوس ف  الجاوس ااتلحيشي ل  صباب فد  ذلدك ال،دوي جمي دة تاديلال لجادوس صلد ه فد  
مو ا  ثم أ ذ الم ض يتزي  م  ح،كئذ صرح  رلزي الت دد ط ف  الكهيب صرد  ل إللد  
أري صالضي   الاي ل ف  الكهيب م ابا صاين م    فد  بأاد  صادين مد  إمديبا  ارتهدي، 

بددد  الدددذغ ادددين قددد   دد   مزاجددد  ادددا ا صح ددد ا صبأ  امطبدددي، ف ددد ه الامدد   ،بدددة طس،
فا  صه فيشت  م    صقاه بطوبدي  ب رد  صادين يغادب  الد  ال،دبس صلدم يدزل المد ض 
يتزاي  حتب ارتهدب إلدب  ييدة ال داف صاشدت  م  د  فد  اللديدس صاللديبع صال ديم  صلدم 

  تكديصل المشد ص  يزل يتزاي  صيغ،ب ذهك  صلمي اين التياع ح ثه ل   شدلة صامتكدع مد
صاشددت  الخددو  فدد  السادد  ص ددي  الكدديس صرضاددوا أقمشددتهم مدد  اماددواق ص ددل الكدديس مدد  
ال ثبة صالحزن مي ال تما  حاييت  صلمي ادين الايشد  مد  م  د  حضد  دفاتد،  صح دل 
م  الحض  با  ال احة صف ح الكيس بذلك ثم اشت  م    صأيس مك  امطبدي، ثدم شد ع 

لكديسا ثدم إردد  تدوف  باد  صدلس ال دبا مد  يدوي امبباددي، المادك امف دل فد  تحالدف ا
هدددد صادددين يدددوي موتددد  يومدددي لدددم ي دددب اإلادددلي 589اللددديبع صالاشددد ي  مددد  صدددا  ادددكة 

صالملددامون بم اددد  مكددذ فضددد  الخاادددي، ال اشدد صن ب ددد     دددكهم ص شدد  الضاادددة صالمادددك 
أرهددم يتمكددون  صالدد رلي صحشددة ال ياامهددي إال   تادديلب صبدديهلل لضدد  اكدده أاددمع مدد  الكدديس

فد ا، مد  ياددز  اد،هم بكاوادهم صاكدده أتدوهم أن هددذا الحد يث  ادب  دد   مد  التجددوز 
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صالت  ص إلب ذلك ال،وي فإر   امده مد  رالد  صمد   ،د غ أرد  لدو قسدل الاد ا، لاد غ 
 بيمراس. 

ثم جاس صل ه الماك امف ل لاازا، ص لدا ا صأ د ج باد  صدلس الظهد  بحمد    فد   
ط فيبتاادده امصددوا   كدد  مشدديه ت  ص ظددم ال ددجلج صأ ددذ تدديبو  ملددجب ب ددو  فددو 

الكيس ف  الباي، صالاويل صصاوا  ال  أبايال ثم أ ،  إلب ال اب الت  ف  البلتين صه  
الت  اين متميب ي بهي صدف  ف  ال اة الغ بلة مكهي صاين رزصل  ف  حا ت  ق يبدي مد  

 صلس الا  . 
 يي الطي   صهو: صأرش  ب  ش اد ف      الل، س ب،ه أبب تم 

 ثم ارض ه تاك اللكون*****صأهاهي ف ارهي صاارهم أحلي 
بحم    تايلب صق س بصح  فاض  اين مد  محياد  الد رلي ص  ا سهديا صذاد  ابد  شد اد  

: أر  مي  صلم يخاف ف   زارت  م  الذهب صالا ة إال اباة صأببا،  دبهمي ريصد ية 
ال دابا صال  ضددديبا صال بلدددتيري صال ق يدددة صال صج مدددي صاحددد ا ذهبدددي صدددوبيي صلدددم يخادددف ما دددي 

 مزب ة. 
صف  اي ة موت  اتب الضي   الاي ل إلب صل ه المادك الظديه  صديحب حادب بطيقدة 
م مورهي  لض  اين ل م فد  بادول   أادوس حلدكة    إن زلزلدة اللدي ة شد ،  ظدلم  

صجاددل فلدد  كتسده إلددب موالرددي اللدداطين الماددك الظدديه  أحلد     ددزا،ه صجسدد  م دديب  
الخادددف فددد  اللدددي ة المدددذاوبس صقددد  زلدددزل الملدددامون زلدددزاال شددد ي ا صقددد  حاددد   الددد موع 
المحيج  صباغه الضاو  الحكيج  صق  صد ه أبيل صمخ صم  صدا ي ال تلق  با ه صق  
قسادده صجهدد   كدد  ص كددك صأاددامت  إلددب   تادديلب مغاددو  الح،اددة  ددعلف الضددوس با ددلي 

بديهلل صبيلبدي  مد  الجكدود المجكد س صاماداحة الماد س مدي لدم      صال حدول صال قدوس إال 
يد فع الدسل، صال مادك يد د الض دي، صتد مع الاد،  صيخشدع الضادب صال رضدول إال مدي ي  دد  
ال   صاري  الك لمحزصرون يي يواف صأمي الوصييي فمي تحتيج إل،هدي صاآلبا، فضد  شدغاك  

مدي  د متم إال شخ د  ال د يم صان الم ي   كهي صأمي ال ا امم  فإر  إن صقدع اتاديق ف
 كين  ، ه فيلم ي ب الملتضساة أهورهي موت  صهو الهول الاظلم صالللي 

 ـــــــــــــــ
 من مآثر صالح الدين األيوبي
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اشته  صلح ال ي  ب،  الملام،  باايح  صجهيده , صب،  امصبب،،  بلميحت  ص  ل  , 

ب جهيده الذغ ارتهب بتح يد  ب،ده المضد س صب م ذلك لم تضت   مثث ه د بحم    د  ا
م  أيد غ ال دا،س،،  د صان ادين هدذا شد في ال ي ارلد  فلد  ا ،د  مد  الاظمدي، د صال  ادب 
اميحت  الت  قامي تخاق بهي أح  با  امرسلي، , صارمي تا د  تاك المثث  , صا    ا  س 

 ت  وري لتض ي ه صال كي،  ال .
الملددام،  , صاصددلح شددئون ال صلددة اإلاددلملة صرحدد  لددو رظ رددي فدد  جهددوده فدد  ب ييددة 

لوجد ريهي ال تضدل  ظمدة  مدي قديي بد  مد  جهديد فد  تح يد  ا ،د  مد  الدسلد اإلاددلملة 
صلم شا هي , صال  جب ف  ذلك , فيلضي   الاظلم قامي يكجا ف  الخيبج قسل رجيح  فد  

 ال ا ل .
ما،  لددد ي    , صهدددذه ادددطوب رسددد ز ف،هدددي مددد  جهدددوده صمدددثث ه مدددي  لددديه أن يكادددع الادددي

ص ،دد هم مدد  الملددام،  ممدد  يستغددون االقتدد ا، بهددذا ال جددل الددذغ تبحددث أمتكددي اآلن  دد  
 شس،ه  ؛ للا،  إل،هي با ي م   زتهي الملاوبة , صا امتهي الماضودس.

صأصل هذه المثث  الت  تحم  ل  د بحمد    د  ادب مد  التديبيخ مدي أاد اه إلدب الملدام،  
غد   صامردد لس تحده  دغب التاددذيب صالضتدل صاإلبدديدس  ادب يدد  المهديج ي  مد  بددلد الم

 اإلابين , إذ شمل هؤال، باطا  صحكير  صشاضت .
صاتلددع ا تكددي، اللدداطين بهددؤال، الغ بددي، الطدديب ،  حتددب إردد  أمدد  بددان يددوف  لهددم اددل مددي 
يحتدديجون إللددد  ؛ ل،كلدد،هم هدددول مدددي تا  ددوا لددد  مدد  محددد  , صأرشدددا حميمددي  لهدددم فددد  

زلون بهي , يلتحمون ف،هي متب احتيجوا إلب ذلدك , صبكدب لهدم ميبادتيري امميك  الت  يك
لاددلج مدد  يمدد ض مددكهم , صصاددل بهددم أطبددي، يتاضدد صن أحددوالهم, صجاددل تحدده أيددد يهم 
 ددد امي , يدددام صرهم بددديلكظ  فددد  م ددديلحهم , صمدددي يحتيجورددد  مددد   دددلج ص دددذا، , امدددي 

الميبادتين المجدير  ,  صظف امطبي، لزييبس الم  ب الدذي  يلدتح،ون مد  الدذهي  إلدب
 صجال لم  يم  بسلده م  أبكي، اللس،ل صجبي   ذا لة ف  ال يوي .

صأك دد  هددذه الكاضددي  ايردده مدد  ميلدد  الخدديص , إذ اددين بحمدد    شدد ي  الحدد ص  اددب 
اإلرادديق فدد  اددس،ل   , حتددب بصغ أن صدد قة الكاددل قدد  ااددتكاذ  جملددع مددي ما دد  مدد  
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 زارت  م  الذهب صالا ة إال اباة صأببا،  دبهمي امموال , صأر  مي  صلم يخاف ف  
 , صج امي صاح ا ذهبي , صلم يخاف دابا صال  ضيبا صال بلتيري صال ق ية صال مزب ة .

صهدذا الامدل الكس،دل مكد  لادل فد  ذاد ه تدذا س مهديل  الدسلد اإلادلملة التد   يفيهددي   
إ دوارهم الدذي  حوصد صا فد   م  الوقوع تحده ر،د ان االحدتلل ؛ للضومدوا بدواجسهم تجديه

 دييبهم أص أ  جوا مكهي دصن ماجا أص ملذ.
صثير  هذه المثث  ق ديله  ادب ا ،د  مد  امرظمدة صالتضيل،د  الاياد س صالسد ع التد   مده 
م   أييي الحادم الاديطم  , صمد  ب،كهدي ال د ا ب البيهظدة  ،د  الشد علة التد  أثضاده 

صلم يرسق مكهي إال مدي لد  ادك  شد    كيهل الم  ي،  م  قسل , تحه ململي  شتب , 
 كيلجزية صالخ اج ص شوب التجيبس .

صثيلدث تاددك المددثث    لدد  بدد،  ب ،تدد  , ح،ددث صصددا  مدد   ييشدد  مدد  الاامددي، باردد  اددين 
 دديدال ب،صفددي بحلمددي ريصدد ا لا ددعلف  اددب الضددوغ , صاددين يجاددس لاادد ل فدد  اددل يددوي 

لاامدددي، , صيادددتا البدددي  اثكددد،  ص مدددلس فددد  مجادددس  ددديي , يح ددد ه الاضهدددي، صالض ددديس صا
لامتحيكم،  حتب ي ل إلل  ادل صاحد  مد  اس،د  صصدغ،  ص جدوز صهد ي صشدلخ اس،د  , 

 صاين ياال ذلك اا ا صح  ا .
كمدي ادين فد  جملدع زميردد  قديبل لمدي ياد ض  الد  مدد  الشدايصغ, ايشداي لمدي يكهدب إللدد  

 يتدب م  المظيلم , صاين يجمدع الض دص )الشدايص  ( فد  ادل يدوي , ثدم يجادس مدع ال
اي ة , إمي ف  الا،ل أص ف  الكهيب , صيوقع  اب ال ق دة بمدي يطادق    ادب قابد  , 
صمددي ااددتغي  إللدد  أحدد  إال صقددف صاددمع ظلمتدد  , صأ ددذ ق ددت  , صاشددف ا بتدد  , امددي 

 قيل الضي   اب  ش اد .
صبابع تادك المدثث   طاد  صشداضت   ادب ال،تديمب , فمدي أح د  بد،  ي يد  يتدلم إال صتد حم 

   ا ادد  , صجسدد  قابدد  , صأ طدديه باتبدد  إن اددين لدد  مدد  أهادد  اس،دد  ياتمدد   الدد   اددب مدد
صادددام  إللددد  , صاال أبضدددب لددد  مددد  ال اتدددب مدددي يااددد  حيجتددد  , صادددام  إلدددب مددد  ياااددد  , 

 صياتك  بت ب،ت  .
ص يمس تاك المثث  ا م  صاجلل  لااام صالاامي، , فض  قيل قي ل  : إر  اين يا ي مد  

خ , صأببددي  الااددم صالا ددل , صذصغ امقدد اب, صاددين يوصدد،كي لددئل يدد د  الدد  مدد  المشدديي
رغادل  مد  يجتديز بديلخلم مد  المشدييخ الماد صف،  حتدب رح د هم  كد ه , صيكديلهم مد  
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إحلير  , صق  جال ف  ق  ه مايري لسلع ال تب , يادتا يدوم،  مد  ادل أادسوع , صتبديع 
 ال تب فل  باب ص امثمين .
ال  يم , صق  م  يومي  ادب صدس  صدغ،  بد،  يد غ أبلد  كمي اين مجل لحاظة الض  ن 

 , صهو يض أ الض  ن , فياتحل  ق ا،ت  , فاصقف  ال  ص اب أبل  مزب ة .
صايدس تاك المثث  محيفظت   اب ال اوا  الخمس فد  أصا دل أصقيتهدي حتدب قديل  كد  

 ة اب  ش اد : فمي بأيت  صاب إال ف  جمي ة , صلم يؤ   ل  صلس م  اي ة إلب اي
, صاين ل  إمديي باتدب مدلزي مواظدب , فدإن  دي  يومدي صداب بد  مد  ح د ه مد  أهدل 

 الاام , إذا   ف  متالي متجكبي لمثم .
صاددين يواظددب  اددب اللددك  ال صاتددب , صاددين لدد  بااددي  ي ددا،هي إن ااددتلض  بوقدده مدد  

لتد  الا،ل , صاال أتب بهي قسل صدلس ال دبا , صمدي تد ل ال دلس إال فد  اميديي ال لثدة ا
 تغ،ب ف،هي ذهك  , صاين إذا أدبات  ال لس صهو اي   رزل صصاب .

صايبع تاك المثث  صب   ص ات  صتوا دا  , ف دين ال يادبس إال مدي يحدل لبلد  , صتط،دب 
ب  رال  ايل تين صالضط  صال و  , امي ايره مجيلل  م ورة م  الحظد  , صمكزهدة 

ماه ل  قب اامة تلضب , صال لاظة فظة  م  الهز، صالهزل ,  هاة باهل الا ل , صمي ار
تلخب , صاين م  جيلل  ال ياادم أرد  جادلس اللداطين , بدل ياتضد  أرد  جادلس أخ مد  

 اإل وان , صاين حالمي مض،ل لاا  ا  , متجيصزا    الهاوا  تالي رالي صفلي صفلي .
ي يضددول أحدد  المدد افض،  لدد  : صلضدد  اددين يلددمع مدد  الملددتغ، ،  إللدد  صالمتظامدد،  أ ادد  مدد

 0يما  أن يلمع , صياضب ذلك بيلبش  صالضسول
صمع ذلك اين يغ دب لا بدي   , صال يغ د   د  ال دغي   , متشدسهي ب ادول   الدذغ 
مي   ب لكال  قب , صمي اين يغ ب إال إذا ارتهك ح  مد  حد صد   , صي شد  إلدب 

ص واصد   اله   , صيه غ إلب ال شيد , صيلد د اممد  , صيدام  بيللد اد ,صادين مميللاد 
 بل أم اله صأجكيده أ ف م  الزهيد .

قيل اب  ش اد : صأمي صس ه فاض  بأيت  بم ج  اي , صهو  ادب  ييدة مد  مد ض , ا تد اه 
بلددسب ا دد س دميم،ددل ايردده ظهدد    الدد  مدد  صاددط  إلددب باستدد  , بح،ددث ال يلددتطلع 

طاديي الجاوس , صارمدي يادون مت ئدي  ادب جيربد  إذا ادين فد  الخلمدة , صامتكدع مد  مد  ال
ب،  ي ي  لاجزه    الجاوس , صاين يام  أن ياد ق  ادب الكديس , صادين مدع ذلدك ااد  



 78 

ي اب م  با س الكهيب إلب صلس الظه  , يطدو   ادب امطدل  , صمد  الا د  إلدب 
صدلس المغدد   , صهدو صدديب   ادب شدد س املددم , صقدوس  دد بين الد ميم،ل , صاكددي راجددب 

يددزصل  كدد  ألمهددي حتددب أرددزل , قدديل : صهددذه  مدد  ذلددك , فلضددول د بحمدد    د إذا باسدده
  كيية ببيرلة.

صاين طيه  المجادس ال يدذا  بد،  ي يد  أحد  إال بديلخ،  , صطديه  اللدمع , فدل يحدب 
أن يلددمع  دد  أحدد  إال بدديلخ،  , صطدديه  الالددين , فمددي بأيتدد  أصلددع بشددتم قددب , صطدديه  

ي، , صاددين مددي يدد   الضاددم , فمددي اتددب بضامدد  أذ  لملددام قددب , صاددين حلدد  الاهدد  صالوفدد
شلخي إال صي ق ل  , صياطل  صيحل  إلل  , صلدم يدزل  ادب هدذه ام دلق إلدب أن توفديه 

    ز صجل إلب مض  بحمت  صمحل ب وار .
تا م با  مثث  صلح ال ي  اميوب  جماه ف  طليتهي اماوس ل ل أم،  أص مجيهد  

التما،  فد  الد رلي , صم  ديس أص  يب  أص ث غ يستغ  ال شيد إلب ط يق الازس صالك   ص 
   ف  اآل  س .
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 سيف الدين قطز
 

ازداد  ط  التتيبا صأصبحه م   مهد دس بغدزصهم باد  أن ردزل )هوالكدو( قي د  التتديب 
 هدا فضتل مئي  املو  م  أهاهيا صرهسوا656بج،وش  إلب بغ اد ف  اكة 

 تاوا الخالاة الملتا م بيهلل صأف اد زا كهيا صق وا  اب الخلفة العبيالةا ثم ق
 أا ت ا صابيب بجيل دصلت .

امتدد  زحاهددم إلددب بددلد الجزيدد سا صااددتولوا  اددب )حدد َّان( ص)ال اهددي( ص)ديدديب بادد ( صرزلددوا 
هددا فيادتولوا  ا،هديا صصصداوا إلدب دمشدقا فهد   اداطيرهي 658 اب )حادب( فد  ادكة 

ااتلددام أهاهدديا صصاصددل التتدديب  )الكيصدد  يواددف بدد  أيددو ( ثددم د اددوا الم يكددة بادد  أن
زحاهما فوصاوا إلب )ريباس( ثم إلب )ال  ل( صب،ه المضد سا صتضد موا إلدب ) دزس( دصن 
أن يضيصمهم أح ا صلدم يْسدق   ،د  الدلم  صالحجديز صم د ا التد  ادين يتدولب   شدهي فد  
ذلك الوقه المك وب  اب ب   ز الد ي  أيبدكا صادين صدغ،ً ا لدم يتجديصز  مد ه  مدس 

ةا صلم يا  قيدًبا  اب تحمل أعبي، المادك فد  هدذه الظد ص  الا د،بة؛ لدذلك  ش س اك
طاددددب  امددددي، اإلاددددلي مدددد  قطددددز أن يتددددولب الادددد ش مايردددد ؛ إلرضدددديذ م دددد  صالددددسلد 

 اإلالملة م   ط  التتيب.
صصصداه بادديلة إلدب قطددز مد  زعددلم التتدديب )هوالكدو( صايردده ال اديلة ما،ئددة بدديلتخويف 

مزدجد ا  ف،هي: )... فا دم بجملدع الدسلد ماتسد  ص د   زمكديصالته ي ا صم  ب،  مي جي، 
فتكدد مواا صياددود  اددلام  فدديتاظوا بغ،دد اما صأادداموا إل،كددي أمدد اما قسددل أن يك شددف الغطددي،

الخطاا فدكح  مدي رد حم مد  بادب صال رد ق لمد  شدايا صقد  ادماتم أركدي قد  فتحكدي الدسلدا 
بديله  ا ص ا،كدي الطادبا فداغ  صطه ري امبض م  الاليدا صقتاكي ماظم العبديدا فاادلام
 أبض تاصياما صأغ ط يق يكجلاما صأغ بلد تحملام  (.

جمددع قطددز اممدد ا، بادد  أن ااددتمع إلددب ال ادديلةا صاتاددق ماهددم  اددب قتددل باددل هوالكددو 
فاب   ا،هم صا تضاهم صأم  بإ  امهما ثدم  ادق ب،صادهم  ادب )بدي  زصيادة( ادين هدذا 

   اددب التتدديبا فجمددع الض دديس صالاضهددي، الت دد   مدد  جيرددب قطددز ياكدد  إ لردد  الحدد  
صامعلددين لمشدديصبتهم صأ ددذ بأيهددم فدد  الجهدديدا صفدد  داب اللدداطكة بضااددة الجسددل ح دد  
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الادديلم ال س،دد  الشددلخ ) ددز الدد ي  بدد   سدد  اللددلي(ا صالضي دد  )بدد ب الدد ي  اللددكجيبغ( 
 قي   ال ييب الم  يةا صاتاق الجملع  اب الت  غ لاتتيب صالمو  ف  اس،ل  .

م د ا  هدد بجملدع  لدا 658  ج قطز يوي االثك،  الخيمس  شد  مد  شدعبين ادكة 
صمدد  ار ددم إلدد،هم مدد   لدديك  الشدديي صالادد   صالت امددين .. ص ،دد هم مدد  قااددة الجسددلا 
فكيد  ف  الضيه س صال أقيللم م  ا ي  و الكيس إلدب الجهديد فد  ادس،ل   صالت د غ 

التتددديبا ل دددكهم  يلدددي  صه فددد  قتددديل م ددد ا، اإلادددليا صجمدددع اممددد ا،ا صطادددب مدددكهم أن
امتكاوا    ال ح،ل ما ا فضيل لهم: )يي أم ا، الملام، .. ل م زمين تاكاون أموال ب،ه 
الميلا صأرتم لاغزاس ايبهونا صأري متوجد ا فمد  ا تديب الجهديد ي دحسك ا صمد  لدم يختد  
ذلددددك ي جددددع إلددددب ب،تدددد ا فددددإن   مطاددددع  الدددد ا ص ط،ئددددة حدددد يم الملددددام،  فدددد  بقددددي  

 المتا  ي (.
صقسددل الملدد،  جمددع )قطددز( قيدتدد ا صشدد ح لهددم  طددوبس الموقددفا صذادد هم بمددي صقددع مدد  
التتيب م  الخ ا  صالت م،  صااك الد مي،ا صطادب مدكهم صهدو يجهدش بيلبادي، أن يسدذلوا 
أبصاحهم صأرالهم ف  اس،ل إرضيذ اإلالي صالملام، ا صلم يتميلدك الضديدس أرالدهم فا دذصا 

  صه أن ي حوا بال ش ، لك  س اإلالي.يباون لباي  ا صص 
ص د ج قطدز لملقديس التتديب  ديبج م د ا صلدم يضدف موقدف المد افعا صذلدك إليميرد  بدان 
الهجوي  ،  صا،اة لا فيعا صحتب ي فع ماكويي  بجيل ا صي سه م  ا   أر  ال يخديفهم 

هدددا صصصددل م يكددة 658صال يدد هسهما صتحدد ل قطددز مدد  م دد  فدد  شدده  بم ددين اددكة 
صايره ف،هدي باد  جمدوع التتديب بالديدس )ب،د با( الدذغ فدوجط بهجدوي أحد  اتي دب  ) زس(

المميللك باليدس ب،س س أح  قواد قطز الشجاينا لتتحضق بشي   الك  ا صيلتا،  قطدز 
) زس( م  التتيبا صأقيي بهي يوًمي صاحً اا ثم اتج  شدميال رحدو ادهل البضديع باسكدين ح،دث 

 فشل ف  إرضيذ التتيب الذي  هزمهم الملامون ف   زس. التتيب باليدس )ك ترْبغ ي( الذغ
صادين قطددز بجددل  لدا ي،ي مدد  ال بجددة امصلددبا فهدو يادد  ل ددل شد ،   تدد ا فضدد  أباددل 
حماددة ااددتطلعلة اات شدديفلة تحدده الدديدس امم،دد  )بادد  الدد ي  ب،سدد س( صاددين قي ددً ا ذا 

التتديبا  دد   سد س صااداة بديلح ص ا ل دد  تجمدع أكسد  قدد ب مماد  مد  المااومددي   د  
قوتهم ص  دهم صادلحهما صباد  أن ارتهدب )ب،سد س( مد  اادتطلع ام بديب اشدتبك مدع 
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التتيب ف  ماين يلمب ) ،  جيلو ( صظل الضتيل ملتم ،ا حتب صصدل قطدز مدع قواتد  
 إلب م، ان الما اة الايصاة.

هددا داب  ما ادة 658صف  يوي الجماة الخيمس صالاش ي  م  شه  بم ين م  اكة 
 ة ب،  الط ف، ا صاقتحم قطز صاو  الضتيلا صتض ي جكوده صهو ي لا:حيام

 )صا إالميه.. صا إالميه( ي    بللا  ب،صس ام  ا،ا صيشجع
أصحيب ا صيطيلسهم بيلشهيدس ف  اس،ل  ا صاشت   الما ادةا فا دذ قطدز ي د خ أمديي 

تتددديب( صقتدددل جلشددد : )صا إادددلميه.. صا إادددلميه.. يدددي  .. ار ددد   سددد ل قطدددز  ادددب ال
ف س قطزا صايد يتا ض لاضتل لوال أن أااا  أح  ف اير ا فكزل ل     ف ا ا فليبع 

صداوفهما  قطز إلب اليدس بجيل ا صد ل دصن  و  ف  صاو  ام  ا، حتب ابتباه
صلجا الضي   الاظدلم إلدب ح،ادة ذالدة؛ فضد  أ ادب باد  قواتد  مد  المميللدك بد،  الدتلل؛ 

 ا ظه  المميللك م  امي كهما صهيجموا التتيب بضوس ص كف.حتب إذا زاد  ش س الما اة
التتديبا  صايره هكيل مزب ة بيلض   م  ايحة الضتيلا في تاب ف،هي مجمو ة م  جكود

فدام  )قطدز( جكددوده أن يشدااوا الكدديب فد  تاددك المزب دةا فدديحت ق مد  ف،هددي مد  التتدديبا 
 دد  شدده  بم ددين صبدد أ الملددامون يطدديبدصن التتدديبا حتددب د ددل قطددز دمشددق فدد  أصا

المبيبلا فيادتضسا  أهاهدي بديلا ح صاللد صبا صلدم تمد   أاديبلع قا،ادةا حتدب طهد   بدلد 
الشيي م  التتيبا فخ ج م  دمشق  ي ً ا إلب م د ا صفد  ط يدق  ودتد  ارضد   الد  
  د م  امم ا، صقتاوه حلً ا مكهم صحضً ا  اب مي أك م    بد  مد  ر د ا صذلدك يدوي 

فلد ا   هددا صدفد  فد  المادين الدذغ قتدل658م  ذغ الضا س اكة اللسه الليدس  ش  
 صحزن الكيس  ال  حزًري ش يً ا
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 عبد الحميد الثانيالسلطان  
 

)ل  يلتطلاوا أ ذ فالط،  إال  ك  تش يا ج ت  صاي تهي يا ذصرهي بل ثم ا أمي صأردي 
  اب ق،  الحليس فل(.

ين  سد  الحم،دد  صرشددا صت  د ع فدد  داب الخلفددة ي صلدد  اللدداط1842-هدد1258فد  اددكة 
الا ميرلة الت  ايرده محدب أرظديب الملدام، ا ايرده لهدم رادم الادون صاللدك ا يجتمادون 

 تحه بايتهيا صيحتمون بهي م  ش صب أ  ا، اإلالي.
صمد   اميددييا ص ن لددد) س  الحم،د  ال ددير ( أن يتحمددل الملددئوللة فد  صقدده ايردده تحددلب 

ة مدد  اددل جيرددبا بادد  أن أصدد ب شددلخ اإلاددلي فدد  داب الخلفددة فلدد  ام طدديب بيل صلدد
 سدد   الا ميرلدة فتدواه التيبيخلددة بادزل اللدداطين )مد اد الخدديمس( صتا،د،  شددالض  امصدغ 

 الحم،  ال ير   الاة  اب الملام، .
)أبد   صقسل أن يبيش  اللاطين مهيم  الج ي س صاب   تايلب باات،  شاً ا فد  جديمع

ب د    - هكيل تلام م  شلخ اإلالي ادلف  مد  بد  الخطدي أيو  امر يبغ( ص 
صهددو اددلف الخلفددةا صبدد أ مواددب اللدداطين الج يدد  يلدد،  فدد  شددوابع الايصددمة  - كدد 

)اادددتكسول(.. تك ددد  الزهدددوبا صتكشددد  ال يددديح،  مددد  شددد في  المكددديزل ابتهيًجدددي بيللددداطين 
الاددديتح، ا ردددزل  الج يددد ا حتدددب إذا مددد َّ الموادددب بضسددد  صالددد  اللددداطين صمضددديب  أجددد اده

 اللاطين  س  الحم،  ل،  و لهم بيل حمة صالمغا س صفي، ص  فيًري.
صب أ اللاطين  س  الحم،  ال ير  ب اية ط،بدة تد ل  ادب ا تدزازه ب يكد  اإلادلم  صفخد ه 
بتايللمدد ا ف ددين أصل مددي أصدد به مدد  قدد ابا  أن أقدد َّ ال اددتوب الددذغ يااددل الملدديصاس بدد،  

يلس الشدد علةا امددي أصدد ب أصامدد ه بح يددة الض ددي، لت ددون جملددع الكدديس مدد   ددلل المجدد
كاهي ريفذس م   دلل الكظديي اإلادلم  لا صلدةا فظدل اإلادلي فد   هد ه مكبدع الضدوار،  
صداددتوبهيا امددي  دد   اللدداطين لااامددي، حضهددما ف ددين ال يضطددع أمددً ا دصرهددما صيحدد ص 

  اب ااتشيبتهم صام ذ بثبا هم.
م المديك  )ه تددزل( اادتميلة اللدداطين  سد  الحم،دد  صقد  حدديصل ال،هدود  دد  ط يدق زعددلمه

ال ددير ا حتددب يلددما لهددم بإقيمددة صطدد  لا،هددود فدد  فالددط،  )ب،دده المضدد س(ا فا  ددوا 
 ال  مساًغي  خًمي ف  ذلك الزمين البا،  يض ب ب لثة مليد،  مد  الجك،هدي  بيإل ديفة 
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طين  سد  الحم،د  مضيبدل أن ي د ب اللدا -ادكوي،ي-إلب دفع مسال اس،د  لا صلدة الا ميرلدة 
قدد اًبا يلددما فلدد  لا،هددود بدديلهج س إلددب فالددط،  صالتددوط  ف،هدديا صهكددي قدديل اللدداطين  سدد  
ا من أتخادب  الحم،  قولت  الخيل س الت  اجاهي التديبيخ بمد اد مد  ذهدب: )للده ملدتا ،
  دد  شددس  صاحدد  مدد  هددذه الددسلدا فهدد  لللدده ما دد  بددل هدد  ماددك لشدداس ا بصغ ت ابهددي

ج تدد ا  هددود بدداموالهما صلدد  يلددتطلاوا أ ددذ فالددط،  إال  كدد  تشدد ياب مدد ا صللحددتا  ال،
 صاي تهي يا ذصرهي بل ثم ا أمي صأري  اب ق،  الحليس.. فل(.

لالدداطينا فاضدد   صااددتم   ماي دد  ال،هددودا فحدديصل ه تددزلا أن يضدد ي   ً ددي مغ ي،ددي ج يددً ا
ال،هود تلد ي  هدذه كيره ال صلة الا ميرلة م يكة مصبصبي بمسال اس،  م  الميلا ص  ض 

ال يون مضيبل تحض،ق طاسهما صل   اللاطين اين أثسه جاًشي صأقو   زيمة  ك مي قيل: 
لا،هدودا فالحدتا  ال،هدود بداموالهما  )إن ال يون للله  ديًباا صل د  الاديب أن أبلدع أبً دي

 فيل صلة الا ميرلة ال يما  أن تحتم  صبا، ح ون بك،ه باموال أ  ا، الملام، (.
ي طادب ه تدزل مد  اللداطين أن 1902ال اي س صالح،دل الخس، دةا فاد   ديي  صااتم  

يلما ل  بإرشدي، جيمادة  س يدة فد  فالدط،  يد ي هي أاديتذس مد  بكد  صده،ونا فد ف  
اللداطين هددذا الادد ض أيً ديا مردد  يااددم أن هدذه الجيماددة اددو  ت دون ب ايددة الحددتلل 

 امبضا فار   جملع باي اهم صبف  قسول ه اييهم.
ذلك  مل ال،هود  اب تال،دب أصبصبدي صبصادلي  د  اللداطين  سد  الحم،د ا فضيمده ص ك  

ال ددوبا   اددب الحدد صدا صأ اكدده بصاددلي الحدد    اددب ال صلددة الا ميرلددةا صتك دد   أصبصبددي 
 سدد   لامايهدد ا  الماضددودس ماهدديا فوقادده إلددب جددواب بصاددلي فدد  ح بهددي  دد  اللدداطين

 الحم، .
يدده( بتحدد ي  مدد  البيبدديا صاددين اللدداطين صفدد  راددس الادديي ثدديب الملددلح،ون فدد  )ت   

يحددديب  صمددد  صبا دددد  قادددو  الملدددام،  تدددد  و لددد ا صب دددم هزيمتدددد  فدددإن الضددديدس صالجكددددود 
الا مددير،،  أظهدد صا شددجي ة في ضددة شدده  بهددي ام دد ا، امصبب،ددونا صل دد  لددم تشددغل هددذه 
امحددد ا  اللددداطين  سددد  الحم،ددد   ددد  اإلصدددلحي  ال ا الدددة فددد  شدددتب أرحدددي، الددد صل 

 ؛ فكش  التاالم الم ر  بجملع م احا  صأروا  ا صأرشا جيماة )ااتكسول(الا ميرلة
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ي صالتددد  ايرددده تاددد   أصال بيادددم )داب الاكدددون( امدددي أرشدددا دصًبا لاماامدددد،  1885ادددكة 
صمايه  فكلة صم ابس ابت ا لة صثيروية م رلةا صاهتم بديلتاالم الالدا غا صأرشدا الماتبدي  

 صم باة  يصة لتخ يج ال  يس.
فددد  إرشدددي، الخطدددوط الح ي يدددة لللدددهل الحدددج صذلدددك بتض ددد،  مددد س ال حادددة  كمدددي توادددع

صللجااد  فد  متكدديصل الجملدعا صااددتخ ي السد ق اوادد،اة ج يد س لام اادداةا صتسكدب مشدد صع 
الجيماة اإلالملةا صايب فل  ا،ً ا مبيبًايا ص مل  اب إ يدس اله،بدة إلدب الخلفدة امدي 

الملام،  إلب االتحيدا امدي ادين ح يً دي كيره ف   هودهي امصلبا صاين دا ًمي ي  و 
 كل الح ص  اب رش  هذا امم  ب،  الملام،  جملًاي ف  ال السلد اإلالملة.

ل   ال،هود ظاوا ياماون   ه فد  الخادي،ا فلداطوا  الد  إ لمهدما صاتهمدوه فد  حليتد  
يرلدة( الخيصةا صشه صا ب  صباا ت ا صايهموا ف  إرشي، جمعلدة )االتحديد صالت قد  الا م

 1909حتددب اددكة  1908التدد  قيمدده ب ددوبس  لددا ية ااددتم    يًمددي ادديمًل مدد  اددكة 
صرجحددده بادددد هي فدددد  ادددداب الخلفددددة مدددد  اللددداطين  سدددد  الحم،دددد ا صقدددد ب  رفلدددد  إلددددب 

 ي.1909)ايلورلك( ف  إب يل اكة 
ي بادد  أن أداب شددئون 1918صظددل  سدد  الحم،دد  ال ددير  فدد  مكادديه حتددب لضدد  ببدد  اددكة 

لمد س أببادة صثلثد،   يًمديا ف دين مد  أطدول ادلط،  ال صلدة الا ميرلدة ال صلة الا ميرلدة 
 حاًميا امي اين م  أك   الللط،  الذي  تمَّ االفت ا،  ا،هم زصًبا صبهتيًري.

------------------ 
اللدددداطين  سدددد  الحم،دددد  بدددد   سدددد  المج،دددد  امصل هددددو اللدددداطين ال ابددددع صال لثددددون مدددد  

أيادددول )ادددستمس (  21هدددد/1258شدددعبين  16مببادددي، اللدددلط،  الا مدددير،، ا صلددد  يدددوي ا
يا تاا ددم الاغتدد،  الا بلددة صالايباددلةا صدبس ا ،ددً ا مدد  ال تددب امدبلددة  اددب أيدد غ 1842

ي  ددد مي  جا،ادددة لا صلدددة الا ميرلدددة فددد  مختادددف المجددديال ا  أاددديتذس متخ  ددد، ا قددد َّ
 صياتس  أ ظم ااطين ف      ارحطيط ال صلة.

يا إثدد  رزيددف دا ادد ا 1918شدبيط )فس ايدد (  10هددد/1336ببلددع ال ددير   27تردوف  فدد  
     م  يكيهز ال يمكة صاللبا، .
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    31هددددد/1293شددددعبين  11تددددولب اللدددداطين  سدددد  الحم،دددد  ال ددددير  الخلفددددة ا فدددد  
يا صتسددوَّأ  دد ش اللدداطكة يومئددٍذ  اددب أاددوأ حدديلا ح،ددث ايردده فدد  1876)أ لددطس( 

 ا الة صالخيبجلة.مكتهب اللو، صاال ط ا ا اوا، ف  ذلك امص يع ال 
 او، امص يع الخيبجلة

أمدددي امص ددديع الخيبجلدددة فضددد  اتاضددده الددد صل الغ بلدددة  ادددب اإلجهددديز  ادددب ال صلدددة التددد  
أادددموهي "ت ادددة ال جدددل المددد ي "ا صمددد  ثدددم تضيادددم أجزا هددديا هدددذا بيإل ددديفة إلدددب تمددد د 

ن السواكة صاله اكا الذي  هزموا الجلش الا مير  صحيص صه ف  الجسل امادودا صا دل
ال    الح    اب ال صلة بضدوا  مكظمدة ص طد سا صاراجديب الحد   ال صادلة الاظلادة 

يا ص غب دصل الغ   المللحلة  اب ال صلة إل لن 1877هد/1294الت  قيمه اكة 
ال ادددتوب صتحض،دددق اإلصدددلحي  فددد  الدددسلدا بيإل ددديفة إلدددب الددديي ال دددوبا  فددد  باغيبيدددي 

 بتح ي  صملي  س م  بصالي صالكملي.
 مص يع ال ا الة او، ا

صأمي امص يع ال ا الة: فض  أفاله  زيكة ال صلة صت اكمه ال يون  ا،هديا ح،دث باغده 
الددد يون مدددي يضددد   مددد  ثلثمي دددة ما،دددون ل،ددد سا امدددي ظهددد  التا دددب الضدددوم  صالددد  وا  
الضوملددة صالجمعلددي  ذا  امهدد ا  الللياددلةا بإيحددي، مدد  الدد صل الغ بلددة المايديددةا صال 

صايرددده أهدددم م اكدددز هدددذه الجمعلدددي  فددد  ب،ددد ص  صاادددتيرسولا صقددد  ادددين ادددلمي إرجاتددد اا 
لاك  ارلة دصبهي ال س،  فد  إذادي، تادك الجمعلدي  التد  أرشدئه فد  ب،د ص  صالتد  ادين 

-1800ي( صريصددددلف اللددددديزج  )1883-ي1819مدددد  مؤالدددد،هي بطدددد س البلددددتير  )
 ي(.1817

ص  صالائدي ا صادين صأمي الجمعلي  الت  أرشئه ف  ااتيرسول فض   مه مختاف الاكي
ْصر مةا صم  أشه  هذه الجمعلي  "جمعلة ت الي  لا،هود ف،هي دصب اس، ا  يصة يهود ال  
الاتيس" الت  أراله ف  بيبيسا صاين لهي ف صع فد  بد ل،  صادلرلك صاادتيرسولا صايرده 
ب  ياددة أحمدد  ب ددي بددكا الددذغ فددت  باصبصبددي صباف دديب ال ددوبس الا رلددلة. صقدد  ايردده هددذه 

 تر اب باي غ المياورلة الايلملة. الجمعلي 
صمد  اممددوب اللدد،ئة فدد  امص دديع ال ا الددة أيً دديا صجددود بجدديل اددين لهددم دصب  ط،دد  
فدد  ال صلددة قدد  فرتكددوا باصبصبددي صباف يبهدديا صادديروا با،دد ي   دد  ما فددة اإلاددليا صيتهمددون 
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ة الخااددي، بدديلحام المطاددقا صيطدديلسون بو ددع داددتوب لا صلددة  اددب رمددب الدد صل امصبصبلدد
 الك  ارلةا صي ف ون الامل بيلش ياة اإلالملة.

 أ ميل اللاطين  س  الحم، 
صف  صاب هدذه التلديبا  صاممدواج المتلطمدة تضاد  اللداطين  سد  الحم،د  الحادما صادين 
 ال  أن يل،  بيل صلة إلب شيطط الكجيس صاممين دصن أن يا  دهي لاخطد . صقد  أدبل 

م  ذادي، صفطد س أهد ا  ام د ا، صأطمدي هما فتحمدل بمي أرام    ال   -بحم     -
 الملؤصللة بال قوس صحامة صب أ ف  الامل بال أريس صبصية صفق الللياة اآلتلة:
 أصاًل: حيصل الب با  المكيص ،  ل  صااتميلتهم إلب صا  بال مي يلتطلع.

يالدي ثيرًلي: د ي جملع ملدام  الاديلم فد   ادلي الوادطب صفد  الهكد  صال د،  صأصاادب أف  
ص ، هي إلب الوح س اإلالملة صاالر وا، تحده لدوا، الجيمادة اإلادلملةا صرشد  شدايبه 
الماد ص  "يدي ملددام  الاديلم اتحدد صا"ا صأرشدا م بادة لادد  يس اد  ين مددي ارسدث   يجوهددي 
ف  ال أط ا  الايلم اإلالم  الذغ لض  مك  اللاطين ال الضسدول صالتاديطف صالتاي،د  

 لغ   قيمه لمكيه ة تاك ال  وس صمهيجمتهي.لتاك ال  وسا ل   قو  ا
ثيل ًددي: قدد َّ  إللدد  ال  ،دد  مدد  بجدديل الااددم صالللياددة الملددام،  صااددتمع إلددب ر ددي حهم 

 صتوج،هيتهم.
بابًاددي:  مددل  اددب تكظددلم المحدديكم صالامددل فدد  "مجاددة امحادديي الا للددة" صفددق الشدد ياة 

 اإلالملة.
ض ي،  اب ماظم اإلقطي دي  ال س،د س  يمًلي: قيي ببا  اإلصلحي  الاظلمة م ل ال

 المكتش س ف  ا ،  م  أجزا، ال صلةا صالامل  اب الض ي،  اب ال شوس صفليد اإلدابس.
ايدًاددي:  يمددل امقالددي  صامجكدديس  ،دد  الت الدددة مايماددة  يصددةا ادد  ت دداف ف ددد س 
الا دددسلةا ص ددد  ط فددد   ددد  باددد  إادددي،اتهما م دددل ال  دددب الدددذغ رشددد ت    ددديبي  

حيصلة امبم  مدع ال،هدود ا تليلد  أثكدي،   صجد  ل دلس الجمادةا صذلدك امبم ا صم ل م
 ل   ال يت ل أغ ثغ س تكاذ مكهي ال صل الك  ارلة لات  ل ف  شؤصن ال صلة.

ادديبًاي:  مددل  اددب الياددة اإليضدديع بدد،  الضددو  الايلملددة  رددذال ل دد  تشددتبك فلمددي ب،كهدديا 
ر  فدد  الخاددلج صلددم يخ جدد  صتلددام ال صلددة مدد  شدد صبهيا صلهددذا حددبس اماددطول الا مددي

 حتب لات بيب.
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 ثيمًكي: اهتم بت بيب الجلش صتضوية م از الخلفة.
تياًاي: ح ص  اب إتميي مش صع  ب اللاة الح ي ية الت  ت بب بد،  دمشدق صالم يكدة 
دددي ادددين يددد اه مددد  أن هدددذا المشددد صع فلددد  تضويدددة لا ابطدددة بددد،  الملدددام، ا تادددك  المكدددوبس ل م 

صابة تتحطم  ا،هي ادل الخليردي  صالخد ع اإلرجا،زيدةا  ادب  ال ابطة الت  تم ل صخ س
 ح  تاس،  اللاطين رال .

 اللاطين  س  الحم،  صال،هود
يا 1897هدد/1315لمي  ض  ال،هود مؤتم هم ال ه،ور  امصل فد  )بديل( بلويلد ا  ديي 

ي( ب دددلس الجمعلدددة ال ددده،ورلةا اتاضدددوا  ادددب تاادددلس 1904-ي1860ب  يادددة ه تدددزل )
ياون مضً ا مبكي،  ض، تهما صأص  ه تزل  اب أن ت ون فالدط،  هد   صط  قوم  لهم

الوط  الضوم  لهما فكشا  ف  س ال ه،ورلةا صق  ات ل ه تزل بيللاطين  سد  الحم،د  
م اًبا لللما لا،هود بيالرتضيل إلدب فالدط، ا صل د  اللداطين ادين يد ف اثم قديي ه تدزل 

هدددم صددداة بيللددداطين أص بدددبا  بتوادددلب ا ،ددد  مددد  أصددد قي   امجيردددب الدددذي  ايرددده ل
أصحي  الكاوذ ف  ال صلةا امي قيي بتوالب باد  الز مدي، الا مدير،، ا ل كد  لدم يااداا 
صأ ،ً ا زاب اللاطين  س  الحم،  ب حبة الحي يي )مواب للا (ص) مير،ول قد ه صدو(ا 
ب ددلس الجيللددة ال،هوديددة فدد  اددلرلكا صبادد  مضدد مي  ماامددة بيل يددي، صالخدد اعا أف ددحوا 

موا ل  اإل  ا،ا  المتم اة ف  إق اض الخزيكة الا ميرلة أموااًل طي ادة    مط يلسهما صق َّ
مع تضد يم ه يدة  يصدة لالداطين مضد ابهي  ملدة مليد،  ل،د س ذهسلدةا صتحديلف الياد  
يروقاون بموجب  حمل  ال  يية الل،ئة الت  ذا ده  د ه فد  صدحف أصبصبدي صأم يادي. 

جال  صقيل " إر م لو دفادتم مدل، الد رلي ذهبدي ل   اللاطين بف  بش س صط دهم م  م
فاددد  أقسدددل ا إن أبض فالدددط،  لللددده ما دددب إرمدددي هدددب مادددك اممدددة االادددلملة ص مدددي 
ح ل  ال  الملامون ب مي هم ال يما  أن يبيع ص ببمي إذا تاته إمس اطدوبيتب يومدي ا 

هددود يماددك م أن تح دداوا  اددب فالددط،  دصن مضيبددل ( ا ثددم أصدد ب أمددً ا بمكددع هجدد س ال،
 إلب فالط، .

 ك  دددذ أدباددده الضدددو  المايديدددة صال ادددلمي ال ددده،ورلة الايلملدددة أرهدددم أمددديي   دددم قدددوغ 
ص ك،دد ا صأردد  لددلس مدد  اللددهولة بماددين ااددتميلت  إلددب صدداهيا صال إ دد اله بيلمدديلا صأردد  
مدديداي  اددب  دد ش الخلفددة فإردد  ال يمادد  لا دده،ورلة الايلملددة أن تحضددق أطمي هددي فدد  
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ا صلدددة امصبصبلدددة أن تحضدددق أطمي هدددي أيً دددي فددد  تضلدددلم ال صلدددة فالدددط، ا صلددد  يماددد  ل
 الا ميرلة صالللط س  اب أملكهيا صاقيمة دصيل  لا،هود صامبم  صال،ورين.

لذا ق بصا اإلطيحة ب  صابايده  د  الحادما فيادتايروا بديلضو  الشد ي س التد  ردذب  رالدهي 
جمعلددددي  اللدددد ية )االتحدددديد لتمزيددددق ديدددديب اإلاددددليا أهمهددددي المياددددورلةا صال صرمددددةا صال

صالت قدد (ا صح اددة الضوملددة الا بلددةا صالدد  وس لاضوملددة الت الددة )الطوبارلددة(ا صلاددب يهددود 
 ال صرمة دصًبا ب لًلي ف  إشايل ريب الات     اللاطين.

صاين م  صبا، الجملع صايلة المخيب ا  الم ازية الس يطيرلة الت  ايره تملك الخ،دوط 
 ي . 1909اا  م  مك ب   يي جملاهي ا حتب تم  زل  ص 

 ـــــــــــــــ
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 جعفر الصادق
 

فضد  صلد   -صداب    الد  صادام-ااتضساه الم يكة المكدوبس مولدوًدا مد  ذبيدة بادول   
 هد.80)جاا  ال يدق ب  محم  البيق ( صاين ذلك اكة 

 مييرشا جاا  ف  داص  الهج س الكسوية الش ياةا ماتز،ا بكلب ؛ فج ه مبل  هو اإل
صداب    الد  -صج ه مم  ص يق بادول    -ب      ك - اب ب  أب  طيلب 

 صهو الخالاة )أبو با  ال  يق(. -صاام
ااتمع جاا  لك ي ا صال ه الذغ أ ذ يضول ل : )إييل صال لل صال ج ا فإرهمي ماتديح 

الاام كل ش ا إرك إن الاه  لم تؤد   حض،يا صان  ج    لم ت س   اب حقا إن طاب 
م  أدا، الا ا    ،  م  الزه ( صااتجي  جاا  لك ي ا صال ها فحا  الض  ن ال  يم 

ج،ً اا فامي بال جااد  مسادل  صفهمهمي فهًمي -صاب    ال  صاام-صأحيديث باول   
ص لفهددم مددع ال صلددة اممويددةا  -صدداب    الدد  صاددام-الشددبي ا صبأ   ل ب،دده الكسدد  

شد يً اا صبأ  أن  ،د  مدي يضديصي بد  هدذا  ؛ باب صحزن  ال  حزًريصشيه   م  زيً ا قت،ل
 الظام هو اامة الحق الت  تك،  ط يق الكيس صتح اهم لا فيع    المظاوم، .

أن طادب الاادم صرشد ه جهديد فد   -صداب    الد  صادام-فض  تاام م  اكة باول   
يلب جادل لااامدي، مايردة اس،ل  ا بل إر  ف ي ة  اب ال ملام صملدامةا صأن   تاد

بدد،  امرسلددي، صالشدده ا،؛ فدديهتم جاادد  بااددوي الطسلاددة صال لملددي، صالااددك صالطددب صالكبددي  
صامدصية إلدب جيردب دباادت  لاضد  ن صالحد يث صالاضد ا صظدل جااد  يد بس صيضد أ فد  ادل 
الااددوي؛ حتددب أشددد فه دصلددة بكدد  أملدددة  اددب الددزصال؛ فابادددل إللدد  المؤيدد صن آلل ب،ددده 

أن يكتهز الا صةا صيات   اب الاوب ل،تولب  لفة  -صاب    ال  صاام- باول  
 الملام، ا صل ك  لم يشا  بضسول تجيه هذه ال ايلة؛ فاح قهي  

لض  اين يشا  أر  باام  أقو  م  أغ مادك  ادب صجد  امبضا صم دب اإلمديي جااد  
لج،دب دصن اسد  أص ال يدق يتاام الاام صياام  الكيس ف  توا ع ف ي ا يلال  الكيس ف

[ فمدي 60 ،ل،ا اال  أح  الكيس: لض  قيل   تايلب:  اد دور  أادتجب ل دم    ديف : 
 م  ال تا  . بيلكي ر  وه فل يج،ب   فضيل اإلميي جاا  ال يدق: مرك ت  و
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صأحب الكيس جاا  ال يدق صالتاوا حول ا في تيظ الخالاة المك وبا صحيصل أن يح ج 
؛ فدام  أبدو حكلادة )الاالد  المشدهوب( أن يه،دط لد  ملدي ل شدد اًدا اإلمديي جااد  ال ديدق

يكيقشدد  ف،هدديا فضدديل أبددو حكلاددة: فهلددا  لدد  أببادد،  ملددالةا صالتضددب اإلميمددين فدد  ح دد س 
الخالادة المك دوبا فادم يْادق  أبدو حكلاددة ملدالًة إال أجدي   كهدي اإلمديي جااد  ال دديدقا 

امهدددم بدددي تل  الكددديس( من جااددد  فضددديل أبدددو حكلادددة فددد  الكهييدددة: )إن أ ادددم الكددديس أ 
 ال يدق اين يج،ب    ال ملالة بمي أجي  ب  ال الاضهي، الليبضون ثم يات  ب أي .

الكدددويا  صادددين اإلمددديي جااددد  ال ددديدق حالًمدددي ال يغ دددب؛ ادددين لددد   دددلي الدددول يحدددب
فاباا  يوًمي ف  حيجةا فغي ا ص ش  اإلميي أن ياون الغلي ق  أصيب  ما صها فخ ج 

ا فوجدد ه ري ًمددي فدد  الط يددقا فجاددس  كدد  بأادد ا صأ ددذ يوقظدد  ب فددق حتددب يبحددث  كدد 
 ااتلض ا فضيل ل   يحًاي: تكيي الا،ل صالكهيب   لك الا،ل صلكي الكهيب.

صلدددم يخدددش اإلمددديي جااددد  ال ددديدق أحدددً ا إال  ا فهدددي هدددو ذا يضدددول لاخالادددة المك دددوب 
ة مدد  ذبيبددة ايردده تحددب  كدد مي اددال : لمدديذا  اددق   الددذبي   بادد  أن ت ددييق الخالادد

  اب صجه  صلم يااا ف  إبايدهيا فضيل اإلميي: )ل،ذل ب  الجبيب س(.
صأقيي اإلميي فد  الم يكدة صقد  جديصز اللدت،  ياادم الكديس صياضههدما صفد  ال يمكدة صاللدت،  

هددد تددوف  اإلمدديي جاادد  ال دديدقا فحددزن الخالاددة المك ددوب  الدد  148مدد   مدد ه اددكة 
ا،  الكيس ص يلمهما صبالة ام ليب مكهما إن جااً ا مم  قيل حزًري ش يً ا صقيل: توف  

 [. 32  ف،هم:  ثم أصبثكي ال تي  الذي  اصطا،كي م  عبيدري    فيط : 
 ـــــــــــــــ
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 أبو حنيفة النعمان
 

كددين ا ،دد  العبدديدسا ال يكدديي الا،ددل إال قادد،ل؛ حتددب اددموه )الوتدد ( ل  دد س صددلت ا يبادد  
 اي،ه فلشاضون  ال  ممي هو فل  م   و  صصجل م     حتب يلمع ج، ار  ب

 اددب بدد   صأبددوه )ثيبدده( اددين تدديجً ا  كل،ددي أاددام فحلدد  إاددلم ا ق،ددل: إردد  التضددب بيإلمدديي
صالس اددةا صااددتجي     فدد  ي لدد  اإلمدديي صلذبيتدد  بدديلخ،  -ب دد     كدد -أبدد  طيلددب 

)أبدددي حكلادددة الكامدددين بددد  ثيبددده(  الددد  ي،ا صبزق   ثيبتًدددي بطادددل أادددميه الكامدددين صاكددديه
 صايره صالدت  اكة ثمير،  لاهج س بم يكة ال وفة.

رشا أبو حكلادة فد  م يكدة ال وفدةا فوجد  الحاضدي  الااملدة مكتشد س فد  ادل مادينا صبأ  
طل  الاام يتاامون صيجته صن ف  ال بااة؛ فتاضب الاام  اب ي  ش،وخ صأايتذس ابيبا 

بددد  ادددالمين( صاإلمددديي )جااددد  ال ددديدق( ص) طدددي،( مدددكهم: فالددد  ال وفدددة )حمددديد بددد  أ
ص)الزه غ( ص)قتيدس(.. ص ، هما صاين)حميد( م  أك   شد،و   الدذي  يحدسهم؛ ف دين أبدو 
حكلاة يحا  أقوال  صي ددهيا صأ جدب حمديد هدو اآل د  بتام،دذه )أبد  حكلادة( حتدب قديل 

 لم  حول : ال يجاس ف  ص ب الحاضة بجوابغ  ،  أب  حكلاة.
مديد تدولب ابد  لد  اادم  إادمي ،ل حاضدة الد بس بد ال مد  أبلد ا ل كد  تد ل صبا  مو  ح

مجاس الاض  صارتضل إلب الكحو لحب  ل ا فجي، الكيس إلب )أب  حكلاة( يطاسدون مكد  أن 
يجادس إلدد،هم صياامهدم أمددوب ديددكهم؛ فضسدل أبددو حكلادةا صأ ددذ يدد بس لاكديس حتددب اشددته  

 ل شدلخ  صأادتيذه )حمديد( بدل ظدل يدذا ه فضه  ب،  البلطي، صامم ا،ا ل ك  لم يْكس  ف
بيلخ، ا صي  و ل  حتب قديل أبدو حكلادة: )مدي صدا،هر قدب إال صد دو ر لشدلخ  )حمديد( 

 صل ل م  تاامهر مك   اًمي أص  امت (.
صاين أبو حكلاة يهدتم بمابلد  صمظهد ها صيا د  التاطد ا صيرد   صقدوًبا حالًمديا فهدو الدذغ 

قاوبكددي قدد  اتلدداه لدد ( صلضدد  اددب  أحدد  الكدديس  يضددول: )الاهددم مدد   دديق بكددي صدد بها فددإن
ذلدكا  بضول : يي مست عا يي زر يقا ف دَّ  ال  بضولد :  اد    لدكا   ياادم مكد   دل 

 ادوها صال أ دي   صأر  مي   له ب  )أغ مي أش اه ب  أحً ا( مكذ   فت ا صال أبجو إال
 إال  ضيب .
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ًكددي مدديهً اا ظددل يامددل بيلتجدديبس طددوال صاددين أبددو حكلاددة ا يًمددي صااددع ال دد يا صتدديجً ا أم،
يحدب  -ب د     كد -حليت ا صاين ل  دادين ماد ص  فد  )ال وفدة( ادين أبدو حكلادة 

 الامل حتب يكاق  اب رال ا ف ين يسلع الخز )صهو رللج م  ال و (.
امع أبو حكلاة بجًل يضول آل  : هذا أبو حكلاة ال يكديي الا،دل؛ فضديل: هللا  ال يتحد   

م أفال؛ ف ين يح،  الا،ل صلس صت  ً يا ف دين صبً ديا صال يحد   بيلحد يث  ك  بمي ل
الذغ يحاظ ا صال يح   بمي ال يحا ا صاين يتوبع    الضلم  شلة الهللا حتب إر  

 جال  اب رال  إن حاف بيهلل صيدًقي أن يت  ق ب يكيب.
قدديل لدد : صادين صااددع ال دد ب هدديدئ الطبددع فدد  ح ي د  مددع الكدديسا فاضدد  بصغ أن بجددًل 

اتق  ا فيرتا ا صطاطا بأا ا صأط ق.. صقيل ل : يي أ   جزال    ،دً اا مدي أحدوج 
الكيس ف  ال صقه إلب مد  يدذا هم   تاديلبا صادين يخدي   يابدة الظادم؛ لدذا بفد  

 تول  الض ي، لاخالاة المك وب العبيا .
يل إر  مي  هدا صصاب  ال   ملون ألف بجلا صدف  ف  بغ ادا صيض150صمي  اكة 

 ف  راس الا،اة الت  صل  ف،هي اإلميي الشيفا .
صأبددو حكلاددة هددو مؤاددس المددذهب الحكادد  أحدد  المددذاهب الاضهلددة امبباددةا صقدد  ارتشدد  
مذهب  ف  الا اق صالهكد  صبدلد المشد قا يضدول  كد  الشديفا : )الكديس علديل فد  الاضد  

 ي ف  الاض  حتدب أيضظهدم اب أب  حكلاة( صقيل  ك  الك   ب  شم،ل: اين الكيس رليمً 
 اد،هما  أبو حكلاةا صق،ل: لو صزن  ام اإلمديي أبد  حكلادة باادم أهدل زميرد  لد جا  امد 
يزيددد  بددد   صقدديل  كددد  ابددد  المبدديبل: )مدددي بأيددده فددد  الاضدد  م دددل أبددد  حكلادددة( صقدديل  كددد 

 هيبصن: )مي بأيه أحً ا أحام م  أب  حكلاة(.
 ـــــــــــــــ
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 الليث بن سعد
 

إمددديي.. لضددد  حدددز  أببدددع   ددديل لدددم ياماددد  لاددديلم: الاادددما صالامدددلا صالزهددد    دبل يدددي 
 صالوبع.

هدا صف  أح  أييمهي المبيباة صل  الا،دث بد  ادا ا فد  ق يدة )ق قشدك س( مد  94ف  اكة 
قدد   م دد ا صرشددا ذلددك الطاددل بدد،  ببددوع تاددك الض يددةا فوجدد  امطادديل يتاامددون الضدد ا،س 

صقامد ا صبد أ   ع الا،ث إلب مكزل ا صأح   أصباقد صال تيبة صيحاظون الض  ن ال  يما فاا
يحا  الض  ن ال  يما ثم دبس الحد يث صالاضد  صالاادوي الا بلدةا فلدسق زمدل،ها صادي  ه 

  اب ذلك رسو   المبا ا صذايله الا ي .
ا دق   صاصل الا،دث ال باادة صالدتاام صالحاد ا ف دين اامدي قد أ شد،ًئي فد  الاضد  أص الحد يث   

ل يكليه أبً اا فض  اين قدوغ الدذاك سا ج،د  الحاد ا صلاده الاتدب الا،دث بذاك ت  صحاظ  ف
ف دددا ا  امرظددديب إللددد  باامددد  صصب ددد ا صأصدددبحه لددد  مايردددة اس،ددد س بددد،  أهاددد ا يا فدددون 

صيض موردد   اددب مدد  اددواها صل دد  الاتددب لددم يغتدد َّ بهددذه الشدده سا صلددم يخادد  إل،هددي صال إلددب 
يددتاام صيتددزصد صيكهددل مدد   ،دد ه مدد   التضدد ي  الددذغ اددين لدد  صاددب الاامددي،ا بددل ااددتم 

 الاامي،ا حتب صيب أاتيًذا ي بس لااامي،.
صدداب    الدد  -صاشددتيقه راددس الا،ددث يوًمددي لزيدديبس ب،دده   الحدد اي صزيدديبس الم ددطاب 

فش َّ بحيل  صأ   رال  لالا ا صهكيل ف  تادك امبا د  المض ادة ايرده حاضدي   -صاام
يل بدد) طي، بد  أبد  ببديح( ص)ابد  أبد  مالاددة( الاادم مكتشد س فد  ادل مادين؛ صالتضدب هكدد

ص)ريفع مولب اب   م ( ص)اب  شهي  الزه غ(.. ص ، هما فا ذ  كهم صرهل مكهم ب دم 
باو   فد  الاادما صم ده اميديي صاللدكونا صأصدبا الا،دث شدلًخي جديصز الخملد،  مد  

  م ها صهو ال يمل الاام صالتاام؛ حتب أصبا م  ابيب الاامي، ف     ه.
اإلميي الاالد  الا،دث بد  ادا   كل،ديا يكادق ادل ادكة  ادب الاضد ا، صالملديك،  أك د   صاين

مدد   ملدد،  ألددف ديكدديب صال يدد    مكهددي شدد،ًئي لكالدد ا صيت دد ق فدد  اددل صددلس  اددب 
ثلثمي ة ملا، ا صيطام الكديس  لدل الكحدل صادم  البضد  فد  الشدتي،ا صالادوز صاللدا  

 ف  ال لف.
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الالددلا  يددي شددلخكيا إن لدد  ابًكددي م يً ددي يشددته  أكددل جي،تدد  امدد أس ذا  يددوي صقيلدده لدد :
فضديل الا،دث: يدي  ددليا أ طهدي م ًطدي مدد   لدل )صالمد ط: مي ددة ص شد صن بطدًل( صاددين 
مددع المدد أس إرددي، صددغ،  الحجددما فامددي ب ه الغددلي قدديل: يددي شددلخكي إرهددي تطاددب قادد،ًل مدد  

دددْ ب ه ي صرحددد  راط،هدددي  ادددب  قددد بريا صأمددد ه أن الالدددلا فضددديل الا،دددث: إرهدددي طاسددده  ادددب ق 
 ياط،هي الم ط.

صلم يا  الا،ث بد  ادا  ا يًمدي  ادب أهدل باد ه فحلدبا بدل ادين ادخل،ي اد يم ال،د   ادب 
اآل  ي ا فلحاب  ك  أر  لمي جي، إلب الم يكة المكوبس باث إلل  اإلميي ميلدك بد  أردس 

  بطسق م  ال طبا فادم يشدا الا،دث أن يد د الطسدق إلدب اإلمديي ميلدك  يصًيديا فو دع فد
 الطسق ألف ديكيب صبده إلل .

صق  شه  ل  ا ،  م   امدي،   د ه باامد  صف دا ؛ ادئل اإلمديي أحمد  بد  حكسدل ذا  
يح،دب  م س    الا،ثا فضديل: الا،دث بد  ادا  ا ،د  الاادما صدحلا الحد يثا صقديل  كد 

بد  با،دد : مددي بأيده أحددً ا أكمددل مد  الا،ددث بدد  ادا ا اددين فالدد  السد نا   بدد  الالددينا 
 م ا . ن صالكحوا صيحا  الح يث صالشا ا حل  المذاك سا لم أ ب  يحل  الض  

 صق    ض  ال  الخالاة المه غ ذا  يوي أن يتولب الض ي،ا صياطلد  مد  ب،ده المديل
 مي ددة ألددف دبهددما فدد ف  صقدديل: إردد   يهدد     أال ألدد  شدد،ًئيا صأ ،ددذ أم،دد  المددؤمك، 

الا،ددث:  .. قدديل المهدد غ: ارطاددق بدديهلل أال أفدد  باهدد غا فضدديل لدد  المهدد غ:  .. قدديل 
فضدد  أ ا،تددكا صاددين الا،ددث زاهددً ا فدد  حادديي الدد رليا مشددغواًل  دد  الجدديه صاللدداطين بغدد س 
ام دددلق الاظلمدددة فددد  رادددوس الكددديسا صادددين ي دددل الكهددديب بيلا،دددل فددد  الاادددم صالعبددديدس 

 ل،    بب .
شد يً اا  زًرديهد توف  اإلميي ال س،  الا،ث ب  ادا ا فحدزن الكديس  الد  ح175صف  اكة 

يحدب لضدي،ها فادم يمهاد  الضد ب فوقدف يوًمدي  ادب قسد ه  -ب      ك -صاين الشيفا  
الااما صالامدلا صالزهد ا  صقيل:   دبل يي إمييا لض  حز  أببع   يل لم ياما  لايلم:

 صالوبع
----------------- 
 2 الليث بن سعد اإلمام الحافظ
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 امد  صفضهد  إمديي الم يكدة اإلمديي ميلدك  ،د  أن  م  أشه  الاضهي، ف  زمير  فيق ف   
تلمذتدد  لددم يضومددوا بتدد صي   امددد  صفضهدد  صرشدد ه فدد  اآلفددديق م امددي فاددل تلمددذس اإلمددديي 
ميلددكا صاددين اإلمدديي الشدديفا  يضددول: الا،ددث أفضدد  مدد  ميلددك إال أن أصددحيب  لددم يضومددوا 

إلاددلي ص دديلم ب .إردد  اإلمدديي الا،ددث بدد  اددا  ابدد   سدد  الدد حم  اإلمدديي الحدديف  شددلخ ا
الددد ييب الم ددد ية  صلددد  بض قشدددك س صهددد  ق يدددة مددد  أادددال أ مددديل م ددد  فددد  ادددكة أببدددع 

 صتلا،  لاهج س.   
 طاب  لااام 
تاضب الا،ث الاام  اب   د م  ابيب  امدي،   د ها فلدمع مد   طدي، بد  أبد  ببديح  

بدي صاب  أبب مالاة صريفاي الام غ صاا،  ب  أبد  ادا،  المضسد غ صابد  شدهي  الزهد غ صأ
 الزب،  الما  ص ، هم ا ، . 

صف    س بصايي  ي دف الا،دث بحلتد  فد  طادب الاادم: قديل ابد  با،د  ادماه الا،دث 
 يضول اماه بماة اكة ثل   ش س صمي ة م  الزه غ صأري اب   ش ي  اكة. 

قدديل يح،ددب بدد  با،دد  أ س ردد  مدد  اددمع الا،ددث يضددول اتسدده مدد   اددم ابدد  شددهي   امددي 
  إللددد  إلدددب ال صددديفة فخاددده أن ال يادددون ذلدددك   فت اتددد  ك ،ددد ا صطاسددده بادددو  الس يددد

صد اه  اب ريفع فلالك  فضاه أري م  غ فضيل مم  قاه م  الس قيل اب  ادم قاده 
اب   ش ي  اكة قيل أمي لح،تدك فاحلدة ابد  أبباد،  قديل أبدو صديلا   جده مدع الا،دث 

غد اد قديل إلب الا اق اكة إح   صات،  صمي دة   جكدي فد  شدعبين صشده ري ام دحب بب
صقددديل لددد  الا،دددث صرحددد  ببغددد اد ادددل  ددد  مكدددزل هشدددلم الواادددط  فضدددل لددد  أ دددول ل،دددث 
الم  غ يض  ك الللي صيلالك أن تباث إللد  شد،ئي مد  اتبدك فاض،ده هشدلمي فد فع إلد  

 ش،ئي ف تسكي مك  صاماتهي مع الا،ث. 
 مايرت  الااملة

هي صمحتشمهي صب للهي يضول الحيف  أبو رعلم: اين الا،ث بحم    فال  م   صمح ث 
صم  ياتخ  بوجوده اإلقالم بح،ث إن متول  م   صقي ،هي صريظ هي مد  تحده أصامد ه 
صي جادددون إلدددب بأيددد  صمشدددوبت  صلضددد  أباده المك دددوب  ادددب أن يكدددو  لددد   ادددب اإلقادددلم 

 فياتااب م  ذلك. 
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صلا،ددث أحيديددث ا ،دد س فدد  اتددب ال ددحيحا صمدد  امحيديددث التدد  بصيدده  دد  الا،ددث مددي 
لت مذغ قيل ح ثكي الا،ث  د  يزيد  بد  أبد  حس،دب  د  ادا  بد  ادكين  د  أردس بصاه ا

ب  ميلك أن باول   )صاب    ال  صاام(  قيل ياون ب،  ي غ اللي ة فت  اضطدع 
الا،ل المظام ي با ال جل ف،هي مؤمكي صيملد  اديف ا صيملد  مؤمكدي صي دبا اديف ا يسلدع 

 أقواي ديكهم با ض م  ال رلي[ 
لا اين الا،ث يض أ بيلا اق م  فوق  اب أصدحي  الحد يث صال تدي  ب،د غ قيل أبو صي

 فإذا ف س بم،ه ب  إل،هم فكلخوه. 
 قيل اب  اا  اين الا،ث ق  ااتضل بيلاتو  ف  زمير . 

بص   س  الماك ب  شا،ب    أبل  قيل ق،ل لا،ث أمتع   بك إري رلمع مكك الح يث 
  اتس  لو اتسه مي ف  ص بغ مدي صادا  للس ف  اتبك فضيل أص ال مي ف  ص بغ ف

 هذا الم اب. 
صقيل  س    ب  أحم  اماه أب  يضول أصا الكيس ح ي ي    ادا،  المضسد غ الا،دث 
ب  اا  يا ل مي بصغ    أب  ه ي س صمي بصغ    أبل     أب  ه ي س هو ثسه فد  

 ح ي   ج ا. 
 د  أبلد   د  أادمي، صممي ي ص   ك  أي ي    الا،ث بد  ادا   د  هشديي بد   د صس  

بكده أبد  باد  قيلدده لضد  بأيده زيدد  بد   مد ص بدد  را،دل قي مدي ملددك ا ظهد ه إلدب ال عبددة 
يضول يي ماش  ق يش هللا  مي فدلام أحد   ادب ديد  إبد اهلم  ،د غ صادين يح،دب المدولدس 
يضددددول ال جددددل إذا أباد أن يضتددددل أبكتدددد  مدددد  ال تضتاهددددي أرددددي أكفلددددك مؤرتهددددي فلا ددددذهي فددددإذا 

 ب،هي إن شئه دفاتهي إللك صان شئه اا،تك مؤرتهي ت    ه قيل م
صلا،ث أاير،  إلب أب  ه يد س صمكهدي:  د  الا،دث  د  ادا،  المضسد غ  د  أبلد   د  أبد  
ه يد س  دد  بادول   )صدداب    الد  صاددام(  قديل إن فدد  الجكدة شددج س يلد،  ال اكددب 

 ف  ظاهي مي ة اكة[ 
 مكياب  صف ي ا 

السدد ن   بدد  الالددين يحلدد  الضدد  ن صالكحددو صيحادد   قدديل ابدد  با،دد : اددين الا،ددث فالدد 
 الح يث صالشا  حل  المذاك س. 
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بصغ  دد  شدد حس،ل بدد  جم،ددل قدديل أدبادده الكدديس أيدديي هشدديي الخالاددة صاددين الا،ددث بدد  
اا  ح   الل  صاين بم    س،    ب  أب  جاا  صجااد  بد  ببلادة صالحديب  بد  

 فون لا،ث ف دا  صصب د  صحلد  إادلم  يزي  صيزي  ب  أب  حس،ب صاب  هس، س صارهم يا
 د  ح اثددة ادكة ثددم قديل ابدد  با،د  لددم أب م دل الا،ددثا صبص   سد  الماددك بد  يح،ددب بدد  

 با،     أبل  قيل مي بأيه أح ا أكمل م  الا،ث. 
 *** 

قيل   مين ب  صيلا: اين أهل م   يكتض ون   مين حتب رشا ف،هم الا،ث فحد ثهم 
تض دون  الدي حتدب رشدا فد،هم إادمي ،ل بد  علديش با ي ا  ف اوا صادين أهدل حمدص يك

فحدد ثهم با ددي ل  ادد  ف اددوا  دد  ذلددكا صبصغ  دد  ح ماددة يضددول اددين الا،ددث بدد  اددا  
ي ل ميل ي بمي ة ديكيب ف  اللكة ف تب ميلدك إللد   اد  ديد  فبادث إللد  بخمدس مي دة 
ديكدديب فلددماه ابدد  صهددب يضددول اتددب ميلددك إلددب الا،ددث إردد  أبيدد  أن أد ددل بكتدد   اددب 

ي فاحب أن تباث ل  بش ، م    دا  فبادث إللد  ب لثد،  حمدل   دا ا فبديع زصجه
مك  بخمس مي ة ديكيب صبض   كد ه ف دا ا قديل أبدو داصد قديل قت،بدة ادين الا،دث يلدتغل 
 شدد ي  ألددف ديكدديب فدد  اددل اددكة صقدديل مددي صجسدده  ادد  زادديس قددب صأ طددب الا،ددث ابدد  

بدد   مدديب الددوا   ألددف  لهلاددة ألددف ديكدديب صأ طددب ميل ددي ألددف ديكدديب صأ طددب مك ددوب
 ديكيب صجيبية تليص  ثل  مي ة ديكيب. 

قيل صيلا ب  أحم  الهمذار : ق ي مك وب ب   ميب  اب الا،ث فوصا  بدالف ديكديب 
صاحت قه داب اب  لهلاة فوصا  بالف ديكيب صصصل ميل ي بالف ديكيب صالير  قملص 

 اك س فهو  ك غ. 
بدد  اددا  فدد  اددل اددكة ثمددير،  ألددف  صبصغ  د  محمدد  بدد  بمددا يضددول اددين د ددل الا،دث

 ديكيب مي أصجب    ال  زايس دبهم قبا 
 *** 

صبصغ  د  أشدهب بدد   سد  الازيددز يضدول اددين الا،دث لد  اددل يدوي أبباددة مجديلس يجاددس 
ف،هي أمدي أصلهدي فدلجاس لالداطين فد  روا بد  صحوا جد  صادين الا،دث يغشديه اللداطين فدإذا 

إلب أم،د  المدؤمك،  فلاتلد  الادزل صيجادس  أر   م  الضي   أم ا أص م  اللاطين اتب
مصحي  الحد يث صادين يضدول رجحدوا أصدحي  الحوار،ده فدإن قادوبهم مااضدة باادواقهم 
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صيجاددس لاملددي ل يغشدديه الكدديس فللددالور  صيجاددس لحددوا ج الكدديس ال يلددال  أحدد  ف،دد ده 
كس   حيجت  أص صغ   صاين يطادم الكديس فد  الشدتي، الهد ا س بالدل الكحدل صادم  

 صف  ال لف اويق الاوز ف  اللا   البض 
 *** 

صبصغ  ددد  ياضدددو  ابددد  داصد صزيددد  المهددد غ قيل:قددديل أم،ددد  المدددؤمك،  لمدددي قددد ي الا،دددث 
 الا اق الزي هذا الشلخ فض  ثسه  ك غ أر  لم يسق أح  أ ام بمي حمل مك . 

صادددين الا،دددث بددد  ادددا  يضدددول باغددده ال مدددير،  صمدددي ريز ددده صددديحب هدددو  قدددبا صياادددق 
لم  اب قول  فلضول: ايره امهوا، صالس ع  يمادة فد  زمد  الا،دث صميلدك الحيف  أبو رع

صامصزا دد  صاللددك  ظدديه س  زيددزس فامددي فدد  زمدد  أحمدد  بدد  حكسددل صااددحيق صأبدد   س،دد  
فظهدد   الس  ددة صامددتح  أ مددة امثدد  صبفددع أهددل امهددوا، بلصاددهم بدد  ول ال صلددة ماهددم 

  ذلك صاحتج  اد،هم الاامدي، أي دي فيحتيج الاامي، إلب مجيدلتهم بيل تي  صاللكة ثم ا 
 بيلماضول فطيل الج ال صاشت  الكزاع صتول   الشبة رلال   الايفلة. 

 *** 
قيل با  ب  م د  قد ي  ا،كدي اتدي  مد صان بد  محمد  إلدب حدوث س صالدب م د  إرد  قد  
با دده إلددلام أ  ابلددي بدد صيي ف ددلحي مدد  حيلدد  صمدد  حيلدد  فدداجماوا لدد  بجددل يلدد ده فدد  

وب  فدد  المكطدددق فدداجمع بأغ الكددديس  ادددب الا،ددث بددد  اددا  صفددد  الكددديس الض ددي، صي ددد
مااميه يزي  ب  أب  حس،ب ص م ص ب  الحديب ا قديل أحمد  بد  صديلا أ  داه ال شد،  

 ملالة فجمع لهي فضهي، امبض حتب أشخص الا،ث فا  ج  مكهي. 
 مواقف م  حليت 

لمددي لزب،دد س قدديل الحلدد  بدد  يواددف بدد  ماددلا اددماه أبددي الحلدد  الخدديدي قدديل اكدده  
)زصجة ال ش، ( صأت  بيلا،ث ب  اا  تلتاتل  ف كده صاقادي  ادب بأس ادت  زب،د س  ادف 
اللتيبس فلال  ال ش،  فضيل ل  حااه إن ل  جكت،  فياتحاا  الا،ث ثلثي إرك تخي    

( فاقطاد  ال شد،  16فحاف ل  فضيل: قيل  :  صلم   ي  مضيي بب  جكتدين  )الد حم :
 م  . قطي ع ا ، س ب

 *** 
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صبصغ  دد  الا،ددث قدديل: قدديل لدد  أبددو جاادد  المك ددوب تادد  لدد  م دد  قادده ال يددي أم،دد  
المؤمك،  إر  أ اف    ذلك إر  بجل م  الموال  فضديل مدي بدك  داف ماد  صل د  

  ااه ر،تك ف  الامل ل . 
 *** 

قدديل صجددي،  امدد أس إلددب الا،ددث فضيلدده يددي أبددي الحدديب  إن ابكددي لدد   ادد،ًل صاشددتهب  لددل 
 ل يي  لي أ طهي م طي م   لل صالم ط  ش صن صمي ة بطل. فضي

 *** 
ص   الحيب  ب  ملا،  قيل اشت   قوي م  الا،ث ثم س فياتغاوهي فياتضيلوا فاقيلهم ثم 
د ي بخ يطة ف،هي أكليس فام  لهم بخمل،  ديكيبا فضيل ل  ابك  الحديب  فد  ذلدك فضديل 

 احسسه أن أ و هم م  أماهم بهذا. الاهم  ا ا إرهم ق  ايروا أماوا ف،هي أمل ف
 *** 

صبصغ  د  الا،ددث قدديل لمدي صد دده أبددي جااد  المك ددوب بس،دده المضد س قدديل أ جسكدد  مددي 
بأيه م  ش س  ضاك صالحم    الذغ جال ف  ب ،ت  م اك قيل شا،ب اين أب  يضول 

 ال تخس صا بهذا مي دمه حلي. 
 *** 

تاد  م د ؛ فيادتاا،ه قديل أمدي إذا  قيل يح،ب ب  با، : قيل الا،ث: قيل ل  المك وب
أب،ه ف لك   اب بجدل أقاد ه م د  قاده   مدين ابد  الحادم الجدذام  بجدل لد  صدلح 

 صل   ش، س. قيل: فسال   مين ذلك فايه    أال ياام الا،ث. 
 *** 

صبصغ  دد  اددا،  اآلدي قدديل مدد ب  بيلا،ددث بدد  اددا  فتكحددكا ف جادده إللدد  فضدديل لدد  يددي 
يكتدب لد  فلدد  مد  يادزي الملدج  ممدد  ال ب دي ة لد  صال  اددة. ادا،   دذ هدذا الضكدد اق ف

فضاه: جزال    ، ا يي أبدي الحديب . صأ دذ  مكد  الضكد اق ثدم صد   إلدب المكدزل فامدي 
صددا،ه أصقددد   اللددد اج صاتسددده بلدددم   الددد حم  الددد حلم ثدددم قاددده فدددلن بددد  فدددلن ثدددم 

ا أتدير     فضديل هديهلل ب بتك  رال . فضاه: فلن ب  فلن. قيل فس،كي أري  ادب ذلدك إذ
يددي اددا،  تددات  إلددب قددوي  دديماوا   ادد ا فت شدداهم آلدمدد  مددي الا،ددث صمددي شددا،ب ألددلس 
م جاهم إلب   الذغ  يماوه. فضمه صلم أكتب ش،ئيا فامي أصبحه أت،ه الا،ث فتهادل 
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صجه  فكيصلت  الضك اق فكش ه فمي بأ  فل   ،  بلم   ال حم  الد حلم فضديل: مدي الخسد  
 س ت  ب  ق  مي ادين ف ديح صدلحة فديجتمع  الد  الكديس مد  الحادق فلدالوه فضديل فا

لددلس إال  ،دد  ثددم أقسددل  ادد  فضدديل يددي اددا،  تس،كتهددي صح متهددي صدد قه مددي  الا،ددث صمددي 
 شا،ب أللس م جاهم إلب  . 

 *** 
 دد  أبدد  صدديلا ايتددب الا،ددث قدديل اكددي  اددب بددي  ميلددك فدديمتكع  دد  الحدد يث فضادده مددي 

ي فلدماهي ميلدك فاد اكدي صقديل مد  صديحبام قاده الا،دث قديل تشدسهوري يشب  هذا صديحسك
ب جل اتسه إللد  فد  قا،دل   دا  ر دبل بد  ثلدي  صدسليركي فارادذ مكد  مدي باكدي ف دات  

 بالف ديكيب. 
 ثكي، الاامي،  ال 

 كين اإلميي الشيفا  يضول: الا،ث أفض  م  ميلك إال أن أصحيب  لم يضوموا ب . 
 يلك صالا،ث ل ل الكيس. صقيل اب  صهب: لوال م

صقدديل  سدد    بدد  صدديلا: صددحسه الا،ددث  شدد ي  اددكة ال يتغدد   صال يتاشددب إال مددع 
 الكيس صاين ال ياكل إال باحم إال أن يم ض. 

صقدديل أحمدد  بدد  اددا  الزهدد غ: اددماه أحمدد  بدد  حكسددل يضددول الا،ددث ثضددة ثسددها صقدديل 
 أي ي: الا،ث ا ،  الاام صحلا الح يث 

 : اددماه يح،ددب بدد  مادد،  يضددول الا،ددث أحددب إلدد  مدد  يح،ددب بدد  صقدديل   مددين الدد ابم
 أيو  صيح،ب ثضة قاه ف لف ح ي      ريفع فضيل صيلا ثضة. 

ص   أحم  ب  صيلا صذاد  الا،دث فضديل: إمديي قد  أصجدب    ا،كدي حضد  لدم ياد  بيلساد  
 با   م ص ب  الحيب  م ا . 

لحد يث اد يي مد  ال جديل ادخلي قيل اب  اا : ااتضل الا،ث بديلاتو  صادين ثضدة ا ،د  ا 
 ل   ليفة 

 صقيل الاجا  صالكلي  : الا،ث ثضة. 
 صقيل اب    اش: ص صق صحلا الح يث. 
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صبصغ  دد  يح،ددب بدد  مادد،  قدديل: هددذه بادديلة ميلددك إلددب الا،ددث حدد ثكي بهددي  سدد    بدد  
صيلا يضول ف،هي صأرده فد  إميمتدك صف داك صمكزلتدك مد  أهدل باد ل صحيجدة مد  قسادك 

 ميدهم  اب مي جي،هم مكك. إللك صا ت
 صقيل يح،ب ب  با، : الا،ث أفض  م  ميلك صل   الحظوس لميلك بحم   . 

 قيل  ا  ب  الم يك  الا،ث ثسه. 
 قيل الال، ب  ا ،  الا،ث ب  اا  ا، ري صاميمكي ص يلمكي. 

 صفيت  
قيل يح،ب ب  با،  صاا،  بد  أبد  مد يم مدي  الا،دث لاك دف مد  شدعبين ادكة  مدس 

 ابا،  صمي ة قيل يح،ب يوي الجماة صصاب  ال  مواب ب  عللب. ص 
قيل  يل  ب   س  الللي ال  ف  شه   جكديزس الا،دث بد  ادا  مدع صالد غ فمدي بأيده  

جكددديزس قدددب أ ظدددم مكهدددي بأيددده الكددديس ااهدددم  اددد،هم الحدددزن صهدددم يادددزغ با دددهم با دددي 
يل بيبك  ال ت   صيباون فضاه يي أبه اان ال صاح  م  الكيس صيحب هذه الجكيزس فض

 م ا  أب ا.
  ـــــــــــــــ
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 شريك بن عبد هللا
 

الض ددي،.. الادد ل.. الظاددم.. حددق الكدديس.. حددق  .. اامددي  أ ددذ ي ددهددي شدد يك ب،كدد  
صبدد،  رالدد   كدد مي  دد ض  الدد  الخالاددة أن يتددولب ق ددي، )ال وفددة( فمددي أ ظمهددي مدد  

 ملئوللة  
ل ددد   شددد يك بددد   سددد    فددد  م يكدددة )برخددديب ( بجمهوبيدددة أصزبالدددتين اإل ادددلملة اآلنا صر

الكخا  اكة  مس صتلا،  لاهج سا صلمَّي بال م  الام  تلدع ادكوا  أتدم حاد  الضد  ن 
ال  يما ثم دبس الاض  صالح يثا صأصبا م  حايظ أحيديث بادول   صداب    الد  

 صاام.
ديددكهما  أمددوب صفد  م يكددة ال وفددة اشددته  باامدد  صف ددا ا فا ددذ يااددم الكدديس صياتدد،هم فدد 
ص كد ؛ فلحادب  صاين ال يبخل باامد   ادب أحد ا صال يرا د  قر فد  مجادس  امد  بد،  فض،د 

أن أح  أبكي، الخالاة المه غ د ل  الد ا فجادس يلدتمع إلدب دبصس الاادم التد  ياض،هدي 
الحدي با صاارد  ال يحتد ي مجادس  ش يكا صأباد أن يلال اؤااًل؛ فلال  صهو ملتك   ادب

إللدد  شدد يكا فا دديد امم،دد ر اللددؤال  مدد س أ دد  ا ل كدد  لددم ياتادده إللدد   الااددما فاددم ياتادده
صأ دد ض  كدد ؛ فضدديل لدد  الحي دد صن: اارددك تلددتخف بدداصالد الخالاددةا صال تضدد بهم حدددق 
ق بهم  فضيل ش يك: الا صل   الاام أزي   ك  أها  م  أن ت دل  اوها فمدي ادين مد  ابد  

  يك: هاذا يطاب الاام.الخالاة إال أن جاس  اب باستل  ثم اال ا فضيل ش
صقدد   رددد  ض   الددد  أن يتددولب الض دددي، ل كددد  امتكدددع صأباد أن يهدد   مددد  هدددذه الملدددئوللة 

  الاظلمةا  وًفي م  أن يظام صيحب حقا فاك مي د يه الخالاة المك وبا صقيل ل :
إر  أبي  أن أصللك الض ي،ا قيل ش يك: ا اك  يي أم،  المؤمك، ا قيل: لله أ فلدك.. 

الض ي،ا صأ ذ ش يك يكظ  ف  المظيلم صيحام ف،هي بيلاد لا صال يخشدب فد   فضسل تول 
  لومة ال ما فلحاب أر  جاس ذا  يوي ف  مجادس الض دي،ا صاذا بديم أس تد  ل  الد  
دْ  ظامدك   صتضول ل : أري بيهلل ثم بك يي ر د،  المظادوم، ا فكظد  إل،هدي شد يك صقديل: م 

  المؤمك، ا فضيل لهي: صالف  قيله: ادين قيله: امم،  مواب ب  عللب اب   م أم،
حي ًطدديا   كد غ بلدتين  ادب شديطط الاد ا  صفلد  رخددل صزبع صبثتد   د  أبد  صبك،ده لد 

صبدديممس باددث امم،دد  بخملددمي ة  ددلي فدديقتااوا الحددي ب؛ فاصددبحه ال أ دد   حدد صد 
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 بلتير  م  بليت،ك ؛ ف تب الضي   إلدب امم،د : "أمدي باد .. أبضدب   امم،د  صحاظد ا
صأتددددم رامتدددد   الدددد ا فضدددد  جددددي،تك  امدددد أس فددددذا   أن امم،دددد  ا ت ددددب بلددددتيرهي أمددددسا 

 فالح   امم،  الحام اللي ةا صالللي".
الشدد طةا  فامددي قدد أ امم،دد  اتددي  شدد يك   ددب   ددًبي شدد يً اا صردديد   اددب صدديحب

: يدي اددبحين     مدي بأيدده  -بالدير -صقديل لد : اذهددب إلدب الضي د  شدد يكا صقدل لدد  
أمدد ل  الددف تك ددف  اددب امم،دد  امدد أس حمضددي، لددم ت ددا د واهددي  فضدديل أ جددب مدد  

صدديحب الشدد طة: لددو تا ددل امم،دد  فا اددير  مدد  هددذه المهمددةا فيلضي دد  امددي تااددم 
 صيبيا فضيل امم،   ي ًبي: اذهب صاييل أن تت دد.

فخ ج صيحب الش طة م   ك  امم،  صهو ال ي بغ الف يت د  ا ثدم قديل لغاميرد : 
ا إلددب الحددبس ف اًشددي صطايًمددي صمددي تدد  و الحيجددة إللدد ا صم ددب صدديحب اذهسددوا صاحماددو 

الشدد طة إلددب شدد يكا فضدديل الضي دد  لدد : إركدد  طاسدده مدد  امم،دد  أن يح دد  بكالدد ا 
فبا ك تحمل بايلت  الت  ال تغك   كد  شد،ًئي فد  مجادس الض دي،   صرديدغ  ادب  دلي 

هللا  لض   امه  المجاس صقيل ل :  ذ ب، ه ص ا  ف  الحبسا فضيل صيحب الش طة:
 أرك تحبلك  فض مه مي أحتيج إلل  ف  الحبس.

بحبلدهما  صباث امم،  مواب ب  عللب إلل  با  أص قي   للااموه ف  امم  فدام 
ددْ  فلدد ا صفدد  ال،ددوي التدديل ا  دد    فااددم امم،دد  بمددي حدد  ا فاددتا بددي  اللددج  صأ دد ج م 

بغد ادا هللا  مدي طاسكدي ب الضي   ش يك بمي ح  ا فضديل لغلمد : هدي  متدي   صالحضكد 
هذا امم  )أغ الض ي،( م  بك  العبيسا صل   هم الذي  أك هوردي  الد ا صلضد   دمكوا 

 لكي أن ر ون فل  أ زس أح ابا.
أبدي  فامي  د   امم،د  موادب بدذلكا أاد ع صلحدق ب ادب الضي د  شد يكا صقديل لد : يدي

رهم مشوا لدك فد   س    أتحبس إ وار  با  أن حبله باول   فضيل ش يك: رام؛ م
أمدد  مددي اددين لهددم أن يمشددوا فلدد ا صقسددولهم هددذه الوفدديدس تاط،ددل لاض ددي،ا ص دد صان  اددب 
الادد لا ص ددون  اددب االاددتهيرة بحضددوق ال ددااي،ا صللدده ب اجددع  دد   ددييت  أص يدد دصا 
جملًاددي إلددب اللددج ا صاالَّ م دد،ه إلددب أم،دد  المددؤمك،  فياددتاا،ت  مدد  الض ددي،ا فخددي  

هم إ لب الحبسا صجاس الضي   ف  مجاس الض ي،ا صاات  ب الم أس امم،  صأا ع ب د  
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المتظامددة صقدديل: هددذا   ددمك قدد  ح دد .. فضدديل امم،دد : أمددي صقدد  ح دد   فددابجو أن 
 تام  بإ  اج الملجور، ا فضيل ش يك: أمي اآلن فاك ذلك.

علد  المد أسا فضديل امم،د : صد قه.. فضديل الضي د  شد يك: إذن  ثم اال امم،    مدي ت  َّ
ي أ دذ  مكهديا صتسكد  حي طهدي امدي ادين.. قديل امم،د : أفادل ذلدكا فلدال شد يك ت د مد

المددد أس: أبضددد  لدددك  الددد  شددد،ًئي  قيلددده: بددديبل   فلدددك صجدددزال  ،دددً اا صقددديي امم،ددد  مددد  
المجاس صهو يضول: م ْ    ظَّم  أم   ه  أذل   ل   ظمي،  اض ا صمي  الضي   ش يك 

 هد. 177اكة 
 ـــــــــــــــ
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 الك بن أنسم
 

برش    أرس ب  ميلك ب  أب   يم  ذا  يوي ببش   اا، سا فض  بزق    بمولدود أادميه 
)ميلً ي( اين ذلك الح   اللا،  اكة ثل  صتلا،  مد  الهجد س  ادب بضادة مد  أطهد  

صداب    الد  -بضيع امبض صه  الم يكة المكدوبسا الساد  الدذغ هديج  إللد  بادول   
 فياتكيب  بهم صازداره. صأصحيب ا -صاام

فتا ميلك  ،كل   اب الحليسا فوج  التض ي  صالمهيبة يام الم يكة صأهاهديا صالدف ال صقد  
صدفد  ف،هدديا ص ددمه أبجيلهددي  -صدداب    الدد  صاددام-حدو  ت ابهددي ج مددين بادول   

 حاضي  الاام الت  تكتش  ف  ال ماين.
أبدد   دديم ( مدد  ابدديب التدديبا،   رشددا الطاددل فدد  أادد س تشددتغل بدديلااما فجدد ه )ميلددك بدد 

فشجا  ذلك  اب حا  الضد  ن ال د يما فداتم حاظد  صأتضد  تلصتد ا ل كد  لدم ياتدف  بدذلك 
فددذهب إلددب أمدد  صقدديل  -صدداب    الدد  صاددام-بددل إردد  أباد حادد  أحيديددث باددول   

صأبيدد  أن أحادد  أحيدي دد ا  -صدداب    الدد  صاددام-لهددي: يددي أمدديه إردد  أحددب باددول   
ل  بذلك   ابتلمه أم  ابتليمة صديفلةا ص دمت  إل،هديا ثدم ألبلدت  ثليًبدي جم،ادة ف لف 

صتاادم مد  أدبد  قسدل  -صادين فض،ًهدي اس،دً ا-ص ممت  صقيله ل : اذهب إلب )ببلاة ال أغ( 
  ام .

يلددتمع إلددب شددلخ  صيكهددل مدد   امدد ا صبادد   -ميلددك بدد  أرددس-فجاددس الطاددل ال ددغ،  
ل امشجيب للحا  مي اما  م  ماام ؛ حتدب ارتهي، ال بس يل ع بيلجاوس تحه ظل

ال يكلدديها صقدد  بأتدد  أ تدد  ذا  مدد س صهددو  اددب هددذه الحدديل؛ فددذهسه إلددب أب،هددي صق دده 
صدداب    الدد  - الد  مددي شديه ت ا فضدديل لهددي: يدي بك،تدد  إرد  يحادد  أحيديددث بادول   

  صاين ميلك ب  أرس اغ، ه م  امطايل ال غيب يحب الااب؛ فشغا  ذلدك  د -صاام
ال بس صالاام قا،ًل إلب أن ح   ل  موقف اين ل  أث  اس،  ف  حليت ا فض  ادال  أبدوه 
يوًمدددي فددد  ملدددالة هدددو صأ دددوه الك ددد ا فاصدددي  الك ددد ا صأ طدددا ميلدددك فددد  الددد د  ادددب 
اللؤال؛ فغ ب مك  صالد ها ف يرده هدذه الحيدثدة ادسًبي فد   زمد   ادب الجد  صاالجتهديد 

 مدز( صهدو  ديلم اس،د ا فا دذ يتاضدب الاادم  الد  ف  الاادما فدذهب مد  فدوبه إلدب )ابد  ه
 ابع اكوا ا صاين ش ي  الح ص  اب االاتايدس مك   للهي.
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قديل )ابد  ه مدز( لجيبيتد  فدد  يدوي مد  اميديي: ارظد غ مدد  بيلبدي ا فادم تد  إال )ميلً ددي( 
ف جاه إلب الشلخ صقيله ل : ال يوج  إال ذلك الغلي امشض  )تاك  ميلً دي( فضديل لهدي: 

  يددد  ل فدددذلك  ددديلم الكددديس   صتاادددم مكددد  ميلدددك الدددف يددد د  ادددب أصدددحي  السددد ع دعلددد
صال لال ا صأباد ميلك المزي ا فذهب إلب ريفع )مدولب  سد    بد   مد ( أحد  الد صاس 

صادددين  -صدداب    الددد  صادددام-الاظدديي الدددذي  بصصا  ددد  ابدد   مددد  أحيديدددث ال ادددول 
 دطحب  إلدب الملدج ا حتدب إذا يكتظ ه ف  ش س الح  يت قب   صجد  مد  مكزلد ا ثدم ي

مي ارتهب )ريفع( م  أدا، ال لس صماث ب هة؛ ارتهز ال س  ال دغ،  الا صدة صادال  
ف  الح يث صالاض ا فكهل م   امد  صأ دذ  كد  مدي فد  بأاد  مد  ردوب بادول   صداب 

    ال  صاام.
صحد ص  ثم الزي ميلك ب  أرس المح   ال س،  )اب  شهي  الزه غ( ل،تاام  اب ي ي ا

 اددب أال ياوتدد  دبس مدد  دبصس هددذا الشددلخا حتددب يددوي الا،دد  رالدد  صهددو ال،ددوي الددذغ 
ياهو فل  ال سلين صيم حدونا بصغ  د  ميلدك أرد  قديل: شده   الا،د ا فضاده: هدذا يدوي 
يخاو فل  اب  شهي ا فير د فه مد  الم داب حتدب جالده  ادب بيبد ا فلدمات  يضدول 

هي تضددول: مددوالل امشددض  ميلددك.. قدديل: لجيبيتدد : ارظدد غ مدد  بيلبددي ا فكظدد  ا فلددمات
أد ال ا ف  اها فضديل: مدي أبال ار د فه باد  إلدب مكزلدك  قاده: الا قديل: هدل أكاده 
ش،ًئي   قاه: الا قيل: اطاما قاه: ال حيجة ل  فل ا قيل: فمي ت يد   قاده: تحد ثك .. 
ا قيل ل : هي ا فا  جه ألواح ا فحد ثك  بداببا،  حد يً ي فضاده: زدرد ا قديل: حلدبك

إن اكه بصيه هذه امحيديث )أغ يافلك هذه امحيديث إن اكه حاظتهدي( فارده مد  
الحايظا قاه: ق  بصيتهيا فجذ  املواح م  ي غا ثدم قديل حد  ا فح ثتد  بهديا ف دهدي 

.. أغ املواح.  إل َّ
صلم ياد  بيلم يكدة  ديلم مد  باد  التديبا،  يشدب  ميلً دي فد  الاادم صالاضد ا صالحاد ا صالادزس 

اس لااتو  حتدب شده  لد  ادباون مد  جادة الاامدي، أرد  أهدل لدذلكا يضدول اإلمديي صلم يج
ميلك: )مي أجسه ف  الاتو  حتب االه م  هو أ ام مكد : هدل ت ارد  مو دًاي لدذلك  
االه ببلاةا صااله يح،ب ب  اا، ا فام ار  بدذلكا فضديل لد  بجدل: فادو أرهدم رهدول  

 ل رال  حتب يلال م  هو أ ام مك (.قيل ميلك: اكه أرته ا ال يكبغ  لا جل أن يسذ
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اشددته  اإلمدديي ميلددك باتيبدد  )الموطددا( صهددو اتددي  حدد يث صفضدد  مًادديا جمددع فلدد  مددي قددوغ 
 ك ه م  ح يث أهدل الحجديز صأ دي  إللد  أقدوال ال دحيبة صفتديص  التديبا، ا ثدم بتبد  
 اددب أبددوا  الاضدد  ايلطهدديبس صال ددلس صالزادديسا صقدد   مددل فدد  هددذا ال تددي  رحددو أببادد،  
 يًميا صق  تاضيه الكيس بيلضسولا صادمب ميلدك اتيبد  بهدذا االادم مرد  مهد  بد  لاكديس مدي 
اشتمل  ال  م  الح يث صالاض ا أص من الاامي، المايص ي  ل  بيلم يكة صاطئوه صصافضوه 

  ال ا صق  طرب ع  ال تي  ا ،ً ا ف  م   صالهك .
المغدد   الا بدد  صبددلد  صاإلمدديي ميلددك هددو مؤاددس المددذهب المدديل   الددذغ ارتشدد  فدد 

امر لس صصا،  م  ا فهذا هو ميلك ب  أرس شلخ ام مةا صامديي داب الهجد سا مدي  
 هد صهو اب  تلا،  اكة179بيلم يكة اكة 

-------------------- 
 اإلمام مالك إمام دار الهجرة

 
 إميي داب الهج س 

 س يسادل بد  الكسدد  يد ص  فد  ف دا  صمكيابد  ال  ،د  صل د  أهمهدي مدي بصغ   د  أبد  ه يد 
)صدداب    الدد  صاددام( قدديل لل دد ب  الكدديس أكبدديد اإلبددل فدد  طاددب الااددم فددل يجدد صن 

  يلمي أ ام م   يلم الم يكة[ 
إر  اإلميي ميلك ب  أرس إميي داب الهج سا صصيحب أح  المذاهب الاضهلدة امببادة فد  

ة صهدو اتدي  اإلالي صهو المذهب الميل  ا صصيحب اتب ال دحيح فد  اللدكة الكسويد
 الموطا. يضول اإلميي الشيفا : إذا ذا  الاامي، فميلك الكجم.   

 رلب  صمول ه
هو شلخ اإلالي حجة اممة إميي داب الهج س أبو  س    ميلك اب  أرس ب  ميلك ب  
أبب  يم  ب   م ص ب  الحيب  ب  غلمين بد    ،دل بد   مد ص بد  الحديب  صهدو ذص 

  ب  ش اد ب  زب ة صهو حم،  امصغ  الحم، غ ثدم أصبا ب   و  ب  ميلك ب  زي
امصبح  الم ر  حالف بكد  تدلم مد  قد يش فهدم حاادي،   مدين أ د  طاحدة بد   س،د  

   أح  الاش س المبش ي  بيلجكة. 
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صأم  ه   يللة بكه ش يك امزدية صأ ميم  هم أبو اهل ريفع صأصيدس صال بلدع صالك د  
 أصالد أب   يم . 
هد  يي مو  أرس  يدي باول   )صاب    ال  93صا ف  اكة صل  ميلك  اب ام

 صاام( صرشا ف  صون صبفيهلة صتجمل 
 طاب  لااام

طاب اإلميي ميلك الاام صهو ح   لم يتجيصز ب ع  ش س اكة م   مد ه صتاهدل لااتلدي 
صجاس لمفيدس صل  إح   ص شد صن ادكة صق د ه طابدة الاادم صحد    كد  جمي دة صهدو 

 . با  شي  ط غ 
 ثكي، الاامي،  ال 

    اب   ،،كة قيل ميلك  يلم أهل الحجيز صهو حجة زمير . 
 صقيل الشيفا : إذا ذا  الاامي، فميلك الكجم. 

ص   ابد   ،،كدة أي دي قديل ادين ميلدك ال يسادل مد  الحد يث إال صدحلحي صال يحد   إال 
    ثضة مي أب  الم يكة إال اتخ   با  موت  ياك  م  الاام. 

  صه،دب صادين مد  أب د  الكديس بيلحد يث صال جديل أرد  قد ي الم يكدة قديل فاددم دد بصغ  د
 أب  أح ا إال تا   صتك   إال ميل ي صيح،ب ب  اا،  امر يبغ. 

 إميي داب الهج س
بصغ  دد  أبدد  مواددب امشددا غ قدديل  قدديل باددول   )صدداب    الدد  صاددام( يخدد ج  

 يلمدي أ ادم مد   ديلم الم يكدة[ ريس م  المشد ق صالمغد   فد  طادب الاادم فدل يجد صن 
صي ص     اب   ،،كة قيل اكه أقول هو اا،  ب  المل،ب حتب قاده ادين فد  زميرد  
االمين ب  يليب صايلم ب   س    ص ، همي ثم أصبحه ال،وي أقدول إرد  ميلدك لدم يسدق 

 ل  رظ،  بيلم يكة. 
مادد،   قدديل الضي دد  علدديض هددذا هددو ال ددحلا  دد  اددفلين بصاه  كدد  ابدد  مهدد غ صابدد 

صذليب ب   ميم  صاب  الم يك  صالزب،  ب  بايب صااحيق بد  أبد  إاد ا ،ل ااهدم ادمع 
 افلين يال ه بميلك أص يضول صأظك  أص أحلب  أص أباه أص ايروا ي صر . 
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صذا  أبو المغ، س المخزصم  أن ماكيه مي داي الملدامون يطاسدون الاادم ال يجد صن أ ادم 
اا،  ب  المل،ب ثم با ه مد  هدو مد  شد،وخ ميلدك م   يلم بيلم يكة فلاون  اب هذا 

 ثم ميلك ثم م  قيي با ه باام  صاين أ ام أصحيب . 
صلم يا  بيلم يكة  ديلم مد  باد  التديبا،  يشدب  ميل دي فد  الاادم صالاضد  صالجللدة صالحاد  
فضدد  اددين بهددي بادد  ال ددحيبة م ددل اددا،  بدد  الملدد،ب صالاضهددي، اللددباة صالضياددم صادديلم 

صطبضددتهم ثددم زيدد  بدد  أاددام صابدد  شددهي  صأبدد  الزردديد صيح،ددب بدد  اددا،   ص ا مددة صردديفع
صصاوان ب  االم صببلاة ب  أبد   سد  الد حم  صطبضدتهم فامدي تاديروا اشدته  ذاد  ميلدك 
بهددي صابدد  أبدد  ذ ددب ص سدد  الازيددز بدد  الميجشددون صاددالمين بدد  بددلل صفاددلا بدد  اددالمين 

لدذغ ت د   إللد   بديط اإلبدل مد  صأق ارهم ف ين ميلك هو المض ي ف،هم  اب اإلطلق صا
 اآلفيق بحم    تايلب. 

قدديل أبددو  سددد    الحدديكم مدددي  دد به أكبددديد اإلبددل مدد  الكدددواح  إلددب أحددد  مدد   امدددي، 
الم يكة دصن ميلك صا ت فوا ل  صبص  ام مة  ك  مم  اين أق ي مكد  ادكي ايلا،دث  ديلم 

وبغ صهدو المضد ي بيل وفدة أهل م د  صالمغد   صامصزا د   ديلم أهدل الشديي صماتد،هم صال د
صشددعبة  دديلم أهددل الب دد س إلددب أن قدديل صحمددل  كدد  قددساهم يح،ددب بدد  اددا،  امر دديبغ 
حدد،  صاله أبددو جاادد  ق ددي، الض دديس فلددال ميل ددي أن ياتددب لدد  مي ددة حدد يث حدد،   دد ج 

 إلب الا اق صم  قسل اين اب  ج يج حمل  ك . 
 ق ة الموطا

ه  ادب أبد  جااد  أم،د  المدؤمك،  ي صغ أبو م اب فلضدول: ادماه ميل دي يضدول د اد
صقدد  رددزل  اددب فدد ش لدد  صاذا  اددب بلدديط  دابتددين مددي ت صثددين صال تسددوالن صجددي، صددس  
يخ ج ثم ي جع فضيل ل  أت بغ م  هذا قاه ال قيل هذا ابك  صارمي يازع مد  ه،ستدك ثدم 
اددي،لك   دد  أشددلي، مكهددي حددلل صمكهددي حدد اي ثددم قدديل لدد  أردده هللا  أ ضددل الكدديس صأ اددم 

قادده ال هللا  يددي أم،دد  المددؤمك،  قدديل باددب صل كددك ت ددتم ثددم قدديل هللا  لددئ  بض،دده  الكدديس
مكتس  قولك امي ت تب الم يحف صمبا   ب  إلب اآلفيق فدحماهكم  ال .فضيل ميلك: 
ال تااددل يددي أم،دد  المددؤمك، ا فددإن أصددحي  باددول تا قددوا فدد  امم دديب صان تااددل ت دد  

 فتكة   
 مواقف م  حليت  
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ي اين يضول مي أجسه ف  الاتو  حتب االه م  هو أ ام مك  هل ت ارد  بصغ أن ميل 
مو اي لذلك االه ببلاة صااله يح،ب ب  اا،  فدام ار  بدذلك فضاده فادو رهدول قديل 

 ككه أرته  ال يكبغ  لا جل أن يسذل رال  حتب يلال م  هو أ ام مك  
يضددول: بأيدده صقدديل  اددف: د ادده  الدد  فضادده مددي تدد   فددإذا بليددي با هددي بادد  إ واردد  

الكس  )صاب    ال  صاام( ف  المكيي ف  ملج  ق  اجتمع الكيس  ال  فضيل لهم إر  
قدد   بددا  تحدده مكسدد غ ط،بددي أص  امددي صأمدد   ميل ددي أن يا قدد   اددب الكدديس فير دد   
الكيس صهم يضولون إذا يكاذ ميلك مي أم ه ب  باول   )صاب    الد  صادام( ثدم بادب 

 فضمه  ك . 
المه غ ق ي الم يكة فباث إلب ميلك بالا  ديكديب أص قديل ب لثدة  ال  ديكديب  صبصغ أن

ثم أتيه ال بلع با  ذلك فضيل إن أم،  المؤمك،  يحب أن تايدل  إلب م يكة اللدلي فضديل 
قدديل الكسدد  )صدداب    الدد  صاددام( الم يكددة  ،دد  لهددم صلددو ادديروا ياامددون صالمدديل  كدد غ 

  اب حيل . 
كة م س أ    فباث إلب ميلك فاتيه فضيل لهيبصن صمواب ااماي مك  صق ي المه غ الم ي

فبادث إللد  فادم يجسهمدي فا امدي المهد غ ف امدة فضديل يدي أم،د  المدؤمك،  الاادم يدؤتب أهاد  
فضيل ص ق ميلدك صد، ا إللد  فامدي صديبا إللد  قديل لد  مؤدبهمدي اقد أ  ا،كدي فضديل إن أهدل 

ين  ادب الماادم فدإذا أ طئدوا أفتديهم ف جادوا الم يكة يض لصن  اب الايلم امدي يضد أ ال دسل
إلب المه غ فباث إلب ميلك ف ام  فضيل اماه اب  شهي  يضول جماكي هذا الاام ف  
ال ص ة م  بجيل صهم يي أم،  المؤمك،  اا،  ب  المل،ب صأبدو ادامة ص د صس صالضيادم 

اد هم صايلم ص يبج  ب  زيد  صادالمين بد  يلديب صرديفع ص سد  الد حم  بد  ه مدز صمد  ب
أبو الزريد صببلا  صيح،ب ب  اا،  صاب  شهي  ال هدؤال، يضد أ  اد،هم صال يضد لصن فضديل 

 ف  هؤال، ق صس ص، صا إلل  فيق لصا  ال  فاااوا. 
يدد صغ يح،ددب ابدد   اددف الط اوادد  صاددين مدد  ثضددي  الملددام،  قدديل اكدده  كدد  ميلددك 

مخاددوق فضديل ميلددك فد  ل  الد  بجددل فضديل يددي أبدي  سد    مددي تضدول فددلم  يضدول الضد  ن 
زر يق اقتاوه فضيل يي أبي  س    إرمي أحا  المي امات  قيل إرمدي ادمات  مكدك ص ظدم 

 هذا الضول. 
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ص د  قت،بدد  قدديل اكدي إذا د اكددي  اددب ميلددك  د ج إل،كددي مزيكددي ماحددل مط،بدي قدد  لددبس مدد  
 أحل  ثليب  صت  ب الحاضة صد ي بيلم اصح فا طب ل ل مكي م صحة. 

م  قيل اين ميلدك يدات  الملدج  فلشده  ال داوا  صالجمادة صالجكدي ز ص   محم  ب   
صياددود الم  ددب صيجاددس فدد  الملددج  فلجتمددع إللدد  أصددحيب  ثددم تدد ل الجاددوس ف ددين 
ي ا  صيك    صت ل شدهود الجكدي ز ثدم تد ل ذلدك ااد  صالجمادة صاحتمدل الكديس ذلدك 

حد  يضد ب أن يدت ام كا  صايروا أب ب مي ايروا فل  صببمي اادم فد  ذلدك فلضدول لدلس ادل أ
 باذبه. 

صاين يجاس ف  مكزلد   ادب  دجيع لد  صرمديبق مط صحدة فد  مكزلد  يمكدة صيلد س لمد  
ياتل  م  قد يش صامر ديب صالكديسا صادين مجالد  مجادس صقديب صحادم قديل صادين بجدل 
مه،بددي رسدد،ل لددلس فدد  مجالدد  شدد ، مدد  المدد ا، صالاغددب صال بفددع صددو  صاددين الغ بددي، 

 يج،دب إال فد  الحد يث باد  الحد يث صببمدي أذن لبا دهم يضد أ يلالور     الح يث فل
 الدد  صاددين لدد  ايتددب قدد  رلددخ اتبدد  يضدديل لدد  حس،ددب يضدد أ لاجمي ددة صال يكظدد  أحدد  فدد  
كتيبدد  صال يلددتاهم ه،بددة لميلددك صاجددلال لدد  صاددين حس،ددب إذا قدد أ فا طددا فددتا  الدد  ميلددك 

   قب فافاا. صاين ذلك قا،ل قيل اب  صهب اماه ميل ي يضول مي أك   أح
صق،ددل لميلددك لددم ال تا ددذ  دد   مدد ص بدد  ديكدديب قدديل: أت،تدد  فوج تدد  يا ددذصن  كدد  اليمددي 

 فاجااه ح يث باول   )صاب    ال  صاام( أن   ذه قي مي. 
صيدد ص   دد  ابدد  صهددب قدديل: اددماه ميل ددي يضددول ل جددل اددال   دد  الضدد ب راددم قدديل   

 ( 12ج س:تايلب  صلو شئكي آلت،كي ال راس ه اهي )الل
صقيل جاا  ب   سد    قديل اكدي  كد  ميلدك فجدي،ه بجدل فضديل يدي أبدي  سد     الد حم  
 اب الا ش ااتو  " الف ااتو  فمي صج  ميلك م  ش ، مي صج  م  ملدالت  فكظد  
إلب امبض صجال يك ه باود ف  ي ه حتب  له ال  دي، ثدم بفدع بأاد  صبمدب بديلاود 

الاتوا، مك   ،د  مجهدول صاإليمدين بد  صاجدب صاللدؤال صقيل ال لف مك   ،  ماضول صا
  ك  ب  ة صأظكك صيحب ب  ة صأم  ب  فا  ج[ 

صفدد  بصايددة أ دد   قدديل: الدد حم   اددب الادد ش ااددتو ا امددي صصددف رالدد  صال يضدديل لدد  
 كلف صالف  ك  م فوع صأره بجل او، صيحب ب  ة أ  جوه. 

 م  ااميت 
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 با  امرسلي، صال تب.  الاام يكضص صال يزي  صلم يزل الاام يكضص
هللا  مددي د ادده  اددب ماددك مدد  هددؤال، الماددول حتددب أصددل إللدد  إال رددزع   ه،ستدد  مدد  

 ص بغ. 
 أ ام أر  فليد  ظلم أن يت ام اإلرلين بال مي يلمع. 

 مي تاامه الاام إال لكال  صمي تاامه للحتيج الكيس إل  صاذلك اين الكيس. 
 للس هذا الج ل م  ال ي  بش ،. 

يؤ ذ الاام    أبباة افل  ياا  اللا  صان اين أبص  الكيس صصيحب ب  ة ي  و ال 
إلب هواه صمد  يادذ  فد  حد يث الكديس صان اكده ال أتهمد  فد  الحد يث صصديلا  يبد  

 في ل إذا اين ال يحا  مي يح   ب . 
 صاة اإلميي ميلك

أشد      عللب ب   م  قيل مي بأيه قدب بلي دي صال حمد س أحلد  مد  صجد  ميلدك صال
بلدديض ثددو  مدد  ميلددكا صرضددل  ،دد  صاحدد  أردد  اددين طددواال جلددلمي  ظددلم الهيمددة أشددض  

 أبل  ال أس صالاحلة  ظلم الاحلة أصاع صاين ال يحا  شيبب  صي اه م ا . 
صق،ل اين أزبق الا، ا محم  ب  ال حيل الحزام  اين ميلك رض  ال و  بالضد  يا د  

 ددتم جاددل مكهددي تحدده ذقكدد  صيلددد ل ا ددتل  الاسددوسا ص قدديل أشددهب اددين ميلدددك إذا ا 
 ط فهي ب،  اتفل .

 ـــــــــــــــ
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 أبو يوسف
 

هدددا صتطاددع 113فدد  م يكددة ال وفددة صلدد  أبددو يواددف ياضددو  بدد  إبدد اهلم امر دديبغ اددكة 
إلدب الااددم صال بااددة فاددم يجد   ،ددً ا مدد  مجاددس الاالدد  ال س،د  )أبدد  حكلاددة( فتتامددذ  اددب 

 صالاض . ي ي ا صدبس  ك ه أصول ال ي  صالح يث
صل ددحست  مبدد  حكلاددة ق ددة ي صيهددي لكددي )أبددو يواددف( فلضددول: اكدده أطاددب الحددد يث 
صالاض   ك  أب  حكلادةا صأردي مضدل )ياكد  قا،دل المديل( ب  الحديل صاله،ئدةا فجدي،ر  أبد  
يوًمددي فير دد فه مادد ا فضدديل لدد : يددي بكدد ا ال تمدد  بجاددك مددع أبدد  حكلاددة )أغ ال تددذهب 

غ )يض   أر   ك  صقيدب  اب أن يعلش علشدة ا يمدة( إلل ( فإن أبي حكلاة  سزه مشو 
صأره تحتيج إلب مايش ) مل حتب تكاق  اب رالك صال تكضطدع لااادم(ا فض د    د  
ك ،  م  الطاب )أغ طاب الاام( ص ث   طي ة أب ا فتاض ر  أبدو حكلادة صادال  كد ا 

لشددغل فامددي اددين أصل يددوي أت،تدد  بادد  تددا  غ  كدد ؛ فضدديل لدد : مددي شددغاك  كددي   قادده: ا
اادتمتع  بيلكيس صطي ة صال غا صجاله حتب ار    الكيسا ثم دفدع لد  صد س صقديل:

 بهي.
فكظ   فإذا ف،هي مي ة دبهم صقيل: الزي الحاضة صاذا أف  ه هذه )إذا أراضتهدي( فدا امك ا 
فازمددده الحاضدددةا فامدددي ق ددد،ه مددد س يلددد، سا دفدددع إلددد َّ مي دددة أ ددد  ا ثدددم ادددين يتاهددد ر  

ة قبا صال أ س ت  بكايد ش ،ا صاار  يخس  بكايدهي صظل ادذلك )ي  ير ( صمي أ امت  بضا
 حتب ااتغك،ه.

صلم يا  مبد  حكلادة تام،دذ فد  رجيبدة أبد  يوادف صذاي د ا فضد  اادتم  فد  تاضد  الاادم 
حتددب حاددد  التالددد،  صالحددد يث صالمغددديزغ صأيددديي الادد  ا صاددديب أبدددو يوادددف  ادددب رهدددج 

جتهديدا   يصدة بد ا صألدف اتًبدي ا ،د س أاتيذه أب  حكلادة فد  الاضد ا إال أرد  ايرده لد  ا
أشده هي اتدي  )الخد اج( صهدو باديلة فدد  إدابس المديل الاديي صالض دي،ا صقد  ق بد  الخالاددة 
)هيبصن ال ش، ( إللد ا صصاله الض دي،ا صمكحد  لضدب قي د  الض ديسا صادين يلتشد، ه فد  

 أموب ال ي  صال رلي.
اام أركد  لدم أجد  فد  حادم هد( مي  أبو يواف صهو يضول: الاهم إرك ت182صف   يي )

حامدده فلدد  بدد،  اثكدد،  مدد  عبدديدل تامددً اا صقدد  اجتهدد   فدد  الحاددم بمددي صافددق اتيبددك 
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صادددكة رسلدددك صددداب    الددد  صاددداما صاامدددي أشدددال  اددد َّ أمددد  جااددده أبدددي حكلادددة ب،كددد  
أبدو ياضدو   صب،ككا صمي  الاال  أبو يوافا فحزن  الد  الكديس جملًادي؛ صقديل صد يض 

 ي  الاال (.. ف حم   أبي يواف صأااك  فللا جكيت .الح يم : )ال،وي م
 ـــــــــــــــ
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 اإلمام الشافعي.. شمس الدنيا وعافية البدن
 

إميي العبيق س ا صعبض غ ام مة ا ل  ف  الاادم ادسب ا صفد  الس،ده رلدبا صفد  المد ص،س 
 حلب.

اددحب  ادداله ق يحتدد  فتاجدد   أرهدديب الحامددة مدد   اددب للددير ا صادديقه بيدديح التوف،ددق
  ام  فلاله أدصية بض بهي . ذاك ت  أصيبهي صابل فثته أكاهي  اا،  .

الشيفا  أ ذ م  امث  بصح  ا صم  الاض   لصت ا صم  السلين ريص،تة صمد  الشدا  
 حلصت  ا صم  المج  ذبصت  .

قا   لااامي، الضوا   فغ ب  ال  أ  ا، الش ياة مرهم ب وا بان ياوردوا مدع الضوا د  ا 
ددد    بددد  قددد يش ا صتبجحددده بددد  الاددد اق ا ص  جددده إللددد  م ددد  ا حددديصب محمددد  بددد   فخ 

 الحل  فضطع أزبابه ا صبد  اب الم يل  فاطاا ريبه ا صجيصب أحم  فشا  جوابه .
الشيفا  ل رلي الااوي شدمس ا صمبد ان ام بديب  يفلدة اصلا،دل المد لهم قمد ا فد  الشد ع 

ل  ا لمدي  د ج إلدب الدسلد لبلده بغد اد شا ره ا ف  الحق بذلر  ا لآل د س طابرد  ا   ادع
 الح اد صأمله ف  اواد .

املاددديظ ادددا  ا صالض ددد  ر ددد،  ا حاددد  لحدددً ا لاملحددد س ا ص دددزل فددد  زرزاردددة اإلحبددديط 
المست  ددة ا صبد امبيط،ددل فدد  جددوه أهددل التاط،ددل ا إن اددالكي  دد  أهددل ال ددلي فيلج يدد  

ل ادا  . صميلدك : رجدم المميلدك . صالكايل . صأهل اللكة : بصاد الجكة . صالالااة : أه
 صأحم  ب  حكسل : زبع اكسل.

أتيه الميل فا  مك  إلب الاام ا صأتت  ال رلي فه   إلب اآل  س تاادم الا اادة فد  الدلم  ا 
ف شددف أهددل الزيددل صامفدد ا تدد جج بدديلحجج فددالحم ال جيجاددة ا صصدديل بيمصددول  اددب 

 أ  ا، ال اول صاب    ال  صاام.
 جلم  ا ص داص  الكيس فزاد  ركم  .دبس الطب فم ض 

 الم ص،س  ك ه صلوال الشا  بيلاامي، يزب  ا التوا ع : أحب ال يلح،  صلله مكهم .
م،ددزس الشدديفا  : التادد د ا صمكضستدد  التجدد د ا تادد د فدد  الاهددم ا فا دد  مدد  زهدد  الددذه  

 بحلضًي ا صتج د لاحق فكلج م  بز الش ياة ثوبًي ايبغًي .
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رو  ا فلي ف حة م  شم ا صهزي البيطل ف ار  شم  ط  مكشدما فيح ط،ب ذا ه ف  ام
 الشيفا  شهي  ثيقب أرح قه ب  شليط،  اإلرس صلهم  ذا  صاصب

ل  .  يي اب  إدبيس أيي الشهم امجل  أره الف الحق ف  الاالي، ار
ملا،  م  جيدل الشيفا  صرديظ ه ا ملدا،  مد   يب د  صاديب ه ا ملدا،  مد    فد  

 صمي ذاك ه .
محم  ب  إدبيدس  ادوي محمد  صداب    الد  صادام فتد ل  امدًي ال يغلدا  المدي،  دبس

صال تطائدد  الدد يا صال ياادد  الظددلي ا صال يكلددل  الدد ه  ا ال اددوخ فدد  يلدد  ا الامددق فدد  
 اهولة ا امصيلة ف  إش اق ا الس ا ة ف  ر وع .

أهدل البيطدل أهل فيبس يا فور  ا صأهل ال د،  يذا صرد  ا صأهدل امرد لس يم حورد  ا ص 
 يبغ ور  .

إذا م جدده اآلبا، بددزس بأغ الشدديفا  ادديلكجم ال يقددب ا إن ت اددم أادداه الخطبددي، ا صان 
أرش  صمه امدبي، صالساغي، ا أحب الماة فامه هي بصح  ا ص شق الاام فا طديه  مد ه 
ا صأ اددص لا ادديلة فاي دده لهددي رالدد ا فهددو  يشددق المر رددل ا ادديم  المضيصدد  ا بجددل 

  اللددكة بدد،  أهاهددي ا صريصدد هي  اددب أ دد ا هي ا صحيفظهددي لمحس،هددي ا المدد ص،ا  ا ريشدد
 صشيبحهي لكيقا،هي .

 صان تاق امريي صأره مكهم فإن الملك با  دي الغزال
صب  أرواب ال ايلة ا فالف لدمة ال ايلة ا مي  أبدوه ف ااتد  امي ا فضد ي لاكديس اتدي  

بزس صالكوب اطع ا صحة مخديبج امي ا إذا رطق الشيفا  ف ان الل،ل أقسل ا صالاج  
ا حددلصس لادد  ا قددوس حجددة ا ب ا ددة دل،ددل ا اددلمة إرشددي، ) ذلددك ف ددل   يؤتلدد  مدد  

 [4يشي،(  الجماة :
 ف  الاض  إمييا ف  الكضل حجة ا ف  الكلك  ا م ا ف  الاغة أاتيذ ف  الذاي،  ية .

    .ا   ب  أمة م   زس فلبحين الذغ أا   ا ص يش ف  ماة ل،كاع أي الض
الشيفا  لم يلتك  إلب الكلب صلو أر  مرطا س   ا صلم يت ل  اب الجيه فهو أبد   ا صل د  
أ ذ باابي  الخاود ا صهجد  أادبي  الاكدي، ا فامدي  فد  حليتد  الدكاس اممديبس ا صأحلدي 

 [.27بوفيت  الكاس المطمئكة ا فكوديه ) ابجا  إلب ببك با لة م  لة(  الاج  :
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لديط صاللدليط صاللداطة صاللدطوس فداي  أصدحيبهي باد  مدوتهم ) هدل إذا ايرده الحلديس بيلب
 [.98تحس مكهم م  أح  أص تلمع لهم بازًا (   م يم :

 ك  الشيفا  : اتبيع امث  عبيدس ا الوقو  مع الكضل  ضدل ا تدوق،  ال دحبة  ض،د س ا 
دب   جهدديدا تااددلم الكدديس ببيرلددة ا تدد ل المايصدد  هجدد س ا أهددل الحدد يث بلصس ا  بد الشر

 المست  ة اااة ا  ام ال لي   ا المك ب ذرل ا ال رلي در،ئة .
ب ا إلب البيدية فهذ  شدا  هدذيل ا ادين بأادي صادواه ذيدل ا احتلدب  ادم ميلدك ا صمدص 

 فهم أب  حكلاة ا صجمع ب،  الك   صالشا  ا صال صاية صال باية صالاضل صالكضل .
ة ا أ جدددب مدددي فلددد  بصح الشددديفا    صبدددة حجيزيدددة ا صف ددديحة   االدددة ا صبقدددة م ددد ي

التج ي  ف  المذهب الض يم ا صق ي التاص،ل ف  مذهب  الج ي  ا اخ  الشدا  لاشد ياة 
ا صالكحددو لاددوح  ا صالدد أغ لا صايددة ا التاا،ددل لاتاصيددل ا حماتدد  الهمددة فا ددكيه الطاددب ا 
ص اع ال رلي فالس تيج الضسدولا  دي  الد رلي صالد رييي ا صجيردب الشدلطين صالشد  صالشدهوس 

 لشسهة .صا
 إن  طب أطكب صأط  ا صأتب بال أط،ب .. صان أفتب شاب صااب صأصفب .

فاج   وي اإلالي ا صر س بايي  امقزاي صأبضب ذا ه لديييا دمل ال لل ا صاكتلا 
 [.46الجهيلا ) صان اين ما هم لتزصل مك  الجبيل(  إب اهلم :

حججدد  شددب  الخددوابج ا ار لدد  بدد  ظهدد  الجس يددة ا صثاددم بدد  قدد ب الض بيددة ا صأ  جدده 
 صاهتز ف  ي ه اكين اللكة.

 ف         تاك امبصاح ا صجماكي بهم مع أهل الاام صال لح ا صصاب
 الشلخ: ي   ب   س    الض ر  

 ـــــــــــــــ
 الشافعي

قيل ل  اإلميي ميلك: إن   تاديلب قد  ألضدب فد  قابدك ردوًبا فدل تطائد  بيلما دلةا صاتدق 
 الاون لك شان    فإر  

هدا ص اه )فيطمة بكه  س    امزديدة( مولودهدي 150ف   زس بابض فالط،  اكة 
)محم  ب  إدبيس الشيفا ( ف  راس الايي الذغ توف  فل  اإلميي )أبدو حكلادة( للمدو  
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 -صداب    الد  صادام- يلم صيول   ديلما يمدد امبض  اًمدي صيح،د  ادكة بادول   
 ف  الج    ام اب. -صاب    ال  صاام-ال اول صياتض  الشيفا  مع 

فتا الشيفا   ،كلد   ادب الحلديسا فادم يجد  صالد ه بجيربد ا ح،دث مدي  باد  صالدتد  بدزم  
ق ، ا فكشا يتلًميا ل   أم  الطيه س  و ت  بحكيرهي    فض ان أبل ا صارتضاه بد  أمد  

يا صظادده ت بلدد  ت بلددة إلددب ماددة صهددو ابدد  اددكت، ا فا،هددي أهادد  ص شدد، ت  ص امددي، اإلاددل
صدديلحةا صت  دديها صتامددل أن ياددون مدد  الاامددي، ال دديلح، ؛ الددذي  يددام صن بدديلما ص  

 صيكهون    المك  .
حاد  الشديفا  الضدد  ن ال د يم صادك  اددبع ادك، ا ثددم شد ع فد  حادد  أحيديدث باددول   
 صاب    ال  صااما صأم  تشجا  صتش  م  أزبه صتحكو  الد ا صلمدي ادين الشديفا  ال
يضو   اب دفع أج  المحا  أص ش ا، الوبق الذغ يلجل فل  محاوظيتد ؛ ادين يطدو  
 شوابع صط قي  ماة يجمع قطع الجاود صااف الكخ،ل ص ظيي الجميل للاتب  ا،هي  

صامددي أتضدد  الشدديفا  تح دد،ل الااددم أتضدد  ال مدد ا حتددب اددين ي مدد   شدد س اددهييا فددل 
قس،ادة )هدذيل( فد  البيديدةا صهد  قس،ادة يخطط ف  اهم صاح  مكهديا ثدم أبادات  أمد  إلدب 

أشددايبهما  ما صفدة بيلا ديحة صالسل دة؛ فماددث ب،دكهم ادبع ادك،  يددتاام لغدتهما صيحاد 
حتب  يد إلب ماة ف دلا الالدينا يكشد  امشدايبا صيدذا  اآلدا  صأ بديب الاد   إلدب 
أن اتجدد  إلددب ط يددق الاضدد  صالحدد يثا ف حددل الشدديفا  إلددب م يكددة باددول   صدداب   
 ال  صااما ل،اتض  بايلم الم يكة اإلمديي )ميلدك بد  أردس( إمديي داب الهجد سا صلمدي التضد  
ب  قيل ل  اإلميي ميلك: إن   تاديلب قد  ألضدب  ادب قابدك ردوًباا فدل تطائد  بيلما دلةا 

 صاتق   فإر  الاون لك شان.
ا صال جدكا إلدب  لهدو أص مجدونا صأ ذ الشيفا  بتاك الك لحة الغيللةا فمي ميل إلب ش ٍ 

بل اين قيرًاي بمي قلم   ل ا ي  ب بيلضا،دلا صيضكدع بيلللد، ا صيدزداد زهدً ا اامدي صقدف 
 اددب المددة الدد رليا صيعددلش فدد  محدد ا  الحددق ملددبًحي مكيجًلدديا ياسدد    بالددير  صقابدد ا 
صظل الشيفا  يتتامذ  اب ي  اإلمديي )ميلدك( حتدب ارتضدل  ديلم الم يكدة إلدب جدواب ببد ا 

يفا  بحل م  با  إلب أ د  ا يدتاام  ادب أيد غ  امي هدي صشد،و هيا فدتاام فد  ل   الش
الادد اق  اددب يدد  )محمدد  بدد  الحلدد ( تام،ددذ أبدد  حكلاددة ص ،دد ها صهكدديل ظهدد   صددلبة 
الشيفا  صقوتد  صق بتد   ادب التحمدل صال دس ؛ ح،دث إن باد  الوشديس قد  اتهمدوه  كد  
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اادوي، ا صل كد  اادتطيع ب ضتد  فدد  أم،د  المدؤمك،  )هديبصن ال شد، ( بيلتشدلع صمكيصد س ال
   صببيطة جاش  أن يكا  هذه التهمة    رال .

ثددم تدد ل بغدد اد إلددب ماددة ح،ددث تااددم  اددب يدد  )ملددام بدد   يلدد  الزرجدد ( ص)اددفلين بدد  
 ،،كة( صف  الح ي الما  أ ذ الشيفا  ياض  دبصا ا صح   مجال  أريس م  جملدع 

ص يصة ف  مواام الحجا ثم  يد م س أ د    امقطيب صالسا انا صالتضب ب  ابيب الاامي،
 ام ا  هدا صاين ل  بهي مجاس  ام يح  ه الاامي، يلتزي صن م 195إلب بغ اد اكة 

 صيض  ه الطل  م  ال ماين.
هددددا ل،كشددد  مذهبددد  ف،هددديا صل،ستاددد   ددد  جدددو 198صجددي، الشددديفا  إلدددب م ددد  فددد   ددديي 

مدد ص بدد  الادديص( صأحبدد  اال دط ابي  الللياددلة فدد  الادد اقا صألضددب دبصادد  بجدديمع ) 
الم دددد يون صأحددددسهما صبضدددد  فدددد  )م دددد (  مددددس اددددكوا  ق دددديهي ااهددددي فدددد  التدددداللف 
صالت بيس صالمكديظ س صالد د  ادب الخ دوي صمد  أشده  مؤلايتد : اتدي  )امي( فد  الاضد ا 

 صاتي  )ال ايلة( ف  أصول الاض ا صهو يرا ا أصل اتي  ير كف ف  هذا الاام.
أحمد   ،دً ا مد  فضهدي،   د ه صمد  باد هما ادال  سد    بد صق  لضد  الشديفا  تضد يً ا اس

بدد  حكسددل صالدد ه  دد  الشدديفا  فضدديل: يددي بكدد ا اددين الشدديفا  ايلشددمس لادد رلي صالايفلددة 
 لاس ن.

 صق،ل فل  :
امر الشيفا  إم يم     فم تا  ف  بيحة الاام صااع  صم ْ  ي كر   

س الشديفا ا صيضددول يحد ص  ادب أال ياوتدد  دب  -أحد  تلم،ددذه-صادين أحمد  بدد  حكسدل 
محدد  أصددحيب : )يددي أبددي ياضددو ا اقتددبس مدد  ال جددلا فإردد  مددي بأ   ،كدديغ م ادد (صاين 
صددداب    الددد  صادددام ادددفلين بددد   ،،كدددة( أادددتيذ الشددديفا  يلتالددد  مكددد   ددد  باددد  

 امحايي الاضهلة الت  لم يضف  ا،هي.
 ادما  صاين الشيفا  يض   اللي ي  الطوال فد  دبصس مت داةا يكتضدل مد   ادم إلدب

يجاس ف  حاضت  إذا صاب الاج ا فلاتل  م  ي ي صن تاام الض  نا فإذا طااده الشدمس 
قددديموا صجدددي، طدددل  الحددد يث فللدددالور  تالددد، ه صمايرلددد ا فدددإذا ارتهدددوا جدددي، باددد هم مددد  
ي ي صن تاام الا بلة صالاد صض صالكحدو الشدا ا صيلدتم  الشديفا  فد  دبصاد  مد  باد  

 صلس الاج  حتب صلس الظه   
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مدي ادين الشديفا  فض،ًهدي صمحد ًثي اس،دً اا ادين أيً دي شدي ً ا بالًضدي فديض شدا ه بدديلتض   صا
 إلب  ا فهي هو ذا يلتغا    صي  وه قي ل:

ْاس  ص يق ْه مذاهس  اًَّمي    صلمي ق لي ق   جااهر بجي   رحو  او ل ار
ْرتر ر  ل  بب    اين  ارول أ      تايظ م ك  ذ رْس  فامَّي ق     ْ ظ ميباْاو 

 صيوص  الشيفا  م   لل شا ه باال ر د  اب اللفل  قي ًل:
 فخ،  م  إجيبت  اللاو    إذا رطق اللفل  فل تجب 
 صان  ا،ت  امً ا يمو     فإن اامت  ف جه  ك 

صي ددوب  ددزس رالدد ا صان ايردده ثليبدد  ق يمدد  بيللددةا فتحتهددي راددس أبلددة  زيددزس  يللددة ال 
 م ،ل لهي فلضول:

 بااس ل ين الااس مكه  أْك   ا   و يبيع جملاهي ا َّ ثلي  ل
هي  راوٌس الوب  ايره أجلَّ صأْكس  ا   صف،ه  راٌس لو يرضيسر ببْا  

صمدد ض الشددديفا ا صق بدده ادددي ة صفيتدد ؛ فددد  ل  الددد  أحدد  أصدددحيب  صقدديل لددد : الدددف 
أصدبحه  فاجددي  الشدديفا : أصدبحه مدد  الدد رلي باحددًلا صإل دوار  مايبًقدديا صمدد  ادداس 

بًبيا صللدددو،  ماددد  ملاًلددديا ص ادددب ال ددد يم ادددبحير  صابًداا صال هللا  مدددي أدبغ المكلدددة شدددي
 بصح  ت ،  إلب الجكة فاهك،هي أص إلب الكيب فا زيهي.

هدا صباد  صدلس الا د    جده 204صمي  الشيفا  ل،اة الجماة م      بجب  يي 
اه الجكديزس مد  ب،دده الشديفا  )بم د ( مخت قددة شدوابع الالدطيط صأاددواقهيا حتدب صصدد

بإد ديل الدكاش إلددب  -ب د     كهدي-إلدب دب  اللدبيع؛ ح،دث أمد   اللد، س رفللدة 
ب،تهيا ثم رزله إلب فكي، ال اب صصاه  الد  صدلس الجكديزسا صقيلده: بحدم   الشديفا  

 إر  اين يحل  الو و،.
 ـــــــــــــــ

 أحمد بن حنبلاإلمام 
 

م يكة )م ص( صه  تحمل فد     جه صفلة بكه ملمورة بكه  س  الماك الش،بير  م 
بطكهي جك،ًكيا صمي إن صصاه إلب بغد اد حتدب صلد   )أحمد  بد  حكسدل( فد  شده  ببلدع 

 هد.164امصل اكة 
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كددين صالدد ه قي دددً ا فدد  جدددلش   ااددينا أمدددي جدد ه ف ددين صالًلدددي لدمددوي،  فددد  بادد س تلدددمب 
لد ها صا )ا  س( تيباة لسلد   ااينا صح،  بال أحمد  مد  الامد  ثدل  ادكوا  تدوف 

فكشددا يتلًمدديا ت اادد  أمدد  صت  دديها صتضددوي  اددب ت ب،تدد  صالاكييددة بدد ا ص دديش أحمدد  علشددة 
صدغ، ا  فض، سا فادم يتد ل لد  صالد ه  ،د  مكدزل  د،قا ممدي دفاد  إلدب الامدل صهدو طادل

ف دددين يادددتضب بضييدددي الدددزبصع مددد  الحضدددول باددد  اادددتئذان أهاهددديا صيكلدددج ال لدددي  صيسلاهددديا 
الط يدقا صاددين  رالدد  للحمدل أمتادة الكديس فد  صي دط  فد  باد  امصقدي  أن يدؤج 

 ذلك  ك ه أف ل م  أن يم  ي ه إلب  ، ه.
حاددد  أحمددد  الضددد  ن ال ددد يما صلمدددي بادددل أببدددع  شددد س ادددكةا دبس الاغدددة الا بلدددةا صتاادددم 
ال تيبةا صاين يحب الاام ا ،دً ا حتدب إن أمد  ايرده تخدي   الد  مد  التادب صالمجهدود 

ق  ح   ذا  يوي أر  أباد أن يخ ج لاماين الذغ يدتاام ال س،  الذغ يسذل  ف  التااما ص 
فل  ال سلة قسل طاوع الاج ا فجذبت  أمد  مد  ثوبد ا صقيلده لد : يدي أحمد  ارتظد  حتدب 

 يلتلض  الكيس.
صم ه امييي حتب بال أحم  الخيملة  ش س م   م ه فاباد أن يدتاام أحيديدث بادول 

لشد،وخا فادم يتد ل شدلًخي فد  بغد اد إال م  ابديب الاامدي، صا -صاب    ال  صاام-  
 صق  ااتايد مك ا صم  ش،و  : أبو يوافا صهشلم ب  مش، .

صف َّدد  أحمدد  أن يطددو  بددسلد الملددام،  ل،اتضدد  بابدديب  امي هددي صشدد،و هي ل،كضددل  ددكهم 
امحيديدددث التددد  حاظوهددديا فدددزاب ال وفدددة صالب ددد سا صمادددةا صالم يكدددةا صالدددلم ا صالشددديي 

ي اسهددي  مدد  بددلد اإلاددليا ف ددين فدد  بحلتدد  إذا لددم يجدد  دابددة صالادد اق صفدديبس ص ، هددي
يمش  حتب تتشضق ق ميه ل،اتض  بابيب الاامي، ف  هذه السلدا صظل أحم  ط،اة حليتد  

 يكتضل م  با  إلب    ا ل،تاام الح يث حتب أصبا م  ابيب الاامي،.
ه إميًمددي اددال  أحدد  أصددحيب  ذا  يددوي: إلددب متددب تلددتم  فدد  طاددب الااددما صقدد  أصددبح

لاملام،  ص يلًمي اس،ً ا   فضيل ل : )مع المحسد س إلدب المضسد س( صماكدب ذلدك أرد  اللدتم  
فدد  طاددب الااددم إلددب أن يمددو  صيدد  ل الضسدد ا صلددم يادد  فدد    دد ه أحدد  أحادد  مكدد  

دمَّْوه )إمديي اللدكة صفالد  المحد ث، (  -صداب    الد  صادام-لح يث بادول    حتدب ا 
ألف ألف حد يث   شدماه الماد ب مد  الحد يث صاآلثديبا صفتدو  صقيلوا: إر  اين يحا  

 التيبا،  صرحو ذلك.
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-صبا  أن تاام اإلميي أحم  ب  حكسل مي تااما صحا  مي حا  م  أحيديث بادول   
هدد( ص مد ه أببادون 24جادس فد  الملدج  الجديمع ببغد اد ادكة ) -صاب    ال  صادام

يس  ادب دباد  إابديال  ظلًمديا ف ديروا يدذهسون اكةا للاام الكيس أموب ديكهم؛ فاقسل الكد
 إلب الملج  ف  ال بيح البيك  ل،تخذصا لهم مايًري يجالون فل .

صداب -صاين أ اب ش ،  ك  اإلميي أحمد  بد  حكسدل مدي جماد  مد  حد يث بادول   
لدذلك ادين ياتبد  فد  أصباق يحاظهدي فد  مادين أمد، ا صقد  حد   ذا   -   ال  صاام

مكزل ا فا ذ ملبلد  صادل مدي فد  ب،تد ا فامدي جدي، اإلمديي أحمد  إلدب يوي أن ا ق لص 
صاب - الس،ها لم يلال    ش ، إال    امصباق الت  ياتب ف،هي أحيديث باول  

 صلمي صج هي اطمان قاب  صلم يحزن  اب مي ا ق مك . -   ال  صاام
 -  ال  صاامصاب  -صلم يا  اإلميي أحم  ب  حكسل مج د حيف  محيديث ال اول 

بل اين يامل بمي ف  هذه امحيديثا فلضول    رال : مي اتسهر ح يً ي إال صق   ماهر 
ب ا صاين اإلميي أحم  زاهً ا فد  الد رليا ي  دب بيلضا،دلا فضد  ادين ا ،د  العبديدس صالدذا  

.  
لاتادددذيب صامذ  بلدددسب شدددجي ت  مددد   -ب ددد     كددد -صقددد  تاددد ض اإلمددديي أحمددد  

  صالسددد ع التددد  حددد ثه فددد  زميرددد ا تادددك الادددت  التددد  تاددد ض مددد  أجاهدددي مواجهدددة الادددت
لا    صاللج  ف   ه  الخالاة المات ما ف ين ير    بيللليطا حتدب أ مد   الد  
  س م ا ا صد ل اللج  صظل فل   يم،  صر فا ثم   ج مك  م يً دي يشدت   مد  

تدولب الخالادة  الج احا صظل ف  مكزل  با  الوقه؛ حتب شا  ص يد إلب دبا ا صلمي
)الواثدق( الخلفددة لددم يتاد ض اإلمدديي أحمدد  لميدذا،ا ل كدد  مكادد  مد  االجتمدديع بيلكدديسا 
فظل مازصاًل  كهما حتب مي  الخالاة )الواثق( صتولب )المتوال( الخلفدة الدذغ  يمدل 
اإلمدديي أحمدد  مايماددة حلددكة ص دد ض  الدد  المدديلا ف ف دد ا ل كدد  ألددا  الدد  أن يا ددذها 

 الاض ا،. فت  ق ب  اا   اب
صب م ارشغيل اإلميي أحم  الش ي  بيلاام ص ،ق صقت  فإر  اين ش ي  االهتميي بمظه ها 
فضدد  اددين مدد  أرظددف الكدديس بدد ًريا صأرضدديهم ثوًبدديا شدد ي  االهتمدديي بتهددذيب شددا  بأادد ا 
صاددين اإلمدديي أحمدد  يم،ددل إلددب الاضدد ا،ا صيضدد بهم مكدد  فدد  مجالدد ا صاددين حالًمدديا ا ،دد  

ا،كة صالوقيبا صاين إذا جاس ف  مجال  با  الا   ال يدت ام حتدب التوا ع تااوه الل
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ش ي  الحلي،ا ا يم ام لقا اخل،يا صاين مع ل،كد   -ب      ك -يرلالا امي اين 
 ش ي  الغ ب  .

صاإلميي أحم  مؤاس المذهب الحكسا  أحد  المدذاهب الاضهلدة امببادةا صقد  تد ل اإلمديي 
ملددك ( صهددو أكسدد  اتبدد  صأهمهددي بددل هددو أكسدد  دصاصيدد  اللددكة أحمدد  اتًبددي ا ،دد س مكهددي: )ال

 صالمكلوخ(. الكسويةا إذ يحتوغ  اب أببا،  ألف ح يثا صاتي  )الزه ( ص)الكياخ
صاشت   ال  الم ض يوي  ملسا فتو داا فامدي  -ب      ك -صم ض اإلميي أحم  

بغ اد صا   هدا صف  241كيره ل،اة الجماة ال ير   ش  م  شه  ببلع امصل اكة 
بادديلهما  بصحد  إلددب بيب هديا فحددزن  الد  الملددامون حزًرددي شد يً اا صصدديح الكديسا ص ددل

حتب اان ال رلي ق  ابتجها صامتد  اللاك صالشوابعا صأ  جه الجكديزس باد  ار د ا  
الكيس م  صلس الجماةا صشلا  مي يض   مد  اده مي دة ألدف إرلدينا بيإل ديفة إلدب 

كدديزل ل،اضددوا رظدد س الددوداع ام ،دد س  اددب اإلمدديي أحمدد  بدد  الددذي  صددا صا إلددب أاددطا الم
 حكسل

 ـــــــــــــــ
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 ابن حزم األندلسيالعالمة 
 

ي      ل   ب يٍد ص ح  ي ص أ ْرشر ره ي ف  ار اروٌي أ بر اه  ْرل ي  ر  مرك يغ م    ال ا
ي      ْا ره ي ف   الم ح  ب ذ  ك    الَّت   ت ك يا   در  يٌ، إلب اْلضرْ  ن  ص اللا

ق  تحضضده أمك،تدك أيهدي الاالد ا فاف ديبل صاتبدك لهدي مايردة  ظلمدة فد  رادوس ال  ،د ي  
مدد  أبكددي، اإلاددليا ي باددورهي باكييددةا صيلددتا، صن مكهدديا صيتخددذصن مكهددي م ددبيًحي اامددي 

  ل بهم الط يق.
ف  )م يكة( ق طبة الليح سا إح   م ن امر لس صف  ق د  أحد  الدوزبا،ا فد  أصا د  

اس،د ا  هدا اين م،لد طال مبيبل أصبا ل  با  ذلك شان384 يي شه  بم ين ف  
 ص طي  . ف ح ب  صال ه ف ًحي ش يً اا صشا    ابحير  صتايلب  اب رامت 

رشا الغلي فد  ق د  أبلد  رشداس ا يمدةا فضد  ادين أبدوه صزيدً ا فد  ال صلدة الايم يدة صتاادم 
ن الخددب صال تيبددةا صتمدد  اميدديي الضدد  ن ال دد يما صالحدد يث الكسددوغا صالشددا  الا بدد ا صفكددو 

ف ا د ا  صياس  الغليا فلجاا  أبوه ف  صحبة بجل صيلا يشد    الد ا صيشدغل صقده
صي حب  إلب مجيلس الاامي،.. إر : ) ا  ب  أحم  ب  اا،  امر لل ( الشه،  بيب  

 حزي امر لل .
هددل الااددم كيرده أادد ت  لهدي مايرددة م موقددة ص  اقدة فدد  الكلددبا فدد)بكو حددزي( ادديروا مد  أ 

صامد ا صم  ذصغ المج  صالحلبا تدولب أك د  مد  صاحد  مدكهم الدوزابسا صرديلوا بض طبدة 
 جيًهي   يً ي.

صاين صاب    ال  صاام أحم  ب  اا، ( صال  )اب  حزي( م   ضدل، ال جديلا الدذي  
ريلوا حظ،ي صافً ا مد  ال ضيفدة صالاادما صلدذلك ادين ياجدب ممد  ياحد  فد  ال دليا صيضدول: 

إر  م جب مم  ياح  ف  مخيطبة أص يج ، بااظة قاضة ف  مايتبةا مر  يكبغ  لد  )
 إذا شك ف  ش ، أن يت ا ا صيطاب  ، ها فيل لي أصاع م  هذا(.

صايره هذه ال ضيفة الواااةا صالشخ لة المتزردة الايقادة هد  التد  أهاده صالد  ابد  حدزي 
فدد  أصا دد   لفدة بكدد  أملددة لتدول  مك ددب الدوزابس لاحيجددب المك ددوب ابد  أبدد   ديم  

فدد  امردد لسا صفدد  الض دد   دديش ابدد  حددزي علشددة هيد ددة ب دد سا صرشددا رشدداس مت فددةا 
تحوط بهدي الكامدةا صتلزمهدي ال احدة صالتد  ا فدل  د،ق فد  بزق صال حيجدة إلدب مديلا 



 125 

صحول  الجوابغ الحلين صب م هذه المغ يي   يش اب  حزي  فلًاي لم يض   ما دلة.. 
ادم   صااد  بد   الًمديا أرد  بد غ، اللديحةا ادالم اإلداي )أغ:  كدل يضول ف  ذلدك: )يا

حددلاًل( صددحلا البشدد سا رضدد  الحجددزسا صأردد  أقلددم بدديهلل أجددل امقلددييا أردد  مددي حاادده 
 إلب يوم  هذا(. مئزبغ  اب ف ج ح اي قبا صال يحياسك  بب  باس، س الزرب مكذ  ضاه

   ا فيرتضدل ابد  حدزي مدع صالد ه إلدب صتغ،   امحوال؛ فض  مي  الخالاةا صجي،  الاة 
    ق طبة با،ً ا    الاتكةا صم  يومهي صالمح  تلحق ابد  حدزيا فيلحلديس ال تلدتض ا 
 اب حيلا فضد  اشد   لد   د  أرليبهديا صأذاقتد  مد  مد ابس ااادهيا باد مي ايرده لد  رادم 

صباد هي هدد 404ال  يقا صا ط )اب  حزي(إلب الخ صج م  ق طبة إلب )الم   يَّة( ادكة 
 يش ف  ت حديل ملدتم  بلدسب اللليادة صا دطهيد الحاديي لد ا صادين ابد  حدزي صاادع 
االطلعا يض أ ال  ،  م  ال تب ف  ايفة المجيال ا اي  ه  اب ذلك ازدهيب ماتبي  
ق طبدددة بيل تدددب المتكو دددةا صاهتمددديي أهدددل امرددد لس بددديلااوي صاآلدا ا صاشدددته  ابددد  حدددزي 

ا ف دددين بحدددق موادددو ة  املدددة أحيطددده بددديل  ،  مددد  باامددد  الغزيددد ا صثضيفتددد  الوااددداة
 المايب  الت  ايره ف     ه ف  تما  صاحيطة.

صفضهد ا  قيل  ك  أحد  الاامدي، )أبدو  سد    الحم،د غ(: ادين ابد  حدزي حيفًظدي لاحد يث
ملتكبًطي لدحايي م  ال تي  صاللكةا متاك  ًكي ف   اوي جمَّة  يمًل باام ا مي بأيكي م اد  

 ع ل  م  الذاي،ا صا  ة الحا ا صا ي الكاس صالت ي ..فلمي اجتم
صبادد  أن باددل ابدد  حددزي بتبددة االجتهدديد فدد  امحادديي الشدد علةا طيلددب ب دد صبس ام ددذ 
بظيه  الك دوص فد  الضد  ن ال د يم صالحد يث الكسدوغ الشد يفا صادين ابد  حدزي متكدوع 

اددددب ال،هددددود ال تيبددددي ا اتددددب فدددد   اددددوي الضدددد  ن صالحدددد يثا صالاضدددد  صامديددددينا صالدددد د  
صالك دديب ا صالمكطددق.. ص ، هددي مدد  الااددويا قدديل  كدد  أحدد  المددؤب ، : اددين ابدد  حددزي 
 أجمع أهل امر لس قيطبة لااوي اإلاليا صأصااهم ما فدة مدع توادا  فد   ادم الالدين
)أغ  اددوي الاغددة( صزيدديدس حظدد  مدد  السل ددة صالشددا  صالما فددة بيللدد،  صام بدديب.. صقدد  

امي دة مجاد ا تشدتمل  ادب ثمدير،  ألدف صبقدة تض يًبديا امدي قديل بال مي اتب  اب  حدزي أبب
ابك  الا ل.. يضول  ك  اإلميي )أبو حيم  الغزال (: صج   ف  أامي،   تاديلب اتيًبدي 

 ألا  )اب  حزي امر لل ( ي ل  اب  ظلم حاظ  صا،لن ذهك .
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كم فددد  شددغل ابددد  حددزي مك دددب الددوزابس ثدددل  مدد ا ا صادددين صفل،ددي لاس،ددده اممددوغ الحدددي
امردد لسا صموالًلددي لهددما يامددل  اددب إ دديدس الخلفددة لا صلددة اممويددةا صيدد   أحض،تهددي فدد  
الخلفددةا صبلددسب ذلددك اددين يادد   ض رالدد  لدادد  أص اللددج  أص الكادد ا صقدد  دبدد  لددد  
  دوم  الماي دد ا صأصقادوا ب،كدد  صبد،  اللدداطين حلددً ا صحضدً ا  الدد ا حتدب أح قدده اتبدد  

 ضيل اب  حزي ف  ذلك:ف   ه  )المات   ب  عبيد( ف
ْ ب غ    فإن تح قوا الض ْ طيس ال ت ْح  قروا الذغ  ت مَّك  الض طيسر ب ْل هرو  ف   ص 
ك ي س  اْه ب  ْ،ثر اْات ض  ،ر  م ا   ح  يْ ف  ف  قس غ      ي ل  ي ْكز لر إ ْن أرزل صر  ص 

 ا يضدول لد صق  مكا   اب  حزي ذاك س قوية صب يهة حي  سا ف دين متوا دًاي  ا شديكً ا
فددد  ذلدددك: )صان أ جسددده باامدددك فدددي ام أرددد  ال   ددداة لدددك فلددد ا صأرددد  موهبدددة مددد    
مجدد دسا ص ه ب دددك  إييهددي ببادددك تاددديلبا فددل تضيباهدددي بمددي يلدددخط ا فاااددد  يكلددلك ذلدددك باادددة 

.)  يمتحكك بهيا تول   الك رللين مي  امه  صحاظه 
كدديفق الحاددييا صيدد ف  صاددين  زيددز الددكاسا صاثددق ال امددة أمدديي   ددوم  صأ  ا دد ا ال ي

قسول ه اييهم حتب لو اسب ل  ذلك ال  ،  م  المتي با صايره صاة الوفدي، ملزمدة 
 ل ا ف ين صفل،ي ل يك  صا وار  صش،و  ا صل ل م  ات ل ب .

ص)الا دل بدد،   صتاد س ابد  حدزي لاتداللف؛ فدا  ج اتًبدي ا ،د سا م دل: )المحاَّدب( فد  الاضد 
ي  الا  ( ص)جوامع أهل اآلبا، صالكحل( ص)اإلحايي  ف  أصول امحايي( ص)جمه س أْرل 

الل، ( ص)ال د  اب م  قديل بيلتضا،د ( ص)شد ح أحيديدث الموطدا( امدي ياد  اتدي  )طدوق 
الحميمدددددة( مددددد  أشددددده  اتبددددد ا صفلددددد  ال  ،ددددد  مددددد  الشدددددا  الدددددذغ قيلددددد  فددددد  مختادددددف 
 المكياددبي .ص يش هددذا الاالدد  فدد  محدد ا  الااددما يت دد   لاظاددم صالجهددلا صيجيهدد  مددع
ذلك هو  رال ا صبا  حليس حيفاة بيل ايح صالاام صال س   ادب اإليدذا،ا لضد  ابد  حدزي 

 هددد  دد   مدد  يضدديب  إحدد   صاددبا،  564ببد  فدد  ال دديم  صالاشدد ي  مدد  شددعبين اددكة 
اددكةا صيضددف )أبددو يواددف ياضددو  المك دددوب( ثيلددث  ااددي، دصلددة الموحدد ي  أمدديي قسددد ه 

 عليل  اب اب  حزي يشًاي صلم يتميلك رال ا فلضول: ال الكيس 
 ـــــــــــــــ
 الجويني إمام الحرمين
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 سد   ب،  أح ين صال ي  ح ي ،   اب تكشدئة أبكي همدي تكشدئة إادلملة صدحلحةا صلد 
هددددد فددد  جدددوي  )صهدددد  م يكدددة بددد،  بلددددطيي 419المادددك بددد   سددد    بدددد  يوادددف ادددكة 

يبوب( بسلد فيبس صرلليبوب( بسلد فيبسا فوال ه ) س    الجويك ( اين ياض  ف  )رلل
المجيلس لامكيظ س صالاتو ا صتاالم الخيصة صالايمةا صاين يحب الاام حب،ي ش يً ا حتب 
إردد  اددين يدد  و صيضددول: )الاهددم ال تاضكددي  دد  الااددم باددي ق صال تمكاكددي  كدد  بمدديرع( صاددين 
زاهً ا  يبً ا يح ص ح ًصي ش يً ا  اب أال يضع ف  الشسهي ا حتب إر  اين يحتيط ف  

 ، الزايس ف،ؤديهي ف  اللكة م ت، ا  وًفي م  الكللين صزييدس ف  الض بب.أدا
صالزي الطاددل ال ددغ،  ) سدد  الماددك( صالدد ه الاالدد  المحدد   المددت اما فددتاام الاضدد  صالاغددة 
الا بلة  اب ي ي ا امي تاام م  صال ه االلتزاي با لق اإلالي ايمميرة صال  ق صحب 

لد ا صتادوق الجدويك   ادب زمل د  ممد  اديروا يتاامدون  الخ، ؛ فض  اين صال ه  ،  ق صس
صحد هيا بدل إرد    اب ي  أبل ا صلم يضت د  إمديي الحد م،   ادب قد ا،س الاادوي اإلادلملة

 أ ذ يطيلع ف  ال الااويا ي ل ل،ا  بكهيبه ق ا،س صاطلً ي.
 صقسددل أن يساددل ) سدد  الماددك( ادد  الاشدد ي  أصددبا أحدد  ام مددة ال بدديبا صمددي إن تددوف 

 ها حتدب قاد  مايرد  لاتد بيسا إال أرد  اادتم  فد  تح د،ل الاادما ف دين يدذهب إلدب صال
)أب  الضيام اإلادا اي،ك ( صهدو مد  الاامدي، ال بديب يدتاام مكد  الاضد  صامصدولا صيدذهب 
فدد  الوقدده رالدد  إلددب مجدديلس ) سدد    محمدد  بدد   ادد  الكللدديبوبغ الخبدديزغ( ل،تاضددب 

  ك   اوي الض  ن.
لتدد  أقيمهددي بكللدديبوب يدد بس  اددوي الدد ي ا صاددين بيبً ددي فدد  مكدديظ س صظددل طددوال الاتدد س ا

الخ دويا يحديصبهم فد  ذاددي، شد ي ا صال يبغد  مدد  صبا، ذلدك إال إظهديب الحددقا إال أن 
أ  ا،ه أ ذصا يا، صن ل ا فتد ل )رللديبوب( إلدب بغد اد صاشدته  هكديلا صصفد  إللد  الكديس 

ويًلا صارمدي توجد  إلدب مادةا صظدل م  ال مادين لادتاام  ادب ي يد ا ل كد  لدم يضدم بهدي طد
بهدي أببددع ادكوا  تادد س ف،هددي لااادم صالعبدديدس يكشد  الااددما صياضدد  الد بصسا صيجمددع طدد ق 
المذهب الشيفا ا صايره هذه الات س اسًبي ف  تلم،ت  بإميي الح م،  ت  يًمي ل  صا تدزاًزا 

 بمجهوده صق به.
الحدق صالكدوبا صيض د  ل،اد  صاين يض   رهيبه فد  تاادلم الكديسا صهد ايتهم إلدب ط يدق 

بجواب ال عبة الش ياة ف  عبيدس  ا صباد  أن ق دب أببدع ادكوا  فد  مادة بجدع إمديي 
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)رظيي  الح م،  إلب )رلليبوب( صقيي بيلت بيس بيلم باة الكظيملةا الت  بكيهي ل  الوزي 
الماددك( ل،تددولب الجددويك  التدد بيس بهددي لمددي  امدد   كدد  مدد  باددوخ فدد  الااددم صرسددوس لددم 

واف  لغ، ها صظل بهي رحو ثلث،  اكةا صجي، إلل  ال  ،د صن مد  شدتب الدسلد يطاسدون يت
الاام  اب ي ي ا صم  أشه  تلم،ذه: أبو حيم  الغزالد ا صال لدي اله ااد ا ص سد  الغديف  

 ب  إامي ،ل الايبا .
صقددد  تددد ل )الجدددويك ( مؤلادددي    يددد س مددد  أهمهدددي: اتدددي  )رهييدددة المطادددب فددد  دبايدددة 

اتدي  اس،د  فد  الاضد  الشديفا  ص)الس هدين فد  أصدول الاضد ( ص)اإلبشديد  المذهب( صهدو
فدد  أصددول الدد ي ( ص)ال ادديلة الكظيملددة( صمدد  اتبدد  أيً ددي: )غلددي  اممددم فدد  التلددي  
 الظام( ف  الاض  اللليا  اإلالم  ص)الوبقي ( ف  أصول الاضد  صأدلتد .. ص ، هدي مد 

 59الامد   ام ، سا صتدوف  صلد  مد  ال تب المهمةا صق  م ض إميي الح م،  ف  أييم 
 هد478اكةا صاين ذلك اكة 

 ـــــــــــــــ
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صاللددلط، ا  قددل لدد  بدديهلل  الددك.. ميلددك ال تخددي  اددطوًس صال ادداطيًري.. تهيبددك الماددول
 تجدبا فضد  الاامدي،ا ال    اًوا يي ااطينصأره الذغ ال تحمل ف  ي ل اوًطي صال الًاي 

تذا   أرك اكده  سدً ا طي ًادي  ا تطلدع أصامد ها صتجتكدب رواهلد ا ياادو صدوتك بديلحق 
 ف  صج  الطغيسا فمكحك   قوس ص زس  

هدددا صصاصدداوا  ددزصهم 656تمادد  التتدديب مدد  إاددضيط الخلفددة اإلاددلملة فدد  بغدد اد  دديي 
لشدديي أ دد اد إلددب الشدديي صم دد  حدديما،  ماهددم الخدد ا  صالدد ميبا فهدديج  إلددب م دد  صا

  ا،دد س مدد  الاامددي،ا صأصددبحه هددذه الددسلد م اددًزا لاااددم ح،ددث ارتشدد   ف،هددي الملدديج 
صالمددد ابسا صصفددد  إل،هدددي طدددل  الاادددما مددد  ادددل مادددين ل، بادددوا  ادددوي الضددد  ن صالتالددد،  
صالحدددد يث صالاضدددد  صالكحددددو صال دددد   صالتدددديبيخا إلددددب جيرددددب الاالدددداة صالااددددك صالهك اددددة 

 صال يي لي .. ص ، هي.
) ز الد ي   هد577ا الجو الذغ يشجع  اب التااام صال بااةا صل  ب مشق  يي صاب هذ

 س  الازيز ب  محم  ب   س  الللي( فاتا  ،كل   اب الحلديس للجد  أاد ت  تادير  مد  
الاضد  ص دد،ق العدلشا صرشددا  دز الدد ي   ادب حددب الاادما فلددمع الحد يث الشدد يف مدد  

شددته  باامدد  صزهدد ها صتااددم  اددب يدد  الادديلم الجا،ددل )فخدد  الدد ي  ابدد   لدديك ( الددذغ ا
قي دد  ق دديس )دمشددق( الشددلخ )جمدديل الدد ي  بدد  الح اددتير ( ص ، همددي مدد  امادديتذس 

 ال بيبا حتب أصبا  يلًمي ل  مايرت  الم موقة ب،  أايتذت .
صاين مك ب الخطيبة ف  الجيمع امموغ )ب مشق( مك دًبي  ظلًمدي ال يتدواله إال ابديب 

  بددد   سددد  اللدددلي( فدددام  بددديلما ص  صرهدددب  ددد  المك ددد ا الاامدددي،ا فتدددواله ) دددز الددد ي
صص ع باامة الحقا صلم يا  يخشب ف    لومة ال ما فحيب  ال ب  ةا صأمي  ال 
 للةا صاين يضدول: )طدوبب لمد  تدولب شد،ًئي مد  أمدوب الملدام، ا فا دين  ادب إميتدة 

 الس ع صاحلي، اللك (.
ق ددي، دمشددقا ل كدد  لددم يلددتم  فلدد  هددد صاله اللدداطين ال يمددل اميددوب  635صفدد   دديي 

طددويلا بددل ت ادد  فدد  الادديي رالدد   كدد مي تددولب الحاددم )ال دديلا إاددمي ،ل( الددذغ اددين 
 اددددب  ددددل  مددددع الشددددلخ  ددددز الدددد ي ؛ من الماددددك ال دددديلا تحدددديلف مددددع ال ددددا،س،، ا 
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صأ طيهم ب،ه المض س صطس ية ص لضلنا صاما لهم بد  ول دمشدقا صتد ل لهدم ح يدة 
لللح مكهيا صفوق ذلك ص   ال ا،س،،  بجدز، مد  م د  إذا هدم ف،هيا صش ا، ا الح اة

ر  صه  اب أ ل  رجم الد ي  أيدو  اداطين م د ا فادم يد ض  الشدلخ  دز الد ي  بهدذا 
الو ددع المهدد، ا فهدديجم اللدداطين فدد   طبدد  مدد  فددوق مكسدد  الملددج  اممددوغ هجوًمددي 

ا دا،س،،  أص  كلًايا صقطدع الد  ي، لد  فد   طدب الجمادةا صأفتدب بتحد يم بلدع اللدلح ل
 ماهما صد ي الملام،  إلب الجهيد. التايصن 

   دددب اللددداطين ال ددديلا إادددمي ،لا صأمددد  بادددزل ) دددز الددد ي ( مددد  إميمدددة الملدددج 
امموغا صمكا  م  الاتو  صاالت يل بيلكديسا صلدم ياتدف بدذلكا بدل مكاد  مد  الخد صج 

يي  دد مدد  ب،تدد ا فضدد ب  ددز الدد ي  الهجدد س مدد  )دمشددق( إلددب )م دد ( فامددي  دد ج مكهددي
هد ثيب الملامون ف  )دمشق( لخ صجد ا فبادث إللد  اللداطين أحد  صزبا د ا فاحدق 638

ب  ف  ريباسا صطاب مك  الاودس إلب دمشقا ف ف ا فضديل لد  الدوزي : ب،كدك صبد،  أن 
تاود إلب مكيصبك صالب مي اكه  ال  صزييدس أن تك لد  لالداطينا صتاتدذب إللد  صتضسدل 

 ي ه ال  ، .
 يددي ملددا، ا مددي أب ددب أن يضسددل اللدداطين يدد غا ف ددًل  دد  أن فضدديل  ددز الدد ي : هللا 

أقسددل يدد ها يددي قددوي أرددتم فدد  صاٍد صأرددي فدد  صاٍد.. الحمدد    الددذغ  يفددير  ممددي ابددتلكم بدد ا 
فضيل ل  الوزي : ق  أم ر  اللاطين بذلكا فإمي أن تضسا ا صاال ا تضاتكا فضيل: افااوا مدي 

 ب ا ل م  
باسا صظدددل فددد  محبلددد ا حتدددب جدددي،  جكدددود م ددد  صا تضاددد  جكدددود اللددداطين فددد  ردددي

هد ف حب ب  )رجم ال ي  أيو ( 639ص ا ت ا صجي، الشلخ  ز ال ي  إلب الضيه س  يي 
ادداطين م ددد ا صصاله مك ددب قي ددد  الض ددديسا ص ط،ددب ملدددج   مدد ص بددد  الاددديصا 
 صاشته  الشلخ بيلا الة ف  الض ي،ا صالج أس ف  الحقا حتب أحب  الكيس صالتاوا حول .

ح ثه ل  حيدثة أثكي، تولل  الض ي، ت ل  اب شجي ت  ص  ل : فض  أفتدب الادز بد  صق  
 سد  اللدلي أن أمد ا، المميللدك حاديي م د  فد  ذلدك الوقده مديزالوا  س،دً ا بالًضديا صأردد  
يجددب بلددع هددؤال، اممدد ا، ل دديلا ب،دده مدديل الملددام،  صذلددك لتح يدد هم مدد   سددوديتهم 

م أن يت د فوا ت د   امحد ابا ف يرده هدذه ص تضهم بيلط يق الش   ا حتب يجدوز لهد
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الاتددو   دد بة قي ددلة لهددما حطمدده اس يددي،هما ص طادده م دديلحهم بددل إرهددم أصددبحوا 
 م  ًبا للخ ية الكيس با  أن قوغ راوذهما صزاد طغليرهما صا    مظيلمهم.

  ب امم ا، المميللك   ًبي ش يً اا صق موا شاو  إلب اللاطينا صطيلسوه بان يضكدع 
 س  اللليا بيلا صل  د  بأيد ا فتحد   ماد  اللداطين فد  ذلدكا صطادب مكد   الاز ب 

أن يتدد اهم صشددارهما فغ ددب  ددز الدد ي  صااددتضيل مدد  مك ددب قي دد  الض دديسا ص ددزي 
 اب مغديدبس م د ا فحمدل أمتاتد   ادب حمديبا صحمدل أهاد   ادب حمديب   د ا صاديب 

صبا،ها فخددددي   ااهدددم  ادددب ق ملددد   يبًجدددي مددد  الضددديه س؛ ص كددد مي  ادددم الكددديس   جدددوا 
اللاطين م  ال دوبسا صقديل لد  أ وارد : متدب  د ج  دز الد ي  مد  م د   ديع ما دك   
ف اب اللداطين بكالد  صلحدق بيلشدلخ صط،دب  ديط ها ل كد  لدم يضسدل أن يادود ماد  إلدب 

 الضيه س إال با  أن صافق اللاطين  اب بلع امم ا، المميللك ف  مزاد  اك .
مد ا، فد  المدزادا صادين مد  بد،  الدذي  اد،بي ون بجع الشدلخ صأمد  بدان يكديدغ  ادب ام

ف  المدزاد ري دب اللداطكةا فغ دب صاشدت  غلظد ا صبفد  أن يبديع امدي تبديع الميشدلةا 
صصيح ف  اس يي،: الف يكديدغ  ا،كدي هدذا الشدلخ صيسلاكدي صرحد  مادول امبض   هللا  

 م  بك  بللا .
سددوا إلددب ب،دده الشددلخ باددب ري ددب اللدداطين ف ادد  صأ ددذ مادد  جمي ددة مدد  اممدد ا،ا صذه

ي يدد صن قتادد ا صط قددوا البددي ا فخدد ج ابدد  الشددلخ فامددي ب هددم فددزع صبجددع إلددب أبلدد   ي ًاددي 
يخس ه بمي بأ ا ابتلم الشلخ ف  صجه ا صقيل ل : يي صلد غ أبدول أقدل مد  أن يضتدل فد  
اس،ل  ا ثم   ج إلب أم ا، المميللكا فكظ  إل،هم رظ س  زس صابي،ا صأطيل الكظ  إلب 

اللاطين الذغ اين شيهً ا الا ؛ فيبتا   مايصل ري ب اللاطين صاضب اللدلف  ري ب
مدد  يددد ها ثدددم بادددب صادددال الشدددلخ أن ياادددو  كدد  صيددد  و لددد ا صتدددمَّ لاشدددلخ مدددي أباد صبددديع 

 امم ا، ف  المزاد صاحً ا صاحً اا ص يلب ف  ثمكهما ثم ص ف  ف  صجوه الخ، .
مواقدف إيميرلدة فد  م،د ان الجهديد  د  صايره للاطين الاامي، )الاز ب   سد  اللدلي( 

التتدديب أ دد ا، اإلاددلي صالملددام، ا صاددين لدد  دصب فادديل فدد  هددذا اممدد ا صلددم ي ددْ ض  أن 
تتحمددل جمدديه،  الشدداب صحدد هي راضددي  الجهدديدا صهددو يااددم أن اللدداطين صبجيلدد  لدد يهم 

ا م  أموال ا ، س فضيل: إذا ط ق الا ص بلد اإلالي صجب قتيلهما صجيز ل م أن تا ذص 
ال علة مي تلتا،كون ب   اب جهيداما بش ط أال يبضب ف  ب،ه الميل ش ،ا صأن يؤ دذ 
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كددل مددي لدد   اللدداطين صاممدد ا، مدد  أمددوال صذهددب صجددواه  صحادد ا صيبضددب ل ددل الجكدد  
الح ا صمي ي اب  للحيب   ال  صيتليصصا هم صالايمةا صأمي أ ذ أموال الكيس مدع بضدي، 

 ا فل.مي ف  أي غ الجك  م  امموال
صقدد  اشددت ل الشددلخ ) ددز الدد ي ( بكالدد  فدد  الجهدديد الملدداا  دد  الادد صا صاددين دا ًمددي 
يحددد ض اللددداطين )قطدددز(  ادددب حددد   التتددديب حتدددب اتدددب   لددد  الك ددد  فددد  ) ددد،  

ي(صادددين صددداب    الددد  صادددام الادددز بددد   سددد  اللدددلي( 1260هدددد)658جددديلو (  ددديي 
يددوي  ،دد  إلددب الضااددةا فشدديه   شددجيً ي مضدد اًميا فضدد  ذهددب ذا  مدد س إلددب اللدداطين فدد 

اممدد ا، صالخدد ي صالحشددم يضساددون امبض أمدديي اللدداطينا صشدديه  الجكدد  صدداوًفي أميمدد ا 
صبأ  امبهددة صالاظمددة تحددلب بدد  مدد  ادددل جيرددبا فتضدد ي الشددلخ إلددب اللدداطينا صرددديداه 
بيام  مج ًداا صقيل: يي أيو ا مي حجتك  ك    إذا قيل لك: ألم أبوئ لك م  ا ثدم 

 الخموب  تسلا
 فضيل اللاطين رجم ال ي  أيو : هل ج   هذا 

قدديل الشددلخ: راددم تبدديع الخمددوب فدد  الحيرددي  ص ، هددي مدد  المك دد ا ا صأردده تتضاددب فدد  
 رامة هذه المما ةا صأ ذ الشلخ يكيدي  با اب صوت  صالاليك  صاقاون.

 فضيل اللاطين: يي ا، غ هذا أري مي  مات ا هذا م  زمين أب .
 ره م  الذي  يضولون: إري صج ري  بي،ري  اب أمة..فضيل الشلخ: أ

فاص ب اللداطين أصامد ه بدإ لق تادك الحيردي ا صمكدع تادك الماياد ا صشديع الخسد  بد،  
جمهددوب الملدددام،  صأهدددل الضددديه سا فلددال أحددد  تلم،دددذ الشدددلخ  دد  اللدددسب الدددذغ جااددد  

 خ:يك ا اللاطين أميي   م  ص ليك ه ف  م ل هذا ال،وي ال  يم  فضيل الشل
يدددي بكددد ا بأيدددهر اللددداطين فددد  تادددك الاظمدددةا فدددابد ر أن أذاددد ه لدددئل ت سددد   الددد  رالددد  
فتؤذيدد .. قدديل التام،ددذ: أمددي  اتدد   قدديل  ددز الدد ي : هللا  يددي بكدد ا ااتح دد  ر ه،بددة   

 تايلب فام أ ف مك .
صاددين صدداب    الدد  صاددام الاددز بدد   سدد  اللددلي( ب ددم فضدد ه ا يًمددي ا ،دد  ال دد قي ا 

  لمي اين ب مشقا صح ثه  ي ضةا ص يرب الكيس م  قاة الميلا صارخا ده فلحاب أر
أاايب البليت،  فا طت  زصجت  م ي هيا صقيله: اشت   لكي ب مكد  بلدتيري ر دل  ف فلد ا 
فا ددذ الم دديس صبي دد  صت دد ق ب مكدد ا فلددالت  زصجتدد : هددل اشددت يه لكددي بلددتيًري  قدديل: 
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ش سا فت  قهر ب مك ا فضيلده: جدزال   راما بلتيًري ف  الجكةا إر  صج   الكيس ف  
  ،ً ا.

 يًمي ي  و إلب   صيجيه  ف  اس،ا ا يام  بيلما ص   83ص يش الشلخ ) ز ال ي ( 
هدددددا فخدددد ج ال جدددديل صالكلددددي، صالشددددبي  660صيكهدددد   دددد  المك دددد  إلددددب أن تددددوف   دددديي 

فددد  ذلدددك -صامطاددديل يود دددون اددداطين الاامدددي،ا صصددداب  الددد  اددداطين م ددد  صالشددديي 
 الظيه  )ب،س س(. -قهالو 

)تضد  الد ي  بد   صق  أشيد ب  الاامي، صالمؤب ون حتب أطاق  ال  تام،دذه شدلخ اإلادلي
 دق،ق الا، ( لضب )ااطين الاامي،(.. بحم   الاز ب   س  الللي بمز الازس صاإلبي،

 ـــــــــــــــ
 2سلطان العلماء العز بن عبد السالم

 بضام ا / ا  ايلم الكبيه، 
تيبيخكددي اإلاددلم  الزاهدد  رمدديذج با اددة مدد  الاامددي، الادديما،  الددذي  أدصا بادديلتهم فدد  

 اددب أكمددل صجدد ا ف دديروا رس ااددًي يلت ددي، بهددم فدد  اددل زمددينا صرمدديذج يضتدد   بهددي فدد  
صقدده تراتضددد  فلددد  الضدد صس ال ددديلحةا صال امدددة الج يئدددة ا صالمجيبهددة ال ددد يحة فددد  ادددس،ل 

 إ ل، اامة   ....
   س  الللي هو م  ذلك الط از الا يد  الدذغ يجدب أن رلدتاهم اد، ت  صشلخكي الاز ب

فددد  حليتكدددي المايصددد سا فضددد  ادددين هدددذا ال جدددل أرموذجدددًي با ادددًي لاللياددد  البددديبعا صالاددديلم 
الملتك، ا صاالجتمي   المخاصا المتاس   اب ط يضدة اللداف ال ديلاا ف دين أمدة فد  

    ه أحلي   ب  موا  الملام، .
 ات صالدت  صرش

 577صل   س  الازيز ب   س  اللدلي اللدام  )الماد ص  بديلاز بد   سد  اللدلي(  ديي 
ي( فددد  دمشدددق صرشدددا بهددديا صتاضددد   ادددب أكددديب   امي هددديا فسددد ع فددد  الاضددد   1181هدددد )

صامصددول صالتالدد،  صالا بلددةا حتددب ارتهدده إللدد  بيياددة المددذهب الشدديفا ا صباددل بتبددة 
. فيادتحق لضدب "اداطين الاامدي،" بجد ابس امدي االجتهيدا صق   بيلاتيص  م  ال ماين.

 أطاض   ال  تام،ذه اب  دق،ق الا، .
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صبا  أن اكتماه ثضيفت  اتج  إلب التد بيس صاالفتدي، صالتداللفا صتدولب المكيصدب الايمدة 
أصاًلا ثدم فد  الضديه س باد  أن  -ملدضب بأاد –ف  الض دي، صالخطيبدة فد  ملديج  دمشدق 

 [(.1م   م ه)  هيج  إل،هي با  أن تجيصز اللت، 
 امح ا  التيبيخلة الت   يص هي :

تاتحه  ،كي الاز ب   س  الللي  اب أح ا  جليي اين يمدوج بهدي الاديلم اإلادلم ا 
 هد(  يص  ف،هي أح اثًي اليالة مؤلمة.660ص يش ثلثًي صثمير،  اكة )  

م  أي غ فض  أدبل ارت يبا  صلح ال ي  اميوب  المج، س , صاات داده ب،ه المض س 
هددد(ا صشدديه  دصلددة اميددوب،،  فدد  ه مهددي ص  دد  أييمهدديا صشدديه  دصلددة  583ال ددا،س،،  )

المميللك البح يدة فد  رشداتهي ص ز هديا صشديه  باد  الحمدل  ال دا،سلة  ادب فالدط،  
صم دد ا صشدديه  الغددزصس التت يددة المغوللددة الهمجلددة  اددب الخلفددة العبياددلة فدد  بغدد ادا 

صشدديه  هزيمددة التتدديب فدد   دد،  جدديلو  باالددط،  بالدديدس صتدد م، هي لامدد ن اإلاددلملةا 
 الف ال ي  قطز ااطين م  .

–شيه  شلخكي ال هذه امح ا ا فاث   ف  رال ا صبا    تاته ال صلة اميوبلة الضويدة 
إلددب دصيددل   كدد مي اقتلددم أبكددي، صددلح الدد ي  ال صلددة بادد  صفيتدد :  -قدديه س ال ددا،س،، 

صدصياة ف  حابا صدصيادة فد  حمديسا صأ د   فد  ف صياة ف  م  ا صدصياة ف  دمشقا 
حمددددصا صدصياددددة فلمددددي بدددد،  الكهدددد ي . صبدددد،  حادددديي هددددذه الدددد صيل  تاشددددش امحضدددديد 
صال اي سا صال ا،س،ون  ادب امبدوا ا صالتتديب يتحادزصن للرض ديض  ادب بدلد الشديي 

 صم  .
 موقا  م  الماك ال يلا ف  دمشق :

 سدد  اللددلي يدد  و إلددب أن يتحدد  ادداطين إزا، هددذه امص دديع المت ديددة أ ددذ الاددز بدد  
اميوب،، ا صتتح  اامدة الملدام،  لمواجهدة ام طديب المح قدة بهدم. صايرده صاد،ات  فد  
ذلك: الخطدب  ادب المكديب ا صالدو   صر دا اممد ا،ا صقدول اامدة الحدق الج يئدة التد  

 ألزي   بهي الاامي،..
الحدقا صالتد ب  فد  الاواقدب  صل   أر ب يتلدج،ب المتشدس ون با ااد  الحادم إلدب اامدة 

فض  ح   ف  ظل هذه امص ديع الضي مدة أن المادك ال ديلا إادمي ،ل اميدوب  ت ديلا 
مع ال ا،س،،   اب أن يلام لهدم صدا ًا صقاادة الشدالف صصد، ا , ص ، هدي مد  ح دون 
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الملام،  الهيمة , مضيبل أن يكج صه  اب الماك ال يلا رجم ال ي  أيو   فار    الد  
 س  الللي ذلكا صت ل ال  ي، لد  فد  الخطبدةا فغ دب ال ديلا إادمي ،ل  الشلخ اب 

هدددد( فابادددل إللددد  ال ددديلا أحددد   أ وارددد   639مكددد ا ص ددد ج الادددز مغي دددبًي إلدددب م ددد  )
يتاطف ب  ف  الاود إلدب دمشدقا فديجتمع بد  صالي ك د ر , صقديل لد : مدي ر يد  مكدك شد،ئًي إال 

لد  الشدلخ بادزس صابدي، الاديلم الملدام: "يدي  أن تك ل  لالاطين , صتضس ل ي ه ال  ، . فضيل
ملا،   مي أب يه يضس ل ي غ ف ًل أن أقس ل ي ه  يدي قدويا أردتم فد  صاد صرحد  فد  صادا 

 [(.2») صالحم    الذغ  يفيري ممي ابتلكم
 الشلخ ف  م   :

صقدددد  اددددبضت  شدددده ت  الااملددددة ص ، تردددد  ال يكلددددة ص ظمتدددد   –صتوجدددد  الشددددلخ إلددددب م دددد  
ياتضسا  ااطيرهي رجم ال ي  أيو  , صأك م  صصاله الخطيبدة فد  جديمع  مد ص ف -الخارالة

ب  الايصا صقا  ه الض ي، ف  م  ا صالتف حول   امي، م د  ص  فدوا قد بها صبديلغوا 
 ف  احت ام ..

فيمتكع  يلم م   الجا،ل الشلخ زا  ال ي  المكذبغ  د  اإلفتدي، بح دوبه احت امدًي لد  
ي راتد  قسدل ح دوبها صأمدي باد  ح دوبه فمك دب الاتلدي متاد،   صتض ي ًا لاام ا فضيل: "كك

 (.3فل ")
 موقا  م  اللاطين رجم ال ي  أيو  :

صب ددم المكيصددب الهيمددة التدد  توالهددي الشددلخ فدد  م دد ا فضدد  التددزي بضددول اامددة الحددق , 
صمجديه س الحادديي بهدي فدد  م د ا امددي التدزي بهددي مد  قسددل فد  الشددييا فهدو لددم يلدع  إلددب 

اةا صارمي ه  الت  ااه إلل  لج ابت  بهيا صلم ياد  يبديل  بهدي إذا بأ  المكيصب ال فل
أرهي تحول دصن ال  ع بيلحق صازالة المك  ا ا فض  تلض  م  صجود حيرة تسلع الخمدوب 

فشدديه  «فدد  الضدديه سا فخدد ج إلددب اللدداطين رجددم الدد ي  أيددو  فدد  يددوي  ،دد  إلددب الضااددة 
صمدددي اللددداطين فلددد  يدددوي الا،ددد  مددد  الالددديك  م دددطا،  بددد،  ي يددد ا صمجادددس المما دددةا 

 اب  يدس ادلط،  الد ييب الم د يةا صأ دذ  –امبهةا صق    ج  اب قوم  ف  زيكت  
امم ا، تضسل امبض ب،  ي غ اللاطينا فيلتاه الشدلخ إلدب اللدطين صرديداه: يدي أيدو ا 
مددي حجتددك  كدد    إذا قدديل لددك: ألددم أبددو ، لددك ماددك م دد  ثددم تسددلا الخمددوب  فضدديل 

ن: هدددل جددد   هدددذا  فضددديل الشدددلخ: رادددما الحيردددة الالرلدددة يبددديع ف،هدددي الخمدددوب , اللددداطي
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ص ، هي م  المك  ا ا صأره تتضاب ف  رامدة هدذه المما دة  يكيديد  ادذلك بدا اب صدوت  
قيل: يي ا، غا هذا أري مي  مات ا هذا م  زم  أبد . فضديل الشدلخ:  -صالاليك  صاقاون 

 ادددب أمدددة  ف ادددم اللددداطين بإبطددديل تادددك أرددده مددد  الدددذي  يضولدددون إردددي صجددد ري  بي،ردددي 
 (.4»)الحيرة

: " يددي -صقد  شدديع هدذا الخسد  –ص كد مي ادال  أحد  تلم،ددذه لمدي جدي، مدد   كد  اللداطين 
ا، غ الف الحديل  فضديل: يدي بكد ا بأيتد  فد  تادك الاظمدة فدابد ر أن أه،كد  لدئل ت سد  

: يددي ادد، غا أمددي  ات دد   قدديل: هللا  يددي بكدد  اا دد  فتؤذيدد . فضاددهر تح دد  ر ه،بددة   رالر
ام  ايلضب  (.5»)تايلبا ف يب اللاطين قر  

 الشلخ صجمي ة أم ا، المميلك :
صلم يتوقف الشلخ م س    م يب ة البيطل صال  ع باامة الحقا مهمي ااا  ذلك مد  

فددد   هددد  اللددداطين –المتي دددب صالتبادددي ا فضددد  ذاددد  أن جمي دددة مددد  أمددد ا، المميللدددك 
ا صأن حادددم الددد ق ملت دددحب  اددد،هم لس،ددده مددديل لدددم ي سددده  كددد ه أرهدددم أحددد اب -أيدددو 

الملددام، ا فددسا غهم ذلددكا فاظددم الخطددب  كدد هم فلدد ا صاحتدد ي اممدد ا صالشددلخ م ددمم 
 اب أر  ال ي دا لهدم بلادًي صال شد اً، صال ر يحدًيا صتاطاده م ديلحهم بدذلكا صادين مد  

 دددم جماددتهم ري دددب اللددداطكةا فياتشددديط   دددبًيا فدديجتماوا صأباددداوا إللددد  , فضددديل: راضددد  ل
 مجالًي , صيكيد   الام لس،ه ميل الملام، ا صيح ل  تض م بط يق ش   .

ف فاوا امم  إلب اللاطين فباث إلل  فام ي جع    ق ابه , فجد ْ  مد  اللداطين اامدة 
, ف،هي  اطة , حيصاهي اإلر يب  اب الشلخ ف  د ولد  فد  هدذا اممد ا صأرد  ال يتاادق 

ا صأبادددب  ي اتددد   ادددب حم،ددد  أر ددد ا بددد ا فغ دددب الشدددلخ صحمدددل حوا جددد   ادددب حمددديب
صمشب  ااهم  يبجًي م  الضيه س , قيص ًا رحو الشييا فام ي ل إلدب رحدو ر دف ب يد  
)ادددتة أملددديل( إال صقددد  لحضددد   يلدددب الملدددام،  ا ال ادددلمي الاامدددي، صال ددداحي، صالتجددديب 

 صأرحيلهم.
لحضد  فسادل اللداطين الخسد ا صق،دل لد : متدب باح ذهدب ما ردك  ف ادب اللداطين بكالد  ص 

 صاات  يه صط،ب قاب ا ف جع صاتضاوا ما  أن يكيد   اب امم ا، ؛ لسلاهم.
ثم حيصل ري ب اللاطكة أن يلطا  , فام ياد  ماد ا فديرز ج الكي دب صقديل: الدف يكديدغ 

  ا،كي هذا الشلخ , صيسلاكي صرح  ماول امبض  هللا  م  بك  بللا  هذا.
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لخ صاللددلف ملدداول فدد  يدد ها فطدد ق ف اددب بكالدد  فدد  جمي تدد  , صجددي، إلددب ب،دده الشدد
البددي ا فخدد ج صلدد  الشددلخ فدد أ  مدد  ري ددب اللدداطكة مددي بأ ا فادديد إلددب أبلدد  صشدد ح لدد  
الحيلا فمي اكت   لذلك , صال تغ،  , صقيل: يي صل غ  أبول أقل م  أن يرضتل ف  ادس،ل 
   ثددم  دد ج ااردد  ق ددي،   , قدد  رددزل  اددب ري ددب اللدداطكةا فحدد،  صقددع ب دد ه  اددب 

كي با يبله ي ر الكي ب , صاضب اللدلف مكهدي , صأب د   مايصدا  فبادبا صأ دذ يلدال ال
الشلخ أن ي  و ل ا صقيل: يي ا، غ  س  ا إيش )أغ ش ،( تامل  قيل الشدلخ: أرديدغ 
 ادددلام صأبدددلاام. قددديل: ففدددلم ت ددد   ثمككدددي  قددديل: فددد  م ددديلا الملدددام، . قددديل: مددد  

ادددب اممددد ا، صاحددد ًا صاحددد ًا , ص ددديلب فددد  ياب ددد   قددديل: أردددي. فدددتم  لددد  مدددي أبادا صرددديد   
 ( .6»)ثمكهما صاب   صص ف  ف  صجوه الخ، 

 جكيزس الشلخ :
صهاذا تم   حليس الاز ب   س  الللي ف  اايح متواصلا صتوا ع جدما صرادس أبلدة 

 مت فاة    حطيي ال رليا فكيل ثوابْ  ال رلي صاآل  س...
ضاادددة بيلضددديه سا صشددديه  المادددك الظددديه  صيختددديبه   إلدددب جدددوابها صتمددد  جكيزتددد  تحددده ال

ب،س س ا  س الخاق الذي  ماهي , فضيل لبا   واص : " ال،وي ااتض  أم غ ف  المادكا 
 ( .7من هذا الشلخ لو اين يضول لاكيس: ا  جوا  ال  الرتزع الماك مك ")

 بحم   ااطين الاامي،ا صبادع الللط، ا صرلال  تايلب أن ي زقكي م  أم يل .
 هد 1403ا المح ي 25 ب : مجاة اممة الضط يةا الا د الم 

؛ اب  تغ غ ب دغ )الكجوي الزاه س فد  8/209( اللبا  )طبضي  الشيفعلة ال س  (: 1)
؛ ابدد  الامديد الحكسادد  )شدذبا  الددذهب فد  أ بدديب مدد  7/208مادول م دد  صالضديه س(: 

 5/203ذهب(: 
المحي د س فد  تديبيخ م د  ؛ الل،وط  )حلد  8/210( طبضي  الشيفعلة ال س  ( 2)

 5/301؛ اب  صاصل )ما ج ال  ص  ف  أ بيب بك  أيو (: 2/161صالضيه س(: 
 1/315( حل  المحي  س( 3)
 8/212( طبضي  الشيفعلة ال س   : 4)
 8/212( الم جع الليبق 5)
 8/216( الم جع الليبق 6)
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 8/215( الم جع الليبق 7)
 ـــــــــــــــ
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 ابن تيميةشيخ اإلسالم 
 

 )حبل   اوسا صقتا  شهيدسا صرا،  اليحة( بحمك   يي شلخ اإلالي   
اضطه )بغ اد( ف  ي  التتيبا فا ذصا يخ بون السلدا صيااد صن العبديدا صالكديس ياد صن 
ل دد  )تضدد  الدد ي   مدد  أمدديمهما صقدد  ادديد الكدديس ذ دد  شدد ي ا صفدد  هددذا الوقدده الا دد،ب صر

 10( بديلغ   مدد  دمشدق فدد  يدوي االثكدد،  أحمد  بد   سدد  الحادلم بدد  تلملدة( فدد  )حد ان
يا باددد  ادددضوط بغددد اد فددد  أيددد غ التتددديب 1263يكددديي   12هدددد الموافدددق 661ببلدددع امصل 

 ب ل  اكوا .
ص وًفي م  بطش التتيب ارتضل ب  صالد ه إلدب )دمشدق( صايرده ما،ئدة بيلاامدي، صالمد ابسا 

( شدلخا 200)فا ذ يتاضب الاام  اب  امي هدي صشد،و هي حتدب صصدل  د د شد،و   إلدب 
صتادددوق )ابددد  تلملدددة( فددد  دباادددة الحددد يث صالاضددد  صالخدددب صالحلدددي  صالتالددد،  صادددك  ال 
تتجددديصز  شددد  ادددكوا ا فضددد  ادددين الطادددل ال دددغ،  )ابددد  تلملدددة( اددد يع الحاددد ا قدددوغ 

 الذاك سا حتب أدهش أايتذت  صش،و   م  ش س ذاي  .
وا بدل ادين يلديبع صلم يا  الطال ال غ،  )اب  تلملة( اغ، ه مد  امطاديل ياادب صياهد

إلب مجيلس الاامي، يلتمع إل،هما صيلتا،  مكهما صلمي بال الليباة  ش س م   م ه ب أ 
فدد  التدداللف صاإلفتددي،ا فيتلدداه شدده ت  صذاع صدد،ت ا صلمددي تددوف  صالدد ه الددذغ اددين مدد  

 كبيب الاضهي، ف  الاض  الحكسا ؛ تولب الت بيس ب اًل مك .
دكَّة حتدب ادم  بدد)مح،  كين اإلميي )اب  تلملة( ج يًئي ف   إظهيب بأي ا مد افًاي  د  اللا

اللددكة(..  دديش ابدد  تلملددة فتدد س صددبيه أيدديي حاددم الماددك الظدديه  ب،سدد س لم دد  صالشدديي 
الدذغ  ركدد  بيلجهدديد فدد  اددس،ل  ا فوقددف )ابدد  تلملددة( مادد  ثددم مددع اللدداطين قددلصصنا 

صفد  مد  الاامدي، صجيه  بللا     التتيب الذي  هجموا  اب السلدا صذهدب  ادب بأس 
صقيبل )قيزان( ماك التتيبا صأ ذ يخوف  م س صيضكا  م س أ    حتب توقف زحف التتديب 

  اب دمشقا صأطاق ا اح اما  .
صاين اب  تلملة قوغ اإليمينا ف لا الالينا شجيع الضادبا  زيد  الاادما صادين صحد ه 

صالتايًفددي حولدد ا قدوس  ظمددب يحلددب لهددي ام دد ا، ألددف حلدي ا فدديزداد الكدديس تااًضددي بدد ا 
صظل اب  تلملة يض   صقت  ب،  الت بيس ف  المليج ا صتب د،  الكديس بداموب ديدكهما 
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صبلين مي أحل   صح يا صال فيع    اكة ال اول صاب    ال  صااما صل   أ  ا،ه 
صمكيفلددل  ادديروا لدد  بيلم صدديدا فدداصقاوا ب،كدد  صبدد،  ادداطين م دد  صالشدديي )بادد  الدد ي  

 ( فكضددل إلددب م دد  صتمدده محيكمتدد  بح ددوب الض دديس صابدديب بجدديل ب،سدد س الجيشددك ،
ال صلةا فحاموا  ال  بيلحبس اكة صر ف ف  الضااةا ثم أ  جوه مد  اللدج ا ص ضد صا 
جالة مكيظ س ب،ك  صب،  مكيفلل  ص  دوم ا ف لدب )ابد  تلملدة( المكديظ سا صب دم ذلدك 

 د  صحدبسا ثدم رضدل إلدب لم يت ا  الخ وي فكرا   إلب الشييا ثم  يد م س أ    إلدب م
 اإلااك بية ح،ث حبس هكيل ثميرلة أشه .

صااتم   محكة )اب  تلملدة( صا دطهيده إلدب أن  ديد إلدب الضديه س ح،دث قد ب اللداطين 
الماك )الكيص  محمد  بد  قدلصصن( ب ا،تد  مد  الدتهم الموجهدة إللد ا صأ طديه الحدق فد  

اإلمدديي )ابدد  تلملددة(   ضددي    ددوم  الددذي  ادديروا اللددسب فدد   ذابدد  صا ددطهيدها ل دد 
ل أن يااو  كهم    صهاذا ت ون شلم ال  اي.  ف َّ

صظل )اب  تلملة( ف  الضيه س يكش  الااما صيال  الض  ن ال د يما صيد  و الملدام،  إلدب 
التملك باتي    صاكة باول ا ثم بحل إلب )دمشق( با  أن  ي   كهي ابع اك، ا 

اللاطين بان يغ،  بأي  ف،هيا ل ك  لدم يهدتم ص لل صجوده هكيل أفتب ف  ملالةا فام ه 
بداصام  اللدداطين صتملددك ب أيدد  صقدديل: )ال يلداك  اتمددين الااددم( فاب ددوا  الدد  صحبلددوه 
اتة أشده ا ثدم  د ج مد  ادجك ا صبجدع ياتد  بمدي يد اه مطيبًضدي ل تدي    صادكة بادول  

 صاب    ال  صاام.
حدددديل إلددددب قسددددوب امرسلددددي، ل دددد    ددددوم  ارتهددددزصا ف صددددة إفتي دددد  فدددد  ملددددالة شدددد  ال  

صال دديلح، ا فضدد  اددين صدداب    الدد  صاددام ابدد  تلملددة( يدد   أن تاددك الزيدديبس لللدده 
صاجبددة  اددب الملددام، ا فشددكَّاوا  الدد  حتددب حددبس هددو صأ ددوه الددذغ اددين يخ مدد ا صب ددم 
ذلك لم يكضطع    التاللف صال تيبةا ل كهم مكاوه م  ذلكا فابادصا اتمين صو   امد  

وا مدددي  كددد ه مددد  الحسددد  صالدددوبقا فادددم تاددد   زيمتددد  صلدددم ت ددداف همتددد  أيً ددديا فدددا  ج
صتح اهما ف ين ياتب بيلاحم  ادب أصباق مبا د س هكدي صهكديلا صادين مد  أقوالد  )حبلد  

  اوسا صقتا  شهيدسا صرا،  اليحة(.
هددد صهددو  اددب حيلدد  صدديبً ا مجيهددً اا مشددتغًل بدديلااما 728صقدد  تددوف  )ابدد  تلملددة(  دديي 

  مدد   ملددمي ة ألددف ملدداما صلدد  مؤلاددي  ا ،دد س تجدديصز  ثلثمي ددة صح دد  جكيزتدد  أك دد
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مجا  أ اسهي ف  الاض  صأصول  صالتال، ا صم  أهم اتب  )مكهيج اللكة( ص)دب، تاديبض 
الاضدددل صالكضدددل( ص)اقت دددي، ال ددد اط الملدددتالم( ص)الا قدددين بددد،  أصللدددي، الددد حم  صأصللدددي، 

اتدددديص  ال سدددد  ( ص)مجمددددوع الشددددلطين( ص)ال دددديبي الملدددداول  اددددب شدددديتم ال اددددول( ص)ال
 الاتيص ( ص)الللياة الش علة ف  صلح ال ا   صال علة

يضدول بحمد       مدي ي دكع أ دد ا   بد   أردي جكتد  صبلددتير  فد  صد بغا أيد  بحدده 
 فه  ما ا ال تايبقك ا أري حبل   اوس. صقتا  شهيدسا صا  اج  م  با غ اليحة. 

 ـــــــــــــــ
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 سفيان الثوري 
 

ادكة  ال وفةا صل  )افلين ب  اا،  ب  مل صق ال دوبغ( أحد  ام مدة ام دليف  م يكة 
هدا صتاتحه  ،كي افلين  اب الحليسا فوج  اتب الح يث صالاضد  تحدلب بد  مد  ادل 97

جيربا فض  اين صال ه م  الاامي، ال بيب الدذي  يحاظدون أحيديدث بادول   صداب   
  ال  صاام.

ة تاسد    حدق عبيدتد ا صايرده أمد  تكظد  إللد  صهدو رشا افلين ف  أاد س فض،د س صديلح
أحدد  ا  مدديزال طاددًل صتضددول لدد : )اطاددب الااددم صأرددي أ ولددك بمغزلدد ا صاذا اتسدده  شدد س

رالدك(.. فليلهدي  فيرظ  هل ت   ف  رالك زييدس ف  الخ، ا فإن لم ت    ذلك فدل تتادس 
ه ت جددوه لولدد هي أن مدد  أي صدديلحة   ال تا دد  فدد  الجدديه صال ال دد ا،ا صل دد  اددل مددي ايردد

يتاام  اًمي ريفًاي يستغ  ب  صج   ا صب أ )افلين( يتاام صيجال م  صال ه ق صس صيلحة 
 ل ا صيلتج،ب ل غبة صال ت  الت  أحسهي م  قاب .

صمد   اميدييا صأصددبا ادفلين شديب،ي فتل،دديا صفد  إحدد   الالديل  أ دذ يا دد  صيلدال رالدد : 
 لدب صالامدل .. من أ ادف  شد س  ال  دبهدم هل أتد ل أمد  تكادق  اد   البد  مد  ال

أحيادب  ا،هدديا أحددب إلدد َّ مد  أن أحتدديج إلددب الكدديس؛ فيلمديل  دد صبغ لمرلددين حتددب 
صلو اين  يبً ا زاهً اا صم  أجل ذلدك  مدل ادفلين بيلتجديبسا صلدم ياد  المديل ه فد  فد  

   صداب-الحليسا بل صهب افلين رال  لااام صأ ذ يدتاام صيحاد  أحيديدث بادول   
صأصبا ف  درليه ال يطاب إال الااما ف ين يضول: )ال جل إلب الاام أحوج  - ال  صاام

 مك  إلب الخسز صالاحم(.
صاشددته  اددفلين بدد،  الكدديس باامدد  صزهدد ه ص وفدد  مدد   ا صظددل طيلددب  اددما متوا ددًاي 
يدتاام صيلدتا،  مد  اآل د ي ا يلددتمع إلد،هما صيحاد  مدي يضولددونا صيكشد  مدي تاامد   اددب 

صداب -لكيسا يام  بيلما ص ا صيكه     المك  ا صيما   ا،هم أحيديث بادول   ا
صاين افلين ال وبغ إذا لض  شلًخي اال : هل اماه م  الاادم شد،ًئي   -   ال  صاام

صددداب    الددد  -صلضددد  مكحددد    ذاكددد س قويدددة فحاددد  اآلال  مددد  أحيديدددث بادددول   
 .الت  اين يحسهي أك   م  رال  -صاام
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كين يك ا الاامي، صيضول لهم: )ام ميل الل،ئة دا،ا صالاامي، دصا،ا فإذا فل  الاامدي، 
فم  يشا  ال ا،  ( صادين يضدول: )إذا فلد  الاامدي،ا فمد  بضد  فد  الد رلي ي داحهم( ثدم 

 يكش :
ْاا  السا ْ   مي ي اا الماا  إذا الماا ف ل  ْ     يي ماش   الاامي،  يي م 

ه س افلين ال وبغ تزداد ف  بلد اإلاليا صيزداد ماهي احتد اي صبم صب اميييا ايره ش
 -صدداب    الدد  صاددام-الكدديس لدد ا لخاضدد  الط،ددبا ص امدد  الغزيدد ا صحبدد  ل اددول   

اددفلينا صال أصبع  صصدحيبت ا حتددب إن أحد  الاامددي، قديل  كدد : مددي بأيده أحددً ا أ ادم مدد 
صاددين الكددديس يتلدديبضون إلدددب مدد  اددفلينا صال أفضددد  مدد  ادددفلينا صال أزهدد  مدد  ادددفلينا 

مجالدد  صيضاددون ببددي  دابه فدد  ارتظدديب   صجدد .. قدديل  كدد  شددعبة ص ،دد ه: اددفلين أم،دد  
المددؤمك،  فدد  الحدد يثا صقدديل  سدد  الدد حم  بدد  مهدد غ: مددي بأيدده أحادد  لاحدد يث مدد  

 ال وبغ.
صلدذلك ادين يك دا الكديس قددي ًل: أك د صا مد  امحيديدث؛ فإرهددي ادلحا صادين يتجد  إلددب 

ذغ اددين يكتظدد    صجدد  مدد  مكزلدد  صيضددول لهددم: )يددي ماشدد  الشددبي  تاجاددوا الشددبي  الدد
ال د يما فدإذا  ب اة هذا الاام( صاين افلين ال يخشب أحدً ا إال  ا ا ،د  الضد ا،س لاضد  ن

تاددب مدد  الضدد ا،س ص ددا   اددب صدد بها ح يً ددي  اددب ال ددلس فدد  ال اددث ام ،دد  مدد  
كددديب الكددديب.. شدددغاتك  الكددديب  ددد  الكدددوي الا،دددلا صاذا رددديي قددديي يكدددتا  م  وًبدددي يكددديدغ: ال

 صالشهوا ا ثم يطاب مي،ا ف،تو ا ثم ي اب ف،با  باي، ش يً ا.
 يش افلين حليت  ااهي ي  و إلب  ا صايره اايدت  ف  ه ايدة إرلدين  ديٍص أحدب 
إلل  م  ال رلي صمي ف،هيا ص  ض  ال  أن ياون قي ًلي فهد    وًفدي مد  الحلدي  أمديي 

 ا    هدد ايي الماددول صاممدد ا، ف ف ددهيا فادديش حليتدد   ا صفدد  اددس،ل ا صأبادداه إللدد
صبا  هذه الحليس ال  يمدة فد    مدة اإلادلي صالملدام، ا مدي  ادفلين ال دوبغ بيلب د س 

 هد161ف  شعبين اكة 
 ـــــــــــــــ
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 (البخاري  )أمير المؤمنين في الحديث
 

جيربا صشيه  مكذ طاولت  حاضي   فتا  ،كل   اب الحليس فوج  الاام يحلب ب  م  ال
الح يث صالاض  صالتال،  تموج بطيلس  الاام حول شلخ أص ماام زاده الاام بهديً، صصقديًباا 
فاحددب أن ياددون م ددل هددؤال، صتطاادده رالدد  إلددب تحض،ددق ذلددكا ف ددين لدد  مددي أباد؛ فمددد 

بخيبغا ال رلي  اًميا صبدد  امللكة ذا ه إ جيًبي صاجلاًلا أللس هو صيحب صحلا ال
 إر  اإلميي )محم  ب  إامي ،ل ب  إب اهلم ب  المغ، س( اإلميي الحيف  البخيبغ.

هددا صادين صالد ه  ديلم 194صل  بم يكة )بخيب ( صه  تضع ف  جمهوبية أصزبالتين ادكة 
المكوبسا صتتامدذ  كس،  يحا   ال  امحيديث الكسويةا صبحل ف  طاب الاام إلب الم يكة

صالمحد ث، ا أم ديل: ميلدك بد  أردسا صحمديد بد  زيد  ص ، همديا   اب أي غ ابديب الاامدي،
صاددين بجددل  كل،دديا أرادددم    الدد  ب دد صس اس،ددد س اددين يكاضهددي فددد  الخ،دد ا   اددب الاضددد ا، 

 صالمليك، .
ريفًادديا  تددوف  صالدد  البخدديبغ صت ادد  طاددًل مددع صال تدد  بادد  أن تدد ل لدد  مدديال ا ،ددً ا ص اًمددي

هي صب ييتهي لتاو    د  فضد  أبلد ا صمدي إن بادل صظاه أم  تاطف  ال  صتحلط  بحكير
البخيبغ ا  الايش س حتب ظه    ال   لمي  الذاي، صالتادوق؛ فحاد  الضد  ن ال د يم 
صا ،ً ا م  امحيديث الكسويةا صتد دد  ادب حاضدي   امدي، الحد يث فد  باد ه ل،دتاام  ادب 

،و   مدي أي يهما ص م ه إح    ش س اكةا صادين مدع صدغ  ادك  ي دحا ماديتذت  صشد
 ق  يخطئون فل .

صمدد  ذلددك مددي بصغ  كدد  أردد  د ددل يوًمددي  اددب أاددتيذه )الدد ا ا ( فضدديل الدد ا ا :  دد  
افلين    أب  الزب،     إب اهلما فضيل ل  البخيبغ: إن أبي الزب،  لم ي ص     إب اهلم 
صقيل ل : ابجع إلب امصل إن اين  ك لا ف  ل فكظ  فل ا ثم بجع فضيل: الف هدو 

فضاه: هو الزب،  ب    غ    إب اهلما فا ذ الضام صأصداا اتيبد ا صقديل لد :  يي  لي 
صددد قه.. صقددد  ادددي   البخددديبغ  ادددب ذلدددك حاظددد  الج،ددد  لدحيديدددثا صذاك تددد  الضويدددة 

-صال تب ال  ، س الت  ت اهي ل  صال ها فحاظهي صدباهي دباادة ج،د سا صأصدبا البخديبغ 
حق ق بها صل م  الا صهو يحا  فد  هدذه يحت م  الش،وخ صيض بصر   -ذلك الغلي ال غ، 
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اللد  اتدب ابد  المبدديبل صصالدع بد  الجدد اح صهمدي مد  أ مدة الحدد يث الكسدوغ صا ،د  مدد  
 امحيديث  

فضدد  قدد أ  اددب زمل دد   ملددة  شدد  ألددف حدد يث  دد  ظهدد  قاددبا صفدد  اددل يددوي اددين 
يا صادين ا يمً  البخيبغ يزداد  اًميا صاين مشييخ  ياماون ل   ،ً ا صيتوقاون ل  ملتضسل

م  المما  أن يضكع الات  ال غ،  بذلك الض ب م  الااما صل ك  بحل مع صال ت  صأ ل  
امكس  أحم  إلب ماة الما مة لتاديدة ف ي دة الحدج ص مد ه ادتة  شد   يًمدي صلمدي أد  
الا ي ددة ااددتض  هكدديل يددتاام الحدد يث  اددب أيدد غ  امددي، ماددة صشدد،و هيا ثددم بحددل إلددب 

   ال اول صاب    ال  صاام.الم يكة المكوبس فزاب قس
صظل ف  الم يكة المكوبس اكةا ثم بحل إلب الب  س لللمع الح يثا صمادث بهدي  مدس 
ادددكوا ا ادددين يتددد دد ف،هدددي  ادددب مادددة الما مدددة فددد  مواادددم الحدددج؛ ل،اتضددد  ف،هدددي باامدددي، 

 الملام، ا صظل البخيبغ يكتضل ف  بلد اإلالي لطاب الاام.
أك دد  مدد  ألددف بجددلا أهددل الحجدديز صالادد اق صالشدديي  يضددول البخدديبغ  دد  رالدد : لض،دده

مدد ا ا  صم دد  لض،ددتهم مدد ا   أهددل الشدديي صم دد  صالجزيدد س مدد ت، ا صأهددل الب دد س أببددع
ث   صما دددده بيلحجدددديز اددددتة أ ددددوايا صال أح دددد  اددددم د ادددده ال وفددددة صبغدددد اد مددددع محدددد   

   ااين.
اددين كتدب البخدديبغ الحدد يث صاددما   دد  ألددف صثمددير،  مدد  الشدد،وخ صحادديظ الحدد يثا ص 

ن امحيديددث ال ددحلحةا صيتدد ل امحيديددث التدد  يشددك فدد  أن ال اددول  صدداب   -يدد ص  
قيلهيا صق  أدهش البخيبغ الاامي،  صالش،وخ  لل  ة حاظ  لدحيديث حتدب  - ال  صاام

ظكوه يش   دصاً، لاحا ا فض  اين البخيبغ يكظ  إلب ال تي  م ًس صاح س فلحا  مي فل  
 أن يحاظهي ف  شهوب   ي س. م  أحيديث ال يلتطلع  ، ه

حدد يثا  صفد  أحد  بحلتدد  إلدب بغد اد أباد الاامددي، أن يختسد صه فديجتماوا صا تدديبصا مي دة
صقاسوا متورهي صأاير، هي أغ أاك صا امحيديث إلب  ،  بصاتهيا للمتحكوا حاظد ا صدفادوا 
إلددب اددل صاحدد   شدد س أحيديددث ل،اضوهددي  اددب البخدديبغ فدد  المجاددسا فضدديي أحدد هم فلددال 
البخدديبغ  دد  حدد يث مدد   شدد ت ا فضدديل: ال أ  فدد ا صاددال   دد    دد  فضدديل: ال أ  فدد  

البخيبغا صاذلك ال يلث صال ابع  صهاذا حتب ف س م  أحيدي   الاش سا ثم قيي     فلال
 إلب     الاش س..
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فامددي ف  ددوا التادده البخدديبغ إلددب امصل مددكهم فضدديل لدد : أمددي أحيدي ددك: فدديمصل قادده اددذا 
ل ددير  قادده اددذا صصدددحت  اددذا ... إلددب   دد  الاشدد س أحيديددث؛ صفادددل صصددحت  اددذاا صا

 بيآل  ي  م ل ذلكا  ك  ذ أق  ل  الكيس بيلحا .
صادددين البخددديبغ  يلًمدددي اس،دددً ا إذ ادددين يحاددد  مي دددة ألدددف حددد يث صدددحلاا صمدددي ت  ألدددف 
ح يث  ،  صحلاا ممي جال  شد ا  اآلال  مد  طدل  الاادم ياتادوا حولد ؛ ل،كهادوا 

 الد ا صمد  أشده هم اإلمديي ملدام صديحب اتدي  الجديمع ال دحلاا صقد  مك  صيتتامذصا 
أثك  الاامي،  اب البخيبغا فضيل اب   زيمة: مي تحه أديم اللمي، أ ام بيلحد يث مد  
محمد  بد  إاددمي ،ل البخديبغ.. صقديل قت،بددة بد  ادا، : جيللدده الاضهدي، صالعبديد صالزهدديد 

غ( صهددو فدد  زميردد  اامدد  فدد  فمددي بأيدده مكددذ  ضادده م ددل محمدد  بدد  إاددمي ،ل )البخدديب 
 ال حيبة .

 يجتمدددع مدددع أصدددحيب  فددد  أصل شددده  - دددز صجدددل-صادددين البخددديبغ ا ،ددد  العبددديدس   
بم ددينا فل دداب بهددم صيضدد أ فدد  اددل بااددة  شدد ي   يددةا صيظددل هاددذا إلددب أن يخددتم 
الضدد  نا صاددين يضدد أ فدد  اللدددح  مددي بدد،  الك ددف إلددب ال ادددث مدد  الضدد  نا صاددين يخدددتم 

 تمة صيضول:  ك  ال  تمة د وس ملتجيبةا صاذلك اين يكاق م  بيلكهيب ف  ال يوي 
الملددام، ا صتااددم البخدديبغ بمدد   أموالدد  ال  ،دد س التدد  صبثهددي  دد  أبلدد   اددب الاضدد ا، مدد 

اللهييا صلم يشغا  طاب الاام    ذلكا بل إر  اين ي   ذلك صاجًبدي  ادب ادل ملدام؛ 
 حتب يلتطلع ال فيع    دييب الملام، .

إلب با ت  )بخيب ( فيادتضسا  أهاهدي أبصع اادتابيلا صمد  فد حتهم الشد ي س  ص يد البخيبغ 
بض صمدد  ر دد صا  الدد  الدد باهم صالدد رير، ا فاضدد  جالددي  لاااددم فدد  ملددج ه صمكزلدد  ل،ددوب  
 ام  لاملام، ا صلم يبخل البخيبغ باام   ادب أحد ا  ،د  أن أم،د  بخديب  ) يلد  بد  

ي لد  صمصالده فد  ق د ه صحد هما فد ف  أحم ( طاب مك  أن ياتل  باتبد ؛ حتدب يلدماه
البخيبغ أن يلتج،ب لطاب ا صقيل: مد  أباد أن يدتاام فالدا  إلدب مجادس الاادما فديلاام 

 امددد ا صقددديل ل ادددول  يدددؤتب لددد  صال يدددات ا صال يماككددد  أن أحددد ي الكددديس اآل ددد ي  مددد 
 ش ، امم،  قل ل : إر  ال أذل الاام صال أحما  إلب أبوا  الللط،  فإن اين ل  إل َّ 

مكددد  حيجدددة فالح ددد  فددد  ملدددج غ أص فددد  دابغا صان لدددم ياجبددد  هدددذا فإرددد  اددداطين 
 فالمكاك  م  الجاوسا للاون ل   رذب  ك    يوي الاليمة لئل أكتم الاام.
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صظددل اإلمدديي البخدديبغ  زيددًزا ا يًمدديا ال يخ ددع محدد  مهمددي اددين م اددزه صقدد بها فاحبدد  
مكزلتدد  صمايرتدد ا ح،دددث اددين الكدديس يك ددد صر  الكدديسا صأباه   فدد  حليتدد  قسدددل مميتدد  

 بارالهم حاًظي لااام صالاامي،ا صاتب إلل  أهل بغ اد يوًمي قي ا، :
مْ  ْ،   م ي ب ض ،ه  ل ه  ،   ترْات ض  ر  المْلا م ون  ب خ  ْ،ٌ  ح  ل     ل ْلس  ب ْا    ص 

ع )الجددديم صقددد  اتدددب اإلمددديي البخددديبغ ال  ،ددد  مددد  ال تدددب الكيفادددة؛ مددد  أشددده هي: اتيبددد 
ال دحلا( المادد ص  ب ددحلا البخدديبغ الددذغ ادين يغتلددل صي دداب بااتدد،    قسددل أن 
ياتب أغ ح يث فل ا صق  اتب  فد  اده  شد س ادكةا صياد  أصدا اتدب الحد يث  ادب 

 الح يثا ص)امد  الما د(. اإلطلق صألف أيً ي )التيبيخ ال س، ( ف  ت اجم بجيل
ادد  أن مددد الدد رلي باامدد  صأ ددي،هي هددد ب256صقدد  تددوف  البخدديبغ ل،اددة  ،دد  الاطدد  اددكة 

 بإ لص .. بحم   البخيبغ جزا، مي بذل صق ي.
--------------------- 

 2 اإلمام البخاري أمير أهل الحديث
 

 أم،  أهل الح يث 
اإلمددديي الجا،دددل صالمحددد   الاظدددلم محمددد  بددد  إادددمي ،ل البخددديبغ أم،ددد  أهدددل الحددد يث 

ول البخيبغ: صكاه ال حلا فد  اده صصيحب أصا اتي  با  اتي    تايلبا يض
  ش س اكة صجاات  حجة فلمي ب،ك  صب،    تايلب. 

صلم يشه  تيبيخ اإلالي م ا  ف  قوس الحا  صدقة ال صاية صال س   اب البحث مع قاة 
 اإلمايري ا حتب أصبا مكيبس ف  الح يث صفيق تلمذت  صش،و    اب اللوا،. 

 أر  بأيه م ا  اار  لم يخاق إال لاح يث. صيضول  ك  أح  الاامي،: ال أ ام 
 فمع ا، س البخيبغ صمواقف م  حليت .   

 رلب  صمول ه
هو أبو  س    محم  ب  إادمي ،ل بد  إبد اهلم بد  المغ،د س بد  ب دزبد  البخديبغ صاامدة 

 ب دزب  تاك  باغة بخيب  "الزباع" 
ن مجوالي صطادب صالد ه أاام ج ه "المغ، س"  اب ي غ اللمين الجاا  صال  بخيب  صاي 

إامي ،ل ب  إب اهلم الاام صالتضب باد د مد  ابديب الاامدي،ا صبص  إادحيق بد  أحمد  بد  
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 اف أر  امع البخيبغ يضول امع أب  م  ميلك ب  أرس صبأ  حميد ب  زي  صصديفا 
 اب  المبيبل بااتي ي ي . 

 صل  أبو  س    ف  يوي الجماة ال ابع م  شوال اكة أببع صتلا، . 
صي ص  أن محم  ب  إامي ،ل  م  ف  صغ ه ف أ  صال ت  ف  المكديي إبد اهلم الخا،دل  

 ال  الللي فضيل لهدي يدي هدذه قد  بد    ادب ابكدك ب د ه ل  د س باي دك أص ا د س د ي دك 
 شك الساخ  فاصبحه صق  بد    ال  ب  ه. 

 قوس حاظ  صذاك ت 
الحا  م   لل ذاك س قوية تح   بهدي صصهب   لابخيبغ مكذ طاولت  قوس ف  الذاي، ص 

 أقو  اال تبيبا  الت  تا ض لهي ف    س مواقف. 
يضول محم  ب  أب  حيتم: قاه مب   س   : الف اين ب ، أم ل قيل ألهمده حاد   

الح يث صأري ف  ال تي  فضاه ادم ادين ادكك فضديل  شد  ادك،  أص أقدل ثدم   جده مد  
ال ا ا  ص ،د ه فضديل يومدي فلمدي ادين يضد أ لاكديس ال تي  با  الاش  فجااه أ تاف إلب 

ادددفلين  ددد  أبددد  الزب،ددد   ددد  إبددد اهلما فضاددده لددد : إن أبدددي الزب،ددد  لدددم يددد ص  ددد  إبددد اهلم 
فيرته ر  فضاه ل  ابجع إلب امصلا ف  ل فكظ  فل  ثم   ج فضديل لد : الدف هدو يدي 

  لي  قاه:هو الزب،  ب    غ    إب اهلم. 
 ا( اتيب  صقيل: ص قه. فا ذ الضام مك  صأحام) أصا 
 فض،ل لابخيبغ اب  ام اكه ح،  بدد   ال  قيل اب  إح    ش س اكة.  
 صلمي بال البخيبغ اه  ش س اكة اين ق  حا  اتب اب  المبيبل صصالع.  

صقيل محم  ب  أب  حيتم الوباق اماه حيش  ب  إامي ،ل ص    يضوالن اين أبو  س  
خ الب  س صهو  لي فل ياتب حتب أتب  ادب ذلدك   البخيبغ يختاف ماكي إلب مشيي

أييي ف كي رضول ل  إرك تختاف ماكي صال ت تب فمدي ت دكع فضديل لكدي يومدي باد  ادتة  شد  
يومددي إر مددي قدد  أك  تمددي  اددب صألححتمددي في   ددي  اددب مددي اتستمددي فا  جكددي إللدد  مددي اددين 

جااكي رحام  ك ري فزاد  اب  ملة  ش  ألف ح يث فض أهي ااهي    ظه  قاب حتب 
كتسكددي مدد  حاظدد  ثددم قدديل أتدد صن أردد  أ تاددف هدد با صأ ددلع أيدديم  فا فكددي أردد  ال يتض مدد  

 أح . 
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صقيل اب    غ ح ثك  محم  بد  أحمد  الضوملد  ادماه محمد  ابد   م، صيد  ادماه 
محمد  بد  إادمي ،ل يضددول أحاد  مي دة ألددف حد يث صدحلا صأحادد  مدي ت  ألدف حدد يث 

  ،  صحلا 
اددواذار  يضددول مددي بأيدده م ددل محمدد  بدد  إاددمي ،ل اددين يا ددذ قدديل صاددماه أبددي بادد  ال 

 ال تي  م  الاامي، فلطاع  ال  اطل ة فلحا   يمة أط ا  امحيديث بم س. 
 طاب  لاح يث 

بحدل البخديبغ بد،   د س باد ان طابدي لاحد يث الشد يف صل،كهدل مد  ابديب  امدي، صشدد،وخ 
    ه ف  بخيب  ص ، هي. 

قسل موت : اتسه    ألدف صثمدير،  بجدل لدلس فد،هم صبصغ    البخيبغ أر  اين يضول 
 إال صيحب ح يث ايروا يضولون اإليمين قول ص مل يزي  صيكضص. 

صراود إلب البخيبغ ف  بحات  ف  طاب الاام صرس أهي م  ملضب بأا  بخيب  فض  امع 
بهي م  الجاا  الملك غ هللامحم  بد  ادلي السلاكد غ صجمي دة لللدوا مد  ابديب شد،و   

لب باخ صامع هكيل م  ماس  ب  إب اهلم صهو م  ابيب شد،و   صادمع بمد ص ثم بحل إ
م   س ان ب    مين ص ا  ب  الحل  ب  شض،ق صص قة ب  الا ل. صامع بكلليبوب 

 م  يح،ب ب  يح،ب صجمي ة م  الاامي، صبيل غ م  إب اهلم ب  مواب. 
ع مدد  شدد،و هي هددد قدد ي البخدديبغ الادد اق صتكضددل بدد،  مدد رهي لللددم210صفدد  أصا دد  اددكة  

ص امي هي. صقيل البخيبغ د اه بغ اد     ثمين مد ا  فد  ادل ذلدك أجديلس أحمد  بد  
حكسددل فضدديل لدد  فددد    دد  مددي صد تدد  يدددي أبددي  سدد    تدد ع الاادددم صالكدديس صت دد،  إلدددب 

   ااين قيل فاري اآلن أذا  قول . 
ن ثم بحل إلب ماة صادمع هكديل مد  أبد   سد  الد حم  المضد ئ ص دلد بد  يحد  صحلدي

 ب  حلين الب  غ صأب  الول،  أحم  ب  محم  امزبق  صالحم، غ. 
صامع بيلم يكدة مد   سد  الازيدز امصيلد  صأيدو  بد  ادالمين بد  بدلل صاادمي ،ل بد   

 أب  أصيس. 
صأكمل بحات  ف  الايلم اإلالم   رذال فذهب إلب م   ثم ذهب إلب الشديي صادمع  

علديش صبشد  بد  شدا،ب صقد  ادمع مدد   مد  أبد  اللمدين ص دي بد  أبد  إيديس ص اد  بدد 
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أبدد  المغ،دد س  سدد  الضدد صس صأحمدد  بدد   يلدد  الددوهس  هللامحمدد  بدد  يواددف الا يدديب  صأبدد  
 مله  ص   ي . 
 مؤلاي  البخيبغ 

 دد  الاامددي، اتددي  الجدديمع ال ددحلا المادد ص  بددد"صحلا البخدديبغ" أصددا اتددي  بادد  
 ا إلدب الكسد  صداب كتي   ا صيضول  كد   امدي، الحد يث "هدو أ ادب ال تدب اللدتة ادك

   الدد  صاددام فدد  شدد ، ا ،دد  مدد  امحيديددث صذلددك من أبددي  سدد    أادد  الجمي ددة 
 صأق مهم لالي لا بيب أ ذ    جمي ة ي صغ ام مة الخملة  كهم" 

صيضول ف  ق ة تاللا  "الجيمع ال حلا ":" اكه  ك  إادحيق بد  باهويد  فضديل باد  
الكسد  فوقدع ذلدك فد  قاسد  فا دذ  فد  جمدع أصحيبكي لو جمادتم اتيبدي مخت د ا للدك  

 هذا ال تي " 
 صيضول ف  با  ال صايي : 

 د أ  جه هذا ال تي  م  زهي، اه مي ة ألف ح يث. 
 د مي ص اه ف  اتيب  ال حلا ح ي ي إال ا تلاه قسل ذلك صصا،ه باات، . 

 د مي أد اه ف  هذا ال تي  إال مي صا صت اه م  ال حيح ا  ال يطول ال تي . 
 اكة فلضول:  18صي صغ البخيبغ أر  ب أ التاللف ص م ه 

"فد  ثمددين  شد س جاادده أصدكف ق ددييي ال ددحيبة صالتديبا،  صأقدديصياهم صذلدك أيدديي  س،دد  
  ب  موابا صصدكاه اتدي  التديبيخ إذ ذال  كد  قسد  بادول   فد  الالديل  المضمد س 

 ا صاكده أ تادف إلدب صقل اام ف  التيبيخ إال صلد  ق دة إال أرد  ا هده تطويدل ال تدي
الاضهي، بم ص صأري صس  فدإذا جئده أادتح  أن أادام  اد،هم فضديل لد  مدؤد  مد  أهاهدي 
كددم اتسدده ال،ددوي فضادده: اثكدد،  صأبد  بددذلك حدد ي ،  ف ددحك مدد  ح دد  المجاددس فضدديل 

 شلخ مكهم ال ت حاوا فااا  ي حك مك م يومي" 
ملددع مدي أد ادده فدد  صقديل أبددو جااد  محمدد  بدد  أبد  حدديتم قاده مبدد   سدد    تحاد  ج

الم كف فضيل ال يخاب  ا  جملع مي فل ا صادمات  يضدول صدكاه جملدع اتسد  ثدل  
 م ا . 

 دقت  صاجتهيده
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ظددل البخدديبغ ادددتة  شدد   يمددي يجمدددع امحيديددث ال ددحيح فددد  دقددة متكيهلددةا ص مدددل 
دلص ا صصدس   ادب البحددث صتحد غ ال ددوا  قامدي تددواف   لبيحدث قسادد  أص باد ه حتددب 

 ال هذا ال ي صن الح يث إال با  أن يغتلل صي ا  باات، .  ال،ويا صاين با 
يدد صغ أحدد  تلمذتدد  أردد  بددي   كدد ه ذا  ل،اددة فاح ددب  الدد  أردد  قدديي صأادد ج يلددتذا   

 أشلي، يااضهي ف  ل،اة ثمين  ش س م س. 
صقيل محم  ب  أب  حيتم الوباق اين أبو  س    إذا اكه ما  ف  اا  يجماكي ب،ه  

ل  أحليري ف كه أباه يضوي ف  ل،اة صاح س  مس  ش س مد س إلدب  شد ي  صاح  إال ف  الا
 م س ف  ال ذلك يا ذ الض احة ف،وبغ ريبا صيل ج ثم يخ ج أحيديث فلاام  ا،هي. 

صبصغ    البخيبغ أر  قديل: لدم ت د  اتديبت  لاحد يث امدي اتدب هدؤال، اكده إذا اتسده 
إن اين ال جل فهمديا فدإن لدم    بجل االت     اام  صاك،ت  صرلست  صحما  الح يث 

يادد  اددالت  أن يخدد ج إلدد  أصددا  صرلددخت  فامددي اآل دد صن ال يبدديلون مددي ياتسددون صالددف 
 ياتسون. 

صاددين العبدديس الدد صبغ يضددول: مددي بأيدده أحدد ا يحلدد  طاددب الحدد يث م ددل محمدد  بدد   
إامي ،ل اين ال ي ع أصل صال ف  ي إال قاا  ثم قيل لكدي ال تد  وا مد  المد  شد،ئي إال 

 ستموه. كت
 تاوق   اب أق ار  ف  الح يث 

ظه  رسوس البخديبغ مباد ا فتادوق  ادب أق ارد ا صصديبصا يتتامدذصن  ادب ي يد ا صيحتادون 
 ب  ف  السا ان. 

فضدد  بصغ أن أهددل الما فددة مدد  الب دد ي،  يادد صن  اادد  فدد  طاددب الحدد يث صهددو شددي  
 د هم ممد  حتب يغاسدوه  ادب رالد  صيجالدوه فد  باد  الط يدق فلجتمدع  الد  ألدو  أك

 ياتب  ك  صاين شيبي لم يخ ج صجه . 
صبصغ  د  يواددف بد  مواددب المدد صبصذغ يضدول اكدده بيلب دد س فد  جيماهددي إذ اددماه 
مكيديي يكيدغ يي أهل الاام ق  ق ي محمد  بد  إادمي ،ل البخديبغ فضديموا فد  طابد  صاكده 

صادالوه ماهم ف أيكي بجل شيبي ي ا   اف اماطوارة فامي ف س م  ال لس أحد قوا بد  
أن ياضدد  لهددم مجاددس اإلمددل، فاجدديبهم فامددي اددين الغدد  اجتمددع ق يددب مدد  اددذا اددذ ألددف 
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فجاددس لممددل، صقدديل يددي أهددل الب دد س أرددي شددي  صقدد  اددالتمور  أن أحدد ث م صادداح ث م 
 باحيديث    أهل با ام تلتا، صن مكهي. 

  صقيل أبدو أحمد   سد    بد   د غ الحديف  ادماه  د س مشدييخ يحادون أن محمد  بد 
إاددمي ،ل البخدديبغ قدد ي بغدد اد فلددمع بدد  أصددحي  الحدد يث فدديجتماوا ص مدد صا إلددب مي ددة 
حدد يث فضاسددوا متورهددي صأاددير، هي صجااددوا مددت  هددذا إلاددكيد هددذا ص إاددكيد هددذا لمددت  هددذا 
صدفاوا إلب ال صاح   ش س أحيديث ل،اضوهي  ادب البخديبغ فد  المجادس فديجتمع الكديس 

ث مد   شد ت  فضديل ال أ  فد  صادال   د    د  صارت   أح هم فلال البخيبغ  د  حد ي
فضديل ال أ  فدد  صاددذلك حتددب فدد س مدد   شدد ت  ف ددين الاضهددي، ياتادده با ددهم إلددب بادد  
صيضولون ال جل فهدم. صمد  ادين ال يد بغ ق دب  ادب البخديبغ بديلاجز ثدم ارتد     د  
 فاال امي فال امصل صالبخيبغ يضول ال أ  فد  ثدم ال يلدث صالدب تمديي الاشد س أرادس صهدو
ال يزيدد هم  اددب ال أ  فدد . فامددي  اددم أرهددم قدد  ف  ددوا التادده إلددب امصل مددكهم فضدديل أمددي 
ح ي ك امصل ف ذا صال ير  اذا صال يلث اذا إلب الاش س فد د ادل مدت  إلدب إادكيده صفادل 
بدديآل  ي  م ددل ذلددك فدداق  لدد  الكدديس بدديلحا  ف ددين ابدد  صددي   إذا ذادد ه يضددول ال ددبش 

 الكطيح. 
قدديل اددين بلددم قك  أببامي ددة ممدد  يطاسددون الحدد يث فدديجتماوا  صبصغ  دد  أبدد  امزهدد 

اباة أييي صأحسوا مغيلطة البخيبغ فاد اوا إاكيد الشيي فد  إادكيد الاد اق صاادكيد الدلم  
 ف  إاكيد الح م،  فمي تااضوا مك  بلضطة ال ف  اإلاكيد صال ف  المت . 

مي ب  ح يث امات  صقيل أح،  ب  أب  جاا  صال  بخيب  قيل محم  ب  إامي ،ل يو 
بيلب  س اتست  بيلشيي صب  ح يث امات  بيلشيي اتست  بم   فضاه ل : يي أبي  سد    

 باميل  قيل: فلاه. 
 م  اامي  البخيبغ 

  ال أ ام ش،ئي يحتيج إلل  إال صهو ف  ال تي  صاللكة[ 
 مددي جالدده لاحدد يث حتددب   فدده ال ددحلا مدد  اللددالم صحتددب رظدد   فدد   يمددة اتددب 

تدب د اده الب د س  مدس مد ا  أص رحوهدي فمدي ت اده بهدي حد ي ي صدحلحي إال الد أغ صح
 كتست  إال مي لم يظه  ل [ 

  مي أبد  أن أت ام بالي فل  ذا  ال رلي إال ب أ  بحم    صال كي،  ال [ 
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 مواقف م  حليس البخيبغ  
يادسك  صقيل با  ب  مك،  ادماه أبدي  سد    البخديبغ يضدول أبجدو أن ألضدب   صال يح

أر  ا تسه أح ا قاه ص ق بحم    صمد  رظد  فد  المد  فد  الجد ح صالتاد يل  ادم 
صب   ف  ال لي ف  الكيس صار يف  فلم  ي اا  فإر  أك   مي يضدول: مك د  الحد يثا 
ادداتوا  كدد ا فلدد  رظدد  صرحددو هددذا. صقددل أن يضددول فددلن اددذا  أص اددين ي ددع الحدد يث 

رظ  فهو متهم صاه صهذا ماكب قول  ال يحياسك  حتب إر  قيل إذا قاه فلن ف  ح ي   
   أر  ا تسه أح ا صهذا هو هللا   يية الوبع. 

يضول محم  ب  أب  حيتم: اين أبو  س    ي ا  ف  صقه اللح  ثل   ش س بااة 
صاين ال يوقظك  ف  ال مي يضوي فضاه أبال تحمدل  ادب رالدك صلدم تدوقظك  قديل أرده 

 الك رومك. شي  صال أحب أن أفل   
*يددد صغ البخددديبغ فلضدددول اكددده بكللددديبوب أجادددس فددد  الجددديمع فدددذهب  مددد ص بددد  زبابس 
صااددحيق بدد  باهويدد  إلددب ياضددو  بدد   سدد    صالدد  رللدديبوب فددا س صه بماددير  في تددذب 
إل،هم صقيل مذهسكي إذا بفع إل،كدي   يدب لدم را فد  حبلدكيه حتدب يظهد  لكدي أمد ه فضديل لد  

 تحل  ت ا  ف لف تجاس فضيل لو ق،دل لد  شد ، مد  با هم: باغك  أر  قيل لك ال
هدددذا مدددي اكددده أقدددوي مددد  ذلدددك المجادددس حتدددب أبصغ  شددد س  ال  حددد يث فددد  ال دددلس 

  يصة. 
صذا  يوي ريظ  أبو با  البخيبغ ف  أحيديث افلين فا فهي ااهي ثم أقسل محم   الد  

صالبدديزل فددا     الدد  مددي ت  حدد يث ف ددين أبددو بادد  بادد  ذلددك يضددول ذال الاتددب البدديزل 
 الجمل المل  إال أر  ي ي  هيهكي الب ،  بيلاام الشجيع. 

قيل محمد  بد  أبد  حديتم ادماه البخديبغ يضدول د اده بادخ فلدالك  أصدحي  الحد يث 
أن أما   ا،هم ل ل م  اتسه  ك  ح ي ي فاما،ه ألف حد يث ملدف بجدل ممد  اتسده 

  كهم. 
 كدد  محمدد  بدد  اددلي قدديل أبددو جاادد  اددماه أبددي  مدد  اددالم بدد  مجيهدد  يضددول اكدده 

السلات غ فضيل لو جئده قسدل ل أيده صدسلي يحاد  ادبا،  ألدف حد يث قديل فخ جده فد  
طاب  حتب لحضت  قديل أرده الدذغ يضدول إرد  أحاد  ادبا،  ألدف حد يث قديل رادم صأك د  
صال أج،ئك بحد يث مد  ال دحيبة صالتديبا،  إال   فتدك مولد  أك د هم صصفديتهم صملديككهم 
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ال ددحيبة أص التدديبا،  إال صلدد  مدد  ذلددك أصددل أحاظدد   صللدده أبصغ حدد ي ي مدد  حدد يث
 حاظي    اتي    صاكة باول   صاب    ال  صاام. 

قيل محم  ب  ياضو  بد  ام د ي: ادماه أصدحيبكي يضولدون لمدي قد ي البخديبغ رللديبوب 
ااددتضسا  أبباددة  ال  بجددل بابيرددي  اددب الخ،ددل اددو  مدد  باددب بغددل أص حمدديبا صاددو  

 ال جيلة. 
  صب 

قيل محم  بد  أبد  حديتم باسكدي يومدي إلدب ال مد ا فجااكدي ر مد  صأصدي  ادهم •        
أب   س    البخيبغ صت  الضكط س الدذغ  ادب رهد  صبادس فيرشدق الوتد  فامدي ب ه أبدو  سد  
  رزل    دابتد  فدا  ج اللدهم مد  الوتد  صتد ل ال مد  صقديل لكدي ابجادوا صبجاكدي ماد  

أبدي جااد  لد  إللدك حيجدة مهمدة قيلهدي صهدو يتدكاس ال دا ا،ا  إلب المكزل. فضيل ل  يدي
صقيل لم  ماكي اذهسوا مع أب  جاا  حتب تا،كوه  اب مي االت  فضاه أيدة حيجدة هد . 
قيل لد : ت دم  ق دي،هي  قاده رادم  ادب الد أس صالاد، . قديل: يكبغد  أن ت د،  إلدب 

ي فدد  إقيمددة ب لدد  أص صدديحب الضكطدد س فتضددول لدد  إرددي قدد  أ ااكددي بيلوتدد  فكحددب أن تدداذن لكدد
تا ذ ثمكد  صتجااكدي فد  حدل ممدي ادين مكدي. صادين صديحب الضكطد س حم،د  بد  ام  د  
الا ب غ. فضيل ل  أبال أبي  س    الللي صقل لد  أرده فد  حدل ممدي ادين مكدك صجملدع 
ما   لك الا ا، صان قاه رال  أكون ق  اذبها  ،  أر  لم أكد  أحدب أن تحتشدمك  

فاباغت  بايلت  فتهال صجه  صاادتكيب صأظهد  اد صبا صقد أ فد  ذلدك ف  صت  أص ف  ما   
 ال،وي  اب الغ بي، رحوا م   ملمي ة ح يث صت  ق ب ل  مي ة دبهم. 

صقدديل بدد  أبدد  حدديتم صبأيتدد  ااددتاضب  اددب قادديه يومددي صرحدد  با بدد  فدد  ت ددكلا  •        
ل  إر  أبال تضدول كتي  التال،  صأتاب رال  ذلك ال،وي ف  ا  س إ  اج الح يث فضاه 

إر  مي أثسه ش،ئي بغ،   ام قب مكذ  ضاه فمي الاي د س فد  االادتاضي، قديل أتاسكدي أرالدكي 
ال،وي صهذا ثغ  م  ال غوب  ش،ه أن يح   حد   مد  أمد  الاد  فاحسسده أن اادت يا 

 ص  ذ أهبة فإن  فيجئكي الا ص اين بكي ح ال. 
ماددد  فامدددي جالدددكي أ جدددب  ص دددلا  باددد  أصدددحيب  فددد  بلدددتين لددد  ص دددلاكي•        

صيحب البلتين بلتير  صذلك أر  اين  مل مجيلس فل  صأج   المدي، فد  أرهديبه فضديل 
 ل  يي أبي  س    الف ت   فضيل هذه الحليس ال رلي. 
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صقيل أحم  ب  حاص: د اه  اب أب  الحل  ياك  إامي ،ل صال  أب   س  •        
همدي مد  حد اي صال دبهمدي مد  شدسهة قديل أحمد     ك  موتد  فضديل ال أ ادم مد  مديل  دب 

فت ددي    إلدد  رالدد   كدد  ذلددك ثددم قدديل أبددو  سدد    أصدد ق مددي ياددون ال جددل  كدد  
 المو . 

صاين الحل،  ب  محم  اللم قك غ يضول ادين محمد  بد  إادمي ،ل مخ وصدي بد ل  
  يل مع مي اين فل  مد  الخ ديل المحمدودس ادين قا،دل ال دلي صادين ال يطمدع فلمدي 

 ك  الكيس صاين ال يشتغل باموب الكيس ال شغا  اين ف  الاام.  
  ما  بيلتجيبس

ص مددل البخدديبغ بيلتجدديبس ف ددين م دديال لاتدديج  ال دد صق الددذغ ال يغددش صال يددكض  ر،تدد  
 مهمي ايره المغ يي . 

بصغ أر  حماه إلب البخيبغ ب ي ة أراذهي إلل  ابك  أحم  فيجتمع با  التجديب إللد  
ملددة  ال  دبهددم فضدديل ار دد فوا الا،اددة فجددي،ه مدد  الغدد  تجدديب   دد صن فطاسوهددي بدد با  

 فطاسوا مك  الب ي ة ب با  ش س  ال  فضيل إر  رويه بلاهي لاذي  أتوا البيبحة. 
 ثكي، ام مة  ال  

قدديل أبددو إاددحيق اللدد ميبغ: مدد  أباد أن يكظدد  إلددب فالدد  بحضدد  صصدد ق  فا،كظدد  إلددب 
 محم  ب  إامي ،ل. 
اه يح،ددب بدد  جاادد  يضدول لددو قدد ب  أن أزيدد  فد   مدد  محمدد  بدد  قديل أبددو جاادد  ادم

 إامي ،ل م   م غ لاااه فإن موت  ياون مو  بجل صاح  صموت  ذهي  الاام. 
 صاين رعلم ب  حميد يضول: محم  ب  إامي ،ل فال  هذه اممة. 

 قيل م اب الزه غ محم  ب  إامي ،ل أفض   ك ري صأب   بيلح يث. 
وي  أر  اين يضول اكتسدوا  د  هدذا الشدي  ياكد  البخديبغ فادو صبصغ    إاحيق ب  باه

 كين ف  زم  الحل  الحتيج إلل  الكيس لما فت  بيلح يث صفضه . 
صاددين  ادد  بدد  حجدد  يضددول أ  جدده   ااددين ثلثددة أبددو زب ددة هللامحمدد  بدد  إاددمي ،ل 

 ص س    ب   س  ال حم  ال ابم  هللامحم   ك غ أب  هم صأ امهم صأفضههم. 
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بدد  أبدد  حدديتم اددماه إبدد اهلم بدد   يلدد  المدد صزغ يضددول بأيدده أبددي  مدديب  صقدديل محمدد 
الحل،  ب  ح يث ي ك   اب أب   س    البخيبغ صيضول ال أ ام أر  بأيه م ا  اارد  

 لم يخاق إال لاح يث. 
صقديل محمدد  حد ثك  حدديتم بد  ميلددك الدوباق قدديل ادماه  امددي، مادة يضولددون محمد  بدد  

 ل    ااين. إامي ،ل إميمكي صفض،هكي صفا
صقيل أبو الط،ب حيتم ب  مك وب ال ل  يضول محمد  بد  إادمي ،ل  يدة مد   يدي    

 ف  ب  ه صرايذه م  الاام. 
صقيل ادالم بد  مجيهد  يضدول لدو أن صالادي صابد   ،،كدة صابد  المبديبل اديروا فد  امحلدي، 

 الحتيجوا إلب محم  ب  إامي ،ل. 
محمد  فد  ال دحيبة ل دين  يدة. رظد   فد  صبصغ    قت،بة ب  اا،  أر  قديل لدو ادين 

الح يث صرظد   فد  الد أغ صجيللده الاضهدي، صالزهديد صالعبديد مدي بأيده مكدذ  ضاده م دل 
 محم  ب  إامي ،ل. 

 صقيل اإلميي أحم  ب  حكسل: لم يجئكي م    ااين م ل محم  ب  إامي ،ل. 
 يث. صقيل أبو  س    الحيكم: محم  ب  إامي ،ل البخيبغ إميي أهل الح 

قيل أبدو باد  محمد  بد  إادحيق بد   زيمدة: مدي بأيده تحده أديدم اللدمي، أ ادم بحد يث 
 باول   صأحا  ل  م  محم  ب  إامي ،ل. 

قدديل محمدد  بدد  حمدد صن بدد  باددتم اددماه ملددام بدد  الحجدديج صجددي، إلددب البخدديبغ فضدديل 
 د ك  أقسل بجالك يي أاتيذ اماتيذي  صا،  المح ث،  صطس،ب الح يث ف   اا . 

صقدديل اددا،  بدد  جاادد : اددماه الاامددي، بيلب دد س يضولددون مددي فدد  الدد رلي م ددل محمدد  بدد  
 إامي ،ل ف  الما فة صال لح. 

 م  ا ي البخيبغ صاميحت 
قيل محم  ب  أب  حيتم ايره ل  قطاة أبض يؤج هي ال اكة بلبع مي ة دبهم ف ين  

ن أبددي  سدد    اددين ذلددك المددؤج  ببمددي حمددل مكهددي إلددب أبدد   سدد    ق دديس أص ق دديت،  م
ماجبي بيلض ي، الك لج صاين يؤث ه  اب البطلخ أحليري ف ين يهب لا جل مي ة دبهم ال 

 اكة لحما  الض ي، إلل  أحليري. 
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قيل صامات  يضول اكه أاتغل ال شه   مس مي ة دبهم فاراضه ال ذلك فد  طادب  
المدديل فجمددع  الااددم فضادده اددم بدد،  مدد  يكاددق  اددب هددذا الوجدد  صبدد،  مدد  اددين  اددوا مدد 

 ( 36صالب بيلاام حتب اجتمع ل  فضيل أبو  س   : مي  ك     ،  صأبضب )الشوب :
صاددين يت دد ق بدديل  ،  يا ددذ ب،دد ه صدديحب الحيجددة مدد  أهددل الحدد يث ف،كيصلدد  مددي بدد،   

 الاش ي  إلب ال لث،  صأقل صأك   م   ،  أن يشا  بذلك أح  صاين ال يايبق  الل . 
  محم  ال يبف : اكه  ك  أب   س    البخيبغ فد  مكزلد  فجي،تد  صيضول  س    ب

جيبيددة صأباد  د ددول المكددزل فا دد    اددب محسدد س بدد،  ي يدد  فضدديل لهددي: الددف تمشدد،   
قيله إذا لم يا  ط يق الف أمش  فبلب ي ي  صقيل لهي اذهس  فض  أ تضتك. قيل فض،ل 

ن ايردده أ  ددستك  فددإر  أب دد،ه لدد  فلمددي بادد  يددي أبددي  سدد    أ  ددستك الجيبيددة قدديل إ
 رال  بمي فااه. 

 محكة البخيبغ  
تاددد ض البخددديبغ للمتحدددين صاالبدددتل،ا صا ،ددد ا مدددي تاددد ض الاامدددي، ال ددديدقون لامحددد  
ف س صا  اب مي أصذصا ف  اس،ل  ا صلض  حل  البا  البخيبغ لمي ل  م  مايرة  ك  

ادددلملةا فاثددديبصا حولددد  الاامدددي، صطدددل  الاادددم صجمددديه،  الملدددام،  فددد  ادددل الدددسلد اإل
الشي اي  بار  يضول بخاق الض  نا صلذلك ق ة ي صيهي أبو أحم  ب    غ فلضول: ذا  
لددد  جمي دددة مددد  المشدددييخ أن محمددد  بددد  إادددمي ،ل البخددديبغ لمدددي صبد رللددديبوب اجتمدددع 
الكيس  ال  فحل ه با  م  اين ف  ذلك الوقده مد  مشدييخ رللديبوب لمدي بأصا إابديل 

ي هم  الدد . فضدديل مصددحي  الحدد يث: إن محمدد  بدد  إاددمي ،ل يضددول الكدديس إللدد  صاجتمدد
الاا  بيلض ان مخاوق فيمتحكوه ف  المجاس فامي ح   الكيس مجاس البخيبغ قيي إلل  
بجدددل فضددديل يدددي أبدددي  سددد    مدددي تضدددول فددد  الااددد  بددديلض ان مخادددوق هدددو أي  ،ددد  مخادددوق 

 فا يد  ال  الضول فا  ض فا  ض  ك  البخيبغ صلم يجب ا فضيل ال جل يي أبي  س   
 ك ا ثم قيل ف  ال يل ة فيلتاه إلل  البخيبغ صقيل الض  ن الي    ،  مخادوق صأفاديل 
العبيد مخاوقة صاالمتحين ب  ة فشغب ال جل صشغب الكيس صتا قوا  ك  صقا  البخيبغ 

 ف  مكزل . 
إال أن تج،ئددوا صقدديلوا لدد  بادد  ذلددك ت جددع  دد  هددذا الضددول حتددب راددود إللددك قدديل ال أفاددل 

بحجددة فلمددي تضولددون أقددو  مدد  حجتدد  صأ جسكدد  مدد  محمدد  بدد  إاددمي ،ل ثبيتدد ا صاددين 
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يضدول أمدي أفاديل العبديد فمخاوقدة فضد  حد ثكي  اد  بد   سد    حد ثكي مد صان بد  مايصيدة 
حد ثكي أبدو ميلدك  دد  بباد   د  حذياددة قديل: قديل الكسدد  صداب    الد  صاددام: إن   

  ي كع ال صيرع صصكات .
صبدد  قدديل صاددماه  س،دد    بدد  اددا،  يضددول اددماه يح،ددب بدد  اددا،  يضددول مددي زلدده  

أادددمع أصدددحيبكي يضولدددون إن أفاددديل العبددديد مخاوقدددة قددديل البخددديبغ ح اددديتهم صأصدددواتهم 
صاكتليبهم صاتيبتهم مخاوقة فامي الض  ن المتاو المس،  الم سه ف  الم يحف الملدطوب 

 للس بمخاوق قيل   تاديلب  بدل هدو  يدي  الماتو  المو ب ف  الضاو  فهو الي  
 (. 49ب،كي  ف  ص صب الذي  أصتوا الاام  )الاك سو  

 صقيل البخيبغ: الض  ن الي    ،  مخاوق صم  قيل مخاوق فهو ايف .  
صقيل أي ي: م  ز م م  أهل رلليبوب صقدومس صالد غ صهمدذان صحادوان صبغد اد صال وفدة 

قاه لاظ  بيلض  ن مخاوق فهو اذا  فإر  لم أقا  إال أر   صالب  س صماة صالم يكة أر 
 قاه أفايل العبيد مخاوقة. 

صقدديل أحمدد  بدد  اددامة: د ادده  اددب البخدديبغ فضادده يددي أبددي  سدد    هددذا بجددل مضسددول 
بخ ااين   وصي ف  هذه الم يكة صق  لج ف  هذا الح يث حتب ال يض ب أح  مكدي أن 

ثدم قدديل "صأفددوض أمد غ إلددب   إن   ب دد،   ياامد  فلدد  فمدي تدد   فاددب   ادب لح،تدد 
( الاهم إرك تاام أر  لم أبد المضديي بكللديبوب أشد ا صال بطد ا صال طابدي 44بيلعبيد" ) يف  

لا  ياة إرمي أبه  ا  رال  ف  ال جوع إلب صطك  لغابدة المخديلا،  صقد  ق د ر  هدذا 
 ديبج  د ا لتتخا دوا مد  ال جل حل ا لمي  تير    ال  ،  ثدم قديل لد  يدي أحمد  إرد  

ح ي   مجا ا فا س   جمي ة أصحيبكي فو   مي شدلا   ،د غ اكده ماد  حد،   د ج 
 م  السا  صأقيي  اب بي  السا  ثلثة أييي إلصلح أم ه. 

صقدديل محمدد  بدد  أبدد  حدديتم أتددب بجددل  سدد    البخدديبغ فضدديل يددي أبددي  سدد    إن فلرددي 
 ال  صاام:" إذا قيل ال جل م ل  يي ايف  فض  بدي، ياا ل فضيل: " قيل الكس  صاب   

ب  أح همي" صادين ا ،د  مد  أصدحيب  يضولدون لد  إن باد  الكديس يضدع فلدك فلضدول "إن 
(ا صيتادددو أي دددي "صال يح،دددق الماددد  اللددد،ط إال 76ك،ددد  الشدددلطين ادددين  دددعلاي" )الكلدددي، 

 اددب هددؤال،  ( فضدديل لدد   سدد  المج،دد  بدد  إبدد اهلم الددف ال تدد  و  43باهادد " )فدديط  
الذي  يظامورك صيتكيصلورك صيسهتوركا فضيل: قديل الكسد  صداب    الد  صادام "اصدس صا 
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حتددب تاضددور   اددب الحددوض" صقدديل صدداب    الدد  صاددام "مدد  د ددي  اددب ظيلمدد  فضدد  
 ارت  " 

 محكت  مع أم،  بخيب  
 بص  أحم  ب  مك وب الش، ازغ قيل اماه با  أصحيبكي يضول لمي ق ي أبو س    

بخيب  ر سه ل  الابي   اب ف اخ مد  الساد  صاادتضسا   يمدة أهدل الساد  حتدب لدم يسدق 
أح  إال ااتضسا  صر    ال  ال رير،  صال باهم صاللدا  ال  ،د  فبضد  أييمدي قديل ف تدب باد  
ذلك محم  ب  يح،ب الذها  إلب  يل  ب  أحم  أم،  بخديب  إن هدذا ال جدل قد  أظهد  

اددب أهددل بخدديب  فضدديلوا ال رايبقدد  فددام ه امم،دد  بدديلخ صج مدد   ددل  اللددكة فضدد أ اتيبدد   
 السا  فخ ج. 

قيل أحم  ب  مك وب فحادب لد  باد  أصدحيبكي  د  إبد اهلم بد  ماضدل الكلدا  قديل  
بأيه محم  ب  إامي ،ل فد  ال،دوي الدذغ أ د ج فلد  مد  بخديب  فتضد مه إللد  فضاده يدي 

   الدك فلد  مدي ر د  فضديل ال أبديل  أبي  س    الف تد   هدذا ال،دوي مد  ال،دوي الدذغ ر د
 إذا اام ديك . 

صبصغ  د  بادد  بدد  مك،دد  بدد   ا،د  بدد   لددا  أردد  قدديل: بادث امم،دد   يلدد  ابدد  أحمدد  
الددذها  صالدد  بخدديب  إلددب محمدد  بدد  إاددمي ،ل أن احمددل إلدد  اتددي  الجدديمع ص التدديبيخ 

الكدديس فددإن ص ، همددي ماددمع مكددك فضدديل ل اددول  أرددي ال أذل الااددم صال أحمادد  إلددب أبددوا  
كيره لك إلب ش ، مك  حيجة فيح   ف  ملج غ أص فد  دابغ صان لدم ياجبدك هدذا 
فإرك ااطين فيمكاك  م  المجادس للادون لد   دذب  كد    يدوي الاليمدة مرد  ال أكدتم 
الاام لضول الكس  صاب    ال  صاام "م  ائل  د   ادم ف تمد  ألجدم باجديي مد  رديب"  

 ا. ف ين اسب الوحشة ب،كهمي هذ
 صفيس البخيبغ 

توف  البخيبغ د بحم    د ل،اة  ،  الاط  ادكة اده ص ملد،  صقد  بادل اثكتد،  صادت،  
 اكةا صبصغ ف  ق ة صفيت    س بصايي  مكهي: 

قيل محم  بد  أبد  حديتم ادماه أبدي مك دوب  يلدب بد  جس يدل صهدو الدذغ ردزل  الد   
  المدد ضا فامددي صافددب تهلددا أبددو  سدد    يضددول: إردد  أقدديي  كدد ري أييمددي فمدد ض صاشددت  بدد

لا او  فابس  فل  صتامم فامدي مشدب قد ب  شد ي   طدوس أص رحوهدي صأردي   دذ با د ه 
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صبجل   دذ ماد  يضدوده إلدب ال ابدة ل، اسهدي فضديل بحمد    أباداور  فضد   دااه فد  ي 
بد  وا  ثددم ا دطجع فض ددب بحمد    فلدديل مكد  الادد ق شد ، ال يوصددف فمدي اددا  

جكديه فد  ثليبد  صادين فلمدي قديل لكدي صأصصدب إل،كدي أن ااكدور  فد  مك  الاد ق إلدب أن أدب 
ثلثدة أثددوا  بدل  لددلس ف،هدي قمددلص صال  ميمدة فاااكددي ذلدك فامددي دفكديه فدديح مد  تدد ا  
قس ه با حة  يللة أط،ب م  الملك ف اي ذلدك أييمدي ثدم  اده ادوابغ بدل  فد  اللدمي، 

التد ا  فدإرهم اديروا ي فادون ملتط،اة بحذا، قس ه فجال الكيس يختااون صيتاجسدون صأمدي 
   الضس  حتب ظه  الضس  صلم ر   رض ب  اب حا  الضس  بيلح اس ص اسكي  اب أرالكي 
فك ددسكي  اددب الضسدد   شددبي مشددباي لددم يادد  أحدد  يضدد ب  اددب الوصددول إلددب الضسدد  ف دديروا 
ي فاون مي حول الضس  م  الت ا  صلم ياوروا يخا ون إلب الضس  صأمي بيا الط،ب فإرد  

ي أييمدي ا ،دد س حتدب تحد   أهددل الساد س صتاجسدوا مدد  ذلدك صظهد   كدد  مخيلفلد  أمدد ه تد اص 
با  صفيت  ص  ج با  مخيلفل  إلب قس ه صأظه صا التوبة صالك امة ممي اديروا شد  وا فلد  
م  مذموي المذهب قيل محم  بد  أبد  حديتم صلدم يادش أبدو مك دوب  يلدب بد  جس يدل 

 ب . با ه إال الضا،ل صأصصب أن ي ف  إلب جك
صقدديل محمدد  بدد  محمدد  بدد  مادد  الج جددير  اددماه  سدد  الواحدد  بدد   دي الطواصيلدد   

يضول بأيه الكس  صاب    ال  صاام ف  الكوي صما  جمي ة م  أصحيب  صهو صاقدف 
فدد  مو ددع فلددامه  الدد  فدد د  ادد  اللددلي فضادده مددي صقوفددك يددي باددول   قدديل أرتظدد  

يديي باغكد  موتد  فكظد   فدإذا قد  مدي  فد  محم  ب  إامي ،ل البخيبغ فامدي ادين باد  أ
 اللي ة الت  بأيه الكس  صاب    ال  صاام ف،هي. 

بحددم   اإلمدديي البخدديبغ بحمددة صاادداة صجددزاه    ،دد ا  دد  اإلاددلي صالملددام،  ص دد  
 ح يث باول   )صاب    ال  صاام (. 

--------------- 
 الم يدب: 

 ل،. (             ا،  أ لي الكس1)
 (              تيبيخ بخيب . 2)
 (             مض مة صحلا البخيبغ.3)

 ـــــــــــــــ
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 القزويني ابن ماجة
 

يي لااجب   هيه  ذغ أبض الا سا الت  ايره أبً ي لا ا  تكجب ال  ،  م  بجديل 
 اإلالي صأ م س دفي  ا صيظه  مكهي   د اس،  م  ابيب المح ث، 

صأصحيب ا صتحضضه بذلك رسدو،س  -صاب    ال  صاام-اكة الكس   صالاضهي،ا يحاظون 
قيل: اكَّدي جاوًادي  -ب      ك -فا  أب  ه ي س  -صاب    ال  صاام-باول   
فارزله  ال  ادوبس الجمادةا صف،هدي قدول   تاديلب:  -صاب    ال  صاام- ك  الكس  

فاددم يجبدد   فضادده: مدد  هددم يددي باددول   [ 3 ص  دد ي  مددكهم لمددي ياحضددوا بهددم   الجماددة: 
-ال اددول صدداب    الدد  صاددام حتددب اددال  أبددو ه يدد س ثددل  مدد ا ا فو ددع ال اددول 

ثدم قديل: )لدو ادين  -ب د     كد -ي ه  اب اامين الايباد   -صاب    ال  صاام
 م  هؤال،(  متاق  ال [. -أص بجل-اإليمينر  ك  ال  يي لكيل  بجيل 

الت  تضدع فد  أذببلجدينا صلد  )أبدو  سد   محمد  بد  يزيد  الضزصيكد (  فا  با س )قزصي (
هد( صايره صالدت  ف  زم  الخالادة 209الشه،  بيب  ميج ا رلبة إلب لضب صال ه اكة )

المددامون الددذغ اددين  هدد ه ما،ًئددي با مددة الاضدد  صالحدد يثا صايردده )قددزصي ( قدد  فتحدده فدد  
هدا صأصبحه ذا  شه س اس، س 24ة ف  اك -ب      ك - لفة   مين اب   اين 

ف  بصاية الح يث الكسدوغ الشد يفا فمد  أب دهي  د ج ابديب المحد ث،  الدذي  يحاظدون 
 أحيديث باول   صاب    ال  صاام صيكش صرهي ب،  الكيس.

صق  حا  اب  ميج  الض  ن ال  يما صتاام الح يث الش يف  اب ي  المشييخ صالمحد ث،  
،ل ب  توبة الضزصيك ( صهو مح   صفالد  مشدهوبا ص)هديبصن بد  ال بيب أم يل: )إامي 

 مواب ب  حلين التملم ( ص) اب ب  محم  أبو الحل  الطكيفل (.. ص ، هم.
بحددل ابدد  ميجدد  فدد  طاددب الااددما صأ ددذ يكتضددل مدد  بادد  إلددب   دد ا ل،ددتاام صيلددمع مدد  

حجددديز أحيديدددث بادددول   صددداب    الددد  صاددداما فدددذهب إلدددب   اادددينا صالاددد اقا صال
صم دد ا صالشدديي.. ص ، هددي مدد  الددسلدا ثددم أرهددب ابدد  ميجدد  بحلتدد  فدد  طاددب الحدد يث 
ص يد إلدب باد ه )قدزصي ( صأم دب بهدي بالدة  مد ه فد    مدة الحد يث إلدب أن تدوف  فد  

 الخالاة العبيا  )الماتم   ادب  ( فد  يدوي االثكد، ا صدفد  يدوي ال لثدي، الموافدق  ه 
 هد     م  يضيب  ال اباة صاللت، .273ة ال ير  صالاش ي  م  بم ين اك
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صايردده البدد  ميجدد  مؤلاددي  فدد  التالدد،  صالتدديبيخا إال أن أشدده  اتبدد  )اللددك ( الددذغ 
ااتحق ب  اإلميمة ف  الح يث الش يفا فهدو مد  اتدب الحد يث الماتمد س  كد   امدي، 
الحد يثا صأحد  اتددب الحد يث اللددتة الما صفدةا صهدد  صدحلا البخدديبغ صصدحلا ملددام 

الت مذغ صاك  أب  داصد صاك  الكلي   صاك  اب  ميج ا صق  احتو  اك  ابد   صاك 
ميج   اب ا ،  م  امحيديث الت  لدم ت صهدي اتدب الحد يث ام د  ا امدي ت دم ادك  

 اب  ميج  أبباة  ال  م  أحيديث باول   صاب    ال  صاام
 ـــــــــــــــ
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 السجستاني أبو داود
 

إلقاددلم اللددك  يدد    )اجلددتين( صلدد  )أبددو داصد اددالمين بدد  فدد  إقاددلم صددغ،  مجدديصب 
هددا صأحدب الحد يث مكدذ  202امشاث ب  بش  ب  ش اد ب  إاحق اللجلتير ( ادكة 

صغ ها فطي  السلد يلمع امحيديث مد  المشدييخ ال بديب فد  الشديي صم د  صالجزيد س 
( ص)ملد د صالا اق ص  اادين.. ص ، هدي مد  أم ديل )أحمد  بد  حكسدل( ص)يح،د  بد  ماد، 

 ب  مل ه ( ص)قت،بة ب  اا، (.
تددالق رجددم أبدد  داصد فدد  الحدد يث صاشددته  باامدد  ص مادد ا حتددب أصددبا مدد  ابدديب أ مددة 
اإلالي ف     ها صبصغ  ك  الت مذغ صالكلي   ص ، همي مد  ام مدة ام دليا ذهدب 
أبددو داصد إلددب بغدد اد صمكهددي إلددب الب دد س صيدد ص  فدد  اددسب بح،ادد  إل،هددي: أردد  ذا  يددوي 

 ق بددي  أبدد  داصد طدديبق؛ فاددتا لدد  الخدديديا فددإذا بدديمم،  )أبددو أحمدد  الموفددق( صلدد  طدد
 ه  الخالاة العبيا  يلتاذنا فاذن لد  أبدو داصدا فد  ل امم،د  صأقسدل  الد ا فضديل لد  

 أبو داصد: مي جي، بيمم،  ف  هذا الوقه   فضيل:  لل ثل ا ياك  أابي  ثلثة:
س فتتخدذهي صطًكديا ل، حدل إللدك طابدة الاادم مد  أقطديب أمي امصلدب: أن تكتضدل إلدب الب د  

 امبضا فتام  بكا با  أن   به صارضطع  كهي الكيس با  محكة الزرج.
 صال يرلة: أن ت صغ مصالدغ اتي  )اللك (.

صال يل ة: أن تا د لهم مجاًلي من أبكي، الخااي، ال يجالون مع الايمة   فضيل أبو داصد: 
 إل،هي من الكيس ش ياهم صص لاهم ف  الاام اوا،.أمي ال يل ة فل اس،ل 

صحدديز اتددي  اللدددك  الددذغ جماددد  أبددو داصد ص رددد     بددد)اك  أبددد  داصد( إ جددي  الكددديس 
صتض ي  الاامي،ا فض  بصغ أرهي قر  ه  اب اب  ام  اب  فاشيب إلدب الكلدخةا صهد  بد،  

صجل ثم هذا ال تدي   ي ي ا صقيل: لو أن بجل لم يا   ك ه م  الاام إال اتي     ز
يض   اك  أب  داصدا لم يحتج إلب ش ، م  الاام با  ذلدكا صهدذا ال تدي  الدذغ يسادل 
 د د أحيدي د  رحدو أبباددة  ال  حد يث صثمدير  مي دة حدد يث ا تيبهدي أبدو داصد مد  بدد،  

  مس مي ة ألف ح يث اتسهي    باول   صاب    ال  صاام.
ل صاب    ال  صااما ح يً ي ال الح ص  ادب صاين أبو داصد متملًاي بلكة ال او 

تطسلضهدديا صبلددين أهم،تهددي لاكدديس للضومددوا بادا هدديا صاددين مبدد  داصد مددكهج أشددب  بمددكهج 
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ال ددحيبة فدد  اتبدديع اللددكة الكسويددة صالتلددالم بهدديا صتدد ل الجدد ل فدد  اممددوب التدد  تشددال 
 ريب الاتكة ب،  الملام، .

ق يهي ف    مة اللكة الكسويدة المطهد سا باد  مي  أبو داصد    ثلثة صابا،   يًميا 
أن تدد ل لدد  ابًكددي يشددسه  فدد  ا ،دد  مدد  صددايت  هددو: الحدديف  )أبددو بادد   سدد    بدد  أبدد  

 داصد( الذغ اين تام،ًذا رج،ًبي لوال ها صشيبل أبيه ف  التتامذ  اب ش،و   بم  
ن صالشددددييا صاددددمع الحدددد يث  دددد  ابدددديب الاامددددي، ببغدددد اد ص  ااددددين صأصددددسهين صاجلددددتي

 صش، ازا ف يب  يلًمي فض،ًهيا صألف اتي  )الم يبلا(.
بحدم   أبددي داصد صجددزاه    دد  اإلادلي  ،ددً اا لضدد  اددين لالدكة الكسويددة الشدد ياة ح ددًكي 

 مكلًاي
 ـــــــــــــــ
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 ابن حجر العسقالنيخاتمة الحفاظ 
 

يح د،هم إال  كين يوي صفيت  يوًمي مشدهوًداا اجتمدع فد  تشد،لع جكيزتد  مد  الكديس مدي ال
 ا حتب ايد  تتوقف ح اة الحليس بم  ا يتض مهم ااطين م   صالخالاة العبيا  
صالوزبا، صامم ا، صالض يس صالاامي،ا صصاَّه  ال  السلد اإلالملة صدلس الغي دبا فد  

 ماة صب،ه المض سا صالخا،ل.. ص ، هيا صبثيه الشا ا، بض ي  هما صال تي  ب اي اهم.
لي )شددهي  الدد ي  أبددو الا ددل أحمدد  بدد   ادد  بدد  محمدد  الالددضلر ( إردد  شددلخ اإلادد

ل دد  بم دد   الم دد غ المولدد  صالكشدداسا المادد ص  بدديب  حجدد ا صهددو لضددب لددبا   بي دد ا صر
هدددا صرشددا يتلًمدديا فمددي ادديد يددتم ال  ددي ة 773شددعبين اددكة  12الاتلضددة )الالددطيط( فدد  

هددا تيبًادي 777فد  بجدب  حتب فض  أم ا صمي إن بال ال ابادة مد   مد ه حتدب تدوف  أبدوه
 ل  مساًغي م  الميل أ ير   اب تحمل أعبي، الحليسا صمواصاة طاب الاام.

صبادد  مددو  أبلدد ا ااادد  )زادد  الدد ي  الخ صبدد ( اس،دد  تجدديب م دد ا الددذغ قدديي بت ب،تدد  
ده ص م ه لدم يسادل التياداةا صلمدي بحدل  صالاكيية ب ا فحا  اب  حج  الض  ن ال  يما صجوَّ

هد بافض  اب  حج  صهو ف  رحو ال يرلة  ش س م   مد ها 784حج اكة الخ صب  إلب ال
 ل، بس ف  ماة الح يث الكسوغ الش يف  اب ي  با   امي هي.

صلمي  يد إلب الضيه سا دبس  اب   د اس،  م   امي،    ه أم يل: )ا اج ال ي  ب  
حجددد  الماضددد ( ص)الساض،كددد ( ص)الادددز بددد  جمي دددة( ص)الشدددهي  السوصددد، غ( ثدددم قددديي ابددد  

ب حل  دباالة إلب الشيي صالحجيز صاللم ا صات ل بمج  ال ي  الش، ازغا صتاام الاغة 
صيحب )الضيموس المحلب(  الد  ي يد ا  ،د  أن ابد  حجد  صجد  فد  رالد  مد،ل صحب،دي 

 فاقسل  ال  مك ب،ي  اب  اوم  مطيلاة -صاب    ال  صاام-إلب ح يث الكس  
 صايدة صاصد اب الاتديص  صالالديي بيلتد بيسا ف يرده تضديي صق ا،سا صأجديزه ماظدم شد،و   بيل

لدد  حاضددي  الدد بسا صيجاددس ف،هددي الاامددي، فدد  اددل بادد  ي حددل إللدد ا حتددب ارتهدده إللدد  
ال يياة ف   ام الح يث ف  الد رلي بااد هيا صباغده شده ت  اآلفديقا صابتحدل أ مدة الاادم 

 إلل  م  ال أرحي، الايلم اإلالم .
  أن يشدغل  د س مكيصدب مهمدةا فضديي بتد بيس الحد يث صالتالد،  صق  أ هَّا    ام  الغزيد

فد  الم باددة الحلددكلةا صالمك ددوبيةا صالجميللددةا صالشددلخورلة صال دديلحلة.. ص ، هددي مدد  
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بدد اب  المدد ابس الشدده، س بم دد ا امددي تددولب مشددلخة الم باددة الس،س اددلةا صصلدد  اإلفتددي،
و  شد ي  ادكة شده  الا لا صتولب اب  حج  مك ب الض ي،ا صااتم  ف  مك ب  رح

ل  ف،هي الكيس بيلا ل صاإلر ي ا صالب جيردب ذلدك تدولب الخطيبدة فد  الجديمع امزهد  
 ثم جيمع  م ص ب  الايص .

صاددين مدد   دديدس ابدد  حجدد  أن يخددتم فدد  شدده  بم ددين قدد ا،س صددحلا البخدديبغ  اددب 
ملدديمع تلم،ددذه شدد ًحي صتالدد،ً اا صايردده ل،اددة الختدديي ب ددحلا البخدديبغ ايلا،دد ؛ ح،ددث 

تمع حول  الاامي، صالم ي صن صالتلم،ذا ثم توج حبَّ  ل حلا البخيبغ صشغا  ب  بان يج
ببدع قد ن  ألَّف اتيًبي لش ح  اميه )فتا البديبغ بشد ح صدحلا البخديبغ( اادتغ ق تاللاد 

هدد صارتهدب مكد  فد   د س بجدب 817م  الزمين   ح،ث ب أ التاللف فلد  فد  أصا دل ادكة 
 هد.842اكة 

تام،دذه )اللدخيصغ( بارد  لدم ياد  لد  رظ،د ا حتدب ارتشد  فد  اآلفديق صهذا ال تي  ي ا  
صتليبق إلدب طابد  ادي   مادول امطد ا ا صقد  بلدع هدذا ال تدي   ردذال ب لثمي دة ديكديب 
صق  اتدب   البد  حجد  الضسدول فد  زميرد ا فاحبد  الكديس؛  امديلهم ص دوامهما اس،د هم 

صايرده أ لقد  الجم،ادة صادجيييه صصغ، هما بجيلهم صرليلهما صأحب  أيً دي الك ديب ا 
الحلكة ه  الت  تحماهم  اب ذلكا ف ين يؤث  الحام صالا، ا صيم،ل إلدب ال فدق صاظدم 
الغددل  فددد  مايلجدددة اممددوبا ي دددا  أحددد  تلم،ددذه بضولددد : ادددل ذلددك مدددع شددد س توا دددا  
صحامددد  صبهي ددد ا صتح يددد  فددد  ماكاددد  صمشددد ب  صمابلددد  صصدددليم  صاليمددد ا صبذلددد  صحلددد  

ات  الكيفادددةا صب ددد  أ لقددد ا صم،اددد  مهدددل الا دددي لا صار ددديف  فددد   شددد ت  صمحي ددد  
 البحث صبجو   إلب الحق ص  يل  الت  لم تجتمع مح  م  أهل    ه.

اتيًبدديا  صقدد  تدد ل لكددي ابدد  حجدد  ثدد صس  ددخمة مدد  ال تددب تزيدد   اددب المي ددة صالخملدد، 
 أهمهي:

يل الحدد يث )فددتا البدديبغ بشدد ح صددحلا البخدديبغ( ص)تهددذيب التهددذيب( فدد  تدد اجم بجدد
ص)الدد بب  ص)باددوس المدد اي مدد  أدلددة امحادديي( فدد  الاضدد  ص)اإلصدديبة فدد  تم،،ددز ال ددحيبة(

اإلميي أحم (..  ال يمكة( ف  أعلين المي ة ال يمكةا ص)الضول المل د ف  الذ       ملك 
هددد تددوف  شددلخ اإلاددليا صحيمددل 852ذغ الحجددة اددكة  28ص ، هدديا صفدد  ل،اددة اللددسه 

 الالضلر (. لوا، اللكة )اب  حج 
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 الطبري شيخ المؤرخين والمفسرين 
 

فددد  بدددلد )طس ادددتين(.. بدددلد الاادددم صامد  صالاضددد ا صفددد  أجمدددل م رهي..م يكدددة ) مردددل( 
الا يضدة  يصددمة طس اددتينا صالتدد  تضددع اآلن فد  دصلددة أذببلجددينا جكددو  بحدد  قددزصي ا 

ة الااويا ص يلم الاامي، ف     ها اإلميي ل  حجَّ  )محم  ب  ج ي  الطس غ( صر
سون إل،هي؛ فلضديل ل دل صاحد  224اكة  هدا صلرضب بيلطس غ من أهل طس اتين جملًاي يرْكل 

مكهم طس غا ف ين أهل طس ادتين ا ،د غ الحد ص ا ف دين ادل مدكهم يحمدل ادلح  فد  
 ي ها صهو روع م  امشجيب يلمب )الطس (.

 هدد  بدد  صالدد ه إلددب  امددي، ) مرددل( لددم يادد  الطسدد غ يساددل اللدد  التدد  تؤهادد  لاددتاام حتددب 
صادد  ين مددي تاددتا  ضادد ا صبدد    الدد   لمددي  الكسددوسا ف ددين هددذا الكسددوس المبادد  حدديفًزا 
مبل   اب إكميل تاالم ابك ا صبخيصة أر  بأ  بلية تادي،ل مد  تاصياهديا قديل الطسد غ: 
 )بأ  أبدد  فدد  الكددوي أركدد  بدد،  يدد غ باددول   صدداب    الدد  صادداما صمادد  م خددلس
ممادو،ٌس بيمحجديبا صأردي أبمد  بدد،  ي يد ( صقدصَّ بليديه  اددب مالد  لدحدليا فضديل لدد : 
إن ابكك إن اس  ر ا فد  ديكد ا صدافدع  د  شد يات ا فحد ص أبد   ادب مادورت  مد  

 أجل طاب الاام صأري ح،كئذ صس  صغ، .
ف  أ ذ اب  ج ي  الطس غ ي حل ف  طاب الااما فتاام الاض  ببغ ادا صالمغيزغ صالل،  

ال وفدةا ثددم توجدد  ريحلدة م دد ا صفدد  ط يضدد  إل،هدي مدد َّ بس،دد ص ا صق دب بهددي  دد س أيدديي 
الاادما  حتب ق أ الض  ن ب صاية الشديم،، ا ثدم صاصدل ملد، ت ا صفد  م د  تاضدب الطسد غ 

ْبش( ثدم  ديد إلدب بغد اد مد س أ د  ا صارضطدع لااادم  ص  فا ذ م   امي هي قد ا،س )حمدزس( )ص 
 للات  ب زق . م  امصقي ا صاين يتيج  بالة الوقه صال بااة صالتاللف ف  ا ، 

صاددين الطسدد غ  دديل  الهمددةا ظلم االجتهدديد؛ صممددي يحاددب  كدد : أن بجددًل جددي،ه يلددال  
صض )صهدو  ادم ياد   بد  الشدا  مد  الك د ( صلدم ياد  الطسد غ لد  إلمديي اس،د   ف  الا  ر

ا فإذا اين ف     بهذا الاام فضيل ل :  ا  قوٌل أال أت ام ال،وي ف  ش ، م  الا صض
فتادديل  إلدد ا ثددم طاددب أبددو جاادد  اتددي  الادد صضا فت ابادد  فدد  ل،اتدد ا صقدديل: أملدد،ه 

ص  ا صأصبحه   ص ل،ي.   ،     ر
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صقدد  تمادد  ابدد  ج يدد  مدد  رددواح  الااددما صأدلددب بدد لوه ف،هدديا حتددب أصددبا إمدديي   دد ه 
حد   الدذغ بغ،  مكيزعا صق  ق،ل  كد : ادين ايلضديبئ الدذغ ال ياد   إال الضد  نا صايلم

ال يا   إال الح يثا صايلاال  الذغ ال يا   إال الاض ا صايلكحوغ الذغ ال ياد   إال 
الكحو.. صظل الطس غ أببا،   يًمي ياتب ال يوي أببا،  صبقةا قيصً ا بذلك صج   ا 
بمي يكاع ب  اإلالي صالملدام، ا صادين بحمد    مد  العبديد الزهديدا يضدوي الا،دلا رظلًادي 

  ه صبيطك ا ظ يًايا حل  الاش سا مهذًبي ف  جملع أحوال .ف  ظيه
جددزً،اا صهددو  30مد  مؤلايتدد  الاظلمدة: )تالدد،  الضد  ن( المادد ص  بتالد،  الطسدد غ فد  

مجادً اا صهدو ياد  أ ْصف دب  11م  أجل   التايا،  صأ ظمهيا ص)تيبيخ ال ادل صالمادول( فد  
يي شدد ا ع اإلادددلي(..  مددل تدديبيخ  بددد،  م ددكاي  الاددد  ا ص)لطلددف الضدددول فدد  أحاددد
هدد في ده بصحد  310ص ،  ذلك ال  ، .. صف  يوي اللسه ل،وم،  بالي م  شوال اكة 

إلددب بيب هدديا تيبًاددي لاملددام،  ت اثًددي  امل،ددي  ددخًميا راددع اإلاددلي صالملددام، ا فجددزاه   
  ،  الجزا،

---------------- 
 2اإلمام الطبري إمام المؤرخين والمفسرين

              
 إميي المؤب ،  صالمال ي  

كددين أك دد   امددي،   دد ه همددة فدد  طاددب الااددم صتح دد،ا  صفدد  تدداللف أمهددي  ال تددب 
حتددب بصغ أردد  اددين ياتددب أببادد،  صدداحة فدد  اددل يددويا إردد  اإلمدديي محمدد  بدد  ج يدد  
الطس غ صيحب أكس  اتيب،  ف  التال،  صالتيبيخا قيل  ك  أحم  ب   ا دين صديحب 

مجتهددد   ددديلم الا ددد  صددديحب الت ددديرلف الس يادددة ادددين ثضدددة صفلدددي  امعلدددين:"الاام ال
صددديدقي حيفظدددي بأادددي فددد  التالددد،  إميمدددي فددد  الاضددد  صاإلجمددديع صاال دددتل   لمدددة فددد  

 التيبيخ صأييي الكيس  يبفي بيلض ا،ا  صبيلاغة ص ،  ذلك" 
 فإلب صاحي  م  ا، ت  صمواقف م  حليت    

 حليت  الااملة 
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هد صأك   الت حيل صلض  رسل، ال جيلا ق أ الض  ن 240 ب أ الطس غ طاب الاام با  اكة 
بس، ص   اب العبيس ب  الول،  ثم ابتحل مكهي إلب الم يكة المكوبس ثم إلب م   صال غ 

 ص  ااينا صااتض  ف  أصا   أم ه ببغ اد. 
ادمع الطسدد غ مدد  الا يدد ي  مدد  مشددييخ   دد ه صلدد  بحددل  إلددب الا يدد  مدد   واصددم  

   ازده   باامي هي ص اومهي صمكهي م  . الايلم اإلالم  الت
 مؤلاي  الطس غ 

كدددين الطسددد غ مددد  أك ددد   امدددي،   ددد ه رشددديطي فددد  التددداللفا أشددده  مؤلايتددد  تالددد، ه 
المادددد ص  بتالدددد،  الطسدددد غا صاتددددي  " تدددديبيخ اممددددم صالماددددول " بصغ  كدددد  أردددد  قدددديل: 

  ثددل  اادتخ     صاددالت  الادون  اددب مدي رويتدد  مدد  ت دكلف التالدد،  قسدل أن أ مادد
 اك،  فا يرك . 

قيل الحديكم صادماه أبدي باد  بد  بيلويد  يضدول قديل لد  أبدو باد  بد   زيمدة باغكد  أردك 
كتسه التال،     محم  ب  ج ي  قاه بادب اتستد   كد  إمدل، قديل ااد  قاده رادم قديل 
فددد  أغ ادددكة قاددده مددد  ادددكة ثدددل  صثمدددير،  صمدددي ت،  إلدددب ادددكة تلدددا،  صمدددي ت،  قددديل 

  ثم بده با  اك،  ثم قيل لض  رظ   فل  م  أصل  إلدب   د ه صمدي فياتايبه مك  أبو با
 أ ام  اب أديم امبض أ ام م  محم  ب  ج ي . 

قيل أبدو محمد  الا  دير  تدم مد  اتدب محمد  بد  ج يد  اتدي  التالد،  الدذغ لدو اد دب 
 يلم أن ي كف مك   ش س اتب ال اتي  يحتوغ  اب  ام ما د ملتض ب لاال صتم 

لتددديبيخ إلدددب   ددد ه صتدددم أي دددي اتدددي  تددديبيخ ال جددديل مددد  ال دددحيبة مددد  اتبددد  اتدددي  ا
صالتيبا،  صالب ش،و   الذي  لض،هم صتم ل  اتي  لطلف الضول ف  أحايي ش ا ع اإلالي 
صهددو مذهبدد  الددذغ ا تدديبه صجددوده صاحددتج لدد  صهددو ثلثددة صثمدديرون اتيبددي صتددم لدد  اتددي  

امم يب صتم ل  اتدي  الخفلدف الض ا،ا  صالتكزيل صالا د صتم ل  اتي  ا تل   امي، 
ف  أحايي ش ا ع اإلالي صهو مخت   لطلف صتم ل  اتي  التب د،  صهدو باديلة إلدب 
أهددل طس اددتين يشدد ح ف،هددي مددي تضادد ه مدد  أصددول الدد ي  صابتدد أ بت ددكلف اتددي  تهددذيب 
اآلثديب صهددو مدد   جي ددب اتبدد  ابتدد ا، بمددي أاددك ه ال دد يق ممددي صددا  كدد ه اددك ه صت اددم 

بااادد  صط قدد  ثددم فضهدد  صا ددتل  الاامددي، صحججهددم صمددي فلدد  مدد    اددب اددل حدد يث مكدد 
الماددير  صالغ يددب صالدد د  اددب الماحدد ي  فدددتم مكدد  ملددك  الاشدد س صأهددل الس،دده صالمدددوال  
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صبادد  ملددك  ابدد  عبدديس فمددي  قسددل تميمدد ا قادده هددذا لددو تددم ل ددين يجدد ، فدد  مي ددة 
  رحددو مدد  ألددف مجادد ا قدديل صابتدد أ باتيبدد  البلددلب فخدد ج مكدد  اتددي  الطهدديبس فجددي، فدد

ص ملددمي ة صبقددة مردد  ذادد  فدد  اددل بددي  مكدد  ا ددتل  ال ددحيبة صالتدديبا،  صحجددة اددل 
قول ص  ج مكد  أي دي أك د  اتدي  ال دلس ص د ج مكد   دا  الحاديي صاتدي  المحي د  
صاللدجل  صاتددي  ت ت،ددب الاامددي، صهددو مدد  اتبدد  الكفللددة ابتدد أه بددثدا  الكاددوس صأقددوال 

ياددك صاتددي  شدد ح اللددكة صهددو لطلددف بدد،  فلدد  مذهبدد  ال ددوفلة صلددم يتمدد  صاتددي  المك
صا تضدديده صاتيبدد  الملددك  المخدد ج يددات  فلدد   اددب جملددع مددي بصاه ال ددحيب  مدد  صددحلا 
صادالم صلدم يتمد  صلمدي باغد  أن أبدي باد  بد  أبد  داصد ت ادم فد  حد يث  د ي   دم  مددل 
كتدي  الا دي ل فسد أ با دل أبد  باد  ثدم  مد  صت ادم  ادب ت دحلا حد يث  د ي   ددم 

 احتج لت حلح  صلم يتم ال تي . ص 
صقيل با  الاامي،: لو ايف  بجل إلب ال ،  حتب يح ل تال،  محم  بد  ج يد   

 لم يا  ا ، ا. 
 أااوب  ف  التاللف

يضددول أحمدد  بدد   ا ددين مبدد  جاادد  فدد  تاللادد  عبدديبس صبل ددة فممددي قيلدد  فدد  اتددي   
حديل الدذغ يجدب  ادب الاسد  اآلدا  الكفللة صام لق الحم، س الضول ف  السلدين  د  ال

م ا يس حيلد  فلمدي ي د ب مد   ماد     د  رالد  قديل إرد  ال حيلدة مد  أحدوال المدؤم  
يغال   صه الموادل بد   د  د ي د  إلدب ادس،ا  صالضادود لد  بصد ا بطد ق ببد  الملدتالمة 
صيدا ل   كهدي امدي قديل ل بد   دز ذاد ه إذ جااد  مد  المكظد ي   مقاد ن لهدم صد اطك 

( طمادي مكد  فد  17-16ت،كهم م  ب،  أيد يهم صمد   ااهدم  )ام د ا : الملتالم ثم آل
ت  يق ظك   ال  إذ قيل ل ب   لئ  أ د ت  إلدب يدوي الاليمدة محتدك   ذبيتد  إال قاد،ل  

( فحق  اب ال ذغ حجب أن يجهد  رالد  فد  ت دذيب ظكد  صتخ،،بد  مكد  62)اإلا ا،:
فدد  ما صهدد  مدد  طي تدد  ببدد   أمادد  صاددعل  فلمددي أب مدد  صال شدد ، مدد  فاددل الاسدد  أباددل

ص  لير  أم ه صال ش ، أا  إلل  م    لير  بب  صاتبي   أم ه ف لي أبد  جااد  مد  
 هذا الكمب صهو ا ،  ما، . 

صبصغ    أب  اا،  الد يكوبغ ملدتما  ابد  ج يد  أ س ردي أبدو جااد  محمد  بد  ج يد  
الاد ش اادتو  الطس غ باض، ت  فم  ذلك صحلب ام ئ أن ياام أن بب  هو الذغ  ادب 
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فم  تجيصز ذلك فض   ي  ص ل  صهذا تال،  هدذا اإلمديي مشدحون فد   يدي  ال داي  
بدددداقوال اللدددداف  اددددب اإلثبددددي  لهددددي ال  اددددب الكادددد  صالتاصيددددل صأرهددددي ال تشددددب  صدددداي  

 المخاوق،  أب ا. 
 ثكي، الاامي،  ال 

د قيل أبو اا،  ب  يورس: محم  ب  ج ي  م  أهل  مل اتب بم   صبجع إلب بغ ا 
 صصكف ت يرلف حلكة ت ل  اب ااة  ام . 

صقيل الخط،ب البغ ادغ: محم  ب  ج ي  ب  يزي  ب  ا ،د  بد   يلدب ادين أحد  أ مدة  
الاامي، يرحام بضول  صير جدع إلدب بأيد  لما فتد  صف دا  صادين قد  جمدع مد  الاادوي مدي لدم 

، ا يشددديبا  فلددد  أحددد  مددد  أهدددل   ددد ه ف دددين حيفظدددي ل تدددي     يبفدددي بددديلض ا،ا  ب ددد
بيلماددير  فض،هددي فدد  أحادديي الضدد  ن  يلمددي بيللددك  صط قهددي صددحلحهي صاددالمهي صرياددخهي 
صمكلددو هي  يبفددي بدداقوال ال ددحيبة صالتدديبا،   يبفددي بايدديي الكدديس صأ بدديبهم. صاددين مدد  

 أف اد ال ه   امي صذاي، صا  س ت يرلف قل أن ت   الا،ون م ا . 
  

________________________________________ 
 مواقف م  حليت 

ق،ددل إن الماتاددد  أباد أن يحددبس صقادددي تجتمددع  الددد  أقيصيددل الاامدددي، فاح دد  لددد  ابددد   
ج ي  فاماب  ا،هم اتيبي لذلك فا  جه ل  جي زس فيمتكع مد  قسولهدي فض،دل لد  ال بد  مد  
ق دي، حيجدة قديل ااددال أم،د  المدؤمك،  أن يمكددع اللدؤال يدوي الجماددة فاادل ذلدك صاددذا 

أن يامل ل  اتيبي ف  الاض  فالف ل  اتي  الخفلف فوج  إلل  بدالف  التمس مك  الوزي 
 ديكيب ف دهي. 
 ****** 

صبصغ  دد  محمدد  بدد  أحمدد  ال ددحي  اللجلددتير  اددماه أبددي العبدديس البادد غ يضددول  
جمادده ال حاددة بدد،  ابدد  ج يدد  صابدد   زيمددة هللامحمدد  بدد  ر دد  المدد صزغ هللامحمدد  بدد  

هم مي يضدوتهم صأ د  بهدم الجدوع فديجتماوا هيبصن ال صيير  بم   فابماوا صلم يسق  ك 
ل،اددة فدد  مكددزل ادديروا يدداصصن إللدد  فدديتاق بأيهددم  اددب أن يلددتهموا صي دد بوا الض  ددة فمدد  
  جدده  الدد  الض  ددة اددال مصددحيب  الطادديي فخ جدده الض  ددة  اددب ابدد   زيمددة فضدديل 
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مصحيب  أمهاور  حتب أصا  صلس الخ، س قيل فير فع ف  ال لس فدإذا هدم بيلشدموع 
بجل م  قسل صال  م   يد ق البدي  فاتحدوا فضديل أيادم محمد  بد  ر د  فض،دل هدو ذا ص 

فددا  ج صدد س ف،هددي  ملددون ديكدديبا فدد فاهي إللدد  ثددم قدديل صأياددم محمدد  ابدد  ج يدد  فا طدديه 
 مل،  ديكيبا صاذلك لا صيير  صاب   زيمة ثم قيل إن امم،  ادين قدي ل بديممس فد أ  

اشحهم فاراذ إللام هذه ال  ب صأقلم  ادلام إذا ف  المكيي أن المحيم  جليع ق  طوصا 
 راذ  فيبا وا إل  أح ام. 

 *** 
صقيل أبدو محمد  الا  دير  فد  ذيدل تيبيخد   ادب تديبيخ الطسد غ قديل حد ثك  أبدو  اد   

هيبصن ب   س  الازيز أن أبي جاا  لمي د دل بغد اد صايرده ماد  ب دي ة يتضدو  مكهدي 
ام  قمل   فضيل لد  باد  أصد قي   تكشدب فل قه فاف ب ب  الحيل إلب بلع ثليب  ص 

لتاديب با  صل  الدوزي  أبد  الحلد   س،د    بد  يح،دب بد   يقدين قديل رادم فم دب 
ال جدل فداحام لد  أمدد ه ص ديد فاصصدا  إلددب الدوزي  باد  أن أ ديبه مددي يابلد  فض بد  الددوزي  
 صبفددع مجالدد  صأجدد    الدد   شدد س درددير،  فدد  الشدده  فيشددت ط  الدد  أصقددي  طابدد  لاااددم
صال دداوا  صال احددة صاددال ااددتلف  بزق شدده  فااددل صأد ددل فدد  حجدد س التاديددب ص دد ج 
إللدد  ال ددس  صهددو أبددو يح،ددب فامددي اتبدد  أ ددذ الخدديدي الاددوح صد اددوا ملتبشدد ي  فاددم تسددق 
جيبيددة إال أهدد   إللدد  صدد،كلة ف،هددي دباهددم صدرددير،  فدد د الجملددع صقدديل قدد  شدد طه  اددب 

ادد  إللدد  صاددال  فضدديل هددؤال،  س،دد  صهددم ال شدد ، فددل   ددذ اددواه فدد ب  الددوزي  ذلددك فاد 
 يما ون فاظم ذلك ف  رال . 

 *** 
صاين ببمي أهد   إللد  باد  أصد قي   الشد ، فلضساد  صيايفئد  أ دايفي لاظدم م ص،تد .  

صاين مم  ال تا ذه ف    لومة ال دم مدع  ظدلم مدي ياحضد  مد  امذ  صالشدكي ي  مد  
فغ،ددد  مك ددد ي   امددد  صزهددد ه فددد  الددد رلي جيهدددل صحياددد  صماحددد  فامدددي أهدددل الددد ي  صالاادددم 

صبف   لهي صقكي ت  بحم    بمي اين ي د  الد  مد  ح دة مد   دلاة  ااهدي لد  أبدوه 
 بطس اتين يل، سا ص اين يكش  لكال : 

 إذا أ لد   لم ياام بفلض  صأاتغك  فللتغكد  ص يضد  
 حلي د  حيف  ل  مي، صجه  صبفض  ف  مطيلستد  بفلض  
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 ي، صجه  ل كه إلب الااب اهل الط يق صلو أر  امحه بم
 صل   اضدين ال أب ب فايلهمي بطد  الغكب صمذلدة الاضد  
 فإذا  ك،ه فل ت د  بط ا صاذا افتض   فتد ْ   اب ال هدد  

 *** 
قيل أبدو الضيادم بد   ض،دل الدوباق: إن أبدي جااد  الطسد غ قديل مصدحيب  هدل تكشدطون  

وا ادم قد به فدذا  رحدو ثلثد،  ألدف صبقدة فضديلوا هدذا لتيبيخ الايلم مد   دي إلدب صقتكدي قديل
ممدي تاكددب ام مديب قسددل تميمد  فضدديل إرددي   ميتده الهمددم في ت د  ذلددك فد  رحددو ثلثددة 
 ال  صبقة صلمي أن أباد أن يما  التالد،  قديل لهدم رحدوا مد  ذلدك ثدم أمدله  ادب رحدو 

 م  ق ب التيبيخ. 
 *** 

تشدغا   د  الاادم مد  ريحلدة صمن مد   ديدس صاين الطسد غ ال يضسدل المكيصدب  وفدي أن 
الاامي، البا     اللاطين م  ريحلة أ  غا فض  بص  الم ا د  قديل لمدي تضاد  الخيقدير  
الوزابس صج  إلب أب  جاا  الطس غ بميل ا ،  فيمتكع مد  قسولد  فاد ض  الد  الض دي، 

صتح،  ادكة فيمتكع فا ض  ال  المظيلم فابب فايتب  أصحيب  صقيلوا لك ف  هذا ثوا  
قدد  دبادده صطماددوا فدد  قسولدد  المظدديلم فددذهسوا إللدد  ل، اددب ماهددم لضسددول ذلددك فدديرته هم 

 صقيل ق  اكه أظ  أر  لو ب سه ف  ذلك لكه،تمور   ك  قيل فير  فكي  جا، . 
 صفيت 

قديل أبدو محمد  الا  دير  حد ثك  أبدو باد  الد يكوبغ قديل لمدي ادين صقده صدلس الظهد   
  فدد    دد ه ابدد  ج يدد  طاددب مدديً، للجدد د ص ددو،ه فض،ددل لدد  مدد  يددوي االثكدد،  الددذغ تددوف

تؤ   الظه  تجمع ب،كهي صب،  الا   فدابب صصداب الظهد  ماد دس صالا د  فد  صقتهدي 
أتم صلس صأحلكهيا صح   صقه موت  جمي دة مدكهم أبدو باد  بد  ايمدل فض،دل لد  قسدل 

فهدل مد  شد ،   صج بصح  يي أبي جاا  أره الحجة فلمي ب،ككي صب،    فلمي رد ي  بد  
توص،كي ب  م  أم  ديككدي صب،كدة لكدي ر جدو بهدي اللدلمة فد  مايدردي فضديل الدذغ أديد    
بدد  صأصصددلام هددو مددي ثسدده فدد  اتسدد  فددي ماوا بدد  ص الدد  صالمددي هددذا ماكدديه صأك دد  مدد  
التشدده  صذادد     ددز صجددل صملددا يدد ه  اددب صجهدد  ص مدد  ب دد ه ب،دد ه صبلددطهي صقدد  

 فيبقه بصح  ال رلي. 



 175 

حمدد  بد  ايمددل تدوف  ابدد  ج يد   شددلة امحد  ل،ددوم،  بالدي مدد  شدوال اددكة  شدد  قديل أ
صثل  مئة صدف  ف  دابه ب حبة ياضو  ياك  ببغ اد قيل صلم يغ،  شد،بة صادين اللدواد 
فل  ا ،د ا صادين أادم  أقد   إلدب امدمدة )اللدواد( أ د،  رحلدف الجلدم طدويل ف دلحي 

 صشلا  م  ال يح ،هم إال   تايلب. 
 

 الطس غ  بثي،
بصغ    أب  الحل  هبة   ب  الحل  امديب الب  دبيد  ي ثد  الطسد غ فد  ق د، س 

 طوياة جي، ف،هي: 
 ل  تلتطلع ممدد    تاض،دبي***** فياتكج  ال س  أص فياتشا  الحوبدي

 صافزع إلب اكف التلالم صابض بمي***** ق ب المهلم  ما صهددي صمحسوبي
  *****أي غ الحواد  تشت،تدددي صتشذيسدديإن الددد زية ال صف  تز ز 

 صال تاد ق أال  يادددو  بهم*****ب،  يغيدب حسدل الوصددل مض دوبي
 ل   فض ان م  أ حب بم    ***** روب اله   صبهددي، الاام ملاوبددي

 إن المكلة لم تتاف ب  بجدددل*****بل أتااه  امدي لا يدد  مك وبددي
 هجت *****رجمي  اب م  يايدغ الحق م سوبيأه   ال د  لا دد   إذ ريل م

 كين الزمين ب  ت ادو مشيبب *****فيآلن أصبا بيلت  دد،  مضطوبددددي
 كددل صأييم  الغ  الت  جددااه*****لاادددام روبا صلاتضو  محيبيسددي

 ال يكل غ ال ه     شب  ل  أب ا*****مي ااتوقف الحج بيمر ي  أباددوبي
 ي يح مشااة*****أ دديد مكهجهي المطموس ماحوبيإذا ارت ب ال أغ ف  إ

 ال يولج الاغدو صالاددوبا، ملمددا *****صال يضيب  مي يغشل  تار،سددي
 تجدداو موا ظد  بي  الضاو  امي*****يجاو  لي، اكي ال با الغليهد،بي
 ال يدام  الاجز صالتض د،  ميدح *****صال يخي   اب اإلطكي  ت ددذيدبي

   لو جااه*****قددس ا ل  لحبيهي جلددم  طدد،بي صد  بضدديع بلد
 كيره حليدددتك لا رلي صايككهي***** روبا فاصبا  كهي الكوب محجوبددي

 لو تاام امبض م  صاب  لض *****  شاه أقطيبهي لك إجددلال صت ح،بي
 إن يك بول فض  ثاه   صشددهم*****صأصبا الاام م ث،ددي صمك صبددي
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 الزمين ب *****صق  يسدداي  لكي ال هدد  ام يج،بي صم  أ يج،ب مي جي،
 أن ق  طوتك  موض امبض ف  لحف*****صاكه تمد مكهي اللهل صالاوبي

 صقيل أبو اا،  ب  ام  اب : 
 ح   ماظع ص طب جا،ل*****دق    م ا  اصطبيب ال سوب

 قيي ري   الااوي أجمع لمي*****قدديي ري   محم  ب  ج ي 
 
 

 ـــــــــــــــ
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 األلوسيي ر محمود شك
 

ي اددا   )بغد اد( بمدد،لد )أبد  ال كددي، شدهي  الدد ي  محمددود 1852هدد/ 1217فد  اددكة 
 املوا ( أم،  المال ي  ف  الا   الح يث  

 تطاددع مكددذ صددغ ه إلددب الااددما فا ددذ الااددم  دد  ابدديب الاامددي، فدد    دد ه أم دديل الشددلخ
ي يدد ا   ه الددذغ تااددم  اددب) يلدد  الكضشددسك غ( صالشددلخ ) ادد  اللددوي غ( ف ددًل  دد  صالدد

ظهدد    لمددي  الكسددوس صالدددذاي،  اددب شددهي  الدد ي  املواددد  مكددذ صددغ ها حتددب إرددد  
اشددتغل بيلتدد بيس صهددو فدد  ال يل ددة  شدد س مدد   مدد ها صهبدد    قددوس الددذاك سا يضددول  دد  

 رال : مي ااتود ه ذهك  ش،ًئي فخيرك ا صال د و  ف  غ لما اة إال صأجيبك .
ي مدد   اددوي الدد ي  إال صقدد أ فلدد ا ف ددين يلدده  الالدديل ا صي ددح    لددم يتدد ل املوادد   اًمدد

ب احتدد  صصددحت  طاًبددي لاما فددةا صب ددم هددذا المجهددود ال س،دد  الددذغ اددين يسذلدد  فإردد  اددين 
ال  ،دد صنا  يشدا  بلددايدس اس،د سا صفدد  دابه قديي بتدد بيس  ادوي الدد ي ا فتتامدذ  اددب ي يد 

ياطددف  ادد،هم صي  دديهما  صلددم يادد  يفددل   ادد،هم مدد   امدد  الوااددع فحلددبا بددل اددين
 صياط،هم م  مابل  صماكا  صيلاكهم ب،ت   

صلمي ت ل املوا  مك ب اإلفتي، بيلا اقا تاد س لتالد،  الضد  ن ال د يما صتااضده رالد  
بغبددة إلتمدديي هددذا الامددلا ف ددين فدد  أحلددين ا ،دد س يضددوي مدد  رومدد ا صيتدد ل ف اشدد  حدد،  

ون  الدد ا صال يهدد أ لدد  بدديل حتددب يخطدد  بذهكدد  ماكددب ج يدد  لددم يددذا ه المالدد صن اللدديبض
يلددجل  ددواط ه فدد  ا ابيلدد ا ص ك  ددذ ياددود إللدد  الهدد ص،ا صيددزصل  كدد  الضاددق صالتددوت ا 

 صيذهب إلب ف اش  ح،ث يلتلام لاكوي.
صاددين يجمددع اددل مددي اتبدد   ،دد ه فدد  التالدد، ا صيكض،هددي مدد  اددل شددي بة )اإلادد ا ،الي ( 

جدذا ا حتدب أصدبا تالد، ه  صيظه  الحالضة جالة صا حةا ادل ذلدك فد  أاداو  با دع
الدددذغ ادددم  )بصح المادددير  فددد  تالددد،  الضددد  ن الاظدددلم صاللدددبع الم دددير ( مددد  أحلددد  
التايادد،  جيمًادددي آلبا، اللدددافا مشددتمل  ادددب أقدددوال الخادددف باددل أميردددة ص كييدددةا فهدددو 
جيمع لخلصة ال مي ابض  م  اتدب التاياد، .. صايرده مؤلادي  اإلمديي املواد  فد  

ااوي صالماديب ا أهمهدي تالد، ه الشده،  بدد)تال،  املواد ( ص)دقدي ق أرواع مختااة م  ال
 التال، ( ص)  ا ب اال ت ا (.. ص ،  ذلك م  ال تب.
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ادددكة  تدددوف  اإلمددديي ال س،ددد  فددد  يدددوي الجمادددة الخددديمس صالاشددد ي  مددد  شددده  ذغ الضاددد س
ي بادددد  أن مددددد امبض  اًمدددديا صدفدددد  مددددع أهادددد  فدددد  مضسدددد س الشددددلخ 1854هددددد/ 1270

   ( ف  )ال  خ(.)ما ص  ال   
 ـــــــــــــــ
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 سيد قطب عمالق الفكر اإلسالمي
 

الملدديدي ا  كدين مخاً دديا صفًلددي ل يكدد  صصطكد ا صايردده حليتدد  جهدديًدا متواصدل فدد  جملددع
صبادديلت  باددديلة ال اعلددة الدددذغ يخشددب أن يخددد ج مدد  الددد رلي قسددل أن يك ددد  د وتددد  أص 

 ل، اامة   ف  امبض  يكت   لهيا صه ف  امصل صام ،  ر  س ال ي ا صا 
ف  أا س متواطة الحيل بض ية )موشي( بمحيفظة أا،وط بم  ا صل  )اد،  قطدب( فد  

يا صرشددا بدد،  أح ددين أادد ت ا صااددتطيع صالدد ه )إبدد اهلم( أن يددوف  لدد  حلدديس 1906 دديي 
 أحل  حياًل م  أهل ق يت  الذي  ايروا يعلشون ف  حليس الاض  صالجهل.

ل كدد  هجد ه بادد  فتد سا صالتحددق بم بادة الض يددةا صتماد  مدد  حادد  د دل )كرتَّددي ( الض يدةا 
 الض  ن ال  يم حاًظي ج،ً ا ف  رهيية ال ف ال ابعا صيتح      رال  فلضول:

)لضدد  قدد أ  الضدد  ن صأرددي طاددل صددغ، ا صال ت قددب مدد ابا  إلددب  فدديق مايرلدد ا صال يحددلب 
يل  اللددديذج فهمددد  بجا،دددل أ  ا ددد ا صل ددد  اكددده أجددد  فددد  رالددد  شددد،ًئيا لضددد  ادددين  لددد

ال غ،  يجلم ل  با  ال وب م   لل تاس،  الض  نا صارهي ل وبس ايذجة صل كهدي 
 كيرده تشددوق رالد  صتاددذ حلد ا فاظددل فتد س  ،دد  ق د، س أتملهدديا صأردي بهددي فد حا صلهددي

 رشلب(.
ماير،هدديا  لضدد  اددين ادد،  قطددب فدد  طاولتدد  يلددتمع إلددب  يددي  الضدد  نا صال يلددتطلع فهددم

ب ماددير  الضدد  ن ال دد يما صيشددا  بلددايدس  دديم سا صفدد ح شدد ي  ل كدد  اددين يتخ،ددل صيت ددو 
يمادددك  الددد  قابددد ا صهدددذا الخلددديل الواادددع لددد   الطادددل ال دددغ،  أ هَّا ددد ر من يادددون ايتًبدددي 
إالمل،ي اس،ً ا فلمي با ا صتااق ا،  قطب بيلض ا،سا صأحسهي حب،ي اس،ً اا فا ذ يض أ ادل مدي 

ض يدة صشدبيبهي اديروا يتهديفتون  ادب الطادل يضع تحه ي يد  مد  ال تدبا حتدب إن رلدي، ال
 هذه ال تب. ال غ، ا صيطاسون مك  أن يحا  لهم صيضصَّ  ا،هم مي ق أه ف 

صأصدددبا اددد،  قطدددب شددديًبي فتل،ددديا بق،دددق المشدددي  ا يشدددا  بدددثالي ال دددااي، صالمظادددوم، ا 
صيمادك  لدديال   ددًبيا صظهدد    اددب الاتددب ادد،  قطددب صطكلددة مبادد سا فاكدد  الدديي ال ددوبس 

ي بز يمددة )اددا  ز اددول( ارطادق ياتددب صيخطددب صهددو فدد  ال يل ددة 1919ية اددكة الم د  
 شدد  مدد   مدد ه فدد  الملدديج  صالكددوادغا صيحدد   ض الكدديس  دد  االاددتاميب اإلرجا،ددزغا 
صارتضددل إلددب الضدديه س؛ ح،ددث التحددق بددد)م باة داب الااددوي( صأقدديي ادد،  قطددب بادد  مددو  
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صأصدبا ملددئواًل  دد  ب ييددة هددذه  صال يد  فدد  الضدديه س مددع أشدضي   )محمدد  صأم،كددة صحم،دد س(
 اما س ال غ، س بي تبيبه امخ امكس .

ي( فمدديبس اتيبددة امد  1934هدددا 1353صتخدد ج ادد،  قطددب فدد  )داب الااددوي( اددكة )
صالشا  ف    د م  ال حف صالمجل  اد)امه اي( ص)ال ايلة( ص)امادسوع( ص)الشد ق 

لادوزابسا صفد  اددكة  م م ااًبدي فكل،ديالج يد ( ص)الاديلم الغ بد ( ص مدل فد  صزابس المادديب ا ثد
ي ذهددب فدد  با ددة دبااددلة مدد  صزابس الت بلددة إلددب الواليددي  المتحدد س ل بااددة رظددم 1948

ي أكَّ  أر  ال يج   ،ً ا م  المدكهج 1951الت بلة صب امج التاالم ف،هيا صبا   ودت  اكة 
مدد  ص ددع اإلادلم  ااادديس لات بلددة فدد  م د ا صارتضدد  السدد امج الم دد ية صادين ي اهددي 

اإلرجا،ددزا صاددين ذلددك قسددل أن يتادد    اددب جمي ددة اإل ددوان الملددام، ا صبادد  بجو دد  
مددد  أم يادددي ار دددم إلدددب جمي دددة اإل دددوان الملدددام، ا صبأس قلدددم رشددد  الددد  وس صتدددولب 

 تح ي  ج ي تهم صتا ض لالج  فت ا  طوياة.
صفدد  فتدد س اددجك  صدا ددل جدد بان اللددجونا اتجدد  ادد،  إلددب الضدد  ن يكظدد  فدد  مايرلدد ا 
صيضاددب رظدد ه بدد،   ييتدد ا صألددف تالدد، ه الددذغ يضددول فدد  مض متدد : لضدد   شدده أاددمع   
اددبحير  يتحدد   إلدد  بهددذا الضدد  ن أرددي الاسدد  الضا،ددل ال ددغ، .. أغ ت دد يم لمرلددين هددذا 
الت  يم الاادوغ الجا،دل   أغ بفادة لاامد  ي فاهدي هدذا التكزيدل   أغ مضديي اد يم يتا دل 

 ب   اب اإلرلين  يلض  ال  يم  
ق ي ا،  قطب لامحيكمة ظامي ص  صاري ا صحادم  الد  بيإل د ايا فضديل  1965صف   يي 

 لمي ص ع  اب حسل المشكضة :ب    إر  مغاو  فيرت   " صم  أشه  مؤلايت :
 ف  ظلل الض  ن. -
   ي ص الت وب اإلالم . -
 مشيه  الاليمة ف  الض  ن ال  يم. -
 الا الة االجتميعلة ف  اإلالي. -
 ص امرسلي، لدطايل بيلمشيباة مع امديب ايمل ا،لر .ق  -
 اإلالي صمشال  الح يبس. -
 مايلم ف  الط يق. -
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الملتضسل لهذا ال ي .. ص ،  ذلدكا صقد  اهدتم بد  ا ،د  مد  ال تَّدي  صالبديح ، ا ف تسدوا  -
 ف  ا، ت  بحوًثي صاتًبي.

 (263/ ص  1)ج  -ف  ظلل الض  ن  يضول بحم    :
لذي  يحيببون حالضة اإليمين أن تلتض  ف  الضادو ؛ صيحديببون مدكهج اإليمدين أن إن ا 

 يلتض  ف  الحليس؛ صيحيببون ش ياة اإليمين أن تلتض  ف  المجتمع . .
لدو بشد    -إرمي هم أ    أ  ا، البش ية صأظام الظيلم،  لهي . صم  صاجدب البشد ية  
الدددذغ يزاصلورددد ؛ صأن ت صددد  أن تطددديبدهم حتدددب ي دددبحوا  ددديجزي   ددد  هدددذا الظادددم  -

 لح بهم ال مي تماك م  امراس صامموال . .
صهذا هدو صاجدب الجمي دة الملدامة الدذغ يكد بهي إللد  ببهدي صيد  وهي مد  أجاد  ب داتهي  

   تاك؛ صيكيديهي ذلك الك ا، الموح  الام،ق . .
 ـــــــــــــــ
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 شيخ الزهاد إبراهيم بن أدهم
 

 ااين صأح  ماواهيا صل  )إبد اهلم( بمادة ح،كمدي  د ج أبدوه كين صال ه م  أ كب أ كلي،  
هد أص ق يًبي مكهيا صفتا  ،كل   اب الحليس؛ للج  ال  ا، يحلب  100صأم  إلب الحج  يي 

الطاددييا  بدد  مدد  اددل جيرددب؛ فادديش حلدديس التدد   صالكعددلما ياكددل مددي يشددي، مدد  أط،ددب
 صي اب أحل  الجليدا صيابس أفخم ال لي .

يي  د ج ابد اهلم ابد  ادهدم باكًبدي ف اد ا صاابد  ماد ا صأ دذ يبحدث  د  صف  يوي م  اميد
 ف يلة

ي طيدهيا صاين إب اهلم يحب ال ، ا صب،كمي هدو ادذلك إذ ادمع رد ا، مد   ااد  يضدول 
ل : )يي إب اهلم للس لذا  اضها صال بذا أم  ( فوقف يكظ  يم،ك  صشميل ا صيبحث    

 ثددم قدديل: هللا  ال   دد،ه   بادد  م دد ب هددذا ال ددو  فاددم يدد  أحددً اا فدداصقف ف ادد 
 يوم  ذا مي   مك  بب .

صبجع إب اهلم ب  أدهم إلب أها ا فت ل حليس الت   صالكعلم صبحل إلب بلد   الواااة 
اددبحير  صتادديلبا صلددم يادد   للطادب الااددما صللعددلش حلدديس الزهدد  صالددوبع صالتضد   إلددب  

صيعدلش  يلدة  ادب  ،د ها بدل ادين ياكدل مد  إب اهلم متواكًل يتاد س لاعبديدس صالزهد  فضدب 
 مل ي ها صيامل أج،ً ا  ك  أصحي  المزابعا يح   لهم الزبصعا صيضطف لهم ال ميب 
صيطح  الغللا صيحمل امحميل  اب اتفل ا صاين رشلًطي ف   ما ا يحاد   كد  أرد  
 ح   ف  يوي م  امييي مي يح  ه  ش س بجيلا صف  أثكي، ح يده اين يكشد  قدي ل:

ع  الكَّيس  جيربي. ذ  هَّ صيحًبي... صد   اتَّخ 
يد صغ بالددة بدد  الول،دد ا يضدول: د ددير  إبدد اهلم بدد  أدهددم إلدب طايمدد ا فات،تدد ا فجاددس ثددم 
قدديل: اادددوا بياددم  ا فامدددي أكاكدديا قاددده ل فلضددد : أ س ردد   ددد  أشدد  شددد ، مدد َّ بدددك مكدددذ 

اصدبحكيا فضاده: هدل لدك صحست .. قيل: اكَّي صبيًحيا فام يا   ك ري مي راطد   الد ا ف
ْات  )با س بيلشيي ايره ب،  حمديس صحمدص( فك د غ )فكدؤج (  يي أبي إاحيق أن تات  ال َّ
يدي   قيل: رام.. قيل: فيكت ار  بجل ب بهما فضاه: صصديحس   قديل:  أرالكي مع الح َّ
ال حيجة ل  فل ا أباه  علًاي.. فميزله بيل جدل حتدب اكتد اه ب ا د  دبهدما فامدي ارته،كديا 
اشدددت يه مددد  أج تددد  طاددديم  صحددديجت ا صت ددد قه بيلبددديق ا ثدددم ق بددده الدددزادا فبادددب 
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إبدد اهلما صقدديل: أمددي رحدد  فياددتوف،كي أجوبردديا فا،دده شددا غ أصف،كددي صدديحب  حضدد  أي ال  
 فغ سها فضيل: أت م  ل  أرَّي صف،كيها فا ذ  الطايي فت  قه ب .

ليتدد ا فددذهب إلددب الشدديي صظددل إبدد اهلم يكتضددل مدد  ماددين إلددب ماددينا زاهددً ا ص يبددً ا فدد  ح
صأقيي ف  الب  س صقًتي طويًلا حتب اشته  بديلتضو  صالعبديدسا فد  صقده ادين الكديس فلد  
ال يذا صن   إال قاد،لا صال يتاسد صن إال صهدم الديل ا فجدي،ه أهدل الب د س يوًمدي صقديلوا 

( 60لدد : يددي إبدد اهلم.. إن   تادديلب يضددول فدد  اتيبدد :  اد ددور  أاددتجب ل ددم  ) دديف : 
صرح  ر  و   مكذ صقه طويل فل يلتج،ب لكي   فضيل لهم إب اهلم بد  أدهدم: يدي أهدل 

 الب  سا ميته قاوبام ف   ش س أشلي،:
 أصلهي:   فتم  ا صلم تؤدصا حض  .

 ال ير : ق أتم اتي   ا صلم تاماوا ب  .
 ال يلث: اد ،تم حب باول   صاب    ال  صااما صت اتم اكت .

 ابع: اد ،تم   اصس الشلطينا صصافضتموه .ال  
 الخيمس: قاتم : رحب الجكةا صلم تاماوا لهي .

 الليدس: قاتم : رخي  الكيبا صبهكتم أرالام بهي
 الليبع: قاتم: إن المو  حقا صلم تلتا صا ل  .
 ال يم : اشتغاتم با،و  إ وار ما صرسذتم  ،وبام.

 التياع: أكاتم رامة بباما صلم تشا صهي .
 الايش : دفكتم موتيكما صلم تاتس صا بهي .

صاددين إبدد اهلم ا يًمددي جددواًداا فيلالددل صاللددم   يلًبددي مددي ياورددين  اددب مي  تدد  يطاددم مدد  
ياتلدددد ا اددددما  أحدددد  أصددددحيب  ذا  مدددد س صهددددو يضددددول: )ذهددددب اللددددخي، صال دددد ي صالجددددود 

خاددق صالمواادديسا مدد  لددم يددواس الكدديس بميلدد  صطايمدد  صشدد اب  فا،وااددهم ببلددب الوجدد  صال
الحل .. إييكم أن ت ون أموال م اسًبي ف  أن تت سد صا  ادب فضد ا  ما أص ادسًبي فد  أن ال 

 تم،اوا إلب  ااي  ما صأال تبلطوا إلب مليك،ك م(.
صادددين إبددد اهلم بددد  أدهدددم شددد ي  التوا دددعا ال يحدددب ال سددد ا ادددين يضدددول: )إيددديكم صال سددد  

إلددب مدد  فددوق ما مدد  ذلددل صاإل جددي  بيم مدديلا ارظدد صا إلددب مدد  دصر ددما صال تكظدد صا 
رالدد ؛ بفادد  مددوالها صمدد    ددع لدد  أ ددزهاصم  اتضدديه صقدديها صمدد  أطي دد  أرجدديه( صد ددل 
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إبدد اهلم بدد  أدهددم الما اددة مددع الشددلطين صمددع رالدد  م ددمًمي  اددب االرت دديبا صادده  
 الاليل  متاس ا  يبً ي بيكًلي إلب   ي جو مغا ت  صبحمت ا صاين ملتجي  ال  ي،.

اللددا،كةا فباددواا  اددا،كة مددع أصددحيب ا فهيجدده ال يدديحا صا ددط بهذا  يددوي اددين فدد  
فضيل إب اهلم : يي ح  ح،  ال ح ا صيدي حد  قسدل ادل حد ا صيدي حد  باد  ادل حد ا يدي 
ح ا يي ق،ويا يي محل  يي مرْجمل ق  أبيتكي ق بتكا فابري  اول.. صب أ  اللا،كة ته أا 

 صظل إب اهلم ي  و بب  صيا   م  ال  ي،.
  ي  : )الاهم ارضاك  م  ذل ما ،تك إلب  ز طي تك( صاين يضول:صاين أك   د

)مدي لكددي رشدداو فض رددي إلددب م اكددي صال رلددال اشددا  مدد  ببكددي( صقدديل: )كددل ادداطين ال ياددون 
 دديداًل فهددو صالاددص اددوا،ا صاددل  دديلم ال ياددون تال،ددي فهددو صالددذ ب اددوا،ا صاددل مدد  ذلَّ 

إذا اجتمادوا: )مدي  ادب أحد ام إذا لغ،   ا فهو صال ادب ادوا،( صادين يضدول مصدحيب  
أصبا صاذا أملب أن يضول: الاهم اح اكي با،كك الت  ال تكييا صاحاظكي ب اكك الدذغ ال 

 ي ايا صابحمكي بض بتك  ا،كيا صال رهاك صأره ال جي،(.
صاددين إبدد اهلم با ددًلي بحيلددة الزهدد  الضياددلةا صظددل يا دد  مدد  ال ددوي صال ددلس صياطددف 

 هد 162إلب أن مي  ب وان    ال  اكة  اب الاض ا، صالمليك،  
 ـــــــــــــــ
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 عبد هللا بن المباركالعالم الرباني 
 

هدددد صلددد  ) سددد    بددد  المبددديبل( صرشدددا بددد،  الاامدددي، رشددداس 118فددد  م يكدددة )مددد ص( ادددكة 
صيلحةا فحا  الض  ن ال د يما صتاادم الاغدة الا بلدةا صحاد  أحيديدث ا ،د س مد  أحيديدث 

صدبس الاضددد ا صأرادددم    الددد  بدددذاك س قويدددة مكدددذ  -  الددد  صادددامصددداب  -بادددول   
صددغ ها فضدد  اددين ادد يع الحادد ا ال يكلددب مددي يحاظدد  أبددً اا يحادد  أحدد  أق بي دد  صااددم  
)صخ  ب  المبيبل(    ذلك فلضول: اكي  اميًري ف  ال تي ا فم ب  أري صاب  المبيبل 

لمبديبل: قد  حاظتهديا فلدما  صبجل يخطبا فاطيل  طستد ا فامدي ارتهدب قديل لد  ابد  ا
ابد   بجل م  الضويا فضيل: هيتهيا أاماكي إن اكه حاظتهدي امدي تد َّ  ا فا يدهدي  الد 

 المبيبل صق  حاظهي صلم يخطط ف  لا  مكهي.
لاااددما  صفد  ال يل دة صالاشد ي  مد   مد ه بحدل  سدد    إلدب بدلد اإلادلي الوااداة طاًبدي

ا صالتضددب بادد د اس،دد  مدد   امددي،   دد ه فا ددذ فلدديف  إلددب الادد اق صالحجدديز.. ص ، همددي
 ددكهم الحدد يث صالاضدد ا فدديلتضب بيإلمدديي ميلددك بدد  أرددسا صاددفلين ال ددوبغا صأبدد  حكلاددة 

الدد رليا صاددين  الكامددينا صاددين  سدد    اامددي ازداد  اًمدديا ازداد  وًفددي مدد    صزهددً ا فدد 
يلوقو  بدد،  يدد غ   إذا قدد أ اتيًبددي مدد  اتددب الددو   يددذا ه بدديآل  س صبيلجكددة صالكدديبا صبدد

لاحلددي ا باددب باددي، شدد يً اا صاقشددا  جلددم ا صابتادد   ف ا  دد ا صال يادديد يددت ام أحدد  
 ما .

صاين  س    يالب م  تجيبت  ميال ا ،ً اا صهي هو ذا ياط،كي دبًاي بالًغي فد  اللداول 
ال حلا لاملاما صذلك ح،  أتيه أح  أص قي   صاام  )أبو  ا ( صهدو يظد  أن الزهد  

لتجيبس ال يجتماين قي ًل لاس   : أره تام ري بيلزه ا صر ال تات  بيلب دي ع مد  بدلد صا
)  ااددين( إلددب )السادد  الحدد اي( الددف ذا    فضدديل لدد   سدد    بدد  المبدديبل: يددي أبددي  ادد ا 
إرمي أفال ذا مصون صجه ا صأرْك  ي     ا صأاتا،  ب   اب طي ة ببد ا ال أب    

ددي إال ادديب ه إل لدد  حتددب أقددوي بدد ا صاددين  سدد    بدد  المبدديبل ال يبخددل  اددب أحدد  حض،
بميلدد ا بددل اددين ا يًمددي اددخل،يا يكاددق  اددب الاضدد ا، صالملدديك،  فدد  اددل اددكة مي ددة ألددف 

 دبهم.
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صاين يكاق  ادب طدل  الاادم بلدخي، صجدودا حتدب  وتدب فد  ذلدك فضديل: إرد  أ د   
إلدد،هما  لحيجددة الكدديسماددين قددوي لهددم ف ددل صصدد قا طاسددوا الحدد يثا فاحلددكوا طابدد  

صاب    ال  -احتيجوا فإن ت اكيهم  يع  امهما صان أ كيهم ب وا الاام ممة محم  
 ال أ ام با  الكسوس أف ل م  بث   الاام. -صاام

صاين اب  المبيبل يحبا ماةا صيا   م  الخ صج إل،هي لاحج صالزييبسا صاين اامدي  د ج 
 م  ماة قيل:

ْه ل  ر ثم ك ي   أ  جك  برْغ ر الحليس  ص ْو ر هَّ   بلعر ر ْال  بمي ل لل   ص 
ر ي إر  صزْرهر الَّذغ يْبض   ل لْا ل    مي للس يْبض  ف ل هللاهَّ  مي اتَّز 

صادددين  سددد    بددد  المبددديبل يجيهددد  فددد  ادددس،ل   بلدددلا ا حتدددب إن ا ،دددً ا ممددد  أتدددوا 
ا صاددين يدد   أن الجهدديد لللددتماوا إلددب  امدد ا ادديروا يددذهسون إللدد  فلج صردد  فدد  الغددزص

صيد ص   -صداب    الد  صادام-ف ي ة يجب أن يؤديهي الملامون امي أداهدي ال ادول 
 ك  أر  أبال إلب صيحب  الا ،ل ب  عليض يح ا   اب قتيل ام د ا،ا صيد  وه إلدب 

 ت ل الباي،  ك  الس،ه الح اي قي ًل ل :
ْ ت كي مْ،  لو أْب    ك  ف  العب يدس  ت ْاا بر ل اا ْمه  أرَّ   يي  يب    الح  

ه ب رمرو    بر   َّ ب  م  اين ي ْخ   بري ب مي  كي تتخ َّ  فكحور
 فخ،ولركي يوي ال سلحة ت ْتابر   أْص اين يرْتاب  ،ا   ف  بيطل
ك يبك صالغبيبر امط،بر   بيا الاس،  ل ما صرح   س، رري  ب ه جر اللَّ

حب،ددي  ظلًمددي -ب    الدد  صاددامصددا-صأحددبَّ  سدد    بدد  المبدديبل أحيديددث باددول   
صاددين ال يج،ددب أحددً ا يلددال   دد  حدد يث مكهددي صهددو يمشدد ا صيضددول لالددي ل: )لددلس هددذا 

 م  توق،  الاام( صاين حاَّيظ الح يث ف  ال وفة إذا ا تااوا حول ح يث قيلوا:
 م صا بكي إلب هذا الطس،ب رلال  )يض  صن  س    ب  المبيبل(.

ب  يوًمدي صقديلوا: تاديلوا راد    ديل ابد  المبديبل مد  أبدوا  صلض  اجتمع راد  مد  أصدحي
الخ،دددد ا فضدددديلوا: جمددددع الااددددما صالاضدددد ا صامد ا صالكحددددوا صالاغددددةا صالشددددا ا صالا دددديحة 
صالزه ا صالوبعا صاإلر ي ا صالديي الا،دلا صالعبديدسا صالا صادلةا صالشدجي ةا صالشد س فد  

.ب ر ا صت ل ال لي ف  مي ال ياكل .. حتب أجه هم ا  لا ا
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هديبصن ال شد، ..  صلض  ق ب الكيس  س    ب  المبيبل صزاد  مهيبت  ل يهم  ادب مهيبدة
صغ أن هيبصن ال شد،  قد ي ذا  يدوي إلدب )ال قَّدة( فوجد  الكديس يجد صن  ادف  سد     بر

هددديبصن ال شددد،  مددد  شدددبيل  بدد  المبددديبل ل،كظددد صا إللددد ا صيلددداموا  الددد ا فكظدد   زصجدددة
قيله: مي هذا    قيلوا:  يلم م    ااين ق ي )ال قَّة( يضيل ل  ق  هيا فامي بأ  الكيس 

) سد    بد  المبدديبل( فضيلده: هددذا هللا  المادكا ال ماددك هديبصن الددذغ ال يجمدع الكدديس 
 إال بيلش طة صام وان.

هد توف   س    ب  المبديبل صهدو باجدع مد  181صف  يوي م  أييي شه  بم ين اكة 
صات،   يًميا صيضيل: إن ال ش،  لمي باغد  مدو   سد  ا قديل: الغزصا صاين  م ه ثلثة 

 مي  ال،وي ا،  الاامي،
----------------- 

قدديل محمدد  بدد  الم كددب: اددماه  سدد  الدد حم  بدد  مهدد غ يضددول: مددي بأ   ،كدديغ م ددل 
أبباددة: مددي بأيدده أحادد  لاحدد يث مدد  ال ددوبغا صال أشدد  تضشددًاي مدد  شددعبةا صال أ ضددل مدد  

 مة م  اب  المبيبل.ميلكا صال أر ا لد
صق  اجتمع جمي ة م  أصحي  اب  المبيبل فضيلوا:  د صا   ديل ابد  المبديبل فضديلوا: 
جمددع الااددم صالاضدد  صامد  صالكحددو صالاغددة صالزهدد  صالشددجي ة صالشددا  صالا دديحة صالدديي 
الا،ددل صالعبدديدس صالحددج صالغددزص صالا صاددلة صتدد ل ال ددلي فلمددي ال ياكلدد  صاإلر ددي  صقاددة 

 اب أصحيب .الخل   
 رشات :

رشا اب  المبيبل ف  أاد س متوا داة؛ فضد  ادين أبدوه أج،دً ا بلدلًطي يامدل حيبًادي لبلدتين 
أح  امث يي،ا  ،  أن صال ه هذا اين اسب ب ي د  أصبثد  المديل بذاًذً،اا ثدم صديب  ادب 

 ي ه صابًل ثجيًجي.
 ا فضد  اكتلدب  إن المتامل لهذا الميل الذغ صصف بارد  بذاذ لدلاام أرد  ادسب الخ،د  ااد

"صال ه المبيبل" بج  صجهٍ  صاايح صصس ا ف دين ثمد س ييرادة مضكادة ل جدل صبعا حد يص 
 ادددب أدا، حدددق الامدددلا فادددم يددد ض إال أن يشدددغل ادددل صقتددد  فددد  الامدددل تح ًيدددي لدجددد  
الحللا فام يتطاع يوًمي لدكل م  البلتينا صهو مي ياتشا  صيحب البلتين صيتاجب 

 ل .
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اب مك  بميرة ياكاهيا فجي،ه بواح سا فوج هي حيم ة لم تك دجا فا  إح   زييبات  ط
ف ميهدديا صطاددب مكدد  أ دد  ا ف يردده اددذلكا فغ ددب صصدديح: أمددي تادد   الكي ددج مدد  

  ، ه  تظل هذا الام  ما  صال تلتطلع أن تض ي أحل  مي ل يك  
 صالف أ    صأري لم أذق ش،ًئي مك   : –صيدًقي  –فضيل مبيبل 

 صقيل: أال تتمتع ببا  مي هو تحه ي يك   فتاجب صيحب البلتينا
 قيل مبيبل: لم تاذن ل  ف  ذلك.. ف لف أاتحل مي للس ل   

 ااه ال جل مك هًشي صقيل ل : فض  أذرها م  اآلن ف ل 
م  هكدي راد   مغ أٍ  يكتمد   سد   ا إرد  يكتمد  م  صديلا صل دلح ام  جدي زس 

امبكددي،   صهددو مددي رجدد ه فدد  الض ددص  ظمددب يجدد هي  كدد  لضددي، ببدد ا صيبضددب أث هددي فدد  
ددْ،    ابر ف   ددين  ل غرلم  دد   ددي اْلج  الض  ردد  الحاددلم مدد  ق ددة الغلمدد،  ال،تلمدد،  قدديل تادديلب:  ص أ مَّ
دددي  باددك  أ ْن ي ْسارغ  ددا ب اد  ب  ددديل حًي ف  ددي ص  ددين  أ بروهرم  ا  دددي ص  ْكددٌز ل هرم  دددين  ت ْحت دد ر ا  ا  يك ددة  ص  ددْ،   ف دد  اْلم    ي ت لم 

هرم   ْع أ شر َّ يلر م ي ل ْم ت ْلط  ْاتر ر   ْ  أ ْم  غ ذ ل ك  ت ْاص  م ي ف ا  ب  ك  ص  ْكز هرم ي ب ْحم ًة م ْ  ب  ي ا  ي ْلت ْخ  ج  ي ص 
ْس ًا  ال هف: ا ْل   ص    82.] 

ف دددين صدددلح ام  ادددسًبي فددد  اادددتخ اج ال كدددزا صادددذلك ادددين الحددديل مدددع  سددد    بددد  
يلًحي فياتخ ج  س    اكًزا تم دل فد  مديل المبيبلا فلكة   ال تتخافا اين ام  ص

ل  امي صأدًبي صفضهي ميزاله تتوابث  امجليل   صيب  اب ي ي  صابًل ثجيًجيا صح  
 بحلت  ف  طاب الاام:

 ابتحل اب  المبيبل إلب الح م،  صالشيي صم   صالا اق صالجزي س ص  ااين.
هيًجي يل،   ال ا فام يا  هم  لض  أثم   بحل  اب  المبيبل مر  ق  ابتلم لكال  مك

م  ابتحيل  جمع الاام مهمي اين م  بها بل اين التحضق م  م  به أايس مكهج ؛ 
فض  ادال  أبدو إادحيق قدي ًل: "يدي أبدي  سد  الد حم  الحد يث الدذغ جدي، إن مد  السد  باد  
السدد  أن ت ددا  مبويددك مددع صددلتك صت ددوي لهمددي مددع صددومك. فضدديل  سدد   : يددي أبددي 

  م  هذا  قيل: قاه: هذا م  ح يث شهي  ب    اش. قيل: ثضدة  د  مد  إاحيق  
قدديل  قادده:  دد  الحجدديج بدد  ديكدديب. قدديل: ثضددة قدديل:  دد  مدد   قادده: قدديل باددول   
صاب    ال  صاام. قيل: يي أبي إاحيق إن ب،  الحجيج ب  ديكيب صبد،  الكسد  صداب 

 للس ف  ال  قة ا تل ".   ال  صاام مايصز تكضطع ف،هي أ كيق المط  صل   
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فهدددو حددد،  يتوقدددف أمددديي هدددذا الحددد يثا ال يك ددد  مدددي فلددد  مددد  السددد ا إال أرددد  ال يكلدددب 
الح يث إلب الكس  صاب    ال  صاام ميداي لم يتوف  ل ي  اللدك  إلدب بادول   صان 

 كين الحجيج ثضة  
 مكزلت   ك  اإلميي ميلك:

صالتددزي بهدديا اددين اهتمدديي اإلمدديي ميلددك  مجددل هددذه ال قددة التدد  تددوف   لدد   ابدد  المبدديبل
ب .. فض  بصغ    يح،ب بد  يح،دب الا، د  قديل: اكدي  كد  ميلدكا فيادتؤذن لاسد    بد  
المبديبل بيلد  ولا فداذن لد ا ف أيكدي ميلً دي تزحدزح لد  فد  مجالد  ثدم أقاد ه با دض ا صمدي 

 بمددي مدد  بأيدده ميلً ددي تزحددزح محدد  فدد  مجالدد   ،دد ها ف ددين الضدديبئ يضدد أ  اددب ميلددكا ف
بش ، فللال  ميلك: مدي مدذهبام فد  هدذا  أص مدي  كد ام فد  هدذا  ف أيده ابد  المبديبل 
يجيصب ا ثم قديي فخد جا فا جدب ميلدك بادبد ا ثدم قديل لكدي ميلدك: هدذا ابد  المبديبل فالد  

   ااين.
صلكي أن رلتا،  مي قيل  صال  الم يكة حد،  جدي،ه اإلمديي الشديفا  يحمدل اتيًبدي مد  صالد  

  الشيفا  م  لضي، اإلميي ميلك؛ ح،ث قيل صال  الم يكة لاشيفا : "يي فتدب  ماة ل،تما
لو اااتك  المش  م  جو  الم يكة باجًل حيفًلي اين أهون  ا َّ م  المشد  إلدب بدي  
ميلك.. صل،تكي إذا باسكي صصقاكي  اب بيب  ياتا لكي البدي ". لدكاام مد  هدذا مكزلدة  سد    

 لك  ب  المبيبل  ك  اإلميي مي
أمددي مكزلتدد   كدد  ابدد   ،،كددة فهدد  شدد ، فددوق ذلددك اادد ؛ ح،ددث قدديل: "رظدد   فدد  أمدد  
ال حيبة فمدي بأيده لهدم ف دًل  ادب ابد  المبديبل إال ب دحستهم الكسد  صداب    الد  

 صاام ص زصهم ما ".
 ط،ب  اق صااة  ام:

كين اب  المبديبل بجدًل يحاد  حدق أاديتذت  صيجدل شد،و  ا فادم ياد  يرحد   فد  صجدود 
أحدد  مددكهما صل دد  محسلدد  طاسددوا ذلددك فدد  صجددود حمدديد بدد  زيدد  صهددو مدد  هددو فدد  ذلددك 

 الا  ا فمي  لب اب  المبيبل أن ياال  
يضول إامي ،ل الخطس : باغك     اب  المبديبل أرد  ح د   كد  حمديد بد  زيد ا فضديل 
أصحي  الح يث لحميد: ادل أبدي  سد  الد حم  أن يحد ثكي. فضديل: يدي أبدي  سد  الد حم ا 

م؛ فإرهم قد  ادالور   قديل: ادبحين   يدي أبدي إادمي ،لا أحد   صأرده حي د    تح ثه
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فضيل: أقلمه  الك لتااا . فضيل:  ذصا. ح ثكي أبو إامي ،ل حميد ب  زي ا فمي ح   
 بح   إال    حميد.

لض  صج  اب  المبيبل رال  أميي قلم حميدا صل   مي فاا  يشه  ل  بلاة الاادم صدميثدة 
 الخاق  
 مع اب  المبيبل يضول إ ظيًمي لض ب حميد ب  زي :صق  ار 

 أيهي الطيلب  اًمي .. ... .. إ ه حميد ب  زي 
 فياتا  حامي ص امي. ... .. ثم ق، ه بض، 

 صان اين شا ه هذا يشه  بيلاام لحميد ب  زي ا فض  أحل   ك مي قيل    أب  حكلاة:
 ً ابأيه أبي حكلاة ال يوي .. ... .. يزي  ربيلة صيزي   ،

 صيكطق بيل وا  صي طفل  .. ... .. إذا مي قيل أهل الجوب جوًبا
لض  اين اب  المبيبل  ،د  مد  ياتد   ماديتذت  بيلا دل صحلدب  أن قديل: "لدوال أن   

  ز صجل أ يثك  باب  حكلاة صافلين اكه الي   الكيس".
 شجي ت :

ا ادةا فضد  ادين فد  صاين م  الشجي ة بيلماين الجه، ا صل  ف  ايحة الجهديد ردوادب ذ
ادد ية بددسلد الدد صي   جدده للاددتطلع ال لاضتدديلا فايجاتهددي قددوس  ددخمة مدد  ام دد ا،ا 
صاصطف الا يضين صرهد  فديبس بصمد  يد  و لامبديبزس صفًضدي لمدي ادين ماهدوًدا إذ ذالا 
فتض ي إلل  بطل ملداما فادم يلدتطع رزالد ا ص د  شده،ً اا صتضد ي ثديٍن ف يرده الكتلجدة هد  

الملامون صذ  صا م  بهبة هذا ال ي ل الايتك. ص دل الد ي فد  بأس  الكتلجةا صتخو 
اب  المبيبلا فخف إلل ا صاشت  ال د اع بد،  الايباد، ا صادل مكهمدي يسد غ مد  أاديل،ب 
ال ليل مي ف  طوق  ا ،ا صف ،اا ف  صاقاة ش ي سا لم ي  الكيس أبهب مكهي  ثم ح داه 

صيبه مك  مضتًل فلضب  ادب امبضا المايجاس ح،  طا  اب  المبيبل   يم  طاكة أ
 صاس  الملامونا صبجع اب  المبيبل صق   طب صجه  حتب ال يشته  ب،  الكيس.

لضدد  اددين اإلمدديي الادديلم يادد   ف ددل الجهدديدا صهددو الددذغ أباددل إلددب أ لدد  الا دد،ل بدد  
 عليض ب ايلة يضول ف،هي:

 يي يب  الح م،  لو أب  تكي.. ... .. لاامه أرك ف  العبيدس تااب
 م  اين يخ ب   ه ب مو   .. ... .. فكحوبري ب مي كي تتخ ب
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 أص اين يتاب  ،ا  ف  بيطل .. ... .. فخ،ولكي يوي ال سلحة تتاب
 بيا الاس،  ل م صرح   س، ري .. ... .. بهج اللكيبك صالغبيب امط،ب
 صلض  أتيري م  مضيل رس،كي .. ... .. قول صحلا صيدق ال ياذ 

   ف  .. ... .. أرف ام ئ صد ين ريب تاهبال يلتوغ صغبيب  ،ل 
 هذا اتي    يكطق ب،ككي .. ... .. للس الشه،  بم،ه ال ياذ 

صف  امبلي  ت م،  لح يث باول   صاب    ال  صاام: "ال ياج الكيب بجل بادب 
مدد   شددلة   حتددب ياددود الاددس  فدد  ال دد عا صال يجتمددع غبدديب فدد  اددس،ل   صد ددين 

 جهكم".
 اخيله:

أمي    ادخي   فحد   صال حد جا فمواقدف ادخي   ا ،د س مس وثدة فد  اتدب التد ا  ردذا  
مكهي مي بصاه محم  ب   ا  ب  الحل  ب  شض،ق  د  أبلد  قديل: ادين ابد  المبديبل إذا 
كين صقه الحجا اجتمدع إللد  إ وارد  مد  أهدل مد صا فلضولدون: ر دحبك. فلضدول: هديتوا 

هي ف  صك صقا صيضادل  ا،هديا ثدم ياتد غ لهدما صيخد جهم راضيت ما فلا ذ راضيتهما فلجاا
م  م ص إلب بغ ادا فل يزال يكاق  ا،هم صيطامهم أط،ب الطاييا صأط،ب الحاو ا ثم 
يخد جهم مد  بغد اد باحلد  زغ صأكمدل مدد ص،سا حتدب ي داوا إلدب م يكدة ال ادول صدداب 

م يكددة مددد     الدد  صاددام فلضدددول ل ددل صاحدد : مدددي أمدد ل عليلدددك أن تشددت غ لهددم مددد  ال
طر فهددي  فلضددول: اددذا صاددذاا ثددم يخدد جهم إلددب ماددةا فددإذا ق ددوا حجهددم قدديل ل ددل صاحدد  
مكهم: مي أم ل عليلك أن تشت غ لهم م  متيع ماة  فلضول: ادذا صادذا. فلشدت غ لهدما 
ثم يخد جهم مد  مادةا فدل يدزال يكادق  اد،هم إلدب أن ي د، صا إلدب مد صا فدإذا ادين باد  

صاا د دي بيل ددك صق فاتحد  صدفددع ثلثدة أيدييا  مددل لهدم صللمددة  دد ا صالديهما فددإذا أكادوا صار
 إلب ال بجل مكهم ص ت ا  ا،هي اام .

صمكهي أر  جي، بجل إلب اب  المبيبل فلال  أن يض   ديًكي  ال ا ف تدب لد  إلدب صا،دل 
لددد ا فامدددي صبد  الددد  ال تدددي ا قددديل لددد  الوا،دددل: ادددم الددد ي  الدددذغ ادددالت  ق دددي،ه  قددديل: 

 س    ق  اتب ل  أن ياطل  اباة  ال  دبهدما ف اجاد  الوا،دلا ابامي ة دبهم. صاذا 
صقدديل: إن الغددل  قددد  فك،ددها ف تدددب إللدد   سدد   : إن ايرددده الغددل  قددد  فك،ددها فدددإن 

 الام  أيً ي ق  فكبا فاجز ل  مي اسق ب  قام .
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صل   س إرايق   وتب اب  المبيبل فلمي يا ق م  الميل ف  الساد ان دصن باد ها قديل: إرد  
أ    ماين قوي لهم ف ل صص ق طاسوا الح يثا فاحلكوا طابد  لحيجدة الكديس إلد،هم 
احتيجواا فإن ت اكيهم  يع  امهما صان أ كيهم ب وا الاام ممة محمد  صداب    الد  

 صااما ال أ ام با  الكسوس أف ل م  بث الاام.
 صفيت :

مو  اب  المبديبلا  قيل الالوغ ف  "تيبيخ ": اماه الحل  اب  ال بلع يضول: شه  
مدددي  لاشددد  م ددده مددد  بم دددين ادددكة إحددد   صثمدددير،  صمي دددةا صمدددي  ادددحً اا صدفكددديه 

 به،ها صلبا  الا ل،:
 م ب  بضس  اب  المبيبل زا ً ا .... فاصااك  ص ًظي صللس بكيطق

 صق  اكهر بيلاام الذغ ف  جوارح  ..  كًلي صبيلش،ب الذغ ف  مايبق 
 .. إذا ه  جي،  م  بجيل الحضي قصل   أب  الذا   تكب   يقًل ..

ص    س  ال حم  ب   س،    يضول: اكي  ك  الا ،ل ب  عليض فجي، فتب ف  شه  
بم ين اكة إح   صثمدير،  صمئدةا فكادب إللد  ابد  المبديبلا فضديل ف د،ل: "إردي   صاردي 

 إلل  باجاونا أمي إر  مي  اف با ه م ا ".
 ـــــــــــــــ
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 زهاد الحرم شيخ الفضيل بن عياض
 

الخشلة م    صالباي، يلزمير ا ال ير   إال ص ،كيٍه تفدل  مد  الد معا اامدي ذاد  اادم 
  تادديلب  كدد ه ظهدد   الدد  الخددو  صالوجددلا صابتاشدده اددل أ  ددي، جلدد ها تدد   مدد  

 ياون هذا ال جل الذغ  م  اإليمين قاب    
حول م  قديطع ط يدق يد صع كين  يصًلي فتي     ال ا صجاا  م  عبيده المؤمك، ا ت

اآلمك،  إلب  يب  زاه ا صاين اسب توبت ؛ أر  اين يتلاق ج بان أحد  المكديزل بيلا،دل؛ 
فلمع صوًتي يتاو قول  تايل :  ألم يان لاذي   مكوا أن تخشع قاوبهم لذا    صمي رزل 

 [ فامي اماهي قيل: با  يي ب ا ق   ن.16م  الحق   الح ي : 
ض   بددةا فوجدد  بهددي قوًمدديا فضدديل با ددهم: ر حددلا صقدديل با ددهم: ف جددع فمدد َّ  اددب أب 

ركتظد  حتددب ر ددباا فددإن الا دد،ل يضطددع  ا،كددي الط يددقا قدديل )أغ: الا دد،ل(: فا دد   
صقاه: أري أااب بيلا،ل ف  المايص  صقوي م  الملام،  هيهكدي يخديفورك     صمدي أب  

ب هذا الماين متو  صأبجدع   ايقك  إل،هم إال مبت ع )أغ أن   ق ب ل  أن  ت  إل
إلل ( الاهم إر  ق  تسه إللكا صجااه توبت  مجيصبس الس،ده الحد اي.. لضد  جادل مظديه  
توبت  مجيصبت  لس،ه   ح،ث ال حمة صالس اةا ي  و   صيلتغا ها صيك ي  اب مي ف ط 

 ف  حض .
لدمع ف  أبض   ااين صلد  )الا د،ل بد  علديض( ثدم بحدل إلدب ال وفدة فد  الاد اقا ف

امحيديددث الكسويددة الشدد ياة صالاضددد  مدد  الاامددي،؛ أم دديل )ام مدددش( ص)يح،دد  بدد  ادددا،  
امر دديبغ( ص)جاادد  ال ددديدق( فدداث   تدداث،ً ا اس،دددً ا فدد  شخ دد،ت ا حتدددب أصددبا مددد  
الزهيد الذي  ي صن أن ال رلي ال تلديصغ  كد    جكديح باو دةا صال تلدتحق أن يت يلدب 

 ا فهدد  فيرلددة زا اددةا بددل امصلددب أن يامددل الكدديسالكدديس  ا،هدديا صيت دديب ون مدد  أجاهددي
م  اهما فه  البيالة ال ا مة باال الخ، ا صتجكب المايص ا ثم ارتضدل إلدب مادة صأقديي 

 بهي حتب توف .
صاددين إذا  دد ج فدد  جكدديزس مددع الكدديسا ياظهددم صيددذا هم بدديآل  سا حتددب إذا صصددل إلددب 

)هدديبصن  ها اددال  الخالاددةالمضسدد سا جاددس فدد  حددزن شدد ي ا صظددل يبادد  صال يكضطددع بادديل 
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المدؤم ؛ صدس   ال ش، ( مي ه  صاي  المؤم  أيهدي الزاهد   فضديل لد  الا د،ل: صداي 
 ك ، ا صرعلم طويلا ص جاة قا،اةا صر امة طوياة.

صم َّ الا ،ل ب  عليض  اب جمي ة أ كلي،ا فوج هم يااسون صيش بون صياهون؛ فضيل 
فدد  الدد رليا صقدد  اددال  أحدد هم: صمددي لهدم ب ددو   دديل: إن ماتدديح الخ،دد  اادد  هددو الزهدد  

الزهد  فد  الدد رلي   فضديل: الضكي دة صال  ددي صهمدي الغكددب الحالضد ا فادلس الغكددب فد  ا دد س 
المدديل صالعلدديلا إرمددي الغكددب  كددب الددكاس بيلضكي ددة صال  ددي فدد  الدد رليا حتددب راددوز فدد  

صأ ميلكددي  اآل دد سا ثددم توجدد  إلددب   داعًلددي: الاهددم زهدد ري فدد  الدد رليا فإردد  صددلح قاوبكددي
 صجملع طابيتكي صرجيح حيجتكي.

صحددجَّ هدديبصن ال شدد،  ذا  مدد س؛ فلددال أحدد  أصددحيب  أن ي لدد   اددب بجددل يلددال ؛ ف لدد  
 اب الا ،لا فذهبي إلل ا فضيباهمي الا ،ل صقيل لا ش، : إن  م  ب   س  الازيدز لمدي 

)ياكدد   سل،صل  دد  الخلفددة د ددي أريًاددي مدد  ال دديلح،  فضدديل لهددم: إردد  قدد  ابتا،دده بهددذا الدد
رامةا فبادب   الحام( فاش، صا  ا .. فا َّ  م  الخلفة بل،ا ص  دتهي أره صأصحيبك

ال شدد، ا فضدديل لدد  صدديحب ال شدد، : ابفددق بددام،  المددؤمك، ا فضدديل الا دد،ل: تضتادد  أردده 
صأصدددحيبك صأبفدددق بددد  أردددي   )يض ددد  أن  ددد ي ر دددح  اضتاددد ( فضددديل لددد  ال شددد، : زدرددد  

 ي حمك  ..
 ح ا ثم قيل ل : يي حل  الوج  أره الذغ يلالك      هذا الخادق فا ذ ياظ  صيك

 يدددوي الاليمدددةا فدددإن اادددتطاه أن تضددد  هدددذا الوجددد  مددد  الكددديب فيفادددلا صايددديل أن ت دددبا
 قدديل: -صدداب    الدد  صاددام-صتملدد  صفدد  قابددك  ددش محدد  مدد  ب ،تددكا فددإن الكسدد  

ي   )مي م  صاٍل يا  بعلة م  الملام،  فلمدو  صهدو  ديٌش لهدم إال د َّ  الد  الجكدة(   ح 
راما دي  ل ب  لم   متاق  ال [ فبا  هيبصن صقيل ل : أ الك دي  أق ل   كك  فضيل:

حجتد ا قديل: إرمدي أ كد   يحياسك   ال ا صالويل ل  إن ريقشك ا فيلويل ل  إن لم ألهم
 م  دي  العبيد.

يل ال شد، : هدذه قيل: إن بب  لم يام ر  بهذا؛ أم ر  أن أصد ق ص د ه صأطلدع أمد ها فضد
ألدددف ديكددديب  دددذهي فاراضهدددي  ادددب عليلدددك صتضدددوَّ بهدددي  ادددب عبددديدس ببدددكا فضددديل الا ددد،ل: 

صصفَّضدكا ثدم  ابحين  اأري أدلك  اب ط يق الكجيس صأره ت يفئك  بم ل هذاا اداَّمك  
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صمه فام ياامكي؛ فخ ج ال ش،  صصيحب ا صاين الا ،ل ش ي  التوا عا يشدا  دا ًمدي 
 حق  ا ب م ا  س صلت  صعبيدت . بار  مض   ف 

صتم   اميييا صيتض ي الل  بيلا ،ل ب  عليض صذا  م س اين با  الكيس جاوًادي 
  ك ها فضيلوا ل : ام اكك   فضيل:

ي ْزته  ْ    باغهر ال َّمير،  أصجر تظ   ف م يذا أرلم  لر أ ص أ ْن، 
كرون فاْبا ْ،كك   ا ْتك  الل   لَّ      ا  قَّ الا ظيير ص   الب    ْ  ف   

م ع يضول: ابحمك  بحس  إييلا فالس ش ، أحب إل  مككا صأقديي  صم ض الا ،لا فلر
هكديل  هدد صأطادق  الد 187الزاه  الايبد  الا د،ل بد  علديض بدد)ماة( حتدب تدوف   ديي 

 )شلخ الح ي الما (.
 ـــــــــــــــ
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 صا فد  ادس،ل  ا فادم ياد    يًبدي أن يشدب كين صال ه م  الملام،  امصا ل الذي  جيهد

) ابددة بدد  ردديفع بدد   سدد  الاددلس الاهدد غ( صحددب الجهدديد يجدد غ فدد    صقدد ا صتمكددب أن 
ياون أح  أبطيل ماة صف ايرهيا تاام المبيبزسا صت ب  مع الشدبي  الملدام  ادب حمدل 

يي بهدي الللحا صازداد  ابة حب،دي صاشدتليًقي لاجهديد مد  ادمي   لض دص البطولدة التد  قد
) مدددد ص بدددد   الملدددامون أثكددددي، حدددد صبهم  دددد  أ دددد ا، اإلاددددليا حايهدددي لدددد  ابدددد   يلتدددد 

 الايص(.
صلمي بادل  ابدة مسادل الشدبي  أصدبا يج،د  المبديبزس صادل فكدون الحد   صالضتديلا مكتظدً ا 
 الاحظددة المواتلدددة ل،دد افع  ددد  ديدد   ا صجدددي،  الا صددة  كددد مي أاددك  الخالادددة الاددديدل

 ادد  بددلد الشدديي إلددب  مدد ص بدد  الادديصا صجاددل  مدد ص) مدد  بدد  الخطددي ( فددتا ب
) ابة بد  رديفع( فد  مض مدة الجدلش صهدو لدم يسادل باد  اد  الاشد ي ا صادين  ابدة  كد  

ام د ا،ا  حل  ظ   م ص ب  الايصا فض  أظه  مض بس بطوللة  اب ا ت اق صاو 
 صرجا رجيًحي اس،ً ا ف  أصل امتحين ل  ف  الجهيد ف  اس،ل  .

ا  م ص ب  الايص لم   أظه   ابة تاوًقي ماحوًظيا صااتطيع بمهيبت  صف  أثكي، فت
الح بلة أن يلي    م ص ب  الايص ف  هزيمة ال صيا صاين ال يدوي يمد   ادب  ابدة 
يزداد حب،ي لاجهيد ف  اس،ل  ا صشغًاي بكش  دي  اإلالي ف  ال بضيع امبض؛ حتدب 

ب  ريفع جك ي،ي ف  صاو  المجيهد ي   يكام الكيس بيمم  صالا ل صال  ي،ا صظل  ابة
دصن تم،ز    بالة الجكودا  اب ال  م م  ب ا ت  ف  الضتيل صشجي ت  التد  لدلس لهدي 
حدد صد فدد  مضيتاددة أ  ا دد ا إلددب أن ااادد   مدد ص بدد  الادديص ذا  يددوي أن يتددولب الدديدس 
مجمو ددة محدد صدس مددد  الجكددود يلددد،  بهددم لاددتا فدددزان )مجمو ددة الواحدددي  الواقاددة فددد  

 ح ا، ال س   شميل إف يالي( .ال 
صارطاددق  ابددة إلددب )فددزان( صاادد  أمددل صبجددي، فدد  الك دد   اددب أ  ا دد ا ص كدد مي صصددل 
 ابة إل،هي داب  مايبل  كلاة بد،  الس بد  صالملدام،  أظهد  ف،هدي  ابدة شدجي ة رديدبس 
 حتب ف َّ الس ب  م  أميم  صبفاوا باية االاتلليا صأباد  م ص ب  الاديص فدتا إف يالدة

 مدد  بدد   هدديا ل كدد  اددين فدد  حيجددة إلددب  دد د اس،دد  مدد  الجكددودا فباددث إلددب الخالاددةكا
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 -ب د     كد -يلتاذر  فد  فتحهديا ل د  الخالادة  مد   -ب      ك -الخطي  
كدين مد  بأيد  االرتظديب  د س ادكوا  حتدب ي ادخ الملدامون فد  م د  صت سده إمدديبتهم 

 صيزداد جلش الملام،  صيضو    ًس ص تيًدا.
إلب ب قة )مكطضة ف  ل،سلي( بام  م   م ص بد  الاديص  -ب      ك - ابة ارتضل 

ا  م  الملام،  ف،هدي أمدوب ديدكهما صيكشد  اإلادلي فد  هدذه المكطضدةا  ب      ك  ؛ ل لرا 
مخاً ددي فد  رشدد  رددوب اإلادليا صتدد علم شداي  ه فدد  راددوس  -ب دد     كد -صمادث 

فااام  اب ي ي  ا ،  مكهما صأحسوه حتب ااتطيع الذي  أقساوا  اب تاام لغة الض  ن .. 
  ابة أن ياتلب  س س صاااة بال أحوال الس ب .

هددد( 40صتمدد  اميدديي صاللددكون ص ابددة يواصددل جهدديده فدد  اددس،ل  ا حتددب ايردده اددكة )
صه  اللدكة التد  تدول  ف،هدي مايصيدة بد  أبد  ادفلين الخلفدةا ص ديد  مد ص بد  الاديص 

د  م ص ب  الاديص أن يلدت مل الاتوحدي  اإلادلملة التد  صالًلي  اب م  ا صح،  أبا
كين قد  بد أهي فد  ب قدة بأ  أن  ،د  مد  يضدوي بهدذه الاتوحدي   ابدة بد  رديفع؛ إلقيمتد  
 بدد،  الس بدد  للددكوا    يددد سا فاصددبا مدد  أك دد  الكددديس ما فددة بحلدديس الس بدد  ص ددديداتهم

 صتضيل، هم.
  ابي دل الس بد ا صايرده ب قدة  ردذال صب أ  ابة الجهيد ف  اس،ل  ا صرش  اإلادلي بد،

قدد  تغ،دد   مايلمهددي بادد  أن ا تكددق أهاهددي الدد ي  اإلاددلم ا صارتشدد   الملدديج  فدد  اددل 
ماين ف،هديا صظدل  ابدة صالًلدي  ادب ب قدة يد  و إلدب اإلادلي إلدب أن جي،تد  باديلة مد  

إللددد ا الخالادددة يخسددد ه ف،هدددي بارددد  قددد  ا تددديبه لادددتا إف يالدددة صأن جلًشدددي اس،دددً ا فددد  الط يدددق 
الجددلش الددذغ أباددا  الخالاددة مايصيددة بدد  أبدد  اددفلينا صاددين يساددل  دد ده  شدد س  صصصددل
 فحل  إالمهم. جك غا صاين ف  ارتظيبه جلش     م  الس ب  الذي  أااموا  ال 

ارطاددق  ابدددة بجلشدد  المادددون مدد  الاددد   صالس بدد  ياتدددتا الددسلدا صيضيتدددل الابي ددل التددد  
 ي اس،ددً اا صال طاددًلا صال امدد أسا بددل اددين يادديماهمابتدد    دد  اإلاددلي دصن أن يضتددل شددلخً 

مايماددة ط،بددةا حلددب تادديللم اإلاددلي فدد  الحدد ص ا صااددتطيع  ابددة أن يلددتول   اددب 
مكطضة )صدان( صبا هي قديي بيللدلط س  ادب )فدزان( ثدم اتجد  ريحلدة م يكدة ) ديصاب( التد  

 كيره تضع  اب قمة جسل ش ي  االبتايعا ف ين م  ال اب  اب الجلش
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ن يتلدداض ا فوصددل  ابددة إلددب أاددواب الم يكددةا صل دد  أهاهددي د اددوا ح ددورهم فحيصدد هي أ
 ح يًبا ش يً ا.

صهكددي تظهدد  عبض يددة  ابددة الح بلددةا فحدد،   اددم أن د ددول الم يكددة أمدد  صددابا ت اجددع 
بجلشدد  مستاددً ا  دد  الم يكددةا حتددب ظدد  أهاهددي أن جددلش الملددام،  قدد  ارلددحبا فاتحددوا 

  ت اجدع  ابدة إال ح،ادة مد  ح،اد  الح بلدةا فضد   ادم أن أبوا  مد يكتهم  مكد، ا صلدم ياد
هكيل ط يًضي     لاوصدول إلدب هدذه الم يكدة فلديب  ابدة فلد ا صل كد  فدوج ، بدان هدذا 
الط يددق لددم يلددا   أحدد  مدد  قسددل صلددلس فلدد   شددب صال مددي،ا صادديد جددلش  ابددة يمددو  

 . طًشيا فيتج  إلب   يلال  صي  وه أن يخ ج  م  هذا المازق الخط، 
فمي ايد يكته  م  د ي   حتب بأ  ف ا  ي د   امبض ب جالد  بح ًدي  د  المدي، مد  
شد س الاطددشا صحد   مددي لدم يادد  فد  الحلددبينا فضد  ااددتجي    د دي،  ابددة صاراجدد  
المدي، مدد  تحدده أقد اي الادد سا صاسَّدد   ابدةر صمادد  الملددامونا صأ دذصا يشدد بون مدد  هددذا 

أمد   ابدة جكدوده بدان يحاد صا ادبا،  حاد س المي، الاذ ا صلمدي شد   الجدلش صابتدو ؛ 
ف  هذا الماين  اَّهم يجد صن مدي،  دذًبيا صتحضضده قد بس   صأ دذ المدي، يتاجد  مد  ادل 
حاد س يحا هددي الملددامونا صلمددي اددمع الس بدد  المالمدون بدديلض   مدد  هددذه المكطضددة بض ددة 

 .المي، أقساوا م  ال جهة يشيه صن مي ح  ا صا تكق   د اس،  مكهم اإلالي
صارطاق  ابة صما  جكوده إلب م يكة ) يصاب( صد اوهي لد،ًلا صلمدي  ديد  ابدة ف د  فد  

 بكي، م يكة يالا  ف،هي الملامونا في تيب مايًري ا لف امشجيب يلم  )قمورلة(
ج،ددد  الت بدددةا رضددد  الهدددوا، ل،سكددد  فلددد  م يكتددد  التددد  أادددميهي فلمدددي باددد  )الض،ددد صان( فضددديل 

 مصحيب : ارزلوا بلم  .
ارشددغل  ابددة بسكددي، م يكددة الض،دد صان  دد  الاددتا اإلاددلم ا صطاددب )ملددامة بدد  مخادد  ص 

امر يبغ( صاين صالًلي  اب م   صالمغد   مد  الخالادة مايصيدة بد  أبد  ادفلين  دزل 
  ابة صتا،،  )أبد  المهديج  بد  ديكديب( صبيلاادل تدمَّ  زلد ا صفد   هد  الخالادة يزيد  بد 

إف يالة صأقيي  ابة   س أيديي فد  الض،د صان يا،د   مايصية  يد  ابة إلب اليدس الجلش ف 
تكظددلم الجددلش حتددب أصددبا  اددب أتددم االاددتا اد لاغددزص صالاددتاا ثددم ارطاددق إلددب م يكددة 

 )صهدد  الم يكددة التدد  يطاددق  ا،هددي اآلن ااددم قلددطكط،كة بدديلجزا  ( يلدداكهي الدد صي الددزا 
ا ف دين يح د  صالس ب ا صالتحم الجلشينا صأظه   ابة فد  هدذه الما ادة شدجي ة رديدبس
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ب،صس أ  ا دد  ح دددً اا أمددي الجكدددود الملددامون فضددد  ااتبلدداوا فددد  الضتدديل حتدددب تددم لهدددم 
الك دد  بددإذن   تادديلبا صااددت اح  ابددة بدد  ردديفع صجلشدد  أييًمددي قا،اددةا ثددم أمدد  الجددلش 
بديالرطلق إلددب )طكجددة( فدد  المغدد   امق دب فدد  اوهي دصن قتدديلا ح،ددث  دد ج ما هددي 

 لام،  صأك مهم صصافق  اب ال مطيلسهم.)يالين( الاتابيل جلش الم
صظددل  ابددة يجيهدد  فدد  اددس،ل   يتكضددل مدد   ددزص إلددب  ددزص صمدد  فددتا إلددب فددتا حتددب 
صصددل إلددب شدديطط المحددلب امطاكطدد ا فكددزل با ادد  إلددب المددي،ا صتطاددع إلددب اللددمي، 

 صقيل:
 يي ب  .. لوال هذا المحلب لم ،ه ف  السلد م افًاي  د  ديكدكا صمضديتًل مد  ااد  بدك

 ص  س     ، ل..
صظدد  الضي دد  البطددل  ابددة بدد  ردديفع أن الس بدد  مدديلوا إلددب االاتلددلي صأرهددم لددلس لدد يهم 
ااتا اد لاح   م س أ د  ا فلدبض  جلشد  إلدب الض،د صانا صبضد  هدو مدع ثلثمي دة مضيتدل 
ف  م يكة طكجة ل،تم فتا   د م  الحيملي  ال صملةا صلمي  ادم باد  أ د ا، اإلادلي 

ابة للس ما  إال   د قا،ل م  بجيل ا صج صا الا صة مل مدة لاهجدوي م  الس ب  أن  
 الددد ا صادددين  ادددب بأس هدددؤال، الس بددد  )ال يهكدددة( ما دددة جبددديل أصباس )االددداة جبددديل 
بدديلجزا  ( صفددوجط البطددل  ابددة بدد  ردديفع  كدد  بادد س )تهددودس( بددثال  الجكددود مدد  الس بدد  

ا، بلدلا ا متمكًلدي الشدهيدس فد  يهجمون  ال  فير فع با ا  متض ًمي جكوده ي    ام  
اس،ل  ا حتب أحيط الس ب  بد  صجكدوده مد  ادل جيردبا فياتشده صا جملًاديا صااتشده  

 صالملام، . ماهم ) ابة ب  ريفع( ف حم    بحمة صاااةا جزا، مي ق ي لمالي
هددد )مدد  أبض الددزا ( بادد  أن  دديض 64صاددين ااتشددهيد  ابددة فدد  م يكددة تهددودس اددكة 

ددد  ااتشددهيد  ابدددة ك ،ددً ا مدد   الماددديبلا صذاق حددلصس الك دد ا صبفدددع بايددة اإلاددليا صيرا 
هزيمة  لا ية ل ك  اين ر ً ا با ًادي لميمدينا صتكيقاده امللد  ماحمدة  ابدة بد  رديفع 
الايبس المؤم  الذغ حمل بايلة ديك  إلب أق ب الماموبسا صأبب إال أن يلتشده  باد  

 ،او مت .أن حمل باية ديك  فوق ال ميرلة  ال  ا
 ـــــــــــــــ
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 طارق بن زيادفاتح األندلس 
 

يي  ،دول )طديبق( جديصزغ المواردع صاللد صدا صتخطد  البحديب صامرهديبا ال تت اجاد  صال 
تتدد ددغا ات دددمه أصدددوا  امجددد اسا صت تادددع أصددوا  المدددثذنا ل،دددذا  اادددم   فددد  

ح يددةا فدديرطاض  أبض اددين يلددودهي الظاددم صالطغلددينا صتلددود مبدديدئ الادد ل صالحددق صال
  اب ب اة     

 ا  صل  )طيبق ب  زييد( صفتا  ،كل   اب الحليس للجد  الملدام،  يجيهد صن فد  ادس،ل
صي دددحون بددداموالهم صأرالدددهم لك ددد س ديكددد ا صيكتضادددون مددد  ر ددد  إلدددب ر ددد ا صأصدددبا 
 الطال ال غ،  شيب،ي فتل،يا فوهب رال  لخ مة اإلاليا صلم يت دد لحظة ف  الاليي باغ
 مل م  شار  أن ي فع بايت ا صت بج ف  المكيصب حتب أصدبا أم،دً ا لم يكدة )طكجدة( 
صقي دددً ا لج،دددوش الملدددام، ا ص يمدددة جكدددوده اددديروا مددد  الس بددد  الدددذي  تم،دددزصا بيلشدددجي ة 

 صاإلق اي.
كين صاب    ال  صاام طديبق بد  زيديد( يحادم بدذلك ال،دوي الدذغ يكتشد  فلد  اإلادلي 

يتمكب ب،ك  صب،  رال  أن يشيبل ف  تحض،ق هذا امم  الاظلما ال رليا ص  ف  ال أبجي،
صجي،  الا صةا فض   ام )مواب ب  ر ، ( صال  إف يالة ب اف امر لس صماواهيا 
فابال إلب الخالاة امموغ )الول،  ب   س  الماك( يلتاذر  ف  فتحهيا فاذن ل  الخالادة 

)موادب  حتد س مد  أ  ا د ا فد حبش ط أال يا ض الملام،  لاهلل دصن في د سا صأن ي
 ب  ر ، ( ف ًحي ش يً ا صجهز الجلشا صلم يج   ،ً ا م  )طيبق ب  زييد( لاليدت .

صبمج د أن تدولب طديبق بد  زيديد أمدوب الالديدس أبادل باد  الجواادلس لما فدة أ بديب 
هذه السلدا فايدصا للخس صه ب ااهي صتكيزع أم ا هي  اب اللاطةا صأ   )طيبق( الخطدة 

امر لس( صبا  أن اطمان  ادب اإل د اد الج،د  لجلشد ا  سد  بجكدوده البحد  حتدب  لاتا
صصاوا إلب الشيططا صارطادق طديبق ايلح دين الجديما يادتا هدذه الدسلدا يلدي  ه فد  
ذلددك بادد  ال ددي  ي   اددب الماددك )بدبيددك( ماددك الضددوطا صلمددي  اددم هددذا الماددك بكددزصل 

جمدع أ د اًدا هي ادة  -وبس قيمده  د هصادين مشدغواًل ب د-الا   الملدام،  إلدب امرد لس 
 م  الجكود ااتا اًدا لملقيس الملام، .
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صلمي بأ  طيبق هذه ام  اد ال س، سا طاب اإلم اد م  مواب ب  ر ،  صالد  إف يالدة 
فابال إلل  اثك   ش  ألًاي م  الجكودا صالتض  الجلشين؛ جلش طيبق ب  زييدا صجلش 

دغ الس بدديط( أص ما اددة )شددذصرة( ااددتطيع بدبيددك فدد  ما اددة حيملددة   فدده بياددم )صا
 28 طددديبق أن يكت ددد   اددد،هما صيضتدددل ما هدددم بدبيدددك باددد  أن اادددتم   الما ادددة مددد 

 هد.92شوال اكة  5بم ين إلب 
صاددا  الملددامون بهددذا الك دد  الاظددلما صتوافدد صا إلددب بددلد امردد لس التدد  اددماوا  دد  

الضي دد  الاظددلم طدديبق بدد  ا تدد ال جوهدديا ص ، اتهددي التدد  ال تادد  صال تح ددبا صلددم ياتددف 
زيدديد بهددذا االرت دديب الاظلمابددل صاصددل فتوحيتدد  حتددب ااددتطيع فدد  صددلف هددذه اللددكة 

 هد( أن ياتا أك   م  ر ف امر لس.92)
صتاضب طيبق أصام  م  موادب بد  ر د،  بديلتوقف  د  الادتا  شدلة محيصد س ج،دوش 

أيدد يهما صبادد هي  ام د ا، لهددما صقطددع اإلمدد اد  ددكهما صحتددب ال ياورددوا صدد،ً ا اددهًل فدد 
جهز )مواب ب  ر ، ( جلًشي اس،ً ا  س  ب  إلب امر لس؛ فاتا م يكة )إشس،الة( الت  
كيردددده  اددددف ظهدددد  الملددددام، ا صالتضددددب بضي دددد  جلشدددد  )طدددديبق بدددد  زيدددديد(  كدددد  م يكددددة 

 )طالطاة( صارطاق االثكين لاتا بيق  م ن امر لس.
ب فددتاا حتدددب صصددداه صظددل جدددلش الملددام،  يحضدددق االرت دديبا  صيكتضدددل مددد  فددتا إلددد

باددديلة إلدددب الضي ددد ي  موادددبا صطددديبق مددد   الادددة الملدددام،  )الول،ددد  بددد   سددد  المادددك( 
تام همددي بدديلاودس إلددب دمشددقا  وًفددي مدد  ارتشدديب جددلش الملددام،  فدد  مكدديطق مجهولددة 

 مكددةا صصددل الضي دد ان المكت دد ان إلددب دمشددق قسددل صفدديس )الول،دد  بدد   سدد  الماددك(  ص ،دد 
شدديبا   ،ددبا أميمهمددي امادد   صالغكددي ما صالجكددود ي فاددون بدداببا،  يوًمددي فدد  مواددب مه

الك  ا صظل طديبق  ادب الاهد  مخاً دي لد ي    حتدب لضد  ببد  باد  أن اتدب اادم  
 ف  صاحي  التيبيخ بح ص  م  روب.

 ـــــــــــــــ
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 موسى بن نصيرالفتح المجاهد 
 

أمكاهدديا  أبفاهدديا صيددذل )صايددم   ال أبيدد  هددذه الضددلع صالجبدديل الممتكاددة حتددب ي ددع  
صياتحهي  اب الملام،  با هي أص جملاهديا أص يحادم   لد ا صهدو  ،د  الحديكم، (.. 

 مي أبصع المك أيهي الضي   الاظلم.
ادددكة  صلددد  )موادددب بددد  ر ددد، ( -ب ددد     كددد -فددد   لفدددة ) مددد  بددد  الخطدددي ( 

فدتاام  ي فد  ق يدة مد  قد   الخا،دل فد  شدميل فالدط،  تلدم  )كاد  متد  (640هد/19
ال تيبةا صحا  الض  ن ال  يما صامحيديث الكسوية الش ياةا صرظم الشا ا صلمي اين صال ه 
)ر دد، ( قي دددً ا لحددد س مايصيدددة بددد  أبددد  ادددفلين صمددد  ابددديب مايصرلددد ؛ تهلدددا  الا صدددة 
لد)مواب( من ياون ق يًبي م  ابيب قيدس الادتاا صأصدحي  الد أغ صاللليادةا صيد    د  

 لخلفة .ق   مي يح   ف  داب ا
صشددددب مواددددب صهددددو يشدددديه  ج،ددددوش الملددددام،  تجيهدددد  فدددد  اددددس،ل  ا لكشدددد  الدددد ي  
 اإلادددلم  فددد  ببدددوع امبضا صبأ  صالددد ه صهدددو يلدددتا  إلحددد   الحددد ص ا صقددد  لدددبس
 وذتد ا صتضادد  ادلا ا فكظدد  إللدد  صأطديل الكظدد ا صتمكدب أن ياددون م ددل أبلد  يجيهدد  فدد  

المو ددودس ل،كدديل مواددب الدديدس بادد   اددس،ل   صي فددع بايددة اإلاددليا صجددي،  الاحظددة
الحمددل  البح يددة التددد  صجههددي مايصيددة إل ددديدس  ددزص )قسدد ص( التددد  اددسق أن فتحهدددي 

هد؛ فكجا ف   زصهيا صبكب هكيل ح وًريا ثدم تدولب إميبتهديا صفد  27مايصية ف  اكة 
ي(ا ادين موادب أحد  الضديدس الدذي    جدوا لغدزص جزيد س )بصدس( التد  673هد )53اكة 

 لامون ف،هي.ارت   الم
صتمدد  اميدديي صاللددكون صيتددولب مدد صان بدد  الحاددم الخلفددةا صيتحدد،  مواددب بدد  ر دد،  

ي أمددد  مددد صان بتجه،دددز 684هدددد/ 65الا صدددة للحضدددق أحلمددد  صطموحيتددد ا فاددد  ادددكة 
الجدددلش لالددد،  بددد  رحدددو م ددد ا صزحدددف الجكددد  ملددد  ،  بالددديدس ابكددد  ) سددد  الازيدددز( 

ا صاادتطيع مد صان أن ي دمهي )مواب ب  ر ، ( صصصل الجدلش إلدب م د  صص يض 
تحه لوا، الم صار،،  امموي، ا ثم  يدبهي إلب دمشق با  أن  ،  ابكد  ) سد  الازيدز( 

 صالًليا صجال مواب ب  ر ،  صزيً ا ل .
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امصلا  ص يش مواب مع  س  الازيز ب  م صان ف  م  ا ف ين مو ع اد ها صصزيد ه
صالحادما صمدي   ن اللليادةيلي  ه ف  حام م  ا حتب ازداد   س س مواب ف  شئو 

 سد  الازيدز بد  مد صان يشد،   م صانا صتولب الخلفة ب اًل مكد  ابكد  ) سد  المادك( صادين
 بشجي ة مواب صا لص  أميي الخالاة ممي جاا  يخص مواب بيلحايصس صالت  يم.

صف  يوي م  امييي حمدل الس يد  باديلة مد  الخالادة إلدب أ لد   سد  الازيدز صالد  م د  
باردد  قدد   دد،  أ دديه بشدد  بدد  مدد صان صالًلددي  اددب الب دد سا صجاددل مواددب بدد   يخسدد ه ف،هددي

ر ،  صزيً ا يلي  ه  اب إدابس الوالية صب لًلي ل يوان الا اقا صما    لموابا صثسده 
أباددين صزابتدد ا فاددم يمدد   صقدده طويددلا حتددب  دد،  الخالاددة أ دديه بشددً ا  اددب ال وفددةا 

 ي  شددئورهي صحدد ه بددو   صب دد، سا ثددم صبددذلك تدد ل لمواددب بدد  ر دد،  صاليددة الب دد س ل،دد
  ،َّك دد  صدد يض   سدد  الازيددز بدد  مدد صان صالًلددي  اددب شددميل إف يالددة بدد اًل مدد  حلددين بدد  

 الكامين الذغ   ب  ال   س  الازيز.
صتمادد  مواددب فدد  زمدد  ق دد،  مدد  تجه،ددز جددلش إاددلم  قددوغ قدديدب  اددب الك دد ا 

 صأثكد   الد : إرمدي أردي بجددل صاديب ب جيلد ا صصقدف ب،دكهم  ط،ًبديا فضديل باد  أن حمد   
كاح اما فم  بأ  مك  حلكة فالحم   ا صلدلح َّ  ادب م اهديا صمد  بأ  مكد  اد،ئة 
فا،ك  هيا فإر  أ طط امي تخطئونا صأص،ب امي ت ،سون.. ثم ارطاق موادب بجلشد  
رحو المغ   ح،ث تز زع امم  هكيل ب ح،ل امم،  الليبق حلين بد  الكامدين صالديي 

 ا ي  م  الغيبا   اب الملام، .الس ب  بيل
صااتطيع مواب أن يهزي ابي ل الس ب  الت    جه    طي دة الملدام، ا صلمدي صصدل 
إلدددب م يكدددة الض،ددد صانا صددداب بيلجكددد  صدددلس شدددا     ادددب الك ددد ا ثدددم صدددا  المكسددد  
ص طب قدي ًل: )صايدم   ال أبيد  هدذه الضدلع صالجبديل الممتكادة حتدب ي دع   أبفاهديا 

أمكاهيا صياتحهي  اب الملام،  با دهي أص جملاهديا أص يحادم   لد  صهدو  ،د   صيذل
الحيكم، ( صارتش   ج،وش )مواب ب  ر ، ( ف  ش ق المغ   صشميل  تاتا ال مي 
ي دديدفهي مدد  الح ددون المكلاددةا حتددب أ  ددع الابي ددل التدد  لددم ت دد  قدد    دداه بادد  

 لاملام، .
)يوللدددين(  ه اددليدس امم،ددد  ال صمددد صتطاددع موادددب إلدددب فدددتا )طكجددة( التددد  ايرددده تحددد

فيرطاق م  قي  ت  ف  الض،د صان بجدلش اس،د  تحده الديدس طديبق بد  زيديد حتدب صصدل 
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إلب )طكجة( فحيص هي ح يًبا طويل صش يً ا حتب فتحهيا صأقيي لاملام،  مر ًري ج ي س 
م ف،هيا صأاام أهاهيا صباث مواب ل  يض   س  الازيز يبشد ه بديلاتاا صأن  رمدس الغكدي 

قدد  باددل ثلثدد،  ألًادديا صجددي،  ال اددل إلددب الخالاددة فدد  دمشددق تددز ا إللدد   سدد  الك دد ا 
فا ح ف ًحي ش يً ا الرت ديبا  موادبا صايفداه  ادب ارت ديبات ا صلدم ياتدف  موادب بهدذه 
االرت ديبا ا بدل أ ددذ يجهدز أاددطوال بح ي،ديا صأمدد  فد  الحدديل بسكدي، ت ادديرة بح يدة فدد  

 صأم هم بإقيمة مي ة م اب.تورسا فجي، ب يرا  الم اكبا 
صبا  أن تمَّ ل  إرشي، اللا  أم  جكدوده بدان ي اسدوا اللدا  ص ادب بأادهم ابكد   سد   ا 
ثدم أمدد ه بادتا جزيدد س )صدضالة( صادديب  سد    بدد  موادب بجكدد  الحدق حتددب صصدل إلددب 
الجزي س ف  اهيا صأ دذ مكهدي  كدي م ا ،د سا حتدب صصدل ر د،ب الجكد غ مي دة ديكديب مد  

صاين   د الجكود الملام،  مي ب،  التلامي ة إلب املفا ثم  يد  س    بد   الذهبا
مواب م   زصاتد  اديلًمي  يرًمديا صبادث موادب قي د ه )علديش بد  أ ،دل(  ادب م اكدب 
أهل إف يالةا فادتا جزيد س صدضالة لامد س ال يرلدةا صاادتولب  ادب م يكدة مد  مد رهي تلدم  

 )ا قواة( ص يد مكت ً ا.
باث مواب ب  ر ،  ) س    ب  ف س( لغزص )ا ديكلي( فاتحهيا صف   هد89صف  اكة 

 الادديي رالدد ا جهددز مواددب صلدد ه  سدد   ا بمددي يحتيجدد  مدد  جكدد  ص تدديدا ثددم ادديب فدد 
البحددد ا فادددتا جزي تددد  )م،وبقدددة( ص)مكوبقدددة( صهمدددي جزي تدددين فددد  البحددد  بددد،  صدددضالة 

 صالشيطط امر لل .
اس،ً اا  الم ن الماتوحةا صرجا ف  ذلك رجيًحي صب أ مواب ب  ر ،  يكش  دي    ف 

صحاددم بدد،  أهددل هددذه الددسلد بيلادد لا ال يادد ق بدد،    بدد  صأ جمدد  إال بدديلتضو  صالامددل 
أفواًجديا صتحولدوا  ال يلاا فاحسوا اإلاليا صااتجيبوا ل  وس الحقا صد اوا فد  ديد   

 بجهود مواب صبطوالت . م  الش ل صال ا  إلب اإلالي صالتوح،  با ل   أصالا ثم
صلمي  م  مواب صال، أهل المغ   صااتمليكهم ب  وس اإلاليا أ ذ يا  الا س لغدزص 
ج ي ا صب،كمدي هدو يا د  فد  هدذا اممد  إذ جدي،ه بادول مد  قسدل طديبق بد  زيديد يخسد ه 
بدددان يوللدددين حددديكم )ادددست (  ددد ض  الددد  أن يتضددد ي لغدددزص أادددبيرليا صأرددد   ادددب اادددتا اد 

ف  ذلدكا صتضد يم اللدا  اللزمدة لكضدل الجكدود الملدام، ا صبادث موادب لمايصرة الا   
إلدددب الخالادددة الول،ددد  بددد   سددد  المادددك يلتشددد، ها فددد دَّ  الددد  الخالادددة بضولددد : )  دددهي أصاًل 
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بيلل ايي ياك  بضاة م  الجكدود حتدب تد   صتختسد  شدارهي صال تغد ب بيلملدام،  فد  بحد  
 ش ي  امهوال(.

  يلددمب )ط يددف بدد  ميلددك( فدد  مي ددة فدديبس صأببامي ددة فاباددل مواددب بجددًل مدد  الس بدد
بجلا صباب هو صجكدوده البحد  فد  أببادة م اكدب حتدب ردزل اديحل امرد لس فاصدي  

 ديي  اسًلي ا ،ً ا صمياًل صف،دً اا ثدم بجدع إلدب المغد    يرًمدي اديلًميا صفد  شده  بجدب مد 
 غ بالديدس هد جهز موادب جلًشدي  الًطدي مد  الاد   صالس بد  تاد اده ادباة  ال  جكد92

طدديبق بدد  زيدديدا صارطاددق طدديبق بدديلجلش إلددب أن صصددل اددستةا صهكدديل  طددب لاسددوب 
ي( صبا دل   710هدد )إب يدل 92الم ،قا صف  ال،دوي الخديمس مد  شده  بجدب ادكة 

كيرده   د  دفادة مدد  الجكدود بالديدس طدديبق تاسد  الم د،ق الدذغ حمددل اادم طديبق بدد  
 زييد مكذ ذلك الوقه.

أبض امرد لسا صبادد   د س مادديبل فددتا  -ادب بدد  ر دد، قي د  جددلش مو -صردزل طدديبق 
الجزي س الخ  ا،ا ص ام اإلمس اطوب )لذبيق( بكدزصل الملدام،  فد  أادبيرلي مد  )بتشدو( 
حددديكم إحددد   المضيطادددي  الجكوبلدددة الدددذغ بادددث إللددد  يضدددول: أيهدددي المادددكا إرددد  قددد  ردددزل 

لادددودس  ادددب باب دددكي قدددوي ال رددد بغ أمددد  اللدددمي، أي مددد  امبضا فيلكجددد س ..الكجددد سا صا
  جل.

مواددب  صزحددف لددذبيق بجددلش اس،دد  ل،وقددف الملددام،   دد  الزحددفا فاباددل طدديبق إلددب
ملتكجً اا فام ه بخملة  ال  م  الملام،   اب بأاهم ط يف ب  ميلك صأك د هم مد  
الا اين فاصبا تا اد جلش الملام،  اثك   ش  ألًايا صاين الاضي، الحيام ب،  جدلش 

مدد  شدده   28يددوي امحد   يدا صجددلش اإلمس اطددوب لدذبيقالملدام،  بالدديدس طديبق بدد  زيد
هدددا صااددتم   الما اددة حددوال  اددباة أيددييا ارتهدده بيرت دديب 92بم ددين المبدديبل  دديي 

الملددددام،  با ددددل   فدددد  ما اددددة   فدددده بياددددم ما اددددة )شددددذصرة( أص ما اددددة )صادغ 
 الس بيط(.

اد  فد  صاصل طيبق ب  زييد فتوحيتد  فد  امرد لسا ص شد  موادب بد  ر د،  مد  تو 
دين فدتا مدي بضد  مد  مد ن  أبا ،هيا فاس  إلل   اب بأس حماة اس،د س صأ دذ الضي د ان يتمَّ
امرددد لسا صظددددل موادددب يجيهدددد  فدددد  ادددس،ل   حتددددب أصددددبحه امرددد لس فدددد  اب ددددة 
الملدددام، ا صباددد  أن ارتهددد  موادددب مددد  فتوحيتددد  ألددداَّ  الددد  )مغ،دددث ال صمددد ( بادددول 
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ا فياتجي  ل  موابا صب أ يلدتا  لمغديدبس الخالاة بيلاودس إلب داب الخلفة ف  دمشق
امرددد لسا صصاصدددل موادددب اللددد، ا حتدددب صصدددل إلدددب دمشدددق فيادددتضسا  الول،ددد  صأحلددد  

صجاددس  اددب المكسدد  لمشدديه س الغكددي م  -صهددو مدد ي -ااددتابيل ا صتحيمددل  اددب رالدد  
صمواب اما  ا فد هش الخالادة ممدي بأ  صادج    شداً اا ثدم د دي موادب بد  ر د،  

   الاط  ثل  م ا ا صأرام  ال  بيلجوا ز.صصبَّ  ال  م
------------ 

 قلت : خبر ه مع سليمان بن عبد الملك وأنه أهانه وعذبه كذب فال يجوز تصديقه
 )علي(

 ـــــــــــــــ
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 أسد بن الفراتالفقيه المجاهد 
 

هددد/ 144اددكة  فدد  )حدد َّان( مدد  ديدديب بادد ا صلدد  أبددو  سدد    الح اردد ا أادد  بدد  الادد ا 
يا ثم ق ي الض، صان صهو اب  اكت،  مع أبل  الذغ اين م  أعلين الجك  ف  جدلش 761

 )محم  ب  امشاث الخزا  ( صال  إف يالة م  قسل الخالاة
 أب  جاا  المك وب.

تاضب )أا ( دباات  امصلب بيلض، صانا ثم بحل مع أبل  إلب تورس فاقيي بهدي تلدع ادك،  
بدذلكا  زيديد( صتاادم مكد  صتاضَّد   الد ا صلدم ياتدف   لزي  للهي الاال  الما ص  ) ا  بد 

يا 788هددد/ 172اددكة  بددل أباد أن يلددتزي  مدد  الااددم فضدد ب ال ح،ددل إلددب الم يكددة المكددوبس
ال  ،دد ا صبادد هي قدد ب ال ح،ددل إلددب  ل،كهددل مدد   اددم اإلمدديي ميلددك  دد س اددك،  تااددم ف،هددي

ا فضيل ل : )أصصدلك صشيكً اا صاال  أن يوصل  الا اقا ف  ل  اب اإلميي ميلك مودً ي
 بتضو   ا صالض  نا صالك لحة لاكيس(.

أبدد  حكلاددةا  صبحدل )أادد ( إلددب الادد اق ح،ددث اإلمدديي محمدد  بدد  الحلدد  صدديحب اإلمدديي
فازم ا ف ين يح   دبصا  الايمةا ثم أحب أن ياون لد  دبس  ديص يغد   فلد  مدي 

إلدددب ب،تددد ا  اادددتطيع مددد   ادددم اإلمددديي محمددد  للحماددد  إلدددب بدددلدها فا دددذه اإلمددديي محمددد 
صأ طيه   فة اين يله  ما  ف،هي الا،ل اا ا صي ع أميي التام،ذ ق ح مدي،ا فدإذا رادس 
ر ددا صجهدد  لل ددحوا ف ددين صدداب    الدد  صاددام أادد ( أصل مدد  جمددع بدد،  مددذهب 
اإلميي ميلك صمذهب أب  حكلاةا صلم ياتف  أاد  بد  الاد ا  بدذلك الاادما بدل بحدل إلدب 

 تلم،دذ اإلمديي ميلدك همدي )أشدهب بد   سد  الازيدز(م د  ح،دث يوجد  بهدي  يلمدين مد  
ص)ابدد  الضياددم( صهكدديل جمددع مددي أ ددذه مدد  ابدد  الضياددم مدد  ملددي لا صأفدديض  ا،هددي مدد  

يَّة(. م،ه بد )ام ا     ذهك  صجااهي ف  بايلة م صرة ار
هد با   ،بة امتد   رحدو 181ثم ق ي اب  الا ا  إلب )الض، صان(  يصمة المغ   اكة 

صال  رهيبهي صأحلي ل،اهي بيلاام صال بس ف،هيا صلم يكاق لحظة ف  باحة ش ي  اكة صيي 
لاددبا صلددم ي ددحب ف،هددي إال ام مددة صالاامددي،ا حتددب قدديب  الخملدد، ا فجاددس لاتدد بيس 
صاإلفتي،ا صادين مد  تلم،دذه )ادحكون بد  ادا، ( ص)مامد  بد  مك دوب( ص)ادالمين بد  
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لدد  ل،ًكدديا صأمددي أادد  ف ددين  مدد ( ثددم تضادد  الض ددي، مددع )أبدد  محدد ز( ف ددين أبددو محدد ز ف
 ش يً ا ف  الحقا صمتماًكي م   ام  الح يث صالاض .

صاين مع تواا  ف   امد  فيبًادي شدجيً ي مضد اًميا فضد  طادب أاد  بد  الاد ا  أن يادون 
مع المجيه ي  ف  الح      ال صي ف  جزي س صضالة فابب امم،د   وًفدي  الد ا فدالا 

 دددم الم اكدددب مددد  الكوتلدددة )الملحددد، ( صمدددي أاددد  فددد  طابددد  صقددديل: )صجددد تم مددد  يلددد،  ل
 أحوجام إلب م  يل، هي ل م بيل تي  صاللكة(.

لدم،دد :  صاددين ي يدد  أن ياددون جكدد ي،ي متطوً ددي ال ي يدد  اإلمدديبسا فامددي أ ط،هددي تددالم صقدديل
أ ب ْادد   الض ددي، صالكظدد  فدد  الحددلل صالحدد اي تازلكدد  صتددول،ك  اإلمدديبس   فضدديل: مددي  زلتددك 

أ دداه إللددك اإلمدديبس فارده قدديٍض صأم،دد ا صاددين أصل مدد  جمددع لدد    د  الض ددي،ا صل دد 
أاد  لاكديس فد   المك بينا صاجتمع الكيس لوداع الجلش صامم،  أا  ب  الاد ا ا فضديل

صدا هددم: )هللا  يددي ماشدد  الكدديس مددي صلدد  لدد  أ  صال جدد  صاليددة قددبا صمددي بأ  أحدد  مدد  
ااما أتاسدوا فلد  أذهدير ما صاد صا أالف  م ل هدذا قدبا صمدي باغتد  إال بديلااما فاادلام بديل

 ب  أجليدام تساغوا ب  ال رلي صاآل  س(.
يا ص د ج لهدم صديحب صدضالة فد  827هد/212صزحف الجلش إلب جزي س صضالة اكة 

مي ة ألف ص مل،  ألًايا قيل بجدل: بأيده أادً ا صب،د ه الادوا، يضد أ ادوبس )يدس( ثدم حمدل 
اددكة  ادد  بدد  الادد ا  شدده،ً ابدديلجلش حماددة  كلاددة  اددب صدديحب صددضالةا حتددب اددضب أ

ْ  ل  قس 828هد/ 213  يا صهو يحمل باية الك   صلم يْا  
 ـــــــــــــــ
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 يوسف بن تاشفينصاحب الزالقة 
 

فدد  الك دددف امصل مددد  الضدد ن الخددديمس الهجددد غا فددد  أق ددب بدددلد المغددد   الا بددد ا 
فهم التادده جمي ددة مدد  الكدديس حددول  دديلم فالدد  يدد  ب ) سدد    بدد  ييادد، ( صاددين هدد 

اممدد  بدديلما ص  صالكهدد   دد  المك دد ا صرشدد  تادديللم اإلاددليا أطاددق  ادد،هم الما مددون 
 مرهددم ادديروا يتا مددون صال ياشدداون صجددوههما صهدد   دديدس لهددم ادديروا يتوباثورهددي جدد،ًل بادد 

ي فددد  حددد   جددد   مددددع 1068هدددد/461ج،دددلا صحددد،  قتدددل  سددد    بددد  يياددد،  ادددكة 
ذغ  د،  ابد   مد  يوادف بد  تيشدا،  أم،دً ا )ب  واطة( قيي مضيم  أبو با  ب   مد  الد

 ادددب   ادددب الما مددد، ا الرشدددغيل  بضتددديل  سددد س امصدددكيي فددد  جكدددو  المغددد  ا صالض دددي،
 فتكتهم.

صاين يواف ب  تيشا،  يتمتع ب اي  جاات  محسوًبي؛ فهو شهما حيزيا شجيع  لصس 
حولدد ا  اددب ق بتدد   اددب الالدديدس صالز يمددةا صمهيبددة الكدديس لدد ا ممددي جاددل الكدديس تاتددف 

امق ددبا صبكددي،  صتلدي  ه فدد  الامالددي  الالدا يةا صرشدد  تادديللم اإلاددلي فد  المغدد  
دصلة الم ابط، ا صلمي  يد أبدو باد  بد   مد  باد  ق دي    ادب الاتكدة صجد  يوادف بد  
تيشددا،  يتمتددع بمايرددة  يللددة بدد،  جكدد ه صب ،تدد ا فتكدديزل لدد  باددمل،ي  دد  اللدداطة ص اددع 

 اف.رال  صأقيي ماير  اب   م  يو 
هد لت ون رضطة 465اتخذ اب  تيشا،  م يكة )م اكش( الت  أرشاهي  يصمة لما   اكة 

قويددةا  االرطددلق لتوح،دد  صتجملددع ابي ددل المغدد   امق ددب تحدده اددلط ت ا صبكددي، دصلددة
كمي أرشا أاطواًل بح ي،يا ادي  ه  ادب  دم المكديطق المطادة  ادب م د،ق جسدل طديبق 

بدد  تيشددا،   لقددي  الياددلة مددع ج، اردد  مدد  ممددي اددهل  ددم المغدد   امصاددبا صأقدديي ا
أم ا، المغ   صالمش قا امي أحيط رال  بمجمو ة مد  امتبديع يكظمدون أمدوب ال صلدةا 

 فا طب دصلت  طيبع الماك.
صفدد  ذلددك الوقدده ايردده امردد لس تاددير  مدد  التا ددك تحدده حاددم ماددول الطوا ددف الددذي  

تالداهم فد  مطيلبدة الدوالس كيروا يواجهون  ط   زصا  المللح،، ا صادلط س مادواهم ص 
الملام،  بمي ال طيقة لهم ب ا صاين يواف يا   ف  حيل الملام،  ف  بلد امر لس 

الك د ا صادين  صمي يااا  الك يب  بهم صيتج  إلب   تايلب ملدتخ،ً ا إيديه يدتامس مكد 
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ال إذا أجس   اب ال لي قيل: أري أصل مكت   لك  س هدذا الد ي ا صال يتدولب هدذا اممد  إ
 أري.

صاادددتكج  أمددد ا، امرددد لس بددديب  تيشدددا،  ل،كضدددذهم مددد  الك ددديب  صادددين  ادددب بأس مددد  
ااتكج  بد  )الماتمد  بد  عبديد( أم،د  إشدس،الةا فا د  ابد  تيشدا،  جلشد  صقسدل أن ياسد  
البح  رحو امر لس بلب ي ي  بيل  ي، رحو اللمي، قدي ًل: الاهدم إن اكده تاادم أن فد  

هددذا  ،ددً ا لاملددام، ا فلددهل  ا،كددي جددواز هددذا البحدد ا صان جوازرددي أغ )اجتلدديز البحدد ( 
 كين  ،  ذلك ف عب  حتب ال أجوزه.

اددددددكة  صالتضدددددد  بجددددددلش الك دددددديب  بالدددددديدس ألاورلددددددو اللدددددديدس فدددددد  موقاددددددة )الزالقددددددة(
ددد  المغددد   1087هدددد/480 ي صارت ددد  جدددلش ابددد  تيشدددا،  ارت ددديًبا هدددي ًلا صباددد هي صحَّ

المد ابط،  مدي يضدوي بد  يوادف مد  أ مديل  صامر لس تحه اليدت  الخيصةا صبأ  ش،وخ
 ظلمددة فدديجتماوا  الدد  صقدديلوا لدد  : أردده  الاددة   فدد  المغدد   صحضددك أكسدد  مدد  أن 
 تددد  ب بددديمم، ا بدددل رددد  ول بدددام،  المدددؤمك، ا فضددديل لهدددم: حيشدددي   أن أتلدددمب بهدددذا

لد االادما إرمددي يتلددمب بد  الخااددي،ا صأرددي بجدل الخالاددة العبيادد ا صالضدي م ب  وتدد  فدد  بدد
 المغ  ا فضيلوا ل : الب  م  اام تمتيز ب  ا فضيل لهم: ياون )أم،  الملام، (.

صبا  ارتهي، موقاة الزالقة بييا  م  شه هي ما  م  ماول امر لس صأم ا هي أم،ً ا  اب 
الملددام، ا صاددديروا ثلثدددة  شددد  ماً ددديا صاادددتطيع يوادددف بددد  تيشدددا،  أن يوقدددف زحدددف 

تولوا  الد  مد  امرد لسا صقد  امتد   دصلتد  فشدماه ج،وش الك ديب ا صأن يا،د  مدي ااد
امر لس صالمغ   امق با صازده   الدسلد فد    د ها ص د   اللداة )أغ الامادة( 

يوادف بد   صرضش ديكيبه: ال إل  إال   محم  باول  ا صتحده ذلدك: أم،د  الملدام، 
ك  صهو ف  اآل د س تيشا، ا صاتب ف  ال ا  س: )صم  يستل  ،  اإلالي ديًكي فا  يضسل م

أم،د  المدؤمك،   م  الخيا ي ( صاتدب  ادب الوجد  اآل د  مد  الد يكيب: امم،د   سد   
 العبيا ا صف  ال ا  س تيبيخ     ال يكيب صمو ع اا .

صادددين ابددد  تيشدددا،  ا ،ددد   الاادددوا مض ًبدددي لااامدددي،ا صادددين إذا ص ظددد  أحددد هم  شدددع  كددد  
 الد ا صلمدي بادل اإلمديي أبدي حيمد  الغزالد  ااتميع المو ظةا صالن قاب  لهيا صظه  ذلدك 

مي  الد  ابد  تيشدا،  مد  امصصدي  الحم،د س صم،اد  إلدب أهدل الاادما  دزي  ادب التوجد  
 إللدد  فوصددل اإلادداك بيةا صشدد ع فدد  تجه،ددز مددي يحتدديج إللدد ا ص كدد مي صصددا   سدد  صفدديس
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هد أص،ب يوادف بد  تيشدا،  بمد ض 498اب  تيشا،  بجع    ذلك الازيا فا  اكة 
 إلب صفيت  صدف  ف  م يكة م اكش. أد 

صقيل  ك  الملتش ق يواف أشدبيخ: )يوادف.. أحد  أصلئدك ال جديل امفدذاذ الدذي  يادوح 
أن الض ب ق  اصطايهم لتغ،،  صجهة ا،  الحواد  ف  التيبيخا فضد  بدثَّ بمدي اادتح   
مدد  رظددم صأادديل،ب بصًحددي قويددة فدد  الابي ددل صالشدداو  التدد  يحامهدديا صقدد  في دده هددذه 

 صح إلب تحض،ق الاجي ب(.. بحم    بحمة صاااة جزا، مي ق ي لمالي صالملام، ال  
 ـــــــــــــــ
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 عمر المختارشيخ المجاهدين 
 

ات اوه.. ال تضتاوا شلًخي اس،ً ا جيصز اللبا،  م   م ه.. أغ ذرب جكيه   لم ياال ش،ًئي 
، ال حمدة.. أ د موه صادب او  أر  دافع    ت ا  صطك  ص زس ديك    لدم يلدتج،سوا لكد ا

أها  ص ش، ت .. لم يت اوهم للاس صا  د  أحدزارهم.. حبلدوا دمدو هم فد   ،دورهم.. قتادوا 
البطددل المجيهدد .. قتاددوا الاددزس صال  امددة.. أال اددي، مددي ياااددون   صهددب حليتدد  مدد  أجددل 

 ح ية بلده صالجهيد ف  اس،ل  ا صتمكب أن ياضب   شه،ً ا فحضق   أمك،ت .
ي مبدوي  صديلح، ا صشدي،  إبادس 1858هد/1275ف  )البطكين( بس قة الا،سلة  يي  صل 

  أن يكشدددا ) مددد  المختددديب( يتلًمددديا فضددد  تدددوف  صالددد ه أثكدددي، ادددا ه إلدددب الحدددج باددد  أن 
 أصصب أح  بفيق  بول ي   م ا هللامحم ا صايري يالمين بد )زرزصب( ي باين بزاصيتهي.

يي دباادت ا صظدل بهدي ثميرلدة أ دواي يحاد  الضد  ن ذهب  م  إلب زاصية )الجغسو ( إلتمد
ال  يما صيتاام الااوي اإلالملة ص لل ال بااة ظهد   صدايت  الخاالدة اللديملةا صلمدي 
كدددين  مددد  المختددديب قددد  تددداد  بدددثدا  اإلادددليا فضددد  أحبددد  شددد،وخ الط يضدددة اللكوادددلة 

لك اصدطحب  اللد،  صز ميلهي الذي  ايره لهم مضيل،  امموب ف  ل،سليا صريل ثضتهما صلذ
محمدد  المهدد غ اللكوادد  مادد   كدد مي ارتضددل إلددب )ال رْادد س( صاددين محددل ثضتدد ا امددي  ،كدد  

 شلًخي لزاصية الض وب بيلجسل ام   .
يا صابت سوا ال  ،  م  الاظي عا ص يثوا ف  1911صاحتل االاتاميب اإليطيل  ل،سلي اكة 

فد   صد دي الز مدي، اللكواد،ون امبض الاليدا صب أ ر يل المجيه ي  مد  أبكدي، ل،سلديا 
بك   يزغ ص ، هي ش،وخ  الزصايي لاجهيدا صأا ع  م  المختيب ياسد  الكد ا،ا صأظهد  فد  
كايحدد   دد  الملددتام  الغيصددب شددجي ة ردديدبسا صمضدد بس اس،دد س  اددب الضتدديلا فضدد  اددين 

 مؤمًكي بحق صطك  ف  الح ية صال  امة.
م الخطدب متبي د ا صقد  التدزي فد  صتولب  م  المختديب الديدس المجيهد ي ا صبد أ فد  باد

 ب ايددة اممدد  موقددف الدد فيع صالتدد بص بيلادد صا حتددب إذا  دد ج الجكددود اإليطدديل،ون مدد 
مدواقاهم؛ ارضد  المجيهدد صن  اد،هم ايل دضوبا فضدديتاوهم قتدياًل شد يً اا صأ ددذصا مدكهم مددي 

يا فيجدا 1914 ديي  يحتيجون إلل  م  أااحةا صباد  أن بد أ  الحد   الايلملدة امصلدب
 الت  يحتاهي اإليطيل،ون. لمجيه صن المالا ا  اإليطيللةا صأشااوا ال وبس ف  الجهي ا
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لاالجا صلطادب الملدي  س  1922صايف  امم،  إدبيس اللكوا  إلب م   ف  اكة 
م  م  ا فا،   م  المختيب ري ًبي  ك ا رظم  م  المختيب صاو  المجيه ي  باد  

مو دددة المجيهددد ي ا صذهدددب بهدددم إلدددب الجسدددل هجمدددي  اإليطددديل،،  المتتيللدددةا صأ دددذ مج
ام   ا صأرشا قي  س  لدا يةا صم اكدز لتد بيب المتطدو ، ا فتوافد   الد  الكديس مد  

 ريحلة؛ للشيباوا ف  الجهيد    الملتام . كل
فا،  ل ل قس،اة ب لًلي مكهيا صأجمدع ال لادي،  ادب أن يادون  مد  المختديب قي دً ا  يًمدي 

أن أقلددموا  اددب الجهدديد حتددب   دد  لحظددة فدد  حلدديتهما  صب لًلددي ل ددل المجيهدد ي ا بادد 
حتدددددب يخا دددددوا صطدددددكهم الازيدددددز مددددد  أرلدددددي  الملدددددتام ا صازداد الضتددددديل ش اادددددة بددددد،  
دة(  المجيه ي  صاإليطيل،، ا صايره ما اة )ال ح،بة( صما ادة ) ض،د ه المطمدوبس( ص)ك  اَّ

هي مكطضدة صه  أامي، أميك  ف  الجسل ام   .. م  أ ظم تاك الماديبل التد  شده ت
الجسل ام   ا صارتهه ااهي بيرلحي  اإليطيل،،  مخذصل، ا ممي بفع م  شدان  مد  

 المختيب ف  راوس المجيه ي ا فيلتاوا حول ا صتايه صا  اب مكيص ت .
الضتديل  لم ي ا  البطل  م  المختيب إلب ال احةا بل ظدل يضيتدلا صالدف ال يلدتم  فد 

صأصكي  الاذا  الت  صدسهي اإليطديل،ون  ادب صأميي  ،كل  صوب الاظي ع صاالرتهيكي  
شعب ا فض  قتاوا اآلال ا صم اوا بيل  ، ي ا صهت دوا أ د اض الكلدي،ا صألضدوا فد  اللدجون 
أ  اًدا  ظلمدة مد  ال جديل صالكلدي،ا صأذلدوا الشد،وخ صامطاديلا صح قدوا الدزبصع صال مديبا 

تدديل فدد  اددل أرحددي، ف ددين البدد  مدد  الضتدديل حتددب المددو  أص الك دد ا صبادد  أن ارتشدد  الض
ل،سلديا قدد ب  مدد  المختدديب الدذهي  إلددب م دد  لمضيباددة امم،د  إدبيددس اللكوادد  ل،تاضددب 

 مك  التاالمي  بشان الجهيد.
صفدد  ط يدددق  ودتدد  مددد  م دد  إلدددب ب قددة  ددد  ط يددق اللددداوي أباددل جواادددلس الجدددلش 
اإليطديل  بلادي،هم أن  مد  المختدديب  سد  الحد صد الشد الةا فا دد صا لد  ام،ًكدي لااددب  
 ال ا صمي إن ظه   م  المختيب صبفيق  حتب أطادق  اد،هم الاد ص مد افاهم ال شيشدةا 
ل دد  المجيهدد ي  ااددتطي وا الت دد غ لهددم صارض ددوا  اددب الضددوس اإليطيللددة صأبيدصهددي  دد  
   هيا صلمع اام  م  المختيب ف  امي، الجهيد..   ف  ال غ،  صال س،د  اضي د  بديبع 

للددد  الابي دددل المالمدددة بيلجبددديلا صتاددديطف ماددد  ال ددد  صالاددد ا صار دددمه إ يدددتض  أاددديل،ب
 الشاب؛ فام صه بمي يض بصن  ال  م  مؤن صأااحة.
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صلددم يادد   المجيهدد  ال س،دد  طاددم ال احددةا صحدديصل مشددييخ قس،اتدد ا ذا  مدد س مكادد  مدد  
الجهديد ل سد  اددك ا فضديل لهدم: )إن مددي أاد،  فلد  هددو ط يدق الخ،د ا صمدد  يباد ر   كدد  

أن يكهير   ك (.. صلم تااا م افع الجلش اإليطيل  فد   فهو   ص ل ا صال يكبغ  مح 
صقدف هجمدي   مدد  المختديب صبفيقد ا فحدديصلوا اادتميلت  صشد ا،ه بيلمدديلا صص د صه بحلدديس 
ري مددة هك،ئددةا ل كدد  بفدد ا صأ ددذ يدد افع  ددد  تدد ا  صطكدد  باددل قددوس صش ااددةا صألحدددق 

  ( إلدددب تا،ددد، بيإليطددديل،،   لدددي   اس،ددد س فددد  امبصاح صالماددد ا ا ممدددي دفدددع )موادددول،ك
الميبشددديل )بددديدصل،و( حيكًمدددي  ادددب )طددد اباس صب قدددة( صبمج،ئددد  إلدددب ل،سلدددي بددد أ  م حادددة 

 ج ي س م  الك يل ف  )ب قة صالجسل ام   (.
صات ل الحيكم الج ي  بام  المختيب إلرهي، الخل ا صقسل  م  بش صط ف،هدي ال  امدة 

هم  كدد مي قيمدده الطددي  ا  صالاددزس لوطكدد ا ل دد  اإليطدديل،،  حدديصلوا   ا دد ا صتاكدد   دد ب 
اإليطيللة بإلضدي، قدذا اهي  ادب  مد  المختديب صبفيقد  مد  المجيهد ي ا فسد أ الك ديل مد  

 ج ي   
يا صقد    د  1930اشتبك المجيه صن مع اإليطيل،،  ف  ما اة اس، س ف  أكتوب   ديي 

اإليطديل،ون بادد  ارتهي هددي  اددب رظديبس  مدد  المختدديبا امددي   د صا  اددب جددواده المشددهوب 
مضتواًل ف  م، ان الما اةا فضيل )ج ازيير ( ري ب الميبشيل بديدصل،و متو دً ا: لضد  أ دذري 
ال،وي رظيبس  م  المختيبا ص ً ا رات  ب أا ا صظل  م  المختيب يضيصمهم صهو متلداا 

 بيإليمين حتب صقع البطل ف  اما ؛ فا حه إيطيللي ااهي ف ًحي ش يً ا.
 سه المشكضةا صجي،صا بيلبطل ال س،   م  المختديب صد ،ه المحامة إلب االراضيدا صر

مض،دد  ال،دد ي  بيلللاددل صالض،ددودا صحامددوا  الدد  بيإل دد اي شددكًضي فدد  محيكمددة صددوبية لددم 
تلتغ ق او  اي ة صببع اللي ةا صاين الشدلخ  ردذال فد  اللدبا،  مد   مد ها صاديب 

ف للددير   دد  المجيهدد  ال س،دد  إلددب حسددل المشددكضة بضدد ي ثيبتددة صشددجي ة ردديدبسا ال يتوقدد
ت دي  الشهيدت، ؛ حتب راذ فل  حام اإل د ايا ص كد مي صجد صا أرد  لدم يمده أ ديدصا شدكض  

 م س ثيرلة.
رتمكديها  صااتشه  البطل با  أن   س الح ية صال  امة ف  رادوس شدعب ا صحضدق   مدي

 كهديا صح داه  ادب  فض  أش قه شمس الح ية  اب ل،سلدي مد  ج يد ا صبحاده إيطيللدي
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ي صال يكلب الايلم اإلادلم   يمدة صالشداب الا،سد   يصدة صاحدً ا مد  1951ااتضللهي 
 أب ز مجيه يهيا با مي  حب بال مي يماك ف  اس،ل ر  س اإلاليا صااتضلل صطك 

---------------- 
فام  المختيب هو: الشلخ المجيه   م  ب  مختيب ب   م  المكا : يكتم  إلدب قس،ادة 

كاددة. التدد  تتكضددل فدد  بيديددة هددد فدد  "البطكددين" بس قدد ا صتااددم فدد  1275ب قددةا صلدد   دديي  م 
زاصيدددة اللكواددد،،  فددد  "جغسدددو " صجااددد  محمددد  المهددد غ اإلدبيلددد  شدددلخًي  ادددب زاصيدددة 
"الض ددوب" بيلجسددل ام  دد  قدد   "المدد ج" صادديف  مادد  إلددب اللددودانا صتلددام مشددلخة 

لض دوب"ا هدا ح،ث بجع إلب ب قد ا صالدب مشدلخة زاصيدة "ا1321زاصية "كاك" حتب  يي 
هددددا صصدددم  لااددد ص 1329 ددد ج لجهددديد الطالدددين باددد  أن احتادددوا م يكدددة "بكغددديزغ"  ددديي 

 صمودًا مكضطع الكظ، .
صب،كمي هو ف  ا ية م  بجيل  تض ب بخمل،  فيباًي بكيحلة "ااكطة" بيلجسل ام  د ا 
يلتطاع مواقع الا ص فوجط بضوس م  ام د ا، أحيطده بد ا فضيتاهديا صااتشده  أك د  مد  

 ا صأصدد،ب هددو بجدد احا ص ضدد  جددوادها فدديرض   الدد  الطالددينا صحماددوه أادد، ًاا كددين مادد
صهددم ال يا فوردد ا صحمددل إلددب "اواددة"ا ثددم   فددوها فكضاددوه بطدد اٍد إلددب بكغدديزغا صاددج  
أبباة أيييا ثم حضضوا ما ا ف ين م يل الملاما صأجي  ب  احة صص وحا ثم أ  ي شكضًي 

دا ف ددين  مدد ه  ملددي صاددبا،   يمددًيا هدد1350فدد  م اددز "ادداوق" بسكغدديزغا صذلددك  دديي 
صمددع ذلددك اددين يجيهدد   اددب جددوادها صيضددوي بكالدد  بياددتطلع الادد ص بحمدد    بحمددة 

ص  14صاااة صأااك  فلدلا جكيتد   مد، .  د  التديبيخ اإلادلم ا لمحمدود شديك  ج 
23  . 

 ( عمر المختار 3العلماء والجهاد ) 
لكواد  ا الشدلخ  مد  المختديب ا الدذغ م  التلم،ذ الكجبي، ال ديدق،  لممديي أحمد  ال

اددطع رددوبه صلمددع رجمدد  فدد  االرت دديب اللدديحق الددذغ حضضدد    تادديلب  اددب يدد ه فدد  
الما ادددة  ددد  االحدددتلل اإليطددديل  ا باددد  أن تدددولب الددديدس المجيهددد ي  فددد  ب قدددة إثددد  
ارلحي  الضي    زيز الم  غ ا فشال جلشدًي صطك،دًي جال م   طت  ال فيع صالتد بص 

ا حتب إذا   ج الطالين م  م اكزهم ارض  المجيه صن  ا،هم فاصقاوا بهم ش  بيلا ص 
مضتاددة ا ص كمددوا مددكهم أالبدددًي ا ،دد س أمدد تهم فدد  الحالضددة بدداك   امادداحة صالاتدديد صدصا  
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الكضل ا ممي ايروا فد  حيجدة ماحدة إللد  جملاد  ا صظدل الحديل  ادب هدذا المكدوال حتدب 
 ي.1914لطس رشسه الح   الايلملة امصلب ف  أ 
صبد،  ام د ا، ا صاتدب   تاديلب لدد   -بحمد     -صاادتم   الماديبل باد  ذلدك ب،كد  

الك دد  صالظادد  اامددي د ددل ما اددة حتددب أد ددل تغ،،ددً ا  اددب الموقددف فدد  ب قددة صأح،ددب 
  ميل اللكوا،،  ف  الض بس  اب مواصاة ال ايح بكجيح    إيطيللي .

،د  ام د ا، باد  أن جد ح صااتشده  مد  ماد  ي صقع أا،ً ا ب1931استمس   11صف  يوي 
 م  المجيه ي  .

صقدديل فدد  اامتدد  التدد   يطددب بهددي ام دد ا، : " إن الاددب   ادد َّ صصقددو   فدد  اب ددة 
الطالددين إرمدددي حدد   تكا،دددًذا إلبادس المدددولب  ددز صجدددل ا صأرددد  صقدد  أصدددبحه اآلن أاددد،ً ا 

أرددتم فا ددم اآلن صقدد  بايدد غ الحاومددة ا فدديهلل اددبحير  صتادديلب صحدد ه يتددولب أمدد غ ا صأمددي 
أ ذتمور  أن تاااوا بد  مدي تشديلصن ا صلدلا  مااومددًي أرد  مدي اكده فد  يدوي مد  اميديي 

 ماام ل م طو دًي " .
  دب هذه ال صح اإليميرلة الايللة الت  لم تا   الخوب صال الجس  صأر  لاخوب صالجدس  

 أن ي  ل ف  ذلك الضاب الطيه  .
لملدددتام  صر دددسه المشدددكضة قسدددل المحيكمدددة ا صأمددديي ثدددم حدددوام  ادددب ط يضدددة ال ددديف  ا

 الجموع الغا، س الت  أرجس    اب الح وب .
راذ ف  الشلخ  م  المختيب حام اإل  اي صللير  صقابد  صحيلد  يد دد : أشده  أن ال إلد  

 إال   صأشه  أن محمً ا باول   .
 الذا   اللبا،  لمضتل المجيه   م  المختيب  

احتايل اس،  بيلذا   اللبا،  لم  ع شلخ المجيه ي   م  المختيب ا أالم ف  ل،سلي  
صأاددلم االحتادديل فدد  م يكددة "ادداوق" جكددوب  م يكددة بكغدديزغ ا ح،ددث راددذ  ف،هددي الضددوا  

 اإليطيللة حام اإل  اي شكضي . 
صق  ألضب ال  لس الضذاف   طيبي تحد   فلد   د  الادلم صالاسد  ال س،د س التد  رلتخا دهي 

ي ا هذه الج يمة ف  1931الت  اقت فه ف،هي إيطيللي االاتاميبية  يي م  هذه الذا   
حددق شددلخ ملدد  اددين يدد افع  دد  ح يددة ص ددزس صطكدد  ا  سدد  محيكمددة صددوبية  لددا ية 
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 ضددد   لاتددد س ق ددد، س جددد ا لدددم تتجدددديصز اللدددي ة ا ممدددي يؤاددد  أن الحادددم بإ ددد اي شددددلخ 
 المجيه ي   م  المختيب اين جيهزا . 

اللددبا،  لمضتددل  مد  المختدديب فتحدده ال دداحة المااددوية مدد  صأكد  الضددذاف  أن الددذا   
 التيبيخ ا صب،كه الظام صاالاتاميب صاالاتعبيد . 

هدد الموافدق 1376صاين  مد  المختديب قد  صلد  فد  ق يدة )جكدزصب( بمكطضدة )دفكدة(  ديي 
ي قدد   م يكددة طسدد ق الم فددا البحدد غ بيلمكطضددة الشدد الة فدد  الجميه، يددة الا بلددة 1858
 الا،سلة. 

وفب صالدد ه )المختدديب( صصال تدد  ) ي شددة( صهمددي فدد  ط يضهددي لدبا دد  المض اددة آلدا، صتدد
ف ي دددة الحدددج ا صيكتمددد  إلدددب قس،ادددة المكادددب ا صهددد  إحددد   الابي دددل الا،سلدددة بيلمكطضدددة 

 الش الة 
صق  رشا  م  المختيب رشاس إالملة ا صتاضب دبصا  الش علة ف  اتيت،ب ق ية جكزصب 

الواحدي  الا،سلدة المتي مدة لدبا د  الم د ية ا صق دب  ا ثم زاصيدة الجغسدو  ا إحد  
( اكوا  ف  تح ،ل الااوي اإلالملة ا  مل با هي ماامي لتحفل  الض  ن ال  يم ا 8)

صت بيس الااوي الش علة فد   د س زصايدي ا امدي ادين شدلخي  ادب زاصيدة الض دوب بمكطضدة 
  ن ال  يم . الجسل ام    ا لتاالم مبيدئ ال ي  اإلالم  ا صتحفل  الض  

ي اديف   مد  1895هد/1313صاين ل  دصب مميثل ف  امبا   اللودارلة ا فا   يي 
المختددديب إلدددب اللدددودان ا ح،دددث اددديهم فددد  تددد بيس الاادددوي اإلادددلملة صتحفدددل  الضددد  ن 
ال دد يم ا امددي شدديبل فدد  الجهدديد  دد  الا رلدد،،  فدد  جكددو  اللددودان الغ بدد  ا صفدد  

 ا ثم بجع با هي إلب ل،سلي .  رلج، يي ا صحيب  اإلرجا،ز ف  م  
ي  كدددد مي هيجمدددده الضددددوا  اإليطيللددددة الغيزيددددة ل،سلددددي صد ادددده المدددد ن 1911صفدددد   دددديي 

الليحالة ا صم  ب،كهي م يكة بكغيزغ ره  الشلخ مع المجيه ي  الا،س،،  ف  ادل بضادة 
 م  ت ا  الوط  لا فيع    السلد. 

أردد  قدديد ح اددة الجهدديد  دد  صب ددم تضدد ي ادد  الشددلخ  مدد  المختدديب )اددباون  يمددي( إال 
االاتاميب اإليطيل  ف  مكطضة الجسل ام    د المكطضة الش الة د ص ديض مدع بفيقد  

ما اددة  دلل  شدد ي  شده ا صلددم يددتما  الطالدين مدد  أاد ه حتددب يددوي  236المجيهد ي  
ي ا ح،ث أا   م  المختيب أثكي، ما اة )بئد  قك صلدة( التد  اادتم   11/10/1931
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الجسدددل ام  ددد  ا صاقت،ددد  الشدددلخ إلدددب م ادددب م يكدددة )اوادددة( ادددي ة فددد  مكطضدددة  48
 صحمل  اب الط اد )أصاسك ( حتب م يكة بكغيزغ . 

صجدددي، قي ددد  الضدددوا  اإليطيللدددة الغيزيدددة   اادددلير  مددد  إيطيللدددي لمحيكمتددد  بمضددد  الحدددز  
 الايشللت  اإليطيل  ف  بكغيزغ . 

ادذ  إيطيللدي ج يمتهدي صأصد ب  المحامدة الالدا ية ال دوبية حامهدي بيال د اي شدكضي صر
الك  ا، ف  الشلخ ف  م يكة "ااوق" با  أن جماه أكس    د م  الا،س،،  مد  الشد،وخ 
صالكلي، صامطايل بيلضوس لمشيه س هذه الج يمة البشاة ا ف  حق شلخ مل  يد افع  د  

 ح ية صا امة بلده 
فد  تديبيخ صاضب الشلخ با  أن اط  صبفيق  المجيه ي  الا،س،،  صداحة بل دي، با ادة 

 الجهيد الا ب  اإلالم  ا صال ايح صالت حلة ف  اس،ل   . 
صقدد  صقددع هددذا الخسدد  المحددزن "إ دد اي الشددلخ" ا  اددب أبكددي، اممددة الا بلددة صاإلاددلملة ا 
كيل ددي ضة فابكدد  صبثدديه امدبددي، صال تددي  صالشددا ا، ص ،دد هم ا ح،ددث بثدديه أم،دد  الشددا ا، 

 ليتهي : أحم  شوق  بض ، س طوياة تضول با  أب
 بازصا بفيتك ف  ال ميل لوا،        يلتكه  الوادغ صسددديح ملي،

 يي صيحهم ر سوا مكيبا م  دي           يوح  إلب ج،ل الغ  البغ ي،
 مي    لو جااوا الالقة ف           ب،ددد  الشاو  مودس صا ددددي،

 ث ا، ،   فا ت   المس،ه  اب الطو       لم تسددد  جيهي أص تادددم 
 للس البطولة أن تادددب المي،    إن البطولة أن تمددو  م  الظمي 

كمي ام  بيام   د د مد  الشدوابع صاله،ئدي  الخ، يدة فد  الدوط  الا بد  صاإلادلم  ا 
مكهي  اب ادس،ل الم ديل شديبع  مد  المختديب فد  م يكدة  دزس باالدط،  المحتادة ا التد  

 تعلش ال،وي ش   الجهيد اإلالم  المض س . 
تلدج،ل هدذه الماحدة الجهيديدة فد  حلديس الشدلخ صبفيقد  المجيهد ي  الا،س،د،   د   صق  تم

الغددددزص اإليطددددديل  فددددد  فدددد،ام صثدددددي ض  تحددددده  كدددددوان ) مدددد  المختددددديب ( بددددد ل  لغدددددي  
)اإلرجا،زيدة صالا رلدلة صاإلاددبيرلة( بيإل ديفة إلدب الا بلددة ا ح،دث صجد  إابدديال اس،د ا فدد  

 صأصبصبي صايطيللي صال صل امف يالة صاما،وية  كلةاللت،   س با ان ا  يصة ف  أم ياي
 ـــــــــــــــ
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 أنور الجندي الكاتب الفذ والعالم المتواضع
 

 )الشباة اإلالملة( بضام/  س  الللي البل،ور 
تكضاب الماديهلم صتختدل الكلدب ا صيطادو الزبد   -اج،اكي  -ف  با  امجليل الاوجي، 

ل تد    ادب صجد  المدي، إال قشددًي ا صق يصدي  ج ا د  ا التيف   اب اللطا المو اب ا ف
صف دل  مد  الزبيلددة ا صقطدع الخشددب ا صببمدي بأيدده ج دة مكتاخددة ) ل ادب ردديفق ( أص 
حميب )فطلس ( ا ف  ح،  ي اب فد  الضديع الجدوه  صالد ب ال مد،  هكيلدك فد  الظدلي 

 ، م  الاؤلدؤ با،ً ا ا ح،ث اللاون التيي صالبا  اللح،ق ا صم  أباد الح ول  اب ش
صال كوز الخس،ئة ا فل ب  ل  م  أن يغوص صيغدوص ا محدتمًل  دغب المدي، ا صظامدة 

 الضيع ا صمخيط  البا     امرس . 
 دد د مدد  ال جدديل الآللددط ا الددذي  يتمتاددون بخيصددلة الكدد بس  -المدد هش  -صفدد  زمككددي 

كتد  حشديد ا صالكاياة صابتايع الض ب : محمود محم  شيك  ا صالمختيب الشدكالط  ا ص 
صأحمدددد  المحددددلصغ ا صأشددددبيههم مدددد  الددددذي  لددددم تلددددتغوهم الالشددددي  ا صلددددم تلددددتهوهم 

 الشيشي  ا أص تلح هم صتتااب بهم اإلذا ي  . 
صهذه ق لة تيبيخلة ا للله صل، س أييمكي ا إرمي ه  بالة ق يمدة : أبدو حلدين التوح،د غ 

يرد  يتجيهاورد  صال يض بصرد  يح ق اتب  الت  أراق  م ه ص ضا   ا،هي ؛ مر  بأ  أهل زم
يتد ل الساد  صيهديج  ا فللدال  تلم،دذه الدذي  لدم ياطكددوا  -رلد،ه اادم   -ا  ديلم   د  

لحيلددد  : لمددديذا تت اكدددي صتكتضدددل  كدددي   فضددديل : لدددو صجددد   ا،اجدددة بددديقل، ل اتكددد  ا صلمدددي 
 فيبقت م    رام إر  الكحوغ الب  غ الك   ب  شم،ل . 

(  ادب اللدطا فادلس لد  بد  مد  أن كارهي حتملة أص اكة مط دس : م   شي، أن ) يضب  
ال ددددددحا،،   -يغدددددديزل أ تددددددي  الوجهددددددي، ا أص يددددددبش فدددددد  صجدددددد  )اب ددددددييي ( الضدددددد ن 

لاادد  أن يح ددل لدد  شدد ، مدد   -صاإل لم،دد،  ا ب دد     ددكهم صمدد  ظاهددم الادديل  
 االرطلق صالتاملع ص) الس صزس ( . 

س ا فدددإرهم يبضدددون ما  ددد،   ددد  أمدددي مددد  بزقدددوا الشدددمم ا ص ادددو الهمدددم ا صتضددد ي  الدددكا
اللايادددف ا طددديلس،  لاماددديل  ا متاددد ج،   ادددب مدددي يددد صب مددد   جي دددب صتكيق دددي  ا 
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لاتحددوال  فدد  امفهدديي التدد  بيتدده تضسددل مددي لددم يادد  مضسددواًل ا  -فدد  تددوت   -باصدد ي  
 صتلتسلا مي للس يلتبيح بل مي ال يخط  ببيل أح  أن يضت   مك  . 

 ر  الذغ ص خ مكذ صقه با،  : صبحمة    اب الضي   الج جي
 صلو أن أهل الاام صيردوه صيرهدم   صلو  ظموه ف  الكادوس لاظمدي

 صل   أهيروه فهدين .. صلطخدوا  محليه بيمطميع حدتب تجهمددي
 أأشضب ب    ادًي .. صأجكل  ذلة      إذن فيتبيع الجهل ق  اين أحدزمدي

 الذغ قيل : صبحمة    اب البيبصدغ فيبس الللف صالضام 
  اضه  ،وفدًي ال أب  الب  ح س    ا   ي ا أ  د  لهي ح،  يغ ب
 إذا أري لم أ ب الماديبي حضهدي   فل  زر   يل .. صال  دزر  أ 

 -صمدد  الآللددط اللدديككة فدد  قدديع المولدد  اإل لمدد  صالدد  وغ اماددتيذ الادديلم المتوا ددع 
ة ال إلد  إال   قسدل أيديي ا صلدم أروب الجك غ .. الذغ  ل ت  أم -أحلب  هللا  حل،ب  

يددزاحم أحددً ا فدد  محي دد س ا صال موقددف فخددد  ا صلددم يددز ج صاددي ل اإل ددلي ادد  تتددديبع 
 . )  أ بيبه ا صتتح       كت ييت  صبطوالت  مكذ اين ف  ) الااة  

بأيت  م س صاح س قسل  ض  م  اللدك،  ا حد،  ذهسده إللد  فد  ب،تد  بيلطيلسلدة ا الج،دزس ا 
م  الكيدبي  ا بللطددًي بلديطة  ديم    ديي ا متوا اددًي توا دع زاهدً  ا ل،كددًي  فاض،ه بجلً 

 ل،  أ  بحلم ا صاقا،دًي ل بجة ت  و لداب صالغ ب . 
بأيدده صيددي اددو، مددي بأيدده ا ب،تدد  المتهيلددك فدد  قاددب )اددوق الخ دديب( إغ هللا  ا صمدد  

ب مددي  ادد - سدد  ماسدد ا  ال ددو   -ال ددبيح البدديك  تضدد   م ددجا  ردد ا،ا  البي ددة 
لددد يهم مددد  )الدددوبصب ( صالجسكدددة الض يمدددة ا صالاحمدددة الاجددديل  ا صاممشددديط صالاليدددي  ا 
صالمكي دددل ا صالغ اب،دددل ) صال تددد،  صال  كدددب زيدددك يدددي ب شددد م  ( ا فدددإذا هددد أ   دددجة 
الملا صفورددي  قادد،ًل ا لددم تهدد أ مشدديج ا  صمكدديق ا  جيباتدد  ا صالمهدد  المكتضددب ا صلددم 

يبيه ا الذي  يتضيذفون ال  س ) ص س بدس ( فد   دز رضد س يكضطع  جلج ) العليل ( الاا
الحدد  ا صالمتبدديدل،  لمددي لددذَّ صطددي  مدد  املادديظ التدد  يحاددو لاايمددة أن يتضدديذفوا بهددي فدد  

  ،  شحكي، صال   ومة . 
د ادده ح،ددث يلددا  ا صمادد  ف يددق لات ددوي  التالازيددور  بادد  أن أرهاكددي البحددث ا فضدد  

لاددي  س ا أص الض ددوب )المحك قددة( ا فددإذا بكددي رلددال ككددي رظدد  أردد  مدد  ادديكك  الادد،ل  ا
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الماوج  صالجزاب صالجيب فلضولون ف  ااتاهيي : م  أروب   ال را   أحً ا بهذا االادم 
متد  ا ي دداا من × ا صحد،  اهتد يكي إلدب ب،تد  المتهيلدك ا لدم رجد  مايرددًي    د  متد  
 اا    فة االادتابيل رجاس ب  ا بلسب ق ي الماين ا صا  س ال تب الت  زحاه إلب ا

 . 
مدددي بأيدددك يدددي أادددتيذري ال س،ددد  لدددو تح اكدددي إلدددب الاكددد ق لكدددتما  مددد  الت دددوي  ا ح،دددث  ·

 الماين صااع   
 ال باس .. امي تشيلصن .. تا اوا صاالحق بام .  -

صبش ، م  التخيبدث ادالت  : الدف ادت باكي يدي أادتيذ فد  هدذا الزحديي .. الدف ادتضود 
 اليبتك   

 اليبس .. االحق بام بيمتوبلس .  ال .. ال أماك -
صاارمددددي للدددداك  با بدددديج فهتادددده :   أكسدددد  .. بدددديمتوبلس   أردددده الادددديلم ال س،دددد    ) 

 تتشعبب ( صرح  رلبضك بلليبس  يصة   
 صميذا ف  ذلك   لض  تاود  ..  -

ال حول صال قوس إال بيهلل .. ال جل الاظلم .. باام  صاك  ا ص اف جلم  ا صمؤلايتد  
تزي   اب اللبا،  )يتشعبب ( ف  امتوبللي  ا ب،كمي ) هلف،ه ( ال ضيفدة صتجديب  الت 

ال ددكف ي اسددون الشدددبا صالزلماددة ا صيااسدددون ) بيمردديب  ( صيتكامدددون فدد  المكتجادددي  
 الض يبة صالبا، س   

 يي لخ،بة أمة تتجيهل  امي،هي صأهل الا ل ف،هي . 
كد ق تحد ثكي  د  ق دييي الملدام،  فد  هدذه باب اماتيذ الزاه  اللدليبس ماكدي ا صفد  الا

الا ددد  ا ص ددد  الا صبدددة ا صالللددديب اإلادددلم  ا صالاضلرلدددة ا صالتددد ا  ا ص ، هدددي مددد  
اآلفيق الت  طوفكي ف،هي ا صبا  أن أتاسكي اماتيذ " أردوب الجكد غ " صأز جكديه قد ي مد ي  

اددب التض دد،  ا اإلرتدديج لدد  ظ فدددًي بدد  مساددل مدد  المدديل صهددو يضددول : " ماددذبس يددي أاددتيذ  
 المسال ال يا،ق بام ؛ ل ك  بمز لمحستكي إييكم ا فك جو أن تضساوه مايفاس بمزية فضب " . 

مايفدداس   أرددي ال أ دد   أن هكدديل مايفدداس ا صلددم أقددل ش،ئدددًي يلددتحق أن أتضي ددب  كدد   -
 أجً ا . 
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يي أاتيذ : هذا مسال بلدلب مد  ال صلدة ا صلدلس مكدة مد  ج،دب أحد  ا صهدو مد  حضدك  ·
 س تا ًل صلل
لدد    ددذ ش،ئدددًي ؛ مركدد  ظككدده أن الحدد يث بددل مايفدداس ا صلدد  أ ،دد  ر،تدد  مهمددي اددين  -

 امم  . 
 يي أاتيذ .. هذا حضك .. ر جول .  ·
 ل    ذ ق شدًي صاحً ا .. اامحوا ل  بيالر  ا  .  -

فدد   جددل  -أي دددًي -صأصصداكيه صرحدد  فدد  حلددي، مكدد  ا صمدد  توا دا  صصب دد  ا صرحدد  
 صح صكي اب ال احة ص) ال شخة ( .  م  أرالكيا

كددين هددذا مكددذ أك دد  مدد   شدد  اددك،  .. صأرددوب الجكدد غ لددلس مجهددول الماددين ا ف تبدد  
 تخ ج تت   ا صمضيالت  تمد المجل  اإلالملة صالحيل هو الحيل . 

 إر  ال ا، الوب،ل ف  اإلالم،،  .. صصاحل تي  ا،هم    
تا  .. أر   فلف ا قيب فد  ب،تد  .. ال يطد ق لض  أذرب أروب الجك غ ذربي فظلاي ال يغ

 امبوا  ا صال يزاحم امت ا  ا صال يهم  أن يضيل ح   أص  ي    
كمددي اددين أكسددد  ذرددو  أردددوب الجكدد غ أرددد  ملددتضل فددد  تا ،دد ه ا  ،ددد  مكددتم لتلددديب ا صال 

تطد د دا مددًي مد  ال ي داق  -فد  الامدل اإلادلم   -مك و تحه الفتدة ا فيللفتدي  
اتسد ه مجذصمددًي أص م ي ددًي بيإليد ز ؛ ال يرضتد   مكد  صال يرتايمدل ماد  ا بدل ببمدي لهي ا صت

أادي،  إللد  ا صحضدد   مد  شدار  ا بياددم م داحة الد  وس أص ا تلفدددًي  ادب ف علدة مدد  
 الا صعلي  . 

أز م أن أروب الجك غ لو  اق ) بيدجدي (  اب ص به ل ين ل  شان     ا صلوجد  مد  
 صيض م  ف  االحتايال  ا صي ك   ال   ي سدًي صحي ً ا .  ي  وه ف  المكيابي  ا

صأز دددم أن هكددديل )علددديل ( جهدددياًل ا ال صزن لهدددم مددد   ادددم أص اددد   أص د دددوس ا ل دددكهم 
 مكتمون .. ف يبصا بذلك ) ال  و   ا،هم صال هم يحزرون ( .. 

 دا،  بفيقددًي مكي -زمدين  –ريهلك    أن ياون صاحدً ا مد  الملدتك، ي  أص الدذي  اديروا 
فهؤال، تاتا لهم صيال  ابيب الشخ لي  ا صأبدوا  الجيمادي  ا صتلدود  -داتوب  –

 دددكهم ال دددحف ا صت تدددب المجاددد ا   ددد  عبضددد يتهم ا صتم،دددزهم ا صابددد ا هم ا صتلدددت  
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 وباتهم التد  يا صرهدي دصن  جدل أص حلدي، ا ف شدف الادوبا  إبد اع أي ددًي  كد  ) صالد 
 الحم س ( . 

ة ا صماديهلم مضاوبدة ا صحلدف فد  التضد ي  ا صص دع لاد لصس إرهي ق دلة مدوازي  مختااد
 مو ع امق اي . 

صلال م  المكياب هكي التذا،  باامة الم طاب صاب    ال  صاام : لدلس مكدي مد  
 لم يوق  اس، ري ا صي حم صغ، ري ا صيا   لايلمكي حض     

 فمتب تا ف،  يي أمة اق أ   متب تا ف،     
------------------- 

 القرضاوي يرثي أنور الجندي رحمه هللا
 == بح،ل باهب ال ضيفة صالا   صماام الشبي  

 == اين جك يي م  جكود   يكش  الكوب 
 امه أن ال يتب اإلادلم  الم مدوق االادتيذ أردوب الجكد غ قد  صافديه امجدل المحتدوي  

حد  ا دوار  باغكد  ذلدك أ 28/1/2002صارتضل إلب جواب بب  مكذ يوي االثك،  المي   
فضاه : يي ابحين   يمو  م ل هذا ال يتب ال س،د  الماد ص  بغدزابس اإلرتديج صبديلتا س 
ال يمددل لا تيبددة صالااددم ا صالددذغ اددخ  قامدد  لخ مددة االاددلي صثضيفتدد  صح دديبت  صد وتدد  
صأمتددد  أك ددد  مددد  ر دددف قددد ن ا صال ياددد   موتددد  إال باددد   ددد س أيددديي ا ال ت تدددب  كددد  

 إذا ة ا صال يا   ب  تاايز     صحلاة ا صال تتح    ك 
كددان ال جددل لددم يخاددف صبا،ه ثدد صس طي اددة مدد  ال تددب صالمواددو ي  فدد  مختاددف  فدديق 
ال ضيفددددة الا بلددددة صاالاددددلملة ا صقدددد  اددددين   ددددوا  دددديمل بدددديلمجاس ام اددددب لاشددددؤصن 
االالملة بيلضيه س ا صم  أصا ل اال  ي، ف  رضيبة ال حا،،  صق  ح دل  ادب جدي زس 

 . 1960 ي ية اكة ال صلة التض
لو اين أروب الجك غ مط بي أص مم ل المتد  ارهديب ال دحف بيلحد يث  كد  صالتكويد  
بشدددار  صال كددددي،  اددددب مكجزاتدددد  الاكلددددة. صلددددو ادددين ال ددددب ادددد س لتحدددد ثه  كدددد  االصادددديط 
ال يي لة ص ،  ال يي لة صالف  ل   ال يي ة بموت  فيباي م  ف ايرهي ا بل الف 

رجمدي مد  رجومهدي ؛ ذلدك ان أمتكدي تدؤم  بعبض يدة )الضد ي( صال   ل   اممة ااهي بموتد 
 تؤم  بعبض ية )الضام( . 
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ملددا،  أرددوب الجكددد غ لضدد  ظامتدد  أمتددد  م،تددي امددي ظامتددد  حلدديا فاددم ياددد  ال جددل ممددد  
يلاون لاظهوب صتلالب ام وا،  ال  امي ياال ال  ، صن م   شيق ام وا، البيه س 

اة الاام صال ضيفة ا يض أ صياتب صال يستغ  م  اح  بل  يش ال جل  م ه باهبي ف  صوم
جزا، صال شاوبا ا اارمي يضول مي قديل بادل   ال د اي : صمدي اادال م  الد  مد  أجد  إن 

 أج غ إال  اب ب  الايلم،  . 
مكدددذ اكددده طيلبدددي فددد  الضلدددم ال ددديروغ بددديمزه ا صأردددي اقددد أ الردددوب الجكددد غ فددد  الض دددييي 

كاديح الدذبلح،  فالدط،  »  ل مي ق أ  لد : اتدي  باكدوان اإلالملة المختااةا صم  أصا
ياكددد : حلددد  السكدددي الدددذغ طدددوبه فلمدددي باددد  « قي ددد  الددد  وس » صاتدددي   ددد  « صالمغددد   

حلدد  السكددي: ال اعلددة المجدد د » صاملددب اتيبددي اس،دد ا فدد  حددوال  اددتمي ة صدداحة اددميه : 
ا ددلي » تهي صقدد  طباتدد  داب الضاددم ب مشددق  دد س طباددي  ا فدد  االددا« صاالمدديي الشدده،  

صافتتحه ب  االاتهي .. صاين حل  السكي هو الذغ دفا  إلدب ال تيبدةا فضد  « الملام،  
كين ف  بحاة حج ما  صطاب مك  ان ياتدب  ديط س فض أهديا فا جستد  فشدجا  ا صاثكدب 

  اب قام ا صح     اب االاتم اب ف  ال تيبة. 
جا،ز المحتا، ا صقد   امده يخيطب االر« ا  جوا م  بلدري »  امصلبصاين م  اتب  

 كد   أفد جان ال تي  اين اسبي ف  اجك  صا تضيل  لا س اييي ف   هد  المادك فديبصق ثدم 
 . 

الجك غ اتب ا ، س تضيب  المي ة اتي ا با هي مواو ي  ا م ل اتيب   أروب صلداتيذ
بيلضدديه س باغدده مجا اتدد  « داب االر دديب»الددذغ رشدد ت  « مضدد مي  المكدديهج صالااددوي » 
قيلوا: ارهي م   ملد،  جدز،ا. « ف  دا  س ال و،» س م  الضطع ال س، . صمواو ت   ش

صمدد  اهدددم اتبدد : أادددامة الما فددةا رضددد  مكدديهج الغددد  ا ا طددي، المدددكهج الغ بدد  الوافددد ا 
اددلملة فدد  مواجهددة االاددتاميبا اددلملةا اللضظددة اإلال دد بي  التدد  صجهدده لدمددة اإل

رجدم االادلي ال يدزال ي دا  » رشد ه اتدي   تيبيخ ال حيفة االالملةا صادين   د  مدي
  .» 

كددين االاددتيذ أرددوب الجكدد غ يم،ددل فدد  اتيبيتدد  إلددب التلدده،ل صالتبلددلب ا صتض يددب ال ضيفددة 
الايمة لجمهدوب المتاديما،  دصن تضاد  أص تا،هدق اص جكدوح إلدب اال د ا  صالتاض،د  ف دين 

تحض،ددق صالتوث،ددق اادداوب  اددهل صا ددحي مشدد قي. صاددين االاددتيذ الجكدد غ ال يم،ددل إلددب ال
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الاام  ا فام ت   هذه مهمت  ا صلم يا  هذا شار  صلذلك ال يكبغد  ان يؤ دذ  الد  ارد  
ال يذا  م اجدع مدي يكضاد  مد  مااومدي  ا صال يوثضهدي ادردب توث،دق ا فيرد  لدم ياتدزي بدذلك 
صلدددم ي  ددد  ا صادددل ارلدددين يحيادددب  ادددب المدددكهج الدددذغ ابت ددديه لكالددد ا هدددل صفدددب بددد  

   صا طيه حض  أص ال 
أمددي لمدديذا لددم يا ددذ بدديلمكهج الاامدد  ا ألاجددز مكدد  أص ل لددلا أص ل ليددة  يصددة تسكيهددي 

 صايب  اب رهجهي  
يسدددد ص ان هددددذا االحتمدددديل ام ،دددد  هددددو االقدددد   ا صذلددددك اردددد  لددددم يادددد  ياتددددب لااامددددي، 
صالمتخ  ددد،  ا بدددل ادددين اك ددد  مدددي ياتبددد  لاشدددبي ا حتدددب ارددد  حددد،  اتدددب موادددو ت  

م دددطاحي فددد  مختادددف  99مدددة االادددلي ( صجمدددع ف،هدددي االادددلملة التددد  ادددميهي ) ماا
ابددوا  ال ضيفددة صالح دديبس صالااددوي صالاكددون صاالدا  صالشدد ا ع ا جاددل  كددوان مض مددة هددذه 
الماامدة )إلدب شدبي  االادلي( صقديل فد  بد ايتهي: الحد يث فد  هدذه الماامدة موجد  إلدب 

بملدددؤصلليت  شدددبي  االادددلي صالاددد   ا فهدددم  ددد س الدددوط  ال س،ددد ا صج،دددل الغددد  الحيفدددل 
صتبايت ا صهم الذي  او  يحماون اميرة ال فيع    هذه الاض، س فد  مواجهدة اال طديب 
الت  تحلب بهي م  ال جيرب ا فم  حضهم  اب ج،اكي ان يض ي لهم  لصدة مدي صصدل 
إللدد  مدد  ف دد  صتج بددة.. صان راسدد  لهددم الط يددق الددب الغييددة الم تجدديس.. هددذه ملددؤصل،تكي 

 بهي اكي  ثم،  ا صاين  ا،كي تباة التض ، . أ.هد ازا،هم ا فيذا لم رضم 
صا تضدد  ان اتبدد  قدد   تدده اكاهددي فدد  ت الددف الشددبي  الملدداما صتح دد،كهم مدد  الهجمددي  
ال ضيفلددددة الغ بلددددة الميديددددة صالااميرلددددة التدددد  ال ت  ددددب إال بددددين تضددددتااهم مدددد  جددددذصبهم 

 صاصيلتهم. 
يلضا،ل م  ال زقا با لي بمي قلم كين االاتيذ الجك غ زاه ا ف  ال رلي صز  فهيا قيراي ب

  ل ا ال يطمع ان ياون ل  ق   صال ادليبسا حلدب  ان يعدلش ماتفلدي ملدتوباا صادين 
 بهذا م  ا كب الكيس ا اين امي قيل  ا  ا ي   صجه : 

 ياز  ك  الكاس إن قل ميل   صيغكب  ك  الميل صهو ذل،ل
 صامي قيل أبو ف اس: 

 صلو ار   يبغ المكيكب حي ان الغك  هو الغك  بكال   
 مي ال مي فوق البللطة ايفلي  صاذا قكاه فبا  ش ، اي 
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 امزهد اال ابكدة صاحد س تاامده فد   امصالدم  ال رلي مح صدا ا فالس لد  مد   إبب صاين 
صايردده  امزهدد مدد  جيماددة  اإلاددلملةلللدديرس فدد  ال بااددي   أجدديزسا صح دداه  اددب 

كشد  مدي ياتدب ا امدي ادئل احد   امدي، اللداف: بغبيت  تكح د  فد  ان يضد أ صياتدب صي
 فلم اايدتك   قيل: ف  حجة تتبخت  ات يحي ا صشسهة تت ي،ل افت يحي. 

الضديه س مدع ف يدق  إلدبر  ذهب أال اعلة الشلخ  س الللي البل،ور   امديب امخحاب 
مدكهم  أردوب امادتيذم  تالازيون قط  للج غ حدوابا مدع  د د مد  الاامدي، صالد  يس ادين 

اص ف  طالاتهما صلم يجد  فد  مكزلد  الدذغ يلداك  مايردي ي داا لات دوي  فلد  فضد  ادين 
فد  حد  شداس  ماد ، بيل ددجلج ا صادين المكدزل  دلضي مشددغوال بيل تدب فد  ادل ماددين 
فدديقت ح  الدد  ان يجدد غ الحددواب مادد  فدد  الاكدد قا صبادد  ان ارتهددب الحددواب تضدد ي مدد ي  

ان تضسددل هدذا المساددل ال مدزغ مايفدداس  ادتيذأبمساددل مد  المدديل يضدول لدد : ر جدو يددي  اإلرتديج
بيل جدل يد ف  بف دي حيادمي صيضدول: اردي قديبات م ا  فدإذامكي صان اين دصن مي تلتحقا 

شدد،ئي يلددتحق  أقدد ير،تدد  صلددم  أ ،دد  أنصلددلس فدد  ر،تدد  ان   ددذ مايفدداس صللدده ملددتا ا 
ادد ا ال جددل  اددب موق صأصدد المايفدداس. قدديلوا لدد : هددذا لددلس مدد  ج،وبكددي اردد  مدد  ال صلددةا 

 ان يا ذ فالي   صأبب
ظسدد  صفددوجط  أبددوفدد   اإلاددليصاددين االاددتيذ الجكدد غ ياتددب مضدديال  فدد  مجاددة مكدديب 

المجادة  إدابس إلدبيبادث  أنالجكد غ  أردوب اماتيذف  المجاة يكيش   بإ لنالض ا، يومي 
ملتحضي  ل  تا    ل يهيا صماكب هذا ار  ال يطادب مدي يلدتحق ا  إلل باكوار  لت ال 

 ياا ف  الطاب ايآل  ي .  أنريهلك 
كددين بجددل ببيرلدديا صمدد  دال ددل ببير،تدد  مددي ذا تدد  ابكتدد   كدد  اردد  اددين يحددب ان ياددون 
متو ئي دا مي فلاكل صهو متو ط ا صياتدب صهدو متو دط ا صادين يكديي باد  الاشدي، ا 
ثم يلتلض  قسل الاجد  لل دا  التهجد  ا صي دا  الاجد  ا ثدم يكديي ادي ت،  باد  الاجد  

    با  حيجي  الس،ه بكال  .. صيضوي للض
ارضطدع المدي، ا  إذاالجكد غ يخد ي الج،د ان صيمدد لهدم )جد ادل( المدي،  أروب اماتيذكين 

ر دد،ب ف يرده حليتد  ص طدديله  أغشددضضهم . صادين لد  مدد  اادم  ر د،ب  أمدييصي داهي 
صالجك يددة. فضدد  ظددل مكددذ املددك  -اص التكددوي   -تدد صب حددول محددوبي : الكددوب  صارتيجدد 
حمدل مشدال )الكدوب( اص )التكدوي ( للمدة ا صاردي اق د  هكدي: التكدوي  الحالضد  ال بيلضام ي
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الددب الكددوب  اممددة)التزصيدد ( الددذغ يلددمور  )التكددوي (. فدديلتكوي  الحالضدد  هددو الددذغ يدد د 
اددل رددوب صهددو رددوب   تادديلب ممدد  ال ددون اادد  بدديلكوب ا صممدد   أصددلالحددق الددذغ هددو 

صالددوح  ) رددوب  اددب رددوب  اإليمددينلاضددلا صرددوب قاددو  المددؤمك،  بدديلكوب: رددوب الاطدد س صا
 يه غ   لكوبه م  يشي، (. 

صاددين اهددم مادديلم هددذا التكددوي : مضيصمددة التغ يددب صالغددزص الا دد غ الددذغ يلدداخ االمددة مدد  
جادد هي ا صيحدديصل تغ،،دد  صجهتهددي صتسدد يل هويتهددي صالغددي، صددبغتهي ال بيرلددة ) صددبغة   

بيلم صديد ل ددل د ديس التغ يدب ياشدف زياهددم صمد  احلد  مد    صددبغة ( صادين صاقادي 
حتدب بد  ادب طد  حلد،  ا ص ،د ه  -صان باغدوا مد  المايردة مدي باغدوا  -صيهتك ادت هم 

 م  اصحي  اللاطين االدب  صاللليا  . 
اري محيي فد  ق دلة الحادم باتدي    ا مدي زلده مدوال »قيل الجك غ يومي    رال : 

لهددي الدد فوع ا صاقدد ي المددذا ا  بت الددف باضدد  ف،هددي مكددذ ب ددع صاببادد،  اددكة ا ح،ددث ا دد  
ادددااة    -صبلادددة الدددب الحدددق تبددديبل صتاددديلب ا ص هددد   ادددب بلدددع الدددكاس   . صالجكدددة 

ه  ال م  لهذا الت الدف ) ان   اشدت   مد  المدؤمك،  ارالدهم صامدوالهم بدان  -الغيللة 
 «. لهم الجكة ( 

ة صظلاتدد  صصادد،ات  . لضدد   دديش فدد  كددين الكوبصالتكددوي   ييتدد  صبادديلت  ا صايردده الجك يدد
هددذه الحلدديس )جكدد يي( لا  تدد  صبادديلت  فاددم يادد  جكدد غ مكااددة ص كلمددة ا بددل اددين جكدد غ 
 ض،دد س صف ددد س. لددم يجددد   ادددف ب يددق الشددده س صلددم يلدددع ل لدددب المدديل صال ددد صس اص الجددديه 
صالمكزلدددة ا صارمدددي ادددين اكسددد  همددد  ان يامدددل فددد  هددد ص، ا صان يكدددتج فددد  صدددمه ا صاال 

 ل جلج صالا قاي  ا تيباي هذه لم  ي ي صرهي صياه ون صبا،هي. يبحث    ا
مدد  قدد يم صممدد  بافددق االمدديي السكددي « اال ددوان الملددام،  » كددين االاددتيذ الجكدد غ مدد  

مبا ا صممد  اتسدوا فد  مجدل  اال دوان فد  االببا،كلدي  مد  الضد ن الاشد ي  صل د    
ان قسدل ثدوبس يول،دو صمدي باد هي تبيبل صتايلب رجيه م  ا ص  المح  الت  حيقه بيال و 

ا فاددم يدد  ل ماتضددل الطددوب ايدديي الكض اشدد  ص سدد الهيدغ صلددم يدد  ل اللددج  الح بدد  ايدديي 
 س الكيص  ابل ح ل  اب جي زس ال صلة التض ي ية ف   هد ه  ادب حد،  لدم يكاهدي احد  

 مم  ايره ل  صاة بيال وان . 
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جدددم صتوا دددا  الاج،دددب ا صببمدددي ايرددده طسلاتددد  الهيد دددة ا ص ماددد  ال ددديمه ا صادبددد  ال
صبا ه    الكشيط الااكد  فد  تكظدلم اال دوان ا ادسبي فد  رجيتد  مد  هدذه المادتضل  ا 

   وصي ف   ه  ال وبس . 
كتب االاتيذ اروب الجك غ ف  فتد س المحكدة فد   هد   س الكيصد  فد  باد  المجدل  

يل  مددد  ام ددد - ،دد  االادددلملة تددد اجم لضدديدس التحددد ب صال دددوبس مددد  ذصغ التوجدد  الددد يك  
المختدديب فددد  ل،سلدددي ا ص سدد ال  يم الخطددديب  فددد  المغددد   ا صذلددك فددد  مجادددة )المجتمدددع 
الا بدد ( الم دد ية فدد  فتدد س الخملدد،كلي  صاللددت،كلي  . صيضددول  دد  هددذه الاتدد س : ) لضدد  

 -صان لددم يادد  م تااددي بيلضدد ب ال دديف   -كددين ايمددير  ان ياددون هكدديل صددو  مت ددل 
صلدددم ياددد  مطاوبدددي مددد  اصدددحي   -ادددم   ددد  صلدددو تحددده اغ ا -للضدددول اامدددة االادددلي

 ال  وا  ان ي متوا جملاي صبا، االاواب (. 
فدد  اصا دد  ال مير،كلددي  مدد  الضدد ن الاشدد ي  اددا   باضددي، االاددتيذ الجكدد غ فدد  الجزا دد  

باد  ان  -الايصمة ف  اح  ماتالي  الا   االالم  صهد  اصل مد س ألضديه صجهدي لوجد  
 -ي  ادب مدي اذاد  1947وان مع االاتيذ السكدي ادكة ككه بأيت  م س بيلم از الايي لل 

 فوج ت  بجل مخا ي ا متوا اي ا  يف  الجكيح ا ظيه  ال لح ر،  االصبيح . 
صق  ابااكي مكظمو الماتضب الب اح  المليج  ف   دواح  الايصدمة هدو صاردي ا صأبد  

يا،ددق بدد  ا  ان اق مدد  ل،تحدد   اصال ا فددابب بشدد س ا صألض،دده اامتدد  ثددم ق متدد  لاكدديس بمددي
 فل  بذلك ا صبا بيلغي. 

صبا  ح ي   فد  هدذه ال ديحلة تحد ثه ماد  : لمديذا ال يظهد  لاكديس ا صيتحد   الد،هم 
بمددي افددي،    الدد  مدد   اددم صثضيفددة  فضدديل: ارددي بجددل صددكات  الضاددم صال احلدد  الخطيبددة 
 صالحدد يث الددب الكدديس ا فارددي لددم اتاددود مواجهددة الجمهددوب ا صارمددي  شدده اصاجدد  ال تددب
صالماتبددة. صلددلس اددل الكدديس م اددك صم ددل الشددلخ الغزالدد  ممدد   تدديهم   موهبددة ال تيبددة 

 صموهبة الخطيبة صذلك ف ل   يؤتل  م  يشي، . فضاه ل : 
صل ددد  مددد  حدددق جمهدددوب الملدددام،  ان يكتاادددوا ب مددد ا  قامدددك ا صق ا،اتدددك المتكو دددة ا 

 اق ل . فت لف ال،هم ج ي ا صتاط،هم مزي ا. فضيل: ال ملل  لمي  
صف  اللكوا  اال ، س ح،  صه  الاظم مكد  ا صت اكمده  الد  متي دب اللدك،  صزاد مد  
متيعب  ص الم  ف  شدلخو ت  مدي ب ه مد  صد صد صرلدلين مد  المجتمدع مد  حولد  اارمدي 



 229 

لددم يضدد  حليتدد  فدد    مددة امتدد  ا صلددم يددذ  شددموع  مدد ه فدد  احلي هددي صتج يدد  شددبيبهي 
ويتهدي صثضيفتهديا مد افاي  د  اصديلتهي امديي هجمدي  صاارمي لم يجال م  رال  حيباي له

 الضو  المايدية   بلة صش الة ل،س اللة صميباللة. 
 يش االاتيذ الجك غ اكوات  اال ، س جالس ب،ت  اصط يا ف اش  يشاو ب   صحزرد  الدب 
  امي شاي ياضو   ال  الللي يشاو م  اضم جلم  صيشداو اك د  مد  صدكلع قومد  

 ا مدددي قددد موا الك ددد ا  ا صمكحدددوا الاطييدددي لممادددي  ا امدددي يشددداو مددد  ماددد  ا الدددذي  ا ،ددد
إ  اض ا وار  الذي  رلوه ف  ادي ة الالد س صايديي االزمدة صالشد س ا صالدذي  حد ي صدهدم 
صبدد هم احددوج مددي اددين اللدد  ا مدد ددا قددول  ادد  ب دد     كدد  ا فلمددي رلددب اللدد  مدد  

 شا : 
 ل ح،ث تم،لصال  ،  ف  صد ام ئ متاون  اذا ال يا ميله مي

 جواد اذا ااتغك،ه    ا ذ ميل    ص ك  زصال الميل  كك بخ،ل
 فمي اك   اال وان ح،  تا هم   صل كهم ف  الكي بي  قا،ل

صمكذ اشه  قل ل ات اه ب  ابكت  الوح، س م  الضيه س ا صاباغتك  تحلي  صال هي الدذغ 
يلال  ك  اح  ب  م  اقا ه الم ض    الح اةا صهو يعلش صح، ا ال يايد ي اه اح  اص

 طي   الموصول طول  م ه ل يك  صصطك  صامتد  الا بلدة صاالادلملة . صايرده ااميتهدي 
كارهي اهيي حيدس ا ا ت قه صد بغ ا صاصديبه صدملم قاسد  ا صطاسده مكهدي ان تساغد  
ا ط  تحليت  ا صابال تمكليت  ا صا اص د وات  ل  بيل حة صالايفلةا ص زمه زييبت  

 زل ف،هي الب م   بيذن   . ف  اصل ف صة ار
ان  -صشي،   جاده حامتد  ان يتوفديه اللد  قسدل ان تتحضدق هدذه الزيديبس صان ياضدب ببد  

با لي م  لي.  ) يييتهي الكاس المطمئكة ابجا  الدب ببدك با دلة م  دلة  -شي،   
 فيد ا  ف  عبيدغ صاد ا  جكت (. 

لح،  صجددزاه  دد  ديكد  صامتدد   ،دد  مددي بحدم   ارددوب الجكدد غ ص اد  لدد  صتضسادد  فدد  ال دي
 يجزغ ب  الاامي، صال  يس ال يدق،  الذي  ا ا هم   ل يك  ا صا ا وا ديكهم   . 

 ـــــــــــــــ
 ( 1هوامش على تاريخ الحجاج!!) 
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 )الشباة اإلالملة( د .  س  الاظلم ال يب
ا، أ مديٍل حيادمة هكيل شخ لي  ت دون  ادب مو د  مدع الضد با ته،ئهدي امقد اب مد   

صلااليي بجهدود  يبقدةا تتد ل أثدً ا يمدد ادمع الد رلي إلدب امبد ا صمد  هدؤال، الحجديج بد  
يواددف ال ضادد  بحمدد   ا صم ددل هددؤال، دا ًمددي يختاددف الكدديس فدد  تض،ددلمهما صقدد  ا تاددف 

قدديلوا فلدد  اددل م ْكض ددةا  -صهددم ار دد   -الكدديس فدد  الحجدديج ا تلًفددي  ظلًمدديا فا دد اله 
ت دل إلدب حد   - ،با صبيلل م  بيللا حتب ا ت  وا   ا دب ص جي دب  صصصموه بال

 ف  رشات  صمول ه. -الخ افة 
صال شك أر  ادين بيلحجديج قلدوس صبطدشا يجااد  ذلدك يم،دل إلدب توالدع أق دب الاضوبدة 

 صأباغهيا صال يم،ل ق،  شا س إلب الا، .
 ميدٍح صقيدٍح. هذا الض ب م  أ بيب الحجيج متاٌق  ال  ب،  ال م  ت اَّم  ك  م 

 صل   هكيل   س أموب أد  إلب هذه ال وبس الملتبشاة    الحجيجا صه : 
المبيلغة : صذلك أمٌ  فط ٌغا فمي  ر   أح  ب اةا صاشته  بهدي حتدب بصيده  كد   -1

حاييي  تبيلل ف  هذه ال اةا حتب تخ ج بهي    حد    الماضدولا صال يادون ذلدك فدلم  
 ردد   ب دداة مم صحددة أيً دديا فمدد   دد   ب دداة  دد   ب دداة مذمومددة فضددبا بددل مدد  

ال  ي أص الشجي ة أص التضدو  صال دلحا صرحدوها تجد  فد  تيبيخد  حاييدي  صأ بديًبا مد  
 المبيلغي  ت ل إلب ح    ا ت اع صقي ع ال يضساهي  ضل  يقل.

إن هدددذه المبيلغدددي  ت دددون أك ددد  شددد،وً ي صذيوً دددي مددد  الحضدددي قا صذلدددك أيً دددي أمدددٌ   -2
ولاددون ب صايددة الاجي ددب صالغ ا ددبا ربدد  إلددب ذلددك ابدد   ادد صنا صحددذ ب فطد غا فيلكدديس م

مك ا رص  اب ذلك ف  مض مت ؛ صذلك من بصاية امح ا  صالوقي ع الماضولة صالمماكة 
ال يهددزَّ اللدديمعا صال ياادده الكدديس إلددب مدد  يحادد ا فيحتدديج اإل بدديبيون إلددب المبيلغددةا 

 ق ً ا لمثيبس صجاًبي لاليما، .
بد  الحجديج صاادتض   كد  مد  الضلدوس صالدبطشا صالباد   د  الاد، ا جادل  صمي  ر   -3

لهددذه الحاييددي  قسددواًل "فيلشدد ، مدد  ما ردد  ال يرلددتغ  ". صلددذلك باجدده هددذه المبيلغددي  
حتب  ك   امي، ا ايا صأ مة  ظييا م  شارهم أن يكض صا ام بيبا صيكظ صا ف  اك هي 

 صمتكهي.
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مدي هدو م ادوز فد  طبدع البشد  مد  ال  اهلدة  اي   أيً ي  اب قسول هدذه ام بديب -4
صالبغ  لاضلوس صالبطشا فام ياتاتوا لكض  هذه ام بديبا بدل قساوهدي  ادب  لَّتهدي؛ ح،دث 

 ترشبع  يطاتهم صت    مشي  هم تجيه الحجيج .
حدديب  اددل الطوا ددف صالادد ق  -فلمددي أ تضدد   -ا دد س أ دد ا، الحجدديج: فمددي مدد  أحددٍ   -5

ادددل امطلدددي   -مددد  أجدددل صحددد س اممدددة  -ب  الحجددديج م امددي فادددل الحجددديج. لضددد  حدددي
الللياددددلة )باغدددددة الا ددددد (: حددددديب  الحجددددديج الخدددددوابجا صحددددديب  اللدددددسئ،، ا صحددددديب  
البيطكلددةا صحدديب  الزب،دد ي، ا صحدديب  الطدديمح،  الددذي  بأْصا الاددت  تكشددب هكددي صهكدديل؛ 

له لهم أرالهم أن يتطيصلوا لاخلفةا صلو أد  ذلك إلب تمزيق اممةا إلب دصيل   فلو 
 ميداموا يكيلون حام جزٍ، مكهي.

م  أجل هذه الا اصس الشيماة لاحجيج جي،  ام بيب صالمبيلغي ا بل صاالفتد ا،ا   -6
   ه م  ال اإل بيبي، ا فل تج  إ بيبي،ي أص مؤبً ي إال صل  ثاب  ك  الحجيج.

صظددل هددذا الطوفددين مدد  أ بدديب الحجدديج يددزدادا صي بددو حتددب حجددب اددل ف دددي ل  -7
حجدديج صمددثث ها اددوا، ف ددي ا  الشخ ددلة أص أ ميلدد  صمددثث ه فدد   ،دد  مجدديل الحدد  ا ال

ص   هذا صج ري إميًمي جا،ًل م ل اإلميي الذهس  يضول ف  ت جمت : "صل  حلكيٌ  صل كهي 
 مغموبس ف  بح  ذروب ".

اددم أاددلفكي امصلدد،  أف ددل صأقددويا فهددو بدد،  أيدد يكي بلددك ها  صل دد  مددع اددل هددذا يبضددب   
ردوها فكلدتطلع را   بصات إلدب  -أن ر دل  -بشد ، مد  الجهد   - ا صرا   الذي  دص 
إلددب التم،،ددز بدد،  ال دددحلا صاللددالم مدد  ال صايددي ا صرددتحا   اددب أهدددوا،  -حدد  اس،دد  

 المؤب ،  صارحليزهم.
د  أ مدديل  صل د  الدذغ ال  دلج لدد ا أن ي دل قادم أديددب مد  أبكدي،   دد ري إلدب أن يال  

رد  ادين يلداب لمجد  رالد ا صل، فدع  لللدة أصدا ا الحجيج صقلدوت  مدع ابد  الزب،د  با
 صل،كجو م  ص ي ت ؛ حتب ي ،  ج يً ا بإميبس م  إميبا  ال صلة.

دد   مددل الحجدديج بهددذا التالدد، ا ف،ت اددس إلددب رالدد ا صي ددل إلددب طوي تدد ا صيدد  ل  يال  
دً ا فد   به بهذا اللدو،ا صيا  د   ادب  يمدة الكديس مجلَّ إلب قاب ا صياشف ر،ت ا صي و 

ل ق ي ا يؤا  هذه الماير  بملما صجه ا صح اي  ي ي ا صرظ ا   ،كل ؛ شخص مم 
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ف،   الكيس  سث الحجديج مجلدً ا مشدهوًدا ريطًضديا ال ياكلد  فد  ادس،ل الح دول  ادب 
 إميبس الا اق أن يضتل اب  الزب،  صم  ما ا صأن ي م  الس،ه الح اي بيلمكجك،ق  

صنا فدددد    دددد  ال ددددحيبة صمتدددب يحدددد   هددددذا  فدددد  فجدددد  اإلاددددلي   فدددد   ،دددد  الضدددد  
 صالتيبا، . 

إذا اكددي قدد  فااكددي بارالددكي هددذا مباددً اا فددل حدد ج  اددب )بددوش( أن يااادد  اآلن صمدد  أجددل 
 إميبس الا اق أيً ي.. يي ل ْامايبقة  

 التاريخ يقول غير هذا
أ كدد  أن التدديبيخ ال ددحلا رضددًل ص ضددًل ال يضددول: إن الحجدديج اددين  س،ددث الكلددةا ادد،ط 

ب،ددد  صمدد  ماددد ا ص دد   ال عبددة بددديلمكجك،ق مدد  أجدددل أن يكدديل صاليدددة الطويددةا قتددل الز 
 الا اق.

ب  د     -رام؛ ال يضول بذلك الاضلر صال الكضلا بل صاقع امم  أن  س    ب  الزب،  
د دددي لكالددد  بيلخلفدددةا فبيياددد  مددد  بيياددد ا صقاددد   كددد  مددد  قاددد ا  - كددد  ص ددد  صال يددد  

غ ااتتب ل  امم  ف   يمدة أبجدي، ال صلدة ص يب   صقيصم   س  الماك ب  م صانا الذ
 اإلالملةا ف ين الب  أن يضيتل اب  الزب،  ب ات   يبًجي  اب  الاة الملام، .

صللددكي هكددي لتض،دددلم موقددف ادددلٍ  مدد   سددد  الماددك بددد  مدد صان ص سددد    بدد  الزب،ددد ا صصْزن 
 صتض ي  حجج ال صاح  مكهمي لكس،  أياهمي اين أحق بيلخلفة.

فكضددول: إن ف ددل  سدد    بدد   -قسددل أن يزايدد   ا،كددي أحدد   -  أن ربدديدب صان اددين البدد
الزب،  ال يرجح ا صمكزلت  ال تك  ا فهو أصل مولوٍد لاملام،  ف  داب الهج سا صقد  فد ح 
ب  الملامون جملًايا ح،ث ق  أبجف ال،هود بارهم ادح صا الملدام،  حتدب ال يرولد  لهدم 

  الاشد س المبشد ي  بيلجكدةا صأحد  اللدتة أصدحي  صلد ا صأبدوه هدو الزب،د  بد  الادوايا أحد
اب    ال  صااما صأحد  أبطديل اإلادليا صايرده  ثديب  الشوب ا صحوابغ باول   ص 

 الل،و  ف  جل ه شيه س ريطضة بسل   أص ق السل، ف  اس،ل   ا ذال أبوه.
ه أب و باد  ال د يق ا صأم  أامي، ذا  الكطيق، ا حيماة الزاد يوي الهج س صالغيب ا صج  

ة أي المؤمك،  ال  يضة بكه ال  يق.  ص يلت   ي ش 
ثددم هددو مدد  العبَّدديد الزهَّدديدا المجيهدد ي  امبدد اب ا ال أحدد  يجدديدل فدد  ف ددل ابدد  الزب،دد  

 صمكزلت  هذه ق لة ما صس مكهي. صل  :
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ا في قتال ابن الزبير؟  هل كان عبد الملك محقًّ
اإلجيبددة الضيطادة لهدذا اللددؤال. صل د  الددذغ  -صال رمادك  -أ دود فداقول: للددكي هكدي اآلن 

رضطع ب  أن مد  قيتدل ابد  الزب،د  ادين  ادب أادوأ حيالتد  مداجوًبا أجدً ا صاحدً ا؛ بماكدب: 
داب    أر  قيتا  بكلة المحيفظة  اب جمع اامدة الملدام، ا امت دياًل ممد  بادول   ص 

ن يا ق اامت ما صيشدق  ال  صاام ف  ح ي   ال حلا: "م  أتيكم صأم ام جملع ي ي  أ
  دديكما في دد بوه بيللدددلف اي ًكددي مدد  ادددين". فيلددذي  قدديتاوا ابددد  الزب،دد  قدديتاوه بتاصيدددل 
اددي لا صبكلددة صدددحلحة؛ فددإن صدد ق اجتهددديدهما فاهددم أجدد انا صان أ طئدددوا فاهددم أجددد  

 صاح . هذا    أصل الضتيل.
 أمي مي ح   م  تجيصز صاا ا ا فا  حام    .

 ه:عمرو بن الزبير يقاتل أخا
صيشه  لمي قاكديه مد  أن الض دلة ايرده محتمادةا صف،هدي مجديل للجتهديدا أن  مد ص بد  
الزب،  قيد أصل جلش   ج م  الم يكة لضتيل أ ل   س    ب  الزب، . صذلك أر   كد مي 
رجددم أصل أمدد   سدد    بدد  الزب،دد  بماددةا اددين  مدد ص بدد  اددا،  بدد  الادديص صالًلددي  اددب 

دْ  بجدٌل روجهد  إلدب  -صيس ص أر  اين م   يصدت   -زب،  الم يكة؛ فضيل لام ص ب  ال م 
قتديل أ لددك  فضديل  مدد ص بدد  الزب،د : إرددك لد  توجدد  إللدد  بجدًل أر ددا لد  مكدد ا فددوجهك  
إللدد . فددا  ج لدد  مدد  أهددل الدد يوان  شدد ا ا ص دد ج مدد  مددوال  أهددل الم يكددة ردديٌس ا ،دد  

لحاددم إلددب  مدد ص بدد  )...( فالددا  بظدديه  الم يكددة يتهلددا لا ح،ددلا فجددي، مدد صان ابدد  ا
اا، ا فضيل: ال تغز ماةا صاتق  ا صال تحل ح مة الس،ها ص ا وا اب  الزب، ا فض  اس  

 )...( هللا  لئ  لم تضتاوه للموت َّ  ً ا أص با   ٍ .
فضيل  م ص بد  الزب،د : هللا  لكضيتاكَّد ا صلكغزصرَّد  فد  جدو  ال عبدة  ادب ب دم أردف مد  

سدد   : بدد َّ يمدد،  الخالاددةا صاجاددل فدد   كضددك جيماددةا ب ددم )...( فاباددل إلددب أ لدد   
هم باً يا صاتق  ا فإرك ف  با    الح اي.  حتب ال ي    الكيس با ر

تامدل    مد ص بدد  الزب،د  يضيتدل أ دديه   صيضدول لد : اتددق  ا صال تاد ق بد،  الملددام،    
ضددول لمدد صان صيضددول لامدد ص بدد  اددا،  بدد  الادديص اممددوغ: لدد  تجدد  أر ددا لدد  مكدد    صي

 ح،كمي  وف  م  الضتيل ف  الح ي: لكضيتاكَّ  صلو ف  جو  ال عبة. 
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فيلذي  اتهموا الحجيج باليد ر،تد ا صأرد  قيتدل ابد  الزب،د ا صاادتحل الحد ي مد  أجدل أن 
ياون أم،ً ا  اب الا اقا هل يلتطلع هؤال، أن يضولوا ذلك     م ص بد  الزب،د   صقد  

 فال راس مي فاا  الحجيج  
ي بددارهم ال يمادد  أن يضولددوا ذلددكا ال توب ً ددي  دد  اتهدديي  مدد ص بدد  الزب،دد  فدد  ر،تدد  أجددز 

فضبا بل ل ل،ل قيطع ال يج صن لد  دفًاديا فضد  ثسده أرد  حد،  ح د   ال دلس قسدل أن 
يكشددب الضتدديل بدد،  ابكدد  الزب،دد ا ح،كمددي ح دد   ال ددلس تضدد ي  مدد ص بدد  الزب،دد  فدداي 

زب، . فهل اين  م ص ب  الزب،د  فياد  الكلدةا الكيسا صصاب صبا،ه أ وه  س    اب  ال
 يتوصل بيلضتيل ف  الح ي إلب الحظوس صالمكزلة  ك  بك  أملة  

إن قاددتم ذلددكا فضدد  اتهمددتهم  سدد    بدد  الزب،دد  أيً دديا ف لددف ي ددا  صبا، فيادد  الكلددة 
 الذغ يسلع ديك  ب رليها الف ي ا   اف م  يضول: اكضيتا  صلو ف  جو  ال عبة   

 : للدكي هكدي )اآلن( لاك دل بد،  ابد  الزب،د  ص سد  المادك فد  اادتحضيق الخلفدةا صال قاهر
ف  الحام  ادب أ مديل الحجديج صقتاد  صقتيلد ا صل د  ادل هماكدي أصال: بد ا،س الحجديج مد  

 فليد الكلة صاالاتهيرة بح ي  . 
 ) ِلَم َيْضرب الكعبَة بالمنجنيق؟ (

هددذا يددذا   دد   الحجدديج لا عبددة صدديب اددل مدد  ياتددب فدد  التدديبيخ فدد    دد ري    
بدديلمكجك،قا صيخدد ج هددذا الضددول مخدد ج الخسدد  ال يبدده الددذغ ال شددك فلدد ا صمدد  هكددي ال 
ياادددف رالددد  بمكيقشدددة الخسددد ا صالكظددد  فددد  صدددحت  أص ادددضم ا بدددل صددديب هكددديل مدددكهج 
 ج،با يجال ش،وع الخس   اب أللدكة الايمدة دلد،ًل  ادب صدحت ا ص ادب هدذا المدكهج 

كمدي يتكديصلون التديبيخ بااداو  الض دة أص الملد حلة ا صلدذا بأيكدي ج   ماظم امدبدي، ح،
مجددددياًل لات ددددوي  بدددداقلي امدبددددي،ا  -لبشددددي تهي  -ق ددددلة  دددد   ال عبددددة بدددديلمكجك،ق 

صالتاددوي  بسدد ا تهم صفددكهما صيرادد ض هددذا بددابال صددوبها صأفظددع ه،ئددة  اددب المشدديه ي ا 
تحض  بلددسب هددذا الجدد ي فتضشددا  لهددي امبدد انا صتغادد  الكاددوسا صيسددو، الحجدديج بمددي يلدد

 الشي  ا صهو بيلضطع ب غ، م  هذا.
 شيخ اإلسالم ينفي هذا

يضددول شددلخ اإلاددلي بدد  تلملددة: "صمدد  قدديل إن أحددً ا مدد   اددق   ق دد  بمدد  ال عبددة 
بمكجك،ق أص  ذبسا فض  اذ ا فإن هذا لم يا  ف  الجيهالة صال ف  اإلادليا صالدذي  ال 
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 امطددة لددم ياااددوا هددذاا ف لددف بيلملددام،  الددذي  يحت مددون ال عبددة ااصددحي  الا،ددل صالض
ياظمددون ال عبددة   صلمددي قرتددل ابدد  الزب،دد ا د اددوا بادد  هددذا إلددب الملددج  الحدد ايا فطدديفوا 
بيل عبةا صحج بيلكيس الحجيجر بد  يوادف ذلدك الادييا صأمد ه  سد  المادك بد  مد صان أال 

اا لاااددوا ذلددك يخديلف  سدد    بدد   مدد  فدد  أمدد  الحددجا فادو اددين ق دد هم بيل عبددة شدد ، 
 با ". ارتهب الي شلخ اإلالي بك  .

صهذا هو ال لي الدذغ يضت دل   ضدل الاضدل، المك دا، ا صال يرمالد  تحيمدل المتحديما، ا 
 صبغ ي، المبغ ، .

فاددو ق دد  الحجدديج ال عبددة بدديلمكجك،قا ص دد بهي مدد  هددذا االبتادديع الشدديهقا مدد  فددوق 
صهدل يضسددل  -صالعلديذ بدديهلل  -حجدد  جسدل أبدد  قسدلسا فهددل ادين يبضددب مكهدي حجدد  فدوق 

الاضدددل أن ملددداًمي ي دددا  الخمدددس ملدددتضسل الضسادددة ياادددل هدددذا   صلدددو ف  دددكي جددد اًل أن 
صأباد بيل عبة ش ،اا فهل اين جكوده صأباين ح ب   -حيشيه  -الحجيج ارلاخ م  ال ي  

كاهدم م ادد   أيضسددل  ضدل  يقددل أن ي تدد   د  اإلاددلي جددلش الحجديج بايمادد ا فددل يوجدد  
هم م  ي لا ف  صج  الحجيج: صياك يي   صَّ    أي ت اهم اديروا  ديرا،   ي دا،  ف،

أذال، ي ددددد بون ال عبدددددة التددددد  ياظمورهدددددي صي دددددا ون إل،هدددددي صال يلدددددتطلاون أن يضولدددددوا 
 لاحجيج: ال   أي ا هذا ف   ضل  يقل   

 الضول قي ل: صل   المكجك،ق ق  ر با صال    ق  ح  ا فهل تك  صن ذلك   
فد ٌق اس،د ا صبدوٌن شيادع بد،  أن يضديل: ر دسه المكجك،دق ل د   ابد  الزب،د ا  صرضول:

صأن يضددديل: ر دددسه ل ددد   ال عبدددة. فددد ق اس،ددد  صبدددون شيادددع بددد،  أن يضددديل:  ددد   
 الحجيج مالا  اب  الزب،  بيلمكجك،قا صأن يضيل:     ال عبة بيلمكجك،ق. 

 وشاهٌد من مآسي عصرنا..
هد فوجط الم ااون بجمي ة تبييع شخً ي 1400ف  فج  ال،وي امصل م  المح ي اكة 

ب،  الماتزي صالحج  اماود  اب أر  المه غ المكتظ ا صبفاوا اللدلحا ص اضده أبدوا  
الحدد يا صدص   ال صدديص فدد  أبجي ددد ا صردديد  هددؤال، المات دددمون بدديلح ي اددل الحاددديي 

 صالملؤصل،  بيللمع صالطي ة صالسلاة لهذا )المه غ(   
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ب هددؤال، فدد  دا ددل الحدد يا صااددتخ اي أفددير،  ص دد ص  مدد  صاددين مددي اددين مدد  ح ددي
امادداحة لاددك أادد  ال هددي   مدد  الم ددا،  صالطددي ا،  الددذي  أ اضددوا  ادد،هم أبددوا  الحدد ي 

 أصاًلا ثم لتطه،  الح ي مكهم ثيرًلي.
كين مي اين ممدي تضشدا  امبد ان لدذا ه   فهدل يضدول قي دل: إن الحاومدة ق داه الحد ي 

 يزا ا صه مت  بيل بيبي    حيشي    بيلضكيبلا صأح قت  بيلغ
هدذه حيدثددة  شدكيهيا صبأيكيهدديا صأحدديط الجملدع بهددي  سدً اا صهدد  تشددب  صاقادة ابدد  الزب،دد  
تميًمدديا ف لهمددي الذ بدديلح يا صالهمددي لضدد  مضيصمددة مدد  اللدداطين حتددب ااتلددام ا صفدد  

د   بارد  الحيل،  ايره دمي، صقتادب فد  دا دل الحد ي ا فامديذا موقدف الحجديج صحد ه يالَّ
 دد صان  اددب ال عبددة بدديلمكجك،ق   صلمدديذا هددذه البشددي ة فدد  ت ددوي  موقددف الحجدديج  
ْاد   صاتهيم  باي كٍة ال ت ون م  ملام يضول:ال إل  إال   محمدٌ  بادول  ا هدل أدمكَّدي ج 
مي ،كي  هل صيب تشوي  تيبيخكي متاة لكيا صماهيس رتاهب بهي  د  صاقاكدي السئدلس   ثدم 

يتكيصل التيبيخ ف   مل أدب  أن يخت ع أح اًثي لم ت د    ) صلاحد يث هل م  حق م  
 بالة (

 ـــــــــــــــ
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 الفراهيدي الخليل بن أحمد
 

)الاهم هب ل   اًمي لم يلدبضك  إللد  أحد (.. قيلهدي صهدو يت د ع إلدب   متااًضدي باادتيب 
لدب الخ،د ا صلدم ال عبةا ادين ي جدو أن يلدسق الكديس بو دع  ادم ج يد ا فلادون ادبَّيًقي إ

يا  هذا ال جي، صل،  ت يال صتواكلا بل ايره ق بات  صمهيبات  تؤها  من ياون  ظدلم 
 الشان.

ل د   فد  الب د س  ديي ) هدد( صرشدا  يبدً ا   100هو )الخا،ل بد  أحمد  الا اه،د غ( الدذغ صر
تادديلبا مجتهددً ا فدد  طاددب الااددما صااددع الما فددةا شدد ي  الددذاي،ا أدبل الخا،ددل باط تدد  

لدالمة أن اإلاددلي ديدد  شديمل ل ددل جوارددب الحلديسا فيجتهدد  فدد  طادب الااددم صأ اددص ال
فدد  طابدد ؛ ف ددين  ،ددوًبا  اددب الاغددة الا بلددة )لغددة الضدد  ن(؛ ممددي دفادد  إلددب الامددل  اددب 
ه الاامدددي، الوا دددع الحالضددد  لاادددم الكحدددو فددد   ص دددع قوا ددد  م دددسوطة لاغدددةا حتدددب  ددد َّ

د ي ( فدد  اتيبدد  الملدمب )ال تددي ( فددذا ه صدوبت  الكهي لددةا التدد  رضاهدي  كدد  تام،ددذه )ا  ،سو 
 صبص   با،ه ف  رحو ثلثمي ة صابا،  مو ًاي مات ًفي ل  بواف   ام ا ص ظلم ف ا .

يا فتااق بااتيب ال عبةا صد ي   أن يهدب  صذا  يوي ذهب الا اه، غ إلب ال عبة حيج،
اددوخ بلددلب مدد   لدد   اًمددي لددم يلددبض  أحدد  إللدد ا ثددم  دديد إلددب صطكدد ا فددي تزل الكدديس فدد 

 شددب امشددجيبا اددين يض دد  فلدد  اللددي ي  الطوياددة يضدد أ اددل مددي جمادد  مدد  أشددايب 
 الا  ا صي تسهي حلب أرغيمهيا صي ع ال مجمو ة متشيبهة ف  دفت  مكا د..
يا، ا فلمع ط قي  مط قة  اب ط له م  رحيسا  صذا  يوي م  َّ الخا،ل بلوق الكخَّ

صض  ام الا  ر الذغ م ،ز بد   -،زان الشا  أص موالضب الشا م-فاماه ف  ذهك  ف  س   
الشددا   دد   ،دد ه مدد  فكددون ال ددليا ف ددين لاخا،ددل بددذلك ف ددل  اددب الادد  ا إذ  ددبب 
أصزان الشددا  الا بدد ا صحاظدد  مدد  اال ددتلل صال ددليعا صقدد  ا تدد ع هددذا الااددم صح دد  
 فلد  أصزان الشدا  فد   ملدة  شدد  بحدً ا )صزًردي( صامدي اهددتم بديلوزن اهدتم ب دبب أحددوال

صهدددد  الحدددد   ام ،دددد  فدددد  ب،دددده الشددددا ا صالتدددد  ياتددددزي بهددددي الشددددي   طددددوال -الضيفلددددة 
فدددددا  ج لاكددددديس هدددددذي  الاامددددد،  الجا،اددددد،  اددددديما،  م دددددسوط،  مجهدددددزي   -الض ددددد، س

 بيلم طاحي .
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صلددددم ياتددددف الخا،ددددل بمددددي أرجددددزها صبمددددي صهبدددد    مدددد   اددددم؛ ااددددتجيبة ل  ي دددد  صتواددددا  
دد  أصل ماجددم   فتد  الاغددة الا بلددةا صامتدد    صت د   ا فواصددل جهددوده صأ د َّ ماجًمددي يا 

ب ست  ف  التج ي  إلب   ي تضا،  م  ابضوها فجمع اامي  الماجدم بط يضدة قي مدة  ادب 
ْادددق صارتهددد  بيمصدددوا  التددد   دددق مددد  الح  الت ت،دددب ال دددوت ا فسددد أ بيمصدددوا  التددد  ترْكط 

 -  -س...( بدد ال مدد  )أ -خ -هددد -ح -تكطددق مدد  الشددات، ا صهددذا الت ت،ددب هددو )ع
 ج ...( صامَّيه ماجم )الا، ( بيام أصل ح   ف  أبج يت  ال وتلة. -  - 

ص ردد    الخا،ددل بيلتاسدد  صالددوبع صالزهدد  صالتوا ددعا صاددين إذا أفدديد إرلدديًري شدد،ًئي لددم يْشددا  ه 
بار  أفيدها صان ااتايد م  أحد  شد،ًئي أجدزل لد  الشدا ا صأشدا ه بارد  اادتايد مكد ا صق،دل 

دد،  )قدد ب  ددئ،ل مدد   فدد  زهدد ه: أقدديي الخا،ددل فدد  ددص لدد  بيلب دد س ال يضدد ب  اددب ف ْال   ر
صالد  مكطضددة -المديل( صتلمذتد  يالدسون باامد  اممدوالا صأبادل إللد  ادالمين بد   اد  

للاتل  يؤد  صل ها فا  ج الخا،ل  سًزا ييبًليا صقيل: مي  ك غ  ، ه صمي دمه  -الب  س
 أج ه فل حيجة ل  ف  االمينا ثم قيل ل اول االمين:

 صف   ك   ،  أر  للهر ذا ميل ال االمين أر   ك  ف  ااةأب
ك  ف  الكاس ال الميل صالاض ر ف  الك اس ال ف  الميل تا ف   صم ل ذال الغ 

صقيل: إرد  م ادق  اد  بديب  فمدي يجديصزه همد ا صذلدك الر د اف   د  الد رلي صاادتغ اق  
 ق الا د  فيصدط ي ف  الاام صالعبيدسا صذا  يوي د ل الملج  صهدو شديبد البديل ملدتغ

 هد170بليبية ) مود( الملج  فير  ع بأا  صمي  اكة 
 ـــــــــــــــ
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 سيبويهشيخ النحويين 
 

ف  أد  طيلب الاام مع أاتيذها صف   زي الملام ال يدق ف  تح ،ل مي يكااد  قديل 
ئك  فل (. ط   ك َّ فل  )ال ترخ   ا،سوي : )ال ج يا ااطاب  اًمي ال ترا ح  

لااادما  ا،سوي  ماتيذه حمديد بد  ادامة ماتد  الب د سا فضد  ادين ياضد  حاضدةمضولة قيلهي 
مدد س جاددس  صاددين ادد،سوي  تام،ددذها صاددين ح يً ددي اددل الحدد ص  اددب ح ددوبهيا صذا 

حمددديد ياضددد  دبًادددي مددد  دبصاددد ا قددديل: قددديل الكسددد  صددداب    الددد  صادددام: )لدددلس مددد  
سوي  أن شدلخ  قد  أصحيب  إال م  لو شدئه م دذ   الد  لدلس أبدي الد بدا،( فظد  اد،

)لددلس أبددو  أ طددا فدد  عبدديبس: )لددلس أبددي الدد بدا،( فضدديي مدد  مايردد  لل ددححهي لدد اصقيل:
ال بدا،( مر  ا تض  أن اامة )أبدي( اادم لدلس التد  ت فدع المستد أ صتك دب الخسد  فيبتلدم 
الشددلخ فدد  صجدد  الاتددب ال ددغ،  صقدديل: لحكدده  صأ طددا   يددي ادد،سوي ا لددلس هددذا ح،ددث 

ا إرمي لدلس هدي  هكدي اادت كي،ا فضديل اد،سوي  بداد  مادتيذه قولتد  اللديبضة: ال جد ي ذهسه 
ك  فل .  ااطاب  اًمي ال ترا ح  

صمكذ ذلك الح،  ب أ الاتب ال غ،  بحاة االجتهيد صالج ا لتح ،ل  اوي الاغة الا بلة 
ص يصة  ام الكحوا صل  أم،  الكحيس ) م ص ب    مين ب  قكس ( أبدو ب ْشد ا الماد ص  

هددا صادين رظلًادي 148ف  )السل دي،( إحد   قد   )شد، از( بدسلد فديبس  ديي بد)ا،سوي ( 
كددل مدد  ياضدديه يشددم مكدد  با حددة ط،بددة؛ صايردده أمدد  تكيديدد  مكددذ صددغ ه بددد)ا،سوي ( صهدد  

 كامة فيبالة تاك : با حة التايحا صذلك لط،ب با حة التايح.
الاادم؛ فسد أ  بحل ا،سوي  إلب الب  سا فكشا بهيا صايره ل ي  بغبة شد ي س فد  تح د،ل

يدددتاام الحددد يث صالاضددد  صالزي الاضهدددي، صأهدددل الحددد يثا ثدددم أ دددذ يتاضدددب الاادددم  ادددب أيددد غ 
الاامي،ا فتاام  اب ي  )حميد اب  اامة( مات  الب  س صأحد   امدي،   د ها امدي تاادم 
 اب ي  )ام اش امكس ( صهو م  أ مدة الاغدة صالكحدوا فا دذ  كد  اد،سوب  الاغدة صشد،ًئي 

)الخا،ددل بدد  أحمدد ( فضدد  اددين المااددم امكسدد  للدد،سوي ا حتددب إردد  د ددل مدد  الكحددوا أمددي 
 اب الخا،ل ذا  م سا فضيل ل : م حًبي بزا   ال يرملا صاين يحب ا،سوي  ا ،دً ا صيالدا 

 ل  ص به.
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ظددل ادد،سوي   ادددب هددذه الحدديل حتدددب أصددبا مااًمددديا صأصددبا لدد  تلم،دددذ ياتاددون حولددد  
،دددذه )أبدددو الحلددد  ام ادددش( صقددد  ألدددف صيا دددذصن مكددد ا صياتسدددون  كددد ا صادددين مددد  تلم

ا،سوي  اتيًبي  ظلًمي ف   ام الكحو اميه )ال تي ( جمع فل  ال مدي ادما  مد  أادتيذه 
بدد )كتدي  اد،سوي (  )الخا،ل بد  أحمد ( ص ،د ه مد  الاامدي، فد  هدذا الاادما صاشدته  باد ه

د َّا، الذغ يا ه الاامدي، دادتوًبا لاادم الكحدو صقيروًردي لضوا د ها صمد  شد س ا تدزاز ا صهدو -لا 
بهدددذا ال تدددي  أن الكددديس صجددد صا  كددد  موتددد  صتحددده صاددديدت   -أحددد  ابددديب  امدددي، الكحدددو

 )كتي  ا،سوي (  
 كد ا  صق  أفيد ا،سوي  ال  ، ي  باام ا حتب صصل  ام  إلب  يمة الكيس الذي  أ ذصا

بيلب د س: بادم هدذه  صتااموا مك  الا يحة.. يحا  أن بجًل قيل للميل )يسلدع اللدمك(
 ماة  قيل: ب بهمين.. ف حك ال جل ملتهزً ي م  اللميل مر  بفع المج صب.الل

 فضيل اللميل: صياك أره أحمقا لض  اماه ا،سوي  يضول: ثمكهي دبهمين  
متعًبدي  -يوًمدي-صق  أص،ب اد،سوي  بمد ض قسدل صفيتد ا صفد  أثكدي، م  د ا صجد ه أ دوه 

وي ا فد  ه اد،سوي  فارشد  ق  اشت   ال  الم ضا فباب صتليقطه دمو    ادب صجد  اد،س
 يضول:

ي  م ْ  ترض ب ين  ق  َّ ا،  الذغ هرو  ق يت ار ْ   ي لر ا الا ت ب م ي ا   إ ذ ا        ال َّ
 ص ك  مميت  أ ذ يك ا أصحيب  صم  حول  قي ًل:

ْرل ي ل ت ْبض ب ل  ر   ف م ي  المؤ م  لر ق ْسل  ام م لْ   يرؤم  ل در
ول  الكَّ  ص  غ أرصر ،ل  ح   ،ً ي ير   م ي   ال َّجرلْ   خ  ،لر ص   ف ا يش  الا ل 

هد با  أن ت ل ث صس اس، س م  الااما ل،كتاع بهي الكديس فد  ادل 180صمي  ا،سوي  اكة 
 زمين صماين.
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هددد 188فد  ق يدة )جياددم( بديلض   مد  دمشددقا صفد  أصا دد  الضد ن ال دير  الهجدد غ ادكة 
تَّدددي  الض يدددة ل،دددتاام الضدددد ا،س  صلددد  )أبدددو تمددديي حس،دددب بددد  أصس الطددددي  (.. ذهدددب إلدددب ار

صال تيبدةا صيحادد  الضدد  ن ال دد يما صمرد  اددين فض،ددً ا ال يماددك قدو  يومدد  فضدد  تدد ل ال رتَّددي  
للامل بمهكة الخليطةا لللدي   أبديه الاطديب  ادب مواجهدة أعبدي، الحلديسا ل د  أبدي تمديي 

يكس أبً ا حب  لااادم صالدتااما ف دين يتد دد  ضدب ارتهي د  مد  ف  ظل ارشغيل  بيلامل لم 
الامل  اب حاضي  ال بس ف  ملديج  م يكدة دمشدق باد  أن اادتض   بهدي اماد س بح ًدي 
   ااة العلش صيكهدل مد   ادوي الد ي  صالاغدة صالشدا ا صادين أبدو تمديي يهدو  الشدا  

 صالت حيل صاللا ا يضول ف  ذلك:
 ل يبيجتل  في ت   تتج د  ا قصطول مضيي الم ، بيلح  مرخْ 
 إلب الكيس أن للله  ا،هم بل م  فإر  بأيه الشمس زي   محبة

صيض دد  أبددو تمدديي أن يضددول: ا تدد   بيلت حدديل صاللددا  ل دد  يشددتيق إللددك أحبدديللا فددإن 
 الشمس محسوبة مرهي للله دا مة الظهوب.

هدي  مدس ثم بحل أبو تميي إلب م د ا فاقديي فد  ملدج   مد ص بد  الاديصا صق دب ب
ادددكوا ا ادددين يامدددل  للهدددي فددد  ادددضيية المدددي،ا امدددي ادددين يدددتاام مددد   دددلل اادددتمي   

صالاالداةا صل كد   لا بصس الت  تاض  ف  الملج ا فالمَّ بيلاض  صالتديبيخ صالشدا  صالحد يث
كددين يم،ددل إلددب امد  صالشددا ؛ فحادد  أببددع  شدد س ألددف أبجددوزس صا ،ددً ا مدد  الض ددي  ا 

 الشا .صحا  اباة  ش  ديواًري م  
صتاتحه موهبة أب  تميي ف  رظم الشا ا فا ذ يت لب ب ا ل ك  مع ذلك لم يحضدق مدي 
كين ي جوه م  تحل،  أحوال معلشت ا فيتج  إلب الشييا ثم إلب الا اق با  أن  ديق 

  ال  ال زقا صيضول ف  ذلك:
 صيا   الاتب ف  ده ه صهو  يلم  يكيل الاتب م  علش  صهو جيهل

 ها   إًذا م  جها  السهي م  تج غ  اب الحجب صلو ايره امبزاق
 صال المج  ف  اف ام ئ صال باهم  صلم تجتمع ش ق ص    لضيص 
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صار دد   أبدددو تمدديي إلدددب الدد حل ا صأ دددذ يكشدد  الشدددا  فدد  شدددتب الددسلدا فدددذاع شدددا ه 
صارتش ا حتب امع ب  الخالاة المات ما فيات  يه صق ب  مكد ا ف دين ذلدك فيتحدة  ،د  

حيلتدد ا صلددم يادد  أبددو تمدديي شددي ً ا فحلددب بددل اددين ذصاًقددي لاشددا ا صقدد   الدد  صتحلددكه 
تجاه هذه الموهبة ف    د م  ال تب الت  ا تيب ف،هدي مدي أ جبد  مد  أشدايب الضد مي، 
صالمح ث،  صأشه هي )ديوان الحمياة( الذغ ألا  صجما  ف    ااينا با  أن رزل ال اج 

 لًاي ف  داب بهي ماتبة  مه ال  ،د  فا اق الط يقا صحيل ب،ك  صب،  ال ح،لا فكزل 
 م  ال صاصي  الشا ية.

 صاين أبو تميي بق،ق المشي  ا ف ا ًمي مي اين يح  إلب ق يت  )جيام( يضول ف،هي:
 مي الحب إال لاحس،ب امصل  رض  ل فؤادل ح،ث شئه م  الهو  

 صحك،ك  أبً ا مصل مكزل  كم مكزل ف  امبض يالا  الاتب
يي صتكضددل فدد  بددلد  ؛ ااددتض  بدد  المضدديي فدد  الموصددل؛ ح،ددث صبادد  أن طددي  أبددو تمدد

ااددت  يه )الحلدد  بدد  صهددب( صالدد  الموصددل صال يتددب المشددهوب ل،تددولب ب يدد  الموصددلا 
هددا صقدد  تم،دز شددا  )أبد  تمدديي( بجددودس 231 يًمديا حتددب تدوف  بهددي فد   دديي  فظدل بهددي

كددديس صاملاددديظ الااددد  صحلددد  المادددير ا ل كددد  ادددين يا ددد  مددد  اادددتخ اي التشدددس،هي  صالج
)مدي  المتشيبهة صالغموض ف  التاس، ا صاين إمديي الشدا ا، فد    د ها حتدب ق،دل فلد :

كددين أحدد  مدد  الشددا ا، يضدد ب أن يا ددذ دبهًمددي بيلشددا  فدد  حلدديس أبدد  تمددييا فامددي مددي  
 تضيام الشا ا، مي اين يا ذه(.
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)أبدو باد   بد،  طس ادتين ص  اادين بدسلد فديبس صلد ف  )ج جين( صه  م يكدة مشدهوبس 
 س  الضيه  ب   س  ال حم  ب  محمد  الج جدير ( فد  مطادع الضد ن الخديمس لاهجد س.. 
كدين مكددذ صدغ ه محب،ددي لااادما فاقسددل  ادب ال تددب صالد بسا  يصددة اتدب الكحددو صامد  

ج جدين صقد أ ادل  صالاض ا صلمي اين فض،ً ا لم يخ ج لطاب الاام رظدً ا لاضد ها بدل تاادم فد 
مددي صصدداه إللدد  يدد ه مدد  اتددبا فضدد أ لا  ،دد ي  ممدد  اشددته صا بيلاغددة صالكحددو صالسل ددة 

ْي  ص ، هم. ب   صامد ا ال،سوي  صالجيح  صالمس   د صاب  در
صتهلدا  لدد  الا صدة ل،ددتاام الكحددوا  ادب يدد  صاحدد  مد  ابدديب  امددي، الكحدو؛  كدد مي رددزل 

سد  الضديه   يلًمدي صأادتيًذاا صاشدته  شده س ج جين صااتض  بهيا صتم   امييي لل دبا  
كس،ددد سا صذاع صددد،ت ا فجدددي، إللددد  طدددل  الاادددم مددد  جملدددع الدددسلد يضددد ،صن  الددد  اتبددد  
صيا ذصرهي  ك ا صادين  سد  الضديه  ياتدز بكالد  ا ،دً ا صياد ه الكاديقا صال يدذل رالد  مد  

ب  أجددل المدديلا صصصددل  سدد  الضدديه  الج جددير  لمكزلددة  يللددة مدد  الااددما صل كدد  لددم دد َّ يرض 
 التض ي  الذغ يلتحض .

صق ب  س  الضيه  حليتد  بد،  اتبد ا يضد أ صيؤلدفا ف تدب فد  الكحدو  د س اتدب؛ مكهدي: 
)المغكدد ( ص)المضت دد ( ص)الت ماددة( ص)الجمددل( صفدد  الشددا  اتددب؛ مكهددي: )المختدديب مدد  

ا السل دة دصاصي  المتكس  صالبحت غ صأبو تميي( صت جع شه س  س  الضيه  إلب اتيبيت  فد 
فهدو ياتسدد  مؤادس  اددم السل دةا أص أحدد  المؤالدد،  لهدذا الااددما صياد  اتيبدديه: )دال ددل 
اإل جدديز( ص)أادد اب السل ددة( مدد  أهددم ال تددب التدد  أرلادده فدد  هددذا المجدديلا صقدد  ألاهددي 
الج جير  لسلين إ جيز الض  ن ال  يم صف ا   اب الك وص ام    مد  شدا  صر د ا 

  يلًميا ذا رلك صدي .صق  ق،ل  ك : اين صبً ي قيرًايا 
بياًلديا  هددا ل د   امد  مديزال471صتوف  شدلخ السل ،د،  ) سد  الضديه  الج جدير ( ادكة 

يغتدد   مكدد  اددل ظمددثن إلددب الما فددة صيهدد غ إلددب اللددس،ل ال ددحلا فدد  بلددين إ جدديز 
 الض  ن ال  يم
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الاظدييا  صهد  )كديبزي ( صلد  أحد  أ مدة الاغدة صامد  ف  صاح س م  أجمل مد ن شد، از
إردددد  )مجدددد  الدددد ي  محمددددد  بدددد  ياضددددو  بددددد  محمدددد  بدددد  إبددددد اهلم بدددد   مدددد  الشددددد، ازغ 

 الا، صزابيدغ(.
هدا صحا  الض  ن ال  يم ف  الليباة م   م ها فض  اين 729صل  الا، صزابيدغ ف  اكة 

  ادل يدوي( ثدم ارتضدل فد  ا يع الحا ا حتب إر  قيل: )ال أرديي حتدب أحاد  مدي ت  ادط
ال يمكددددة مدددد   مدددد ه إلددددب شدددد، از لطاددددب الااددددما صقدددد  اشددددته  بيلا، صزابدددديدغ رلددددبة إلددددب 

 )ف، صزابيد( صه  م يكة جكو  ش، از اين مكهي أبوه صج ه.
)أغ  بحل )الا، صزابيدغ( ف  طاب الاام فلديف  إلدب م د  صالشدييا صد دل بدلد الد صي

  ٍد م  ابيب الاامي، أم ديل التضد  اللدبا  صابكد   ال صلة الا ميرلة( صالهك ا صتتامذ  اب
 سددد  الوهدددي  صابددد  الخبَّددديز محددد   دمشدددق الماددد ص  ص ،ددد هما حتدددب ذاع اادددم  فددد  

 اآلفيقا صصيب م جع    ه ف  الاغة صالح يث صالتال، .
 مددل )الا، صزابدديدغ( بيلتدد بيس فدد   دد س مدد ابس مكهددي م باددة الضدد س التدد  بدد أ ف،هدددي 

دْا  غ ص ،د ه مد   امدي، أاتيًذا  ملًقيا تاض ب  ك  ا ،  مد  الاامدي، مدكهم ال دلح ال َّ
الض سا ثم بحل إلدب الضديه س صلضد  هكديل  امي،هدي أم ديل ابد   ض،دلا صابد  هشديي صهمدي 

 م  أ مة الاغة ثم  يد إلب الض س م س أ   .
صالا، صزابدديدغ  دديلم صااددع الااددم صال ضيفددةا حدديف  ل  ،دد  مدد  الشددا  صالحاييددي  صالكددوادب 

اددين هددذا هددو ادد  مايرتدد   كدد  الماددول صاممدد ا،ا اددي  ه  اددب ذلددك ما فتدد  الج،دد س ص 
بددديلاغت،  الا بلدددة صالايبادددلةا صحبددد  الشددد ي  القتكدددي، ال تدددب صق ا،تهددديا ف،ددد ص  أرددد  قددديل: 
)اشت يه بخمل،  ألف م ضيل ذهًبي اتًبي( ف ين ال يليف  إال صصحست    س أحمديل مد  

 يكظ  ف،هي صيا، هي إذا بحل.ال تب يخ جهي ف  ال مكزل يكزل ا 
صبا  أن طي  الا، صزابيدغ ف  بلد ا ، سا ارته  ب  المطي  فد  )زب،د ( بديللم  حد،  

إلل   اات  يه صيحسهي صأم، هي )امش   إامي ،ل ب  العبيس( إلب ح  ت ا فامي جي،
هدد صاله امشد   797بيلل ف  إك ام ا صاين يح   دبا  الذغ اين ياالد ا صفد  ادكة 

 ،ل مك ددب الض ددي،ا ثددم تددزصج اللدداطين ابكتدد  صبددذلك ردديل الا، صزابدديدغ المايرددة إاددمي
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الاالي  ك ها حتب ي ص  أر  ألف اتيًبي صأباا  إلل  محمواًل  اب أطبيق ف دهي اللاطين 
إللدد  مماددو،س بيلدد باهما صقدد  باددل مدد  إ ددزاز )امشدد  ( بدد  صح صدد   اددب أال يايبقدد  أردد  

فمكادد  مدد  ذلددك بحجددة أن فدد  ذلددك ح ميًرددي لاددسلد حدد،  جددي،ه يلددتاذن مكدد  فدد  اللددا  
بددكا صقدد   صالعبدديد مدد   امدد ا صاددين ممددي قيلدد  لدد : )كيردده بددلد الددلم   ملددي، فياددتكيب 

 بالة  م ل(. أحلي   بك مي اين م،ًتي م  الااما فبيهلل  الك إال مي صهستكي
ما فتدد  صق دد ه طددل  الااددم مدد  جملددع بددلد الملددام، ا يكهاددون مدد   امدد  الغزيدد ا ص 

الواااةا صاهتم بيلاغدة ص اومهدي اهتميًمدي اس،دً ا حتدب ربدل صمهد  ف،هدي صفديق جملدع  امدي، 
   ه.. ألف )الا، صزابيدغ( ا ،ً ا مد  ال تدب أشده هي )الضديموس المحدلب( صهدو ماجدم 
ددي هددي ًل مدد  مادد دا  الاغددة الا بلددة صقدد  أثكددب )ابدد  حجدد (  اددب هددذا   ددخم ي ددم ام،

 الدد  فدد  حلددد  اال ت دديب صا ،دد  ال امدددي  الاغويددةا صا ،ددد  ال تددي  فضدديل: )ال مزيددد  
أ ددذصه  كدد ( صمدد  مؤلايتدد : )الدد صض الملدداو  فلمددي لدد  ااددمين إلددب ألددو ( ص)اددا  

ابدد   اللددايدس( فدد  الت ددو ا صاتددي  )الم دديبلا( صاتددي  )تكددوي  المالدديس فدد  تالدد، 
عبدددديس( صاتددددي  )تلدددده،ل الوصددددول إلددددب امحيديددددث الزا دددد س  اددددب جدددديمع امصددددول( 

 ب ي   ذصغ التم،،ز ف  لطي ف ال تي  الازيز(.. صا ،  م  ال تب  ، هي.ص)
صقدد  أ دددذ  كددد  الاادددم  امدددي، ا ،ددد صن مدد  بدددلد اإلادددلي أشددده هم )الجمددديل الم اكشددد ( 

مدي اتبد ا  ص)الحيف  اب  حج ( الذغ أ ذ  ك  الضديموس صأذن لد  أن يد صغ  كد  جملدع
بددديلااما صايرددده صفيتددد  فددد  ل،ادددة صمددد  هكدددي رددد   أن )الا، صزابددديدغ(  ددديش حلددديس حيفادددة 

 هد بم يكة زب،  بيللم 817ال لثي، الاش ي  م  شوال اكة 
 ـــــــــــــــ
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 شكيب أرسالنأمير البان 
 

ل د   شدا،ب أباددلن فد  ل،ادة االثكدد،  التد  توافددق أصل ل،ادة مد  بم ددين ادكة  هددد 1286صر
تمد  إلدب أاد س   يضدة صاميه أبوه بيام شا،با صه  تاك  بيلايبادلة )ال ديب ( صهدو يك

تعلش ف  ق يدة الشدوياي  التد  تباد   د  ب،د ص  ق ابدة  شد س أملديلا صلمدي بادل شدا،ب 
الخيملة م   م ه أح   ل  أبوه مااًمدي للاامد  مبديدئ الضد ا،س صال تيبدةا ثدم حاد  قد ًبا 
مدد  الضدد  نا ثددم د ددل م باددة امم ياددين فدد  با تدد  الشددوياي ؛ فكدديل قلددًطي مدد  الااددوي 

ي 1879هددد/ 1297رجا،زيددةا ثددم التحددق بم باددة الحامددة فدد  )ب،دد ص (  دديي صالاغددة اإل
 الما ص . صتاضب ف،هي دبصس الاغة الا بلة  اب ي  )الشلخ  س    البلتير ( الاغوغ 

دددي  صلددم ياددد  شدددا،ب أبادددلن اغ،دد ه مددد  ال دددسلةا فضددد  اددين يمادددك شددداوًبا فليً ددديا صحل،
هددذه اللدد  المبادد سا ثددم بحددل إلددب م هًادديا ص يطاددة قويددةا فسدد أ ياتددب الشددا  صهددو فدد  

ي صالتضدب بيلشدلخ )محمد   سد ه( صالشدلخ ) اد  يوادف( 1890هدد/ 1308)م  ( اكة 
م ددد   صدديحب ج يددد س المؤيددد ا امددي ايرددده لددد   لقددي  أدبلدددة مدددع ابدديب الشدددا ا، فددد 

بهدددما صاادددتايد  أم ددديل: أم،ددد  الشدددا ا، )أحمددد  شدددوق ( ص)البددديبصدغ(.. ص ، همدددي؛ فتددداث 
 مكهم.

لن حول  فوج  الايلم اإلادلم  م ديًبي بد ا، التخادف صالجهدلا ب،كمدي رظ  شا،ب أبا
تعددلش الددسلد امصببلددة صأهاهددي علشددة هيرئددة؛ فا ددذ يضاددب صدداحي  التدديبيخا صيلددتكطق 
المي   الاظلم يدوي أن ادين الملدامون طالادة موادب الح ديبس يا دذصن بايد غ اممدم 

مدد  اددل ماددينا يتاامددون مددكهم  رحددو التضدد ي صاالزدهدديبا صيادد  إلددب بلدهددم طددل  الااددم
صيكضاون  كهما ثم ي جاون إلدب بلدهدم التد  أصديبهي الجهدل ص مهدي الظدليا ف،كشد صن 

جسهتد ا صأ دذ  الاام الذغ تااموه  اب أي غ الملام، ا ص ع شا،ب أبالن يد ه  ادب
 يا   صيلال رال :

  مي ه  امابي  الت  أد  إلب  اف الملام،  
 أصببي ب م أن اإلالي دي  الاام صالامل   لميذا تا  صا صتض ي أهل

هددل ادد   دداف الملددام،  صتددا  هم ي جددع إلددب ابتادديدهم  دد  ديدد    ص دد ي التددزامهم 
 باصام ه  
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كلف يما  أن ياحدق الملدامون ب ادب الح ديبس مدع المحيفظدة  ادب ديدكهم اإلادلم  
 الحكلف  

ه التلدديلال  التدد  أاد ع )شددا،ب أباددلن( إلددب قامدد  صأصباقدد ا صأ ددذ يج،ددب  دد  اددل هددذ
تح، ه صتضاضد ؛ فد أ  أن الملدام،  إذا أبادصا أن ي دا صا إلدب أ ادب دبجدي  ادام المجد  
فيلحدددل هدددو الجهددديد بيلمددديل صالدددكاسا صأن  ،ددد  صاددد،اة لاوصدددول إلدددب الما فدددة الااملدددة 
صال يكلددددة صام لالددددة هددددو االلتددددزاي بمددددي جددددي، فدددد  اتددددي   ؛ الضدددد  ن ال دددد يما صاذا أباد 

 يتض موا إلب اممييا فاا،هم أن يااوا    ال لي صيليب وا إلب الامل. الملامون أن
صبأ  شا،ب أبالن أن الا ص امصل لمالي صالملام،  هو الجهلا صأن ابتايع رلدبة 
امملددة هدد  اللددسب فدد  تددا   الملددام، ا ص ادد،هم أن يحدديببوه باددل مددي يما ددونا صفدد  

  فدد  جملدع أرحددي، الادديلم اإلاددلم  الكهييدة ااددتطيع شددا،ب أبادلن أن يضدد ي لاملددام،
كتيًبي م  أ ظم ال تب صهو )لميذا تدا   الملدامون صلمديذا تضد ي  ،د هم( بااداو  ادهل 

 ممتع؛ ل   يوق  اممة اإلالملة م  ابي  الجهل صالتا  .
صلم يا  هذا ال تي  صح ه الذغ اتب  أم،  السلين شا،ب أبالن بدل اتدب اتًبدي   يد س 

م،  ت ددل إلددب  ملدد،  اتيًبددي ال يددزال با ددهي  ،دد  مطسددوع مدد   دد  اإلاددلي صالملددا
أهمهددي اتددي  )حي دد  الادديلم اإلاددلم ( ص)تدديبيخ  ددزصا  الادد  ( ص)الحاددل اللك اددلة 
ف  الحاة امر لللة( ص)  صس االتحيد ب،  أهل الجهيد(.. ص ، هي مد  ال تدب صالمضديال  

 صال بااي  الا ي س.
لدب )امادتيرة( ح،دث التضدب بيلم داا ال س،د  صايف  شا،ب إلدب أمديك    يد سا ف حدل إ

يا ثم 1892هد/ 1310)جميل ال ي  امفغير ( صتاث  باف يبها ثم ايف  إلب ف رلي اكة 
إلدددب ل،سلدددي ح،دددث ار دددم إلدددب المجيهددد ي  الملدددام،  الدددذي  اددديروا يحددديببون اإليطددديل،، ا 

رهم صاتب م  هكديل إلدب مختادف الجهدي  اإلادلملة يحدث الملدام،   ادب رجد س إ دوا
ل،سلدديا صحددث أبكي،هددي  اددب السددذل صالادد ا،ا صتادديصن مددع الشددلخ محمدد  بشدد،  ب ددي  أبكددي،

صاتددب أببادد،  افتتيحلددة فدد  ج يدد س )المؤيدد ( حددول هددذه الض ددلةا صادديف  إلددب الم يكددة 
ي ل،كشددط م باددة ف،هدديا امددي أردد  قدديد ف قددة مدد  المتطددو ،  للحدديب  1914اددكة  المكددوبس

لدددددة امصلدددددبا صأادددددس جمعلدددددة )ه،ئدددددة الشددددداي   إرجاتددددد ا صحااي،هدددددي فددددد  الحددددد   الايلم



 248 

يا صأصدد ب ج يدد س )اممددة الا بلددة( بيلاغددة الا رلددلة 1924اإلاددلملة( فدد  ألميرلددي اددكة 
 ف )جكلف( ل، افع  اب صاحيتهي    ق ييي أمت .

صظل شا،ب أبالن ياتب    أحوال الملام،  صق يييهم صمشيكاهم حتب توف   ديي 
غ دافدع طدويًل  د  ق دييي اإلادلي صالملدام،  يا ف مه الالين الذ1946هد/ 1366

 ش ًقي ص  ًبي با  مي أد  مي  ال .
 ـــــــــــــــ
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 أحمد شوقيأمير الشعراء 
 

كين الكيس ف  ارتظيب شي   يشال الحمياةا صيتغكدب بديلازس صال  امدةا صيوقد  مشدي ل 
ل بديب أم ديل ال وبس ف  الضاو ا با  أن ظاوا فت س طوياة مح صم،  م  ظهوب الشا ا، ا

الحيادمةا  ج ي ا صالا زدقا صالمتكس .. ص ، هما صجي، شدا  أحمد  شدوق  فد  الاحظدة
رغًمدددي هيدً ددديا صلحًكدددي شدددجل،ي  دددذًبيا يتلدددال إلدددب الكادددوس صالضادددو  للفدددل   ا،هدددي الادددزس 

 صال  امة.
ت اد ا  ي م 1870صل  أحم  شوق  ف  الضديه س فد  اللديدس  شد  مد  أكتدوب  ادكة 

ضول شوق     رال : إر    ب ا ت ا ا يورير ا ج ال  أصدول أببادة صأي يوريرلةا ي
 ف  ف صع مجتماةا ت ااهي ل  م  .

رشا ف  ب،ئة مت فةا إذ  يش ف  ق     يوغ م   ح،ث ايره ج ت  م  صصدلاي  
الض دد ا صد ددل اتَّددي  الشددلخ صدديلا بحدد  اللدد، س زيكددب بيلضدديه س صهددو فدد  ال اباددة مدد  

إلبت ا لددددةا صمكهددددي إلددددب الم باددددة التجه،زيددددةا صقدددد  مددددكا  مدددد ها ثددددم م باددددة المستدددد يين ا
المجيرلددة رظددً ا لتاوقدد ا قدديل الشددا  فدد  ال اباددة  شدد  مدد   مدد ها صأ جددب بدد  أاددتيذه 

 )حل،  الم صا (. الشلخ
صممدددي يددد ل  ادددب رسو ددد  الشدددا غ المباددد  أن أادددتيذه فددد  الاغدددة الا بلدددةا صادددين شدددي ً ا 

لتام،دذ مد  أادتيذها صادين هدذا الشدلخ ف لًحي به  بشدي  يت  ف دين يجادس مكد  مجادس ا
يكظم الض دي   الطدوال فد  مد ح الخد يوغ توف،دق؛ اامدي حدل موادم أص جدي،  ،د ا صقسدل 
 أن ي ااهي إلب الض   ل   تكش  ف  ال حفا يا  هي  اب شدوق ا فل داا شدوق 

امبلدي ا  ف،هيا فلمحو هذه ال امة أص تاك صيا ل هذا الشط  أص ذالا أص يلضب با 
تدددم أحمددد  شدددوق  تاالمددد  ال ددديروغ التحدددق بم بادددة الحضدددوق ل باادددة الضددديرونا صباددد  أن أ

 إجيزس لات جمة. صق ب بهي اكت، ا ثم ار م إلب قلم الت جمة صريل با  اكت، 
صبحام ت ب،ت  ف  ق   الخ يوغ فض  أ ذ يكش  ق ي  ه ف  م ح الخد يوغ توف،دقا صقد  

يا صرظددً ا 1888ب يددل اددكة إ 7رشدد   أصلددب ق ددي  ه فدد  ج يدد س الوقددي ع الم دد ية فدد  
ل اة شوق  بيلض   فض  أباا  الخ يوغ  اب راضت  ف  با ة إلب ف رلي إلتميي دباات  
ف  الحضوق صاآلدا  بجيماة مورسال  ببيبيسا ص يد شوق  إلدب م د ا فامدل فد  قلدم 
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الت جمة بيلض د ا صظدل يتد بج فد  المكيصدب حتدب أصدبا ب لًلدي لهدذا الضلدما صأصدبا 
  يوغ عبدديس حامدد  الددذغ  اددف الخدد يوغ توف،ددق صأرددلس مجالدد  صبف،ددقق يًبددي مدد  الخدد

بحاتدد ا صأ ددذ شددوق  يم حدد  بض ددي  ها حتددب اددم  )شددي   امم،دد  ( صجددي،  الا صددة 
محمد  شدوق  للخد ج مد  الضادص الددذهس  الدذغ ادين محسوًادي فلد ا حد،  أباد الخدد يوغ 

حددتلل عبدديس حامدد  ال ددير  أن ي ددم إلددب صددا  أبكددي، الشدداب لل ددغب  اددب قددو  اال
 اإلرجا،زغ حتب يلتج،سوا لمطيلب  صهكي جي، دصب أحم  شوق .

فا ذ شوق  يكيدغ بيلح ية صاالاتضلل صيكش  ق ي  ه ف  حب الوط ا صيلدي  ه  ادب 
الدددسلدا  ذلدددك الخددد يوغ عبددديس صيشدددجا ا فكادددب اإلرجا،دددز الخددد يوغ عبددديس إلدددب  ددديبج

،ز أحمد  شدوق  صشدار ا صارمدي ص ،كوا ب اًل مك  اللاطين )حل،  ايمل( صلم يت ل اإلرجا
إل،هددي  في تدديب   زمددوا  اددب رفلدد  هددو اآل دد ا فخ،دد صه أغ الددسلد التدد  يحددب أن يددذهب

ي صهكددديل أ ددذ يدددكظم ق دددي  ه فدد  أمجددديد الاددد   1915إاددبيرلي )أرددد لس الادد  ( ادددكة 
 صدصلتهم البي  سا صيكش  ق ي  ه ف  حب الوط ا صيكيجل  بض ي   ااهي حب صحك، :

 صحباك ف  صملم الضاب ريم    ميق قاس أحباك م   م  أ 
 إذا ظه  ال  اير  اب الائيي الجمارك  بك التيبيخر يوًمي
 أص ا الوج   صال رلي أميم  مجاك بحهر بيل رلي شال،ي
كًَّة جماْه ذ  يًبي فرك  اإلبي،ر    الزحيي صأرظ  ج   فل  ر
ص م  الحليي صهسترك   ،  هلَّيٍ  ي  اً ي  أش َّ  اب الا   

 صيضول:
بي صأييي أرْرل  ا تل  الكهيب صالا،ل يركل   اذا ا ل  ال   
 أص أا  ج ح  الزمين المؤا  صال م   هل ال الضاب  كهي

 بقَّ صالاه  ف  الاليل  تضل  كامي م   الاليل   ال 
صبا  أن ق ب شوق  ف  بلد امر لس فت س طوياة ص ب الااو  ك ا ص يد إلب الدسلد 

يا صفددد  اإلاددداك بية صالضددديه س تجمدددع الشدددبي  الادددتابيل 1919ادددكة فددد  شددده  فس ايددد  
شددوق ا فتدداث  بدددذلك الموقددفا فضددديل يخيطددب صطكددد  الغدديل ا صقددد  بأ  أن  ودتدد  إلدددب 

 أبض الوط  تشب   ودس الشبي  با  المش،ب:
 اار  ق  لض،ه بك الشبيبي صيي صطك  لض،تك با  ياس



 251 

حليتددد  ثمًكدددي لاح يدددة فددد  ظدددل  ص ددديد شدددوق  صالدددسلد فددد  حيلدددة  الدددينا صالشددداب يددد فع
 ملتام   يصبا فام يضف ماتدو  اميد غا بدل أطادق للدير  مشديبًاي أبكدي، صطكد  فد 
محكتهما صقيي بد صبه الدوطك   ادب أكمدل صجد ا صأثسده أرد  شدي   الدوط ا المد افع  د  

التادد قا  حضوقدد  فدد  صقدده الشدد سا صاددين ي يدد  لدمددة الا بلددة صاإلاددلملة الوحدد س ص دد ي
مشدهوبسا يا فهدي ادل  ق دي    د ا، -صداب    الد  صادام- ح ال اول صلشوق  ف  م

 م  يض أ بيلا بلة.
ص دديش شددوق  حتددب رهييددة الامدد  يتغكددب بيلوطكلددة صالح يددةا حتددب أجمددع الشددا ا،  اددب 
ز يمتدد  فدد  م،دد ان الشددا ا فجددي،  الوفددود مدد  اددل الددسلد التدد  تكطددق الا بلددةا لتبددييع 

شدددي   حددديف  إبددد اهلم فددد  حادددل ت  يمددد  يبيياددد  شدددوق  بإمددديبس الشدددا ا صصقدددف زم،اددد  ال
 بز يمت  لاشا ا، بض ، س يضول ف،هي :

 صهذغ صفود الش ق ق  بيياه ما  أم،  الضواف  ق  أت،ه مبييًاي
 ي با  أن ت ل ت اًثي شا ي،ي اس،ً ا.1932صظل شوق  يكش  الشا  إلب أن توف  اكة 

 يضول ف  همزيت  :
 م ............يا ف  أهلر ال  ق  صاممكي،ر بلو  امميرة ف  ال بي صال  ق  ل

قر ال س ا،ر   يي م ْ  ل  ام لقر مي تهو  الال ...........مكهي صمي يتاشَّ
هي ...........ديكًي تر  ،ر بكوبه اآلري،ر   لو لم ترضم ديكًي لضيمه صح  

 زارتك ف  الخاق  الاظلم شمي ٌل ...........يرغ   به َّ صيولعر ال  مي،ر 
 لجميلر فاره شمسر امي   ...........صملحةر ال  يق  مكك أيي،ر أمي ا

 صالحل  م  ا ي الوجوه ص ، ه ...........مي أصت  الضوادر صالز مي،ر 
 فإذا اخو  باغه بيلجود الم   ...........صفااه مي ال تاال امروا،ر 

بًا ............ال يلته،  بااول الجرهل،ر   صاذا  او  فضيدبًا صمض  
 ذا بحمه فاره أيب أص أٌ  ...............هذان ف  ال رلي همي ال احمي،ر صا

 صاذا   سه فإرمي ه    بٌة ...........ف  الحق  ال  غٌ  صال بغ ي،ر 
 صاذا ب ،ه فذال ف  م  يت  ............صب ب ال  ،  تحاٌم صبيي،ر 

 ي،ر صاذا  طسه فاامكيب  هزٌس............تا ص الكَّ غَّ صلاضاو  با
 صاذا ق ،ه فل ابتلي  اار مي.............جي، الخ وي م  اللمي، ق ي،ر 
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 صاذا حم،ه  المي، لم يوبد صلو............أن  الاليص  صالماول ظمي،ر 
 صاذا أج   فاره ب،ه   لم...............ي  ل  ال  الملتج،    ا،ر 

 ه ي ال الشي،ر صاذا ما ه الكاس قرْمه  بس   هي..........صلو أن مي ما 
 صاذا بك،ه فخ،  زصٍج  ش ًس..........صاذا ابتك،ه ف صرك اآلبي،ر 

 صاذا صحسه بأ  الوفي، مجلمي..........ف  ب دل امصحي ر صالخاطي،ر 
 صأذا أ ذ  الاه  أص أ ط،ت ..........فجملع  ه ل ذمٌة صصفي،ر 
 صاذا مش،ه الب الا ا فغ كاٌ ..........صاذا ج يه فإرك  الك بي،ر 
 صتم ا حامك  لالفل   مر ابيًي...........حتب ي ،ق با  ك اللاهي،ر 

ٍ، م  اطيل مهيبٌة...........صل ل راٍس ف  ر ال بجي،ر   ف  ال راس 
 يايهي امم    حلبك  بتبًة .........ف  الاام أن داره بك الاامي،ر 

 الذا ر  ية ببك  ال س   الت ............ف،هي لبي   الماجزا   كي،ر 
ي الساغي،ر صالا حي،ر   ص بر السلين  ل  إذا التضه الااغب.........صتض  
 ررلخْه ب  التوباسر صه  ص ،ئٌة........صتخاف اإلرج،لر صهو ذاي،ر 
ه  ر يظر ب  صقيي ح  ا،ر   لمي تمشب ف  الحجيز حالم ر........ف َّ
 أزب  بمكطق أها  صبليرهم..........صحٌ  يض  ر دصر  الساغي،ر 

 ن أصيبٌع جماه ي ًا.......ه  أره بل أره ال، ر السل ي،ر الم احو 
 مي جئهر بيبك  ميدحًي بل داعلًي............صم  الم يا ت  اٌع صد ي،ر 
 أد ول    قوم  ال اي  مزمٍة.........ف  م اهي ياضب  الك بجي،ر 

 أدب  باول   أن راواهم.........ثضٌة صال جمع الضاو  صاي،ر 
 علٌم بيطٌل..........صرعلمر قوٍي ف  الضر،ود بل،ر بق صاا ص  هم ر

 ظامروا ش ياتك الت  راكي بهي.........مي لم يكل ف  بصمة الاضهي،ر 
رلي بهي اللا ا،ر  ي  صال ا  مشه  الح يبس ف  اكيهيصاهت  ........ف  ال   
 صاب  الك   مي صحب ال اجب............حيٍد صحكَّه بيلال صجكي،ر 

محي،ر صااتضسل ا  ل  وان ف    فيتهم.............بجكين   ٍن  لك اللا
  ، ر الواي ل مْ  يضع مكهرم  اب..........اسب إللك فحلس  الزه ا،ر 

 ـــــــــــــــ
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 العقاد محمود عباس
 

فددد  أق دددب ال دددا، ا صفددد  باددد س تحلطهدددي تدددلل مددد  ال مددديلا صال تكضطدددع  كهدددي أشددداة 
م يكددة الشددمس صالتدديبيخا ااددتضساه أادد س محمددود الشددمس اللفحددةا فدد  م يكددة )أاددوان( 

ددم   : عبيًاددي فدد  يددوي الجماددة ال دديم   أفكدد غ إبدد اهلم م ددطاب الاضدديد مولددوًدا ج يددً اا ار
ي فه صلده رلدوس الد اب إلدب محمدود أفكد غ ماديصن قادم 1889صالاشد ي  مد  يور،دو  ديي 

 محاوظي  الم يكة يكضا  إلل  البش  ا صيهكئك  بهذا الح   اللا، .
ن أج اد الاضيد ياماون ف  صكي ة الح ي ا فا فوا بدذلك الاضدب الاضديد؛ الدذغ يطادق كي

الما فدةا   اب م  ياض  الح ي ا صرشا الطال ال غ،  عبيس ب،  أا س تا     حدق
فمكذ أن طاه  ،كيه  ادب ردوب الد رلي صجد  أبويد  يلدتلضظين قسدل الاجد  مدا، ال دلسا 

بددل إن أاددمي،  -صدداب    الدد  صاددام-حددب لاكسدد  صاددين دا ًمددي يلددتمع إلددب عبدديبا  ال
الكس  ص ل  ايره تت دد ف  جكبي  الس،ه ل،ل رهيبا صال  جب ف  ذلك فاامي، إ وتد : 

 محم  صاب اهلم صالمختيب صم طاب صأحم  صالطيه .
صف  ب،ه بيا  ق يم  يش عبيس الاضيد ماتز،ا بكال ا  ،وًبا  ادب أهاد  صا امتد ا تاضدب 

تَّدي  الض يدة.. حتدب إذا عبيس الاضيد مب يدئ الض ا،س صال تيبةا صحا  الضد  ن ال د يم فد  ار
مددي باددل اللدديباة مدد   مدد ه ألحضدد  صالدد ه بم باددة أاددوان االبت ا لددةا صبدد،  جدد بان هددذه 
الم باة ظه    لمي  الذاي، صالكسوس  اب عبيس الاضيدا صاين م بس الاغة الا بلة 

 اات  ف  اإلرشي،.ياجب ب  إ جيًبي ش يً اا اامي طيلع ا  
صف  يوي م  اميييا صب،كمي عبيس ف  الا قة ال اباة االبت ا لةا إذا بيلشلخ محمد   سد ه 
الددذغ ايردده لدد  مايرددة اس،دد س فدد  ذلددك الوقدده يددزصب الم باددةا فلطاادد  مدد بس اإلرشددي، 
 اددب مو ددوع اتبددد  عبدديسا فا جددب الشدددلخ بدد  إ جيًبدددي شدد يً ا صقدديل: مدددي أجدد ب هدددذا 

تًبددي بادد ا ف يردده هددذه الجماددة التدد  قيلهددي الشددلخ محمدد   سدد ه حدديفًزا ال ددس  أن ياددون اي
 اواهي. قوي،ي لعبيس الاضيد ف  ذلك الوقه المبا ا جاات  يلاك ط يق ال تيبة دصن 

صفددد  الشددديبع الدددذغ ادددين يضدددع فلددد  مكدددزل اماددد سا ادددين عبددديس يلدددتمع إلدددب الض دددص 
مواهبد  امدبلدة صالشدا ية الخليللة م  ابيب الل ا ف يره هذه الض ص ادسًبي فد  تادتا 

إث ا،  ليل ا فارش  امريش،  قسل أن يسال الايش سا صرمه مواهب  امدبلدة أك د  صأك د  إذ 
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كدين صالدد ه ي دحب    دد  اددل يدوي إلددب جالدي  الشددلخ أحمدد  الجد اصغ امدبلددةا صاددين 
عبيس أحليًري يذهب إلب هذه الجالدي  بماد ده للاد ض  ادب الشدلخ الجد اصغ مدي اتبد  

 و ي  اإلرشي،ا صاين بيبً ي ف  حل الملي ل ال يي لة.م  مو 
مجاددة  صادين صالد ه محمددود أفكد غ يضتكد  بادد  المجدل  الشدده، س فد  ذلدك الوقدده م دل

اماددتيذ لددد) س    الكدد يم( ص)أبددو ر دديبس( ص)الادد صس الددوثضب( فض أهددي ال ددس  ال ددغ، ا 
 دوبس الا ابلدة فتداث  بد  صأ جب بهيا ص  وًصي مجاة امادتيذ لاسد    الكد يم  ط،دب ال

تددداثً ا شددد يً اا حتدددب إن عبيًادددي أ ددد ج صدددحلاة التام،دددذ محيكًلدددي بدددذلك صدددحلاة امادددتيذ 
 لاك يم.

صايره أاوان م يكة اليحلة يات  إل،هي اللي حونا صيختاطون باهاهيا فاتلحه الا صة 
يدة لعبيس ل،تح   ماهم صيختاب بهما امي تهلا  لد  الا صدة ل د  يدتض  الاغدة اإلرجا،ز 

ح،دث ايردده تتدد بس الاادوي بيلاغددة اإلرجا،زيددة فد  المدد ابس االبت ا لددة فد  ذلددك الوقددها 
 فض أ عبيس ف  امد  اإلرجا،زغ ا ،ً اا صأصبحه ل  ح ،اة أدبلة اس، س.

ص لل تاك الات س المبا س مد  حليتد ا أ دذ ال دس  عبديس الاضديد يحادم ا ،دً اا فا د  أن 
 بس  ادددم الكبدددي  صالح،دددوانا صظدددل الاتدددب يتمكدددب يدددتم تاالمددد  بيلم بادددة الح بلدددةا أص يددد

تحض،دق تاددك اآلمديل صهددذه امحدلي إلددب أن تخدد ج فد  الم باددة االبت ا لدة صح ددل  اددب 
ي صبأ  أبددوه أن ياتادد  بمددي ح ددل  الدد  مدد  الااددم صأن يادد،  فدد  1903شددهيدتهي اددكة 

ا م  أن يطلع الي صال ه.  الوظلاة الحاوملة )الم، غ( فام يج  الاتب بر ،
ارتظديبها  ماث ف  الس،ه ف  ارتظيب الوظلاة تحالًضي ل غبة صال ه صأف اد أاد ت ا صطديلص 

فتطوع بيلت بيس ف  الم باة اإلالملة الخ، ية بااوانا ل   صال  الاضيد اادتطيع باد  
يا صفددد  أثكدددي، 1904فتدد س أن يوظاددد  باببادددة جك،هددي  بيلضلدددم المددديل  بم يكدددة قكددي ادددكة 

زمل ددد  المدددوظا،  مددد  أرحدددي، قكدددي ياضددد صن الكددد صا    ماددد  بيل دددا،  ادددين هدددو صباددد 
 امدبلددة إللضددي، الزجددل صمضطو ددي  الشددا  التدد  يكظمورهدديا ثددم ارتضددل عبدديس الاضدديد فدد 
الادديي رالدد  إلددب م يكددة الزقدديزيقا صأ ددذ يتددد دد  اددب الضدديه س اددل أاددسو ،  ل،كهددل مددد  

 ر صاتهي امدبلة صيضتك  مكهي ال تب الالمة.
الاضدديد مدد  صظلاتدد  بادد  أن مددلَّ مكهددي؛ فددذهب إلددب الضدديه س  ي ااددتضيل1906صفدد  اددكة 

صالتحدق بم بادة الاكدون صال دكي عا ثدم ت اهددي ص مدل بم داحة السد قا صادين يلدا  فدد  
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حج س يلتاج هي بب اة ق صش ي ع ف،هدي ادل مدي يمادك مد  اتدب ق يمدة ادين يشدت يهي 
 دد  مواجهددة مدد  حدد  امزهدد  الات،ددقا صتتا دد  أحددوال عبدديس الاضدديد الميديددةا صياجددز 

أعبي، الحليسا حتب إيجيب الحج س الت  اين يلا  ف،هدي أصدبا يم دل لد  مشدااة اس،د سا 
في ددط  إلددب ال ح،ددل إلددب با تدد  أاددوان تيبًاددي اتبدد  صمتي دد  فدد  الحجدد سا فماددث هكدديل 

ق ددد، سا ثدددم  ددديد إلدددب الضددديه سا فدددتما  مددد  الامدددل بج يددد س ال ادددتوب مدددع الما ددد   مددد س
ي بم تب ق به اتة جك،هي ا صااتطيع 1907صج غ اكة اإلالم  ال س،  محم  ف ي  

الوقها  أن يج غ ح يً ي صحفل،ي مع الزعلم اا  ز اولا صاين صزيً ا لامايب  ف  ذلك
ي تاطادده صددحلاة ال اددتوب في ددط  1909فاحدد    ددجة صددحفلة اس،دد سا صفدد   دديي 

 ال يون. محم  ف ي  صج غ أن يسلع اتب  للل د بهي أجوب الاميل صأصحي 
 ق عبدديس الاضدديد  دد  ال يتدب اإلاددلم  محمدد  ف يدد  صجد غ بادد  صددحبة ااددتم   صافتد

 ديم، ا صا دط  عبديس الاضديد هدو اآل دد  لسلدع اتبد  للشدت غ ب مكهدي حيجيتد  صطايمدد  
 اب أن يشت غ  ، هي باد مي يجد   مدًل صتتحلد  الظد ص ا ل كد  مد ض فضد ب اللدا  

ة إلددب أن ااددتايد صددحت ا إلددب أاددوانا صهكدديل يض دد  اددل صقتدد  فدد  المطيلاددة صال تيبدد
ي فيشدت ل فد  1911صشا  مد  م  د ا فاديد إلدب الضديه س مد س أ د   صادين ذلدك ادكة 

تح يدد  ج يدد س السلددينا صالتضددب ف،هددي بدديل  ،  مدد  امدبددي، صالشددا ا، أم دديل: طدد  حلدد، ا 
 ص س  ال حم  شا غا صالميزر .. ص ، هم م  حماة امقلي.

شددهوب فدد  ذلدك الوقدده محمد  المددوياح  مدد ي  صلاتده اتيبددي  الاضديد أرظدديب ال يتدب الم
قلم اإلدابس ب يوان امصقي ا في تيبه ملي   ايتدب بديلمجاس ام ادب بضادم اللدا تيبيةا 
ثددم  مددل فدد  ج يدد س المؤيدد  ل دديحسهي فدد  ذلددك الوقدده ال ددحا  ال س،دد  أحمدد  حدديف  

  وضا صقيي بتح ي  ال احة امدبلة ف،هيا صلم يسال الخيملة صالاش ي  م   م ه.
ي قديي الخد يوغ ب حادة فد  1914صف  أثكي، فت س  ما  بهذه الج ي س صبيلتح ي  ف   ديي 

الوجددد  البحددد غ للجمدددع ال ددداو  حولددد  لللدددتا،  شددداس،ت  صصدددحب ماددد  أحمددد  حددديف  
 وض لل وس اتيًبي    هذه ال حاة يلمل  اتي  ال حاة الذهس ا صفوجط الاضيد الدذغ 

يد سا بمحديصال  إل  ا د  بيلمديل للشدت ل كين يكو     أحم   وض أثكدي، غليبد  بيلج  
فدد  تح يدد  هددذا ال تددي  الددذغ يهاددل لاخدد يوغ صيشدد،  بدد ا فدد  حدد،  اددين الاضدديد يهدديجم 
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الخدد يوغ فدد  اتيبيتدد ا فغ ددب ل  امتدد ا صتدد ل المؤيدد  إلددب  ،دد  بجاددة ما ددًل الجددوع 
  اب الكايق.

ل حم  شدا غ صاتب الاضيد ف واًل رض ية ف  مجاة  ايظ مع الشي  ي  الميزر  ص س  ا
ي صل ك   د ج مد   ماد  بيمصقدي  بتد ب،  مد  بجديل 1914ي إلب اكة 1912م  اكة 

ي 1914الخ يوغا فايد إلب البطيلة صالحيجةا ص يد إلب با ت  أاوان يلتج،  بهدي ادكة 
 صظل بسا ت  ياتب الشا  صالخواط .

 لمي اشددتغل بيلتدد بيس فدد  المدد ابس الحدد سا هددو صصدد يق  مدد ه إبدد اه1916صبادد  اددكة 
ي فشماه الدسلد مد  أق دب الشدميل 1919 س  الضيدب الميزر  حتب ار لاه ثوبس اكة 

إلددب أق دددب الجكدددو ا ص ددلل تادددك الاتددد س  مددل الاضددديد بج يددد س امهدد ايا صادددخ  قامددد  
لادد فيع  دد  ال ددوبس صبجيلهدديا فت ادده مضيالتدد  أثددً ا اس،دد ا فدد  راددوس الم دد ي، ا صادديروا 

ة ال ددحف ادديروا يجدد صن فدد  الشددوابع صيكدديدصن يكتظ صرهددي بشددوق صلهاددةا حتددب إن بي دد
  اب ال حلاة بيام  قي ا، : "اق أ مضيال  الاضيد يي ج ع".

ئل الزعلم اا  ز اول ذا  م س    الاضيد فضيل: أديب فحلا ل  قادم جبديبا صبجولدة  ار
كيماةا صصطكلة صيفلةا صاطلع صااعا مي ق أ  ل  بحً ي أص بايلة ف  ج يد س أص مجادة 

المدد ضا فادديد إلددب  ي  دديصده1921بدد   ييددة اإل جددي ا صفدد  شددتي،  دديي  إال أ جسدده
با ت  أاوان الت  يلتج،  بهي دا ًمدي اامدي رزلده بد  محكدةا صفد  تادك الاتد س رشد  اتدي  

أحمدد  شددوق  هجوًمددي  الد يوان الددذغ أصدد به بيالشددت ال مددع المدديزر  صهديجم فلدد  الشددي  
 ش يً ا.

لددة بصًحددي ج يددً اا صأاددهم فدد  الك دديل صقدد  باددث عبدديس الاضدديد فدد  ره ددة م دد  امدب
 كد ا  الوطك ا ف ين قام  أقو  الحا صق  ااتاين ب  اا  ز ادول لمكيصد ت  صالد فيع

فظدل الاضدديد يد افع  دد  حددز  الوفد  الم دد غ باد  صفدديس اددا  ز ادولا صيا ددا الالدديد؛ 
 -صاددين   ددًوا بدد -ي صدديح صددلحت  المشددهوبس فدد  مجاددس الكددوا  1930فادد  اددكة 

مدددة  ادددب اادددتا اد أن تلدددحق أكسددد  بأس فددد  الدددسلد يخدددون ال ادددتوب صال قدددي ًل: إن ام
ي دددور ا فدددي تس صا قولتددد  هدددذه  ،ًبدددي فددد  المادددك فدددؤادا صحدددوام الاضددديد  ددد  تادددك التهمدددة 
صحدددددبس تلددددداة أشددددده ا ص ددددديرب مدددددي  ددددديرب مددددد  الشددددد ا  ا صاحتمدددددل متي دددددب اللدددددج  

تجددديصبها  صاال دددطهيدا صذاق الاضددد ا ص ددديرب المددد ضا صادددين الاضددديد  ادددب صددداة بااددد س
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  فدده مددي يايرلدد  مدد  فضدد  صبددؤسا فا  دده  الدد  ادد، س رس،اددة الضاددب مدد  هددذا الس،دده 
حا،هي ل، هك ا حتب يلتطلع ت ب،  أموبه صالتغاب  اب م ي ب الحليسا صبد الاضيد لهي 
الما ص  با  موتهي بان اال ابكدة لهدي صب يهدي صأفديض  ا،هدي مد  الاطدف حتدب ايرده 

 ت  وه باب،هي  
صطكددد  ص ددد  اإلادددلي دفيً دددي شددد يً اا صاتدددب الا يددد  مددد  ال تدددب  ددد  صظدددل يددد افع  ددد  

صأبددد  باددد  ال ددد يقا  -صددداب    الددد  صادددام- ظمدددي، اإلادددليا ف تدددب  ددد  محمددد  
ص مدد  ص يلدد  بدد  الول،دد ا ص  مددين بدد   اددينا امددي اتددب الاالدداة الض  رلددةا صاإلاددلي فدد  

 إلالي.الض ن الاش ي ا صحضي ق اإلالي صأبيط،ل   وم ا صمي يضيل    ا
صالاضددديد شدددي   اس،ددد  مددد  مجددد دغ الشدددا  فددد  الكه دددة امدبلدددة الح ي دددةا ص ددد   هدددو 
صصددد يضيه الشدددي  ان المددديزر  ص سددد  الددد حم  شدددا غ بدددارهم أصدددحي  م بادددة الددد يوان 

 صأص ب الاضيد رحو  ش س دصاصي  م  الشا  مكهي صح  امببا، .
مدبلددة صاالجتميعلدددة كمددي أن لدد  الا يددد  مدد  ال بااددي  صالبحدددو  فدد  ايفددة المجددديال  ا

 ي تدددمَّ ا تلددديبه   دددًوا بددديلمجاس ام ادددب ل  ييدددة الاكدددون 1956صاللليادددلةا صفددد  ادددكة 
ي ا مت  ال صلة فمكحت  جي زس ال صلة التض ي يدة لدآلدا  تضد يً ا 1960صاآلدا ا صف  اكة 

 مكهي لجهوده ف  مجيل الا   صامد .
 مدددي  ال يتدددب ال س،ددد  مدددي   مدددلق امد ا 1964صتحددد،  ادددي ة الكهييدددةا فاددد  ادددكة 

عبدديس الاضدديدا صبحددل  دد   يلمكددي بادد  أن تدد ل ثدد صس أدبلددة  ددخمة مجليلكددي الضيدمددةا 
 صبا  أن دافع بضام  صف  ه    اإلالي صالملام، .
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هلل( )حا    ديككا امي حاظه  ا،كي ديككي(.. اامدة قيلهدي الخالادة العبياد  )الضديدب بدي
صذلدك باد  أن قدد أ اتيًبدي لامدديصبدغ فد  الاضدد  فا جدب بد  صأثكددب  الد ا فمدد  ذلدك ال جددل 

 الذغ حا  دي  اإلالي  
ف  شوابع الب  س صف  زم  العبيا،، ا اين هكيل طال صغ،  لم يتجيصز ال اباة م  
 مدد ها صب   دد  أبلدد  صددكي ة )مددي، الددوبد( يض دد  الكهدديب اادد  أمدديي أبددوا  الملدديج ا 

ي، الددوبد لطددل  الااددم صبصاد المدد ابس مضيبددل دباهددم مادد صدسا يتضددوَّ  بهددي  اددب يسلددع مدد
 متي ب الحليس.

صق  أصبا هذا ال س  م  قيدس الا   صحماة مشي ل الاام صم  أب ز بجيل اللليادةا 
صقي ًلي مد  أ د ل الض ديسا صأديًبدي ري دًجي صمؤلًادي  ظلًمدي فد  شدتب فد صع ثضيفدة أمتد .. 

 ب  محم  ب  حس،ب الب  غ البغ ادغ( الشه،  بيلميصبدغ.. صل  إر  )أبو الحل   ا 
ي فددد  م يكدددة الب دد سا صرشدددا ف،هدددي يلدددض  طددل  الاادددم مدددي، الدددوبدا 974-هدددد364 دديي 

صي توغ م   ام الاامي، المشهوبي  ف  زمير ا صظل فد  الب د س حتدب ادمع أن  يلًمدي 
ي،ك ( فدتاام  ادب ي يد  ببغ اد يض  ه الطل  م  ايفة امرحي، هو )أبدو حيمد  اإلادا ا

الاضد  صالااددوي الشد علةا صأصددبا مد  م ي يدد ا صمدديزال ي حدل صيتكضددل فد  بددلد الملددام،  
طاًبدددي لاما فدددة حتدددب  ددديد إلدددب بغددد ادا ل،سددد أ ف،هدددي بحادددة الددد بس صالتددداللفا يتاضدددب  كددد  

صتولب الميصبدغ الض ي، ف  السلد الت  بحدل إل،هديا  الطل  الضيدمون م  بلد ا ، س.
ولب صظلاة قي د  الض ديس فد  رللديبوبا صذا ده شده ت ا صلضدب باق دب الض ديس كمي ت
هدددا صاددين أصل مدد  لضددب بددذلك فد  تدديبيخ اإلاددليا ص اددم المدديصبدغ أن توللدد  429ادكة 

الض دي، لدلس تشد يًاي لد ا صل كهدي باديلة صأميردة فد   كضد ؛ ف دين يتمهدل قسدل أن ي د ب 
ال ي دل الط يدق؛ فلض د  بحادم فلد  أحايم ا صيض أ اتي    صأحيديدث بادول ا حتدب 

ظام مح ا امي اين ج يًئي  يداًلا ال تا ذه ف    لومة ال ما يحام بيلحق حتب  ادب 
فض  أم  الخالاة العبياد  أن ياضدب )جدلل الد ي  بد   أصل  الض بب صأصحي  اللاطين.

 بويدد ( باضددب شيهكشدديه ام ظددم ماددك الماددولا صا تاددف الاضهددي، مددي بدد،  موافددقا ص ،ددد 
موافق من هذا الاضب ال يجدوز إال فد  حدق  ا صارحديز  دواي الكديس إلدب بأغ الاضهدي، 
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المدديرا، ا صارتظددد  الجملدددع بأغ الضي ددد  المددديصبدغ الددذغ ايرددده ت بطددد  بجدددلل الددد ي  
السددويه  صدداة صد صصدد اقة؛ صظهدد   شددجي ة المدديصبدغا فيرحدديز إلددب جيرددب الحددقا 

افتب بيلمكعا صأ جب جدلل الد ي  ب د ق  ص    م ل ف يً ا ف  ال بي   اب الحقا ف
صشددجي ت  فضدديل لدد : )أردددي أ اددم أرددك لدددو حيب،دده أحددً ا لحدديب،تك ا لمدددي ب،كدد  صب،كددك مددد  
أصاصددد  المحبدددةا صمدددي حمادددك إال الددد ي ا فدددزاد بدددذلك محادددك  كددد غ(.صلمي ذا ددده شددده س 

لة الميصبدغ أثكي، فت س إقيمت  ببغ اد لمي  ر      ك  م  ف ل ص اما صحل  بأغا صجل
 ق ب؛ ا ت،  للاون اا،ً ا ب،  بجيل ال صلة ف  بغ ادا صبك  بوي  ف  أصسهين م  ادكة

يا صاددين لض بدد  مدد  الحلدديس الللياددلة فدد    دد ها 1030هددد/ 422ي إلددب 991هددد/ 381
صا تلطددد  بددديمم ا، صالدددوزبا، أثددد  اس،ددد ا فضددديي باتيبدددة الا يددد  مددد  المؤلادددي  اللليادددلة 

س صدبااة صاااة م ل )امحاديي اللداطيرلة صالواليدي  ال ا اة الت  ص ب      س س اس،  
ال يكلدددة( صايرددده لددد  مايردددة ممتددديزس  كددد  اممددد ا، صالمادددول فددد    ددد ها ف دددين يت ددد ب 
الم ااددم صاالحتادديال  ال اددملةا صأاددك صا إللدد   ضدد  قدد ان الخالاددة الضددي م بددام     اددب 

يصبدغ بدديلحام صاشددته  المدد هددد.448  يجددة بكدده داصد أ دد  اللدداطين )طغ لبددك( اددكة 
صالوقدديب صامد  صالتااددف  دد  اددؤال  ،دد ها امددي  دد    كدد  التدد ي  صالتكددزه  دد  الاهددو 
صالهددزلا صشدده  المايصدد صن لامدديصبدغ بيل ددلح صالتضددو ا صهددم محضددون فدد  ذلددكا فضدد  
أ اب مؤلايت     الكيس ف     ه  وًفي م  أن ياون ق   يلطهي ال يي، صهدو يؤلاهديا 

ظه هدي إال باد  صفيتد ا صتد ل المديصبدغ الا يد  مد  المؤلادي  ص ه  إلب صد يٍق لد  أال ي
مكهي: اتي  ف  التال،  ص)الحيصغ( ف  الاض  الشيفا  ص)قيرون الوزابس صاليادة المادك( 

صالميصبدغ ما   اليا  إالم  يا  م  أصا ل م  اهتموا باادم  ص)أد  ال رلي صال ي (.
ا،ه مد  صحد  الضد  ن ال د يم صاللدكة الللياة صأصول الحادم اإلادلم ا يا دذ أف ديبه ص ب 

الكسوية الش ياةا صظل الميصبدغ ف    مة الاام إلدب أن في ده بصحد  إلدب بيب هدي فد  
هدددا صح دد  جكيزتدد  جمددع مدد  الخطبددي، 450يددوي ال لثددي،   دد  شدده  ببلددع امصل اددكة 

 صالاامي، صالض يس يود ور  إلب م واه ام ، .
 ـــــــــــــــ
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م يكة )طوس( إح   م ن بلد )فيبس( صبيلتح ي  ف  ق ية ) زالدة( جادس طادلن  ف 
صددغ، ان يكظدد ان إلددب صالدد همي صهددو يغددزل ال ددو ا أ ددذا يتدداملن أصدديبا ؛ صيتيبايردد  

 ف  إ جي  ش ي ا ت ل ام  مغزل  صأ ذ يكظ  إلب صل ي  )محم  صأحم (.
ضد  فهمدي ذلدك مد  رظد ا   ،كلد ا شا  الشدالضين أن أبيهمدي ي يد  أن يضدول لهمدي شد،ًئيا ل

صفجدداس.. ارهمدد   الدد موع مدد   ،كدد  ام  الددذغ  دد   بدديلتضو  صال ددلحا فضدد  تما دد  
إحلدديس جدديب  باردد  اددلمو  ق يًبدديا صلددم يتدد ل لول يدد  شدد،ًئي مدد  المدديل يا،كهمددي  اددب 
تحمدل أعبددي، الحلدديسا  دديدب ام  دايرد ا صذهددب إلددب صدد يق صفد  لدد ؛ فاصصدديه بت بلددة 

ي ا صتدد ل لدد  مددي اددين مادد  مدد  مدديلا صاددين قادد،ًلا صمددي  ام ا فامددل صل يدد  ال ددغ،  
دددا الطاادددد،  تكشدددئة ديكلددددة صدددحلحةا ص يماهمددددي مايمادددة ط،بددددة  ال ددد يق بيلوصددددلةا فكشَّ
صألحضهمي بإح   الم ابسا صايره أمهمي ت  يهمي باكيية اس، سا صتتديبع دباادتهميا فكبدل 

قددي  اددب أق ارهمدديا صبخيصددة )محمدد   الغزالدد ( الددذغ تااددم مبدديدئ الكحددو الطاددلنا صتاوَّ
 صالاغةا صحا  الض  ن ال  يما صتاام الاغة الايبالة.

صايف  محم  إلب )ج جين( للميع دبصس اإلميي )أبو ر   اإلامي ،ا (ا صفد  أثكدي، 
 ودت  إلب با ت  )طوس( قطع الا وص  ال  الط يقا صأ دذصا مكد  مخاتد  التد  ف،هدي 

ف،هددي رضددوًدا صمتيً دديا صادديبصا فدد  طدد يضهم؛ فتددباهم )أبددو كتبدد  صا ابيلدد ا ظك،ددي مددكهم أن 
حيم  الغزال ( صأ ذ ياا  ا،هم أن ياطوه أصباقد  صاتبد  التد  هديج  مد  أجاهدي صما فدة 

 امهدديا ص كدد مي  مددي ف،هددي؛ ف ددحك اس،دد  الا ددوص صقدديل لدد : الددف تددز م أرددك   فدده
 الددد  صادددام  أ دددذريهي مكدددكا أصدددبحه  ال تاادددم شددد،ًئي صبض،ددده بدددل  ادددم   صل كددد  أشددداق 

 ال تب.
صاين هذا دبًاي  ظلًمدي لاغزالد ا فاكد مي صصدل إلدب طدوس مادث ثدل  ادكوا  يحاد  
مي اتب فد  هدذه امصباقا حتدب ال يتاد ض  امد  لا دليع مد س أ د  ا صارتضدل الغزالد  

يا فددتاام الاضدد  صالمكطددق صالاالدداةا صأصددول 1080هددد/473إلددب م يكددة )رللدديبوب( اددكة 
 اب يد  )أبد  الماديل  الجدويك ( الماضدب بإمديي الحد م،  صادين  الاض  ص ، هي م  الااوي

 الغزال  أح  تلمذت  امذالي، فس ع ف  الاض  صأتض  الج لا صب أ ف  ت كلف ال تب.
صالزي الغزالددد  أادددتيذها يدددتاام  ادددب ي يددد ا حتدددب ارتضدددل إمددديي الحددد م،  إلدددب ببددد  اددددكة 

ث لضد  الدوزي  اللداجوق  يا فخ ج الغزال  م  رللييوب إلب الالا  ح،1085هد/478



 261 

)رظديي الماددك( الددذغ أك مدد  صبدديلل فدد  إك امد ا صاددين الغزالدد  ح،كئددذ متزصًجددي صلدد  ثددل  
 )حيم ( لذلك اك  أبي حيم . بكي  صصل  اام 

صريظ  الغزال  صريقش ف  س الجهيد    البيطل اوا، دا ل أص  يبج بلد اإلالي مدع 
زابس  ام  صقوس مكطض ا صأ جدب بد  )رظديي ام مة صالاامي، ف  مجاس الوزي ا فسه هم  

يا 1091هدددد/484الماددك( فددواله مك دددب التدد بيس فددد  الم باددة الكظيملددة ببغددد اد اددكة 
فاقسددل  الدد  الطددل  إابدديال شدد يً اا صاتلدداه حاضيتدد ا صذاع صدد،ت  صاشددته ؛ حتددب لضددب 

لتدد  بإمدديي بغدد ادا ف اادد  الخالاددة العبيادد  )الملددتظه  بدديهلل( بدديل د    اددب بادد  الادد ق ا
ارح فدده  دد  اإلاددلي؛ ف تددب الغزالدد  فدد  الدد د  ادد،هم: )الضلددطيس الملددتالم( ص)حجددة 

 الحق(.. ص ، همي م  ال تب الت  اشاه فليد ص لل هذه الا ق.
صت ل )الغزال ( الت بيس بيلم بادة الكظيملدةا صاتجد  إلدب ط يدق الزهد  صالعبديدسا صبحدل 

س ق دد، سا ثددم بحددل إلددب ب،دده إلددب  دد س مدد ن إاددلملةا ف حددل إلددب )دمشددق( صأقدديي مدد 
ددا   اددب اددل الطدد قا  المضدد سا صمكهددي ذهددب إلددب )ماددة( صا تدديب ط يددق الت ددو  صف َّ
صلدم يددزل الغزالدد   ادب حيلتدد  فدد  الزهدد  صالعبديدس حتددب طاددب مكد  اللدداطين الاددودس مدد س 
أ    إلب رلليبوب لات بيس صرش  الااما ل ك  لم يماث بهي مد س طويادةا فضد   ديد باد  

وسا صهكدديل أرشددا الغزالدد  زاصيددة لازهدديد صال ددوفلة صطابددة الاضدد  صالااددوي اددكت،  إلددب طدد
 الش علةا صظل بد)طوس( حتب توفيه   ف 

ي  د   ملدة ص ملد،   يًمدي ق ديهي فد  الاادم 1111هد/505جميد  اآل  س  يي  14
الملام، ا صال فيع    اإلادلي  د  أهدل  صالتاام صرش  الا   اإلالم  ال حلا ب، 

 ام    صالا ق ال يلةا صم  هكي لرض  ب الغزال  بد )حجة اإلالي(.ال ييري  
صلاغزال  مؤلاي  ا ، س تزي   اب أببامي ة؛ مكهي: )إحلدي،  ادوي الد ي ( ص)الوادلب( فد  
الاض  الشيفا  ص)تهيفه الالااة( ص)الملت اب ف  أصول الاضد (.. ص ،د  ذلدكا صمدع 

عبديبس اللددهاةاصالبا   د  التاض،د .. فجددزاه    دزابس إرتديج الغزالد ا فددإن أاداوب  يتلدم بيل
  ،ً ا  مي ق ي لمالي م    مي  جا،اة
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صل  )أبو الول،  محم  ب  أحم  ب  محم  ب  بش ( الشه،  بيب  بش  الحا،  ف  م يكدة 
دا ا هدددا صايردده  رددذال  يصددمة مدد   واصددم ال ضيفددة صالاكددون صاآل520)ق طبددة(  دديي 

كين أبوه قي ًليا أمي ج ه فض  اين قي   الض ديس بيمرد لسا فهدو يكتمد  ماد س   يضدة 
 صالض ي،. ف  الاام

رشا بض طبة صتاام الاض  صال يي لي  صالطب  اب ي  ابيب امايتذس ف    د ها صتدولب 
الضد ا،سا حتدب قديلوا  كد : إرد  لدم يتد ل  الض ي، بض طبةا صلدم يشدغا  هدذا المك دب  د 

 م   م ه بل دبس صال تاللف إال ل،اة   ا  صل،اة صفيس أبل    ل،اة
كيرده اددايدس ابدد  بشدد  الحالالددة  كدد مي ياددون مددع اتبدد ا صاددين يحددس بحددب زا دد  تجدديه 
كتددب الاالدداة التدد  اددين يحلددسهي بادد  الكدديس فدد    دد ه مدد  ال ادد  صال ددللة   فاددم 

فا دذ يضد أ ل بديب الالاداة  يهتم بمي يرضيل  كهي؛ مر  صاثق ادل ال ضدة فد   ض، تد  صديكد ا
م ددل أباددطو.. ص ،دد ها حتددب أصددبا  يلًمددي بيلاالدداة إلددب جيرددب ادداة  امدد  فدد  الاضدد  

 صاي    اوي    ه.
صرظددً ا لمايرتدد  الااملددة ااددت  يه )المك ددوب أبددو ياضددو ( ادداطين دصلددة الموحدد ي  إلددب 

  ا بدل ادين م اكشا فاك م  صق به تض يً ا اس،ً اا صلم ياد  ابد  بشد  ي تديد مجديلس الطد
المجدديلسا صباددل مدد  تااادد  أردد  أحدد ق شددا ه فدد  الغددزل أيدديي  يتااددف  دد  ح ددوب هددذه

بديهلل( إرد   شبيب ا صاين اب  بش  طس،ًبي.. يضول: )مد  اشدتغل باادم التشد يا ازداد إيميًردي
يدد   أن مدد  يامددل فدد  مهكددة الطددبا يددد    دد  قدد   إ جدديز   فدد   اضدد ا صيشددديه  

 ق،ق؛ ف،زداد إيمير  قوس صباوً ي.أ  ي، الجلم صه   اب رظيي د
صالب  بش  اتب ا ، س ف  الطدب؛ أهمهدي اتدي  )الاادل( صهدو مد  ال تدب التد  تتاد ض 
لددصيةا صق  اين اب  بش  فض،ًهي  يلًميا قيل  ك  اب  امربيب: اين يادزع إلدب فتدواه فد  

جتهد  صرهييدة الطبا امي يازع إلب فتواه ف  الاض ا صل  اتي  ف  الاض  اميه: )ب اية الم
 المضت  ( ص ،  ذلك م  ال تب ال  ، س الت  باغه  مل،  اتيًبي.
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صبا  هذه ال حاة الااملة المبيباةا م ض ابد  بشد  م ً دي شد يً ا صمدي  ل،ادة الخمدلس 
هدددا صرضددل ج ميردد  م )مدد اكش( إلددب ق طبددة حلددب صصدد،ت  ح،ددث 595صددا  اددكة  9

 المكشا صامج اد.
 ـــــــــــــــ
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 لكواكبيعبد الرحمن ا
 

رشا ف  اوبييا تكاس أصل أرليي الحليس ف  حابا صلا      أرايا  ف  الضيه سا صفلمي 
ب،  حاب صالضيه سا ص ، همدي مد  بدلد الملدام،  ايرده لد   طدوا ا صرظد ا ا ثدم ادين 

 ل  م  ذلك اا  د وا  ج يئة صص يحة إلب اإلصلح.
صاددلف ال صلددة صأبددي فدد اسا فادد  حاددب تاددك الم يكددة الماطددي،س التدد  أ  جدده المادد   غا 

المتكسدد ا صالادديباب .. ص ،دد هم مدد  الضدديدسا  صالبحتدد غا صابدد  الكدد يما ص دديش فدد  ظللهددي
ل   هد فد  1265 س  ال حم  ب  أحم  ب  ملاود ال واكس  اكة  صالشا ا،ا صالما  ي  صر

صلمددي باددل  سدد  الدد حم  ادد   -ب دد     كدد -أادد س شدد ياة تكتلددب إلددب اإلمدديي  ادد 
ف،ه أم ا فذاق م ابس الح مين مباً اا فاباا  صال ه إلب  يلت  الل، س صفلة الليداة تو 

بكه ملاود الكض،ب بارطيكلدةا ايرده تج،د  الضد ا،س صال تيبدة صالخدبا فاقديي  كد هي ثدل  
 اكوا  تاام  للهي الاغة الت الة صالض ا،س صال تيبة.

صالد ه الم باددة ال واكسلددة  ديد ال ددواكس  بادد هي إلدب حاددبا ل،تددولب صالد ه ت ب،تدد ا فاد ادد  
للاون تحده إشد اف  ح،دث ادين م بًادي صمد يً ا لهدذه الم بادةا فدتاام ف،هدي مبديدئ الد ي  
صالاغة الا بلةا صلمي اين  س  الد حم  ال دواكس   ادب ما فدة تيمدة بيلاغدة الت الدةا ادين 
يضدد أ ال ددحف الت الددة التدد  ت ددل إلددب حاددب بلددهولة فيتلددع تا ،دد ه صازداد  مايبفدد ا 

ال يرلددة صالاشدد ي  مدد   مدد ها  مددل بيل ددحيفة فاصددبا محدد با فدد  ج يدد س الادد ا   صفدد 
صه  الج ي س ال املة الت  ايره ت د بهي الحاومدة بديلاغت،  الا بلدة صالت الدةا صباد هي 
أباد ال ددواكس  أن يكضددل تج بتدد  ال ددحفلة إلددب اللدديحة الا بلددة فارشددا ج يدد س   بلددة فدد  

 الا فارشدددا ج يددد س )اال تددد ال( ف دددين م ددد، هي حادددب ادددميهي )الشدددهبي،( فا اضهدددي امتددد
 كيمصلب.

صشددغل ال ددواكس  الا يدد  مدد  الوظددي فا ف ددين ب لًلددي لضاددم المح دد ي  فدد  صاليددة حاددبا 
ص  ًوا فخ ي،دي فد  لجكدة امتحدين المحديم، ا صب لًلدي لاجكدة امشدغيل الايمدةا امدي  مدل 

تج بددة اس،دد س بيلحلدديسا بيلض ددي، صقدديي با مدديل  م ارلددة صتجيبيددة أكلددست   سدد س بيلكدديس ص 
صادددين فددد  ادددل أ ميلددد  ي دددط ي بكظددديي ال صلدددة صاادددتس اد الحاددديي صفلددديد اإلدابسا صادددين 

 الح  الكزاهة صاالاتضيمة صالا ل.
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صاين لا واكس  مايرة م موقة ف  با ه يض  ه أصحي  الحيجي  لض دي هيا صياجدا إللد  
ي ف،سدد غ بأيدد  فدد  جدد أس أببددي  المشدديكل لحاهدديا بددل اددين بجدديل الحاددم يلتشدد، صر  أحليًردد

صشددجي ةا ال يضدد ا ظيلًمددي  اددب ظامدد  صال يلدديلم جددي ً اا لددذلك حيببدد  صالس حاددب صبجدديل 
ي لامحيكمددة صهددو بدد غ، ممددي ررلددب إللدد ا  ال صلددة فدد  اماددتيرةا ف ددزص  ب   الدد  الددتهم فضردد   

ي ل،كش  ف،هي ف واًل م  1899هد/1316امم  الذغ جاا  يهيج  ا ،ا إلب م   اكة 
 ج ي س )المؤي (. يب  )طبي ع االاتس اد( ف كت

قددديي ال دددواكس  بزيددديبس الا يددد  مددد  الددد صل اإلادددلملة فطدددي  بلدددواحل إف يالدددي الشدددميللةا 
صاواحل  الي الغ بلدة صد دل الجزيد س الا بلدةا صات دل ب لادي، ابي اهياكمدي ردزل الهكد ا 

  ا صل د  المكلدة صااتض  ب  المضيي ف  م  ا صاين يكوغ أن يتم بحات  إلب بدلد المغد
 ي.1902هد/1320اكة   يجات 

صلدددم ياددد  ياددد   االادددتض اب أص باحدددة البددديلا فتددد اه فددد  تادددك الدددسلد التددد  يزصبهدددي يضيبدددل 
الز مددددددي، صال لاددددددي، صيجتمددددددع بدددددداف اد الشدددددداب صيدددددد بس أحددددددوال الددددددسلد االقت دددددديدية 
 صاالجتميعلدةا صمدي يشدلع ف،هدي مد  ردواح  ال داف صالالديد صمدي يد صب ف،هدي مد   وامددل

 الضوس صالكشيطا فجال هذه ال بااي  أايًاي ل  وت  اإلصلحلة.
اجل ال واكس  رتي ج دباات  محوال الملدام،  فد  زميرد  فد  اتديب،  لد  همدي: )طبدي ع 
االادتس اد( ص)أي الضد  ( صادين ال دواكس  يحديصل دا ًمدي أن يجمدع شدمل اممدة اإلاددلملة 

  بديلاام صحد ه يماد  أن ياد   الكديس لت ون قوس هي اة ت هب الملتس ي ا صاين يد   أرد
 أن الح ية أف ل م  الحليس رالهي صأك يا صأن الش   أ ز م  المك ب صالميل.

كمددي اددين يحدديب  السدد ع صيدد   أرهددي مدد ض يجددب م اصاتدد ا فلضددول  دد  أصددحي  السدد ع 
الدددذي  شدددوهوا صدددوبس اإلادددلي: )فمدددكهم الدددذي  اادددتس لوا بيمصدددكيي الضسدددوبا فسكدددوا  ا،هدددي 

 صالمشيه ا صأب وا  ا،هي اللتوبا يطوفون حولهي مرض س  ا،  مرْلت ا م ،  أبايرهي(.المليج  
صادين ال ددواكس  ادد يم الخاددق حتدب ق،ددل  كدد : إردد  مدؤد  الالددينا ال تؤ ددذ  الدد  هاددوسا 
يددزن ال امددة قسددل أن يكطددق بهددي صزًرددي دالًضدديا هدديدئ فدد  ح ي دد ا إذا قيطادد  أحدد  ادداها 

مي ارضطع م  الم ا رزي  الكاس ال يخ    مطمعا صارتظ  حتب يتم ح ي  ا ثم ي ل 
 صال يغ ي 
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مك دددبا شدددجيع فلمدددي يضدددول صياادددلا متوا دددع لابي لددد،  صالاضددد ا، يضدددف دا ًمدددي بجيردددب 
 ال ااي، حتب لضسوه باب  ال ااي،ا ف ين شايبه:

ير ق ْس  ا ير قروًتي ص ا ذ ا م ها ل لهر أ ْ    ْشهر ل ْلهر أ ْ     أ ر ي إ ْن   
ْيً ا ص  رم   ا ف ا ل ي   لا ل اكَّيس  ر ْال   ص   لي  أ   ي ر ز   أرذ 

ْا  ا ر ْال   ر ْاسر حر ٍ  ت     الم ذ لَّة  ار  ه مَّت   ه مَّةر ال  ب يب  ص 
صجي،  رهيية با   الح يدة صالدو   اإلادلم  فد  الشد ق الا بد ؛ فاد  ملدي، الخمدلس 

ي فيبق  س  ال حم  1902اكة  يور،و 14 هد الموافق1320م  شه  ببلع امصل اكة 
ال دددواكس  الحلددديس؛ فدددام  الخددد يوغ عبددديس ب فكددد   ادددب راضتددد  الخيصدددةا صبثددديه ال تدددي ا 

 صالشا ا، صالما  صن 
 ـــــــــــــــ
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 محمد بن عبد الوهاب
 

)محمدد  بد   سدد   فد  ق يددة )الا،،كدة( مدد  قد   )رجدد ( شدميل  دد   م يكدة ال يدديضا صلد 
هددد صرشددا بدد،  1115مدد  الحكسادد  الكجدد غ( فدد   دديي الوهددي  بدد  اددالمين بدد   ادد  التمل

صتهتد غ  -صاب    ال  صادام-أح ين أا س صيلحةا تضت غ ف  أفايلهي ب اول   
بلكت ا صاين صال ه قي دًلي فد  باد س الا،،كدةا فضديي بتحفدل  صلد ه ال دغ،  الضد  ن ال د يما 

ذ يحاد  ا ،دً ا مد  ص ام  الاض ا فكشا )محمد ( رشداس صديلحةا صاجتهد  فد  ال باادةا صأ د
 أحيديث باول   صاب    ال  صاام.

فامددي اسدد  اشددتيق إلددب زيدديبس ب،دده   الحدد ايا صهكدديل تتامددذ  اددب بادد   امددي، الحدد ي 
الش يفا ثم توج  إلب الم يكة المكوبسا صاجتمدع باامي هدي صشد،و هي صتاادم  ادب أيد يهما 

 الا اق( لطاب الاام.ثم  ض  )محم  ب   س  الوهي ( الازي  اب اللا  إلب )
صفدد  م يكددة )الب دد س( ايردده ب ايددة د وتدد  إلددب جملددع الملددام،  أن يا ددذصا ديددكهم مدد  

صد ي فد  جد أس الاديلم الملدام الدذغ  -صاب    ال  صاام-كتي    صاكة باول   
يحيصل أن يبا     ديك  ال مي الت ق ب  م    افي  صمستد  ي ا ممدي    د  ل دوبس 

  سا الذي  اجتماوا لمحيببت  صايذا  ا فخ ج حزيًكي مهموًمدي إلدب باد ها با   امي، الب
فوجدد  صالدد ه قدد  ارتضددل إلددب بادد س )حدد  يمددل( فيرتضددل ح،ددث صدديب صالدد ها صااددتض  هكدديل 
صاشته  بديلتضو  صصد ق التد ي ا صأ دذ يدام  بديلما ص ا صيكهد   د  المك د ا صيطيلدب 

لدددذي  ياتددد صن  ادددب الكددديس بيللددداب اممددد ا، بتطس،دددق حددد صد  ا صمايابدددة المجددد م،  ا
 صالكهب صاإليذا،ا حتب تثم   ال  با    وم  لضتا  صلاخلص مك .

ص اددم )محمدد  بدد   سدد  الوهددي ( بك،ددتهم ص دد بهما ف حددل إلددب با تدد  )الا،،كددة( صبحددب بدد  
أم،دد  السادد س )  مددين بدد  محمدد  بدد  مامدد ( صأك مدد  صقدديل لدد : قددم فدديدع إلددب   صرحدد  

ام الكيس أموب ديكهما ي  وهم إلب الخ، ا صيام هم بديلما ص ا ماكا فا ذ )محم ( يا
صيكهدددديهم  دددد  المك دددد  حتددددب اشددددته  فدددد  با تدددد  صالضدددد   المجدددديصبسا فجددددي، إللدددد  الكدددديس 
يلددتماون إللدد  صيلددتا، صن مدد   امدد  الوااددعا صظددل يك،دد  لهددم الط يددقا صيدد  وهم إلددب 

  الكديسا صالتادوا ط يق الحق صالكوبا صيك حهم بيلبا     ط يق الظامي ا حتدب أحبد
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حولدد ا فضددوغ راددوذ )محمدد  بدد   سدد  الوهددي ( صصدديب يحاددم بدد،  أتبي دد  صأر دديبه بشدد ع 
.  

صلمددي  اددم أم،دد  اإلحلددي، بددام  )محمدد  بدد   سدد  الوهددي (  ددي   اددب ادداطير ا فلدداب 
تلدمب )ال بعلدة( صادين أم، هدي )محمد   لضتا ا فيرتضدل محمد  بد   سد  الوهدي ا إلدب باد س

ًحيا فالهمد    أن يدذهب إلدب محمد  بد   سد  الوهدي  فد  مكزلد  ب  ااود( بجدل صديل
 بيل بعلددةا فلددام  الدد  صقدديل لدد : يددي شددلخ محمدد  أبشدد  بيلك دد سا صأبشدد  بدديمم  صأبشدد 
بيلملي  سا فضيل ل  الشلخ: صأرده أبشد  بيلك د س صالتماد،  صالايفلدة الحم،د سا هدذا ديد  

فضيل:يددي شددلخا اددابيياك  اددب ديدد     ا مد  ر دد ها ر دد ه  ا صمدد  أيدد ه؛ أيدد ه   
صباول ا ص اب الجهيد ف  اس،ل  ا صل كك  أ شب إذا أي ريل صر  ريل صأظهد ل   
 اب أ د ا، اإلادليا أن تستغد   ،د  أب دكيا صأن تكتضدل  كدي إلدب أبض أ د  ا فضديل: 

 دل أبً ا.ال أبيياك  اب هذاا أبيياك  اب أن ال ي بيل ي صاله ي بيله ي ال أ  ج م  بل
صتايهددد  امم،ددد  صالشدددلخ  ادددب أن يك ددد ا ديددد   ا صظدددل الشدددلخ محمددد  يحددديصل إزالدددة 
الخ افددي  صامبيط،ددل التدد  ال ي  دديهي اإلاددليا صمدد  ذلددك مددي ارتشدد  فدد  )رجدد ( صمددي 
حولهددي مدد  اددح س صاهكددة يخدد  ون الكدديسا صيدد  ون أرهددم ياامددون الغ،ددبا امددي ارتشدد  

ي  يد  ون أرهدم أصللدي،  ا بدل صجد  بهدي مد  ياسد  ف،هي با  المجير،  صالماتدوه،  الدذ
امشددجيب صامحجدديب مدد  دصن    ددز صجددلا فا ددذ الشددلخ )محمدد ( يدد  وهم بملددي  س 
امم،  )محم  ب  ااود( إلب دي   ا صياض  ال بصس ف  الاض  صالتالد،  صالحد يث .. 

ك ددحهم بيلامددل ص ،دد  ذلددك مدد  الااددوي الكيفاددةا صي اددل إلددب أمدد ا، السادد ان المجدديصبس ي
صبتطس،ددق شدد ع   فدديزداد  شدده س  -صدداب    الدد  صاددام-باتددي    صاددكة باددول  

الشددددلخ فدددد  اددددل بددددلد اإلاددددليا صتدددداث  ب  وتدددد  أردددديس ا ،دددد صن فدددد  الهكدددد ا صم دددد ا 
صأفغيرلدتين صالشدديي ص ، هدديا صتحمددل الشددلخ ال  ،د  مدد  امذ ا صظددل يجيهدد  فدد  ر دد س 

  ل،ك   الحدقا صيبطدل البيطدلا صادي  ه أر ديبه مد   ل دي    بالير  أصاًلا ثم بللا
 ااود.

صاادتم  فد  جهدديده أك د  مدد   ملد،   يًمددي يد  و إلدب ديدد   ا ف دين لدد  ف دل اس،دد  
البيطلا صالاودس إلب الحقا فيرتشد   ف   ودس الكيس إلب االلتزاي بش ع  ا صالبا    

لدديج  بتدد بيس اددلي   صاللددكة رددوب   فدد  الجزيدد س الا بلددة صمددي حولهددي صازدحمدده الم
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هددددا صااددددتم  أبكددديله صأحاددديده صتلم،ددددذه 1206المطهددد سا حتدددب تدددوف  الشددددلخ فددد   ددديي 
صأر يبه ف  ال  وس صالجهيدا صتحذي  الكيس م  الس ع صالخ افي ا صمي تزال د وت  لهدي 

 أر يبهي صمؤي صهي ف  جزي س الا   صمي حولهي حتب ال،وي.
 ـــــــــــــــ
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 ين األفغانيجمال الد
 

)إركدد  ا ددض  محاددق يدد   ف ددي، هددذا الادديلم الالددلا  ددلًضي لط، اردد    صاركدد  متاجددب 
 مك ما إذ ت ي صن أن تحبلور  ف  هذا الضاص ال غ، (.

فدد  ق يدددة )أاددا   بددديد( إحدد   الضددد   التيباددة ل يبدددل  يصددمة )أفغيرلدددتين( حيلًلدديا صلددد  
ب( ْا   يا صيكته  رلب  إلدب  اد  1838هد/1254اكة  )محم  جميل ال ي  ب  الل،  ص 

ص ددد   بجمددديل الددد ي  امفغدددير  رلدددبة إلدددب باددد ه  -ب ددد     كددد -بددد  أبددد  طيلدددب 
 )أفغيرلتين(.

ارتضل مدع صالد ه الدذغ ادين يامدل م بًادي فد  )كيبدل( صهدو فد  ال يمكدة مد   مد ها فااده 
 ن لدك  أرظيب م  حول  بذاي   الش ي ا ممي جال صال ه يحازه إلب التاام قي ًل ل : )لض 

 أن تتاام يي جميل(.
الايشد سا فحاد  الضد  ن ال د يما  صأا ع جميل ال ي  يتاضب الاام ف  مكزل  حتب بال ا 

الا بلددةا صظهدد  حبد  الشدد ي  لامكيقشددة فدد  الملددي ل ال يكلددةا  ص ادف  اددب دبااددة الاغددة
صقددد أ فددد  الاغدددة صامد  صالتددديبيخ صالت دددو  صالشددد ياةا امدددي بددد ز  هوايتددد  لاددد حل  

 ايب.صاما
ي ألحض  صال ه بم باة )قزصي ( الت  ادين يامدل بهديا صمادث 1848هد/1264صف  اكة 

بهددي  دديم، ا صفدد  تاددك الاتدد س ظهدد  اهتميمدد  ال س،دد  ب بااددة الااددويا ف ددين ي ددا  إلددب 
اطا المكزل يتامل الكجوي صيحيصل دبااتهي   ص ك مي ارتش  م ض الطي ون بضدزصي ا 

كدد  فدد  الوصددول إلددب أادد اب المدد ض صأاددبيب ا حدديصل دبااددة أجلدديد المددوتبا بغبددة م
 ي.1849هد/1266فخي  صال ه  ال ا فيرتضل ب  إلب طه ان أصا ل اكة 

صف  طه ان اال جميل ال ي     أكس   امي هي ف  ذلك الوقها فض،ل ل : إر  )أقيا،  
صيدق( فتوج  مبيش س إلب مجال ا فوج ه جيلًلي ب،  طلب  يضد أ اتيًبدي   بل،ديا صيشد ح 

ح   الملي ل الااملدةا صالحد  جمديل الد ي  أرد  قد  شد حهي شد ًحي مدوجًزاا فطادب مكد  إ
أن يا،  ش حهي ب وبس أك   تا ،ًل حتب يتاهمهي الجملدعا فتاجدب الشدلخ مد  ج أتد  
صف ول ا صل   جميل ال ي  أجيب  بان طاب الاام ال ف ول فل ا ثدم قد أ جمديل الد ي  

يرد ا صأقسددل  الد  ص ددم  إلددب صد به صقسادد ا ثددم الملدالة صفلدد هيا فتحد ل الشددلخ مدد  ما
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أبال إلب صال ه يلت عل ا صأم ه أن يشت غ لجميل عبي،س ص ميمدةا ثدم قديي الشدلخ بادف 
 الاميمة صص اهي ب، ه فوق بأس جميل ال ي  ت  يًمي ل ا صا تزاًزا باام .

ثددم تدد ل جمدديل الدد ي  طهدد انا صادديف  مددع صالدد ه إلددب الكجددف بدديلا اق فدد  راددس الاددييا 
صماث ف،هي أببع اكوا  دبس ف،هي الااوي اإلالملة ص ، هيا ف بس التالد،  صالحد يث 
صالاالدداة صالمكطددق ص اددم ال ددلي صأصددول الاضدد  صال يي ددة صالطددب صالتشدد يا صالكجددوي .. 

 ص ،  ذلك م  الااوي.
صفد  ال يمكدة  شد س مد   مد ها اديف  إلدب الهكد ا صمادث بهدي ادكة صب داة أشدده  دبس 

يا فدداد  1857هددد/ 1273اددكة  ال يي ددلةا ثددم ادديف  إلددب ماددة الما مددة للهددي الااددوي 
ف ي دة الحدجا ثددم  ديد إلدب بادد ه أفغيرلدتين مدد س أ د  ا ص مدل بيلحاومددةا صادين  مدد ه 

 يًمي صصصل إلدب دبجدة اس،د  الدوزبا، فد   هد  المادك )محمد  أ ظدم( الدذغ  27ح،كئذ 
اعا صتول  )ش،   ا (. ب أ وهريل تاي،  امفغير ا صل   الماك )محم  أ ظم(  ر

صرظ  جميل ال ي  ف  أم  رال  فوج  أن امف ل ل  أن يغديدب الدسلد صبيلاادل اديف  
يا صفددد  الهكددد  اادددتضسا  الكددديس اادددتابيال 1868هدددد/1285إلدددب الهكددد ا صادددين ذلدددك ادددكة 

حلًكيا ل   الحاومة الهك ية  يفه م  صجودها فطاسه مك  أال يالم فد  الهكد  طدويًلا 
امي، صأف اد الشابا حتب ال يشال ريب ال دوبسا صأجسد صه  ادب تد ل الهكد  صال يجتمع بيلا

صقسل أن يغيدبهي قيل مهاهي: )يي أهدل الهكد ا لدو اكدتم صأردتم مئدي  المليد،  مد  الهكدود 
ادداحايسا ص  ددتم البحدد ا صأحطددتم بجزيدد س ب يطيرلددي  صقدد  ملددخام   فجاددل اددل مددك م

الهك  أح اًبا( فامي ارتهب م  الم  تليقطه الاظم  لج بتموهي إلب الضا  ص  تم إلب 
 دموع الحي  ي ا ف يح ف،هم ب و   يل صلحة قيل ف،هي:

)ا اموا أن الباي، لاكلي،ا ال حليس لضوي ال يلدتضساون المدو  فد  ادس،ل االادتضلل ب غد  
 بيام(.

ي فاقيي ف،هدي مد س 1869صبا  إقيمة لم تزد    شه  صاح اتوج  با هي إلب م   اكة 
س ال تزيددد   ددد  أبباددد،  يوًمددديا تددد دد  للهدددي  ادددب امزهددد  مكددديبس الاادددما صجدددي،ه ق ددد،  

)جميل ال ي ( صأصبحه ل  مايرة  يللدة بد،  الاامدي،  ال  ، صن يطاسون  ام ا صاشته 
 جاادده اللدداطين الا مددير  ) سدد  الازيددز( يدد  وه إلددب زيدديبس )ال صلددة الا ميرلددة( فاجددي 
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ت ح،دبا صأك مد  بجديل  حدب بد  اللداطين  ،د جميل ال  وسا صايف  إلب )اادتكسول( ف  
 ال صلة م  الاامي، صامدبي، صامعلين.

الماديب ا ل د  أ د ا،ه  صلم تم   اتة شهوب حتدب  ،كد  اللداطين   دًوا فد  مجادس
شدكاوا  الد ا ممددي جااد  يغدديدب الدسلد متوجًهددي إلدب م د  مدد س أ د  ا صاددين ذلدك اددكة 

صفددد  م ددد  بأ  ظادددم الحاددديي  يا أغ فددد  زمددد  الخددد يوغ إادددمي ،لا1871هدددد/1286
صجددوبهما صصجدد  رظدديي الحاددم رظيًمددي ااددتس ادي،ي ال تكاددذ فلدد  إال إبادس الحدديكما امددي صجدد  
الخ افددي  مكتشدد س فدد  أمدديك  ا ،دد س مدد  أبض م دد ا فتددذا  الاهدد  الددذغ أ ددذه  اددب 
رال ا فا ذ ي  و الكديس إلدب اإلادلي ال دحلاا صيب د هم بحضدوقهم صصاجبديتهما مس،ًكدي 

)هسددوا مددد   اادددت ما اصدددحوا مددد  ادددا ت ما  الشددداب م ددد ب الضدددوسا فضددديل لهدددم: لهددم أن
ارا ددوا  ددك م الغبدديصس صشددضوا صدد صب الملددتس ي  ل ددم امددي تشددضون أب ددام بمحدديبي  ما 

 علشوا ابيق  اممم أح اًبا اا ا،ا صموتوا ماجوبي  شه ا،(.
م بمدي ال ص ك مي صج  الالحد،  الم د ي،  ير د بون بيل  بديجا صال د ا ب تاد ض  اد،ه

يضد بصن  الدد  قدديل: )أردده أيهددي الاددلح.. يدديم  تشددق امبض لتلددتكسه ف،هددي مددي تلدد  بدد  
ال مدددددق.. لمددددديذا ال تشدددددق قادددددب ظيلمدددددك   لمددددديذا ال تشدددددق قادددددب الدددددذي  يددددداكاون ثمددددد س 
أتايبددك  (.صف  م دد ا تددثم   الدد  أ دد اله مدد  اإلرجا،ددز صبادد  الجيحدد ي  فدد  الا دد  

وشوا ب   ك  الخ يوغ )توف،ق( الذغ أم  بكفل  فام يت اوه يل،  ف  ط يق اإلصلحا ف
إلب الهك ا صبض  ف  الهك  ثل  اكوا ا ثم ت اهي إلب أصببيا فزاب لك نا ثم ارتضدل إلدب 
بدديبيسا صمدد  هكدديل ااددت  ب تام،ددذه )محمدد   سدد ه( للح دد  إللدد ا فاصدد با مًاددي ج يدد س 

ا حتدددب إرددد  قددديي )الادد صس الدددوثضب( التددد  ايرددده تددد  و الملدددام،  إلدددب الوحددد س اإلادددلملة
)جمددديل الدددد ي   بتاادددلس جسهدددة إاددددلملة  يلملدددة أطاددددق  ا،هدددي )أي الضدددد  ( امدددي رشدددد 

امفغير ( أف يبه اللليالة الت  اين يحيب  ف،هي ت  ل ال صل الغ بلدة فد  شدئون اممدم 
اإلادددلملة.صظل جمددديل الددد ي  يكتضدددل فددد  أصببدددي بددد،  بددديبيس صلكددد نا صيت دددل بيلاامدددي، 

ا إلددب أن د ديه الشدديه )ريصد  الدد ي ( إلدب إيدد ان فلديف  إل،هددي صال تدي  صبجدديل اللليادلة
ي( صاادددتضسا  الشددديه فددد  حاددديصس 1886مدددييو ادددكة  20هدددد )1303شدددعبين ادددكة  16فددد  

بيلغةا صجاا  ملتشيبه الخيص ف  إصلح شئون بلدها صالتف حول  اإلي ار،ون مرهم 
ااددوي الح ي ددةا فساددل مايرددة صجدد صا ل يدد   اًمددي  زيددً ا صالميًمددي بشددئون الللياددة صالحلدديس صال
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 يللددة ممددي جاددل الشدديه  ددي  مدد  التاددي  الكدديس حولدد ا صأحددس )جمدديل الدد ي ( بددذلك 
فياتاذر  ف  اللا ا فغيدب إي ان إلب بصالي صماث بهي أببع اكوا ا صالتضد  بيلال د  
الذغ لم يلت ح لاضي، هدذا الم داا الدذغ يهديجم امبديط س صالمادولا فطادب مد  حيشد،ت  

بصاددلي.ت ل جمدديل الدد ي  بصاددلي صأ ددذ يتجددول فدد  أصببددي ا فددزاب بدديبيس ثددم إبادديده مدد  
توج  إلب )م،ورلخ( ح،ث التضب بيلشيه ريص  ال ي  الذغ طاب مك  الاودس إلدب إيد انا 

ي ل،واصل امم  بيلما ص ا صالكه     المك  ا 1889هد/1305فايد ب فضت  ف  اكة 
ي ذهددب 1892هددد/1308اددكة صل دد  الشدديه  دديد فغ ددب  الدد  صطدد ده شدد  ط دس.صفدد  

)جميل ال ي  امفغير ( إلب لك ن م س أ   ا صف  أثكي، صجوده هكيل أ ذ يهيجم الشديه 
صاالادددتس ادا فابادددل إللددد  اللددداطين ) سددد  الحم،ددد ( فددد  الح دددوب إلدددب امادددتيرةا فضسدددل 

يا فاك مدد  اللدداطينا ثدم مددي لسددث أن اددي،  1893هددد/1309صاديف  إل،هددي حددوال  ادكة 
 ي باال الواش، .الالقي  ب،كهم

لض  صهب جميل ال ي  امفغير  رال  صحليت  ف  اس،ل إيضيظ الايلم اإلالم ا صتوح،د  
ب،دكهما صادين أصل ملدام شدا  بخطد  اللدلط س  كامة اإلالي صالملام، ا صازالة الاوابق 

الغ بلة المكتش س فد  الشد ق اإلادلم ا صمدي اد،كزل بدسلد الملدام،  مد  الم دي ب إذا 
الاضدددلا  ي دددا،  لاددد صل االادددتاميبيةا ف دددين ال يمدددل مددد  ال دددلي  مدددي يك،ددد اادددتم صا  

صيطه  الاض، سا صيب   الكديس بمديلهم مد  حضدوق صمدي  اد،هم مد  صاجبدي ا صمد  أجدل 
ذلك قيل اامت  المشهوبس: )الش ق .. الش ق.. لض     ه جهيز دمي   لتشخلص 

 دا  (.
)الددد د  اددب الددد ه ي، ( ص)الض دددي، صمدد  مؤلايتددد : )تتمددة السلدددين فددد  تدديبيخ امفغدددين(ا ص

صالضدد ب(.. ص ،دد  ذلددكا مدد ض جمدديل الدد ي  صهددو فدد  اماددتيرة صظهدد  فدد  فمدد  مدد ض 
اللدد طين ا فارج  ي دده لدد   مالددة ج احلددة ا ل كهددي لددم تددكجا ا ثددم مددي لسددث إال أييًمددي حتددب 

يا صظدل قسد ه هكديل 1897مد  مديبس ادكة  9في ه بصحد  فد  صدسلحة يدوي ال لثدي، 
 ي1944ن ررض ل  بفيت  إلب أفغيرلتين اكة ف  ت الي إلب أ

 ـــــــــــــــ
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ببلا ا ص ذ مد   اضد   )يي صل غ ا  ب  ًمي ف      الم طابا صا  صبدس م  رللم
 الط،ب بك ،ب(.

ل د  )محمد  إابديل(  ديي  ف  )اليل و ( تاك الم يكة الت  تضع بإقالم )السكجي ( بيلهكد ا صر
يا صتاتحه  ،كيه  اب مكيظ  بلده الجم،اةا فيمرهيب الجيبية تكح ب 1877هد/1294

 ب،  التللا صالاشب ام    يمد امبض صيالوهي بهي، صجلاًل.
يكتمد  محمد  إابديل إلددب أاد س هك صالدة مدد  الس اهمدةا صهد  جمي دة لهددي شدان اس،د  فدد  

إابديل تكيزلده  د  ادل محمد   الهك  ب م أرهي تاس  امصكيي صتض س التميث،لا ل د  أاد س
هددذه الاظمددةا لتدد  ل فدد  ديدد  اإلاددلي الددذغ ال يادد ق بدد،  أبددل  صأاددود ص أصددا  أص 
أحمدد  إال بدديلتضو ا صأصددبا الجدد  امكسدد  لمحمدد  إابدديل صااددم  )بكدد يه( فدد ًدا  يدًيددي ال 
ي َّ   املوهلة امي ياادل الس اهمدة   باد  أن هد اه    ادب يد  أحد  بجديل اإلادلي فد  

صأرجسده اماد س التدد  ايرده بديممس الض يدب تاسدد  امصدكيي صتحتضد  اآل دد ي  )كشدم، ( 
صشدددي  ها صف ددداه اإلادددلي مدددع الاضددد   ادددب  )محمددد  إابددديل( ف،الدددو  اإلادددلي ال س،ددد 

 عبيدس امصكيي مع الغك  صالاظمة.
صرشددا إابدديل فدد  ب،دده طدديه  مبددوي،  تض،دد، ؛ ف يردده أمدد  رموذًجددي با ًاددي لاتضددو  صالددوبع 

تايللم اإلاليا أمدي صال ه)محمد  ردوب إابديل( ف دين صدوفل،ي زاهدً اا تد مع  ،كديه صااللتزاي ب
صالكدديبا صاامددي اددمع  دد  يددوي الحلددي ا صالكدديس ااهددم صقددو    وًفددي اامددي ذادد   الجكددة

 أميي    ز صجل للحياسوا  مي ق موه ف  حليتهم ال رلي م   ،  أص ش .
إابدديلا فضدد  ح َّدد   اددب قدد ا،س الضدد  ن  صاددين هددذا الوالدد  التضدد  هددو المااددم امصل لمحمدد 

صحاظ  صت ب ه مكذ صغ ها صاين يضول ل  اامي ب ه يا   م  ق ا،س الضد  ن: إن أبد  أن 
تاضدد  الضدد  ن فدديق أه ااردد  أرددزل  الددكا فا ددذ إابدديل مكددذ ذلددك الحدد،  يتدد ب   يددي  الضدد  ن 

  قابدد ا ال دد يما صيددتاهم مايرلدد  صيغددوص فدد  بحدديب  اومدد ؛ حتددب ارطبددع رددوب الضدد  ن فدد
 صفيض  اب للير ا صأصبا دل،ا  صم ش ه ف  جملع  طوا  حليت .

صقدد  ببَّددد  محمددد  ردددوب الددد ي  إابددديل صلدد ه )محمدددً ا( ت بلدددة إادددلملة ادددالمة تاتمددد   ادددب 
ال تددي  صاللددكة صالضدد صس الحلددكةا ف ددين يددوق  طاادد  ال ددغ،  لل دداب صددلس الاجدد  اددل 

  الشدد .. حاددب إابدديل فدد  اتيبيتدد  يددويا صاددين ي شدد ه دا ًمددي لامددل الخ،دد  صاالبتادديد  دد
ق دة جا،اددة  دد  صالد ه ت شددف  دد   مدق إيمددين ام  ص دد  أاداو  الت بلددة اإلاددلملة 
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ددةا قدديل: )جددي، اددي لا فطدد ق بيبكددي باكددفا ف دد بت  با ددي  اددب بأادد ا فتكدديث  مددي  الحضَّ
جما ا فتالم صال غ صايل ال مع م   ،كل  صقيل: )يي بك   ً ا تجتمدع أمدة  ،د  البشد  

موالهديا صيحشدد  أهدل المادة السل ددي، حاميلهدي صالشده ا، صالاامددي، صالا ديس صيددات  أمديي 
صدداب    الدد  -هددذا اللددي ل الملددا،  صددي ًحي شدديكًليا فمدديذا أقددول إذا قدديل لدد  الكسدد  

: إن   أصد ك شيًبي ملاًميا فام تؤدب  بادب ا بل لم تلتطع أن تجااد  إرلديًريا -صاام
صال جدي،ا أتا دا  ال د يم صمضديم  فد   جاد  بد،  الخدو فيرظ  يي صل غ  تي  الكسد  

أبدديل أمدديي مددواله   يددي صلدد غ ادد  ب  ًمددي فدد    دد  الم ددطابا صادد  صبدس مدد  رلددلم 
 ببلا ا ص ذ م   اض  الط،ب بك ،ب(.

تَّيًبدي ل،دتاام الضد  نا صارتضدل إلدب  ب أ إابيل التاادلم فد  طاولتد   ادب يد  صالد ها ثدم أد دل ار
أتدددم دباادددت  ال يرويدددة التحدددق باا،تهددديا فددد بس الاغدددة الايبادددلة م بادددة )ادددليل و ( صلمدددي 

صالا بلددة  ادددب يدد  أادددتيذه )م،دد  حلددد ( صلاددده امرظدديب إللددد  بذاي دد  الشددد ي ا صأ لقددد  
 ال  يمة؛ فيحت م 

الجملددع؛ زمددلله صأاددديتذت ا صح ددل  ادددب ال  ،دد  مددد  الجددوا زا صرددديل ف صددة ال باادددة 
 ي.1897مجيًريا صتخ ج م  ال الة  يي 

هدددذه الاتددد س ازداد تا ،ددد  محمددد  إابددديلا صشدددا  بددديملم صالحلددد سا فهدددو يكظددد  إلدددب صفددد  
 الملام، ا ف، اهم ملتلام،  م  ا هما فتل،ل ال موع م   ،كل ا صيكش  قي ًل:

 مي بغ،  الض  ن تات  الحليس  ملاًمي إن ت د حليس ف،هي
ل  ا صح دل صفتحه االة الحاومة ف  )الهوب( ذبا ،هي لاشي  الذا  فتاوق  اب زم

 اب م، ال،ت،  ذهس،ت، ا ثدم ح دل  ادب دبجدة الميجلدت،  فد  اآلدا  صالاالداةا صمد  
فددددوق مكسدددد  جمعلددددة حمييددددة اإلاددددلي أ ددددذ محمدددد  إابدددديل يدددد دد ق ددددي  ه صياض،هددددي  اددددب 
 اللدددديما، ا حتددددب اشددددته  صأصددددبا ما صًفددددي بدددد،  الكدددديسا صظددددل يدددد افع  دددد  اإلاددددلي

فددد  ادددس،ل  ا حتدددب تدددمَّ ا تلددديبه ادددا ت،ً ا صالملدددام، ا صيددد  وهم إلدددب ال اددديح صالجهددديد 
 لجمعلة حميية اإلالي.

صالتضب )محم  إابيل( ف  االة الحاومة بدد)الهوب( باادتيذه الملتشد ق )تومديس أبرولد ( 
صهددو مدد  ابدديب  امددي، الغدد   الددذي  دباددوا اإلاددلي  يمددة صالت ددو   يصددةا ف ددين 

 ام،ذها صياتز ب  اقت .ي ش ه صيا،ك  ف  ال بااةا صاين توميس ياخ  بذاي، ت
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صبا  أن أرهب )محم  إابيل( دباات  الجيمعلة بدد)الهوب(  رد،    أادتيًذا لاتديبيخ صالاالداة 
صالللياددة الم رلددة بيل الددة الشدد الة بددد)الهوب( ثددم أاددتيًذا لااالدداة صالاغددة اإلرجا،زيددة فدد  

ما صيتمكدب أن ف،هديا ل كد  ادين طموًحدي ي يد  مزيدً ا مد  الااد ال الة الحاوملة الت  تخد ج
ي ح،ددث ردديل 1905هددد/1323يد   الددسلد امصببلددة صم ديبتهي؛ فلدديف  إلددب أصبصبددي ادكة 

دبجددة فدد  الاالدداة مدد  جيماددة )كمسدد دج( صدبجددة فدد  الضدديرون مدد  االددة لكدد ن لاااددوي 
لك نا امي ح ل  اب دبجة ال اتوباه  اللليالةا ص مل أاتيًذا لاغة الا بلة ف  جيماة

،ورلخ( بالميرليا ص ديد مد س أ د   إلدب لكد نا فادم ي دلع صقتد  ف  الاالاة م  جيماة )م
 ف  الاسث صالاهوا بل ريل شهيدس المحيميس م  جيماة لك ن.

صهكديل فد  بدلد الغد   ادين محمد  إابديل يد  و إلدب ديد  اإلادليا صيد افع  كد  دفيً دي 
ا صدديدًقي مدد   ددلل المضدديال  التدد  اددين يكشدد هي صالض ددي   الشددا ية التدد  اددين يسدد  هي

صادددين دا ًمدددي ياخددد  بيإلادددلي الدددذغ حددد ب الددد ،صسا صطهددد  الكادددوسا صأصددداا امبض 
صح دد  الادد ضا صلددم ياجبدد  الالددق صال اددد  الددذغ يعددلش فلدد  امصبب،ددونا صقدديل لهدددم 
محدددذًبا: )يدددي أهدددل الغددد   إن أبض   لللددده داب تجددديبسا صللدددو  تكتحددد  ح ددديبت م 

 وس ل (.بخكج هي؛ مرهي ايلاش الذغ بك   اب      علف ال ق
ي بادد  بحاددة ااددتغ قه ثددل  اددكوا ا صبدد أ الامددل 1908بجددع إابدديل إلددب الهددوب  دديي 

بيلمحيمدديسا يدد افع  دد  المظاددوم، ا ص دد    كدد  فدد  أثكددي،  مادد  بهددي أردد  ال يضسدددل إال 
ق دددييي الحدددقا امدددي  ددد    كددد  أيً دددي اقتددد ابه فددد  مهكتددد ا صادددين مدددؤهَّل لسادددوس أ ادددب 

ص مدل أادتيًذا لااالدداة صالاغدة اإلرجا،زيددة فد  ال الددة الد بجي  ف،هديا ل كدد  تد ل المحيمدديس 
اإلالملة ف  )الهوب( ثم اادتضيل مد  مك دب امادتيذيةا صاشدتغل بيللليادةا فيرتخدب 

ي ف  الجمعلة التش يعلة ف  )بكجي ( ص مل ف  حز  ال ابطة اإلالملةا 1926 يي 
ل فدد  مدددؤتم  يا صاشدددت ل إابددي1930اددكة  صبأس المددؤتم  اللددكوغ لهددي فددد  )إلدد   بدديد(

 ي ف  لك ن لاكظ  ف  ص ع داتوب لاهك .1932يا1931 يي  المي  س الملت ي س
صقد  اددين إابديل يحاددم بإرشددي، دصلدة إاددلملة لملدام  الهكدد ا صاددخ  مكد  الكدديس ح،كئددذا 
صل ددد  تحضضددده ف  تددد  بالددديي دصلدددة بيكلدددتين اإلادددلملةا زاب )إابددديل( ا ،دددً ا مددد  الددد صل 

لددددتين امددددي زاب ق طبددددةا صصدددداب فدددد  ملددددج  ق طبددددة اإلاددددلملةا فددددزاب م دددد ا صأفغير
الشه، ا صظل ط،اة حليت  المج، س ي افع    اإلادلي صالملدام،  فد  المحيفدل ال صللدة 
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صالمدددؤتم ا  اإلادددلملة صال تدددب صامشدددايب التددد  أبددد  هيا صيحددديصل قددد ب طيقتددد  إيضددديظ 
دا ًمددي  ااددتهما صملددي  س اممددة اإلاددلملة  اددب الكهددوضا صاددين إابدديل  الملددام،  مدد 

بددام هما صيخدديلطهم فدد  الطادديي  ياطددف  اددب الاضدد ا، صالملدديك، ا يجاددس ماهددما صيهددتم
 صالش ا .

صالتضد يا صيكسدذ الا د  الدذغ  كمي اين ي  و الملام،  إلب المشيباة ف  ح اة الح ديبس
ياتا  م  ال ي  بيلالقة ب،  الاس  صبب  ف  صدوبس العبديدا ا صادين لد  موقدف أصد،ل 

  اب بف  الت و  الذغ يخيلف ال تي  صاللكة صيتاث  باالداي م  الت و ا يضوي 
صثكلدددةا امدددي بفددد  الت دددو  الدددذغ يجادددل مددد  الملدددام اددداسل،ي ال يشددديبل فددد    مدددة 
مجتما ا صمضيصمة الظام صالد فيع  د  الملدام،  صادين يلدمب هدذا الادون مد  الت دو  

 بيلت و  ام جم .
إلب التملك ب يكهما ثم بيلاام الدذغ صاين صاب    ال  صاام إابيل( ي  و الملام،  

هدو اللدسب فد  تضد ي اممدما صبدذل جهدوًدا اس،د س فد  الد  وس إلدب صحد س الملدام،  تحدده 
بايددة الجيماددة اإلاددلملة التدد  ت ددم الملددام،  جملًاددي مددع ا ددتل  أجكياددهم صألددوارهم 

 صلغيتهم.
ام صيضددول صلدم يتد ل إابدديل ف صدة إال ر ددا ف،هدي إ وارد  مدد  الملدام، ا فلخيطددب الملد

ل : )اق أ م س أ د   فد  اد، تك امصلدبا اقد أ دبصس ال د ق صالاد ل صالشدجي ةا مردك 
أره المكشود؛ لتلود الاديلم مد س ثيرلدةا أرده تمادك الاديلم بديم وس صتحامد  بيلمحبدةا مدي 
الددذغ محدددي اادددتس اد )ال ددد ( صشددد س )كلددد  (   أكيردده هكددديل قدددوس فددد  الاددديلم تحددديب  

 ي   صجه ا صفض  )أب  ذب( صصد ق )ادالمين( ب د    الجبيب س او  قوس ) ا ( ا
 صأب ع إابيل الا ي  م  ال صاصي  الشا ية ال ا اة مكهي:  كهم  (

يا صيحتددوغ  اددب حددوال  اددت،  ق دد، س صقطاددة 1924)صا دداة الجدد س( صرشدد   دديي 
رظمهي ف  ب اية شبيب  حتب اا ه إلب أصببيا بيإل ديفة إلدب ثلثد،  ق د، س رظمهدي فد  

 يا صأهم ق ي   هذا ال يوان ق ، ت  الشه، س: )طاوع اإلالي(.أصبب
 * )بايلة المش ق( : صه  بد  اب ديوان الشي   املمير  )جوت (.

* )زبددوب الاجددم(: صهددو ديددوان مدد  أبصع مددي اتددب إابدديلا صأهددم ق ددي  ه: )ح يضددة اللدد  
 الج ي س( صه  ق ، س ف  الحب اإلله .
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 ق( صهدد  مكظومددي  تدد  و الملددام،  إلددب االتحدديد * )مددي يكبغدد  أن رامددل يددي أمددم الشدد
 لمضيصمة االاتاميب امجكس .

م دل: الحد يث  د   * )ه ية الحجيز( صهو ديدوان أ ابد  يد صب حدول مو دو ي  هيمدة
ص   اممة ص   الاام اإلرلير ا ص   بفديق  -صاب    ال  صاام-  ص   ال اول 

 ت صب حول إبالس صمايصرل .الط يق إلب  ا صأهم ق ي   ال يوان ق ، س 
صمددد  أهدددم مؤلايتددد : )تطدددوب الا ددد  الاالدددا  فددد  إيددد ان( ص)تج يددد  التا ،ددد  الددد يك  فددد  

 اإلالي( صم  شا ه المت جم إلب الا بلة:
 ما كي هذه ال رلي ق صري صأ  اهي ج صد  يل صري

 صاط ري صحي ف م   لي، فمي رلب الزمين صال رل،كي
اغددي  ايمصبديددةا صالايباددلة صاإلرجا،زيددةا صاملميرلددةا صأجدديد محمدد  إابدديل ال  ،دد  مدد  ال

صادددين ياددد   الا بلدددةا صتحمدددل ادددل هدددذا الاكدددي، ل ددد  يزيدددل  ددد  أمتددد  ظدددلي الجهدددل 
 صالتا  .

الملدام، ا ت يلسده أمد اض  صبا  بحاة م ي س بمدي ف،هدي مد  م دي با مبيبادة بخد متهي
أزمدي  ا ،د س رتلجدة ك ، س  اب الشي   الا،الو ا فض   اف ب د ها صأصديبت   اليا ص 

ادكة  ح وا  ت وره ف  ال ابا ل   الم ض لم يضا ه  د  اتيبدة الشدا ا صفد  إب يدل
ي بحل)إابددديل( صفي ددده بصحددد  التددد  أجهددد هي الاكدددي، الطويدددل فددد  ادددس،ل ه ايدددة 1938

 باضي، بب . البش ا ص اه شاتل  البلمة الهيد ة ف ًحي
اا صهددزمهم اماددبا ص مهددم صذاع  سدد  مددو  )إابدديل(ا فاجددع الكدديس فلدد ا صصدداضهم الكبدد

 يمةا صالجميه،  الملدامة  يصدةا  الحزنا صاين يوًمي   سًلي ف  حليس جميه،  الهك 
صرادديه قدديدس الهكدد  صأدبيلهددي مدد  الملددام،  صالهكدد صس  اددب اللددوا،.. بحددم   الا،الددو  

 الضي ل: الشي   الذغ أح   ب ح،ا  ف اً ي اس،ً ا ف   يلمكي اإلالم ابحم   إابيل
صر ي تَّب م     ب يلمْج   ق ْوٌي      ر م ينر ي  رصبر ح  م ي ف ت ط الزَّ  ص 
ك، ك ي وا أ   مَّت  ر ا  ق      يشر ْكب  ق ْوم   ص   ص أ ْصب ا  ال ير    ف   ال َّ

ْه   أ ْي   المْلا مرور ي ؤ الر ال َّ لَّ حر    ار  ص  لمك   ص  ل م  ار
 ـــــــــــــــ
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 حسن البنااإلمام 
 

ل   )حل  السكي( ف  ف  هدد/ 1323شدعبين  ق ية )المحمودية( بمحيفظة البح، س بم   صر
 س  ال حم  السكي إميًمدي لملدج  الض يدةا  د    يا اين صال ه الشلخ أحم 1906أكتوب  

 ب،  أهل ق يت  بحب الخ،  صاللا  لا اا ب،  الكيس.
ال د يما امدي تاادم د ل حل  السكي ال تي  فد  ال يمكدة مد   مد ها فحاد  ر دف الضد  ن 

)محمد  زهدد ان( ثدم التحدق بيلم بادة اإل  اديددةا  الضد ا،س صال تيبدة  ادب يدد  ماامد  الشدلخ
صقلددم صقتدد  ال،ددوم  بدد،  حادد  الضدد  ن ال دد يم ص اددوي الم باددةا صارشددغل الطاددل ال ددغ،  

صاات جع بذاك ت  حليس باول   صاب    -ابحير  صتايلب-بيلتا ،  ف  ما و    
م صالملددام،  امصا ددلا ص ددزي ب،كدد  صبدد،  رالدد  صهددو فدد  هددذه اللدد  أن ياددون  الدد  صاددا

 م اهم يام  بيلما ص ا صيكه     المك  .
صبد أ يد بل أن  الد  صاجًبدي رحدو زمل د ا فا دذ ياامهدم مدي ال ياامدون مد  أمدوب ديدكهما 
صمن حل  السكي اين ياام أن مد  دل  ادب  ،د  فاد  م دل أجد  في اد ا فضد  ادين يد  و 

 ،ه لا لس ف  الملج ا صا تيبه التلم،ذ لمميمة.زمل
كددون حلدد  السكددي مددع زمل دد  الددذي  ادديروا يشددت اون مادد  فدد  ال ددلس جمعلددة اددميهي 
جمعلدددة محيببدددة المك ددد ا  مهمتهدددي الددد  وس إلدددب   مددد  أجدددل التاددديصن صالتددد ابب صفادددل 

لك دددحهم الخ،ددد ا ا صمحيببدددة السددد ع صالخ افدددي ا ف ددديروا ي اددداون  طيبدددي  لامخطئددد،  
صابشيدهم بيلحامدة صالمو ظدة الحلدكة حتدب يادودصا إلدب الط يدق ال دحلاا ظدل حلد  
السكدددي يدددام  بددديلما ص  صيكهددد   ددد  المك ددد  صيدددذا  تلم،دددذ م بادددت  بمبددديدئ اإلادددلي 
صتايللمدد  إلددب أن أرهددب دبااددت  فدد  هددذه الم باددةا صالتحددق بم باددة الماامدد،  امصللددة 

ك بيإلادددليا ف دددين يو دددا لزمل ددد  فددد  بددد مكهوبا ح،دددث صاصدددل د وتددد  إلدددب التملددد
الم بادددة ف دددل ال دددلس الما ص دددةا صيددد ي  حاضدددة لضددد ا،س الضددد  ن ال ددد يم قسدددل د دددول 

 التلم،ذ لا ولهما صلم يمكا  ذلك م  االهتميي ب بصا  بل اين متاوًقي ف  دباات .
ي باالة داب الاادوي باد  أن ح دل فد  اللدكة الكهي لدة 1923ثم التحق حل  السكي اكة 

  م بادددة الماامدد،   ادددب الم اددز امصلا ف دددين ت ت،بدد  الخددديمس بدد،  جملدددع طدددل  مدد
ألدف )ثميرلدة  شد   18م  ا ص ك مي د ل داب الاادويا صتضد ي المتحيرهدي ادين يحاد  
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داب  الشددا ا صا ،ددً ا مدد  الك دد ا صقدد  أ جددب حلدد  السكددي بيل بااددة فدد  ألددف( ب،دده مدد 
 دباات ا ف ين امصل ف،هي.   ف الااوي صأايتذتهيا صأ ذ يذاك  بج  صرشيط صيجته

ي ارتشدد   أ ددلق تخدديلف تادديللم اإلاددلي 1924صبادد  إلغددي، الخلفددة اإلاددلملة اددكة 
صأصدددبا الدددد ي  مدددد  صجهدددة رظدددد  الددددبا   لمدددة  اددددب الجهددددل صالتدددا   صالبادددد   دددد  

الحجدددي ا فامدددل حلددد  السكدددي  ادددب ت دددوي   الح ددديبسا ص ادددع ال  ،ددد  مددد  رلدددي، م ددد 
،  الد ا س،  فد  اإلصدلح مد  طابدة داب الاادوي صامزهد ا جمي دة مد  الد  يس المتحملد

ص  جوا إلب الكيس ف  المليج  صالمضيه  يخديطسورهم بااداو  بلدلبا صي شد صرهم إلدب 
 التملك ب يكهم صاتبيع اكة باول   صاب    ال  صاام.

ي  دد،  م بًاددي بمدد ابس اإلاددمي ،الة لاسكدد، ا فاددم يتوقددف  دد  د وتدد ا 1927فدد   دديي 
ب أن يتوج  بيل  وس لاكيس ف  المضيه  الت  تزدحم بهم ف دين ي دوب لهدم الحلديس صا تي

  م ؛ الحاومةا صاممةا صاما سا صالا د. اإلالملة  اب أرَّهي بكي، يضوي  اب أبباة
صتاث  ب  وت  ال  ، صنا صأاس السكي جمعلة )اإل وان الملامون( فد  اإلادمي ،الةا ثدم 

ي ف  الضيه سا صأ ذ ي  و الملام،  إلب الاودس إلب اتي  ارتضل حل  السكي للامل م باً 
 ال  صااما ثم  ظم أم  )اإل وان الملامون( صبال   دهم    صاكة باول  صاب  

ف  ذلدك الوقده أك د  مد  ر دف ما،دون فد دا فا اكده اللداطي  حدل جمي دة اإل دوان 
مد  أف ادهديا صتاد ض  يا صا تضادوا  د ًدا اس،دً ا1948الملدام،  فد  أصا دل ديلدمس  ادكة 
 ي.1949با  ذلك السكي لحيد  ا تليل اكة 

 صم   ثيبه:
 مذا ا  ال  وس صال اعلة. -1
 أحيديث ال لثي،. -2
 مجمو ة ال اي ل -3

 ـــــــــــــــ
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 جابر بن حيان
 

دبس امصبب،ون اتب ا صااتايدصا م  تجيبب ا صبكوا ح يبتهم  اب جه ه الاام  الواف  
اامددي، الملددام، ..  دديش )حلددين( فدد  أصا دد  ال صلددة اممويددة صأصا ددل هددو ص ،دد ه مدد  ال

ال صلددة العبياددلةا صتكضددل فدد  بددلد  ا ص كدد مي صصددل إلددب بادد س )طددوس( بددسلد الاجددم 
بزقدد    بمولددود اددميه )جدديبً ا( صلمددي مددي  حلددين أصددبا جدديب  يتددلم ام ا ل دد َّ أقيببدد  

ا ثدم بحدل )جديب ( إلدب ال وفدةا فتاضدب أ ذصه صتولدوا ت ب،تد  صتاالمد ا فد بس ال يي دلي 
دبصس ال لملددي،  اددب يدد  اإلمدديي )جاادد  ال دديدق( صبحددب العبيادد،ون بجدديب  صأك مددوه؛ 
فوال ه )حلين( ق   حب بحليتد  مد  أجدل الديي دصلدتهما فدابادصا أن يجديزصه  ادب حلد  
صكلع أبلد  ماهدما فظدل جديب  فد  بغد اد مضد  الخلفدة حتدب أصدبحه لد  مايردة اس،د س 

ة  ظلمددة فدد  ق دد  الخالاددةا صفدد   هدد  الخالاددة هدديبصن ال شدد، ا اددين جدديب  بدد  صمكزلدد
 حلدين  ادب  لقدة قويددة بيلس امادة ص كد مي ر ددسهم الخالادة بحدل جدديب  إلدب ال وفدة  وًفددي

  اب حليت .
دبس جدديب  بدد  حلددين  اوًمددي ا ،دد سا مكهددي:  اددوي ال لملددي،ا صالتدديبيخ الطسلادد ا صالطددب 

ل هدذه الاادويا ل كد  مديل إلدب ال لملدي، صأتضكهديا حتدب أرشدا صالاالاةا صاين ميهً ا فد  اد
دددي بددد ؛ يادددلم فلدد  تجيببددد   ادددب الماددديدنا صيتادد    ادددب   ي  دددهي  ددد   مامددل  يص،
ط يق التج بة صالمشيه س ال الضةا صيا ب تجيبب  أك   م  م س حتدب ي دل إلدب جدوه  

تجيببد  الا يد س  الحالضة لذلك اين يتخ،  الوقه صالظ   المكيادب حتدب يتاد س إلجد ا،
 ف  ه ص،ا امي أر  اين ش ي  الملحظةا صيدق التامل.

ذا  م س جي، بحج  م  المغكيطلسا فوج  أن المغكيطلس يماد  أن يجدذ  اتادة مد  
الح ي  تزن مي دة دبهدما صباد  مد س مد  الدزم  أباد أن يختسد  حجد  المغكديطلسا فض بد  

اددة ال يرلددة أثضددل مدد  امصلددبا مدد  قطاددة أ دد   مدد  الح يدد  فاددم يجددذبهيا فظدد  أن الضط
 فوزرهدددي فوجددد هي أقدددل مددد  ثمدددير،  دبهًمددديا فيادددتكتج بدددذلك أن قدددوس المغكددديطلس ت ددداف
بم صب الزم ا صق  ادسق جديب  بد  حلدين   د ها فضد  ادين  س،دً ا بيلامالدي  ال لملي لدة 

ال لملي لدةا  كيإلذابة صالتضط،  صاال تزالا صتما  م  تح ،  مجمو ة اس، س م  المواد
حهي ف  اتب  باااو  اهلا يلتطلع اإلرلين أن يج بهدي بكالد  إذا أبادا صتوصدل صش  
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)جدديب  بدد  حلددين( إلددب اكتشددي  الا يدد  مدد  طدد ق تكالددة المادديدنا صدبددل الجاددودا امددي 
تماد  مد  صدكع صبق  ،دد  قيبدل للحتد اقا صتوصددل أيً دي إلدب رددوع مد  الطدل، يمكددع 

 ه مدد   امددي، أصبصبددي  اددب فوا دد  الح يدد  مدد  ال دد أا امددي ااددتطيع أن يتادد   قسددل  ،دد
المواد الما رلة صالح،وارلة صالكبيتلة ف  با  امم اض.. ص ، هي م  االكتشديفي  التد  
الزاله مو ع إ جي  الايلم اا ا صق  ا ت    امي، الغ   با ل هذا الايلم ال س، ا 

بدي مد ل صتم ل إ جيبهم ف  ت جمة اتب  إلب لغتهما فل تخاو أية ماتبة شه، س فد  أصبص 
اتيًبدي لد  صباد  هدذه ال تدب يسادل  50م  مؤلايت ا صيوج  ف  ماتبدة بديبيس أك د  مد  

 ألف صاحة.
ددي مدد  المددكهج الاامدد ا  صقدد   دد   جدديب  أهملددة التج بددة فدد  الااددما صص دداهي جددزً،ا هيم،
ف ين يك ا تلم،ذه قي ًل: )صأصل صاجب أن تامل صتج غ التجديب ؛ من مد  ال يامدل 

ال ي ل إلب أدرب م اتب اإلتضينا فاالك يي بك  بيلتج بة لت دل إلدب صيج غ التجيب  
 الما فة( صقيل ريصًحي أح  تلم،ذه: )إييل أن تج   أص تامل حتب تاام(.

صتظه   ظمة جيب  ب  حلين ف  ااتخ ام  المكهج الاام  ال ق،ق صالذغ يتاخص ف  
في دد س مكدد ا صا تلدديب  تح يدد  الهدد   مدد  التج بددة الااملددةا صتجكددب الملددتح،ل صالددذغ ال

الوقه المكياب إلج ا، التج بةا صالتحا  بيل س  صالم ديب سا صال دمه صالدتحا ا ص د ي 
اال تد اب بدديلظواه  حتددب ال يددؤدغ ذلددك إلددب رتددي ج  يطئددةا صهددو بهددذا قدد  اددسق الغدد   

 إلب ما فة المكهج الاام ا صان اد وا أرهم أصحيب .
صمتكو دة أشده هي: )اإلي ديح( صهدو مد  ل  صمؤلاي  جيب  ب  حلين ف  ال لملدي، ا ،د س

لاهددددم ا ،دددد  مدددد  أصددددول ال لملددددي،  كدددد ه ص)الخددددواص ال س،دددد ( ص)امحجدددديب( ص)اللدددد  
الماكدون( ص)المددوازي ( ص ديش جدديب  بد  حلددين يكتضدل بدد،  تجيببد  صبحوثدد ا صمد  رجدديح 
إلددب رجدديح إلددب أن لضددب ببدد  بادد  أن تدد ل بدد،  أيدد يكي ت اثًددي  امل،ددي ال يددزال مو ددع فخدد  

 ي.815هد/ 200ملام، ا صتوف  بحم    اكة ال
 ـــــــــــــــ
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 أبو بكر الرازي 
 

اددددكة  فدددد  م يكددددة )الدددد غ( الض يبددددة مدددد  )طهدددد ان( صلدددد  )أبددددو بادددد  محمدددد  بدددد  زا يددددي(
ي صاددم  بدديل ازغ رلددبة إلددب م يكددة )الدد غ( التدد  صلدد  ف،هدديا أحددب الدد ازغ 865هددد/251

هجدد  ذلددك اادد  صاتجدد  إلددب الطددب الغكددي، صال دد    اددب الاددود فدد  ب ايددة حليتدد ا ثددم 
صال لملي،ا يض أ ف،همي ا ،دً اا صأباد أن يجد غ إحد   التجديب  ال لملي لدةا فياتكشدق  ديًزا 
ايم،ي اسب ل  م ً ي ش يً اا ص يلج  أح  امطبي، حتب شدا ا صادين لد  صد يق يامدل 
ي بيل ، لةا فا دذ يتد دد  الد ا صطديلع ا ،دً ا مد  ال تدب  د  الطدبا حتدب أصدبا طس،ًبد

 مشهوًبا.
 صلمدددي بادددل اددد  امبباددد، ا صددديب أشددده  أطبدددي،   ددد ها فطادددب مكددد  الخالادددة العبياددد 
)المضت ب بيهلل جاا  ب  المات  ( إرشي، ملتشاب ف  م يكة )بغ اد(  يصمة الخلفدة 
فا دد  طددويًل صااتشدديب أصدد قي،ه صتلم،ددذها صأ ددذ يكدديقش ماهددم أرلددب اممدديك  إلقيمددة 

ش أدهددش الجملددع با  تدد  ال ا ادةا حدد،  أ ددذ قطاددة الملتشدابا صبادد  طددول بحددث صرضدي
لحم اس، سا صقطاهي إلب قطع صغ، سا صص اهي ف  أميك  مختاادة مد   دواح  م يكدة 
بغ ادا صارتظ  ب اة أيييا ثم طي   اب امميك  الت  ص دع الضطدع ف،هدي ل،د   تداث،  

ال ت داا إلقيمدة الجو صالزم   ا،هيا فإذا ت ا ا ْه الضطاة بل  ة ا تس  أن هذه المكطضدة 
الملتشابا أمي إذا ظاه قطاة الاحم امي ه  دصن أن ي ،سهي التافا أص تا  ا فهدذا 
دل،ل  اب ط،ب هوا، المكطضةا صصلح،تهي إلقيمة المش صعا صهاذا صقع ا تلديبه  ادب 

 الماين المكياب إلقيمة ملتشايه.
ا جددب الخالاددة ذهدب الدد ازغ إلددب الخالاددة يك ددح  بسكددي، الملتشداب فدد  هددذا الماددينا ف

بذاي دد ا صأمددد  أشددده  المهك اددد، ا صأمهددد  السكددي ،  بتشددد،، هي صبكي هددديا حتدددب تدددمَّ السكدددي،ا 
ف ددين الدد ازغ هددو مدد ي  ذلددك الملتشدداب صب ددلس أطبي دد  بت الددف مدد  الخالاددةا صا تدديد 
ال ازغ أن يش ل تلم،ذه ف  ااتشيبات  الطسلةا ف ين يجاس ف  بهو الملتشاب ال س،  

، أصحي  الخس س فد  الد ا  س الض يبدة مكد ا ثدم امطبدي، المستد  ون فد  صم  حول  امطبي
ال ا  س الخيبجلةا ص ك  ح وب أحد  الم  دب ياد ض حيلتد  أصاًل  ادب المستد  ، ا فدإذا 
لم يلتطلاوا ما فة روع الم ضا ارتضل الم ي  إلب ال ا  س ال ا الة للاح   امطبدي، 
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مددد ي ا تدددولب الددد ازغ بكالددد  فحدددص المتم ادددونا فدددإذا لدددم يا فدددوا تشدددخلص حيلدددة ال
 الم ي  صمايلجت .

صايره ط يضة ال ازغ مم،زس فد  الادلج إذ أرد  ادين يتاد   أصال  ادب أ د اض المد ض 
فد  دقدة صصدس ا ثددم يح د  االحتمديال  التدد  تشد،  إلدب حالضتد ا ثددم يلدتبا  مكهدي مددي 

ف لد  توح   س ت  صملحظيت  ب  صبس ااتبايدها فإذا     الم ض صتاك  مك ا صصد
الالجا صتتبدع حيلدة المد ي ا صادين الكجديح يحيلاد  فد  أك د  الحديال  التد     ده 

  ال .
صادين الدد ازغ دا ًمدي يك ددا تلم،ددذه أن يلدي  صا الاضدد ا، بددان ياديلجوهم مجيًردديا صياامهددم 
أن مهكدددتهم مهكدددة ال حمدددة بيل دددااي، صالمادددذب، ا صأن  اددد،هم ملدددي  س م  ددديهم  ادددب 

صاحلددي، اممددل فدد  راواددهم صبفددع بصحهددم الماكويددةا امددي اددين الشدداي، بيل امددة الط،بددةا 
يك حهم بيلم صامة  اب الض ا،س صالبحث صاالطلع ف  الم اجدع الطسلدة مهمدي باغدوا مد  
الامدد  صالخسدد سا امددي ر ددحهم بدديلتااف  كدد  ال شددف  اددب الكلددي،ا صااللتددزاي بيلشدد ياة 

 اإلالملة اللمحةا صرهيهم    ال س  صالخ،ل،.
السلميباددتين )الملتشدداب( اددين الدد ازغ يضدد أ  اددب تلم،ددذه مددي قيلدد  الالادداة  صفدد  ماتبددة

م  امطبي، الض مي،    امم اض المختااةا صاين م  بأي  أر  يجب  اب امطبي، أن 
يا فددوا تشدد يا أ  ددي، الجلددما لددذلك اددين يددات  بدديلض صد مدد  بددلد زرجبدديب فدد  أف يالددي 

رجحده التج بدة  ادب الح،دوان يضدوي بإج ا هدي  صيج غ  اد،هم تجيببد  أمديي تلم،دذها فدإذا
صاين ال ازغ م  أشد  الماجسد،  بجديب  بد  حلدينا فضد أ اتبد ا صاادتطيع   اب اإلرلين.

أن يطدوب ال  ،دد  ممددي اكتشددا  أاددتيذه )جديب ( صأجدد   مئددي  التجدديب  ال لمي لددةا صاددين 
 ادب دا م البحث    أدصية ج ي س صصادي ل مست د س تكادع فد   دلج الم  دبا فح دل 

)ال حددول( مدد  تضط،دد  المددواد الكشددوية صاللددا ية المتخمدد سا صااددتاما  فدد   ددلج بادد  
اممدد اضا صصدددكع امدصيدددة الطسلدددةا صا تددد ع امرسدددو  الدددذغ يخددد ج الددد ي الاياددد   ددديبج 
الجد حا صرجحدده تجيببدد  فدد   ليطددة أجهددزس الجلددم ال ا الددة بخ،ددوط ت ددكع مدد  أماددي، 

 الح،واري .
املدددة صالطسلدددة أرددد  اكتشدددف مددد ض الحليادددلةا صادددذلك صمددد  أهدددم إرجددديزا  الددد ازغ الا

)ال، قددين( الكدديجم  دد  ت لدد  الدد يا صم،َّددز ب،كدد  صبدد،  التهددي  ال سدد  المادد غا صاكتشددف 
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أيً ي م ض الح بةا صم،َّز ب،ك  صب،  م ض الجد بغا صاادتامل الد ازغ  س تد  ااديلم 
 كلملي   ف  إد يل با  الم ابي  ال لمي لة مصل م س ف  الالج.

ن ال ازغ م  أصا ل امطبي، الذي  يايلجون م  ديهم بااداو  رالد  بد صن أدصيدة.. صاي
وا  اب الم  ب الض ص صالحاييدي  ل، فهدوا  صيات  بيلض يص،  إلب الملتشاب للض ا
 كهما صيكلوهم  الي الم ضا صاادتم  الد ازغ فد    مدة م  ديها صاامدي اكتشدف شد،ًئي 

ل الددد ازغ يبحدددث صيا ددد  صياتدددب ال  ،ددد  مددد  ج يدددً ا؛ ازداد توا دددًاي صحب،دددي لاماددد ا صظددد
اتيًبددي فدد  الطددب صال دد، لة صال لملددي، ص ، هددي مدد  الااددوي  224ال تددب؛ فتدد ل لكددي رحددو 

المختاادةا صمدد  أشده  اتبدد : اتددي  )الحديصغ( الددذغ ياد  مدد  ال تددب المهمدة فدد  مجدديل 
زغ( الطددبا صاددين م جًاددي لدطبددي،ا صت جمدد  امصبب،ددون صااددتايدصا مكدد ا صقدد  اددميه )الدد ا

الحديصغ من اتيبدد  هددذا يادد  مواددو ة  املددة طسلددة تحددوغ اددل ال تددب صامقيصيددل الطسلددة 
الض يمدددة مددد  أهدددل صدددكي ة الطدددبا صيضدددع فددد   شددد ي  مجادددً اا صيتكددديصل ال تدددي  جملدددع 
اممددددد اض الموجدددددودس فدددددد  جلدددددم اإلرلددددددينا صمايلجتهدددددي صالفلدددددة الوقييددددددة مكهدددددي قسددددددل 

هيمددةا  الح ددبة( صهدد  بادديلة  املددةصقو هددي.صم  اتبدد  المهمددة: )بادديلة فدد  الجدد بغ ص 
صاتددددي  )أ ددددلق الطس،ددددب( الددددذغ شدددد ح فلدددد  الدددد ازغ الالقددددة اإلرلدددديرلة بدددد،  امطبددددي، 
صالم  دد ا صب،ددكهم صبدد،  با ددهما صب،ددكهم صبددد،  الحاددييا امددي تحدد   فلدد  أيً ددي  ددد  
ر ي ا  يمة لام  ب ف  تايماهم مع امطبي،ا صاتي  )المك وبغ( صهدو أقدل حجًمدي 

جاا  ال ازغ  ش س أقليي ف  أبوا  الطبا صف  الضلدم ال ديم  تجديب   م  الحيصغ فض 
)اد  اماد اب( مد   أج اهي  اب الح،واري  ال تبيب أايل،ب ج ي س ف  الالجا صاتدي 

 أشه  مؤلايت  ف  ال لملي،.
صمدد  اتبددد  ام دد  : )ق دددص صحاييددي  الم  دددب( ص)المدد  ل ال دددغ،  إلددب الطدددب( 

لددد ا، الخادددد ( ص)المددد  ل التاالمدددد ( ص)مجمو ددددة ص)الطدددب ال صحددددير ( ص)باددديلة فدددد  ا
ال اي ل الاالفلة(.. ص ،  ذلك م  اتب ا ، س تحتوغ  اب ا ،  م  المايب  صالاادوي 
الت  دباهي ال ازغا صااتم  ال ازغ يج غ التجيب  حتب أثد   أبخد س المدواد ال لملي لدة 

 ازغا باد  ي مدي  الد923هد/311 اب  ،كل ؛ ف اف ب  ها صف  ل،اة م  لليل   يي 
 أن ت ل ت اًثي طسل،ي  ظلًمي
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 ابن سيناشيخ األطباء 
 

فدد  بدددلد مددي صبا، الكهددد ا فدد  )أفشدددكة( تاددك الض يدددة مدد  بخددديب  الواقاددة فددد  جمهوبيدددة 
هددد/ 370اددكة  أصزبالدتين حيللدديا صلد  )أبددو  ادد  حلد،  بدد   سدد   بد   ادد  بدد  اد،كي(

ا صاهتم ب  اهتميًمي بيلًغيا صادين ام ر ادا،ً ا بولد ه يا في تكب صال ه بت ب،ت  صتاالم 980
 يية اللدايدسا فضد  حاد  ابد  اد،كي الضد  ن صادكَّ  لدم تتجديصز الايشد سا صأتدم دباادة الاضد  

ال يي دددلي ا صالاادددك صالطسلادددةا صالاالددداة  صالحددد يثا امدددي دبس الاادددوي المختاادددة م دددل
 صالمكطق.

وح بد  مك دوب اللديمير  ح،دث يد صب كين اب  ا،كي ي حب صال ه إلب ق د  امم،د  رد
الحددواب صالكضدديش فدد  الللياددة صالدد ي  صالاغددةا صهددو يلددتمع بشددغف إلددب الاامددي،ا حتددب 
يتوقف الحد يث  كد  مكت دف الا،دلا صايرده بخديب  م يكدة  ديم س بيلض دوب صالملديج  
صالماتبددي ا ف ددين الاامددي، يدداتون إل،هددي  دد،وًفي فدد  ق دد  امم،دد  رددوح أص  كدد   سدد    

 ابدد  ادد،كيا ف ددين ال ددس  يلددتغل هددذه الا صددة صيددذهب إلددب الاامددي، يددتاام  اددبصالدد  
 أي يهما صيكهل م   امهم.

صأ ذ اب  ا،كي يض أ صيطيلع ف  ف صع الاام المختاادةا ل كد  شدا  بم،دل شد ي  إلدب  ادوي 
الطددب؛ ف ددين ياتمدد   اددب رالدد  فدد  دبااددت  تدديبسا أص يددذهب إلددب أبدد  اددهل الملددلح  

  رددوح؛ طس،سدد  امم،دد  رددوحا يلددالهمي فلمددي  مدد   الدد  مدد  صأبدد  مك ددوب الحلدد  بدد
الملي ل الطسلةا ارض ه أببع اكوا  تا س  للهي ابد  اد،كي ل باادة الطدبا صفد  تادك 
امييي ارتش   امم اض ب،  الكيس فد  م يكدة بخديب  صاشدت  فت هدي بديلاض ا،ا صلمدي ادين 

ما ل د  ابد  اد،كي ادين يسدذل امطبي، ف  بخيب  قا،ا  الا د؛ ف يروا يبيلغون فد  أجدوبه
جهددد ه فددد   دددلج الاضددد ا، فددد  الملددديج  صالمكددديزلا فيشدددته  بددد،  أهدددل بخددديب  ل حمتددد  
صف ددا ا صأصددبا م دد ًبا لا هشددة صاإل جددي  بدد،  أصدد قي   صبكدد  قومدد ا صأقسددل  الدد  
امطبي، لللتا، صا م   ام  الغزيد ا صيتاامدوا مكد  أشدلي، ج يد س فد  الطدب لدم يا فوهدي 

 قسل صاك  ح،كذال لم تتجيصز الليداة  ش س.  صلم ي باوهي م
صذا ه شه س اب  ا،كي أك  ا  ك مي م ض امم،  ردوح بد  مك دوب صيدئس طس،بديه مد  
 لج ا فيات علي اب  ا،كي صلم يج ا ماد ،ا مد  ااتشديبت ا فجدي، الطس،دب ال دغ،  إلدب 
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م،ددً ا مجاددس امم،دد  صقدد  تغ،دد  لددون صجهدد  مدد  الخجددلا صقدديل ماددتيذي : الددف أ دديلج أ
أرتمددي طس،بدديه صالكمددي لدد  أاددتيذ   فضدديال لدد : يددي أبددي  ادد ا لضدد  صدد   مدد  الطددب فدد  
مايرة بفلاة صرح  را   توا اكا فذهب صفحص روًحيا صااتطيع أن ي ف الالج 
ال ددحلا الددذغ جاادد    اددسًبي فدد  شدداي، امم،دد ا فض بدد  امم،دد  مدد  مجالدد ا صأذن لدد  

 بيالطلع  اب داب اتب .
ا،كي م  بخيب  إلب م يكة الج جيرلة با  أن فض  أبيه صامم،  روًحديا صفد   ثم   ج اب 

صبد أ  الج جيرلة ألف اتًبي   س؛ مكهي: )امبصيد ال الة ف  الااكا صالحامة الا ص دلة(
ف  تاللف اتيب  الشه،  فد  الطدب: )الضديرون(ا صلدم ياد  يكتهد  مد  الجدز، امصل حتدب 

ق بد  امم،د  )شدمس ال صلدة(؛ فا طديه ق ددً ا  ا دط  إلدب الخد صج إلدب )همد ان( ح،دث
صألددا  الدد  للاددون اس،ددً ا لوزبا دد ا ل دد  )ابدد  ادد،كي( لددم يكشددغل  دد  الااددم لحظددةا ف ددين 
يددكظم اددي ي  يومدد ؛ فدد  الكهدديب يشددغل رالدد  بدداموب ال صلددةا صفدد  الا،ددل ياتددب صيؤلددف 

 صيض أ ال تب.
ط ًبيا الرشددغيل  بض ددلة صاددين ابدد  ادد،كي دا ًمددي شدديبد الددذه ا طويددل التا ،دد ا قاًضددي م دد

صدددعبة مددد  الض دددييي الاالدددفلة أص الااملدددة التددد  تح،ددد  الاضدددل صتشدددته الدددذه ا طويدددل 
التا ،دد  صاامددي حدد   لدد  هددذاا تو ددا ص دد ج إلددب الملددج ؛ فلض دد  رهدديبه فدد  صددلس 
صعبددديدس صت ددد ع إلدددب  ا ثدددم يادددود إلدددب دابه باددد  صدددلس الاشدددي،ا فلشدددال م دددبيح  

ل يا دد  فدد  المو ددوع الددذغ يح،دد ها صمدد  شدد س ح صدد  صي اجددع اتبدد  صيظددل طددوال الا،دد
  اب إيجيد حل ل  اين يض أ حتب يغاب  الكوي.

صممي ي ل  اب ش س ح صد   ادب الاادم مدي حاديه  د  رالد  مد  أرد  قد أ اتيًبدي لااديباب  
فام ياهم ا صذا  يوي صهو ف  اللوق   ض  ال  أح  البي ا،  اتيًبيا فام ياتاه إلل ا 

الدد ا ص   دد  بدد م  ب ددلص اشددت اه؛ فددإذا بدد  شدد ح ل تددي  الادديباب ا فامددي ألددا البددي ع  
فاادد ع ابدد  ادد،كي إلددب دابها صأ ددذ يضدد أ الشدد حا حتددب فهددم اددل مددي فلدد ا صقدديل فدد  ذلددك: 

 صف حه بذلك صت  قه ف  ثير  يوي بش ، ا ،   اب الاض ا، شاً ا   تايلب.
لكي ال  ،  م  المؤلادي   لض  ايره حليس اب  ا،كي حيفاة بيلكشيط صالاملا حتب إر  ت ل

فدددد  ال يي ددددلي  صالمكطددددق صالطسلاددددة صاإللهلددددي  صالااددددك صالطددددب صال دددد، لة صام ددددلق 
صالللياددة ص ،دد  ذلددك مدد   اددوي ا ،دد سا صياتسدد  اتيبدد  )الشدداي،( مدد  أ ظددم ال تددب فدد  
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تدديبيخ الاالدداة؛ فضدد  دباددهي ابدد  ادد،كي دبااددة  ملضددةا صقدد أ ال  ،دد  مدد  اتددب الالادداة 
   صالاجدما أمددي اتيبد  )الضديرون فد  الطددب( فلاتسد  مد  أ ظدم مؤلايتدد  الضد مي، مد  الاد

ص ام   اب اإلطلقا صق  تكيصل فل   ام صظي ف ام  ي،ا ص ام امم اض صمايلجتهي
 صهكود.. ص ، هم. امدصيةا امي ب،  فل  أ طي، امطبي، الليبض،   ال  م  يورين

   للد ا صلشد س اهتمديمهم بهدذا صق  دبس امصبب،ون اتي  اب  ا،كيا صطوبصا الطب مد
ال تي  طباوا مك  اه  ش س طباة ف  الضد ن الخديمس  شد ا ثدم طبادوا مكد   شد ي  
طباة ف  الض ن الليدس  ش ا ثدم تلدًاي صثلثد،  طبادة فد  الك دف امصل مد  الضد ن 
الليبع  شد ا فد  الوقده الدذغ لدم يطبادوا فلد  مد  اتدب )جديل،كوس( الطس،دب ال،وردير  

  س. ،  طباة صاح
صبا ل جهود اب  ا،كي ف  مجديل الطدبا تضد مه تادك المهكدة بلد  ة اس،د سا صظهد   
أجلدديل أ دد غ مدد  عبدديق س الطددب اإلاددلم  الددذي  طددوبصا ال  ،دد  مدد  امجهددزس الااملددة 
صاكتشاوا ال  ،  م  امم اض مع بلين ط ق  لجهي صالوقيية مكهيا صالبد  اد،كي الا يد  

ان الماويدة صالد صد الملدت ي  )صهد  مدي رلددمل  اآلن مد  االكتشديفي ا فضد  اكتشدف ال يد 
اإلر التومي( صاين أصل م  رب  إلب أث  حيلة الم ي  الكالدلة  ادب جهديزه اله دم ا 
صق حة الما سا صال صبس ال موية صا  ة الكب ا امي ااتطيع اب  ا،كي أن ي كف ب قة 

ياددم  ام  ددي، المختااددة لجلددم اإلرلددينا اددذلك اددمب اددل   دداة ص دد ق ص  ددب ب
 المشهوب ب ا صابت    مالة التخ ي  الت  يجب أن تتم قسل إج ا، أية  مالة ج احلة.

صلدم يضت دد  اهتمدديي ابدد  ادد،كي  اددب الطددبا ل كد  اهددتم بااددم المكطددق الددذغ يددكظم تا ،دد  
اإلرلينا صاتب ف   ام  الكبي  صالح،وانا صاتب أيً ي ف   ام ال لملدي،ا امدي ايرده 

فض  قد ب ح ادة دصبان امبض صارجدذابهي إلدب م ادز الاديلما ل  دبااي  ف   ام الااك؛ 
كمي تح      ا  ة ال و، صال و ا صلم يضف اهتميي اب  اد،كي  ادب هدذا ال دم مد  
الااددويا فضدد  اهددتم أيً ددي ب بااددة الددكاس اإلرلدديرلةا صايردده أقوالدد  فدد   اددم الددكاس ذا  

الكالدلَّة ادل مد  اطادع  شان اس،  ف  الايلم اإلالم  صامصببد ا صقد  اادتايد مد  اتبد 
 ا،هددي فدد  الشدد ق صالغدد  ا صشدده  أهددل زميردد  مدد  الاامددي، صالما دد ي  باامدد  صف ددا ؛ 

 حتب لضسوه بيلشلخ ال  لسا صلاب   امي، الغ   )أبو الطب(.
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صف )همدد ان( مدد ض ابدد  ادد،كي صاشددت   الدد  المدد ضا فيشددتيق لاضددي، ببدد  صت دد ق باددل 
 ي.1037هد/428ة امصلب م  بم ين اكة ميل ا صلا  أرايا  ام ، س ف  يوي الجما
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 البيرونيالعالم الرياضي 
 

شدددده  لدددد  الكدددديس فدددد  الشدددد ق صالغدددد   باامدددد  صف ددددا ا صأشدددديد الكدددديس فدددد  اددددل ماددددين 
 بيكتشيفيت  صمؤلايت ا صحا  اام  بح ص  م  روب  اب صاحي  التيبيخ   

مد   3هدد/ 362الحجدة ادكة  صل  )أبو ال يحين محم  ب  أحم  الس، صر ( ف  شه  ذغ
يا فدد  إحدد    ددواح   ددوابزيا صهدد  م يكددة )كددي ( التدد  توجدد  مايرهددي 973اددستمس  

حيللي باد س صدغ، س تيبادة لجمهوبيدة أصزبالدتينا صايرده م يكدة ) دوابزي( م ادًزا  ظلًمدي 
 م  م اكز ال ضيفة اإلالملةا ازداد  شه تهي با  ارهليب الخلفة اإلالملة ف  بغ اد.

الس، صر ( ف  هذا الجو الدذغ يحدث  ادب طادب الاادم صيد فع إلدب الدتااما فحاد  صرشا )
الض  ن ال  يم صدبس الاض  صالح يث الكسوغ الشد يفا صفد  )ب،د صن(  ديلب أبدو ال يحدين 
التجيب الهكدود صال،وردير،،  ص ،د هما فتاد    ادب طبدي هما صتاادم لغدتهما فيتلدع إدباكد  

ب أبدو ال يحدين بمااددم أ شدي  اادتطيع أن يددتاام صازداد   س تد  صتامضده تجيبتد ا التضدد
مك  ش،ًئي    تح ،  الكبيتي  الطسلةا صأن يا   أادمي، الكبيتدي ا اممد  الدذغ دفاد  

 إلب االهتميي بيلااوي الطسلعلة.
صتما  )أبو ال يحدين( مد  أن يت دل بداب  ر د  مك دوب بد   اد ا ذلدك الاديلم الدذغ 

 خوابزيا صاين  يلًمي اس،ً ا ف  ال يي لي يمه ب اة ق ابة إلب الاي اة الميل ة ب
أبدددو  صالاادددكا فاطااددد   ادددب هك ادددة إقا،ددد سا صفادددك بطالمدددوسا فاصدددبا الاددديلم الشدددي 

ال يحددددين مددددؤهًل ل بااددددة الااددددكا امددددي اكتلددددب دبايددددة اس،دددد س بدددديلااوي الهك اددددلة صالااددددك 
 صالم ا ي  م  أب  الوفي، الايلم الاا   الشه،  صصيحب م ص  بغ اد.

بدد ا  لس، صردد ( صذاع صد،ت  حتددب صصداه أ بدديبه إلدب أم،دد  ) دوابزي( فا جددباشدته  )ا
ص ددم  إلدددب  امدددي، ق دد ها ص دددم  لددد  مددي يافلددد  لاعدددلش علشددة ا يمدددة ل،تاددد س لااادددم 
صاالادتكبيط صاالات شدي ا صف دد  )أبدو ال يحددين( فد  بكددي، م صد  فا دد ا فاد ض اممدد  

لدتازمي  التد  طاسهديا  اب امم، ا ف ص  ل  مي يشي، م  ميلا صأح   ل  جملع الم
 ثم ش ع )الس، صر ( مع أايتذت  ف  بكي، الم ص .

كددين الس، صرددد  يجاددس ادددل ل،اددة فددد  م صددد ها يتدديبع ح ادددي  الشددمس صالضمددد  صالكجدددوي 
صي ام  اب أصباق    يطة لابدة اللدمي، الزبقدي،ا ي دع  ا،هدي مواقدع المجد ا  صالكجدوي 
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امحددوال  كدد مي بحادده الاي اددة صأ ددذ اددل يددوي ياتشددف الج يدد  فدد   اددم الااددكا صتغ،دد   
الميل ة ف   وابزي صالت  ايره  وًري ل  صاكً اا با  أن جي،  الاي اة الميل دة الج يد س 
 ي اة )مدامون بد  محمد ( ف دين  الد  أن ي حدل هدو اآل د  مد  ) دوابزي( ف حدل  كهدي 

 صظل يتكضل م  با  إلب با ا صاذا امع بايلم بحل إلل  صأ ذ الاام  ك .
فدد  أصباقدد  اددل ملحظيتدد   دد  المدد  صالجددزب فدد  البحدديبا ص دد  ح اددي  صأ ددذ ياتددب 

الكجوي صامفلل ص ، هي ممي يتااق باام الطسلاةا صادين المادول صاممد ا، يتكيفلدون فد  
إكدد اي الاامددي،ا صمدد  ب،ددكهم أم،دد  )ج جددين صطس اددتين( )شددمس المادديل  قدديبوس( ذلددك 

لمددي  اددم ذلددك امم،دد  بض ددة أبدد  امم،دد  الددذغ شددغا  الااددما صامددتد ق دد ه بيلاامددي،ا ص 
ال يحين صا  س ت حيل ا شما  باطا  صب ييتد  صأ طديه اممدوال ال  ،د سا حتدب تاد س لااادم 
صااتطيع أن ياتب اتيب  الشه،  )اآلثيب البيالة    الض صن الخيللة( صق ي هدذا ال تدي  

 هد.390ه ية إلب امم،  )قيبوس( اكة 
يل بيب  ا،كي الذغ اين م  أشه   امي،    ه صاين أبو ال يحين الس، صر   اب ات 

صا    ال اي ل ب،كهمي ف    مة الااما فا جدب بد  ابد  اد،كي إ جيًبدي شد يً ا صاادتم   
ددي  رددز ل   باددي اهمي حددوال   مددس اددكوا  يتبدديدالن الدد أغ حددول ق ددييي  املددة ا ،دد سا صلمَّ

إال أن ياود إلب أبو ال يحين الس، صر   ي لم يج 1009هد/400قيبوس    اإلميبس اكة 
 با ه ) وابزي( م س أ   .

صف  ج جين  يصمة ال صلة الخوابزملةا لضب أبو ال يحين ال التض ي  مد  أم،د  الدسلد 
ابد   أبو العبيس مامون ب  مامونا صأتلحه ل  الا صة من يجتمع بابيب الاامي، م دل

بحوثدد  صدباادديت  ادد،كي ص ،دد ها صبدد أ الادديلم ال س،دد  )أبددو ال يحددين الس، صردد ( فدد  إجدد ا، 
الاا لددة صالجغ افلددةا صشدد ع هددو صتلم،ددذه فدد  إرشددي، م صدد  فدد  الض دد  الما دد  ل صدد  

 ح اة الشمس صالضم  صالكجوي.
صفدد  ح يضددة الض دد  بكددب ر ددف ادد س مدد  الحجدديبس صالطدد،  قط هددي أبباددة أمتدديب تض يًبددي 
صص دددع  ا،هدددي صدددوب الساددد ان امدددي تخ،اهددديا صبادددم  ادددب تادددك الساددد ان  طدددوط الطدددول 

ادد ضا امددي اشددتغل مددع  امددي، المجمددع فدد  حلددي  ملدديحة ال دد س امب ددلةا ل دد  صال
الحلديس ال تلدتض   ادب حديلا فضد  قتددل امم،د   يشدق الاادما صاادتول  اللداطين محمددود 

يا فا ددذ اددل الددذ ي   الااملددة التدد  ت ددمهي 1016هددد/407الغزرددوغ  اددب الددسلد اددكة 
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هم أبددو ال يحددين الس، صردد ا ماتبددة الض دد ا امددي اصددطحب مادد  الاامددي،ا صاددين مدد  ب،ددك
 ح،ث ااتض  ف  الض   الما   بغزرة )أفغيرلتين حيلل،ي(.

صفدد  ق دد  اللدداطين )محمددود الغزرددوغ( التضددب الس، صردد  بادد د مدد  الالادداة صامدبددي، 
المشهوبي ا صأتلحه لد  الا صدة أن يشده   دزصا  اللداطين التد  قيدهديا صصدحب  فد  

ة الس، صرد  بغزردة مد  الاوامدل التد  ادي  ت  أك   م  ثدل   شد س  دزصسا صايرده إقيمد
 اب الاليي با س بحل   املة إلب الهك ا صاين ق د ه مد  ذلدك الالديي ب باادة  املدة 
دالضددة  اددب الطسلاددة محددوال هددذه الددسلدا مدد  ح،ددث تيبيخهددي صثضيفتهددي صأدييرهدديا صبأ  

غة الهكد (؛ فاتحده الس، صر  أن الا صة ل  تتهلا ل  إال إذا دبس الاغة اللكللا يتلة )ل
ل  هذه ال بااة أبوا  ال ضيفة الهك ية م  جملع رواح،هدي الااملدة صال يكلدةا صص دع اتيًبدي 
 مهم،ي    ح يبس الهك  صتيبيخهيا أاميه )تحض،ق مي لاهك  م  مضولدة مضسولدة فد  الاضدل

يب  أص م ذصلة( ذا  فل  الجغ افلي الخيصة بيلهكد ا امدي ذاد  لكدي الاضي د  ال يكلدة صالماد
 الااملة  ك  الهكودا م  بيي ة صفاك صتيبيخ ص ، هي م   اوي مختااة.

( اتيًبددي فد   اددوي مختااددةا فضدد  اتددب فدد  الحلددي  146صقد  اتددب الس، صردد  أك دد  مدد  )
صش ح امبقديي الهك ادلة شد ًحي صافًلديا صهد  امبقديي التد  اتخدذ  أايًادي لدبقديي الا بلدة 

اياددلة لااددم الملايرلادديا صايردده لدد  رظ يددي  فدد  كمددي يادد  الوا ددع الحالضدد  لاضوا دد  ام
 ااتخ اج امصتيب م  ال ا  سا صااتطيع أن يست   مايدلة لما فة محلب امبض.

صيا  الس، صر  أبي ال د، لة الا بلدة فد  الاديلم اإلادلم ا فضد  اتدب  د  ال د، لة اتًبدي 
ادددجل   يددد س جااتددد  يحتدددل هدددذه المايردددة المهمدددة فددد  تددديبيخ الطدددب اإلادددلم ا صقددد  

الس، صر  ف  اتبد  ا ،دً ا مد  فوا د  الكبيتدي  الطسلدة صالاضديق،  صامدصيدةا امدي اتدب اتيًبدي 
أاميه )ال ، لة ف  الطب( صتجماده لد غ الس، صرد  مااومدي  جغ افلدة ا ،د س ص داهي 

 ف  اتي  اميه )رهيية امميك ( صأثسه فل  أشلي، لم ت   ما صفة م  قسل م ل:
وب الض يمدددة حدددوض بحددد  قددد يم اورتددد  ال صاادددب التددد  أن صادغ اللدددك  ادددين فددد  الا ددد

 حماهي الكه .
ي  صقيل الس، صر  ب صبان امبضا صأر   أن ت ون امبض ملطحةا صأرشا م صً ا  يص،

امزمدددين  بدد ا صافتددد ض أن امبض ببمدددي هددد  التددد  تددد صب حدددول الشدددمسا امدددي قددديل إن
أيً دي ب باادة الت دوي   الج،ولوجلة تتايقب ف  صوبس دصبا  زميرلةا امي اهتم الس، صر 
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دددي ل ادددم الخددد ا ب بادددًمي  الطبضددد  لا دددخوب صامرهددديب صالمحلطدددي ا صابت ددد  رظيًمدددي  يص،
مجلدددًميا صلاس، صرددد  جهدددود  املدددة ط،بدددة فددد  الت جمدددة  ددد  لغدددي  أ ددد غ م دددل: الاغدددة 
الهك يدة صالايباددلة .. ص ، هدديا صقدد  قديي بت جمددة اثكدد،  ص شدد ي  اتيًبدي إلددب الاغددة الا بلددة 

الاا دددد ..  جمددددة اتددددي  )أصددددول إقا،دددد س( صاتددددي  )المجلددددط ( لبطالمددددوسأهمهددددي: ت  
 ص ، همي.

صاددين الس، صردد  ما ددً ا صف،الددوًفي إاددلمل،ي؛ فهددو يدد   أن طاددب الااددم هددو أاددمب هدد   
لاحليس البش يةا صأن مطيلب الحليس تلتازي م ا يس أدا، الا ا   ال يكلة صالتملك الضدوغ 

ن الملام ف  ت  يف امموبا صتم،،ز الخ،  م  بيل ي  اإلالم ا ل   تلي   اإلرلي
الش  صال  يق م  الا صا صاين الس، صر  يض ب  با، الاامي، الذي  ابضوه صيلجاهي فد  
كتبدد  باميرددة صمو ددوعلةا صي رجددع الا ددل إلددب أهادد ا امددي اددين يحتدد ي تضيل،دد  الشدداو  

 صردد  صم صرددة ام دد   ص يداتهدديا صط ا ضهددي فدد  التا ،دد  صالمعلشددةا صيظهدد  تلدديما الس،
 صالا س.. ص ، هم.  ضا  صرزاهت  صمو و ،ت  ف  تض ي ه لااوي ال،ورين صالهكود

صلدددم يادددق الس، صرددد  تضددد يً ا مددد  الملدددام،  فحلدددبا بدددل إن امصبب،ددد،  اددديروا يددد صن أن 
الس، صر  أكس   ضالة  املة ف  التيبيخا صأر  م  أ ظم الاامي، الذي  ظهد صا  ادب مد  

أن يو ع ف  لوحة الش   الت  ت م أكديب  الاامدي،ا صأرد  الا وبا صأن اام  يجب 
مد  الملددتح،ل أن ياتمددل أغ بحددث فد  ال يي ددلي  أص الااددك أص الجغ افلددي أص المادديدن 
أص الااددوي اإلرلدديرلةا دصن اإلقدد اب بإاددهيميت  الاظلمددة فدد  اددل  اددم مدد  تاددك الااددويا 

تجيببد  صمشديه ات  الااملدة صم   امييي صأصبا الس، صر  شدلًخي اس،دً ا؛ فداباد أن يجمدع 
فدد  اتددي  ف تددب اتيًبددي أاددميه )الضدديرون الملدداودغ( صهددو مواددو ة  ددخمة فدد  الااددوي 
رلبة إلدب اللداطين )ملداود( صفديً، صا لًصدي لد ا ف يفداه اللداطين بدان أبادل لد  ثلثدة 
جميل محماة بيلكضود صالا دةا فد د أبدو ال يحدين اله يدة قدي ًل: إرد  يخد ي الاادم لااادم ال 

 اميل.ل
صظل أبو ال يحين ياتب البحو  الما، س صالالمةا صيكتضل م  اكتشدي  إلدب ا تد اع إلدب 
كتيبددة مؤلاددي  ج يدد سا صظددل صفل،ددي لاااددم؛ ف،ددذا  أردد  صهددو  اددب فدد اش المددو  زابه أحدد  
 أص قي   فلال  الس، صر   د  ملدالة ادسق أن ريقشد  ف،هديا فضديل لد  صد يض : أفد  م دل
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 الس، صردد : يددي هددذاا امف ددل أن أصدع الدد رلي صأرددي  دديلم بهددذاهددذه الحدديل تلددال     قدديل 
 الملالة   

صقدد  أشدديد بمايرددة الس، صرددد  الااملددة ابدديب مددؤب   الاادددما صأرشددئه بياددم  جيماددة فددد  
)طشضك (  يصمة جمهوبية أصزبالتين اإلالملة تض يً ا لمثث ه الااملةا امي ا ت،  مد  

م  اددب باد  مادديلم الضمد ا صمددي  الس، صردد  (  يلًمددي إادلمل،ي أطاضدده أادميله18بد،  )
هددد.. 440اددكة  صشددلا  ابدديب بجدديل الااددم صمحسددوه ممدد  تتامددذصا  اددب ي يدد ا صاددين ذلددك

 بحم   ذلك الايلم الملام ال س،  بض ب مي ق ي لمرليرلة م   ام صما فة.
 ـــــــــــــــ
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هدا صف  م يكة )استة( بديلمغ   صلد  بجدل 493غ اكة ف  أصا   الض ن الخيمس الهج  
مد  أ ظدم  امدي، الجغ افلدي فد  الاديلما إردد  )محمد  بد   سد    بد  إدبيدس( المادد ص  

 بيلش يف اإلدبيل .
هددددا صرشدددا محب،دددي لااادددم يحدددب الطسلادددة 493صلددد  محمددد  بددد   سددد    بددد  إدبيدددس ادددكة 

لكبيتددي  صمظدديه  الطسلاددة التدد  ايردده صامزهدديبا صا ،ددً ا مددي اددين يتتبددع رمددو امزهدديبا صا
تاجبدد ا صتشددغل بيلدد ا ذهددب اإلدبيلدد  فدد  طاولتدد  إلددب ال رتَّددي  لددلحا  الضدد  ن صيددتاام 
الاغة صالاض ا صل ك  لم يكتظد  حتدب يامدل دباادت ا بدل  د ج لا حادةا صمشديه س مظديه  
الطسلادددة فددد  الدددسلدا فاكمدددل دباادددت ا صتاامددد   دددلل بحلتددد  صمشددديه ات ا صلدددم يهدددتم 
اإلدبيلدد  بااددوي الدد ي  فضددبا صارمددي  دد ج يطددو  فدد  الددسلد يشدديه  صيدد صنا صي اددم مددي 

الاديلم اإلادلم ا  شيه ها صق  دفات  رال  التواقة إلب الاليي ب حاة اس، س تغط  أبجدي،
كمي زاب الس تغيل صايطيللي صاواحل ف رلي صارجات اا صاين لهذه ال حل  أث هي ف  تكملة 

 مااوميت  الجغ افلة.
ات ددل اإلدبيلدد  بيلماددك )بصجدد  ال ددير ( ماددك صددضالة صايردده صددضالة ال تددزال تزدهدد  
ف،هدددي ال ضيفدددة اإلادددلملة  ادددب الددد  م مددد  اادددت،ل، الكوبميرددد ي،   ا،هدددي مددد  الملدددام، ؛ 
فطاددب مدد  اإلدبيلدد  أن ي اددم لدد    يطددة لاادديلما في تدديب ال جدديلا صدببهددم  اددب دقددة 

صيزصدصه بمااوميٍ  جغ افلٍة    الدسلد التد  المشيه س لل وبصا مي يشيه صر  ب اومهم 
ادد،كزلون بهدديا صحدد،  اطمددان إلددب قدد بتهم  اددب إرجدديز مهمتدد  أبادداهم إلددب بددلٍد ا ،دد سا 

 صاين اإلدبيل  ي صن المااومي  الت  ت ل إلل  مكهما صيا،  صلي تهي.
ثددم جمددع اإلدبيلدد  اددل مددي صصددل إللدد  فدد  اتددي  اددميه )رزهددة المشددتيق فدد  ا تدد اق 

صقددد  احتدددو  ال تدددي   ادددب ا ،ددد  مددد  المااومدددي  الخيصدددة بغددد   أصببددديا صقددد   اآلفددديق(
اشته  هذا ال تي  ب،   امي، الش ق صالغ   ص يصة المشتغا،  بيلجغ افليا صاادتغ ق 

 إ  اج هذا ال تي   ملة  ش   يًمي.
ي الددذغ أ جددب 1154صبادد  االرتهددي، مدد  تاللادد ا أهدد اه إلددب صدد يض  الماددك بصجدد  اددكة 

الدد ا ثددم قدديي ب اددم   يطددة لاادديلم حلددب طاددب الماددك )بصجدد (  اددب لددوح بدد ا صايفدداه  
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ملدتط،ل مدد  الا دة؛ ح،ددث اشددتماه  ادب  دد د اس،د  مدد  اماددمي،ا ثدم طاددب مكدد  أن 
ي ددكع لدد  ادد س تو ددا شددال ال دد س امب ددلةا فددام  اإلدبيلدد  أن تادد س لدد  مدد  الا ددة 

  الاميل أن بطلا فامي اماه أم 400الخيل ة دا  س ما اة  ظلمة الحجم ف  صزن 
يكضشوا  ا،هي صوب امقيللم بسلدهيا صأقطيبهي صبياهي ص اجيرهي صبحيبهي صمواقع أرهيبهي 
ص يم هددي صالطدد ق صالملدديفي  بدد،  الددسلد صالم اادد ا ال يت اددون شدد،ًئيا صيدداتون بدد   اددب 
ه،ئت  صشاا ا ف كع بذلك أصل مجلم ل  س أب لة دالضة  ر فه فد  التديبيخ  ادب هدذا 

   لداف تا  ه لا ليع.الشالا صل 
صلدم ي ْسددق  مدد   ثدديب اإلدبيلدد  إال اتيبد  صأطاددس   ا طدد ا صيادد  اإلدبيلدد  أصل جغ افدد  
متخ ص ف  هذا الااما فض  فيق )بطالموس( الايلم ال،ورير  الض يم الدذغ ادين يد بس 
ال يي دلي  صالاادكا ف ددين اهتميمد  بيلجغ افلدي لهددذا اللدسبا أمدي اإلدبيلدد  فادم يهددتم إال 

لجغ افلي فضبا فجااهي  اًمي م ل بيق  الااوي صم  إاهيميت  فد  هدذا المجديل أرد  أكد  بي
 اددب  طددوط الطددول صالادد ض لتح يدد  الماددين صالملدديفةا صقدديل با صيددة امبضا صتدد ل 

ا م  الخ ا ب لمكيبع ره  الك،ل صالبحيب صأقيللم الايلم الض يم.    ًد، 
ت  اتسهي اإلدبيل   كهدي صدبادوهي ف دين صق  اهتمه ال صل المختااة بكضل المااومي  ال

اإلدبيل  بذلك أ ظم جغ اف   رذالا صح ل  اب تاك المايرة با ل ما يت  الممتيزس 
م ْه ف  الا وب الوادط ا  ف  بام الخ ا با صياتس  أطال  أهم أث  لاخ ا ب الت  برا 

ادة صق  ااتطيع )كدور اد م،ااد ( أن يلدتخ ج مد  أطادس  د ا ب اإلدبيلد    يطدة جيم
ي طرب ا ه بيلاغة الا بلة صظل اال تميد 1951ي ماورة صف  1938لاايلما صطباه اكة 

  اب   ا ط  ف  أصببي حتب الض ن الليدس  ش  الم،لدغ.
صلددم يادد  اإلدبيلدد  بيبً ددي فدد  الجغ افلددي صحدد هي بددل بدد ع أيً ددي فدد  الكبددي  صبخيصدددة 

)ابد   كبدي ( صقد  اادتايدام شي  الطسلدةا صألدف فلد  اتيبد  )الجديمع ل داي  أشدتي  ال
السلطدديب( الكبدديت  المشددهوب مدد  هددذا ال تددي  الددذغ لددم ي ددل إل،كدديا صرضددل مكدد  مي ددة مدد س 

 أشلي، تختص بيمشجيب صالكبي  صامزهيب.
صظل اإلدبيل  يامل ف    مة الااما تحه ب يية ص يض  الماك )بصج  ال ير ( صم  

مددؤب ،  صهددو با،دد  ص  يددب هددد  اددب بأغ أك دد  ال560جددي، بادد ها حتددب تددوف  فدد  اددكة 
    با ه يلاب لااام.
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 ابن النفيسالطبيب البارع 
 

ازدهدد  الاادددم فددد  دمشددق با دددل حايمهدددي اميددوب،، ا الدددذي  جاادددوا مكهددي م ادددًزا لااادددوي 
صالاكددددونا فجددددي، إل،هددددي الاامددددي، مدددد  اددددل ماددددينا ص  وًصددددي امطبددددي، الددددذي  اجتددددذبهم 

م م  تلم،ذ الطس،ب الشه،  )أم،  ال صلة ابد  التام،دذ( بلميباتين )دمشق( صاين أ اسه
البغ ادغ امصلا صق  حمل هؤال، ماهم اتًبي م  أشه  ال تدب فد  الطدب صمد  أهمهدي 

 كتب )اب  ا،كي( ص ، ه م  اتب ابيب امطبي،.
صفدد  دمشددق صلدد  )ابدد  الكفددلس  ددل، الدد ي   ادد  بدد  أبدد  الحددزي( للجدد  هددذا االهتمدديي 

مذ  ادب يد  )مهدذ  الد ي   سد  الد حلم( الملدم  )بيلد  واب( صالدذغ ب بااة الطبا فتتا
اددلف الدد ي   كددين طس،ًبددي لاا،ددون فدد  )السلميباددتين الكددوبغ( ب مشددقا ثددم  ،كدد  اللدداطين

أ و صدلح الد ي  اميدوب  ص الاتد  ب لًلدي مطبدي، ادوبيي صم د ا صتتامدذ ابد  الكفدلس 
  يئلوا م  الشاي،ا صظل ابد  أيً ي  اب ي  ) م ان اإلا ا ،ا ( الذغ  يلج م  ب ق

الكفدلس يتدد ب   اددب مهكدة الطددبا ياحددص الم  ددبا صيتديبع م احددل  لجهددم إلددب أن 
)اب  الكفلس( إلب الضديه سا  أباا  اميوب،ون مع مجمو ة م  زمل   إلب م  ا صجي،

الهيد دة ل،بحدث الملدي ل الااملدة  فوج هي  ييدة فد  الجمديلا صادين يدذهب إلدب اممديك 
بيلضدديه سا صأ ددذ الاامددي، صامطبددي،   دديش )ابدد  الكفددلس( فدد  دابه المهلدداس لدد الماضدد سا ص 

 صامم ا، صامعلين يت ددصن  ال ا يتكيقشون ما  ف  الملي ل الااملة.
أحددب )ابدد  الكفددلس( اتددب )ابدد  ادد،كي( صبلددطهي لاتلم،ددذ صالطددل  حتددب يلددهل  ادد،هم 

إرد  أصصدب بمدي جماد  مد  فهمهي صما فة مي جي، بهيا صلم يبخل  اب أحد  باامد ا بدل 
ال تب الالمة لاسلميباتين المك وبغ بيلضيه سا صاين ال يحجدب رالد   د  اإلفديدس لمد  
ق  ه ل،ل أص رهيًباا صلم يا  اب  الكفلس الدذغ لضدب بديب  اد،كي زميرد  طس،ًبدي فضدبا بدل 
قددديي بتددد بيس الاضددد  بم بادددة الملددد صبية بيلضددديه سا صاتدددب فددد  الحددد يث صاللددد، س الكسويدددة 

  ياة صالكحو.الش
صادددين أ ظدددم مدددي اتبددد  ابددد  الكفدددلس اتيبددد  )شددد ح تشددد يا الضددديرون( صهدددو شددد ح ل تدددي  
)الضيرون( الب  ا،كيا صاين يه   م  ش ح هذا ال تدي  اإل يردة  ادب إتضدين الاادم باد  
التش ياا صق  اهتم اب  الكفلس ف  هذا ال تي  بيلضلم المتااق بتش يا الضادب صالحكجد س 



 299 

ل إلددب اشددف الدد صبس ال مويددة ال ددغ   قسددل أن ياتشدداهي )هدديبف ( صالدد  ت، ا امددي توصدد
 الذغ يكلب إلل  اكتشيفهي.

صق  ااتايد  امي، أصبصبي م  رظ يي  صاتب )اب  الكفدلس( فاد  م يكدة )السك الدة( رشد  
)شدد ح  طس،ددب إيطدديل  ااددم  )البدديجو( ت جمددة بيلاغددة اللت،كلددة مجددزا، ا ،دد س مدد  اتددي 

د مكددد  )هددديبف ( الدددذغ صصدددف الددد صبس ال مويدددةا صمددد  أهدددم تشددد يا الضددديرون( امدددي اادددتاي
المؤلاددي  التدد  ت اهددي )ابدد  الكفددلس( اتددي : )الشدديمل فدد  الطددب( الددذغ يادد  مواددو ة 
طسلددةا صاددين ياتددزي إصدد ابهي فدد  ثلثمي ددة جددز، إال أردد  تددوف  صلددم ياتددب مكهددي اددوغ 

 ثمير، .
أمددد اض صمددد  اتبددد  ام ددد   اتدددي  )المهدددذ  فددد  ال حدددل( صهدددو اتدددي  ي دددف  دددلج 

الا،ونا صش ح ف ول أبض اط.. ص ، هيا صاين اب  الكفلس ا يع التاللفا ق،ل: إر  إذا 
أباد أن يؤلددف شدد،ًئي ص دداه لدد  امقددلي مس يددةا صيدد ي  صجهدد  إلددب الحددي با ثددم ياتددب 
بل  ة ش ي سا فإذا تاف الضادم بمديه صتكديصل  ،د ه حتدب ال ي دلع الوقده فد  بد غ الضادم 

   
م ل  با  أصحيب  م  امطبي، أن تكيصل  لش ، م  الخمد  صم ض اب  الكفلسا فز 

الشفل ا فد ف  ذلدك صقديل: )ال ألضدب   تاديلب صفد  جدوف  شد ، مد  الخمد ( صظدل 
اب  الكفلس الطس،ب الشه،  م يً ي اتة أيييا ثم توف  صاين ذلك ف  ذغ الحجة ادكة 

 هد بيلضيه س687
 ـــــــــــــــ
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ب  صغ،  بم يكدة )طكجدة( بديلمغ  ا ادين يعدلش فتدب   بد  ملدام يهدو  قد ا،س ف  د
كتدب الد حل ا صاالاددتميع إلدب أ بدديب الد صل صالكدديسا ص جي دب اماددايب مد  الحجدديج 

)محمد   صالتجيب الذي  ياضيهم ف  م،كي، )طكجدة( أص مد  أصد قي، أبلد .. هدذا الاتد  هدو
ه،  بد)اب  بطوطة( صلد  فد  )طكجدة( فد  ب   س    ب  محم  ب  إب اهلم الاوات ( الش

 ي.1304هد/ 703شه  بجب  يي 
كين أبوه فض،ًهي يشتغل بيلض ي، صاين يا  صل ه للاون  اًاي ل ا لذلك حا  ابد  بطوطدة 
الضدددد  نا صدبس الااددددوي ال يكلددددةا صامد  صالشددددا ا فشددددبَّ تال،دددديا صبً دددديا محب،ددددي لااامددددي، 

اضد  بلدسب ب ستد  فد  اللدا  صالت حديل؛ ف دين   صجد  صامصللدي،ا صل كد  لدم يردت مَّ دباادة ال
إلدب الحدجا صهدو فد  ال يرلدة صالاشد ي  مدد   مد ها رضطدة التحدول فد  حليتد ا إذا ابتدد   
مكددذ ذال الحدد،  ثددو  الت حدديل صأ ددذ يجددو  أبجددي، الادديلم اإلاددلم ا صحدد،   دد ج ابدد  

صدا     ي قيصً ا ال عبةا صزييبس قس  الكس 1325هد/ 725بطوطة م  )طكجة( اكة 
 الدد  صادداما لددم يخدد ج مددع قيفاددة الحددجا بددل  دد ج مددع قددوي ال يادد فهما صلددم يلددتض  مددع 
جمي ددة مدددكهما فا دددذ يكتضددل مددد  م ادددب إلدددب   دد ا صمددد  قيفادددة إلددب أ ددد  ا فضددد  ادددين 

 اهتميم  ب لية أصكي  الكيسا صالغ ا ب الت  ي كاورهي هو شغا  الشي ل.
يكزلددون  دد،وًفي  اددب أصددحي   كددين ممددي الحظدد  ابدد  بطوطددة أن أصددحي  اددل ح فددة

راددس الح فددة فدد  الددسلد ام دد  ؛ فيلضي دد  يكددزل  اددب الضي دد ا صالاالدد   اددب الاالدد ا 
لذلك فض  ف ح اب  بطوطة  ك مي ق مد  الكديس  ادب أرد  مد  الض ديسا صمكدذ ذال الحد،  

 أصبا يكزل  اب الض يس صالاضهي، ف  ال باٍ  يذهب إلل .
مدد   تدد ابب اممددة اإلاددلملة صقددوس صحدد تهي صمدد   ددلل بحددل  ابدد  بطوطددةا يظهدد  

ح،دددث إرددد   ددد ج ل حاتددد  الطويادددة بمددديل قا،دددل صل ددد  تددد ابب اممدددة صتث ،هدددي  مدددل  ادددب 
ي 1325هددد/725مايصرتد  فدد  بحاتدد ا صامدد اده بمددي ي يدد ا ايردده بحاتدد  امصلددب مدد  اددكة 

ادددكةا صمددد  ف،هدددي بمددد اكش صالجزا ددد  صتدددورس  24ي صق دددب ف،هدددي 1349هدددد/749إلدددب 
 د  ثدم إلدب فالدط،  صلسكدين صادوبيي صالحجديزا فحدج حجتد  امصلدب صمد  صط اباس صم

ماددة  دديدب إلددب بددلد الادد اق صايدد ان صبددلد امري ددولا ثددم  دديد إلددب ماددة فحددج حجتدد  
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ال يرلةا ثم  يدبهي إلب اللم  ثم إف يالة الش الةا ثم زاب  مين صالبح ي  صاإلْحلي،ا ثم 
 بجع ماة فاد  مكياك الحج.

لددب الهكدد  ص  ااددين صت الددتين صأفغيرلددتين صادديبول صاللددك ا صتددولب  دد ج ابدد  بطوطددة إ
الض ددي، فدد  )دلهدد (  اددب المددذهب المدديل  ا صلمددي أباد اللدداطين محمدد  شدديه أن ي اددل 
صفً ا إلب ماك ال ،    ج اب  بطوطة فل ا صف   ودت  م  بجزي س )اد ر يب( صالهكد  

يا فدزاب 1347هدد/ 748صال ، ا ثم  يد إلب بلد الا    د  ط يدق )ادومط س( ادكة 
بلد الاجم صالا اق صاوبيي صفالط،  صمكهي لماة فحج حجت  ال اباة إلدب ب،ده  ا ثدم 

ادددكة  بأ  أن يادددود إلدددب صطكددد  فمددد  بم ددد  صتدددورس صالجزا ددد  صمددد اكش فوصدددل فددديس
 ي.1349هد/ 750

صقد  ادين ابدد  بطوطدة إذا مدي ذ ك دد   مدي تمتددع بد  فد  حليتدد  مد  رامدة صجدديه يضدول: )إرمددي 
ن مركدد  حججددهر أببددع حجددي ( ثددم مددي لسددث أن قدديي ب حاتدد  ال يرلددة بادد  أن أقدديي فدد  كددي

فدديس فتدد س ق دد، س ل كدد  صجدد  فدد  رالدد  شددوًقي إلددب اللددا  إلددب بددلد امردد لسا فمدد  فدد  
بدددددد)طكجة( ص)جسددددددل طددددديبق( ص)  ريطددددددة( ثدددددم  دددددديد إلدددددب فدددددديسا صفددددد  اددددددكة  ط يضددددد 

للددددودانا ثددددم مددددديل  ي ايردددده بحاددددة ابدددد  بطوطددددة ال يل ددددة إلددددب بددددلد ا1352هددددد/753
)تومسواتو( صا ،  م  بلد إف يالة ثم بجع إلب فيسا صظاده مد س  ديم، ا فضد  ارتهده 

 ي.1354هد/ 755
صايردددده البدددد  بطوطددددة ما فددددة بطددددب ام شددددي  التدددد  اددددين الكدددديس يتدددد اصصن بهددددي مدددد  
امم اض الشدي اةا صادين يد اصغ رالد  بكالد ا صلضد  أ يرد   ادب بحاتد  قدوس ب رد ا ف دين 

صق  أصيبت  الحمب أك   م  م سا صايد دصاب البح   -  ا المح مي -يي ياكل أغ طا
أن يها دد  لددوال ب ييددة   لدد ا صقدد  ااددتغ قه بحلتدد  أك دد  مدد  ثميرلددة ص شدد ي   يًمددي 
كشاه هذه ال حل     أا اب ا ، س مد  الدسلد التد  زابهدي ابد  بطوطدةا إذ ياد  أصل 

 ا ص دد  ااددتخ اي الاحددم الحجدد غ مدد  اتددب شدد،ًئي  دد  ااددتاميل صبق الكضدد  فدد  ال دد،
)ال حيلدددة  صادددين صددديدًقي فددد  أ ادددب أصصددديف احتب إن الملتشددد ق )دصزغ( أطادددق  الددد 

اممدد، ( صقدد  أتضدد  ابدد  بطوطددة  ددلل بحاتدد  الاغتدد،  الايباددلة صالت الددةا صقطددع مي ددة 
صأببا،  ألف ا،او مت ا أك  هي ف  البح ا صتا ض لد طيب صالمهيلدك فد  ال دحيبغ 

 قطيع الط يق ف  الس ا صق اصكة البح ا صرجي م اًبا م  المو  صاما .صالغيبي ا ص 
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صق  اين اب  بطوطة ا يع التاث  ي ل  اب ذلك قول : ص ك مي صصاه إلب تورس ب ز 
أهاهي لاضي، الشلخ ) س    الزب،د غ( صلضدي، الط،دب ابد  الضي د  أبد   سد    الكاد اصغ 

ددا  ْم  اددب أحدد  لادد ي ما فتدد  بهددم  فاقسددل با ددهم  اددب بادد  بيللددلي صاللددؤالا صلددم يرل 
ْس  سا صاشت  باي  ا فشا  بحيل   فوج   م  ذلك ف  الكاس مي لم أماك ما  اوابق اْلا 
بادد  الحجدديجا فاقسددل  اددب بيللددلي صاإليكدديس صمدديزال يؤارلددك  بح ي دد  حتددب د ادده 

بحاتد : الم يكةا صأمي حب  لوال ي  فضد  أف دا  كد  أيمدي إف ديح ح،دث يضدول فد  مض مدة 
إردد  ت اهمددي فتحمددل لبادد همي المشدديق امددي لضددب مدد  الادد اق ر ددًبيا فامددي  دديد مدد  بحاتدد  
امصلددب صباغدد  مددو  أمدد  حددزن حزًرددي شدد يً ا قطادد   دد  اددل شدد ،ا صادديف  لزيدديبس قسدد  

 صال ت .
د    ر الكديس بمدي  ات ل اب  بطوطة بيللاطين أب   كدين الم يكد ا صأقديي فد  حيشد،ت  يرح 

ايبا صلمي  ام اللاطين بدام ه صمدي يكضاد  مد  ط ا دف ام بديب  د  ب ه م   جي ب اما
ددز غ ال اسدد  أن ياتددب مددي يمالدد   الدد   الددسلد التدد  زابهددي أمدد  ايتبدد  الددوزي  محمدد  بدد  جر

يا صادددميهي )تحادددة الكظددديب فددد  1356الشدددلخ ابددد  بطوطدددة فددديرتهب مددد  اتيبتهدددي ادددكة 
مو دع تضد ي  ا ،د     ا ب امم يب ص جي ب اماايب( صقد  ظاده بحادة ابد  بطوطدة

دد    فدد  لكدد ن دده إلددب الاغددة اإلرجا،زيددةا صررش  م   مدد  الاامددي، صالبدديح ،  فتدد س طوياددةا صتر ج 
دددده فدددد  بدددديبيس ادددددكة 1829اددددكة  دددده إلددددب الاغددددة الا رلددددلةا صطرب ا  م  ي 1853يا صتر ج 

م ه إلب املميرلةا صطرب ا ه اكة  م ه إلب الاغة الت الة.1912صتر ج   يا صاذلك تر ج 
ي ادددين صداع ابدد  بطوطدددة لادد رلي بم يكدددة طكجددةا صمددد  يدددزصب 1378هددد/779صفدد   ددديي 

المغدد   ال،ددوي اددلج  بم يكددة طكجددة دببددي )ط يًضددي( ااددم  دب  ابدد  بطوطددة ح،ددث اددين 
 يعلشا صالج  بيلض   م  اوق طكجة   يح  الذغ دف  فل 
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 عبد الرحمن الجبرتي
 

مم،ددًزا  ددكهما  امددي، امزهدد ا ل كدد  اددينكددين صالدد ه الشددلخ )حلدد  الجس تدد ( مدد  ابدديب  
فا  الوقه الذغ اين فل  زملله يتجهون إلب دباادة الاضد  صالكحدو صالسل دة صالتالد، ا 
أ دددي  هدددو إل،هدددي دباادددة ال يي دددلي ا صالملدددي ل الاا لدددةا صلضدددب الجس تددد  رلدددبة إلدددب 
 )جس  ( إح   م ن الحبشة اإلالملة الت  بحل مكهي أج اد الجس ت  إلدب م د  فد 

 الض ن الايش  الهج غ.
ربدل ف،هديا  أحب الشدلخ حلد  الجس تد  هدذه الاادوي صتاادق بهدي تاادق امي بول،د هي حتدب

ال حدب؛ ح،دث ادين  فتواف   ال  التلم،ذ يلتا، صن مد   امد ا فادتا لهدم مكزلد  الالدلا
أك دد  صأك دد  مدد  أببدديح التجدديبس؛   كل،ددي صب   دد   بي دد  المكدديزل صالمتدديج ا صازداد ثدد اله

   اين تيجً ا ميهً ا ف  الوقه الذغ اين فل   يلًمي جا،ًل.مر
 ددددددديي  فددددددد  هدددددددذا الس،ددددددده الحيفدددددددل بددددددديلاام صالكعدددددددلما صلددددددد  ) سددددددد  الددددددد حم  الجس تددددددد (

يا ل ددد  صالددد ه لدددم ياددد ح بوالدتددد  الدددي   اآلبدددي،ا بدددل اادددتضسا  اادددتابيال 1754هدددد/1167
ب،  ي ي  باد  أن  حزيًكي؛ فض  صل  ل  أطايل ا ، صن م  قسلا صاين المو  يخطاهم م 

يساغدوا مدد  الامد   يًمددي أص  ديم، ا ف ددين يخشددب أن يادون م دد، ه م دل م دد،  إ وتدد  
 ل    كيية   أحيطه باس  ال حم  فام تمت  إلل  ي  المو ا صق ب  ل  الحليس.

رشدا  سد  الد حم  فدد  ب،ده أبلد ا يحادد  الضد  ن ال د يما صاغ،دد ه مد  أصالد الاامدي، ذهددب 
ت،ب لتاام الاادوي ال يكلدةا ص د،  لد  صالد ه شدلًخي للحاظد  الضد  ن هدو إلب الم ابس صال تي

الشلخ )محم  مواب الجكيج ( صشب  س  ال حم  ف أ  الاامدي، صامدبدي، يداتون مكدزل 
أبل ؛ يتح ثون ف  الااوي صاآلدا ا فجاس يلتمع إل،هما صيا ذ م   امهما امي ااتمع 

ي، م دد  الددذي  ادديروا ال يكضطاددون  دد  إلددب ابدديب بجدديل ال صلددة صأمدد ا، المميللددك صأ كلدد
زيدديبس أبلدد ا بددل إن جمي ددة مدد  امصبصب،دد،  ايردده تددات  إللدد ؛ ل،تاامددوا  اددب ي يدد   اددم 
الهك اةا فا   الجس ت  ال  ،     أحوال م   صأا ابهيا صاين ي    ادل ذلدك فد  

مزهد  ذاك ت  الحيفظة الواعلةا صازداد  س  ال حم  الجس ت   اًمي  ك مي ابتيد حاضي  ا
 الش يف.
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هددد فتدد ل لدد  ثدد صس اس،دد س صأباٍض زباعلددة فدد  أرحددي، 1188تددوف  صالدد   سدد  الدد حم   دديي 
  ي س م  م  ا في ط  أن يتاض  أملك  بكال ا ف حل    الضيه س ح،ث توج  هذه 

م دد ا  امبا د  فدد  أقديللم م دد  المختاادة فتهلددا  لدد  ف صدة مكياددبة للاد   أحددوال
،  ص مددديل ثدددم  ددديد إلدددب الضددديه س باددد  أن ازداد  صطبضدددي  الشددداب مددد  حاددديي صفلحددد

 مايبف ا صصاصل الشي  دباات  بيمزه .
صأ جب ) س  ال حم  الجس ت ( باح   امي، اللم  الذغ صف  إلدب م د  إ جيًبدي شد يً ا 
صهو محم  الم ت   الزب،د غ صديحب تديج الاد صسا صالزي مجالد ا حتدب أصدبا مد  

زب،د غ( تام،دذه )الجس تد ( بارد  ي يد  أن يلدجل تلم،ذه المخا ، ا صذا  يوي أ س  )ال
أحدد ا  المي دد ا صيددؤبخ لاامددي، الضدد ن ال دديم   شدد  صأم ا دد  صمشدديه، ها صطاددب مددد  
الجس ت  أن يلي  ه ف  هذا الامل؛ فلجمع ال مي يلتطلا     حليس اللديبض، ا صيضد أ 

يلا  س الكضددوش فددوق الضسددوب ص اددب الملدديج  صاآلثدديبا صأ جددب ) سدد  الدد حم  الجس تدد ( بدد
 فا ذ يبحث صيلال ثم يلجل مااوميت  صياتسهي.
ي( فحدزن  الدد  حزًرددي 1790-هددد1205صب،كمدي هددو  اددب هدذه الحدديل مددي  أادتيذه اددكة )

ش يً اا ل ك  لم يلاس بل صدمم  ادب ت مادة اد، ت ا فا دذ ياتدب ادل مدي يد اه صيشديه ها 
  ا ف تدب صيلجل ال صغ، س صاس، س صم ه اميييا صجي،  الحماة الا رللة إلب م

 كهدددي بحلددديد تددديي صادددجل يومليتددد  أصاًل بددداصل فددد  اتيبددد  )مظهددد  التضددد يس بدددزصال دصلدددة 
الا رلددلس( صاتددب  مددي ابت بدد  الا رلدد،ون مدد  تدد م،  صرلددف صقتددلا صمددي أمطدد صا بددد  
الملددديج  صامادددواق صالمكددديزل مددد  قكيبدددل أد  إلدددب مدددو  ال  ،ددد ي  مددد  أبكدددي، الشددداب 

يددي الا رلدد،،  م ددل حددسهم لاااددم صالامددل الم دد غا ل كدد  يغدد  الطدد    دد  بادد  مزا
 صاحت امهم لاضيرون.

صاتب ) س  ال حم  الجس تد (  د  المميللدك صالدف أن با دهم اديروا يكهسدون صيضتادون 
صيخطادون الغامدين صالكلدي،ا صيلدد قون الحاد  مد  صد صب الكلددي،ا اتدب ادل ذلددك دصن 

قةا فادم ياد  اتيبد  أن يجيمل أحً ا مكهما بيل  م م  أر  ايره ت بط  بهدم بصابدب صد ا
مجيماددة مم،دد  أص طي ددة لددوزي ا صم ددب  هدد  الا رلدد،،  صتددولب )محمدد   ادد ( أمددوب 
ال صلددة ف تددب )الجس تدد ( باددل جدد أس  دد  الغددل، الادديحش فدد   هدد  )محمدد   ادد ( ص دد  
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د  م ددديدبس اممدددوالا صارتهددديل الح مدددي ا صاللدددطو  ادددب المتددديج  صالم ددديرعا امدددي رددد َّ
 بيلطغيس

اللدداح اب( ص)محمدد  الدد فت داب( مدد  أتبدديع الددوال ا صمددع ذلددك لددم أم دديل: )اددالمين أ ددي 
يغال مي قيي ب  )محم   ا ( م  أ ميل ما، س اإرشي، الم ديرع صبكدي، اللدا  صتشدجلع 

 الاامي، صاجل ذلك اا  ف  اتيب  ) جي ب اآلثيب ف  الت اجم صام بيب(.
ب دوا بد ا صحديصلوا صارتش  مي اتبد  الجس تد   د  هدؤال، الظامدةا  ادب أللدكة الكديس فت  

هدددا صتوقدف بادد هي الجس تدد   دد  ال تيبددةا 1237الك،دل مكدد ا فضتاددوا ابكدد   اد،ًل فدد  اددكة 
 ي1825هد/1241صحزن  اب ابك  حزًري ش يً اا حتب فض  ب  ه صمي   يي 

 ـــــــــــــــ
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 ابن ماجدالرحالة البحار 
 

هو يحا  مغيم ات  ف  جاس )شهي  ال ي  أحم  ب  ميج ( يتامل صال ه بيهتميي بيلل ص 
)قي ددً ا لالددا (  البحدديبا صيلدد د الاجي ددب التدد  ب هددي فدد  بحلتدد ا فضدد  اددين صالدد ه ببيًرددي

ْي ( أغ ب  الا   صب  الاجم.  أطاق  ال  البحيبس )ببين الس َّ
صمي إن ارتهب الوال  م  حايييت  حتب قديل )شدهي  الد ي  أحمد (: يدي أبد  إرد  أبيد  أن 

يدمةا أبي  أن أب  بلد الاجما صأشيه  با،كد  الاجي دب التد  أكون ماك ف  ال حاة الض
يددي  ت صيهددي لكدديا ابتلددم ام  فدد  صجدد  ابكدد ا صملددا بأادد  بحكددين ثددم قدديل:  كدد مي ت سدد 

صلددد غ ادددو  أصدددحبك ماددد ا ثدددم ت اددد  صارشدددغل بت ت،بدددي  اللدددا  صاالادددتا اد لا حادددة 
لوااددداةا صم ددده الضيدمدددة التددد  اقتددد   مو ددد هيا صحدددين صقددده ال ح،دددل إلدددب بدددلد   ا

دديبس امشدد  ةا صظددل شددهي  الدد ي  أحمدد  ياددوح مبلدد  مودً دديا حتددب  اللددا،كة صبفددع البحَّ
 يبدده اللددا،كة  دد  امرظدديبا ثددم  دديد حزيًكددي إلددب ب،تدد ا ل كدد  تددذا  أن صالدد ه قدد  ص دد ه 
بيصددطحيب  فدد  ال حاددة الضيدمددة إذا أتضدد  الضدد ا،س صال تيبددة صأتددم حادد  الضدد  نا صقدد أ اددل 

هي ام     بحلت  صاتب البحيبس اآل  ي ؛ حتدب يادون مه،ًئدي ل ادو  ال تب الت  اتس
البح ا فا ذ شهي  ال ي  أحم  يحا  الض  ن ال  يم صيتاام الحلي ا صجي، باتي  م  
كتددب صالدد ه صااددم  )امبجددوزس الحجيزيددة( التدد  ت ددم أك دد  مدد  ألددف ب،دده فدد  صصددف 

 الملحة ف  البح  امحم ا يض له صيحا  مي فل .
شهي  ال ي ا صازداد  س س ص اًمي ف  البح  صأا ابها حتب أصبا أشه  ببين ف  صاس  

الخالج الا ب ا صأطاق  ال  البحيبس: )أا  البحيب( صلم تشغا  شه ت  الوااداة صمهيمد  
ال  ،د س  دد  ما فددة حددق ببد ا ف ددين يسدد أ بحلتدد  دا ًمددي بيل دلسا صيدد  و مدد  مادد  إلددب 

    يي   ا فلضول: )صيكبغد  إذا باسده البحد  أن  ك  س الذا  صالتطه  ص  ي التغيفل
    ذا ه(. تازي الطهيبسا فإرك ف  اللا،كة  لف م   ،و  البيبغ فل تغال

دديًبا مدديهً اا شدد ي  الحدد ص صام ددذ بيماددبي ؛ فضدد  اددين ال  صادين شددهي  الدد ي  أحمدد  بحَّ
ين المة يطمئ  قاب  قسل أن ياحص الم اب با  صكاهيا صقسل أن تكزل البح  ل م

ال اي  صاممتادةا صيتاكد  مد  صدلحلة أجهدزس اللدا،كة صأدصا  الملحدة لاامدل قسدل أن 
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حامد ا  يبح ا أمي فوق ظه  اللا،كةا فض  اين ببيًردي حالًمديا ل،ًكدي فد  قولد ا  ديدال فد 
 ال يظام أحً اا صسوًبا ثيبه الضابا دا م اللضظة قا،ل الكوي.

م الااددكا صاددين لدد  ط يضددة بلددلطة فدد  التادد   صاددين شددهي  الدد ي  أحمدد  بيبً ددي فدد   ادد
 اب اتجيه الد يا؛ ح،دث يك دب  ادب الم ادب  ديموًدا تاادق  الد  قطادة مد  الضمديش 

أحمد  بد   الم دكوع مد  الح يد  للاد   بد  اتجديه الد ياا صال ت جدع شده س شدهي  الد ي 
صارمددي صالملحددة فضددبا  ميجدد  إلددب اوردد  م لًحددي قدد يً ا صال إلددب مؤلايتدد  فدد   اددوي البحدديب

اكتلدب أيً ددي شده س دصللَّددة ح،كمدي قدديد اددا،كة المدلح الس تغدديل  )فياداو دغ جيمددي( مدد  
 )ك،كلي اآلن( إلب الهك . م،كي، )ميل،ك غ( ف  مما ة )كيمبييي(

صق  ت ل )اب  ميج ( مؤلاي  ا ، س    الملحة ب اة  يمةا صالملحة الا بلة ب اة 
لاملحدددةا صت دددل مؤلايتددد  إلدددب   يصدددةا صص دددع قوا ددد هيا صصصدددف الطددد ق البح يدددة

أببا،  مؤلًاي م  أهمهي اتي : )الاوا   ف  أصول  ام البح  صالضوا  ( صهو اتي  يا،  
ال بين صالبحيبس ف  الوصول إلدب الساد  المطادو  دصن م،دل أص ارحد ا ا امدي تاد   بد  
 طددوط الطددول صالادد ضا صمكهددي يمادد  تح يدد  الضساددةا صاتددي : )حيصيددة اال ت دديب فدد  

  ام البحيب( .. ص ، همي م  ال تب المهمة. أصول
صادددان شدددهي  الددد ي  أحمددد  بددد  ميجددد  ذلدددك البحددديب الاظدددلم ادددين ياادددم أن المدددؤب ،  
صامجلدديل الضيدمددة بادد ه اددلا فون قدد بها صمددي ق مدد  لاملحددة الا بلددة مدد   دد مي  جا،اددة 

 فا ذ يضول :
  ا ت فده حاومدة صقد ادلات  بجديل باد ام يا فدوا قد بغ  فإن تجهادوا قد بغ حلديت  فإرمدي

الس تغيل با دل ملدي  س ابد  ميجد  لاياداو دغ جيمدي حتدب صصدل إلدب الهكد  مد  باد س 
)ميل،كدد غ با،كلددي(  اددب اللدديحل اإلف يضدد ؛ فاقيمدده لدد  هكدديل ر ددًبي تددذايبًيي يخادد  هددذه 
يبس أهدل  د نا أرهدم اديروا إذا أبادصا اللدا ا قد ،صا الايتحدة  المكيابةا امي يحا     بحَّ

 مر  ا ت ع السوصاة المغكيطلللة.الب  ميج ؛ 
 ـــــــــــــــ
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  د.محمد عبد السالم
 

 ف  ق ية بيفلة اامهي )جهيرج( تضع ف  صالية )السكجي ( التيباة لبيكلتين اآلنا صف 
 يا صل  )محم   س  الللي(.1926يكيي  اكة  29

هد ه فد  ت بلدة كين صال ه موظًاي صغ،ً ا ف  الجمعلدة الزباعلدةا ل كد  لدم يبخدل بميلد  صج
صل ها فيهتم اهتميًمي اس،ً ا بمحم  أص )الي( امي يحاو لزمل   م  الاامي، الغد ب،،  أن 
ياضسوها اين صال ه يتيبا  ف  الم باةا صيت ل بم بادل  يطمدئ   ادب ملدتو  تح د،ا  

 ال باا ا بل إر   اَّم  الاغة اإلرجا،زية بكال ا ح،  لم تكجا الم باة ف  ذلك.
ح يً ي ال الحد ص  ادب تاالمد   دا  اإلادلي؛ فاامد  أال يسد أ أغ  مدل  صاين صال ه

 طدد :  إال بيادم  ا امدي  امدد  أن ياد ب دا ًمدي قولدد  تاديلب:  صاحادل  ضدد س مد  للدير  
لامدددل الخ،ددد ا  [ ل دد  ي ددداو قابددد  لااادددما صحددد ص فددد  الوقدده رالددد   ادددب ر دددح 72

ن صداب    الد  صادام ادلي( صمواجهة الش ا صالتخاق با لق اإلاليا لذلك اا  اي
ياتددز بوالدد ه ا تددزاًزا اس،ددً اا فضدد  أهدد غ صالدد ه أحدد  اتبدد  قددي ًل: )إلددب ذادد   صالدد غ الددذغ 

  امك  اإلالي(.
ص كدد مي صصددل )اددلي( إلددب ال اباددة  شدد س مدد   مدد ها ح ددل  اددب مكحددة دبااددلة مدد  

  فد  جيمادة جيماة السكجي  الحاوملة ف  )الهوب( صبا  ارتهي   م  دبااة ال يي لي
ي لددم يلددتطع )اددلي( االلتحدديق بايددة صظلاددة بلددسب الحدد   1946)السكجددي ( فدد   دديي 

الايلملددة ال يرلددةا صل كدد  ااددتطيع الح ددول  اددب مكحددة لا بااددة فدد  جيماددة )كمسدد دج( 
بددإرجات ا لت ماددة دبااددت ا صارتضددل اددلي مدد  بيكلددتين إلددب االددة )ت رتدد ( التيباددة لجيماددة 

موهستدد  ال يي ددلةا  ة الا،زيددي، الكظ يددة التدد  تتمشددب مددعكمسدد دج؛ ح،ددث بدد أ فدد  دباادد
ص ددلل فتدد س دبااددت  لاح ددول  اددب دبجددة الدد اتوباها  مددل  اددب ااددت ميل الا يدد  مدد  

 الكظ يي  الااملة.
شا  )الي( بان  ال  ديًكي تجيه صطك  صديكد ا فضد ب ال جدوع إلدب باد ه بيكلدتين للرلدهم 

اددددددكوا   إل،هددددددي ص مددددددل هكدددددديل ثددددددل باامدددددد  فدددددد  بكي هددددددي صملددددددي  س أبكي هدددددديا فادددددديد 
ي ا  لس لضلم ال يي لي ا ل ك  أحس با  فت س بار  ف  حيجدة لاادودس 1954ي/1951

إلددب )إرجاتدد ا( للاددتم اب فدد  البحددث الاامدد ا صاالطددلع  اددب أحدد   مددي صصددل إللدد  
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الااددما صظددل )اددلي( متملددًاي ب يكدد ا شدد ي  الغ،دد س  الدد ا صدا ًمددي اددين يحاددم بددان تاددود 
يبيخ المش قا صيضود الملامون زميي الاادم فد  ادل أرحدي، الاديلم امدي اديروا صاحي  الت

 ف  المي  ا ف ين يحام بان يظه  م  ب،  الملام،   امي، ابيب أم يل:
اب  اله، ما صاب  ا،كيا صالايباب ا صالخدوابزم  .. ص ،د هم ممد  أرديبصا الد رلي ااهدي بكدوب 

 الاام.
صاددام ادلي( يشدا  بدديلم ابس صاملدم  ادب حدديل صفد  الوقده رالد ا اددين صداب    الد  

الملام، ا صمي صصاوا إللد  مد  تد هوبا فضد  د دل إحد   الملتشدفلي  فد أ  أن أ ادب 
امدصية الالجلة التد  ياديل ج بهدي الملدامون قد  تدمَّ التوصدل إلدب أ اسهدي دصن المشديباة 

ي(  كدد مي فدد  الجهدد  مدد  أغ فدد د مدد  أفدد اد أمددة اإلاددليا ص ادد  الدد ي فدد   دد صق )اددل
تذا  اامي   يلم أصبصب  قيلهي ل  ذا  م س: )هل تاتض  حض،ي يي ادلي أن  ا،كدي التزاًمدي 
دْف صلدو ذبس صاحد س  بان را،  صرلي   صرغدذ  صربضدب  ادب حلديس تادك اممدم التد  لدم تر  

 إلب ح ،اة الما فة البش ية  (.
لضد  ن ال د يم التد  تدكص صأدبل )الي( أن الملام،  تا  صا؛ مرهم لم يا دذصا بتاديللم ا

 اددددب أن الما فددددة هدددد  أاددددمب مددددي يمادددد  أن يحضضدددد  اإلرلددددينا فلضددددول: )إن اددددبامي ة 
ص مل،   ية م   يي  الض  ن ال  يم صاب    ال  صاام :أغ مي يض   م  ثم   د د 
 ييتدد ( تحدددث المدددؤمك،   ادددب دباادددة الطسلاددة صالتا ددد  ف،هددديا ص ادددب االادددتخ اي امم دددل 

 و جوه غ ف  الطسلاة(.لااضل بحً ي  مي ه
صدفات  الغ، س  اب اإلالي إلب الج  صاالجتهيدا فل صقه لاهزل صالااب؛ فياتطيع أن 
يحضق إرجيزا   خمة ف  مجديل الا،زيدي، الكظ يدةا صقديي بكجديح بتوح،د  الضدو  الكوصيدة 
ال دعلاة مدع الضدوغ ال ه صمغكيطللدلةا صهدو مددي ح دل بلدسب   ادب جدي زس )روبدل( فدد  

 ي.1979ف   يي الا،زيي، 
صياتسد  )محمد   سد  اللدلي( مد  أكسد  الاامدي، الملدام،   دلل الضد صن اللدتة ام ،دد س 
صيا  م  ابيب  امدي، الا،زيدي، المايصد ي ا صقد  مردكا أك د  مد   مدس ص شد ي  دبجدة 
داتددوباه فخ يددةا صثمددير   شدد س جددي زس صم، اللددة فدد  مجدديل الا،زيددي،ا أهمهددي: جددي زس الددذبس 

ي( صجدي زس لومدو روادو  1979ي( صجدي زس روبدل فد  الا،زيدي، )1968م  أجل اللدلي )
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ي( صادددذلك أببادددة أصادددمة بفلادددة مددد  1983الذهسلدددة مددد  أكيديملدددة الاادددوي اللدددوف،تلة )
 مختاف دصل الايلم.

كمي ا ت،    ًوا ف  ثلثة ص ش ي  أكيديملة  املةا بمي ف  ذلك أكيديملة الاادوي فد  
،ت ا صشددددغل مكيصددددب   يدددد س فدددد  اممددددم المتحدددد س الواليددددي  المتحدددد س صاالتحدددديد اللددددوف

صمكظميتهددديا م دددل: مك دددب اللدددا ت،  الاامددد  لمدددؤتم  جكلدددف للادددتخ امي  اللددداملة 
لاطيقددة الذبيددةا صمك دددب ب ددلس لجكدددة اممددم المتحدد س االاتشددديبية لاااددم صالت كولوجلددديا 
كدددذلك شدددغل  ددد س مكيصدددب بفلادددة فددد  موطكددد  )بيكلدددتين( أهمهدددي مك دددب الملتشددديب 

  لس الجمهوبيةا صب لس المجاس البيكلتير  ل بااة الا ي،ا صطبضدي  الجدو الاام  ل
 الاالي.

بح ًددي  امل،دي فدد  مجديل ف،زيددي،  250أمدي  د  إرجيزاتدد  الااملدة فاهمهددي: اتيبدة أك دد  مد  
الجلدلمي  امصللدةا صادذلك دبااددي   د  الاادم صالياددي  التد بيس فد  بيكلددتين صدصل 

 تب؛ اثك،  مكهي ف  مجيل الا،زيي، الكظ ية.الايلم ال يلثا امي رش  ثلثة ا
صطيلددب الدد اتوب اددلي بإرشددي، صددك صق إاددلم  لاموهددوب،  فدد  الااددويا يشددجع شددبي  
الملدددام،   ادددب متيبادددة ال باادددي  الااملدددةا امدددي ر دددا بدددان ته،دددط اممدددة اإلادددلملة 

 لاامي هي اإلمايري  الااملة صالميدية الت  تلي  هم  اب الامل صالتض ي الاام .
كددين اددلي ملدداًمي ماتددز،ا ب يكدد ا ال يتدد ل مكياددبة مدد  المكياددبي  إال صياتخدد  بإاددلم  
صياا  لامدد أن ديكد  يد  و إلدب الاادما فهدي هدو ذا يضدول: )اادمحوا لد  أن أقدول: إركد  
ملدام ماددلم لشداي   ديكدد  اإلادلم ا ذلددك أركد  أصمدد  بيل اديلة ال صحلددة لاضد  ن ال دد يم 

ضدد  ن ال دد يم إبشدديًدا يح كدد   اددب  دد صبس التا دد  فدد  قددوار،  صاادديلما فددإرك  أجدد  فدد  ال
الطسلاددةا  دديبًبي لكددي امم دديل مدد   اددوي ال ددون صالا،زيددي، صالطددب االمددي  دالددة ل ددل 

 الكيس.
 ـــــــــــــــ
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 نجم الدين أربكانالعبقري الكبير 
 

 ي :مدد  "هك اددة" مح اددي  الدد يزل.. إلددب "هك اددة" الح اددة اإلاددلملة الح ي ددة فدد  ت الدد
رجم ال ي  أبباينا ااٌم أصبا جز،ًا مد  تديبيخ الحلديس اللليادلة صالحزبلدة فد  ت الدي ال 
يمادد  تجيهادد  ب ددم اددل محدديصال  اإلق ددي،ا صالتهمددلشا صالمحيصدد س.. فدد ض صمدديزال 
يادد ض ب ددميت  الم دد،ئة  اددب ملدديب الح اددة اإلاددلملة الح ي ددة فدد  ت الددي.. لمدديذا 

هيا صمي زاله تحيصل إبايده    الليحة اللليالة حيصله قو  ا ، س دا ل ت الي ص يبج
الت الة.. صم  الملتا،  م  إق ي      الليحة اللليالة الت الة..  ف  هدذه ال باادة 
الت  تكش   ا  حاضي  ف  المجتمدع رلدا  ب ام دوا، م  ومدة بيلوقدي ع صالحضدي ق  ادب 

يال  الح ادددة شخ دددلة امادددتيذ الددد اتوب المهكددد س رجدددم الددد ي  أببادددين أحددد  أبددد ز بجددد
 اإلالملة الح ي ة ف  ت الي.

فدد  صاددي ل اإل ددلي الت الددةا صفدد  امصادديط صالمحيفددل الللياددلة الت الددةا ص اددب امتدد اد 
الشيبع الت ا  المللَّس يطاضون  اب الزعلم اإلالم  الت ا  رجم ال ي  أببادين لضدب 

  س مي د ل ص د ج "أبو اللباة أبصاح"ا صهو لضب يس ص أن أبباين يلتحض  بج ابس م  ا
م  محيكم صم  اجونا صم  ا  س مدي أادس أحزابدًي بادل  د دهي فد  فتد س زمكلدة ق د، س 
الياًي بام  ال صل  ملة أحزا ا فل يايد يؤاس حزبًي حتدب يحيصد ه حمديس الااميرلدة 
فددد  ت الدددي ص يصدددة جكددد اال  المؤالدددة الالدددا يةا فلحظددد صه صيختمدددوا أبوابددد  بيلشدددمع 

ل،ؤاس حزبدًي ج يد ًا فلغاضد  الاامدير،ون صيختمدون أبوابد  بيلشدمع  امحم ا للاود أبباين
امحم ا للاود أببادين ل،ؤادس حزبدًي ج يد ًا بيادم ج يد  بدكاس ر هدة الحدز  المحظدوب 
الوطكلدددة اإلادددلملة.. صهادددذا حزبدددًي باددد  حدددز  ص محيكمدددة باددد  محيكمدددةا صادددجكًي باددد  

 اج .. 
 دلي الايلملدة صمد  قساهدي أشدغل دصاًل فم  هو رجم ال ي  أبباين الذغ اشغل صادي ل اإل

صأرظمدة صأجهددزس مخدديب ا  صمكظمددي  ت صدد  مددي يجدد غ فدد  ت الددي تحدده مجدديه  بقيبتهددي 
 صب  الز يمة ايب ًا    ايبٍ :  اب م اب ال يرلة صال الضة... 
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يكحدد ب الس صفللددوب رجددم الدد ي  أبباددين مدد  رلددل اممدد ا، اللددلجضة الددذي    فددوا فدد  
ه     صزبا، ميل،تهما صايرده أاد س أببادين تيبيخ ت الي بيام "ب ك  أ ولا غ "ا صاين ج ا

 تاضَّب بكيظ  زاده أغ اب  الوزي .
ي ف  م يكة ا،كو  باق ب الشميل  اب ايحل البح  اماودا صأرهدب 1926صل   يي 

ح،ث التحق بجيماة الهك اة ف  ااتيرسول صتخ ج م   1943دباات  ال يروية ف   يي 
ا صادين امصل  ادب دفاتد  فدتمَّ تا،،كد  ما،د ًا  1948لايرلالة فد   ديي كالة الهك اة الم
 ف  راس ال الة.

ي مدد  جيماددة 1953يا ح،ددث ردديل فدد   دديي 1951أصفدد  فدد  با ددة إلددب ألميرلددي فدد   دديي 
     شهيدس ال اتوباس ف  هك اة المح اي .

ي  دديد إلددب جيماددة ااددتيرسول صح ددل  اددب دبجددة ملددي   ب صفللددوب 1953صفدد   دديي 
 شكه(.)دص 

صأثكي، صجوده ف  ألميرلي  مل إلب جيرب دباات  ب للًي لمهك ا  امبحي  فد  م ديرع 
 مح اي  ) ااوفز هومسول   دصيتز (بم يكة اول .

دل إلدب  د س اكتشديفي  1956ف   يي  ي  مل ثيرلة ف  م يرع مح ادي  دصيتدز صتوصَّ
 لتطوي  صكي ة مح اي  لا بيبي  تامل بال أرواع الوقود.

ي  يد إلب جيمادة الهك ادة فد  اادتيرسول للامدل أادتيذًا ملدي  ًاا 1965 يي  ف  رهيية
صفددد  رادددس الاددديي ح دددل  ادددب دبجدددة امادددتيذية فاصدددبا ب صفللدددوبًا فددد  ا ت ددديص 

 المح اي .
صأثكي، ت بيل  ف  جيماة الهك اة ف  ااتيرسولا ص اب  و، الخس س الت  ح ل  ا،هي 

قدديي الس صفللددوب رجددم الدد ي  أبباددين فدد   أثكددي،  مادد  فدد  م دديرع المح اددي  املميرلددةا
 300بتااددلس شدد اة م دديرع "المحدد ل الا د " صادديهم مادد  فدد  الشدد اة  1956 ديي 

م  زمل  ا صتخ  ه الش اة ف  ت كلع مح ادي  الد يزل صبد أ  إرتيجهدي فد   ديي 
 30ا صال تدزال الشد اة ال ا د س فد  هدذه ال دكي ة فد  ت الدي صتكدتج ادكويًي حدوال  1960

 ديزل.ألف مح ل 
 ب للًي التحيد الغ   ال كيعلة :
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 1956تولب الس صفللوب أببادين ب يادة مجادس إدابس شد اة م ديرع المحد ل الا د  )
ي (ا إلب جيرب مك ب م ي هي الاييا ثم تدولب مك دب اممد،  الاديي التحديد 1963 -

ي أصبا 1968يا صف   يي 1967    التجيبس صال كي ة صالسوبصة الت الة ف   يي 
للتحددديدا ص كدددد مي تدددولب أبباددددين هدددذا المك ددددب ثددديب  ثددددي  س الددد صا   الااميرلددددة  ب للددديً 

 صالمياورلةا صشكَّه ال حيفة الااميرلة صالمت ه،كة حماة شاوا،   ه.
صام يل  اب مي ز    ب  تاك ال حف م  هجوي  اب أببادين أرضدل مدي رشد ت  مجادة 

ح،دث قيلده بديلح   ي 3/6/1969ال ديدب فد   127" ره" الااميرلة فد   د دهي بقدم 
الواح : "هكيل ص اع صا ا ف  هذه امييي ف   يلم التجديبس ال دكي ة بد،  فئتد، : فئدة 
ال فيق المياور،،  الذي  ياماون بحميية ب لس الوزبا، االمين ديم، يلا صفئة اإل دوان 

 الملام،  الذي  ياماون ب  ياة رجم ال ي  أبباين ".
 دٍ  مدع قد به الدذغ أباده   لد ا ف،كتضدل مد  حابدة ل انَّ رجم ال ي  أببادين ادين  ادب مو 

ال دددكي ة إلدددب حابدددة اللليادددة ل،ؤادددسا صيضدددودا صيهكددد س ح ادددة اربادددي  مددد    ال دددحوس 
 اإلالملة الح ي ة ف  ت الي.

ل فد  حلديس أببادين مد  هك ادة ال دكي ة إلدب هك ادة اللليادة مد   صايرده ب ايدة التحدوا
خ ت الدي اإلادلم ا ص مدي تدزال ماضدًل إادلملًي م يكة قورل  الت  ايره  اب امتد اد تديبي

شددديمخًيا صهددد  قورلددد  مدددوط  الاددديلم ال بدددير  جدددلل الددد ي  ال صمددد ا فمددد  م يكدددة قورلددد  
 ددديض رجدددم الددد ي  أببادددين أصل تج بدددة اليادددلة فددد  حليتددد  حددد،   ددديض االرتخيبدددي  

ماتد  ام شا ملدتضل فاك متد  الم يكدة المت ي  كدة إذ ح 1969الكليبلة الت  ج   ف   يي 
أصددوا  ري س،هددي صري بيتهددي بمددي يشددب  اإلجمدديع صاالكتلدديح إلددب مجاددس الكددوا  الت ادد  

 مم ًل لام يكة الوفلة إلالمهي.
 تج بت  الحزبلة امصلب :

أادددددس الس صفللدددددوب أببادددددين مدددددع  ددددد د مددددد  الما ددددد ي  صالكيشدددددط،   1970فددددد   ددددديي 
خدلص الددوطك ا اإلادلم،،  حدز  الكظديي الدوطك ا صتلدم  ل  باد  الم اجدع بحدز  ال

ي( 1971صف  المؤتم  امصل لاحز  بمكيابة مد صب  ديي  ادب تااللد  ) اديرون ثدير  
ألضب الس صفللوب أبباين اامة ف  المؤتم  أك  ف،هي البا  اإلالم  لاحدز  قدي ًل: "إن 
أمتكددددي هدددد  أمددددة اإليمددددين صاإلاددددليا صلضدددد  حدددديصل المياددددور،ون صالشدددد،و ،ون با مدددديلهم 
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بدددوا هدددذه اممدددة صيالددد صهيا صلضددد  رجحدددوا فددد  ذلدددك إلدددب حددد  با،ددد ا المتواصددداة أن يرخ    
فيلتوجل  صاإل لي باي يهما ص التجيبس باي يهما ص االقت ديد تحده ادلط تهما صأمديي هدذا 
الطوفينا فالس أميمكي إال الامل ماًي ي ًا صاحد سا ص قابدًي صاحد ًاا حتدب رلدتطلع أن را،د  

 ي المج،  بحي  ري الذغ ر ي ه مش قًي.."ت الي إلب ا، تهي امصلبا ص ر ل تيبيخك
  زل اليا  :

أقيمدده الحاومددة د دددو   دد  الحددز ا فاصددد ب   1971صفدد  شدده  رللددين مددد   دديي 
محامة أم  ال صلدة الاالدي قد ابًا بحدل   حدز  الكظديي الدوطك  صم ديدبس أموالد  صممتا يتد  

متد  بتهمدة ارتهدديل ال ادتوب الاامدير ا صالامدل  اددب إلغدي، ا لااميرلدةا صاقيمددة باد  أن ج َّ
حاومة إالملة ف  ت اليا ص الامل    مبديدئ أتديتوبلا صحامده المحامدة بمكدع أغ 
  و ف  الحز  م  الامل ف  حز     ا أص تاالس حدز    د ا أص ت شدلا رالد  

 للرتخيبي  صلو بشال ملتضلا صذلك ط،اة  مس اكوا .
ي الدددوطك  صح مدددين صباددد  صددد صب حادددم محامدددة أمددد  ال صلدددة الاالدددي بحدددل   حدددز  الكظدددي

مؤالد  صأ  ددي   مدد  الامددل اللليادد  لمد س  مددس اددكوا   دديدب الس صفللددوب أبباددين 
 ت الي.

ي  يد الس صفللوب أبباين إلب ت الدي ل،د فع بدبا  اإلادلم،،  ممد  ال 1972ف   يي 
يكطسددق  ادد،هم حاددم محامددة أمدد  ال صلددة الاالددي لتشددا،ل حددز  ج يدد  أطاددق  الدد  ااددم 

ددددددس الحددددددز  فدددددد  حددددددز  اللددددددلمة الددددددوطك ا  يا صأصدددددد ب فدددددد  11/10/1972صتااَّ
 ي صحلات  ال املة "ماا   زت ".12/1/1973
ي صدد ب  اددو  ديي  دد  الجدد ا م اللليادلةا فخدديض حددز  اللددلمة 14/10/1973فد  

مضا ًاا ص ك مي احتد ي  48الوطك  با  أن  يد أبباين إلب ب يات  االرتخيبي  صفيز    
ري بدًي( بز يمدة ادالمين ديم، يدلا  149لا الدة )الخل  ب،  الحدزب،  ال  للد، ا حدز  ا

ري بددًي( بز يمددة بولكدده أجيصيدد ا ا ددط  أجيصيدد  زعددلم  186صحددز  الشدداب الجمهددوبغ )
حز  الشاب الجمهوبغ لل تل  مع حز  الللمة الوطك  بز يمة أبباينا صح ل 
حدددز  اللددددلمة  ادددب اددددبع صزابا  هيمدددة مكهددددي ال ا الدددة صالادددد ل صالتجددديبس صالجمدددديبل 

الزبا ددددة صال ددددكي ة صالتمددددوي  صصزابس دصلددددةا صاددددين الس صفللددددوب أبباددددين ري بددددًي لدددد  لس ص 
 الوزبا،.
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صم َّاددده مشددديباة حدددز  اللدددلمة الوطكلدددة فددد  حاومدددة ا تلفلدددة أصل ا تددد اق إادددلم  
اه هدذه  لالاطة التكا،ذية ف  الجمهوبية الااميرلة مكذ تااللدهي  ادب يد  أتديتوبلا صشداَّ

ااامدددير،،  صحااددي هم الميادددور،، ا فطاضددوا يخططدددون للرتضددديي المشدديباة لطمدددة موجاددة ل
صتوجل  لطمة م يدس لمالم،، ا صااتطي ه ماي   الاامير،،  صالميادور،،  أن تاشدل 

 الحاومة اال تلفلة صت ط هي إلب االاتضيلة با  تلاة أشه صر ف م  تشا،اهي.
م ياسدددث حدددز  اللدددلمة صل ددد  قددد ب   ادددين بيلم صددديد لااامدددير،،  صالميادددور،، ا إذ لددد

الوطك  بز يمة أبباين أن  يد إلب الحاومدة  كد مي صجد  حدز  الا الدة رالد  م دط ًا 
 لل تل  مع حز  الللمة الوطك  لتشا،ل الحاومة.

ب،دد  أن  ددودس حددز  اللددلمة الددوطك  لامشدديباة فدد  الحاومددة الج يدد سا صبددكاس  ددد د 
امدددير،،  صالميادددور،،   ددد  ال ،ددد  صزبا ددد  صمضي ددد هم فددد  الحاومدددة اللددديبضةا لدددم تددد   الا

لاحز  صلزعلم ا صارتهز هؤال، االرتخيبي  الكليبلة التد  ادين مضد بًا أن تجد غ فد   ديي 
فحشدد صا اددل إمايردديتهما صااددتكا صا اددل طيقدديتهم الااكلددة صاللدد ية مدد   1977فدد   دديي 

محيفددددل مياددددورلة صصددددحيفة مت دددده،كة ص اميرلددددة لشدددد  حماددددة تشددددوي  صافتدددد ا،ا   دددد  
اللدددلمة الايمدددة فددد  تادددك االرتخيبدددي ا صيسددد ص أن الحمادددة  تددده أكاهدددي  م شدددح  حدددز 

فجددي،  رتددي ج حددز  اللددلمة الددوطك  فدد  االرتخيبددي  مخ،  ب ددة  لطموحددي  اإلاددلم،، ا 
صما حة لااامير،،  صالمياور،،  ح،دث ارحلد   د د أ  دي، الحدز  فد  مجادس الكدوا  

ادة التد  أصديبه حدز  اللدلمة ( ري بًي فضدبا صل د  صب دم هدذه االرت ي24الت ا  إلب )
الوطك  فض  ف  ت  المايدلة اللليالة  رذال ش ياًي ف  اال تل  الحاوم  الذغ جمع 
حز  الا الة صحز  اللدلمة الدوطك  صحدز  الح ادة الضوملدة )طدوبار ( فد  الحاومدة 

 . 1/8/1977الت  تشااه ف  
 أصل إالم  يشال الحاومة ف  تيبيخ ت الي الااميرلة:

اادددتكا  الاامدددير،ون صالميادددور،ون امتددد ال ادددل طيقددديتهم ال ا الدددةا فضددد  اادددتكا صا م امدددي 
طيقدديتهم الخيبجلددة بي تبدديبهم صاددل، لضددو  االاددتاميب الايلملددة بالدديدس أم يادديا صصاددل، 
لا ه،ورلة الايلملة صبذبتهي الخس، ة )ال لدين ال ده،ور  المغت دب لاالدط، (ا طديلس،  

يهم لماددلم،،  ا صادد  ين مددي لسَّدده صاددي ل اإل ددلي الايلملددة ص يصددة الكجدد س فدد  ت دد   
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امم يالددة ردد ا، االاددتغيثة صطاضدده تشدد  حماددة تشددوي  صتحدد ي   دد  اإلاددلم،،  فدد  
 ت الي.

صام دديل  اددب مددي رشدد ت  صاددي ل اإل ددلي الايلملددة فدد  التحدد ي   اددب اإلاددلم،،  فدد  
 ت اليا أكتا  ف  هذا التض ي  بهذه الكميذج:

ي أغ قسل أقل 1977-4-20س ال ويتلة ف    دهي ال يدب ف  رضاه صحلاة الاب -
ي  دد  صددحلاة "لددوس أرجاددوس 1977-6-1مدد  شدده ي  مدد  أجددوا، االرتخيبددي  فدد  

تددييمز" مددي يادد : "إن احتمدديل رجدديح أبباددين فدد  االرتخيبددي  الض يبددة فدد  ت الددي يحدد   
لغ بلددة فدد  قشددا ي س صابتبيكددًي فدد  امصادديط الللياددلة الت الددة صفدد  اددواللس اللددايبا  ا

ت اليا من أبباين ي ي  تحويل اتجيه ت الي    الغ   صالاودس بهي م  ج ي  إلب ت اثهي 
 اإلالم  صالش ق ".

ب لحدددز  اللدددلمة  صرضاددده  ددد  صدددحلاة "االياوروملددده" الس يطيرلدددة مدددي ياددد : "إذا قددد   
غد   الوطك  أن ياوز ف  االرتخيبي  الض يبة ف  ت الي فإن الشد ، الم ،د  لاضادق فد  ال

هو أر  ال تزال إلب اآلن فئي  اس، س م  الشاب الت ا  لم تلتطع ه م اإلصلحي  
 الت  جي، بهي أتيتوبل".

صرضادده  دد  صددحلاة "لوفلجدديبص" الا رلددلة مددي يادد  "إن ت الددي تضددف  اددب ماتدد ق طدد قا 
صيكظدددد  الم اقسددددون الغ ب،ددددون بضاددددق بدددديلل صبتشدددديلي إلددددب ملددددتضسل ت الدددديا ح،ددددث تشدددد،  

إلددب بد صز رز ددة قوملدة يضودهدي حددز  اللدلمة الددوطك  صزعلمد  أبباددين التطدوبا  ف،هدي 
 الات جيع ت الي ممجيد اإلمس اطوبية الا ميرلة صااتايدس أمجيد اإلالي".

 ما، س ج ي س... صتهمة ج ي س:
لم ت   مشيباة حز  الللمة الوطك  ف  الحاومة اال تلفلة الت  تشااه ف  أ ضدي  

الاامدددير،،  صالميادددور،،   ددد  تدددثم هم  ادددب  1977-6-1االرتخيبدددي  التددد  جددد   فددد  
ي طيلدددب المددد    الاددديي الت اددد  با دددل 1978-12-5الحدددز  ص ادددب أببادددينا فاددد  

الس صفللدددوب رجدددم الددد ي  أببادددين مددد  ب يادددة ص  دددوية حدددز  اللدددلمة الدددوطك  بتهمدددة 
ااتغلل ال ي  فد  اللليادة؛ ممدي يشدال   صجدًي  ادب الضدوار،  الااميرلدة التد  ص داهي 

تددديتوبلا صل ددد  هدددذه الما،ددد س لدددم تحضدددق هددد   الاامدددير،،  صالميادددور،، ا صبضددد  حدددز  أ
 الللمة الوطك  صزعلم  رجم ال ي  أبباين شواة ف  حاوقهم.
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دددم حدددز  اللدددلمة الدددوطك  مظددديه س اسددد   فددد  م يكدددة قورلدددة 1980-9-6صفددد   ي رظَّ
مد  اددل بمكيادبة يدوي الضد س الاديلم  شديبل ف،هدي أك د  مد  ر دف ما،دون ت اد  صفد صا 

أرحددي، ت الدديا صهتددف ف،هددي المتظدديه صن: "ر يدد  اإلاددلي صال ر  ددب بلددواه" صحماددوا فدد  
مض مدة المظديه س مجلددمًي  دخمًي لابَّددة ال دخ س المشدد فةا صالفتدة   ي ددة تحمدل شددايب 

 اإلالي الخيل : "ال إل  إال   محم  باول  ".
( مااكدددًي ارضلبدددًي 1بقدددم )ايرددده اإلذا دددة تدددذيع السلدددين  1980-9-7صفددد  ال،دددوي التددديل  

ي ص َّح قي   االرضل  بان 1980-9-11 لا يًي بز يمة الجك ال اكاين إيا ي ا صف  
ل ل،وقدف المد َّ اإلادلم ا صل،وقدف بصح التا دب اإلادلم  التد  ظهد    الجلش تد  َّ

 ف  مظيه س قورلة.
الة  ادب صف    دهي ال يدب ف  أ ضي  صقوع االرضل  رش   مجاة "ر،وزصيك" امم ي

 لفهي صدوبس لضي د  االرضدل  الجكد ال اكادين إياد ن مدع تاا،دق يضدول: الالدا  يوقادون 
 الم  اإلالم .

صأادهسه فدد  صدداحيتهي ال ا الدة فدد  الحدد يث  د  االرضددل  الددذغ جدي، ل،كضددذ الااميرلددة 
 ف  ت الي م   ط  اإلالم،، .

ز مي هددديا بيادددت كي،  صقددديي االرضلب،دددون بحدددل امحدددزا ا صف  ددده اإلقيمدددة الجس يدددة  ادددب
أبباين الذغ اقت،  إلب اللدج ا ثدم بفاده اإلقيمدة الجس يدة  د  ز مدي، امحدزا ا ب،كمدي 
م رددل أبباددين صا واردد  مدد  الدديدا  حددز  اللددلمة الددوطك  أمدديي محامددة  لددا ية فدد  

ا صفد  راددس ال،ددوي صدد ح ب ددلس الدوزبا، الددذغ  ،َّكدد  االرضلب،ددون بولكدد   24-4-1981
   اإلبهي  الش،و   امحم ا ص   اإلبهي  اإلالم  اماودا أصااو بان حاومت  

صأر  ال ماين ف  ت الي الح ي ة لم دوان الملدام،  الدذي  يكتهادون الااميرلدة )كمدي جدي، 
 ح فلًي ف  الت  يا(.

 صايره ال حة االتهيي    الس صفللوب أبباين صا وار  زا  س بيلتهما صمكهي:
 صلة الااميرلة بمبيدئ تضوي  اب أايس اإلالي.الامل  اب تس يل قوار،  ال  - 1
م  - 2 بفدددع الحدددز  لشدددايبا  صهتيفدددي  مكيفلدددة لاااميرلدددة مكهدددي: محمددد  قي ددد ريا ادددكحط  

امصدكييا اددكالم دصلدة اإلاددليا صقدل جددي، الحددق صزهدق البيطددل إن البيطدل اددين زهوقددي 
 ()اإلا ا،(.81)
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ي قدديل ف،هددي: يجددب أن 1977إلضددي، أبباددين  طبددة فدد  الحجدديج امتدد ال فدد   دديي  - 3
يمكي يحاموركي بيلض  ن أي ال..   ربحث فلمي إذا اين حاَّ

إص اب الحز  صزعلم   اب المطيلبة باتا م ابس تحفل  الض  نا صا يدس ال لس  - 4
ل  أتيتوبل إلب متحف(.  ف  ملج  أيي صوفلي )حوَّ

يدتم ا تمديد  مطيلبة الحز  بجال يوي الجماة  طاة بادملة بد ال مد  امحد ا صأن - 5
 الزصاج الش    ب ل الم ر .

 اتهيي الحز  متيتوبل بار  اين مياورلًي. - 6
ي بحددل   حددز  اللددلمة الددوطك ا صبدديلحام  اددب 1983-2-24صحامدده المحامددة فدد  
( اددكوا ا صباحادديي أ دد    اددب الا يدد  مدد  الدديدا  الحددز ا 4أبباددين بيللددج  لمدد س )

الااميرلددة صاللددا  إلحددلل الشدد ياة اإلاددلملة صايردده التهمددة التدد  أديكددوا بهددي: مادديداس 
 ب اًل  كهي.

صلدددم تتوقدددف ماي ددد  الاامدددير،،  صالميادددور،،   ددد  أببادددينا بدددل لضددد  اشدددتب هدددؤال، فددد  
ماي  هم  ك مي  يد الس صفللوب رجم ال ي  أبباين صا وار  ل،ؤالوا حزبًي ج ي ًا أطاضوا 

ادددما لهددم بددديلاودس لمميبادددة  الدد  اادددم "حدددز  ال فدديه" باددد  أن أمادددكهم تادد يل قددديرور  
 الامل اللليا  م  الاودس إلب الليحة اللليالة.

ي تضدد ي مدد     دديي محامددة أمدد  ال صلددة بمددذاَّ س اتهدديي  دد  1994أيدديب -مددييو 16فادد  
حز  ال فيه صزعلم  أبباين يتَّهم  بإثيبس ح   أهالةا صيطيلب فد  المدذا س بحدل   حدز  

ن الددذغ اددين ري بددًي فدد  الس لمددين لمحيكمتدد ا ال فدديها صب فددع الح دديرة  دد  زعلمدد  أبباددي
صاين ال ل،ل الذغ ايق  المد    الاديي فد  اتهيمد  مببادين مضطادًي مد  مضيبادة صدحفلة 

ي قدديل ف،هددي: "حزبكددي ال ددل حتمددًي إلددب اللدداطةا صل دد  الملددالة أن 1994-4-13فدد  
 را   فلمي إذا اين ذلك ا،تم م  دصن إباقة دمي،ا صالشاب هو الذغ الض ب..".

ص اب ال  م م  ال الماي   صالا اق،ل فض  م ب أبباين ف  اليدس التليب اإلالم  م  
ددد  حدددز  ال فددديه ب دددم مددد صب ادددكوا  قا،ادددة  ادددب تااللددد  مددد   فدددوز إلدددب فدددوزا فضددد  تماَّ

( مضاددد ًا فددد  االرتخيبدددي  الكليبلدددة التددد  جددد   فددد  شددده  اددديرون 185الح دددول  ادددب )
  امكسد  فد  الس لمدين الت اد  ص ادب ا لل دبا الحدز  1996ديلمس  مد   ديي  -امصل

( مضاددد ًاا 135اللدديحة اللليادددلة الت الدددةا ح،دددث ح دددل حددز  الط يدددق الضدددويم  ادددب )
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( 75( مضا ًاا صح ل اللليب ال يمض اط   اب )133صح ل حز  الوط  امي  اب )
( مضادددد ًا  اددددب أحددددزا  أ دددد   ص اددددب 49مضاددد ًا صتوز دددده المضي دددد  المتبالددددة ص دددد دهي )

 الملتضا، .
  هدددذا الادددوز ال يادددا الدددذغ حضضددد  حدددز  "ال فددديه" فددد  االرتخيبدددي ا صباددد  ادددل تادددك صبادد

اللدددكوا  الاجدددي  الطدددوال مددد  المايرددديس التددد  ايبددد هي اإلادددلم،ون فددد  ت الددديا تلددداَّم 
ي ت الادددًي  طلدددًي مددد  ب دددلس الجمهوبيدددة الت الدددة 1996-6-8الس صفللدددوب أببادددين فددد  

إلاددلم،ون مصل مدد س مكددذ االرضددل  اددالمين ديم، يددل لتشددا،ل حاومددة ج يدد س يضودهددي ا
ل أبباددين حاومددة ا تلفلددة ب  ياددت  بشدد اكٍة مددع حددز  الط يددق  امتدديتوبا ا ح،ددث شدداَّ

 الضويم بز يمة الل، س تيرلو ش،ا .
صاين ذلك بم يبة صي ضة رزله  اب بلصس الاامير،،  صالمياور،،  امتد ال فد  دا دل 

ي اإلاددلملة مدد  أم ياددين صصددهييكة ت الدديا ص اددب بلصس الضددو  المكيه ددة لهويددة ت الدد
فدد   دديبج ت الدديا صلددم يادد    يبددًي أن تامدد  الضددو  المايديددة لهويددة ت الددي اإلاددلملة فدد  
دا ددل ت الددي ص يبجهددي إلددب مواجهددة اإل  دديب اللليادد  الددذغ يتهدد د اددل مخططيتهددي 
إلبضي، ت الي با، س    جذصبهي اإلالملة صالب ت ا،  تثم هي  اب حدز  ال فديه ص ادب 

علم  أبباينا فشكَّه ال حيفة الت الة الااميرلة صالمياورلة حماة تشويٍ  صتح يٍ  لم ز 
تشه  لهي ت الي م ،ًل م  قسل    الحز  صزعلمد ا صادير تهي صادي ل اإل دلي الايلملدة 

 المت ه،كة.
 الاامير،ون يغاضون حز  ال فيه.. صاإلالم،ون يشا  اون الا ،اة :

امي يشته  الاامدير،ون صالميادور،ون امتد ال صامدي تشدته  لم تؤ  هذه الحمل  أكاهي 
ال ه،ورلة الايلملة صحاايلهما فتح ل جك اال  المؤالة الالا ية الت الة الت  تاتسد  
رالهي حيملة لاااميرلة الت  ف  هي أتيتوبل قل ًا  ادب ت الدي مد   دلل مجادس اممد  

ل فددد  أ ضدددي  ارضدددل  الجكددد ال جمددديل  وباددد،ل فددد   ددديي  الضدددوم  الدددذغ ادددين قددد  تشددداَّ
 ي.1961

صاددين هددذا المجاددس قدد  أطدديح بحاومددة  دد رين مكدد بيس  رددذالا فوجدد  المجاددس الددذغ 
ي تحمل عبيباتهدي التد  صدلغه بهدي 1997-2-28يللط   ال  الالا يون بايلة ف  

لهجة اإلرذاب صالو ،  ل  لس الوزبا، أبباين الذغ هو   و ف  المجادسا تطادب مكد  
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ا،ا  الموجهددة  دد  رشدديطي  إاددلملةا ص دد  مظدديه  إاددلملة تكا،ددذ  دد د مدد  اإلجدد  
كيبت ا، الحجي ا ص   مؤالي  إالملة امد ابس ام مدة صالخطبدي، صمايهد  تحفدل  

 الض  ن ال  يم.
صم  اللفه لاكظ  أن يتدزام  اإلردذاب الدذغ صجهد  مجادس اممد  الضدوم  مببادين مدع 

 ،ل حضدد  ق  دديغ فدد  ال لددين صجددود ب ددلس ه،ئددة أباددين الجددلش الت ادد  الجكدد ال إاددمي
 ال ه،ور  المغت ب لاالط،  بزييبس باملة صمااكة.

صشدده   اميدديي التدد  تادده إرددذاب جكدد اال  الااميرلددة مبباددين حيلددة مدد  التددوت  أببادده 
الليحة اللليالة ف  ت اليا صزاد م  حيلة التوتا  ت ا،  جك اال  الااميرلة لته ي اتهم 

ت ده،كة مد   اميرلدة صميادورلة ت دب السكدزي   ادب    أبباينا صايره ال دحيفة الم
ر، ان حيلة التوت  صت ت  صاحيتهي امصلب بيلاكيصي  الم ، س اهذه الاكيصي  الت  أق مهي 

 ككموذج:
 ي(... 1997-3-3"الجك اال  ي فاون البطيقة ال ا ا، ف  صج  أبباين" ) -
ايره قد  شده   "الجلش الت ا  يلتا ض   لت  ف  إح    واح  أرض س الت   -

 ي(.1997-3-5مظيه س    )إا ا ،ل..(" )
 ي(.1997-3-4"ب ياة امباين تؤا  أرهي ل  تكلجم إال مع حاومة  اميرلة" ) -
 ي(.1997-4-29( م ازًا لاتاالم اإلالم " )18"الش طة تغاق ) -
 "الجك ال اكاين ديكت،  يضول: تحطلم امصوللة اإلادلملة فد  ت الدي ملدالة حلديس أص -

 ي(.1997-4-30مو  بيلكلبة إل،كي" )
 ي(.1997-4-26"الجك اال   ،  با ،     الحاومة اإلالملة" ) -
صددداحة(  ددد   طددد   70"مجادددس اممددد  الت اددد  يتحددد َّ  أببادددين بإصددد اب تض يددد  ) -

 ي(.1997-3-1ال جعلة ف  ت الي  اب الااميرلة" )
-6-13م،،  مد  الحادم" )"ت الي تواج  إمايرلة صقوع ارضل   لا غ لطد د اإلادل -

 ي(.1997
( مؤالدددة صددكيعلة صتجيبيددة صيددد  و 600"الجددلش ي دد ب ال حدددة اددودا، بااددمي، ) -

 ي(.1997-6-8الحاومة صالشاب لمضيطاتهي من امصول،،  ي ي صرهي" )
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-12"الجلش يتَّهم حدز  ال فديه  اكدًي بد  م امصدوللة صبديلتح ي   د  الااميرلدة" ) -
 ي(.6-1997
 ي(.1997-6-14ة تام  بتوالف ثلثة م  م افض  أبباين" )"محامة  لا ي -
-12"الجدلش يهدد د بديلاجو، إلددب اللددلح إلزالدة الخطدد  امصدول   اددب الااميرلددة" ) -
 ي(.6-1997
 ي(.1997-6-1"اإلرذاب ام ،  م  مجاس امم  الضوم  مبباين" ) -
 ي(.1997-9-4"تكيم  قوس ال فيه ته ي  لاااميرلة" ) -

صن لحمددل  الته يدد  صالو ،دد ا ص اددب الجيردد ب المضيبددل اددين أبباددين صحددز  ال فدديه يت دد ا
دد ه الم اقسددون  اددب أردد  بم يبددة 1997-2-11فادد  ت دد يا أدلددب بدد  أبباددين فدد   ي صفلَّ

بايلة تحدٍ  لجكد اال  الااميرلدة أكد  أببادين  دزي حاومتد   ادب بكدي، ملدج   دخم فد  
يل لم طاب اميلا صبكي، ملج  م، ان "التضللم" ف  إاطكسول ح،ث يكت ب أكس  تم 

    ف  أرض س ف  مكطضة "شير ييي" التد  تحت د  مضديب مؤالدي  الجمهوبيدة الااميرلدة 
 ال املة.

صبا  ص صب إرذاب جك اال  الااميرلة باييي أكَّ  أبباين لا دحيفة أن الااميرلدة ال تاكد  
  ايرده موجهدة قاَّة الد ي .. فد  لاتدة إيحي لدة ت مدز إلدب بف د  مطيلدب الجكد اال  التد

    المؤالي  صالكشيطي  اإلالملة.
يا أغ بادد  أاددسوع مدد  إرددذاب الجكدد اال  حددذَّب أبباددين فدد  ت دد يا 1997-3-9صفدد  

صحا  الجلش م  محيببة اإلاليا مؤا ًا أر  ال يما  محد  أن يض د   ادب شداب 
 مؤم .
 ي صدددد َّح أبباددددين باردددد  اددددلحت م إلددددب الشدددداب الت ادددد  إذا أصدددد َّ 1997-6-11صفدددد  

 الجك اال   اب مطيلسهم..
ي افتتا أبباين اجتمي دًي  دم مم اد،  ل مدير  دصل إادلملة لبحدث 1997-11-5صف  

إمايرلددة تشددا،ل اددوق إاددلملة مشددت اةا صا تسدد  الاامددير،ون صالمياددور،اون الاضددي، بم يبددة 
إ ددلن حدد   ج يدد   اددب الكظدديي الاامددير ا فطاضددوا فدد  محدديفاهم صصددحيفتهم يهدديجمون 

 يتهمور  بمايداس الااميرلة صبمحيصلة إ يدس ت الي إلب اإلالي.أبباين ص 
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صايرددده الددد صل المشدددت اة فددد  الاضدددي، هددد  بيكلدددتين صايددد ان صم ددد  صميل،زيدددي صرلج، يدددي 
 صبكجلدش صار صرلللي صت الي.
 الجك اال  يت اجاون ظيه يًي :

صالمياددورلة  صاادتم  الشدد ا صالجددذ  بد،  جكدد اال  الااميرلددة تد  مهم ال ددحيفة الااميرلددة
صبد،  حاومددة اال دتل  ب  ياددة رجدم الدد ي  أببادينا ص كدد مي صجد  الجكدد اال  أن موقددف 
الحاومة بش يا،هي حز  ال فيه صحز  الوط  امي بز يمة تيرلو تش،اا  لدم يت ا دع 
ددٍل صاددب أن تراتسدد  المطيلددب التدد  صبد  فدد  إرددذابهم  أمدديي ته يدد هم صص ،دد هما قساددوا بح،

 له أصام  صاجبة التكا،ذ فوبًا.مبباين توصلي  صلل
صلدددم يلتلدددام الاامدددير،ون صالميادددور،ون أمددديي فشدددل إردددذاب جكددد اال  الااميرلدددة بيإلطيحدددة 
باببادددينا فامددد صا إلدددب ال ،ددد  بحدددز  ال فددديه ل،احضدددوه بغ،ددد ه مددد  امحدددزا  التددد  أالدددهي 

شد اكة أبباينا صيغاضوه امي أ اضوهيا صااتبضوا الما، س بما، س تماكوا بوااطتهي م  فد ط 
حز  الوط  امي بز يمة تيرلو تش،اا  مع ال فيه بز يمدة أببادينا صأد  اراد اط شد اكة 

 ي.1997الحزب،  إلب ااتضيلة الحاومة ف  أصا ل شه  يور،و م   يي 
ي تضددد ي المددد َّ   الاددديي بددد  و  ق دددي لة أمددديي المحامدددة ال ادددتوبيةا 1997-6-9صفددد  

 غ،،  الكظيي الاامير  ف  ت الي.مطيلبًي بحل حز  ال فيه بتهمة الامل  اب ت
ي أصدد ب  المحامددة ال اددتوبية حامددًي بحددل ال فدديها 1997صفدد  شدده  يكدديي  مدد   دديي 

 صبمكع أبباين ص  د م  قيدس الحز  م  الامل اللليا  لم س  مس اكوا .
 تشا،ل الا ،اة:

لدددم ياددد  قددد اب المحامدددة ال ادددتوبية بحدددل حدددز  ال فددديه مايجئدددًي لمادددلم،، ا بدددل اددديروا 
وقاورددد  فددد  أيدددة لحظدددةا صادددين أببادددين يخطدددب لمواجهدددة هدددذا الموقدددف  كددد  ح صثددد ا يت

فو ع مش ص ًي لتاالس حز  يخاف ال فيه ف  حيلة حا  ا صاقت ح اام "حز  اللايدس" 
 لاحز  المضت ح.

صلمي صد ب قد اب حدل  حدز  ال فديه لدم يدتما  أببادين بلدسب مكاد  مد  الامدل الللياد  
بتشدا،ا   د د مد  قديدس ال فديه الدذي  لدم ي د ب بحضهدم  م  تاالس الحز  الج ي ا فضيي

حادددم بمدددكاهم مددد  الامدددل الللياددد ا فاالدددوا حزبدددًي ج يددد ًا أطاضدددوا  الددد  اادددم "حدددز  
الا ،اة" ب  ياة إامي ،ل ألدب ت د،  الدذغ تخاَّدب  د  ز يمدة الحدز  إلفلديح المجديل 
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غ اراضد  فد  أميي ارتخي  بجي   قوطين ب للًي لاحز  ف  المؤتم  الطيبئ لاحدز  الدذ
 ي.14-5-1998

د الحز  ارتخي  قوطين ب للًي ل  ف  مؤتم ه الاديي المكاضد  فد   يا 2000-5-14صج َّ
( صدددوتًي مددد  أصدددوا  المكددد صب،  المشددديبا،  فددد  المدددؤتم  مضيبدددل 632صرددديل قوطدددين )

( صوتًي ريلهي مكيفل   س   جول صزي  الخيبجلدة حيللدًي ا صايرده هدذه المكيفلدة 521)
االرشدددضيق الدددذغ ادددلظه  فلمدددي باددد  فددد  ال دددف اإلادددلم   ادددب اللددديحة أصل بدددوادب 

 الحزبلة الت الة.
 ته ي ا  ج ي س:

صاايدتهما ايبع الاامير،ون صالمياور،ون لا ،د  لحدز  الا د،اة ل،احضدوه بمد  ادبض  مد  
امحزا  ذا  التوج  اإلالم  فلغاضوه امي أ اضوهيا فشكاوا  ال  حماة تح ي   سَّ   

تاس،  صايلة أربي، بصيتد ز فد  تاا،دٍق لهدي  ادب امص ديع فد  ت الدي ب َّتد  فد   كهي أبال 
ي(  كدددد مي 1997ي قيلدددده فلدددد  ح فلددددًي: "مكددددذ شدددده  يكدددديي  المي دددد  )13-10-1998

ددي   حظد   المحامددة ال ادتوبية حددز  ال فديها أمطدد  المد َّ ون الادديماون الاامدير،ون ز َّ
ا د،اة الدذغ تشدال باد  إ دلق االتهيمي     شخ لي  إادلملة بديبزس فد  حدز  ال
 حز  ال فيه ب  و  ته ي هم لاكظيي ال ام  الاامير ".

صجددي، تاا،ددق "بصيتدد ز" بمكياددبة الدديي المدد َّ   الادديي بياددتجوا  ب ددلس حددز  الا دد،اة 
 بجي   قوطين بتهمة مايداس الااميرلة.

وس صصدداَّ  الاامددير،ون صالمياددور،ون حماددتهم  دد  حددز  الا دد،اة الددذغ اددين ال يددزال قدد
( روا  ايروا يشااون ال تاة الكليبلة لحز  ال فيه قسل حا   ا 110ب لميرلة ت م حوال  )

صتوز دده الحماددة الااميرلددة المياددورلة  اددب أك دد  مدد  اتجدديه: فمدد  ملحضددي  ق ددي لةا 
إلب ته ي ا  م  جك اال  الااميرلةا إلب م ييضي  صملحضدي  حاوملدة مد  الحاومدة 

أجيصيددد  الماددد ص  با ا ددد  لمادددلم،، ا إلدددب حمادددة  التددد  أصدددبا  ادددب بأادددهي بولكددده
 إ لملة تشه، ية ف  ال حيفة الااميرلة صالمياورلة.

 جك اال  الااميرلة يرجه  ون  قيرورًي يما    أبباين م  الاودس لاامل اللليا  :
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فدد  محدديصلتهم إللحدديق حددز  الا دد،اة بمددي اددبض  مدد  امحددزا  اإلاددلملة  دد  ط يددق 
د الاامدد ير،ون صالمياددور،ون حملتهددم التشدده، ية  دد  حددز  الا دد،اة صزعلمدد  حا  دد ا شدد َّ

 أبباين.
 صهذه رميذج م  صكو  حماة الاامير،،  صالمياور،،     حز  "الا ،اة":

ي حددذَّب ب دلس الحاومددة الت ادد  بولكده أجيصيدد  مد   طدد  الدديي 1998-11-30فد   -
 حاومة إالملة ف  ت الي.

( صداحة يدتَّهم حدز  14ميرلة تض ي ًا م  )ي أص ب جك اال  الاا1999-1-10ف   -
ب الحددز   الا دد،اة صمدد  أاددميهم   )الدد جا،، ( بته يدد  ال يموق اطلددة فدد  ت الدديا صيحددذ  

 م  مايداس الااميرلة.
ي حذَّب ب لس ه،ئة أباين الجلش الت ا  الجك ال حل،  ا،وبيك 1999-3-19ف   -

يلا بفدددع حظددد  الامدددل أص ادددو مددد  محيصلدددة ردددوا  حدددز  الا ددد،اة تاددد يل الضدددوار،  ل ددد
 اللليا     أبباين صا وار  م  قيدس "حز  ال فيه" المكحل.

ي صددد َّح الجكددد ال حلددد،  ا،وبيدددك أص ادددو بدددان الجدددلش ا،واصدددل 1999-9-5فددد   -
 الما اة مع اإلالم،،  امصول،،  لم س ألف  يي إذا لزي امم  

د  ب دلس الددوزبا، الت اد  بولكده أجيصيدد  توج،هدي 1999-2-4فد   إلدب المدد َّ ،   ي صجَّ
الادديم،  صالمحدديفظ،  صقددو  اممدد  فدد  جملددع أرحددي، ت الددي لملحضددة "الدد جا،، " الددذي  

 يلتغاون ال ي  ف  الللياة.
 صصصاه صحلاة "صبيح" الااميرلة  طوس أجيصي  بارهي لطمة قوية "لا جا،، ". -
" ماامددة مدد  م اباددهي بف دد   اددع 300ي طدد د  صزابس الت بلددة "2000-2-11فد   -
حجدددي  بموجدددب الضددديرون الدددذغ حظددد  ابتددد ا،ه فددد  المددد ابس صالجيمادددي  صالدددوزابا  ال

 صال صا   ال املة.
ي ج َّد  محامة ت الة الكي بة    حز  الا ،اة مد صس قديصقج  1999-9-21ف   -

يهي لاضددوار،  الااميرلدددةا صلددد  ولهي إلددب قي دددة مجادددس  مدد  جكلددد،تهي الت الددة بلدددسب تحددد   
 لم .الكوا  م ت ية الحجي  اإلا

 مكع أبباين م  الامل اللليا :
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حدد ص الاامددير،ون  اددب تشدد ي  ح دديبهم حددول الس صفللددوب رجددم الدد ي  أبباددينا صلددم 
ياتادددوا بددديلحام ال ددديدب مددد  قسدددل بمكاددد  مددد  الامدددل الللياددد ا فضددد  ادددين الاامدددير،ون 
صالمياددور،ون يحلددسون ما،ددون حلددي  لاددودس أبباددين لمميباددة الامددل اللليادد ا لمددي لدد  

في ضة  اب ااتضطي  الجميه، ا صلذلك ح صوا  اب إبضي   با، ًا    اللديحة  م  ق بسٍ 
ي أك   محامة التم،،ز حامًي ايرده قد  أصد بت  محامدة 2000-7-5اللليالةا فا  

أمدد  ال صلددة فدد  م يكددة "ديدديب بادد " بيللددج  لمدد س  دديي مبباددين بتهمددة التحدد ي   اددب 
اللليادددد  مدددد   الحلدددديسا صااددددتك   ال  اهلددددة ال يكلددددة صالا الددددةا صح ميردددد  مدددد  الامددددل 

المحامدة فد  حامهدي إلدب  طدي  قد يم ادين أببادين قد  ألضديه فد  مه جدين ارتخديب  فد  
 ي.1994 يي 

ي أص ب  المحامة ال اتوبية ق ابًا بح مين أبباين م  2000-7-6صف  ال،وي التيل  
فدد   الامدل الللياد  مد   الحلدديس باد  تاك،د  محامددة التم،،دز لحادم محامددة أمد  ال صلدة

 دييب با .
 حظ  الا ،اة:

ي أصد ب  المحامدة ال ادتوبية ق ابهدي بحدل حدز  الا د،اة ص اَّاده 2001-6-22ف  
 ق ابهي بان الحز  ابت ب ه ه المخيلاي :

أردد  امتدد اد لحددز  ال فدديه المكحددل بحاددم ق ددي  ا صال اددتوب الت ادد  بحظدد  تشددا،ل  -
 حز  ج ي  ب اًل م      تمَّ حا  .

 بؤبًس لاكشيط    الااميرلة. أصبا حز  الا ،اة -
غ الضددوار،  الااميرلددة بدد  ولهي  - تجدد أ  الكي بددة  دد  الحددز  مدد صس قدديصقج   اددب تحدد   

 مجاس الكوا  صه  ت ت غ الحجي ا صقيي أ  ي، الحز  بتشجلاهي بيلت ا،ق لهي.
قدددديي رددددوا  الحددددز  بيالحتجدددديج  اددددب قدددديرون مكددددع ابتدددد ا، الحجددددي  فدددد  المدددد ابس  -

 ا  صال صا   الحاوملة صح َّ وا الشاب    الض اب.صالجيماي  صالوزاب 
أصدددد ب الحددددز  اتيبددددًي يدددد افع  دددد  حددددق مدددد صه قدددديصقج  فدددد  تحدددد غ قددددوار،  ال صلددددة  -

 الااميرلة.
 ارضليي اإلالم،،  :
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با  ص صب ق اب المحامة ال اتوبية بحدل   حدز  الا د،اة تشدال حزبدين ج يد ان  ادب 
وطددين ب ددلس حددز  الا دد،اة المكحددلا أرضي دد : امصل حددز  اللددايدس بز يمددة بجددي   ق

صال ير  حز  الا الة صالتكملة بز يمة بجب ط،  ب أبدص ين ب لس با ية إاطكسول ص س  
   ول مكيفس قوطين  اب ز يمة حز  الا ،اة فد  المدؤتم  الاديي لاحدز  المكاضد  

  2000-5-14ف  
لا الدة صالتكملدةا ( ري بدًي لحدز  ا51صتوزع روا  حدز  الا د،اة  ادب الحدزب،  فيرحديز )

( ري بددًي لحددز  اللددايدس صصدد ب حاددم ق ددي   بإاددضيط   ددوية  دد د مدد  48صارحدديز )
 روا  الحز .

ي لدم يدتما  حدز  اللدايدس مد  2002-11-3ص ك مي أج يده االرتخيبدي  الكليبلدة فد  
% مددد  أصدددوا  10د دددول المجادددس الكلددديب  بلدددسب فشددداة فددد  الح دددول  ادددب رلدددبة 

( مضاد ًا مدد  363ة صالتكملددة االرتخيبدي  فح دل  ادب )الكدي س، ا صاكتلدا حدز  الا الد
 ( مضا ًا ه  مضي   المجاس.550)

صمدد  المؤاددف أن حامددًي ج يدد ًا صدد ب  دد  الس صفللددوب رجددم الدد ي  أبباددين بيللددج  
صأيد   هدذا الحادم المحامدة الاالدي فد   هدد  حاومدة اللد،  بجدب ط،  دب أبدص دين الددذغ 

 ال فيس ثم ف  حز  الا ،اة. تتامذ  اب ي  الس صفللوب أبباين ف  حز 
 م  الملتا،  

لددم يادد  ادد ًا أن الحماددة التدد  مدديفتط يتادد ض لهددي الس صفللددوب رجددم الدد ي  أبباددين مكددذ 
ارخ اطددد  فددد  الكشددديط ال دددكي   ثدددم الللياددد  فددد  اللدددت،كلي  صاللدددبا،كلي  مددد  الضددد ن 
المك ددد ي تضدددف صبا،هدددي جهدددي    يددد س لهدددي م ددداحة فددد  تغ،،دددب أببادددين  ددد  اللددديحة 

يادددلة فددد  ت الددديا صرلدددتطلع مددد   ،ددد  تددد دد أن ر تشدددف أن الملدددتا،  امصل مددد  اللل
إق ددي، أبباددين هددم أ دد ا، المشدد صع اإلاددلم  بشددال  ددييا صالمت دد بصن مدد  ااددتايدس 
ت الي لهويتهي اإلالملة بشال  يصا صهؤال، لم ياودصا يْخا ون   اب أح ا إرهم ال،هود 

افدددد ازاتهم فدددد  ت الددددي مدددد  يهددددود ال صرمدددد  صصاجهددددتهم الللياددددلة ال دددده،ورلة الايلملددددةا ص 
صالمحيفددل المياددورلة صال ددحيفة الااميرلددة صالم تزقددة الاامددير،ونا صمدد  بادد  هددؤال، يددات  

 حااي، ال،هود م  أم ياين صأصبصب،،  مت ه،ك، .
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فهؤال، جملاًي صج صاا صمي فتئوا يج صن ف  أبباين  ط ًا  اب مخططيتهم إلبضدي، ت الدي 
الملةا م امي ي صن ف  أبباين  طد ًا  ادب صجدود تكظلمديتهما مكلاخة    جذصبهي اإل

صمحدديفاهم اللدد يَّةا صصددحيفتهم المت دده،كةا صمؤالدديتهم االقت دديدية صالميللددة الخيرضددة 
 لض با  الشاب الت ا  صالمتحامة ف  لضمة علش .

لدددهي فددد  المجددديه س  صهدددؤال، ال يكلدددون صلددد  يكلدددوا مواقدددف أببادددين صامحدددزا  التددد  أاَّ
م لا ه،ورلة صلامحيفدل الميادورلة صلامخططدي  امم يالدة لالدلط س  ادب ثد صا  با ا ه

 اممة اإلالملة.
إرَّ  رجم ال ي  أبباين الذغ شه   الالقي  الت الة الا بلة أصل  مالة تضديب  حالضد  
يوي أن اين ري بًي ل  لس صزبا، ت الي ثم ب للًي لوزبا هيا فض  اين أصل شد ط لد  لاد  ول 

  حاددوم  مددع حددز  الا الددة أصاًل ثددم حددز  الشدداب الجمهددوبغ ثيرلددًيا ثددم مددع فدد  ا ددتل
حددز  الددوط  امي ثيل ددًي أن تراطددب الالقددي  الا بلددة الت الددة أهملددة  يصددة بحاددم مددي 

 ي بب الا   صامت ال م  صشلجة ال ي  صالاض، س.
ي فدد  شدده  أ لدطس مدد   دديي   ي مشدد صع قدديرون 1980إرَّد  رجددم الدد ي  أبباددين الدذغ قدد َّ

إلدددب مجادددس الكدددوا  الت اددد  يددد  و الحاومدددة الت الدددة إلدددب قطدددع  لقيتهدددي مدددع ال لدددين 
 ال ه،ور .

إرَّدد  رجددم الدد ي  أبباددين الددذغ أصدد َّ  اددب أن ت دد ب الحاومددة الت الددة احتجيجددًي باددملًي 
   إق اي )إا ا ،ل(  اب إ دلن  دم الضد س الا بلدة إلدب ال لدين ال ده،ور  صا لرهدي 

  يصمة ل)إا ا ،ل(.
ي اقت احًي بحجب ال ضة    صزي  الخيبجلة الت ا   رذال إرَّ    رجم ال ي  أبباين الذغ ق َّ

 ،د  الدد ي  أبامددين بلددسب الياددت  المؤي  د س لا لددين ال دده،ور ا صالمايديددة لاادد  ا صقدد  
 رجا أبباين صحزب  ف  ط د أبامين م  صزابس الخيبجلة الت الة.

  ادددل المه جيردددي  التددد  ايرددده تالمهدددي إرَّددد  رجدددم الددد ي  أببادددين الدددذغ ايرددده ت تادددع فددد
امحددددزا  التدددد  أالددددهي هتيفددددي  )كه صاصللددددون إادددد ا ،ل( تلددددضب إادددد ا ،ل إلددددب  كددددين 

 اللمي،.
إرَّدد  رجددم الدد ي  أبباددين الددذغ حدديصل أثكددي، ب ياددت  لاحاومددة إ ددلق المحيفددل المياددورلة 

 صأر ية الا،ورز صال صتيبغ المياورلة.
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 لط،  ف  ت اليا الذغ اين يضول دا مًي:إرَّ  رجم ال ي  أبباينا محيم  فا
"إن فالددددط،  لللدددده لااالددددط،ك،،  صحدددد هما ص ال لاادددد   صحدددد هما ص إرمددددي لاملددددام،  

 جملاًي".
إردد  رجددم الدد ي  أبباددينا الددذغ قدديد ر ددف ما،ددون ت ادد   ي ددب فدد  م يكددة قورلددة فدد  

فةا يا1980شه  أ لطس م   يي  ٌم  خٌم لابَّة ال خ س المش َّ اكون يا يتض مهم مجلَّ
ت ددديمكهم مدددع إ دددوارهم أهدددل فالدددط، ا صيطددديلسون بضطدددع جملدددع الالقدددي  ال باوميادددلة 
صاالقت يدية مع ال لين ال ه،ور ا صايره هدذه المظديه س مد  أجدل فالدط،  ادسبًي فد  
اليي جك اال  الااميرلة بديرضل   لدا غ صادج  أببادينا صمكدع الكشديط اإلادلم  فد  

 ت الي.
ي 1974-3-27طيلدب ردوا  حزبد  )حدز  اللدلمة( فد   إر  رجم ال ي  أببادين الدذغ

تحدددده ابددددة الس لمددددينا صمصل مدددد س فدددد  تيبيخهددددي بتحدددد يم المياددددورلة فدددد  ت الددددي صا ددددلق 
 محيفاهي.

 صمي با هي.. 1936رضل    مجاة المجتمع ال ويتلة ف  أبباة أ  اد 
 ـــــــــــــــ
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 أحمد ياسين المقعد الشهيد
 

س ح اددة حمدديس بموقددع بصحدد  صاليادد  متم،ددز فدد  يتمتددع الشددلخ أحمدد  ييادد،  مؤادد
صددداو  المضيصمدددة الاالدددط،كلةا ممدددي جادددل مكددد  صاحددد ا مددد  أهدددم بمدددوز الامدددل الدددوطك  

 الاالط،ك  طوال الض ن المي  .
 المول  ص الكشاس :

صلد  أحمد  إادمي ،ل ييادد،  فد  ق يدة تيبيخلددة   يضدة تلدمب جددوبس  لدضلن فد  يور،ددو/ 
ه  أصل ثوبس ملاحة    الكاوذ ال ده،ور  المتزايد  ا صهو الايي الذغ ش1936حزي ان 

 دا ل امبا   الاالط،كلة. مي  صال ه ص م ه لم يتجيصز  مس اكوا .
صاين يسال مد   1948 ييش أحم  ييا،  الهزيمة الا بلة ال س   الملميس بيلك بة  يي 

باد    يميا ص  ج مكهدي بد بس أثد  فد  حليتد  الا  يدة صاللليادلة فلمدي 12الام   رذال 
مؤداه أن اال تمديد  ادب ادوا   الاالدط،ك،،  أرالدهم  د  ط يدق تلدالا الشداب أجد   
مدد  اال تمدديد  اددب الغ،دد  اددوا، اددين هددذا الغ،دد  الدد صل الا بلددة المجدديصبس أص المجتمددع 

 ال صل .
صيتحدد   الشددلخ ييادد،   دد  تاددك الحابددة فلضددول: " لضدد  رز دده الج،ددوش الا بلددة التددد  

م  أي يكي بحجة أر  ال يكبغ  صجود قوس أ     ،  قوس  جي،  تحيب  إا ا ،ل الللح
الج،دددوشا فددديبتبب م ددد، ري بهددديا صلمدددي هزمددده هزمكدددي صباحددده الا ددديبي  ال ددده،ورلة 
ت ت ب المجيزب صالمذابا لت صيع اآلمك، ا صلدو ايرده أاداحتكي بايد يكي لتغ،د   مج يدي  

 امح ا  ".
  شورة العلش :

بت ا لدددة صصاصدددل ال باادددة بهدددي حتدددب ال دددف التحدددق أحمددد  يياددد،  بم بادددة الجدددوبس اال
لددم تلددت   هددذا  1948الخدديمسا ل دد  الك بددة التدد  ألمدده باالددط،  صشدد د  أهاهددي  دديي 

الطال ال غ،  فض  أجس ت   اب الهج س ب حبة أها  إلب  زسا صهكيل تغ،   امحدوال 
مد ابس الاضد  صالجدوع صالح مدينا  -شدارهي شدان ماظدم المهديج ي   ردذال-ص يره اما س 

ف ين يذهب إلب مالا ا  الجلش الم  غ مع با  أق ار  م ذ مي يزي     حيجدة 
( للادد،  1950-1949الجكددود للطامددوا بدد  أهادد،هم صذصيهددما صتدد ل ال بااددة لمدد س  دديي )
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أا ت  الماورة مد  ادباة أفد اد  د  ط يدق الامدل فد  أحد  مطدي م الادول فد   دزسا ثدم 
  يصد ال بااة م س أ   .

 شاا  :
 ش س م   م ه تا ض أحم  ييا،  لحيدثة  ط، س أث   ف  حليتد  ااهدي ف  الليداة 

مكذ ذلك الوقه صحتب اآلنا فض  أص،ب بال  ف  فض ا  الاكدق أثكدي، لعبد  مدع باد  
يومددي مدد  ص ددع بقستدد  دا ددل جس،دد س مدد  الجددبس ات ددا  45ا صبادد  1952أق اردد   دديي 

 ك الات س.با هي أر  العلش بالة  م ه به،  الشال الذغ أص،ب ب  ف  تا
صمددي زال ياددير  إ دديفة إلددب الشددال التدديي مدد  أمدد اض   يدد س مكهددي فضدد ان الب دد  فدد  
الاددد،  اللمكدددب باددد مي أصددد،سه ب ددد بة أثكدددي، جولدددة مددد  التحض،دددق  ادددب يددد  المخددديب ا  
اإلا ا ،الة فت س اجك ا ص اف ش ي  فد  قد بس إب ديب الاد،  الللد  ا صالتهدي  مدزم  

 امم اض صااللتهيبي  الماوية ام   .بيمذن صحليالة ف  ال  ت،  صبا  
 الامل م باي :

صرجدا فد  الح دول  57/1958أرهب أحم  ييا،  دباات  ال يرويدة فد  الاديي ال بااد  
 اب ف صة  مل ب م اال ت اض  ال  ف  الس اية بلسب حيلت  ال حلةا صاين ماظم 

 د ا  م  مهكة الت بيس يذهب لملي  س أا ت .
 رشيط  اللليا  :

حم  ييا،  صهو ف  الاش ي  م  الام  ف  المظديه ا  التد  ارد لاه فد   دزس شيبل أ
ا صأظهدد  قدد با   1956احتجيجددي  اددب الادد صان ال لثدد  الددذغ ااددته   م دد   دديي 

 طيبلددة صتكظلملددة ماموادددةا ح،ددث رشدددب مددع بفيقدد  فددد  الدد  وس إلدددب بفدد  اإلشددد ا  
 اإلقالم.ال صل   اب  زس مؤا ا   صبس  ودس اإلدابس الم  ية إلب هذا 

 اال تضيل :
كيره مواهب أحم  ييا،  الخطيبلة ق  ب أ  تظه  بضوسا صماهي بد أ رجمد  يامدع صادب 
د دديس  ددزسا اممدد  الددذغ لادده إللدد  أرظدديب المخدديب ا  الم دد ية الايماددة هكدديلا فضدد ب  

ا تضيل   م  حماة اال تضديال  التد  شده تهي اللديحة اللليادلة الم د ية  1965 يي 
ا 1954ل مدد  اددسق ا تضيلدد  مدد  جمي ددة اإل ددوان الملددام،   دديي صالتدد  ااددته فه ادد

صظل حسلس الزرزارة االرا ادية ق ابة شه  ثم أف ج  كد  باد  أن أثستده التحالضدي   د ي 
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صجددود  لقددة تكظلملددة ب،كدد  صبدد،  اإل ددوان. صقدد  ت ادده فتدد س اال تضدديل فدد  رالدد   ثدديبا 
صأكد   )فتد س اال تضديل( أن مهمة لخ دهي بضولد  "إرهدي  مضده فد  رالد  ا اهلدة الظادما 

 ش علة أغ ااطة تضوي  اب الا ل صايميرهي بحق اإلرلين ف  الحليس بح ية".
 : 1967هزيمة 

الت  احتاه ف،هي إاد ا ،ل ادل امبا د  الاالدط،كلة بمدي ف،هدي قطديع  1967با  هزيمة 
 ددزس ااددتم  الشددلخ أحمدد  ييادد،  فدد  إلهددي  مشددي   الم ددا،  مدد  فددوق مكسدد  ملددج  

الددذغ اددين يخطددب فلدد  لمضيصمددة المحتددلا صفدد  الوقدده رالدد  رشددب فدد  جمددع العبيادد  
التس  ددددي  صمايصرددددة أادددد  الشدددده ا، صالماتضادددد، ا ثددددم  مددددل بادددد  ذلددددك ب للددددي لامجمددددع 

 اإلالم  ف   زس.
 االرتمي، الا  غ :

ياتكدق الشددلخ أحمدد  ييادد،  أف ديب جمي ددة اإل ددوان الملددام،  التد  تاالدده فدد  م دد  
إلددب فهددم اإلاددلي  -كمددي تضددول-ا صالتدد  تدد  و 1928ي  دديي  اددب يدد  اإلمدديي حلدد  السكدد

 فهمي صحلحي صالشمول ف  تطسلض  ف  شتب مكيح  الحليس.
 ملحضي  إا ا ،الة :

 1982أز ددج الكشدديط الدد  وغ لاشددلخ أحمدد  ييادد،  اللدداطي  اإلادد ا ،الة فددام    دديي 
ل  حامدي بي تضيل  صصجهه إلل  تهمة تشا،ل تكظلم  لا غ صحليزس أااحة صأص ب   ا

فد  إطديب  مالدة لتبديدل  1985 يميا ل كهدي  ديد  صأطاضده اد اح   ديي  13بيللج  
امادد   بدد،  ادداطي  االحددتلل اإلادد ا ،ا  صالجسهددة الشدداسلة لتح يدد  فالددط،  "الالدديدس 

 الايمة".
 تاالس ح اة حميس :

مددع مجمو ددة مدد  قدديدس الامددل اإلاددلم  الددذي   1987اتاددق الشددلخ أحمدد  ييادد،   دديي 
ون أف يب اإل وان الملدام،  فد  قطديع  دزس  ادب ت دوي  تكظدلم إادلم  لمحيببدة ياتكض

االحتلل اإلا ا ،ا  بغلة تح ي  فالط،  أطاضوا  ال  اام "ح اة المضيصمة اإلالملة" 
الما صفة ا ت يبا بيام "حمديس"ا صادين لد  دصب مهدم فد  االرتاي دة الاالدط،كلة التد  

 ددة الملدديج ا صمكددذ ذلددك الوقدده صالشددلخ ييادد،  اردد لاه  رددذال صالتدد  اشددته   بيرتاي
 ياتس  الزعلم ال صح  لتاك الح اة.
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  ودس الملحضي  اإلا ا ،الة :
مددع ت ددي   أ مدديل االرتاي ددة بدد أ  اللدداطي  اإلادد ا ،الة التا ،دد  فدد  صادد،اة إليضددي  

بم اهمددة مكزلدد  صتاتلشدد   1988رشدديط الشددلخ أحمدد  ييادد، ا فضيمدده فدد  أ لددطس/   
  إلدددب لسكدددين. صلمدددي ازداد   مالدددي  قتدددل الجكدددود اإلاددد ا ،ا،،  صا تلددديل صه دتددد  بددديلكا

 1989مييو/أيدديب  18الامددل، الاالددط،ك،،  قيمدده ادداطي  االحددتلل اإلادد ا ،ا  يددوي 
 1991أكتوب /تشد ي  امصل  16بي تضيل  مع المئي  م  أ  ي، ح ادة حمديس. صفد  

 يمددي  15إ دديفة إلددب  أصدد ب  إحدد   المحدديكم الالددا ية حامددي بلددجك  مدد   الحلدديس
أ د  ا صجددي، فدد  ال حددة االتهدديي أن هددذه الددتهم بلددسب التحدد ي   اددب ا تطددي  صقتددل 

 جكود إا ا ،ا،،  صتاالس ح اة حميس صجهيزيهي الالا غ صاممك .
 محيصال  اإلف اج  ك  :

 -الجكديح الالدا غ لحمديس-حيصلده مجمو دة ف ا لدة تيبادة ل تي دب  دز الد ي  الضلديي 
لخ ييا،  صباد  الماتضاد،  الملدك،  اآل د ي ا فضيمده بخطدف جكد غ اإلف اج    الش

ص   ده  ادب إاد ا ،ل  1992ديلدمس / اديرون امصل  13إا ا ،ا  قد   الضد س يدوي 
مبيدلت  رظ،  اإلف اج    هؤال، الماتضا، ا ل   اللاطي  اإلا ا ،الة بف ده الاد ض 

  صم د ع قي د  صقيمه بشد  هجدوي  ادب مادين احتجديز الجكد غ ممدي أد  إلدب م د  
 الوح س اإلا ا ،الة المهيجمة صمضتل قي   مجمو ة الا ا ،، .

جددد   بددد،   1997صفددد   مالدددة تبددديدل أ ددد   فددد  امصل مددد  أكتدددوب / تشددد ي  امصل 
المما ددددة امبدرلددددة الهيشددددملة صاادددد ا ،ل فدددد  أ ضددددي  المحيصلددددة الايشدددداة ال تلدددديل ب ددددلس 

صالضددي، اللدداطي  اممكلددة  الماتددب اللليادد  لحمدديس  يلدد  مشددال فدد  الايصددمة  مددين
امبدرلة الاب   اب اثك،  م   مل، الموايد اامتهمي إلا ا ،ل مضيبل إطلق اد اح 

 الشلخ أحم  ييا، ا أف ج    الشلخ ص يد  إلل  ح يت  مكذ ذلك التيبيخ.
 اإلقيمة الجس ية :

صبلسب ا تل  الياة حميس    اللاطة ا ، ًا مي ايره تاجي اللاطة لا دغب  ادب 
ميسا صف  هذا اللليق ف  ه اللاطة الاالط،كلة أك د  مد  مد س  ادب الشدلخ أحمد  ح

يياددد،  اإلقيمدددة الجس يدددة مدددع إق ابهدددي باهم،تددد  لامضيصمدددة الاالدددط،كلة صلاحلددديس اللليادددلة 
 الاالط،كلة.
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 محيصلة اال تليل :
لمحيصلدة ا تلديل إاد ا ،الة  2003ادستمس / أيادول  6ق  تا ض الشلخ أحم  ييا،  ف  

ااددته ا  م صحلددي  إادد ا ،الة شددضة فدد   ددزس اددين يوجدد  بهددي الشددلخ صاددين ي افضدد  حدد،  
 إامي ،ل هكلة. صلم يا  إصيبيت  بج صح طفلاة ف  ذبا   اميم  بيلضيتاة.

 ااتشهيده : 
شدددلع  ال  الاالدددط،ك،،  ال،دددوي مؤادددس ح ادددة المضيصمدددة اإلادددلملة )حمددديس( الشددده،  

مادد  فدد   دديبس إادد ا ،الة ااددته فتهم  ضددب  الشددلخ أحمدد  ييادد،  صبفيقدد  الددذي  ااتشدده صا
  صجهم م  صلس الاج  ال،دوي بحد  صدس ا فد   دزس صادب   دب صد دوا  بيالرتضديي 

 صال اب. 
صمددي أن شدديع ربددا ااتشددهيد الشددلخ ييادد،  حتددب  دد ج  شدد ا  اآلال  مدد  الاالددط،ك،،  

لدددي  الغي ددس،  إلددب الشددوابع صهددم يهتاددون بدد  وا  االرتضدديي صمواصدداة المضيصمددة صالاما
 الا ا لة.

صصصدف م ااداو الجزيدد س امص ديع فدد  ال داة الغ بلدة صقطدديع  دزس بارهددي متدوت س جدد اا 
صقيلوا: إن حيلة مد  الغالدين الشد ي  صال د مة تلدلط   ادب الاالدط،ك،،  الدذي    جدوا 

 إلب الشوابع صقيموا بمل، ا   ي بة.
سد ا  ال دو  صد ه المليج  ف  ال اة صالضطيع إلب اإل  ا  الاديي صقد  أ دذ  ما

ف  مليج   زس ت  ح بتلصس الض  ن ال  يم ب،كمي اماه أصوا  إطلق ريب فد  حد  
صدس ا الددذغ يلدداك  الشدلخ ييادد، . صأ اضدده المتديج  صالمدد ابس بشددال تاضدي   فدد  صقدده 
ايبق ف   دزس. امدي أ اد  الحد اد الاديي فد  امبا د  الاالدط،كلة لمد س ثلثدة أيديي فلمدي 

 م ابس. اضه ال بااة ف  ايفة ال
صقيلده حمدديس : إن مضديتل  إادد ا ،الة أطاضده  دد س صدوابيخ ااددته فه بشدال مبيشدد  
الشدلخ يياد،  ب،كمددي ادين الشددلخ  ي د ا مدد  أدا، صدلس الاجدد  فد  الملددج  الض يدب مدد  

 مكزل  ف  ح  صس ا بغزس.
صقيلددده م ددديدب فالدددط،كلة: إن اثكددد،  مددد  م افضددد  الشدددلخ يياددد،  ايردددي يددد فاين ا ادددل  

 ي ااته ف  أح  ال وابيخ بشال مبيش  فياتشه صا جملاي  اب الاوب.المتح ل  ك م
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صأك  بلين لضوا  االحتلل أرهي ا تيله الشلخ يياد،  فد   ديبس جويدة بغدزس فد  ادي ي  
ال دبيح البديك  ال،دويا صقديل إرد  ادين ملدؤصاًل بشدال مبيشد   د   شد ا  مد   مالدي  

الدددوزبا، أبي،دددل شددديبصن أمددد   المضيصمدددة الملددداحة. صقيلددده م ددديدب إاددد ا ،الة إن ب دددلس
 شخ لي بي تليل الشلخ ييا، .

 الم  ب:
 الشلخ أحم  ييا، ا ب ريمج شيه   اب الا   -1
 الشلخ المجيه  أحم  ييا، ا الم از الاالط،ك  لم لي -2

:www.aljazeera.net/in//http-رضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  : 

/depth/twoyearintifada2002/9/9-23-8htm. 
 ـــــــــــــــ

http://www.aljazeera.net/in-depth/twoyearintifada/2002/9/9-23-8.htm
http://www.aljazeera.net/in-depth/twoyearintifada/2002/9/9-23-8.htm
http://www.aljazeera.net/in-depth/twoyearintifada/2002/9/9-23-8.htm
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 عثمان بن محمد فوديو
 

لددم يكضطددع ظهددوب ح اددي  اإلصددلح التدد  ايردده تلدداب إلددب بكددي، مشدد ص ي  لاكه ددة 
 اددب أاددديس مدد  الددد ي  ا فدد  تددديبيخ الضدديبس اللدددم ا، ا صاذا ذادد   ح ادددي  اإلصدددلح 

ي )قددديبس اإلادددلي( يدددات  فددد  مضددد متهي  ادددب اإلطدددلق ح ادددة الشدددلخ ال يكلدددة فددد  إف يالددد
)  مين دان فوديو( الت  رمه ف  بلد الهواي صالاوالر  ب،  شميل رلج، يي صمي يا   
ال،وي بد ) تشيد( صأد  إلب اليي دصلة إالملة  اب امتد اد مدي يضديب  ق ردي مد  الدزم  ا 

اش ي . صه  الح اة التد  ادين لمؤالدهي ب،  أصا ل الض ن التياع  ش  صأصا ل الض ن ال
امثدد  الحيادددم فددد  إباددي، د دددي م الددد  وس فدد  تادددك المكطضدددة ا بددل فددد  الضددديبس اإلف يالدددة 

 بايماهي.
 رشات  ف  ب،ئة  ام :

 15لاهجدد س الموافددق  1168صلدد  الشددلخ )  مددين بدد  محمدد  فوديددو(  اددب امبجددا  دديي 
صالدد ه ياكدد  باغددة الاددوالر،،  ي ا صااددم فوديددو الددذغ اشددته  بدد  1754ديلددمس  مدد   دديي 

 الاال  ا صايره صالدت  ف  ق ية )تغل( بمكطضة ) وب ( إح   مكيطق بلد )الهواي(.
رشدا )الشدلخ   مدين( فد  حجد  صالد ي  صديلح،  ايردي لهمدي الا دل ال س،د  فد  توج،هد  
إلددب الااددم صالدد ي  الددذغ أصلددع بدد  مكددذ أن  دد   الحاددم ا إذ هدد اه   إلددب رددوب اإليمددين 

ي، ب  قاب  ا فادبل مي يايرل  شعب  م  مثس صفت  رتلجة ادليدس امف ديب الخيطئدة صأ 
ص ثيب الجيهالة الخس، ة ا فامل بو   صت ملم  اب تغ،،  هذا الواقدع ا فادتا    ادب 
ي ي  بلدًا صااداة صشداوبًي ا ،د س ا صأادس ح اتد  التد  مدي زالده  ثيبهدي بيالدة إلدب صقتكدي 

 الحيل .
ا ،دد  مدد  المكياددبي  بدد صب صال تدد  )حددوا،( صج تدد  )بالددة( فدد  تاالمدد  صاددين ياتخدد  فدد  

صدغ، ًا ا صهدو مدي ياادس الملدتو  الاامد  الدذغ ايرده  الد   ي اتد  ا  يصدة رلددي،هي 
 الاوات  ا   اب ملتو   يل م  الاام صالما فة.

صمدد  أشدده  أادديتذت  الشددلخ )جس يددل( الددذغ قدديي بواجبدد  تجدديه تام،ددذه مدد ت،  : امصلددب 
قددد ي لاشدددلخ  اومدددًي ما،ددد س اددديهمه فددد  ت دددوي  شخ ددد،ت  الااملدددة صاللليادددلة ا  كددد مي 

صال يرلدددة  كددد مي ادددين أصل مددد  بيياددد   ادددب الجهددديد فددد  ادددس،ل رشددد  اإلادددلي فددد  تادددك 
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المكطضة ا صا ت   ل  بيلوالية ص ض  ل  ال اية ا صف  المضيبل لم يا  )الشلخ( أقل ادموًا 
 الس،ه م  الشا  : م  ماام  : فض  اين ي دد بشال دا م هذا 

 فموجة أري م  أمواج جس يل  إن ق،ل ف  بحل  الظ  مي ق،ل 
 ال  وس ف  امصايط الوثكلة:

صفدد  صاددب ب،ئددة تلددودهي امف دديب صالادديدا  صالتضيل،دد  الجيهالددة ا بدد أ الشددلخ   مددين بدد  
فوديددو  مادد  الشدديق فدد  الدد  وس إلددب   ا ح،ددث اددين المجتمددع تحامدد  مجمو ددة مدد  

ممدددد ا، الددددذي  يتطدددديحكون  ادددددب حددددق اللددددليدس ا صيتكدددديز ون  ادددددب امبض الماددددول صا
صامبزاق صاادددتعبيد الكددديس ا فضددد    فددده المكددديطق اإلف يالدددة الواقادددة جكدددو  ال دددح ا، 
   ًا م    دوب الما لدة المطاضدة ا تم،دز بيل د ا ي  التد  أصد  بحلديس ال  ،د  مد  

ماهددي لاوحدد س بدد،  الابي ددل دصن أبكي هددي ا بلددسب اددليدس امف دديب الضسالددة التدد  ال مجدديل 
 يلددب أص مغاددو  ا بح،ددث تلددتم  حاضددي  ال دد اع الضسادد  دصن توقددف ا مددع مددي ي افددق 
ذلدددك مددد  ادددليدس الاضالدددة الح بلدددة التددد  ت دددع شددد ا ا اس،ددد س مددد  المجتمدددع فددد  دا ددد س 
االات ددداي  ا صتحدددول دصن التا ،ددد  فددد  بكدددي، صحددد س تحددده بايدددة صاحددد س صلغدددة صاحددد س 

تيل  إرتيج حيلة أك   تض مًي ممي اين موجدودًا اديبضًي ا ال ادلمي أن صأه ا  صاح س ا صبيل
هؤال، الماول ايروا  اب  ضي   صثكلة متخااة ا مي زالده بضيييهدي قي مدة حتدب أييمكدي هدذه 

  س  مي يلمب بيلاضي   امبصاحلة التضا، ية.
لدلط،  فم  الايدا  الت  ايره ادي  س  ادب ادس،ل الم ديل أرد  ادين لهدؤال، المادول صال

أمديك   يصدة يؤمكددون ب د صبس تضدد يم ام ديح  البشدد ية لهدي م ددل الغيبدي  صال ددخوب 
ال س، س صالبح . ماتض ي  أن هذه الاديدا  هد  م د ب قدوتهم ا ال يكبغد  التخاد   كهدي 
صاال  ااه شواتهم صقاه أبزاقهم. امي اديروا يؤمكدون ادذلك بدان الحادم الللياد  هدو 

يجل هي الماك الذغ يلتم  قوت  مد  فد ض إبادتد   ادب ااتم اب إلدابس امال  الت  
الكدديس مدد   ددلل اد ي دد  بوجددود ات دديل بصحددير  مددع هددؤال، اماددل  : اممدد  الددذغ 

 يس ب حام  المطاق الذغ ال مجيل لاخ صج  ك .
صب م أن اإلالي د ل هذه المكطضة مكذ مئي  اللك،  ا إال أر  لم ياد  يتجديصز حد صد 

 يدد  ت دد فيتهم مدد   ددلل ص دديظهم صاللددح س صالمشدداوذي  ا صان ال  ييددة لالددلط،  صتس
كيره هكيل با  المميباي  ال يكلة ايلعبيدا  صق ا،س الض  ن ال  يم صتضسل الاطي،ا  
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بي تبيبهي صا،اة لساوس الحوا ج ا صلال با  الملام،  ايروا يج صن فد  ب دع الطد ق 
 ال وفلة ملذًا مشوهًي لات ي .

 م حاة الجهيد الضول :
ف  م ل هذه امص ديع ال يكلدة صاللليادلة ا بد أ الشدلخ ابد  فوديدو د وتد  ا ح،دث أ دذ 
 اددب  يتضدد  مهمددة تح يدد  شددعب  مدد  اددليدس امف دديب الجيهالددة المتخااددة ا صمدد  اددلط س 
اللدلط،  الجبديب س : اممدد  الدذغ أف ددب إلدب إقيمدة دصلددة إادلملة ااددتم   أك د  مدد  

 م از ال صلة اإلالملة دصن أغ ت  ل  يبج . مي ة اكة ف  تاك السلد البا، س   
لض  ب أ )الشلخ( د وت  بمدي أادميه فد  أدبليتد  )الجهديد الضدول ( الدذغ قديي  ادب الك دا 
صاإلبشيد صبفع الملتو  التاالم  صملتو  الو   االجتمي   الايي ل   الكيس ا ح،ث 

ة اإلاددلي فدد  أباددل باددي ل إلددب اددل فئددي  المجتمددع يدد  وهي إلددب   ا مو ددحًي أهملدد
 إحلي، اممة ص لصهي م  مشيكاهي الواقعلة الت  تعلشهي. 

 صق  باز ف  أااو  د وت   لل هذه الم حاة  اب ااتخ اي  ك  ي  مهم،  : 
أصلهمي الت ا،ز  اب مو وع الم أس ف  الكموذج اإلالم  ا صالا ق ب،كهمدي صبد،  المد أس 

مليهمة ال  ،د  مد  اللد، ا  الملدامي  ف  الكموذج الجيها  المتخاف ا ملتا، ًا م  
ف  ح اة الكه ة الت  قيدهي الشلخ ا صه  الض لة الت  أظه   تح يًي اس،د ًا لدف ديب 
اللي  س م   لل د وس الم أس إلب التح ب م  االاتعبيد الحالض  الذغ تعلش  ف  ظل 

 الو ع اللي  .
بيلط يضدة الشداسلة الما صفدة صثير،همي ا تميده  اب ااتخ اي الشا  صالموشدحي  ال يكلدة 

فد  تادك الدسلد صالمحسبدة إلدب الضادو  ا صفدد  هدذا المجديل ادين مسد  ًي فد  تداللف املددة 
كس، س م  الض ي   صالموشحي  ذا  الم مون ام لقد  صالاامد  صاإلبشديدغ بيلاغدي  
المحالة ا صق  ايره هذه الض ي   تكتضدل مد  أللدكة الد  يس إلدب أللدكة الايمدة. صمدي زال 

 ،ددد  مكهدددي محاوظدددًي حتدددب ال،دددوي ا  يصدددة إذا  امكدددي أن ال ضيفدددة اإلف يالدددة تكتضدددل  ددد  ك
 ط يق الحا  صال صاية ال    ط يق ال تيبة صالت صي .

ادددكة مددد   30أغ حدددوال   1803حتدددب  1774صقددد  اادددتم   هدددذه الم حادددة مددد   ددديي 
صاالجتمدي   ال  وس صالسكي، اللالم لح اة ال  يس صالمساغ،  صالتح غ ام لقد  صالا د غ 

لامجتمع الضي م ا دصن الاجو، إلب أااو  المواجهة المبيش س ا بدل  د    كد  فد  تادك 
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الم حاة تش ي ه  اب ال  يس با ي ال  ول ف  ص اي مع الضو  المللط س صق  ألدف فد  
 هذه الم حاة ال  ،  م  المؤلاي  الهيدفة صال بااي  الالمة. 

رتهدددده هددددذه الم حاددددة بتااددددلس المجمو ددددة صاددددين يكتضددددل بدددد،  المدددد ن صالضدددد   بكالدددد  صا
امايالة م  امتبيع أص مد  أادميهم بيلطابدة بهد   رشد  ال دوبس ال دحلحة لمادلي 
صتض يم الكمدوذج امبقدب لاد ي  الضدويم ا صف دا  امدي، اللدو، الدذي  اديروا يد صن المك د  

 صال يغ، صر  باغ شال م  أشايل التغ،،  المتيحة.
 بكي، ال صلة الملامة:

المدددكهج الددد  وغ اللدددالم  تددده د دددوس الشدددلخ الط،بدددة ثميبهدددي الليرادددة ا ح،دددث بددد أ  صبهدددذا
المواطكدددون يااكدددون بف دددهم لدصامددد  التددد  تتكددديفب مدددع تاددديللم اإلادددلي ا  يصدددة فددد  
أصايط الشبي  الذي  أدباوا أن ال  ا ي  الضي مة ف  مجتماهم إرمي تاود أابيبهي إلب 

ا  الح،وارلدة ا حتدب الاتلدي  بد أن ي ف د  الل قة صالتا غ صرهب المحيص،ل أص ال د ص 
مدددي يدددؤم ن بددد  إذا ادددين مكيفلدددًي محاددديي الددد ي  الحكلدددف ا ممدددي دفدددع مادددك المكطضدددة إلدددب 
المطيلبددة بمغدديدبس )الشددلخ(  وفددًي مدد  أن يلددحب البلدديط مدد  تحدده ق ملدد  ا  ،دد  أن 

اه )الشلخ( اين ق  اتخذ ق ابه بيلهج س مع مجمو ت  ااهي ا صأص ب فتو  ف  ذلك أذي
فدد  مختاددف امم دديب ا صمددي إن ارتضادده ام بدديب إلددب المدد ن المجدديصبس ا حتددب تجمددع 

 المؤمكون م  ايفة أرحي، السلد لسكي، مجتمع قي م  اب الحام اإلالم .
صتوطدد    للهددي د ددي م الحاددم اإلاددلم  ا  1808ااددتم   هددذه الم حاددة إلددب  دديي 

اإلادلملة صصحد  الدسلد تحده بايدة  ح،ث ص ع رظيمًي إدابيًي متض مًي ملدتم ا مد  الدكظم
صاح س صجال الاغة الا بلة لغة ال صلة ال املة ا صااتم   هذه ال صلة حوال  مي ة اكة 
حتب د ول االادتاميب الس يطدير  إلدب تادك المكطضدة ا ح،دث قد ب المادك اآلردف الدذا  

بك د  أن يجهز جلشدًي لمضيتادة المجمو دة المؤمكدة ا فديلتضب الجلشدين صارتهده الما ادة 
جددلش الملددام،  ا ف يردده هددذه الما اددة جولددة حياددمة ارهدديب  اددب أث هددي ال  ،دد  مدد  
الج،وش صالمميلك ال غ، س بيلضتيل أص الت ه،ب ا صف  هذه الم حاة الت    فه بم حاة 
الجهدديد الملدداا ا تمدده الخطددوس الحياددمة التدد  لددم يادد  بيإلماددين أن يلددتالم الو ددع 

 ًا صاميمًي  اب اكة   صباول .دصرهي أال صه  مبيياة الشلخ قي  
   ي ص ح اة اب  فوديو:
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لضدد  رجدددا الشددلخ فددد  تغ،،دد  مجتماددد  صاقيمددة شددد ع   فلدد   ادددب ط يضددة الشدددلخ الدددول  
الما صفة  ك  الط ق ال وفلة ا صل ك  أب ع ف  تحوياهي إلب ح اة إيجيبلة قيدبس  اب 

هيد صالشهيدس ف  اس،ل   ااتكهيض الطيقي  ال يمكة دا ل اممة  س  إحلي، بصح الج
 ا با  أن ايره تا   بازصفهي    الت  ل المبيش  ف  ق ييي الحام صال صلة.

صقد  ا تمدد  فدد  ح اتدد   اددب مسدد أ الواليدة الماتلددبة بدديلاام صالخسدد س ا صالماددززس بيلمبيياددة 
مدد  قسددل الاامددي، صصجددوه اممددة ا صالم ت ددزس  اددب اطمئكددين الجمهددوب المتواصددل لاليدتدد  

 دا م. بشال
صلدم يكتحددل الشددلخ أيددة د دوس  يصددة  اددب الط يضددة الايطملدة أص المه صيددة ا بددل ااددتم  
ف  ال  وس إلب المكيبع امص،اة لاا   اإلالم  بل أر   يض مجمو ة م  الكضيشدي  
مع أر يبه  يصة يد  وهم ف،هدي إلدب  د ي رلدبة ال داة المه يدة إللد  صالدب ح اتد  فضد  

الظدد ص  المحالددة التدد  ااتشددا   إمايرلددة الكهددوض  كيردده ح اتدد  تاس،دد ًا  دد  تطددوب
صالتطوب رتلجة احت يكهي صتا فهي  اب ال  وس اإلالملة ب وبتهي ال حلحةا صبيلتيل  
لددددم يادددد    كهددددي االرتمددددي، إلددددب أغ مدددد  االتجيهددددي  التدددد  اددددين ي ددددج بهددددي المجتمددددع 

لتملك ف،هدي اإلالم  ا امي أرهي لم ت   ام ،لتهي م  الح اي  اإلف يالة ح،ث اين ا
بيإلاددلي تاس،دد ًا  دد  دبس فاددل  اددب الغددزص االاددتاميبغ امصبصبدد  الددذغ جددي، ل،ؤاددس 

 رموذجًي ح يبيًي   يبًي صمكيفلًي لاطسلاة اإلف يالة التضا، ية.
 صجوده   ي س صشخ لة صاح س :

كيرددده شخ دددلة الشدددلخ متاددد دس المواهدددب ا صهدددو مدددي يظهددد  بلدددهولة حددد،  رددد   ت اثددد  
يضد ي مبيحدث فضهلدة ماضد س يتكديصل ف،هدي امبحدي  بشدال اجتهديدغ  الاام  ال خم الذغ

 م،ق يكم    شخ لة فال  فذ ص يلم ف ي  ص يب  ببير  ال يكشد  إال ه ايدة المجتمدع 
 مدًل ف  يدًي  150إلب شيطط اممين ا صقد  تد ل )الشدلخ   مدين بد  فوديدو( أك د  مد  

ت جمددة تلددما بيالاددتايدس صفضهلددًي ا ماظمهددي حتددب اآلن بحيجددة إلددب تحض،ددق صطبي ددة ص 
 مكهي صالتا    ا،هي .

إ دديفة إلددب هددذا ا فددإن الشددلخ اددين بجددل م،دد ان صح اددة صتخطددلب ااددت اتلج  اددالم ا 
تكضددل فددد  اددل مادددين مددد  أجددل رشددد  لددد  وس ا صهلددا تلم،دددذه اه،ئدددة أباددين قددديدبس  ادددب 

ل الحددواب صالكضدديش صالدد  وس الكظ يدددة ا فدد  الوقدده الددذغ ايرددده قدديدبس فلدد   اددب االرتضدددي
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لاهجدددد س صالجهدددديد صالمضيب ددددة ا بمددددي فدددد  ذلددددك إدابس الاعبددددة الللياددددلة صته،ئددددة الج،ددددوش 
 صالتخطلب لامايبل ا ثم الكزصل ف  صاوفهي امميملة.

كمدي ات دف )الشدلخ( ب دداي  شخ دلة اليديدة ص االدة فددذس ا فضد  ادين شد ي  التوا ددع 
المؤبخ الكلج، غ  أميي بلطي، الكيس ص يصة أميي أايتذت  صماامل  ا صق  صصا  الايلم

)محم  باو( بضول  : ) إر  اين  ط،بًي بالغًي ا صشي  ًا ف لحًي في ًل ا حل  الخاق ا 
جم،ل الاش س ا ا يم ال حبة ا ا ،  الحليد ا متوا اًي ا ي   رال  ااقل الحش ا  ا 
صقيفًي  ك  ح صد الش ياة إلاي مالوفي ا حتب ادين أحدب الكديس إلدب أرالدهم ا يتزاحمدون 

   مع طلقة صحل   اق صبشيشة(. ال
تض يبددًي ا ل كدد   اددف ذبيتدد  ال  يمددة التدد  أرجسدده ال  ،دد   1817تدوف  )بحمدد   (  دديي 

مدددد  ال مددددوز ال س،دددد س فدددد   طي هددددي ا صتدددد ل صبا،ه أثدددديبًا ف  يددددة صاادددداة اتشددددال الددددزاد 
 ال  صبغ مية ح اة رهو لة ح ي ة أص ملتضسالة.

 2004ا يكيي   51مجاة ال وث  ا الا د 
 ـــــــــــــــ
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 أيوب السختياني
 

اإلمدديي ا الحدديف  ا ادد،  الاامددي، ا أبددو بادد  بدد  أبدد  تملمددة اللددين الاكددزغ ا مددوالهم 
 الب  غ ا   اده ف  صغيب التيبا،  .

 مول ه  يي توف  اب  عبيس اكة ثمين صات،  . -
 . لض  اب   ،،كة اتة صثمير،  م  التيبا،  اصاين يضول : ميبأيهر م ل أيو  -
 د  إادحيق بد  محمدد  ا ادماه ميل دًي يضدول : اكددي رد  ل  ادب أيدو  اللددختلير  ا  -

 فإذا ذا ري ل  ح يث باول   صاب    ال  صاام باب حتب ر حم  .
 دد  اددلي ا قدديل : اددين أيددو  اللددختلير  يضددوي الا،ددل اادد  فلخادد  ذلددك ا فددإذا اددين  -

  ك  ال با بفع صوت  اار  قيي تاك اللي ة . 
 يبي ا ح ثكي حميد قيل : مي بأيه بجدًل قدب أشد  تبلدمًي فد  صجدوه ال جديل مد      -

 أيو  
    الي ب  ملا،  ا اماه أيو  يضول : ال  س،ث أ سث م  قيبئ فيج  .-
صاين يضول : ل،تق   بجل . فإن زه  ا فل يجاا  زره ه  ذابًي  اب الكيس ا فدن  -

 يرخا  ال جل زه ه  ،  م  أن يااك  .
صاين أيدو  ممد  يرخاد  زهد ه ا د اكدي  الد  ا فدإذا هدو  ادب فد اش مخمدس أحمد ا  -

 ف فات  أص بفا  با  أصحيبكي ا فإذا   اة محشوس بالف .
 قيل أيو  : مي ص ق  سٌ  فاحب الشه س . -
   حم يد ب  زي  ا قيل : اين أيو  ف  مجاس فجي،ت   س س فجال يمدتخب صيضدول  -

 : مي أش  الزايي 
اب  شوذ  ا قديل : ادين أيدو  يدؤي أهدل ملدج ه فد  شده  بم دين ا صي دا      -

بهم ف  ال ااة ق ب ثلث،   ية ا صي ا  لكال  فلمي ب،  التد صيحت،  بضد ب ثلثد،   يدة 
.صاين يضول هو بكال  لاكيس : ال لس ا صيوت  بهدم ا صيد  و بد  ي، الضد  ن ا صيدؤم  

  الددد  صادددام ا صيضدددول : الاهدددم مددد   ااددد  ص   ددد  ذلدددك ير دددا   ادددب الكسددد  صددداب  
اكي بلدكت  ا صأصز كددي به يد  ا ص اجااكدي لامتضدد،  إميمدًي ا ثدم يلددج  . صاذا فد س مدد   اادتام 

 ال لس د ي ب  وا  .
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 ص   هشيي ب  حلين : أن أيو  اللختلير  حج أببا،  حجة . -
ي قديل مامدد  : ادين فدد  قمددلص أيدو  بادد  التدذي،ل فض،ددل لدد  ا فضديل : الشدده س ال،ددو  -

اين أيو  ف  ط يق ماة ا فاصي  الكيس  طش حتب  يفوا ا فضيل  -ف  التشم،  .
أيو  :أت تمون  اد    قديلوا : رادم ا فد صب بدا،ه صد دي ا فكبدع المدي،ر ا صادضوا الجمديل 

 صبصصاا ثم أم   ي ه  اب المو ع امي اين . 
طدي ون اصلد  قاه : اتاضوا  اب أر  توف  اكة إح   صثلثد،  صمئدة بيلب د س زمد  ال -

 ثل  صاتون اكة.
 2/513رزهة الا ل، 

 ـــــــــــــــ



 343 

 الشيخ األديب عبد الغني الدقر
 

 بضام اماتيذ امديب :  س    الطكطيصغ 
 تمه، : 

الشددلخ  سدد  الغكدد  الدد ق  هددو  لمددة الشددييا صمدد  بضييددي الا دديحا صهددو  دديلم شدد   ا 
ا صمحضددق بيحددثا صهددو داعلددة إلددب    اددب ب دد، سا  صأديددب صلغددوغا صرحددوغ  صصدد ف  

صبحامددة صهدد ص،ا  دد   زميردد ا صااددتضيمه ط يضتدد ا ف ددين قدد صس لمدد    فدد  مدد  تلم،ددذه 
ال  ددد ا صمددد  ادددي   طبضدددي  الشددداب صفئيتددد ا مددد  الاامدددي،ا صالم ضاددد، ا صالتجددديب صطابدددة 
الجيماددي  صأادديتذتهي الددذي  تتامددذصا  اددب ي يدد ا صمددي زالددوا اددذلك حتددب صفيتدد . صأجدد ر  

دئ ذغ بددد ، لدددو أن دصلدددة تسكتددد ا أص مددد  أن حزبدددًي احت دددك  صبصَّج لددد ا صلدددوال أقدددولا بدددي
 -ال الد ي   -كس يي، الااما ص اة الكاسا صالتليم   اب مي يتكيفس  ال   امي، ال رلي 

صم ضاوهديا لددذاع صدد،ه الشددلخا صل ددين لدد  شدان أغ شددان فدد   دديلم الا ددي لي  صصاددي ل 
 اإل لي ام   . 
 بطيقة شخ لة: 

ي فد  أاد س دمشدالة   يضدةا 1916 -هدد 1335لخ  سد  الغكد  فد  دمشدق  ديي صل  الش
صم   يلم  يمل جا،لا اين امشه  ب،  الاامي، الو يظ ف     ها هو الشدلخ  اد  
ال ق ا صيحب أكس  ره ة  املة للس ف  بدلد الشديي صحد هيا بدل فد  الاديلم الا بد  

صبادددد  المدددد ن اللددددوبية  كادددد ا صأك دددد   امددددي، الدددد ي  فدددد  دمشددددقا صحددددوبانا صامبدنا
ام دد  ا هددم مدد  تلم،ددذها صمدد    يجدد  مايهدد ه صم ابادد  الشدد علة التيباددة لجما،تدد  

ي بيام: )الجمعلة الغ  ا، لتاالم أبكدي، الاضد ا،( صقد  1924 -هد 1343الت  أالهي  يي 
تخددد ج ف،هدددي  ال  الطابدددة الدددذي  ادددين مدددكهم الاامدددي،ا صامدبدددي،ا صالاضهدددي،ا صالخطبدددي،ا 

صالددوزبا،ا صأادديتذس الجيماددي . صلاا دد  أقدد ي حاضددة  دد  هددذه الجمعلددة صشددلخهي صالض دديسا 
الاديلم ال بدير  الم بد  المجيهد ا الد ا   إلدب الامدل باتدي    صادكة بادول  صداب   
 ال  صااما الذغ ق ب  اب ا ،  م  الخ افي  صالس ع الت  ايرده تلدود المجتمادي  

اين صدوفلًي م يللدًيا صل كد  ادين صقيفدًي  كد   اإلالملة  يمةا صال وفلة  يصةا مع أر 
 ح صد الش ع الحكلفا ال يتا اها صال يلما مح  أن يتا اه. 
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أمددي أمدد ا ف يردده امدد أس صدديلحةا صل كهددي مددي لس دده أن بحادده  دد  هددذه الحلدديس صهددو فدد  
ال يل ددة مدد   مدد ها فادديش الدد،  الضاددبا بادد  أن فضدد  حكددين امي الددذغ ال ياو دد  أغ 

ن شلخكي الول  ال ير  لاشلخ  ا ا أمي امصلا فهو الشدلخ أحمد  الدذغ حكين    .. صاي
 ادف أبدديها صاددين  يلمددًي فض،هدًيا صادابيددًي قدد ي ًاا صل كدد  ادين دصن صالدد ه فدد  الااددم صالتدداث،  

 فلم  حول ا  اب مي اين فل  م   ام صف ل صد وس إلب   تايلب. 
 تاالم : 

ص بددددد أ طابددددد  لااادددددم فددددد  )ال ت دددددي ( أصاًلا ثدددددم  ارتضدددددل إلدددددب ماتدددددب المضددددد ئ الشدددددلخ  دددددز 
الا قلوادد ا صأتضدد  قدد ا،س الضدد  ن ال دد يم  اددب ي يدد . ثددم ارتضددل إلددب الم باددة التجيبيددةا 
صأم ب ف،هي اه اكوا  صحاد  ال  ،د  مد  المتدون التاالملدة فد  الاضد  صالكحدوا صادين 

ًي ف،هديا ف،هي م  المس زي  المتادوق، ا اممد  الدذغ حد ا مد ي  الم بادة إلدب تا،،كد  ماامد
 صلمي يزل فتب ييفاًي. 

صفدد  ال يرلددة  شدد س مدد   مدد ه المبدديبلا ارتضدددل إلددب حاضددي  أبلدد  فدد  جدديمع اللددديدا ا 
صجيمع اللكيرلةا صالم باة الل،بي لةا صتاضب ف،هي الاادوي الشد علةا ص ادوي الاغدة الا بلدة 

 م  رحوا صص  ا صبل ةا ص  صضا صفض ا صح يثا صتال، ا صأصول. 
التهيي هدذه الاادوي بجد ا صأ دي  إل،هدي اتدب الاغدة صامد ا فد بس اتدي  ثم أقسل  اب 

ال يمدل لامسدد دا صاممدديل  مبدد   اد  الضدديل ا صاتددب الجدديح ا صالمزهد  فدد   اددوي الاغددة 
لال،وط  ثم   ج  اب اتب امد  الح يثا فض أ المكااوط ا صالزيدي ا صالاضديدا صأفديد 

يذي : التكدو  ا صالك د غا مدع أن أبديه م  با  امدبدي، صالاغدوي،  فد  دمشدقا ايمادت
كين ل  بأغ ف  اتب امد ا ص يصة الح يث مك ا ف ين يكهب أصالده صتلم،دذه  كهديا 
لمدي يدد   ف،هدي مدد  ارحد ا  صا ددي ة صقدها صلهددذا  كد مي  اددم أن صلد ه  سدد  الغكد  يضدد أ 

كد  )الكظ ا ( صاواهي لامكااوط ا زج ه صايد يغ ب  ال ا صل د   د اي الاتدب  سد  الغ
بيمد  صاتب  ق  بال مك  مسال الاشقا حتب إر  ق أ )ال يمل(  ادب امادتيذ  دز الد ي  
التكددو  ا ثددم قدد أه مددع الشددلخ حلدد  حسك ددةا ثددم حاظدد  مددع شدد صح  صشددواه ها صايردده 
شددواه ه حي دد س فدد  ذهكدد ا يلتشدده  بهددي فدد  اتيبيتدد ا صمجيللدد  الااملددةا صفدد  ت بيلدد  

 لطلب  ال   . 
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   اددب الالمدددة الاغددوغ ال س،دد  الشدددلخ  سدد  الضددديدب المغ بدد ا صقددد أ صقدد أ )أمدديل ( الضددديل
دددي  ال تدددب التددد  تتحددد    ددد  امد  الجددديها ا  المااضدددي  صشددد صحهيا صادددواهي مددد  أم 
صاإلاددلم ا صالعبيادد ا صحادد  ال  ،دد  مكهدددي صمدد  شددواه هي صروادبهددي صط ا اهدديا ف دددين 

 ماتبة تمش   اب ق م، . 
 اددد ا مؤادددس المجمدددع الاامددد  الا بددد  ب مشدددقا  ص كددد مي التضددديه الال مدددة محمددد  اددد د

صب للد ا صجاددس إللدد ا صاادتمع اددلب مكهمددي لآل د ا أ جددب بدد  اد د  ادد ا صد دديه إللضددي، 
محي  ا  ف  المجمدعا صاادتجي  الشدلخ  سد  الغكد  لطابد ا امدي اااد  بتحض،دق اتدي  
)تددددديبيخ دمشدددددق( البددددد   لددددديك ا فحضدددددق مكددددد  الجدددددز، اللددددديبعا صفهددددد س ا ،ددددد ًا مددددد  

   ف  المجمعا صف  الماتبة الظيه ية ف  الاض  الح يث. المخطوطي
صايره لد  مجديلس  ادم صأد  مدع الاديلم ال بدير  الشدلخ  سد  ال د يم ال فدي  ا قد أ ماد  
كتيب : المحابا صاإلحايي ف  أصول امحاديي البد  حدزي. صمدع الشدلخ المدؤبخ الالمدة 

لخ ردييفا صمدع الالمددة ردييف عبديس الدذغ تد ابس ماد  ) ادم السلددين( تاسلدة ل غبدة الشد
اللدداا  الشددلخ بهجدده السلطدديبا صمددع أ لدد  صأاددتيذه الشددلخ أحمدد  الدد ق ا صاددواهم مدد  
الاامدددي، صامدبدددي، صالشدددا ا، ايمادددتيذ الكحدددوغ الالمدددة ادددا،  امفغدددير ا صالشدددلخ  ادددب 

 الطكطيصغ فض  ت اباوا ماًي اتي  )ال ايلة( لمميي الشيفا  صاواه. 
تح ثكي    الشهيدا  الااملة الت  ريلهي الشلخ م  الجيماي  صق  تلالون صتضولون: لم 

الا بلدددة صامجكسلدددة.. فمدددي هددد  تادددك الشدددهيدا   صأج،دددب: ادددين الشدددلخ فدددوق ادددل تادددك 
الشدددهيدا .. لدددم يكددددل شدددهيدس قدددب  مكهدددديا صلدددم يدددد بس فددد  جيمادددة قددددب ا صادددين أادددديتذس 

بلدة الشدلخ  اد  الجيماي  صحماة الشدهيدا  تلم،دذ  كد ها صاادماوا مدي قيلد  أديدب الا  
الطكطيصغ فل ا صايره ل  صاة صثلضة ب ا صما فة  ملضة باام  صأدب  صأ لق ا صايرده 
لهمي مجيلس  ام صأد  صام  قيل: "فاادلام بيلبالدة البيالدة مد  أقطدي  امد ا أطاضدوا 
أي يهم ف  مكيهج الا بلة صاتسهديا ال تجاادوا الشدهيدا  صحد هي هد  الم،دزانا فدإن ا ،د ًا 

ال،وي ذصغ ما فة بيمد  الا ب  الحقا مم  دبس اتب  ال سد  ا ايل يمدل  مم  أ   
ددب  لامسد دا صاممديل  لاضديل ا لدم ياوردوا يحماددون شدهيدسا صان ادين يضاد  بد،  أيد يهم صيتاض 
 كهما حماة الشهيدا  م  أايتذس الجيماي ا م  هؤال، الذي  أ د فهم: محمدود محمد  

 . 8/302شيي" ذا يي : شيك  ف  م  ا ص س  الغك  ال ق  ف  ال
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لضددد  ادددين الشدددلخ  سددد  الغكددد  ذا اطدددلع صاادددع  ادددب ال تدددبا مخطوطهدددي صمطسو هددديا 
ص يصددة تاددك التدد  لهددي صدداة بدديمد  صالاغددة صالكحددو صال جدديلا إردد  قدديبئ مدد  الطدد از 
امصلا ال يايد ي يهل  ف  الض ا،س او  زم،اد  الالمدة الشدلخ ردييف عبديسا يضد أ مد  

قس،دل الغد ص ا يضد أا صيضد أا صيضد أا صيكتضد ا صياض دبا صيلدت بلا با  صلس الاج ا حتب 
صي حاا صيضول  د  رالد : )ال أاتلدام ل تدي  أص بأغ( حتدب صصدا  شدلخ الضد ا، فد  
الشيي الشلخ محم  ا ي م باجداا بيلاديلم الحد ا صرضدول فلد  مدي قيلد  هدو فد  بثدي، شدلخ  

 يلمددًي حضددًي. صحلددبر  مدد  صزم،ادد  الالمددة الشددلخ  سدد  الوهددي  دبددس صزيدده: "لضدد  اددين 
راددو  ال مدديل أن ت ددون هددذه صددات ا صمددي أردد بهي فددلم  يكتلددسون فدد  هددذا الا دد  إلددب 

صاذلك اين الشلخ  سد  الغكد ؛ فضد  ادين  يدة فد   2/829الاام"ا تيبيخ  امي، دمشق: 
فهم الاغة الا بلةا يت ام فلخد ج الحد   مد  مخ جد ا مشدتمًل  ادب صدات ا اارد  جدي، 

 صم  . م   ليي ببلاة 
صاين فض،هًي ح ًاا مع أر  شيفا  المذهبا صل ك  ياد ه التا دب لامدذهبا صالمتا دس،  
ي بأيدد  صال يا  دد   اددب  ،دد ها يا ددذ مدد  الجملددع ثددم ياددود إلددب بأيدد   مدد  الاضهددي،ا يضدد  

 الم حو  بيل ل،ل ال حلا ال يبه م  اللكة المطه س. 
صأادد ع ل ضكددًي صأح دد  ب يهددةا صأقددوي  لضدد  اددين الشددلخ  سدد  الغكدد  ألددبَّ لب ددًيا صأصاددع ثضيفددةا

أاددداوبًيا صأدق بح دددًيا مددد  ا ،ددد  ممددد  تمدددد اتدددسهم صاجهدددي  الماتبدددي ا صتلدددسق ألضددديبهم 
أادمي،هما صتراا دق الكليشد،   ادب صد صبهما صلدو شديممتهم لد أيتهم فد  الم دا، ا ص سدد  

 الغك  ف  المجا، ا صل   امبزاق مضلومةا مياًلا صشه سا صاتبًيا صمكيصب.. 
 يت : صا

كددين بباددة بدد،  ال جدديلا ممتاددط الجلددما أبددل  أشددض ا مددع حمدد س حاددوس تشددو  بلدديض 
ي ا أزبق الا،ك،  الحيلمت، ا أرلضدًي فد  لبياد  صهك امد ا تاادو هيمتد   ميمدة مطد زسا     
كامددديمت  أبلددد  صأ لددد  ال س،ددد  الشدددلخ أحمددد ا صهددد   ميمدددة التجددديب التددد  ت دددون  ادددب 

يمدة الاامدي، التد  هد  مد  شديش أبدل   ادب ط بوش أحم ا تم،،دزًا ل ديحسهي مد   م
 ط بوش أحم . 
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صاددين ظ ياددًيا صدديحب ر تددةا  ددحا  ابتلددييا فلدد  ا ،دد  مدد  االحتشددييا صقدد  تادد ض 
الك تة البيه س  حاة فل حك حتب لت يد  ميمت  تضع    بأا  المزي   بشدا  أشدض ا 

 صي ،  صجه  اض ص الشه ا بل ببمي احاولب ف ين أحاب صأحاب.. 
اًي دم ًيا متوا اًي مع اي   الكيسا صماكي رحد  طلبد  صتلم،دذها تد اه يجادس صاين لطل

ف  )داب الضام( ب مشق  اب ا ا   صغ،  م  الضشا يش   الشيغ مع أبكي، صيحب 
الددد ابا صاددديروا فتلدددة صدددغيبًا يمددديزحهم صيك دددحهم صادددين قا،دددل ال دددليا  فلدددف الالدددينا 

ا صيشدددت    ادددب با دددهم ممددد   رددد   صيدددام  أصددد قي،ه صتلم،دددذه صا وارددد  باادددة الالدددين
بلددلطة الالدددينا صتجدد يا امشدددخيص صاله،ئدددي ا صاددين ياددد ه التدد  ، ا صيتكدددي،   ددد  
المدد  ك، ا صيك ددحهم بدديإلقلع  ك اصلضدد  شدده ت  أك دد  مدد  مدد سا مددع أاددتيذي  ادد يم،  
لدد  يك ددحهميا صيشددت   ا،همددي فدد  الك دداا مدد  أجددل تدد ل التدد  ، ا صمدد  أجددل بددذا،س 

 الالين. 
يمًيا محبًي لاكيسا  طوفًي  اب الاض ا، صالمليك، ا ص اب امبامل صاميتييا صقد  صاين ا  

اادددتاث  حدددب  الكسددد   ال ددد يم بمجددديمع قابددد ا صا ،ددد ًا مدددي ب ه فددد  بلاها ص كددد مي زاب قسددد ه 
 الش يفا في ه  ،كيه بيل موع الح اب الغزابا صأبتج  ال ا ف يب يتمتم صهو ال الم. 

دلصبدًي  ادب طادب الاادم ا صديب ًا  ادب اادتكبيط امحاديي ا  كين طاق المحلي صالالدين ا
صفهم مي يشال  اب الاامي، م  أم يل ا متليمحًي مدع المخديلا،  لد  فد  الد أغا صيتمتدع 
باااو  تحا،اد  قدي م  ادب الس هدين صالد ل،لا صادين ال تدي  جاللد  صأرللد  حتدب صفيتد ا 

ه صتلم،دذه صب،تد ا صادين يج،دد  صادين با،د ًا  د  ام دوا،ا صيدؤث   ا،هددي اتيبد  صأصد قي،
 اللبيحةا صال مييةا صباو  الخ،لا صيحب ال ، . 

 الماام: 
ذا ردي أن مدد ي  م باددة التجدديبس  ، كدد  ماامددًي ف،هديا مددع أردد  اددين دصن ال يرلددة  شدد س مدد  
الامدد ا ثددم إن أبدديه الددذغ  ا مدد  ص سدد ه ثددم صثددق باامدد ا ارت بدد  لتااددلم الكحددوا صهددو فدد  

تلم،ددذه  دد دًا مدد  اتددب الكحددوا م ددل: اآلج صملددة لدزهدد غا  الخيملددة  شدد سا فدد ب س
صقطدد  الكدد  ا صشدددذصب الددذهب البدد  هشدددييا صشدد ح ألفلدددة ابدد  ميلددك فددد  الكحددو البددد  

  ض،ل. 
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ثم ارتضل م باًي لددد  فد  )ماهد  الاادوي الشد علة اإلادلملة( التديبع لاجمعلدة الغد ا،ا 
صأ لقدًيا صلد  ماد  ذا يدي  حملمدةا صاكه صاح ًا م  تلم،دذها صأفد   مكد   امدًي صأدبدًي 

مي أحلهي م  ذا يي ا قد  أرشد هي فد   ،د  هدذا المضدييا فهدو الدذغ ب سكدي فد  امد ا 
صحسسكددي بيلاغددة الا بلددة التدد  اددين ياشددضهي امددي ياشددق دمشددقا بددل أك دد ا صاددين يوصدد،كي 
 بيقتكددي، ال تددبا صمكهددي اتددب المكااددوط  التدد  ت ب،دده أرددي  اددب أادداوب  فدد  ب ايددة حلدديت 
امدبلةا صق  أصصيري بان يادون )مختديب ال دحيح( فد  أيد يكي صج،وبكديا لل دحسكي ح،دث 
ن أااوبكي الخيصا صللاون لكي ماجمكي الخيص.   ر ونا ر يم الكظ  ف  ما دات ا لك و 

ب  سكي ف  ق ا،س الجيح  صالمس د م  الض مي،ا صالمكاادوط  صالزيدي  مد  المحد ث، .. فاد  
 تحس،سكي بيمد ا ص شضكي لغة الض  ن الاظلم. ف ل  -با    تايلب  -

ثدددم ارتضدددل إلدددب ثيرويدددة )ادددايدس امبكدددي،( التيبادددة لاجمعلدددة الغددد ا،ا ف ددديب ف،هدددي م بادددًيا 
صم ي ًاا ص ال  الطل  الذي  أ ذصا  ك  الاام صامد ا يشه صن ل  بيلا ل  ا،هم ف  

ه ادكوا ا دب س ف،هدي الاام صامد  صالت بلةا صايره لد  حاضدي  فد  جديمع المد ابب دامد
تال،  ال شي  لازمخش غ ف  إ جيز الضد  ن ال د يما صحاضدة فد  اتدي  ال يمدل لامسد دا 
صحاضة ف  الح يثا يض أ ف،هدي مد  البخديبغ صملداما مدع شد ح الحد يثا صبلدين الملدتايد 

 مك . 
صاين ل  دبس أاسو   ف  مكدزل أ لد  الشدلخ أحمد ا فد  الحد يث الشد يف مد سا صفد  

ضش، ية( أ   ا صل  دبس أاسو   ف  جديمع الحمد  يضد أ فلد  مد  صدحلح  )ال ايلة ال
البخيبغ صملام. صايره ل  دبصس أاسوعلة لطابة الااما مكهي مي اين ف  دباادة الاغدة 

 صامد ا صمكهي ف  دبااة الاض  المضيبنا صفض  الح يثا صأصول الاض . 
لددة الغدد ا،ا صأد ددل  ا،هددي صقدد  أاددهم فدد  تادد يل مكدديهج المايهدد  الشدد علة التيباددة لاجمع

الاادددوي ال ورلدددةا مددد  ف،زيدددي،ا صالملدددي،ا صبيي دددلي ا امدددي أد دددل التددديبيخا صالجغ افلددديا 
 صالاغة امجكسلةا إلب جيرب الااوي الش علة صالا بلة. 

الج ي  بيلذا  أر  ادين يجمدع بد،  الد  وس إلدب  ا صبد،  الاادم صامد ا فلمدزج ب،كهمدي 
كاس صالاضددل صالضاددب بااويددةا فلااددل فاادد ا دصن أن تحددس مزجددًي  ج،بددًي يتلددال إلددب الدد

بوطدداس الدددو  ا بدددل تلدددتاذب  صتتمكدددب المزيددد  مكددد ا صادددين يزصبردددي فددد  حادددبا صلددد  ف،هدددي 
 تلم،ذ صم ي صن صمحسون. 
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 اإل لم : 
كدددددين الشدددددلخ  سددددد  الغكددددد  ياتدددددبا صيحي ددددد ا صلددددد  أحيديدددددث فددددد  اإلذا دددددة اللدددددوبيةا 

الاام  الا ب  ب مشقا صل  مضيال  فد  صمحي  ا  ف  مليج  دمشقا صف  المجمع 
مجادددة )ال اددديلة( الضيه يدددة لازيدددي ا صفددد  مجادددة )ح ددديبس اإلادددلي( ال مشدددالة لاددد اتوب 
م ددطاب اللددبي  ا صفددد  مجاددة )المدد أس( لالددد، س ر يمددة المكضدديبغا صفددد  ج يدد س اميددديي 
ال مشددالةا صاددواهي مدد  ال ددحفا صل دد  ا هدد  لد ددوا، صالكادديق صالمجدديمل ا جااتدد  

  بكال   كهيا صق  بد  ف  مجاة ال ايلة  ادب الاضديدا صصدحا لد   طدا شدي اًي بد،  يكا
 امدبي، صالاامي،ا امي بد   اب الشلخ الالمة بهجه السلطيب. 

 ال يتب المؤلف: 
ككدده قدد أ  صأفددد   ال  ،دد  مدد  اتبددد ا صل كدد   كددد مي قدد أ  أصل اتددي  لددد  فدد  االددداة 

  تاديلب قاده: ادو  يتادب الشدلخ مد   )أ لي الملام، (    اإلميي الشيفا  بحمد 
ادددلاتب باددد ه فددد  هدددذه اللالددداة المهمدددةا صتمك،ددده لدددو أرددد  يتاددد س لا تيبدددة  ددد  أ دددلي 
الملدددام،  بضامددد  اللدددليلا صأاددداوب  المتددد   امر،دددقا صقاددده لددد  ذلدددكا فيبتلدددم ابتلددديمت  

 الليح س صقيل: "حباك الش ، يام  صي م". 
ألادد  لددك أردد  ال أقددول إال  الحددق.. إال مددي  قادده لدد : ااددما لدد  يددي أاددتيذغ الحس،ددب أن

 أ تض  أر  الحقا صلله أط يك ف  هذا. فضيل: حب ك ماتيذل.. 
 قاه: ال هللا ا مع أن حس  ماتيذغ صشلخ  ش ي . 

 صهيأرذا ألض  با  ام وا،  اب اتب  الالمة: 
ي  د مخت دد  تالدد،  الخدديزنا الملددم ب: لبددي  التاصيددل فدد  ماددير  التكزيددل: صهددو اتدد 1

 1725كس، ا ا ت  ه الشلخ ف  ثلثة مجا ا  اس، سا م  الضطع ال س، ا صجي،  ف  
 صاحة. 

مؤلدددف هدددذا التالددد، : الالمدددة مح،ددد  اللدددكة  دددل، الددد ي   اددد  بددد  محمددد  الماددد ص  
م لليطلة.   بيلخيزنا مر  اين  يزن ال تب بيللا

ي الشددلخ لمخت دد ه هددذاا صبدد،   اللددسب الددذغ د دديه إلددب ا ت دديبها  صهددو أردد  يحتددوغ قدد  
ا  اب حلب حيجة زمك ؛ فيلج،  فل : ص وح ا   اب الج،   صال دغ،ا صاللم،  صالغث 
ددا  فدد  أحادديي الضدد  نا مددع تو ددلا أدلتهددي مدد  ال تددي  صاللددكةا  صاددهولة عبيبتدد ا صتوا 
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صأرددد  ال يددد ع حامدددًي صال مو ظدددة صال  سددد س إال  صيلتشددده   ا،هدددي بيمحيديدددث الكسويدددة مدددع 
 هيا أص ت علاهي. ت حلحهيا أص تحل،ك

ددي ال يضدد  ه  صالدد دغ، فلدد : ا دد س مددي فلدد  مدد  اإلادد ا ،الي  التدد  ت دد  صال تكاددعا صأك دد ه مم 
ك ةا إلب جيرب با  الخ افي  الت  ال يحتماهي صال يضساهي الا  .   كتي  صال ار

صقدد  اقت دد  الشددلخ  اددب الج، دد  صاللددم، ا صراددب الغددث  صالدد دغ،ا فجددي،  اددب  ،دد  مددي 
 م  اتب الت ا  شاًل صم مورًي. ي جوه الضيبئ 

 هد. 1415 -ي 1994طبع هذا ال تي  ف  داب اللميمة ب مشق  يي 
د اإلمددديي الشددديفا : فالددد  اللدددكة امكسددد ا صهدددو ال تدددي  ال دددير  فددد  االددداة )أ دددلي  2

ي فدد  1972 -هددد 1392الملددام، ( التدد  ت دد ب  دد  داب الضاددم ب مشددقا صدد ب  دديي 
ا صطربددع حتددب ال،ددوي  مددس طباددي . تحدد    فلدد  أببددع مئددة صدداحة مدد  الضطددع الادديدغ

الشددلخ  دد  اإلمدديي الشدديفا  مدد  المهدد  حتددب الاحدد ا ااددتها   بمضتددبس لطلددف مدد  اددلي 
الشديفا ا ثدم جديل جولددة فد   طدة اإلادليا صتددوز ع مكديهج المجتهد ي  إلدب م باددت، ا 
ة همي: م باة الح يث ف  الحجيزا صم باة ال أغ ف  الا اقا ثدم قديل: "صهكديل م باد

ثيل دددة لدددم يشددد  إل،هدددي مؤب دددو الاضددد ا هددد  م بادددة الشددديفا ". صقددديل: "ال بيدددب أن مضددديي 
الشيفا  م  هذا الخ م ا مضيي المكيبس المشا ة ف  جزي س مكلاة  دخمة؛ فاضد   تدب   

س الدذاي،ا ص دزابس المواهدبا صال غبدة ال ديدقةا صاالادتضيمةا صالتضدو    -الشيفا   م  حد  
د  لد  أن يط ادع فد  فتد س ق د، س مد   مد ها  ادب جملدع مدي صصدل إلدب زمكد  مد   مي يل 

 ام". فض  أ ذ الشيفا  ال  مي  ك   امي، ماةا صالم يكدةا صالدلم ا صالاد اقا امدي تاض دب 
 ام أهل ال أغ    أح  صيحس  أب  حكلاة: محم  ب  الحل ا صاتب م  اتب  حمدل 

 با، . 
ددب فضدد  أك دد  صبهددذا ياددون الشدديفا  لددم ياتددزي فدد  أ ددذه صدبااددت  مددذهبيً   ما،كددًيا بددل تاض 

 المذاهب الت    فه ف     ها صجمع إلب ذلك مي حاظ  م  اللك  صاآلثيب. 
"ثم أ ذ باضا  الوا  ا صب ، ت  الكيفذسا صا لص  فد  طادب الحدقا مدع  ادم بيلا بلدة 

يدد بسا صيددوازن بدد،  امدلددةا صيا،دد  الكظدد  فلمددي ااددتكببا حتددب  دد    -ال يضدديبن فلدد  
مخططدد  فدد  االجتهدديد فدد  اتددي  )ال ادديلة( صادديب  اددب مددكهج صا ددا ط يضدد ا فو ددع 

 ملتضلا يكشط مذهب  الم  وي باقوي حجة م  مكطق الش ياة ص ثيبهي". 
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مكهجلددًيا ي ددع امصددولا ثددم يسكدد   -بحمدد    بحمددة صااداة  -صبهدذا ياددون الشدديفا  
 بادددة  ا،هدددي مذهبددد ا صمذهبددد  هدددو الم بادددة ال يل دددة التددد  هددد  بددد،  م بادددة الددد أغ صم

 الح يثا صه  إلب م باة الح يث أق  . 
لدد  إلددب أن صافدديه  كتددب الشددلخ "حلدديس الشدديفا  فدد  تلالددلا م حاددة إثدد  م حاددةا مكددذ صر
ي شدهيدس ابديب الاامدي،  امجل" صتح    طويًل    ا، ت  الااملة ف  ف ص هي ااهيا صقد  

صقدد  مددزج بدد،   فلدد ا مدد  شددتب المددذاهب صالك  حددلا صادد د صصدداًي حل ددًي م لقدد  صمكيابدد ا
 حليت  الميدية صحليت  الااملة الحيفاةا للاام الضيبئ م احل الك مو صالتطوب ف،همي. 

صالحقا إن م  يطيلع هذا ال تي ا يشيه  اإلمديي الشديفا  حل دًي أميمد ا ي حدلا صيدتااما 
صياا  دما صيكديظ ا صقدد  اتبد  الشدلخ باادداوب  ال صد، ا صعبيبتد  الايللددةا التد  تا،دق بإمدديي 

 أ مة الاغة صامد  صالشا ا صاميي جا،ل م  أ مة الاض ا صالح يثا ص ام امصول.. م  
 لض  أتاب الشلخ  س  الغك  م  جي، ياتب با ه ف  هذه اللالاة الالمة. 

ث، ا صدد ب هددذا  3 د اإلمدديي الكددوصغ: شددلخ اإلاددلي صالملددام، ا ص مدد س الاضهددي، صالمحدد  
صدداحة مدد   215الضاددم ب مشدقا فدد   ي  دد  داب1975 -هدد 1395ال تدي  الاددلم  دديي 

د  طبايت  )الطبادة ال ابادة  ديي  هدد( صرهدج فلد  المؤلدف 1415الضطع الايدغا صق  تا  
الشلخ رهج  ف  اتيب     اإلمديي الشديفا ا فتحد    د  حليتد  الحيفادة بديلاام صالامدل 
ماًيا م  المه  إلب الاح ا تح          أييي المادك الجبديب الظديه  ب،سد س الدذغ 

ذهددل ال ددا،س،،  صالتتدديب بباادد  صهددول ح صبدد ا امددي أب ددب شددعب  ص امددي،ها إال   يلمددًي أ
صاح ًا لم ي ضو   ال ا هو ذلك الشلخ الهزيل الجلما الم ق ع ال لي  مح،  ال ي  الكوصغا 

 بحم    بحمة صاااة. 
ص دد   -مدد  بددلد الشدديي  -تحدد   الشددلخ  دد  مولدد  الكددوصغ فدد  بادد س رددو  فدد  حددوبان 

إلددب دمشددق لطاددب الااددما ص دد  شدد،و   فدد  الاضدد ا صالحدد يثا ص اددم امصددولا بحاتدد  
صالكحوا صالاغةا صتح      الااوي الت  ربل ف،هي صب عا ف دين الاديلم الاالد ا المحد  ا 
صاددين الادديلم الاغددوغا صالكحددوغا صال دد ف ا صاددين الادديلم فدد  الاضي دد ا يشدد ح صيضدد ب مددي 

  اتبدد ا امددي فاددل فدد  اتيبدد  الاددلم )شدد ح ااددتض  فدد  رالدد  مدد   اددم التوح،دد ا يس  دد  فدد
ملددام( الددذغ حددو  ال  ،دد  مدد  الاضي دد   اددب أصددول أهددل اللددكةا فهددو ادداا   الاض،دد سا 

 شيفا   المذهب. 
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صتحدد    دد  عبيدتدد ا صزهدد ها صصب دد ا صبفضدد  بيلكدديسا صدفي دد   دد  الملت دداا،  أمدديي 
 ا صشددا ها الجبدديبي ا امددي تحدد    دد  حا،تدد ا صبزتدد ا ص دد  ماكادد  صمشدد ب ا ص دد  اتبدد

 صمؤلايت  الت  مي   كهي صهو اب   مس صأببا،  اكةا قسل أن يتم هي. 
إرد  اتدي  جديمع با دعا ي داك أمديي مح،دد  الد ي  الكدوصغ الاديب  بديهللا صااردك تلددتمع 

ثكا صاارك ت اه ف  اي   أحوال .   إلل  صهو يح  
ب مشدق  دم  د أحم  ب  حكسل : إميي أهل اللكةا ص ب هذا ال تي     داب الضام  4

صاحة م  الضطع الايدغ  318ي ف  1979هد 1399االاة ) أ لي الملام،  (  يي 
 هد. 1413ف  طبات  ال يل ة  يي 

جي، ف  مض مدة ال تدي : "صباد : فمدي أادتطلع أن أد  د  أرد  فد  هدذا ال تدي  باغده مدي 
 أبي ا صي ي  م  يا   اإلميي حق  ما فت .. 

الض ن ال يلثا فالس م  أح  ف     ه بال م   فيإلميي أحم  بجل الك ف امصل م 
الشده س صال ضدة صاال تضديد مدي باغد ا فهدو أ مدة فد  إمدييا ذلدك أرد  ادينا بحمد   ا إميمدًي 
فدد  الددوبعا إميمددًي فدد  الزهدد ا إميمددًي فدد  التااددفا إميمددًي فدد  ط يضتدد  الاضهلددةا إميمددًي فدد  

  ال بدي  صال دس   ادب أشد    ض، ت  المحيفظةا إميي أ مة الح يث ف     ها إميمدًي فد
الددسل، فدد  اددس،ل إرضدديذ اللددك ة صصددورهي صالدد فيع  كهدديا فهددو الجسددل ال ااددخ ال تز ز دد  

إال  -امهوا،ا صال تم،  ب  الايصاي ا صهو ال جدل ال ب دير   الدذغ أجمدع  امدي،   د ه 
  اب أر  الض صس ال يبتة..".  -م  لم يعبا   بهم 

أن يحدلب بد  اتدي  مد  ب دع مئدي  مد  ال داحي ا صم  ايره هذه صات ا ال يما  
ب ب قة صص ق حديل مد  ياتدب  -ف  هذه اللالاة م  ال تب الالمة  -صالمؤلف  ي و 

 كدد  فدد  حليتدد ا ص امدد ا صديكدد ا صأ لقدد ا صمذاهبدد ا ماتزمددًي بددذلك دق ددة الكضددل صأميرتدد ا 
 للس  ، . 

ص ددد  صدددايت  صهادددذا ارطادددق المؤلدددف ياتدددب  ددد    ددد  اإلمدددييا ص ددد  رلدددب  صب،ئتددد ا 
صه،ئت ا ص    ام  بيلح يث الش يفا ص   فضه ا ص ام  بيلاغة الا بلدةا ص د  شد،و   
صتلم،دذها ص دد  مكيظ اتدد  صمذاك اتدد ا ص دد   ض، تدد  التد  هدد   ض،دد س اللددافا صمددي جددي، 
ف  ال تي  صاللكةا من ال ي  اا  مي قيل   تايلب صمدي قديل بادول  اممد،  صداب   
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تددددب بددد  ال دددحيبة ال ددد اي مرهددددم شددده صا الدددوح ا ص  فدددوا مضيصدددد   الددد  صاددداما صمدددي أف
 الش ياة. 

تحدد   الشددلخ المؤلددف  دد  محكددة اإلمدديي أحمدد  فدد  ملددالة  اددق الضدد  نا صا تس هددي اددب ة 
ددددخ بهددددي ثلثددددة مدددد  الخااددددي، العبيادددد،،  متادددديقس، : المددددامونا صالمات ددددما  الدددد ه ا تاط 

 صالواثقا بتاث،  با  ابيب ذصغ امهوا،. 
دا  بيللدك ةا ص د  صب د  صزهد ه صتاااد ا ص د  بذلد  تح       أ لق اإلميي؛ ص   تمل 

صجودها ص    وف  م    تايلبا ص   حام  ص اوه صتوا ا ا ص شورة علشد ا ص د  
 حب   لااض ا، صالمليك، . 

د  صأد ،تد  صا اميتد ا  تح      عبيدس اإلميي؛    صلت ا صق ا،تد  لاضد  نا ص د  حج 
ي  الحلل ف   الماكل صالمش   صالمابسا ص مي او  ذلك م  الشمي ل صام دلق صتح  

 الايللة. 
صتح      مايتبي  اإلمييا ص   مؤلايتد ا صارتشديب مذهبد .. صهادذا اديب المؤلدف بكدي 
 حتب صاباه الكيس ف  م واه ام ،  ف  هذه ال رلي الايرلةا  ال  بحمي    صب وار . 

لهج سا ص ب    داب الضام ب مشق ف  االداة ) اإلميي ميلك ب  أرس: إميي داب ا -5
صداحة مد  الضطدع الاديدغا صطبدع  391ي فد  1982-هدد1402أ لي الملام، (  يي 

 أك   م  طباة. 
اات داب المؤلددف فدد  المض مددةا ال تيبددة  دد  اإلمدديي ميلددكا صقدديل: " فاددلس مدد  اللددهل 

   كدد  التحدد    دد  الاظددلم" فضدد  صددكف فدد  اإلمدديي ميلددك ا ،دد صنا فمددكهم مدد  تحدد 
فض،هًيا صمكهم م  اتب  ك  مح ثًي. صمدكهم مد  صدكف فد  ت جمدة حليتد ا صلدلس هكديل 
كتددي  فدد  التدد اجم لددم يددذا  ميل ددًي إال الضا،ددل.. الددف الا صهددو اإلمدديي ال س،دد ا صالاالدد  

 ال س، ا صالمح   امكس . 
كدد أ  الشددلخ فدد  ت اجمدد  لددبا   ظمددي، أمتكدديا تحدد    دد    دد  اإلمددييا ثددم  دد  

المول  حتب الوفيسا صذا  صايت  صأموبه الخيصةا صتح    د  طابد  لااادما حليت  م  
ثم    ميلك الايلم الذغ شه  ل  اباون م  الاامي، ال بديب الدذي  تر كدب لهدم ام كديقا 
فاحا تددد  شدددهيداتهم مجالدددًي بفلادددًي لااادددم فددد  الملدددج  الكسدددوغ الشددد يف. صصصدددف ذلدددك 

يتحادق الكديس حولد ا لللدماوا مكدد   المجادس اللديم ا صأرد  أ ظدم مد  مجديلس شد،و  ا
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ح يث باول   صداب    الد  صاداما صفضهد  الام،دق لتادك امحيديدث التد  ال يكبغد  
أن تتا   الاش س ف  المجاس الواح ا صل،تاضهوا ف  ال ي  م  هذا الايلم الشي ا الذغ 

  جمع ب،  الح يث صالاض ا ف ين أكس  صأشه  مح   ف     ها امي هو أكس  فال .
تحددد    ددد  ميلددددك المحددد  ا ص  )الموطددددا( ص ددد  أصدددول ميلددددك:) ال تدددي ا صاللددددكةا 
صاإلجميعا ص مدل أهدل الم يكدةا صالالديسا صالم ديلا الم اداةا صاالاتحلدينا صالاد  ا 
صالادديدا ا صادد  الددذبا عا صاالات ددحي ( صتحدد    دد  الدد صاس  دد  اإلمددييا مدد  شدد،و   

ل ش، ا امي تح      ارتشيب مذهبد ا صم  تلم،ذها صمكهم الخالاة العبيا : هيبصن ا
ص دد   ض، تدد ا ص با دد  فدد   دد د مدد  الض دديييا ص دد  ه،بددة ميلددكا صجيهدد ا صد ولدد   اددب 
الماول صامم ا،ا صمحكت  مع المك دوب الخالادة العبياد  الدذغ أمد  ب د ب  مرد  أفتدب 

ياد،،  با ي صقوع طلق المر   ها من ا ، ًا مم  بيياوا المك وب ص ، ه م  الخاادي، العب
كيروا ق  أرك هوا  اب اميمين بيلطلق صالاتيق إن هم رض وا بلاتهما ف ين ميلك يد صغ 
الح يث:" للس  اب ملت  ه طلق" صتيبا  فد  فتدواه الشديفا  صأحمد ا صقد ب امحكدي  
صقدوع طددلق المادد ه. ص اددق المؤلدف  اددب  دد   اإلمدديي بضولد : " أم ددل ميلددك ير دد   ا 

  ي ًي صفضهًي صق  مد ال رلي  امًي صح 
 أ م ا  ير    ا صق  مه   امحاييا للحام ف،هي الكيس صالحايي  

  أ م ا  ير    ا صهو الايلم الجا،ل ذص الض ب ال س،  
يددام  بلددكت ا صيدد افع  دد  صدددحب ا بجددل فدد  جددواب باددول   صددا     الدد  صاددام 

 . صيكش  ح ي  ا أم ل هذا ير     صيرخا ع اتا  
 صيا م مي أابا فاات م " 

اددفلين بدد   ،،كددة: شددلخ شدد،وخ ماددة فدد    دد ه. صهددو مدد   ددم  االدداة) أ ددلي  -6
 143ي فد  1992 -هدد1412الملام، ( الت  ت  بهي داب الضام ب مشدق. صد ب ادكة 

 ب فل   اب الكهج الذغ ا تط  م لم  الليبض، . صاحة م  الضطع الايدغ. صاي
اإلمديي ادفلين ال دوبغ: أم،د  المدؤمك،  فدد  الحد يثا صد ب  د  داب الضادم ب مشددق  -7

ي. صرهجد  فلد  هدو رهجد  فدد  1994 -هددد1415 دم  االداة )أ دلي الملدام، ( ادكة 
ي م  هذه اللالاة.   اي   مي تض  
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هيا صتلدملة مد  حاهدي مد  امميثدلا أص تيبيخ م يكة دمشقا حميهدي   صذاد  ف دا -8
 اجتيز بكواح،هي م  صابديهي صأهاهي. 

صهدذا هددو الجدز، اللدديبع مد  ال تددي  الموادو  : تدديبيخ دمشدقا البدد   لديك  المتددوفب 
هددد. حضضد  الشددلخ  سد  الغكدد  صقديل فدد  مض متد :" اددين يدؤي دمشددقا مد  فجدد  571ادكة 

 دددحيبة صابددديب الاامدددي، صالمحددد ث، ا التددديبيخا مددد  امرسلدددي، صالاظمدددي،ا ثدددم الخاادددي، صال
صالماول صامم ا،ا صالشا ا، صامطبي،ا م  لم يرت ا مح  أن يح ،هم بس ا ة صق بسا م ل 
مددي أتددلا لمحدد   الا دد ا صمددؤبخ الدد ه ا الالمددة الجا،ددل اإلمدديي.. ابدد   لدديك ا فدد  

أحد ًا ممد  فادم يدذب  -صلو م صبًا بهدي -تيبيخ  ال س،  ل مشقا صم  ربل مكهيا أص أ م هي 
ش      الايمةا إلب م  بال اإلميمدة فد   ادما أص حد يثا أص صدلحا أص حادما أص 

 شا ا صال صكف مم  ب  رسوس أص ب ا ة.." 
دك ف  ادب الت ت،دب  -9 ماجم الكحو: صهو "أصل اتي  ف  الكحوا أكس  م  متوابا صر

ت  ال ي صهو ما وذ م  اتب المتا  ي  ال1975 -هد1395الماجم " صاين ذلك  يي 
 تخاو م   اف ص ب    الماتبة الا بلة ب مشق. 

ماجددم الضوا دد  الا بلددةا فدد  الكحددو صالت دد يف. صذيددل بدديإلمل،ا صدد ب  طباتدد   -10
هدد 1423ي    داب الضام ب مشقا ثدم طباتد  ال يل دة ادكة 1984-هد1404امصلب  يي 

فلدد  صدداحة مدد  الضطددع ال س،دد ا ثددم تتيلدده الطباددي  صقدد  ا تمدد   672ي فدد  2001 -
 اب)ال تددي ( للدد،سوي ا )صالمضت ددب( لامسدد دا ص اددب ال  ،دد  ممددي اتبدد  تلم،ددذ ادد،سوي  
صتلم،ذ تلم،ذه. بتب   اب الط يضة الماجملة "فام يا  الوقه يتلع للخوض الم ، ف  
كتددددب الكحددددو صالت دددد يف صشدددد صحهي صحواشدددد،هي ل،ادددد  صرهدددديبها للظادددد  ببغ،تدددد  صجددددوا  

 ملالت ". 
ال تددي  مدد  أ ظددم الم اجددع فدد  اتددب الا بلددة جملاهدديا فا،هددي صقدد  يساددل أن ياددون هددذا 

 كي،    ال  ،  مكهيا صفل   ام  زي ا صفوا   جمةا صهو م جدع مللد  رديفع بدإذن   
 تايلبا أاهم فل  المؤلف ب فع شان الاغة الا بلةا لغة الض  ن ال  يم. 

ل تدددي  أمددديمهم الاامدددي، صأببدددي  امقدددلي إلدددب أن يادددون هدددذا ا -مخا ددديً  -صارددد  مد دددو
دا مددًيا صأن ي جاددوا إللدد  اددل يددويا لااكددي رددتخاص صرخاددص  ،وركددي ص ذاركددي مدد  ام ددلط 
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الكحويةا صال  فلةا صالاغويةا صاإلمل لةا فض  فشي الخطا صالغادب فشدوًا مؤذيدًي جد ًا جد ًا 
 ل   ال تي  صالخطبي، صالو يظ صاواهما صالشاو  إلب  . 

ادددلي الاددد  ا صددد ب  ددد  داب ال تدددب الا بلدددة  شددد ح شدددذصب الدددذهب فددد  ما فدددة -11
ب س اتددي  )شددذصب  654ب مشددق فدد   صدداحة مدد  الضطددع ال س،دد . صاددين المؤلددف قدد  د 

الددذهب(  دد س مدد ا  فدد  ماهدد  الااددوي الشدد علة التدديبع لاجمعلددة الغدد ا،ا صفدد  الملدديج  
 ب مشقا ثم ش ح  صأص به ف  حاة ج ي س. 

صهددو أصل اتددي  صدد ب لاشددلخ  سدد   محي دد ا  فدد  الدد ي  صالتدديبيخ صاالجتمدديعا -12
ي بتشجلع م  )الجمعلدة الغد ا،( ب مشدق. صال تدي  عبديبس 1953 -هد1372الغك   يي 

   ثمين ص ش ي  محي د س ألضيهدي فد  المجمدع الاامد  الا بد  ب مشدقا صفد  اإلذا دة 
 اللوبيةا صف  المليج ا صرش  با هي ف  ال حف. 

 303 دد  داب اللميمدة ب مشددق فدد   لمحدي  مدد  ال تدي  صالكسددوس صالحامددةا صد ب -13
 ي. 1986-هد1406صاحة  يي 

صددحلا امدعلددة صامذادديبا صدد ب  طباتدد  امصلددب  دد  داب الضاددم ب مشددق اددكة  -14
 صاحة م  الضطع ال غ، . 132ي ف  1977-هد1397

ثددم أ  جدد  فددد  طباددة ثيرلدددة فدد  مئتددد  صدداحةا باددد  أن ذيادد  بمخت ددد  أحادديي الحدددج 
 صأد ،ت . 

 52ي ف  1978-هد1398ل اهب.: ص ب     داب الهج س اكة ق ة إبالس صا -15
 صاحة. 

ي 1986 -هدد1406ال  وس م  الض  ن صالب الضد  نا صد ب  د  داب الهجد س ادكة  -16
 ف  ابا،  صاحة. 

الاضدد  الشدديفا ا صدد ب  دد  المجمددع  -فهدد س مخطوطددي  داب ال تددب الظيه يددة -17
 . صاحة355ي ف  1963هد 1383الاام  الا ب  ب مشق اكة 

 تحض،ق اتي : قوا   امحايي ف  م يلا امريي تاللف الاز ب   س  الللي.  -18
 ي. 1992 -هد1412ص ب    داب الطبيع ب مشق اكة 

 تحض،ق اتي : تح ي  ألايظ التكسل ا أص لغة الاض  لمميي الكوصغ.  -19
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ل  ديوان شا  مخطوط: بض  أن را  ا أن الشلخ  س  الغكد  تدوف  فد  دمشدق  -20
التياددع  شدد  مدد  ادديرون  -هددد1423لددي، يددوي الخمددلسا الخدديمس  شدد  مدد  شددوال م

 ي صدف  ف  مضس س بي  ال غ، ا بحم    بحمة صاااة. 2002امصل  يي 
 الم اجع: 

 اتب الشلخ  س  الغك  ال ق .  -1
 إييد  يل  الطبيع:  س  الغك  ال ق : الكحوغ الاال ا صالمؤبخ امديب.  -2
م  ذغ الضا س  16،اه ف  حال تاب،  الشلخ  س  الغك  ال ق  ف  ال امي  الت  ق -3

 ي ت ام ف،هي: 18/1/2003 -هد1423
 د اماتيذ فيبصق الطبيع. 

 د الشلخ محم  ا ي م باجا. 
 د اماتيذ إييد الطبيع. 

 د الشلخ أايمة ال في  . 
 د اماتيذ محم  ب   س  الغك  ال ق . 

 ا تيبيخ  امي، دمشق. محم  مطلع الحيف ا صرزاب أبيظة -4
 د. محم  حل  الحم  : ال  يس صال  وس اإلالملة.  -5

 ـــــــــــــــ
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 الذهبيالحافظ الناقد  اإلمام
 

يجمدددع الدددذهس  بددد،  م،دددزت،  لدددم تجتمادددي إال  لدفدددذاذ الضل دددل فددد  تيبيخكددديا فهدددو يجمدددع 
ة بضوا د  الجد ح اإلحيطة الوااداة بيلتديبيخ اإلادلم  حدواد  صبجدياًلا صالما فدة الواادا

 صالتا يل لا جيلا ف ين صح ه م باة قي مة بذاتهي.
صالددذهس  مدد  الاامددي، الددذي  د اددوا م،دد ان التدديبيخ مدد  بددي  الحدد يث الكسددوغ ص اومدد ا 
صظهدد  ذلددك فدد   كييتدد  الاي ضددة بدديلت اجم التدد  صدديب  أادديس ا ،دد  مدد  اتبدد  صمحددوب 

صالتاد يل صما فدة ال جديلا  تا ، ه التيبيخ ا صصديب بدذلك مد  أ ظدم أ دلي  ادم الجد ح
حت ب ق،ل فل : لو صقف اإلميي الذهس   اب قكط س صم   أميم  الكيس م  ل ن  دي  حتب 
: هذا فدلن بد  فدلنا صهدذا فدلن بد  فدلنا صهدذا يت  دف بادذا صذال     ها لضيل لك 

 يت  ف باذا.
 المول  صالكشاس

م يكدة دمشدق الفلحدي، فد   صل  اإلميي محم  ب  أحم  ب    مين ب  قييميز الذهس  ف 
ي(. صرشددددا فدددد  أادددد س ا يمددددةا ت اميرلددددة 1274هددددد= تشدددد ي  امصل 673)ببلددددع اآل دددد  

امصددلا صاددين صالدد ه يامددل فدد  صددكي ة الددذهبا صمكهددي  ردد    بيلددذهس ا صاددين بجددل 
صيلًحي محًبي لاااما فاك  بت بلة صل ه صتكشئت   ادب حدب الاادم. صادين ل  ،د  مد  أفد اد 

ا .أا ت  ارشغيل بيل  ااما فشبَّ اإلميي محم  الذهس  ف  ب،ئة تحب  الاام صتبج 
صف  ا  مبا س ار م إلب حاضي  تحفدل  الضد  ن ال د يم حتدب حاظد  صأتضد  تلصتد . ثدم 
اتجهدده  كييتدد  إلددب تااددم الضدد ا،ا  صهددو فدد  ال يمكددة  شدد س مدد   مدد ها فيت ددل بشدد،وخ 

 اإلق ا، ف  زمير .
،ا  مدديل إلددب اددميع الحدد يث الددذغ ماددك  الدد  صفدد  الوقدده الددذغ اددين يتاضددب فلدد  الضدد ا

 رال ا فيتج  إلل ا صااتغ ق صقت ا صالزي ش،و  ا صب أ بحات  الطوياة ف  طاب .
 رشيط  الاام 

باددد  أن أرهدددب الدددذهس  بحلتددد  فددد  طادددب الاادددم صمضيبادددة الشددد،وخا صهدددم أ ددد اد  ا،ددد س 
غمدس فد  التداللف تجيصز  املفا اتج  إلب الت بيس ص ض  حاضدي  الاادم لتلم،دذها صار

صالت ددكلفا صبدد أ  حليتدد  الااملددة فدد  ق يددة "كادد  بطكددي" بغوطددة دمشددقا ح،ددث تددول ب 
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هددد= 718ي(ا صظددل مالًمددي بهددي إلددب اددكة )1303هددد=703الخطيبددة فدد  ملددج هي اددكة )
ي(. صفدد  هدددذه الض يددة أل دددف الددذهس   ْ،ددد  اتبدد . صتراددد   الاتدد س التددد  ق دديهي بهددديا 1318

ثدم تدولب مشدلخة داب الحد يث بدد"ت بة أي صديلا"ا صايرده أ  ب فت ا  حليت  إرتيًجيا 
 هذه ال اب م  اس يي  دصب الح يث ب مشقا صاتخذهي ااًكي ل  حتب صفيت .

صأتيحه ل  هذه الم ابس أن ي ْ برس  ال    ٌد اس،  م  طابدة الاادما صيا د   الد  لاتاضد  
صباخه مايرتد ا ك ، صن م  أرحي، مختااةا با  أن اتلاه شه ت  صارتش   مؤلايت ا 

لما فت  الواااة بيلح يث ص اوم ا صالتيبيخ صفكورد ا ف دين م بادة قي مدة بدذاتهيا تخد ج 
ف،هددي ابدديب الحادديظ صالمحدد ث، ا م ددل:  سدد  الوهددي  اللددبا  صدديحب طبضددي  الشدديفعلة 

 ال س  ا صالحيف  اب  ا ، ا صصلح ال ي  ال ا غا صاب  بجب الحكسا  ص ، هم.
 مؤلايت 

ذهس  إرتيًجددي  زيددً ا مدد  المؤلاددي ا باددل أك دد  مدد  مددي ت  اتددي ا شددماه تدد ل اإلمدديي الدد
ك ،دد ًا مدد  ملدديدي  ال ضيفددة اإلاددلملةا فتكيصلدده الضدد ا،ا ا صالحدد يث صم ددطاح ا صالاضدد  

 صأصول ا صالاضي   صال قي قا  ،  أن ماظم هذا اإلرتيج يرغط    ام التيبيخ صف ص  .
ممهددي  ال تددب التيبيخلددة المؤلَّاددة قسادد ا صثاددث هددذا الادد د مخت دد ا  قدديي بهددي الددذهس  

في ت دددد  تدددديبيخ بغدددد اد لاخط،ددددب البغدددد ادغا صتدددديبيخ دمشددددق البدددد   لدددديك ا صتدددديبيخ 
رللدددديبوب مبدددد   سدددد    الحدددديكم الكللدددديبوبغا صتدددديبيخ م دددد  البدددد  يددددورسا صاتددددي  
ا ددة لامكدددذبغا صأاددد   ال ص ددت،  فددد  أ بدديب الددد صلت،  مبددد  شدديمةا صالت مادددة لوفلدددي  الكَّض 

غيبة الب  امث، . صق  ح   ال اتوب شيك  م طاب ال تب الت  ا ت د هي الدذهس  ال
  مًل. 367ف  

 ،دد  أن أشدده  اتبدد  اتيبددين همددي: تدديبيخ اإلاددلي صصفلددي  المشدديه،  صام ددليا صهددو 
هدد= 700أكس  اتب  صأشه هيا تكيصل فل  تيبيخ اإلادلي مد  الهجد س الكسويدة حتدب ادكة )

مددل الحددواد  ال  للددة التدد  مدد   بيلادديلم اإلاددلم ا مددع ي(ا صت ددم  هددذا الا1300
م لهدم الدذهس   ت اجم لامشهوبي  ف  ادل ريحلدة مد  ردواح  الحلديس. صيسادل  د د مد  ت دْ ج 
فد  هددذا ال تددي  ال دخم أببادد،  ألددف شخ دلة. أمددي ال تددي  ال دير  فهددو: "ادد،  أ ددلي 

خ اإلاددلي(ا صهددو الكددسل،"ا صهددذا ال تددي  هددو أ ددخم أ مدديل الددذهس  بادد  اتيبدد  )تدديبي
 كتي   يي لات اجم الت  ابضه     الذهس .
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 صفيت 
ظددل الددذهس  موفددوب الكشدديطا يضددوي بيلتدد بيس فدد   مددس مدد ابس لاحدد يث فدد  دمشددقا 
دارف  ب د ره فد  أصا د   مد ها صفضد  اإلب ديب تميمدًيا صمادث  صيواصل التاللفا حتب   

 ي(.1348شبيط م   4هد= 748م  ذغ الضا س  3 اب هذه الحيل حتب توف  ف  )
 ـــــــــــــــ
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 أبو األعلى المودودي 
 

 أبو ام اب المودصدغ 
يكتمدد  أبددو ام اددب المددودصدغ إلددب أادد س تمتدد  جددذصبهي إلددب شددب  جزيدد س الادد  ا فضدد   

هدديج   أادد ت  مكددذ أك دد  مدد  ألددف  دديي إلددب جشدده بدديلض   مدد  م يكددة هدد اسا ثددم بحددل 
    الض ن التياع الهج غ. ج ه امكس  " واج  مودصد" إلب الهك  ف  أصا

صادددددددين أبدددددددوه اددددددد،  أحمددددددد    د. يل  امحم : -10/7/2006موقع الجمي ة 
ي( صاحً ا م  طدل  1850هد =  1266حل  مودصد الذغ صل  ف  دله  بيلهك  اكة )

هدد =  1321م  بجدب  3جيماة  الا سا صق   مل م بًايا ثم  مل بيلمحيميسا صف  )
"أبددو ام اددب المددودصدغ"ا صبادد  ذلددك بكحددو  دديي  ي( بزق بيبكدد 1903مدد  اددستمس   25

ا تدددزل ام  الكددديسا صمددديل إلدددب الزهددد ا فكشدددا أبدددو ام ادددب فددد  ذلدددك الجدددو ال دددوف ا 
 صتاتحه  ،كيه  اب تاك الحليس الت  تفل  بيلزه  صالوبع صالتضو . 

صق ددب أبددو ام اددب طاولتدد  امصلددب فدد  ملددضب بأادد  فدد  م يكددة "أصبرددك  بدديد الدد ا "ا 
 ب  بدديدا صاددين أبددوه ماامدد  امصلا صقدد  حدد ص أبددوه  اددب تكشددئت  تكشددئة بمضيطاددة ح،دد

ديكلددةا صاهددتم بتاض،كدد  ق ددص امرسلددي، صالتدديبيخ اإلاددلم ا صاددين ي ددحب  إلددب مجدديلس 
أصدد قي   مدد  بجدديل الدد ي  صالاامددي،؛ فتاتحدده ما يتدد  صظهدد  رسو دد  صذادديله مكددذ ح اثددة 

 ب. اك ا صريل إ جي  أايتذت  مكذ اكوا  دباات  امصل
صح ص أبوه  اب تاالم  الاغة الا بلة صالايبادلة بيإل ديفة إلدب الاضد  صالحد يثا صأقسدل 
المدددودصدغ  ادددب التاادددلم بجددد  صاهتمددديي حتدددب اجتددديز امتحدددين مولدددوغا صهدددو مدددي ياددديدل 

 الالليرس.
 المودصدغ صحفًلي 

صف  هذه امثكي، أص،ب ام  بيلشالا صأصبا قا،ً ا بل ح الا ص ديقه ادسل العدلش 
ا س صامبكي،ا ف ين  اب المودصدغ أن يايفا مد  أجدل لضمدة العدلشا صقد  صهبد    بيم

ما ددة ال تيبددة التدد  صددضاهي بدديلض ا،س صالمطيلاددةا فضدد ب أبددو ام اددب أن يجاددل مدد  قامدد  
صا،اة لا زقا صاين أ وه امكس  "ا،  أبدو الخ،د " مد يً ا لتح يد  ج يد س م يكدة بجكدوبا 

يد سا إال أردد  لددم يلدتم  طددويل بهدديا فضد  أ اضدده الحاومددة فامدل المددودصدغ محدد ًبا بيلج  
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الج ي سا فيرتضل با  ذلك إلب ج ي س تديج التد  ايرده ت د ب أادسوعلة مد  جساسدوبا ثدم 
 أصبحه يوملة. 

صاين م  رتلجة  ماد  بيل دحيفة أن اداب المدودصدغ إلدب تاادم الاغدة اإلرجا،زيدة حتدب 
يخ صالاالاة صاالجتميع صمضيبرة امديدين أتضكهيا صصيب بإماير  االطلع  اب اتب التيب 

 بيلاغة اإلرجا،زية دصن أية صاوبة ف  فهمهي صااتلايبهي. 
صمددي لس دده الحاومددة أن أ اضدده تاددك الج يدد سا فادديد المددودصدغ إلددب "دلهدد " صاشددت ل مددع 
م ي  جمعلة  امي، الهك  ف  إص اب ج ي س ملاما صصديب مد يً ا لتح ي هدي لمد س ثدل  

ي( فيرتضددل إلددب بهددو بدديلا ثددم  دديد مدد س 1922هددد =  1341 دديي ) اددكوا  حتددب أ اضدده
ي(؛ ح،ددث تددولب اإلشدد ا   اددب إصددد اب 1923هددد =  1342أ دد   إلددب دلهدد  اددكة )

ج يدد س ت دد بهي جمعلددة  امددي، الهكدد  تحمددل ااددم الجمعلددةا صظددل يتحمددل صحدد ه  ددب، 
 ي(.1928هد =  1347إص ابهي حتب اكة )

 مع إابيل 
الجهيد ف  اإلالي" الذغ حضدق شده س  يلملدةا صقد  اتبد  بًدا صف  ذلك الايي أتم اتيب  "

  اب مزا م  ير غ الت  ي    ف،هي أن اإلالي ارتش  بح  الللف. 
ي( أص ب ت جمين الضد  ن مد  ح،د ب  بديد الد ا ا صادين 1932هد =  1351صف   يي )

 شايبهي: "احماوا أيهي الملامون د وس الض  ن صاره وا صحاضوا فوق الايلم". 
صاين تاث،  المودصدغ  س  ت جمين الض  ن م  أهم الاوامل الت  ادي     ادب ارتشديب 
التليب اإلالم  ف  الهك ا صزييدس قوت ا صق  تساوب ذلدك فد  حدز  ال ابطدة اإلادلملةا 

ي( 1937هدد = 1356صتاك  ذلدك فد  د وتد  أثكدي، المدؤتم  الدذغ  ضد  فد  لك دو ادكة )
 ا  ام اسلة اإلالملة. إلب االاتضلل الذات  لاواليي  ذ

صرتلجة لشه س المودصدغ صاتليع دا  س تاث، ه الا  غ ف  الايلم اإلالم ا د يه الما د  
ي( إلدب الهدوب للمديبس رشدديط  1937هدد =  1356صالا،الدو  محمد  إابديل فد  ادكة )

 اإلالم  البيبز بهيا فاسب المودصدغ د وس إابيل. 
ي( تيبًادددي ف اً دددي اس،دددً ا فددد  1938هدددد =  1357)ص كددد مي تدددوف  إابددديل فددد  الاددديي التددديل  

مجيل الا   صال  وس اتجهه امرظيب إلدب المدودصدغ لدلمد هدذا الاد اس الدذغ ظهد  باد  
 بح،ل إابيل.
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 تاالس الجمي ة اإلالملة
صب أ المودصدغ ح ات  اإلالملة الت  ته   إلب تام،ق اإلادلي لد   طبضدة الما د ي  

يا حتدددب أادددس الجمي دددة اإلادددلملة فددد  الهدددوبا صتدددم الملدددام،  صالددد  وس إلدددب اإلادددل
 ي(. 1941م  أ لطس  26هد =  1360م  شعبين  3ارتخيب  أم،ً ا لهي ف  )

ي( رضادددده الجمي ددددة اإلاددددلملة م ازهددددي 1943هددددد =  1362صبادددد  ذلددددك بادددديم،  فدددد  )
صاددين المدددودصدغ  –إحدد   قدد   بتهددي ر ددو   -ال  للدد  مدد  الهددوب إلددب داب اللددلي 

اتدددد س ال ياددددف  دددد  ال تيبددددة صالتددداللفا فاصدددد ب  دددد س اتددددب مدددد  أهمهددددي: طدددوال هددددذه ال
الم طاحي  امبباة امايالة ف  الض  نا صاإلالي صالجيهالةا صدي  الحدقا صامادس 

 ام لالة اإلالملةا ص ، هي. 
مدد  أ لددطس  28هددد =  1366مدد  شددوال  11صمددع إ ددلن الدديي دصلددة بيكلددتين فدد  )

ل دددد  إلددددب الهددددوب؛ ح،ددددث أاددددس مضدددد  الجمي ددددة ي(ا ارتضددددل المددددودصدغ مددددع زم1947
ي( باددد  الددديي بيكلدددتين بكحدددو 1948هدددد = يكددديي   1367اإلادددلملة بهددديا صفددد  )صدددا  

 ملدددة أشددده ا ألضدددب المدددودصدغ أصل  طدددي  لددد  فددد  االدددة الحضدددوقا صطيلدددب بتشدددا،ل 
 الكظيي البيكلتير  طبًضي لاضيرون اإلالم . 

لمطادددبا فدددالضب  طيًبدددي   ددد  فددد  صظدددل المدددودصدغ يادددا  ادددب مطيلبدددة الحاومدددة بهدددذا ا
ي( تحدده  كددوان 1948هددد = مدديبس  1367اجتمدديع  دديي با اتشدد  فدد  )ببلددع اآل دد  
 "المطيلبة اإلالملة بيلكظيي اإلالم ".

 ا تضيل 
صبد أ  الجمي دة اإلادلملة فد  ال دغب  اددب الحاومدة صمجادس اد  الضدوار،  لاموافضددة 

امايادد  لبيكلددتين هددو الشدد ياة   اددب المطيلددب التدد  قدد مهي المددودصدغ بجاددل الضدديرون 
 اإلالملةا صأن تضوي الحاومة البيكلتيرلة بتح ي  ااطتهي طبضي لح صد الش ياة. 

صح،كمددي  جددز  الحاومدددة  دد  الدد د  ادددب تاددك المطيلددب قيمددده فدد  ) دد س ذغ الحجدددة 
ي( بي تضددديل المدددودصدغ ص ددد د مددد  قددديدس الجمي دددة 1948مددد  أكتدددوب   4هدددد =  1367

لم ي    المدودصدغ صبالدة أ  دي، الح ادة مد  االادتم اب فد   اإلالملةا صل   ذلك
المطيلبددة بتطس،ددق الكظدديي اإلاددلم ا صأظهدد  الشدداب تايصردد  ال يمددل مددع الجمي ددة فدد  
مطيلسهي حتب ا ط   الحاومة إلب الموافضة  اب قد اب امهد ا  الدذغ يحد د الوجهدة 
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مددد   12=  هدددد 1368مددد  جمددديد  امصلدددب  13اإلادددلملة ال دددحلحة لبيكلدددتين فددد  )
 ي(. 1949ميبس 

ي( ا دط   1950مد  مدييو  28هدد =  1369مد  شدعبين  11صبا  ذلك بكحو  ديي )
 الحاومة إلب إطلق ا اح "المودصدغ" صزمل  . 

صبدد أ  الجمي ددة اإلاددلملة دبااددة قدد اب امهدد ا  المو ددو ة فدد  ح،ددز التكا،ددذا صفدد  
تلددداب إلدددب ص دددع  –التددد  أقاضهدددي مطيلدددب الشددداب  –الوقددده رالددد  ايرددده الحاومدددة 

مضت حيتهدددي ال ادددتوبيةا صأ طددده لكالدددهي اددداطي  صااددداة لالدددلط س  ادددب ال علدددة؛ فضددديي 
 14هد =  1370م  المح ي  3المودصدغ بإلضي،  طي  ف  اجتميع  يي بلهوب ف  )

ي(ا قدديي فلدد  بتوجلدد  الكضدد  إلددب تاددك المضت حددي  التدد  تمهدد  الط يددق 1950مدد  أكتددوب  
اديي صهدو مدي ا دط  الحاومدة إلدب الت اجدعا صتحد    امدي، لا ياتيتوبية؛ ف يب الد أغ ال

الجمي دددة اإلادددلملةا فددد  أن يجتمادددوا  ادددب ت ت،دددب ملدددودس دادددتوب إادددلم ا صقسدددل 
م  ببلع اآل د   13(  يلًمي يم اون الا ق المختااة ف  )31الاامي، التح غ؛ فيجتمع )

اهددم فدد  ي( بم يكددة ا اتشدد ا صاشددت ل المددودصدغ م1951مدد  يكدديي   21هددد =  1370
صددددلي ة الكضدددديط ال اددددتوبية التدددد  اتاضددددوا  ا،هدددديا صل دددد  الحاومددددة قيبادددده المضت حددددي  
ال ادددتوبية التددد  تضددد مه بهدددي الجسهدددة اإلادددلملة بيل دددمها صازا، ذلدددك قيمددده الح ادددة 
اإلالملة باض    س اجتمي ي  شاسلةا فضيمه الحاومة بإ لن امحايي الالا ية ف  

 13ي(ا صفدد  )1953مدد  مدديبس  6هددد =  1372مدد  جمدديد  اآل دد   20الهددوب فدد  )
ي( تم ا تضيل المودصدغ لامد س ال يرلدة مدع 1953م  ميبس  28هد =  1372م  بجب 

اثك،  م  زمل   دصن تو لا أابي  هذا اال تضيلا ثم أطاق ا احهم باد  رحدو شده  
ي(ا صل   مي لسدث أن تدم 1953م  مييو  7هد =  1372م  شعبين  23صر ف ف  )

 س أ    ف  ال،وي التيل  مبيش س.ا تضيلهم م  
 الحام بإ  ام 

صباد  أبباددة أيديي فضددب مدد  ا تضيلد  حاددم  الدد  بيإل د ايا صهددو مددي أد  إلدب حدد ص  ثددوبس 
م  الغ ب الش ي  ف  ماظم أرحي، الايلم اإلالم ا صتواله الس الي  م  ادل مادين 

 الدد   تشدجب هدذا الحادما حتدب ا دط   الحاومددة إلدب تخفلدف حادم اإل د اي صالحادم
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بيللددج  مدد   الحلدديسا صل دد  بدصد الااددل ال اف ددة لهددذا الحاددم أد  إلددب إصدد اب حاددم 
 ي(. 1955هد =  1374بيلااو    المودصدغ ف  )

( ب ددخه الحاومددة لمطيلددب الشدداب بإصدد اب 1956هددد =  1375صمددع ب ايددة  دديي )
هدد =  1382داتوب إالم  لاسلدا صل   مي لس ه أن أ اكده  د  دادتوب ج يد  فد  )

 ي(. 1963
( مد  زمل د ا 63ثم أص ب  قد اًبا بحظد  رشديط الجمي دةا صتدم ا تضديل المدودصدغ ص )

صل ددد  الض ددددي، أصددد ب حاًمددددي بدددبطلن الحظدددد  صاال تضددديلا صأطاددددق اددد اح المددددودصدغ 
 ي(.1964هد = أكتوب   1384صزمل   ف  )جميد  اآل  س 

 تاث، ه الجميه، غ 
هددد = اددستمس   1385)جمدديد  امصلددب ص كدد مي قيمدده الحدد   بدد،  بيكلددتين صالهكدد  فدد  

ي( اين لامودصدغ صالجمي ة اإلالملة دصب بيبز ف  الشحذ الماكوغ لاجمديه،  1965
صملي  س مهديج غ الحد  ا امدي اديهمه الجمي دة بشدال إيجديب  فد  اإلمد اد الطسد ا 
فاقيمدده رحددو  شدد ي  م اددًزا لممدد اد الطسدد  فدد   زاب اشددم، ا صألضددب المددودصدغ  دد س 

 الجهيد.   طيبي    
ي( قيمدده الحاومددة بي تضدديل المددودصدغ لمدد س 1967هددد = يكدديي   1386صفدد  )بم ددين 

شدده ي ا صبادد  أن أطاددق ادد اح  ظددل يمدديبس دصبه الدد  وغ فدد  شددجي ة صايمددينا ف ددين 
م  أب ز د يس الح ية صالوح سا صظل يحذب الشاب م  ملير س الجمي ي  االرا ديللة 

 الة ال ياام م اهي إال  . حتب ال يكضلم الوط ا صيضع ف  ح   أه
ي( بادددد  رحدددو ثلثدددد،   يًمدددي مدددد  ال ادددديح 1972هدددد = رددددوفمس   1392صفددد  )بم ددددين 

الطويدددل طاددددب المددددودصدغ إ اددددي،ه مدددد  مك ددددب  اددددام،  لاجمي ددددة اإلاددددلملة ماددددبي  
صددحلةا صار دد   إلددب البحددث صال تيبددة؛ فاكمددل تاهددلم الضدد  نا صشدد ع فدد  اتيبددة ادد، س 

 ام. الكس  صاب    ال  صا
ي( فيز المدودصدغ بجدي زس المادك فل دل الايلملدة لخ مدة 1979هد =  1399صف  ) يي 

اإلادلي؛ ف دين أصل مدد  ح دل  اددب تادك الجدي زس تضدد يً ا لجهدوده المخا ددة فد  مجدديل 
   مة اإلالي صالملام، .

 مؤلايت 
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( م دددكًاي مدددي بددد،  اتدددي  صباددديلةا صمددد  أبددد ز تادددك 70بادددل  ددد د مؤلادددي  المدددودصدغ )
 ي : المؤلا

 ي(. 1928هد =  1347الجهيد ف  اإلالي: صق  ألا  اكة ) -1
 ي(. 1932هد =  1350الح يبس اإلالملة )أصولهي صمبيد هي(: صق  اتب  اكة ) -2
 ي( 1939هد =  1358رظ ية اإلالي اللليالة: اتب  اكة ) -3
 ي(. 1940هد =  1359تج ي  صاحلي، ال ي : اتب  اكة ) -4
 ي(. 1940هد =  1360بباة امايالة ف  الض  ن: اتب  اكة )االصطلحي  ام -5
 ي(. 1941هد =  1360اإلالي صالجيهالة: اتب  اكة ) -6
 ي(. 1945هد =  1364اماس ام لالة لاح اة اإلالملة: اتب  اكة ) -7
 ي(. 1947هد =  1366ال ي  الحق: اتب  اكة ) -8
 ي( 1948هد =  1367رظيي الحليس اإلالم : اتب  اكة ) -9

 ي(. 1948هد =  1367حضوق أهل الذمة: اتب  اكة )-10
 ي(. 1953هد =  1372مطيلب اإلالي تجيه الم أس الملامة: اتب  اكة )-11
 ي( 1953هد =  1372ق لة الضيدييرلة: اتب  اكة )-12
هددد =  1360تالدد،  تاهددلم الضدد  ن: صيضددع فدد  اددتة أجددزا،ا صقدد  بدد أ اتيبتدد  اددكة )-13

 ي(. 1972هد = 1392صأتم  ف  اكة )ي(ا 1941
هدددد =  1392اددد، س الكسددد  صددداب    الددد  صادددام : صقددد  شددد ع فددد  تاللاددد  ادددكة )-14

 ي(ا صأتم  قس،ل صفيت ا صهو     مؤلايت .1972
صقدد  حظ،دده مؤلاددي  المددودصدغ بشدده س   ي ددة فدد  جملددع أرحددي، الادديلم صلض،دده قسددوال 

م ال  ،  مكهي إلب الا ي  مد  الاغدي ا صااًاي ف  قاو  الملام،  ف  شتب البضيع؛ فت ج
حتب بال   د الاغي  التد  ت جمده م دكاي  المدودصدغ إل،هدي اده  شد س لغدةا مكهدي: 

ا …اإلرجا،زيةا صالا بلةا صاملميرلةا صالا رللةا صالهك يةا صالسكغيللةا صالت الةا صاللك ية
 صريله ااتحلين صب ب الملام،   اب شتب ملتوييتهم صاتجيهيتهم.

 طاا الم بيح صار
ي( ارطاا  تاك الجذصس الت  1979م  استمس   22هد =  1399صف  )  س ذغ الضا س 

أ ي،  الط يق إلب ال ش  صاله اية ل  ،  م  الملام، ا صبحل المودصدغ     يلمكي 
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إلب بحي  ببد ا صل كد  بضد  باف ديبه صتايللمد  صمؤلايتد  الجا،ادة للظدل قد صس لاد  يس  ادب 
 صيفًلي م  مكيبع اإلالي ال يف  صالاض، س الخيل ة.  م  الا وبا صربًاي

 أهم م يدب ال بااة:
داب المد ر   –أبو ام اب المودصدغ: حليت  صف  ه الاض غ: حم  ب  صيدق الجمديل  •

 ي(. 1986هد =  1401ج س ) –لاطبي ة صالكش  صالتوزيع 
داب امر ديب  – أبو ام اب المودصدغ ف د ه صد وتد : د. ادم،   سد  الحم،د  إبد اهلم •
 ي. 1979هد =  1399الضيه س:  –
داب الش صق بيلضديه س:  –أبو ام اب المودصدغ صال حوس اإلالملة: د.محم   ميبس  •
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 الشيخ محمد الحامـد
 

فام ياسث أن صج  أهًل باهل صش،و ًي بش،وخ ا صج  ف،هم امرس ال صحد  ا صصجد صا فلد  
امخ الددددوف  .. صاددددين بدددد،  هددددؤال، اإلمدددديي الشدددده،  حلدددد  السكددددي الددددذغ يضددددول  كدددد  )إن 

  لم ي صا م ل حل  السكي مكذ مئي  اللك،  .. اين   باا،ت  ب صح  صجلد ه ا الملام،
بضابدد  صقيلبددد  ا بت دد فيت  صتضابددد  ا صاددين   لددد  صاجتبدديه صجااددد  مدد  اددديدا  الشددده ا، 

      امب اب( . إ  اد: د.  يل  امحم :
 يضول الشلخ محم  المجذص  ف  اتيب  )  امي، صما  صن   فتهم ( :

 لة :رشاس قيا
هد بم يكة حمديس ا حميهدي   ا صادطًي  1328صل  مت جمكي الاي ل بحم    ف  الايي 

ب،  أ وي  شالض،  أكس همي الشي   الما ص  اماتيذ ب ب ال ي  ا صأصغ همي امادتيذ 
 سدد  الغكدد  ا صالهمددي ق ددب اللددك،  الطوياددة مدد   مدد ه فدد  تدد بيس الا بلددة .. صاددين 

م  شلخ الط يضة الكضشسك ية ف  با ه مو ع التضد ي  صالتدوق،  صال هم الشلخ محمود الحي
مدد  أهددل حمدديس ا قا،ددل ذا  ال،دد  يعددلش مددع أادد ت   اددب مددوبده ال ددئ،ل مدد  ال تددي  ا 
الددذغ اددين يااددم فلدد  امطادديل ا صقدد  شددي،   أن ي بادد  امجددل صلمددي يتجدديصز المتدد جم 

 ددين  اددب هددؤال، ال لثددة أن الليداددة مدد  اددكل  ا صفدد  اللددكة التيللددة تباتدد  الوالدد س ا ف
يدددذصقوا مددد ابس ال،دددتم مددد  امبدددوي  ا صالح مدددين مددد  أهدددم ال ددد صبيي  التددد  يحتددديج إل،هدددي 
أم ديلهم ا صبخيصددة فدد  ذلددك الاهدد  الددذغ باغده فلدد  الحدد   الايلملددة امصلددب ذبصتهددي ا 
صلددم يادد  ب،ددكهم مدد  ي دداا لات لددب إذ اددين أكسدد هم فدد  الخيملددة  شدد س ا صااهددم فدد  

ة ا صمدد  هكددي بأ  بادد  أق بددي هم أن يتدد ب صا أمدد هم بمددي هددو  ،دد  لهددم ا رطدديق ال باادد
فبدي وا أثدي  المكدزل ا ثدم أجد صه لمد س طويادة ا صأصد دوا ذلدك أميردة  كد  باد  ال ضددي  
ل،كاق  ا،هم مكهي ا با  أن ااموا اس، هم ح دت  لللدتا،  بهدي فد  دباادت  صمعلشدت  ا 

س يعلشددين ماهددي فدد  ب،وتهددي الط،كلددة ا ص ددم ال،تلمددين اآل دد ان إلددب بادد  امادد  الاض،دد  
صمدددع أصالدهدددي الغددديبق،  فددد  الجهدددل صاإلهمددديل ا مضيبدددل أجدددوب محددد صدس تددد فع إل،هدددي مددد  

 م   اتهم الضا،اة .
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صي ددف المتدد جم بحمدد    أص ددي همي تاددك بضولدد  : )ككددي ا ،دد ًا مددي ربضددب فدد  الم باددة 
 مدد  شدد س الجددوع ا أثكددي، ف صددة الغدد ا، دصن طادديي ا حتددب إن أ دد  اددين يبادد  أحليردديً 

  اب ح،  أشغل رال  بيلااب     الي الح مين (.
صبإزا، هذا السؤس ا ط  أ وهم ب ب ال ي  إلب قطع دباات  لللداب فد  طادب الد زق 
لملي  تهمي صتاالمهمي ا صال المي با  أن أصشك مي لهمي  اب الكاديد ف دين لهمدي بم يبدة 

 امي صام  
ال،تلمدد،   دد  ال بااددة ا فضدد  حددزي بدد ب الدد ي    اددب أن هددذا المددازق ال دداب لددم يضطددع

 زم   اب تاالمهمدي مهمدي لضد  فد  ذلدك مد  الاكده ا صقد  بادز اهتميمد  بوجد   ديص 
 اب محم  ا لمي اين يس ص  ال  م  ملما الذاي، صاالجتهيد ا صبخيصدة باد  أن بأ  
 تاوقد   اددب اددي   بفيقدد  ا صهادذا أتددلا لدد  أن يتكضددل مدد  صدف إلددب   دد  مدد  الم باددة

ا  1920االبت ا لددة ا حتددب فدد ج   ا بددة الحدد   ا ص دد،  بدد ب الدد ي  ماامددًي فدد  الادديي 
ف ين ف  باتب  متلدع لتدوف،  حلديس أيلد  لهدم جملادًي .. صادين المدامول أن يتديبع محمد  
دباات  با  إرهي   الم حاة االبت ا لة ف  الضلم اإل  ادغ ا ب،  أر  لدم يكلدجم مدع ذلدك 

طااًي إلب إي يب التاالم الش    ف  حاضدي  الشد،وخ ا فيادتجي  الجو الج ي  ا صظل مت
ل  أ وه ا صألحضد  بد اين  ليطدة ف دين يامدل ف،هدي رهديبه ا فدإذا جدي، الملدي، ق د  إلدب 
دبصس الاامددي، فدد  الملدديج  ا صااددتم   اددب ذلددك حتددب افتتحدده م باددة )داب الااددوي 

 اب ح وب تاك الحاضي  .الش علة( فمي لسث أن هج  الخليطة إل،هي ا مع ااتم ابه  
صاددين بحمدد    ياتسدد  م حاتدد  فدد  )داب الااددوي الشدد علة( أاددا  أيدديي حليتدد  ا إذ صجدد  
ف،هددي صفدد  دبصس الملدديج  بغ ظمدداه إلددب الااددم . صيحدد   بحمدد     دد  شدد،و   فدد  
هذه الم حادة ف،دذا  مدكهم  يلد  الالمدة اللداا  الشدلخ ادا،  الجديب  ا الدذغ بتوج،هد  

لب الاام الد يك  ا صالدب حاد  اتدي    ا ثدم شدلخ الشديفعلة بحمديس محمد  أ ذ ط يض  إ
توف،ق ال بيس ا صاين مد ي  الد ابا صي دا  بديلحكو  ادب طلبد  صاالهتمديي ال س،د  فد  
تاالمهم ا ثم الالمة مات  حمديس الشدلخ محمد  ادا،  الكالدير  ا الدذغ يضدول  كد  إرد  

لحدد ص الشدد ي   اددب اللددمو بهمددة طلبدد  ذص البدديع الطويددل فدد  الااددوي صالمادديب  ا صا
إلب مايل  امموبا صيخص بيلذا  صال  زصج  الايلم الوبع الزاه  الشلخ أحم  الم اد ا 

 الذغ أحل  ت ب،ت  ا صتاالم  صزصج  ابكت  قسل أن ياون ل  موبد بام  
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هددد أرهددب دبااددت  فدد  داب الااددوي الشدد علة بحمدديس ا صاددين  الدد  أن  1347صفدد  الادديي 
إلشبيع ب ست  الااملة ا فض   إلب حادب ح،دث التحدق بم بادة  لد ص الشد علة ي حل 

ا صايردده حتددب ذلددك الاهدد  د امددي يضددول د أبقددب المدد ابس الشدد علة فدد  بددلد الشدديي ا إذ 
كدددين م بادددوهي مددد  قمدددم الاادددم فددد  الشدددهبي، ا صايرددده مكيهجهدددي  ادددب  ييدددة مددد  الضدددوس 

لم احدل ال باادلة حتدب ال،دوي ا صف،هدي صاللاة ا صتاتس  هذه الم حاة أهم مي م  ب  م  ا
 ب أ رسو   حتب لل ا  أح  ش،و   بار  )بح   ام ال تكزح  ال ال،(.

ص ادددب دأبددد  فددد  الطادددب لدددم يض ددد  دباادددت   ادددب الخلددد صية صحددد هي ا بدددل أ دددذ رالددد  
بملزمة حاضي  الاامي، صبخيصة  يلم الشهبي، الشلخ رج،دب اللد اج ا ص دي ف ذلدك 

 لح س إلبصا،  طش  ال ا م إلب مكيهل الاام .إابيل   اب المطيلاة ا
صم  هكي جي، قول  بحم    : )إن المكديهج ال ادملة تاكد  بت دوي  الشخ دلة الااملدة 

 أمي الت اع م  الاام فط يض  المطيلاة الواااة( .
صيتح      ش،و   ف  هذه الم حاة ف،ذا  مكهم الشدلخ أحمد  الزبقدي، الدذغ د يضدول د 

أفض  مك  حتب فد  م د ا صقد  بادل مد  اجتهديده أرد  ادين ي جدع إلدب  إر  لم يجاس إلب
ال تددب التدد  رضددل  كهددي ابدد   يبدد ي  حيشدد،ت  الشدده، س د بد المحتدديب د فلجدد ه صاهمددًي فدد  

 با  الكضول .
صيادد د مددد  هدددؤال، اماددديتذس : الشدددلخ أحمددد  ال دد دغ د ماتددد  الحكفلدددة بحادددب د صالشدددلخ 

إبددد اهلم اللددداض،ك  ا صالشدددلخ محمددد  الكيشددد  ا  عللدددب السلددديرور  رزيدددل البالدددع د صالشدددلخ
صالشلخ با ب الطبيخ مؤلف )أ لي الكسل، ف  تيبيخ حاب الشهبي،( صا ، ًا  ، هم م  

 ف ل، الاامي، ا الذي  ت اوا أث هم  ملضًي ف  ت ويك  الاام  .
 ب،  حمدديس صالضديهد س :

  باددل الدكهم إلددب الااددم صفد  امثدد  )مكهومدين ال يشددباين طيلددب  ادم صطيلددب مديل ( صلضدد
باض،د ري الازيددز أق دب حدد صده ا فدل ي صيدد  دبس صال اتدي  ا صبدديممس أتدم دبااددت  فدد  
حميس ا فيرطاق يطاسهي ف  حاب صاذا اات مل ال،وي مكيهج  ف   ل صية الشهبي، فهدل 
يضدف ماتددو  ال،دد ي  يضكددع رالدد  بددان الشدوط قدد  ارتهددب ا فحددق لدد  أن يلددت يا بادد ه    

هذا م  طبع م ا  ا صالبد  لد  مد  أن يوجد   طديه فد  ط يدق   د  ج يد   كل .. فالس
صهو ما ص  مالو  ا إر  ط يق امزه ا الذغ اادتولب بلداطير  ال صحد   ادب الاديلم 
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اإلاددلم  اادد  حتددب ذلددك الاهدد  ا فددل توقددف لطيلددب  اددم دصن باو دد  ا صلدد  يلددت مل 
ط،ك  .. فدإلب امزهد  إذن المت  الايلملة حتب يادون مد  مجيصبيد  ا صيتخد ج  ادب أادي

. 
صل   امزه  ف  قاب الضيه س .. صق  ب أ  الضيه س د اغ، هدي مد  الحوا د  اإلادلملة د 
التددد   زتهدددي الم يكدددة الغ بلدددة د تتجددد د مددد  طيباهدددي اإلادددلم  فددد  مختادددف الجواردددب 
صالمظددديه ا ال بدددل ادددبضه الضددديه س ادددي   الدددسلد الا بلدددة فددد  ام دددذ بددديملوان ال  ،ادددة 

لاة ل ل مي ألا  م  حوا   الشيي .. صحلب  مكا ًا م  الضيه س ذلك اللاوب الذغ المخي
بدد أ يضددتحم  اددب الملددامة  دد بهي ا صاال ددتلط الددذغ تادديقم حتددب ال يخاددو مكدد  ط يددق ا 
فارب لم ل هذا الاتب الذغ ال يايد يا   م  ال رلي او  الملج  صالم بادة صالس،ده .. 

 ا  التدد  ال يماددك صددس ًا  اددب مشدديه تهي  .. صمددي أرددب لدد  أن يحتمددل بليددة تاددك المك دد
أف ددا تاس،دد ه  دد  ألمدد  صهددو ياتددب إلددب بادد  شدد،و   فدد  الشدديي قددي ًل : )مدديذا يامددل 
طيلب الاام الحالض  ف  م   صهو يد   المح مدي  مد  بد،  ي يد  صمد   ااد  ا ص د  

لدد  يم،كدد  ص دد  شددميل   ..( صحتددب امزهدد  لددم يلددت ح قابدد  إللدد  صهددو يدد   إلددب شدد،وخ ف
) ،دد   دديما،  بيللددكة ا صلددلس  كدد هم شدد ، مدد  ال صحيرلددة ا صطابددة يحاضددون لحدديهم 

 صشواببهم صا ،  مكهم ال ي اون(.
صهذا مي أك ه   اب الاودس إلب حميس ا صل ك  مي إن حدل بد،  قومد  حتدب أحدس بتغ،د  
الحلدديس ااهددي مددد  حولدد  حتددب أقددد   الكدديس إللدد  قددد  جااددوا يض  وردد   ادددب تاويدده تادددك 

التدد  ال تتدديح إال لامحظددوظ،  .. ممددي ا ددط ه لااددودس فدد  ل،اددة لددم يددودع ف،هددي الا صددة 
أح ًا .. صايره  ودس موقاة من الشلخ صدمم  ادب قسدول اممد  الواقدع ا فادم ياسدث أن 
صج  أهًل باهل صش،و ًي بشد،وخ ا صجد  فد،هم امردس ال صحد  ا صصجد صا فلد  امخ الدوف  

السكددي الدذغ يضدول  كدد  )إن الملدام،  لدم يدد صا  .. صادين بد،  هدؤال، اإلمدديي الشده،  حلد 
م ددل حلدد  السكددي مكددذ مئددي  اللددك،  .. اددين   باا،تدد  ب صحدد  صجلدد ه ا بضابدد  صقيلبدد  ا 

 بت  فيت  صتضاب  ا صاين   ل  صاجتبيه صجاا  م  ايدا  الشه ا، امب اب( .
الد  م صف  امزهد  ح دل  ادب شدهيدس )الايلملدة( صأتباهدي بتخ دص الض دي، ا ص ادب 

مدد  تددواف  الادد ص أميمدد  لللتحدديق بيل بااددي  الاالددي مددع بفلضدد  صزم،ددل دبااددت  الشددلخ 
م طاب اللبي   ا أبب إال الاحيق بملضب بأا  لضكي ت  أن للس صبا، حي د ه ادو  
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الشدهيدا  ا صهددو ملددتغ   كهدي بمددي ل يدد  مد  الااددم ا صبمئددي  الم دكاي  التدد  يتاهددف 
 لمطيلاتهي ..

الشدددلخ تاوقددد   ادددب الجدددم الغا،ددد  مددد  حمادددة الشدددهيدا  الاالدددي ا  صالحدددق .. لضددد  أثسددده
صبخيصدة فد  الاضد  الحكاد  الدذغ أ طديه ادل طيقيتد  ا حتدب بدي  فلد  الم جدع المجمدع 

  ال  ب،   امي، الشيي دصن مكيزع ..
 جهدديد ال يدداتد :

صباودس الشلخ إلب حميس ااتارف رشيط  ف  الخطيبة الملج ية ا صف  ال بصس الايمة 
التدد  اددين قدد  بدد أهي مدد  قسددل ا صأقسددل  الدد  طابددة الااددم الشدد    يتاضاددون مااوميتدد  ا  ا

صيضتبلدددون  كددد  مبددديدئ اللددداول صام دددلق .. صمدددي لسدددث إال قاددد،ًل حتدددب أحددد ز مدددودس 
 الجملع صتض ي  ال يفة اوا، ف  ذلك  اميلهم صشبيبهم صرليلهم ص يمتهم .

ل أ  الذغ تم،ز ب  ف    مة الاام ا صق   ي ف م  أث ه صم  تض ي  ال يفة ل  ذلك ا
ف بصادد  لددم تكضطددع قددب اددوا، فدد  الم باددة أص الملددج  أص الس،دده ا ال يادديد يادد س مدد  
جيردب حتددب يكتضددل إلددب اآل دد  صال يشددغا   د  ذلددك شددي ل إال امحددوال المازمددة ادديلكوي 

أص صالطايي صالم ض ا فإذا مي صج  فلحة ب،  هذه ام ميل لجا إلب الضام يكشط بدًا ا 
يج،دددب  ادددب اادددتاتي، ا أص يددد بج باددديلة ا أص ي اجدددع اتيبدددًي .. هدددذا إلدددب امتلددديزه  ادددب 
ال  ، ي  مد  المشدييخ صالاديما،  فد    مدة الد  وس بارد  لدم يض د   طدي،ه  ادب الكديس 
صيهمل  ل  ا بل جملع ب،  الحلك،،  ف دين لد  مد  تلم،دذه ال  د  أحلد  الغد اس التد  

ين لددد  مددد  أبكي ددد  اللدددباة  ،ددد  صاب  لاامددد  شددد  ه تدددؤت  أكاهدددي تحددده  ،كلددد  ا صاددد
صاجتهدديده صف ددي ا  ا حتددب ام أتدد  لددم يدد    صادداًي فدد  تزصيدد هي باددل مددي يكاددع الكلددوس 
المؤمكي  م  الاام الكيفع ا فمجالهي حتب ال،دوي ال يخادو مد  توجلد  إلدب  ،د  صاجيبدة 

  اب اؤال ا بيبل   ف  حليتهي صراع بهي صبهم .
ف  قاو  الحموي،  مي يا فور  مد  زهد ه ا صا لصد  ا صصد ق  صق  زاد ماير  باو يً 

لهجتددد  ا صصدددلبت  فددد  ادددل مدددي ياتضددد  أرددد  الحدددق .. ثدددم مشددديبات  إيددديهم فددد  مايفحدددة 
االادددتاميبا صالهيبددد  المشدددي   بحدددب الجهددديد ا لتطه،ددد  الدددسلد مددد  أبجياددد  ا صاي ددديب 

 ا،سلة الج ي س مؤام اتهي الشهيدس مع الازس  اب الحليس الخيراة الذل،اة .. صلمي راذ  ال
بتضللم فالط،  .. اين ف  مض مة الاامي، صالز مي، الم ، ي  لاهمم ا الشيحذي  لاازا م 
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.. صقدد  صطددد  رالدد   ادددب م افضدددة أ لدد  الددد اتوب م دددطاب اللددبي   لخدددوض  مددد ا  
الجهيد ا لوال تش د إ وار  فد  مكاد  مد  مغديدبس حمديس ا يض،كدًي مدكهم أن بضدي،ه فد  قادب 

 ب أراع لاض لة م  مشيبات  ف  الضتيل .الجمهو 
صلضدد  صقددف الشددلخ رالدد  صجهددوده  ادددب توعلددة الملددام،  بحضددي ق ديددكهم ا ل،ددل رهددديبا 
 ط،بددًي صم باددًي صمكيقشددًي صمؤلاددًيا ال يهدديدن أحدد ًا فدد  حددق اإلاددلي ا صلددو اددين أقدد   

ل دخم الكيس إلل  صأ زهم  ال  .. صلهذا ا    بدصده حتب  اب أحبيب  ا صفد  اتيبد  ا
)بدصد  اب أبيط،ل( ادجل رديطق بهدذه الحالضدة التد  يلدتوغ فد  ما فتهدي  كد  الض يدب 
صالبا،  . صلض  ظدل زمكدًي د فلمدي أ ادم د  ادب  دل  مدع أ لد  امادتيذ  سد  الغكد  لد أغ 
شذب     المالو  ف  فهم الاامي، آلية م  اتي    ا فا  ض  ك  صلم يشاع ب  مي 

 ديل صأ دلق اديملة صمد  اد ا م الحلدكي  اللتد  يدذهس    ف  ف  هذا امخ مد  أد  
 الل،ئي  .

 الشلخ صالت و  :
بض  أن رح   الضيبئ    جيرب     م  حليس ال  يق الاض،د  ا ال ادس،ل إلدب إ ايلد  
مردد  جددز، ال يتجددزأ مدد  اليردد  امصدد،ل . ذلددك هددو ملددا   ال ددوف  الددذغ جدد   الدد  

 ألوان الا ا، ا م  امق بي، صامص قي، .ال  ،  م  الاكي، ا صااا  ف  مطاع شبيب  
لضد  تاضدب بدوادب ال ددوفلة امصلدب مكدذ رشددات  فد  ذلدك الس،ده الددذغ ادين الزهد  صالضكي ددة 
صادد،ات  إلددب مجيبهددة ال ددكك الددذغ يكددلخ  الدد  بالكادد  ا صطسلادد  أن الت ددو  الضددي م 

كهيبا أرجدع  اب ال  ب بيلمضلوي ا صمايلجة الح مين بيمذايب الواصاة ب،  الا،ل صال
اماددبي  فدد  التخفلددف مدد  أعبددي، الواقددع ا ف لددف إذا اددين ب  هددذا الس،دده مدد  شدد،وخ 

 ال وفلة الذي  يتااب بهم الليل ون  ..
فيل وفلة الذاك س الزاه س ال يب س إذن ه  أصل المؤث ا  الت  صاجههدي أهدل ذلدك الس،ده 

  الذاي، ا ب دبغتهي ا فل   ابة أن تطبع راس هذا الاتب ا الماتهب المشي   صالاي 
 الاملضة ا فل ت يد تزايا  يومًي ايمًل م  حليت  .

صامدي تدداث   رشدداس الاض،دد  امصلددب بيلكز دة ال ددوفلة ا حدد   أن تدداث  بكال ددتهي اللددافلة 
التدد  اددين دا ،تهددي  يلدد  الالمددة ال دديلا الشددلخ اددا،  الجدديب  بحمدد    ا صرحدد  ال 

  ح،ددث الامددق صالضكي ددة صااللتددزاي ا صل ككددي ردد بغ مدد   ذلددك التدداث  بتوج،هددي   يلدد  مدد
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رامح  م   لل باد  اتيبيتد  التد  أشديب بهدي إلدب موقاد  مد  ااتدي الد  وت،  ا فدكاام 
أن تحول  إلب ال وفلة اين أثكي، دباات  ف  حاب ا صالظيه  أر  اين تحواًل  ملضًي لم 

 ياسث أن قطا     بفيق  اللاا،،  . 
 رميذج م  أد  الاض، 

 ددوان .. إن الادديلم يدد ابام ا صيكظدد  مدد  قدد   صمدد  بادد  إلددب هددذا ال دد اع بدد،  أيهددي ام
الحق صالبيطل بل إن باول   صأصحيب  يكتظ صن مي أرتم فدي اون بمدي  اادوا ل دم مد  
ت ا  مج،د  ا  جكدوه بد مي هم الزالدة فهدل تخدتاب دمديلام بد مي هم فد  هدذه امبض أص 

 ي، الش يف .ت كون بهي فل ياون ل م ح  م  هذا اللخ
 د م  أحيدي      الشبي  :

لمددي صجهدده إلدد  صزابس المادديب  تدد بيس ال ييرددة صالا بلددة فدد  تجه،ددز حمدديس اكدده ا ،دد  
التشيلي م  حيل الطل  صص اهم .. صل   با  قا،دل تسد ل تشديلم  تاديلاًل صارابي د  

بس اربليطًي صااتبشيبًا .. ح  تهم  اب ال لس ف يبصا ي اون ا صيح   با هم ال 
الاددديي .. صقدددذ    تاددديلب الكدددوب فددد  قادددوبهم ا فشدددا صا بتاددد يطهم المي ددد  ا فطاضدددوا 
يلددالورك   دد  أحادديي تتااددق بض ددي، الاوا دده .. صمدد  ق يددب اددالك  أحدد هم  دد  حاددم 

 يتااق باليي الا،ل مس يًي ب ست  ف  اليم  ..
ادتا اد   أصالدام يي ملامون فد،هم اادتا اد ط،دب ا فهدل تلداون إلدب اادت ميب هدذا اال

 أشاضوا أن تاضوا أفلذ أكبيدام ف  الكيب بت ل الغوا ل تغتيلهم .. .
 دباد  ف  ملدج  اللداطين :

كين لاشلخ محم  الحيمد  دبس يدوم  فد  ملدج  اللداطين ا با،د  المغد   ا ثدم يدؤذن 
لااشددي، صيلددتم  الدد بس قادد،ًل ثددم تضدديي ال ددلس ا صاددين ا ،دد  مدد  اإل ددوان الملددام،  

ب دبس الشلخ ا صي  بون موا ،  لضي،اتهم ف  دبس الشلخ ا صبا،  دبس يواظسون  ا
 الشلخ ياتض  ام وان صي  بون موا ، ًا ج ي س ا صيساغون م  يازي تسالغ  ...

( ارتضدددل دبس الشددلخ إلددب جددديمع 1964صبادد  أن هدد ي الجددلش ملدددج  اللدداطين  دديي )
لددد فيع بكدددي، ملدددج  امحددد   فددد  اللدددوق الطويدددل ا صاادددتم  ف،دددد  حتدددب أكماددده صزابس ا

 اللاطين ا صببمي أك   م  اكدة ...
 مدواقدف مع الشلخ محم  الحيم  ي حم    :
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 مع الشلخ م صان حد ي   -1
 الموقف امصل صهو طيلب ف  ال يروية :

كين م صان ح ي  ي حم    طيلبًي فد  التجه،دز امصلدب   ابد  بشد  [ فلمدي باد  ا صادين 
لات بلة اإلالملة ا صاين م صان ح ي  ف  ذلك الح،  م ل الشلخ محم  الحيم  م باًي 

بض،دددة أاددد ت  ا مدد  االشددت اك،،    جمي دددة أكدد ي الحددوبار  [ ا صذا  يددوي اددال مددد صان 
 الشلخ محم  الحيم  ي حمهمي   : 

 قيل م صان : ألله طيلبًي ج، ًا ييا، غ الشلخ   
 ..أجي  الشلخ : أره ييم صان أف ل مم  هم أادوأ مكك .

صادين مد صان يدذا  هدذا الجدوا  ا صيد دده  ادب ملديمع إ وارد  :ث،د ًا اباد  أن هد اه   
 إلب ط يق الحق ا صصيب م  تلم،ذ الشلخ المض ب،  ...

 الموقف ال ير  :
( اددددين الشددددلخ محمدددد  الحيمدددد  ي حمدددد    أبددددًي لم ددددوان الملددددام،   يصددددة ا 1964) 

 يد  فد  ملدج  اللداطين ا حديصل الشدلخ صلم يكة حميس  يمدة ا صفد  ا ت ديي مد صان ح
محمدد  الحيمدد  مكاددد  مدد  هددذا اال ت دديي ا فاددم يلددتطع ا صحدد ثك  حمددوغ مطاددع  دد  
حواب ج   ب،  الشلخ محم  الحيم  صم صان ح يد  فد  ماتدب المهكد س بامد   ادوار  

 ي حمهم   جملاًي جي، فل  : 
   أرضا  م  بصايت  مئذرة صدبيبة [

ل  ي، إلب    زصجل أن يا ج  اب الملام،  ا ثم قيل لم صان افتتا الشلخ الجالة بي
 هي  مي  ك ل   فاجي  م صان :

_ يدددي اددد، غ ا بددد أ البا ،دددون فددد  تكا،دددذ مخططهدددم ا لضددد  صددداوا الجدددلش مددد  ال دددبيط 
الملام،  ا ثم ب أصا بت فلة التاالم ا فكضاوا با  م با  الت بلة اإلالملة م  حميس 

ي  دددد  الدددد  وس إلددددب   ا أص با،دددد س  دددد  م اكددددز د ددددوتهم إلددددب مكدددديطق يبادددد صرهم ف،هدددد
صأرشطتهم . امي أرهم ي ييضون الطيلبي  ف  حجديبه  ا صيتحد صن الطدل  جهديبًا فد  

 هجومهم  اب ال ي  .
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_ هددذا ديددكهم ا قدديتاهم   ا صلددلس هددذا ج يدد ًا مددكهم ا فهددم أ دد ا، الملددام،  ا ص ا،كددي 
فل صه صرحيف   اب شبيبكي ق ب طيقتكي ا هللا  االاتم اب ف  د وتكي ؛ لك مم با  مي أ

 الملتاين .
_ يي ا، غ ا مهمي  ي اكي جهودري فإركي ر مم  ش  مي يال صن أص أقدل ا مرهدم دصلدة 
ب،ددد هم اإل دددلي صالجدددلش صالت بلدددة ا لضددد  اددداسوا الحادددم مكدددي للض دددوا  ا،كدددي بواادددطت  ا 

 صيض وا  اب ديككي ا فميذا يكاع ت ملمكي    .
مدل  ،د  ذلدك يدي مد صان    _ ل دم  ال رااد  الجهديد    الجهديد اللدام  يياد، غ _ مي الا

الشدددلخ ا ايال ددد ا  ا صالمظددديه ا  ا صاال ت ددديي ا صمضيطادددة اللددداطة ا .....إلدددخ ا 
صر  و الملام،  إلل  فكض    اب هؤال، الالضة ف  مهد هم ا قسدل أن يلدتاحل أمد هم 

 صيتماكوا م  بقي  الملام،  
 صان    _ م  ماك يي م  

 _ الشاب اا  ا الشاب الملام ؛ هل ي  ب بذلك    
 _ الشاب متا ج يي بك  ا صل  يجتماوا حولك ا بل ق  يجتمع با هم   ل . 

_ أق د  يدي ادد، غ الشدلخ أن يضددوي اإل دوان الملددامون بيلجهديد  دد  الطغديس ا ف،تددباهم 
 الملامون 

لليادة ا أغ الجهديد الللياد  _ الجهيد اس،اكي يي بك  ا صالجهيد  د  الحديكم يادون بيل
ا صللس الجهيد الالا غ ا أمدي الجهديد الالدا غ فهدو  د  الاد ص الخديبج  مدع صجدود 

 الحيكم الملام ا الذغ ياا  الجهيد صيضوده . 
 د ط،ب راا  الجهيد اللليا  .

 د ال لم يحد  صقت  با  . 
 _ صمتب يح،  صقت  إذن  

لشاب صي با لهي قي  س شاسلة صابة _  ك مي تت ون الجمي ة الملامة ف  صاو  ا
يتح ل الشداب لك د تهي ا إذا حيصلده اللداطة  د بهي ا أال تدذا  موقدف الشداب مد  
الجمي دددة الملدددامة فددد  م ددد  ا  دددلل الخملددد،كي  ا  كددد مي اددداطه  اددد،هم اللددداطة 
ال ل  الم ببة تكهش أجليدهم ا صالشاب صيمه اارد  ال يلدمع صال يد   ا صال يهمد  
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لخسز صالطاديي ص د صبا  العدلش التد  حجسهدي  كد  الطغديس للشدغاوه او  البحث    ا
 بيلبحث  كهي .

   _ صالف رتما  م  صاو  الشاب ا صمتب 
_ الدد  وس ملددتم س ا صالضدد صس الحلددكة ا صمدد  الجلددوب مددع فئددي  الشدداب ااهددي اصالامددل 

صت اكدي   اب ر  س المظاوم،  ا فمي زلكي يي م صان رح   صجودري ب،  الم ضاد،  فضدب ا
الاميل صالالح،  للشت اك،،  ؛ يغزصرهم صي حاون  ا،هم بلد ا  التداملم صاإلصدلح 

 الزبا   ا هذه صاح س م  أ طي كي ييم صان ا يجب أن رتلفيهي
دددد صل دددكهم ادددبضوري إلدددب الامددديل صالالحددد،  ا صقددد  ادددي  تهم الظددد ص  التددد  هلاهدددي لهدددم 

 ن ااتغللهي . اإلقطي ،ون صالس جوازيون ا فاحل  االشت اك،و 
دددد ادددو  تك شدددف د دددواهم ا صادددلات  ال،دددوي الدددذغ يكضادددب  اددد،هم الامددديل صالالحدددون ا 

 صياودصن إلب ديكهم ماكي   هم . 
 د الم ضاون طالاة الشاب ا صالطل  صقوده ا صالهمي ماكي اآلن .

دد هدذا صدحلا يديبك  ا ل ددكهم امقدل  د دًا ا البد  مد  بكددي، الضوا د  فد  صداو  الامدديل 
 لح،  ييم صان .صالا

 د مشااة الالح،  ييا، غ أرهم    وا بل ا  االشت اكلة .
 د ص ا،كي ييم صان أن راامهم الف يم،زصن ب،  الل ا  صالمدي، .

د هذا   صبغ ييا، غ ا ل   الزم  ف  صيلا اللاطة ا صللس فد  صديلحكي ا فيلهد ي 
اون مؤالدي  الت بلدة أاهل صأا ع م  السكي، ا صمؤالي  ال صلة ب، هم ا ص ك مي ي د

 كمي صاوا الجلش ات ون ايبثة  ا،كي .
د رظ تك صحلحلة يديم صان ا ل د  رحد   دااي، ا صقدوتهم تتزايد  بلد  ة ا صلد  تحضدق 

 المواجهة اللليالة ه فهي اآلن .
 د ميه   المواجهة ييا، غ . 

 د او  تضول الك   أص اللج  أص الشهيدس ا اللس اذلك ييم صان   
 ا صاو  رحضق أح  هذه ال لثة . د باب ييا، غ

ددددد )  ددددحك الشددددلخ ( صقدددديل : هددددذه  يطاددددة الشددددبي  ا صهددددذا إ لصددددهم ا صأاددددال   
 زصجددل أن ياطددلام  اددب هددذه الكوايددي الط،بددة ا ل دد  الحامددة صالتاضددل الي يددين مدديت   
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ييصل غ ا الي ا الخ صج  اب الطغيس إال إذا توقاكي الك   ب بجدة ماضولدة ا صاليجدوز 
ي  اددب إزالددة مك دد  يددؤدغ إلددب مك دد  أكسدد  مكددد  ا إركددي ب ددطلح الاضهددي، رختدديب اإلقدد ا

مجسدد ي  أ ددف ال دد بي  ا صالر يدد  أن راطدد  اللدداطة ذبياددة أمدديي الشدداب ادد  تددذبا 
 الاامي، ا صته ي المليج  ا صتزج اآلال  ف  اللجون .

أبيددد  ددد ذال ييادد، غ الددذغ تضولدد  يكطسددق  اددب الخدد صج  لددا يًي  اددب الحدديكم ا صل كدد  
 الخ صج اللليا  فضب .

دد يكطسدق  الدد  مدي يكطسددق  ادب الالدا غ ا فيلحدديكم ال ي يد    صجددًي  الد  ا ال الياددلًي 
صال  لا يًي . ال ت ع لهم ذبياة أميي الشاب ا يذبحوركي بلسسهي ا صالشاب يتا ج  ا،كدي 

 ا امي ح ل ف  م   .
ب ذبيادددة أميمدددد  ا دددد يدددي اددد، غ  كدددد مي يتماكدددون مددد  بقددددي  الشددداب ؛لددد  يحتدددديجوا إلددد

 صالاااون مي يحاو لهم ا صمي يخ ي مخططهم رحو     اإلالي صالملام،  .
دددد اادددمع يدددي مددد صان لددد  يوقدددف الددد  وس فددد  حمددديس رضدددل باددد  ام دددوس م باددد  الت بلدددة 
اإلالملة مكهي ا صتهجدم الحدزب،،   ادب اإلادلي لد  يزيد  الشدبي  إال تملداًي بد  ا أمدي 

 لحيل ال  ري ا ، ًا صللس ف  صيلا الملام،  .  صجكي    الحاومة ف  هذه ا
 _إذن ر  و الشاب إلب اإل  ا  صالمضيصمة اللاسلة .

ددد الشدداب  ،دد  موجددود اآلن يددي مدد صان ا مزقتدد  الحزبلددة إلددب أجددزا، متكدديح س ا ص كدد مي 
 ر  و إلب اإل  ا  اتج  م  ي طيد ف  المي، الاا  . 

 _ رح ل الطل  يي ا، غ فلح اون السا  اا  .
ددد امف ددل بددل الواجددب أن ال رحدد ل أحدد ًا ا من الح اددة اددتؤدغ إلددب فتكدددة أكسدد  مكددي 

 صراجز    مواجهتهي 
د الاتكة موجودس اآلن يي ا، غ ا أال ت اهم ياتكون الكيس    ديكهم صدبيح ملدي، د صقد  
أم ردددي    زصجدددل أن رضيتدددل حتدددب ال ت ددددون فتكدددة ا صيادددون الددد ي  ااددد    . فاكخدددد ج 

 صرضيتاهم بيل امة ا صالمظيه س ا صاإل  ا  ا حتب رلضطهم . اليالًي ا
د اامع يي م صان ا الض دلة  ط،د س ا صالحادم ف،هدي صداب جد ًا ا ال يماد  ااتخلصد  
مدد   يددة صاحدد س بهددذه البلدديطة ا صالبدد  مدد  ال جددوع إلددب الاامددي، ا أردده صأرددي ال ر ادد  ا 

اد ي  هدو المطادو  ا صمديداي يجب ال جوع إلب مجيلس الاامي، ا من الاهم الجمي   ل
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أغ تحد ل ادلاود أثدد ه  ادب الجملددع ا البد  إذن مد  مشدديباة جملدع الاامددي، فد  اتخدديذ 
 م ل هذا الض اب . د ا، غ الشلخ    

 أللس الجهيد ما ص ًي  ا،كي     
 د باب ا صل   يا ض  ا،كي اإل  اد قسل الجهيد ا إ  اد ال جيل صالاتيد .

ا راد  بجدًل فلاد صن جلشدًي ا رشدت غ مل ادًي فلشدت صن  د يي ا، غ الدزم  فد  صديلحهم
 طي  س .

دددد يسددد ص أردددك لددد  تضتكدددع مكددد  يدددي مددد صان ا صأ شدددب أن تاادددل مدددي تضدددول ا صتخددديلف بأغ 
جمي تدددك ا جمي دددة اإل دددوان الملدددام،  ا صأد دددو    زصجدددل أن يهددد يك إلدددب االلتدددزاي 

لب أن يحا  هذه الم يكة بض اب الجمي ةا ص طتهي ص ماهي ا امي أاال   ابحير  صتاي
صادي   بدلد الملدام،  مد  الاتدد  ا هللا   ،د  حيفظدًي صهدو أبحدم الد احم،  )) اددبحيرك 

 الاهم صبحم ل ا أشه  أن ال إل  إال أره ا أاتغا ل صأتو  إللك ((
( اين تايصن الشلخ محم  الحيم  ي حم    ا مع 1964ص لل االرتاي ة ف  حميس )

ادددسبًي فدد  إرهدددي هي ا قسددل أن يضدد ي ) ج يدد  صأادد  (  اددب تدد م،  محمدد  أمدد،  الحدديف  ا 
حميس ا ف  ذلك الايي ا ص  ج الشلخ محم  الحيمد  فد  اددليبس حاوم،ددة يكديدغ الشداب 
بوااطة ماس  صدو  ا  يكتهوا م  اإل  ا  ا صالاودس إلدب  ماهدم ا صفدتا محلتهدم 

 التجيبيدة ... صاين ذلك ...
لدددا ية ب  يادددة م دددطاب طدددلس  ادددب مددد صان ح يددد  صباددد  أن حامددده المحامدددة الا

صب اة م  إ وار  بيإل  اي ا ذهب الشلخ محم  الحيم  ي حمد    إم  محمد  أمد،  
الحددديف  ) ب دددلس مجادددس ال  يادددة يومدددذال ( ا صتشدددداع بهدددم ا فدددالغ  حادددم اإل ددد اي ا 

لضدًي ا صص ب ق اب بيإلف اج  كهم ا صف  أصا   ال لف اين مد صان ي حمد    حدد ًا طا
باد  أن  ،د   هدذه الحيدثدة   تد م،  ملدج  اللداطين فدوق بأادد  [  ،د   مكهجد  مدد  

 الامل اللليا  إلب الامل الالا غ ...
 مع محم  أم،  الحيف  ب لس الجمهوبية يومئذ : -2

لددم أتمادد  حتددب اآلن مدد  تحض،ددق اددسب تادديب  محمدد  أمدد،  الحدديف  مددع الشددلخ محمدد  
ادد  أن الا يددق محمدد  أمدد،  الحدديف  يحتدد ي الشددلخ محمدد  الحيمدد  ي حمدد    ) (ا صالمؤ 

الحيم  ا ، ًا ا صف  صلف أح  أ واي فت س حام محم  أم،  الحيف  ا اين  دلاًي  ادب 
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م يكة حمديس ا صأر د  لدد  طاديي الغدد ا، فد  مضهدب السئدد  االبتدوازغ ا صقس،دل الغد ا، طادب 
د  ا فاباددل الضددي مون محمدد  أمدد،  الحدديف  د ددوس الشددلخ محمدد  الحيمدد   اددب الغدد ا، مادد

 اب الغ ا، يطاسدون الشدلخ محمد  الحيمد  ا فد ف  الشدلخ ذلدك ا صلمدي أ امدوا الحديف  
بد ف  الشدلخ ا أبادل محمد  أمد،  الحدديف  ادي ض  الخديص بلدليبس ال  يادة إلدب الشددلخ 
ياا  ال  ف  الح وب ا فدذهب الشدلخ ا صادام  ادب الحي د ي  صجادس ماهدم قاد،ًل ا 

ددد  أمددد،  الحددديف  قدددي ًل : لضددد  ص ددد تك  يدددي أمددد،  أن تحادددم صا تدددذب  ددد  الغددد ا، ا  صذا 
 بيلش ياة اإلالملة     صهي أره تحام بغ، هي     فمتب تكاذ ص  ل     

دد أطد ق أمد،  الحديف   جدًل صقدديل : د إن شدي،   يياد، غ ا أدع   أن يا،ككد   اددب 
 ذلك .. 

 صبجع الشلخ صلم يتكيصل طايي الغ ا، ماهم) ( .
 رلدي، حميس : مع -3

كين لاشلخ ه،سدة ا صاين يام  بيلما ص  صيكهب  د  المك د  بط يضدة حالمدة ا صصاعلدة 
ا التددؤدغ إلددب مك دد  أكسدد  ا ف ددين إذا بأ  امدد أس ادديف س ا بفددع الا ددي فددوق بأاددهي ا ) 
ب صن     ( صه دهي ا صاال أهل الشيبع  د  اادم ذصيهدي ل،ت دل بهدم صيحدذبهم مد  

 ذلك ...
ي، حميس يخاد  م  اللداوب ا صبض  اممد   ادب هدذه الحديل طدوال  ضد  صهاذا ايره رل

 الخمل،كي  صب اية اللت،كي  ....
 مع أهيل  حميس : -4

كين ي حم    محسوبًي م   يلسلة الشاب الحمدوغ ا يلدام  ادب مد  ياضديه فد  الط يدق 
 ون ب،دد ه ) ا صيضف أهيل  المحل  التجيبية ا صهم ي دصن ادلم  احت امًي لد  ا صم  ت

 الجيبس ( يخا،هي    الشلخ احت امًي لد  ...
 م يل    صب د  ي حم    : -5

قدديلوا ادددين الشدددلخ يحددد س ثليبددد   كددد مي تكشددد  باددد  الغلددد،ل ا للطمدددئ  أن   ددداوبًا لدددم 
 يكجلهي ا فهو إميي ي ا  بيلكيس ا صيجب أن ت ون ثليب  طيه س ...

ل بيح فد  ط يضد  إلدب الم باددة ا صأ طيهدي صقيلوا اشت   م  بي  السا   ابة لس  ف  ا
لحمدديل ا صقدديل لهددي : أصصدداهي إلددب بددي  ب،تدد  ا صرضددد ه أج تهددي مضدد مًي ا صلمددي  دديد مدد  
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 ماددد  فددد  الظه،ددد س ادددال أهدددل ب،تدددد  : أيددد  اادددتامتم  ابدددة الادددس      فضددديلوا : ص ددداهي 
حمد    الحميل  ك  رهيية اللام ) أغ للس  ك  بي  الس،ده امدي شد ط لد  ( ا فضديل ي  

: الحدددول صالقدددوس إال بددديهلل ... صذهدددب إلدددب بدددي  الساددد  ) ق يدددب مددد  ب،تدددد  ( صادددال  ددد  
 الحميل حتب صج ه ا فا طيه زييدس ف  امج س ...

 مواقف مع ايتب هذه اللطوب : -6
د  لل دباات  الجيمعلة اكه أح د  دبادًي لاشدلخ ي حمد    فد  ملدج  اللداطين ا 

تكددة يتاد ض لهدي المؤمكدون ا صهد  أن بجدًل اس،د ًا جد ًا صاين الشلخ يتح          ف
يظه   ا،هم ا صيضول لهم : أري   ا فللج  ل  المكيفضون ا صم  ف  قاوبهم زيدل ا أمي 
المؤمكون فلا فون أن    زصجل ) للس ام ا  ش ، ( ا صالتكطا   اد،هم هدذه الاتكددة 

... 
أ ي   اب أم  ص ال  الملام،  م اهي صاكه ا ،  اللؤال : فضاه ييا، غ الشلخ أري 

ا صهدد  ا ،دد س ال ددلس صال ددليي ا صتتضدد   إلددب   ا ل كهددي التاددد   هددذه اآليدددة ) لددلس 
 كم ا  ش ، ( صأ شب أن تات   ك مي ت   ذلك ال جل ال س،  ج ًا 

فغ ددب ي حمدد    صقدديل : ديككددي صا ددا ا صلددلس فالدداة ماضدد س  يم ددة ا ثددم ت اجددع 
 ل :   ياهم المؤم  إيميرًي صحلحًي فل ياتت  بد  ... قا،ًل صه أ صقي

 قاه : جزال    ، ًا ... اآلن أطمئ   اب أم  إن شي،   ...
( دهشه ص جسده ل ديبب  الشدلش 1966__ صلمي اكه ماامًي ف  محيفظة الحلد ة )

  بأيه ا اليا فون ق ا،س الايتحة ج، ًا ا صياااون هذه الخوابق ا ال    بيلشلش ا صق
أموبًا اليال هي الاضل صال المكطق ... ف تسه إلب الشلخ محم  الحيم  ي حم    ا صبد 
 ادد   ب ادديلة أ تددز بهددي ا ص لصددة الجددوا  أن هددؤال، ملددت بجون ا يحضددق    زجددل 
 ادددب يددد يهم هدددذه الخدددوابق ا صيحيادددسون  ادددب اادددتخ امهي فددد   ،ددد  مايرهدددي ا صل كهدددي 

   زصجدل ا صقد  بد أ   ادب يدد   امدي، مد  الد  يس أمديي  وابق فادًل ا تحد   بضد بس 
 المغول صايره اسبًي ف  إالي ال  ، ي  يومذال ...

صاين ف  ال ايلة أي ًي جوا     بلع اللام ا صق  صج ت  مكتش ًا ف  بيدف الحلداة ا 
 بش صط مجحاد  بحق الاض،  ...فو ا ل  الشلخ ي حم    ش صط بلع اللام ...
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 حمدد    أن أادام ال ادديلة باد  ق ا تهدي لدددخ  سد  ال دد يم الشديم  ي حمدد  صطادب مكد  ي
   ا صق  فااه صاحتا  بهي امخ الشيم   ك ه ...

ددد صلمي اكه ف  اللكة ال ابادة قلدم الاالداة ا اكدي رد بس اتدي  ف دوص الحادم لاشدلخ 
اة محدد  الدد ي  بدد    بدد  فدد  مضدد ب الاالدداة ) الت ددو  ( صهددو فدد ع مدد  مضدد ب الاالدد

( ا صص اه ال تدي  1965اإلالملة ... صاكه أصا  الجماة ف  ملج  اللاطين )
) ف دددوص الحادددم ( قددد   المحددد ا  ا صلمدددي ارتهددده ال دددلس ا صبجاددده باددد  لضدددي،ا  
الللي مع امحبي  ا    ذ ال تدي  صجد   حيبادًي  كد ه صهدو امخ )  ديزغ ر، بلدة ( 

راددم . قدديل الشددلخ يضددول : قيبادد   ي حمد    ا يضددول لدد  أردده صدديحب ال تددي    قادده :
 اآلن ..

 أ ذ  ال تي  ب، غ صذهسه فلامه  اب الشلخ ا صمي أن بأ  ال تي  حتب قيل : 
 _ لم تض أ هذا ال تي  ييبك      

 _ هذا ال تي  مض ب  ا،كي ف  قلم الاالاة ييا، غ الشلخ ...
ا مكع ق ا،س هذا ال تي  الحول صال قوس إال بيهلل ... اللاطين  س  الحم،  ي حم     -

ا صهددذا ال تددي  م اددوس  اددب الشددلخ امكسدد  محدد  الدد ي  بدد    بدد  ي حمدد    ا ثددم 
تكيصل مكد  ال تدي  ا صفلد  قادم بصديص ف تدب  ادب ال داحة امصلدب : باجدع مدي جدي، 

    الشلخ امكس  ف  الجز، ال يلث م  حيشلة اب   يب ي  ...
م  هذه ال تب الت  تؤل تداصيًل  ،د  ادالم صلمي بجاه صج    لصة تضول أن ا ، ًا 

  م اواة  اب الشلخ ي حم    ا م ل ف وص الحام ا صالاتوحي  المالة 
 ـــــــــــــــ
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 مصطفى السباعيالعالمة 
 

فدد  م يكددة حمددص اللددوبية فدد   1915هددو م ددطاب حلددك  اللددبي  ا صلدد  فدد   دديي 
ة ف  الجيمع ال س،  بحمص ج،ًل أا س  املة   يضة. اين أج اده صأبوه يتولون الخطيب

با  ج،لا صاين أبدوه الشدلخ حلدك  فد  طالادة الاديما،  صالمؤيد ي  لاح ادي  الوطكلدةا 
صمدد  محسددد  الخ،ددد  ملدديهمًي فددد  تاادددلس الجمعلددي  الخ، يدددة صالمشددديبيع االجتميعلدددةا 
يح ص  اب  ض  مجيلس الاادم مدع لفلدف مد  فضهدي، حمدص ص امي هدي ام لديب ح،دث 

 ن الاض  صيتكيقشون ف  أدلة ملي ا . كيروا يت اباو 
 15/7/2006موقع الجمي ة 

      إ  اد: د: يل  امحم :
 دبااددت  :

بد أ م ددطاب اللددبي   بحادد  الضدد  ن ال دد يما صتاضدب مبدديدئ الااددوي الشدد علة  اددب أبلدد  
حتددددب باددددل اللدددد  التدددد  تخولدددد  د ددددول الم باددددة االبت ا لددددةا ح،ددددث التحددددق بيلم باددددة 

أتدددم ف،هددي دباادددت  بتادددوق ظددديه ا التحددق بيل يرويدددة الشددد علة صأتدددم  الملدداوديةا صباددد  أن
بكجيح بيه  لاه أرظيب ابيب أايتذت  الذي  ايروا يتوقاون ل   1930دباات  ف،هي  يي 

ملتضسًل  املًي بديه ًا. صلدم يضت د  فد  دباادت  الشد علة  ادب المكديهج الم بادلةا صارمدي 
 ه مددع ابدديب الاضهددي، صالاامددي،ا صاددين كددين يح دد  مجدديلس الااددم التدد  اددين ياضدد هي صالدد

يت دد  اب  ، هم م   امي، حمص يتاضب  كهم الااوي اإلالملة المختاادة. امدي ادين 
اللددبي   مولاددًي بيلمطيلاددة صالبحددث فدد  اتددب امد  صال ضيفددة المختااددةا صفدد  ذلددك قدديي 

اطي  بتاللف جمعلة ا ية لمضيصمة م ابس التبش،  امجكسلة الت  أرشئه بملي  س الل
االاتاميبية الا رللةا صايره هذه المد ابس تحسدب إلدب طلبهدي ال ضيفدة الغ بلدة صتامدل 
 اددب إبادديدهم  دد   ض،دد تهم.. فامددل اللددبي    اددب محيببتهدديا امددي ادديهم فدد  تااددلس 
صاليدس   د م  الجمعلدي  اإلادلملة فد  حمدص صفد   ، هديا صمكهدي )ال ابطدة ال يكلدة 

 ل  صاام( ص)الشبين الملام،  ف  دمشق(. بحمص( ص)شبي  محم  صاب    ا
صاددين ياضدد   طبددة الجماددة فدد  ا ،دد  مدد  امحلددين فدد  الجدديمع ال س،دد  رليبددة  دد  أبلدد ا 
ممددي جاادد  يحتددل مايرددة م موقددة فدد  بادد ها صحدديز إ جددي  الجمدديه،  التدد  ايردده تتددوق 
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 للميع  طب  الضوية الحميادلة  د  االادتاميب الا رلد  ممدي أد  إلدب ا تضيلد  مد ت، :
 ا ص ك مي أف ج  ك  بأ  أن يتيبع دباات  صتح ،ا  الايل  ف  م  .1932ا 1931

يضول الملتشيب  س   الاض،ل : شيبل اللبي   ف  مضيصمة االحتلل الا رلد  للدوبيي 
ا صاددين يددوزع المكشددوبا  ا صياضدد  الخطددب صيضددود المظدديه ا  فدد  حمددص ا صهددو فدد  

( 1931ا رل،ون صا تضاوه أصل مد س  ديي )الليداة  ش س م   م ه ا صق  اب   ال  ال
بتهمدددة توزيدددع المكشدددوبا  فددد  حمدددص  ددد  اللليادددة الا رلدددلة ا صا تضدددل ثيرلدددة بلدددسب 
 طبد  الحميادلة ا ص   هددي  طبدة فد  الجدديمع ال س،د  ... بدل قدديصي الا رلد،،  بيللددلح 

 ح،ث قيد مجمو ة م  إ وار  ف  حمص ا صأطاضوا ال صيص  اب الا رل،،  ...
يبل إ وار  الم  ي،  ف  مظيه اتهم    االرجا،ز ا في تضات  اللاطي  صف  م   ش

االرجا،زية مع   د م  زمل   مكهم مشدهوب ال ديم  صابد اهلم الضطدين صهيشدم  زرد اب 
صفيبس حم ار  ص ا  ال صيك صيوادف المشديبغ ... صبضدوا فد  الماتضدل ثلثدة شدهوب ا 

ة شددهوب ثددم أطاددق ادد احهم باايلددة ثددم رضاددوا إلددب )صدد فك  ( باالددط،  ح،ددث ما ددوا أببادد
 ميللة ...

 ادا ه لا بااة ف  امزهد  : 
ا صالتحق بيلجيمادة امزه يدةا صارتلدب 1933ايف  م طاب اللبي   إلب م    يي 

إلب قلم الاض ا صأدهش أايتذت  لمي أب اه مد  تادوق بديه ا ثدم ارتلدب إلدب االدة أصدول 
الدد اتوباه لك،ددل شددهيدتهي فدد  التشدد يع الدد ي ا صردديل إجيزتهددي بتاددوق التحددق بادد هي بضلددم 

اإلاددددلم  صتيبيخدددد ا صقدددد  قدددد ي أط صحتدددد  الااملددددة صمو ددددو هي )اللددددكة صمايرتهددددي فدددد  
صقدد  أدهددش  1949التشدد يع اإلاددلم ( التدد  ريلدده دبجددة االمتلدديزا صاددين ذلددك  دديي 

الاجكة ب قت  الااملةا صأصبا هذا ال تي  الالم م  أهم الم اجع الااملة ف  مو و  . 
أن ااتض  اللبي   ف  الضيه سا حتب بيدب للت يل ب اعلة اإلالي الشه،  حلد   صمي

السكيا صاين ق  امع ب  م  قسل ص    جهيده ف  اس،ل اإلاليا صاين اإلميي السكي قد  
فددد س مدددد  بكددددي، جمي تددد  التدددد  ااددددتطي ه باليدتددد  الاددددذس أن توجدددد  فددد  م دددد  التلدددديب 

مديي السكدي االادتاميب ص مدل،ها فاقد موا  ادب اإلالم  الذغ أثسه صجدوده صقد  أفدزع اإل
ا با  أن أثسه أر  صجمي ت  قوس ت هب الملتام ي  صتهد د صجدودهم 1949ا تليل   يي 
 صم يلحهم.
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 اللبي   صالسكدي 
صق  أ جب اللبي   بامل السكيا صبأ  أن مي ادين يكشد ه صيا د  بد  مد  تكظدلم جمي دة 

غ اإلمديي السكديا فلديهم  دلل صجدوده تكه  بادب، باديلة اإلادليا قد  تحضدق  ادب يد 
ف  م   ب فع هذه الح ادةا صتوادلع رشديطهيا صتد علم أايادهيا فيادتايد مد  تج بتهدي 
صأفيدهي م   س ت  صرشديط . صبادل رشديط  حد ًا أقادق االادتاميب الس يطدير  صأتبي د  فد  
م دد   رددذال فددالض  الاددب   الدد  مدد  قسددل الالدديدس الس يطيرلددة بتهمددة تحدد ي  الشدداب 

دددام إلدددب ال م ددد غ  ادددب ال دددوبس  ددد  اإلر ا،دددزا صزج بددد  فددد  اللدددج ا صباددد  شددده ي  ار
اللاطي  اإلر ا،زية ف  فالط، ا فاصدع ماتضل ص فك  صبا  م   أببادة أشده  أفد ج 
 كد  لتا،د  اللدداطي  الا رلدلة ا تضيلدد  مد  ج يدد  فدوب صصددول  إلدب اددوبيةا صزجتد  فدد  

 كد   ديد إلدب حمدص ثدم ارتضدل اجون لسكين أك   مد  ادكت،  صر دفا صباد  أن أفد ج 
إلب دمشق ل،تيبع رشيط  ف  ال  وس إلب اإلادليا صالديدس الجمديه،  فد  ط يدق )الحدق 
صالضوس صالح ية( صبأ  أن الوقه ق  حين إل  اج الح اة م  رطيق الامل الشاس  الايي 
إلب رطيق الح اة المكظمةا صب أ بيصطاي، امكفلدي، مد  ال جديلا صارتهدب إلدب تاادلس 

مي ة المكشودس مختيبًا لهدي اادم الح ادة اإلادلملة فد  م د ا إل د اج الح ادة مد  الج
الدديي )جمي ددة  1945الكطدديق المحادد  إلددب رطدديق الددوط  الا بدد  ال س،دد ا فددا ا   دديي 

اإل وان الملام،  ف  اوبيي (ا صق  ارتخست  اله،ئة التاالللة لاجمي ة فلمي باد  م اابدًي 
اليدس الحالم حتب ااتطيع أن يوج  ف  اوبية التليب   يمًي م   الحليسا فضيد الجمي ة

اإلادددلم  الدددوا   الدددذغ اادددتضطب  ،ددد س الشدددبي  الم ضدددف المدددؤم ا صاادددتم  اللدددبي   
الضي د  يمدكا د وتد  صجمي تد  مد  شددبيب  المتوقد  صح،ويتد  الكديدبس ص ضاد  الجبديب صبصحدد  

تلددام لامدد ض الضويددة صاددل ذبس مدد  جهدد ه صصقتدد  حتددب اددضب مدد  اإلبهدديقا ل كدد  لددم يل
صادددين يضدددول: ) ،ددد  لددد  أن أمدددو  صأردددي أقدددوي بدددواجس  رحدددو  ا مددد  أن أمدددو   ادددب 
ف اشددد ا فيآلجددديل ب،ددد   ا صان ألمددد  مددد  ح مدددين الطدددل  مددد  دبصس التوجلددد  أشددد  

 صأقلب م   الم  الجل يةا صحلس    ص ال  االت يل(. 
 التد بيدددس

رخد ط فد  اداك التاادلما بغبدة مكد  فد  با  أن أرهب اللبي   دباادت  ص ديد إلدب باد ه ا
رشدد  الااددما صت بلددة الددكش،  اددب أ ددلق ال جولددةا ف ددين يدد ب س الاغددة الا بلددة صالت بلددة 
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ال يكلة ف  م ابس حمص ال يروية ص ك مي ارتضدل إلدب دمشدق  مدل مدع فئدة مد  إ وارد  
 ادددب إرشدددي، م بادددة تحضدددق مدددي ي دددسو إللددد  مددد  أهددد ا  فددد  الت بلدددة صالتاادددلما فاادددس 

اهددد  الا بددد ( فددد  دمشدددق الدددذغ ار دددمه إلدددب إدابتددد  فلمدددي باددد  جمعلدددة التمددد ن )الم
اإلالم ا فاصدبا االادم )الماهد  الا بد  اإلادلم (ا صلدم يضت د صا  ادب إرشدي، هدذا 
الماه  ف  دمشق بل فتحوا ل  ف ص ًي ف  أك   المحيفظي ا صاين اللبي   أصل مد ي  

  ، س مي أرتجت  الم ابس ف  اوبية.  لهذا الماه  الذغ    ج ف  زمير  طلبًي ايروا
 دد،   اللدبي   أادتيذًا فدد  االدة الحضددوق فد  دمشدقا ف ددين مد  ألمددع  1950صفد   ديي 

اماديتذس فدد  فدد  التدد بيس ص  ددب اإلرتدديج الاامد . صقدد  ف دد  فدد  إرشددي، االددة  يصددة 
ملتضاة لاش ياة اإلالملةا  ادب أبفدع الملدتويي  الااملدة صالا  يدةا فكجحده ملديعل  

ا صادين أصل  م،د  لهدي إلدب جيردب 1955الا اق،دل صال داوبي  صتدم تااللدهي  ديي  ب دم
اليمدد  بيلتدد بيس فدد  االددة الحضددوق صا ددطل   بايفددة الملددؤصللي  الايمددة الماضدديس  اددب 

  يتض  ا اعلة صا يحب ف  س. 
 تاالس االة الش ياة :

 يضول امخ محم  الل،  :
يب بمك دددب  الملدددتض  ال س،ددد  فددد  فامدددي طادددب أن ي دددح  أحددد  ال جددديل اماددديتذس ال بددد

الجيماةا ل،تلام  ميدس االة الش ياة مك بًي  ،  ما ص  الم ، ا لم يضسل أح  بهذه 
الت حلةا ف  ح،  أق ي ال اتوب اللبي    اب قسول المك ب م حلًي بمايرد  ال س،د  

 ف  االة الحضوق....
اتوب اللددبي   صيسدد،  اماددتيذ الشددلخ م ددطاب الزبقددي، أهملددة هددذه الت ددحلة مدد  الدد 

بحمددد    فلضدددول: صارددد  م تددد   صأردددي أ دددد  مددد  ب ددد غا أركددد  صامادددتيذ الدددد اتوب 
ما ص  ال صال،س  م  أايتذس الش ياة اإلالملة ف  االة الحضوقا لم رضسل أن ر ح  
بم اكزردددي... ال تبددديبا    يددد س تجادددل هدددذه الت دددحلة ثض،ادددة  ا،كددديا ف دددااه راوادددكيا 

أبيدد  أن «اددزه الج يدد  ال يبدده فدد  االددة الحضددوق صقدديل: ص ددحب اللددبي   بحمدد    بم  
 أ    الم ل بكال ...

كمي  مل اللبي   بيلتايصن مدع إ وارد  الدذي  شديباوه فد  تاادلس االدة الشد ياة  ادب 
إرشي، مواو ة الاضد  اإلادلم  تهد   إلدب إحلي د ا صصدلي ت  صدلي ة ج يد س صتسويبد  
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المواددو ي  الااملددة صالضيرورلددة فدد   صت ددكلا   اددب أحدد   امادديل،ب المتباددة فدد  أبقددب
الايلم لت ون م جاًي ل ل فال  ص يلما صلتاسد  حيجدة التشد يعا صقد  تحد   اللدبي   ادل 
صاب حتب أ  ج المش صع إلدب ح،دز الوجدودا صادين أصل ب دلس لهدذه الموادو ة التد  

 جماه  ، س الاكيص  الااملة صالاضهلة صالضيرورلة ف  الجيماة. 
 ب للددًي لضلدم الاضدد  اإلاددلم  صمذاهبد  فدد  جيمادة دمشددق. صاددين صادين اللددبي   أي ديً 

ي   أن مكيهج االة الش ياة ال يجوز أن تضت    اب تاض،  الاادوي الجيفدةا صأن  ييدة 
ال الة للله تخ يج الاامي، صالاضهي، فحلبا صارمي اين ي ي  أن ياون   يجو الش ياة 

م صالتوجلدد  فدد  ال الددةا فاحدد   دباددًي  امددي، صد دديسا لددذلك  كدد  بمكدديهج الت بلددة صالتااددل
أاددسوعلًي اددميه )قي ددة البحددث( صقدد  تددولب بكالدد  إدابس هددذه الضي ددةا صالضددي، محي دد ات  

 التوج،هلة. 
 اللبي   صفالط،  :

صهكي ي ف اماتيذ إم،ل الغوبغ موقاًي م  مواقف الجهيد لا اتوب اللبي  ا ر   مد  
الغددوبغ فد  مضيلددة لدد  باكددوان )ذا يددي   الواجدب رضادد  إلددب هددذه ال داحة. يضددول اماددتيذ

 م  جهيد اللبي  (:
صفلمي ايره طل ع المجيه ي  تتض ي رحدو الملدتام ت،   1948أييب  2) ....صف  ل،اة 

اآلراتدد  الددذا ا فوجئكددي بضدد صي  دد د مدد  ال جدديل الملدداح، ا أكدد  لكددي الحدد س أرهددم مدد  
الملددتام ي .. صجدد ري الادد  ا صأرهددم ي يدد صن الملدديهمة فدد  الجهدديد صاالرض دديض  اددب 

بجددًل مدد  الشددبين.. صاددين  اددب بأس الضددوس الشددلخ  150أرهددم )قددوس اددوبية( مؤلاددة مدد  
م طاب اللبي   بحم    ف  لبيس الم، ان متمكطضًي الح  لاجهديد فد  ادس،ل  ا 
فهاددل المجيهدد صن صبحسددوا بددإ وان الجهدديد. صقس،ددل  ددوض الما اددة حيصلكددي إبضددي، الشددلخ 

لالددديدس با،ددد ًا رلدددسلًي  ددد  أبض الما ادددةا امدددي ادددا،ه شخ دددلًي م دددطاب فددد  مضددد  ا
للحتلدديل  ادددب الشدددلخ صابضي ددد  فددد  الالددديدسا لاالددديي با مددديل  ط،ددد س صمهمدددةا ل كددد  أبدددب 
صبفد  صأصدد   ادب  ددوض  مديب الما اددة مهمدي ااددف اممد ا صقدديل: إرد  لددم يح دد  

فدددد   مدددد  دمشددددق إال بكلددددة الشددددهيدس فدددد  اددددس،ل  .. صصددددمم  اددددب أن يشددددت ل بكالدددد 
الطالاددةا ف ددين لدد  مددي أبادا فخدديض الما اددة صبفيقدد  ببطولددةا صارتهدده الما اددة بك دد  

 مؤزب. .. (.
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فددد  ما ادددة ااددديب   ددد،ون التددد  اادددتم    يمدددًي اددديمًل بشدددال مكيصشدددي  صمواجهدددي  
ح،دث  1948حتدب مكت دف أيديب  1947ملتم س ب،  الا   صيهود م  مكت ف  يي 

التدد  اشددت اه ف،هددي ات،بددة اإل ددوان اللددوبي،  كيردده فدد  هددذا الشدده  الما اددة الحياددمة 
صف  هذه الما اة «يضول اماتيذ الشلخ زه،  الشيصيش الذغ اشت ل ف  تاك الما اة: 

ال س، س اين لمجمو تكي ش   المشيباة ف،هدي بالديدس امادتيذ م دطاب اللدبي  ا صادين 
ة بياتلدلي ح وبري إلب أبض الما اة ف  ال،وي ال ير   اب ب  هي... صارتهده الما اد

ال،هدود صتح يدد  المكطضددة.. صايردده  لددي   ال،هددود اس،دد س جدد ًا... صبادد  أن بجددع اماددتيذ 
اللددددبي   بحمدددد    إلددددب ال ص ددددة اددددين مددددع مجمو تدددد  بادددد  امادددد   مدددد  ال،هددددود 

 »المضيتا، ا صأمي البيقون فض  ج   اللميح لهم بيلذهي  إلب الض س.
  ا فهددو الددزعلم الضي دد  الددذغ قدد ن لددم ت دد  ق ددلة فالددط، ا ق ددلة  يديددة  كدد  اللددبي

الضول بيلامل فطي  أرحي، السلد م  أدريهي إلب أق يهي ياض  الخطب الحميادلة ي ،د  
بهددددي الجمدددديه،  المؤمكددددة فدددد  اددددل ماددددينا صيا ددددذ  ا،هددددي الاهددددود صالمواث،ددددق بددددان تسددددذل 

صق  رش    1943لاالط،  اإلالملة ال  يلا صق  اين ذلك  ضب اإلف اج  ك  اكة 
مشددق ص ، هددي مدد  ال ددحف الا بلددة يومئددذ أربددي، هددذه الجددوال  صالمظدديه ا  صددحف د

الت  اين يضودهي  ضب ال  طي  ف  ال م يكة صق ية فد  أرحدي، ادوبية. امدي رشد   
 هذه ال حف محي  ات  ص طب  صأحيدي  . 

صلدد   ا تدد ا  اممددم المتحدد س بشدد علة دصلددة إادد ا ،ل فدد  فالددط، ا  1948صفدد   دديي 
و  الم ن اللوبية صي  و إلدب التطدوع إلرضديذ فالدط، ا صارد فع فد  ارطاق اللبي   يج

مض مة ال اب يضود اتي ب الشبي  المؤم  مد  جمي دة اإل دوان الملدام،  الدذي  ببديهم 
 اب مسد أ )صالمدو  فد  ادس،ل   أادمب أمير،كدي(ا صفد  أبض الما ادة تدم لضدي، اتي دب 

لسكددي صتادديصن الضي دد ان صص دداي إ ددوان اددوبية باتي ددب إ ددوان م دد ا صالتضددب اللددبي   بي
 طة مشت اة لاما اةا صتوز ي أميك  الضتيلا صااتم  مجيه ص اإل وان يضيتاون ببليلة 

 صشجي ة باليدس ال اتوب اللبي   حتب ص ب  امصام  الاالي بيالرلحي . 
ص اب مد  اميديي صاللدك،  لدم يدكس اللدبي   الض دلة الاالدط،كلةا فد  ي إلدب تخ دلص 

يي بيام )أاسوع الخط  ال ه،ور ( تضيي فل  المه جيري  الشداسلة فد  أاسوع م  ال  
ا صد دي فلد  قديدس الح ادة اإلادلملة 1955اي   أرحي، السلدا صب أ هذا المشد صع  ديي 
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فدد  الددوط  الا بدد  للشددت ال فدد  هددذا اماددسوعا صطددي  ماهددم فدد  شددتب أرحددي، الددسلد 
لشدداسلة لمطيلبددة الحاومددي  يتحدد ثون  دد  الخطدد  ال دده،ور ا صيضددودصن المظدديه ا  ا

 صالملؤصل،  بإ  اد الشاب لاما اة صاتخيذ ايفة االاتا ادا  لما اة التح ي . 
كمي طيلب صا وار  ف  المجاس الكليب  بت بيس الض لة الاالط،كلة امديدس أايادلة فد  
مكهج التاالما صق  أق  هذا االقت اح صراذ بيلاالا حتب تم تجيصزه ف  المكديهج ال باادلة 

 تمه، ًا لمي الات  با     1963  اوبية با   يي ف
 اللبي   ف  المجاس الكليب  : 

ارتخددب اللدددبي   ري بددًي  ددد  دمشددق فددد  الجمعلددة التااللدددلة التدد  تحولددده بادد  ص دددع 
(ا صاين أهدًل لهدذه ال ضدة صاد  ين مدي لمدع رجمد  1954د  1949ال اتوب إلب ب لمين )

لددديد صال يهددديدنا فيتجهددده إللددد  امرظددديبا كس لمدددير  شددداس  متادددوق يضددديبع البيطدددل صالا
صالتاتدده حولدد  الضاددو  دا ددل الس لمددين ص يبجدد  ارتخددب ري بددًي لدد  لس المجاددسا صأصددبا 
  وًا بديبزًا فد  لجكدة ال ادتوب الايمدةا صأحد  ام  دي، التلداة الدذي  ص داوا ملدودس 

ا ادة. صقد  ال اتوبا صق موهي إلدب الاجكدة الايمدة إلقد ابه باد  أن  دمَّك  مدواد إادلملة ب 
تسكب م طاب اللبي   ف  الس لمين اللوبغ ح اة الاميل صدافع    حضوقهم صطيلب 
ب فددع ملددتواهم المدديدغ صاالجتمددي   صام لقدد ا صتسكددب مطدديلسهم فدد  مجاددس الكددوا ا 
صطي  الض   ص يش مع الالحد،  ص د   مشديكاهم صطيلدب ب فدع ملدتواهم صار ديفهم. 

صاديهم فد  تاادلس  د د مد  امر يدة ال يي دلة فد   كمي قيي بإرشي، المايه  صالم ابسا
جملع المحيفظي  اللدوبيةا صتاادلس  د د مد  الاجدين لجمدع التس  دي  صتوزياهدي  ادب 

 المحتيج،  صاما  الاض، س. 
صقددد  بدددذله لددد  الاددد صض المغ يدددة لاددد  ول فددد  الدددوزابا  المتايابدددة فدددابب مدددؤث ًا الامدددل 

ي صق دددديييهي  دددد  االرشددددغيل  كهددددي الشدددداس  صالبضددددي، بدددد،  الجمدددديه،  يعددددلش مشددددالته
 بيلمكيصب صالمغيرم.

 اللبي   صالشلشاا  : 
 صيح ثكي أ وه ف  اإل وان الملام،  الشلخ محم  المجذص  فلضول : 

) .... صاددددين الاض،دددد  الاظددددلم أشدددد  الكدددديس بغ ددددًي للرضلبددددي  الالددددا ية ا إليميردددد  أن 
  صالمكطاددق الاامدد  المسكدد  اللددس،ل الوح،دد س لمصددلح ا أيددًي اددينا إرمددي هددو الا دد  الحدد
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 اددب الحجددة الماحمددة .. صهددذا مددي دفادد  إلددب ااددتكضيد مجهددوده فدد  اددس،ل إقكدديع أديددب 
الشلشاا  بإ يدس الحليس الس لميرلة إلب السلد ا با  تاك االر في ة الحمضي، الت  قدوض 

 بهي الاه  ال اتوبغ .
هذه الغيية ا صل   الكجيح اين صت دد أييمًي ب،  الشلشاا  صال صال،س  الماتضل ا تحالضًي ل

ملتح،ًل  ال ا من طموح الشلشاا  لدم يكلدجم مدع الغييدة التد  ي يد هي الاض،د  ا لدذلك 
ا  ين مي قاب ل  ظه  المج  ا ص م  إلب صد يض  ب دلس الدوزبا، الد اتوب ماد ص  
فددد  ماتضدددل المدددزس ا صأ ضدددب ذلدددك بم ددديدبس ح يدددة الجمي دددة فدددا اق م اكزهدددي ا صص دددع 

 م اابة ش ي س . بجيلهي تحه
صبا  م س  ،  يل، س أ  جد  مد  الماتضدل لمواجهتد  ا صقد  حد ثك  أبدو حلدين ا  الد   

 بحمة   ا بيلبحث الذغ داب ب،كهمي يومذال :
قيل الشلشاا  : يؤااك  أيهي اماتيذ أن ت  ب  ك  إادي،س رحدول ا صأردي الدذغ أقد ب 

بكدي أن رداتاف بد اًل مد  أن جهديدل ا صأثدق بإ لصدك صمد  مادك .. صقد  ادين امحد   
رخت م صرختاف .. صمع ذلك فإن المجيل ال يزال أميمكي متلداًي لدذلك فاكدكس المي د  

 صلكتايصن .
 فضيل أبو حلين : صل   الذغ صج ت  مكك أك  ل  أال اس،ل إلب التلق  .

ين قيل الشلشاا  : صلم ال .. إرك ت  و إلب اإلالي ا صأري هللا  ملام يمد قاس  اإليمد
 بيهلل صباول  صاتيب  ا ف لف ال يتم تلق،كي .

قيل الاض،  : لااك تاهم اإلالي عبيدس ص ض، س صحلب ا أمي رح  فيإلالي ف  ماهومكي 
رظددديي يشدددمل الحلددديس صيضددد ب ل دددل شددد ، حلددديب  ا من   يضدددول لكدددي :  مدددي ف طكدددي فددد  

غ تا  د  الضدوس ا صال ال تي  م  ش ،[ صماكب ذلك أركي ال رلدتطلع الضسدول بديلواقع الدذ
بددد  لكدددي مددد  الك ددديل بادددل الوادددي ل المشددد ص ة حتدددب را،ددد  إلدددب هدددذه الددد ييب رظيمهدددي 
اإلادددلم  الدددذغ بددد  د اددده أمتكدددي التددديبيخ ا صبددد  تلدددكمه م ادددز الالددديدس الايلملدددة مددد  

 أصبصبة إلب أق ب ال ،  .
صهكدددي لدددم يسدددق متلدددع الادددتم اب المحيصلدددة ا فدددا ا  صددديحب االرضدددل  أادددا  إلصددد اب 

للبي    اب مايب ت  ا صره  ل،ود   صهو يضول " إذن فكح  ماذصبصن ف  اتخديذ ا
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كل مي ر اه   صبيًي لحميية أه افكي . صل ك   مل أال رلاس م  إماين التلق  ف  صقه 
 ص   ..  ك مي تت ا ل م حالضة أ  ا   يي داتوب  .."

ا التددد  أ دددذ  صادددين طسلعلدددًي أن ياددد ض الح ددديب  ادددب تدددكضل  الاض،ددد  ا ص ادددب دابه 
تددزدحم بدديلزا  ي  مدد  مختاددف أرحددي، دمشددق ص ، هددي . ثددم بأ  الشلشدداا  أن دمشددق ال 

 تتلع ل  صلااض،  فا  ج  إلب لسكين ا ح،ث بض  ف  مكايه هذا إلب رهيية ذلك الاه  
 أاددايبه ف  ال  ددوس :

بأس م دطاب اللددبي   صفد  ادوبية إلددب المدؤتم  اإلادلم  الادديلم   1951فد   ديي 
البيكلددتين ف ددين مدد  أبدد ز شخ ددلي  المددؤتم  صأك  هددي رشدديطًي صارتيجددًي. صفدد   دديي فدد  

بأس صف  اوبية إلب المؤتم  اإلالم  المللح  المكاض  فد  بحمد صنا صألضدب  1954
هكددديل  طيبددد  المشدددهوب  ددد  )اإلادددلي صالشددد،وعلة( فدددذ    لددد  الددد صا   االادددتاميبية 

أصف ت  الجيماة اللوبية إلب  1956 يي  الغ بلة الت  ايره تلتت  صبا، المؤتم . صف 
دييب الغ   لزييبس الجيماي  الغ بلة صاالطلع  اب مكيهج ال بااي  اإلادلملة ف،هديا 
فدددزاب ت الدددي صايطيللدددي صب يطيرلدددي صاي لكددد ا صباجلادددي صهولكددد ا صالددد رميبل صالكددد صيج صاللدددوي  

لد ااهي بيلملتشد ق،  مد  صفكاك ا صألميرلي صالكملي صاويل ا صف رليا صاجتمع ف  هذه الس
أايتذس ال بااي  اإلالملة صالش الةا صريقشهم ف  مؤلايتهم    اإلادليا صاشدف لهدم 
ام طي، الااملة صالتيبيخلة الت  صقاوا ف،هيا صب،  لهدم حضدي ق اإلادلي بااداو   امد  
فادهشهم بضوس حجت  ص زابس  ام ا صح وب ب يهت  صاداة  فيقد ا صم صردة أاداوب . صقد  

يهدد ه ف يددق مددكهم  اددب أن ال ياتسددوا  دد  مو ددوع إاددلم  إال بادد  أن ي اجاددوه فدد   
صددددحة المااومددددي  التدددد  صصدددداه إلدددد،هم. امددددي أردددد  ااددددتايد مدددد  صجددددوده هكدددديل فددددالضب 
المحي  ا  ف  المليج  صف  الجيمادي  صفد  الكد صا  مد افاًي  د  حضدوق الاد   فد  

 فالط،  صالجزا  ا ص   ق ييي الش ق صاإلالي. 
ايف  إلب موااو مع إ وار   م ا، االة الجيماة ب  وس مد  جيمادة  1957يي صف   

موادداو زاب  للهددي ماظددم الجيماددي  ال صاددلة فدد  مختاددف امقدديللما صالتضددب بااددديتذس 
ال باادي  الشدد الة صالتيبيخلدة صاالجتميعلددةا صريقشددهم فد  أقددوالهم ص با هدم فدد  اإلاددليا 

ةا ف شدف لهدم أ طدي،هم صص دا لهدم بأيد  كمي ريقش  ، هم م  الشخ لي  اللدوف،،تل
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ص يحًي ف  موقاد  مد  الشد،وعلة فد  الدسلد الا بلدةا امدي شد ح لهدم مواقدف الشد،و ،،  
 ف  السلد الا بلة م  الض ييي الوطكلة صاالجتميعلة صف ا أ لقهم صأايل،سهم. 

أاس م دطاب اللدبي   مدع إ وارد  ج يد س )الشدهي ( التد  اادتم    1955ف   يي 
مجاة )الملدامون( باد  احتجيبهدي فد   1955ا امي أص ب أي ًي  يي 1958ي حتب  ي

ا بأ  تغ،،  اام المجاة فلميهي )ح يبس اإلالي( صأف د ف،هي 1958م  ا صف   يي 
 بيبًي لاض لة الاالط،كلة بيام )ال بس المغت بة(. 

ا تاددد ض الددد اتوب اللدددبي   لم دددييضة 1952صفددد   هددد  الشلشددداا  فددد  أصا ددد   ددديي 
ة الحيكمة الت  ف  ه  ال  بقيبة مز جة تح د   الد  ح ايتد  صاداكيت . صلدم اللاط

ياتددف الشلشدداا  بهددذه الم ددييضة بددل طاددب مدد  أادديتذس الجيماددة صمدد  ابدديب المددوظا،  
أدا، قلم الوال، لاه ه صال  ول ف  الح اة الت  أالدهي بيادم )ح ادة التح يد (ا صل د  

ا  صأصد ب م ادومًي بتلد يح  مد  اللبي   بف  االر ليع لدصام ا فغ دب الشلشدا
الجيمادددةا صأباددد ه  ددد  الدددسلد في تددديب لسكدددين صبضددد  فلددد  حتدددب أصا ددد   هددد  الشلشددداا ا 
صهكيل ف  لسكين التدف حولد  مئدي  الشدبي  الجديما  الم ضدفا صأظهد صا لد  اادتا ادهم 
إلرشددي، ح اددة إاددلملة فدد  لسكددين باليدتدد ا صفاددًل أاددس ماهددم الح اددة التدد  ااددتم   

 الكهج الذغ بام  لهي. تل،   اب 
حيصل أح  المج م،  الماجوبي  اإلق اي  اب ا تليل اللبي  ا  1956صف  مطاع  يي 

صل     اام ا صتماكه ااطي  امم  م  إلضي، الاب   اب المج ي الدذغ تسد،  أرد  
أح  أف اد   يبة ماجوبس لم احة دصلدة أجكسلدةا صأن ادسب اال تلديل صقدو  اللدبي   

   الغ بلة. ف  صج  امحل
كدددين اللدددبي   بحمددد     يلمدددًي صداعلدددة صاليادددلًي اادددتطيع أن يضدددود ح ادددة اإل دددوان 
الملددام،  فدد  اددوبية فدد  ظدد ص  ا ،دد س التضاددب بيلغددة التاض،دد ا صل كدد  اددين دا مددًي يسدد ز 
هذه الح اة متشيباة ف  رللج المجتمدع اللدوبغ باباديده ايفدة اإلادلملة صاالجتميعلدة 

قددديد  ادددب ال دددا،  اإلادددلم  ح ادددة إصدددلح ديكددد  فضددديصي السددد ع  صاللليادددة. امدددي أرددد 
صالتضيل،دددد  البيللددددةا صابتضددددب بيلخطددددي  اإلاددددلم  إلددددب ملددددتو  الا دددد  الددددذغ يعلشدددد  
الملامونا صأ طب ال  وس م  بصح  ص ضا  ص  ب  ممي أهاهدي أن ت دون مد  الح ادي  

 اإلالملة المؤث س ف  الايلم الا ب  صاإلالم . 
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 . 1964إث  م ض ألم ب  يوي اللسه ال يلث م  تش ي  امصل  يي توفد  اللبي   
صلكض أ ميكتب  الشلخ محم  المجذص  ي حم    أح  إ دوس الشلخ اللدبي   المايصد ي  

 ل  ا صالذي  لهم تاي ل مبيش  ما  ..يضول صاصاًي جكيزت  ي حم    :
مدين إال مد  ارضطديع ) ....صصصاه دمشدق ظهد  ال،دوي التديل  ا صلدم أ د   مادين الج 

ح اة المواصل  ف  شيبع م حه بيشي . صا  ين مي ابتااك  موادب الجكديزس الازيدزس 
كضطد س المدي، الملده اللد،ل الهديدبا الدذغ مدي لسدث أن مدد شديبع الحم، يدة حتدب قادب 

صأبدده دمشددق الوفلددة المؤمكددة أن تحمددل اللددليبس جلدد  البطددل الددذغ .. الجدديمع اممددوغ 
 هي صأثيب  زا مهدي صحادز شدبيبهي الادتايدس مايرتهدي فد    مدة اإلادلي ا طيلمي هز مكيب

صتح ي  أبض اإلالي ا فإذا ه  تت اصل راش   اب ال اح حتب المضس س ا الت   مه 
  صادددام صتددديبا،هم صتددديبا  مددد  قساددد  أجلددديد امبددديس مددد  صدددحيبة محمددد  صددداب    الددد

 تيبا،هم م  أ لي اله اس .
لج صارطلقي  امصوا  المؤمكة بشايبا  اللمي، ا الت  صقدف صف   م س امر،  صالكش

الاض،  حليت  الغيللة  اب ت ا،زهدي صتحالضهدي ا صالتد  بدذل فد  ر د تهي   د  أراياد  فد  
 لحظيت  ام ، س .. صج تك  أتلي،ل صأتذا .

أتلي،ل    الل  الذغ يحاز هذه الل،ول م  الجموع  اب تحمل الح  صالزحيي طوال 
تادديبق المواددب الحددزي  حتددب تددودع ال دد   ج مددين ال جددل ا الددذغ زحادده  اددي ي  ا ال

لتش،لا  م  أرحي، الضط  اللددوبغ ا صم  ال با  مجيصب اتلع صقت  صظ صف  لامشيباة 
 ف  هذا التش،لع  

 أتض ي ًا لاام الاض،  .. صق  اين م  الاام ف  الماين الم موق ..... 
صق  اين ل  الجيه الذغ يغبطد   الد  ال  ،د صن مد   أتاظلمًي لجيه ريل  م  ال رلي       

  أهل ال رلي 
أي تزلادًي إلدب قددوي مد  امحلددي، يستغدون لد يهم المكااددة بهدذه المشدديباة       صل د  ا ،دد ًا 
مدد  الاامددي، ال بدديب يموتددون اددل يددوي .. فمددي يادديد يحددس بهددم أحدد  .. صأك دد  مدد  هددؤال، 

ل أبفع المكيزل ا ثم ذهسوا م  هذه الد رلي أصحي  الجيه الذي  تلكموا بيلحق أص بيلبيط
  أذلة ال يايد يذا هم أح  ا إال  ك  تا اد الل،ئي  .. صتوزيع الااكي  
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صأمدي المكاادة فهد  أباد  امشدلي،  د  هدذه المكيادبة .. بدل لادل  د بهي  ادب المشدديبل 
 ف،هي هو الش ، الطسلا ا الذغ ال يكبغ  أن رتوقع اواه .

غ  دددم، ا صي باددد  ادددل ذغ تا ،ددد ا هدددو أن هدددذه اآلال  صالحدددق الدددذغ يحلددد  ادددل ذ
المؤلاة إرمي زحاه صر سه صصس   تمج، ًا لاا  س الت  دفع اللبي   حليت  ااهي ثمكًي 
لهدددي ا صأذا  قابددد  ال س،ددد  صقدددودًا الادددتبضي، صهجهدددي ا فددد  إ دددلص   لدددم يشدددب  مطمدددع 

اطين الطغلدين در،وغ ا صجهيد لاحق لم يلته   او  تح ي  الوط  اإلالم  م  اد
أيدًي اددين م دد به ا صتح يدد ًا لاا دد  الا بدد  صاإلادلم  مدد  اددل ااددتعبيد مهمددي يادد  أثدد ه 

 صمؤث ه .
صاإل دلص   ا صالجهديد فد  ادس،ا  ا ايردي صارا دي فد  تديبيخ هدذه اممدة مبادث الادزس ا 
صمكطاق الخاود .. صص ق الايبصق أم،  المؤمك،  إذ يهتف ف  صجد  أبد   س،د س أمد،  

 ممة :هذه ا
 "... رح  قوي أ زري   بيإلالي ا صمهمي رستل الازس بغ، ه أذلكي   ".

أال فا،دده المخدد ص ،  بمغ يددي  الدد رلي ا المتاددير،   اددب اددا تهي الملددمومة ا ياطكددون 
لهذه الحالضة فل وروا جبيههم م  تد ا  الهدوان ا صي تاادوا بارالدهم صروايديهم صأ مديلهم 

اإليمين ا لللتحضوا م ل هذا الم ،  الدذغ ارتهدب إللد  أبدو  إلب الملتو  الذغ يا   
 حلين ....( ي حم    .
 صت ل   س مؤلاددي  ه  : 

 د أحايي الزصاج صالخللة. د أحايي الوصيية صالوصلة. د أحايي الموابيث. 
 د الوصييي صالا ا  . د أ لقكي االجتميعلة. د اشت اكلة اإلالي. 

 لتش يع اإلالم . د أحايي ال ليي صفالات . د اللكة صمايرتهي ف  ا
 د رظيي اللام صالح   ف  اإلالي. د ال ي  صال صلة ف  اإلالي. 

د مش صعلة اإلب  صأحايم  فد  اإلادلي. د الم صردة صالتطدوب فد  التشد يع اإلادلم . د 
 الضل   م  ف ا   الاوا  . 

 . د م  بصا ع ح يبتكي. د هاذا  امتك  الحليس. د الم أس ب،  الاض  صالضيرون 
 د امحوال الشخ لة. د الل، س الكسوية. 

 الم اجع: 
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د )ماجم امدبي، اإلالم،،  المايص ي (ا أحم  الجد عا داب ال دلي،ا  مدينا الطبادة 
 (. 1253د1247ا ص)1999امصلب 

ا 1997ددد )المواددو ة التيبيخلددة الجا افلددة(ا ملدداود الخوردد ا الطباددة امصلددبا ب،دد ص ا 
 (. 173،174ص)

دددد )م دددطاب اللدددبي   بجدددل ف ددد  صقي ددد  د دددوس(ا  سددد  الازيدددز الحددديج م دددطابا داب 
 1984 ميبا  مينا الطباة امصلب 

 ـــــــــــــــ
 2 د. مصطفى السباعي.. العالم.. الداعية.. المجاهد

 
الشددلخ م ددطاب اللددبي   بحمدد    ادددين أحدد  الاامددي، البدديبزي  صالدد  يس المشدددهوبي  

ادد صدي  ا صايردده لدد  مددع ذلددك جهددود الياددلة صاجتميعلددة مددؤث س ا صهددو صالم داح،  الم
رمدوذج مدد  الكمديذج التدد  تحتددذ ا صقد صس يضتدد غ بهددي أهدل اإلاددلي فدد  زميركدي صفدد  اددل 

 زمين .
 صالدت  صرشات 

ي فد  م يكدة حمدص بلدوبيةا صرشدي 1915صل  ال اتوب م طاب حلك  اللبي    ديي 
اده يتولددددون الخطيبددددة فددد  الجدددديمع ال س،دددد  فددد  أادددد س  املددددة   يضدددةا صاددددين أبددددوه صأجددد 

بحمدصا صقدد  تداث  فدد  أصل رشدات  بابلدد  الاديلم المجيهدد  الشدلخ حلددك  اللدبي  ا فاضدد  
كين مبلد  مواقدف صطكلدة مشد فةا ح،دث اديهم فد  المضيصمدة الملداحة  د  الا رلد،، ا 

 صاليدس المجيه ي  ال ي  ي     االاتاميب صالطغيس صالملتس ي .
طاب ي دددحب أبددديه إلدددب مجددديلس الاادددم التددد  ياضددد هي مدددع فضهدددي، صادددين الددد اتوب م ددد

حمصا صب أ يحا  الض  ن ال  يما صتاضدب مبديدئ الاادوي الشد علة حتدب بادل اللد  التد  
تخولددد  د دددول الم بادددة االبت ا لدددةا ح،دددث التحدددق بيلم بادددة الملددداوديةا صباددد  أن أتدددم 

ي بكجديح 1930  ف،هدي  ديي دباات  االبت ا لة ف،هدي التحدق بيل يرويدة الشد علة صأتدم دباادت
بيه  لمي اين يتمتع ب  م  ذاي، مبا  صربيهة متوق س صرشيط صثي ا ف دين لدذلك محدب 

 إ جي  أايتذت  صجملع مايبف .
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صبأ  أن يتددديبع دباادددت  الشددد علةا فلددديف  إلددددب م ددد  صالتحدددق بضلدددم الاضددد  بيلجيماددددة 
هي بتادوقا صالتحدق يا ثم ارتلب إلب االة أصول ال ي  صريل إجيزت1233امزه ية  يي 

با هي بضلدم "الد اتوباه "لك،دل شدهيدتهي فد  التشد يع اإلادلم  صتيبيخد ا صقد ي أط صحتد  
الااملددددة "اللددددكة صمايرتهددددي فدددد  التشدددد يع اإلاددددلم " التدددد  ريلدددده دبجددددة االمتلدددديز  دددديي 

يا صق  أدهش ابيب الاامي، فد  امزهد  ب قتد  الااملدةا صاادتلايب  لامو دوع مد  1949
صددبا اتيبدد  الاددلم مدد  أهددم الم اجددع فدد  التشدد يع اإلاددلم  ل ددل بيحددث كددل جواربدد ا صأ

 ص يلم صطيلب  ام.
صقدد  أحددب الدد اتوب م ددطاب مهكددة التدد بيس بغبددة مكدد  فدد  رشدد  الااددم صت بلددة الددكش، 
 ادب أ دلق ال جولددة صالا د،اةا صارخد ط فدد  اداك التاادلما ف ددين يد ب س الاغدة الا بلددة 

يرويددةا ثددم ارتضددل إلددب دمشددق ص مددل مددع إ واردد  صالت بلددة ال يكلددة فدد  مدد ابس حمددص ال 
 ادددب إرشدددي، م بادددة تحضدددق مدددي ي دددسو إللددد  مددد  أهددد ا  فددد  الت بلدددة صالتاادددلما فاادددس 
"الماهدد  الا بدد  اإلاددلم " فدد  دمشددقا صاددين أصل مدد ي  لهددذا الماهدد . ثددم صقددع  الدد  

يا 1950اال تلدديب للاددون أاددتيًذا فدد  االددة الحضددوق بجيماددة دمشددقا فادد،  ف،هددي  دديي 
 ين م  ألمع أايتذس الجيماة ف  ف  الت بيس ص  ب اإلرتيج الاام .ف 

صف   ال اتوب اللبي   ف  إرشي، االة  يصة ملتضاة لاش ياة اإلالملة ت ون إح   
كالددددي  الجيماددددة صتامددددل  اددددب تخدددد يج  امددددي، فدددد  الشدددد ياة اإلاددددلملة  اددددب أبفددددع 

صال دددداوبي  التدددد   الملددددتويي  الااملددددة صالا  يددددة.. صرجحدددده ملدددديعل  ب ددددم الا اق،ددددل
يا صاين أصل  م،  لهي إلدب جيردب اليمد  1955ص اه ف  ط يض ا صتم تااللهي  يي 

 بيلت بيس ف  االة الحضوق صالاليي بملؤصلليت  ام    ا اعلة صصيحب ف  س.
لض  اين اللبي   طيقة جبيبس ال تا   الوقدو   كد  حد .. صال تاد   االكتادي، بيلامدل 

دد ة حلددة دا بددة الكشدديط صالح اددة صالتطاددع إلددب أكسدد  امهدد ا  فدد  م،دد ان صاحدد ا ف ددين أرمَّ
صأاددمب الغييددي ا صاددين يهدد   إلحلددي، التددد ا  الاضهدد  اإلاددلم  الاظددلما فامددل مدددع 
إ وار  الذي  شيباوه تاالس االة الش ياة  اب إرشي، مواو ة لااض  اإلالم  ته   

اماديل،ب المتبادة إلب إحلي   صصلي ت  صدلي ة ج يد س صتسويبد  صت دكلا   ادب أحد   
ف  الايلما صأ  ج المش صع إلب ح،ز الوجودا صاين أصل ب دلس لهدذه الموادو ة. صادين 
بيإل يفة إلب ذلك ب لًلي لضلم الاض  اإلالم  صمذاهبد  فد  جيمادة دمشدقا امدي  كد  
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بمكيهج الت بلة صالتوجل  ف  ال الةا صاين يح ص  اب توجل  الطل  توج،ًهي مبيشدً اا 
ي أاسوعل،ي اميه "قي ة البحث" تولب إدابت  بكال ا صاين يح ص  اب هذا فاح   دباً 

ال بس حتب ف  أييي م    الش ي ا صلم ي طيلب  إ وار  بش ، م  ال احة لجلدم  ادين 
يضدددول: " ،ددد  لددد  أن أمدددو  صأردددي أقدددوي بدددواجس  رحدددو   مددد  أن أمدددو   ادددب ف اشددد ا 

  دبصس التوجلدد  أشدد  صأقلددب مدد  فيآلجدديل ب،دد   ا صان ألمدد  مدد  ح مددين الطددل  مدد
  الم  الجل يةا صحلس    ص ال  االت يل".

 رشيط :
طيقة جبيبس م  الكشيط المتوق  الذغ ال يا   المادل  -بحم     -لض  اين اللبي   

صال الاتدوب.. فاددلس   يًبدي أن يخددوض الملديدي  المختااددةا صياديفا فدد  جسهدي  متادد دسا 
 المليدي .ثم يكجا صيتاوق ف  ال هذه 

اايح  الوطك : لض  بافضه رشات   مكذ ال غ  ظ صٌ  قيالة م   بهي السلد.. م   -1
ااتاميب صفليد صتخاف صجهل صمظيلم اجتميعلة صاليالةا صلض  تحلس اللبي   هذه 
المثا ا صهب  متم ًدا  ادب هدذا الواقدع اللد،طا صادين أصل  مدل قديي بد  تداللف جمعلدة 

شدددد،  امجكسلدددةا صد دددي إلددددب محيببدددة االادددتاميب صم ابادددد  اددد ية لمضيصمدددة مددد ابس التب
صمظيلم  م  فوق المكيب  بخطب م ،د سا صادين يضدود المظديه ا  ال دي بةا ممدي أز دج 

ي بتهمددة 1931اللدداطي  االاددتاميبية صالحيكمددةا فددالض  الاددب   الدد  مصل مدد س  دديي 
لاهلددديج  توزيدددع رشددد ا   ددد  اليادددة ف رلدددي فددد  المغددد  ا صل دددكهم أف جدددوا  كددد  تخفلًادددي

ي صاج    س أشه ا ص ك مي 1932الشاس  الذغ  ضب ا تضيل ا صا تضل م س ثيرلة  يي 
ي صالتحق بيمزه  ل،تيبع دباات ا صهكيل اشدت ل 1933أف ج  ك  ايف  إلب م    يي 

مدع إ وارد  فد  الامدل الدوطك ا فتددز م طدل  امزهد  صقديد المظديه ا   د  االحددتلل 
يا ثدم 1934  اإلرجا،ز إلب الاب   الد  صادجك   ديي الس يطير ا ممي د ي الملتام ي

يا صأ  جدوه مد  م دد ا صمدي اديد ي ددل إلدب ادوبية  دديي 1940ادجكوه مد س ثيرلدة  دديي 
ي حتدب اددب   الد  الا رلدد،ون  وًفدي مدد  أن ي ،د   ادد،هم الجمديه، ا فزجددوه فدد  1941

 اجون حمص صلسكين م س اكت،  صر ف.
 دلة الاض،د س صمض اديتهي المهد دس.. فامدي أمي ق دلة فالدط،  فضد  ايرده  كد  اللدبي   ق

أ اددد  قدددد اب التضلدددلم طددددي  أرحددددي، الدددسلد ي ،دددد  الجمدددديه،  المؤمكدددة صياهددددب ف،هددددي بصح 
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ي اردد فع فدد  مض مددة ال اددب يضددود اتي ددب 1948االاتشددهيد فدد  اددس،ل  .. صفدد   دديي 
الشبي  المؤم ا فخيض بهم المايبل الضيالة حول م يكة الض سا صف  أبض الما اة 

م صا يضدديتاون ببلدديلة صشددجي ة ردديدبت،  إلددب أن توقددف الضتدديل بتوالددع اله رددة صابادديد ااددت
 المجيه ي     أبض الما اة.

اايحدد  فدد  مجدديل الللياددلة: اددين اللددبي    اددب بأس الددذي  ال يادد صن الللياددة  -2
مهيبس ف  ادذ .. أص لبيقدة فد   د اع.. صارمدي اللليادة أن يهدتم الملدام بدام  الملدام،  

هما صأن  ،  الللياة مي اين قي ًمي  اب تضو  صهد   صب د، س. صاللدبي   لدم للاون مك
يادد  ابًكددي لم يكدددة حمددص صحددد هي صارمددي ادددين ابدد  اإلادددلي أيكمددي ادددين. صلددذلك ا تيبتددد  

يا صادددد  ين مدددي لمددددع رجمدددد  1949دمشدددق ري ًبددددي  كهدددي فدددد  الجمعلدددة التااللددددلة  ددديي 
اسددد  ممدددير  الشددداب ص المددد  كس لمدددير  شددداس  متادددوق.. إذ ادددين ال ددد   الحالضددد  الم

صال و  الم صغ الذغ ي  ع بيلحق صال ي ابغا صيضيبع البيطل صال يهيدنا صيت فع    
الماياددب صالمغدديرم صال يلدديصي.. فيتجهدده إللدد  امرظدديب صالتادده حولدد  الضاددو ا صارتخددب 
ري ًبدي لدد  لس المجاددس صأصددبا   دًوا بدديبًزا فدد  لجكددة ال ادتوب صأحدد  ام  ددي، التلدداة 

ص دداوا ملددودس ال اددتوب. صقدد  بددذله لدد  الادد صض بإلحدديح صا دد ا، لادد  ول فدد   الددذي 
الدددوزابا  المتايابدددة ف ف دددهي مدددؤثً ا الامدددل الشددداس ا صالعدددلش مدددع مشدددال  الجمددديه،  

 صق يييهي.
اايح  ف  ال  وس صباث الا  س اإلالملة: لضد  اديهم اللدبي   فد  تاادلس صالديدس  -3

صفدد   ، هدديا صلمددي ادديف  إلددب م دد   دديي  دد س مدد  الجمعلددي  اإلاددلملة فدد  حمددص 
ي ات دل بيل اعلددة ال س،دد  حلدد  السكدديا صبأ  فلد  بغ،تدد  صط يضتدد ا صلمددي  دديد إلددب 1933

ادوبية تديبع رشدديط  فد  الد  وس إلددب اإلادليا صأ اد  الدديي "جمي دة اإل دوان الملددام، " 
عل،دددي يا صقددديد الجمي دددة الددديدس الحادددلما صأصجددد  فددد  ادددوبية تلددديًبا إادددلمل،ي صا 1945 ددديي 

 ااتضطب  ، س الشبي .
اايح  ف  م، ان ال حيفة: لض  أدبل اللبي   أهملة ال حيفة اللح فايل ف   - 4

ي  الا  س اإلالملة تلتخ م  ف  توجل  صاليدس ال أغ الايي صتوعلدة الجمديه،  باهد افهي 
يا ص يلج ف،هي 1949ي إلب اكة 1947صق يييهيا فارشا لذلك ج ي س "المكيب" م  اكة 

هددم مشدديكل اممددة بسلدديٍن مشدد ٍق صأادداو  م ،دد  صجدد أس ردديدبس صتحا،ددل دق،ددق. صفدد   دديي أ 



 399 

ي. صفدد  1958ي أاددس مددع إ واردد  ج يدد س "الشددهي " التدد  ااددتم   حتددب  دديي 1955
ي أصددد ب مجادددة "الملدددامون" باددد  احتجيبهدددي فددد  م ددد . صفددد   ددديي 1955رادددس الاددديي 

أ طيهي م  جه ه صف  ه مي ي بأ  تغ،،  اام المجاة فلميهي "ح يبس اإلالي" ص 1958
جادل مكهددي م باددة لاا دد  اإلاددلم  امصدد،لا صجااهدي مكسددً ا لادد فيع  دد  ق ددييي الادديلم 

 اإلالم  ال س، ا صأف د ف،هي بيًبي لاض لة الاالط،كلة بيام "ال بس المغت بة".
صداحي  تيبيخلدة تز د  بيلمادي   صالمدثث   -بحمد     -صهاذا ايره حلديس اللدبي   

  صالت دددحلي  صجل دددل ام مددديل.. ف دددين ال اعلدددة الادددذ الدددذغ صهدددب د وتددد  صالبطدددوال
صف  تددد  ادددل ذبس مددد  جهددد ه صف ددد ه صقابددد  صبصحددد  صأ  ددديب  صحليتددد .. صحتدددب اللدددكوا  
ام ، س م  حليت  صالت  هجدم ف،هدي  الد  المد ض صاادتم  ثمدير  ادكوا  حمدل  للهدي 

. صب دم هدذه اآلالي فضد  ايرده م  اآلالي مي ال يض ب  اب حما  بجيل م  أصل  الازا م 
 فت س م    هذه م  أ  ب فت ا  حليت  إرتيًجي ف  ي،ي صأدبل،ي صاجتميعل،ي.

ص دد   أادددتيذري اللدددبي    الددد  بحمدددة    ددلل م احدددل م  ددد  أبصع  يدددي  ال دددس  
 الجم،ل مع مي فل  م  ال  ي صالتلالم لض ي،  .

 مؤلايت  الا  ية:
هلة صاعلة ص ضالة ر، س أرتجده مئدي  امبحدي .. ص شد ا  ال اتوب اللبي   مواو ة فض

ال تدددب فددد  مختادددف المو دددو ي  الاضهلدددة صالا  يدددة.. صزصد الماتبدددة اإلادددلملة ب ددد صس 
  خمة صارتيج متم،زا صم  أهم هذه ال تب:

 أحايي الزصاج . -1
 أحايي امهالة صالوصلة. -2
 أحايي الموابيث. -3
 الوصييي صالا ا  . -4
 هد.1375االجتميعلة. طبع م ا  متا دسا امصلب  يي أ لقكي  -5
 ي صطبع ثل  م ا .1959اشت اكلة اإلالي. ألا   يي  -6
 ي.1960اللكة صمايرتهي ف  التش يع اإلالم ا طبع م ت،  امصلب  يي  -7
 أحيكم ال ليي صفالات . -8
 رظيي اللام صالح   ف  اإلالي. -9
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 ال ي  صال صلة ف  اإلالي. -10
 مش صعلة اإلب  صأحايم  ف  اإلالي. -11
 الم صرة صالتطوب ف  التش يع اإلالم . -12
 ي.1962الضل   م  ف ا   الاوا  ا طبع  يي  -13
 ي صطبع م ت، .1962هاذا  امتك  الحليسا ألا   يي  -14
يا صال يرلددددة  دددديي 1962المدددد أس بدددد،  الاضدددد  صالضدددديرونا طبددددع مدددد ت،  امصلددددب  دددديي  -15

 ي.1966
 ي.1968ي. صال يرلة  يي 1959م  بصا ع ح يبتكيا طبع م ت،  امصلب  يي  -16
 امحوال الشخ لة. -17
 الل، س الكسوية. -18

 شا ه:
لض   د   الكديس اللدبي   قي دً ا مجيهدً اا صم شدً ا م بل،ديا ص يلًمدي فض،ًهديا ص ط،ًبدي رديثً اا 

حليت .. أمي الشا  فام يا   صما ً ا حالًميا صاليال،ي صيدًقي.. ف  ال فت س م  فت ا  
 كدد  إال فدد  اللددكوا  ام ،دد س مدد  حليتدد .. اللددكوا  التدد  اددين ف،هددي ياددير  مدد  شدد س 
المددد ض.. فجدددي، شدددا ه فددد  هدددذه الاتددد س مكيجددديس.. صت ددد ً ي صد دددي،.. يكطدددق بيلحامدددة 

 صيحمل بصح ال اعلة الذغ يشاو  كه الزمين صامح ا .
 ت .. قيل  ف  ال  وس إلب اإلالي. صقيل  فد  صالحالضة أن اللبي   قيل الشا  مكذ ياي

امح ا  اللليالة الت  م  بهي صطك . صل   ارشغيل  بيلجهيد صالت بلدةا صبديلاام صالاضد ا 
 صبيل ايح ال ا ب ف  شتب المليدي  جاا  م  الشا ا، المضا، .

 صفيت 
صارتضدل  ي ارطاا  الشااة المتوق س1964صف  يوي اللسه ال يلث م  تش ي  امصل  يي 

اللبي   إلب جواب بب      م  لم يتجيصز التيااة صامببا، .. ص  ج مئدي  اآلال  
 م  أبكي، اوبيةا بل ص  جه دمشق    با س أب،هي تودع قي  هي إلب م واه ام ، .

 ـــــــــــــــ
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 محب الدين الخطيب
 

محمدد   هددو محددب الدد ي  بدد  أبدد  الاددتا بدد   سدد  الضدديدب بدد  صدديلا بدد   سدد  الدد حلم بدد 
ا صبهدي تاضددب  اومدد  امصللددة 1886الخط،دبا صلدد  ب مشددق فدد  حد  الالم يددة فدد  تمددوز 

صال يروية. صال ت   الة الجلد أبوهي محم  الجلد م  أصحي  امملل الزباعلة ايره 
تالددة صدديلحة ذا  ف ددلا توف،دده بدد،  ماددة صالم يكددة بدد يا اللددمويا صهدد  باجاددة مدد  

ا صدفكدده هكدديل بدديلالسا صاددين محددب الدد ي  ف ي ددة الحددج مدد  باددب المحمددل الشدديم 
صغ، ار ف  حج هي اي ة موتهيا فشما  أبوه ب  ييت  للاو   حكين اميا صبض،ه ل حاة 

 الحج هذه صوبس ف  رال . 
با مي بجع محب ال ي  م  بحادة الحدج ألحضد  صالد ه صهدو فد  اللديباة بم بادة الت قد  

م حاة االبت ا لدة ب بجدة ج،د  جد ًا. الكموذجلةا صح ل با  اكوا   اب شهيدس إتميي ال
ثم التحق بم باة ماتب  كس ا صبا  اكة م  د ول  الماتب توف  صال ها ف أ  أا ت  
أن يت ل الم باةا فت اهي صالزي دبصس الاامي،ا صاين ذلك  لل غلي  الشدلخ طديه  
الجزا دد غ المشدد    اددب الماتبددي  صالمدد ابس فدد  بددلد الشددييا فامددي  دديد الجزا دد غ مدد  
اددا ه صاددين ب،كدد  صبدد،  صالدد  محددب الدد ي  صدداة احتددواه ص طددف  الدد  صفددتا  ،كلدد   اددب 
ق ا،س الت ا  الا ب ا صبث فل  حب ال  وس اإلالملةا صايضيظ الا   للضوصا  اب حمل 
بادديلة اإلاددلي ا ف ددين محددب الدد ي  يضددول: )مدد  هددذا الشددلخ الحاددلم   فدده   صبتدد  

 صاالم ( صاين يا ه أبيه ال صح . 
ل  شلخ  بان صجهه إلل  صظلادة أبلد  فد  داب ال تدب الظيه يدة  ادب أن يكدو   صااب

 ك  م  يضوي بهي إلب أن يسال ا  ال ش ا صف  فت س االرتظيب اين الشلخ يكتض  لتام،ذه 
مخطوطددي  مدد  تدداللف ام ددلي ادديب  تلملددة صأ دد اب  فلااادد  بكلددخهي لتتواددع ثضيفتدد ا 

هد  ثيرلددة لللتحدديق بماتددب  كسدد ا امددي أشدديب صيشدغل صقتدد  صيكتاددع بدداج  الكلددخا ثددم صج
 ال  أن يكتاع بيلشلخ أحم  الكويلت  الدذغ ادين لد    فدة ياتدزل بهدي فد  م بادة  سد  
  بيشي الاظما امي ايره لاشلخ طيه    فة ف،هديا صادذلك   فدة لاشدلخ جمديل الد ي  

الغدد   الضياددم ا صباباددة لاشددلخ محمدد   اددب ملددام ف ددين محددب الدد ي  يتدد دد إلددب هددذه 
 صيكهل م   ام أصحيبهي. 
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صفدد  هددذه الاتدد س المبادد س تاتحدده  فدديق التا ،دد   كدد  محددب الدد ي ا صصدديب ياضددا ثضيفتدد  
الشخ لة الا بلدة صاإلادلملة بمدي تاضديه فد  الم بادة مد  الاادوي ال ورلدةا صبمدي ي دا  
 ا،هددددي مدددد  مطيلايتدددد  المتواصدددداة فدددد  داب ال تددددب  يصددددة المجددددل  ال سدددد   م ددددل: 

 الهللا صال لي، ص ، هي. المضتطفا ص 
كون محب ال ي  صهو اليزال ف  فت س ال بااة ال يرويدة حاضدة صدغ، س مدع بفضي د  ياضحهدي 
بيمف دديب التدد  ايرددده تطدد ح فددد  حاضددة شددلخ  طددديه  الجزا دد غ. بيإل ددديفة إلددب قددد ا،س 
ال تب الج ي س مم يل  سد  الد حم  ال دواكس  هللامحمد   سد ها امدي ادين ياتدب المضديال  

صالضطع امدبلة الت  يا بهي    الاغة الت الة صي ادل بهدي إلدب صدحلاة )ثمد ا   الااملة
 الزمين( ف  ب، ص . 

ا ارتضدددل محدددب الددد ي  إلدددب امادددتيرة 1906باددد  أن رددديل شدددهيدس ال باادددة ال يرويدددة  ددديي 
صهكددديل التحدددق باا،تددد  اآلدا  صالحضدددوق مادددًيا صردددزل فددد  حددد  يا ددد  فلددد  أبكدددي، الاددد   

  أن يددد   الطدددل  الاددد   فددد  ت الدددي يجهادددون قوا ددد  لغدددتهم صطدددل  الاادددما صقددد  هيلددد
صامل،هي ف ًل     دابهي صثضيفتهيا صيت امون فلمي ب،كهم بيلاغة الت الةا فتخ،د  محدب 
ال ي  م  الشبي  الا   طي اة أقكاهي بتاام الا بلة ص دابهيا صاتاق مع صد يض  امم،د  

صتضوية لغتهم اميا ثم ايشف محب  يب  الشهيب  أن يضتلمي هؤال، الشبي  لتاالمهم 
الدد ي  هددؤال، الشددبي  أن مددي هددم فلدد  يبشدد  بكه ددة مبيباددةا صاقتدد ح أن يلددمب  ماهددم 
بياددم )جمعلددة الكه ددة الا بلددة(ا صب ددسهم بمطيلاددة ال ددحف التدد  اددين قدد  اتاددق مددع 

 ص يض  اماتيذ محم  ا د  ا   اب أن ي ااهي إلل  ف  الس ي . 
الكه ددة الا بلددةا صشددا   بدد  ال قيبددة االتحيديددةا ادديد صلمددي اشددت  رشدديط  فدد  جمعلددة 

محب ال ي  أن يهاك لوال أن الذغ قيي بتاتلش   فت  صصج  ف،هدي أصباقدًي صصدحاًي   بلدة 
 صمجل  مهج ية ايره ت بط  باا س الخط،ب بابطة صشلجة. 

باد  ذلدك اكتادب محددب الد ي  بيل باادة فدد  االدة الحضدوقا صلمدي رجددا إلدب اللدكة ال يل ددة 
يره الخطة أن يتا س ف  الاطادة الم بادلة لمواصداة الامدل فد  جمعلدة الكه دة لدوال ك

أن ش س الم اابة حمات  بيقت اح مد  إ وارد  أن يلديف  إلدب دمشدقا صادين قد  اتدب إلدب 
اثكدددد،  مدددد   ا ددددي   فدددد  دمشددددق يخس همددددي بتااددددلس )جمعلددددة الكه ددددة الا بلددددة( فدددد  

فددد  ذلدددك  ادددب تاادددلس فددد ع لهدددي فددد   ااددتيرسول صيددد  وهمي لللتحددديق بهددديا صأن يتايصردددي
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دمشقا فيرتهز محب ال ي  هذه الاطاةا صتاه  فد ع الجمعلدة هدذا حد،  ق صمد  دمشدق 
ا صف  أثكي، الاطاة تاضب بايلة م  ص يض   ديب  الشدهيب  يطادب إللد  1907صلف 

ف،هي البضي، ف  دمشق م س اكة إلب أن ته أ الحيلدة فد  اادتيرسول صتكضطدع ال قيبدة  ادب 
 صأ  ي هي.  الجمعلة

صح   ف  هذه امثكي، أن طاسه الضك الة الس يطيرلة ف  الح ي س بيللم  إلب الضك الة 
فدد  دمشددق أن تختدديب لهددي شدديبًي يددتض  الا بلددة صالت الددةا صأن ياددون لدد  إلمدديي بدديلضوار،  
الا ميرلددة صشددؤصن الض ددي،ا فدديلتحق بهددي صب هددي ف صددة لاتادد    اددب الددلم ا صمدد  فدد  

   بشلخ  طيه  الجزا  غا صص يض  محم  ا د  ا . ط يض  بم   ل،اتض
صفدد  م دد  أي ددًي ات ددل محددب الدد ي  الخط،ددب بدديم لي صامدبددي، صبز مددي، الكه ددة 
الم  يةا صاجتمع باباين )جمعلة الشوب  الا ميرلة( الدذي  فو دوه بتاادلس فد ع بابدع 

 ددبيط  شدد  لهددم فدد  الددلم . صفدد  الددلم  ات ددل محددب الدد ي  باهددل ال ضيفددة صالكبيهددة ص 
الا قة ال اباة  ش س م  الجلش الا مير  الليبع ف  الح ي سا صاراضد   ب،كد  صبد،  قي د  
الح ي س البابيش  )شوق  المؤي  الاظدم( صد اقة صثلضدةا صايشدا  بدام  جمعلدة الشدوب  
الا ميرلةا فيهتم بهيا صأبش ه إلب طي اة مد  ال دبيط امحد اب الدذي  ادين إباديدهم إلدب 

  اه،تهم لاحام الا دغ صم،اهم إلب الح ية. فام ياسث أن افتتا الاد ع اللم   ضوبة لهم ل
 ال ابع  ش  لاجمعلة المذاوبس صاين ب للهي )شوق  المؤي  الاظم(. 

ا بجع محب ال ي  الخط،ب إلب دمشقا بكلة 1908صلمي أ ا  ال اتوب الا مير   يي 
 اددتوب الا مددير ا الامددل  اددب تج يدد  رشدديط )جمعلددة الكه ددة الا بلددة( دا ددل رطدديق ال

ف أ  أن ال صلة ال ت ي  اال ت ا  بجمعلة الكه دة الا بلدةا صأجسد صا الجمعلدة  ادب أن 
تجال اامهي جمعلة )الكه ة اللوبية(ا صف  هذه امثكي، تمكب أن يشديبل فد  تح يد  
ج يدد س )طدديب الخدد ج( الهزللددة الكيقدد س لاللياددة الا ميرلددةا فيرتسهدده اللدداطي  الحاوملددة 

لمدددي أصشددداه أن تاددد   الحالضدددة اددديف  محدددب الددد ي  إلدددب ب،ددد ص ا ف تسددده لاج يددد سا ص 
الحاومة إلب الملؤصل،  فد  ب،د ص  لملحضتد ا ارتضدل باد هي إلدب الضديه س صهكديل شديبل 

 ف  تح ي  ج ي س المؤي . 
ا ب  ياة بف،ق الاظدما 1913 ك مي تااس حز  اللم ازية الا مير  ف  الضيه س  يي 

اإلدابس صاديتم اللد  ال دير  ف،هدي. صتاالده فد  ب،د ص  كين محب ال ي    و مجادس 
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ثم ف  بيبيس جمعلة )الا بلة الاتيس( ذا  ال صب الاظلما ف ين محب الد ي  يم دل هدذه 
 الجمعلة بم  ا صيكاذ ق اباتهي الت  لهي  لقة بحز  اللم ازية. 

تليبه أي ًي أاس بش،  ب ي )م باة ال  وس صاإلبشيد( فوقع ا  1913صف  هذه اللكة 
  اب محب ال ي  ل، بس  ام طبضي  امبض. 

ص كددد مي صقاددده الحددد   الايلملدددة امصلدددب قددد ب  الجمعلدددي  اللددد ية صبجددديال  الضوملدددة 
الا بلة إيايد مك صب،  إلب ز مدي، الاد   لمايص دتهم فد  أم هديا صا تديبصا محدب الد ي  

لددديب إلدددب لالددا  إلدددب الخادددلج الا بدد  فددد  محيصلدددة للجتمدديع بز مدددي، تادددك المكطضددةا ف
  نا ثم بومبيغا ثم أبحد  إلدب ال ويده في تضاد   ديبب ب يطدير ا صمادث فد  اللدج  
تلداة أشدده  دصن أن يدتما  مدد  إتمديي مهمتدد ا ص ديد إلددب م د  صالحدد    ادب أشدد هي 

 صاال طهيد الت ا  ف  ذبصت . 
صبا  إ لن ال وبس الا بلة ال س   طاب  الش يف حل،  ب الًيا فليف  إلب ماة الما مة 
ل،ؤاس المطباة امم، يةا صلل  ب )ج ي س الضساة( الج ي س ال ادملة لحاومدة الحجديزا 
صاددين الشدد يف حلدد،  يلتشدد، ه فدد  أك دد  أمددوبه الخيبجلددة هددو صالشددلخ ايمددل الض ددي  

 ب اتهمي م  بجيل جمعلة )الا بلة الاتيس(. 
  بالديدس امم،د  فل دلا  ديد محدب الد ي 1918صلمي د ل الجلش الا ب  دمشق  ديي 

إل،هي صااتضسات  جمعلة )الا بلة الاتديس( للادون   دوًا فد  لجكتهدي الم ازيدة التد  تشد   
 اددب إدابس ال صلددة مدد  صبا، اددتيبا صأرددلب بدد  إدابس صتح يدد  الج يدد س ال اددملة لاحاومددة 

 بيام )الايصمة(ا صأربلا ل  أن ياتب مضيال  توج،هلة امي يشي، بل بقيبة. 
  دمشدددق  ددديدب محدددب الددد ي  دمشدددق صاادددتض  فددد  صلددد   د دددول الا رلددد،، 1920 ددديي 

الضيه سا ح،ث  مل ف  التح ي  ف  ج ي س امه اي رحوًا م   مس اكوا ا امي أادس 
الماتبة اللافلة صمطباتهدي ح،دث أشد   بكالد   ادب رشد   د د اس،د  مد  اتدب التد ا  
ص ، هيا صأص ب أي ًي مجاة )الزه ا،( صه  مجاة أدبلة اجتميعلة شه ية دامه  مس 

كوا . ثم أاس ج ي س )الاتا( صالتد  دامده ثلثدة ص شد ي   يمدًيا    دهي لاتديبيخ ا
صامح ا  اللليالةا ثم تولب تح ي  مجاة )امزه ( م س اه اكوا ... ثدم اديهم فد  
إرشددي، جمعلددة )الشددبين الملددام، ( فدد  الضدديه س صاددين ادديتم ادد هيا صقدد   مادده الجمعلددة 

لي ال ددحلا صاللدد،  فدد  الط يددق المؤديددة اددكوا    يدد س فدد  توجلدد  الشددبي  إلددب اإلادد
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إلدددب إ دددل، شدددان الملدددام، . صقددد  أحددد   الددديي الجمعلدددة بدس فادددل لددد   د دددة اإللحددديد 
صالضي م،   اب التبش، ا فت ب وا ب  حتب صجهدوا أرظديب الكليبدة إلدب مضديل اتبد  باكدوان 

 الد  )الح ية ف  بلد امطايل( ريل فل  م  ماك امفغين صم  اميل أتيتوبلا فادب  
 صحام بيلحبس لم س شه . 

صهاذا ق ب محب ال ي  الخط،ب حليت  فد  البحدث صالتح يد  صالتداللف إلدب أن تدوف  
. صقدد  تدد ل  ثدديبًا  ظلمددة قدديل  كهددي اماددتيذ 1969فدد  الضدديه س فدد  ادديرون امصل  دديي 

أروب الجك غ: )صبيلجماة فإن الل،  محب ال ي  الخط،ب ص ثيبه تا  بص، ًا  خمًي ف  
ي الا بدد  صف  رددي اإلاددلم ا صقدد  أ ددي  إ دديفي  بكددي،سا صقدد ي إجيبددي   ملضددةا ت اثكدد

 صزصايي ج ي س لمايهلم ال ضيفة الا بلة صالمهي امايالة(. 
 صم   ثيبه ال  ، س الت  ت اهي: 

 د تو لا الجيمع ال حلا لمميي البخيبغ )ش ح مخت  (. 
صدداب    الدد  صاددام ددد مددع ال  ،ددل امصل ) دد ض صتحا،ددل ل ددوب مدد  حلدديس ال اددول 

 صأصحيب (. 
 جز،ًا( )مجمو ة أدبلة صحام(.  14د الح يضة )

 د الخطوط الا ي ة الت  قيي  ا،هي دي  الشلاة االثك   ش ية. 
 د اتجيه الموجي  البش ية ف  جزي س الا  . 

 د ق   الزه ا، بيمر لس. 
 د تضويمكي الشمل . 

 د تي وب. 
 د امزه . 
 د السهي لة. 

 إلالي إلب اإليمين )حضي ق    التلجيرلة(. د م  ا
 د حماة بايلة اإلالي امصلون. 
 د اإلالي د وس الحق صالخ، . 

 هد(. 1394د ذص الكوبي    مين ب   اين )ص ب  الطباة امصلب با  صفيت  اكة 
 د الج،ل الم يل . 
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ا بلدددة دددد اددد، س ج،دددل )تددديبيخ حيفدددل  دددلل الضددد ن ال ابدددع  شددد  الهجددد غ  ددد  الضوملدددة ال
 صح اي  التح ب(. 

د بيإل يفة إلب أصباق صمذا ا  حيفاة بيآلبا، صام بيبا صباي ل مد  ب،كهدي بادي ل ب،كد  
 صب،  امم،  شا،ب أبالن يضيل أرهي تسال ألف بايلة. 

 الم اجع: 
دددد )تددديبيخ  امدددي، دمشدددق فددد  الضددد ن ال ابدددع الهجددد غا الطبادددة امصلدددب( شدددا غ فل دددل 

 (. 862ا 847، ال ير ا ص)ا الجز 1986ص   صنا دمشق 
دددد )ام دددليا داب الاادددم لامليددد، (  ،ددد  الددد ي  الزبااددد  ا ب،ددد ص ا الطبادددة الخيملدددة 

  (. 282ا الجز، الخيمسا ص)1980
 ـــــــــــــــ
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 الشيخ طاهر الجزائري 
 

هددو طدديه  بدد  محمدد  صدديلا بدد  أحمدد  بدد  موهددو  اللددماور ا المشددهوب بدديلجزا  غ. 
(ا صاددين مدد  ب،دده  اددم 1847هددد )1263لددب دمشددق اددكة هدديج  صالدد ه مدد  الجزا دد  إ

 صش  ا تولب ق ي، الميل لةا ح،ث اين فض،ههي ف  دمشق صمات،هي ف  الشيي. 
ا صتاام ف  م اباهيا ح،دث د دل الم بادة 1852صل  طيه  الجزا  غ ف  دمشق اكة 

 الجضمالددة اإل  اديددة صتتامددذ  اددب اماددتيذ  سدد  الدد حم  البلددتير ا فا ددذ  كدد  الا بلددة
صالايباددلة صالت الددة صمبدديدئ الااددويا امددي قدد ا  اددب أبلدد  أي ددًيا ثددم ات ددل بادديلم   دد ه 
الشلخ  س  الغك  الغكلم  الم، ار ا صالزم  إلب أن صافيه امجلا صاين شلخ  الم،د ار  
فض،هًي  يبفًي بزمير  صااع الكظد ا ما صفدًي بوقوفد   ادب لبدي  الشد ياة صأاد ابهيا صبباد ه 

امصهديي صالباد   د  حدب الظهدوب صالتا دا فد  المجديلسا  ادب قد ي    الس ع صاتبديع 
اللاف ال يلا بتضواه صزه ها ص اب رهج  ايب تام،ذه الجزا  غ فشب محبًي لااادم  ادب 
ا دددتل  ف ص ددد   يصدددة  ادددم الطسلادددةا يادددتش  ددد  م ددديدبه المطسو دددة صالمخطوطدددة 

وا الاادم فد  المد ابس صيضتك،هيا صيتاضف بشوق مي يلما  م  أحيديث الاامدي، الدذي  تاضد
الايللددة أص امجكسلددةا فددإذا بدد  يدد    ح دد،اة اس،دد س المددة مدد  الااددوي الطسلعلددة صالاا لددة 

 صال يي لة صالتيبيخلة صامث ية إلب جيرب مي ص يه م   اوي الا بلة صالاض . 
أتضدددد  الجزا دددد غ الاغددددة الا بلددددة صأتضدددد  الايباددددلة صالت الددددةا صرظددددم بيلايباددددلة امددددي رظددددم 

صتاام الا رلدلة صت ادم بهديا صادذلك تاادم اللد ييرلة صالاس ارلدة صالحبشدلةا صادين  بيلا بلةا
ياددد   الابي الددددة الس ب يددددة لغدددة موطكدددد ا صتااددددم ا ،دددد ًا مددد  الخطددددوط الض يمددددة ادددديل وف  

 صالمشج  صالاس ار   ، هي ل،تلكب ل  دبااة اآلثيب. 
ي الجزا  غ بيل تب المطسو ة صالمخطوطدةا ص د   الج،د  مد  أصدكي فهيا امدي  د     ر

طبضدددي  المدددؤلا،  صتددد اجم ال جددديلا صأمددديك  المخطوطدددي  صالكلدددخ المتا قدددة مكهدددي فددد  
 الخزا   الش الة صالغ بلةا صاي  ه  اب إتضين ذلك قوس حيفظت . 

تولب طيه  الجزا  غ التد بيس فد  الم بادة الظيه يدة ب مشدقا صالتضدب بديلوال  مد حه 
مد  أجدل إصدلح صاليدة ادوبية صب ه ثضدة. فهدو بيشي الذغ صج   ك ه البغلة الت  ي ي هي 

يبحددث  دد  أم يلدد  لللددتا،  بهددم فدد  رشدد  الااددم صاصددلح التااددلما ص طددب مددع الشددلخ 
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طيه  لكه ة  املة صااداةا صاتاضدي  ادب أن  ،د  رهدج يدؤدغ إلدب الكه دة يضدوي  ادب 
محدو امملددةا صاددون هددذا بكشد  التااددلم االبتدد ا   مدد  قسدل ه،ئددي  أهالددة ال تاتمدد   اددب 
امايل،ب الحاوملةا تجمع الميل م  المواد ي  صتكاضهدي فد  ام د اض المضد بسا فت مد  

 جهودهي ف  أق   صقه ميدامه مؤي س باطف الوال  صراوذه. 
كدددين الشدددلخ الجزا ددد غ   دددوًا فددد  جمعلدددة  املدددة اجتميعلدددة أالدددهي باددد  الاامدددي، 

ترمدد   ادددب هدددذه صالوجهددي، فددد  دمشدددقا أطاضددوا  ا،هدددي اادددم )الجمعلددة الخ، يدددة(ا صقددد  ا 
الجمعلددة فدد  تكا،ددذ  طددة الكه ددة الااملددةا فدد أ  أ  دديلهي  اددب توعلددة الكدديس صبددث 
حددب الااددم صالت  ،ددب فلدد  بدد،  الشددبي ا امددي قيمدده الجمعلددة بتدد ملم صتجه،ددز المدد ابس 
الموقوفددة  اددب طاددب الااددما صاددذلك ماحضددي  بادد  الجوامددع صالت ييدديا فددتم فدد  ب دداة 

 م يكة دمشق اثكت،  مكهي لمري . أشه  افتتيح رحو تلع م ابس ف  
 ر،  الشلخ طيه  الجزا  غ بكي،  اب جهوده ماتشدًي لاماديب  فد  صاليدة ادوبيةا فسدذل 
جهودًا إ يفلة جبيبس ف  اس،ل إصلح أايل،ب التاالما صاين يتاه  الماام،  بيلك ا 

  صاإلبشدديد صالتوجلدد ا صيلددمع بشددغف  با،هددم فدد  ابت دديب أرجددا الواددي ل لتااددلم الطددل
صالدد  وس إلددب طاددب الااددم. صاددين يلدده  الالدديل  الطوياددة  يكاددًي  اددب تدداللف ال تددب فدد  
مختاددف الااددوي ال يكلددة صالا بلددة صال يي ددلةا مبلددطًي أادديل،سهي مختدديبًا مددي تدد ل التجدديب  
 اب رجيح  صاهولة تاض،ك ا صاين يشد   بكالد   ادب طبدع اتبد  فد  مطبادة الجمعلدة 

 الخ، ية. 
جزا  غ  اب تاالس دصب  يمدة لا تدب فد  مختادف الدسلدا ف دين  مل الشلخ طيه  ال

مكهي داب ال تب الوطكلة الظيه ية د صه  ال،وي ث صس اس   م  ث صا  دمشق الوطكلدة د 
فجمدددع ف،هدددي البالدددة البيالدددة مددد  ال تدددب صالمخطوطدددي  الموقوفدددة فددد  مختادددف الجوامدددع 

   جمع ال تب فد  مادين صالم ابسا فه دت  أكاة أصقي  الم ابس بيلضتل إن لم ياف 
صاحدد ا مرددد  ااددتولب بلدددلف الحاومدددة  اددب جملدددع مددي أبضتددد  أيددد غ الكهددب مددد  ال تدددب 

 المخطوطة. 
كدددذلك أادددس الشدددلخ الجزا ددد غ بملدددي  س  ل الخيلددد غ فددد  الضددد س ماتبدددة صطكلدددة بيادددم 
)الماتبدددة الخيل يدددة(  دددمه اتدددب الشدددلخ با دددب الخيلددد غ صاتدددب أاددد ت ا صجمدددع ف،هدددي 

 المة. مخطوطي  صاتب أ    
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با  أن اج  الوال  م حه بيشيا أر ا  الشلخ طيه  الجزا  غ م  مك ب  الحاوم ا 
ص رد ض  الدد  صظلاددة أ دد   ال يادون لدد  ف،هددي ات دديل بيلكديس فدداببا صلددزي ب،تدد  شددي ًل 
أصقيتدد  بيلمطيلاددة صالتدداللفا ص دديش  اددب بلددع ال تددب حتددب   دد  أييمدد  إلددب مدد  ي جددو 

ييا امي صاصل تتبع روادب ال تب صالمخطوطدي ا حاظهي  ك هم ص  ي   صجهي م  الش
 صاين ي صن  لصة مي يطاع  ال  ف  مذا ا  باغه مجا ي   خم، . 

صاين يليف  ب،  ح،  ص  د  إلدب مختادف الدسلد الا ميرلدة صالدسلد الشد الة صامصبصبلدةا 
يجتمددع باامي هددي صما  يهددي بيح ددًي فدد  اكددوز الماتبددي   دد  مخطوطددي  التدد ا  الا بدد . 

  تددد دد طدددل  الاادددم  ادددب الشددلخ طددديه  الجزا ددد غا ممدددي زاد رشددديط  االجتمدددي  ا ك دد
صرش  ال  وس لاااما امي تحاضه حولد  طبضدة مد  شد،وخ دمشدق صالاامدي، الكديبه،  ف،هديا 
ف ددين يددتحاهم بيلدد بصس الااملددة صالا  يددةا صالللياددلةا صم اددزه امايادد  الددذغ ياددلم بدد  

 شق. دبصا  اين م باة  س    بيشي ف  دم
قيل امم،  الشهيب : )ف  تاك الم س الت  ق يهي الشلخ طديه  الجزا د غ بيلشدييا ادين 
يتحادق حولد  فدد  دمشدق صداوس مدد  المتاامد،  صالكسهدي، صالما دد ي  الاد  ا فتالاده مدد  
جماهددم أكسدد  حاضددة أدبلددة صثضيفلددةا ايردده تدد  و إلددب تااددلم الااددوي الا دد يةا صم اباددة 

ا ص دا  الاغة الا بلةا صالتملك بمحياد  ام دلق ال يكلدة تيبيخ الا   صت اثهم الاام 
 صام ذ بيل يلا م  الم رلة الغ بلة(. 

فضددد  ادددين الشدددلخ الجزا ددد غ يددد  و الملدددام،  إلدددب تاادددم ديدددكهما صاالحتاددديظ بمض اددديتهم 
ص دديداتهم الحلددكة صام ددلق الضويمددةا صأن ياتحددوا قاددوبهم لااددوي امصا ددل صامصا دد   اددب 

ا صادددين يا دددذ باصدددا امدلدددة مددد  ال تدددي  صاللدددكة صيجتهددد  باددد هيا ا دددتل   ددد صبهي
صلطيلمددي أ طددب الحددق لاماتزلددة صاإلبي ددلة صالشددلاة فدد  ملددي ل تادد د بهددي ص ددلضهي أهددل 

 اللكةا صاين يتاك  ف  بث امف يب ال حلحة ف  الايمة صالكيشئة. 
لددي، ق ددب حليتدد  يادديفا امملددةا صيحدديب  التا ددبا صيحدد ص  اددب تااددلم أصالد ام ك

 يصةا من  ك هم الميل صالجيه صبيلتيل  تداث، هم فد  مجدتماهم أكسد ا صحدث  ادب أن 
يتاام المتاامون صكي ة أ د  ا صا ،د ًا مدي يضدول: )تاامدوا الاادما صتاامدوا ماد  صدكي ة 
تعلشون بهي حتب ال تضاوا  ادب أببدي  اللداطينا تلدتج صن الوظدي ف صالج ايدي ا فدإذا 
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ت م لخد متهيا صا مادوا بيلكزاهدة صاالادتضيمةا صأ ا دوا لهدي احتيجه الحاومي  إللام أ ذ
 صلدمة الض  (. 

كمي ايره ل   با، شتب ه فهي ره ة اممةا صام دذ بديلاام صام دلقا صاحلدي، التد ا ا 
ص د ي التزلددف لاحادديي صمهيجمددة الاامددي، الجيمد ي  الددذي  يغاضددون بددي  االجتهدديدا صاددين 

 ب. يحذب م  الوقوع ف  حبي ل االاتامي
كددين الشددلخ الجزا دد غ ياضدد  مبيد دد  صياضددا الاضددول باف دديبه مدد  ح،ددث ال يشددا  المددتاا  ما 
صا ، ًا مي اين يغشب مجيلس با  الاامي، الذي  يتوام فد،هم صداي، اللد ي سا فل ظهد  
بمظهددد  الملدددتا، ا ص ييتددد  إفددديدتهم  دددلل الددد بس لتكشددد  أف ددديبه بط يدددق اللددد اية مددد  

 امايتذس إلب التلم،ذ. 
ين رهج  ف  التاالم التلل،   اب المتااما صا طدي،ه لبدي  الاادم دصن التامدق بمدي ال صا

يا، ا صام ذ بيلت بيج م  البلي ب إلب الم ابي ا صاين يحب ا ت ديب المطدوال  مد  
كتب الاكون لللهاهي  اب المست  ، ا صلئ  اين ف  مذهب  ال يك  مجته ًا فض  ادين فد  

ب الضدد مي،ا صال يحددب التواددع صالتاا،ددق  اددب  با، المددؤلا،  تاللادد  مضادد ًا يمشدد   اددب  ثددي
 المج دي . 

كمددددي اددددين الشددددلخ الجزا دددد غ يشددددجع  اددددب إرشددددي، ال ددددحف الللياددددلة صاالجتميعلددددةا 
صالمجل  الااملة صامدبلةا صادين يد  و إلدب تكديصل ال دحف الكيفادة صيسدتهج بهديا صلد  

لت جمددددة  كدددد  الغدددد   شددددغف بدددديالطلع  ا،هددددي صتتباهدددديا   وصددددًي التدددد  ت  دددد  مدددد  ا
 صاقتطي  ثم ا   اوم . 

قددديل فلددد  تام،دددذه الشدددلخ ادددا،  البدددير : )جمدددع بددد،  الماضدددول صالمكضدددولا صمدددزج الضددد يم 
بيلح يثا أ ذ م  ال  ام لبيب ا صرسذ لايظتد ا ف كده تجد  مكد  الاديلم الد يك  صالمد ر  

 لقدددد  صال يي ددد  صالطسلادددد  صالللياددد  صامديددددب صالمددددؤبخ صامثددد غ صاالجتمددددي   صام
صال يتدددب صالشدددي  ا ف دددين  كددد ه مددد  ادددل  ادددم  سددد ... فهدددو دا ددد س الماددديب ا صماتددديح 

 الااويا صاشي  م طاحي  الاكونا صقيموس ام لي(. 
 ردد،  الشددلخ الجزا دد غ ماتشددًي لدد صب ال تددب الايمددة فدد  دمشددقا فادديصد  1898فدد  اددكة 

مد س أببدع ادكوا ا ثددم اد، ت  امصلدب مبشد ًا بمبيد د ا فسددث أف ديبه بد،  مايبفد  صمؤي يدد  ل
لمي اين اام الشلخ ل   بجيل الحام فد  بأس الد ا ،  إلدب التحد ب فد  صقده ازداد  
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ف  الللياة ا ط ابًيا بحل الشلخ الجزا  غ  فلدة إلدب م د  التد  ايرده يومئدذ تدكام 
بيالادددتض اب صبشدددد ، مددد  الح يددددة صاممددد ا حدددديمًل مادددد  مدددي ااددددتطيع مددد  اتددددب المددددة 

 صمخطوطي  ريدبس. 
الشلخ الجزا  غ ف  م   بيلاامي، الذي    فوا ف ا  بغلة اإلفيدس مد   س تد ا ات ل 

كمددددي ايردددده بدددد،  الشددددلخ صالملتشدددد ق،  صدددد اقي  ي اادددداهم صي اادددداور   اددددب ا ددددتل  
قومليتهما صزابه ا ،  مدكهم فد  بحلتهدم إلدب الشد قا يضتدبس مدكهم مدي يكادع الملدام، ا 

جدد  الملددام،  صتمدد رهما صهددذا مددي جاادد  صيرابلددهم مددي ي سدده اددميحة اإلاددلي صم ر،تدد  صم
فدد   دد اد حاضددي  اللالدداة التدد  ت ددل الشدد ق بدديلغ  ا امددي شدده  لدد  ال  ،دد صن. امددي 
شيبل الجزا  غ ف  تح ي  با  ال حف الم د يةا صادين ياادف فد  لليللد  صأصقدي  
ف ا دد   اددب التدداللفا ف ددين مدد  أهددم  ثدديبه فدد  تاددك الاتدد س اتددي  فدد  الحدد يث )توجلدد  

أصددول امثدد (ا جمددع فلدد  زبدد س مددي جددي، فدد  اتددب أصددول الاضدد  صم ددطاا الكظدد  إلددب 
الحددد يث مدددد  الضوا ددد  صالاوا دددد  بشدددال يدددد ل  اددددب اددداة إطددددلع صفهدددم  م،ددددق مادددد اب 

 الش ياة. 
بادد  الدديي ال صلددة الا بلددةا فا،كتدد  الحاومددة الا بلددة مدد ي ًا  1919 دديد إلددب دمشددق اددكة 

وًا فد  المجمدع الاامد  الا بد ا إال  يمًي ل اب ال تدب الوطكلدة الظيه يدةا صارتخدب   د
أن أقيمت  لم ت ي أك   م  أبباة أشه ا فض  اشت  بد  مد ض ال بدوا فتدوف  يدوي االثكد،  

 ا صدف  ف  ااا قيا،ون تكا،ذًا لوص،ت . 1920ايرون ال ير  اكة  5الموافق 
تددد ل الشدددلخ الجزا ددد غ ال  ،ددد  مددد  المؤلادددي  التددد  تددد ل  ادددب  امددد  الغزيددد  صثضيفتددد  

 اةا صطرباه أك  هي ف  حليت  صبإش اف . الواا
 الم اجع: 

ا 1986د )تيبيخ  امي، دمشق( د. شا غ فل لا داب الا  ا دمشقا الطبادة امصلدب 
 (. 380د 366الجز، امصلا ص)

 (. 278د 268ا ص)1991د )المايص صن( محم  ا د  ا ا داب صيدبا ب، ص  
ا 1992يد، ا ب،د ص ا الطبادة الايشد س د )ام لي(  ،  ال ي  الزباا ا داب الاادم لمل

 (.222ا 221المجا  ال يلثا ص)
 ـــــــــــــــ
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 كـامل الغـّزي 
 

فد  م يكدة حادب.  1853هو ايمل ب  حل،  ب  محم  ب  م طاب البيل ا صل  ادكة 
صالددد ه الشدددلخ حلددد،  البددديل  صلددد  فددد  م يكدددة  دددزسا فددد  أاددد س اشدددته   بددديلاام صالا دددل 

 ددة صالتجدديبسا دبس فدد  امزهدد  صادديف  إلددب طدد اباس الشدديي صالوجيهددة فدد  ملدديدي  الزبا 
صاشدددته  با دددا  ف،هددديا ثدددم د ددد  لاتددد بيس فددد  م بادددة حادددبا فاددديلج  ادددوي الشددد ياة 
صالح يث صالمكطق صالاغة صامد  الا ب  فاح   ره ة ف  ية صأدبلة. صاشته  بيلغزغا 

 أشه .  توف  ف  الخيملة صال لث،  م   م ه صا  ابك  ايمل ال يتجيصز تلاة
رشا ايمل الغزغ ف  اكف زصج أمد  الدذغ أحلد  ب ييتد ا صلمدي بادل اد  ال باادة د دل 
ال تدددي  صمدددي اددديد يدددتم الايشددد س حتدددب حاددد  الضددد  ن ال ددد يما صد دددل باددد  ذلدددك )الم بادددة 
الض ريصلة( فتيبع ف،هدي دبصاد  االبت ا لدة صال يرويدةا صف،هدي حاد  أك د  مد   شد ي  ألدف 

لشيطسلة ص ضدود الجمدين لالد،وط . ثدم ارتضدل باد  ذلدك إلدب ب،ه مكهي ألفلة اب  ميلك صا
الااوي الايللة ف بس التال،  صالح يث الكسوغ صالاض   اب ش،وخ صأ لي با ه م ل الشلخ 

 محم  الحا،ل صالشلخ م طاب ال  دغ. 
ات ل ايمل الغزغ باص قي، أبل  صمايبف ا صبال إلب مجيلس صال  حاب  رذال )محم  

ر ( فا جددب الددوال  بذاي دد  صما فتدد  صق بدد  إللدد ا صلمددي ررضددل الددوال  بشدد غ بيشددي الشدد صا
حيكمًي لاحجيز اصطحب  ماد  صجااد  إميمدًي لتادك الدسلدا فد أ  الد ييب المض ادة ص د   
بلدًا با، س صاااة فتاتا  ضا  صتكب  ذهك ا ل   مضيم  هكيل لم يطل مك د  مد  ثميرلدة 

 ار . أشه ا من الوفيس أدباه ذلك الوال  الش ص 
صلمي بجع إلب حاب ااتارف دباات  صد دل )الم بادة الا ميرلدة( صظدل ف،هدي حتدب ادكة 

ا ارضطع  للهي إلب طاب الااوي الاضالة صالكضالدةا ثدم تضادب فد  صظدي ف ال صلدةا 1875
فاصبا ت جميرًي لمطباة الواليةا ثم   وًا ف  محامة التجيبسا ثم   دوًا فد  المجادس 

ة لجكددة اآلثدديب صب ياددة تح يدد  مجاتهدديا صامددي تددولب تح يدد  السادد غ بحاددبا صتددولب ب يادد
 ج ي س الا ا  ال املة صاماسوعلة بحاب رحو  ش ي   يمًي. 

مددددل  الغددددزغ الوظددددي فا فياددددتضيل لتادددديط  بادددد  ام مدددديل الخيصددددة صار دددد   إلددددب 
التاللفا ح،ث أرشا مؤلاًي  خمًي امي ه ) ره  الذهب ف  تيبيخ حاب( أراق فد  ادس،ل 
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ا  اكوا  طوياة م   م ه. صق  جمع هذا المؤلف ألوان البحدث  د  تديبيخ جما  صتالل
حاددب فددد  )صدددكي اهي صم ابادددهي صمدددذاهسهي صأدييرهددي ص يداتهدددي صحليتهدددي االجتميعلدددة فددد  
مختاف أحلي هي الض يمة صالح ي ة( بامهي الغزغ ب يشت  صصقف  ا،هدي بكالد . صقديل فد  

ع هذا ال تي ا صأص    اب تاللا  مد  مض مت : )صبا ا فإر  مكذ زم  با،  أ ير  جم
رضدد   مدد غ صجددوه  مدديل  مددي يلددت    م ادد  مدد  أم دديل . صقدد  تتبادده مدد  أجادد  الادد د 
ال  ،دددد  مدددد  ال تددددب التيبيخلددددة ص ، هدددديا صت دددداحه زهددددي، مي ددددة مجادددد  مدددد  اللددددجل  
المحاوظة ف  المحامة الش علةا صت س    كي، زا  ًا ف  اإلطلع  ادب دفديت  الد صا   

ص اددب مددي هددو مدد    فدد  الماتبددي  الخ، يددة صامهالددة مدد  المجدديملع صال قدديع  ال اددملةا
الخ وصددلة التدد  اددط هي ذصصهددي فدد  بادد  شددؤصن تيبيخلددة ذا  أهملددة  ظلمددة فدد  
صقتهدديا ف كدده ال أصددل إلددب مددي يهمكدد  أمدد ه مدد  هددذه المددواد إال بادد   كددي، شدد ي  صراضددة 

با دددهي إلدددب تحمدددل  بيهظدددة. صاكددده فددد  أثكدددي، ااتض دددي   أ بددديب اآلثددديب أ دددط  فددد 
مشيق اماايب متما  م  اإلطلع  ادب حالضدة حيلهديا صأكتدب  كهدي اتيبدة تحض،دق ال 

 كتيبة تضا،  صتاا،ق(. 
كمي تااه الغزغ إلب الشا  الا بلة الض يما فجمع أشايب قوم  م  بلد الشيي صتكيصلهم 

شد صح المتكسد  بيل بااةا امي جمع أشايب الض مي،ا صاجتادب المخطوطدي  الكديدبسا فضد أ 
صدصاصي  العبيا،، ا صارتهب إلب فهم  م،ق لاشا  الا ب  صالاغدة الا بلدةا لدذلك ا تديبه 

ا صقد  جادل هدذا الاد ع 1921المجمع الاام    وًا فل ا ثدم ب للدًي لا  د  بحادب ادكة 
ف  قاب اماواق ال ا الدة لام يكدةا صجمدع فلد  ماتبدة  كلدةا ف دين الشدلخ ايمدل الغدزغ 

ار  صأبكي   الطل  يحال صيش ح لهم مدي جدي، فد  هدذه ال تدبا لدذا ادين يجتمع إلب إ و 
 ف ع المجمع رواس لتخ يج شبي  ا ، ي  باغوا مساغًي  ظلمًي م  الاام صالجيه. 

كمي أحس الشلخ الغزغ ح،  ق أ التديبيخ اإلادلم  صذاد  اللدك،  الهج يدة فلد  باييمهدي 
شددهوب الغ بلددة بيلا بلددة صاللددك،  صشددهوبهيا صمدد  حيجددة إلددب جدد اصل تلددتهل موازرددة ال

الهج يدددة ييلم،لديدددةا فدددالف )ال صزريمدددة ال ه يدددة( صالتددد  اادددتاسه مكددد  صقتدددًي طدددويًل فددد  
 حلي  ال يي لي  صبام امبقيي. 
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ب للدًي لهديا صظدل  ادب ذلدك حتدب   د   1930ا تيبت  )جمعلة الايديي ( بحادب  ديي 
ش هي مجاة الايديي  ماتزس ببحوثد  أييم . صاين ي ال ف،هي مضيالت     حاب ص ثيبهي تك

 ص با  . 
رظم ايمل الغزغ الشا ا صاين يليي  بصح الا د  فد  شدا ها امدي اشدته   كد  شدا  
الاسددث بيلكدديس أص اللددخ ية الجم،اددةا صاددجل فدد  شددا ه ال  ،دد  مدد  أ  ا دد  الخيصددة 
  صالايمددة. صلدد  ق دد، س  دديم س جااهددي فدد  مي ددة ص شدد ي  ب،تددًي رظمهددي بمكياددبة صالدس ابكدد

)حلدد،  فل ددل(ا صشدد ح هددذه الض دد، س ص اددق  ا،هددي صجاددل ف،هددي اددل اآلبا، التدد  ي يدد  
البك  أن يتخذهي صأن يتاامهيا صجال هذا الش ح ف  بايلة باكوان )الضول ال د يا فد  
امد  ال حلا( صه  ال تضف  ك  الك دي ا الجيمد س صارمدي ت دم مااومدي  شدتب  د  

ض دي، صالضد با صمدي أصددي  اممدة اإلادلملة مدد  الاد ق صالمدذاهب صالض بيدة صاللددافلة صال
ذلدك ااد   اددب مد   التدديبيخا امدي ت دمكه  با، الياددلة صاجتميعلدة شدد ي س الجد أس فدد  
أييمدد  دفادده اللدداطة إلددب الغ ددب مدد  مؤلاهدديا صا ددط ت  إلددب الهدد   إلددب حدد،  هدد أ 
الحيل. امي اتب باي ل  د س فد  اإلصدلحا صمضديال  ا ،د س رشد هي فد  صدحف حادب 

   صالضلطكط،كلة صدمشق حول مو و ي  مختااة. صب، ص 
ا توف  الشلخ ايمدل الغدزغ صدفد  فد  1933ف  صبيح ال ير   ش  م  ايرون ال ير  

حاددبا صأالمدده لتاب،كدد  حااددة  ظلمددة  دد د ف،هددي الخطبددي، مزايدديه. قدديل فلدد  أديددب حاددب 
ي ا ادديم  ال لدديل : )شددلخ تم ادده فلدد  طسلاددة الاامددي،ا صذصق امدبددي،ا صرز ددة المجدد د

 صصدا ة الظ في،ا صجميل الشلخو ة ف  فتوتهي البيامة(. 
 م   ثيبه: 

 د مؤلف )ره  الذهب ف  تيبيخ حاب(ا طبع مك  ثل  مجا ا  م  أصل أبباة. 
 د )جل، الظامة ف  حضوق أهل الذمة( مخطوط. 
 د )بص ة الغكي ، ف  حضوق الكلي،(ا مخطوط. 

 د )ديوان شا (ا مخطوط. 
  ل ف  ال    صالكحو صامد . ص ،  ذلك م  باي

 الم اجع: 
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ا 2000د )م يدب ال بااة امدبلة( يواف أادا  دا د ا ماتبدة لسكدينا الطبادة امصلدب 
 (. 966،967ص)

ا 1980د )ام لي(  ،  ال ي  الزباا ا دابالاام لامليد، ا ب،د ص ا الطبادة الخيملدة 
 (. 217الجز، الخيمسا ص)

ددد 224ا ص)1961 هينا داب المادديب ا م دد ا ددد )قدد مي، صمايصدد صن( د. ادديم  الدد
234.) 

 ـــــــــــــــ
 
 



 416 

 الشيخ كامـل القصـاب
 

هددو محمدد  ايمددل بدد  أحمدد  بدد   سدد      ددي الض ددي . صلدد  بحدد  الاض،بددة ب مشددق  دديي 
ا صمكسه أا ت  حمصا ااتوطكه أا ت  دمشدق قسدل قد ر، ا ص ماده بيلتجديبس. 1873

و فد  اللدديباةا ف ااد  جدد ه ممد  المشددهوب بدداب  رشدي محمدد  يتلمدًي ح،ددث تدوف  صالدد ه صهدد
  ا  ا يم. 

ده. ثدم  ق أ محم  ايمدل الض دي  فد  ال تيت،دبا صتاادم قد ا،س الضد  ن ال د يم صحاظد  صجدو 
تاضدددب مبددديدئ الاادددوي الا بلدددة صالاضهلدددة  ددد  شددد،وخ   ددد ها فدددلزي الشدددلخ  سددد  الحادددلم 

مد  المحد   الشدلخ بد ب امفغير ا ح،ث ق أ  ال  الاض  حتب ب ع فل ا صامع الحد يث 
الدد ي  الحلددك ا صت دداع فلدد ا صأ ددذ  دد  الشددلخ أمدد،  امبردديلصط ص ،دد ه  اددوي الا بلددة 

 با ص هي. 
صلمي بال الخيملة صالاشد ي  اديف  إلدب م د  صالتحدق بيلجديمع امزهد ا صح دل  ادب 
الشهيدس الايلملدةا ص دلل ذلدك تاضدب  ادم التالد،   ادب الشدلخ محمد   سد ها امدي تاضدب 

 لخ محم  بخ،ه مات  م   ص اب أم يلهمي.  اب الش
كين الض ي  ذا  مل دلص ا  ر   ف  حيل صبيه بيلاتوس صالم ص،س صالغ،د س  ادب أهدل 
حل ا ممي يذا  ل  بيلحم  صال كي،. ا يم ام لقا ري ج الد أغ بد ًا باصد قي  ا ال يدالو 

ي فدد  صددايت  جهدد ه فلمددي فلدد  صددلح أمتدد ا دا ددم التا ،دد  بهدديا يحددب الاامددي،. صأبدد ز مدد
ر يل  ف  اس،ل بفاة شان أمتد ا صادعل  فد  مجديل رشد  الاادم صال ضيفدة. صباد   ودتد  
م  امزه  بأ  ال صلة الا ميرلة تكهيبا فااس مع  س  الغك  الا يل  صتوف،ق البليط 

 ص يب  الشهيب  ص ، هم م  بجيال  الا   )جمعلة الا بلة الاتيس( الل ية. 
مدد ابس ابت ا لددة أهالددة مدد س يلدد، سا ثددم أاددس )الم باددة  اشددتغل الض ددي  بدديلتاالم فدد 

الا ميرلة( صيبفًي  ا،هي م  ميل  صصقت  ف  اس،ل إرشي هيا صه  م بادة أهالدة فد  حد  
السزصبيددة   فدده بياددم  )الم باددة ال يمالددة(ا صتددولب إدابتهددي مددي يضدد   مدد  ببددع قدد نا 

الا ميرلدة ادل التضد ي ا  تخ ج مكهي بجيل بيبزصنا ص    ماخ س السلدا صقد بتهي ال صلدة
فضساه م  يحمل شدهيدتهي فد  اا،تد  الطدب صالحضدوق ص ، هدي دصن فحدص صال ا تبديبا 
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صاين يختيب لهي أايتذس م  اال ت يص،  ف  شدتب الاادويا صاشدته  بحزمد  صجد ه فد  
 إدابت . 

ارت ب  الوطك،ون لالا  إلب م   صاالجتمديع باقطدي  حدز  اللم ازيدة ايلشدلخ بشد،  
،دددق الاظدددم ص ، همدددي مددد  الدددذي  ي  سدددون تحددد ب الدددسلد الا بلدددة مددد  امتددد الا ب دددي صبف

صاالتايق  اب  طب الامل. صبا  صصول  إلب دمشق بشه  صاح  اب   ال  امت الا 
صأباددداوه إلددددب اددددج   يللددددةا صبادددد  اددددجك  أببادددد،  يومددددًي حيكمدددد  جمدددديل بيشددددي بكالدددد ا 

تغيل بيلللياةا صبدان ادا ه إلدب صااتطيع بج أت  صبل تة إقكي   بس ا،ت  م  تهمة االش
 م   اين مابي  ثضيفلة تتااق بيلم باةا فاطاق ا اح  ص يد إلب دمشق. 

ص ك مي بطش االتحيديون بيلز مي، الوطك،، ا ايف  الض دي  إلدب بدلد الحجديزا فكدزل 
 ددلاًي  اددب الشدد يف حلدد،  بدد   ادد  الددذغ أقسددل  الدد  صاهددتم بدد  صصاله ب ياددة مجاددس 

م باددة ثيرويددة ايردده م دديل التااددلم ال ددحلا صالت بلددة الايللددةا صبضدد   المادديب  مددع إدابس
 هكيل اكة صر ف اللكةا صق  حام  ال  االتحيديون بيإل  اي غليبلًي. 

صبا  اليي ال وبس الا بلدة ارتضدل إلدب م د  من الامدل الللياد  ف،هدي أبحدب مجدياًل مد  
أجل الض لة الوطكلة  الحجيزا صهكيل أاس )حز  االتحيد اللوبغ(ا صبض  يايفا م 

 حتب ص اه الح   أصزابهي. 
صبا  الح    يد الض ي  إلب دمشقا صأاس ف،هي )الاجكة الوطكلة الاالي( لا فيع  د  
حضوق السلدا صاين م  المؤي ي  لااه  الفل ا . صلمي د دل الا رلد،ون ادوبيي حامدوا 

  إلددب مللدداونا  الدد  بيإل دد اي غليبلددًي أي ددًيا بلددسب تح ي دد  الكدديس صجماهددم لاتوجدد
فه   إلب حلايا صهكيل أرشا م باة بيالشت ال مع  ز ال ي  الضلييا صاين  ما  ف،هي 

 كاما  بم باة دمشق الت  ت اهي ص ا،هي صل اه ي علين شؤصرهي. 
ص دددلل هدددذه الاتددد س تكضدددل بددد،  فالدددط،  صم ددد  يامدددل لاض دددلة الوطكلدددةا صاددديف  إلدددب 

لجمددع الددين الادد  ا صفدد  اددكة  1922ة الددلم ا صقيبددل اإلمدديي يح،ددب حم،دد  الدد ي  اددك
ااددت  يه الماددك  سدد  الازيددز  ل ادداود إلددب ماددة الما مددة ص هدد  إللدد  بم ي يددة  1925

مادديب  الحجدديزا فااددس  ددلل اددكة صر ددف ثلثدد،  م باددة فدد  أرحددي، مختااددة مدد  
الحجيزا صهكديل أصد،ب بيلزحديب صأشد    ادب الهدللا فلديف  إلدب فالدط،  لاتد اصغا 

  لج طويل داي  ش  اكوا .  صشا  م  م    با 
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ا  دديد محمدد  ايمددل الض ددي  إلددب دمشددق بادد  صدد صب الااددو الاددييا 1937صفدد  اددكة 
صبأ  م بادددت  قددد  ت دددي،ل شدددارهيا صقدددل طلبهدددي إذ مددديلوا إلدددب مددد ابس الحاومدددة التددد  
قدد ب  صزابس المادديب  صقتئدددذ إال تضسددل إال شددهيدتهي لددد  ول الجيماددةا فاحددب أن يخددد ي 

ة الاامددي،ا بادد  أن فشدداه ملدديعل  مددع اياددة الادد  ا فااددس الددسلد  دد  ط يددق ره دد
بطادب مد  أهددل الاادم )جمعلددة الاامدي،( التد  ريلدده ت د يحًي باددملًي مد  صزابس ال ا الددة 

ا صمهمتهددي دفددع مددي تادد ض لدد  اإلاددلي مدد  إلحدديد صافلدديد 1937تشدد ي  ال ددير   8فدد  
ي    وًاا صص دع صمضيصمةا صايره تحه ب يات ا صق  بال   د مؤال،هي صاح ًا ص ش  

لهدي دادتوبًا يس د،   ييتهديا صرظيمهدي الد ا ا  الما دلا صطد ق تموياهديا صردص ال ادتوب 
 ادب أن  ييددة الجمعلدة االهتمدديي بشدؤصن الملددام،  صمؤالديتهم ال يكلددةا صبفدع ملددتو  
الاامي، صالمتاام، ا صجمع اامتهما صال  وس إلب   تايلب بيلحامة صالمو ظة الحلدكةا 

 لاجمعلة بيلشؤصن اللليالة.  صأن ال د ل
كدددين مددد  أبددد ز أ مددديل الجمعلدددة إرشدددي، الماهددد  الاامددد  الددد يك  ب مشدددقا صا ت،ددد  لددد  
امايتذس امكاي،ا صص ع ل  ب ريمج يجمع ب،  ال ضيفت،  ال يكلدة صالا د ية. امدي ف د   
الجمعلددة بتااددلس  دد س مدد ابس أصللددة ذا  صددا،  فدد  جملددع أرحددي، الم يكددة لمايفحددة 

م ابس ابت ا لة ذا   ملة صاو  يتاهل ف،هي الطيلب لا  ول فد  صداو  امملةا ص 
 الضلم ال يروغ م  الماه  صف  الم ابس التجه،زية. 

كمددي اددين لاجمعلددة مواقددف  ظلمددة إيجيبلددة مددؤث س مكهددي: إلغددي، قدديرون الطوا ددف الددذغ 
أباددداه الجمعلددة احتجيجددًي شدد ي  الاهجدددة  1939شددبيط  10ص ددا  الا رلدد،ونا صفدد  

قدديرون الطوا ددف المددذاوب إلددب ب ددلس الجمهوبيددةا صالمجاددس الكلدديب ا صالددوزبا،ا بشددان 
صالماوض الليم ا صالمك ص  الليم ا صجمعلة اممم المتح سا صلجكة االرت ا ا صصزي  
الخيبجلة الا رل . صجي، ف    د  االحتجديج: )صجمعلدة الاامدي، تحمدل الحاومدة تبادة 

لديج الملدام،  فد  ادس،ل ديدكهم ص ،د تهم  ادب مي يكتج    بضي، هذا الضيرون مد  أثد  ه
أحادديي  ضي دد هم(. صقدد  أثدد  هددذا االحتجدديج فدد  امصادديط الللياددلةا فلددضطه حاومددة 
)جم،ل م دي( بلسب توالا   اب الضديرون. صا د   م اجادي  الجمعلدة  ادب الحاومدةا 

 صارتضيداتهي لهي صمواقاهي الش ي س ف يقه بهي ص ييضتهي فا اضه أبوابهي. 
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مدددل الض دددي  إلدددب جيردددب أ ميلددد  هدددذه تددديج ًا أادددس شددد اة تجيبيدددة فددد  م ددد  كدددين اي
تمدديبس تجدديبس )المددواد الغذا لددة(ا ج يئددًي فدد  الم دديببة باموالدد ا صلدد   ضدديبا  فدد  حلاددي 

 ااتولب  ا،هي ال،هود. 
 ت ل م  المؤلاي  اتيب، : 

 د ذا   موقاة حط،  )بيالشت ال(. 
 الشت ال(. د الكض  صالسلين ف  دفع أصهيي  ،زبان )بي

أصي  ايمل الض ي  م ض ف  الم يرة ف  أ  يي  حليت ا فازي دابه مد س طويادةا ثدم 
شا ا صمي لسث أن ألم ب   يبض ف  دمي   لم يمها  او  ثلث،  ادي ةا صادين ذلدك 

ا صصيد  يوي صفيت  ا ط ابي  لااع ف،هي ال صيص ف  ادمي، م يكدة 1954ف   يي 
اة أف اد ف  ب،ت ا صتلااوا بكاشد  بد،  امزقدةا دمشق زم  الشلشاا ا ف اب  ال  ب 

 صدفكوه ف  قس  صال ه بمضس س البي  ال غ،  بجواب ال حيب  الجا،ل بلل الحبش . 
 الم اجع: 

دددد )موادددو ة ام دددلي(  ،ددد  الددد ي  الزبااددد  ا داب الاادددم لامليددد، ا ب،ددد ص ا الطبادددة 
 (. 13ا الجز، الليبعا ص)1980الخيملةا 

الضد ن ال ابدع  شد  الهجد غ( د. شدا غ فل دل ص  د صن ا دمشدقا د )تيبيخ دمشق ف  
 (.667د 657ا الجز، ال ير ا ص)1986الطباة امصلب 

 ـــــــــــــــ
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 محمد المبارك
 

فد  م يكدة دمشدق. رشدا  1912هو محم  ب   س  الضيدب بد  محمد  المبديبلا صلد   ديي 
بل ادين مد   امدي، الاغدة ف  أا س ما صفة بيلاام صالتضو  صال لحا فج ه محمد  المبدي

الا بلددةا لدد  ر دد  صشددا  صلدد   ثدديب م صيددة تدد ل  اددب ف ددا  صما تدد . صصالدد ه الشددلخ  سدد  
الضيدب المبيبل  لمة دمشق ف  الاغة صامد ا اين م  أ  ي، الاجكة الت  ألاه ف  
 هددد  المادددك فل دددل امصل لتا يدددب الم دددطاحي  الالدددا يةا امدددي ا ت،ددد    دددوًا فددد  

شددق حدد،  تااللدد ا صاددين اددذلك  يلمددًي بيللدد، س صصقي اهددي صبتدد اجم المجمددع الا بدد  ب م
ال جدديل صمشدديباًي فدد  الااددوي اإلاددلملة صمتضكددًي لاغددة الت الددة ص يبفددًي بيإلرجا،زيددة. صلددد  

 باي ل أدبلة مطسو ة صش ح لاش  م  مضيمي  الح ي غ. 
متاوقًي ف  دبس محم  المبيبل الم حاة االبت ا لة ثم ال يروية ف  م ابس دمشقا صاين 

دباات   يصة ف  الاغة الا بلة صال يي لي ا صاين ل  م،ل صا ا إلدب الاادوي الا بلدة 
صالاادددوي اإلادددلملة. ثدددم تددديبع ال باادددة الجيمعلدددة فددد  دمشدددق فددد  االدددة الحضدددوق صفددد  

 . 1935اآلدا ا صأرهب ال باات،  ماًي ف  اكة 
صف  الملدي، يد بس  ادب كين محم  المبيبل يكتظم ف  ال بيح ف  ال بااة الكظيملةا 

شلخ  امي، الشديي فد    د ه الشدلخ محمد  بد ب الد ي  الحلد،ك ا صقد  اادتايد المبديبل 
مدد   امدد  صقدد أ  الدد  الكحددو صال دد   صالتالدد،  صالم ددطاا صالادد ا   صأصددول الاضدد  
صال لي صالسل ة صالحلي  صالجس  صالهك اة. امي اين ي بس  اب الشلخ االم الجك غ 

 مة الاغوغ الشلخ  س  الضيدب  اوي الاغة الا بلة. ص اب صال ه الال
صاين المبيبل ف  هذه الات س متداث ًا بديمم،  شدا،ب أبادلن صبمؤلايتد ا صمدي ادين يكشد ه 
ف  ال  وس إلب الوح س اإلالملة صالتح ب م  االاتاميب. صق  أتلا ل  االلتضي، بيمم،  

 ف  بيبيس  ك مي اين طيلبًي ف  جيماتهي. 
  أث صا ف  توجل  المبيبل الا د غ مد  الضد مي، بثثديبهم التد  ق أهدي: ابد  تلملدة صاين مم

صتام،ذه اب  الم الجوزيةا ذلك أر  صقع ف  ماتبة جد ه  ادب اتدي  الحلدبة البد  تلملدة 
فا جب بتا ، ه صرضيش  صبح  ا امي ق ا اتي  )الطد ق الحاملدة فد  اللليادة الشد علة( 

بدد  الاددلم صاددين ح،كئددذ طيلبددًي فدد  الحضددوق. صلهددذه ثددم اطاددع  اددب )أ ددلي المددوقا، ( ال
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ال تب ال لثة صاة بيلااوي الحضوالة فاتحه أميم   فيقًي ج ي س صاشاه ل     جوارب 
م   ظمة التش يع اإلادلم  صمد  إبد اع الاضهدي، صالما د ي  الملدام، ا ثدم اطادع  ادب 

  ال ددددوف،،  مجمو ددددة باددددي ل ابدددد  تلملددددة ص ، هددددي مدددد  ال تددددبا فياددددتهواه الكضدددديش بدددد،
 صاللاا،، . 

با  أن تخ ج محم  المبيبل م  الجيماة اللوبيةا أصف ت  ال صلدة مدع مد  أصفد تهم إلدب 
جيماة اللوببون فد  بديبيس ل،د بس فد  االدة اآلدا  صفد  ماهد  ال باادي  اإلادلملة 
التدديبع لهددي ثددل  اددكوا . دبس فدد  اللددكة امصلددب امد  الا بدد  صال ضيفددة اإلاددلملةا 

ملتش ق،     ا با صا ، ًا مي اين ي حا لهم مااوميتهم. ص  ص اللدكة ص    ال
ال يرلدة مدد  دبااددت  ل بااددة امد  الا رلدد  ص  دوبه صفكوردد  صأ لمدد ا صاددين مدد  أبدد ز 
أاددديتذت  امادددتيذان الملتشددد قين المشدددهوبان: ميبادددل  صمياددد،ك،ون. أمدددي اللدددكة ال يل دددة 

ابديب  امدي، االجتمديع الا رلد،، .  فخ  هي ل بااة  ام االجتميع صاين أايتذت  مد 
صق  ااتايد المبيبل م  ف    امد  الا رل  ص ام االجتميع ااتايدس اس، س ج ًا ماكتد  
مدد  الولددوج فدد  صددملم ال ضيفددة الغ بلددة صالتا ،دد  الغ بدد  صمذاهبدد  الا  يددة صامدبلددة مدد  

 مكيباهي امص،اة ص   ط يق اال ت يص م  أهاهي. 
 ادددب محي ددد ا  الجيمادددةا بدددل ادددين يح ددد  المكتددد يي   صلدددم ياددد  يضت ددد  المبددديبل

صالمحي دددد ا  الايمددددة صيتدددد دد  اددددب مختاددددف المايهدددد  الااملددددة صالكددددوادغ  اددددب تادددد د 
اتجيهيتهددي صألوارهددي. صقدد  تادد   فدد  بدديبيس إلددب جمعلددة الاامددي، الملددام،  الجزا دد ي، ا 

ايرده أشدمل صاين يت دد  اب رواديهم صيتايصن ماهم ف  مجيل ال  وس اإلالملة الت  
 م  محيببة االاتاميب صالتح ب صاالاتضلل. 

 دديد محمددد  المبددديبل مددد  بدديبيس مجددديزًا فددد  امد  الا بددد  صفدد   ادددم االجتمددديعا صتدددم 
أاددتيذًا لدددد  الا بدد  فدد  الم باددة ال يرويددة بم يكددة حاددبا ص ددلل  1938تا،،كدد   دديي 

 ي ادددة  ل صجدددوده فددد  هدددذه الم حادددة مددد  حليتددد  فددد  حادددب تدددزصج زصجتددد  الحاسلدددة مددد  
السلدديرور  الما صفددة بدديلاام صال ددلحا صهدد  أي أصالده. صظددل فدد  حاددب اددكت، ا ثددم رضددل 
إلب دمشق صتيبع ف،هي مهمت ا ح،ث دبس ف  ثيرويتهي ال س   امد  الا ب  صام لق 
صالمكطددق صالك ددوص الاالددفلةا صدبس اددذلك فدد  داب الماامدد،  الاالددي صاددين لدد  رشدديط 
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ة فدد  مختاددف رددوادغ الايصددمة فدد  شددتب المو ددو ي  ماحددوظ فدد  المحي دد ا  الايمدد
 ف  الاغة صامد  صالض ييي االجتميعلة صاإلالي. 

تددم جدل، الضدوا  امجكسلددة  د  ادوبيةا صايردده ب ايدة الحادم الددوطك   1945صفد   ديي 
الملددتضلا صجدد   فدد  صزابس المادديب  تكظلمددي  ج يدد س اددين مدد  جماتهددي إحدد ا  لجكددة 

ف مددد  مختادددف اال ت يصدددي  لو دددع الخطدددب صالمكددديهج فكلدددة  الدددي فددد  الدددوزابس تتدددال
صامرظمةا امي تم إح ا  ه،ئة تاتلشلة لاتاالم ال يروغ ف   موي اوبيةا فا،  امادتيذ 
محمدد  المبدديبل   ددوًا فدد  الاجكددة الاكلددة لات بلددة صماتشددًي ا ت يصددلًي للددوبية لمدديدت  

لددوبية التدد  اددين الاغددة الا بلددة صالدد ي . ص دد  هددذا الط يددق  دد   جملددع المحيفظددي  ال
يزصبهي صا ، ًا مي اين يااف بتاتدلش مدواد الاغدة الا رلدلة صالاالداة لاد ي صجدود ماتشد،  
ادف بو دع مكديهج الاغدة الا بلدة صالد ي  لامد ابس  لهذه المواد يومئذ. صفد  تادك الاتد س ار
ال يروية مكا دًاا ص مل ف  ذلك  مًل جيدًا ااتغ ق رحو شده ي  أرجدز  للهمدي ص دع 

 الميدت،  لجملع اكوا  التاالم ال يروغ الله. مكيهج 
أق دد  اماددتيذ المبدديبل  دد  التاتددلش صاقت دد   مادد   اددب   ددوية  1946صفدد  اددكة 

الاجكددة الاكلددة صذلددك بلددسب مددي قدديي بدد  مدد  رشدديط إاددلم  فدد  المحيفظددي  التدد  اددين 
يزصبهدددي لاتاتدددلشا صذلدددك بإلضدددي، المحي ددد ا  الايمدددة فددد  أهدددم المو دددو ي  المتااضددددة 

 الي صالتا يف ب  وت  أص بيلض ييي اإلالملة المايص س. بيإل
قدد ي ااددتضيلت  مدد  صزابس الت بلددة ل،ددتما  مدد  ت شددلا رالدد  للرتخيبددي   1947صفدد   دديي 

الكليبلدددة  ددد  م يكدددة دمشدددق تاسلدددة ل غبدددة بابطدددة الاامدددي، صالجمعلدددي  اإلادددلملةا صقددد  
. امددي  دد،  1958د  1947ارتخددب ثددل  مدد ا   دد  م يكددة دمشددق  ددلل الاتدد س مدد  

صزيدد ًا لدشددغيل الايمددة ثددم صزيدد ًا لامواصددل  ثددم  1952د  1949المبدديبل  ددلل الاتدد س 
الددذغ تمدده فلدد   1958صزيد ًا لازبا ددة. صااددتم  رشدديط  اإلاددلم  اللليادد  حتددب  دديي 

الوحددد س بددد،  م ددد  صادددوبية صح،كئدددذ ار ددد   إلدددب الامدددل الجددديما  الاامددد ا صف دددل 
حي دددد ا  ل، فددددع ملددددتو  الددددو   اإلاددددلم  الادددديي  كدددد  التدددد بيس صال تيبددددة صالضددددي، الم

 الجميه،  اإلالملة. 
   ااتم ابه فد   1947لم يمكع رشيط اماتيذ محم  مبيبل اللليا  مكذ أصا    يي 

بت بيس ميدس فض  الاغة ثدم ال باادي  الض  رلدة  1948الت بيسا فض  ااف ف  أصا ل  يي 
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ماة دمشقا صااتم  ف  تد بيس هدذه المدواد ف  قلم الاغة الا بلة ف  االة اآلدا  بجي
. امدي 1966رحوًا م   ش  اكوا . صارضطع فت س ثم  يد لت بيس فضد  الاغدة حتدب  ديي 

ا صشدديبل 1954 دد،  أاددتيذًا فدد  االددة الشدد ياة فدد  جيماددة دمشددق مكددذ تااللددهي اددكة 
مشدديباة أاياددلة فدد  ص ددع  طتهددي صمكيهجهددي. صحدد،  أرشددئه امقلدديي فدد  ال الددة اددين 

 1958قلم الاضي   صامديين. امي تولب  ميدس االة الش ياة ف  جيماة دمشدق )ب لس 
( صذلك با   م، هي امصل اماتيذ الد اتوب م دطاب اللدبي  . صادين مجادس 1963د 

مم ًل ل  ف  المجاس ام اب لاتخطدلب الجديما   1960جيماة دمشق ق  ا تيبه  يي 
 الايي. لاجمهوبية الا بلة المتح س ف  الضيه س لذلك 

صتددم ارت ابددد  مددد  جيماددة دمشدددق إلدددب جيماددة أي دبمدددين اإلادددلملة فدد  اللدددودان تاسلدددة 
أادتيذًا صمشديباًي فد  التخطدلب صب للددًي  1969د  1966لطادب مد ي هيا فامدل ف،هدي مد  

ق ي اادتضيلت  مد  جيمادة  1968لضلم ال بااي  اإلالملةا صف   لل هذه الم س  يي 
الحضوق بجيماة الخ طوي ميدس الللياة الشد علة. صفد  دمشق. امي أر  دب س ف  االة 

اقت ح  ال  صزي  المايب  ف  المما ة الا بلة اللاودية الامل ف،هيا فضسل  1969 يي 
ددد،  أادددتيذًا صب للدددًي لضلدددم الشددد ياة صال باادددي   صا تددديب اإلقيمدددة فددد  مادددة الما مدددةا ص ر

 داهي مرد  ادين قد  اشدت ل اإلالملة ف  االة الش ياة بماة الما مةا صادين  يبفدًي بو 
ا صبض  ف  هذا الامدل أببدع ادكوا  1964ف  ص ع  طتهي صبا  مكيهجهي ف   يي 

ثددم  ردد،  أاددتيذًا بيح ددًي صملتشدديبًا فدد  جيماددة الماددك  سدد  الازيددز بجدد سا صفدد  أثكددي، تاددك 
 1977الات س  مل أاتيذًا زا  ًا ف  الجيماة امبدرلة  لل الا ل ال باا  ال ير  لايي 

 ف ول دباالة أ   . صبض  يميبس الت بيس ف  الجيماي  حتب صفيت . صف  
كدددين امادددتيذ المبددديبل   دددوًا فددد  مجمدددع الاغدددة الا بلدددة )المجمدددع الاامددد ( ب مشدددقا 

 ص  وًا ف  المجاس ام اب االاتشيبغ ف  الجيماة اإلالملة بيلم يكة المكوبس. 
  حضددل الدد  وس اإلاددلملة امادتيذ محمدد  المبدديبل  دديلم مددتما  صداعلددة ما د ا  مددل فدد

مكدذ بياددين شددبيب ا صصهدب رالدد  لهدديا صجااهدي هدد   حليتدد ا صقد  ا تدديب مهكددة التدد بيس 
للشيبل ف  إ  اد امجليلا صاين  لل فت س ت بيل  إذا توام ف  فتًب  ،د ًا ات دل بد  
صب ددديه ص دددذاه بيلك دددي اا صايرددده لددد  حاضدددي  ياددديلج ف،هدددي مو دددو ي  إادددلملة  مالدددة 
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يعلددة مددع طددل  صم بادد،  ص مدديلا امددي اددين لدد  رشدديط متواصددل فدد  صمشددال  اجتم
 إلضي، محي  ا   يمة ف  مختاف الملتويي . 

صلم يضت   رشيط   اب الم ن بل ا ، ًا مي اين يخ ج مع ف يق م  الشبين إلب الض   
 لا  وس صالتوعلة. 

صاددددين لداددددتيذ محمدددد  المبدددديبل مشدددديباة فدددد  رشدددديط صتااددددلس  دددد د مدددد  الجمعلددددي  
لملة فاك مي تااله جمعلة الشدبين الملدام،  فد  دمشدق ادين هدو ب للدهيا صلمدي اإلا

ادين  1947/1948أاس ال اتوب م طاب اللبي   م بادة الد  وس فد  دمشدق ادكة 
 المبيبل يحي   ف،هي هو صاللبي   صثاة م  امايتذس الم موق، . 

ن يمد اهم فد  صاماتيذ المبيبل م  مؤال  جمي ة ام وان الملام،  ف  ادوبيةا صادي
الس لمددددين اللددددوبغا صاددددين اللددددي   اميمدددد  لالددددبي   صملتشدددديبه اللليادددد  صالتكظلمدددد  
صاالجتمدددي  . صادددين دا مدددًي   دددوًا فدددد  إدابس م ادددز دمشدددق أص ب للدددًي لدددمدابسا صاددددين 
يتكيص  مع اللبي   ف  إلضي، المحي  ا  ف  الم از الايي لم وان ف  ح  الشه ا، 

صاددين ي ددحب اللددبي   فدد  بحلتدد  صزييباتدد  لم اكددز  ب مشددقا أص فدد  بددي  الجيبلددةا
 الجمي ة. 

صبا  أن  يدب اوبية بض  المبيبل  ادب صدل  ط،بدة مدع اإل دوان حتدب   د  لحظدة 
مددد  حليتددد ... ادددين مدددع اإل دددوان اللدددوبي،  ح،دددث يوجددد  إ دددوان ادددوبيونا صادددين مدددع 

ت  صر ددي ح ا اإل دوان فدد  ادي   امقطدديب التد  يزصبهددي أص ياددلم ف،هديا يضدد ي لهدم إبشدديدا
صياط،هم تجيبب  الااملة الت  اكتلسهي طوال  م ه الللياد  صالتكظلمد . صادين لد  دصب 
فد  ت شد،  الح ادة اإلاددلملةا صتضد يم الك دا صالملدي  س الميديددة صالماكويدة مد   ددلل 
 ماددد  فددد  م،ددد ان الددد  وس اإلادددلملة  ادددب ال دددا، ي  الشددداس  صال ضددديف . صايرددده لددد  

لي  اإلادددددلملة صالا بلدددددةا صمشددددديباي  ملدددددتم س فددددد  ات ددددديال  باددددد د مددددد  الشخ ددددد
المدؤتم ا  الايلملددة فدد  م،دد ان ال ضيفددة صال باادي  اإلاددلملة صالا بلددة صال صللددةا صادديهم 
باي الة ف  تو لا ماهوي اإلالي صدصبه الح يبغ ف   ديلم ال،دويا امدي ادين لد  دصب 

الادلمي فد  الحدواب  بيبز  م  الوفود اإلادلملة التد  شديباه فد  المدؤتم ا  ال صللدة
 اإلالم  المللح . 
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كين اماتيذ المبيبل ف  أصا   حليت  يامل ف  جيماة الماك  س  الازيز بج سا صبضد  
صدفدد  فدد  البالددع  1981فدد  هددذا الامددل حتددب صافتدد  المكلددة فدد  الم يكددة المكددوبس  دديي 

 الطيه . 
 م  أشه  مؤلايت  

 د اممة الا بلة ف  ما اة تحض،ق الذا . 
 مجتمع اإلالم  المايص . د ال

 د اممة صالاوامل الماورة لهي. 
 د جذصب امزمة ف  المجتمع اإلالم . 
 د رحو صلل إالملة لاام االجتميع. 

 صالا ي  م  ال تب    رظيي اإلالي ف  شتب المجيال . 
 الم اجع: 

 مددينا  ددد )محمدد  المبدديبل الادديلم صالما دد  صال اعلددة(ا حلددك  أدهددم جدد ابا داب البشدد، ا
 . 1988الطباة امصلب 

دددد )موادددو ة اللليادددة(ا  سددد  الوهدددي  ال لددديل ا المؤالدددة الا بلدددة لا باادددي  صالكشددد ا 
 (.100ا ص)1990ب، ص ا الطباة امصلب 

 ـــــــــــــــ
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 محمد بهجت البيطار
 

فد  أاد س دمشدالة   يضدة اشدته  ا ،د   1894صل  محمد  بهجده السلطديب ب مشدق ادكة 
ام صامد  صالتضدو ا صادين جد هي ام ادب هدبب دمشدق مهديج ًا مد  با،د س م  أبكي هي بديلا

 م  أ ميل الجزا   ف  المغ   الا ب  صا تيب للاكيه ح  الم، ان ال س، . 
رشددا محمدد  بهجدده السلطدديب فدد  حجدد  صالدد ه الشددلخ محمدد  بهددي، الدد ي  بدد   سدد  الغكدد  

يبدًي يضد ض الشدا ا محسوبدًي حل  إب اهلم الشه،  بيب  السلطيبا اين صال ه هذا  يلمدًي أد
م  الخيصة صالايمة لمؤارلت  إييهما فض  تولب اإلميمدة فد،هم باد  صفديس أبلد ا صقد  تدزصج 
م  ابكة  م  الشلخ  س  ال زاق اب  حل  السلطيب الذغ اين مد  ابديب  امدي، دمشدق 
 الايما،   اب رش  المذهب اللاا ا صاين بيب ًي ف   اوي الاغة الا بلة ص دابهيا حل 
ال صاية حي   الس يهةا ت ل  د دًا مد  المؤلادي  أهمهدي اتدي  )حالدة البشد  فد  تديبيخ 
الضدد ن ال يلددث  شدد (ا حضضدد  صتددولب التاا،ددق  الدد  اددبط  محمدد  بهجدده السلطدديب صقدديي 

 مجمع الاغة الا بلة بطبا  ف  دمشق ف  ثلثة أجزا،. 
لشددلخ محمدد  بهددي، تاضددب محمدد  بهجدده السلطدديب مبدديدئ  اددوي الدد ي  صالاغددة  اددب صالدد ه ا

ال ي ا صأتم دبااتل  االبت ا لة فد  الم بادة ال يحيرلدة صاإل  اديدة فد  الم بادة ال يمالدة 
ب مشقا صتديبع دباادت  الايللدة فد  الاادوي ال يكلدة صالا بلدة  ادب صالد ه ص ادب جد ه ممد  
الشددلخ  سدد  الدد زاق السلطدديبا ص اددب اددل مدد  الشدد،وخ ام ددلي فدد    دد ه جمدديل الدد ي  

ال مشددض ا محمدد    دد  حلدد،  التورلدد  رزيددل دمشددق ص اددب محدد   الدد ييب الضياددم  
الشدديملة ال س،دد  محمدد  بدد ب الحلدد،ك ا صردديل اإلجدديزس مددكهم فدد  مختاددف الااددوي الكضالددة 

 صالاضالة. 
الخطيبددة صالتدد بيس فدد  جدديمع الضي ددة بحدد  الم،دد ان  ااددًي  1910تددولب السلطدديب اددكة 
س فد  جديمع اد يم الد ي  الشده،  بيلد قيق الخطيبة صالتد بي 1917لوال ها ثم تولب اكة 

 ااددًي لخيلدد ا صهددذا الجدديمع هددو ملددج  المحاددة التدد  تضطدد  أادد س السلطدديب ف،هدديا صايردده 
اإلميمة صالخطيبة فل  ف  أال  السلطيب ممي يمت  مك   م  مي دة  دييا صظدل محمد  
بهجه السلطيب يخطب صي بس الكيس مختاف الااوي ف  ملدج  محاتد  إلدب أن التحدق 

 بيل ف،ق ام ابا مي ارضطع    ذلك إال لم ض أص اا . 
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مد  قسدل م ي يدة ماديب  دمشدقا ماامدًي فد  م بادة الم،د ان  1921 ر،  السلطيب اكة 
ا صفدد  راددس الادديي اشددت ل بمددؤتم  الادديلم اإلاددلم  الددذغ 1926االبت ا لددة حتددب  دديي 

ادك  سد  الازيدز  ل در   إلب  ض ه ف  ماة الما مدةا صباد  ارتهدي، المدؤتم  اادتبضيه الم
 ااود ف  ماة الما مة للش    للهي  اب المكيصب الض ي لة صالااملة ف،هي. 

 ددديد محمددد  بهجددده السلطددديب إلدددب دمشدددق ل،دددؤي أهدددل حلددد  ادددل يدددوي  1931فددد  ادددكة 
صيخطسهم ال أاسوع ف  جيمع ال قيق بيإل يفة إلب ت بيس الااوي ال يكلة صالا بلة فد  

 1934ةا امي تولب تد بيس الاادوي الشد علة ادكة الملج  صف  با  الم ابس الخيص
 صلبا  الوقه ف  اا،ت  المضيص  الخ، ية لاسك،  صالسكي  ف  م يكة ب، ص . 

أصف  إلب الطي ف م س ثل  ادكوا  ل،تدولب إدابس ماهد  )داب التوح،د   1944صف   يي 
 اللاودية( بكي،  اب بغبة الماك  س  الازيز ااود. 

جيماددة دمشددق الالدديي بتدد بيس مدديدت  التالدد،  صالحدد يث   هدد   إللدد  1947صفدد   دديي 
أرح،دددل محمددد  بهجددده السلطددديب  ادددب التضي ددد  مددد   1953فددد  االدددة اآلدا ا صفددد  ادددكة 

صظلات  الحاوملةا فض   رشيط   اب محي  ا  فد  التالد،  اادف بإلضي هدي فد  االدة 
حيديددث الشد ياةا ص اددب التدد بيس الد يك  صصظددي ف صزابس امصقددي ا إلدب جيرددب إلضددي، ام

ال يكلدة صاالجتميعلددة فدد  اإلذا ددة اللددوبية ص اددب أ مديل مجمعلددة   يدد س ح،ددث اددين قدد  
 . 1923ارتخب   وًا  يمًل ف  المجمع الاام  الا ب  ب مشق اكة 

كددين محمدد  بهجدده السلطدديب مدد  أك دد  أ  ددي، مجمددع دمشددق ح،ويددة صرشدديطًيا شدديبل 
ةا صفد  تح يد  مجادة المجمددع زمدل،ه فد  إلضدي، المحي د ا  الايمدة صامبحددي  المتامضد

صبيلتا يف  اب صاحيتهي بيل تب صالمطسو ي  التد  تد  ل مو دو يتهي فد  اهتميميتد  
ا 1953الشخ دددلةا امدددي شدددغل   دددوية لجكدددة المطسو دددي  فددد  مجمدددع دمشدددق مكدددذ 

صاادتم   ادب الالديي بمهيمهدي فد  اإلشد ا   ادب مجادة المجمدع صمطسو يتد  حتدب قس،ددل 
 صفيت  باايبلع قا،اة. 

ارتخددب   دددوًا م ااددًل لامجمددع الاامدد  الا اقددد ا  كدد مي تددم توح،ددد   1954 دديي  صفدد 
بيام مجمع الاغة الا بلة اين السلطيب ف  مض مدة  1960مجما  دمشق صالضيه س اكة 

 . 1961أ  ي، المجمع الذي  شيباوا ف  مؤتم  الضيه س اكة 
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 ي  جدد   محمدد  بهجدده السلطدديب  اددب  دديدس  امددي، اللددافا يضدد ض الشددا  فدد  اددي
الادد اس يددؤبخ بدد  لحيدثددة جدد  ا أص يهكددط صدد يضًي بكامددةا أص يازيدد  بم دد،بة ألمدده بدد ا 

 صيلتا،  بيلكظم أحليرًي ف  تاخلص  ام أص ت ق،ق قي  س. 
ت ل السلطيب ديوارًي صغ، ًا فل  شا  يم ح ب  ال ادول ام ظدم  الد  ال دلس صاللدليا 

ي   صزمل دد  المجمادد،  كمددي يت ددم  أبليتددًي صمضطو ددي  صملدديجل  مددع بادد  أصدد ق
أم يل اماديتذس  دز الد ي  التكدو   صمحلد  السد ازغ ب مشدقا صأحمد  الادزاصغ فد  مادة 

 هللامحم  اا،  اميل ف  الطي ف. 
قدديي محمدد  بهجدده السلطدديب بدد حل   املددة صدبااددلة   يدد سا أبخ لهددي فدد  رهييددة اتيبدد  

ملة صال صاددددلة )ال حاددددة الكج يددددة الحجيزيددددة( صشددددماه بحلتدددد  الددددسلد الا بلددددة صاإلاددددل
صالواليددي  المتحدد س امم يالددةا مو ددحًي الدد افع إلددب اددل مكهدديا صأهددم مددي صقددع لدد   ددلل 

 با هي. 
أيددديب  29هدددد / 1396جمددديد  امصلدددب  30تدددوف  محمددد  بهجددده السلطددديب يدددوي اللدددسه 

 إث  م ض لم يمها  طويًل.  1976
صالمجددل  تدد ل الاض،دد  مؤلاددي    يدد س صبحوثددًي ا ،دد س رشدد   لدد  فدد  مختاددف ال ددحف 

اللدوبية صالا بلدة اللداودية صالم د ية صالا االدة. طبدع با دهي ملدتضًلا صمديزال ال  ،دد  
 مكهي شت،تًي ف  بيط  المجل ا أمي تثللا  صمي طبع مكهي ملتضًل م  أبحيث  فهو: 

 د بايلة )ال ضيفتين ال ا ا، صالسل ي،(. 
 بش،  ب ي مع التض يم ل .  د تال،  )اوبس يواف( ح،ث أكمل التال،  الذغ ب أه الل، 

ددد اتددي  )قوا دد  التحدد يثا مدد  فكددون م ددطاا الحدد يث لجمدديل الدد ي  الضياددم ( حضضدد  
 ص  ج أحيدي  . 

ددد اتددي  )ملددي ل اإلمدديي أحمدد ا لتام،ددذه اإلمدديي أبدد  داصد اللجلددتير (ا صهددو أقدد ي اتددب 
 الماتبة الظيه يةا حضض  الل،  محم  بش،  ب ي. 

الي صتحض،ق مي صبد فد  ال بدي( صقد  بد أه محمد  بشد،  ب دي د اتي  )المايمل  ف  اإل
 صأكما  السلطيب صص ع مض مت . 

ددد اتددي  )حالددة البشدد  فدد  تدديبيخ الضدد ن ال يلددث  شدد ( تدداللف جدد  السلطدديب الشددلخ  سدد  
 ال زاقا تحض،ق السلطيب. 
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 د بايلة )اإلالي صال حيبة ال  اي ب،  اللكة صالشلاة(. 
   اات  الم،زان(. د بحث )اإلرج،ل صالض  ن ف

 د بحث )االشتضيق صالتا يب(. 
 هذه المااومي  أ ذ  م : 

 (.804د 787ا ص)1976د مجاة مجمع الاغة الا بلة ب مشقا   د تش ي  أصل اكة 
 ـــــــــــــــ
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 محمد رشيد رضا
 

جمددديد  /27صلددد  محمددد  بشددد،  ب دددي فددد  ق يدددة مددد  قددد   لسكدددين تلدددمب الضامدددونا فددد  
يا صهو اا،ل ب،ه   ب    يق يكح ب مد  رلدل الحلد،  بد  1865هدا 1282امصلب/

 اد  بدد  أبدد  طيلددبا اشدته  ب،دده  ل ال  ددي بددارهم اديروا الم ددل ام اددب فدد  االرضطدديع 
 لاعبيدس صت  يم الاامي، صالت ح،ب باصل  الا ل. 

كين أبوه قوغ الذاك سا طاق الالينا صم  قوس ذاك ت  أر  اين يحا  ال مي مد  بد  فد  
يل   ك  الكيسا أص لهم  ك ه م  الحضدوق الميللدة صان طديل  ا،هدي الدزم ا اا ها صال م

صاددين حلدد  المجيمادددةا  ظددلم التلدديهل فددد  مايشدد س المخدديلا،  فددد  الدد ي  مددع الغ،ددد س 
الشدد ي س  اددب اإلاددلي صالمكي دداة  كدد  بمددي يضكددع المكدديظ  صال يؤذيدد ا امددي اددين يتمتددع 

ت ه،دب أحليردًي فد  الت بلدةا صلض،ده هدذه به،بة ف  راوس أبكي  ا ح،ث لجا إلدب الحدزي صال
الت بلة ااتجيبة م  راس محمد  بشد،  ب ديا صصب   كد  ال  ،د  مد  الخ ديل الخاالدة 

 صالااملة. 
التحق محم  بش،  باتي  الض يةا صتاام ف،هي الض  ن ال  يم صالخب صقوا د  الحلدي ا ثدم 

يي الشلخ محمد  حلد،  التحق بيلم باة الوطكلة اإلالملة الت  أرشاهي أح   امي، الش
الجل  )صهو أح  بصاد الكه ة ال ضيفلة صالا بلةا صالذغ اشته  بإلميم  الواادع بديلااوي 
الا دد يةا صاددين ايتبددًي صشددي  ًا   دد يًيا دبس فدد  امزهدد  الشدد يف  اددب يدد  امديددب 
ال س،  محمد  حلد،  الم صدا ( ح،دث اهتمده هدذه الم بادة بديلااوي الا بلدة صالشد علة 

 يي ددلي  صالاالدداة الطسلعلدةا ل دد  الحاومددة أ اضده هددذه الم باددةا فيرتضددل صالمكطدق صال
محم  بش،  إلب الم ابس ال يكلدة فد  طد اباسا صظدل  ادب  لقدة قويدة باادتيذه امصل 
حل،  الجل  الذغ أحب  صتاث  ب  لمي     ب  م  اإلهتميي صالاكييدة مكدذ شديه ه فد  

 كد ه مد  حدب شد ي  لا باادة صالمدذاك س  اللكة امصلب بيلم باة الوطكلةا لمي ادين يجد 
صالضدد بس  اددب التاس،دد   مددي ياهددما حتددب صدديب يطاددب بأيدد  فدد  مؤلايتدد   يصددة ال سدد   

 مكهي. 
ا ادب 1897ريل محم  بش،  اإلجيزس ف  دبااة الااوي الا بلدة صالشد علة صالاضالدة  ديي 

خ  سدد  يدد غ أادديتذس ابدديب مددكهم الشددلخ محمددود رشدديبة مدد  ابدديب  امددي، طدد اباسا صالشددل
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الغك  ال افا ا صالشدلخ محمد  الضديصقج ا ل د  بضد  الشدلخ امكسد  أثد ًا فد  رادس محمد  
 بش،  هو أاتيذه الشلخ الجل . 

صصددف أحدد  الاامددي، محمدد  بشدد،  فدد  م حاددة تاالدد  الااددم صمددي أفدديده مدد  دبااددت ا بددان 
م  ام  ل ر  أغ )م  ل ن حالم  الم(ا فلضول إر  أ ،ب  ك  اكة فاج   ك ه م  الاا

 مي ال يما  اكتليب  إال ف  اللك،  الطوال. 
 ك  محم  بش،  ب ي بحا  الض  ن ال د يم صحد ه دصن أغ ماادم يا،د   الد  مدي يحاد ا 
صاين يا ل صلس التهج  تحه امشجيب ف  بليت،كهم الخيللةا ح،ث صج  فد  البادي، 

تدي  )إحلدي، م   شدلة  ا صتد ب  اتدي    فد  صدلس الا،دل لدذس بصحلدة قويدةا صقد أ ا
 اوي ال ي ( مب  حيم  الغزال  صتااق ب ا صحسب إللد  الت دو ا صهدو فد  هدذه اللد  
المباددد س مددد  الشدددبي ا فلددداك محمددد  بشددد،  ط يضددد  إلدددب الت دددو   ادددب يددد  بجدددل مددد  
الكضشدددسك يةا ل كدددد  اادددتطيع أن يضددددف  اددددب أاددد اب هددددذه ال يي دددة ال صحلددددة بمحياددددكهي 

لددتضسل لامكدديداس بإصددلح الطدد ق ال ددوفلةا صملدديص هيا صهددو اممدد  الددذغ هلدداه فدد  الم
ح،ددث صجدد  با ددهي ط،بددًي صاآل دد  ال يضسادد  الاضددلا بددل ياددون أحليرددًي مدد  ًل إلددب السدد ع 

 صم يبًا إلب الات . 
ألضب بش،  الموا   صال بصس ف  الملج  ماتم ًا ف،هي  اب جمع أكس    د مما  مد  

ثددد ا صأشددد  الوقدددع فددد  اآليدددي  فددد  المو دددوع الواحددد ا حتدددب صددديب لموا ظددد  أ ظدددم ام
الكادوسا صا تديب مد  اتدب التاياد،  أيلد هيا  اددب حد،  قديي هدو رالد  بد صب اس،د  فدد  
ش ح اآليي  الض  رلة صااتخلص الاسد  التد  تا،د  جمهدوب الملدتما،  مكهديا صاادتطيع 
فد  تاددك اميديي امصلددب مد  جهدديده فد  اددس،ل اإلصدلح أن ي سدده ق بتد   اددب االجتهدديد 

تسدد ه م تبددة  يللددة مدد  م اتددب الااددم االاددتضلل  بيمحادديي الشدد علةا فدد  الاضدد ا الددذغ ا 
 صأر  هيي صح،وغ إلبشيد الكيس لمي فل  م  الخ،  صاله اية. 

فدد  الوقدده الددذغ د ددل فلدد  محمدد  بشدد،  م،دد ان اإلصددلح فدد  ق يتدد  بدد افع مدد  م،ولدد  
هدده رحددو الاط يددة صق باتدد  الااملددةا ايردده أرظدديب الادديلم،  صالا بدد  صاإلاددلم  قدد  اتج

م  ا ح،ث ارطاضه مكهي ح اة إصلحلة اس   تولب ز يمتهي اثكين م   ، س  امي، 
الشددد ق صأبطيلددد  صهمدددي: اللددد،  جمددديل الددد ي  امفغدددير ا صامادددتيذ اإلمددديي محمددد   سددد ها 
صت امه أربي، هذه الح اة إلب مليمع محم  بش،     ط يق الجمي دة الم د ية التد  
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،هم مدد  م دد ا الشددت اكهم فدد  ثددوبس أحمدد    ابدد  أقيمدده فدد  مكددزل صالدد  بشدد،   كدد  رادد
 اب الخ يوغ توف،ق. صايره ت ل إلدب هدذه الجمي دة الم د ية ج يد س الاد صس الدوثضب 
ا ًاا صه  الج ي س الت  ادين ي د بهي جمديل الد ي  امفغدير  هللامحمد   سد ه باد  را،همدي 

 م  م  ا صاجتمي همي ف  ف رلي. 
س الددددوثضبا التدددد  صجهتدددد  لالددددا  فدددد  قددددوغ ات دددديل محمدددد  بشدددد،  ب ددددي بج يدددد س الادددد ص 

اإلصدلح اإلادلم  الاددييا صبادمه لدد  مكهجدًي  املددًي ج يد ًا لمصددلح باد  أن   فتدد  
باابي  الاليد صالتا ك ف  بدلد الشد قا صفتحده لد   فيقدًي صااداة لدم ياد  ياد    كهدي 

 ش،ئي صدفاه ب  إلب الط يق الطويل الذغ اا   ابيب الم اح،  صقيدس التح ي . 
طيع بش،  ب ي أن يت ل بجميل الد ي  امفغدير  الدذغ رديد  بيإلصدلح صالتج يد  اات

   ط يق الللياةا صاذلك ات دل بمحمد   سد ه الدذغ رديد  بيإلصدلح صالتج يد   د  
ط يددق الت بلددة صالتااددلما ص دد ج بشدد،  بادد  تا فدد   اددب مكهجدد  أاددتيذي  بمددكهج  دديص 

 جاا  يمزج ب،  المكهج،  الليبض، . 
ا  التدد  صقادده فدد  اددوبيةا صالتدد  حدد   مدد  ارطلقددة بشدد،  ب ددي فدد  فدد  ظددل امحدد 

 اإلصلح بلسب تش د الوالس الا مير،، . أ ذ بش،  يتطاع إلب الهج س رحو م  . 
ا 1898صهكيل ف  أبض م  ا ااتض  الازي ب   ادب إرشدي، صدحلاة إصدلحلة  ديي 

جتمددي   صاإليضدديظ أاددميهي المكدديب صجااهددي مكسدد ًا لسددث أف دديبه فدد  اإلصددلح الدد يك  صاال
الاام  صالللياد ا صادين يحد ص  ادب  د ض ادل مدي ياتبد  مد  مضديال   ادب اإلمديي 
محم   س ها صيلتمع إلب توج،هيتد  صابشديدها صظدل قادم بشد،  ب دي ي دول فد  المكديب 
صيجددول م شدد ًا الملددام،  إلددب الكظدد  فدد  اددو، حدديلهما صتددذا، هم بمددي فضدد صه مدد  اددليدس 

أ ي وه م  مج   بدي هم امصلد، ا فكديد  بدان ياامدوا أن المدة ال رلي صه اية ال ي ا صمي 
الددد ي  لللدددده فدددد  أادددد ابه ال صحيرلددددة أص قددددواه الخفلدددةا بددددل فدددد  الحالضددددة التدددد  ياامهددددي 
لمرليرلةا صه  أن ادايدس المد ، فد  هدذه الحلديس صالحلديس ام د   تتوقدف  ادب ما فتد  

ب الملدام،  أن ي بادوا هدذه بلك    الت  ت بب ه اية البش  أفد ادًا صجمي دي ا ص اد
 اللك  ثم يل، صا  ا،هي ف  يض،  صايمين. 

صردديد  بشدد،  ب ددي فدد  المكدديب بإصددلح الت بلددة صالتااددلما صبإرشددي، المدد ابس اإلاددلملة 
صرسددذ المدد ابس التبشدد، ية التدد  أك دد  الملددتام  مكهددي فدد  الددسلد اإلاددلملةا صد ددي إلددب 
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صالتاالما م ل  اوي أصول الد ي  ص ادوي  صجو  إد يل  اوي أايالة ف  م، ان الت بلة
تهددذيب ام ددلقا ص اددوي فضدد  الحددلل صالحدد ايا ص اددوي االجتمدديعا ص اددم تضددويم السادد انا 
ص ادم التدديبيخ ص اددم االقت دديدا صالتدد ب،  المكزلدد  صالحلددي ا ص اددم حادد  ال ددحةا ص اددم 

الايمددة  فد  الخددب ص اددم لغدة الددسلد... لمددي فدد  هدذه الااددوي مدد   ،دد  لاكديس فدد  حلدديتهم
 صالخيصة. 

أرشا بش،  ب ي داب ال  وس صاإلبشيد لتخ ج الم ش ي  صال  يسا صذلك فد  ظدل ارتشديب 
الم ابس التبش، ية ف  السلد اإلالملةا صد وس الملام،  لاتخا     ديدكهم صا تكديقهم 
الدد ي  الملددلح ا صتدديبع بشدد،  ب ددي اإلشدد ا   اددب م باددت  بمددي يادد س ف،هددي مدد  جهدد ه 

لددتطلعا ل د  تاطاده هددذه الم بادة  كد  رشددو  الحد   الايلملدة امصلددبا صجهديده مدي ي
 صلم تاتا أبوابهي م س أ   . 

د ل بش،  ب ي م، ان الللياةا ص مل  اب رض  ال صلة الا ميرلة صاالشت ال  مالًي فد  
محددديصال  إصدددلح امص ددديع ف،هددديا صتددد أس )جمعلدددة الشدددوب  الا ميرلدددة( المؤلادددة مددد  

إلب م  ا ح،ث ايره هذه الجمعلة ت ال مكشدوباتهي اللد ية إلدب  الا مير،،  المكا،، 
اي   أبجي، السلد الا ميرلة حتدب أقاضده م ديجع اللداطين. امدي أ دذ بشد،  ب دي فد  
مجاتد  المكدديب يهدديجم ااددتس اد ال صلددةا صاشددف  دد  قدد بس ف يدد س فدد  فهددم امص دديع التدد  

 أحيطه بيل صلة الا ميرلة صالسلد الا بلة. 
الا بلة ال س   صهزيمة امت الا تدم االتاديق بد،  إرجاتد ا صف رلدي  ادب اقتلديي  با  ال وبس

الددوط  الا بدد ... صهددذا مددي اددسق صربدد  إللدد  بشدد،  ب ددي فدد  مجاتدد  المكدديبا امددي حددذب 
الز مددي، الاددد   مددد  الوقدددوع فددد  حبي دددل الو ددود الس اقدددة صاممدددير  الخيد دددة مددد  ف رلدددي 

لدب بلادي، صزابتد  إرجاتد ا صف رلدي يك دحهم صب يطيرليا ممي جاا  يش ع بإباديل اتدب إ
بيالبتايد    المليس بحضدوق الاد   صالغد ب بهدما امدي أتلحده لد  ف صدة ذهسلدة ل،كد د 
بيالادتاميب صأ ميلدد  فدد  الددسلد الا بلدة حدد،  قدد ب قدديدس الاد    ضدد  مددؤتم  فدد  جكلددف 

لس هدذا لا فيع  د  الض دييي الا بلدةا صصقدع اال تلديب  ادب بشد،  ب دي للادون ري بدًي لد  
المددؤتم ا ح،ددث أاددهم بضلددب صافدد  مدد  تجيببدد  ص با دد  الالمددة فدد  ص ددع ردد ا، لامجتمددع 

 ال صل  ص  بة اممم المتح س لاكظ  ف  الحضوق الا بلة. 
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كمدي اشددته  بشدد،  ب دي بيلشدد س فدد  الحدق صال دد ق فدد  الحد يث باددل مددي يد ل  بدد  مدد  
لب اممم المتح س لش ح  با،ها ح،  اين  اب بأس الوف  اللوبغ الاالط،ك  المباو  إ

الض ددييي الا بلددة صالددب تاي،دد هما صأكدد  لهددم أن الشدد ق قدد  ااددتلض  ص دد   رالدد  صلدد  
 ي  ب با  ال،وي أن ت ون شاوب  ذل،اة ملتاس س لاطيما،  الملتام ي . 

ظددل بشدد،  ب ددي يتدديبع بادديلت  فدد  المكدديب بيلدد فيع  دد  اممددة الا بلددة صام ددذ ب،دد هيا 
بلددة إلددب  طدد  ال دده،ورلةا صالددب تسكددب االاددتاميب لهدديا للجاددل صتكسلدد  أبكددي، اممددة الا  

مكهي صا،اة لتحض،ق مثبب  ف  تحطلم صح س الوط  الا ب ا صرديد  فد  مضيالتد  باد  أن 
اشدددت   طددد  االادددتاميب صال ددده،ورلةا  ادددب  ددد صبس جمدددع اامدددة الاددد  ا صظدددل هادددذا 

المددد ام اددب فدد   حدديمًل لددوا، الجهدديد فدد  اددس،ل اإلاددلي صالا صبددة إلددب أن ارتضددل إلددب
 ا تيباًي صبا،ه ت اثًي اس، ًا م  ام ميل الااملة رذا  مكهي: 1935د 8د 22يوي
. مؤلا  امصل الذغ دصر  أثكي، طابد  لااادم فد  الشديي "الحامدة الشد علة فد  محيكمدة 1

 الضيدبية صال فيعلة". 
يب تجدديب  . مجادة المكديب: صهد  الماامدة اإلادلملة ال سدد  ا صال كدز الدذغ احتدو  ثمد2

 بش،  ب ي ص با   ف  اإلصلح ال يك  صاللليا . 
 . تيبيخ اماتيذ اإلميي الشلخ محم   س ه صمي ج   بم   ف     ه. 3
 . حضوق الكلي، ف  اإلالي. 4
 . الوح  المحم غ. 5
 . المكيب صامزه . 6
 . ذا  المول  الكسوغ. 7
 . الوح س اإلالملة. 8
 ع الايي. . يل  اإلالي صأصول التش ي9

 . الخلفة أص اإلميمة الاظمب. 10
 . الوهيب،ون صالحجيزيون. 11
 . اللكة صالشلاة. 12
 . مكياك الحجا أحايم  صحام . 13
 . تال،  الض  ن ال  يما الما ص  بتال،  المكيب. 14
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 . حالضة ال بي. 15
 . مليصاس ال جل بيلم أس. 16
 . بايلة ف  حجة اإلالي الغزال . 17
 ض وبس ال ش، ية. . الم18

 الم جع: 
 د م  اتي  )بش،  ب ي اإلميي المجيه (ا المؤلف: إب اهلم الا صغ 

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ علي الطنطاوي 
 

كاردد  اب ددة مدد  أبض الشددييا  رجكدده بكهدد غ الك،ددل صالادد ا ا لوحتهددي شددمس صددح ا، 
 دد  حلدديض الادد  ا فيرطاضدده بددإذن ببهددي رالددًي  زيددزس أبلددةا تكدديفا  دد  الدد  وس صتددذصد 

 ال ي .
ذل م هو الالمة ال س، ا الاال  الكج،با صامديب امبيب الشلخ  ا  الطكطيصغ الدذغ 

 فض ت  اممة قسل فت سا لتك ام بذلك ثامة اس، سا  ي اه  المكي صأدمه قاوبكي.
كددين الشددلخ الطكطدديصغ قددوس ف  يددة مدد  قددو  اممددة اإلاددلملةا صرباددي رهددل مكدد  طدديلسو 

ادددل مادددينا ادددين قامددد  ملددداطي ايللدددلف ادددلياًل اا دددذ  امرهدددديب الاادددما صامد  فددد  
صأصايهيا با اة صوبت ا مش قي بلير ا صف  ذلك يضول  د  ردف اد  ))أردي مد  "جمعلدة 
المحيبب،  الض مي،" هدل ادماتم بهدي  ادين لد  ادلح أ دوض بد  الماديمعا صأطدي   بد  

أقيتدل بد  امبطديلا الا اينا صادلح  قامد ا حماتد  ادك،  طدوااًلا أقيبدل بد  ال جديلا ص 
فا ود م س صما   يب الك   صأبجع م س أملا    صجه  غبيب الاشل. قام إن أبدت  
ه يددة رسدده مدد  شددض  الزهدد ا صقطدد  مكدد  الاطدد  صان أبدتدد  بزيددة حطمدده بدد  ال ددخ ا 

 صأح قه ب  الحج ا قام اين  ذبي  ك  قويا ص ذابًي لضوي    ي ((.د
 12هدد )) 1327جمديد  امصلدب  23ق فد  صل  الشلخ  ا  الطكطيصغ ف  م يكدة دمشد

ي(( مددد  أاددد س  ادددم صديددد ا فدددابوه الشدددلخ م دددطاب الطكطددديصغ مددد  أهدددل  1909يور،دددو 
الااما صج ه الشلخ محم  الطكطيصغ  ديلم اس،د ا ص يلد  امادتيذ محدب الد ي  الخط،دب 

 ال يتب اإلالم  ال س،  صال حيف  الشه، .د
مددوي،  صفاددول امتدد ال تغدديدب الم يكددة تاددتا صعلدد   اددب قكيبددل الحااددي، تدد ل  يصددمة ام

 ددد اي( ب يددديل  200صديددديب الشددديي مضاددد س باددد  أن  دددز الطاددديي صصددديب  أصالدددة اللدددا  )
مج، غ اين ياا  قسل الح   لوللمة اس، س. صاين أصل دبس قيس تاام  ص يش  تا ك 
ال صلددة الا ميرلدددة صتحددول صالييتهدددي اللدديبضة إلدددب دصيددل . فلدددوبيي أصددبحه أببدددع دصل: 

  س لا بصز صال يرلة لاااوي، ا صال يل ة ف  دمشق صال اباة ف  حاب.دصاح
كين الاتب  ا  الطكطيصغ صقتهي ميزال تام،ذا ف  الم باة ل   صعل  اين يلسق ادك ا 
فاك مي أ ا  ف  م بات   د  المشديباة فد  ملد، س الادتابيل المادوض اللديم  الج يد  
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ذلدك صألضدب  طبدة حميادلةا قديل  الجك ال صياين الذغ حل محل الجك ال  وبصا بفد 
 ف،هي: ))إن الا رل،،  أ  ا، ديككي صصطككي صال يجوز أن رخ ج الاتابيل زعلمهم((.د

  دبل يددي فتددب أدبادده مددي لددم ي بادد  ال بدديبا ف لددف تلددتضسل أمددة  دد صهي الددذغ ادداسهي 
ح يتهي صالف تكلب مي قيل  قي   هدذا الاد ص باد  ما ادة مللداون صد دول الشديي  كد مي 

ب الجك ال  وبص قس  صلح ال ي  صقديل لد : هدي رحد   د ري يدي صدلح الد ي .. اآلن زا
 ارتهه الح ص  ال ا،سلة.د

تاك الما اة الت  ايره رضطة تحدول فد  ص د  الاتدب  اد  الطكطديصغا فضد   د ج مكهدي 
بدد بس ممهددوب بدد مي، الشدده ا، صااددتضلل اممددة.. دبس يضددول إن الجمدديه،  التدد  لددلس 

لحدددد   إال الحمياددددة ال تلدددددتطلع أن تدددد د جلشددددي  يزيددددي. أصدددددبا  كدددد هي مدددد  أدصا  ا
االحدتلل الا رلدد  صاقاددي ج يدد ا فد  اددوبييا ص دد ا حاددم ال صلدة الملددتضاة أثدد ًا بادد   دد، ا 
صامدددي حددد   فددد  ادددل بضددديع الاددديلم اإلادددلم  ادددين الاامدددي، بأس الح بدددة قددد  مواجهدددة 

وبيي الدديدس ثددوبس المحتددل صتددولب الشددلخ بدد ب الدد ي  الحلدد،ك  شددلخ الاامددي، فدد  مدد ن ادد
الاامي، الذي  جيبوا السلد يح  ون    الملتام ا فخ جه ال وبس م   وطة دمشق 
صايره المظيه ا  تخ ج م  الجيمع امموغ  ضب صدلس الجمادة ف،ت د   لهدي جكدود 
االحددتلل بخدد اطلم الملدديه ثددم بيل صدديصا صالشددي   ادد  الطكطدديصغ فدد  قاددب مدد  تاددك 

 امح ا .د
  ط،ب المضيصمة

أح  امييي اين  اب مو   ل لس الجماة ف  ملج  الض دب فد  دمشدق فضديل لد  ف  
أصحيب : إن الملدج  قد  احتشد  فلد  جمهدوب مد  المدوال،  لاا رلد،،  صاادتا صا لد  مد  
أيدديي صأ دد صا  طبددي،هم ف أيكددي أرهددم ال يضددو  لهددم  ،دد لا فحدديصل اال تددذاب فضطاددوا  الدد  

))كدين مضديصمو االحدتلل يك دوصن تحده لدوا، ط يض  ح،  قيلوا ل  إن هدذا قد اب ال تادة 
تكظددلم يلددمب ال تاددة الوطكلددة صاددين الطكطدديصغ   ددوا ف،هددي(( فددذهب ماهددم صاددين لدد  
د س ممدي ياد  ))بدي  الامديبس(( صرديد : إلد   إلد   عبديد  ا  صو  جهوبا فضيي  اب الل 

حولد  صاين ر ا،  ،  مالو  صقتهديا ثدم صديب ذلدك شدايبًا لد  اامدي  طدبا فامدي التادوا 
 ب أ بس،ه شوق :د

 صاذا أتوري بيل او  ا ، س * * * جئكي ب ف صاح  ل  يال ا
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صأشدديب إلددب صدداوفهم الم صوصددة صاددب الملددج ا صالددب صددف إ واردد  الضا،ددلا ثددم باح 
يتحدد    ادددب صتددد ي  لهمدددي صددد   فددد  الكددديس همدددي الددد ي  صاالادددتضللا فلقددده ااميتددد  

ي  أم هما صص فه الكيس  كهم. ااتحليرًي ف  راوس الحي  ي ا صأفل    اب اآل   
 صلمي   ج تبا  الجمهوب صبا،ها صايره مظيه س لاوط  ال  ال .د

د يه  يل  محب ال ي  الخط،ب لاض صي إلدب م د  صادين قد  أصد ب مجادة  1928ف  
"الادددتا" قسدددل ذلدددك باددديم،  فلددديف   اددد  الطكطددديصغ إلدددب م ددد  لا باادددة فددد  االدددة داب 

  فددد  ذلدددك الحددد،  شددد ه للرخددد اط فددد  الامدددل الاادددويا ل ددد  المكددديخ ال ضددديف  فددد  م ددد
ال حا  الذغ اين يشه  ماديبل ف  يدة صادجيال  أدبلدة حيملدة الدوطلس حدول أف ديب 
التضددد ي صالكه دددة صاإلادددلي صاالادددتاميب ص ، هددديا صادددين طسلعلدددًي أن يا دددذ الشدددي   اددد  
الطكطددديصغ موقاددد  فددد  صددداو  الذا ددد ي   ددد  حلددديض اإلادددلي المكددديص ،  للادددتاميب 

ا صظل الطكطيصغ ف  موقا  لدم يت اجدع أص يتمامدل أص يشداو ت يلدب ام د ا، أص صأذريب 
 قاة اإلمايرلي  ف ين الايبس الذغ لم يؤ  م  ثغ ه.د

لم يامل دباات  ف  االة داب الااوي ص يد إلب دمشق ل،اتحق باالة الحضوق الت  تخ ج 
ل قي دددلًي ا ثدددم  مددل م باددًي فددد  الادد اقا صلمدددي  دديد إلددب دمشدددق  مدد1933ف،هددي  دديي 

ش علًيا     ام صدبااة صت بج ف  الوظي ف التاالملة صالض ي لة حتب بال ف،هي مايردة 
صبجع إلب با ه فام ياسث أن ارتضل إلب الض ي،  1936 يللةا ثم دب س ف  الا اق اكة 

ف ددين الضي دد  الشدد    فدد  دصمدديا ثددم مدديزال يتدد بج فدد  مكيصددب الض ددي، حتددب صصددل 
 ن ق  ذهب إلب م   ل بااة أص يع المحيكم هكيل.دإلب أ اب تاك المكيصبا صاي

 ذهيب  إلب اللاودية
ي فامدل فدد  التدد بيس فدد  االددة الاغددة  1963ثدم هدديج  إلددب المما ددة الا بلددة اللدداودية 

الا بلة صاالة الشد ياة فد  ال يديض ثدم ارتضدل إلدب التد بيس فد  االدة الشد ياة فد  مادة 
ب ريمجدًي إذاعلدًي يوملدًي باكدوان "ملدي ل  الما مة ثم تاد س لاامدل فد  مجديل اإل دلي صقد ي

 صمشال " صب ريمجًي تاازيورلًي أاسوعلًي باكوان "روب صه اية".د
صظددل طددوال تكضادد  بدد،   واصددم الادديلم اإلاددلم  يحدد  إلددب دمشددق صيشدد ه إل،هددي شددوق 

 متج د. صاتب ف  ذلك دببًا أدبلة يضول ف  إح اهي:د
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   أن يزصب دمشق  ك ا ح،  لدم أقد ب أن د))صأ ، ًا أيهي المحل  المجهولا الذغ ب 
أزصبهددي بكالدد ا لددم يسددق لددد   كدد ل إال حيجددة صاحدد سا فدددل تك دد    كدد ا بددل أكمدددل 
ما صفدددكا ف دددل  الاجددد  فددد  "جددديمع التوبدددة" ثدددم توجددد  شدددمياًل حتدددب تجددد  أمددديي "البحددد س 
ال فيقددة" زقيقددًي  ددلضًي جدد ًاا حدديبس تلددمب "المامشددة" فيد اهددي فلددت    دد  يم،كددك رهدد ًاا 

ك  ج صاًل  ملضًي  اب جيرسل  م  الدوبصد صالزهد  صبديبع الكبدي  مدي تدزدان مكد  حد ا ق أ 
الض وبا ص اب اتا  ايالة  يللةا اجااهي    يم،كك صامش ف  م يكدة اممدوا ا صابع 

 ح مة الضسوب فلت  ل أجليدري م اهي.د
مديي دع الس حة الواااة ف  صادطهي صهدذه الشدج س ال دخمة ممتد س الاد صعا اد  إلدب ام

حتب يبضب ب،كك صب،  ج اب المضس س الجكوب  رحو  مل،  مت ًاا إرك ات   إلب يلديبل 
قسدد ي  متوا ددا،  مدد  الطدد،   اددب أحدد همي شدديه  بياددم الشددلا أحمدد  الطكطدديصغا هددذا 
قس  جد غا فلد  دفد  أبد  صالدب جكبد  قسد  أمد  فاق  همدي مكد  اللدليا صاادال   الدذغ 

المضسدد سا أن يجماهمددي فددد  الجكددةا  ب  ا ادد  لددد  جماهمددي فدد  الحلدديسا صجماهمدددي فدد  
صلوال غ   ب  ابحمهمي امي ببلير  صغ، ًا  ب  ابحم بكت  صا ا  لهيا ب  صلاملام،  

 صالملامي ((.د
صيا  الشلخ  ا  الطكطيصغ أح  بمدوز الد  وس اإلادلملة ال س،د س فد  الاديلم اإلادلم  

إل جدي  صالضسددولا صلد  اددجل صشخ دلة محسبددة ذا ادة ال دد،ه ريلده حظددًي صااداًي مدد  ا
 مش   ف    مة اإلالي صالملام، .د

كدددين يتمتدددع بااددداو  ادددهل جم،دددل جدددذا  متاددد د ال ياددديد يشدددسه  فلددد  أحددد ا يماددد  أن 
يوصف بار  اللهل الممتكعا فل  تظه  عبيبات  أرلضة مش قةا ف،هي جميل صيلد ا صهدذا 

كددد  أن ياددد ض أ طددد  الض دددييي صامف ددديب بااددداو  يطددد   لددد  الم  ضدددفا صي تددديح لددد  ما 
 الايم ا صياهم  م  ريل أيل  قلب م  التاالم.د

اشته  الشلخ الطكطيصغ بلاة أفض  صا  س تجوال  صح وب ذهك  صذاك تد  الضويدة صلدذلك 
تجدددد ، أحايمدددد  متلددددمة ب دددداة اال تدددد ال با،دددد س  دددد  الطدددد ف،  المددددذموم، : اإلفدددد اط 

 صالتا يب.د
 موقة ف،هديا ثدم أ دحب مد  ابديب صق  اتب ف  صحف با ه ف  الشييا فيحتل مايرة م

ال تددي ا ياتددب فدد  اس يددي  المجددل  امدبلددة صاإلاددلملة م ددل "الزهدد ا،" ص "الاددتا" ص 



 440 

"ال ايلة" ص "الملدامون" ص "ح ديبس اإلادلي" ص ، هديا صايرده لد  زصايدي يوملدة فد   د د 
 م  ال حف ال مشالة.د

شديباة فد  تداللف ال تدب صم  المجيال  الت  اسق إل،هي ال تيبة فد  أد  امطاديل صالم
الم باددلة. صتحض،ددق بادد  اتددب التدد ا ا صلدد  جددوال  فدد   دديلم الض ددة فهددو مدد  أصا ددل 

 كتيبهي.د
كيردده ملدديجلت  تمددد امصادديط الا  يددة صامدبلدددة طددواًل ص   ددًيا صاددين ال ياددف  ددد  

 إص اب باي ا  الت  يحذب ف،هي م  مغبة االرخ اع بيلكحل البيطاة.
إحد   ملديجلت  مدي ي صيد   د  رالد  ))ككدي يومدي أمديي  صم  ط يف مي تاد ض لد  فد 

ماتبة "  فة" فجدي، بجدل ال يا فد  فيرد س ب،ككدي صحشد  رالد  ف،كديا صجادل يدت ام المدي 
 ج،بدديا أدباكددي مكدد  أردد  يدد  و إلددب رحاددة مدد  الكحددل البيطاددةا فتكيصشددوه بدديل د الضيادد  

 ا ف ادوا  كد  صجااده صاللخ ية الموجادةا فاشد   إلد،هم إشديبس لدم يد باهي: أن د دوه لد
أكام  صأدصب ما  صألف ب ا حتب صصاه إلب إفهيم  أر  ب أ  أقتكدع بمدي يضدولا صل د  
م دددل هدددذه الددد  وس ال بددد  ف،هدددي مددد  حجدددة أبادددل مددد  ال دددليا فياتبشددد  صقددديل: مدددي هددد   
فح ادده اإلبهدديي  اددب اللددبيبةا صتاددك إشدديبس إلددب الكضددود. قدديل: حي دد ا صأ دد ج ل،دد ت،  

لا،ددد س الذهسلددددة شدددد،ئًي  ظلمدددًي. مدددد  يدددد ه بددديلا، ت،  فا ددددذتهمي أمدددديي ذهس،تددد،  يددددوي ايردددده ا
الحي  ي  جملاًيا صار    ال جل با  أن   فكي اام ا فمي اديد يستاد  حتدب اراجد   
ال  صب بيل حكا صأقساوا  ا   ميزح، ا فم  قي ل شيباكي يي أ د ا صقي دل: ا مدل بهدي 

صذهسده ف تسده باديلةا ت امده  صللمةا أص رزهة ف  بلتينا قاه ات صن مي أردي صديرعا
ف،هدي  د  المادل صالكحدل صالمدذاهب اإللحيديدةا صجااده  كوارهدي "ادلف اإلادلي" صاتسده 
 اب  لفهي "طباه بكاضة فلن" بيام ال جل الذغ دفع الا، ت، ا صباغك  أر  ايد يجد  
 صلم ي ب ميذا ياادلا صلدم يلدتطع أن يك د  أمد ًا يشده   الد  ادباة مد  أدبدي، الساد ا صقد 

 باغك  أن جمي ت  ق  ط دت  با  أن  يقست ((.د
داعلة شجي ًي ثيبتًي  اب مس    ال يا، ا صال يهديدنا امدي  -ي حم    -كمي اين الاض،  

 -بي تلدديبه-يضددتحم امهددوالا صيكدديزل ال جدديلا ياددج  دد ي  اآلادديدا صببمددي  دد ض رالدد  
ادلملةا صالت دحلة لمخيلب تمزق جا  التملديحا ادل ذلدك فد  ادس،ل إيميرد  با  تد  اإل

 م  أجل إ ل هي مهمي اين ال م .د
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صقد  تد ل الشددلخ  اد  الطكطديصغ أثدد ًا اس،د ًا فد  الكدديس صاديهم فد  حددل مشدالتهم  دد  
ط يددق اتيبتدد  صباددي ا  صأحيدي دد ا صقدد  اددين لدد  دصب ط،ددب فدد  صددلي ة قدديرون امحددوال 

اإلادلملةا الشخ لة ف  اوبييا صهو صا ع مش صع هذا الضيرون  اب أاس الشد ياة 
كمدددي ص دددع قددديرون اإلفتدددي، فددد  مجادددس اإلفتدددي، ام ادددبا صارتخدددب   دددوًا فددد  المجمدددع 
الاامدد  الا اقدد  فدد  بغدد اد. صفدد  اددل أ ميلدد  اددين يستغدد  امجدد  مدد  ببدد  صيلدداب إلددب 
صااددع مغا تدد ا يضددول: يكج،كدد  قدديرون  ببكددي ال تؤا ددذري إن رلدد،كي أص أ طارددي  إردد  هللا  

  بحمددددة ببدددد .. ص مددددل أن يكااكدددد  إذا مدددده صددددلس أ شددددب ذرسدددد  صل كدددد  ال أيدددداس مدددد
المؤمك،   ا   صد ي، م  يحسك ا فم  قد أ لد  شد،ئًي أص اادتمع لد  شد،ئًي فمايفدات  مكد  
أن يدد  و لدد ا صلدد  وس صاحدد س مدد  مددؤم  صدديدق فدد  ظهدد  الغ،ددب  ،دد  مدد  اددل مددي 

 ح اه م  مج  أدب  صشه س صمكزلة صجيه.د
 الطكطيصغ م بليً 

صقد  قتاده ا تلدياًل - م  السكي ا صق  ا  لاض  إحد اه  "بكدين" بزق الشلخ الجا،ل  مليً 
أكسد  امثدد   ادب رالدد  صل كدد   -فد  م يكددة "  د " املميرلددة مدع زصجهددي   ديي الاطدديب

احتلدددب   ف،هدددي صتملدددك بيل دددس  صالتلدددالم بض دددي،  ا صقددد  ادددين لا ددد،ات  أاددداوب  
 المتم،ز ف  الت بلة صمايماة السكي .د

كمددي -س الاظددم: رشددا  صت    دده فدد  اكددف جدد غ صأمدد  صأرددي أ تضدد  تضددول حا، تدد  عبدديد
أن ادل الكديس يت بدون صيتوجهدون فد  ب،ئدة إن لدم تميثدل ب،ئتد   -يظ  صياتضد  ادل طادل

فهدد  مشدديبهة لهدديا صاكدده أاددمع الكدديس يمتدد حون جدد غ فددل أدبل مدد  الحالضددة إال أن 
 حوها صاكدده أرددي مدد اهم الكدديس   فددوه لكدد  يحدد ثهم فدد  ال اديددو صالتاازيددونا فدداحسوها فيمتدد

 أحب  ا ، ًاا لمي أباه مك ا فام أ   امم  اهتميمي.د
صمي لس ه أن اس   قا،لا صا تاطه بيلكيس فس أ  أدبل ش،ئًي فشد،ئًي الاد صق الجوه يدة 
بد،  جدد غ م بلددي صبد،  اددي   المدد ب، ا صاكده اامددي اجتمادده مدع أق اردد  لملدده التبدديي  

بالددة الوالدد ي ا صاكدده اامددي اددماه مشدددال   بدد،  أادداوب  فدد  التوجلدد  صبدد،  أادداو 
اآلبي، ف  ت بلدة امبكدي،ا أ تد   لجد غ بديلتم،ز صاإلبد اع فد  مايلجدة ام طدي، صتاد يل 
الطبدديعا صادديهمه  ددديالت  صأمدد  فدد  تب ددد، غا صذلددك بمددي اددد   يض  ددك   ادد   مددد  
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ق  ددده  مدددع جددد غا صبمدددي اددد  ياكك ددد  لددد  مددد  االحتددد اي صالشدددا  صالتضددد ي ا صبمدددي اددد   
 ك  م  إيمين  م،ق بيهللا صمبيدئ  ظلمة تااموهي م  ش ع  .ديحما

فام أك  أتاهم هذه الحضي قا صأتس،  امثد  ال س،د  الدذغ أصجد ه جد غ ف،كديا حتدب شد  ه 
باتيبة المواقف المهمة الايلضة ف  ذاك ت ا إذ أحلله بدان هدذه التوج،هدي  حد غ بهدي 

ايد الطكطيصغ بل يكبغد  أن تكشد  أن ال تبضب حسللة ما فة با  الكيس الذي  هم أح
للطاددع  ا،هددي الكدديسا لت ددون لهددم  ورددًي فدد  تكشددئة أبكددي هم صبكدديتهم صلهددذا أصدد ب   كدد  

 كتيب .د
 ص   اتيبهي "هاذا ببيري ج غ  ا  الطكطيصغ" تضول:د

لدم اكدد   كد  جدد غ  كدد مي  د ض ال تددي   الد  مصل مدد س. فضدد  حماد  إللدد  زصج  دديلت  
ال تي ا صلمدي قد أه جد غ ات دل بد  هيتفلدي صقديل: ال تدي   "ريدب حتيحه" ب ات  ريش 

ج،  بل هو ج،  ج ًاا صأااوب  جم،ل. ل ك   ض دب بضولد : صمد  ال داب  اد   يدي ابكتد  
أن أمتددد ح هدددذا ال تدددي  أص أدلددد  ب أيددد  ال ددد يا  كددد ا مرددد   كددد ا صأ شدددب أن يظددد  

ه فارده التد  الكيس أر  أفال مجل ذلك. ثدم  دتم المد  بضولد : صأردي للده امدي صصدا
 جماه الحواد  صصوبتهي بتاك الط يضة.د

صاين ذلك توا اًي مك  فاري مي اتسه  ،  الحالضدة صمدي صدوب  إال مدي بأيتد ا صمدي قديل 
 ذلك ج غ إال توا اًي.د

 الطكطيصغ صالم أس 
 ص   بلية الشلخ الطكطيصغ لام أس ص  وصًي أر  لم ي زق بيلسك،  تضول:د

ب أن يدد زق السكدد، ا فلحمادون ااددم  صيتاامددون ممددي جد غ إرلددين ادداغ إرلددين   د  يحدد
 ام    صياوردون  اادي، لد  صهدو لدم يتوقدع أصدل أال يولد  لد  ذاد ا فامدي جي،تد  ابكتد  

حبدددًي شددد ي ًاا  -مددد  باددد -امصلدددب ب ددد  بض دددي،   صادددا  بهددديا بدددل أحسهدددي صأ واتهدددي 
 دد   أص اددماه صأصالهدد  مدد  الاكييددة صال  ييددة صاالهتمدديي مددي لددم يولدد  أ    دد  ممدد  أ 

  كهم.د
أمي احت ام  لام أس فهو ش ، ما ص   ك ا صاين ف  أحيدي   ي افع  د  الكلدي، صيدذ   
 كه ا صيحذب ال جديل مد  الظادم صالتاد غا صادين يد دد دا مدًي: أن ال بجدة لا جدل  ادب 
الم أس دبجة صاح سا صللله اامًي. حتب لض سوه بكيصد  المد أسا صهدو ادذلك ماكدي فضد  ادين 
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 اب امحايدا صق  بذل لكي ال  ، ا صأك مكي زييدس  دكهم  -رح  الحا، ا -أحليرًي يؤث ري 
 ف  با  المواقف صل   دصن أن يشا صا حتب ال يتلسب ذلك ف  أذاهم.د

صحول شخ لة الشدلخ  اد  الطكطديصغ صالدف جمدع بد،  الاادم صالد ي  صامد  صالحلديس 
فدد  ادد، س جدد غا فضدد  مدد  تضددول: اددي،له رالدد  هددذا اللددؤال مدد سا ثددم صجدد   الجددوا  

 بظ ص  قيه س صمؤلمةا فاوذه   بمجمو ة م  الاطيييا أهات  إلب الكجيح.د
كين يتلمًي صح، ًا بل أ  صال أي صال اك  ميدغ أص ماكدوغا فا طديه   الاض،د س اللدالمةا 
صقوس الشخ لةا ف ين بالير  صقام  الاًي ملداواًل  ادب أ د ا،   صبادول ا فدين يت صد  

يطدددل صيضتاددد ا يكددديزل الالدددوق فلضهددد ها صيبددديبز ال اددد  صاالرحدددلل صالمجدددون فلغادددسهم الب
ا ًي بدديلحقا ال يلدداه  دد  إر دديب مك دد ا صال تمكادد  مكدد  ه،بددة ذغ  جملاددًيا صاددين صدد  
ادددداطينا ج يئددددًي ال يهددددي  أحدددد ًا صال يخشددددب إال  ا متمدددد دًا  اددددب الادددديدا  صالتضيل،دددد  

 هذا ذا ه ب،  الكيس.دالمخيلاة لماليا ف فع   باما  
صاين محبًي لاازلة صاالرا اد فا طيه   حب الااما صالشدغف بديلض ا،س صاالطدلعا صبزقد  
الذاي، صالذاك س الاج،بةا صا  ة االاتلاي  فام ت   إال ادكون حتدب جمدع  امدًي  زيد ًا 
متكو ددًيا فهددو أديددبا صلغددوغ فالدد ا ص دديلم راددسا صهددو قدديبئ رشددلب فدد  الطددب صالااددكا 

 هل   ل  باام  الط يق إلب  ضول الكيس.دفل
صاددين هل يبددًي للجتمدديع بيلكدديسا فا طدديه   الضدد بس  اددب مخدديطستهم مدد  با،دد ا أغ  دد  
ط يدددددق صادددددي ل اإل دددددلي  ادددددب ا دددددتل  مشددددديببهما صأ طددددديه بصح الا يهدددددةا صحدددددلصس 

صددل امادداو ا صاالبت دديب فدد  الادد ضا صالضدد بس  اددب اإلقكدديعا صالم صرددة فدد  اإلفتددي، فو 
 إلب قاو  ال  ، ي .د

 صتضول أمين  ا  الطكطيصغ ت ث  صال هي الاض، :د
إن الادد،  لتدد مع صان الضاددب للحددزن صارددي  الددك يددي أبتدديه لمحزصرددونا أبتدديه أردده شددمس 
حليتكي صروب أييمكي.. أبتيه ياز  ا،كي الا اقا صيحدز فد  الدكاس غلدي  صدوتك صصجهدكا 

يدي ردب  أيديم ا أبتديه ماهدم أف ديبغ.. أبتديه  ل كك ف  الضاب أره ف  الاضل أره.. أبتديه
يدي أحددب صأ ادب الكدديسا بحمدك   صأادداكك فلدلا جكيتدد .  د  مجمددوع محسلدك يدد  ون 
لك بيل حمة صالمغا س صأن يلاكك فللا جكيت  صيجال قس ل بص دة مد  بيديض الجكدةا 
م صيجماكدي ماددك فدد  جكددة الخادد . أبتدديه هددي قدد  لحضدده بسكددين التدد  حزردده  ا،هددي دصمددًي صلدد
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تدددذا  اادددمهي إال هدددذا الاددديي صلدددم تادددا فددد  طاسهدددي إال صأرددده مددد ي  بيإلشددديبسا أشددد   
بإصددباك ال ددير  قادده لددك: بكددينا هددزز  بأاددكا يددي أحددب الكدديس هددي قدد  التض،دده بسكددين. 

 جااك   صاييهي م  أهل الجكة.د
 قيلوا  ك 

يضددول الشددلخ مجيهدد  محمدد  ال ددوا  الددذغ بافددق الشددلخ  ادد  الطكطدديصغ مكددذ اددين فدد  
هدد ص، الشددلخ صفهمدد  لمددي يجدد غ فدد   -بحمدد   -الايشدد س مدد   مدد ه: مدد  أبدد ز اددميت  

الايلم صابتبيط  الام،ق بيل  وس إلب   صالتزام  ف  ذلدك بديلض  ن صاللدكة ممدي ماكد  مد  
ط ح مو و يت  صمي يه   إللد  مد  رشد  التوعلدة صالد  وس بشدال يضساد  الكديس. صادين 

صاذا أباد أن يبادددد  أباددددبا صاذا أباد أن ي ددددحك أ ددددحك  كيتبدددًي با اددددًي إذا أملددددك الضاددددم
فلجمع ف  أاداوب  الد  وغ ادل أاديل،ب الت بلدةا ف دين يج،دب  د  أطكدين مد  ال ادي ل 
صلددم يادد  يتحدد ج فدد  اإلجيبددة  دد  أغ اددؤال يطدد ح فدد  مجتماكدديا صااددتطيع بحامتددد  

كدديس صصاددط،ت  صأادداوب  ال ا ددع فدد  طدد ح الض ددييي صالمشددال  أن يالددب الضسددول مدد  ال
 جملاًي.د

 أااو  مم،ز
صقيل ال اتوب حل  محم  اا  أاتيذ رظم الحام اإلالم  بجيماة الماك  س  الازيز 
بجدد س: باضدد ان الالمددة الشددلخ  ادد  الطكطدديصغا فضدد  الادديلم اإلاددلم   امددًي مدد  أ ددلي 
الا دد  صال ضيفددة اإلاددلملة صاددين بحمدد    يطددل  اددب الملددام،  مدد  الشيشددة أادداو  

  فل  أحايي اإلالي صصجهة رظ  المجته ي  م   امي، الش ياة فلمي يتاادق مبلب يس،
بيلملي ل صامحايي صالاتيص  صاين هذا امااو  الش،ق مم،زًا ي لف إللد  ادميحت  مد  
الط   صالض ص مي ي بب ب  المو وع فتلتخاص مك  الاس  صالاظي ا صق  اين هذا 

ال اة المبيباة م   امي، اإلالي ص و كي  امااو  محسبًي ل   الشبي ا ف حم   هذه
فدد  اددميحت  اددل  ،دد  صحادد     امي،رددي ل،ددؤدصا ال ادديلة التدد  أرلطدده بهددم صالحمدد    

  اب ال حيل.د
 مواو ة

الشدلخ محمد  فل دل اللدبي   مد ي  إدابس الكشد  بجيمادة أي الضد   صأحد  المضد ب،  مدد  
يصغ ف  ا ،  م  الات ا    فده الشلخ الطكطيصغ يضول: لض  بافضه الشلخ  ا  الطكط
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ف،هددي حميادد  ص ، تدد   اددب اإلاددلي ص  فدده فلدد  بمددزًا مدد  بمددوز الااددم صالتااددلما   فتدد  
بحمد    ق ابدة ر ددف قد نا صاددين  يلمدًي  ديمًل ا ،دد  التوا دع لاجملددع صبخيصدة فدد  
 مجيل ال  وس إلب   بيلحامة صالمو ظة الحلدكة صادين بحمد    موادو ة متكضادة صاردي
لكشددده  لددد  بددديلخ،  صال دددلح صال رزالددد   ادددب ببددد  صرلدددال   تاددديلب أن يجزيددد   ددد  
اإلادلي صالملددام،   ،دد  الجدزا، صالم وبددة صياددوض الادديلم اإلادلم  باضدد ه صياهددم ذصيدد  

 صمحسل  ال س  صاللاوان صأن يلاك  فللا جكيت .
 ـــــــــــــــ

 2 علي الطنطاوي 
 
ا 1909حزيددد ان  12  م يكدددة دمشددق فدد  هددو  ادد  بدد  م دددطاب الطكطدديصغا صلدد  فدد

ما س ذا   ام صدي . أصا  مد  م يكدة طكطدي فد  م د  ح،دث ارتضدل جد ه محمد  بد  
م طاب ف  أصا ل الض ن التياع  ش  إلب دمشقا صاين  يلمًي أزه يًي حمل  ام  إلب 
  دييب الشيي فج د ف،هي الاكيية بيلااوي الاضالة صالالمي الااك صال يي لي . صقد  ردزح ماد

اب  أ ل  أحم  ب   ا  ج    ا  الطكطيصغ صاين هذا إميي طيبوب متضي   ف  الجلش 
 الا مير . 

أمددي أبددوه الشددلخ م ددطاب ف ددين مدد  الاامددي، المادد صدي  فدد  الشددييا ارتهدده إللدد  أميرددة 
الاتدو  فد  دمشدق. صادين مد ي ًا لام بادة التجيبيدة فد  دمشدقا ثدم صلد  مك دب ب ددلس 

 . 1925إلب أن توف   يي  1918ديوان محامة الكض   يي 
صأا س أم  أي ًي م  اما  الااملة ف  الشييا ا ،  م  أف ادهي م  الاامي، الماد صدي  
صلهددم تدد اجم فدد  اتددب ال جدديل..  يلدد  محددب الدد ي  الخط،ددب ال يتددب اإلاددلم  ال س،دد  
الذغ ااتوط  م   صأرشا ف،هي صحلات  )الاتا( ص)الزه ا،( صاين ل  أثد  فد  الد  وس 

 ي ف  مطاع الض ن الاش ي . ف،ه
تاضددب  ادد  الطكطدديصغ دبااددت  االبت ا لددة امصلددب فدد  الاهدد  الا مددير ا ف ددين طيلبددًي فدد  
الم باة التجيبيةا ثم ف  الم باة اللاطيرلة ال يرلة صبا هي ف  الم بادة الجضمالدةا ثدم 

ح،ث د ل ماتب  كس  الذغ اين ال يروية  1923ف  م باة حاوملة أ    إلب اكة 
. ثدم ذهدب إلدب م د  صد دل داب 1928وح، س فد  دمشدق صمكد  رديل البايلوبيدي ادكة ال
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الااوي الااليا صل ك  لم يتم اللكة ص يد إلب دمشق ف  اللد  التيللدة فد بس الحضدوق فد  
 . 1933جيماتهي حتب ريل الالليرس اكة 

كين  اب الطكطيصغ مد  الدذي  جمادوا فد  ال باادة بد،  ط يضد  التاضد   ادب المشدييخا 
صال باادددة فدددد  المددد ابس الكظيملددددةا فضددد  تااددددم فدددد  هدددذه المدددد ابس إلدددب أن تخدددد ج مدددد  
الجيماددة. صاددين يضدد أ ماهددي  اددب المشددييخ  اددوي الا بلددة صالااددوي ال يكلددة  اددب امادداو  

 الض يم. 
 كدد مي  دديد الطكطدديصغ إلددب الشدديي د ددي إلددب تدداللف لجددين لاطابددة  اددب  دد اب تاددك التدد  

ة ام،ه )الاجكة الاالي لطل  اوبية( صارتخب ب للًي ب هي ف  م   فالاه لجكة لاطاب
لهددي صقيدهددي رحددوًا مدد  ثددل  اددك، . صايردده هددذه الاجكددة بم يبددة الاجكددة التكا،ذيددة لا تاددة 

 الوطكلة الت  ايره تضود الك يل    االاتاميب الا رل  للوبيي. 
س مدد  ابتد أ الطكطديصغ التد بيس فد  المدد ابس امهالدة فد  دمشدق صهددو فد  ال يمكدة  شد  

 م ها صق  طباه محي  ات  الت  ألضيهي  اب طابدة ال الدة الوطكلدة فد  دبصس امد  
 . 1930الا ب     )بشيب ب  ب د( ف  اتي   يي 

حد،  أ اضده اللداطي   1931با  ذلك  ،  ماامدًي ابتد ا لًي فد  مد ابس الحاومدة ادكة 
االبتدد ا   إلددب اددكة  ج يد س )اميدديي( التدد  اددين يامددل مدد ي ًا لتح ي هدديا صبضدد  فدد  التااددلم

. صايردده حليتدد  فدد  تاددك الاتدد س االدداة مدد  المشددال  بلددسب مواقادد  الوطكلددة 1935
 صج أت  ف  مضيصمة الا رل،،  صأ وارهم ف  الحاومة. 

ارتضدل الطكطديصغ لاتد بيس فد  الاد اقا فاد،  م بادًي فد  ال يرويدة الم ازيدة  1936 يي 
وي الشدد علة فدد  ام ظملددةا صل دد  بصحدد  فدد  بغدد ادا ثددم فدد  ثيرويتهددي الغ بلددة صداب الاادد

الوثيبة صج أت  فد  الحدق فادل بد  فد  الاد اق مدي فادل بد  فد  الشدييا فمدي لسدث أن رضدل 
م س با  م سا فاام ف  ا ادول فد  أق دب الشدميلا صفد  الب د س فد  أق دب الجكدو . 

ا لم يكضطع  ك   ،  اكة صاح س أم يهي ف  1939صبض  ي بس ف  الا اق حتب  يي 
 . 1937  م باًي ف  ال الة الش علة ف،هي حتب  يي ب، ص 

ثم بجع إلب دمشدق فاد،  أادتيذًا مايصردًي فد  ماتدب  كسد ا صل كد  لدم يادف  د  مواقاد  
صلسدث ف،هدي ف دًل  1940الت  اسسه لد  المتي دبا فكضدل إلدب م بادة ديد  الدزصب ادكة 
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ة  دددد  دبااددددلًي أبادددد  بادددد هي قلدددد يًي بلددددسب  طبددددة حمياددددلة ألضيهددددي فدددد  صددددلس الجمادددد
 الملتام  الا رل . 

د ددل الطكطدديصغ ادداك الض ددي،ا فادد،  قي ددلًي فدد  الكبددك مدد س أحدد   شدد   1941 دديي 
شده ًا ثددم قي دلًي فدد  دصمددي )مد  قدد   دمشدق(ا ثددم قي ددلًي ممتديزًا فدد  دمشدق مدد س  شدد  
اكوا  فملتشيبًا لمحامة الدكض  فد  الشدييا ثدم ملتشديبًا لمحامدة الدكض  فد  الضديه س 

  . أييي الوح س مع م 
صقددد  اقتددد ح الطكطددديصغ د يدددوي ادددين قي دددلًي فددد  دصمدددي د ص دددع قددديرون ايمدددل لدحدددوال 

ا صأصفدد  إلددب م دد  مددع   ددو محامددة االاددتئكي  1947الشخ ددلة ف اددف بددذلك  دديي 
اماددتيذ رهدديد الضياددم )الددذغ صدديب صزيدد ًا لاادد ل أيدديي الوحدد س( فام ددلي تاددك اللددكة ااهددي 

ج يدد س لاموابيدث صالوصدلة صاددواهي. هكديل ح،دث اادف هددو بد بس مشد ص ي  الضدوار،  ال
صقدد  أ دد  مشدد صع قدديرون امحددوال الشخ ددلة اادد  صصدديب هددذا المشدد صع أاياددًي لاضدديرون 

 الحيل  ف  اوبية. 
صادددين الضددديرون يخدددول الضي ددد  الشددد    فددد  دمشدددق بييادددة مجادددس امصقدددي  ص مددد س 

تد  ال يرويي  الش علةا ف ديب الطكطديصغ ملدؤصاًل  د  ذلدك ااد   دلل الاشد  ادك،  ال
أم يهي ف  ق ي، دمشقا فض ب أرظمة االمتحيري  فد  ال يرويدي  الشد علةا صادين لد  

بو ددع مكدديهج  1960يدد  فدد  تادد يل قدديرون امصقددي  صمددكهج ال يرويددي ا ثددم ااددف  دديي 
ال بصس ف،هي فو اهي صح ه با مي ايف  إلب م د  صاجتمدع ف،هدي بيلضدي م،   ادب إدابس 

 . التاالم ف  امزه  صا تم   امي ص اهي
با  ارضدل  ال ديم  مد   ذابا صا دلن حيلدة الطدوابئ فد   1963ارتضل الطكطيصغ  يي 

اددوبيةا إلددب المما ددة الا بلددة اللدداودية للامددل م باددًي فدد  االددة الشدد ياة صاالددة الاغددة 
الا بلددة فدد  ال يدديضا صمكهددي ارتضددل إلددب ماددةا لاتدد بيس ف،هددي للم دد  ف،هددي صفدد  جدد س 

  ملًي صثلث،  اكة. 
صغ هذه الم حاة الج ي س م  حليتد  بيلتد بيس فد  االدة الت بلدة بمادةا ثدم لدم ب أ الطكطي

ياسدث أن اادف بس رديمج لاتوعلدة اإلادلملةا فتد ل ال الدة صباح يطدو   ادب الجيمادي  
صالمايهدد  صالمدد ابس فدد  أرحددي، المما ددة إللضددي، الدد بصس صالمحي دد ا ا صتادد س لااتددو  

ف  مجاس ل  هكيل د أص ف  ب،تد  ادي ي  يج،ب  اب أائاة صفتيص  الكيس ف  الح ي د 
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كدددل يدددويا ثدددم بددد أ ب ريمجلددد  )ملدددي ل صمشدددال ( فددد  اإلذا دددةا ص)ردددوب صه ايدددة( فددد  
التاازيدددون الادددذي  قددد ب لهمدددي أن ياوردددي أطدددول السددد امج  مددد ًا فددد  تددديبيخ إذا دددة المما دددة 

 صتاازيورهي. 
ذ بدد أ يحي دد  ياتسدد  الطكطدديصغ مدد  أقدد ي المحي دد ي  اإلذا ،دد،  فدد  الادديلم الا بدد ا إ

ا 1937م  إذا ة الش ق امدرب م  ييفي م  أصا ل ال لث،كي ا صم  إذا ة بغد اد ادكة 
مك   مد   ضد ي  مت دا، ا صأ ،د ًا مد  إذا دة المما دة  1942صم  إذا ة دمشق اكة 

 صتاازيورهي رحوًا م  ببع ق ن مت ل م  الزمين. 
ا صلدم يكضطدع  د  الكشد  1926رش  الطكطيصغ أصل مضيلة ل  ف  ج ي س  يمة ف   يي 

فد  ال دحف مكدذ ذلددك التديبيخا فشديبل فدد  تح يد  مجاتد   يلدد  محدب الد ي  )الاددتا( 
ا ثم اتب فد  ج يد س فتدب الاد   ثدم فد  )ألدف 1926ص)الزه ا،( ح،  زاب م    يي 

ص دلل  1931بي،(ا ثم اين م ي  تح ي  )اميديي( التد  أصد بتهي ال تادة الوطكلدة ادكة 
أرشدا  1933لكيق ( ص)الشاب( صاواهمي م  ال دحف. صفد  ادكة ذلك اين ياتب ف  )ا

الزيدددي  المجادددة ال سددد   )ال اددديلة( ف دددين الطكطددديصغ صاحددد ًا مددد  اتيبهدددي صاادددتم  ف،هدددي 
. صاتدب فد  مجاددة )الملدامون( ص)الك دد ( 1953 شد ي  ادكة إلددب أن احتجسده اددكة 

)الشدد ق  صفدد  ماددة اتددب فدد  مجاددة )الحددج( صفدد  ج يدد س )الم يكددة(ا صرشدد  ذا ييتدد  فدد 
امصاددب(  اددب مدد   رحددو  مددس اددك، . صلدد  مضدديال  متكدديث س فدد   شدد ا  ال ددحف 

 صالمجل  الت  اين ياجز هو رال     ح  هي صتذا  أامي هي. 
شدديبل الطكطددديصغ فددد  طي اددة مددد  المدددؤتم ا  مكهدددي حاضددة ال باادددي  االجتميعلدددة التددد  

  الشداو  الا بلدة  ض تهي جيماة ال صل الا بلة ف  دمشق ف   ه  الشلشاا ا صمؤتم
لك  س الجزا  ا صمؤتم  تاالس بابطة الايلم اإلالم  صاثك،  مد  المدؤتم ا  اللدكوية 
التحدديد الطابددة الملددام،  فدد  أصبصبددي. صأهددم مشدديباة لدد  ايردده فدد  المددؤتم  اإلاددلم  

صالذغ تمخ ه  ك  اا ت  الطوياة ف  اس،ل ال  ييدة  1953الشاس  ف  الض س  يي 
 ف،هي بيكلتين صالهك  صالمليو صار صرلللي.  لاالط، ا صق  جي 

لمددي جدديصز الطكطدديصغ ال مددير،  مدد   مدد ه صبدد أ التاددب يغددزص جلددم   ثدد  تدد ل اإلذا ددة 
صالتاازيون صا تزل الكيس إال قا،ًل م  المض ب،  ياتور  ف  ماظم الاليل  زا  ي ا ف يب 
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 املددًي تبحددث فلدد  ذلددك لدد  مجالددًي يطددل مدد   للدد   اددب الدد رليا صصدديب مكتدد   أدبلددًي ص 
 ملي ل الاام صالاض  صالاغة صامد  صالتيبيخ. 

تدوف   اد  الطكطديصغ فد  ملتشداب المادك  1999صف  ال يم   ش  م  حزيد ان  ديي 
 بج سا صدف  ف  ماة ف  ال،وي التيل  با مي صا   ال  ف  الح ي الما  الش يف. 

س فدد  الادديلم الا بددد  يادد  الشددلخ  اددد  الطكطدديصغ أحدد  بمدددوز الدد  وس اإلاددلملة ال س،ددد  
صشخ دلة محسبددة ذا ادة ال دد،ه ريلده حظددًي صااداًي مدد  اإل جدي  صالضسددولا صلد  اددجل 

 مش   ف    مة اإلالي صالملام، . 
كدين الطكطديصغ أديبدًي صداعلدة يتمتدع بااداو  ادهل جم،دل جدذا  متاد د ال ياديد يشددسه  

لضدة مشد قةا ف،هدي ب  أح ا يما  أن يوصف بار  اللهل الممتكعا فلد  تظهد  عبيباتد  أر
جمددديل صيلددد ا صهدددذا ماكددد  مددد  طددد ح أ طددد  الض دددييي صامف ددديب بااددداو  يطددد   لددد  

 الم ضفا صي تيح ل  الايم . 
حمدددل الطكطددديصغ  ادددب ايهاددد  بايدددة اإلصدددلح الددد يك  فددد  الملددديدي  ايفدددة: التشددد يا  
صاللليا  صاالجتمي  ا ف ين ف  مي يؤلف صيحي   ال اعلة الملدام الدذغ يهجدم  ادب 

في  صالتضيل،  البيللة صاللاوالي  الملتوبدس؛ فل حا  ضي   الكيس صيضوي أ لقهما الخ ا
كمدددي ادددين يت ددد   لظادددم بجددديل اللددداطين صأصدددحي  الددد  وا  اله امدددة بمكطدددق الحدددق 
الضددويم صالاددة امادداو  ص ذصبددة العبدديبس ممددي اددل  لدد  قسددواًل  كدد   يمددة الكدديسا امددي 

  صالشديرئ، . صاتبد  فد  ملديدي  اإلصدلح ر ب ل  ف  الوقه رالد  ا ،د ًا مد  الماديدي
المختااة ا ، س متا دس االتجيهي  تشه  ل  بامق الا  س صطدول البديع صادلمة المدكهجا 
 صق  اسق زمير  ف  ط صحيت  اإلصلحلة  اب صا،  التش يع صالللياة صاالجتميع. 

ا تيلتهدي  بزق الشلخ الطكطيصغ  ملًي م  السكي ا صق  ادين لاضد  إحد اه  )بكدين( د صقد 
ي  اإلبهي  اآلثم ف  م يكة     املميرلة د أكس  امثد  فد  رالد ا صل كد  احتلدسهي  كد  

  . صتملك بيل س  صالتلالم بض ي،  . 
 ت ل الطكطيصغ   س مؤلاي  ه : 

 د هتي  المج .
 د مبيحث إالملة. 
 د ف ول إالملة. 
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 د راحي  م  الح ي. 
 د صوب م  الش ق. 

   الب  الجوزغ )تحض،ق(. د ص،  الخيط
 د ف   صمبيحث. 
 د بشيب ب  ب د. 

 د مع الكيس. 
 د باي ل اإلصلح. 

 د مل حلة أب  جهل. 
 د ذا يي   ا  الطكطيصغ. )ثميرلة أجزا،(. 

 د أ بيب  م . 
 د بغ اد. 

 د حاييي  م  التيبيخ )م  أد  امطايل(. 
  د أ لي التيبيخ )االاة لاتا يف با لي اإلالي(.

 د تا يف  يي ب ي  اإلالي. 
 د صوب ص واط . 

 د م  ح يث الكاس. 
 د الجيمع امموغ. 

 د ق ص م  التيبيخ. 
 د ق ص م  الحليس. 
 د أبو با  ال  يق. 

 د  م  ب  الخطي . )جز ن(. 
 د ف  إر صرلللي. 

 د ف  بلد الا  . 
 د ف  اس،ل اإلصلح. 

 د باي ل الف اإلالي. 
  د بجيل م  التيبيخ.
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 د اله، ملي . 
 د التحا،ل امدب . 

 د م  التيبيخ اإلالم . 
 د دمشق. 

   د مضيال  ف  اامي . 
 الم اجع: 

ا الجدز، 1999د أحم  الج ع )ماجدم امدبدي، اإلادلم،،  المايصد ي ( الطبادة امصلدب 
 (. 805د  800ال ير  ص )

 اودية(. د  ا  الطكطيصغ )ذا يي   ا  الطكطيصغا داب المكيب لاكش ا الل
 (. 17ا ص )158د مجاة الفل ل اللاودية ا الا د 

( داب الضادما دمشدقا الطبادة 1999د  1909د مجيه  مامون دي ارلة ) اد  الطكطديصغ 
 (.2001امصلبا 

 ـــــــــــــــ
 خير الدين الزركليشيخ المؤرخين المعاصرين 

 
مشدض ا صلد  فدد  هدو  ،د  الد ي  بد  محمدود بد  محمد  بدد   اد  بد  فديبس الزبااد  ال 

 ي ح،ث اين صال ه تيج ًا هكيلا صال ه صأم  دمشالين. 1893حزي ان  25ب، ص  ف  
رشددا الزباادد  فدد  دمشددقا صتااددم فدد  م اباددهي امهالددةا صأ ددذ  دد  ماام،هددي ال  ،دد  مدد  
الااددوي  يصددة امدبلددة مكهدديا اددين مولاددي فدد  صددغ ه باتددب امد ا صقدديل الشددا  فدد  

ام ( ف  الم باة الهيشدملة ب مشدقاثم  مدل ف،هدي م بادًي صبيه. أتم دباات  )الضلم الا
با  التخ جا امي أصد ب مجادة )امصدما ( امادسوعلة ف ديدبتهي الحاومدة الا ميرلدة. 
ارتضل إلب ب، ص  ل باادة اآلدا  الا رلدلة فد  ال الدة الااميرلدة )الليلدك(ا باد  التخد ج 

  ،  ف  راس ال الة أاتيذًا لاتيبيخ صامد  الا ب . 
ا  الح   الايلملة امصلبا أص ب ف  دمشق ج ي س يوملة أاميهي )للين الا  ( إال  ب

أرهي أرقااها ثم شيبل ف  إص اب ج ي س الما،  ال،وملة صاتب ف،هي ال  ،  م  المضيال  
 امدبلة صاالجتميعلة. 
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 اددب أثدد  ما اددة مللدداون صد ددول الا رلدد،،  إلددب دمشددق حر ددم  الدد  مدد  قسددل اللدداطة 
بيإل ددد اي غليبلدددًي صحجدددز أملكددد  إال  إرددد  ادددين مغددديدبًا دمشدددق إلدددب فالدددط، ا  الا رلدددلة

 فم   فيلحجيز. 
ي تجكس الزباا  بيلجكللة الا بلدة فد  الحجديزا صارت بد  المادك حلد،  بد  1921اكة 

دينا ح،دث اا دف   ا  لملدي  س ابكد  )امم،د   سد   ( بيرشدي، الحاومدة امصلدب فد   م 
 (. 1923د 1921يب  ثم ب للًي ل يوان الحاومة )ماتشًي  يمًي لوزابس الما

ألغه الحاومة الا رللة ق اب اإل  اي  اب الزباا  ف جع إلب اوبيةا صم  ثم  يدبهدي 
 إلب م  ا صهكيل أرشا )المطباة الا بلة( ح،ث طبع ف،هي با  اتب  صاتبًي أ   . 

حاومددة اإلرجا،زيددة أصد ب فدد  الضد س مددع بفلضد،  لدد  ج يد س )الحلدديس( ال،وملدةا إال  أن ال
 ط اتهدددي فارشدددا ج يددد س يوملدددة أ ددد   فددد  )ييفدددي(ا صا ت،ددد    دددوًا فددد  المجمدددع الاامددد  

 . 1930الا ب  ب مشق اكة 
ملتشدددديبًا لاوايلددددة ثددددم  1934 ،كدددد  امم،دددد  فل ددددل بدددد   سدددد  الازيددددز  ل ادددداود اددددكة 

)الماو ددلة( الا بلددة اللدداودية بم دد ا امددي  ردد،   مكدد صبًي  دد  اللدداودية فدد  مدد اصال  
 إرشي، )جيماة ال صل الا بلة(ا ثم اين م  الموقا،   اب م، يقهي. 

م  دددل امم،دددد  فل ددددل  ل اددداود فدددد   دددد س مدددؤتم ا  دصللددددةا صشدددديبل فددد  ال  ،دددد  مدددد  
ي  د،  صزيد ًا لاخيبجلدة فد  الحاومدة 1946المؤتم ا  امدبلة صاالجتميعلةا صفد   ديي 

 مادد  الامددل فدد  جيمادددة اللدداودية متكيصبددًي مددع الشدددلخ يواددف ييادد، ا صاددذلك متكيصبددديً 
 ال صل الا بلةا صا ت،  ف  راس الايي   وًا ف  مجمع الاغة الا بلة بم  . 

ي  ،  صزي ًا ماو ًي صمك صبًي دا مًي ل   جيمادة الد صل الا بلدةا فيادتض  فد  1951 يي 
 م  ا صهكيل بيش  بطبع مؤلا  )ام لي(. 

ممتددديزًا )حلدددب التاس،ددد   ا  ددد،  ادددا، ًا صمكددد صبيً 1963ي صحتدددب  ددديي 1957مددد   ددديي 
ال ام ( لاحاومة اللاودية ف  المغ   امي ارتخب ف  المجمدع الاامد  الا اقد  ادكة 

1960 . 
مكحتد  الحاومددة اللدداودية بلددسب مدد ض ألددم  بد  إجدديزس لا احددة صالتدد اصغ  ،دد  محدد صدسا 
فاقيي ف  ب، ص  ص اف  اب إرجيز اتي  فد  اد، س  يهدل الجزيد س امصل )المادك  سد  

 ل ادداود( صأ ددذ يضددوي مدد  حدد،  آل دد  بدد حل  إلددب موطكدد  ال ددير  اللدداودية  الازيددز
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صدمشق صالضيه س صت الدي صايطيللدي صاويلد ا. قديي بد حل  إلدب الخديبج يدذا  أرهدي أفيدتد  
 ك ، ًا. 

( صمكهي إلب ف رليا مم  ل لاحاومة اللاودية ف  اجتمي دي  1946د إلب إرجات ا اكة )
 بيس. المؤتم  الطس  امصل ف  بي

( بمهمددة باددملة  ،دد  الياددلةا ح دد  1947ددد إلددب الواليددي  المتحدد س امم يالددة اددكة )
  للهي با  اجتمي ي  ه،ئة اممم المتح س. 

( ب ددداة )صزيددد  مادددوض صمكددد ص  فدددوق 1954دددد إلدددب أث،كدددي الايصدددمة ال،وريرلدددة ادددكة )
 الايدس( صجال ط يق  ودت  مكهي إلب ااتكيبول لزييبس با  ماتبيتهي. 

( مك صبًي لح وب مؤتم  أقيم  الحز  ال اتوبغ ف،هيا صمكهدي 1955تورس اكة ) د إلب
 إلب إيطيللي لزييبس أهم ماتبيتهي. 

 كين شي  ًا مج، ًاا صمؤب ًي ثضةا صيافل  أر  صيحب ام لي. 
قدديي  ،دد  الدد ي  الزباادد  فدد  م دد  بدد صب مم،ددز فدد  تكا،ددذ المهمددي  الضوملددة الللياددلة 

لل الاضدي،ا  صاالجتمي دي  صاتيبدة المضديال  صرشد  امشدايب صاإل لملدةا صذلدك مد   د
الضوملة صالوطكلدة. صتكديصل الزبااد  الملدتام ي  صأذرديبهم بكسد س حديدس  شد،هي الا رلد،ون 
ف  اوبيي ا ، ًاا فحاموا  ال  غليبلًي بيإل  اي صبحجز أملك ا صق  تاضب الزبااد  الكبدا 

 ب بيطة جاش صقيل: 
 أن الشضد  بمي لض،ه اا،    فيتهم رذبصا دم  حكضًي  ا  ص 

 مي لم يشدا صلحام  التاي،     شي، ل  الحليس صحيصلوا 
يا ارطاضه ثوبس الزباا  الشا ية بادل له،سهدي 1925ص ك ا ارطاضه ال وبس اللوبية  يي 

صبصح،تهي الا بلةا فا ذ يكظم الض ي   صي ااهي إلب دمشق إمدي  مكشدوبس  ادب صداحي  
ا صامي  بواي ل الكضل ام   ا فاصدبحه أبلدي  ق دي  ه الوطكلدة  ادب الج ا   الم  ية

أللكة الكيس يتغكون بهي ف  شوابع الم ن اللدوبية. صايرده بدصد الاادل الا رلدلة أقدو  
ي فاذا ددده حامدددًي  الددد  ثيرلدددًي غليبلدددًي بيإل ددد ايا صطيلسددده 1920مددد  بدصد فااهدددي  ددديي 

أن الزبااددد  لددم ياتددد   صظدددل الحاومددة الم ددد ية بإاددايت  أص طددد ده مدد  م ددد   ،دد  
ي اددل ق دددي  ه الوطكلدددة مددد  الضدديه س اددد ًاا شددديحذًا همدددم الادد   حتدددب ال يلددداتوا  ادددب 

 االاتاميب صال يتوارب أح هم    الك يل. يضول: 
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 صال تغ اددم اآلال، صالكام  تاهسوا لض اع الطيما،  بام 
إ واردد   المهددم كددين الزباادد  ي اقددب صيتدديبع أحدد ا  صطكدد  مدد  با،دد ا لددذلك ردد اه يشدديبل 

 يا فلضول ف  ق ، ت  )ب،  ال ي صالكيب(: 1925ح،    به دمشق بيلضكيبل  يي 
 صشايب صادغ الك، ب،  شايبغ   امهل أهاد  صال ييب دييبغ 

 صأب  الزريد فزر ه ب  صابغ    مي اين مد  ألم بجاق ريزل 
 صيحس الزباا  أن دي ال واب الذغ ي اق ف  دمشق هو دم ا فلضول: 

 ل م  صأن شددايبهي أشايبغ    ي المهد اق ف  جكبيتهي إن ال
 صدم  هكيل  اب ث اهي جيبغ  دما  لمي مك،ده ب  جيب هكي 

بكب الزباا   لقدي  حملمدة مدع ال تدي  صالشدا ا، صالما د ي  فد  م د ا مد  مكطادق 
أهملددة ال امددة التح دد، ية فدد  تازيددز الشدداوب الددوطك  صالضددوم  فدد  راددوس الجمدديه،  

تعلش الهم الضوم  بال جوارب  م  هؤال، الشي   أحم  شوق  الذغ ألضب  الا بلة الت 
ا إل يرددة مك ددوب  اددوبيي حدد،  قيمدده 1926ق دد، ت  فدد  حاددل أاددلم فدد  الضدديه س  دديي 

بدديل وبس  دد  الملددتام  الا رلدد  صالتدد  مطااهددي: اددلي مدد  صددبي بدد د  أبق  صدمددع ال 
 ياا ف يي دمشق 

تج ف  اتيب  ام لي الذغ جمع فل  فاص ب يشخص الزباا  صوبس ال أ  الاام  المك
ف ين بحق أيل  صأشدمل ماجدم   بد  مخت د  فد  تديبيخ ال جديل. ف دين الزبااد  فد  

 حليت  م ياًل: لا ي   صالشي   صالبيحث. 
ا تددوف  أبددو الغ،ددث  ،دد  الدد ي  1976فدد  الخدديمس صالاشدد ي  مدد  تشدد ي  ال ددير   دديي 

 الزباا . 
 ل  م  المؤلاي  : 

بأيدده صمددي اددماه(ا اددجل فلدد  أحدد ا  بحاتدد  مدد  دمشددق إلددب فالددط،  ددد اتددي  )مددي 
 فم   فيلحجيز. 

ددد الجددز، امصل مدد  ديددوان أشددايبها صفلدد  بادد  مددي رظددم مدد  شددا  إلددب اددكة صدد صبه 
(1925 .) 

 كتي  ) يمين ف   م ين(ا مذا ا  الزباا  أثكي، إقيمت  ف   م ين صهو ف  جز ن. 
 . د ميج صل،  صالشي  ا ق ة شا ية ق ، س
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 د اتي  شب  الجزي س ف   ه  الماك ب   س  الازيز. 
د اتي  )ام لي(ا صهو قيموس ت اجم مشه  ال جيل صالكلدي، مد  الاد   صالملدتا ب،  

 صالملتش ق،  يضع ف  ثميرلة مجا ا . 
 د الماك  س  الازيز ف  ذمة التيبيخ. 

 د صاحة مجهولة م  تيبيخ اوبيي ف  الاه  الفل ا . 
 (. 1970د 1925 ير  م  ديوان أشايبه )د الجز، ال

 د ق ة تم ،الة ر  ية أاميهي )صفي، الا  (. 
 هذه المااومي  أ ذ  بت      : 

دددد )ام دددلي(ا  ،ددد  الددد ي  الزبااددد ا داب الاادددم لامليددد، ا ب،ددد ص ا الطبادددة الايشددد سا 
 (. 270د 267) /8ا ح1992

مليددد، ا ب،ددد ص ا طبادددة أصلدددب دددد )ماجدددم أ دددلي المدددوبد(ا مك،ددد  البااباددد ا داب الاادددم لا
 (.220ا ص)1992

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ علي الدقر
 
 صيحب أكس  ره ة  املة ف  بلد الشيي 
 بضام اماتيذ امديب :  س    الطكطيصغ 

 تمه، : 
)م  المؤمك،  بجيٌل صد قوا مدي  يهد صا    الد ( مدكهما فلمدي أحلدبا صال أزاد   ادب 

بددير ا صالشددلخ التضدد   الكضدد  الدد ا   إلددب    اددب ب دد، سا بيلحامددة   أحدد ًاا الادديلم ال  
صالمو ظة الحلكةا  لمة الشيي صصا ظهي صبي دث ره دتهي الااملدة فد  الك دف امصل 

 م  الض ن المي  ا الشلخ  ا  ال ق ا صال  الشلخ،  الايلم،  الجا،ا، : 
 أحم  ص س  الغك  ال ق ا بحمهم   جملاًي بحمة صاااة. 

 شات : ر
ي م  تديج  صديلا محلد ا صمد  1877 -هدد 1294صل  الشلخ  ا  ف  دمشق  يي 

أا س دمشالة   يضدةا صمي  صديلحة محلدكةا تكادق مد  ميلهديا امدي يكادق زصجهدي التديج  
 ال  غ  س  الغك  ال ق  م  ميل  ال  ، . 

فد  صق  صب  الشلخ  ا  مد  أبلد    دات  ال دلح صال د يا فضد  ادين الولد  اد   أبلد  
هددديت،  الخ دددات،  الاتددد،  اددديب  امحيديدددث بهمدددي فمدددد  ديددديب الشددديي؛ فضددد  ايرددده لددد  
مزب تدددين فددد  المدددز س صدابي ددديا يؤم همدددي الاضددد ا، صالمحتددديجونا للا دددذ ادددل صاحددد  مدددكهم مدددي 
يحتيج  مكهميا م  دصن ااتئذانا فض  أذن الشلخ ملبضًي لم  ي يد ا أن يا دذ مكهمدي مدي 

الاض ا، يزصبصر  ف  ب،ت ا صايروا  كد مي يخ جدونا يا دذصن  ي ي ا امي ايروا صطابة الاام
حدديجتهم مدد  أكلدديس الحكطددةا صالدد ق،قا صاللددا ا صالزب،ددبا صالادد سا صامبزا صالشدديغا 

 صم  اللم ا صالزيه.. ص ك مي يم  الموا  ا يا ح بيزدحيي المليك،   ا،هي. 
 ا صال يخاطد  بميلد ا صاين ال ي  ل إلب ج،ب  ش،ئًي م  المايش الذغ ياتل  م  امصقدي

بددل اددين يكاضدد   اددب طلبدد  الاضدد ا، بابيحلددة تددذا  ري بدداجواد الادد   فدد  بددوادغ الادد  ا 
صايره أييي الح   ال ورلة امصلدب صمدي تلهدي مد  ادك،   جدي ا أشدب  مدي ت دون بتادك 

 السوادغ الضيحاةا صاين ف،هي الجواد. 
 صات : 
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  ا صأ جب ب ا بضول : صصا  الشلخ  ا  الطكطيصغ الذغ ب ه صتتامذ  ال
جم،دددل ال دددوبسا ريصدددع  -ايلشدددلخ بددد ب الددد ي  الحلدددك  -"صادددين الشدددلخ  اددد  الددد ق 

السلددديضا أزبق الا،كددد، ا حادددو التضيادددلما لددد  لحلدددة بل دددي، اس،ددد س تزيددد ه جمدددياًلا صادددين 
زا ال الاميمدددة السل دددي،ا  كلهمدددي يتخدددذ الاميمدددة التجيبيدددة مددد  الضمددديش الهكددد غ المطددد  

ددة اليصهددذ».  ميمدة الاامدي، ألدف( صهدد  التد  اددين  -ه الاميمدة يلددم ورهي فد  الشديي: )لاَّ
يتخددذهي صلدد اه مدد  بادد ه: أحمدد  ص سدد  الغكدد ا مددع أرهددي  ميمددة التجدديبا صلللدده  ميمددة 

 الاامي، السل ي، الت  يرا فا شيشهي امبل ا  اب ط بوش أحم . 
 تاالم : 

) ال ت دددي ( الضددد ا،س كددد أ  الكددديس فددد  زميرددد  )الضددد ن ال ابدددع  شددد  الهجددد غ( تاا دددم فددد  
صال تيبة صش،ئًي يل، ًا م  الض  ن ال  يما ثدم ارتضدل إلدب م بادة الشدلخ  ،د  اللدا جلر ا 
صأم دب ف،هددي ب ددع اددك، ا أفدديد مكهددي شدد،ئًي مدد   اددوي الاغددة الا بلددةا ص اددوي الدد ي ا ثددم 
الزي الشلخ محم  الضيام ا صق أ  ال  م   اوي الا بلة صال ي  مدي أه اد  لتد بيس شد ، 

    ام الكحو صم  الاض  الشيفا ا صشلخ  اا،  بمي ي اه م  رجيبت  ص ام  صصب  . م
صصددحب المحدد     امكسدد  الشددلخ بدد ب الدد ي  الحلددك ا صاددين مدد  أحددب  تلم،ددذه إللدد ا 
صأق بهم مك ا صقد أ  الد  ال تدب الخملدةا امدي قد أ  ادب  ،د ه مد   امدي، الشديي ايلشدلخ 

 يشيب إلل  بيلسكين. أم،  اوي ا مي جاا   يلمًي فض،هًي 
 ص ظ : 

صق  جمع الشلخ ب،  الاام صالاملا ف ين رشديط  الد  وغ مشدهودًا ح، مدي حدل  صابتحدلا 
ف  مليج  دمشق ص ، هي م  الم ن صالض   اللوبيةا صادين لد  تداث،  اس،د  فدلم  ياضديه 
مدد  الكدديسا فدديزدحم  اددب دبصادد  الااملددة صالو ظلددة ابدديب تجدديب دمشددق صصدديلحوهيا 

ي  اددد،هم صيكهددديهم  ددد  الغدددش صادددين يددد   وهم إلدددب التاددديصن صالتحيبدددب صاإلي ددديبا صيحددد  
صاالحت ددديبا صي ادددخ قوا ددد  التايمدددل ب،دددكهم فددد  ادددي    لقددديتهم اماددد ية صاالجتميعلدددة 
ك بتايللم اإلالي الاظلم.. ال ذلك باااو  ف ي  مد   هم  اب التمل  صالتجيبيةا صيح  

 رو  ا صصا  الشلخ  ا  الطكطيصغ بضول : 
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ل جل الذغ هز  دمشقا م  أببا،  اكةا هز س لم تا   م اهي م  مئت  اكةا صص خ "ا
فددد  أبجي هدددي صددد  ة اإليمدددينا فتجيصبددده أصددد الهي فددد  أقطددديب الشدددييا صاادددتجي  لهدددي 

 الكيسا ياودصن إلب دي    أفواجًيا يست بصن المليج ا صيلتبضون إلب حاضيتهي.. 
م ددليا أ طدد  مدد  التوف،ددق فدد  الامددلا صهددو  لمددة الشدديي.. بددل هددو فدد  الشدديي  اددم ا

صالامدق فدد  امثدد ا مددي لددم يادب م ادد  الشددلخ بدد ب الدد ي  صال  ،د ه مدد  مشددييخ الشدديي فدد  
 تاك امييي." 

كين الملج  الذغ ي بس فل  الشلخ  ا  ال ق  "يمتاط ااد ا صيضدف الكديس  ادب أبوابد  
ال يجدد ه ادديما  صأمدديي روافددذها صلددم يادد  فدد  الدد بس  اددم  زيدد ا صل دد  اددين فلدد  شدد ، 

 ك  ذصغ الاام الغزي . فلد  المو ظدة التد  تخد ج مد  الضادبا لتضدع فد  الضادبا فتحد ل 
فلدد   يمدد  الشدداوبا صت ،دد  فلدد  ادديم  اإليمددين.. فلدد  يمددد بيلدد موع المددثق ا صيبادد  مدد  
الخشوع الا،ونا فل  مي يادلم صيضاد ا صياد،  أفئد س ايرده أشد َّ مد  ال دخ ا صيلدتخاص 

م ف،هدي الشدلطين. فلد  مدي يشدا ه حي د ه م  أي غ الشلطين  راواًي اين ق  تما  هي صتحا 
 أر  ارتضل م  هذه ال رليا إلب مجيلس الجكين. 

فل  ميال أاتطلع أن أ     الضيب ،  ب ا مر  ش ، ير   صال يوصفاصيذاق صال يراد  ا 
اتدي   صاين الشلخ يرلال: م  أي  يات  بهذا ال لي الدذغ ياالد   ادب الكديس  صمد  أغَّ 

يكضادد   فمددي اددين يج،ددبا صلددو أجددي  لضدديل: إردد  يكضادد  مدد  ال ددلس فدد  ظامددي  الالدديل ا 
صم  المكيجيس ف  ه    اماحيبا صم  حلصس اإليمين الت  يذصقهي ف  اي ي  الخاوس 

 بيهللا صالتوج   إلل ا صالاليي ب،  ي ي .." 
زهيا بدل بمادين ت دل إلدب "إر ا إْن ص  ا لم يا  بالايظ حاوس تض ع امذنا ثم ال تتجيص 

 الضاو ا قسل أن ت ل املايظ إلب اآلذان." 
د ا بدل ادين يكطادق   ك مي يض ب ال بسا مي اين يضت    اب عبيبس ال تي  الدذغ ي با 
قددق الضاددو ا صتددذا   بدديآل  س.. اددين ف،هددي بص ددة مدد  التددذا، ا صشدد س  للددير  باامددي  ت  

 التاث، ا مي للس ل  رظ، . 
 الليماونا صيبا  ف،باون..  كين يخشع هوا فلخشع

ل ف،كدي شد ،ا فمدي  صاين يد   إابديل الكديس  الد  فلاجدب صيتلدي،ل: رحد  رحد ا مدي تسد  
 ال ا   لهذا اإلابيل صاالزدحيي  
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صياجددب تلم،ددذه صا واردد  مدد  المدد  هددذاا صللددين حدديلهم يضددول: إردد  اإل ددلص.. إردد  
ب    صح ب باول  صداب   الوبع صالتضو .. إر  صاي، الضاب صالاضل صالكاس.. إر  ح

 الد  صاداما الدذغ مادك  الد  أقطديب قابدد  ص ضاد .. إرد  الخشدلة التد  جااتدك تضددول: إن 
كددلَّ  اددم ال يددوب   شددلةا ال يزيدد  صدديحب  إال بادد ًا مدد    تادديلبا فوازردده  بدد،  الااددم 

داًيا صقد  أصبثدك هدذا صادواها إابديل ال كديس  الدكا صالامدلا صاكده  مخستدًي  ا زاهد ًاا متضش 
س  صازدحدديمهم  اددب دبصاددكا صتدداث  هم بموا ظددكا صامت دديلهم مصامدد ل صتاالميتددك الملددتم  
م  اتي    صاك ة باول ا البا، س    الهو االايماة  اب اد د الخ افدي  صالسد ع مد  

 حليس المست  ،  صأتبي هم الجهاةا حتب ال يال صا  اب الكيس ديكهم ص ض، تهم. 
 الكه ة الااملة 

تطلع أن ألادد  أن الشددلخ  ادد  الدد ق  هددو صدديحب أ ددخم ره ددة  امل ددة فدد  بددلد أادد
 الشيي ف  الض ن ال ابع  ش  الهج غا الاش ي  الم،لدغ. 

صاددسب هددذه الكه ددة التدد  در ،ددْه بكه ددة الاامددي،ا أن الشددلخ  الددًي اددين محب ددًي لاااددما 
ديل صد يق مدي قد  شغوفًي ب  شغاًي جال أبيه التيج  ال س،  ياادب لحيلد ا صيشداو إلدب ب ض 

يؤصل إلل  م ،  صل ه  ا   الذغ ت ل التجيبسا صلحق المشييخ صدبصاهم ف  المليج ا 
صت ل الميل صالاز  صالجيه الذغ ي تع هو صأصالده اآل  صن فد  رعلمد ا فلمدي الشدلخ  اد  

 زاه  ف  ال  ذلكا مضسل  اب طاب الااما صالجاوس ب،  أي غ المشييخ. 
ا صهدو صشي،   أن يمت   ال ام  بذلك البضيلا ل،   مي صصل إلل  الشدلخ  اد  مد  الادز 

ي اه م  داير ا صق  حف  ب  أصدحي  الامدي ما ف،تدذا   شداو  أبلد  الحديج  سد  الغكد ا 
 ص وف  الاض  صالاوز  اب صل ها يتذا   هذا ف،هتف با اب صوت : 
 "أي  أره يي أبي صيدقا لت   الاز  الحالض  البكك الشلخ  ا ." 

ة ادددسب   ددد ا هدددو مددي ادددين  الددد  التاادددلم ال ادددم  مدد  برْادددٍ   ددد    ص ددد  تاددديللم صثمدد
 اإلالي صمبيدئ ام لقا صتاث  بيلغ   ص اوم . 

ف    الشلخ  ا   مال ًي فلمي يامدلا صاادتخيب   تاديلبا ثدم هد اه تا ،د ه إلدب السد يل  د  
س صمايه  ش عل ةا تاا م تاك الم ابس ذا  المكيهج الااميرلة.. صالس يل ف  إرشي، م اب 

الاض،دد سا صأحادديي اإلاددليا صالااددوي الشدد علةا صالااددوي الا بلددة التدد  هدد  ماتدديح الااددوي 
 الش علة. 
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صال بددد   إلرشدددي، المددد ابس صالمايهددد  مددد  أمدددوالا صبجددديلا صرظدددييا صهدددذا يتطادددب إرشدددي، 
با بيلتادديصن مددع التجدديب الددذي  يحس وردد ا صي ضددون بدد ا صب ددلح ا صبلدد  اد جمعلددةا فضدد  

بأيدد ا صبتوف،ددق   إيدديه لمددي فلدد   ،دد  اممددة فدد  ديكهددي صدرليهدديا صبيلتادديصن مددع بادد  
الاامدددي، أي دددًيا ايلشدددلخ هيشدددم الخط،دددبا صبمبيبادددة محددد    الشددديي الشدددلخ بددد ب الددد ي  
ب إرشدي، )الجمعلدة الغد  ا، لتاادلم أصالد الاضد ا،( ثدم ارطادق يحشد  الطدل   الحلدك .. قد  

أصالد الاضدد ا، فدد  حدددوبانا صامبدنا صبادد  المدد ن صالضددد   ل بااددة الااددم الشدد    مددد  
 اللوبية. 

 الجمعلة الغ  ا، 
ي  ثديب فدد  الكه ددة الااملددة 1924 -هددد 1343كدين لهددذه الجمعلددة التد  تاالدده  دديي 

فدد  بددلد الشددييا صقسددل أن تتخددذ لهددي مضدد ًا تجتمددع فلدد  إدابتهدديا صي تدديده الكدديسا أرشددا  
لة لطل  الم احدل االبت ا لدة صاإل  اديدة صال يرويدةا م باة ف  بكي، الم باة اللملليط

صصيب مض   إدابس الم بادة مضد  ًا إلدابس الجمعلدةا صارطادق تلم،دذ الشدلخ  اد  إلدب قد   
حوبانا يا دذصن مد  ادل ق يدة صاحد ًا أص أك د  مد  أبكي هدي الدذي  يتوادمون فد،هم الدذاي، 

 بادددة اللمللددديطلةا صالكجيبدددةا حتدددب ا ددد  الطدددل  مددد  الجكلددد، ا ص ددديقه بهدددم الم
اسا صالت ل ددة اللددالميرلةا  فبدديدب  الجمعلددة إلددب ا تمدديد م اكددز لاتدد بيس فدد  جدديمع الادد  
صالم باددة الخل دد يةا صالم باددة اللددبيهلةا صقدد  توز دده  اددب  دد د مدد  أحلددي، دمشددق 

 الض يمةا م  البي  الشميل  لاجيمع امموغا إلب بي  الجيبلةا إلب اواهمي. 
اادتوله الجمعلدة  ادب  -أصا د  أيديي االرتد ا  الا رلد   -بدًي هدد تض ي1353"صف  ادكة 

دم  ،ه: ماهد   جيمع تك ز بشيبع الك  ا ف يب مض ًا لهيا صفل  أاله ثيرويدة شد علة ار
ادده الجمعلددة لطلبهددي بيلطاددييا صال لددي،ا صالمس،دده...  الااددوي الشدد علة اإلاددلملة. ت ا 

ي الدد ي ا صالدد رليا صالتوجلدد  الخاضدد  صقيمدده بتااددلم الاضدد ا، مجيرددًي.. صاهتمدده بتااددلم  اددو 
 الايي." 

 صاين يتبع لهي م  الم ابس االبت ا لة الت  أرشاتهي: 
 م باة اايدس امبكي،. لاذاوب. ف،هي مئي  الطل .  - 1
 م باة صقيية امبكي،. لاذاوب. ف،هي مئي  الطل .  - 2
 م باة ه اية امبكي،. لاذاوب. ف،هي مئي  التلم،ذ.  - 3
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 م باة بص ة الحلي،. لمري . ف،هي مئي  التام،ذا .  - 4
 م باة زه س الحلي،. لمري . ف،هي أك   م  مئة تام،ذس.  - 5

 كمي أاله م  الم ابس ال يروية اه م ابس صمايه  لاذاوب صاإلري  مكهي: 
 ماه  الااوي الش علة. لاذاوب. فل  مئي  الطل .  - 1
 مئي  الطل .  ثيروية اللايدس. لاذاوب. ف،هي - 2
 ماه  الااوي الش علة. لمري . ف،هي مئي  الطيلبي .  - 3

 : 168/1قيل الشلخ  ا  الطكطيصغ ف  ذا ييت  
 ،دد ًا ا ،دد ًاا ص   جدده  امددي، صد دديسا صأحلددي بهددي    -الجمعلددة الغدد ا،  -" لضدد  أثمدد   

 امبدن".  –أبض حوبان صالساضي، 
لخطبدددددي،ا صامدبدددددي،ا صالو ددددديظا صالماامددددد، ا بددددل    جددددده مئدددددي  الددددد  يسا صالاامدددددي،ا صا

ادد، ا صأادديتذس الجيماددي ا صالما دد ي ا أذادد  مددكهم بادد  الاامددي، الددذي   ا مورددي  صالم ب 
 ف  ماه  الااوي الش علةا صايروا م  فطيحل الاامي، الذي  اا   بهم دمشق: 

 الشلخ حل  حسك ة )الالمة المجيه  الم ب (.  - 1
 يف  )دبس صزيه( )مات  امحكي  ب مشق(. الشلخ  س  الوهي  الح - 2
 الشلخ رييف عبيس ) لمة التيبيخ صالا ا  (.  - 3
 الشلخ أحم  ال ق  )م ي  الماه (.  - 4
 الشلخ  س  الغك  ال ق  )امديبا الكحوغا الاال ا المح   (.  - 5
 الشلخ  س  ال  يم ال في   )الايلم ال بير (.  - 6
 ض اد )الشيفا  ال غ، (. الشلخ أحم  مك وب الم - 7
 اماتيذ محم  ال ق  )محيي صقيض(.  - 8
 الشلخ  يل  الجبيصغ )ا،سوي  ال غ، (.  - 9

 الشلخ  س  ال لص  أبو طوق )الخط،ب الماوَّه(.  - 10
 ال اتوب الشلخ محم  أديب ال يلا.  - 11
 . -المال   صالمح     -الشلخ  س  ال حم  الز س  )الط،س (  - 12
 ال اتوب محم   ،    قلوا .  - 13
 الشلخ  ز ال ي  الحييك.  - 14
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 الشلخ  س  الوهي  ال لح .  - 15
 الشلخ محم  ايمل الخط،ب.  - 16
 الشلخ محم  الل، .  - 17
 الشلخ  س    ال اش غ.  - 18
 الشلخ محم   ا  الم  غ.  - 19
 الشلخ  س  ال حم  ب اي .  - 20
 غ. طس،ب الماه . ال اتوب فتح  الكحلص  - 21

دواا  صأم ي مئي  الاامي، الذي  تخ جوا فد  مايهد  الجمعلدة الغد ا،ا فداك   مد  أن يرْاْ،ص 
صهددم مكتشدد صن فدد  المدد ن صامبيددي  اللددوبية صامبدرلددة صالاالددط،كلة صالت ال ددة صالاسكيرلددة 
ص.. تخ جددوا فدد  مايهدد  الجمعلددة الغدد ا، صم اباددهيا صماددؤصا اآلفدديقا مكددذ أصا ددل الضدد ن 

 مي   صحتب يوي الكيس هذا. ال
صق  شيباه الجمعلة الغ ا، ف  الحليس االجتميعلة صاللليالةا صالجهيديةا صادين مض  هدي 
يغدددص  ب جدددديل اللليادددةا ص امددددي، الددد ي ا صصجهددددي، دمشدددقا صايردددده قدددوا م الم شددددح،  
ضدده رجيحددي  بدديه س فدد  الحلدديس الايمددة ددقر  ا،هددي ف،هدديا صقدد  حضَّ ا للرتخيبددي  الكليبلددة يرتَّا 

صالااملة  يصةا فاثيب  رجيحيتهي حل  الحيا ي ا صتدثم  الاامدير،، ا صمد  يلد،  فد  
بايبهم م  أدعلي، الت ي  صال ي ا فيت هموهي بياتغلل الد ي  مد  أجدل م ديلا اليادلة 
صميللةا صات هموا مؤالهي بمي للس فل  صال ف  تلم،ذه صم ي ي ا صأظه صا أشدلي، صأبطكدوا 

بيلم صيدا فا ا مي ب، توا صتدثم صاا صبدْ أ ال جدل ال ديلاا صالاديلم  أشلي،ا صاين   لهم
ددد   ميلددد ا صيكدددا  بكالددد   ددد  المكيصدددب  ال ب دددير  الشدددلخ  اددد  الدددذغ ادددين يكادددق مددد  حر

يا 1934 -هدددد 132صام ددوا،ا فضدد  اددين أزهددد  الكدديس بهددي إلددب أن صافددديه امجددل  دديي 
صالمالد ي ا صح بدًي  ادب  صاذلك ااتم    جما،ت  تل،   اب  طيها ح بًي  ادب الالديد

يًي لمددد ابس التبشددد،  صالتك ددد،  التددد  صفددد   مدددع  السددد ع صالخ افدددي  صالمستددد  ، ا صت ددد  
 الجلش الا رل  المحتلا صح بًي  اب التا ب المذهس . 

لض  أالهي الشلخ  ا ا صأباب د ي مهي  اب أاس قويمة م  اإلادلي ال دحلاا مد  
لحكلف امي جي، ف  ال تي  صاللكةا صاين أجل الكهوض بيلاام الش   ا صرش  ال ي  ا

 ل  مي أبادا با ل   المط اع  اب رل ة ال جل ال يلاا ص اب إ لص  صتضواه صصب  . 
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 بض  أن را   صرتامل هذه الحيدثة.. 
ي صلم يا  لهي مضد  ماد ص ا 1924 -هد 1343قاكي: إن الجمعلة الغ ا، تااله  يي 
م باة أالتهيا صبض  امم  هاذا إلب أن جي،  او  ذلك الذغ اتخذت  مض ًا ف  أصل 

هددد فياددتوله الجمعلددة  اددب م باددة جدديمع تك ددز فدد  شدديبع الك دد ا قاددب 1353اددكة 
دمشددقا ف دديب  مضدد ًا لهدديا صأالدده فدد  بحددي  الملددج  صبكددْه ماهدد  الااددوي الشدد علة 

 الذغ تخ ج فل    د اس،  م  الاامي،ا صثيروية اللايدس. 
ف ال دددبيط( م بادددة  لدددا ية يشدددغاهي الا رلددد،ون كيرددده هدددذه الم بادددة )م بادددة صددد

المحتاونا فتح، كده الجمعلدة ف صدة غلدي  الطدل  ) دبيط ال دف( فد  بحادة  ديبج 
الم يكةا صأص ز  إلب طلبهدي أن يحتاوهديا صص داه لهدم  طدة محامدة يجد غ تكا،دذهي 
بادد  صددلس الاشددي،ا فجمددع الطددل  حددوا جهم صاتددسهما صاقتحمددوا الم باددةا صاحتا وهدديا 

  اوا الملؤصل،  م  الا رل،،  المحتا،  تحه امم  الواقع. صص 
 المجيه  

أك دد  الددذي  أب  ددوا لا ادديح الدد ام ا صال ددوبا  المتلحضددة لتح يدد  اددوبية مدد  االاددتاميب 
( أ ااوا دصب  امي، ال ي  صالمشييخ صطل  الاادم الشد    1946 - 1920الا رل  )

اددين لااامدددي، صتلم،ددذهم صم يددد يهم فددد   فدد  تادددك ال ددوبا ا صالحالضدددة أن الدد صب امكسددد 
تحمدددلس الكددديسا صح دددهم  ادددب الجهددديد بددديمراس صاممدددوالا صالخددد صج  ادددب المحتاددد،  
الملتام ي  صمضيصمتهم فد  مللداونا صالغوطدةا صحمدص صحمديس صحادب صجسدل صده،ون 
صاواهيا صق  تح ثكي فد  حاضدة اديبضة  د  جهديد الشدلخ  دز الد ي  الضلديي صتلم،دذه فد  

ةا صفددد  فالدددط، ا صادددو  رتحددد   فددد  حاضدددة الحضدددة  ددد  جهددديد الشدددلخ شدددميل ادددوبي
المجيهد  ايمدل الض ددي ا إن شدي،   تاديلبا صلكلددتمع اآلن إلدب مدي اتبدد  الشدلخ  ادد  
الطكطيصغ ف  )بجيل م  التيبيخ(    دصب المشييخ  يمدةا صالشدلخ بد ب صالشدلخ  اد  

 ال ق   يصة. قيل: 
يخ الشلخ ب ب ال ي ا ه  بحاتد  فد  ادكة "صأري أحب  أن أ  ض صاحة مطوية م  تيب 

مددع الشددلخ  ادد  الدد ق ا صالشددلخ هيشددم الخط،ددبا مدد  دمشددق إلددب دصمدديا إلددب  1924
الكبددكا إلددب حمددصا إلددب حمدديسا إلددب حاددبا هددذه ال حاددة التدد  طدديفوا ف،هددي بددلد الشدديي 
)اددددوبية( ااهدددديا صادددديروا اامددددي صصدددداوا بادددد س أص ق يددددةا  دددد ج أهاهددددي  اددددب بادددد س أبدددد،هما 
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هم بيمهدديزيج صالمواكددبا ثددم ادديبصا صبا،هددم إلددب الملددج ا فت امددوا فلدد  صص ظددوا الادتابيل
ددد صا بيلمجددد  الغددديب ا صح  دددوا  ادددب  صحم لدددواا صأثددديبصا الادددز س اإلادددلملة فددد  الكادددوسا صذا 
الجهديد إل دل، اامدة  ا ف يرده هدذه ال حاددة هد  الايمدل امصل صالمبيشد  لالديي ال ددوبس 

ْ  اكت، ا  صأذهاه ببطولتهي أهل امبض.  اللوبية الت  امت  
جسددل  -قسددل أن تضددوي فدد  الجسددل  - وطددة دمشددق  -صال ددوبس.. قدد  قيمدده فدد  الغوطددة 

 صق  ب أ  بخ صج طابة الااما ب افع الجهيد ".  -ال بصز 
كيره تادك الجولدة فد  المد ن اللدوبيةا هد  الشد ابس التد  أشدااه ال دوبسا امدي جدي، فد  

يم  الا رل ا رش ت  ج ي س ) امح اب( ف  ب، ص ا تض ي  بام  لمك ص  الماوَّض الل
هدد. صقد  بد أ  ال دوبس فدد  1354ال ديدب فد  ال دير  مد  شده  شدعبين  678فد  الاد د 

الغوطددة  ضددب  ددودس المشددييخ مدد  حاددبا فضدد   طددب الشددلخ  ادد  الدد ق  فدد  ملددج ه 
ادب )ملج  اللكير لة( ب مشقا صاين ممي قيل: "يي إ واركي . الاص  د ل ال ابا صهو يط

 مك م ثلثة أشلي،: ديك ما صميل ما ص   ام." 
 صلمي ائل الشلخ: م  هو هذا الاص يي شلخكي  

 أجي : إر  ف رلي. 
ص دد   الا رلدد،ون الملددتام صن دصب الشددلخ  ادد  الدد ق  صتلم،ددذه فدد  اردد الع ال ددوبسا 
فدداح قوا مضدد   الجمعلددة الغدد ا،ا صجدديمع تك ددز ماددًيا قس،ددل جل هددم  دد  اددوبيةا ارتضيمدددًي 
صاج امًيا صل   الجمعلة أ يد  بكي، مض هيا مع ماه  الااوي الش علةا صثيرويدة اللدايدس 
التدديبا،  لهدديا  اددب طدد از حدد يثا صجمادده فدد  هددذا الماهدد  اددي   طلبهددي الشدد  ،، ا 

 كمي  ماه  اب إ يدس بكي، جيمع تك ز بكي، ح ي ًي جم،ًل. 
ا صا يا امدي ادين  يلمدًي  ديمًل بحم   الشلخ  ا  ال ق ا فض  اين مكيبس  اما صف ل

بمي  اما ايعلًي إلدب رشد  الاادم الشد    الدذغ يدوب  الخشدلة مد   ا ف،سكد  ال جديلا 
صي فاهم إلب الجهيد ف  اي   مليدي  الحليسا ل،كش صا ردوب اإلادليا صتايللمد  الخيلد سا 

 رس. صأ لق  ال ا،اة بسكي، المجتماي   اب أاس االمةا صتكا  مكهي الخسث صال 
لض  اين الشلخ  ا  شلخ ش،وخ الشييا ص ام أ لمهي ال بيبا صلئ  ر ب ال يتسون  كد ا 
فادددم تتجدددديصز شدددده ت  بددددلد الشددديي إال قادددد،ًلا إردددد  لادددد  مضددديي ادددد يم فدددد  قاددددو  الاامددددي، 
 ال يلح، ا صرحلب   ك    مع المجيه ي ا صالاامي، صالايما، ا صحل  أصلئك بفلضًي. 
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 القائد الشهيد : عبد القادر الحسيني
 

يا توف،دده 8/4/1908مواددب ادديظم الحلدد،ك ا صلدد  فدد  ااددتيرسول فدد  هددو  سدد  الضدديدب 
صال تد  بادد  مولدد ه بادديي صر دف ف ااتدد  ج تدد  ممدد ا صمدي لس دده هدد  ام دد   أن فيبقدده 

 الحليس ا فكشا ف  اكف صال ه. 
صالدد ه شددلخ المجيهدد ي  فدد  فالددط،  مواددب ادديظم الحلدد،ك ا شددغل بادد  المكيصددب 

 فدد   مادد  بدد،  أبجددي، ال صلددة الا ميرلددةا فامددل فدد  الايللددة فدد  ال صلددة الا ميرلددة متددكضلً 
 اللم  صالا اق صرج  صااتيرسول ذاتهي بيإل يفة إلب فالط، . 

صرظد ًا لخ ميتد  الجا،اددة لا صلدة الا ميرلدةا أرامدده  الد  الحاومدة باضددب )بيشدي(ا ص كدد مي 
ارهدديب  ال صلددة الا ميرلددة إبدددين الحدد   الايلملددة امصلددبا صصقاددده فالددط،  فدد  اب دددة 
ب يطيرلي اين مواب ايظم )بيشي( الحل،ك  يشغل مك ب ب ياة با ية الض سا امي تدم 

 ارتخيب  ب للًي لاجكة التكا،ذية لامؤتم  الوطك  الاالط،ك . 
كددين ام  مواددب أصل مدد  بفددع صددوت  فدد  صجدد  االرتدد ا  الس يطددير ا صأصل مدد  د ددي 

ص دد  باادددوبا  أهددل فالددط،  إلدددب االحتجدديج صالتظددديه  صا ددلن اللدددخب صالغ ددب  ددد 
يا صبلدسب ذلدك  زلتد  1920فتولب اليدس أصل مظيه س شاسلة فد  تديبيخ فالدط،   ديي 

ااطي  االرت ا  الس يطدير   د  ب يادة با يدة الضد سا فادم ياتد   صاادتم  فد  ر ديل  
الدد لص ا صاشددت ل فدد  ال  ،دد  مدد  المظدديه ا ا ايردده    هددي المظدديه س ال س،دد س فدد  ييفددي 

ف،هدددي ب ددد بي  هددد اصا  قيادددلة مددد  قسدددل الجكدددود ا ح،دددث أصددد،ب 27/10/1933فددد  
 ي. 1934اإلرجا،ز ظل با هي ط يا الا اش أييمًيا حتب فيبق الحليس اكة 

ت بب االب   س  الضيدب مكذ راومة أظايبه فد  ب،ده  ادم صجهديدا ح،دث ادين هدذا الس،ده 
بم يبددة الح دد  امصل لدد  صالدددذغ اددين يجتمددع فلدد  بجددديال  الادد   الددذي  يادد صن إلدددب 

 ا من صال ه مواب الحل،ك  اين ب للًي لسا يتهي. الض س
تاام  س  الضيدب الض  ن ال  يم ف  زاصية م  زصايي الضد سا ثدم أرهدب دباادت  امصللدة فد  
م باددددة )بص ددددة المادددديب  االبت ا لددددة( بيلضدددد سا بادددد هي التحددددق بم باددددة )صدددده،ون( 

المما  أن يتكديصل  االرجا،زيةا صالت  ايره تاتس  الم باة الوح، س ف  الض س الت  م 
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مكهددي الا بدد  زاده الحالضدد  مدد  الما فددةا صأثكددي، فتدد س دبااددت   اددف  اددب قدد ا،س اتددب 
 التيبيخا صا،  امبطيل صالايتح، . 

أتددددم  سدددد  الضدددديدب دبااددددت  ال يرويددددة بتاددددوقا التحددددق بادددد هي باالددددة الااددددوي فدددد  الجيماددددة 
توثضدده صددات  بهددما امم يالددة فدد  م دد ا صهكدديل التضددب بيلا يدد  مدد  الشددبي  الا بدد  ص 

صتحددول ب،تدد  إلدددب ردديد ر ددديل ا يكدديقش فلدد  مختادددف الض ددييي الضوملدددة صال يكلددةا صأثكدددي، 
ادددكوا  دباادددت  التددد  ق ددديهي فددد  الجيمادددةا اادددتطيع  سددد  الضددديدب أن ياشدددف الددد صب 
الم يددددب الددددذغ تضددددوي بدددد  الجيماددددة امم يالددددة فدددد  م دددد ا ذلددددك الدددد صب المضكددددع بدددديلاام 

 با  أصبئة االاتاميب الخس، ة. صالما فةا صالذغ يحمل صبا،ه 
با   ودت  لاض سا تاضات  اللاطي  الس يطيرلة حد،  صصدول ا صص داه بد،  ي يد   د س 
صظي ف بفلادة الملدتو  ص الد  ارتضدي، مدي يل مد  مكهدي د محيصلدة بدذلك أن ت دم  تحده 
جكيحهيد إال أر   ث  الامل ف  مجيل أك   بحيبة يلتطلع ب  صم   لل  أن ياس   د  

  ا فيلتحق بلداك ال دحيفة محد بًا فد  ج يد س )الجيمادة اإلادلملة(ا صادين االتجديه  با
 الوطك  الذغ رهجت  الج ي س م  أهم الاوامل الت  دفات  لاامل بهي. 

ار م  س  الضيدب إلدب )الحدز  الا بد  الاالدط،ك ( بيلضد سا صتدولب فلمدي باد  مك دب 
امفق الاالط،ك ا ممدي أثديب  الد  اللا ت،  ف  هذا الحز ا صب أ  رشيطيت  تس ز ف  

حفلظدددة ادددداطي  االرتدددد ا ا فا ددديد   الدددد     ددددهي لشدددغل صظلاددددة )مدددداموب لتلددددوية 
 امبا  ( به   اشغيل  ف  شؤصن امبض صالزبا ةا صابايده    مجيل الللياة. 

ابت ب  س  الضديدب هدذه الوظلادة باد  أن أيضد  باهم،تهديا ح،دث اادتطيع تحده ادتيبهي 
المددواطك،  فدد  الضدد   الاالددط،كلة المختااددةا الددذي  يم اددون الضي دد س أن يت ددل بإ واردد  

االبت يزيددة لا ددوبسا فتادد    ادد،هم صارتضددب مددكهم  ،دد هم فياددتضطسهما صشددال مددكهم  ليددي 
ا يةا صبث فد،هم بصح الحملدة صالجهديدا صجمدع اممدوال مد  مواد يهما صاشدت   أاداحة 

    اب ااتاميلهي. صما ا ا ص زرهي ف  أميك  أم،كةا صت ب  با  الشبي
با  أن تميد  ب يطيرلي ف  مايداتهي لاا  ا صااتاحل الخط  ال،هودغ  اب فالط، ا 
صتكدديد  الشدداب الاالددط،ك  ب دد صبس مواجهددة المخططددي  االاددتاميبية ب ددوبس فاالددة 

 ص اكلة... ااتضيل  س  الضيدب م  صظلات  الحاوملةا صصهب ال وبس جه ه صشبيب . 
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محمددد  أمددد،  الحلددد،ك  تشدددااه مكظمدددة صاحددد س مددد  ماظدددم  بدددام  مددد  ادددميحة الحددديج
التكظلمددي  اللدد ية الاالددط،كلةا أرطاددق  ا،هددي )مكظمددة الجهدديد اإلاددلم ( ادد  يتلددكب 
لامجيهدد ي  تكظددلم شددؤصرهم الك دديللةا صمواجهددة الملددتام  ب ددوبس أك دد  دقددة صشددمواًلا 

 صا ت،   س  الضيدب الحل،ك  قي  ًا لهذه المكظمة. 
صمابي    ي س أن يتخذ با س )ب،  زيه( مض ًا لالديدس الجهديد المضد سا ق ب  س  الضيدب 

كمي قلم فالط،  إلب مكيطق قتيللةا صصلب  اب ال مكطضدة مكهدي قي د ًا مد  قيدتد ا أمدي 
 الخليي الل ية صاليداتهي فظاه تيباة ل  مبيش س. 

 6ام  فدد  كدين  سدد  الضدديدب أصل مد  أطاددق الكدديب إيدذارًي بسدد ، ال ددوبس  ادب بطددش الملددت
ا ح،  هيجم ث كة ب يطيرلة )بس،ه اوبيك( شميل    ب  الض سا ثم ارتضل 1936أييب 

مدددد  هكدددديل إلددددب مكطضددددة الضلددددطلا ب،كمددددي تح ادددده  ليددددي ال ددددوبس فدددد  اددددل ماددددين مدددد  
ا ح،ددث ار ددم 1936فالددط، ... صباغدده ال ددوبس الاالددط،كلة أصج قوتهددي فدد  تمددوز  دديي 

الضلدييا صباغده أربيلهدي الاديلم الا بد  ااد ا إل،هي مد  بضد  مد  بفديق الشده،   دز الد ي  
فددديلتحق بهدددي المجيهددد صن الاددد   أفواجدددًيا ص ددديض ال دددواب الاددد   ماددديبل بطوللدددة  ددد  
الملدتام ي  الس يطدير،،  صال دهييكةا صلاددل أهدم هدذه المادديبل ايرده )ما ادة الخ دد ( 

غ الشه، س ف  ق ي، ب،ده لحدما صقد  ااتشده  فد  هدذه الما ادة المجيهد  الا بد  اللدوب 
اددا،  الادديص صجدد ح  سدد  الضدديدب ج حددًي بالغددًيا صتماكدده الضددوا  الس يطيرلددة مدد  أادد ها 
ل كد  رجددا فد  الادد اب مد  الملتشدداب الالددا غ فد  الضدد سا باد  مغدديم س با ادة قدديي بهددي 
المجيه صن م  بفيق  فهيجموا الضدوس الس يطيرلدة التد  تحد س الملتشداب صأرضدذصه صحمادوه 

ا 1938 سد  الضديدب إلدب فالدط،  مدع ب ايدة  دديي  إلدب دمشدق ح،دث أكمدل  لجد . يد
صتولب اليدس ال دواب فد  مكطضدة الضد سا صقديد هجومدي    يد س ريجحدة  د  الس يطدير،،  
صال ددهييكةا صرجددا فدد  الض ددي،  اددب فتكددة ديكلددة اددين االرتدد ا  الس يطددير  يلدداب إلددب 

 تحالضهي ل،وقع ب،  ملام  فالط،  صمللح،هي. 
س  الضيدب ثيرلة ف  إح   المايبلا فاااا  بفيق  ف  ا جر ح  1938صف    يف  يي 

الملتشاب اإلرجا،زغ ف  الخا،لا ثم رضاوه  فلدة إلدب ادوبيةا فاسكدين. صمد  هكديل رجدا 
 ف  الوصول إلب الا اق بجواز اا    اق  يحمل اام محم   س  الاطلف. 
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لددا  صفدد  بغدد اد  مددل  سدد  الضدديدب م باددًي لا يي ددلي  فدد  الم باددة الالددا ية فدد  ما
ال ش، ا صف  إح   الم ابس المتواطةا ثدم التحدق بد صبس ل دبيط االحتلديط فد  ال الدة 

 الالا ية. 
ا صشدديبل مدع بفيقدد  1941أيد   سد  الضدديدب ثدوبس بشدد،   ديل  ال ،لردد  فد  الادد اق  ديي 

ف  قتيل الضوا  الس يطيرلةا ل ك  با  فشل ال وبس أرلض  الاب   ال  مع بفيقد  مد  قسدل 
االدةا صصد ب  اد،هم الحادم بيللدج ا صتحده  دغب الد أغ الاديي الا اقد  اللاطي  الا  

صال مددوز الوطكلددة الا االددةا ااددترس ل اللددج  بدديلكا   شدد ي  شدده ًا إلددب بادد س زا ددو فدد  
 أق ب شميل الا اق. 

كمي م راه أميي المحامة الل، س )صج،هة الحل،ك ( زصجة  س  الضديدب بحجدة ملدي  تهي 
 اب الضتيلا صحام  ا،هي بيإلقيمة الجس ية فد  ب،تهدي ببغد اد  صايوا هي لا وابا صتح ي هم

 م س  ش ي  شه ًا. 
ص اب أث  ا تليل فخد غ الكشيشد،س  فد  شديبع ال شد،  ببغد ادا اترهدم  سد  الضديدب بتد ب،  
 طددة اال تلدديل هددذها فبضدد  موقوفددًي فدد  بغدد اد ق ابددة اللددكة بهددذه التهمددة .. ثددم رضددل إلددب 

مدددي يضددد   مددد  ادددكة أ ددد  ا ح،دددث أف جددده الحاومدددة  ماتضدددل الامددديبسا صهكددديل أم دددب
ا باد  أن تد  ل المادك  سد  الازيدز  ل اداود مادك 1943الا االة  ك  ف  أصا   اكة 

 الا بلة اللاودية. فتوج  إلب اللاودية صأم ب ف،هي  يم،  بم افضة أا ت . 
تلدال  سد  الضديدب مد  اللداودية إلدب ألميرلديا ح،دث تاضدب دصبس  1944صف  مطاع  ديي 

تدد بيب  اددب صددكع المتاجدد ا  صت ا،سهدديا ثددم ارتضددل صأادد ت  إلددب الضدديه س صهكدديل صبلددسب 
رشيط  اللليا  صصلت  باكيص  م  حز  م   الاتيس صجمي ة اإل وان الملام، ا 
صتجملادد  امادداحةا صت بيبدد  الاالددط،ك،،  صالم دد ي،   اددب صددكع المتاجدد ا ا أمددد   

غوط التدد  ميباددتهي الضددو  اإلاددلملة حاومددة اللددا ي،  الم دد ية بإبادديده.. ل دد  ال دد
 الم  ية حيله دصن تكا،ذ ذلك اإلبايد. 

 كد مي  امده اله،ئددة الا بلدة الاالدي رلددة اممدم المتحد س تضلددلم فالدط، ا اديب ه اله،ئددة 
ب  يادددة الماتددد  أمددد،  الحلددد،ك  إلدددب االراضددديدا صقددد ب  مواجهدددة الخطدددب االادددتاميبية 

، جدددلش فالدددط،  لمميبادددة الجهددديد الاااددد ا ال ددده،ورلة بددديلضوس الملددداحةا صتضددد ب إرشدددي
صا ت،  المات  قي  ًا أ اب لهذا الجلش صأ يد تموي  مكظمة الجهديد المضد سا ثدم حولهدي 
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إلب جلش الجهيد المض س الاالط،ك . صأاك  اليدت  الايمدة إلدب  سد  الضديدب الحلد،ك ا 
 بيإل يفة لمهمة ال فيع    الض س صباي   صبي  الواد. 

ا تلال  س  1947ب  اممم المتح س ق ابهي الضي   بتضللم فالط،   يي ص ك مي أص 
الضيدب إلب فالط،  ا ًا مع با  بفيق ا صفد  رادس الوقده اجتديز الحد صد الاالدط،كلة 
 د د مد  المجيهدد ي  الضديدم،  مدد  ادوبية صلسكدينا صالتضددوا جملادًي باسدد  الضديدب ا صأ ددذصا 

دمددة مدد  الجهدديد. فا دديدصا تشددا،ل قددوا  ي اددمون  طددة ج يدد س لاسدد ، فدد  الم حاددة الضي
الجهيد المض سا صاتخذ  باد س )ب،د  زيده( مضد ًا ب للدلًي لتادك الضدوا ا صتالاده فد  حلادي 

 صالكيص س صجك،  ص زس قوا  أ    تيباة لهي. 
تاتسدد  هددذه الضددوا  طالاددة الامددل الك دديل  الا بدد  التدد  ارس ضدده تكظلميتهددي مدد  صددملم 

لحالضدة أصل مظهد  مد  مظديه  الضدوا  الشداسلة التد  الشاب الاالط،ك ا صايرده فد  ا
تحمددل فدد  جوه هددي صدداة الجددلش الشدداس  فددد  بادد  اددين يدد زح تحدده ر،دد  االادددتاميب 

 الس يطير . 
( ألدف 115قيمه هذه الضوا  بتكا،ذ جز، اس،د  مد  صاجبيتهديا فضد  تماكده مد  إجبديب )
ق بدي  الدواد يهودغ  اب االاتللي فد  م يكدة الضد س رتلجدة ح ديبهم بديحتلل م د،

صاقايلددددد ا صقددددديموا باددددد س ماددددديبل محالدددددةا صر دددددسوا مئدددددي  ال مدددددي   لاضوافدددددل ال،هوديدددددة 
صاإلرجا،زيةا امي قيمده فد ق التد م،  بكلدف الا يد  مد  المكشدث  صالمبدير  م دل مامدل 

 الج، ا  ميبس المطيح  بحلايا ص ميبس ش اة اولل بورل  ال،هودية. 
ب أبصع ملحدم البطولدة صالاد ا، م دل ما اددة كمدي  ي ده هدذه الضدوا  بالديدس  سدد  الضديد

ب،دددده اددددوبيكا صرلددددف شدددديبع ابدددد  يهددددوذاا صرلددددف مضدددد  الوايلددددة ال،هوديددددةا صما اددددة 
ال هلشة... صق  ت س  ال،هدود فد  هدذه الماديبل الخلدي   الايدحدة فد  الممتا دي ا صقتدل 

 ادب الا د ال س،  مكهما ص كم المجيه صن ال  ،  م  اماداحة صالاتديد صالتد  ادي  تهم 
 االاتم اب ف  ر يلهم. 

ت ااه جملع مايباهم الت   ي وهي  د  الاد ص ال ده،ور  صالس يطدير  بيلكجديحا إلدب 
ا 1948رللدددين  8دددد4أن ايرددده ما ادددة الضلدددطل التددد  دامددده أببادددة أيددديي بايماهدددي مددد  

صارتهه بان تما  المجيه صن م  ارتزاع السا س الا بلة م  أي غ ال هييكةا إال أرهم لدم 
ف،هي او  ب دع ادي ي ا تماد  ال دهييكة باد هي فد    دم ذهدول المجيهد ي  يما وا 



 471 

صت ا دداهم بلددسب ااتشددهيد قي دد هم  سدد  الضدديدبا مدد  شدد  هجددوي مادديكس صاحددتلل 
 السا س م  ج ي . 

ا ح،ددث صجدد   ج تدد  قدد   ب،دده مدد  ب،ددو  8/4/1948ااتشدده   سدد  الضدديدب صددسلحة 
رب   يا صال ه ف  بدي  الح يد ... الض ية فكضل ف  ال،وي التيل  إلب الض سا صدف  بجي

صام  بطل الضلطلا صق  ااتشه  بحم    صهو ف  امببا،  م   مد ها أغ فد  أصج 
  طي   الجهيدغ. 

 الم اجع: 
د )مواو ة بجيال  م  بلد الا  (ا د. صيلا زه  الد ي ا الم ادز الا بد  لدبحدي  

 (. 452د445ا ص )2001صالتوث،قا ب، ص ا طباة أصلب 
لة فالط،  ف  ا، س بطل/ الشه،  الح   س  الضيدب الحل،ك ( رس،ل  يل  اآل يا د )ق 

 . 1982المؤالة الا بلة لا بااي  صالكش ا ب، ص ا 
 ـــــــــــــــ



 472 

 الحاج محمد أمين الحسيني
 

ا صرشدا فد   ي ادة الحلد،ك  الا يضدةا صت بدب فد  ب،ده صالد ه 1897صل  ف  الضد س ادكة 
   الض سا الذغ     بيلاام الوااع صالتضو  صال لح. الشلخ طيه  الحل،ك  مات

تاضب  اوم  االبت ا لة صال يروية فد  مد ابس الضد سا التحدق باالدة الا يد  بيلضد س لدتاام 
الاغددة الا رلددلةا بادد هي التحددق بجيماددة امزهدد  لتاضدد  المزيدد  مدد  الااددوي ال يكلددةا صاددين 

  بشدد،  ب دي )داعلددة اإلصددلح( يتد دد  اددب )داب الد  وس صاإلبشدديد( التدد  أرشداهي محمدد
ح،ث رهل م   ام  صايب ف  تليبه الا  غ الدذغ يمديبس تداث، ًا اس،د ًا  ادب الجمديه، . 
صم   لل ذلك  د   ال  ،د   د  ال ده،ورلة صأطمي هدي فد  فالدط، ا إال أن دباادت  

 ف  امزه  لم تطل أك   م   يم،  بلسب رشو  الح   الايلملة امصلب. 
تيرة الالددا ية صتخدد ج مكهددي  دديبطًيا صالتحددق بدديلجلش الا مددير  فدد  التحددق باالددة اآلادد

صالية أزم، ا ص مل ف  م اكز  لدا ية أ د    ادب البحد  امادود حتدب رهييدة الحد   
 ممي أكلب   س س ج، سا اين لهي امث  امكس  ف  شخ ،ت  صحليت . 

كددديس بادد  رهييدددة الحددد  ا  ددديد ال ددديبب الحلددد،ك  إلدددب الضددد سا صأصدددبا ياددد   بددد،  ال
بيلحيج أم،  الحل،ك  إذ اين ق  اكتلدب لضدب الحديج  كد مي حدج ب فضدة صال تد . صهادذا 
كيرددده اتيبدددي  الحلددد،ك  تدددتاخص إثددد   ودتددد  إلدددب باددد ه فددد  اورددد  شددديبًي   بلدددًي مؤمكدددًي 
صمتاامًيا مامًي بيلا   اإلالم  الك، ا صالااوي الما، سا صالخسد س الالدا يةا صياد   مد  

لة صالا رللةا بيإل يفة إلب ذلك اا  اين بحام ارتمي   إلب أا س الاغي  امجكسلة الت ا
  ل الحل،ك ا ذا  الكلب صالش   مهلا للاون زعلمًي صداعلة ملموع ال امة. 

 ك مي احتدل اإلرجا،دز فالدط، ا ار د   الحلد،ك  إلدب تكظدلم الاالدط،ك،،  فد  ح ادة 
أصد قي   ف وردوا فدد  صطكلدة شديماة  د  االادتاميب صال ده،ورلة صاادتجي  لد  راد  مد  

الضد س أصل مكظمدة اليادلة   فتهدي فالددط،  صهد  )الكديدغ الا بد ( صارتخدب الحلدد،ك  
ب للًي لهيا صاين لهذا الكيدغ أث  اس،  ف  ارطلق الح اة الوطكلةا صالديي المظديه ا  

 الاكلاة    االحتلل اإلرجا،زغ. 
رجا،ز لذلك د فا ديد تكظدلم تلام الحل،ك  مك ب اإلفتي، باملًي د بيل  م م  مضيصمة اإل

المحديكم الشدد علةا صا تدديب لهددي الض ديسا صرظددم امصقددي ا ص دد،  ف،هدي  دد دًا مدد  الشددبين 
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المخا دددد،  الم ضادددد، ا صأ ددددذ يامددددل  اددددب تضويددددة المدددد ابس اإلاددددلملة الضا،اددددة صتكظددددلم 
أموبهدديا امددي أرشددا مجالددًي شدد علًي إاددلملًي لاالددط،  تددالف مدد  مجمو ددة مدد  الاامددي،ا 

حلدد،ك  ب للددًي لهدذا المجاددس الددذغ اددم  )المجادس اإلاددلم  ام اددب(ا الددذغ ص د،  ال
أصددبا  اددب مدد   اميدديي أقددو  قددوس صطكلددة إاددلملة فدد  الددسلدا صقدديي بادد د مدد  ام مدديل 
صاإلرجددديزا  الهيمدددة مكهدددي: إرشدددي، داب اميتددديي اإلادددلملة ال دددكيعلة فددد  الضددد س صفدددتا 

ا دد  الوقددف اإلاددلم  التدد  ايردده  شدد ا  المدد ابس فدد  الددسلدا صقدديي بياددت جيع أب 
حاومة االرت ا  تللط   ا،هيا صتولب إدابتهيا صأرشا الاش ا  مد  المحديكم الشد علةا 
ص دددد،  المئددددي  مدددد  الو دددديظ صالم شدددد ي ا ف ددددًل  دددد  إرشددددي، فدددد ق الجوالددددة صال شدددديفة 
اإلالملة صالجمعلي  الخ، ية صالكوادغ امدبلة صال يي لةا صاصدلح الملدج  امق دب 

يبل صال خ س المش فة صارضيذهي م  ام طيب الت  ايره تته دهي بيالرهليبا صق  تم المب
 ذلك باموال امصقي  صتس  ي  الا   صالملام،  ف  شتب أرحي، الايلم. 

اادددتطيع الحلددد،ك  أن يجادددل لكالددد  مددد   دددلل المجادددس رادددوذًا اليادددلًي ادددي    ادددب 
ة التدد  ايردده موجهددة إللدد  صالددب مواصدداة الكشدديط صالجهدديدا بدديل  م مدد  المايب ددة الضويدد

الح اة الوطكلة ماًيا صق  قيمه هذه المايب ة ف  الس اية  ادب التكديفس الادي ا   ادب 
مك ب ب لس با ية الض سا صايره باي ز هذه المايب ة السا يي  الت  يللط   ا،هي 

 دون اإلرجا،زا صأبايرهي بلاي، هذه السا يي ا صاإلرجا،ز ايروا يغدذصرهيا صأطادق المايب 
 اب أر يب الح اة الوطكلدة اادم )المجالد،، ( رلدبة إلدب المجادس اإلادلم  ام ادب 
الذغ بأا  الحيج أم، ا صا تيبصا مرالهم اام )المايب دون( صمد  هدؤال، المايب د،  
 ي اة الكشيش،س  صالشض، غا صهادذا ارضلدمه الدسلد إلدب فئتد،  صادين لهدذا االرضلديي أثد ه 

هي الوطكلةا ح،ث أثيب  المايب ة الات ا صالشغب  ادب ف  حليس فالط، ا صف  ح ات
المجيهدد ي ا صايردده تلددتا،   اددب هددذا بمددي تتمتددع بدد  مدد   ددون مدد  اإلرجا،ددز صال،هددود 
 تحالضًي لمس أ ف ق تل     فتلتج،ب لهي صتضع ف  م ، تهي با  الكاوس ال علاة. 

لمضيصمدة الاالدط،كلةا كين الحيج أم،  الضوس ال افاة لاح اة الوطكلةا صم از ال ضل فد  ا
صالاك ددد  الااددديل الموجددد  فددد  المحدددلب الا بددد  الاالدددط،ك ا الللياددد  صالدددوطك   ادددب 
اللددوا،ا هددذا بيإل دديفة إلددب الدد صب الاظددلم الددذغ اددين يضددوي بدد  فدد  م ددميب الشددؤصن 

 اإلالملةا ممي حاز اإلرجا،ز صأ وارهم ال،هود إلب مضيصمت  صالتخاص مك . 
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ط اي  كلدددف بددد،  الاالدددط،ك،،  صال،هدددود فددد  اددديحة صقدددع اصددد 1929فددد  أصا ددد  تمدددوز 
الس اق الش يف بلسب محيصلة ال،هود اقتحيم  صف ض الط تهم  الد ا صصقدف اإلرجا،دز 
إلب جيرب ال،هودا صامت   االصط امي  صأ ذ  تتوالب حتب ح دل االراجديب ال س،د  

    صالددذغ يادد   )ب ددوبس السدد اق( ح،ددث حدد ثه اشددتبيكي  فدد  جملددع 23يددوي الجماددة 
أرحدددي، الم يكدددة ص ددد   الشدددوابع ملددد حًي لضتددديل الاددد   صال،هدددودا صايرددده ح ددد،اة هدددذه 

 م  الا  .  348م  ال،هود ص 450   مضتل صج ح  30االشتبيكي  الت  ارتهه ف  
لمددي بأ  الحلدد،ك  ارحلدديز اإلرجا،ددز مددع ال،هددودا لجددا إلددب قددوس الادديلم اإلاددلم  ملددتك ًا 

ؤتم  إادلم  بادم  فد  الضد سا يشدا  اداطي  إلب مايرت  ال يكلةا صد ي إلب  ض  م
االرتدد ا  بددان  دد   فالددط،  لللددوا صحدد هما فهكدديل المليدد،  مدد  الادد   صالملددام،  

ا ح د ه 7/12/1931يلير صرهم. صافتتا المؤتم  اإلالم  الايي باملًي يدوي اإلاد ا، 
يب حشد  اس،د  مدد  الاامدي، صالشخ ددلي  اللليادلةا ااددتك  صا فلد  جملددع أردواع االاددتام

صفددد  أغ قطددد  مددد  امقطددديب اإلادددلملةا امدددي ص دددع المدددؤتم  قددد ابا  ب للدددلة أهمهدددي: 
ص ع رظيي لاض  المؤتم  ال اكت، ا إرشي، جيماة إادلملة فد  الضد س بيادم )جيمادة 
امق ددب(ا التايهدد  بيلدد فيع  دد  السدد اقا إيجدديد دا دد س مادديب  إاددلملةا تااددلس شدد اة 

،  صالضد صي،  صأببدي  الحد  ا صايجديد شد اي  زباعلة إلرضيذ امبا   صملي  س الالح
 تايصرلة لاتلالف. 

 ك مي ت فضه الهج س ال،هودية  اب فالط، ا ازداد رشيط الح اة الوطكلة صقيمه باد س 
مظيه ا  يت أاهي الشدلخ موادب اديظم الحلد،ك ا صتايقسده المظديه ا ا صأ دذ الو دع 

احة صام تدد س  اددب رطدديق يتددازي بمدد صب الددزم   يصددة بادد  الدديي ال،هددود بته يددب امادد
صااددددعا صتوزياهددددي  اددددب الملددددتام ا  ال،هوديددددةا صتشددددا،ل   دددديبي  ادددد ية لمبهددددي  
صالتخ يددبا ممددي جاددل الحدديج الحلدد،ك  يؤلددف لجددين ادد ية مدد  شددبين فالددط،  لشدد ا، 
الللح م  دا ل فالط،  صمد  ادوبية صمد  لسكدين صالاد اق صشد ق امبدنا صرضاد  إلدب 

اكددز ادد ية فدد   ددد س مكدديطق فالددط،كلة لتدد بيب الشدددبين فالددط، ا امددي أقدديي الماتددد  م  
المددؤها،   اددب ااددتاميل اللددلح صحدد   الا دديبي  ملددتا،كًي بادد د مدد  ابدديب ال ددبيط 
الاددد   المتضي دددد ي  )مدددد  فئددددة ال ددددبيط الكدددديجح،  فدددد  الاهدددد  الا مددددير (ا امددددي شددددال 
مجمو ددي  ملدداحة مدد  الددوطك،،  ال دديم ي  فدد  بادد  أرحددي، فالددط،  فدد  الشددميلا 



 475 

الشدددلخ  اددد  ب دددي الكحدددوغ ملدددؤصاًل  ددد  هدددذا التكظدددلما أمدددي المكددديطق الجكوبلدددة صادددين 
ص يصة الض سا فض  اون الشبين الوطك،ون تكظلمًي باليدس  سد  الضديدب الحلد،ك  أطاضدوا 

  ال  اام )الجهيد المض س(. 
توالدده االشددتبيكي  الملدداحة بدد،  الادد   صال،هددود بلدد  ة في ضددةا ممددي أد  إلددب إ ددلن 

يي الددذغ شددمل الددسلد ااهدديا صهددو بدس فاددل فوبيددة إزا، ام طدديب المح قددة اإل دد ا  الادد
بيلسلد إث  الهج س الما اة لا،هودا صارتضيل ما لة امبا   لا،هودا صح مين الاد   مد  
أغ روع م  أرواع الحام الذات . صاادتم  اإل د ا  فد  ت دي   ملدتم ا صد دي الماتد  

كلة صارتخسددوا لجكددة ب  ياددة الحدديج الحلدد،ك  إلددب الوحدد س الوطكلددة بدد،  امحددزا  الاالددط،
ص  وية مم ا  امحزا  اللتة أطاضدوا  ا،هدي الاجكدة الا بلدة الاالديا ح،دث أ اكده هدذه 
الاجكة ق ابهي بيالاتم اب ف  اإل د ا  الاديي إلدب أن تمكدع الحاومدة الس يطيرلدة الهجد س 

افددق  ادب إرشدي، حاومددة ال،هوديدة مكادًي بيتددًيا صتمكدع ارتضديل ما لددة امبا د  لا،هدودا صتو 
صطكلة ملؤصلة أميي مجاس رليب ا إال أن الحاومدة الس يطيرلدة لدم تابد  بمطيلدب الاجكدة 
الاالديا صأصدد ب  تض يدد ًا يضت دد  تضلددلم الددسلد إلدب ثددل  مكدديطق )مكطضددة   بلددة ت ددم 
إلددب شدد ق امبدنا مكطضددة يهوديددة تشددمل أجددود امبا دد  اللدديحالة صتمتدد  مدد  حدد صد 

 ل  سدد  اددهل مدد ج بدد   دديم  صبللددين صالجا،ددلا صمكطضددة صاقاددة تحدده لسكددين إلددب المجدد
 االرت ا  الس يطير (. 

أ اكه الاجكة الا بلدة الاالدي بف دهي قد اب التضلدلما لدذا ا تسد   ب يطيرلدي الماتد  الاابدة 
الوح، س أميي حل الض لة الاالط،كلة صالتايهم مع ال،هودا صبأ  أال تت ل الليحة  يللة 

ي أن تض،اد  مد  مكيصدب  ص يصدة ب يادة المجادس اإلادلم  ام ادبا لكشيط ا بل  ا،هد
صأن تبطش ب  صبيلا يق المت اب م  المتط ف، ا فيقتحمه مضد  الاجكدة الا بلدة الاالدي 
ال تضددديل الماتددد ا ل كددد  رظددد ًا لاح اادددة المشددد دس التددد  تحدددلب بددد  تماددد  مددد  اإلفدددل  

مدي تادذب  ادب اإلرجا،دز د ولد  صاال تبي، ف  ب،ت  الواقع ب،  أبصقة الملج  امق دب م
 وفددًي مددد  ارتهددديل ح مدددة المادددينا صلاددده الددد أغ الاددديي الا بددد  لاماهدددم هدددذاا صاادددتم   

أشه  قطاده  للهدي الس يد  صالتاادون صال ه بدي،ا فاديش الماتد   3تحيص  الماين م س 
ف   زلة تيمدة  د  الاديلم. ص وفدًي مد  رشدو  الضتديل فد  اديحة الحد ي بد،  المجيهد ي  
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لصا لحمييدة زعدلمهم صبد،  ام د ا،ا قد ب الماتد  مغديدبس الدسلدا صقسدل مغيدبتد  الذغ جي
 . 1937تش ي  أصل  15كين ق  أ   بليرًي د ي فل  الشاب الاتئكي  حمل الللح ف  

ااتطيع المات  التلال صالا اب د باد  تا  د  لمشديق اس،د س د إلدب لسكدينا ص كد  صصدول  
اددب اللدداطي  الا رلددلة التدد  قدد ب  رفلدد  إلددب قيمدده مظدديه ا  تاي،دد  لدد  صاحتجيجددًي  

بيبيس ل كهم ت اجاواا صفد  هدذه امثكدي، حاده الحاومدة الس يطيرلدة الاجكدة الاالدي صراده 
الز مددي، إلددب الخدديبجا ل دد  الحلدد،ك  قسددل   صجدد  مدد  فالددط،  أ دد  الاددتئكي  ال ددوبسا 

م  لسكدينا فامي رجا ف  اإلفل  تاج   ال وبس م س أ   ا صجال يش    اب إدابتهي 
صيتدديبع أ بدديب المجيهدد ي  صبددكاس الوقدده يتدديبع أ بدديب صتح اددي  اإلرجا،ددزا امددي اددون 
الاجكة الم ازية لاجهيد م  الشلخ حل،  أبو اللاود صمكلف الحل،ك  صااحق دبصيش 
فدد  لسكددين ص ددزس دبصزس صمادد،  المي دد  فدد  دمشددقا صقيمدده هددذه الاجكددة بتوجلدد  ال ددوبس 

امي أ ذ  تجهز با  البيبزي  م  المجيه ي  صتل، هم صام ادهي صاااي  مك وب،هيا 
إلب فالط،  ل،تولوا اليدس الح اة الجهيدية ف  م حاتهي الج ي سا صتكشط ال دل  بد،  
م  بض  مكهم ف  فالط،  صتم هم بمي تلتطلا  م  ميل صادلحا صتسدذل جهودهدي فد  

تايصردده لجكددة  اددس،ل الح ددول  اددب التس  ددي  مدد  مختاددف الددسلد الا بلددةا صيددذا  أردد 
الدد فيع  دد  فالددط، ا ب  ياددة رسلدد  الاظمددةا صالمجيهدد صن اللددوبيون اددل التادديصن مددع 
الاجكدة الم ازيددةا  يصددة فد  الملددي  ا  الميديددة صفد  حمييددة بجدديل ال دوبس مدد   ،ددون 

 الا رل،، . 
فددد  أصبصبدددديا صتضيببددده ف رلددددي صب يطيرلددديا صطاسدددده  1939تازمددده الحدددديل فددد  صددددلف 

ت ،ق الخكيق  اب المجيه ي  الاالط،ك،،  ف  ادوبية صلسكدينا  ب يطيرلي م  ف رلي أن
صص ع المات  تحه الم اابة الش ي س م  مختاف طبضي  المجتمدع مد  مدوظا  اممد  
الادددديي حتددددب التجدددديب إلددددب البي ددددةا ل دددد  با ددددل   صب ييتدددد  ااددددتطيع فدددد   ااددددة مدددد  

 الا رل،،  الا اب إلب الا اق با  ماوث  اكت،  ف  لسكين. 
لا اق ف  تاك الاتد س يتمتدع بيادتضلل رلدس ا صادين أك د  الساد ان الا بلدة مل،مدة كين ا

لضسددول لجددو، الماتدد  إللدد ا صاددين قدد  صصددل إلددب الادد اق قسادد  مي تددي مجيهدد  فالددط،ك ا 
فددداظه  لهدددم الشددداب صالحاومدددة الا االدددة ا مدددًي  ظلمدددًيا صبيرتضددديل ادددميحت  إلدددب بغددد اد 

ط،كلة. صفد  الاديي امصل مد  صجدوده فد  بغد اد أصبا الا اق م از ال ضل لاض لة الاال
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قيي بتاالس )حز  اممة الا بلة( صقد  ادين لاحدز  دادتوب تاخ ده أه افد  اللليادلة 
بيالاتضلل لاسا ان الا بلة مد  ر،د  االادتاميب صالوحد س ب،كهديا صقد  تالاده الكدواس امصلدب 

ا،،  صالالا ي،  لاحز  ب  ياة المات ا فير م إلب هذا الحز  الل غ   د م  الللي
الادد اق،،  ص دد د مدد  اللليادد،،  الادد   الددذي  ادديروا فدد  الادد اق فدد  ذلددك الوقدده. ح،ددث 
كين هذا الحز  الضوس اللليالة صامايالة المح اة لدح ا   اب ال ا، ي  اللليا  
صالالدا غ صمدد  هددؤال، الالددا ي،  الادد اق،، : بشد،   دديل  ال ،لردد ا يددورس اللددبايصغا 

 ح ال ي  ال بيس. ريج  شاو ا صصل
ارتهز المات  ف صة صجوده فد  بغد ادا فطادب مد  اللداطي  الا االدة أن تضدوي بتد بيب 
الاالدددط،ك،،  تددد بيبًي  لدددا يًيا صد دددل  ددد د اس،ددد  مدددكهم فددد  م بادددة  دددبيط االحتلددديط 
صح دداوا  اددب شددهيدتهيا صاددذلك فدد  االددة امباددين صالمايهدد  الالددا ية صأتمددوا تدد بيسهم 

 ف،هي. 
،  يتمتع بلماة صطكلة اس، س م  جملع امطد ا  فد  الاد اقا ح،دث قديي كين الحيج أم

بدد صب اس،دد  فدد  أحدد ا  الادد اقا ص مدد  إلددب إزالددة أاددبي  الخددل  التدد  ادديد  تددؤدغ 
بيلجلش إلب ال  ايا ال ابا مك  اإلرجا،ز صح هما ح،ث قيمه ف  ذلك الوقده ما ادة 

اللا، ( الدذغ يد   أن اليالة  يبية قلمه الجلش إلب مالا  يتجمع حول )روبغ 
التادديصن مددع اإلرجا،ددز فدد  الحدد   يوصددل الادد اق إلددب حضوقدد  الوطكلددةا صمالددا    دد  
يتجمددع حددول بشدد،   دديل  ال ،لردد  الددذغ يدد   أردد  يلددتح،ل اال تمدديد  اددب اإلرجا،ددز 
الذي  تللط   ا،هم ال ه،ورلةا صادين يدذهب إلدب التاديصن مدع املمدين. ازداد  رضمدة 

أمددديي هدددذا الامدددل الددد لص  الدددذغ ادددين ل ددديلا الاددد اق صق دددلة  اإلرجا،دددز  ادددب الماتددد 
فالددط، ا صزاد هددذه الكضمددة أردد  ااددتطيع أن يحلدد  الجددو بدد،  اللدداودية صالادد اقا ممددي 

 أد  إلب ته،ئة السا ي  لتحض،ق صح س ملتضسالة. 
طاسددده اللدددداطي  الا االددددة مدددد  الماتدددد  االت دددديل ادددد يًي مددددع املمددددين لطاددددب اللددددلح 

م  الحاومة املميرلدة بشدان اادتضلل اممدة الا بلدة صح يتهديا  صالح ول  اب ت  يا
صبيلاال تم ذلك ح،ث أبال أم،  صزابس الخيبجلة املميرلة بايلة إلب المات ا ب،  ف،هي 
ااددتا اد ألميرلددي د ددم الشدداب الا بدد  فدد  حيلددة صقددوع حدد   مددع اإلرجا،ددزا إذا ماكتهددي 
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لمير  صالا ب  متاضدين  ادب ال اديح صاي ل المواصل  م  ذلكا صذا  أن الشاس،  ام
    الا ص المشت ل اإلرجا،ز صال،هودا صطاب بضي، هذه ال ايلة ا ية. 

ا صادين لاماتد  دصب اس،دد  فد  الحدث  ا،هددي 1941قيمده ال دوبس الا االددة فد  أيديب  دديي 
صالوقو  ماهيا ح،ث أقكع الضيدس الا اق،،  أن هذه ح اة تح ي ية صطكلة ه فهي تح يد  

  ب اث  االاتاميب الس يطير ا للميبس اليدت  صاادتضلل  الدوطك  اديمًل  ،د  الا اق م
مكضدددوصا صصددددمم الا اق،ددددون  ادددب الدددد فيع  دددد  حدددد يتهم صاددد امتهما فدددد  حدددد،  صددددمم 
اإلرجا،دز  ادب اال تدد ا،  ادب الادد اق صقيمده هدذه ال ددوبس بالديدس بشدد،   ديل  ال ،لردد ا 

ي  الاالدط،ك،،  صالاد   الماتاد،  صصقف الماتد  إلدب جيربد  فحشد  المئدي  مد  المجيهد 
حولدد ا صاددين يت ددل بابدديب ال ددبيط صيضددوي بتددوج،ههما صي ،دد  فدد،هم بصح الجهدديد صيامددل 
 اددب تضويددة بصح المضيصمددة  كدد  أبكددي، الشدداب الا اقدد ا إال أردد  صماددبي   دد س لددم ياتددب 

 لهذه ال وبس الكجيح. 
هدم صالهد ص  إلدب إيد انا حيصل اإلرجا،ز ا تضيل المات ا ل كد  اادتطيع اإلفدل  مد  أذا 

صلم تطل إقيمتد  هكديل بلدسب احدتلل الضدوا  ال صادلة صالس يطيرلدة المشدت اة لاايصدمة 
طهدد ان ح،ددث اددين ياددلما صااددتطيع بادد  جهدد  صمشدديقا اللددا  إلددب إيطيللددي  سدد  ت الددي 
بملددي  س الطالددينا صمدد  إيطيللددي توجدد  إلددب ألميرلدديا ح،ددث حددل  ددلاًي  اددب الحاومددة 

 املميرلة. 
كي، إقيمة المات  فد  ألميرلديا صصدل إل،هدي بشد،   ديل  ال ،لرد ا فتضد ي االثكدين باد س صأث

مشيبيع لت  يا بام  أص مايه س ب،  الا   صالمحدوب ت دم  لااد   اال تد ا  مد  
قسدددل المحدددوب بيلح يدددة صاالادددتضلل لدقطددديب الا بلدددة الواقادددة تحددده الحادددم الس يطدددير ا 

ل،هدودغ فد  فالدط، ا صباد  موافضدة هتاد  تماكدي صبيلامل لاض ي،  ادب الدوط  الضدوم  ا
م  الح دول  ادب تاهد  بادم  مد  ألميرلدي صايطيللدي موقدع  الد  مد  صزيد غ الخيبجلدة 
املمير  صاإليطيل ا مؤي ًا مطيلسهم صمو حًي ااتا اد الحاومة املميرلة لامشديباة مدع 

 ك  . الا   ف  ال ايح    الا ص المشت ل اإلرجا،ز صال،هود حتب يتحضق ال
كمي طاب المات  م  اللاطي  املميرلة أن تواع مجيل  ماهي بشدال يدتما  فلد  ادل 
الا   المالم،  ف  بلد المحوب م  االر ميي إلب الجلش املمدير  لاتد بيب صت دوي  
جدددلش   بددد ا صبيلاادددل قددد ب  الحاومدددة املميرلدددة إرشدددي، )الجدددلش الا بددد ( صمددد  هدددذا 
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هددددذا بكدددب املمددددين ملدددتود ًي اس،دددد ًا تخدددزن فلدددد   الجدددلش بيماددداحة اللزمددددةا صلتحض،دددق
امااحة الخفلاةا صص اوا تحه ت    الجلش أببع طي  ا  لكضل الاتيد صص ا  ف  

 مخيبط ا ية لت بيب المجيه ي  ف  فالط، . 
أثكي، إقيمة المات  ف  ألميرلي امع بيلمثا  الت  حاه بيلشاب السواك  الملام  ك مي 

ل  صاتلددة صال دد بلةا ح،ددث اجتمددع بز مددي، بواددكة صه اددكا ت دديب ه  الدد  الضددوم،ت،  ا
صبا  البحث ماهم صمع اليدس الضوا  املميرلة ف  الفلة المحيفظدة  ادب حلديس البشديرتة 
صمكع صقوع المذابا ف،هما صافضه الحاومة املميرلة  اب تجك،  الشبين مدكهم صتلدالحهم 

للداطي  املميرلدة  ادب إرشدي، لا فيع    أرالدهم ص دي لتهما ادذلك اتادق الماتد  مدع ا
ألددف  100ماهدد  لد مددة لتددوزياهم  اددب صحدد ا  الادد ق السواددكلة الددذي  زاد  دد هم  دد  

مضيتددلا صقدد  أرشددا الماهدد  صا ت،دد  لدد   دد د مدد   امددي، البشددكيق لتوجلدد  أصلئددك ام مددةا 
صأرشددا الماتدد  اددذلك بيالتاددديق مددع املمددين ماهدد ًا   ددد  فدد  )دبدادد ( لتخدد يج ام مدددة 

ير،،  صالضوقددديزي،  ص ،ددد هما صبدددذلك زاد  ددد د المجكددد ي  فددد  بدددلد المحدددوب مددد  امذببلجددد
 دد   صبواددك،،  صأذببلجددير،،  ص ،دد هم  اددب مددي ت  ألددف مضيتددلا ااددتطي وا أن يمكاددوا 

 المجيزب  كهم ص   جملع ملام  الساضين صش ق أصبصبي. 
بد ل،  ا ف يرده باد  الغديبا  تهديجم 1943اشت    ديبا  الحاادي،  ادب ألميرلدي  ديي 

 1945بالف طي  س أص أك  ا صلمي ش ع الحااي، بديلزحف  ادب امبا د  املميرلدة  ديي 
 ارتضل المات  إلب بيبيسا صم  بيبيس إلب م   ح،ث حل  لاًي  اب الماك فيبصق. 
ف  م   قيي المات  بتشا،ل اله،ئة الا بلة الاالي لاالط،  ب  يات  ح،ث رظم الح اة 

ًي حدد ي ًيا صقدد ب إ دد اد الشدداب لخددوض ال ادديح الملدداا  دد  الوطكلددة الاالددط،كلة تكظلمدد
ال ه،ور،،  صاإلرجا،زا صألف لجكدة مد  قديدس المجيهد ي  الاالدط،ك،،  صباد  ال دبيط 
اللددددوبي،  صالادددد اق،،  صالم دددد ي،  لو ددددع الخطددددب صتح يدددد  المطاددددو  مدددد  امادددداحة 

ج يدد  فدد  صالمادد ا  لاجهدديد الددذغ اددين أصاردد  قدد  اقتدد   بادد  بدد صز ف دد س التضلددلم مدد  
امصادديط امم يالددة صالس يطيرلددة صال دده،ورلة صمحددلب اممددم المتحدد سا امددي أ دديد تكظددلم 
جدددلش الجهددديد المضددد س صأادددك  اليدتددد  إلدددب  سددد  الضددديدب الحلددد،ك  صأرشدددا الماتددد  ادددذلك 
مكظمة الشبي  الاالط،ك  الت  ار ه   ف،هي مكظمي  الاتوس صالجوالة صال شيفة صأاك  
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محمددود لس،ددب د صهددو قي دد  بدديبز مدد  قدديدس الح اددة اإلاددلملة  اليدتهددي لامجيهدد  ال دديس
 بم  د صااا  بمهمة ت بيب الشبي   اب الضتيل. 

صبددديل  م مددد  االادددتا ادا  الا بلدددة إال أن م،دددزان الضدددو  بددد،  الاددد   صال،هدددود فددد  ادددل 
ا ظل المات  باد هي يامدل 1948أييب  14الكواح  لم يا  مت يفئًيا صح ثه الك بة ف  

ق لة فالط،  ح،ث ألف حاومة فالدط،كلة فد  مكطضدة  دزس ب  يادة أحمد   لا فيع   
حامدد   سدد  البدديق  أطاددق  ا،هددي )حاومددة  مددوي فالددط، ( لتتددولب شددؤصن ال ادديح. ل دد  
التواطؤ صالمؤام ا   اب الض لة ظل ملتم ًا يجم  رشيط ص مل هذه الحاومة باد  أن 

ا بلة الاالدي مد  ح يدة الامدل أب مه  اب االرتضيل إلب م  ا صاذلك حر مه اله،ئة ال
صالكشددديطا صأ اضددده فددد  صجههدددي ال دددحف صالمجدددل  صمحطدددي  اإلذا دددةا ب،كمدددي صاصدددل 
ام دد ا، ملدددي ،هم لت ددفلة الض دددلة صايردده  طدددتهم الج يدد س رضدددل الض ددلة مددد  أيددد غ 
أصدددحيبهي إلدددب الجيمادددة الا بلدددةا فتضددد ب إرشدددي، )إدابس  يصدددة باالدددط، ( فددد  مجادددس 

 االط،كلة م  جملع رواح،هي. الجيماة تتولب الض لة ال
فياتبشددد  الماتددد   ،ددد ًاا صبحدددب بيلاهددد  الج يددد   1952قيمددده فددد  م ددد  ثدددوبس يول،دددو 

ب  ياة جميل  س  الكيص ا إال أن بصا ا الحل اللام  لاض لة ب أ  تطل م  ج يد ا 
فخم   ق لة فالط،  صتحوله إلب ق لة الجئ، ا صاتاضه اممم المتح س مع ال  لس 

صدد   ادب حددل الض ددلة  دلل  شدد  اددكوا  مضيبدل ثلثددة  ال  ما،ددون جمديل  سدد  الكي
 دصالب ت فع لم   صاوبية صامبدن صلسكين مضيبل توط،  اللجئ،  م  فالط، . 

صفجاس صب صن ايبق إرذابا هسه ال حف الم  ية الخي داة إلشد ا  الحاومدة تشد  
بيطادة صافتد ا،ا   حماة قيالة    اله،ئدة الا بلدة الاالدي صبجيلهديا صتا  دهم التهيمدي 

كيذبة جزا، تكسد،ههم الاالدط،ك،،  صالد أغ الاديي الا بد  لدذلك االتاديق الدذغ تدم بد،   سد  
الكيصدد  صه،ئددة اممددم المتحدد سا ممددي ا ددط  الماتدد  صبجيلدد  مغدديدبس الضدديه س إلددب لسكددين 

 . 1959 يي 
، ااتارف المات  رشيط  فد  ادس،ل فالدط،  مد  الايصدمة الاسكيرلدةا صظدل يكبد  الز مدي

الا   إلب الخط  ال ه،ور  صالمطيمع ال،هودية الت  ادتتا   فالدط،  إلدب امقطديب 
المجديصبسا صمدد  رشدديط  إلددب الدد ا  س اإلاددلملة ح،دث اددين يدد أس مددؤتم ا  إاددلملة فدد  
ماددة الما مددةا رشددا   كهددي مؤالددة دا مددة بياددم )مددؤتم  الادديلم اإلاددلم ( ب  ياددت ا 
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لددب أن تددوف  د بحمدد    د فدد  ب،دد ص  يددوي صظددل يشددغل هددذا المك ددب ط،اددة حليتدد ا إ
 صدف  ف  مضس س الشه ا، بيلح ج.  4/7/1974الخملس 

 ضسه ال حف الس يطيرلة  اب صفديس الحديج الماتد  أمد،  الحلد،ك  د بحمد    د بهدذه 
 ال امي  )مي    ص ال ه،ورلة صاإلمس اطوبية الس يطيرلة(. 

 الم اجع: 
    جهيد(ا لا يتب حلك  أدهم ج اب. د اتي  )الحيج أم،  الحل،ك ا با

 ـــــــــــــــ
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 أكرم زعيتر
 

ا صالد ه الشدلخ  مد  الجزا د غ مد  ابديب 1909صل  أكد ي ز ،تد  فد  م يكدة رديباس  ديي 
بجيال  رديباسا صتد أس باد يتهي فد  أصا دل الضد ن الاشد ي . أ دوه الالمدة  ديدل ز ،تد  

 شلخ المت جم،  الا  . 
االبت ا لددة فدد  م يكددة ردديباسا صأكمددل دبااددت  ال يرويددة فدد  دبس أكدد ي ز ،تدد  ال دداو  

كالدددة الكجددديح ثدددم ارتلدددب إلدددب الجيمادددة امم يالدددة فددد  ب،ددد ص ا صالتحدددق باددد هي باالدددة 
 الحضوق ف  الض س. 

زاصل ز ،ت  ف  ب اية حليت  مهكة التاادلم فد  ثيرويدي  فالدط، ا ص ادب اثد  ال دوبس  ديي 
ر   اددب ال دواب الادد   اادتضيل مدد  مهكددة فد  فالددط،  صحمادة المكدد ص  الس يطدي 1929

التد بيس ل،تادد س لاامدل فدد  الحضدل الددوطك ا فتدولب ب ياددة تح يد  ج يدد س )مد  س الشدد ق( 
ف  الض سا صبا  ثلثة أشه  م   ما  ف  ال حيفة اب   ال  صأصدع اللج  رتلجة 
الرخ اطددد  فددد  الامدددل الدددوطك ا صحدددوام بيإلباددديد مددد س ادددكة إلدددب رددديباسا صهكددديل قددديد 

يه ا  الوطكلة  يصدة يدوي إ د اي الشده ا، ال لثدة: فدؤاد حجديزغ هللامحمد  جمجدوي المظ
ص طي الزي ا صل    ودت  إلب الض س م س أ    تولب تح ي  ج ي س الحليس الت  قيمه 

ا ل دد  جدد   ا تضدديل ز ،تدد  صأر اضدده ج يدد س 1931بدد صب هدديي فدد  تح يددك أحدد ا   دديي 
س ح،دث تدولب التد بيس فد  االدة الكجديحا الحليسا صتم إبايده م س أ    إلب م يكة رديبا

صألف مع رخبة م  امح اب جمعلة )الاكيية بيلمليج،  الا  (. صف  تاك الات س أادس 
مع   د م  بفيق  حز  )االاتضلل( ف  فالدط، . صادين يكشد  مضيالتد  الوطكلدة  ادب 

 صاحي  ج ي س )ال فيع( ص)الجيماة اإلالملة( الليفلة. 
اددلس   ددبة الامددل الضددوم  فدد  اددوبييا صاددين ري بددًي لدد  لس كمددي اشددت ل أكدد ي فدد  تا

ا صح،كمدددي تدددوف  المادددك فل دددل 1933مؤتم هدددي التااللددد  الدددذغ اراضددد  فددد  لسكدددين  ددديي 
امصل ف  بغ ادا م ل أك ي حز  االاتضلل ف  م اام جكيزت ا فيلتضيه ييا،  الهيشم  

اديهم بتاادلس )رديدغ  صطاب مك  البضي، لاامل ف  مايه  الا اق موجهًي قوملدًيا صهكديل
 الم كب( ص)الجوال الضوم (. 
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با   ودت  إلب فالط،  ش ع ف   ض  االجتمي ي  الشداسلة فد  جملدع أرحدي، فالدط،  
داعلدددًي لامضيصمدددة صلمجيبهدددة االرتددد ا  الس يطدددير . ص ادددب أثددد  ال ددد اي الدددذغ صقدددع  ددديي 

ت  إلب تاللف ب،  الوطك،،  الاالط،ك،،  صقوا  امم  الس يطير  د ي أك ي ز ، 1936
 لجين قوملةا صتولب هو أميرة ا  لجكة ريباس. 

تولددده لجكدددة رددديباس االت ددديل بددداح اب فالدددط،  صالاددد   صد ددده إلدددب اال ددد ا  الاددديي 
ا في تضل أك ي صاين 1936ال س،  الذغ امت  اتة أشه ا صالذغ اين الممه  ل وبس  يي 

ف  ص فك ا صبا  فت س أصل ماتضل ف  هذه ال وبسا ح،ث أربال إلب اج   وجي الحا،  
لجددددا إلددددب دمشددددق ح،ددددث ح دددد  مددددؤتم  باددددودانا صتددددولب الامددددل اإل لمدددد  لاض ددددلة 

 الاالط،كلة ف  اوبية صال صل المجيصبس. 
صبا  مطيبدس قوا  االرت ا  لدح اب الا  ا اتج  أك ي إلب الا اق ح،ث  مل ماتشدًي 

رشددسه ثدوبس بشدد،  ب ددي فد  صزابس المادديب  صأادتيذًا فدد  داب الماامد،  الا االددة إلدب أن 
فشديبل ف،هديا صحد،  أ اضدده ال دوبس لجدا أكد ي صصدحب  إلدب بيديددة  1941ال ،لرد   ديي 

الشيي صا تاوا م س ف،هيا ثم لجدا إلدب حادب صمكهدي إلدب ت الدي للض دب ثلثدة أ دواي الجئدًي 
 اليالًي ف  امري ول. 

مدد  ب للدددهي  ددديد أكدد ي إل،هدديا صأصددبا مض بددًي  1945بادد  إ ددلن ااددتضلل اددوبيي  دديي 
شددا غ الضددوتا ا امددي م ددل اددوبيي فدد  ا ،دد  ممدد  الكشدديطي  الضوملددةا صاددين ملتشدديبًا 
لوفدد هي لدد   جيماددة الدد صل الا بلددةا ص  ددوًا فدد  لجكددة فالددط،  ال ا مددة فدد  الجيماددة 

 الا بلة. 
تد أس صفدد ًا   بلدًي إلددب أم ياددي اللت،كلدة لشدد ح ق دلة فالددط،  صالدد فيع  1947فد   دديي 

ماظم المدؤتم ا  الوطكلدة صاإلادلملة المكاضد س فد  الشد ق الا بد ا   كهيا صاشت ل ف 
ثم تولب أميرة ا  الك صس اإلالملة ف  دصباتهي ال ل  المكاض س فد  ب،ده المضد س  ديي 

 رد،   1963ا صم ل امبدن ف  ال صبس الليداة  ش  لدمم المتح سا صف   يي 1959
ي ثدددم ادددا، ًا لددددبدن لددد   إيددد ان ادددا، ًا لددددبدن لددد   ادددوبية ح،دددث أم دددب ق ابدددة الادددي

أصدبا  1967 رد،  صزيد ًا لاخيبجلدة امبدرلدةا صفد   ديي  1966صأفغيرلتينا صف   يي 
   وًا ف  مجاس امعلين امبدر ا ثم صزي ًا لاسلط الما  . 
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ا ثدم  ديد 1975أصبا ادا، ًا لددبدن لد   لسكدين صال،وردين حتدب  ديي  1971صف   يي 
علدددين ال ابدددع  شددد  صالخددديمس  شددد  صاللددديدس  شددد  ثيرلدددة إلدددب   دددوية مجادددس ام

 صالليبع  ش . 
أثكددي، إقيمددة أكدد ي ز ،تدد  فدد  لسكددين فدد  ال مير،كددي  ادديهم بكشدديط فدد  الح اددة ال ضيفلددةا 
صاددين ب للددًي لام اددز ال ضدديف  اإلاددلم  للددكوا  طوياددةا امددي شدديبل الشدداب الاسكددير  

ا فضدد  أصدد،ب مكزلدد  1982  المهددم صمايردديتهم أثكددي، الح دديب اإلادد ا ،ا  لس،دد ص   دديي
كمدي احت قدده ماتستد  التدد  ت دم باددي ل مد  ابدديب الشدا ا، صامدبددي، الاد   فدد  الددوط  
صالمهجدد ا فلددسب ذلددك لدد  حزرددًي  ملضددًيا فغدديدب ب،دد ص  إلددب  مددينا ح،ددث تددولب ب ياددة 

 الاجكة الما لة لشؤصن الض س. 
 فد  مجمدع الاغدة كين ز ،ت    وًا ف  مجمع الاغدة الا بلدة امبدرد ا ص  دوًا م اادلً 

الا بلة ب مشقا امي اين   وًا ف  المجمع الما   لبحو  الح يبا  اإلالملة ف  
 مؤالة  ل الس،ه. 

كددين أكدد ي ز ،تدد   ط،بددًي ماوهددًي تدداث  أدبدد  بيلجدديح  صأبدد  حلددين التوح،دد غ صابدد  حددزيا 
كمي تتامدذ  ادب شدالض   ديدل ز ،تد ا هللامحمد  إاداي  الكشيشد،س  صأم،د  السلدين شدا،ب 

بالنا ص ا،ل اللايك،ك  الذغ ابتبب ب  أك ي بوثيق ش ي ا صظل طوال  مد ه يبديه  أ
بتامذت   اب هذا امديب ال س، ا صبال م  تاث ه باام  صشخ   أن أطاق اام )اد غ( 

  اب با  أبكي   تشسهًي بااتيذه اللايك،ك  أب  ا غ. 
الخمددلس الموافددق  تددوف  أكدد ي ز ،تدد  بمكزلدد  فدد   مددين إثدد  إصدديبت  بلدداتة قاسلددة يددوي

ا ف ا   ادب ج ميرد  فد  ملدج  م يكدة الحلد،  1996الحيدغ  ش  م  رللين اكة 
 الطسلةا صصبغ ال    ف  المضس س اإلالملة ف  احي  بيلض   م   مين. 

احتاددده مؤلادددي  ز ،تددد  مايردددة م موقدددة فددد  الماتبدددة الا بلدددةا صقددد  اراددد د بتلدددج،ل أدق 
 باميرة صمو وعلةا صم  أهم المؤلاي :  تايص،ل ال ايح الاالط،ك  لحظة ح صثهي

 (. 1940د  1918د أصباق أك ي ز ،ت ا صثي ق الض لة الاالط،كلة )
 ( 1939د  1936د يوملي  ال وبس ال س   صاإل  ا  الاظلم )

 (. 1939د  1918د صثي ق الح اة الوطكلة الاالط،كلة )
 (. 1939د  1935د يوملي  أك ي ز ،ت ا صثي ق الح اة الوطكلة الاالط،كلة )
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 (. 1946د  1939د م  أجل أمت ا م  مذا ا  أك ي ز ،ت  )
 د اتي  )ب صغ الجسل صا ي، أببا،   يمًي(. 

 د اتي  )بايلة ف  االتحيد( بيالشت ال مع اماتيذي  ايطع الح  غ صايمل م صس. 
 الم اجع: 

دسا داب د )أ لي فالط،  م  الض ن اللديبع حتدب الاشد ي  مد،لدغ(ا محمد   مد  حمدي
 (. 356د 350ا ص)1985قت،بةا طباة أصلب 

 د اتي  )ذا   أك ي ز ،ت ( تض يم د. قلطكط،  زبيق. 
 ـــــــــــــــ
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 فوزي القاوقجي
 

ا ص دد ج مكهددي طاددًل إلددب 1890صلدد  فددوزغ الضدديصقج  فدد  م يكددة طدد اباس )لسكددين(  دديي 
إلدددب الم بادددة امادددتيرة لا باادددةا صظدددل يتددد بج فددد  المددد ابس الت الدددة إلدددب أن صصدددل 

 الح بلة ح،ث ب أ  بواك،  صعل  اللليا  تتاتا. 
 دديبطًي فدد  اددلح الخليلددة الا مددير ا صقدد   مددل أصاًل فدد   1912تخدد ج الضدديصقج  اددكة 

 الموصل ح،ث ظه   ق بات  فغ ا با  صقه ق ،  ماامًي لاا صالة ف  ال ت،بة ااهي. 
لا   للضوي بيل  يية لا وبس لمي رشسه الح   الايلملة امصلب ات ل ب  با  اللياة ا

 ب،  ابي ل الس ص الت  يا فهي حق الما فة صت   ل  الحب صالتض ي . 
ف  ما اة  1914اشت ل ف  الح      اإلرجا،ز الذي  احتاوا الب  سا صأص،ب اكة 

 الض رةا صأرد ل الملتشاب لاالجا ثم  يدبه ا ًا. 
ميرلدة ال يل دة الم ابطدة  ادب  دب فد  ف قدة الخليلدة الا  1916 ر،  ف  شه  أييب  ديي 

بئ  اللبع د  زس ال في   ف  صج  الضوا  الس يطيرلةا صق  أكلست  أييمد  فد  بئد  اللدبع 
 س س صاااة ف  أصول االاتطلع صر ب ال مي  ا صريل شه س صاااة لج أت  صح ل 

  اب   د م  امصامةا صقويه صات  بيلضيدس املمين صأصبا م افضًي لهم. 
صقج  الوال، لاجلش الا مير  حتب رهييدة الحد   الايلملدة امصلدبا صظدل يضيتدل  ث  الضي

ف  صاو  امت الا ب دم م دييضتهم لد  صا هد  لتلداطهم صتلضكد  مد   لديبتهم. صياادل 
 ذلك بشا  ف  روايي الس يطير،،  صالا رل،،  الذي  ا تم    ا،هم ال وبس الا بلة. 

ا صأقديي هكديل 1918ب بأاد  طد اباس  ديي  يد الضيصقج  فدوب ارتهدي، الحد   إلدب ملدض
إلددب أن زابهددي الماددك فل ددل بدد  الحلدد،  صد دديه إلددب الامددل فدد    مددة ال صلددة الا بلددة 
الج ي س فضسل ال  وسا صقد   رد،  فد  الشدعبة ال يل دة فد  ديدوان الشدوب  الح بد ا صهكديل 

د،   مد  اللد  ية ت شف ل   د ب الحاادي،ا فطادب رضاد  إلدب إحد   الوحد ا  الايمادةا فار
امصلب م  لوا، الخليلة الهيشم ا صل   د ول الا رل،،  دمشق ادين الضديصقج  يتدولب 

 ح ااة ق   الماك صقااة دمشق. 
أصددددبا الضدددديصقج  أيدددديي االرتدددد ا  الا رلدددد   مدددد ًا للدددد ية الخليلددددة فدددد  حمدددديها صمايصرددددًي 
لاملتشددديب الا رلدددد ا فلدددداب جهدددد ه الكتلددددي  ثضددددة الا رلدددد،،  صالامددددل  اددددب تخفلددددف 
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ما صقدد  أثدد   أحدد ا  ثددوبس امم،دد   سدد  ال دد يم الخطدديب  فدد  ال يددف المغ بدد  مظدديلمه
 صشجات   اب التا ،  ب وبس مميثاة. 

 5/10/1925ب أ الضيصقج  يا  لا وبس صي  و لهي صيكظم الخلييا ثم أطاق الش ابس فد  
مغتكمًي ف صة ثوبا  صيلا الاا  صاب اهلم هكيرو صااطين امط شا صايد يلدتول  مدع 

مادد   اددب م يكددة حمددديه لددوال ق ددف الطددي  ا ا فخددد ج إلددب البيديددة ح،ددث اادددت يب مدد  
الابي ل    الا رل،،  صاين أب ز  ثيب ح ات  تخفلف ال غب  اب ال واب ف  جكوب  

 اوبية. 
ارتضددل الضدديصقج  مددع رادد  مدد  المجيهدد ي  إلددب مكطضددة الضامددون ص وطددة دمشددق صجسدددل 

يدس ال دوبس فد  مكطضدة الغوطدة مدع اداطي  الا  ا صأاك  إلل  مجاس ال دوبس الدوطك  الد
صاااةا صااتطيع أن يحضق ارت يبا  اس،د س  ادب الجدلش الا رلد ا ل د  رضدص الاتديد 

 صااتشهيد ال  ،  م  بجيل  ا ط اه إلب االرلحي  بيتجيه جسل الا  . 
دددين صالضددد س ادددكة  ا صاادددف اللدددا  إلدددب ت الدددة 1927اادددت  ت  الاجكدددة ال وبيدددة إلدددب  م 

  س ال ددوبس اللددوبيةا صل كدد   دديد إلددب الضدديه س ح،ددث ايردده الخلفددي  قدد  إلقكي هددي بملددي
اشددت   بدد،  الز مددي، اللليادد،،  لا ددوبسا فاددم يماددث ف،هددي طددويًل صذهددب إلددب اللدداودية 

 . 1928اكة 
ااتطيع الضيصقج  ف  اللاودية بملي  س امم،  فل ل ب   س  الازيز )الماك فل ل 

بدد  ادداود بت ددوي  جددلش رظدديم  مدد ب . صحدديصل فلمددي بادد ( إقكدديع الماددك  سدد  الازيددز 
تكظددلم بادد  اممددوب صل دد  الا اق،ددل ال  ،دد س التدد  ص دداه فدد  ط يضدد  صال اددي س التدد  

 تا ض لهي أجس ت   اب االاتضيلةا صبا  ذلك  ر،  ملتشيبًا لدم،  فل ل. 
ا 1929 يدب الضيصقج  اللاودية ا ًا إلب م د   ضدب ارد الع أحد ا  فالدط،  ادكة 

 ي، الوف  الاالط،ك  المليف  إلب لكد ن لمايص دة اإلرجا،دز محديصاًل إقكدي هم صالتضب أ 
با ي ج ص  المايص ةا صأن ال ب  م  الامدل صاإل د اد الالدا غ امدي ياادل ال دهييكةا 

 صل ك  أ اق ف  اعل  ص يد إلب اللاودية. 
ت ل الضيصقج  اللاودية با  اكت،  صر فا صالتحق بخ مة الماك فل ل ب  الحلد،  

. ص ،  ماامدًي لاا صادلة صأادتيذًا لاطسو  افلدي فد  الم بادة 1932ف  بغ اد أصا   اكة 
 الح بلة الما لة ب تبة رض،ب. 
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ادددف  صمدددع تاددديقم أحددد ا  فالدددط،  مدددع اإل ددد ا  ال س،ددد  صاشدددتايل رددديب ال دددوبس ف،هددديا ار
الضيصقج  م  قسل ز مي، ال وبس الاالط،كلة تجه،ز قوس م  المتطو ،  لكجد س فالدط، . 

سدد أ االت دديل بدديمبدن صاددوبية صلسكددين ال تلدديب الشددبين الادد   المجيهدد ي  صتزصيدد هم ف
صصدل الضديصقج   25/8/1936بيلللح صابايلهم إلب جسهة ال وبس فد  فالدط، ا صفد  

 ادددب بأس حمادددة مددد  الاددد اق صاتخدددذ مددد  م ادددث رددديباس صمكطضدددة جكددد،   يصدددة اددديحة 
وبًا ثوبيدددًي يددد  و فلددد  ال دددواب إلدددب لكشددديط حماتددد  صصزع بوصدددا  الضي ددد  الاددديي لا دددوبس مكشددد

االلتاي  حول  صاالر ميي إلل  صيض ب م، يقًي ل  )االاتم اب ف  الك يل إلدب أن تتحد ب 
 فالط،  صتلتضل صتاتحق بضيفاة السلد الا بلة المح بس(. 

 ي ده قددوا  ال دوبس بالدديدس الضديصقج  مادديبل  د س هزمدده ف،هدي اإلرجا،ددز صألحضده بهددم 
مي أر اكده اله ردة بد،  اإلرجا،دز صالاالدط،ك،،  صفردك اال د ا  بضد اب  لي   اس، سا ص ك 

اليا  م  الاجكة الا بلة الاالدي باد  صاديطة مادول الاد   صبلادي هما أص دز  الالديدس 
اللليالة لاضيصقج  بلحب قوات  م  فالط، ا فيرلحب  س  ره  امبدن إلب امبدنا 

 لة إلب الا اق. صهكيل ا ح ماظم الضوا  ص يد مع الما زس الا اا
أقدديي الضدديصقج  فدد  بغدد اد مدد سا ثددم راتدد  حاومددة بادد  صدد ق  فدد  الادد اق إلددب ا اددول 
لتض،،  ح ات  ااتجيبة لطاب اإلرجا،زا صالحتجيج اللا،  الت ا   اب موقف الضيصقج  
مدد  ق ددلة لددوا، االادداك بصن. صهكدديل طاددق يت ددل مدد  مكادديه بادد د مدد  الشخ ددلي  

كلة لتجه،ددز حماددة تا،دد  تاج،دد  ال ددوبسا صالاددلمي بادد  إ ددلن اللددوبية صامبدرلددة صالاالددط،
 . 1937مش صع التضللم الذغ أصصه ب  الاجكة الما لة اكة 

أرفدد ج  دد  الضدديزقج  بادد  مضتددل بادد  صدد ق  فادديد إلددب بغدد ادا صلمددي رشددسه ثددوبس بشدد،  
ا قديد الضديصقج  ف يضدًي مد  المتطدو ،  اللدوبي،  1941 يل  ال ،لر  ف  الاد اق ادكة 

لاالددط،ك،،  صالادد اق،،  صت دد   لضوافددل اإلرجا،ددز الالددا ية الضيدمددة مدد  امبدن  كدد  صا
ال طبة ص يض   دًا مد  الماديبل الكيجحدةا ثدم أصد،ب بجد اح  طد س حد،  اديبع إلدب 
صدد  هجددوي إرجا،ددزغ  اددب تدد م ا فكضددل إلددب ملتشدداب ديدد  الددزصب ثددم ملتشدداب حاددب 

س  مالدي  ج احلدة اادتخ جه ف،هدي ح،ث تم ت ب،  رضا  إلدب بد ل، ا صقد  أرج يده لد   د 
بصيصددة صشدددظلة مدد  جلددد ه صظادده بصيصدددة صاحدد س تلدددا  بأادد  حتدددب أصا ددد   19

 حليت . 
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 ك مي د ي املمين الضيصقج  إلب الامل ماهم أص   ادب أ دذ ا تد ا  بادم  بحضدوق 
الا   صااتضللهم قسل االلتزاي بيلاملا صشدا  أرهدم يحديصلون اادتغلل  صاادتغلل  ،د ه 

ي، الا   الموجودي  هكيل. صق  اتهم الضيصقج  املمين الكديزي،  بتلدملم ابكد  م  الز م
 مج غ )صايره أا ت  ق  لحضه ب  إلب ألميرلي( مر ا أغ ام ا لم يتايصن ماهم. 

مع ت اجع ألميرلدي  ادب مختادف الجسهدي ا أ دذ   مديل الضديصقج  صبالدة الاد   تخسدوا 
الضددديصقج  صزصجتددد  صم افضددد  ثدددم أرطادددق  ا ا تضدددل1946صبددد  ول اللدددوف،،ه بددد ل،   ددديي 

ا احهم با  شه ا صظل هكيل تحه ال قيبة صل ك  ااتطيع أن ي ل إلب بيبيس  سد  
الضطيع الا رل  م  ب ل، ا صم  بيبيس طيب إلب الضيه س ثم إلب م يكدة طد اباس الشديي 

 صذلك با  ارتهي، الح   الايلملة ال يرلة. 
ليدس )جلش اإلرضيذ( لا فيع    فالط،  صذلك ا تولب فوزغ الضيصقج  ا1947ف  اكة 

بت الدددف مددد  جيمادددة الددد صل الا بلدددةا صفددد  ظدددل ظددد ص  شددد ي س ال ددداوبة مكهدددي  ددد ي 
الت دديفؤ بدد،  قددوا  الشدداب الاالددط،ك  صالمتطددو ،  مدد  جهددة صالضددوا  ال دده،ورلة مدد  
جهة أ    م  ح،ث اإل  اد صالت بيب صالتلالاا إ ديفة إلدب تحاظدي  اله،ئدة الا بلدة 

االددي  اددب اليدتدد ا صتشددا،ل جددلش الجهدديد المضدد سا إال أردد  أباددب بددل، حلددكًي فدد  اددل ال
المادديبل التدد   ي ددهي  دد  اإلرجا،ددز صال ددهييكةا صايردده ما اددة )الميل لددة( مدد  أهددم 

 6الماددديبل صأشددده هي صالتددد   ي دددهي الضددديصقج  مدددع الجدددلش اللدددوبغ صالاسكدددير  بتددديبيخ 
لهدي لجسدل  يمدل بااد ه البضدي، فد  يدد  ا صارت د صا ف،هديا ف دم  مد   ل1948حزيد ان 
 الا  . 

أدبل فوزغ الضيصقج  با  تا ؤ الملؤصل،  الا      ر  ت ا صتواطؤ الدبا  اآل د  
صرضددددص الاتدددديد فدددد  جلشدددد ا صبادددد  إبدددد اي اله رددددة بدددد،  الدددد صل الا بلددددة صال ددددهييكةا أن 

،  الاديي االاتم اب بهذا الامل  ،  مج ا صيؤدغ إلب ال يبثدةا فضد ي اادتضيلت  إلدب اممد
لجيماددة الدد صل الا بلددة  سدد  الدد حم   ددزايا ثددم ارلددحب إلددب جكددو  لسكددينا صبادد  ذلددك 

 ارلحب    مل ح امح ا  بم ابس صألم. 
شدا  الضديصقج  بمد ابس الهزيمدة حد،  صقاده الد صل الا بلدة اتايالدي  اله ردة ال ا مدة فد  

إلدب ب،د ص  تحده بصدسا فيرتضل إلب دمشق للعلش ف،هي فلمي يشب  الازلةا ثم  يدبهي 
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ا صق  تد ل مدذا ا  لد  1977صطاس ظ ص  ميدية صراللة أللمة حتب صافيه امجل  يي 
 باكوان )مذا ا  فوزغ الضيصقج (. 

 الم جع: 
ددد )المواددو ة الاالددط،كلة(ا إصدد اب ه،ئددة المواددو ة الاالددط،كلةا دمشددقا طباددة أصلددب 

 (484د 480ا المجا  ال يلثا ص )1984
 ـــــــــــــــ
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 خ عز الدين القسامالشي
 

ا 1882صل   ز ال ي  الضليي ف  با س )جساة( التيباة لض ي، اللذالدة فد  ادوبية  ديي 
رشا ف  أا س بيفلة   فه بيلاام صالتضو ا أبوه الشلخ  س  الضيدب م دطاب الضلديي مد  

 المشتغا،  بااوي الش ياة اإلالملةا صأم  حالمة ق ي  م   ي اة  ام صدي . 
ت ي  الض ية الض  ن ال د يم صالا بلدة كين أبوه م   المهتم،  بكش  الااما ح،ث دب س ف  ار

صالخددب صالحلددي  صبددث بصح الجهدديد بتااددلم امريشدد،  ال يكلددة صالحمياددلةا ثددم  مددل لاتدد س 
 ملتكطضًي ف  المحامة الش علة. 

  تااددم  ددز الدد ي  فدد  اتددي  السادد س الضدد ا،س صال تيبددة صتددلصس الضدد  ن ال دد يما صتم،ددز بكسو دد
 صتاوق   اب أق ار  صامتيز بم،ا  لاتامل صطول التا ، . 

با  تاوق  ف  دباات  ف  ال تي ا التحق  ز ال ي  لا بااة ف  امزه  ف  م  ا فض  
كين امزه  ف  ذلك الوقه مكيبس اس   لكشد   ادوي الشد ياة صالا بلدةا فح د  دبصس 

ذ  اددب ماظددم حاضددي  الشددلخ محمدد   سدد ها صابتددو  رالدد  مدد   امدد  صفهمدد . امددي تتامدد
امزهدد ا صا ت ددف فدد  أبصقددة ماتبيتدد ا صاددين ي افددق اهتميمدد  بدد بصس الااددم اهتمدديي   دد  
بح اي  التح ب الت  اين يغذيهي بجيل امزه ا فاهم  ز الد ي  أن اإلادلي ديد   دز 

 صقوس صتح ب صجهيد. 
تاددد   الضلددديي فددد  م ددد   ادددب االادددتاميب الغ بددد  صجهدددًي لوجددد ا ح،دددث ايرددده م ددد  

ا صاددين ف،هددي تلدديب 1882للحددتلل الس يطددير  المبيشدد  بادد  ثددوبس   ابدد   دديي   ي دداة
المضيصمددة اإلاددلم  للحددتلل قويددًيا امددي بأ  الضلدديي هجددوي الما دد ي  المتغدد ب،   اددب 
اإلالي ف  ًا صح يبس صتيبيخًيا ص ييش بكال  ال  اع ال ا   ب،  هؤال، صب،  الما  ي  

ب المشدد صع ال دده،ور  بابادديدها صأدبل  طدد ه اإلاددلم،، ا امددي تادد   فدد  م دد   ادد
 اددب اممددة اإلاددلملةا صأردد  صل،دد  االاددتاميب الغ بدد ا صاددمع  دد  تطااددي  ال ددهييكة 
صأطمدي هم فد  فالدط، . صبد،  م بادة الشددلخ محمد   سد ه صم بادة الشدلخ بشد،  ب ددي 
الشدديم  الماددلم فدد  م دد  ات ددا أمدديي  ،كدد  الشددلخ  ددز الدد ي  الضلدديي الجهدديد صادد،اة 

 يع    حضوق اممة صلااودس بهي إلب ايبق مج هي. لا ف
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با  أن ق ب  ش  اكوا  ف  ال بااة ف  امزه ا  1906 يد الضليي إلب جساة  يي 
با هي ح ل  اب شهيدس امهالةا صمد  ثدم قديي ب حادة إلدب ت الدي لمطدلع  ادب طد ق 

جدديمع التد بيس فدد  جواماهدديا صبادد   ودتدد   اددف  اددب التدد بيس فدد  زاصيددة صالدد ها فدد  
اللاطين ب  أدهم قطب الزاه ي . امي أ ذ الضليي دصب صالد ه فد  تد بيس أطاديل الساد س 
قوا دد  الضدد ا،س صال تيبددة صتحفددل  الضدد  ن ال دد يما صبادد  الااددوي الح ي ددةا صتددولب  طبددة 
الجماددة فدد  ملددج  المك دددوبغ الددذغ يتواددب السادد سا ص ددد ا بخطبدد  صدبصادد  صاددداوا  

ت  صاددمات  الحلددكة إلددب المكدديطق المجدديصبس فضدد ي مو ددع احتدد اي الكدديسا صامتدد   شدده  
اإلاددلي باهمدد  الوااددع الطاددقا صببطتدد  با ،دد  مدد  المددواطك،  صدد اقي  مت،كددةا ف  دد  

 أتبي  ا ص ظم شار ا صذاع ص،ت . 
ا قدديد الضلدديي مظدديه س 1911لمددي  د ادده الضددوا  اإليطيللددة طدد اباس الغدد   )ل،سلددي(  دديي 

هكدديلا صد ددي الكدديس إلددب التطددوع لضتدديل الطالددينا طيفدده شددوابع جساددة تاي،دد ًا لاملددام،  
مددع التس  ددي  لدادد  المك وبددةا إال أن اللدداطي  الت الددة مكاتدد  صبفيقدد  المتطددو ،   صج 
مددد  اللدددا  إلدددب ل،سلددديا فاددديدصا باددد  أبباددد،  يومدددًي مددد  االرتظددديبا صبكدددوا م بادددة بمددديل 

 المتس  ،  لتاالم امم ،، . 
ا بفددع الضلدديي بايددة المضيصمددة  دد  1920 دديي ص كدد مي د ادده الضددوا  الا رلددلة اددوبية 

الملدددتام ي  الا رلددد،،  فددد  اللددديحل الشدددميل  للدددوبيةا صادددين فددد  طالادددة المجيهددد ي  
( مدع الم حدوي  مد  السلطديبا فضد  تد ل 1920د 1919الذي  حماوا الللح ف  ال وبس )

ةا ق يتدد   اددب اللدديحلا صبدديع ب،تدد  د صهددو اددل مددي يماددك د صاشددت   أبباددًي ص شدد ي  بك الدد
 صارتضل باا ت  إلب ق ية جسالة ذا  موقع ح ، . 

حيصل الا رل،ون إقكيع الشلخ الضليي بت ل ال وبس صال جوع إلب ب،ت  صا  ا   بيلمكيصدبا 
إال  أر  بف     هما صرتلجدة إلصد ابه  ادب  دب الجهديد حادم  الد  الد يوان الا فد  

يبده الا رلد،ون فض دد  الا رلد  فد  اللذالددة ص ادب مجمو ددة مد  أتبي دد  بيإل د ايا صطدد
 دمشق صمكهي إلب فالط، . 

 دديش الضلدديي صبفيقدد  فدد  حلادديا صرزلدده  ددي لتهم فدد  ب،دده صاحدد  فدد  الحدد  الضدد يم مدد  
الم يكددةا صهددو الحدد  الددذغ يجمددع فضدد ا، الالحدد،  الكدديزح،  مدد  قدد اهم بادد  االاددت،ل، 

  ا،هي صتوط،  ال،هود المهيج ي  إلب فالط، . 
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الالًي بتحل،  أحوال معلشة هؤال، الالح، ا صب أ يايفا امملدة أب   الضليي اهتميمًي ح
فددد  صددداوفهم مددد   دددلل إ طدددي، دبصس ل،الدددةا صاددد  ين مدددي أصدددبا فلحدددو المكطضدددة 
الشميللة ص ميلهي ياكون ل  المودس صاالحت اي با ل زييباتد  المت د بس لهدم صبمدي يتلدم بد  

 م  أصيلة ف  الخاق صالتضو . 
الم باددة اإلاددلملة بحلادديا صاددين يحدد ص  اددب لادده أرظدديب  مددل الضلدديي م باددًي فدد  

الطل  إلب ال صب الملتضسا  الذغ يكتظ هم ف  ظل صجود االاتاميبا ثدم  مدل إميمدًي 
ص ط،بًي فد  جديمع االادتضلل بموافضدة مد  ماتد  الضد س صزعدلم الح ادة الوطكلدة الحديج 

ب الاالددددط،ك  محمدددد  أمدددد،  الحلدددد،ك ا صاتجدددد  الضلدددديي فدددد  أادددداوب  إلددددب توعلددددة الشددددا
بيم طيب الميثاة أميم ا صاين يا د  مد  الضدول: )بدان ال،هدود يكتظد صن الا صدة إلفكدي، 

 شاب فالط، ا صالللط س  اب السا  صتاالس دصلتهم( 
كمدي ادين لاشدلخ الضلدديي دبصس فد  الملدج  تضديي  دديدس بد،  ال داوا  الما ص دةا صقدد  

،ئتهددي لاضتديلا ماتمدد ًا ا تلدديب جادل مكهددي صاد،اة إل دد اد المجيهدد ي  صصدضل راواددهم صته
 ال لفلة دصن ال ملة. 

 مددل  اددب تااددلس جمعلددة الشددبين الملددام،   كدد مي ااددتاحل الخطدد  الس يطددير  فدد  
فالط،  صارتش   الجمعلي  التبش، ية الت  ت  و إلب تك د،  الملدام، ا صقديي الضلديي 

ضذهم مد  دا د س م   لل رشيط  ف  الجمعلة بت بلة ج،ل م  الشبي  الملاما الذي  أر
االرحدد ا  صال ددليع بلددسب قلددوس الظدد ص  االقت دديدية صالللياددلةا صأد اهددم فدد  دا دد س 
الامدددل الجددديد ل ددديلا الدددوط ... امدددي أرددد  صثدددق ات ددديالت  بالددديدا  المددد ن الاالدددط،كلة 
ام   ا صالب   دًا م  شبي  المكيطق المختااة للر ميي إلب تكظدلم الجهديد. صقد  

ه فدد  الجمعلددة  اددب إ طددي، محي دد س ديكلددة ملددي، اددل يددوي صاظددب الضلدديي  ددلل صجددود
جماددةا صاددين يددذهب اددل أاددسوع بمجمو ددة مدد  ام  ددي، إلددب الضدد  ا يك ددا صي شدد  
صياود إلب مض ه. صق  تما  م  إرشي،   س ف صع لاجمعلة ف  أك   ق   الاوا، الشميل  

 ،هم. م  فالط، ا صايره الا صة لا ضي، بيلض صي،  صا  ادهم لا فيع    أبا 
ا صقدد  ايردده هددذه 1930 مددل الضلدديي ماذصرددًي شدد علًي لدد   محامددة حلاددي الشدد علة اددكة 

الوظلاة لاضليي صا،اة م  الواي ل التد  ات دل  د  ط يضهدي بمختادف فئدي  المدواطك،  
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مدد  شددبي  صشدد،وخا ص مدديل صفلحدد، ا صطددل  صمددوظا، ا صتجدديب صحدد ف،، ا صتحدد   
 ث  اس،  ف  اتليع دا  س ح ات  الجهيدية. إل،هم صأقيي ماهم  لقي  قوية اين لهي أ

ياتس  الضليي صيحب د وس ملتضاة صأااو  متم،ز صح ادة جهيديدة با د س ادبضه جملدع 
 االتجيهي  ف  م، ان الجهيد المايص  ف  فالط، . 

صيدتاخص هددذا امادداو  فدد  ت بلددة ج،ددل مد  المجيهدد ي ا ف ددين ياضدد  اجتمي ددي  ادد ية 
أص قي  ا يح  هي   د م  امشخيص المغمدوبي  ماتومة ف  ب،ت  صف  ب،و  با  

) ،دد  البدديبزي  أص المادد صف،  فدد  م،دد ان الح اددة الوطكلددة(ا صاددين يختدديبهم مدد  الددذي  
ن مدددكهم  ليدددي  يح دد صن دبصاددد  صموا ظددد ا صيضددوي بته،ئدددتهم صا ددد ادهم لاجهدديدا صيادددو 

ا اد جهيديدةا تضت د    دويتهي  اددب راد  مد  المدؤمك،  ال دديدق،  الدذي  لد يهم االاددت
 ال يمل لات حلة صالا ا،. 

ص كدد مي تددم إرشددي، الضددوس المجيهدد س بشددال مت يمددلا ايردده مضلددمة إلددب صحدد ا  مختااددة 
 المهييا ح،ث ل ل صح س دصب  يص بهي تتوالها صهذه الوح ا  ه : 

 امصلب: صح س  يصة بش ا، الللح. 
 صال،هودغ. ال يرلة: صح س  يصة للاتخبيبا  صم اابة تح اي  الا ص الس يطير  

 ال يل ة: صح س  يصة بيلت بيب الالا غ. 
ال اباددة: صحدد س  يصددة لا  ييددة فدد  الملدديج  صالمجتماددي ا صأبدد ز أ ميلهددي الدد  وس إلددب 

 الجهيد. 
 الخيملة: صح س الامل الجميه، غ صاالت يال  اللليالة. 

  ا،. الليداة: صح س جمع الميل م  ام  ي، صامر يبا صب يية أا  الماتضا،  صالشه
صلمددي  قطادده الح اددة شددوطًي مدد  اإل دد اد تددم فلدد  ته،ئددة المضدديتا،  لاجهدديدا ابتدد أ بجدديل 
الضلددديي بتكا،دددذ  مالدددي  ف ا لدددة  ددد  الملدددتوطكي  ال،هوديدددة  ددد  ط يدددق إ ددد اد امدددي   
صالهجددوي  اددب أفدد اد محدد دي  صملددتوطكي  ما،كددةا بهدد   دفددع ال،هددود فدد  الخدديبج إلددب 

 صقف الهج س إلب فالط، . 
  أ ميل الضليي مهيجمة الملتام ا  فحلب صارمي قيموا بمجمو ة أ ميل أ    صلم ت 

ذا هي اماتيذ أم،ل الغوبغ ف  اتيب  )فالط،   س  ات،   يمدًي( فضديل: )أمدي  ام مديل 
الت  قيي بهي الضليم،ون ف يره م  أبصع مي قيي ب  المجيهد  فد  فالدط، ا ص ادب الد  م 
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يا فإرهدي ظاده محيطدة بيللد ية صال تمدين إلدب مد   م  ا  تهي صتا د أشايلهي صمظيه هد
كدددين ماددد  أك ددد  الكددديس يجهادددون م ددد ب هدددذه ام مددديلا بدددل اددديروا ال يا فدددون إطلقدددًي 
بوجود ح اة الضليم،، ا صاين م  هذه ام ميل: ملحضة صتاديب الدذي  يخ جدون  د  

ي  الشاب صم يلح ا م ل التايصن مع الحاومة    الح اة الوطكلةا صالتجلس لحل
المخيب ا  الس يطيرلةا أص بلع امبا د  لا،هدود أص اللملد س  ا،هدي لد د ا،. صادين مد  
أ ميل الضليم،،  الا ي س الواااة الكطيقا الت د غ لد صبيي  الجدلش صالشد طةا صقطدع 
طدد ق المواصدددل  صاإل ددديبس  ادددب ث كدددي  الجددلش صم اكدددز الشددد طةا صمهيجمدددة حددد س 

 صالمتاج ا  ف،هي(. الملتام ا  ال،هوديةا صزبع املغيي 
صفدد  الوقدده الددذغ ا تسدد   فلدد  أ مدديل الضلدديي بم يبددة الدد صح التدد  ادد   فدد  أصصدديل 
اممدددةا فح اددده الهمدددم صشددد   الادددزا ما صحادددز  الكددديس إلدددب الامدددلا ايرددده الحاومدددة 
الس يطيرلدددة تااددد   ددد  مايفدددث   دددخمة لمددد  يددد ل  بايدددة مااومدددي   ددد  مكادددذغ هدددذه 

فد  قادو  ال،هدود الدذي  بأصا صمصل مد س  مدًل ج يد ًا ام ميلا مرهي فادًل ألضده ال  دب 
مددد  ح يددد  صردددديبا صهدددذه لدددم يتاددددود  ا،هدددي ال،هدددود فدددد  فالدددط، ... صازداد  الحاومددددة 
الس يطيرلة صال،هود ذ د ًا صب دوا امبصديدا صرشد صا الجواادلس فد  الا،دل صالكهديبا صصديب 

 اال تضيل لمج د الشسهة. 
  صدداوبة شدد ي سا إذ ااددتطي ه الشدد طة لددذا أصددبحه تح اددي  جمي ددة الضلدديي تلقدد

اإلرجا،زيددة الح ددول  اددب مااومددي  بشددان  دد د أفدد اد الجمي ددة صأاددمي هم صأادداحتهما 
رتلجة التحالضي  الما اة الت  قيمه بهيا صادذلك اادتطي ه الح دول  ادب مااومدي  

 تلي  هم أك   صأك    اب تح ي  مايرهم. 
ا حد د  1935تشد ي  ثدير   ديي  20صأ ، ًا صفد  أحد اش ياسد  فد  مكطضدة جكد،  يدوي 

الشد طة الس يطيرلددة مادديرهم صهدديجمتهم بضددوا   لدا ية اس،دد س صداب  ما اددة به،بددة بدد،  
المجيهدد ي  صالشدد طةا صددم  ف،هددي بجدديل الضلددييا صقيتددل شددلخهم قتدديل امبطدديلا صظددل 
يايفا حتب    ص ياًي ف  م، ان الجهيد شه، ًا ا يمًي ف  اس،ل إ دل، اامدة   فدوق 

 فالط، ا صااتشه  ما  با  إ وار  المجيه ي ا صج ح    صن صتم أا هم.  أبض
رضل الشه ا، إلب حلايا صتمه ال لس  ا،هم فد  جديمع االادتضللا صشدلاه ج ديم،كهم 
 الطيه س بتظيه س صطكلة اس   ريد  بلضوط اإلرجا،ز صبف  الوط  الضوم  ال،هودغ. 
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لط،  ف  ال لث،كي  صامببا،كي ا امدي كين الاتشهيد الضليي أ مق امث  ف  شبي  فا
أصبا الضليي بمزًا لات حلة صالاد ا،ا ممدي جادل باد  المدؤب ،  ياتس صرد  بحدق شدلخ 

 ثو اب فالط، . 
 هذه المااومي  أ ذ  بت      : 

د )الشلخ  زال ي  الضليي قي   ح اة صشه،  ق لة(ا حلك  ج  ابا )داب ال لي، لاكش  
 ( 1989ا صالتوزيعا  مينا طباة أصلب

ددد )مواددو ة الللياددة(ا د. سدد  الوهددي  ال لدديل  ص  دد صنا المؤالددة الا بلددة لا بااددي  
 (.  103د 101ص) 4ج 1990صالكش ا ب، ص ا طباة ثيرلةا

 ـــــــــــــــ



 497 

 الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
 

1917-1997 
 محطي  أايالة  

ة حاددب الشددهبي،ا صلد  الشددلخ  سد  الاتدديح بد  محمدد  بشد،  بدد  حلد  أبددو  د س فدد  م يكد
ا فد  ب،ده ادت  صديد ا فضد  ادين صالد ه محمد  بجدًل مشدهوبًا 1917شميل  اوبية ادكة 

بدد،  مايبفدد  بدديلتضو  صال ددلح صالمواظبددة  اددب الددذا  صقدد ا،س الضدد  ن. صاددين يامددل فدد  
تجيبس المكلوجي ا الت  صبثهي    أبل ا ح،ث اين الجد  بشد،  مد  تجديب المكلدوجي  

بيلط يضددة الض يمددة. يكتهدد  رلددب الشددلخ بحمدد    تادديلب إلددب  صالضددي م،   اددب صددكي تهي
ال حيب  الجا،ل  يل  ب  الول،د  ب د     كد ا صادين لد   أاد ت  شدج س تحاد  هدذا 

 الكلب صت ست . 
التحق الشلخا متا  ًا    أق ار ا بيلم باة الا بلة اإلادلملة فد  حادبا ثدم بيلم بادة 

ص بيشدددديا صالتدددد  تادددد   ال،ددددوي بياددددم ال يرويددددة الخلدددد صية الا ميرلددددةا التدددد  بكيهددددي  لدددد  
ا صارتضدل إلدب ال باادة فد  امزهد  الشد يفا فديلتحق 1942الش علةا صتخ ج مكهي ادكة 

(ا صارتضددل مكهددي إلددب 1948د  1944باالددة الشدد ياةا صتخدد ج ف،هددي فدد  الاتدد س مددي بدد،  )
هدي التخ ص فد  أصدول التد بيس فد  االدة الاغدة الا بلدة فد  امزهد  أي دًي صتخد ج ف،

 . 1950اكة 
لملدديبضة  1951بادد  أن أكمددل الشددلخ دبااددت  فدد  م دد ا  دديد إلددب اددوبية صتضدد ي اددكة 

ا تليب م با  الت بلة اإلالملة ل   صزابس المايب  ف دين الكديجا امصل. صدبَّس أحد  
 شدد   يمددًي مدديدس الت بلددة اإلاددلملة فدد  ثيرويددي  حاددبا امددي شدديبل فدد  تدداللف ال تددب 

ه المديدس. صدبَّس إلددب جيرددب ذلددك فد  )الم باددة الشددعبيرلة( صهدد  الم بادلة المضدد بس لهددذ
ماهد  شد    أهاد  متخ دص بتخد يج ام مدة صالخطبدي،ا صدبَّس فد  ال يرويدة الشد علة 
)الخل صية( الت  تخ ج ف،هيا ثم ارت   لات بيس ف  االة الشد ياة فد  جيمادة دمشدقا 

اد ( ص)الاضد  المضديبن بد،  صدبس ف،هي لمد س ثدل  ادكوا  )أصدول الاضد (ا ص)الاضد  الحك
المذاهب(. صقيي با  ذلدك بدإدابس موادو ة )الاضد  اإلادلم ( فد  االدة الشد ياة ب مشدق 
لكحو  يم، ا أتم  للهي اتي  )ماجدم فضد  المحادب البد  حدزي( صادين قد  ادبض  لاامدل 
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فل  با  الزمل، فاتم ا صأرهب   مت ا صطبات  جيماة دمشق فد   دم  مطسو يتهدي 
 س، ي . ف  مجا ي  ا

مع ثاة م  بجيل الاام صالا   ف  اوبيةا صماث ف  اج   1966أد ل اللج  اكة 
 1967تددد م  ال دددح اصغ أحددد   شددد  شددده ًا. صباددد  ايبثدددة الخددديمس مددد  حزيددد ان ادددكة 

ا ط  الحيكمون إلب اإلف اج    جملع الماتضا،  اللليا،، ا صاين الشدلخ بحمد    
 م  ب،كهم. 

اللداوديةا متايقدد ًا مدع جيماددة اإلمديي محمدد  بد  ادداود فدد   ارتضدل إلددب المما دة الا بلددة
ال ييض ح،ث  مل م باًي ف،هيا صف  الماه  الايل  لاض ي،ا صأاتيذًا لطابة ال باادي  
الااليا صمش فًي  اب ال اي ل الااملة الايللدةا فتخد ج بد  ال  ،د  مد  اماديتذس صالاامدي،. 

( فد  ص دع  طدب 1988د  1965هد( ) 1408د  1385صق  شيبل  لل هذه الات س )
جيماددة اإلمدديي محمدد  بدد  ادداود صمكيهجهدديا صا ت،دد    ددوًا فدد  المجاددس الاامدد  ف،هدديا 

 صلض  م  إدابس الجيماة ال ت  يم صتض ي . 
ارتدد   الشددلخ أاددتيذًا زا دد ًا لجيماددة أي دبمددين اإلاددلملة فدد  اللددودان صلمايهدد  الهكدد  

ؤتم ا  اإلادلملة الااملدةا التد  تاضد  صجيمايتهيا صشيبل فد  ال  ،د  مد  الكد صا  صالمد
 ادب ملددتو  الادديلم اإلاددلم . صايرده لدد  جهددود ط،بددة فد  جملددع هددذه المجدديال . ثددم 
 دديد لاامددل مددع جيماددة الماددك ادداود فدد  ال يدديض صقساهددي مددع جيماددة اإلمدديي محمدد  بدد  

 ااود ف  ال ييض اذلك. 
صقتدد  صجهدد ه لخ مددة  كددين بحمدد    شدد ي  االهتمدديي بددام  الملددام،  اصظددف ا ،دد ًا مدد 

الشان الاييا ص ك مي أرهب إلل  با  الاامي، ف  اوبية أر  م  المما  إذا  ديد إل،هدي 
فدد  ظددل الظدد ص  الضي مددةا أن ياددون ماتيحددًي لمفدد اج  دد  ألددو  الماتضادد،  اللليادد،،  
هكدديلا صبددذل لدد  ص دد ًا بمضيباددة الدد  لس حدديف  أادد  لحددل امزمددة الايلضددة بدد،  الحاومددة 

اددلملةا فضسددل أن يضدددوي بيلمهمددة بجددي، تحض،دددق شدد ، لام دداحة الايمدددة.ص صالح اددة اإل
باودس الشلخ إلب اوبية ااتضسل ااتابياًل حيفًل  اب الملتوي،  الاام  صالشاس  صل د  

 دصن أن يتحضق ل  مي  يد م  أجا . 
 صفيت  
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شا  الشلخ ب اف ش ي  ف  رظ ه فايد م   1996ديلمس /1417صف  شه  شعبين 
ال ييض لللتارف  لج ا ف  أصا   بم ين م  الايي رال  اشدت ب الشدلخ حاب إلب 

م  ألم ف  البط ا أد ل  اب إث ه ملتشاب الماك فل ل التخ    صتس،  أر  ريتج 
   رزيف دا ا  بلسب م ض التهيب ا صمي لسث أن التحق بيل ف،ق ام اب فجد  يدوي 

 ددد   مددد  يكددديهز  1997مددد  فس ايددد   16الموافدددق  1417امحددد  التيادددع مددد  شدددوال 
ال مددير،   يمددًي ف حمدد    بحمددة صاادداة . صدفدد  الشددلخ قدد  الم يكددة المكددوبس فدد  جكدديزس 

 حيفا  م  تلمذت  صمحسل . 
 د ش،و  : 

تتماذ الشلخ ف  ب اييت   اب ابيب  امي، م يكة حابا ثم  اب ب ،دل مد  ابديب  امدي، 
بدديخا صالشددلخ أحمدد  م دد ا اددين مدد  أبدد ز شدد،و   فدد  م يكددة حاددب: الشددلخ با ددب الط

الزبقيا صالشلخ عللب السليرور ا صالشلخ محم  الحالما صالشدلخ أادا  عبجد ا صالشدلخ 
أحم  ال  دغا صالشلخ رج،ب اد اج الد ي ا إلدب جيردب الشدلخ م دطاب الزبقدي بحمهدم 
  تايلب جملاًي. صاين م  ش،و   ف  م   أثكدي، دباادت  فد  امزهد : الشدلخ محمد  

خ  س  المج،  دبازا صالشلخ  س  الحالم محمودا صالشلخ محمدود الخ   حل، ا صالشل
شددداتو ا إلدددب جيردددب الشدددلخ  سددد    ال ددد يق الغمددديبغ. صالتضدددب فددد  م ددد  بيلشدددلخ 
م ددطاب صددس غ شددلخ الخلفددة الا ميرلددة ا صتتامددذ بشددال  دديص  اددب الشددلخ محمدد  

ب اادم ا امدي زاه  ال وث غ م  مشييخ الخلفة الا ميرلة اي يا صامب ابك  امكس   اد
 التضب هكيل بيإلميي الشه،  حل  السكي بحم    تايلب صأ ذ  ك  رهج  ال  وغ. 

 د  س الاتيح ابو  ه: الاال  امصول  المح   
كيره ب اية الشلخ بحم    تايلب ف  التاض   اب مذهب أب  حكلاةا اس   وبه صبد ع 

فكددديل حظدددًي صافلدددًي مددد  فضددد  فلددد ا ثدددم دب س مدددع ت ددداا  باضددد  المدددذهب الاضددد  المضددديبنا 
المدددذاهب ام ددد  . امدددي دب س فددد  جيمادددة دمشدددق  ادددم امصدددول صبددد ع فلددد . صاشدددتغل 
بيلمواددددو ة الاضهلددددة اإلاددددلملة. صارتضددددل فدددد  م حاددددة تيللددددة للشددددتغيل باتددددب الحدددد يث 

ز ف   ام الح يث صاحتل مايرة متض مة فل .   الش يف فحضق جماة مكهي حتب ب  
م    تايلب بيلا ي  م  ال حل  الااملة صال  وية بحل إلب قيي الشلخ  س  الاتيح بح

  د م  امقطيب اإلالملةا ما، ًا صملتا، ًاا فإلب جيرب إقيمت  ف  م  ا بحل إلدب 
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الهك  صبيكلتين صاللودان صالمغ   صالا اق صالتضب باامي، هذه امقطديبا صطدل  الاادم 
زييبات  المتا دس إلدب الهكد  صبيكلدتين ا ،د ًا ف،هيا فافيد مكهم صأفيدصا مك . صلض  حمل ف  

م   ام الضيبس الهك ية إلب المش ق الا ب ا صحضق الا ي  م  ال ادي ل صال تدب صشده هي 
ب،  أهدل الاادما فكيلده ااتحلديرهم صا جديبهم. صمد  أبد ز الاامدي، الدذي  التضدب بهدم فد  

حم  اس،دد   امددي، تاددك الدد ييب: الشددلخ محمدد  شددفلع ماتدد  بيكلددتينا صالماتدد   ت،ددق الدد  
دلهدد ا صالشددلخ محمدد  زا يددي ال يردد هاوغا صالشددلخ محمدد  إدبيددس ال يردد هاوغا صالشددلخ 
محم  يواف السكوبغا صالشدلخ محمد  لطلدفا صالشدلخ أبدو الوفدي امفغدير ا صالشدلخ أبدو 

 ام اب المودصغ صالشلخ أبو الحل  الك صغ. 
  ياخد  بهدم الاديلم اإلادلم  ياد  الشدلخ  سد  الاتديح أبدو  د س مد  الاامدي، ال ضديسا الدذي

فدد  الضدد ن الاشدد ي ا صقدد  أحدديط بدديلااوي الشدد علةا صتبحدد  فدد   امدد  الاضدد  صالحدد يثا 
ح،دددث أكدددب مكدددذ ب ايدددة حليتددد  الااملدددة  ادددب تحض،دددق صرشددد  ال تدددب الكفللدددة فددد  هدددذي  

 الاك، . 
صيمتددديز تحض،دددق الشدددلخ  سددد  الاتددديح بارددد  يضددد ي مدددع ال تدددي  المحضدددقا اتيبدددًي   ددد  ما،ئدددًي 

لاوا د  الكديدبس صالتو دلحي  الكيفاددةا التد  تو دا الغدديم ا صتلد د صت دو  صتدد جا بي
 صتض   الاام إلب طيلب  صتحسب  إلل . 

صلاشددددلخ بحمدددد    تادددديلب صلددددع شدددد ي  باتددددب الااددددما يتتباهددددي فدددد  مظيرهدددديا مطسو ددددة 
صمخطوطدددةا صي دددد   صقتدددد  صجهدددد ه صميلدددد ا فدددد  اددددس،ل اقتكي هددددي ص دددد متهيا صتضدددد يمهي 

ة بم دمورهيا با دلة فد  شدااهيا تدكم  ادب إحلديس  ديل لد   الشدلخ فد  لاضيبئا  كل
ت دد يم ال تددي ا ص اددب ذصق بفلددع فدد  ط يضددة إ  اجدد . صلاشددلخ  شدد ا  ال تددب المؤلاددة 

  -صالمحضضة.ص هذا ثسه بمؤلاي  الشلخ م تبة حلب تيبيخ الكش :
طباددي   3ال فددع صالت م،ددل فدد  الجدد ح صالتادد يل لممدديي  سدد  الحدد  الا كددوغ صطبددع  -1

 بحاب  1963-1383أصلهي اكة 
طباددي  أصلهددي  3امجوبددة الاي دداة لداددئاة الاشدد س ال يماددة لممدديي الا كددوغ صطبددع  -2

 بحاب  1964-1384اكة 
طباددددي  أصلهددددي ادددددكة  8بادددديلة الملت شدددد ي  لممدددديي الحدددديب  المحياددددس  صطبددددع  -3

لاخيصددة  بحاددبا صتدد جم إلددب الاغددة الت الددة .صهددو اتددي   مددلم الاي دد س 1384-1964
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صالايمددة فمددع الك ددا المخاددص لامؤلددف المحياددس  بحمدد    االددذغ يضدديل ان اددل مدد  
صددكف فدد  تهدددذيب الددكاس صت ب،تهددي علددديل  الدد  اجددي،  توشدددلحي  الشددلخ ابدد  زاهددد  

 لتزي ه في  س صحل  اث . 
طباددي   5الت دد يا بمددي تددوات  فدد  رددزصل الملددلا لمحمدد  أرددوب ال شددم، غا صطبددع  -4

 بحاب  1965-1385أصلهي اكة 
إقيمة الحجدة  ادب أن اإلك ديب مد  التاسد  لدلس بس  دة لممديي الا كدوغ طبدع بحادب  -5

  1386-1966اكة 
اإلحايي ف  تم،،ز الاتيص     امحايي صت  في  الضي   صاإلمديي لممديي الض افد   -6

 بحاب  1967-1387صطبع طباتين أصالهمي اكة 
الاضد  الحكاد  لامدل  اد  الضديبغ الهد صغ فتا بي  الاكييدة بشد ح اتدي  الكضييدة فد   -7

ا صلم يض ب لاشلخ أن يتمد  1967-1387الما ا طبع الجز، امصل بحاب محضضًي اكة 
 تحالضًي ثم طبع ف  لسكين دصن تحض،ق 

طباددي  أصلهددي  5قي دد س فدد  الجدد ح صالتادد يل لاحدديف  تدديج الدد ي  اللددبا ا صطبددع  -8
  1968-1388بس، ص  اكة 

طبادي   5  ال حلا صال علف لمميي اب  الم الجوزيدةا صطبدع المكيب المكلف ف -9
 ف  ب، ص   1969-1389أصلهي اكة 

 3الم دددكوع فددد  ما فدددة الحدددد يث المو دددوع لممددديي مددددل  اددد  الضددديبغا صطبددددع  -10
 بحاب  1969-1389طباي  أصلهي اكة 

فضددد  أهدددل الاددد اق صحددد ي هم لدادددتيذ محمددد  زاهددد  ال دددوث غ ص طبدددع بس،ددد ص  ادددكة  -11
1390-1970  

 لصة تهذيب ال ميل فد  أادمي، ال جديل لاحديف  الخزبجد  طبدع م دوبًا أببدع  -12
مدددددع مض مدددددة  ددددديفلة صت دددددحلا أ دددددلط  1970-1390مددددد ا  أصلهدددددي بس،ددددد ص  ادددددكة 

 صتح ياي  ا ، س . 
طبادددي  أصلهدددي  6قوا ددد  فددد   ادددوي الحددد يث لموالردددي ظاددد    التهددديروغا صطبدددع  -13

   إلب الت الة صت جم با  1972-1392بس، ص  اكة 
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طباددي  أصلهددي بس،دد ص  اددكة  4المت امددون فدد  ال جدديل لاحدديف  اللددخيصغا صطبددع  -14
1400-1980  

طبادي  أصلهدي  4ذا  م  ياتم  قول  ف  الج ح صالتا يل لاحيف  الذهس ا صطبع  -15
  1980-1400بس، ص  اكة 

  1984-1404ق ، س  كوان الحام مب  الاتيح البلت  أصلهي بس، ص  اكة  -16
طبادددي  أصلهدددي  3الموقظدددة فددد   ادددم م دددطاا الحددد يث لاحددديف  الدددذهس  صطبدددع  -17

  1985-1405بس، ص  اكة 
طبادددي  أصلهدددي  3ادددك  اإلمددديي الكلدددي   طباددد  الشدددلخ م دددوبًا صماه ادددًيا صطبدددع  -18

  1986-1406بس، ص  اكة 
-1407الت الم ص لميت  لاالمة أحم  زا  بيشيا صطبدع طباتدين أصالهمدي ادكة  -19

 بس، ص   1987
طبادي  أصلهدي  3ابيحة الا   بيلجه  بيلذا  لمميي  سد  الحد  الا كدوغا صطبدع  -20

  1988-1408بس، ص  اكة 
قاو امث  ف  صاو  ام امث  اب  الحكسا ا صطبع طباتين أصالهمي بس، ص  ادكة  -21

1408-1988  
س،دد ص  اددكة باغدة امبيددب فد  م ددطاا  ثدديب الحس،دب لاحدديف  الزب،دد غا ص طبدع ب -22

1408-1988  
جدددوا  الحددديف  المكدددذبغ  ددد  أادددئاة فددد  الجددد ح صالتاددد يلا صطبدددع بس،ددد ص  ادددكة  -23

1411-1991  
التسلددددين لددددبا  المبيحددددث المتااضددددة بدددديلض  ن لاالمددددة الشددددلخ طدددديه  الجزا دددد غ  -24

  1992-1412ال مشض ا ص طبع بس، ص  اكة 
ت  رخبدة امرظديب  ادب تحادة تحاة ام ليب بإحلي، ادكة اد،  امبد اب صماد  حيشد، -25

  1992-1412ام بيب لمميي  س  الح  الا كوغا صطبع بس، ص  اكة 
التح ي  الوج،ز فلمي يستغل  الملتج،ز لاشلخ زاه  ال وث غا ص طبع بس، ص  اكة  -26

1413-1994  
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ت دحلا ال تدب صصدكع الاهديبس الماجمدة لاالمدة أحمد  شديك ا صطبدع بس،د ص   -27
  1994-1414اكة 
-1414تحاة الكليل ف  ف ل اللوال لاالمة الم، ار ا ص طبع بس، ص  اكة  -28

1993  
اشف االلتبيس  مي أصبده اإلميي البخيبغ  اب با  الكيس لاالمة  س  الغك   -29

  1993-1414الم، ار ا صطبع بس، ص  اكة 
صاردد  ص الاض،دد س اإلاددلملة التدد  يكشددا  ا،هددي ال ددغيب لممدديي ابدد  أبدد  زيدد  الض،   -30

  1993-1414طبع طباتين أصالهي بس، ص  اكة 
الحث  اب التجيبس صال كي ة صالامل لممديي أبد  باد  الخدلل الحكساد ا ص طبدع  -31

  1995-1415بس، ص  اكة 
توجل  الكظ  إلب أصول امث  تاللف الشلخ طيه  الجزا  غ صطبع بس، ص  اكة  -32

1416-1995  
الج جددير  لممدديي  سدد  الحدد  الا كددوغ صطبددع ظادد  اممددير  فدد  شدد ح مخت دد   -33

  1995-1416بس، ص  اكة 
بادديلة املاددة بدد،  الملددام،  لممدديي ابدد  تلملددة صماهددي بادديلة فدد  اإلميمددة لممدديي  -34

  1996-1417اب  حزي الظيه غا صطبع بس، ص  اكة 
مايرة اإلميي أب  حكلاة ف  الح يث لاشدلخ الالمدة المحد   محمد   سد  ال شد،   -35

  1996-1416لكامير ا صطبع بس، ص  اكة ا
الحدددلل صالحددد اي صباددد  قوا ددد همي فددد  الماددديمل  الميللدددة لشدددلخ اإلادددلي ابددد   -36

  1996-1416تلملةا صطبع بس، ص  اكة 
  1997-1417ش صط ام مة الخملة لاحيزم ا صق  ص ب با  صفيس الشلخ اكة  -37
ا صقدد  صدد ب بادد  صفدديس الشددلخ شدد صط ام مددة اللددتة لاحدديف  ابدد  طدديه  المض ادد  -38

  1997-1417اكة 
اتددي  ال لددب لممدديي محمدد  بدد  الحلدد  الشدد،بير ا صقدد  ألحددق الشددلخ بدد  بادديلة  -39

  1997-1417الحلل صالح اي صبا  قوا  هميا صق  ص ب با  صفيس الشلخ اكة 
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ثددل  باددي ل فدد  ااددتحبي  الدد  ي، صبفددع ال،دد ي  بادد  ال دداوا  الماتوبددةا صقدد   -40
  1997-1417صفيس الشلخ اكة  ص ب با 

االرتضي، ف  ف ي ل ام مة ال لثة الاضهدي، لممديي ابد   سد  السد ا صقد  صد ب باد   -41
  1997-1417صفيس الشلخ اكة 

 طبة الحيجة لللده ادكة فد  ملدتهل ال تدب صالمؤلادي  امدي قديل الشدلخ ريصد   -42
بحو  اللكة صاللد، س  املبير ا صهذه ال ايلة رش   با  صفيس الشلخ  م  مجاة م از

 بجيماة قط  . 
 د الشلخ الماام 

كددين الشددلخ بحمدد    تادديلب مااددم أجلدديلا صمؤاددس م باددة  املددة فدد  م يكتدد  حاددب 
الشهبي،ا قيمه  اب الواطلة صالمكهجلدة صاالراتديح. ص ادب الد  م مد  أن الشدلخ حكاد  

مكهج،تددد  المدددذهبا صيعدددلش صادددب ب،ئدددة يلدددود ف،هدددي المدددذهب الحكاددد ا إال أرددد  أادددس ب
 الااملة لموقف  ام  شاس  مكاتا يتجيصز ا ، ًا م  الاكاكي  صالتا بي  المذهسلة. 

كددين ي دد  فددد  مكهج،تدد   ادددب ا تمدديد الدد ل،لا صالمضيبردددة بدد،  المدددذاهبا يدد بب الحادددم 
ب ل،ا ا صيضديبن بد،  أقدوال الاامدي، صأصدحي  المدذاهب..)ال تضولدوا قديل الشدلخ..( ايرده 

 وا ال ل،ل لتضولوا )قيل   صقيل ال اول صاب    ال  صاام(. تاك عبيبت  صارمي احاظ
فدد  تاالمدد  صت ب،تدد  اددين يددذا  ادداف اممددة أجمددع بدديلخ،  صالتضدد ي ا صيغ دد   دد  اددل 
الخلفددي  التدد  ايردده ت ددون فدد  الا ددوب.. اددين ابدد  تلملددة بحمدد    تادديلب مو ددع 

يخ ال صلددة الا ميرلددة الشددلخ ازصباب الس،ئددة الااملددة التدد  يعددلش ف،هددي الشددلخا صاددين مشددي
)م ددطاب صددس غ( صالشدددلخ )محمدد  زاهدد  ال دددوث غ( مدد  أشدد  الكددديس ازصبابًا  دد  ابددد  
تلملدةا صل دد  الشدلخ أبددي زاهد  أمدديط ادل هددذا  د  شخ ددلة ابد  تلملددةا صق مد  لتلمذتدد  
 يلمًي  يمًل مجيهد ًا لد  مايرتد  )اإلصدلحلة( ص)الاضهلدة( ص)الجهيديدة(. يضدول فد  هدذا 

لا ددل مهادد  )صالددذغ رسهكدد  إلددب مايرددة ابدد  تلملددة ص امدد  صف ددا  شددلخ  الشددلخ بادًا ا
رج،ب ا اج ال ي  بحم   ..( صالشلخ رج،ب ا اج ال ي  م   امي، حادبا بدل  ديلم 
 حاب ف  صقت ا صق  صب   الاام م  با ه لول ه  س    ا اج ال ي  بحمهمي   تايلب. 

 فدد  تاالمدد ا متالاددًي لضاددو  متيبعلدد  صتلمذتدد ا كددين الشددلخ بحمدد    تادديلب متوا ددايً 
ف دددين إذا شدددا  أن ملدددالة مدددي  م ددده  اددد،هما ص جدددزصا  ددد  اادددتلايبهي قددديل )أردددي ال 
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أرفهدددم.. أردددي ال أرفهدددما أر ،ددد (ا ثدددم يا،ددد  الملدددالةا ف،كلدددب التض ددد،  لكالددد ا صيسددد أ مكددد  
 تلمذت . 

.. اددين ا ،دد ًا مددي يدد صغ صالددب جيرددب هددذا التوا ددع اددين يضدد ن الاطددف بيلتكسلدد  صاإلبشدديد
ح يث ام  اب  )الذغ ت ام ف  ال لس( صقول هذا ام  اب     باول   صداب   
 الد  صادام )فمدي زج رد  صمدي ره رد  صمدي زاد  ادب أن قديل إن ال دلس عبديدس ال ي دا 

 ف،هي ش ، م  أموب الكيس..( 
شت   م  ألم ف  إذا لح  أن أح  الم ا،  ال ياط  ال اوع حض  اال  باطف: )هل ت

الظهدد ..( صاذا بأ   يلمددًي  اددب  ،دد  مذهبدد  يخدديلف المشددهوب ممددي  الدد  الامددل اددال  
 ب فق )هل  ك ام ف  هذا امم  ش ،   ( 

صاين بحم    ف  فتدواه ماامدًي صصا ظدًيا يت د   لاديدا  المجتمدع البيللدة بد صح رض يدة 
خ صيضدد ع الح ددوب مدد  الذ ددة. ايردده )أيمددين الطددلق( مدد  أشدد  مددي يحمددل  الدد  الشددل

أجاددد  محدددذبًا صملدددتهجكًي )يحادددف أحددد هم بددديلطلق  ددد د حبدددي  ادددلس امبز للمددديبس 
بجولت ..( ثم يضف أميي الشلخ )دب ر ..( صبا  أن يش د الك ،  يطاب الملدتات  ل،اضديه 

  اب ارا اد. 
أاددداوب  التاالمدددد  المتادددد دا صمزجدددد  الجدددد  بشددد ، مدددد  الاطددددي ف المحسبددددةا صااتشددددهيده 

  اللي  سا جال  طب  صدبصا  قساة الشبي  صالم ضا، ا ف بب ج،ًلا صفتا أ ،كدًي بيمبلي
صقاوبدددًي  ادددب مضيصددد  الشددد ياةا صقوا ددد  الاادددما صحضدددي ق الا ددد  امددد   ،ددد  إفددد اط صال 
تا يب. اين ياجب  أن ي دد أميي )المض  ( ص)الغيل (: )هورًي مي..( ما بًا قدول اإلمديي 

هورًي مي فالب أن ياون   صل يومًي مدي. صابغد    ا  ب      ك : )أحسب حس،بك
   صل هورًي مي فالب أن ياون حس،بك يومًي مي..(. 

كين يؤا   اب اللمو الاضا  المتاتا ف  شخ دلة الملداما صأال يتد ل رالد  تكحديز بد  
إلددب اللاياددف صال ددغي  ا حمددل إللدد  أحدد  الخاطددي، يومددًي صددوبس لمضطددع حبددة بكدد صبس 

ظة ) (ا صق  احتاه بهي إح   ال دحفا صرلدخه صدوبًا  كهدي ابتلم ف،هي صوبس لاا
صصز تهدددي.. قددديل الشدددلخ مااضدددًي )إن الملدددام يكبغددد  أن يادددون أ ضدددل مددد  أن يؤ دددذ بم دددل 

 هذا   صان اإلالي أ ظم م  أن يلت ل  اب صحت  بهذه ال وبس   ( 
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هيد بضدول صب،  الاضل صالش ع يؤا  الشلخ  اب صزن امموب بم،زارهدي صيا د  مد  االاتشد
 الضي ل.. 

 صزن بم،زان الش ع ال  يط  
 صقول اآل  : 

 بأيه الاضل  ضا،  فمطسوع صملموع 
 د الشلخ الايمل: 

الايلم الايملا م  املضدي  الازيدزس فد    د  قدل فلد  الاامدي،ا صرد ب الاديماون. فاادب 
يلددًي الدد  م مدد  ااددتغ اق الشددلخ بحمدد    تادديلب فدد  تح دد،ل الااددم صرشدد ه تاللاددًي صت ب 

صمتيباددة ؛ إال أن ذلددك لددم يمكادد  أن يكخدد ط فدد  صدداو  الدد  يس الادديما، ا ف ددين مكددذ 
مستددد أ أمددد ه أحددد  أبادددين د دددوس اإل دددوان الملدددام،  فددد  ادددوبية. يمكحهدددي صقتددد  صجهددد ه 

 صمشوبت  صتاي، ه صتل ي ه صالَّ مي تطاب  مك . 
ل . يضول  كهدي أمديي كين ارتليب  إلب هذه الجمي ةا صايمير  ب صبهيا صمايرتهي ال ح صد 

ب ص وامل اللاس أثكي، محكة طويادة ).. إرهدي   ادة  با  إ وار  صق  د  إل،هم الكَّ  
 ي  مبيباة ه  ي  اإلميي الشه،  حل  السكيا صه    اة يجب أن تلتم ..( 

ف  إطيب الامل ال  وغ ياضب ال اعلة م  إ وار  أحليرًي با  مي يدذا  بحد يث اد، ري 
  الدد  صاددام يددوي قدديل )بحددم   أ دد  مواددب فضدد  أصذغ أك دد  مدد  باددول   صدداب  

ذلك ف س (. صلض  الشلخ بحم    تايلب ف  هذا اإلطيب ال  ، . صاحتلب ذلدك  كد  
  تاددديلب مددد   ،ددد  شددداو  صال هجددد . امدددي لضددد  مددد  أ ددد ا، الددد  وس اللدددج  صالتشددد ي  

 صاإلبايد    الوط  فيحتمل ال ذلك با لًي محتلبًي. 
يب الامل ال  وغ صاين الشلخ بحم    تايلب  لل إقيمت  فد  ادوبية م بادة ف  إط

د وية حلة متح اةا تتامذ  ال  ف،هي ثلثة أجليل أص أك د  مد  الد  يس الاديما، ا ااهدم 
 ياخ  بار  ق  ريل ش   اال ت ا  م  بح  ف ،اة الشلخ  س  الاتيح. 

اسوعلةا الت  ادين ياض،هدي  ادب صايره ل  ف  م يكة حاب إلب جيرب  طبة الجماة ام
مكسددد  الجددديمع الحمدددوغ أصاًلا صجددديمع ال يرويدددة الشددد علة ثيرلددديا ثلثدددة دبصس أادددسوعلة: 
مجاس لاتاض  ف  ال ي  با   طبة الجمادة ف،هدي أادئاة صأجوبدةا تغطد  حلديس الملدام،  
الخيصة صالايمدةا يج،دب الشدلخ ف،هدي  ادب جملدع التلديلال  بمدكهج بشد،  اد ي ا يد بب 
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تددددو  بدددد ل،اهي الشدددد   ا صبيلا دددد  الددددذغ يعلشدددد  الملددددامونا مماكددددًي فدددد  الت  ،ددددب الا
صالت ه،ب صالتوجل . صدبس لااض  يوي االثك، ا ح،ث اين الشلخ يغم  الحي  ي  بوااع 
 امدد ا فدد  المضيبرددة بدد،  المددذاهبا صذادد  امدلددةا صالتدد جلا بدد،  امقددوال. صدبس ثيلددث 

لسا صجمهدوب اس،د  مد  الشدبي  يواظدب  ادب ف  الح يث صالت بلة صالتهذيب يدوي الخمد
 هذه ال بصسا يلتا، صن م  الشلخ ت بلة صتهذيبًي ص امًي. 

 ادب اديحة الامدل الادديي صصدل الشدلخ إلددب مجادس الكدوا  فدد  أصا دل اللدت،كي . صاددين 
بحم    ف  الحضل الايي م يل اللليا  المتب   الج غ،. صق  تشااه يومهي الضي مة 

صاددددين فدددد  الضي مددددة ملددددامون صملددددلح،ون. ص طددددب الشددددلخ فدددد   التايصرلددددة فدددد  حاددددبا
الملدديج  امددي فدد  ال كددي س مدد  لددًل  اددب بليددة صطكلددة شددموللة بااددخة. صاددين تاي ددل 
الشدلخ صا واردد  فد  المجاددس الكلديب  مؤادد ًا مدكهج جمي ددة اال دوان الملددام،  الددوطك ا 

 بيلضسول بيلتا دية اللليالةا صاالحت يي إلب صكيديق االقت اع. 
  إطيب الجه  الايي أي ًي ااب الشلخ أك   م  م س لجمع اامة الاامي، ف  حادبا صف

صلتشدددا،ل بابطدددة حالالدددة لااامدددي، تجمدددع شدددماهم صتوظدددف جهددد هم فددد    مدددة الشدددان 
 اإلالم . صل   هذا المكحب لم يكجا مابي  صظ ص   يمة. 

لاهجمددة فدد  بدد ايي   هدد  االاددتس اد اددين لاشددلخ جددوال  فدد  صدد اع البيطددل صالت دد غ 
االراايللددة الم دديدس لماددليا صالتدد  م اهددي ف يددق مدد  الموتددوبي  بط صحددي  صشددايبا  
مغ قة ف  ال ا  صاالادتازاز لمشدي   الشداب الا بد  اللدوبغ. صادين يد دد فد  ملديمع 

 الذي  يته دصر  ف  شخ   صبيح ملي،: 
 صلله أبيل  ح،  أقتل ملامًي  اب أغ جكب اين ف    م     

الاليدية اين الشلخ بحم    تايلب قي  ًا حيزمدًي ب د، ًاا صا دا ال ليدةا ف  شخ ،ت  
با،  الغدوبا حالمدًي ال تلدتخا  المطديمع الض يبدةا صال الم ديلا الايجادةا امتادك ريصدلة 
فضد  الم ديلا صالماياد  الدذغ ال ياددون المد ، فض،هدًي إال بد ا  اددب مدي قديل شدلخ اإلاددلي 

ًي حضدددًي إال إذا  ددد   أكسددد  الم ددداحت،  فادددو   كددد  ابددد  تلملدددة )ال يادددون ال جدددل فض،هددد
 التايبض أدريهميا ص    أ ظم المال ت،  ف بأ  ك  التايبض أ ظمهمي(. 

فد  م حادة التاادلس الد  وغ فد  اللددت،كي  صاللدبا،كي  فد  حادب الشدهبي، ادين الشددلخ 
ا صيكهددب  دد  إ ددي ة الوقدده صالض،ددل صالضدديل  يددام  بياللتاددي  إلددب الامددل صالسكددي، صالجدد  
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صاالرشدغيل بيل دغي  ا صافتاديل الماديبل الجيرسلدة التد  تلدتضطب الجهد  صت دلع الوقدده 
بددد صن طي دددل. صادددين يددد   أن اممدددة بحيجدددة إلدددب السكدددي،ا صأن الشخ دددلة الملدددامة صقددد  
حطمه م   هود االرهزاي الطوياة بامس الحيجة إلب ااتايدس ال ضة بكالهيا صأن  ادب 

امج لسكددي، الشخ ددلة اإلاددلملة الايمددة الواثضددة قدديدس الجمي ددة أن ي دداوا الخطددب صالسدد  
 بكالهي. 

كدددين يشددد د الك ،ددد   ادددب الغادددو صالغددديل،  صال ادددلمي مددد  الدددذي  يتكطادددون بيلحددد يث  ددد  
تضمدص مايردة )جمي دة الملدام، ( قديل للدي ل اد دب أميمد  يومدًي أن )جمي دة اإل ددوان 

أردددي صأرددده صهدددذا  الملدددام، ( تم دددل جمي دددة الملدددام،  بادًا قولددد  )إن جمي دددة الملدددام، 
 الح اد صذال الكجيب صالخبيز.. ال هؤال، الكيس هم جمي ة الملام، ( 

ص اب ال ا،  التكظلم  صمع بغبة الشدلخ الماحدة فد  االر د ا  باا ،تد  إلدب الجديرس،  
الاام  صال  وغا ا ط  أك   م  م س أن يلتج،ب ل غبة إ وار  ف،تحمل مكهم با  

تددولب مك ددب الم اقددب الادديي لم ددوان الملددام،  فدد   الملددؤصللي  التكظلملددةا ف ددين أن
اوبيةا ثم ا ياًي مي تخاب  ك ا  ك مي صج  م  يتوالها ثم ألجط مد س أ د   إلدب تدول  

  ك مي   اه بيإل وان بيا الخل  ال ا ا .  1986هذا المك ب اكة 
 جوارب م  شخ لة الشلخ 

    . فضد  ادين الشدلخ م  اين ا ت اف  م  بحد  أكمدل الخادق الدف تاد د   ديل اميلد
أبددو زاهدد  بحمدد    تادديلب دمددث ام ددلق لطلددف الماشدد  حاددو العبدديبس أر،ددق المظهدد ا 
يتارق ف  لبل  صه،ئت  صمجال  صيا ذ م  حولد  بدذلك إلدب توا دع الاامدي، صأد  جدم. 
صيم ل الشدلخ  سد  الاتديح أبدو  د س بشخ د،ت  الضويدة المتم،دزسا شخ دلة الاديلم الملدام 

ه ا فهو صااع الااما بحب اإلطلعا يعدلش ق دييي أمتد  ص  د ها ي دع الايمل المجي
همددوي الملددام،  ر ددب  ،كلدد ا مدد باًي اددل امبادديد التدد  تحددلب بهددما صهددو مددع ات دديف  
باددل مدددي تضت دددل  شخ دد،ت  الااملدددةا مددد  بزارددة صه،بدددة صصقددديبا حاددو الحددد يثا بشددد،ق 

ب ح ي دد ا صبادد  العبدديبس. ق يددب إلددب قاددو  جالددي  ا ياادد هم بحلدد  محي دد ت ا صط،دد
 وبها مع ح وب ب يهدةا صحلد  جدوا ا فدل  د ص باد  ذلدك أن تاتضد   الد  الجمدوعا 
صتتااق ب  الكاوس صأن ياون مو ع الحب صالتض ي ا صال ضة ل   جملع م   يلط  م  
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إ واردد  صأحبيبدد ا صهددو إلددب جيرددب ذلددك با،دد   دد  الغاددو صاالراادديل يددزن اممددوب بم،زارهددي 
 ذ بذلك رال  صتلمذت . الش    ال ق،قا صق  أ 

ال يلددتضسل أحدد ًا مدد  جالددي   بمددي يادد ها صان ااددترضسل بددذلك أ  ددب صأ دد ضا ال يلددمع 
 رملمةا صي    صجه  إذا لم ياجب  الح يثا أص يش،  ب، ه إلب مح ث  أن تا اه. 

كين ف  فتواه الايمة بحم    تايلب   ذًا بيلازا م يش د ف  أم  ال ي  صالوبعا فإذا مي 
  أن الملتات  بحيجة إلب ب  ة د يه إلب لضي، مكا د ي  ص لد  مدي يللد   الد  شا

 أم ه. 
كين الوقه أ اب  ك ه مد  المديل  ادب قادب الشدحلاا يضدول صهدو يشد،  إلدب مدي ص دع 
ف  ج صل أ ميلد  مد  اتدب صأبحدي  )أردي بأس مديل  قا،دل( يض د  اللدكوا  البيالدة مد  

   م ه فض  اين يا هي بأس ميل  الحالض .
صاين   ب    صف  ديد   ا دصن أن يادون لكالد ا ص كد مي افتدتا باد  ال دحا،،  
ماددف المايب ددة اللددوبيةا صصصددف بادد  الكدديس الشددلخ بمددي ياددباا صردديلوا مكدد  صمدد  
جمي ة اإل وان الملام،  مي ريلواا ادين لد  ف دل اإلشد ا   ادب ص دع الد د  ادب مدي 

باامددة صارمددي تدد ل اممدد    تادديلب.  جددي، فدد  الماددفا فمددي أشدديب إلددب الدد فيع  دد  رالدد 
 صاين ش ي  الحملة ل ي    بيلحق. 

كين ا ،  ال مها ر ب ال ليا  زي  ال ماة حي  هيا صال المي  ك مي اشت   محكة 
إ وارد  صايرده تاتلد  ام بدديب  مدي يحد   لاماتضاد،  فدد  ادجون الظديلم، .. حتدب أ ددذ 

أميمدد . ادين يدد دد صال ماددة فدد   ،كلدد  مد  حولدد  اإلشددايق  الدد ا فاملداوا  دد  الحدد يث 
)لو اين ل  امم  لا يه إ دوار  بكالد ..( )أردي أفد غ إ دوار  بكالد ..( ص كد مي ألدا 
 ال  با  اإل وان للضوي بيلمبيدبس التد  قديي بهدي.. لدم ياد  بي  د   ادب ذلدك إال بغبدة 

م  هكدي  مك  با يل أا  اما، ا صجس  ال  الاير  م  اإل وان. ال مي تااق ب  أقواي
 صهكيل.. 

صلض  لض،كيه با  محيصلت  تاكا صشاوبه أن المض   ق  أحام اإل دلق  الد ا ف دين يدام  
إ واردد  بيل ددس  صالم دديب سا صيكظدد  إلددب مدد  يددز م أردد  ي يدد  أن يضتدد غ بدد  فدد  رزصلدد  

 رظ ا  تحمل ماكيهي. 



 510 

وان صاددين فدد  تايطلدد  اللليادد  قيصدد ًا يادد ه الغاددو صالتطدد  ا فدد  بكددي، الياددة اإل ددد
اإل لملددة مدديل إلددب ال ددف  دد  الخددوض فلمددي ال يحمدد  صال يا،ددق بيل اعلددة مدد  املادديظ 
صامصصددي  صرسددذ اآل دد ي  بمددي ال يجمددل صمضيباددة الددذي  ي دداون اإل ددوان بيمصصددي  

 ال دية بم اهي. 
بحدم   الشددلخ  سدد  الاتدديحا صأحلد  م وبتدد ا صجددزاه  دد  الملدام،   ،دد  الجددزا، صتضسددل 

 ر  املع مج،ب. مك  صيلا  ما  إ
 صاتب  زه،  ايلم 

 ده 1424بم ين  27
 ـــــــــــــــ
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 عبد هللا عزام رجل دعوة ومدرسة جهاد
 

فد  ق يدة اد،اة الحيبثلدةا مد  أ مديل جكد،   1941هو  س    يواف  زايا صلد  ادكة 
باالددط، ا ت بددب فدد  أادد س بيفلددة مت يكددةا فدد  اكددف صالدد ه الوقددوب يواددف  ددزاي. صتاضددب 

بت ا لة صاإل  ادية ف  م باة الض يةا صبد أ دباادت  ال يرويدة فد  م بادة جكد،   اوم  اال
ال يرويدددة صلدددم يمادددث ف،هدددي طدددويًل ح،دددث قسدددل لا باادددة فددد  الم بادددة الزباعلدددة ال يرويدددة 

 . 1959)  وبية( ف  م يكة طول  ي. صح ل  اب شهيدتهي ب بجة امتليز  يي 
ةا صاددين يدد   أمديي ريظ يدد  اددهول مدد ج تكضدل  سدد     ددزاي صهدو طاددل بدد،  م ابددع الض يد

ابدد   دديم  الددذغ ا ت ددب  ال،هددود  سدد  المددؤام ا  ال صللددةا فا ددذ يه،ددط رالدد  صيادد هي 
إ  ادًا إيميرلًيا ف ين مكذ صغ ه محيفظًي  ادب ال داوا ا دا بدًي  ادب تدلصس الضد  نا امدي 

 كين ملزمًي لملج  الض ية. 
 يش  س     زاي مكذ ياي ت  ف  ا،اة الحيبثلة مع اماتيذ شدا،ق أادا ا الدذغ ادين 
يتددولب ب ييدددة مجمو دددة مددد  أبكدددي، الض يدددةا يددد ب،هم  ادددب أ دددلق صأف ددديب صمبددديدئ د دددوس 

 اإل وان الملام، ا ف ين الشلخ  س     زاي ف  أصا ل ال  يس ف  الض ية. 
   اددب ال اعلددة الم بدد  الشددلخ ف يددز جدد ابا كمددي تادد   الشددلخ  سدد    فدد  م يكددة جكدد،

الددذغ اددين هددو صاماددتيذ شددا،ق ااددا  مدد  أرشددب الدد  يس فدد  تاددك الاتدد س ت بلددة لاشددبي ا 
صأك  هم  ض ًا لاك صا  صالمحي  ا  ف  م از الجمي ة ف  م يكة جك، ا صأ ذ  س    

شدد    ددزاي يا دد  مدد  زيدديبس م اددز الجمي ددة صيح دد  الكدد صا  صالاضددي،ا  التدد  اددين ي
 ا،هددي الشددلخ ف يددز جدد ابا حتددب أصددبا مدد  أك دد  الشددبي  رشدديطًي صمشدديباة فدد  هددذه 
الاضي،ا ا صأ ذ يا   مد  الجادوس إلدب الشدلخ ف يدز صي دحب  فد  أك د  الجدوال . باد  
ح ول   اب شهيدس )  وبغ( الزباعلة تم تا،،ك  ماامًي ف  ق ية أدب بمكطضدة ال د ل 

،ث رضل إلدب م بادة بد ق،  اإل  اديدة بديلض   جكو  امبدنا صبض  ف،هي اكة صاح سا ح
 م  م يكة جك، . 

اا   س    مع أ وي  ل  ف  ال  وس   فة ف  داب الجمي ةا ف يره ل  ف صة ط،بة 
لمميبادددة ألدددوان متاددد دس مددد  الكشددديط الا ددد غ صالت بدددوغ صال يي ددد ... امدددي ادددين ا ،ددد  

الضديدب  دودس صاد،  قطدب  المطيلاة ل تب ال  وس ص يصة اتب اإلميي حل  السكي  ص س 
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هللامحم  قطب. تيبع  س     زاي دباات  الجيمعلدة فد  االدة الشد ياة بجيمادة دمشدقا 
ا صفدد  دمشددق 1966صردديل مكهددي شددهيدس الاللدديرس فدد  الشدد ياة بتضدد ي  ج،دد  جدد ًا اددكة 

 التضب مع با   امي، الشيي فتتامذ  ا،هم صصيحسهم. 
محمد  رجاد  امكسد  الدذغ ذهدب إلدب ببد  كين لاشلخ  سد     ملدة أصالد ذادوب صهدم: 

 يمددًيا 15 يمددًيا صاددذلك صلد ه إبدد اهلم الددذغ ااتشده  ص مدد ه 20شده، ًا مددع صالدد ه ص مد ه 
 صحذياة صحمزس صم اب. صم  اإلري : فيطمة صصفي، صاملة. 

ا صاددضوط ال دداة الغ بلددة صقطدديع  ددزس فدد  أيدد غ ال،هددودا د ددل ال،هددود 1967بادد   دديي 
س     زاي مع مجمو ة م  الشبي  مد  أهدل الض يدة الوقدو  ا،اة الحيبثلةا صحيصل  

ف  صج  ال بيبي  اإلا ا ،الةا فك حهم أهل الض يدة بيلت يدث مرد  لدلس بمضد صبهم ذلدك. 
فخدد ج  سدد     ددزاي مشددلًي  اددب امقدد اي مددع  ،دد ه مدد  أهددل الض يددة إلددب امبدنا صل دد  

ملمًي  ادب الجهديد فد  اددس،ل  ا  د صج  سد     دزاي مد  باد ه مدي زاده إال  زمدًي صت د
فس أ  ف  س الت بيب  اب الللح لاوقو  ف  صج  ال،هود تاا  ال . صاين الشلخ  سد  
   زاي مد  أصا دل التشدا،ل  اإلادلملة التد  ار دو  مدع ح ادة فدتا لاتد بيب  ادب 
الجهدديد. قددد ن الشددلخ  سددد     ددزاي جهددديده صت بيبدد  بيرتلددديب  إلددب جيمادددة امزهدد  فددد  

 م   ل بااة الميجلت،  ف  أصول الاض . 
. صق  اشت ل الشلخ ف  تادك الاتد س باد س 1969ح ل الشلخ  اب الميجلت،  ف   يي 

حزيد ان  5صما ادة  1969 مالي  جهيدية اين أشده هي ما ادة الحدزاي ام  د   ديي 
 . صقدد  ت سدد  ال،هددود فدد  هددذه الماديبل أ دد ادًا اس،دد س مدد  الضتا ددد إال أن شددبي 1970ادكة 

الح اة اإلالملة لم يحيصلوا أن يكلسوا هذه الامالي  إلد،هم مرهدم يجيهد صن فد  ادس،ل 
   ال م  أجل اكتلي  شاسلة أص الح ول  اب ال كي،. 

ذهددب الشددلخ  سدد    إلددب م دد  لتح دد،ل دبجددة الدد اتوباه صح ددل  1971صفدد   دديي 
هد  مد  يد   . ف  م د  صجد  الشدلخ لكالد  مهمدة جهيديدة أ د   1973 ا،هي ف   يي 

الملدي  س ماد  الماتضاد،  مد  اإل دوان  ادب الد  م مد  م دييضة المخديب ا  الم دد ية 
 ل . 

لمي  يد الشلخ  سد     دزاي إلدب امبدن  مدل ملدؤصاًل لضلدم اإل دلي بدوزابس امصقدي ا 
ف ددين لدد  الا ددل فدد  تكشددلب الملدديج  صالو دديظ ح،ددث طاددم الضلددم بطيقددي  شدديبة قدديدبس 
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رشدد ا  لكشد  الددو   اإلاددلم . ثدم  مددل م بادًي صأاددتيذًا باالددة   ادب الدد  وسا صأصد ب
ا  مددل ف،هددي 1980د  1973الشد ياة فدد  الجيمادة امبدرلددة مد س اددباة أ ددواي مد   دديي 

ف  مجيل ال  وس صالت بيسا صاين متم،زًا بط يضتد  صأاداوب  فد  الد  وس إلدب  ا صلدذلك 
محي دد ات ا صاددين لدد   كددين ا ،دد  مدد  الشددبي   دديبج الجيماددة يح صددون  اددب ح ددوب

 الا ل ف  ف ل السكي     السك،  ف  المحي  ا . 
كين الشلخ ف  هذه امثكي،  اب ات ديل دا دم مدع ح ادة المضيصمدة اإلادلملة )حمديس( 
   ط يق اتحيد الطابة الملام،  ح،ث اديروا يوافورد  با بديب الجهديد أصاًل بداصل. صادين 

ون الددذهي  إلددب فالددط، ا صي ادداهم بادد  يادد  الشددبي  الددذي  لدد يهم الت دديبيا صيلددتطلا
اإل  اد صيك حهم بان يبضوا ف  فالط،  صيك دموا إلدب المجيهد ي  هكديلا صادين ا ،د ًا 
مي يجمع التس  ي  أثكي، جوالت  ف  الم ن الا بلة بيام الجهيد ف  فالط،  صي  و   

  باول   دا مًي أن يجال ل  اس،ًل صط يضًي لاجهيد ف  فالط،  م  أجل تح ي  مل  
 صاب    ال  صاام. 

كين الشلخ  س     زاي شخ لة ف ي س م  رو هديا صقد  اادتطيع أن يكشد  أف ديبه فد  
ادديف  إلددب  1981صدداو  الطابددة صالطيلبددي  فدد  مختاددف االددي  الجيماددة. صفدد   دديي 

اللاودية لاامل ف  جيماة الماك  سد  الازيدز فد  جد سا ثدم طادب الامدل فد  الجيمادة 
لة بإاددلي أبدديد فدد  بيكلددتين ق يبددًي مدد  الجهدديد امفغددير ا فيرتدد   لهددذا الامددلا اإلاددلم

ص ك مي اقت   م  المجيه ي  امفغين صج   يلت  المكشودس صقديل: )هدؤال، الدذي  اكده 
 أبحث  كهم مكذ زم  با، (. 

بيادتابيل الضديدم،   1982ب أ الشلخ  س     زاي  ماد  الجهديدغ فد  أفغيرلدتين  ديي 
بتاالس ماتب  د مي  لامجيهد ي   1984د م  الشبي  الا  ا ثم قيي ف   يي لاجهي

صتاددد س لددد . للادددون مؤالدددة إ يثلدددة جهيديدددة متخ  دددة بيلامدددل دا دددل أفغيرلدددتين صقددد  
 ايهم هذا الماتب ف : 

د رضل ق لة الجهيد اإلالم  ف  أفغيرلتين إلب ق لة إالملة  يلملةا صالامل  ادب 
 لام،  ف  أبجي، الايلم لاوقو  بجيرب هذا الجهيد المبيبل. إيضيظ الهمم صااتكايب الم

ددد التا يدددف بض دددلة الجهددديد  دد  ط يدددق مجادددة الجهددديدا صرشدد س له،دددب الما ادددة صال تدددب 
صالمكشوبا  الت  اين ي  بهي الشلخ  س     زاي ف  بيكلتينا بيإل يفة إلب  طب  
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   ادددب الجهددديدا فددد  الملددديج  صالمحي ددد ا  المتخ  دددة التددد  ادددين ياض،هدددي لاتحددد ي
صت ددوي  بطددوال  المجيهدد ي  إلددب الادديلم أجمددع ح،ددث اددين الكيفددذس التدد  يطددل امفغددين 

 م   للهي إلب الايلم. 
د ف  م، ان الت بلة صالتاالم: إقيمة ال صبا  الت بيسلة لضيدس الجهديدا فدتا المد ابس دا دل 

ن ال دد يم تحدده الخكدديدقا صاقيمددة الم اكددز الت بويددة فدد  أبض الما اددةا فددتا دصب الضدد  
ق ف الم افعا صطبي ة ال تدبا فضد  طبدع أببامي دة ألدف رلدخة مد  الضد  ن ال د يم فد  

 صأد ل ماظمهي إلب الم ابس ف  أفغيرلتين.  1988اكة 
 د تزصي  الضوافل صت ح،اهي صتجه،ز الجسهي . 

دد اال تكدي، ب ددحييي الحد   صج حيهدي: بإرشددي،  مدس ملتشدفلي  فدد  دا دل أفغيرلددتين 
خدددديبا  زرددد ا فيبيددددي ا بكجشددد، ا بيإل دددديفة إلدددب تااددددلس ملتشددداب ماددددة )جددديج ا ت

 الما مة صالمختس  الم ازغ صعليدس الطب الطسلا (. 
د إيضي  ا،ل الهج س المت فق: باايلة الاامي، صالضيدس الدذي  يح  دون  ادب الجهديد بد،  

 الحمم المتليقطة. 
امبامددل فد  دا دل أفغيرلددتينا دد الاكييدة بابكدي، الشدده ا، صذلدك بادتا قلددم اايلدة اميتديي ص 

 صبكي، دصب لديتيي. 
 د بفع ماكويي  ام وس المجيه ي  امفغين )اكش     ل با لك(. 
 د ار هيب الطيقي  الجهيدية ف  بوتضة إالملة:   ب،هي صأفغير،هي. 

 د تشا،ل لجكة الاامي، إلص اب الاتيص  صااتكهيض الهمم صدح  اآلبا، الايا س. 
 سدد     ددزاي مدد  أصا ددل اللددبيق،  لاجسهددة يضدد ي الشددبي  صيضدد ي رالدد   صلضدد  اددين الشددلخ

 أميمهم ق صس لهم ف  اإلق اي صالت حلة. 
 م  أقوال  الماثوبس ف  ال  وس صالجهيد: 

ددد إن امبطدديل الحالض،دد،  هددم الددذي  يخطددون بدد مي هم تدديبيخ أممهددم صيسكددون باجلدديدهم 
 أمجيد  زتهي الشيمخة. 
ا، يودغ بحليس اممم هو دا، الت   الدذغ يضتدل الكخدوس صيض د  د لض  بأيه أن أ ط  د

  اب ال جولةا صيخم  الغ، س صياسه الم ص،س. 
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ددد لضدد   ودتكددي التجدديب  أن ردد   الت يلددب الادديلم   اددب اددل ق ددلة إاددلملة تضتدد   مدد  
 الك  ا أص  اب ال داعلة أصبا شيمة ف  جس،  ال ه . 

ل،تحددد ب مددد  الخدددو  صالدددوهم صال  دددب الدددذغ دددد الجهددديد بددديلكاس  ددد صبس حليتلدددة لاملدددام 
 يغت ب ب  الطوا ،ه حضوق اممم. 

 د إن البش  ال يما ون إزا، الض ب بدًاا صال يسك  اممم إال الجميجم صامجليد. 
 د الشه ا، هم الذي  يخطون تيبيخ اممما من تيبيخ اممم ال يخب إال بيلا ق صال ي. 

الد ي  مد  أن ت دمحل أص تدذصغا من شدج س  د الشه ا، هدم الدذي  يحاظدون شدج س هدذا
 هذا ال ي  ال ت ص  إال بيل مي،. 

 د الملام أ ز مي ياون ح،كمي ياون مجيه ًا ف  اس،ل  . 
دددد ال فددد ق ب،ددده بصيصدددة شددد،و   فددد  بيكلدددتين صبصيصدددة شددد،و   فددد  أفغيرلدددتينا 

 يل ة  صبصيصة  م،ل لا،هود أص امم ياين... ال ل قتل ف  اس،ل   ميدامه الكلة
 ل ... صلض  ا ت ري المو  ط يضًي لاحليس. 

ااتشدده  الشددلخ  سدد     ددزاي فدد  م يكددة بلشدديصب فدد  بيكلددتينا ح،ددث يضطدد  ص ي اتدد  د 
فددد  أثكدددي، توجهددد  لتاديدددة صدددلس الجمادددة  كددد مي  24/11/1989بحمددد    د بتددديبيخ 

إلددددب  تا  دددده اددددليبت  الراجدددديب مدددد صع دب تدددد  يدددد  أ دددد ا، اإلاددددلي الغدددديدبسا ممددددي أد 
ااتشهيده مع صل ي  )محم  صاب اهلم( الذي  تكيث   أشللهم  اب ملديحة صااداة حدول 

 اللليبس الت  ارشط   إلب قلم،  م  قوس االراجيب. 
الشه،   س     زاي  يض تج بة با  س ف  الامل اإلالم  الجهيدغ... صمد   دلل 

  خمًي للاون زادًا لدجليل.  هذه التج بة اكتلب  مضًي با، ًا ف  الجهيدا صق ي ت اثيً 
 صيتم ل هذا الت ا  ف : مؤلايت  م  ال تب: 

 د اتي  )الاض، س صأث هي ف  بكي، الج،ل(. 
 د اتي  )اإلالي صملتضسل البش ية(. 

 د اتي  )الل طين امحم (. 
 د اتي  ) يي  ال حم  ف  أفغيرلتين(. 

 د المكيبس الماضودس. 
 هم ف صض امعلين. د ال فيع    أبا   الملام،  أ 
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 د إلحق بيلضيفاة. 
 د ف  الجهيد  دا  صأحايي. 

 د  س  صب ي   لاجهيد ف  الا   الحي  . 
 د جهيد شاب ملام. 

 د بشي   الب  . 
 د حميس )الجذصب التيبيخلة صالم، يق(. 

 د اامي  م   ب الكيب امصل الجز، امصل. 
 د ج يمة قتل الكاس المؤمكة. 

 ف  ثلثة أجزا،.  د ف    م الما اةا
 ( ش يب. 300مجمو ة محي  ا  ملجاة  اب أش طة ايا،ه تزي   اب )

 ( محي  س. 50مجمو ة محي  ا  ملجاة بيلا، يو ايا،ه تزي   اب )
 مجمو ة مضيبل  صحفلة رش   ف    د م  ال حف صالمجل . 

أثكدددي،  شددد ا  المحي ددد ا  التددد  ألضيهدددي فددد   ددد د مددد  الساددد ان الا بلدددة صامجكسلدددة فددد  
 جوالت  م  أجل الجهيد. 

مئي  المضيال  الت  اتسهي ف  ال حف صالمجل  ص يصة مجاة الجهيد صرشد س له،دب 
 الما اة الت  اين ي  بهي ف  بلشيصب. 

 مجمو ة م  ال تب لم تطبع با . 
الم جع: د اتي  )الشه،   س     زاي بجل د وس صم باة جهيد( حلدك  أدهدم جد ابا 

 . 1990بدنا داب ال لي،ا ام
 ـــــــــــــــ
 مفتي حمص محمد طاهر األتاسي
 

الشلخ الالمة الجا،ل الضي   المات  الشي   الكيبغة  محم  طديه  أفكد غ بد  الشدلخ 
 المات  محم   يل  أفك غ ب  المات  الالمة أب  الاتا محم  ال ير  امتيا  

 ي( 1940لاهج س ) 1359-ي(1860لاهج س ) 1276
 ات ا صطاب  لااام: صالدت ا رش
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ي( فد  حمدصا فد  ب،ده 1860لاهجد س ) 1276صل  الشلخ محم  طيه  امتيا  اكة 
 ام صدي  صشد  ا فهدو مد  أاد س تولده مكيصدب الاتدو  صالض دي، فد  حمدص ص ، هدي 
مكدذ الضدد ن اللدديدس  شدد  المدد،لدغ )الضدد ن الايشدد  الهجدد غ(ا صايردده قدد  ارتضادده هددذه 

اللم  إلب ت الة ثم إلب حمص صايره تاد   أصال اما س قسل حوال   ملة ق صن م  
بثل الاطيا  ثم تحول الاضب إلب امطيا  ثم أ ، ا إلدب امتياد ا صاادتض   بحمدص 
ص  جدده  امددي، ا ،دد ي  صبد  تدد اجمهم فدد  متددون أشدده  اتددب التدديبيخا رادد   مكهددي 
اباة  ش  ماتلي تولوا الاتدو  فد  حمدص صطد اباسا صهد  أاد س شد ياة الكلدب تكتمد  

لددب ال اددول صدداب    الدد  صاددام امددي تدد ل الوثددي ق الض يمددة التدد  بحوزتهددي. صايردده إ
الاتو  ف  حمص ت صب  اب  ل امتيا  يتوابثورهي ج،ل با  ج،دلا فا دذ  د   امدي، 
أا ت ا صال ه صأ ميم  صأبكي،  م أبل ا ف بس الاض  صالح يث صالتالد،  صالاغدةا صبادل مد  

تيرة صدبس فد  م بادة الض دي، الشد    ف،هدي )ماتدب الاام دبجي ا ثم ايف  إلب اما
يا ص دديد إلددب بددلده صرددزل دمشددقا فا ددذ  دد  1883الكدوا ( صردديل ال بجددة امصلددب  دديي 

اللدد،  محمددود الحمددزاصغ الحلدد،ك ا ماتدد  الشددييا ص دد  شددلخ الشدديي الافلددفا المحدد   
م  د  امكس  الش يفا بد ب الد ي  الحلدك ا الغكد   د  التا يدفا صتاضدب امتياد  الااد

 لمت  الشيي الشلخ االم ب  ييا،  الاطيب صالشلخ با غ ب  حيم  الاطيبا بحمهمدي 
الدد حلم الغادديبا ص  ددذ امتيادد  أي ددًي  دد   دديلم حمددص صدمشددق الشددي   محمدد  أبدد  
الجددود بدد  م ددطاب  يرضدديها صدبس  الدد  مدد  امد  أبقدديها صمدد  الااددم أصددايه صأرضدديها 

يا صاددين مض بددًي  كدد  شددي   الشدديي فدد  1874لاهجدد س= 1291صقدد  تددوفب الخيرضدديه  دديي 
 أصار  أم،  الجك غ العبيا . 

 تولل  لاض ي، صلاتو  ال ييب الحم لة صتخ ج الاامي،  اب ي ي : 
صصديب بادد  بشدا  لاااددم  دد  أف دل امفي ددل م جدع الادديل م، ا يكشدد ه مد  ادديروا بابهددة 

ق   حيلم، ا ص  فه ال صلة الا ميرلة مض اب فطكت ا فك ست  قي لًي ف  مد ن   يد سا  تاوا
ي(ا ثم فد  رديباسا فديل  لا ثدم 1890لاهج س ) 1306فتولب المك ب ف  حوبان  يي 

درزل  صأدرة م  امري ولا ثم ف  الضد س الشد يفا إلدب أن رديل مك دب الض دي، فد  
الب  س. صمك ب الض ي، الش    ف  م يكة الض س ياتس  م  أ اب بتب الض ي، فد  

يدددددات  فددددد  ال بجدددددة الخيملدددددة باددددد  ق دددددي، الالدددددا  ال صماددددد  اللددددداطكة الا ميرلدددددة إذ 
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صامري ددول  صق ددي، الحدد م،  الشدد يا، ا ب،كمددي ياتسدد  قي دد  دمشددق ثيمكددًي مدد  ح،ددث 
ال تبدددةا صال يتدددولب ق دددي، الضددد س إال أك ددد   امدددي، ال صلدددة تبحددد ًا فددد  الاادددوي الشددد علةا 

فددد  باددد ه امصل  صياتسدد  مددد  فئدددة "المدددولب ال س،دد ". ثدددم بادددم لاالمدددة امتيادد  بددديلاتو  
ي(ا فايد إل،هيا 1914لاهج س ) 1333حمصا صجي،ه مكشوب المشلخة اإلالملة  يي 

صش ع بإفيدس قيط،ك،هيا صظل مكيبس لااام مض ودسا صربادًي لدددا  مكشدودس. صظدل بحمد  
   مات  الم يكة إلب أن صافت  المكلةا ف يره م س إفتي   ق ابة ببع ق ن. 

  بهمددددة قويددددةا ي باددددون الااددددوي الشدددد علة صامدا  الا بلددددةا صأقسددددل طددددل  الااددددم  الدددد
صيا ذصن  ك  الاض  صالاغة صالح يثا فخ جوا م  حاضيت   امي، أفذاذًاا صأ حوا ب صبهم 
لاشدديق الااددم مض دد ًا صمددلذًاا فمدد  الددذي  ااددتجيزصه صاددماوا مدد  فوا دد ه الشددلخ محمدد  

جمهوبية الاسكيرلةا امدي ادلات ا الا ب  الازصزغ اإلدبيل  الحلك ا أم،  الاتو  ف  ال
(ا 1964صمددكهم الشددلخ الدد اتوب امزهدد غ م ددطاب اللددبي   الحلددك  )المتددوف   دديي 

صالددذغ أصددبا الم اقددب الادديي لجمي ددة اإل ددوان الملددام،  فدد  بددلد الشدديي بادد  تااللدد  
لهيا صأح  روا  حمدص صدمشدق فد  المجديلس الكليبلدةا لد  حزبد  صأتبي د  فد  المجادس 

اامدددًي تخددد ج ال  ،ددد  مددد  م بادددت  الا  يدددةا صادددين المؤادددس ل الدددة الشددد ياة الكلددديب ا صم
ا صأصل  م،  لهي. صق  ذا  اللبي   شلخ  امتيا  صأثكب  الد  1955اإلالملة  يي 

 ف  مضيبلت  صمضيالت . 
صم  الذي  دباوا  اب امتياد  الالمدة زاهد  بد   س اللديت  امتياد ا مد ي  الم بادة 

صالدددذغ الزي امتياددد  فاجددديزه ام ،ددد  بلدددك ه  ددد  أجددد ادها صمدددكهم اإلادددلملة الوقفلدددةا 
الشدلخ صصدا  الملد غا إمديي ص ط،دب صمد بس جديمع الضيادم ا صالدذغ أدبل المتدد جم 
فددد    ددد  حليتددد  فضددد أ  الددد  اتدددي  جمدددع الجوامدددعا صاتدددي  الحادددم الاطي لدددةا صاتدددي  

صأ دددحب  التو ددلا صالتادددويا فددد  أصدددول الاضددد ا صالزي الملددد غ شدددلخ  امتياددد  ادددذلك
مسل ًي لاتيصي ا صمكهم محم   ا  الاط ا صالشدلخ محمدود بد  بد بغ اللدبي  ا صمدكهم 
الشدددلخ حلددد  شدددمس الددد ي  الدددذغ قددد أ  ادددب امتياددد  اتدددي  جمدددع الجوامدددع فددد  الاضددد  
الشددديفا ا صمدددكهم الشدددلخ ط،دددب امتياددد  بحمددد   ا ماتددد  حمدددص فلمدددي باددد ا صمدددكهم 

طدد  شملدد  بيشددي الحكسادد  الحم دد ا  ال يتددب المؤلددف  ،دد  الدد ي  بدد   سدد ال  يم بدد 
 صالذغ دبس  اب ي  امتيا  تال،  ال شي  لازمخش غا ص ، هم أريس ال يح  صن. 
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صيج ب بيلذا  أن امتيا  ادين لد  دبس فد  جديمع اد، ري ال دحيب  الجا،دل  يلد  بد  
 الول،  با  صلس الجماةا دبس صبث      بي   صأج ادها بحمهم  . 

 ل فاة بلده صب يات  لمؤتم   امي، الشيي امصل:   و   لاللياة ص ما 
ص ك مي أباد الا رل،ون أن يجزلصا السلدا صيا قوا شمل العبديدا ارسد   لهدم ابد  المتد جم 
بيجتهيدا صاقت ح إقيمة ااتاتي،  ييا فمي صج  الملتام صن ب ًا م  إقيمة اتحيدا ف  ب 

حزيد ان مد   29ل الااوي،  فد  ق اب بإقيمة حاومة صح س ب،  دصياة دمشق صحاب صجس
ا صارتخب  ملة مك صب،     ال دصياة للشغاوا  ملة  ش  مضا ًاا ف ين 1922 يي 

امتيا  مم ل م يكة حمص ف  دصياة دمشقا صاين ما  فيبس الخوبغ هللامحمد   اد  
 10الايب  ص طي اميوب  مم ا،  لم يكة دمشقا صباش  الس ازغ مك صبًي    حمديس. صفد  

ي قيمدددده دصلددددة اإلتحدددديد صبدددد أ المجاددددس اجتمي يتدددد  صاددددين بم يبددددة 1922ل كدددديرون امص 
المجادددس الكلددديب  المؤقددده. صلمددددي شدددااه لجدددين المجاددددس امببدددع )الميللدددةا الحضوالددددةا 
الما لددة صف،هدددي التجددديبسا صالكيفاددة صف،هدددي الزبا دددة( لاكظددد  فدد  الشدددؤصن المط صحدددة  ادددب 

بيإل ديفة إلدب حلد  أفكد غ  المجاس  ،  طديه  أفكد غ امتياد  فد  الاجكدة الحضوالدة
امصبفادددد  صااددددمي ،ل أفكدددد غ الهددددواش. صااددددتم  الو ددددع اددددذلك حتددددب أزال الا رلدددد،ون 

ي. ف دين الالمدة امتياد  بدذلك ثدير  ماتد  1923االتحيد ف   د س اديرون ال دير   ديي 
امتياددلة  و ددًي لاللياددة الايمددة صتوللددًي لاكليبددةا صذلددك بادد  صالدد ه الددذغ اددين ري بددًي فدد  

مباوثينا صاين الشلخ طيه  بابع الكوا  م   ل امتيا  ايفةا إذ ادبض  إلدب مجاس ال
ذلك أ وه هيشم امتيا    و صب دلس أصل مجادس رلديب  ادوبغ )المدؤتم  اللدوبغ(ا 

 صاب   م  صصا  امتيا ا   و المجاس ذات . 
ي( اجتمددع فدد  دمشددق الشدديي 1938إياددول  6مدد  الهجدد س ) 1357بجددب  دديي  11صفدد  

ب  امي، الشيي صالا اق بال   دهم مي ة ص ملةا أموا الفلحي، م  الض س حش  م  ابي
صريباس صالكجف صب، ص  صص، ا صط طوس صاللذالة صحمدص صحمديس صحادب صأرطيكلدة 
صادلب صالبي  صمكبج صصادغ الاجم صالضكلط س صدي   طلة صالكبك ص ضد صا المدؤتم  امصل 

يمًي ثلثة باليل،هي  تمه بإصد اب المدؤتم  لااامي،ا صتبيح وا أص يع الايلم اإلالم  أي
بليردددًي ادددين ماددديد مض باتددد : تو دددلا صاجدددب الاامدددي، فددد  تس  دددة اإلادددلي ممدددي ي دددم  بددد  
الملتام صنا صاشف الكضي     دصا   التا قة التد  يس هدي الملدتام  فد  الدسلد بيادم 
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صتااددلس حمييددة امقالددي ا صالمطيلبددة بكشدد  الااددم الشدد يف صارشددي، المدد ابس الشدد علة 
ماهد   ديل شد     دم  الجيمادة اللددوبية لتخد يج الض ديس الشد  ،،  صالماتد،  ادد ادًا 
لاحيجدددة الماحدددة لهدددما صمدددل، الشدددوا   الااملدددة بملدددتحض،هيا صاحلدددي، التددد ا  التشددد يا  
اإلالم  الجا،لا صاالهتميي بيلاغة الا بلة فد  المد ابسا صاباديل با دي  أاديتذس الاغدة 

ب اًل مد  إباديلهم إلدب أصبصبدي صتو دلا مدي فد  ذلدك مد   الا بلة إلب م   لاتخ ص
 طاا صجال الاغة الا بلة لغة دصاصي  الحاومة ال املة صالتاك  م  المة الماديمل  
مددد  ام طدددي، الاغويدددةا صزيددديدس الددد بصس ال يكلدددة فددد  المددد ابس صجادددل المدددواد ال يكلدددة 

ل تد بيس ال ييردة  ي اة لضدوار،  الكجديح صال ادو ا صتا،د،  م باد،  شد  ،،  مد  أجد
اإلادددلملةا صالمحيفظدددة  ادددب الشددداي   ال يكلدددة فددد  المددد ابسا صالددد فيع  ددد  امصقدددي  
اإلادلملة الذبيدة ااددتكيدًا  ادب فتدديص  الاامدي، بوجددو  اإلبضدي،  اددب امصقدي ا صا طددي، 
الكظ  ف  أموبهي إلب  امي، ال ي ا صاالحتجديج  ادب   دب الخدب الحجديزغ لمدي فلد  

لدددي  الوقفلدددة المض ادددةا صاصدددلح المحددديكم الشددد علة صاريطدددة مددد   ددد صان  ادددب المؤا
الض دددي، بيلاامدددي، الشددد  ،،  ال المددد ر،، ا صالمحيفظدددة  ادددب امدا  صام دددلق الايمدددة 
اللدددالمة صاردددزال الاضدددي  بددديلمخا،  بهددديا صم اابدددة امشددد طة اللدددكلمي لةا صالت ددديم  مدددع 

 تدد ا،  اددب ا امدددة فالددط،  الماذبددة صاالحتجدديج الشدد ي   اددب مددي يجدد غ ف،هددي مدد  اال
بجددديل الددد يك،  اإلادددلم  صالملدددلح ا صاالحتجددديج  ادددب تاط،دددل المجادددس اإلادددلم  
ام ادددبا ص ادددب االادددت،ل،  ادددب امصقدددي  الذبيدددةا صتاي،ددد  قددد اب ابددديب  امدددي، امزهددد  
الشدد يف بدد ف  مشدد صع التضلددلما صتاي،دد  فتددو   امددي، الادد اق مدد  أهددل اللددكة صالشددلاة 

 مش ص ًيا صجمع اإل يري  لمك دوب  أهاهديا صاباديل تحلدة بي تبيب جهيد فالط،  جهيداً 
إكبدديب إلددب شدداب فالددط،  البياددل صالددب ز مي دد ا صاالحتجدديج  اددب مددي اددين يجدد غ فدد  
لددوا، االادداك بصن مدد  تشددت،ه لاملددام،  صاتكهدديل لح مددي  الاامددي،ا صتدداللف جمعلددي  

الجمعلدي   لااامي، فد  المد ن  دلل ثلثدة أشده  مد  ارا ديض المدؤتم  صا تبديب تادك
لجيردددًي ف علدددة تكا،ذيدددة لااجكدددة التكا،دددذس الم ازيدددة لامدددؤتم  صالمؤلادددة مددد  جمعلدددة  امدددي، 
دمشددقا صت  يدد   ضدد  المددؤتم  اامددي ألحدده ال دد صبسا صت الددف جمعلددي   امددي، المدد ن 
بيإلصلح ب،  الكديس صاممد  بديلما ص  صالكهد   د  المك د  صرشد  اآلدا  اإلادلملة 

ا صص دددع رظددديي لااامدددي، يادددد   بموجبددد  الاامدددي، صيسدددد،  صحمييتهدددي فددد  المددد ن صالضدددد   



 521 

صاجبدديتهم صتا،دد،  شددايب  دديص بهددم يظهدد هم  اددب  ،دد هم مدد   ،دد  الاامددي،ا صتدداللف 
لجكدة  املددة  الددي لتطس،ددق الكظدديي صت ت،دب الملددؤصللي  المحتمددة  اددب الاامددي،ا صالامددل 

،د  اقتد اح  اب توث،ق ال ل  بد،   امدي، امقطديب صادي   الجمعلدي  اإلادلملةا صتاي
الالمة  س ال  يم الزرجير  م   امدي، إ واركدي الشدلاة فد  الاد اق بوجدو  جمدع اامدة 
الملددام،  مدد  مختادددف المددذاهب اإلادددلملة بيلدد  وس إلدددب  ضدد  مدددؤتم   دديلم  لاامدددي، 
الملددام،  لتحض،ددق هددذه الا دد س اللدديملةا ص ،دد ه مدد  المضدد با  الما،دد س. صصجدد  المددؤتم  

طاب مكهم التحا  بيلوطكلة صالجهيد ف  اس،ل ح ية الوط ا كامة إلب بجيل الللياة ي
صالامددل  اددب صددليرة حضددوق ايفددة امديددين امددي أمدد  الشدد ع اإلاددلم  الحكلددفا ص دد ي 
ال  وخ لاملتام  صد يييت ا صالامل  اب اشف المؤام ا  التد  تحديل  ادب اإلادلي 

امقطيب اإلالملة  بيام امقالي ا صصج  المؤتم  اامة إلب  امي، الملام،  ف  جملع
ي  وهم إلب  ض  مؤتم   يلم   يي ياون صدخ س فد  بكدي، ح د  اإلادلي صالدب  ضد  
المددؤتم ا  المحالددة أادددوس بمددؤتم   امدددي، الشدديي لاك ددديل  دد  الاددد صان  اددب اإلادددلي 
صالملددام،  صتحض،ددق المبدديدئ اإلاددلملة التدد  إرمددي هدد  فدد    مددة االرلدديرلة. هددذا هددو 

ؤتم  اللديملة الشد ياةا صادم رحد  ال،دوي راتضد  إلدب م دل هدذه ا ت يب مض با  ذلك الم
المبيدئ الايللة. بحم   الاامي، صأك   مكهم ف  أمتكي صأفيدري بهم صدبأ   بهدم أ طديب 

 الزيل صال لل  كي. 
صاددين مدد  أ  ددي، مددؤتم  الاامددي، الددذي  رزلددوا دمشددق للم اددوا م يكددة ابدد  الول،دد  السهلددة 

 امددي، حمددص هددم الشددلخ طدديه  امتيادد ا صالشددلخ توف،ددق  صاحدد  ص شدد صن مدد  أكسدد 
امتيا ا صالشلخ  يطف امتياد ا صالشدلخ ط،دب امتياد ا صالشدلخ  سد الضيدب الخجديا 
صالشلخ طيه  ال  لسا صالشلخ مؤي  شمل  بيشيا صالشلخ م دطاب حلدك  اللدبي  ا 

يح صالشددددلخ  سدددد الازيز  ،ددددون اللددددودا صالشددددلخ حلدددد  شددددمس الدددد ي ا صالشددددلخ  سدددد الات
الملدددد غا صالشددددلخ ب ددددي الجمدددديل ا صالشددددلخ أبددددو اللدددداود  س اللددددليا صالشددددلخ بدددد صغ 
اللبي  ا صالشلخ حل  ال في  ا صالشدلخ صدلح الد ي  اللدبي  ا صالشدلخ  سد الجا،ل 
مدد ادا صالشددلخ  سدد   الزهدد غا صالشددلخ محمدد   ادد   ،ددون اللددودا صالشددلخ محمدد  ردد يم 

 ال في  ا صالشلخ محم  روب الا مين. 
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  ابدديب  امددي، الا دد  الددذي  ادديروا أ  ددي، فدد  ذلددك المددؤتم  رددذا  الشددلخ ابدد اهلم صمدد
الغلي،كدد ا صالشددلخ با ددب الطبدديخا صالشددلخ اددا،  الحمددزاصغا صالشددلخ صدديلا الا فددوبا 
صالشدددلخ  سددد الضيدب المبددديبلا صالشدددلخ محمددد  بهجدددة السلطددديبا صالشدددلخ محمددد  الحيمددد ا 

لددد صال،س ا صالشدددلخ م دددطاب الزبقددديا صالشدددلخ  سددد ال حلم الخط،دددبا صالشدددلخ ماددد ص  ا
صالشلخ هيشم الخط،با صالشلخ أبو الخ،  الم، ار ا صالشلخ أحم  ال ق ا صالشلخ أم،  
ال ،لرددد ا صالشدددلخ محمددد  محياددد  امزهددد غا الشدددلخ صدددلح الددد ي  امزهددد غا صالشدددلخ 
 يب  ال صج ا صالشلخ  س ال لص  االاطوار ا صالشلخ  س الضيدب الل م،ك ا صالشدلخ 

،ددددل الشددددط ا صالشددددلخ حلددددد  الشددددط ا صالشددددلخ حلددددد  الم،دددد ار ا صالشددددلخ ادددددا،  جم
الكالير ا صالشلخ االم الط،س ا صالشلخ محم  ال ا وقا صالشلخ محم  االم الحاوار ا 
صالشلخ محم  أحم  دهمينا صالشلخ اا،  الجديب ا صالشدلخ  سد ال حم  ادليا صالشدلخ 

خ  ،  الحاس ا صالشلخ ايمل الض دي ا  س ال  يم الزرجير ا صالشلخ  ا  ال ق ا صالشل
صالشلخ محم  ال يمل الض يبا صالشلخ محمود الشضاةا صالشلخ محمود الاطيبا صالشلخ 
مختيب الاليا ا صالشلخ ما  ال تير ا صالشلخ ريص  ال تير ا صالشلخ ييا،  الضطبا 

صاادداة ص ،دد هم مدد  أكدديب  الاامددي، المشدديه،  الغك،دد،   دد  التا يددفا بحمهددم   بحمددة 
صجماهددم فدد  أ ددديل  جكيردد . صلمددي اراضددد  مددؤتم  الاامددي، اجتماددده اامددة الاامددي،  ادددب 

 ارتخي  الالمة طيه  امتيا  بحم    ب للًي لامؤتم . 
 شا ه صأدب : 

صبيإل دديفة إلددب  امدد  الغزيدد  صارشددغيل  بدديلاتو  صالللياددةا اددين الالمددة أديبددًي شددي  ًا 
 ب. كابل ا بل صمامًي بارواع الموالض

ي لمددي بويددع ماددك الحجدديز صشدد يف ماددةا الحلدد،  بدد   ادد  بدد   ددون 1924صفدد   دديي 
الهيشددم ا بيلخلفددة ال سدد   أبدد ق امتيادد ا صقدد  اددين ماتدد  حمددص  رهدديا إللدد   طيبددًي 
مبييادددًي إيددديه  ادددب للدددين أهدددل حمدددص. صقددد  ادددين امتياددد،ون يددد صن فددد  بلادددة الهواشدددم 

وبل )ال،هدددودغ امصدددل( بادددزل   ددد  اادددتم ابًا لاخلفدددة التددد  ق دددب  ا،هدددي امددديل أتددديت
يا صق  مضت   ل متيا  صذموا حزب  الذغ أقديي الااميرلدة 1924الخااي، الا مير،،   يي 

مكهجدًي. صلمدي شدغ  مك دب الخلفدة اتجهده أرظديبهم إلدب الهيشدم،،  الدذي  اديروا بمددزًا 
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مددة لماددلي باددورهم مدد  اددللة الكسدد  صدداب    الدد  صادداما صالاددتلطيرهم ماددة الما  
  يصمة اإلاليا صلا اقة أا تهم ف  حامهي لماة  س  الض صن الطوياة. 

صبادد ا فضدد  اشددته   بل ددة الالمددة امتيادد  صما يتدد  امدبلددة اشددتهيبًاا صتدد اصل الكدديس 
ق دددي  ه صتلددديم صا بهدددي فددد  المجددديلسا صفددد  يددد  ال  ،ددد  مددد  الكددديس ال،دددوي فددد  حمدددص 

قديل فد  ت جمتد  اللد،  الجكد غ فد  صدمشق ص ، هي م  الدسلد  د د مد  أشدايبها حتدب 
 كتيب  "أ لي امد  صالا ": 

" امدد  صشددا ه: اددين بحمدد    متبحدد ًا فدد  الااددوي الشدد علة صامدبلددة صقدد  فدديق الم حددوي 
صال ه ب ص ة شا ه فيرضيد  لسل ت  صبلير  قواف  الكظم صمد  شدا ه ق د، س ادين رظمهدي 

 ي: ب،تًي صمطااه 125با،  مول  الكس  الش يف صه  
ب ل  يم،كدي   اضب اف الحليس حلًي صحل ي  يم،كًي بيلمرح  
 ث ً  ام فل    اَّْ  ر الجس،كي   لاه غ  ه غ  امقو  يم،كي 

 صقيل ف  ت جمة الالمة امتيا  اماتيذ  س اإلل  الكسهين: 
"كددين الشددلخ ح ي ددًي  اددب قدد ا،س امد  صالشددا  حتددب فدد  م حاددة اإلفتددي، ص كدد مي اددين 

اده ه المتواصدل إلتمديي "شد ح المجا دة" صا  اجهديا صايرده تحده يد ه ماتبدة  مكهماًي فد 
ثك  اللد،  ادا،  محمد  اللدبي   أن الشدلخ محمد  رد يم الوفدي     خمة  كلةا صق  حد  
زاب المات  فوج ه يض أ مل حلة "مجكون ل،اب" مم،  الشا ا، أحم  شوق ا فظه   ال  

صا االاتغ ا  صال هشة: المات  شيبح المجاة يض  أ مل حلة شا ية  فضيل لد  الماتد : "رد  
 أقلمام بيمد ". 

 م كايت  ص ثيبه الش علة صامدبلة: 
 صاشتغل الالمة امتيا  بيلتاللفا ف ين م  م كايت : 

( إكمدديل "شددد ح مجادددة امحاددديي الا للددة" فددد  الاضددد  الحكاددد ا صالتدد  بددد أهي صالددد ه  يلددد  1
 س فجددي،  فدد  اددباة أجددزا،ا صقدد  طبددع هددذا امتيادد ا صأكمددل المتدد جم مجادد اتهي ام ،دد

المؤلدف ال ددخم مد ا  فدد  حديل حليتدد  صبادد  صفيتد  صصزع ال تددي  صارتشد  صصدديب اتيبددًي 
 ي بس لطل  الاام. 

 ( "ال د  اب امحم ية الضيدييرلة"ا طربع م س صلم تج د طبي ت . 2
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، "ا طربدع ( "اواطع الحق المس،  ف  ال د  اب م  أر د  أن اد، ري محمد   ديتم الكس،د3
 ي(. 1931لاهج س ) 1350ف  حمص  يي 

 ( مجمو ة فتيص  ايره  ك  الشلخ صصا  المل غ أح  تلمذت . 4
 ( ديوان شا  اس،   ،  مطسوع. 5

بيإل يفة إلب م كاي  شد علة أ د   لدم تطبدعا صال أدبغ إن ايرده ال تدزال موجدودس. 
ف الضد  ن ال د يم اديمًل هذا صق  اين الشلخ طديه  امتياد   طيطدًيا  دب بضامد  الشد ي

صم  ذلك رلخة اتسهي بخب اإلجيزس ايره موجودس ف  ملج   يل  بد  الول،د  ثدم رضاده 
 إلب متحف دا  س امصقي  بحمص ح،ث ه  اآلن ما ص ة. 

 ق ة    ف ي ل امتيا : 
أبصغ هكي  سد ًا  د  شدمي ل الالمدة امتياد  فضد  أر سد   د  ادو، اداول باد  الادواي 

فدد   دد  شدديبع مدد  شددوابع حمددص ايردده فلدد  حادد س اس،دد سا صاددين  فدد  حمددص فضدد  اددين
بادد  الجهاددة يجالددون  اددب قيب ددة ذالددك الط يددقا فددإذا مددي مدد  بجددل مدد  الك دديب  
أمدديمهم ردديدصه قددي ا، : "طددوبق "ا أغ ارددزل الحادد س فدديمش بهدديا اددخ ية صااددتهزاً،ا حتددب 

طديه  أفكد غ   يقه امموب  اب الك يب ا فامي بال هذا الخس  مليمع مات  الم يكة
  ددب   ددبًي شدد ي اا من هددذا لددلس مدد  أ ددلق الملددام،  فدد  شدد ، بددل هددو مكددي  
لتاديللم الد ي  اإلادلم  صمكاد   د  الد  وس إلدب الد ي  الحكلدفا فاصد ب امتياد  لتدوه 
فتددو  ماددززس بيمدلددة تمكددع الكدديس  دد  م ددل هددذا ام مدديل المك دد س ا ف ددين أن ا ددط  

 امم  الذغ بفع الح ج    مللح،  الم يكةا  هؤال، الجهاة إلب ال ف     ماهما
 امتيا  ف  مؤلاي  اآل  ي  ص اب أللكتهم: 

صقدد  جددي،  ت جمددة الالمددة صذادد ه فدد  مؤلاددي  تيبيخلددة   يدد سا فضدد  قدديل فلدد  صدديحب 
تددديبيخ حمدددص باددد  أن تددد جم لددد : "صالماتددد  طددديه  امتياددد   ددديلم اس،ددد  صفالددد  مشددد ع 

ا لي  الملي ل الاضهلة تاتل  م  ال أرحدي، صبحيثة م قق صشي   محاقا صايره ملت
 السلد اللوبية صالا بلة فلات  ف،هي بإحايي صدقة". 

صذادد ه الالمددة الشدد يف محمدد  الا بدد  الاددزصزغ اإلدبيلدد  الحلددك ا أمدد،  الاتددو  فدد  
لاهجدد س  1353الجمهوبيددة الاسكيرلددة فدد  ثستدد  "إتحددي  ذصغ الاكييددة" فضدديل: "ثددم فدد  اددكة 

ة حمددددص صاجتمادددده بجددددل  امي هددددي صف ددددل هيا فمددددكهم الماتدددد  ي( زب  م يكدددد1934)
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الحدديل  الالمددة الكددوازل  اللدد،  محمدد  طدديه  امتيادد ا ب،ددتهم ب،دده  اددم صف ددل صجدديه 
صلاي اتدد  ال  يمددة اللددلط س صراددوذ ال امددةا زبتدد  فدد  ب،تدد  صأطااكدد   اددب شدد ح المجاددة 

يا أجديزر  بمددي لد  مدد  لوالد ه الماتدد  اللديبق صت ماتدد  لد ا صاددين إذ ذال مبيشد ًا لطباهمدد
 اإلجيزس الايمة المطاضة    صال ه ص    ، ه م  ف ل،    ه". 

صتددد جم لددد  الاددديلم صال دددوف  الشدددي   صالمدددؤبخ الشدددلخ  سددد الهيدغ الوفدددي   فددد  اتيبددد  
"التيبيخ الحم  " ف ين ممي قيل: "الشلخ طيه  امتياد  الاديلم الاي دلا أتضد  جملدع 

ا ف م ل  م  ق ي   با ضة صألايظ دالضدة صقد صٍد شدت با الااوي صفيق  اب الشا ا، بيلشا 
صلو اين  ك ه  ام الموالضي لايق  اب الشلخ أم،  الجك غا صاين بيلشا  يادوق  ادب 

 صال ه  يل  أفك غ المات ". 
صأشيد ب  الالمة ال اعلة ال اتوب م طاب حلك  اللبي   صت جم ل  فضديل فد  تاب،كد  

  "م دددطاب اللدددبي  : ال اعلدددة المجددد د" لاددد اتوب فددد  مجادددة الادددتا )ركضاهدددي مددد  اتدددي
زبزصب(: "صهدددو الماتددد  الوح،ددد  فددد  بدددلد الشددديي الدددذغ يدددزن اممدددوب بم،دددزان الم ددداحة 
الايمةا صيطبضهي  ادب المضيصد  الشد علة اللديملةا فدإذا تحضدق فد  ملدالة مد  الملدي ل 

ي امدلدة الما ص ة  ال  م احة  يمة تاود  اب الاام أص ال ي  أص اممدةا الدتمس لهد
الش علة م  ال تي  صاللكةا أص أقوال مشيه،  الاامي،ا  يببًي صاحًي  مدي هكيلدك مد  
ر وص فضهلة ق  يحول ام ذ بظيه هي دصن تحض،ق تاك الم احة الم جوس"ا ثم قديل: 
"صقل  أن تج  ف  المات،  المايص ي  م  ل  هذه ال صح صهذه الضوسا صهذا التما  البيلل 

 ض  اإلالم  صمضيص ه". ف  فهم دقي ق الا
صذا ه   رين الماوح ا ال حا ا  ك مي ذا   ل امتيا  ف  ت جمتد  لاد  لس الجا،دل 
هيشددم بددك امتيادد ا فضدديل: "صاددين  دد د مدد  هددذه امادد س مدد  الاامددي، صام ددليا صمددكهم 
كددين يادد،  ماتدد  حمددص  اددب مدد    ضددود طوياددةا صأذادد  مددكهما صأرددي يومئددذ صددغ، ا 

ا صاين أب  الشلخ اإلميي يزصبه ف  مجال  صديوار  ف  مكزل  ف  الشلخ طيه  امتيا 
حدديبس "ب،دده امتيادد " بدديلض   مدد  ط يددق الشددييا صاكدده أبافددق أبدد  فدد  بادد  زييباتدد  
الماتيدس لامات  الشلخ طيه ا صاكده أالحد  إهتمديي ادميحت  بداب  صتض يمد   ادب  ،د ه 

 م   امي، صمشييخ الم يكة صأ متهي". 
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صا  المل غا صالذغ الزمد  صدغ، ًا فد    د  حلديس امتياد  صدبس صقيل فل  الشلخ ص 
 الدد : "كددين الشددلخ طدديه  أفكدد غ فدد  الحالضددة  يتمددة الاامددي،ا اددين  يلمددًي فدد  جملددع 
ف صع الااما بل صل  بيع طويل ف  الت و  صالمكطقا صاكه ق  فتحه ما  دبادًي فد  

راهم ال بس ل اوبت  ف دين أصول الاض  الحكا  فض أ اتي  التو لا صالتاوياا ف كي ال 
بحمد    يالدد ه لكدي"ا صقدديل: "صفد  الشددا  اددين شدي  ًا مج،دد ًاا اااد  ذا  مدد س اإل ددوان 
الملدامون بض د، س شددا ية بمكيادبة الهجد س أص المولدد ا ف تدب لهدم ق دد، سا صصدا  إلددب 
المكس  يومهي الشلخ مؤي  شمل  بيشدي )ماتد  الحكيبادة بحمدص( فالضيهديا صهد  ق د، س 

متهدديا صاددين الشددلخ مؤيدد  ياض،هددي فدد  المجدديلس"ا صقدديل: "كددين الشددلخ طدديه  بجددل لهددي ال
 ام بحقا صال تب ايره حول  دصمًيا صا ، ًا مي صج  ايبحًي ف  اتب  لليللي ايماة بحم  
 "ا صقدديل: "صتول،دده تس،ددل  الاتدديص  لدد  ف يردده اددل فتددو  دباددًيا صاددين  يلمددًي ب ددبب 

س طادب مكد  التلم،دذ صالمشدييخ فد  حمدص أن ياضد  امرغديي صالموادلضبا إذ أن ذا  مد  
لهم مجالًي يلتماون فل  إلب ق ا،س الشلخ محم  بفادها فاد،  طديه  أفكد غ لهدم يومدًي 
صأح دد  لدد  صلدد ه فل دد  المددذييعا صجالددوا يلددتماون إلددب قدد ا،س الشددلخ صالشددلخ طدديه  

حجدديزا يشد،  بدد،  الحدد،  صاآل دد  إلددب الضدد ا،س ص دبطهي فلضددول لهددم: هددذا بصدد ا صهددذا 
 فإذا ب  أي ًي  يلم ب بب امرغيي". 

صجددي، ذادد  "طددديه  امتيادد  الحم دد : فالددد   دديلم بيلمواددلضب" فددد  اتددي  "موادددو ة 
الايلم اإلالم  صبجيلهي" تحه  كوان " الاضهي، صأهل ال ي  صالضيرون" ف  قلدم "  د  

صمدد  الكه ددة الا بلددة" فدد  تجملددٍع مشدده   امددي، اممددة اإلاددلملة فدد  ذلددك الزمددين. 
الشخ لي  التيبيخلة الاظلمة مد   امدي، الشديي الشد يف التد  ايرده فد  تادك الضي مدة 
رجددد  أمددد،  الجكددد غا صامم،ددد   سددد الضيدب الجزا ددد غا صمح،ددد  الددد ي  اللددديف ا صمحمدددود 
الحمددزاصغا ص سدد ال حم  ال ددواكس ا صجمدديل الدد ي  الضياددم ا صمحلدد  اممدد، ا صايمددل 

حلددك ا هللامحمدد  الس، صتدد ا ص ،دد هم مدد  أ ظددم الغددزغا هللامحمدد   يبدد ي ا صبدد ب الدد ي  ال
  امي، الشيي ف  أصا   الض ن المي   صأصا ل الض ن الحيل . 

صمد  الددذي  جدديلصا  اددب ذادد  ف ددا  أص ت جمددوا لدد : رض،ددب أشدد ا  دمشددق محمدد  أديددب 
الح دك  فدد  اتددي  "مكتخبددي  التددوابيخ ل مشددق" الدذغ  دد   بدد  فضدديل: "الادديلم الجا،ددل 

س اللددديبق صماتددد  حمدددص ال،دددوي"ا صالبلدددتير  فددد  "دا ددد س طددديه  أفكددد غ قي ددد  الب ددد  
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المايب "ا صت جم لد  ادذلك مدؤبخ حمدص مك،د  عللدب أادا  فد  "تديبيخ حمدص" امدي 
أتدبا صالجكدد غ فدد  "أ دلي امد  صالادد "ا ص سدد الهيدغ الوفدي   فدد  "التدديبيخ الحم دد " 

  "ماجدم كمي اافا صالزباا  ف  "ام لي"ا صاحيلة فد  "ماجدم المدؤلا، "ا صعلديش فد
المدددؤلا،  اللدددوبي،  فددد  الضددد ن الاشددد ي "ا صمجيهددد  فددد  "ام دددلي الشددد الة فددد  المي دددة 
ال اباة الهج ية"ا صق امدة فد  "ماديلم صأ دلي"ا صالسدوا  فد  "موادو ة أ دلي ادوبية فد  
الض ن الاش ي "ا صال اتوب  س اإلل  الكسهين فد  مضيلدة باكدوان "لمحدي  مد  أد  أصا د  

 مجاة ت ا  الا  ا ص ، هم ا ، .  الاه  الا مير " ف 
صف  حمص ام  أح  الشوابع بيام طيه  امتيا  ا ت افًي بجم،ا   اب تاك الم يكدةا 
ص    ب  تحه لوحة االام التد  أالمده فد  ذلدك الشديبع باوحدة أ د   امدي هدو متبدع 
ال،ددوي فدد  اددوبييا فجددي، فدد  الاوحددة: "طدديه  امتيادد : ماتدد  حمددص صفض،ههدديا مولدد ه 

 بهيا تولب االفتي، ف  حمصا صاين  يبفًي بيمد  صل  إلميي صااع بيلموالضب". صصفيت  
صم  الجد ي  بيلدذا  أن الالمدة امتياد  يكتمد  إلدب  ل اللدبي   امدابادة الحلدك،،  
 دد  ط يددق أمدد  اللددبيعلةا صقدد  تددزصج الالمددة امتيادد  بيبكددة  مدد  اللدد، س رفللددة بكدده 

اددا،  أفكدد غ امتيادد  صأرجسدده لدد  ابكلدد  اللدد،   أحمدد  أفكدد غ بدد  الالمددة الماتدد  محمدد 
 فل   امتيا  اآلتلة ت جمت  صااحيق الذغ توفيه   صغ، ًا. 

ارتضدل الم حددوي الالمددة إلدب بحمددة   فدد  يدوي الجماددة الحدديدغ  شد  مدد  ببلددع امصل 
يا صدفد  فد  مد اف  1940الهجد غ المضيبدل لشده  رللدين  ديي  1359م  شهوب  ديي 

مصا صق  اين بحق م  أكس   امدي، حمدص صمد  أ ظدم ف دل هي  ادب الاي اة ف  ح
 م  التيبيخ. 
 الم يدب: 

-مطبادددة حمدددصا حمدددص-شددد ح المجادددة-( امتياددد ا محمددد   يلددد  هللامحمددد  طددديه 1
 ي. 1930-1937

ام ددلي: قدديموس تد اجم مشدده  ال جدديل صالكلدي، مدد  الادد   -( الزبااد ا  ،دد  الد ي 2
 ي. 1979الطباة ال اباةا-لاملي، ا ب، ص  داب الاام-صالملتا ب،  صالملتش ق، 

الطباددة -مط ارلددة حمدص امبثوذالددلة-تدديبيخ حمدص -( أادا ا مك، الخددوبغ عللدب3
 ي. 1984امصلبا 
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 . 1954-مطباة مجاة صو  اوبيةا دمشق-أ لي امد  صالا -( الجك غا أدهم4
داب الغد   -ام لي الش الة فد  المي دة ال ابادة  شد س لاهجد س-( مجيه ا زا  محم 5

 ي. 1994الطباة ال يرلةا -اإلالم ا ب، ص 
-مطبادددة ألدددف بدددي،-ماددديلم صأ دددليا الضلدددم امصل: الضطددد  اللدددوبغ -( ق امدددةا أحمددد 6

 . 1965-امديبا دمشق
الطباددة امصلدددبا -مؤالدددة ال ادديلةا ب،ددد ص -ماجدددم المددؤلا، -( احيلددةا  مددد  ب ددي7

 . 1993لاهج س= 1414
 ي. 1983-داب الكهيب لاكش ا ب، ص -  الا رل اوبيي صاإلرت ا-( الحالما يواف8
بلين مؤتم  الاامدي، امصل المكاضد  -( الاجكة التكا،ذية الم ازية لمؤتم  الاامي، امصل9

مطباددة الت قدد  ب مشددقا -1938إياددول  8-6ص 1357بجددب  13-11ب مشددق بتدديبيخ 
 ي(. 1938) 1357

الاهدد  الفل ددا  صب ايددة أصباق فدديبس الخددوبغا ال تددي  ال ددير : -( الخددوبغا اول،دده10
الطبادة -داب طلس لا باادي  صالت جمدة صالكشد ا دمشدق-ي(1924-1918اإلرت ا  )
 ي. 1997امصلبا 

مكشدددوبا  جيمادددة -حاددب فددد  مئدددة  ددديي-( الا،كتدديب  ص  مدددينا محمددد  فدددؤاد صرجدددو  11
 ي(. 1993لاهج س ) 1414-حابا ماه  الت ا  الاام  الا ب 

داب البشد،  -اب اللبي  : قي   ج،ل صبا د  أمدةال اتوب م ط-حل  أدهم-( ج  اب12
 ي(. 1994لاهج س ) 1415الطباة امصلبا -لاكش  صالتوزيع

محدد   الشدديي: الالمددة اللدد،  بدد ب الدد ي  الحلددك  -(  ل بشدد، ا محمدد  بدد   سدد  13
-بداقلي تلمذتدد  ص يبفلدد  1354صالمتدوف  اددكة 1267بحمد    تادديلبا المولدود اددكة 

 1419الطباددددة امصلددددبا -يفا ا ال يدددديضا صداب الحكددددينا دمشددددقماتبددددة اإلمدددديي الشدددد
 ي(. 1998)

داب الا ددد ا -ماجدددم المدددؤلا،  اللدددوبي،  فددد  الضددد ن الاشددد ي -( علددديشا  سددد الضيدب14
 ي(. 1985لاهج س ) 1405الطباة امصلب -دمشق

مطباددة -إتحددي  ذصغ الاكييددة-( الا بدد  الاددزصزغ اإلدبيلدد  الحلددك ا اللدد،  محمدد 15
 ي. 1950لاهج س =  1370- ص اإلر ي ا ب،
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داب الضاددما -م ددطاب اللددبي   ال اعلددة المجدد د-( زبزصبا الدد اتوب  دد رين محمدد 16
 (. 2000) 1421الطباة امصلبا -دمشق

داب الااددم لامليدد، ا -مواددو ة دصل الادديلم اإلاددلم  صبجيلهددي-( م ددطابا شدديك 17
 ي.1995الطباة امصلبا -ب، ص 

 ـــــــــــــــ
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 رفيق العظم
 

فدد  م يكددة دمشددقا فدد  أادد س  1867هددو بف،ددق بدد  محمددود بدد   ا،ددل الاظددما صلدد   دديي 
  يضددة بفلادددة المايردددة صااددداة الجددديه مت فدددة. صالددد ه امديدددب الشدددي   محمدددود الاظدددم لدددم 
ي  ف  إلدب ال باادة فد  المد ابس الحاوملدة الا ميرلدةا صارمدي دفاد  إلدب شد،وخ الا د  

د  صدصاصيد  الشدا  صهدو مديزال صدغ، ًاا ثدم يت دد إلد،هم صيا دذ  دكهما فتاادق باتدب ام
ار دد   إلددب اتددب الكحددو صال دد   صالماددير  صالسلددينا الزي الاامددي، صامدبددي، صبادد  
المت وفةا صأقسل  اب امايتذس االم البخيبغ صطيه  الجزا  غ صتوف،ق اميوب ا صردزع 

تدب فلد  كمي يكز ون إلدب البحدث فد  االجتمديع صالتديبيخ صامد ا صتاادق بيإلصدلح صا
 لمي صج  م  أحوال الا   اإلدابية صاللليالة. 

اجتمع بف،ق الاظدم إلدب أحد اب الا مدير،،  صتاادم الاغدة الت الدةا صتضد   مد  الجمعلدي  
اللليالة الل ية صصقف  اب الاكف صاالاتس اد صاالاتاميبا فا ذ يكتض  صيابا ف  ج أس 

 صص احة لاته امرظيب إلل . 
صمكهددي ارتضددل إلددب اماددتيرة ثددم  دديد إلددب دمشددقا 1892 زاب بف،ددق الاظددم م دد  اددكة

إلدددب م ددد  ه بدددًي مددد  م دددييضة اللددداطي  محددد اب الدددسلدا صفددد   1894للغيدبهدددي  ددديي 
الضيه س تا   الاظم  ادب أ دلي الدسلدا صات دل بحاضدة اإلمديي محمد   سد ها صفد  هدذه 

م. فافديد الحاضة ابيب ال تدي  صالما د ي  أم ديل قيادم أمد،  صفتحد  ز ادول صحلد   يصد
مددد  مجيللدددهم صادددذلك ات دددل بيلشدددلخ  اددد  يوادددف صددديحب ج يددد س المؤيددد ا ص ددد   
م طاب ايمل هللامحم  ف ي  م  ز مي، اإلصلح ف  م  ا في تم   ف  رال  ف  س 

 اإلصلح اللليا  صاالجتمي  . 
كمدددي ار ددد   الاظدددم إلدددب ال تيبدددة صالت دددكلفا صأ دددذ يكشددد  المضددديال  صال باادددي  فددد  

جتمدديع صاإلصددلح فدد  اس يددي  الج ا دد : امهدد ايا صالمضطددما صالاددوا، التدديبيخ صامد  صاال
صف  أشه  المجل : المضتطف الهللا صالمكديبا صالموادو ي  فوثضده صدلت  باامدي، 

 صاتي  صاليا  م  . 
كمدددي ار ددد   الاظدددم إلدددب تاادددلس الجمعلدددي  اللليادددلةا فارشدددا مدددع صدددحب  )جمعلدددة 

لشخ دلي  مد   د   صأتد ال صجد اس صأبمد ا الشوب  الا ميرلدة( الحد سا صف،هدي ابديب ا
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صايره لهي صدحلاتهي يحد ب الضلدم الا بد  ف،هدي. صايرده هدذه الجمعلدة قسدل ذلدك تطبدع 
المكشددوبا  صتددذيع السليرددي  فدد  الددوط  الا بدد  صفدد   ،دد ه. صتكسهدده الجمعلددة )االتحدديد 

فد   صالت ق ( إلب  ط  هذه الجمعلة صأث هيا فلاه إلب التض   مكهي صاال تمديد  ا،هدي
مضيصمددة الظاددم صالطغلددين صل دد  الشددايب اددين يختاددف فدد  اددل مكهمدديا صامهدد ا  تبي دد  
ب،كهمددي... فجمي ددة االتحدديد صالت قدد  ادديروا ياتمدد صن  اددب الاك دد ية الت الددة فدد  بفدددع 

 الجكس الطوبار ا أمي جمي ة الشوب  ف يروا ي ي صن الح ية لاشاو . 
فد  ت دوي  جمعلدة   بلدة اد يةا  لذا ااب بف،ق الاظم مدع صد يض  الشدلخ بشد،  ب دي

ه فهي التاللف ب،  أم ا، الجزي س الا بلةا صاللا  ف  جمع شدمل الاد   لحاد  حضدوق 
الا   ف  ال صلة الا ميرلةا صالامل لملتضسل يا،  إلد،هم أمجديدهم صتديبيخهم. صقد  اديق 
إلب تاللف هذه الجمعلة مي ظه  م   اف ال صلة الا ميرلدة باد  ار لديبهي فد  حد   

لساضينا صب ا  ط  صقو هي ف  ب اث  الغد ب،، ا فدكه  الاظدم مدع زمل د  مد  الليادة ا
ف  تاالس حدز  اللم ازيدةا لدئل ي د،ب امقطديب الا بلدة  طد  االرهلديب الدذغ يضدع 

  اب الايصمةا صلل با ال قط  ف  مكجب م  اللضوط ف يلة لدصبب،، . 
  قومدد  صأمتدد  صبددلده حتددب صظددل بف،ددق الاظددم يامددل فدد  امحددزا  صفدد  الللياددة لخ،دد

اددي،  صددحت ا فامددي قيمدده ال ددوبس الا بلددة صتلددامه الحاومددة الفل ددالة مضيل،دد  الددسلدا 
 دديد الاظددم إلددب دمشددق زا دد ًا فياددتضسات  الددسلد  ،دد  ااددتابيلا ص   دده  الدد  أن يتضادد  
باددد  ال  يادددي  ال سددد  ا في تدددذب للدددو، صدددحت ا صلزهددد ه فددد  المكيصدددبا ص ددديد إلدددب 

 دابه. الضيه س صالزي 
صق  أر جدب المجمدع الاامد  الا بد  فد  دمشدق باتيبدي  الاظدم صبص دة أاداوب  صجم،دل 
  ميت  لاا بلةا فيرتخب    وًا م ااًل إكبيبًا مييدي ا صل ك  لم يدتا لد  أن يشديبل فد  
أ ميلد ا صارمدي أصصددب بماتستد  ااهدي ه يددة إلدب المجمددع الاامد  الا بد ا صهدد  فد  رحددو 

 . 1925اس ال تب. توف  ف  الضيه س اكة ألف مجا ا ااهي م  أر
 م   ثيبه: 

 د اتي  )ال بصس الحاملة لاكيشئة اإلالملة(. 
 د اتي  )السلين ف  أابي  التم ن صالام ان(. 
 د بايلة )السلين ف  الفلة ارتشيب امديين(. 
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 د )الجيماة اإلالملة ف  أصبصبي(. 
 د )اللوارا الا  ية ف  المبيحث الااملة(. 

أشددده  مشددديه،  اإلادددلي( اتدددب مكددد  أببادددة أجدددزا، طباددده مددد ابًاا صل كددد  لدددم يتمددد ا دددد )
 صااتاي ه ب  الشه س ف  أقيص  السلد صدار،هي. 

 د )تكسل  االفهيي إلب مطيلب الحليس االجتميعلة ف  اإلالي(. 
 د مجمو ة  ثيب بف،ق الاظما  ك  بجماهي شالض    مين الاظم. 

محاوظ ف  داب ال تب الظيه ية. صش ع بو دع اتدب لدم م   ثيبه الخطلة ديوان شا  
يتمهدي مكهددي: تديبيخ الللياددة اإلادلملةا صبادديلة فدد  الخدل  بدد،  التد ل صالادد   اتددب 

صاحة. صل  ال  ،  م  المضديال  فد  الكدواح  االجتميعلدة صاللليادلة رشد    67مكهي 
 ف  اس يي  المجل  صالج ا  . 

 الم اجع: 
دددد 166ا ص)1961، صمايصدد صنا داب المادديب ا م دد ا ددد د. ادديم  الدد هين )قدد مي

172 .) 
د يوادف أادا  دا د  )م ديدب ال باادة امدبلدةا ب،د ص ا ماتبدة لسكدينا الطبادة امصلدب 

 (. 472ا 471ا ص)2000
د  س  الوهي  ال ليل  )مواو ة الللياةا المؤالة الا بلة لا بااي  صالكش ا ب،د ص ا 

 (. 826،827ا ص)1981الطباة امصلب 
 1994ددد جم،ددل  ويدد ا  )أ ددلي ره ددة الادد   فدد  الضدد ن الاشدد ي ا الطباددة امصلددب 

 (.100ص)
 ـــــــــــــــ
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 عبد العزيز الرنتيسي.. الطبيب الثائر
 

17/04/2004 
 هكيدغ دصياي  *    

   ال رتلل  إلب ال ف،ق ام اب
الضد بس  ادب  شخ لة مكطالة صبزيكةا صل كهي قيدبس  ا  إثيبس حكق اإلاد ا ،ا،، . يمادك

إثدديبس صتاسئددة الشدديبع الاالددط،ك ا إال أن ال  ،دد ي  ياتسدد صن مواقادد  تم،ددل إلددب ال مويددة؛ 
فهدددو يكددديدغ ب ددد   ادددل إاددد ا ،ا  فددد  أغ مادددين صزمدددين. لددد  ادددجل حيفدددل بيلك ددديل 
ا دف الشدلخ يياد،   صالجهيد صال  وسا ال يخاو مد  اال تضديال  صالتادذيب صاإلباديد. إرد    

صمة اإلالملة )حميس(ا ال اتوب  سد  الازيدز ال رتللد . صتاادس ف  اليدس ح اة المضي
حليتدددد  ملمددددا الالقددددة بددددد،  االحددددتلل صشدددد ا ا المجتمدددددع المختااددددةا صتسدددد،  اليادددددة 

 الحاومي  اإلا ا ،الة المتايابة تجيه الشاب الاالط،ك . 
 الس اية 

صالمولددود فدد   رشدا  سدد  الازيددز ال رتللد  ابدد  يسكددي الض يدة المهجدد س )بدد،   لدضلن صييفددي(
قس،دددل التهج،ددد  فددد  أاددد س ماتزمدددة صمحيفظدددة فددد  مخدددلم  دددين يدددورس  23-10-1947

للجئدد،  الاالددط،ك،، . لددم يمكادد  صددغ  اددك  مدد  الامددل لملددي  س  ي اتدد  الماورددة مدد  
فدد دا؛ ح،ددث اشددتغل صهددو فدد   مدد  ادده اددكوا  فاددم ياهددو مددع أق اردد  صلددم ياددش  11

 ل تا ، ها ص يلم  ال غ، . شضيصا  الطاولةا اين هكيل أكس  م  ذلك يشغ
ا صتوجدد  إلددب م يكددة اإلادداك بية الم دد ية 1965أرهددب ال رتللدد  دبااددت  ال يرويددة  دديي 

ل،اتحددق بجيماتهدددي صيدد بس الطدددب؛ ح،ددث أرهدددب دبااددت  الجيمعلدددة بتاددوق صتخددد ج  ددديي 
ص يد إلب قطيع  زس. لم تضدف أحلمد   كد  هدذا الحد   ادب الد  م مد  صداوبة  1972

 ي صأف اد أا ت  امح   ش . الظ ص  الت   يشه
لمع رجم ال رتلل  ف  الا ي  م  المجيال  ادوا،  ادب ال دا،  الاامد  أص الاماد  أص 
الدد  وغ صاددذلك الجهدديدغ؛ فضدد  ح ددل  اددب دبجددة الميجلددت،  فدد  طددب امطادديل مدد  
م يكدددة اإلاددداك بيةا باددد  أن  ددديض إ ددد ابي مدددع زمل ددد  فددد  الملتشددداب محتجدددي  ادددب 
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،  الاادما صاللدا  إلدب أبض ال كيردةا ص مدل باد  أن  ديد فد  مكاهم مد  الكهدل مد  ماد
 . 1976ملتشاب ريص  ف   ين يورسا صذلك  يي 

شغل ال اتوب ال رتلل  الا ي  م  المواقع ف  الامل الايي؛ مكهي:   وية ه،ئة إدابية 
فدددد  المجمددددع اإلاددددلم ا صالجمعلددددة الطسلددددة الا بلددددة بضطدددديع  ددددزسا صالهددددلل امحمدددد  

 1978مدددل فددد  الجيمادددة اإلادددلملة بم يكدددة  دددزس مكدددذ افتتيحهدددي  ددديي الاالدددط،ك . ص 
 محي  ا ي بس  ام الوباثة صالطا،الي . 

  اال تضيل امصل   
   رجيس ال رتلل  م  محيصلة اال تليل امصلب

كين أح  اليدي  ح اة اإل وان الملام،  اللباة ف  "قطيع  زس"  ك مي ح ثه حيدثدة 
صد مه ف،هدي مضطدوبس صده،ورلة ادليبس لامديل فالدط،ك،، ا  المضطوبسا تاك الحيدثة الت 

فضتاه صأصيبه جملع م  ف  اللليبسا صا تس   هذه الحيدثة بارهي  مدل متامد  بهد   
الضتددددل ممددددي أثدددديب الشدددديبع الاالددددط،ك ؛  يصددددة أن الحيدثددددة جددددي،  بادددد  االدددداة مدددد  

طدددل  االادددتازازا  اإلاددد ا ،الة التددد  اادددته فه ا امدددة الشدددبي  الاالدددط،ك ؛  يصدددة 
الجيماي  الذي  ايروا دا مي فد  حيلدة مد  االادتكايب صالمواجهدة شدب  ال،وملدة مدع قدوا  
االحتلل. صق    جه  اب إث  حيدثة الل،  المتام س هذه ملد، س  اويدة  ي دبة فد  
)جبيللي( أد  إلب اضوط شه،  ص  د م  الج حبا فيجتمع قيدس اإل وان الملام،  ف  

لل   ادب إثد  ذلدكا صت ابادوا اممد ا صاتخدذصا قد ابا مهمدي قطيع  زس ص اب بأاهم ال رت
يض دد  بإشددايل ارتاي ددة فدد  قطدديع  ددزس  دد  االحددتلل ال دده،ور . صتددم اتخدديذ ذلددك 

ا صتضددد ب اإل دددلن  ددد  "ح ادددة 1987الضددد اب التددديبيخ  فددد  ل،ادددة التيادددع مددد  ديلدددمس  
ملة فددد  المضيصمدددة اإلادددلملة " ااكدددوان لاامدددل االرتاي ددد  الدددذغ يم دددل الح ادددة اإلادددل

فالددط، ا صصدد ب السلددين امصل موقاددي بددد "ح.ي.س". هددذا السلددين التدديبيخ  الددذغ أ ادد  
ب اية االرتاي ة صالذغ اتب لهي أن تغ،  صج  التيبيخا صب أ  االرتاي ة صارطاضه م  
 المليج ا صااتجي  الكيسا صب أ الشاب الاالط،ك  م حاة م  أف ل م احل جهيده. 

يومدي  37أغ باد  - 1988جمادة الخديمس  شد  مد  يكديي  صفجاس با  مكت ف ل،اة ال
إذا بضدددوا  اس،ددد س جددد ا مددد  جكدددود االحدددتلل تحيصددد  مكدددزل  -مددد  ارددد الع االرتاي دددة

ال رتلل ا صتلوب با  الجكود ج بان فكي، الس،ها ب،كمي قديي  د د   د  مدكهم بتحطدلم 



 535 

ي  اديروا البي  الخيبج  باكدف شد ي  محد ث،  أصدواتي فدزع بلدسسهي أطايلد  ال دغيب الدذ
م ل صديع.   يكيمون اح 

ارتهددب االقتحدديي بي تضدديل الدد اتوب للاددون هددذا ب ايددة ملدد، س اال تضدديال ا صب ايددة ملدد، س 
 الجهيد صاإلبايد. 
 به،  الماتضل  

ارتلددب ال رتللدد  إلددب جمي ددة اإل ددوان الملددام،  لل ددبا أحدد  قيدتهددي فدد  قطدديع  ددزسا 
 . 1987ميس" ف   زس  يي صياون أح  مؤال  ح اة المضيصمة اإلالملة "ح

صاددين أصل مدد  ا تضددل مدد  قدديدس الح اددة بادد  أن أشددااه ح اتدد  االرتاي ددة  الاالددط،كلة 
 21جدد   ا تضيلدد  لمدد س  15/1/1988؛ فادد  1987امصلددب فدد  التياددع مدد  ديلددمس  

يوًمددي بادد   دد ال بيميدد غ ب،كدد  صبدد،  جكددود االحددتللا الددذي  أبادصا اقتحدديي   فددة رومدد  
  هم    الغ فةا في تضاوه دصن أن يتماكوا م  د ول الغ فة. فيشتبك ماهم ل 

؛ ح،ددث ظددل محتجددًزا فدد  4/3/1988صبادد  شدده  مدد  اإلفدد اج  كدد  تددم ا تضيلدد  بتدديبيخ 
ادجون االحدتلل لمد س  ديم،  صر دف الادييا صصجهده لد  تهمدة المشديباة فد  تااددلس 

فدد  التحض،ددق  صالدديدس )حمدديس(ا صصددلي ة المكشددوب امصل للرتاي ددةا ب،كمددي لددم ياتدد  
. ثم  ديصد 4/9/1990بش ، م  ذلكا فحوام  اب قيرون "تيم، "ا للطاق ا اح  ف  

؛ ح،دث ا تضدل إدابي،دي لمد س 14/12/1990يوي فضدب بتديبيخ  100االحتلل ا تضيل  با  
  يي ايمل. 

صلم يا  فضب به،  الماتضل  اإلا ا ،الة بل صالاالط،كلة أي ي؛ فض  ا تضل أببع م ا  
شددهً ا بلددسب مطيلستدد  اللدداطة  21ن اللدداطة الاالددط،كلةا اددين    هددي لمدد س فدد  اددجو 

 . 1998الاالط،كلة بيل شف    قتاة الشه،  مح،  ال ي  الش يف ف  ميبس " ذاب" 
     م اب الغ بة  

   مضيتاو حميس يحلطون بيل رتلل 
مددد  رشدددطي، صادددوادب ح اتددد  حمددديس صالجهددديد  400أرْباددد  مدددع  1992-12-17صفددد  
م  إلب جكو  لسكين؛ ح،ث ب ز اكيطق بام  بيام المبا ي  الذي  بابطوا فد  اإلال

مخلم الاودس ف  مكطضة م ج الزهوب؛ إلب يي اداطي  االحدتلل  ادب إ ديدتهما صتاس،د ا 
    بف هم لض اب اإلبايد. 
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صا تضاتد  ادداطي  االحدتلل فددوب  ودتد  مدد  مد ج الزهددوبا صأصد ب  محامددة إادد ا ،الة 
 . 1997ًمي بيللج ؛ ح،ث ظل محتجًزا حتب أصااب  يي  لا ية  ال  حا

صتما  ال رتلل  مد   ادق جسهدة مايب دة قويدة الرخد اط الح ادة فد  أغ مؤالدة مد  
مؤالددي  اللدداطةا أص د ددول الح اددة فدد  ارتخيبددي  تحدده اددضف اتادديق أصادداو الددذغ 
قيمدده بموجبدد  اللدداطة الاالددط،كلة. صقدد  أد  مواقادد  هددذه إلددب تا  دد  لادد س  مالددي  

ا بشدد ط  دد ي اإلدال، بدداغ ت دد يحي  2002ا تضدديلا صأفدد ج  كدد  الادديي قسددل المي دد  
  وصدي باد   د ض   يطدة -تاسط الشديبع الاالدط،ك ا إال أن مواقدف د. ال رتللد  

أثددديب  حكدددق إاددد ا ،ل؛ فضددد  أ اددد  ال رتللددد  مايب دددت  لاخ يطدددة صمغ حدددل  -الط يدددق
 اام  أص مايص ي  مع الا ص اإلا ا ،ا . 

  رتلل  ااتشهيد ال
صبا  أن ا تيله ي  الغد ب اإلاد ا ،الة الشدلخ الضا،د  الضي د  أحمد  يياد،  بيياده الح ادة 
الدد اتوب ال رتللددد   الادددة لددد  فددد  الددد ا لا لللدد،   ادددب الددد ب  حددديمل شدددال الجهددديد؛ 
لل  ، دب  اللدي  ي  رحدو امق دبا إلدب أن تماكده مكد  يد  الاد صانا فياتشده  مدع 

إادد ا ،الة ااددته فه اددليبت  فدد  شدديبع الجددل، بمكطضددة مدد  م افالدد  فدد   دديبس جويددة  3
 .2004-4-17الغا غ شميل م يكة  زس ملي، اللسه 

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ الحصري.. ولسان الصدق في اآلخرين
 

كين م  د وا   ا،ل   إب اهلم أن يجال ل  ببد  للدين صد ق فد  اآل د ي ا ف،كطدق 
حضق   ل  ذلك ف ين ل  الدذا  الجم،دل.. صال شدك   أللكة الكيس بيل كي،  ال .. صق  

أن هددذه أمكلددة ادددل ملددام أن يبضدد    ذاددد ه بدديلخ،  صيجاددل  ابددد  حلدد  ثكددي، الكددديس 
 صاطلق أللكتهم بيل  ي، ل  صهذا م   يجل البش   ص لمي  الالح.

صحددد ي كي ال،دددوي  ددد  بجدددل رشددد    حلددد  اددد، ت  فددد  الاددديلم، ا صجادددل اادددم  م تبطدددي 
الددذا  صأحلددك  )كددلي ب  الادديلم، ( فددل يددذا  الضدد  ن صأهادد  إال صيلددسق  اددب باف ددل 

امللكة ذا ه صيليبع الكيس بم ح  صمي أش   هذا أن ت دون د وتدك إلدب   صح اتدك 
 ف  الحليس م تبطة بالي  .

الشدددلخ محمدددود  ا،دددل الح ددد غ صاحددد  مددد  أشددده  قددديب   الضددد  ن صأحددد  أقطدددي  الدددتلصس 
  م   صح هي صل   ف  الاديلم اإلادلي ااد ا شده  لد  ال  ،د صن بارد  صالت ت،لا للس ف

أف ل مد  جدود الضد  ن صبتاد ا فادم ياد  مجد د قديبئ أص صديحب صدو  يهدز الوجد ان 
 بل اين بجل يعلش الض  ن فلعلش  ما  م  يلما .

 صالدت 
 17ا صهدو يوافددق 1335صلد  الشدلخ محمددود  ا،دل الح د   فددب  د س ذ  الحجدة اددكة 

 ا بض ية شس ا الكماةا م از طكطي بمحيفظة الغ بلة بم  .1917   يي م  استمس
حا  الض  ن ال  يم صاك  ثمين اكوا ا صدبس بديمزه ا ثدم تاد س ل باادة  ادوي الضد  نا 

 صح ل  اب شهيدس ف  الض ا،ا  الاش .
=  1364تضد ي الشددلخ المتحددين اإلذا ددة للضدد أ فد  إذا ددة الضدد  ن ال دد يم الم دد ية اددكة )

ف ين ت ت،ب  امصل بد،  المتضد م، ا صارطادق صدوت   سد  امث،د  إلدب الملدام،  ( 1944
 ف  ال ماين.

بقددب صادد،ل لهدديا  1959 دد،  ماتشددي لامضدديبئ الم دد يةا صفددب  دديي  1957صفددب  دديي 
صبا   يي  ،  م اجاي صم ححي لام ديحف بديمزه  الشد يف باجكدة الضد  ن صالحد يث 

 بمجمع البحو  اإلالملة.
 ضيبئ شلخ  موي الم
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صدد ب قد اب جمهددوبغ بي تلديب الشددلخ محمدود  ا،ددل الح د   شددلخي  1960صفدب  ديي 
لاموي المضيبئ الم  يةا صفب راس الوقه ا تيبت  صزابس امصقي  ملتشيبا فكلدي لشدئون 

 الض  ن ال  يم.
اين الشدلخ الح د غ أصل مد  ادجل الم دحف الم تدل اديمل  1961صف  ح صد  يي 

لمد س  شد  ادكوا ا ثدم ادجل الضد  ن ب صايدة صبش  د  لمذا ة صظل ي  ح ب  صح، ا 
ردديفع ثدددم قدديلون  ددد  ردديفع ثدددم الدد صبغ  ددد  أبدد   مددد ص صمدديزال الكددديس إلددب يومكدددي هدددذا 

 يكتااون بذلك الت ا  الاظلم صالخ،  الاملم.
 بحل  ق  رلة

ق ب الشلخ محمود  ا،دل الح د غ جيربدي طدويل مد  حليتد  متدكضل بد،  باد ان الاديلم 
هم الي   تايلب صيشكف  ذان الملام،  بلميع  يي  الذا  الحالما اإلالم  يلما

صمد  المماد  أن رضدول إرد  ال ت ديد توجد  دصلدة إادلملة إال صقد  زابهديا صايرده لد  ف،هددي 
 مواقف با اةا صت ل بهي ذا   حلكة.

 صاذلك زاب الشلخ الا ي  م  السا ان  ،  اإلالملة يلمع جيلليتهم اتي  ببهم.
لح    بحم    تايلب أصل م  بتل الض  ن ال  يم ف  ال ورج س امم يا ا صالشلخ ا

صأذن ل دددلس الظهددد  فددد  مضددد  اممدددم المتحددد سا صقددد أ الضددد  ن بضي دددة المادددول صال لادددي، 
ال سددد   باكددد ن أثكدددي، زييبتددد  الرجاتددد ا. صأي دددي زاب أر صرللدددلي صالااسددد،  صال ددد،  صالهكددد  

 صاكغيفوبس ص ، هي م  با ان الايلم.
م   ج،ب مي حد   أرد  أادام  ادب ي يد   شد ا  مد  الكديس فد  أرحدي، الاديلم صادين ص 

للدددمي هم الضددد  ن مكددد  امثددد  امكسددد  صاللدددسب امصل فددد  إادددلمهم: فاددد  ف رلدددي أ اددد  
ا صفد  أم يادي 1965اإلالي  اب ي ي   ش س ف رلد،،  صذلدك فد  زييبتد  لدسلدهم ادكة 

 صرلددي،( للااكددوا إاددلمهم  اددب ي يدد  قدديي بتاضدد،  الشددهيدس ل ميرلددة  شدد  شخ ددي )بجدديال
 بحم   .

صاين لاشلخ ف  شه  بم دين الماظدم مد  ادل  ديي بحدل  لاد صل اإلف يالدة صالا بلدة 
 صاما،وية لض ا،س الض  ن.
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صالددب جيرددب الضدد ا،س اددين الشددلخ يحي دد  فدد  ا ،دد  مدد  الجيماددي  الم دد ية صالا بلددة 
باديلة رس،ادة بدل هد  أ ظدم باديلة فد   صاإلالملة فد   ادوي الضد  نا فضد  ادين  يلمدي ذا

 درلي الااوي صالمايب  لتااضهي باف ل الي صهو الي    ز صجل.
صاين الشلخ أي ي م اجاي ل تي    اوا، ف  اإلذا ة مختسد ا لاضد ا، الجد د أص م اجادي 
ل تيبدددة الم دددحف  دددم  لجكدددة م اجادددة الم ددديحفا ادددذلك ظدددل شدددلخي لضددد ا، الاددديلم 

 ي   يمدي إ ديفة إلدب اورد    دوا فد  مجمدع البحدو  اإلادلملة اإلالم  ط،اة  ش
 بيمزه  الش يف.

 مؤلاي  الشلخ
صق  ت ل الشلخ اكزا ذا  ا م  الاام تم ل ف  أك   م   ش  مؤلاي  ف   ادوي الضد  ن 

 ال  يم مكهي :
 أحايي ق ا،س الض  ن ال  يم.

 الض ا،ا  الاش  م  الشيطسلة ص ال بس .
 ما فة الوقف صاالبت ا،.مايلم االهت ا، إلب 

 الاتا ال س،  ف  االاتايذس صالت س،  .
 أحل  امث  ف  تيبيخ الض ا، امبباة  ش  .

 مع الض  ن ال  يم.
 ق ا،س صبش    ريفع الم ر  .

 ق ا،س ال صبغ    أبب  م ص الب  غ .
 روب الضاو  ف  ق ا،س اإلميي ياضو  .

 اللس،ل الملل  ف  ق ا،س اإلميي أبب جاا  .
 حل  المل س ف  الجمع ب،  الشيطسلة صال بس.

 الكهج الج ي  ف   ام التجوي  .
 بحلت  ف  اإلالي .

 ص ل  مضيال    ي س ف  مجاة لوا، اإلالي ص ، هي.
 ت  يم
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صاين الب  لهدذا الاادم الجدم صالامدل الد ا ب أن ترد   ثم تد  فد  الد رلي قسدل اآل د سا فكديل 
تضد ي ا لمايرتد ا أب زهدي جدي زس ال صلدة التض ي يدة مد  الشلخ الح  غ الا ي  م  امصامة 

 .1967الطبضة امصلب  يي 
 الح  غ صال ا

ب ددم أن الشددلخ اددين ا ،دد  اماددايب صأردد  اددين ردديدبًا مددي يجاددس مددع أبكي دد  ل  دد س ارشددغيل  
بديلض  ن صبادديلة تلصتدد  صق ا،تدد  صا د اد ال تددب الخيصددة؛ إال إردد  د ب دم اددل ذلددك د اددين 

بكي، صت ب،تهم صتكشئتهم تكشئة ديكلدة أص بديم ص ق  رلدة؛ فضد  ادين يدول  يهتم بإ  اد ام
 تحفل  أبكي   الض  ن  كيية  يصة امي يحا  ذلك  ك  أح  أبكي   فلضول:

لضدد  اددين أبدد  أبددًي حكورددًي جدد ًاا صاددين يهددتم اهتميمددًي شدد ي ًا بحادد  الضدد  نا صقدد  ااددتطاكي 
ين ياط  ال م  حاد  ادط ًا قد ش صديس جملاًي حا  الض  ن ايمًل صالحم   ا صق  ا

بجيرب م  صف  ال،وم ا صاذا أباد زييدس يلال ميذا تحا  م  الض  ن  فإن حا  صتاكد  
 هو م  ذلك أ طيه.

صقدد  ايردده لدد  فالدداة فدد  ذلددك فهددو يؤادد  دا مددًي  اددب حادد  الضدد  ن ال دد يم حتددب رحظددب 
ايرده الكتلجدة أن التدزي ب  ي    ا،كي ثم ب ي الوال ي  فك يفا بزييدس ف  الم د ص  ص 

 كل أبكي   بيلحا  .
ي اددين ياط،كددي  دد  اددل اددط  رحاظدد   ملددة  شدد  ق شددًي 1960صأذادد  أردد  فدد   دديي 

ص ش س جك،هي     ال جز، م  الضد  ن رحاظد ا صادين يتديبع ذلدك ا ،د ًا إلدب أن حاد  
 كل أبكي   ذاوبًا صاريثًي الض  ن ال  يم ايمًل صالحم   .

  يتمة اللا ا،
لشلخ ق  بكب مجماي ديكلي ي م ماه ا أزه يي صملج ا بض يت  )شس ا الكمادة( صبكدب كين ا

 ملج ا بيلضيه س.. صأصصب قسل صفيت  ب اث أموال  لخ مة الض  ن ال  يم.
ي  كدد مي  دديد مدد  بحاددة مدد  اللدداودية م ي ددي  1980صايردده ب ايددة المدد ض فدد   دديي 

مدد  مدد ض الضاددب الددذغ اددين  )كمددي يحادد  أحدد  أبكي دد ( صقدد  زاد  كددي، اللددا  صاجهدديده
يادددير  مكددد ا إال أن المددد ض اشدددت   الددد  باددد  ثلثدددة أيددديي مددد   ودتددد  صر دددا امطبدددي، 
ب دد صبس رضادد  إلددب ماهدد  الضاددب.. صقدد  تحلددكه صددحت  بحمدد    فادديد إلددب الس،دده مدد س 

 24أ    حتب ظككي أر  شا  تميمي صظ  هو اذلك.. إال أر  ف  يوي االثك،  الموافدق 
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ي صباد  أن أد  صدلس الاشدي، مبيشد س في ده بصحد  إلدب بيبيهدديا  1980ردوفمس   ديي 
صأادام الدكاس إلدب  يلضهدي باد  أن مدد الد رلي ق ،ارديا ل،اضدب د إن شدي،   د بشد   الكسد  
محم  صاب    ال  صاام: "يضيل لضيبئ الضد  ن: اقد أ صابتدق صبتدل امدي اكده ت تدل فد  

م   الشددلخ بحمددة صاادداة صأادداك  فلددلا الدد رلي فددإن مضيمددك  كدد    دد   يددة تض لهددي فدد ح
 جكيت .. أم، .

 ـــــــــــــــ



 542 

 محمود شاكر المقاتل التراثي الشجاع
 

كمي يادون الخ،د  فدب حلديس الاظمدي، يادون الخ،د  فدب مدوتهم أي دي ؛ ذلدك من حلديتهم 
  طي، اس،  . صمن موتهم تكسل  إلب م  با هم للحماوا ال ايلة صيواصاوا المل، س.

أن الاظمي، فب التيبيخ قا،ل ا فدإن مد  يحدذص حدذصهم قا،دل أي دًي ا صتادك حامدة صامي 
  فدب البشدد  ا فدديهلل ادبحير  صتادديلب ي دداا أمدة ب ددلح فدد د .. صهادذا اددين امرسلددي، 
الذي  باغوا بايال    إلب البش  ا من البش   جزصا    الض ي،  اب  في  البش  

ل اللددمي، لحلددم هددذا الدد ا، صحتددب ال يتددابب بشدد  بادصيددة البشدد  .ف ددين ال بدد  أن تتدد  
  اب م   اق البش  .

إن مدد  هددؤال، الاظمددي، الضا،ادد،  اماددتيذ الشددلخ محمددود شدديك  إمدديي المحضضدد،  لاتدد ا  
 اإلالمب فب الا   الح يث .

لض  رب  هدذا ال جدل بحليتد  أمتد  إلد  الكظد  فدب تديبيخ أ لمد  صام دذ مد  هدذا التديبيخ 
ب  أمت  بموت  إلب أن  ا،هي ملؤصللة المواصاة  ادب الط يدقا صاللد،  ا، س ص امي ا صر

 اب ال ب  صاممل فب   ابحير  قي م أن م  ماثوباتكي اإلادلملة ان   يبادث  ادب 
بأس ال مي ة اكة م  يح د لهذه اممة أموب ديكهي ا صيباث الكه ة التب  ااه    

اللمي، صا دحي مد  ادل لدبس صهيديدي ل دل  جذصبهي فب  ام اآلبي، صامج اد للظل مكهج
 الحيد.

 م  هو محمود شيك 
الشددددلخ الااددددم اماددددتيذ محمددددود محمدددد  شدددديك  با دددد  مدددد  بصاد تحض،ددددق التدددد ا  الا بددددب 
اإلاددلمب .. أم ددب حليتدد  فددب بحاددة  املددة طوياددة ص طددي، فلدديض لخ مددة اإلاددلي 

ب صالد د  ادب أذردي  صال فيع    أصول  صمبيد   صالوقو  أميي تليبا  الح اثدة صالتغ يد
التكوي  المز وي .. بحل  كي د با   طي، فليض د مود ي اج  ال رلي صارتضل الب جواب 

 بب ا تيباًي رموذجًي ط،بًيا صق صس حلكةا صف  ًا إالملًي ملتك، ًا .
صلدد  الشددلخ محمددود محمدد  شدديك  فددب اإلادداك بيةا صاددين أبددوه جكدد يًي مدد  جكددود الدد  وس 

 لضيه س صظل يامل لات ه اس، س صا،ل لاجيمع امزه  .صاإلبشيد فيرتضل الب ا
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التحق الشلخ محمود شيك  بيلجيماة الم  ية صب أ جهديده الا د   مباد ًا صهدو ال يدزال 
فددب اللددكوا  امصلددب باالددةا آلدا  حتددب أ ادد  ا ت ا دد  صبف دد  مف دديب أاددتيذه طدد  

 اتوب طدد  حلدد،  حلد، ا التددب تحدديصل الك،ددل مد  التدد ا  الا بددب اإلاددلمب ا فوجد  لادد
 ارتضيدا    ي سا ص يصة ح،  أ ا  أن الشا  الا بب مو وع صمكحول اا  

صب أ شلخكي ياتدب االداة مد  المضديال  الكيبيدة فدب مجادة ال اديلة تحده  كدوان : رمدب 
صدداب صذلددك فددب مواجهددة صدد يحة مااكددة مددع الددذي  ي يدد صن هدد ي ال لددين الح دديب  

 غة الا بلة .الا بب صاإلالمب صالتشالك فب أصول الا
 محمود شيك  بضام محمود شيك 

صبدد  م هددذا الاطددي، المبادد  يضددول الشددلخ محمددود شدديك   دد  الاتدد س امصلددب مدد  حليتدد : 
ق ،ه  ش  اكوا  مد  حلديتب فدب ح،د س زا غدةا ص دللة م د،ئة ا صشداول ممزقدةا 
حتددب  ادده  اددب رالددب الهددلل ا صأن أ لدد  درلددي  ص   تددب ا محضضددي إثمددي يضددذ  بددب 

  بمدي جك،ده ا ف دين ادل همدب يومئدذ أن ألدتمس ب ل دي أحتدذ  بد  إلدب  فب  دذا 
مخدد ج يكج،كددب مدد  قسدد  هددذه الظامددي  المطبضددة  ادد  مدد  اددل جيرددب . فمكددذ اللدديباة 
 ش  م   م   الب أن باغه اللديباة صالاشد ي  اكده مكغملدي فدب  مديب حلديس أدبلدة 

 جيرب .ب أ  أحس إحلياي مسهمي مت ي  ا بارهي حليس فيا س م  ال 
صيواصدددل شدددلخكي الحددد يث  ددد  رالددد  قدددي ل : لدددم أجددد  لكالدددب  لصدددًي إال أن أبفددد  
متخوفددي حددذبا شدد،ئي فشدد،ئي أك دد  المكدديهج امدبلددة صالللياددلة صاالجتميعلددة صال يكلددة التددب 
كيره يومئذ تطغب ايلل،ل الجيب  يه ي الل صد ا صبضوض ال قي م فب رالدب ا صفدب 

اددب  زيمددة مي ددلة أن أبدد أ صح،دد ًا متادد دا بحاددة ط يضددب ا صيومئددذ طويدده اددل رالددب  
 طوياة ج ا ا صبا، س ج ا ا صشيقة صم ، س ج ا ..

بدد أ  بإ دديدس قدد ا،س الشددا  الا بددب اادد  ا أص مددي صقددع تحدده يدد   مكدد   اددب امصددا ا 
صاكتلدسه باد  الضد با  باغددة الشدا  صياد  الشددا  ا ثدم تد بجه صقدد أ  مدي يضدع تحدده 

ل تددي    ا إلددب  اددوي الضدد  ن ال دد يم مددع ا تلفهددي يدد   مدد  اتددب أاددلفكي مدد  تالدد،  
الب دصاصي  م  ح يث باول   صاب    ال  صاام صشد صحهي ا إلدب مدي تاد ع  الد  
م  اتب  امي، الح يث صاتب الج ح صالتاد يل إلدب اتدب أصدول الاضد  صأصدول الد ي  

 اصشئه با  ذلك م  أبوا  الاام .
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  الددزم  صأرشدا هكدديل م بادة جدد س االبت ا لدة  اددب صاديف  شدلخكي الددب اللداودية فتدد ه مد
 المبيدئ صالالم اإلالملة التب ال تتس ل صال تتغ،  .

صمع ب اية اللت،كلي  ب أ ما اة ف  ية أ    مع ال يتدب الاامديرب لدويس  دوض الدذ  
أ ادددد  أن ال دددداحي  ال ا اددددة مدددد  التدددد ا  الا بددددب ي جددددع الا ددددل ف،هددددي لا،ورددددير،،  ا 

ح يشاك فب الشا  الا بب ا صجذصبه ال ضيفلة اار  ي ي  أن يل،   اب صاللت،ك،،  ثم با
 راس ال ب  الذ  ايب  ال  ط  حل،  صالتغ يس،ون.

 ما ات  مع ط  حل، 
إن الددذي  حدد اتهم صفدديس هددذا ال جددل لسلددين بادديلت  إلددب الايمددة قا،ددل مدد  ال تددي  صل دد  

دهم قا،ددلا ل دد  أثدد هم  ماهددم اددين جا،ددل الشددان مرهددم مدد  الكخبددة ا صالكخبددة دا مددي  دد 
 كس،  ص ط، ا فهم م ل الحبة التب يكسه بهي ابع اكيبل فب ال اكساة مي   حبة..

صلض  اين هذاال جل حبة مبيباة مدد صدوت  الد رلي صهدو ال يدزال شديبي لدم يسادل الاشد ي  
صاددين إذ ذال فددب ادد  االاددتا اد الاامددب ح،ددث اددين طيلبددي فددب اللددكة ال يرلددة مدد  االددة 

تب فب أصل شبيب  الجلمب ا صل    ضا  اين ق  اكتمل بيلما فة صالك وج اآلدا  .. ف
إلب الح  الذ  ريزل فل  أاتيذه ال اتوب ط  حل،  صمهمي ت   الكل  التب تواف   ل   
هذا اماتيذ صهو م  ب اتيب  الشا  الجيهاب فإن مو وع ال تي  اين  ط، ا لاغييدة 

. 
س لدد  صهددو  ،دد  حالضددب مردد  مكتحددل فددب لضدد  اددين يدد  ب أن الشددا  الجدديهاب ال أاددي

  ددد  اإلادددلي .صهدددو بهدددذا يكادددب  ددد  اممدددة الا بلدددة اتدددي  حليتهدددي ا فيلشدددا  ديدددوان 
الا   . صبيلتيلب فهو يكاب الكموذج الذ  تح اه الض  ن ال  يم صبهذا يلدضب  د  الضد  ن 

ي  إ جددديزه ا بيإل ددديفة الدددب التددد اعلي  ام ددد غ لهدددذا ال دددلي . صال تدددي  يمدددوج بمات يددد
 متا دس  اب ق ص امرسلي، ا صتيبيخ اممم الليبضة  اب اإلالي .

صلض  لضب هذا ال تي  تاي، ًا صااداي بيادم الح يدة التدب يجدب أن تتدواف  لددبدي، صال تدي  
صالاكير، ا صل ك  صج  مايب ة أصاع؛ من الح يدة يجدب أن ت دون لاسكدي، صلدلس لاهد يا 

 ب الخ،  صللس إلب الش .صأن ت ون ح اتهي دا ل إطيب يوجههي إل
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صلضدد  صقددف امزهدد  الشدد يف  كدد  هددذا ال تددي  صقاددة ت يدد  اإلصددلح صتدد ف  اإلفلدديد. 
صه،ئددة م ددل امزهدد  الشدد يف حدد،  تضددف هددذه الوقاددة إرمددي تلددتا،  با لمهددي ص امي هددي 

 ال بيب الذي  لهم فب الاام ق ي ثيبت  صباوخ  ت،  .
اآلدا     أاتيذه فب ق لة اهدذه فدإن ل   أن يضف شي  فب اللكة ال يرلة م  االة 

هذا يش  االرتبيه ج اا لض  فك  مزا م أاتيذه الذ  حيد    الط يق تاك، ا قويي صا حيا 
صبد  الدد  مددي قدديلا صاددين الدد اتوب طدد  حلدد،  صقتهددي مددل، اللددمع صالب دد .  دديد مدد  

اثكدي بيبيس با  أن حيز أبقب الشهيدا  صجي، ل، دد مي اما  صتاضيه فب الخديبج  د  ت  
الا بددب صاإلاددلمب صد ددل إللدد  بح،اددة مدديك سا جدديز   اددب ال  ،دد ي  ص ددي ه حضددي ق 
ك ، س فب ب يمة صوت  صحل  إلضي، مي يضول فب أاميع الكيس. صأهل الحالضة الذي  ال 
تكطاب  ا،هم هذه الح،ل قا،اونا صل   ادين مدكهم هدذا الشدي  الاتدب فدب االدة امدا ا 

صجدد  أن صجددوده فددب الجيماددة لدد  يددؤد  إلددب الغدد ض  صمردد  اددين مدد  أهددل الحالضددة فضدد 
 الذ  يه   إلل ..

فإذا اين هدذا هدو حديل أادتيذه الدذ  جدي، إلدب الجيمادة ل،تاضدب  كد  فيلبضدي، ف،هدي  سدث 
صأ   سثا صهج  الجيماة ل،تاام م  اتب الت ا  التب تمدد جد بان ب،دو  قومد  صهدب 

 ك ، س صايره ح ،ات  صف، س .
 صمع لويس  وض أي يً 

ذا ايره هذه هب ما اتة امصلب ريزل ف،هي بجل قو  الشالمة صااع الح،اةا فإر  مدع إ
جهود اآل  ي  ا ط ه إلب الت اجع  مي قيلا ص ،  فب اتيب  الشا  الجيهاب مدي ادين 
مو ددع المؤا دددذس ل كدد  أبضدددب فلددد  اددمومًي أ ددد   أزب  بيل تدددي  مدد  أن يضتكلددد  الكددديس 

 .صجااه المطيبع تاز     طبا  صرش ه
ل    ثديب التغ يدب ال تدزال قي مدة بد،  مد  يلدمون أرالدهم بديلم ضا،  صمدي هدم بديلم ضا،  
فتدد   بدد،  الحدد،  صالحدد،  المددي ياتددب  دد  ح يددة ال يتددب صردد   الحدد يث  دد  اتددي  
الشددا  م اواددي فدد  هددذا ال ددلي صالياددة التغ يددب ال ت ددف  دد  المحدديصال  الجدديهاب 

  بهي ال صلة صتكاق  ا،هي م  أموالهي ا صل د  حتب إركي بأيكي مكذ  يم،  تض يبي مجاة ت
يدد أس تح ي هددي أحدد  هدددؤال، الددذ  يلددمون أرالددم بددديلم ضا،  الدد ا ،  إلددب ح يددة ال امدددة 
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الخيبجددة  اددب الكظدديي ..بأيكددي هددذه المجاددة تكشدد  الددكص امصل ل تددي  الشددا  الجدديهاب 
 الذ  بجع  ك  مؤلاهي صأد ل فل  تا يل  .

د ده المحضددق الاظدلم محمددود شديك  إلددب الد  ول فددب  اليادة التغ يدب هددذه هدب التددب
ما ادددة أ ددد    ددد  الددد اتوب لدددويس  دددوض ح،كمدددي ز دددم أن ف ددد  أبدددب الادددل الماددد   
صفالددات  لللدده أصدد،اة  كدد ه ا صارمددي هددب مددا وذس  دد  ف دد  أجكسددب . صماكددب هددذا أن 
العبض يددة الا بلددة لللدده عبض يددة  لقددة صارمددي هددب عبض يددة تيباددة صريقاددة ا صا ،دد س هددب 

 الد ي،ا     الا بلة صاإلالي التب جي،  فب اتيبي  ال اتوب لويس  وض .ا
صاكددي رحدددب لدد  أن يادددون صددديدقي مددع الواقدددع صمددع التددديبيخ ل كهدددي م باددة تغ يدددب أمتكدددي 
صابايدهددي  دد  ث صتهددي الحالالددة ا صهددذا  دد ا، لماددلي أصال صقسددل اددل شدد ، يحتدديج إلددب 

 الذي  ي فاور  .
بهددذا الد فع فت دد   لمضددوال  لدويس  ددوض صأجه ددهي  صلضد  اددين محمددود شديك  جدد ي ا

تميميا صهو مي ا ت   ب  ال اتوب لويس  وض رالد   كد مي جمدع مضيالتد  التدب اتسهدي 
   الما   فب اتي ا صقيل إر  لوال ش س اماتيذ محمود شيك  فب مكيقشت  مفيد مد  

  ام  صتحالضة ا ، ًا.
مددود شدديك  صال يا،ددب  امدد  صال صمدد  هكددي فددإن الدد اتوب لددويس  ددوض يا،ددب صادد،اة مح

تحالض . صهذا ا ت ا  حم ريه فب ح،ك  لاد اتوب لدويس  دوض صرحمد ه لد  باد  ادكوا  
مدد  صفيتدد  ل ككددي رحمدد  أك دد  صأك دد  صددكلع اماددتيذ المحضددق الاظددلم محمددود شدديك  فددب 
مضيالتددد  التدددب اتسهدددي فددد  مكيقشدددة الددد اتوب لدددويس  دددوض صجماهدددي فدددب اتيبددد  أبيط،دددل 

فلدد  ق دل  التغ يدب صام دذ  دد  الملتشد ق،  صهدو اتدي  تاالمددب صأادميب الدذغ اشدف 
لام ضادد،  بدديلماكب الادديي الددذي  ي يدد صن أن يا فددوا موقددف الا دد  الا بددب اإلاددلمب مدد  

 ق لة التغ يب ص طوبس ام ذ م  الملتش ق،  .
 ج أس فب الحق

صفددددب اللدددديباة صالخملدددد،  مدددد   مدددد ه ا تضددددل شددددلخكي ظامددددًي ص دددد صارًي ا صاحتمددددل ظامددددة 
 غليهب الماتضل  صبف  أن ياتذب    تملا  ب يك  ص   ذرب هو مك  ب ا، .ص 

صبادد    صجدد  مدد  اللددج  ارتخددب م ااددًل لمجمددع الاغددة الا بلددة فددب دمشددق ا صا متدد  
 ال صلة بجي زتهي التض ي ية ا ثم ارتخب   وا بمجمع الاغة الا بلة .



 547 

 .صفب الايي رال  ااتحق بج ابس جي زس الماك فل ل الايلملة 
صفددب مكت ددف ال مير،كلددي  صاصددل جوالتدد  الا  يددة الكيجحددةا صارتضدد  بشدد س أف دديب رج،ددب 
محاددوظ صزاددب رج،ددب محمددود صصصدداهمي بارهمددي د م ددل طدد  حلدد،  صتوف،ددق الحاددلم د 
مضاد ان لاغد   صلللددي مست د ي ا بددل يضد مين راددس الد ل  التددب ادين أصلددئ م يكديدصن بهددي؛ 

 صلهذا فهم يل، صن فب ط يق الخطا .
 ددكهم: "إرهددم اي يضدد موا شدد،ئًي ما،دد ًا لمجددتماهم صال لض ددييي مجددتماهم ا صلددو ادديروا  صقدديل

يل، صن فب ط يق صحلا ل ين لهم شان     .. صحلا أرهم مجته صن صلهدم جهدود 
دا مة دا بدة ا صل كهدي  دئ،اة ا صبيهتدة فاكد مي أرظد  الدب الوجدود الحالضدب لطد  حلد،  

ا صرج،ددب محادددوظ أباه صجدددودا لدددلس ما،ددد ا أص توف،ددق الحادددلم أص إحلدددين  سددد  الضددد صس 
 لض ييي مجتماهم أص مشيكا ".

صلال ج أس شلخكي فب الحق صفب ال  ع ب  ايره اسبي فب تجيهدل امجهدزس اإل لملدة 
لدد  صلمكهجددة الا دد   إلددب أن بحددل  دد  درلددي الزيددف إلددب بحمددة   التددب صادداه اددل 

 ش ، .
 تحض،ق الت ا 

 دد   لادد اتوب طدد  حلدد،  صال لادد اتوب لددويس صق ددلة محمددود شدديك  لددم ت دد  فضددب الت
 وض صال م   اب شيكاتهميا إرمدي ايرده الادودس بتحض،دق التد ا  إلدب أصدول  صمكيباد  
امصلب التب قيي  ا،هي الاامي، الملامون ا مكدذ ال د ب امصل لمادلي ا هدذا التحض،دق 
 الددذ  ظدددل ممتددد ا حتدددب   ددد ري الحي ددد  قدديي  الددد  شددد،وخ أ دددلي مددد  أبددد زهم الشدددلخ

 محمود شيك  ا صلض  ايره فطكت  أر  اتبع امصل،  صأحلي ط ا ضهم .
صان ق لة جمع الض  ن فب  ه  أبب با  ال  يق ب ب    كد  هدب أصلدب الد بجي  
فدب  ادم تحض،دق التدد ا  اإلادلمب . صمدع أرهددي أصلدب الد بجي  فإرهددي ايرده صافلدة تميمددي 

 الض  ن . لاتاك  م  صحة الكص صصحة رلب  إلب الذغ رزل  ال 
صجمددع الحددد يث صتحالضدد  جدددي، مدد  اورددد  الم ددد ب ال دديرب لاتشددد يع صأردد  شددديبح لاضددد أن 
صما ل لمجماد  إلدب  ،د  ذلدك ممدي يا فد  الكديس  د  مايردة حد يث بادول   صداب 

    ال  صاام م  الض  ن
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إن الم باة اإلالملة جي،  فب تحض،ق الح يث باادم  ،د  ملدسوق فدب تحض،دق تد ا  
ياحددق بدد  الحددق حتددب اآلن صال الملتشدد قون الددذي  يز مددون أرهددم أصددحي   اممددم. صلددم

 ف ل فب تحض،ق الت ا  اإلالمب .
إن  امددي، الحدد يث بددذلوا جهددودا جبدديبس فددب م اجاددة مددي جماددوا مدد  حدد يث لاتاكدد  مدد  
صددحة رلددسهي الددب باددول   صدداب    الدد  صاددام صقلددموا امحيديددث ال ددحلحة إلددب 

ا فمكهدي المتدوات  ا صمكهدي اآلحديد ا صمكهدي ال دحلا لكالد  ا دبجي  ا ، س فب صحتهي 
صمكهددي ال ددحلا لغ،دد ه ا صمكهددي الحلدد  ا ص ،دد  ذلددك ممددي يمادد  ال جددوع إللدد  فددب هددذا 
الااددم الاظددلم الددذ  يجددب أن يلددود حليتكددي ال ضيفلددة صأن رجدد  لضوا دد ه أثدد ا فددب تحالضيتكددي 

  فددب تحالضدد  لاتدد ا  صفددب لاتدد ا  اإلاددلمب ا صهددو اممدد  الددذ  احتددذاه محمددود شدديك
 مكيقشي  لامتغ ب،  صالميبق،  م  الما فة االاتش االة .

صم  هكي تاتب أهملة ال جل صلاه امرظيب إللد  فدب حليتد  صمدي ادين مد  أثد  صفيتد  فدب 
تكسلدد  الاضددول إلددب تدد ا  اممددة صتحض،ددق  امي هددي لدد  بارالددهم بادد  أن يتاامددوا هددذا الادد  

 ام باغة الض  ن صفب الضد  ن صالحد يث صالتديبيخ اإلادلمب  الجا،ل صيلت ماوا أابيب  م 
صمددي ت ادد  لكددي امجدد اد مدد  مخطوطددي  با ددهي بدد،  أيدد يكي صبا ددهي ادد ق  االاددتاميب 
االاتشد اقب مدد   زارددي  اتسكددي . صان محمددود شدديك  لدد   ثدديب جا،اددة فددب تحض،ددق التدد ا  

 م  تال،  صح يث صشا  صر   .
، س ارتخب   وا م اادل لمجمدع الاغدة الا بلدة فدب صرظ ا لمجهودا  الشلخ شيك  ال س

 دمشق ا ص  وا  يمل بمجمع الاغة الا بلة ص  وا بمجمع الخيل ي  .
 كميح ل  ب جي زس ال صلة الم  يةالتض ي ية فب اآلدا  .

ح ل  اب جي زس الماك فل ل الايلملة  يي    اتيب  المتكسب الذ  يضع فب مجاد ي  
رجددز هدذا ال تددي ا ثدم أ دديد تحالضدد  صتكالحد  صتزصيدد ه بوثددي ق مد  الضطددع ال س،د  ا صقدد  أ

 ج ي س .. صبذلك يا  الم    ال ابع الذ  يح ل  اب هذه الجي زس
إن  ثدديب محمددود شدديك  تجاددل مدد  شخ دد،ت   امددي قي مددي بذاتدد  .. فلددي حسددذا لددو حاظكددي 
، هذا الاام ص ماكي ب  صجااكي م  ذلك ال جدل أادوس حتدب ال يتخديذل حدق أمديي  و دي

 بيطل .
 ـــــــــــــــ
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 مسلمة بن عبد الملك.. الفاتح الكبير
 

رح  ال،وي مع ق ة فديتا مد  أ ظدم فديتح  ال صلدة اإلادلملة .. قد  يادون اادم   ،د  
ما ص   ك  ال  ،  م  الملدام،  ل د  أهدل الما فدة بتديبيخ فتوحدي  اإلادلي يا فورد  

ك    محاوظ صال ي  ه جهل حق الما فة .. ق  ياون الكيس ه موا حض  ل   حض   
 الكيس طيلمي أن   تايلب يا ف .

إر  الضي   الملام الاظدلم ملدامة بد   سد  المادك بد  مد صان بد  الحادم بد  أبد  الاديص 
ابددد  أملدددة بددد   سددد  شدددمس بددد   سددد  مكدددي  بددد  ق ددد  الض شددد  اممدددوغ.. أبدددوه أم،ددد  

يدد صن باامددة أمهددي  صي   -المددؤمك،   سدد  الماددك بدد  مدد صانا صأمدد  مدد  أمهددي  امصالد 
صصالدس ملددامة ايردده حددوال   –امصالد: الجددوابغ صاإلمددي، الاددوات  صلدد ن لمددوال،ه َّ ذا اًرددي 

ي. رشدا صت  د ع فد  685اكة اده صادت،  مد  هجد س بادول   صداب    الد  صادام 
ظددددد ص  مهمدددددة حتدددددب تلدددددت مل متطابدددددي  شخ ددددد،ت  الا  يدددددة صاإلدابيدددددة صاللليادددددلة 

 صالالا ية.
،ددده اللددداطةا بكددد  أملدددةا صأهاددد  أمددد ا، صقددديدس ص اادددي،ا رشدددا فددد  دمشدددق فملدددامة مددد  ب

 يصمة الخلفة اممويةا فتاام الض  ن ال  يما صبصايدة الحد يث الكسدوغ الشد يفا صأتضد  
 ادددوي الاغدددة الا بلدددة صفكدددون امد ا صتددد ب   ادددب بادددو  الخ،دددل صالا صادددلة صاللدددبيحة 

صتاضددب  اومدد  صتدد ب  فدد  حلدديس  صال مدد  بيلكبدديلا صال دد   بيللددلفا صالطادد  بيللددكينا
 صاكف صال ه أم،  المؤمك،   س  الماك ب  م صان.

صصالد ه ياد  بحدق أبد ز  ااددي، بكد  أملدة فد  بدلد الشددييا ف دين ح دلًاي  يلًمدي داهلددة ذا 
مضددد بس صذادددي،ا لدددذا أبادددب  سددد  المادددك أادددس شخ دددلة ابكددد  ملدددامة صبددد   ملمحهدددي 

مة رلدخة طسدق امصدل مد  صالد ه صا حة جالة فد  صقده مباد  مد   مد ها صادين ملدا
ادكة اده صثمدير،  مد  الهجد س الكسويدة الشد ياة  –بحمد    تاديلب  –حتب تدوف  صالد ه 

 ي.705
  زصا  مبا س

فدد  اددكة ادده صثمددير،  مدد  الهجدد س  ددزا ملددامة أبض الدد صيا صفدد  اددبع صثمددير،   ددزا 
ن مد  ال صي فاثخ  ف،هم بكيحلة "الم ل ة" ح،دث إرهدي م يكدة  ادب شديطط رهد  جلجدي



 550 

ثغوب الشيي ب،  أرطيكلة صبلد ال صيا صفتا ح وًري ا ،د س مكهدي ح د  "بولدق صام د ي 
 صبولس صقمالم".

صف  اكة ثمين صثمير،  م  الهج س  زا صأ دوه بدلد الد صيا فهدزي   الد صي حتدب د ادوا 
"طوارددة". صفدددتا ملددامة أيً دددي ح ثومددة. صفددد  تلددع صثمدددير،   ددزا ملدددامة صالعبدديس بددد  

 سدد  الماددك الدد صيا فدديفتتا ح دد  " موبيددة" صلضدد  مدد  الدد صي جمًاددي فهددزمهم  الول،دد  بدد 
 صافتتا "ه قاة صقمورلة".

ص دزا ملددامة التد ل حتددب باددل م يكدة بددي  امبددوا  صهد  م،كددي، اس،دد   ادب بحدد  الخددزب 
 صم يكة اس، س مح كةا م  ريحلة أذببلجين.

ح دددوًري ثلثدددة  صفدد  ادددكة اثكتددد،  صتلدددا،  مددد  الهجددد س  ددزا ملدددامة أبض الددد صي فادددتا
صأجاب أهل "اواكة" إلب بدلد الد صي. صفد  ادكة أببدع صتلدا،  مد  الهجد س  دزا ملدامة 
أبض الدد صي فدديفتتا اددك بسا صهدد  ح دد  مدد  ح ددون الدد صي التدد  أقيمهددي الس،زرط،ددون 
لاددددد فيع  ددددد   يصدددددمتهم "الضلدددددطكط،كلة". صالضلدددددطكلط،كلة م يكدددددة ما صفدددددة  يصددددددمة 

يا صهددد  ملدددوبس بلدددوب 330كيهدددي قلدددطكط،  ادددكة اإلمس اطوبيدددة الس،زرطلدددة الشددد الةا ب
ح د، ا ابتاي د  مدي بد،  أببادة  شد  قد ًمي ص شد ي ا صمحلطهدي أك د  مد  اثكد   شدد  
م،ًل م  الجكدو ا صمد  هدذا الغدزص  ديد ملدامة إلدب الد ييب المض ادة فحدج بيلكديس فد  

 هذه اللكة.
"ب جمدة"  صف  اكة ابع صتلدا،  مد  الهجد س  دزا ملدامة أبض "الو ديحلة" صف،هدي  دزا

 صح   "اب   و " صافتتا ح ك  "الح ي  صا صبا".
فدد  اددكة ثمددين صتلددا،  هج يددة صلددب اددالمين أ دديه ملددامة قي ددً ا  يًمددي لاضددوا  الغيزيددة 
الضلددطكط،كلةا فلدديب  اددب بأس جلشدد  المؤلددف فدد  البحدد ا صايردده م يكددة "دابددق" هدد  

 يكدة "ال دضيللة". الضي  س المتض مة لحش  جلش ملامةا صااك ط يق "م  ش" فيفتتا م
صايب ملامة إلدب الضلدطكط،كلة حتدب ردزل " موبيدة"ا صأحلد  ملدامة فد  اليدتد  فبضدب 
محيصً ا لاضلطكط،كلة ثلث،  شهً اا صق  ق،ل إر   يقه بهم الحيل صقاه المدؤن حتدب 
أكل  لا ه الم،تة صالاظما فمدي صهد  صال تدوارب صال  داف  د  الكهدوض بواجبد ا فاضد  

كلة ماحمددة با اددة لاملددام،  بالدديدس ملددامة بدد   سدد  الماددك بدد  كددين ح دديب الضلددطكط،
 م صان.
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 صاي  اليدس صاليدس
باز أبوه  س  الماك ب  م صان  ال ا بخيصة ف  صصلة أبكي   صبكلد  صهدو  ادب فد اش 
المددو ا فضدديل: "أصصددلام بتضددو    فإرهددي أزيدد  حالددةا صأح دد  اهددفا للاطددف ال س،دد  

حق ال س، ا صارظ صا ملامة فيصد بصا  د  بأيد   مك م  اب ال غ، ا صللا   ال غ، 
فإر  ريبام الذغ  ك  تات صنا صمجك م "حيملام" الذغ  كد  ت مدون.." فهدذا ثكدي،  ديط  
دي ادين ملدامة مد   صتض ي  بيلل بملامة بمي ي ل  اب مسال ثضتد  بد  صا تمديده  الد . صحض،

صال يا دون لد  بأًيدي صأمدً اا  قيدس الجهيد اإلالم  بيلكلبة لسك  أملة ال يخيلاون ل  بأًيي
 صياجاصن إلل  ف  أييي المح  صالح ص .

كين ذا بأغ صدهي، صصداة يزيد  بد  المهادب بد  أبد  صدا س قدي ًل: "... إرد  لض،ده بكد  
مد صان فمددي لض،دده مددكهم أمادد  صال أبادد   دد ًبا مدد  ملددامة".. صاددين إدابًيددي حيزًمدديا صبجددل 

 دصلة م  الط از امصل صقي ً ا متم،ًزا.
ين ملددامة ا يًمددي  ييددة ال دد ي صمدد  أم اددة ا مدد  قولدد  يوًمددي لك دد،ب الشددي  : "ادداك " كدد

قيل: ال. قديل: صل دم   قديل: من اادك بيلجزيدل أك د  مد  ملدالت  بيلالدين. فا طديه ألدف 
 ديكيب.

اليً، أاود أص أحم  ل  أ دلي  –صأه   إلب الحل  الب  غ ب      ك   مل ة 
 ا صاين الحل  ي ا  ف،هي.

ين إذا ا دد   الدد  أصددحي  الحددوا ج ص ددي  أن ي ددج  قدديل البكدد : إيددذن لجالددي  ا صادد
فلاذن لهم فلات   صياتك ون ف  محيا  الكيسا فلط   لهي صيهتديجا صي د،ب  مدي ي د،ب 
صدديحب الشدد ا ا فلضددول البكدد : إيددذن مصددحي  الحددوا جا فددل يبضددب أحدد  إال ق دد،ه 

 حيجت .
ا ددداا فلض ددد  حيجدددة المحتددديج صيا دددذ ب،ددد  صادددين ادددمًحي يادددتا بيبددد  صقابددد  ل دددل  ددديد صب 

 الم ط  صيغ،ث الماهو  صيج،  م  ااتجيب ب .
 عبيدس صدييرة

كين ملدامة ب د     كد  يضدوي مد  الا،دل ف،تو دا صيتكادل حتدب ي دبا. صادين بحمد  
  ي ق بوبع  م  ب   س  الازيز ص م  ي دق بدوبع ملدامة. فد  ل ملدامة  ادب  مد  

يه  مدد  بد   سدد  الازيددز أن يح د  موتدد ا صأن يادد  فد  م  دد  الدذغ مددي  فلدد  فاصصد
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 لا  صت ا،ك ا صأن يمش  ما  إلب قس ها صأن يادون ممد  ياد  إد يلد  فد  لحد ها صمد  
المااددوي أن المدد ، ال يوصدد  أحددً ا بددان يح دد  موتدد  صيادد   لددا  صت ا،كدد  إال إذا اددين 

 ي ق بوب   صت يك .
صاجددددب الحدددديكم تجدددديه  صاددددين ملددددامة يددددام  بدددديلما ص  صيكهددددب  دددد  المك دددد  صيادددد  

المحاوم،  صال ي  ب لاحيكم أن يغمب حضوق المحاوم، ا صاين يدؤدغ ف ي دة الحدج 
صيض دد  ب،دده   فدد  ماددة الما مددة مح ًمدديا صيشدد  ال حدديل إلددب ملددج  الكسدد  صدداب   
 ال  صادام فد  الم يكدة الكسويدة اامدي صجد  إلدب ذلدك ادس،ًلا صقد  تدولب إمديبس الحدج ادكة 

 الهج س ف  أييي أ ل  الول،  ب   س  الماك.أببع صتلا،  م  
 ملامة صالخلفة

لم يا  لملدامة بحمد    أمدل فد  تدول  الخلفدة مدع أرد  ادين أحدق بيلمادك مد  ادي   
إ وتددد ا صادددين ذا  ضدددل باجدددا صبأغ اددد ي  يحدددوالن ب،كددد  صبددد،  مغددديم س تشدددق صددداو  

مدي أرد  ادين الملام، ا صاين مد  أك د  الكديس ح ًصدي  ادب بص ال داو  صالوحد سا ا
ياتس  الخلفة صا،اة م  أجل   مة اممة ال  يية مد  أجدل أطمديع شخ دلة صأمجديد 
 أريرلةا صهو بحق   ي اممة أجل الخ مي ا صبذلك حضق الوا،اة صااتغكب    الغيية.
م دب ملددامة مدد  اددكة اده صثمددير،  مدد  الهجدد س حتددب تضي د  اددكة أببددع  شدد س صمي ددة 

إحدد    شددد س صمي ددة هج يددة. صتوقادد  اددين مادددبي   هج يددة قي ددً ا دصن توقددف إال اددكة
م  دددلةا فام دددب ادددل حليتددد  قي دددً اا  اضددد    تاددديلب للادددون  يزًيدددي ال للادددون صالًلددديا 
فوجوده ب،  جكوده ي فدع ماكويديتهم صيز دزع مد  ماكويدي   د صه مد  جهدة أ د  ا فاضد  

لداما صاددين ال كدين الضي د  امصل فدد  ال صلدة اممويددة باد  محمدد  بد  الضياددم صقت،بدة بدد  م
يتادديلب  اددب أحدد   دد صًبا بيرت دديبات  أص مايرتدد  ال فلاددة بدد،  الحادديي صالمحاددوم،   اددب 

 ح  اوا،.
مي  ملامة بحم    تايلب     م  يكيهز ال اباة صالخمل، ا توف  ف  اكة إحد   

يا صايره صفيت  بيلشيي صدف  بمو ع يضديل لد  "الحديرو " 738ص ش ي  صمي ة هج يةا 
تدددب الاددد   صبجدددل بكددد  أملدددة ص ادددب أم يلددد  يباددد  الكددديس صيحزردددون لمزايددديه لضددد  مدددي  ف

 ال فلاة  اًضي صااوًاي صصبً ي.. إ يفة إلب  ام  صأدب  صا م  صجوده صم ص،ت .
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بجددل ق ددب أبباددة أ مدديس  مدد ه بادد  باو دد  مساددل ال جدديل فدد  ادديحي  الجهدديدا صلددم 
ا صما ًهدي.. صهدو أ ظدم يلضب الللف م  ي ه ف  اللكوا  البيالة مد   مد ه إال م دط ً 

م  حيص  الضلطكط،كلة مد  الضديدس الاد   الملدام، . بحمد    تاديلب بحمدة صااداةا 
 صجزاه    اإلالي صالملام،   ،  الجزا،.

 مجاة صو  امزه 
 ـــــــــــــــ
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أيديي رح  ال،وي ف  تورس الخ  ا، قسل ألف صمي ت  اكة بيل دبب. رحد  فد  يدوي مد  
لاهجدد سا فدد  يددوي مشددهودا يددوي اددا  طيلددب مدد  طابددة الااددم إلددب المشدد ق  162اددكة 

 لا بس صالتح ،ل.
صرحدد  ردد   الطددل  إذا أبادصا التح دد،ل يددذهسون فدد  أييمكددي إلددب الغدد  ؛ من الغدد   
أبقددب. أمددي يومئددذ ف دديروا يددداتون مدد  الغدد   إلددب الشددد ق؛ من الشدد ق اددين أبقددب باًلدددي 

 صأ ظم ح يبس.
ي  الددذغ اجتمددع أهددل تددورس لودا دد ا  مدد ه ثلثددون اددكةا   يددب  دد  تددورسا هددذا الشدد

أصددا  مدد  رللدديبوبا صصلدد  فدد  ديدديب بادد ا صذهددب أبددوه إلددب المغدد   فدد  الحماددة التدد  
ج دهي المك وب لاض ي،  اب ثوبس الس اب سا فكشدا فد  تدورس صأ دذ الاادم  د   امي هديا 

 حتب إذا ااتوفب مي  ك هما  زي  اب ال حاة.
هدد صتكضدل فد  الساد انا 172بحل هذا الشي : أا  ب  الا ا ا فيبق تدورس ادكة صهاذا 

صجددي  صددحيبغا صباددب بحدديًباا حتددب صصددل الم يكددةا صاددين لاااددم م اددزانا جيماتددين 
تاكدددب بيلكضدددل صب باادددة الك دددوصا  –إن صدددا التاس،ددد   –كس، تدددين: جيمادددة محيفظدددة 

،ل إلب الكظ  الاضا ا صالبحدث مض هي الم يكة صأاتيذهي امكس  ميلكا صجيماة مج دس تم
 الحضوق ا صمض هي الا اقا صأاتيذهي امكس  أبو حكلاة.

 فض   جيماة الم يكة صلزي اإلميي ميلً ي بحم   .
صايردده لميلددك ه،بددة فدد  ال دد صبا فددل يجدد ل أحدد   الدد ا صايردده ط يضددة تلم،ددذه مادد  

ضد بصن الوقدي ع التد  االاتميعا صاإلقدلل مد  المكيقشدي ا فدل يا  دون الاد صضا صال ي
دي صقددع مدد   لدم تضددعا صي داون لهددي امحاددييا امدي ي ددكع  امددي، الاد اقا بددل يلددالون  مَّ
امحدد ا ا صال ياحددون فدد  اللددؤالا صلددم تاجددب هددذه الط يضددة الشددي  التورلدد ا فجاددل 
يا   ع م  ال ملالة ملالةا صياا ف  ط ح امادئاة  الد ا صبأ  مكد  تلم،دذ ميلدك هدذه 

 يحماور  أائاتهم أيً ي ل،اض،هي  اب اإلميي ميلك.الج أسا ف يروا 
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صدددحب ابددد  الاددد ا  ميلً دددي ادددكت، ا ثدددم أزمدددع االرتضددديل إلدددب الجيمادددة ام ددد  ا جيمادددة 
الا اقا ف  ل  اب اإلمديي مودً دي شديكً ا صادال  أن يوصدل . فضديل لد : "أصصدلك بتضدو  

 . ا صالض  نا صالك لحة لاكيس".. ثل  اامي  جماه الا ي ل ااهي
   اق محم  ب  الحل 

صبحددل إلددب الادد اق صاددين اإلمدديي أبددو حكلاددة قدد  م ددب إلددب بحمددة  ا صصلددب أاددتيذية 
م بات  تلم،ذه يض مهم أبو يواف هللامحم . صاين اإلميي أبو يواف ق  شغل الض ي،. 
صأمي اإلميي محم  فض  ت  ب لات بيس صلابحثا صارتهه إلل  بيياة الاامي،ا فازم  هدذا 

غ بدد ا ف ددين يح دد  دبصادد  الايمددةا ثددم أحددب أن ياددون لدد  دبس  دديصا الشددي  الم
يغدد   فلددد  مدددي ااددتطيع مددد   ادددم اإلمددديي محمدد  للحماددد  إلدددب بددلدها فطادددب ذلدددك مددد  

 شلخ ..
صبمكتهددب التوا ددع صادد ي الاامددي، صتا اددهم فدد  الكجبددي، صب ددم ارشددغيل الشددلخ صازدحدديي 

 فة بجكب   فتد ا صادين يلده  الوقه إال إر  أ ذ الشي  المغ ب  إلب ب،ت ا صأ طيه  
 ما  الا،لا ي ع أميي التام،ذ ق ح مي،ا فإذا راس ر ا صجه  لل حو.

مي طاب مك  أجدً اا صال ادال  مدياًلا بدل ادين هدو الدذغ يطامد  صيلدال ؛ ذلدك من الاادم 
كين ف  بأغ أالفكي امصل،  عبيدسا صاين ق بدة إلدب  ا فيلطيلدب يطادب الاادم  ا ال 

  لا رليا صاماتيذ ياام الاام  ا ال لام تب صال لامك ب.لاشهيدس صال
صلسث أا  ب  الا ا  أمً ا مع اإلميي محم . صاين أا  أصل م  را ف  د مدع الشديفا  د 
جمددع بدد،  مددذهب ميلددك صمددذهب أبدد  حكلاددةا صبدد،  م باددة الم يكددة الكضالددةا صم باددة 

 الا اق الاضالة.
التدد بيس فدد  م دد   يلمددين مدد  تلم،ددذ  ثددم أزمددع ال حاددة إلددب م دد .. صاددين يت دد ب

اإلميي ميلدكا أشدهب صابد  الضيادما صلدم ياد  قد  ظهد  رجدم الشديفا  ثدما صادين الهمدي 
س صفد  ابد  الضيادم أرديس  مجتهً ا يخيلف إميم  ف  با  الملي لا صل   أشهب فلد  حد َّ

 صل، .
ةا لددزي أشددهب حتددب اددما  يوًمددي يدد د فدد  ملددالة  اددب أبدد  حكلاددة صميلددكا بااظددة  شددك

فغ ب أا  صاين امي  ه ريه ص يًحي ج يًئي. ف  خ ب   اب مد م  الكيس صقديل لد  
قددواًل فظلًاددي. صفيبقدد  إلددب ابدد  الضياددم فازمدد  مدد س. صجمددع مددي أ ددذه مدد  ابدد  الضياددم مدد  
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ملددي لا صأفدديض  ا،هددي مدد  ذهكدد  الددذغ ا تمدد   فلدد   اددوي تددورس صالم يكددة صالادد اقا 
رة( اميهي   اما ية.صجااهي ف  بايلة )م صَّ

 د و  ط ياة
صأباد الطل  رلخهي فداببا صقديل:  ماتهدي لكالد . ف فادوا  الد  د دو ا د دو  ط يادة 
جً اا حيب ف،هي الضي د ا ثدم حادم بدان ال تدي  يجمدع ملدي ل ابد  الضيادما صابد  الضيادم 

 ح  يلتطلع الم   ون أن يا ذصا مك  م ل مي أ ذ أا . صحام ب د ال  و .
لددم يجدد  رً ددي مازًمدديا صل كدد  تواددب شخ ددًلي. ف جددي أاددً ا أن  بد الدد  و  ق ددي،؛ مردد 

ياطددد،هم ال تدددي ا فاادددل صتكددديقاوه  كددد . صقددد ب   لهدددذا ال تدددي  أن يادددون أاددديس الاضددد  
 الميل   اا .

صبجددع إلددب الض،دد صان  يصددمة المغدد   بادد   ،بددة امتدد   رحددًوا مدد   شدد ي  اددكة صدد ي 
 دع ف،هدي لحظدة فد  باحدة صال لادب. صلدم رهيباتهيا صأحلي لليل،هديا بديلاام صالد بسا صلدم ي

 ي حب ف،هي إال ام مة صالاامي،. مي صحب ذا لهوا صال ذا  جميل.
صادين  مد ه قدد  قديب  الخملد، ا فجاددس لاتد بيس صاإلقد ا، يددوف  ديكد . ياطد  التلم،ددذ 
م ددل مددي أ طدديه امادديتذس:   ال مجدد  أص مك ددبا صصدديب  م صرتدد  ال تددي  ال اددم  

صأ ددذهي  كدد  اددحكونا صم ددب اددحكون فدد  بحاددة إلددب المشدد ق  ل ددل م باددة ميل لددةا
فض أهددي  اددب ابدد  الضياددم رالدد . صاددين بأغ ابدد  الضياددم قدد  تسدد ل فدد  بادد  الملددي لا 
ف تددب إلددب أادد  للادد ل الم صرددة فدداببا فا ددذ الكدديس )م صرددة( اددحكونا صصدديب  م جددع 

صرددددة المددددذهب المدددديل  ا صبك،دددده  ا،هددددي الشدددد صح صالحواشدددد  ااهدددديا صاشددددته   بياددددم م 
 احكونا صان اين أصاهي ما .

أم ب أا  ب  الا ا   ش ي  اكة ف  الاام ثم جي،ه المك با فضا  الض ي، مع أب  
 مح ز.

هذا  س  أا  طيلب الاام صأا  الاال ا صأا  الضي  ا فمي هدو يديت    سد  أاد  الضي د  
 امم، ال  .

 بي ت يب م  اتي  "بجيل م  التيبيخ" لاا  الطكطيصغ.
 ـــــــــــــــ
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ذا رددي ل ددم  سدد  أادد  بدد  الادد ا  طيلددب الااددم صأادد  الاالدد ا صأادد  الضي دد ا فدد  مضيلكددي 

 (.. فمي هو ييت    س  أا  الضي   امم، ال  .1/2الليبق )الاال  امم، ال 
حادددم الملدددامون أطددد ا  البحددد  المتوادددب مددد  ر دددف اللددديحل الشددد ق  إلدددب ر دددف 

اللددديحل الجكدددوب  ااددد  لهدددما صالشدددميل  تحددده حمدددييتهما صفددد   اللددديحل الغ بددد . صادددين
ظددلل بايددتهما تدد بطهم  هددود بإيطيللددي صصددضالةا فجددي، زعددلم صددضالة الجًئددي إلددب أم،دد  
المغدد   امم،دد  زيدديدس  ا ص سدد ه أن حاومددة صددضالة رض دده الاهدد ا صحبلدده أادد   

 الملام، ا صأاي،  إلب الجيللة اإلالملة.
الخس ا صأحب أن يضف  اب حام الش ع فل .. صد دي الضي د،،  صت دد الحيكم ف  قسول 

)أبي مح ز صأا  ب  الا ا ( يلتات،هميا أمي أبو مح ز فام ي  هذا اإل بيب ايفًليا صأمدي 
 أا  فضيل: إن المايه س إرمي أب مه  اب أي غ ال الا صا بيب ال ال ايٍ  لكض هي.

 فامي أفتيه أا  ش ع يجهز اماطول.
ادد  بدد  الادد ا  أن ياددون مددع المجيهدد ي ا فددابب امم،دد   وًفددي  الدد  صطاددب الضي دد  أ

ص ك،ي ب ا فالا صألاا صقيل: "صج تم م  يلد،  ل دم الم اكدب مد  الكوتلدةا صمدي أحدوجام 
 إلب م  يل، هي ل م بيل تي  صاللكة".

ا صاله إمدديبس الحماددة. صاددين ي يدد  أن ياددون جكدد ًيي متطوً دديا ال ي يدد   دد   فامددي بأ  مكدد  الج 
مدديبس. فامددي أ ط،هددي تددالم صقدديل لدم،دد : أبادد  الض ددي، صالكظدد  فدد  الحددلل صالحدد ايا اإل

تازلكدد  صتددول،ك  اإلمدديبس ا ذلددك من الض ددي، اددين فدد   دد فهم فددوق اإلمدديبسا. فضدديل: مددي 
 زلتددك  دد  الض ددي،ا صل دد  أ دداه إللددك اإلمدديبسا فاردده قدديض صأم،دد . صاددين أصل مدد  

 جرمع ل  المك بين.
لًاددي مدد  ثمددين صتلددا،  قطاددة ح بلددةا فلدد  جددلش مدد   شدد س جهددز اماددطول صاددين مؤ 

 ال  باجل صتلامي ة فيبس. ص  ج الكيس لاوداع ف  م،كي، اوادةا صادين يوًمدي لدم يد  
 المغ   م ا ا صت ام الحيكم صالخطبي،ا صقيي الضي   امم،  ل،ت ام. أح زصا ميذا قيل 

صاب اًقدي صاب ديًدا فخدً ا  يبًمديا صل د   الا لم ي ْزهر صلم يت س ا صلدم يمدد الجدو ته يدً ا لااد صا
جال م  هذا الموقف م باةا ص يد م بًاي. فضديل: "هللا  يدي ماشد  الكديس مدي صلد  لد  
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أ  صال جد  صاليددة قددب. صمدي بأ  أحدد  مدد  أادلف  م ددل هددذا قدبا صمددي باغتدد  إال بدديلااما 
 لي صاآل  س".فاالام بيلااما أتاسوا فل  أذهير ما صا صا ب  أجليداما تساغوا ب  ال ر

 إميي ف  الاض  صالح  
كار م تتلي،لونا صميذا ي كع هذا الشلخ باليدس اماطول  صم  أي  ل  الاادم بديلح   

 صالبح  صمي دبس ف  م يكة بح يةا صال ميبس أموب الح   صالضتيل 
لضدد  رجددا يددي ادديدس صرجيًحددي مكضطددع الكظ،دد ا صهدديكم ق ددة تدد ل م  اددب شدد س م اادد  صقددوس 

 يام  أا ر  يٍ .باا ا صأر  ا
لمدددي طيلددده أيددديي الما ادددةا صقاددده امقدددوا ا تمامدددل باددد  الجكددد ا صتح اددده  كيصددد  
الشغب صالاليدا صأحاموا أم هما ص زمدوا  ادب الا دلينا صحادوا بيلضي د  امم،د  أاد  
ب  الا ا ا صأقسل زعلمهم أا  ب  قيديا ياا  بغبة الجك  ف  الاودس إلب دييبهم. صه  

صبيطكهدي ال دوبسا فضيباهدي أاد  بيلحامدة أصاًل صباح يسد،  لهدم قدد    بغبدة ظيه هدي الطي دةا
الك  ا ص ظم امج ا فمي ازدادصا إال  تو،ا. صتضيبل اما انا صتج أ ال ي   فضديل:  ادب 

 أقل م  هذا قتل الخالاة   مين ب   اين 
 صماكب هذا إ لن ال وبس فميذا ي كع الاال  الضي   

اددددةا صيخلدددد  الك دددد  الم تضددددبا مدددد  أجددددل ثددددوبس أيلددددتخذغ صيخ ددددع  صي ددددلع الما  
 يصاةا يضوي بهي جك  مشي سون  أي يشدت  صيحدزي  صمديذا ي دكع إذا هدو ا تديب الشد س 

 صالحزي 
لض  صكع أيهي الليدس مي ال ي كع م ا  أبطيل ال صايي  الخليللة: تكديصل اللدوط مد  يد  

. صلبلدت  قدوس ادميصية أح  الح سا صارت ب أميي ال ي   ص  ب   ادب صجهد  أصاًل صثيرًلدي
 يبقددة هدد  قدددوس اإليمددينا صددد خ بيلجكدد : إلددب اممددديي. صتضدد مهما صادددين الظادد ا صادددين 
الاتاا صاين ابت ا، ال صلة اإلالملة فد  صدضالة التد  امتد   ق صًرديا صل د  الد م  ادين 

  يلًلي.
لضددد  ااتشددده  الضي ددد  البطدددل الاالددد  الضي ددد  أاددد  ابددد  الاددد ا   هدددو  صهدددو يحمدددل بايدددة 

 ا صلم يا   ل  قس .الك  
 هو  طيه  امثوا  لم تسق بص ة .. ...  يدس ثو  إال اشتهه أرهي قس 

  الك الي   صقًاي فإرك  .. ... .. بأيه ال  يم الح  للس ل  قس 
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 أحمد ديدات.. دعوة حتى آخر رمق
 

صد دده اممددة اإلاددلملة  امددي بدديبزا مدد   2005ال دديم  مدد  أ لددطس  فد  يددوي اإلثكدد، 
أ لمهددي صجددسل شدديمخي مدد  جبدديل د وتهددي أال صهددو الشددلخ المكي ددل صال اعلددة المجيهدد  
الشددلخ أحمدد  ديدد ا .. ذلددك الجسددل امشددم صالطددود الاظددلم صالالمددة الايبقددة فدد  تدديبيخ 

لت ددوس بجددل مدد  رددوع يختاددف  الدد  وس إلددب   ب  الادديلم، . تاددك الدد  وس التدد  تم ادده
   ا ، م  ال جيل امي أرهدي د دوس تختادف فد  أاداوبهي  د  ا ،د  مد  أاديل،ب الد  وس 

 صط قهي الما صفة.
لض  ا تيب ال جل ط يضدي ص دً ا ال يلدا هي إال امفدذاذ مد  ال جديل ا في تديب مضيب دة أهدل 

ن ا تلفهدي صأن ال تي  ف   ض  دابهم صافحيمهم م   لل اتسهم صاظهديب  وابهدي صبلدي
م اهدي ال ي داا أن يادون اامدة الدد   التد  أرزلهدي  ادب باددا  صأن ديد  الحدق هدو ديدد  
اإلالي الخيتم .. ال ذلك م   لل المكيظ س بيلحامة صالمو ظة الحلكة ممي اين لد  

 كس،  امث  ف   ودس اآلال  مكهم إلب ال ي  الحق دي  اإلالي.
الجيربا صمي  صهو ال يزال يؤدغ باديلت  مد   لض   يش دي ا  حليت  يكي ل ف  هذا

 اب ف اش الم ضا ثم صد كي با  حليس حيفاة تحتيج أن ي باهي ال ملام للا ذ مكهدي 
  س ا ص ظي .. صهيرح  رضتطف مكهي ماخ ي ال يغك     التميي:

 مول ه صرشات 
ج  , صقد  هدي1918صل  الشلخ الاض،  أحم  حل،  دي ا  ف  م يكة ا، ا  بيلهكد   ديي 

صال ه إلب دصلة جكدو  أف يالدي باد  صقده ق د،  مد  صالدتد ا ص كد مي بادل ال دغ،  تلدع 
 اكوا  ميته صال ت  فاحق بابل  إلب جكو  أف يالي ح،ث  يش هكيل بالة  م ه.

فد  جكدو  إف يالدي بد ع أحمد  فد  دبااددت  صفديق أق ارد  ب دم ا دتل  الاغدة صبد    الدد  
يل دصردد  صالااددم صالضدد ا،س الددذي  شددغف بهمددديا  لمددي  التاددوق صالكسددوس.. ل دد  الاضدد  حدد

 ص  ج دي ا  ال غ،  م  الم حاة المتواطة ل،بحث    م  ب بزق يتضو  مك  .
 مواجهي  مبا س

ا  مدل 1936 مل دي ا  ف    س أ مديلا ص كد مي بادل ال يمكدة  شد س فد  حد صد  ديي 
لم ريتدديل فدد  داددين يمتا دد  أحدد  الملددام، ا يضددع فدد  مكطضددة ري لددة فدد  ادديحل جكددو  إقادد
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بجيردددب إباددديللة ملدددلحلةا صادددين طابدددة اإلباددديللة يددداتون إلدددب الددد اين الدددذغ يامدددل بددد  
ديد ا  صماد  ملدامون   د صنا صيا،ادون اإلهيرددي  لهدم  سد  اإلادي،س لاد ي  اإلاددلم  
صالطا  ف  الكس  صاب    ال  صاام.. ص   هذا يضول الشدلخ ديد ا : "لدم أكد  أ ادم 

ه أ امدد  أركدد  ملدام.. ااددم  أحمدد .. أصدا  امددي بأيدده شد،ًئي  مددي يضولدونا اددل مددي اكد
أب  ي ا .. صأصوي امي ادين ياادلا صال  كدل لحدم الخكزيد  صالأشد   الخمدوبا صأشده  

 أن ال إل  إال   صأن محم ا باول  .
 إظهيب الحق

يضول الشلخ دي ا : "كيرده الشدهيدس بيلكلدبة لد  م دل الجمادة اللدح ية التد  أ ادم أركد  
هدي رجدو ا صلدم أكد  أدبل  ،دد  ذلدكا صل د  رهمد  الطسلاد  صحسد  لاضدد ا،س إن رطضده ب

ص داي يد غ  اددب ب ايدة الط يدقا فاددم أكد  أكتادد  بيلج ا د  التد  اكدده أق لهدي بيل يمددلا 
صأظل أفتش ف  امكواي بحً ي    المزي  م ل المجل  أص الد صبيي ا صذا  مد س صأثكدي، 

)إظهدديب  izharulhaqاللت،كلددة هددذا البحددث   دد    اددب اتددي  اددين  كواردد  بحدد ص  
"ا جالده  ادب امبض Truth Revealedالحق(ا صقاست  مجد  الاكدوان بيإلرجا،زيدة "

د ي  فد  الهكد ا صادين  مق أ فوج ت  اتب   لً ي لا د  اب اتهيمي  صافت ا،ا  المك   
االحدددتلل هكددديل قددد  صجددد  فددد  الملدددام،   طدددوبسا ف دددين مددد  بددد،  الحادددول محددديصال  

ض  فدد  أذهدديرهم  ض،دد س "مدد   دد بك  اددب  دد ل اميمدد  فددادب لدد   دد ل تك دد، هم لتلددت
اميلددد "ا فدددل يواجددد  بمضيصمدددة أكسددد  مددد  الملدددام، ا صبدددذلك تاددد ض الملدددامون هكددديل 
لحمل  مكظمة لاتك ، ا صاين ال تي  يش ح ت كلك صأايل،ب ص سد ا  تو دا ط يضدة 

ي ا بمدددي جادددل الس ايدددةا صطددد ح اللدددؤالا صأاددديل،ب اإلجيبدددة لددد   رضددديش هدددؤال، المك ددد  
الملام،  ف  الهك  يكجحون ف  قاب الطيصلة   هما صبيم ص    ط يق ف  س  ض  

 المكيظ ا .
  ودس إلب طل  اإلبايللة

لض  حماه تهامي  طابة اإلبايللة الك  ارلة دي ا   اب البحث؛ فيشت   أصل رلدخة 
ا صارهمدك فدد  مد  اإلرج،دل صبد أ يضد أ صياد ا ثدم قديي بشد ا، رلدخ مد  امريج،دل المتكو دة

ق ا،تهي ثم المضيبرة ب،  مي جدي، ف،هدي فيكتشدف تكيق دي    يبدة صأ دذ يلدال رالد : أغ 
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م  امريج،ل هذه أصا  صصاصدل ص دع يد ه  ادب التكيق دي  صتلدج،اهي لط حهدي أمديي 
 أصلئك الذي  يكيقشور  بح س ال يوي ف  الحيرو .

يقشدددتهما بدددل صد دددوتهم صفددد  الاضدددي، ال دددير  بطدددل  اإلباددديللة ادددين  ادددب اادددتا اد لمك
لامكديظ ا ا صح،كمدي لددم ي دم صا أمديي حججدد  قديي بشدال شخ دد  بد  وس أاديتذتهم مدد  
ال هبين ف  المكيطق المختااةا صش،ًئي فش،ًئي تحول االهتميي صالهواية إلدب مهمدة صط يدق 
صا دددا لاددد  وس بددد أه الشدددلخ صاادددتم  فلددد ا ف دددين لددد  مددد  الجدددوال  صالكجيحدددي  ال  ،ددد ا 

ي  للهي المئي  م  المحي  ا  صالمكيظ ا  مع صااتم  ف  ذلك  ط،اة ثلثة  ضود ق  
الضليصاددةا امددي ص ددع  دد ًدا مدد  ال تددب يزيدد   اددب  شدد ي  اتيبددي مدد  ب،كهددي اال تلدديب 

The Choice  صهددو مجادد  متادد د امجددزا،ا هددل اإلرج،ددل اامددة   ا الضدد  ن ماجددزس
صفددديق ا ملدددالة صددداب  الماجدددزا ا الملدددلا فددد  اإلادددليا الاددد   صااددد ا ،ل صددد اع أي

 …المللا
 دي ا  تيصن   

لض  ال    محم  دي ا  بجاد،  ادين لهمدي أكسد  امثد  فد  حليتد  صد وتد  صصصدول  
 إلب الايلملة ف  ال  وس:

أصلهمي :  لي حل  فك ي" شي  م  جكو  أف يالي حيصل  اب الالليرس فد  الضديرون 
بقدة المشدي   صاالهتمديي بض دييي  صيامل ف  تجيبس امحذيةا جماده ب،كد  صبد،  ديد ا :

 اإلالي.
التضددب " ددلي" مددع ديددد ا  فدد  بحاددة البحددث صال باادددة صالضدد ا،س المتامضددة فدد  مضيبردددي  
امديددينا صاددي   ديدد ا  ا ،دد ًا فدد  التح دد،ل الاامدد  صصددضل الددذا . صجيبددي ماددي مدد ري 

  وسا ق ب " لي" التا س تميمدًي لاد 1956صق   صغ، س دا ل جكو  أف ياليا صف   يي 
صأاددس الدد جلن "ماتددب الدد  وس" فدد  شددضة متوا دداة بم يكددة دي بددينا صمكدد  ارطاضددي إلددب 
ال كددي س صالمدد ابس الملددلحلة دا ددل جكددو  أف يالددي ح،ددث قدديي أحمدد  ديدد ا  بمكيظ اتدد  

 المسه س صالماحمة.
صأمي ال جل ال ير : فهو "صيلا محمد " صهدو مد  ابديب بجديل ام مديل الملدام، ا ادين 

ة ا،ددب تدديصن ا التددد  ايردده تتم،ددز با يفدددة إاددلملةا صاددلط س صهلمكدددة يعددلش فدد  م يكددد
ر  ارلةا امي أرهي تتم،ز بمايرتهي االقت يدية صاللليالة ف  ذا  الوقده؛ صمد  ثدم قديي 
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"صدديلا محمدد " بدد  وس "ديدد ا " لزيدديبس الم يكددةا ح،ددث بتددب لدد  أك دد  مدد  مكدديظ س مددع 
أصدبحه إقيمدة ديد ا  فد  ا،دب  الضليصاة هكيلا صل   س   دهم صب ستهم ف  المكديظ س

تددديصن شدددب  دا مدددةا صتماددد  ديددد ا  مددد   دددلل مكيظ اتددد  أن يحظدددب بمايردددة اس،ددد س بددد،  
اددايرهي جملاددًي الددذي  تدد فضوا  اددب مكيظ اتدد  حتددب أصددبا يطاددق  اددب "ك،ددب تدديصن".. 

 دي ا  تيصن  
لض  جي  دي ا  السلد بطولهي ص   هي صماد  بفلضدي دببد  صأحد ثه مكيظ اتد  ا دط اًبي 
فددد  الوادددب ال كلددد  صمددد  ثدددم المجتمدددع ااددد ا صهدددز ماددديهلم صماتضددد ا  ايرددده باادددخة 
صمض اة صااتطيع تغ،، هيا صأح   ثغد س دا دل ال كللدة باد  أن تحدول المئدي  بدإبادتهم 
إلدب اإلاددلي إثدد  ح ددوب مكيظ اتدد  أص بادد  زييبتد  فدد  ماتبدد  الددذغ تحددول إلددب مكتدد   

 لازا  ي  صالواف ي  م  ال ماين.
 لاايلملةاالرتضيل 

بضي دة  1977صم  جكو  أف يالي   ج دي ا  إلب الايلم فد  أصل مكديظ س  يلملدة  ديي 
 –ألسد   هددول فد  لكدد ن.. صرديظ  ديدد ا  ابديب بجدديل الد ي  الك دد ار  أم ديل: اددلبل 

أرلس ش صشا ص ، هم. صأحد ثه مكيظ اتد  دصيدي فد  الغد   التدزال  –جلم  اواجيب  
. فح ي ددد   ددد  تكيق دددي  امريج،دددل امببادددة دفدددع أصددد اله تتددد دد فلددد  حتدددب يومكدددي هدددذا

ال كللددة صم اكددز ال بااددي  التيباددة لهددي صالا يدد  مدد  الجيماددي  فدد  الغدد   لتخ ددلص 
قلددم  دديص مدد  ماتبيتهددي لمكدديظ ا  ديدد ا  صاتبدد  صا  ددي هي لابحددث صال بااددة اددعلي 

 إلبطيل مااولهيا صاعلي لمكاهي ص  ي ارتشيبهي.
 جهوده صمؤلايت 

ي  و لمالي صيكيفا  ك  صيد افع صيكديظ  صيؤلدف صايرده لد  جهدود  ظل الشلخ دي ا 
 كس، س ف  ال  وس مكهي :

تااددددلس ماهدددد  اللددددلي لتخدددد يج الدددد  يسا صالم اددددز الدددد صل  لادددد  وس اإلاددددلملة بم يكددددة 
  دي بين[ بجكو  أف يالي.

" The Choiceتداللف مدي يزيد   د   شد ي  اتيًبديا ادين مد  أشده هي اتدي  "اال تلديب 
ي  متادد د امجددزا،ا ص"هددل اإلرج،ددل اامددة   "ا ص"الضدد  ن ماجددزس الماجددزا "ا صهددو اتدد

ص"المللا ف  اإلالي"ا ص"الا   صاا ا ،ل ص اع أي صفيق"ا ص"ملدالة صداب الملدلا". 
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صاتب      طبع الملي،  مكهي لتوزع بيلمجين بخل  المكيظ ا  الت  طبع با هيا 
حي، الايلم.. صاين يضول:" "لدئ  ادمحه لد  صقيي بإلضي،  ال  المحي  ا  ف  جملع أر

الموابد فلامد الايلم بيل ت،بدي  اإلادلملةا ص يصدة اتدب مادير  الضد  ن ال د يم بيلاغدة 
 اإلرجا،زية".

رظد ا  1986صق  مركا الشلخ دي ا  جدي زس المادك فل دل الايلملدة لخ مدة اإلادلي  ديي 
 لمجهودات  ال خمة صأ ط  دبجة 'أاتيذ'.

 بمقد وس حتب     
أص،ب دي ا  بيلشال التيي صم  ح،كهي ظل طد يا الاد اشا صل كد  لدم  1996صف   يي 

يتوقددف لحظددة  دد  الدد  وس ف ددين ياسدد   مدددي ي يدد   دد  ط يددق  ،كدد،  ال تتوقاددين  ددد  
الح اددة صاإلشدديبس صالتاس،دد ا ص س همددي يتحدديصب الشددلخ صيتواصددل مددع زا  يدد  صم افالدد  بددل 

ي الحياوب , ف ين يحد ل جاورد  اد ياي صفضدي صمحيصبي  بوااطة لغة  يصة تشب  الكظي
لج صل أبج غ يختيب مك  الح ص ا صياون بهي ال امي ا صم  ث م ياون الجمل صيت جم 
مدد اد الشددلخ صلدد ه يواددف الددذغ اددين ي افضدد  فدد  م  دد . صالاج،ددب أردد  اددين ي ددل إلددب 
الشددلخ فدد  م  دد  هددذا اددل يددوي ق ابددة الخملددمي ة بادديلة فاددم يتوقددف  دد  الدد  وس حتددب 

 افت  المكلة مجيه ا داعلي صصيب ا محتلبي.ص 
رلال   تايلب أن يلاك  فلدلا جكيتد ا صيجماكدي بد  مدع الكس،د،  صال د يض،  صالشده ا، 

 صال يلح،  صحل  أصلئك بفلضي.
 ـــــــــــــــ
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اهم اددس،اهما صد ددوتهم إن الاامددي، هددم صبثددة امرسلددي،ا ص اادديلهم فدد  د ددوس الخاددقا اددس،
د وتهما فهم  ،  الخاق با هم صحماة لوا، اله اية صالكوب .. ام م  قت،دل إلبادلس قد  
أح،وها صام مد  صد يع لاهدو  أيضظدوها ص ديبق فد  بحد  المايصد  صالشدهوا  أرضدذصه.. 

 صهم أصفلي، ال حم  صأصلليله . م   يداهم  ذر    بيلح  ..
اتيذ ال اتوب محم  بأفه اا،  بحم    د رحلب  د فضد  صم  هؤال، الاامي، صال  يس ام

  يش حليت   يلمي جا،لا صفيباي ف  م، ان الاام صال  وس اس، ا إلب أن توفيه  .
 المول  صالكشاس

ي فدد  ق يددة أم،ددوط 1948أ لددطس  30 -هددد 1367شددوال  25صلدد  ف دد،اة الشددلخ فدد  
لددةا صتم،ددز بكز ددة ديكلددة قويددةا م اددز قطددوب بمحيفظددة الغ بلددةا بجمهوبيددة م دد  الا ب

صرسوس مبا ا جااه ال  وس إلب   شي ا  الشي ل ط،اة حليت ا فض  اين صهو طال لم 
يتجيصز الايش س يطو  قسل الاج  بال ب،دو  ق يتد ا ل،دوقظهم لا دلس مكيدًيدي "ال دلس 

ود  ،  م  الكوي"  ،   يبط بخاو الض ية م  ال ه بي، إل دي،س الط يدقا صال با د س صجد
ال دل  صالددذ ي  فدد  ط يضد ا ثددم بدد    الد   لمددي  الكسددوس فد  الخطيبددة فسدد أ يخطددب 
صهدددو مددديزال ابددد  اثكتددد   شددد س ادددكة ص  فددد  الكددديس ب ْاددد ر  ط،ًبدددي ماوًهدددي يتاهادددون  ادددب 

 االاتميع إلب  طب  ال ا اة.
التحدددق باالدددة  دا   ددد،  شدددمس قلدددم الاغدددة الا بلدددة صتخددد ج ف،هدددي صادددين امصل  ادددب 

ح ل  اب الميجلت،  صال اتوباه ف  االة داب الااويا صايف  إلدب المما دة ال فاةا ثم 
الا بلة اللاوديةا ح،ث  مل بجيماة اإلميي محم  ب  ااود إلب أن صصل إلب أاتيذ 
مشيبلا صاين لا ،ات  ا ا  بيلح ي ياض  م   ال  دبصا  لم س ابع اكوا ا صتتامذ 

  ها امي  مل ب صلة قط  للكوا . ال  ا ،  م  ش،وخ الح ي ايلشلخ الل يس ص ،
صلمددي  ددديد إلددب أبض الدددوط   ددد،  أاددتيًذا لا باادددي  اإلاددلملة باالدددة اآلدا  جيمادددة 
المكوفلددةا صشددغل مك ددب ب ددلس قلددم الاغددة الا بلددةا ثددم صا،ددل ال الددة لشددؤصن الس،ئدددةا 
صأ ،ً ا صا،ل ال الة لشؤصن الطل  صال بااي  الااليا امي اين ف ،ات    و المجاس 

  اب لاشؤصن اإلالملة صمشيبًاي ف  الا ي  م  المؤتم ا  صالك صا  الااملة.ام
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 إيجيبلة صق صس حلكة
كددين الشددلخ بحمدد    إيجيبًلددي فاددياًل صدديمً ا بمددًزا لاتدد ي  ال ددحلا الددذغ ارااددس  اددب 
مايماتددد  لاجملدددعا ف دددين قددد صس حلدددكة أيكمدددي حدددلا فاددد  إدابتددد  لمكيصدددب  الااملدددة جمدددع 

صالتليما حتب إن أح هم ل،ذا  أر   ش  أن تؤدغ ط،بة الشلخ  م لصال   اب الحب
صحليله صرسل أ لق  إلب ت يال الموظا،  صت ا ،هما فدإذا بد  يجماهدم صيكهد  مدي ب،دكهم 
مد  مشدديكلا صيحاددزهم أن يخا دوا الامددل   تادديلبا فدإذا بهددم يؤادد صن أرهدم لددم ياماددوا 

صيؤادد صن أردد  اددين  ،دد   –  بحمدد   –فدد  حلدديتهم امددي  ماددوا فدد  فتدد س ب ياددت  لهددم 
 ام  صامخا صال  يق  ك  الش س.

صي جع لا ،ات  الا ل ف  إرشي، شعبة لا بااي  اإلالملة ف  ال بااي  الاالي لضلم 
الاغة الا بلةا صاين ي   حتملة صجود دباادي  إادلملة فد  ادل ال الدي ا مرد  بد صرهي 

فهدد  التدد  تشددال اليردد ا صتحادد   ال يكشددا الشددبي ا امددي ي جددو الددوط  صتتطاددع اممددةا
هويت ا امي اين يحزر  صجود تاض، ا  تحدول بد،   يمدة الطابدة صالبحدث فد  ال باادي  

 اإلالملة.
أمددي مددع طابددة الااددما فضدد  اددين راددم ام  الاطددو ا صراددم الكيصددا اممدد، ا اددين يمتدديز 

ي أصاًل بددديلخاق الضدددويما صادددين طدددوًدا  امًلدددي شددديمًخيا صادددين دصًمدددي يكظددد  ل ددديلا اإلادددل
 صأ ،ً ا.

ص اددب الجيرددب الشخ دد  فااددتيذري  دديش زصجددي مددي ي بددو  اددب  ملددة ص شدد ي   يًمدديا 
كين ف،هي مت ًاي بلمه اله ص، صالا،  الما ص   ك ا حتب أن الل، س الاي اة زصجتد  
تؤا  أر  بحق اين حلكة الحلديس الد رليا فادم يحد   مطاًضدي أن صد ب  كد  مد  قدول أص 

ح ًجدديا فضدد  اددين مدد   ،دد  الكدديس مهادد ا امددي اددين مبكي دد   فاددل يلددسب لهددي حزًرددي أص
اللددباة  ،دد  مددي يمادد  أن ياددون  الدد  ام  الم بدد  الدد لصي صال تلددمع مدد  أقيببدد  إال 
التاك،   اب أرهم لم ي يدفهم ف  تيبيخ حليتهم شخص بمايبي أ لق  صرسا  ص طي د ا 

ي يشده  لد  ج، ارد  بارد  كمي اين  يية ال  ي صالحايصس مع م  يا   صم  ال ياد  ا امد
كين  ،  الج، انا بل حتب  ،  الملام،  مكهم يؤا صن أرد  لدم ياد  لد  رظ،د ا صأرهدم 
كيروا يح صون  ادب االادتميع إلدب  طبد  مد  ملدج ه بطكطدي ل،تاامدوا صيلدتا، صا مد  

 الالم الاظلمة الت  ي  و إل،هي با،ً ا    التج يا صالطا  ف  اآل  ي .
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 مؤلايت 
 دي يكضطددع  مادد  بوفيتدد  فددإن أاددتيذري الالمددة الجا،ددل ا،تواصددل  مادد   صاذا اددين ابدد 

ال ديلا بددإذن   تادديلب بمددي  اادد  مدد  أبكددي، بدد بسا صتلم،ددذ ال يااددون  دد  الدد  ي، لدد ا 
صرش   امد ا صبمدي ق مد  مد  صد قي  جيبيدةا ص ادم يكتادع بد ا تم دل فد  ال د صس الهي ادة 

لاددي  ال  ،دد س الالمددة التدد  رددذا  مكهددي  اددب مدد  امحيديددث اإلذاعلددة صالتالازيورلددة صالمؤ 
 اس،ل الم يل:

 ال اول الماام صاب    ال  صاام. مكهجلة ف  التاالم. -1
 الف ركه  بيلمجتماي  الملامة المايص س   -2
 امصيلة صالمايص س ف  الا   اإلالم . -3
 م ت زا  الت يم  صالوح س. -4
 طس،ق.المايهلم اإلالملة ب،  الكظ ية صالت -5
 الم  ل ل بااة الكظم اإلالملة. -6
 مشااة التخطلب ال ضيف  ف  المجتماي  الملامة. -7
 االلتزاي ال ضيف  ف  امد  ب لية إالملة. -8
 ال ا   إلب  : صايت  صأااوب . -9

 هاذا  ام ال بير،ون. -10
 المتهم صحضوق  ف  الش ياة اإلالملة. -11

 صل  مؤلاي  أ    اواهي.
 ت صفي

صبا  هذه الحليس الايم س بيلتضو  صالحيفاة بيلاطي، المخاص صالج  صالامل ابتاد  الشدلخ 
ببا  امم اض فضيباهي بكاس با دلةا صابتلديمة صديفلةا صصدس   ادب ق دي،   مد  

جميد   13 ،  تس ي صال تلخبا حتب صافت  مك،ت  صلض  بب  ف  يوي الخملس الموافق 
بحددم   فض،دد ري الازيددزا صأ ظددم أجدد ها صأثضددل  –يا 2004هدددا أصل يول،ددو 1425امصلددب 

 م،زار ا صجزاه    اإلالي صالملام،   ،  الجزا،ا صأااك  فللا جكيت .
 هد(1425صو  امزه  )شعبين 
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ُث الكبير  محمد أنور شاه الكشميري .. المحدِّ
 

ب بدد  ماظددم شدديها صلدد   امكددي الددذغ رتحدد    كدد  ال،ددوي هددو الاالدد  المجتهدد  محمدد  أرددو 
هد صق  ت بب  اب صال ي  ت بلة م يللدةا صلدذلك ادين ما صًفدي بديلتضو  1292باشم،  اكة 

ص   الب   صاحت اي امايتذسا اين يضول الشلخ موالري الضيبغ محم  ط،دب بحمد    
: اكددي رددتاام اللددك  الكسويددة مدد  ادد، س الشددلخ أرددوب صاددان ام ددلق الكسويددة تجلدد   فدد  

 صوبت .
دبس  اب صال ه الشلخ  لي باول الهزابصغ اتًبي ف  الاض  صأصول  صلمي بال الليباة ص 

 شددد س مددد   مددد ه اددديف  إلدددب ديوبكددد ا صالتحدددق بددد اب الاادددوي هكددديل صتخددد ج ف،هدددي ادددكة 
هدددا صقدد  ح ددل  اددب إجدديزس دبس الحدد يث مدد  شددلخ اللددكة موالرددي بشدد،  أحمدد  1313

   ا صي دددل ادددك ه إلدددب اإلمددديي ال ك دددوه  صشدددلخ الهكددد  موالردددي محمدددود الحلددد  بحمددد
 الت مذغ صالشلخ اب   يب ي  الحكا  .
 قوس حيفظت  صط يضت  ف  المطيلاة :

كين الشلخ بحم    شد ي  االاتح ديب قدوغ الحيفظدةا شدغوًفي بيلمطيلادةا صقد  ارتهدب 
مد  مطيلاددة ) مدد س الضديبغ شدد ح صددحلا البخديبغ( لاحدديف  الا،كدد  فد  شدده  بم ددين 

ذلك أن يلتا  ل بااة صحلا البخديبغ فد  الاديي ال بااد  المضسدل الدذغ المبيبل صأباد ب
كدين يسد أ فد  شده  شدوالا صقد  ااددتو ب )فدتا البديبغ شد ح صدحلا البخديبغ( لاحدديف  
ابدد  حجدد  مطيلاددة أثكددي، ق ا،تدد  صددحلا البخدديبغ  اددب شددلخ  موالرددي محمددود الحلدد  

 بحم    .
أغ اتددي   امدد  مطسوً ددي اددين أص  صايردده ط يضتدد  فدد  المطيلاددة أردد  إذا صقددع فدد  يدد ه

مخطوًطي أن يا دذه صيطيلاد  مد   ،د  أن يتد ل شد،ئي مكد ا صهدو أصل  ديلم بد،   امدي، 
الهكدد  طدديلع ملددك  اإلمدديي أحمدد  بدد  حكسددل المطسددوع بم دد ا ف ددين يطدديلع مكدد  اددل يددوي 

 مي ت  صاحة مع رض  أحيدي   ص بب أحايم .
 مايرت  الااملة :

فد   اددوي الضد  ن صالحدد يثا صحيفًظدي صاعًلددي لمدذاهب ام مددة  كدين الشددلخ بحمد    إميًمددي
مدددع إدبال اال دددتل  ب،دددكهما صقددديدًبا  ادددب ا تلددديب مدددي يددد اه صدددواًبيا صلدددم يضت ددد  فددد  
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صارمددي قدد أ لاامددي،  -مددع أردد  اددين حكفًلددي  -مطيلاتدد   اددب اتددب  امددي، م باددة با،كهددي 
اب  تلملة صاإلميي اب  الالم م ابس مختااة لهم ارتضيدا  ش ي س فلمي ب،كهما م ل اإلميي 

صابدد  دق،ددق الا،دد  صالحدديف  ابدد  حجدد  بحمهددم  ا صقدد  أحدديط باتددب أهددل ال تددي  مدد  
أاايب الاه  الج ي  صالض يما صطيلع بيلاس ية صجمع مئة بشيبس م  التدوباس تتاادق ب اديلة 

 رس،كي محم  صاب    ال  صاام.
 بحلت  الااملة :

خ جدد  إلددب  دد س مدد ابسا صدبس هكدديل  دد س أ ددوايا صقدد  ادديف  الشددلخ بحمدد    بادد  ت
التضددب فدد  ف صددة زيدديبس الحدد م،  الشدد يا،  بادد د مدد  بجدديل الااددما مددكهم الشددلخ حلدد،  
الجلدددد  الط ابالدددد   دددديلم الخلفددددة الا ميرلددددة صدددديحب ال ادددديلة الحم، يددددة صالح ددددون 

 الحم، ية.
  مدد  الحدد م،  صبدد أ بيلتدد بيس فدد  داب الااددوي فدد  ديوبكدد  بادد   دد س أ ددواي مدد  بجو دد

هددا ثدم بحدل إلدب ) داهس،دل( فد  مضيطادة  1345الش يا، ا صظل م بًاي بهي حتب  يي 
)كجدد ا (ا صأاددس بهددي ماهددً ا اس،ددً ا يلددمب )بيلجيماددة اإلاددلملة( صادابس تدداللف تلددمب 

 )بيلمجاس الاام ( .
  با، مايص ي  م  الاامي، فل  :

ص   اب المايص  المة اس، س . فضد  صق  أثكب  ال  الاامي، المايص صنا صل كي، الماي
قدديل الشددلخ اددالمين الكدد صغ بحمدد    : هددو البحدد  المحددلب الددذغ ظدديه ه هدديدئ ادديك  

 صبيطك  مماو، م  الآللط الاي  س ال م،كة.
صقدديل المحدد    ادد  الحكسادد  الم دد غ بحمدد    : مددي بأيدده  يلًمددي م ددل الشددلخ أرددوب 

تلملدددة صالحددديف  ابددد  حجددد  صابددد  حدددزي الدددذغ يلدددتطلع أن يجمدددع رظ يدددي  اإلمددديي ابددد  
صالشددواير  بحمهددم  ا صيحدديكم ب،ددكهم صيددؤدغ حددق البحددث صالتحض،ددق مددع ب ييددة جللددة 

 ق بهم.
 جهوده ف  ال د  اب الضيدييرلة :

قدد  ظهدد   فدد  الادديلم فددت  ا ،دد سا صقدد   مددل الاامددي،  دد هي بجهدد  اس،دد ا صمدد  الاددت  
  م  أ  ا، اإلالي صتاي،د  مدكهم )رشداس ال س   الت  صقاه ف  هذه السلد )الهك ( بوح

الاتكة الضيدييرلة( صق  ت    الاامي، لهذه الاتكة المااورةا صصاجهوهي صج صا ف  الض ي، 
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 ا،هدي فد  جملدع الدسلد. صايرده جهدود الشددلخ أردوب بحمد    فد  مدواجهتهم أك د  مدد  
صال ي تديح لد  ف د  جهود الاامي، المايص ي  مر  لم يا  يد    جهدً ا صال يهد أ لد  بديل 

ف  ل،ل أص رهيبا صاين يا   دا مًي ف  إيجيد الط ق ال ا،اة لاض ي،  اب هدذه الطي ادة 
فددايض  الاامددي، مدد  الكدددوي الام،ددق فدد  أرحدددي، الادديلما صحدد هم  ادددب الالدديي بددواجسهم فددد  
الض ي،  ا،هي بيلتسالل صالت كلفا صق  تلل  مصدحيب  صتلمذتد  تداللف اتدب صبادي ل 

 ي اة ال يذبة بيلاغي  المختااة .   هذه الط
 صق  ألف الشلخ أروب بكال ا مؤلاي  صغ، س صاس، س حولهي مكهي:

 إكايب الماح ي  .
 الت  يا بمي توات  ف  رزصل المللا .

 تحلة اإلالي ف  حليس عللب  ال  الللي .
  ض، س اإلالي ف  حليس عللب .

  يتم الكس،،  .
 تي   يتم الكس،،  فإر  بيلاغة الايبالة .صهذه ااهي بيلاغة الا بلة إال ا

  ثيبه :
لض  ت ل الشلخ  ثيًبا ف  صوبس التلمذس صال تب المؤلادةا فامدي  د د تلم،دذه المشدهوبي  

 ف،زي   اب ألا،  صأكتا  بذا  با  مكهم :
ح دد س اماددتيذ الشددلخ مكدديظ  أحلدد  الج،لردد  بحمدد    : اددين  يلًمددي اس،ددً ا صمحدد ًثي 

ًاي  ظلًمددي صلدد  م ددكاي  ا ،دد س . صالمحدد   ال س،دد  موالرددي حادد  الدد حم  جادد،ًل صم ددك
 اللوهيبصغ بحم    . صالشلخ الضيب ، محم  ط،ب بحم    :

 صم  ت يرلا  مي يا  :
 أصول ال  وس ال يكلةا رظيي ام لق ف  اإلاليا شان ال ايلةا الض  نا صالح يث.

  هاوغ بحم   .صالمح   الجا،ل موالري محم  إدبيس ال ير
 كيروا م كا،  ف   اوي الض  ن صاللكة .

 أمي اتب  المؤلاة  ،  الت  ذا تهي فه  امي يا  :
)فل  البيبغ ش ح صحلا البخيبغ( فد  أببادة مجاد ا ا ) د   الشدذ   ادب جديمع 
الت مذغ(ا )مشال  الض  ن(ا )ر،ل الا ق ي  ف  ملالة بفع ال،د ي (ا )ف دل الخطدي  
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ل تي (ا ) د   الخديتم  ادب حد ص  الاديلم(ا ) دزا   اماد اب(ا صااهدي ف  ملالة أي ا
 كتب بيلاغة الا بلة.

 صفيت 
صظل الشلخ  يكاًي  ادب الد بس صاإلفديدسا مكضطادًي إلدب مطيلادة ال تدبا ال ياد   الادذس 
فد   ، هدديا حتددب حد ثه فتكددة فدد  الم بادة اددكة ادده صأبباد،  صثلثمي ددة صألددف ألجاتدد  

ة التدد بيس صشددلي ة الحدد يث ف،هدديا ص دديدب ديوبكدد  بطاددب مدد  إلددب اال تددزال  دد  ب يادد
با  تلم،ذه صأصحيب  فتوج  إلب ذابه،ل ق ية جيماة م  أ ميل ادوب  فد  جمي دة 
م  أصحيب  صتلم،ذها صأاس ل  با  التجيب م باة ف،هي اموهي الجيماة اإلالملة 

بددة  اددم الحدد يث فااددف ف،هددي  اددب الدد بس صاإلفدديدسا صارتاادده بدد  هددذه الددسلدا صأمدد  طا
صالاامي، م  اآلفيقا صبض  ي بس صيا،  حتدب بد ح بد  دا، السوااد،  صأرهاتد  اممد اضا 
فليف  إلب ديوبكد  صصافديه امجدل لا،ادة  اده مد  صدا  ادكة اثكتد،  ص ملد،  صثلثمي دة 
صألفا صصاب  ال  جمع اس،  م  الطابة صالاامي، صالمحسد،  لد ا صدفد  ق يبدًي مد  ب،تد  

  . ف حم    بحمة صاااة. ك  م اب الا،
 ت جم : تيج ال ي  امزه غ 
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 أحمد بن حجر .. قاضي قطر وعالمها
 

ا أحدد  بمدددوز -يادد  ف دد،اة الشدددلخ أحمدد  بددد  حجدد   ل بوطدديم  السكااددد  د بحمددد    
ال  وس اإلالملة صالض ي، الش    ف  قط  طوال أك   م  ر ف ق نا فض  مديبس د 

لتدد بيس صالخطيبددة صالض ددي، فدد  بأس الخلمددة مددي يضدد   مدد  ببددع قدد ن ثددم بحمدد    د ا
 تولب الض ي، ف  قط   ملة صثلث،   يمي.

 رلب  ص مول ه
هو أحم  بد  حجد  بد  محمد  بد  حجد  بد  أحمد  بد  حجد  بد  طديم  بد  حجد  بد  

إلب قس،ادة بكد  ادالما  -اك  ب  اا صن  ل بوطيم  السكاا . صي جع رلب  د بحم    
بكدو ادالم يلداكون فد  حد س بكد  ادالم قد   الم يكدة المكدوبس ثدم ارتضادوا إلدب يسد ي  صاين 

جكو  اإلحلي، ثم دابي  ثم تا قوا ف  أقطيب شتب ف  الخالج صاف يالي صفديبس صالهكد ا 
أمدي  ل بوطديم  فدديرتضاوا إلدب الزبديبس شددميل قطد ا صمكهدي هدديج صا إلدب البحد ي  صادديحل 

 1335صالدس الشددلخ بيلتح يدد  صهدد  حددوال   دديي   مددين صجزيدد س اددلسا صلددم تادد   اددكة
 ي (.1915هدا) 

ي مد  ابكدة اديلم بدد  1938صتدزصج مد س صاحد س فضدب صادين زصاجد  فد  بأس الخلمدة ادكة 
هلل المكي  ا صق  أثم  ذلك الزصاج صل ي  همدي الد اتوب حجد  صيوادف صبكده صاحد س 

. 
 طاب  الاام

ي صهدو لدم يتاد  اللديباة 1931 ديي  دبس الض  ن ال  يم طالا امي ايف  إلب اإلحلدي،
 ش س م  الام ا ماث الشلخ ف  اإلحلي، أببع اكوا  مك د في لطادب الاادم مكضطادي 
 مددي اددواها فحادد  ال  ،دد  مدد  المتددون فدد  مختاددف الااددوي صالاكددون  اددب أيدد غ  امددي، 

 اإلحلي،.
 ش،و  

 لض  دبس الشلخ  اب أي غ ش،وخ أفي ل مكهم :
ا صالشدلخ  سد    محمد  حكاد ا ح،دث قد أ  ا،همدي الاضد  د الشلخ أحم  روب بد   سد   

 صالا ا   صالكحو صالتجوي  صالاضي  .
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 د الشلخ أحم  ب   ا  الا فج )الاض  الشيفا (.
ددد  سددد  الازيددز بددد  صدديلا الااجددد  )رحدددو صصدد   صبل دددة صمكطددق ص ددد صض صقدددواف  

 صش ح ملام(.
 م طاا الح يث(.د محم  ب  أب  با  المل )رحو صبل ة صاسل الللي ص 

د  س الازيز ب   م  ب  الاايس ) ض، س ال يبور  صمشايس امحيديث صبهجة المحيفل 
 ف  الل، س الكسوية(.

 د ق أ  اب شلخ م  اللودان م  با س اكيب )م طاا الح يث(.
 اب  حج  صالشا 

م أل ف الشا  ف  الملي ل الااملة ص يصة الاض، سا بيإل يفة إلب االجتميعلة مكهيا صلد
يا  الشلخ ي  ب ف  أن يلمب شي  ا صلم يحتا  باشايبه إال الضا،ل م  الض ي   م ل 

: 
 د الآللط اللكلة .

 د الاضي   اللافلة صق  ش ح الض ، س ام ، س ف  اتيبة "الاضي   اللافلة".
 تولل  الض ي،

أيدديي حاددم الشددلخ ادداطين بدد  ادديلم  1937بدد أ مميباددة الض ددي، فدد  بأس الخلمددة اددكة 
 ،ك  الشلخ صض  ب  محم  الضيادم  قي دلي بادملي لادسلد  1951م ا صف   يي الضيا

صفدد  تادك اللددكة تاضددب الشددلخ د ددوس مدد  الشددلخ  1956صاادتم  فدد  الض ددي، حتددب اددكة 
محمد  بد  إبدد اهلم  ل الشدلخ ماتد  المما ددة الا بلدة اللداودية  رددذال للادون م بادي فدد  

 دد ض  الدد  ان يتددولب  1958يي ماهدد  إمدديي الدد  وس بيل يدديض فوافددق الشددلخ . صفدد   دد
 الض ي، ف  قط  فهيج  إلب قط  صااتض  بهي.

كين الشلخ احم  ب  حج   اب  لقة صثلضة باد د اس،د  مد  الض ديس امفي دل ف يرده 
ت بطدد  بهدددم  لقددي  أ ويدددة مت،كددة صا ،ددد ا مدددي تدد صب ب،دددكهم م ااددل  صمكيقشدددي  حدددول 

 الا ي  م  الملي ل الاضهلة صم  هؤال، :
خلمة: الشلخ محم  ب  اا،  ب  غبيشا صالشلخ احم  ب  ادلف بد  به،دوا ف  بأس ال

 صالشلخ مشاين ب  مك وب صالشلخ  س   ب   ا  ب  اامين.
 صف  دب : الشلخ محم  الشكالط .
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 صف  الشيبقة: الشلخ الف ب  محم  الم فع.
 صف   جمين: الشلخ  س   ب  محم  الش،بة صالشلخ  س ال  يم البا غ.

  : الشلخ محم  ب   س الازيز الميرع صالشلخ  س   ب  زي  المحمود.صف  قط
 صف  اإلحلي، : الشلخ  س  الازيز ب  بش  صالشلخ  س   ب   م  ب  دهلش.

 صف  ال ميي : الشلخ محم  الامود صالشلخ محم  الاودس.
 صف  ال ييض: الشلخ  س الازيز ب  بيز صالذغ اين زم،ا  ف  ال بااة.

  ي : الشلخ جيام ب  مهزع صالشلخ  س الاطلف ب  اا .صف  البح
 صف  ال ويه: الشلخ  س الازيز ب  حميدس صالشلخ يواف الضكي  .

 الت بيس
ميبس الشلخ الت بيس الب جيرب مميبات  لاض ي، فض  اين يد بس الطابدة فد  مجالد  

الشدلخ  ف  م يكة الما، ي  صاذلك ف  م يكة بأس الخلمة بم باة اله ايةا صالت  اين
ي ذهب مع الشدلخ حم،د  بد  محمد  الضيادم  مبادوث،  1954اح  مؤال،هي. صف  اكة 

مدد  قسددل الشددلخ صددض  بدد  محمدد  حدديكم بأس الخلمددة إلددب حاددومت  البحدد ي  صال ويدده 
لطاددب الملددي  س فدد  فددتا مدد ابس ح ي ددة فدد  بأس الخلمددة صتزصيدد هي بيلم بادد، ا صقدد  

امددي دب س طابددة الااددم فدد  مجالدد   ااددتجيبه ال ويدده لاطاددب فابادداه م بادد،  صاتبددي.
 ف  قط .

 م  مؤلاي  الشلخ
بإرتيجد  الدواف  صقامد  اللدلَّيلا فضد   اَّدف صبا،ه  -بحمد     -امتيز الشلخ ابد  حجد  

الا ي  م  المؤلاي  الت  راع   بهي الملام، ا صايره محيصب اتب  تد صب حدول  ادوي 
المجتمددع اإلاددلم ا صرحددو ذلددك. صقدد   الشدد ياة اإلاددلملةا ايلتوح،دد ا صالاضدد ا صق ددييي

 باغه   د مؤلايت  ثميرلة ص ش ي  مؤلًَّايا با هي طبع أك   م  م سا مكهي:
 ( جوه س الا ا   )مكظومة(.1)
 ( ال بب اللكلة ف   ض  أهل اللكة الم  لة )مكظومة(.2)
 ( الآللط اللكلة ف  التوح،  صالكه ة صام لق الم  لة )مكظومة(.3)
 ممير  ش ح مبيام الغوار  ف  رظم  زية الزرجير  ف   ام ال   .( ر،ل ا4)
 ( تطه،  الجكين صامباين    دبن الش ل صال ا ان.5)
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 ( الخم  صاي   الملا ا  تح يمهي صأ  ابهي.6)
( الشلخ محمد  بد   سد  الوهدي   ض، تد  اللدافلة صد وتد  اإلصدلحلة صثكدي، الاامدي، 7)

  ال .
  اب م  راب أملة ا،  امصا ل صامصا  .( ال د الشيف  الواف  8)
 ( اإلالي صال اول ف  رظ  مك ا  الش ق صالغ  .9)
 ( تطه،  المجتماي  م  أبجيس الموبضي .10)
ي .11)  ( تحذي  الملام،  م  الس ع صاالبت اع ف  ال  
 ( اس،ل الجكة بيلتملك بيلض  ن صاللكة.12)
 ال ير   ش  المات    ال .( الشلخ محم  ب   س  الوهي  مج د الض ن 13)
 ( ش ع الاضي   اللافلة بادلتهي الاضالة صالكضالة.14)
 ( إ يرة الض يب المج،ب ف  ا ت يب الت  ،ب صالت ه،ب صش ح  تحاة الحس،ب.15)

 صل  مؤلاي  أ     ، هي   بكي  كهي صاحي  و  اإلطيلة.
 صفيت  بحم   

هدد  1423س مد  جمديد  امصلدب ادكة توف  بحم    ف  صدسلحة يدوي ال لثدي، الخديم
ي     م  ريهز ال يمكة صال مدير،   يمديا باد  مايرديس طويادة  14/6/2002الموافق ل 

 م  الم ض.
 بحم   الشلخ بحمة صاااة ص أااك  فللا جك يت  .

 قط  -م  ات، ب "  امي، فض ريهم " صزابس امصقي  ص الشؤصن اإلالملة 
 ـــــــــــــــ
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 حامد الفقي مؤسس" أنصار السنة الشيخ محمد
 

 مول ه صرشات :
ي 1892هدد الموافدق 1310صل  الشلخ محمد  حيمد  الاضد  بض يدة "ر دل الاكدب" فد  ادكة 

بم اددز شددس ا ،ه م ي يددة البح،دد س. رشددا فدد  اكددف صالدد ي  ادد يم،  صحادد  الضدد ن صاددك   
امببادددة  صقتددذال اثكدد   شدد   يًمدديا صاددين صالدد ه قدد  قلددم أصالده ال بدديب  اددب المددذاهب

المشددهوبس ل،دد بس اددل صاحدد  مددكهم مددذهًبيا فجاددل االبدد  امكسدد  ميل ًلدديا صجاددل ال ددير  
حكفًلدديا صجاددل ال يلددث شدديفعًليا صجاددل ال ابدددع صهددو الشددلخ محمدد  حيمدد  الاضدد  حكساًلددديا 
صدبس ال م  امبكي، ال لثة مي ق  حر د م  قسل الوالد  مدي  د ا االبد  ال ابدع فادم يوفدق 

 أبوه فضرسل بيمزه  حكفًلي.ل بااة مي ح ده 
ي صادددين الطابدددة 1904هدددد د 1322بددد أ محمددد  حيمددد  الاضددد  دباادددت  بددديمزه  فددد   ددديي 

 ال غيب صقتذال يس لصن دبااتهم ف  امزه  باام،  همي:  ام الاض ا ص ام الكحو.
بدد أ الشددلخ محمدد  حيمدد  الاضدد  دبااددت  فدد  الكحددو باتددي  ال ادد اصغ صفدد  الاضدد  باتددي  

صفددد  ادددكت  ال يرلدددة دبس اتددديب  الشدددلخ  يلددد  فددد  الكحدددو صاتدددي  مدددكل م اقددد  الادددلح 
ملا،  ف  الاض  ثم ب أ فد  الاادوي اإل ديفلة بيللدكة ال يل دةا فد بس  ادم المكطدق صفد  
ال ابادة دبس  اددم التوح،دد  ثددم دبس فدد  الخيملددة مددع الكحددو صالاضدد   اددم ال دد   صفدد  

ي بدد أ دبااددة الحدد يث 1910الليداددة دبس  اددوي السل ددة صفدد  هددذه اللددكة صهدد  اددكة 
صالتالد،  صايردده اددك  صقتددذال ثميرلددة  شدد   يمددي فتاددتا ب دد ه صب دد، ت  بهدد غ باددول 

   صاب    ال  صاام صتملك بلكت  لاًظي صبصًحي.
 ب ايي  د وس الشلخ لكش  اللكة:

لمدددي أماددد  الشدددلخ فددد  دباادددة الحددد يث  ادددب الوجددد  ال دددحلا صمطيلادددة اتدددب اللددداف 
بيب أم يل اب  تلملة صاب  الادلم صابد  حجد  صاإلمديي أحمد  بد  حكسدل ال يلا صام مة ال 

صالشددديطس  ص ،ددد هما د دددي إلدددب التملدددك بلدددكة ال ادددول ال دددحلحة صالباددد   ددد  السددد ع 
صمحددد ثي  اممدددوب صأن مدددي حددد   ممدددة اإلادددلي بلدددسب باددد هي  ددد  اللدددكة ال دددحلحة 

 صارتشيب الس ع صالخ افي  صالمخيلاي .



 577 

صزمل   صأحبيب  صاتخذصه شلًخي ل  صاين اك   ك هي ثميرلة  فيلتف حول  را  م  إ وار 
ي با  أن أم ب اه اكوا  م  دباات  بيمزه ا صهدذا داللدة 1910 ش   يًمي اكة 

  اب رسوس الشلخ المبا .
ي حتددب إردد  قسددل أن يتخدد ج فدد  امزهدد  الشدد يف 1910صظددل يدد  و بحمياددة مدد   دديي 

ه فدد  رشدد  الدد  وس لالددكة ال دددحلحة ي د ددي زمددل،ه أن يشدديباوه صيلددي  ص 1917 دديي 
 صالتحذي  م  الس ع.

صل كهم أجيبوه: بان امم  صاب صأن الكيس او  ي ف ون ذلدك فاجديبهم: أرهدي د دوس 
 اللكة صالحق هللا  ريص هي ال محيلة.

ي إلب   مة اتي    صادكة بادول  صداب    الد   1917ثم ارضطع مكذ تخ ج   يي 
 صاام.

ين ل  موقدف ف،هدي بدان  د صج االحدتلل ال يادون بيلمظديه ا  ي صا1919صح ثه ثوبس 
التددد  تخددد ج ف،هدددي الكلدددي، متس جدددي  صال جددديل صال تحددد ب ف،هدددي  ض،ددد س الدددوال، صالسددد ا،   
صل اددول . صل دد  بدديل جوع للددكة ال اددول صدداب    الدد  صاددام صتدد ل صرسددذ السدد ع صأر دد  

 شايب ال وبس )ال ي    صالوط  لاجملع(.
 أر يب اللكة المحم يةإرشي، جمي ة 

ي تض يًبدي صاتخدذ 1926هدد/ 1345أرشا الشدلخ جمي دة أر ديب اللدكة المحم يدة فد   ديي 
هدا لت ون 1937لهي داًبا بايب ي ا ثم أرشا مجاة اله غ الكسوغ صص ب الا د امصل ف  

 للين حيل الجمي ة صالماس س     ض، تهي صالكيطضة بمبيد هي.
م  اتي  المجاة  اب اس،ل الم يل ال الح  : الشدلخ  صق  تولب بيياة تح ي هي ف ين

أحم  محم  شيك ا صاماتيذ محب ال ي  الخط،با صالشلخ مح،د  الد ي   سد  الحم،د ا 
صالشددلخ  سدد  الظدديه  أبددو اللددماا )إمدديي الحدد ي المادد  فلمددي بادد (ا صالشددلخ أبددو الوفددي، 

لشددلخ  ا،ددل محمدد  دبصيددشا صالشددلخ صدديدق   رددوسا صالشددلخ  سدد  الدد حم  الوا،ددلا صا
 ه اسا امي اين م  اتيبهي الشلخ محمود شاتو .

 صلبت  ف  ال  وس:
يضول  ك  الشلخ  س  ال حم  الوا،ل: "لض  ظل إميي التوح،  صال ري الشدلخ محمد  حيمد  
الاض  د بحم    د أك   م  أببا،   يًمي مجيهً ا ف  اس،ل  ا ظدل يجيلد  قدو  الشد  
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 ادب الخطدو  صا تديد الك د   ادب امحد ا ا بدإبادس  البيغلة ف  صس ا مديبس الغادب
تزلدزل الدد رلي حولهدديا صت جدف امبض مدد  تحتهدديا فدل تم،ددل  دد  ق د ا صال تجددس   دد  
 ييةا لم يا  يا   ف  د وتد  هدذه الخدو  مد  الكديسا أص يادوذ بد ا إذ ادين الخدو  

اه  فد  م      ًذا بمجيمع قاب ا اين يلدم  ادل شد ، بيادم  الدذغ هدو لد ا فدل يرد 
الضددول صال يدد اج  صال يبدديل  صال يادد   المجيماددة أبددً ا فدد  الحددق أص الجهدد  بدد ا إذ اددين 

 يلم  المجيماة رايًقي صم اهكةا صيلم  اللاو     قول الحق ذال صجسكي".
 دديش بحمدد    لادد  وس صحدد هي قسددل أن يعددلش لشدد ،   دد ا  دديش لاجمي ددة قسددل أن 

ق التدديي بدد،  الدد ا   صد وتدد ا اددين صددسوًبا يعددلش لس،تدد ا اددين فدد  د وتدد  يم ددل التطدديب
جاً ا  اب امح ا ا ر ب ف  اثك،  م  أبكي   ال لثة فمي بأ  الكيس مك  إال مي يد صن 

 م  مؤم  قوغ أاام   قاب  اا .
صيضول الشلخ أبو الوفي، دبصيش: "كين يال   يي  ال تي  الازيز ف،تغاغل فد  أ ميقهدي 

باهي بح ًددي صفهًمددي صااددتكبيًطيا صيو ددا مددي ف،هددي مدد  صيلددتخ ج مكهددي دبب الماددير ا صيشدد
اما اب الاملضة صاإلشيبا  ال الضة صالحامدة البيلغدة صالمو ظدة الحلدكةا صال يتد ل اامدة 
لضي ددل بادد ها بادد  أن يحددلب الضدديبئ أص اللدديمع  امددي بيلاضدد  الاغددوغ لا امددي  صأصددولهي 

 صتيبيخ ااتاميلهي فلاون الاهم أتم صالاام أكمل صأشمل".
ددينر  ْرل  ي ددْ عر اإل  كيردده ا دد   يددة فلدد هي فدد  مجاددة الهدد غ الكسددوغ قولدد  تبدديبل صتادديلب:  ص 

واًل   اإلا ا،: ينر   جر ْرل  ين  اإل  ا  ْ،   ص  هر ب يْلخ   صاحة. 22[ا ف  حوال  11ب يلشَّ    در  ي، 
 إرتيج  الاام :

اإلمدديم،   كددين الشددلخ محًبددي البدد  تلملددة صابدد  الاددلما صقدد  جمادده تاددك المحبددة لهددذي 
الجا،اد،  ب،كدد  صبدد،  الشددلخ  سدد  المج،دد  اددالم شددلخ امزهدد ا صاددذلك جمادده ب،كدد  صب،كدد  
الشلخ شاتو  الذغ جيه  بم ل مي جيه  ب  الشلخ حيم . صم  جهدوده اليمد  بتحض،دق 

 الا ي  م  ال تب الالمة رذا  مكهي مي يات :د
 د اقت ي، ال  اط الملتالم. 1
 د مجمو ة باي ل. 2
    الكوبارلة الاضهلة.د الضوا  3
 د الملي ل الميبديكلة. 4
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 د المكتضب م  أ بيب الم طا . 5
د موافضدة صدحلا المكضدول ل د يا الماضدول حضضد  بيالشدت ال مدع محمد  مح،د  الد ي   6

  س  الحم، .
 د راي س تشمل أببع باي ل مكهي ال ايلة الت م ية. 7
 د صالحموية ال س  . 8

 الي اب  تلملة.صهذه ال تب جملاهي لشلخ اإل
 صم  اتب اإلميي اب  الالم الت  قيي بتحالضهي رذا :

 د إ يثة الاهاين. 9
 د المكيب المكلف. 10
 د م ابج الليل ، . 11
 د بايلة ف  أحايي الغكي،. 12
 د التال،  الالم. 13
 د بايلة ف  أم اض الضاو . 14
 د الط ق الحاملة ف  الللياة الش علة. 15

    لمؤلا،     ي  م  هذه ال تب:كمي حضق اتبًي أ 
 د فتا المج،  لاس  ال حم  ب  حل   ل شلخ. 16
 د باوس الم اي الب  حج  الالضلر . 17
 د جيمع امصول م  أحيديث ال اول الب  امث، . 18
 د اال تليبا  الاضهلة م  فتيص  اب  تلملة لاا  ب  محم  ب  عبيس ال مشض . 19
 ه صغ.د امموال الب  الي ال 20
د اإلر ي  ف  ما فدة الد اجا مد  الخدل   ادب مدذهب اإلمديي المبجدل أحمد  بد   21

 حكسل لال، ال ي  ب  الحل  الم داصغ.
 د بد اإلميي   مين ب  اا،   اب بش  الم يل  الاك، . 22
 د ش ح ال واب المك، . 23
 د ا ت يب اب  الكجيب. 24
 د الش ياة لآلج غ. 25
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مكيقب شلخ اإلالي أحم  ب  تلملة لمحمد  ابد  أحمد  بد   سد  د الاضود ال بية م   26
 الهيدغ.

 د الضوا   صالاوا   امصوللة صمي يتااق بهي م  امحايي الا علة الب  الاحيي. 27
 د مخت   اك  أب  داصد لامكذبغ حضض  بيالشت ال مع أحم  شيك . 28
 د مايبج املبي  ف  مكيهج الحق صال وا  لحل  ب  مه غ. 29
 د تلل،  الوصول إلب جيمع امصول الب  ال يبع الش،بير . 30

 صفيت :
ي  ادب إثد  1959يكديي   16هدد الموافدق 1378بجدب  7توف  بحمد    فجد  الجمادة 

 مالة ج احلة أج اهي بملتشا  الاجوزسا صبا  أن رجحه الامالة أصد،ب بكزيدف حديد 
بلددوبس ال  دد  ااهدديا  ص كدد مي اقتدد   أجادد  طاددب مددي، لاو ددو، ثددم صدداب بااتدد  الاجدد 

صبادد  ذلددك طاددب مدد  إ وارددد  أن يكضددل إلددب داب الجمي ددة ح،دددث تددوف  بهدديا صقدد  راددديه 
بلاددي، ص امددي، مدد  الدد صل اإلاددلملة صالا بلددةا صح دد  جكيزتدد  صاشددت ل فدد  تشددلاهي 
الشلخ  س  الد حم  تديجا صالشدلخ محمد  حلدك،  مخادو ا صالشدلخ محمد  مح،د  الد ي  

، ا صجملدع مشدييخ االدي  امزهد  صأاديتذتهي ص امي هديا  س  الحم، ا صالشدلخ أحمد  حلد
 صق يس المحيكم. ف حم    بحمة صاااة.

 ـــــــــــــــ
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 شيخ اإلسالم مصطفى صبري التوقادي
 

 ت جمة شلخ اإلالي م طاب صس غ التوقيدغ
 1954 - 1869هد = 1286-1373

رلة فد  "توقديد" ادكة صل  الشلخ م طاب صس غ     ش،وخ اإلالي ف  الخلفة الا مي
يا صتااَّدم فد  ال د ية  ادب الشدلخ  وجدة أمد،  أفكد غا ثدم ارتضدل إلدب 1869هدد/1286

ااتيرسول الات ميل تح ،ا  الاام . صف  ااتيرسول ش َّ الشلخ م طاب صس غ ارتبديه 
مشييخ  بح س ذاي  ا صقوس حيفظت ا ص مق تح ،ا ا ص ،َّ  م بًاي ف  جديمع اللداطين 

صهو فد  ال يرلدة صالاشد ي   -كس  جيماة إالملة ف  ااتيرسول  رذال أ -محم  الايتا 
مدد   مدد ها صهددو مك ددب م مددوق يحتدديج إلددب جدد   صاجتهدديد صتح دد،لا ثددم أصددبا أم،ًكددي 
لماتبدة اللداطين  سد  الحم،د  ال دير ا صقد  لادده ارتبديه اللداطين  سد  الحم،د  إللد  بلدداة 

الد يك،،  فد  اادتيرسول  يصدمة اطل   صبتم،زه صهو ف  ا  الشدبي  بد،  بجديل الاادم 
 الخلفة.

يا إذ 1908صق  ب أ م طاب صس غ رشيط  اللليا  با  إ لن ال اتوب ال ير  اكة 
ارتخب صقتذال ري ًبي  د  با تد  "توقديد" فد  مجادس المباوثدين الا مدير ا صادين فد  هدذه 

جمعلدة الات س ب لًلي لتح يد  مجادة "بلدين الحدق"ا صهد  مجادة إادلملة ايرده تر د بهي ال
الااملةا امي  ر،    ًوا ف  داب الحامة اإلالملةا صب ز اام م طاب صس غ  رئذ 
لمض بتددد  الخطيبلدددةا صدفي ددد  المج،ددد   ددد  اإلادددليا صلدددم ياسدددث أن تسددد،  لددد  ادددو، رلدددة 
االتحيدي، ا فير م إلب حز  اال دتل  الدذغ تدالف مد  التد ل صالاد   صامبصاي الدذي  

  اتلم بهدي االتحديديونا صادين ري ًبدي لد  لس هدذا الحدز  يايب ون الكز ة الطوبارلة الت
 المايبض.

ي إلددب 1913صلمددي ااددتاحل أمدد  االتحدديدي، ا صقددوغ راددوذهما فدد َّ مدد  ا ددطهيدهم اددكة 
م  ا ح،ث أقيي م سا ثم ارتضل إلب بلد أصبصبة فاقيي بسو يباه ف  بصميرلة إلدب أن 

ادده أثكددي، الحدد   الايلملددة ألضدده الاددب   الدد  الج،ددوش الت الددة  كدد مي د ادده بو يب 
امصلبا صظل مادتضًل إلدب أن ارتهده الحد   بهزيمدة ت الدةا صفد اب ز مدي، االتحديدي، ا 
فادديد الشددلخ إلددب رشدديط  اللليادد  فدد  ااددتيرسولا ص دد،    شددلًخي لماددليا ص  ددًوا فدد  
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مجاس الش،وخ الا مير ا صري     ال  ب ام ظم ال اميد ف ي  بيشي أثكدي، غليبد  فد  
ي فت ا   ك مي ا تاف مدع باد  1920ة لامايص ةا صظلَّ ف  مك ب  إلب اكة أصبصب

 الوزبا، ذصغ الم،ول الغ بلة.
يا ثدم ارتضدل إلدب 1923ص ك مي اادتولب ال مديل،ون  ادب الايصدمة فد َّ إلدب م د  ادكة 

 ليفة المادك حلد،  فد  الحجديزا ثدم  ديد إلدب م د  ح،دث احتد ي الكضديش ب،كد  صبد،  
يلا فلددديف  إلدددب لسكدددينا صطبدددع هكددديل اتيبددد  "الك ،ددد   ادددب المتا دددس،  لم دددطاب امددد

مك دد غ الكامددة مدد  الدد ي  صالخلفددة صاممددة". ثددم ادديف  إلددب بصميرلددةا ثددم إلددب ال،ورددين؛ 
صظدل ي د بهي رحدو  مدس  -أغ الغد   -ح،ث أص ب مع صل ه إب اهلم ج يد س "يديبي " 

فاديد إلدب م د  ادكوا ا حتدب أ  جتد  الحاومدة ال،وريرلدة بكدي،  ادب طادب ال مديل،، ا 
 ح،ث اتخذهي صطًكي ثيرًلي.

صفدد  م دد   دديش مكيفًحددي  دد  اإلاددلي ال يخددي  فدد    لومددة ال ددما  اددب الدد  م مدد  
كس  اك  صفض ه الم قعا مع التجمل ف  الظيه  صالتجا  لاش ا  ا صلمي رشد   ال دحف 

 الايلملة  س  صليي  ير غ أرشا هذه امبلي :
 .. ..صومة الملتم،ه صالمتح غصيي شلخ الهك  الح ي ة  ك غ.. .

 صأبار   اب شاي المو  أرد ب.. ... ..شلخ اإلالي با  هك  صاك   
  ،  أن ال وم،  ب،كهمي ف ق.. ... .. ج،ب أب ي  م   ،  بد   

لف  ك غ  صيي مع صرج ها صصمهر لاْ ٍي.. ... ..داي مذ  اه م   ايل َّ
 ادبي  صح غص  ا صومر  ح يث  جملع الكيس.. ... ..أمي صوم  ف

 ف  اس،ل اإلالي مي أري الق.. ... ..صلئ  مهر فالاش هو با غ
ه     فالاش ب م ملام  الا   ديٌ .. ... .. لَّاوه صلم ي ارْوهر با 

 كين م ا  يمو  جوً ي صال يا  .. ... ..لو اين شلخهم شلخ هك   
  با، م طاب صس غ 

 بهي ح،دث بد أ بكشد  ص با، م طاب صس غ موز ة فد  مجمو دة مد  ال تدب التد  أصد
مجمو دة مدد  ال تددب ال دغ، س ثددم جمددع فالدات  ص لصددة  با دد  فد  اتددي   ددخم اس،دد  

  تم ب  حليت  المبيباة.
 اين أصل مي أص به م طاب صس غ بيلا بلة )ق، ت  بيلا بلة إذ ابض  بيلت الة(: -1
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( اتددي  "يكدد  مج دل ")مجدد صا الدد ي ( صقدد  طبددع فدد  اماددتيرةا صصدديدبت  الحاومددة 1)
ال ميللة صمك  رلخة ف  داب ال تب الم  ية أه اهي إل،هي الشدلخ محمد  زاهد  ال دوث غ. 
صمو دددو   الددد فيع  ددد  ا ،ددد  مددد  امحاددديي الشددد علة التددد  ال يدددزال يطاددد  ف،هدددي ااددديب 
الملام،  ف  حديد  امزمكدةا صيكتضد صن باضدولهم ال دئ،اة تضيل،د  اإلادلي الضويمدة. هدذا 

مطبادة اللددس،ل بدديمح   اللت،كلدةا صحسددذا لددو تدد جم صقد  أ ،دد  طبادد  فد  ااددتيرسول فدد  
 إلب الا بلة لللتا،  مك  الملامون  موًمي.

( "المة االجتهيدا  الااملة لامجته ي  المح ث،  ف  اإلالي"ا صمك  رلخة ف  داب 2)
ال تب الم  ية مه اس مد  قسدل الشدلخ زاهد  ال دوث غ صا،دل الد بس اديبًضي فد  المشدلخة 

 اإلالملة.
اتددي  "الك ،دد   اددب مك دد غ الكامددة مدد  الدد ي  صالخلفددة صاممددة" الددذغ ظهدد  فدد  ( ص 3)

 .1924-هد1342المطباة العبيالة بس، ص  اكة 
-هدددد1351ثددم ألدددف اتدددي  "ملدددالة ت جمدددة الضددد  ن" فددد  مئدددة صثلثددد،  صددداحة ادددكة -2

يا صقد  رديقش فلد  حجددج ادل مد  الشدلخ محمدد  م دطاب الم ا د  هللامحمد  ف يدد  1931
جمدة الضدد  ن صالتاسد  بهدي فد  ال دلسا صبدد،َّ  فلديد ذلدك مد  الكيحلددة صجد غ فد  جدواز ت  

 الش علة بادلة ا ،  قويةا مكسًهي  اب مي يت تب  اب الملالة م  أ طيب.
ثم ألف م طاب صس غ با  ذلك اتي  "موقف البشد  تحده اداطين الضد ب" ادكة  -3

ملدام،  ا صهو ي د فلد   ادب مدي ز مد  باد  الدزا م،  مد  أن تدا   ال1352-1932
دددص مذهبددد  فددد  قولددد   صتدددواكاهم ي جدددع إلدددب إيمددديرهم باض،ددد س الض دددي، صالضددد با صهدددو ياخ 
دددي،ر  دددْ  ي ش  غ م  ي ْهددد   دددي،ر ص  دددْ  ي ش  دددلا م  دددْ  ير   ل    ًس ص  ددد   دددًة ص اح  ا  ردددْم أرمَّ ا  دددي،  هَّر ل ج  ل دددْو ش  تادديلب: )ص 

( الكحل: ْكترْم ت ْام ارون  ل ترْلا لر َّ   مَّي ار ياال مي يشي، صل كد  ال يشدي، إال مدي  [. فيإلرلين93ص 
 صاحة. 280شي،  ا صيضع ال تي  ف  

ا صهدو بد  ادب اقتد اح 1934-1354ثم أص ب اتدي  "قدول  فد  المد أس" فد  ادكة  -4
الاجكددددة التدددد  تضدددد مه إلددددب مجاددددس الكددددوا  الم دددد غا طيلبددددة تادددد يل قدددديرون امحددددوال 

لزصجي ا صتض،،  الطلقا صملديصاس الشخ لةا صام ذ بمس أ تح ي  الم أسا صتض،،  تا د ا
المددد أس بيل جدددل فددد  الم،ددد ا ا صمددد  الوا دددا أن هدددذه المشددد ص ي  تضدددوي  ادددب االقتددد ا، 
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بدديلغ  ا صاحددلل ذلددك محددل االقتدد ا، بيلشدد ياة اإلاددلملةا اقتكيً ددي باردد  أك دد  مل مددة 
 لاحليسا ممي اين يلمب صال يزال: مليي س الح يبسا صالتمش  مع بصح الا  .

أص ب اتي  "الضدول الا دل بد،  الدذي  يؤمكدون بيلغ،دب صالدذي  ال يؤمكدون" فد  ثم  -5
يا صقددد  بدَّ فلددد   ادددب المددديدي، ا الدددذي  يشدددا ون فددد  صجدددود   1942-هدددد1361ادددكة 

ادددبحير  صتاددديلبا ص ادددب الدددذي  يك ددد صن الغ،دددب صالكسدددوس صالماجدددزا ا صمددد  اددد   فددد،هم 
يددل الماجددزا  بمددي يلدديي  بصح  دد ص  التغ يددب مدد   امددي، الملددام، ا فددذهسوا إلددب تاص 

الا دد ا الددذغ أصددبا إيمددين أك دد  الكدديس فلدد  بدديلاام المدديدغ فددوق إيمدديرهم باتددي    
صاددكة باددول  صدداب    الدد  صادداما فتكدديصل فلدد  بيلكضدد  ا ،ددً ا مدد  مضدديال  الا دد ي، ا 
صا ،ددً ا مدد  ال تددب الددذغ ذهددب أصددحيبهي فدد  الدد فيع  دد  اإلاددلي مددذهب امصبصب،دد،  

 صح الاام فلمي يظكون. صق  اين م طاب صس غ ي   أن م  أ ط  مي ابتا  مجيباس ل
ب  الم افاون  د  اإلادلي مد  ال تَّدي  الدذي  ت ضادوا بيل ضيفدي  الح ي دة أن الملتشد ق،  
ق  رجحوا فد  اادت ابجهم إلدب ا تبديب الكسد  صداب    الد  صادام عبض ي،دي أص زعلًمدي ال 

ي مذهًبي ف  ي،ي أص اليادل،ي أص فالدفل،ي اغ،د ه مد  اآلبا، أك  ا صاذلك ال تبيب دي  اإلال
صالاالدداي  صرادد  صدداة ال ييرددة  كدد ا صار دديب الكسددوس صالددوح   ددمًكي. صال تددي  يضددع فدد  

 صاحة. 215
ص  دد  مددي ظهدد  لامؤلددف هددو اتيبدد  ال س،دد  "موقددف الاضددل صالااددم صالادديلم مدد  ب   -6

يا صهدو يضدع فد  أببادة 1950-هدد1369الايلم،  صعبديده الم ادا، "ا الدذغ طباد  ادكة 
مجادد ا  اس،دد س يضدددع اددل صاحددد  مكهددي فددد  رحددو  مددس مئدددة صدداحةا صهدددذا ال تددي  هدددو 

  لصة  با، المؤلف الاضهلة صالاالفلة صاالجتميعلة صاللليالة.
صق  اين م دطاب صدس غ مد فوً ي فد  ادل مدي اتبد  بمدي اادتلضكت  رالد  مد  أن الغد   

ما، تدد  فدد  ت الددة رددذي  بيرتشدديبهي فدد  بالددة أقطدديب يجدد ا فدد  محددو اإلاددليا صأن رجدديح 
الايلم اإلالم ا فهو يجيه  بال مي صاا  م  قدوس لمكدع الملدام،  مد  االرحد اب إلدب 
الم د،  رالدد  الددذغ صدديب إللدد  التدد ل  اددب يدد  ال مدديل،، ا بادد  أن لمددس ر سددتهم ب،دد ها 

بدد،  المهدديج ا صج بهدي بكالدد ا صميبادهي فدد  اايحد  اللليادد  الطويددلا الدذغ تكضددل فلد  
حتددب ااددتض  بدد  الكددو  فدد  م دد ا فيتخددذهي م اددًزا لكشدديط  بادد  أن  ا ادده ت الددة فدد  

 مايرهي ف  الايلم اإلالم .
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 مكهج  ف  ال د  اب الشب 
أمددي مكهجدد  فدد  الدد د  اددب شددسهي  الماحدد ي  صد دديص  المدديدي،  صالمكحدد ف،   دد  الدد ي  

 فللتك  إلب أم ي :
ها أن أهم مي يتا ض ل  الا   اإلادلم  الحد يث امصل: أر  ق  بأ  ف  ص وح صت س

مد  أ طديب هدو الغدزص ال ضديف  الدذغ يهد د الشخ دلة اإلادلملة بيال دمحللا رتلجددة 
لمددي صقدد  فدد  راددوس الملددام،  مدد  إحددلل لا ضيفددة الغ بلددة صاادد ا  فدد  اال تمدديد  ا،هددي 

صاادتم  ميدتد  صالكضل  كهيا صق  د يه ذلك أن يتاضب الا د  اإلادلم  الحد يث بيلكضد ا 
ممددي ترخدد ج المطدديبع مدد  اتددب صمدد  صددحفا صبددذلك صدديب ل تبدد  إلددب جيرددب المتهددي 
الا  ية اإلالملة المة تيبيخلةا إذ أصدبحه ادجًل صديدًقي لاحلديس الا  يدة المايصد سا 
صزاد فددد  المتهدددي مددد  هدددذه الكيحلدددة أن المؤلدددف قددد  جددد   فددد  ادددل مدددي اتبددد   ادددب رضدددل 

 أن يتولب ال د  ا،هي.الك وص الت  يكض هي ايماة قسل 
صأمدي ال ددير : فهددو أرد  ياتمدد  فدد  مكيقشدديت  صمكيظ اتد   اددب أحادديي الاضدل امددي يضدد ه  اددم 
ا  الا   صزادصا فل ا صف  بأي  أن المكطق  المكطقا صهو صان اين  اًمي يوريرل،ي فض  أصَّ

ثيبده أص ق أحايًمي م  الااوي التج يسلة صأصثق؛ مر  حتمد ا يا،د  الادزصي صالوجدو ا ص 
ال يتغ، ا أمي الااوي التج يسلة فه  ال تا،  أك   م  الوجود ال اه  الميثدلا لدذلك فهد  

 ك ، س التحول صالتغ،  ال ت يد تلتض .
صف  الختيي أحب أن أروه أن لاشلخ م طاب صس غ بحمد    تاديلب مئدي  المضديال  

 بيلت الة صالا بلة رش هي  اب صاحي  الج ا   صلم تجمع با .
 يا صدف  ف،هي.1954-1373توف  الشلخ بحم    بم   اكة صق  

 حل  اللميح  اوي ان
 ـــــــــــــــ
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لم أج  أدقَّ صال أص ق صال أق   إلب الحالضة ف  الح يث    إميي امد  امص،ل ف  
ا ددم الددذغ رتحدد    كدد  هكددي ممددي بحمدد    بحمددة  - طَّدد  بضامدد   الا دد  الحدد يثا الا 

فتادديل ماددد  أ دد  الضددديبئ فدد  حدد يث مدددوجز  دد  مددد،لده صدبااددت  صأ ميلددد   -صاادداة 
 الوظلفلة.

 ت جمت  بضام :
يا صتاض،ده تاالمد  1912يضول: "صل   ف  اوهيجا م  م ن ال ا،  فد  م د  ادكة 

ه ف،هددي بم بادددة االبتدد ا   صال دديروغ ف،هددديا بياددت كي، اللددكة امصلدددب ال يرويددة التدد  التحضددد
أاددد،وط ال يرويدددة؛ مرهدددي ايرددده الم بادددة ال يرويدددة الوح،ددد س فددد  صدددا،  م ددد  صقتدددذالا 

ي م  قلم الاغة الا بلة ف  )الجيماة الم  ية(ا 1937صح اه  اب الالليرس اكة 
صادددذلك ادددين اادددمهي؛ مرهدددي ايرددده الجيمادددة الوح،ددد س فددد  م ددد  صفددد  الدددسلد الا بلدددة 

ا  اده بتد بيس اثكد   شد  دبًادي صقتذال. ص ر،  كه ما،دً ا فد  ا ل الدة فد  اللدكة رالدهيا صار
أاسوعل،ي ف  اللكة امصلدب. صايرده هدذه هد  اللديبضة امصلدب التد  يراد،َّ  ف،هدي ما،د  فد  
ادددكة تخ جددد  صياادددف بيلتددد بيس. ثدددم ح ددداه  ادددب )الميجلدددت،  صالددد اتوباه(ا صارتددد به 

صقتذال ف ً ي مد  الجيمادة يا صايره 1940لات بيس ف  االة اآلدا  بيإلااك بية اكة 
يا صت بجه ف  صظدي ف 1942الم  ية ف  الضيه سا ثم رضاه إل،هي با  ااتضللهي اكة 

يا صأر دد   أثكدي،  ماد  إلددب 1954التد بيس بهدي إلدب أن شددغاه ا اد  امادتيذية ادكة 
الجيماددة الا،سلددة صجيماددة ب،دد ص  الا بلددةا ثددم تايقدد   مددع جيماددة ب،دد ص  الا بلددة بادد  

يا صظااده بهددي إلددب أن تايقد   مددع جيمادة محمدد  بدد  1972لتضي د  اددكة بادو   ادد  ا
 -هدددددددد 1401بجدددددددب  2يا ح،دددددددث أ مدددددددل اآلن فددددددد  1976اددددددداود اإلادددددددلملة ادددددددكة 

 ي.6/5/1981
هددذا هددو "محمدد  محمدد  حلدد، "ا الما دد  امديددب الكيقدد  فدد  تا يادد  لكالدد ا صل دد  مدديذا 

 يضول  ك  التيبيخ صالمؤب ون 
صادين فد   -امي ترد  ب  -م  الكه ة امدبلة الح ي ة لض   يش أديسكي ف  زم  مبا  

اللددديحة امدبلدددة صالا  يدددة اتجيهدددين اثكدددين: اتجددديه محددديف  أصددد،لا صاتجددديه   ددد  متددداث  
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صبخيصدة  -بيلغ   ماجب بيلغ ب،،  صبال مدي  كد هما داٍع إلدب أن ت دون أمدم الشد ق 
 م ل أصبصبي ف  ال ش ،. -السلد الا بلة 

ن مدد  أ لمددد  باددد  قددديدس امد  صأ لمدد  فددد  م ددد  زمددد  صهددذا االتجددديه ام ،ددد  ادددي
 دبااة محم  محم  حل، ا صأب ز أصلئك )ط  حل، ( الذغ اين أاتيًذا مديسكي.

ا دم  أص لدم ي ْاا دم صياتدب  صف  ظل تاك الظد ص  ارخد ط محمد  حلد،  فد  هدذا االتجديه   
ان: )الهجدددي، متددداثً ا بددد ا صظهددد  ذلدددك جال،دددي فددد  باددديلت  )لاددد اتوباه( التددد  ايرددده باكدددو 

يلصن(.  صالهجَّ
صل د    تاديلب بمكد  صا مد  فددتا ب د، س ال جدل صأرديب ف د ه صقابدد  فتسد،َّ  لد  زيدف ذلددك 
االتجيه صارح اف  صا وجيج ا فت اد  صرحدي مكحدب   د ا صاداك ط يًضدي مايكًلدي لد ا اداك 
ملددداك الطس،دددب الكيصدددا صالمجيهددد  المخادددص الدددذغ يددد  و لاا ددد،اة باااددد  قسدددل قولددد ا 

مايلم الخ،  الكض  ال حلاا صيا ا  طب البيطدل صد ديس الشد ا صيد د  ادب صيو ا 
 ماي  هم صأبيط،اهم.

يضددول بحمدد    فدد  اددليق ح ي دد  فدد  مض مددة اتيبدد : )ح ددوركي مهدد دس مدد  دا اهدددي(: 
"كتسه هذه ال احي  ح،  اتستهي ل   أف ا هذا الكاد  مد  المالد ي ا صأرب  د  إلدب مدي 

ْ هر بهددي أرددي رالدد  ح،ًكددي مدد  الزمددين مددع ار شددف لدد  مدد  أهدد افهم صأادديل، دد   سهم التدد   ر
دد َّ   فدد   المخدد ص ، ا أاددال   أن يغادد  لدد  فلدد  مددي اددسق بدد  الالددين صالضاددم. صان م 
 م غ بجو  أن أصاا با  مي أفل   ممي أصبا اآلن ف  أي غ الض ا،. صأك  ه ف  

ثدم رشد ت  تحده  بحث ح اه ب   اب دبجة )داتوب ف  اآلدا ( م  جيماة الضديه سا
يلصن(.  اام )الهجي، صالهجَّ

صق  اين مر يب  هذا ف  رال  صف  تا ، غ ممي جااك  أقو  الكيس إحليًاي بيل يبثدة 
التدد  يتدد دَّ  ف،هددي  ددحييي هددؤال، المالدد ي ا صأشدد هم بغبددة فدد  إرضدديذهم مكهددي بيل شددف 

ام،  صش   اكهم".   مي  ا  م  أايل،ب اله َّ
ال جل صاتجيه ؛   فكي مكهي ص ق قول  صااتضيمة مكهجد ا  هذه إشيبس ا ياة إلب مكهج
أن ي داا أ طددي، اتيبدد  بضدد ب مددي صاددات   -بتوف،ددق    -صقدوس  زيمتدد ا صقدد  ااددتطيع 

 ي.1969الطيقة ف  الطباي  الت  ظه   ف  ب، ص  مكذ 
 م  شهيدا  مايص ي :
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ة الا بلددة صهددو بفلضد  فدد  االددة الاغدد -يضدول الدد اتوب الشددلخ محمدد  بد  اددا  بدد  حلدد،  
: "صالكديظ  إلدب اتبد  بدل اادت كي، يجد  أرهدي جملًادي -بيل يديض لمد س ادباة أ دواي تض يًبدي 

،َّددب  م،دد ارهي ا ،دد صن أص أرهددي مو ددو ي  ذا  حلياددلة فدد   مدد  المو ددو ي  التدد  ت ه 
الملددديدي  الا  يدددة؛ فهدددل تلدددتطلع تحلدددس  ادددة هدددذا االتجددديه صامادددبي  ال افادددة إللددد . 

 بصاية ثلثة أبلي  م  الشا  أح هي قول با هم: رلتطلع تاخلص ذلك ف 
 صمي الم ، إالَّ ح،ث يجال رال .. ... ..ف   طيلًبي ف  الكيس أ اب الم اتب

 صاآل   قول أب  الطَّ،  ب:
  اب ق ب أهل الازي تات  الازا م.. ... ..صتات   اب ق ب ال  اي المايبي

 الاظلم الاظي م تاظم ف   ،  ال غ،  صغيبهي.. ... ..صت غ  ف   ، 
ف ار  تم دل الك دلحة فد  الس،ده امصل فتحضدق فد  أ ميلد  ماكدب الس،تد،  اآل د ي ا لضد  
كين: مؤمًكي صيدًقيا صتال،ي رال،يا صمتااًاي مت فًاي. إذا تايبض حض  المديل  مدع االحتاديظ 
بيل  امة ق ي االحتايظ بيل  امدة  ادب المديل. صلدم أ د   أن ال جدل ارت دف لكالد  مد  

ملدد،ئ،  إللدد ا صمددي جدد َّ فدد  طاددب أص جدديها صتاددك قواصددم ظهددوب الاامددي،ا يشددت  حدد،  ال
ت ددون الخ دددومة ف  يدددةا فدددإذا صصددداه اممددوب إلدددب إطددديب الشخ دددلي  ارطدددو  اارمدددي 

 حر     ف  أم  مخجل".
صيسددد،  الددد اتوب إبددد اهلم  و ددد،  ط يضدددة طددد ح محمددد  محمددد  حلددد،  صرضددد ها صدبااددديت  

ض  ال اتوب محم  محم  حل،  أر  يات  بيل ل،ل الحيام صبحوث ا فلضول: "صالمس ع ف  ر
فد  قدوس؛ فاللده بحوثدد  ذبدذبي   يطفلدة تاتمد   اددب ال دجلج الخطديب ا صل كهدي ثمدد س 
ف دد   يقددلا يددؤم  بيلحجددةا صيات ددم بيلدد ل،لا فددإذا مددد اادد  مدد  اإلقكدديع جددي، بددوهج 

ن الضول ف،تبادون الايطاة للح   م  التاث،  البيلل مي يت ل ه اه ف  قاو  م  يلتماو 
أحلدك ا أصلئددك الددذي  هدد اهم  ا صأح،ددل الد ابس المتتبددع إلددب المجادد  ال دديم  صالاشدد ي  

هدا ل،   بحو  ال اتوب محم  محم  حل،  1376م  مجاة امزه  ال يدب ف  اكة 
فددد  هدددذا الم دددميب ري دددجة ال مددديب شدددهلة الضطدددو . صالحدددق أن بحوثددد  فددد  محيببدددة 

ا   ايره   صبس حتملة يوجسهي الواقع المايص ؛ ح،ث الح اي  اله امة ف  هذا ال
 كين االحتلل اإلرجا،زغ لم   م  ًبا  طً ا لشسهي  ظيلمة تاحق بيإلالي".

  يل م ي ب  طلب ا ثم ال يكلب جه هم:
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ي الدددكاس صأصددديلة  -بحمددد     -لضدد  قددديد محمددد  محمدد  حلددد،   ددد   ال ددد ق صامميرددة صا 
ا  الوفدددي، لمددد  اددديهم ماددد  فددد  إ ددد اج اتدددي  الطبدددع صلطلدددف الماشددد ا لتلدددج،ل  سددد  

ل تاددك العبدديبا  لكادد  ببمددي اددين هددو صدديحب الا ددل  ادد،هم صلدد   صتحالضدد  صرشدد ها اددجَّ
الليبضة ف   د متهم صرااهدما بدل ببمدي ايرده جهدودهم )المحد صدس( ماد  بد جم،دل صبد  
ق أ كديقهم با دي ا   صصاة لماام في دل صأادتيذ اد يم لدم يبخدل  اد،هم بشد ،ا صقد  طدوَّ

 صمايبم .
يضول ف  مض مة ديوان "ام شدب ال س،د " صهدو الد يوان الدذغ حضضد : "صقد  ادين ادي  ر  
فدد  إ دد اج هدددذا ال تددي  فدد  طباتددد  امصلددب جمي ددة مددد  امصدد قي،؛ فتا ددل امادددتيذ 
شدددوق  أمددد،  بماددديصرت  فددد  م اجادددة ملدددودا  الطبدددعا صأاددد   إلددد َّ ا ،دددً ا مددد  اآلبا، 

صأ دذ  بدد . صتا دل الزم،ددل محمدد  أبدو الادد ج الما،دد  الكيفادة التدد  اقتكاده با ،دد  مكهددي 
صيااددق  -بضلددم الاغددة الا بلددة فدد  جيماددة اإلادداك بية بو ددع الاهدديبس الاغويددة لادد يوان 

ف  هيمش ال تي : توف  ال اتوب محم  أبو الا ج ف   دلل الاديي ال بااد  المي د . 
اطلددددف ل مددددي تا دددل م ددددطاب  سدددد  ال -أادددال   ال دددد يم أن ي حمدددد  صيحلددد  إللدددد  

الشدويم  الطيلدب باللدديرس اآلدا  بو دع فهدديبس ام دلي صاممدديك  صالابي دل صاميددييا 
صتا داه اآلرلددة  ددزس ادد ابس المتخ جددة فد  قلددم الاغددة اإلرجا،زيددة بجيماددة اإلادداك بيةا 
بت جمة المض مة املميرلة لاملتش ق )جيي ( ف  الطباة امصبصبلدةا فدإلب هدؤال، جملًادي 

 أق ي شا غ الخيلص".
إن فدد  هددذا ل اللددة اس،دد س  اددب أن ال جددل مدد  ٍ  في ددل صلددلس  يلًمددي فضددب؛ فهددو يدد  و 
ددة اددل قدديدب  اددب  بااادد  قسددل قولدد  إلددب أن يرْادد    الا ددلر مهادد ؛ صهددو بددذلك يحاددز همَّ
الامل صالبحدث أن يضد ي مدي يلدتطلع؛ صلدلس بيل د صبس أن يخد ج  مدًل ملدتضًل بكالد ا 

 -صزمل دد  فدد  إرجدديز أ مدديل  املددة؛ صلدد  ف،هددي  صل كدد  بإمايردد  أن يشدديبل مددع إ واردد 
أج ان: فحض  أن يرشا  م  قسل إ وار ا ثم إنَّ ل  مي هو أ اب صأادمب مد   -بإذن   

ق توجه .  ذلك صهو امج  م    تايلب إن  ار ه ر،ت  صص  
ا م ام   رتح    ك ؛ صل كهي  إن اطوًبا متوا اة اهذه الت  ر تب هكي ل  تا  بحق   

ْلسكي أن ر سه ف،هي أامي، الم يدب صالم اجع لم  أباد المزي .إشي  با ا صح 
 صفيت :
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يا ح،ددث باددل مدد  الامدد  اددبا،  1982هددد = 1402تددوف  محمدد  محمدد  حلدد،  اددكة 
اددكة. صقدد  بثدديه بادد  الشددا ا، صامدبددي،ا صمددكهم الدد اتوب محمدد  بدد  اددا  بدد  حلدد،  

 بض ، س مكهي:
اَّه  امقلير.. . م ه  ال  ي ر صج  ي  ف   رْم  ل  ام ْييير ص  ح  ْ  ص   .. ..صط و 

يير  ْله  ه اإل   ه أ  الزَّ  ، ر ف ل م ا يبل  ر ْضارهي.. ... ..ص ه جر الارضرول  يم ا
ف    اب ر  ص  إ ذ هو  ال   يير  ًدا.. ... ..ب  وَّ ْكه  فل   مرل   ص أرب لا    يٌ  ار

ي  ًة فاطيلمي.. ... ..ذ ب ف    ْه  ا ْلك  درمرو  هي امْ لير أ ر ي إ ْن ب   ْ،ترك  ا 
 مؤلايت :

 باغه اتب ال اتوب محم  محم  حل،  المطسو ة أح     ش  اتيًبيا صه :
 االتجيهي  الوطكلة ف  امد  المايص  )ف  جزأي (. -1
 اإلالي صالح يبس الغ بلة. -2
 هد.1397أزمة الا  ا صأصا  ثلثون ح يً ي اتسه لتسث م  إذا ة ال ييض  يي  -3
ح دددوركي مهددد دس مددد  دا اهددديا صأصدددا  مجو دددة مضددديال  شددده ية رشددد   فددد  مجادددة  -4

 هد.1378هدا 1377امزه  الم  ية ف   يم  
يلصن ف  ص ب اإلاليا صهذا ال تي  جز، م  بح   ف  )ال اتوباه(. -5  الهجي، صالهجَّ
أايل،ب ال كي ة ف  شا  الخم  صاماايبا صهذا ال تي  )كمي يدذا  المؤلدف فد   -6

 مض مت ( ف لن م  بحث م حاة )الميجلت، (.
 ش ح صتاا،ق  اب ديوان ام شب ال س،  )ملمون ب  الس(. -7
المتكسدد  صالض امطددةن صهددذا ال تددي  )كمددي يددذا  المؤلددف فدد  مض متدد ( فدد  امصددل  -8

 هد.1383محي  س ألضيهي ف  االة اآلدا  بيلجيماة الا،سلة بسكغيزغ  يي 
يلصن ف   -9  الجيهالة.الهجي، صالهجَّ

 مضيال  ف  امد  صالاغةا صهذا ال تي  يحوغ اتة بحو  ه : -10
 تطوي  قوا   الاغة الا بلة. -أ 

 ب،  ا،كلة البحت ية صا،كلة شوق . -  
 فض  الاغة ب،  امصيلة صالتغ يب. -ج
 د وس الشلخ محم  ب   س  الوهي  ب،  التاي،  صالمايب ة. -د
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 الا ب  المايص .أث  امد  الغ ب  ف  امد   -هد
 اقت احي  لاكهوض بملتو  الاغة الا بلة. -ص

 -بحمدد     -صقدد  طبادده تاددك البحددو  مجتماددة فدد  اتددي  صاحدد  بادد  صفدديس المؤلددف 
 ي بإش ا  صبثة المؤلف.1989 -هد 1409صرش تهي مؤالة ال ايلة ف  ب، ص   يي 

ألض،دده فدد   ال صحلددة الح ي ددة د ددوس ه امددةا صهددذا ال تددي  فدد  امصددل محي دد س -11
هددا صايرده باكدوان: ال صحلدة الح ي دة 1379جمعلة الشبين الملام،  بيإلااك بية  يي 

 حالضتهي صأه افهي.
كمدي أن لداددتيذ محمدد  محمد  حلدد،  مؤلاددي  أ دد   صاتًبدي با ددهي ال يددزال مخطوًطدديا 

 صبا هي طبع م س صاح س فضب ثم را  صلم يا  يوج ا صمكهي:
 بصاية ال موع. -أ

صددكيجة الادد  ا بح دد  فدد  )الميجلددت، (ا صهددو ال يددزال مخطوًطددي فلمددي ام شددب  - 
 راام.

 فتا ماة. -ج
اتجيهي  ه امة ف  الا   الا ب  المايص ا صهو ف  امصل محي د س ألض،ده فد   -د

 جمعلة الشبين الملام،  بيإلااك بية.
صق  لض،ده اتدب صبادي ل هدذا امديدب مد  طلبد  ص ،د هم  كييدة صاهتميًمديا صمد  أف دل 
م  ا تكب بهي اتي  رفلس باكوان )موقف الد اتوب محمد  محمد  حلد،  مد  الح ادي  
اله امة( ألا  ال اتوب إب اهلم محم   و ، ا صفل  تكيصل المؤلف بيل باادة باً دي مد  
كتب محمد  حلد،  صأبد ز مد   دلل تادك ال باادة شدجي ة أديسكدي صج أتد  ص ، تد   ادب 

رشددد   ال تددي  مؤالدددة ال ادديلة فددد  ب،ددد ص ا الدد ي  صالاض،ددد س صالم ددل اإلادددلملةا صقدد  
 يا بحم   محم  محم  حل،  ص ا  ل .1985 -هد 1406الطباة امصلب 

ْ  باديلتي )ميجلدت، (  د  حليتد  صأدبد ؛ فضد   -بحم     -صبا  صفيس هذا امديب  أر   َّ
ة أ   البيحدث:  الدين بد  د ،دل   الحديزم  باديلة )ميجلدت، ( فد  االدة الاغدة الا بلد

هدد باكدوان: )محمد  محمد  حلد،  حليتد  ص ثديبه 1407بيل يديض فد  جيمادة اإلمديي  ديي 
هدد أ دد  1414الا  يدة صامدبلدة(ا صباغده صدداحيتهي حدوال  ثميرمي دة صداحةا صفدد   ديي 

البيحددث محمددد   سددد  الحم،ددد  محمددد   الادددة بادديلة )ميجلدددت، ( فددد  قلدددم الاغدددة الا بلدددة 
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امدبد   كد  محمد  محمد  حلد، (ا صباغده بجيماة اإلااك بية باكوان: )دباادة الدكص 
 صاحة. 330صاحيتهي حوال  

أادددال   أن يوفدددق ام دددوي   -فلمدددي راادددم  -صل ددد َّ ال اددديلت،  المدددذاوبت،  لدددم تكشددد ا 
البدديح ،  لطبي ددة اتيب،همددي للاورددي إ دديفة رفللددة إلددب الماتبددة الا بلددةا امددي رتمكددب أن 

الهتمدددديي مدددد  الضدددد ا، صالبدددديح ،  تجدددد  اتددددب أاددددتيذري )محمدددد  محمدددد  حلدددد، ( الاكييددددة صا
د ماديلم امد  امصد،لا  د    صأصحي  دصب الكش  ف  السلد الا بلة؛ من تاك ال تب ترح 

 صت شف زيف   وم . هللا  الموفق صالما، .
 بضام: س  الازيز ب  صيلا الالا 

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ عبد هللا ناصح علوان
 

صدا  ادوان أبدو ادا  ا صلد  بحمد    تاديلب فد  هو الشلخ ال اعلة الم بد   سد    ري
يا صأكب  اب طاب الاام مكذ صغ ه فتاضدب الاادوي 1928هد = 1347با ت  حاب اكة 

هدد  ادب يد  أاديتذس  1949الطسلعلة صالش علة ف،هي صح ل  اب ال يروية الش علة اكة 
زي .  أْكاي، ص امي، مس   

لمد  الاديل  صح دل  ادب شدهيدس ارتضل با  ذلك إلب امزه  فد  م د  ح،دث أكمدل تاا
ي( امي ح ل  اب شهيدس تخ ص الت بيس صه  1952كالة أصول ال ي  ف  اكة )

 هدا صأ  ج م  م   ف  الايي رال . 1954تايدل الميجلت،  اكة 
صاين ل  ف  دمشق م يحبة صتاث  بيلشدلخ الد اتوب م دطاب اللدبي   صالشدلخ ردييف 

 لع.عب يس صاواهمي م  الش،وخ بحم   الجم
باد  ذلددك  دديد إلددب با تد  حاددب فادد،    ف،هددي م باددًي لمديدس الت بلددة اإلاددلملة فدد  مدد ابس 
ال صلة. ثم تا َّس لاامل ال  وغ ف  المليج  ف ين شلخًي ص ط،بدًي صماامدًي صقد صس لاشدبي  
دد  امصل بحمدد    تادديلب هدد ايتهم صابشدديدهم إلددب ديددكهم فاددم يادد  لدد  مدد   صقدد  اددين هما

دد  صاددين ي تمكددب أن يدد   اممددة اإلاددلملة فدد  أحلدد  حدديل صاددين يتددالم ا ،دد ًا رالدد  ح 
الرحطيط اممة ص لي هي صتا ق اامتهي. صهو صاح  م  ال  يس الدذي  أفك دْوا  مد هم فد  

 ال  وس إلب   تايلب صال تيبة لشبي  ال حوس اإلالملة .
مدل أادتيذًا ح ل الشلخ  اب ال اتوباه ف  ال بااي  اإلادلملة مد  بيكلدتين ا امدي  

 ف  جيماة الماك  س  الازيز بج س .
 مؤلايت 

 ت ل الشلخ الا ي  م  اآلثيب الااملة صال  وية صالت بوية مكهي:
 . الت يفل االجتمي   ف  اإلالي1
 . تا د الزصجي  ف  اإلالي2
 . صلح ال ي  اميوب 3
 -اتي  مشهوب ف  مو و     -. ت بلة امصالد ف  اإلالي 4
 أ   ،وب يؤم  بيهلل . إلب ال5
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 . ف ي ل ال ليي صأحايم 6
 . حام التام،  ف  اإلالي7
 . أحايي الزايس8
 . أ لالي  ال اعلة9

 . ثضيفة ال اعلة10
 . دصب الشبي  ف  حمل بايلة اإلالي11
 . صاي  ال اعلة الكاللة12
 .  دا  الخطبة ص الزفي 13
 . اإلالي ش ياة الزمين صالماين14
 الجكس. اإلالي ص 15
 . اإلالي صالض لة الاالط،كلة16
 . إلب صبثة امرسلي، صال  يس إلب  17
 . ب،  الامل الا دغ صالامل الجمي  18
 . تا د الزصجي  ف  اإلالي19
 . حتب ياام الشبي 20
 . ح ية اال تضيد ف  الش ياة اإلالملة21
 . حام اإلالي ف  التام، 22
 ي. حام اإلالي ف  صاي ل اإل ل23
 . رظيي ال ق ف  اإلالي24
 . ح،  يج  المؤم  حلصس اإليمين25
 . دصب الشبي  ف  حمل بايلة اإلالي26
 . شسهي  ص بدصد حول الاض، س ال بيرلة ص أصل اإلرلين27
 مجا  2. ق ة اله اية 28
 . الضوملة ف  م،زان اإلالي29
 . مايلم الح يبس اإلالملة ص أث هي ف  الكه ة امصببلة30
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ص ، هدي مد  المؤلادي  الكيفادة بيإل ديفة إلددب المحي د ا  صالمضديال  التد  ادين يكشدد هي 
ف  المجل  صال حف اإلالملة صق  اين جل موا لاهي الحث  اب الامل الد  وغ 

 صاإلصلح صالخ صج م  ظامي  االرحطيط صالوه  إلب  ز  اإلالي صروبه.
حم    تايلب: )صيوي يضد ب الملدامون قيل ف  مض مة اتيب  ت بلة امصالد ف  اإلالي ب 

ص اددب بأاددهم الاامددي، صبجدديل الدد  وس إلددب   الددتخا ص مدد  حددب الدد رلي صال اددون إل،هددي 
صالتمتددع باذا ددذهي صيجااددون ه ايددة الكدديسا صاصددلح المجتمددعا صاللددا  إلددب إقيمددة حاددم 

لي . صيوي   ف  امبض أكس  همهم صمسال  امهم ص يية الغييي  صمكطاق الازا م صالك
دس  صالخدو  صا اهلدة المدو ا صيوقكدون مد  قد ابس راوادهم أن امبزاق  يتح بصن م  الجر
ب،   ا صأن مي أصيبهم لم يا  للخطئهم صمي أ طاهم مي اين لل ،سهما صأن اممة لو 

 اجتماه  اب أن يكااوهم بش ، لم يكااوهم إال بش ، اتب     ا،هم.
بصن مد  أادبي  ال داف صالدوه  فاك  دذ يكطاضدون فد  يوي يوق  الملامون بهذا صيتحد  

مليدي  ال  وس إلب   صف  مجيال  الت بلة صالتوجل  صاإلصلح مساغد،  باديال  ببهدم 
 ال يخشون أح ًا اواه بل صاثض،  ال ال ضة أر  ابحير  ا،ك ر رهم(.

،  ظاه ال  وس إلب   دي ن الشلخ صهمَّ  حتب   د   مد ه صقد  أصد،ب صهدو فد  اللدت
م   م ه بم ض ف  اس ه فاتك ب ا صل   الشدلخ لدم ي داف صلدم يلتلدام لامد ض بدل 
م ب يؤلف صياتب صهو  اب ا ي  الم ض... صا ، ًا مي اين يخادع ثدو  الملتشداب 
صيلتس ل ب  ملبل  الايدية صيلمم صجهد  تجديه قي دي  الجيمادة إللضدي، المحي د ا  ثدم 

 ياود لاملتشاب.
شداب مكسد   ادم لالدؤال صاالاتشديبس إلدب أن صافديه أجاد  فد  صق  ايره حج ت  ف  الملت

 ي.1987    29هد الموافق ل  1408الخيمس م  مح ي لايي 
 قيلوا  ك 

يضددول فلدد  اماددتيذ امديددب الشددلخ الطكطدديصغ فدد  تض يمدد  ل ادديلت  الكيفاددة ) إلددب صبثددة 
 امرسلي،(:

دددم  لددد  ظهددد ه  -) إرددد   لددد   ادددب   صال أبيددد  أن أْق ر م ددديلر المجيهددد   -أص  كضددد  صال أزا 
المايفا ف  الك ف ال ير  م  هذا الض ن الاشد ي  الدذغ شده  صيشده  أ تدب الحمدل  
 اددب اإلاددلي صبجيلدد ... أقددول: صبجيلدد ... ال جدديل الددذي  صدد  وا بدديلحقا صلددم يبدديلوا 
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بظددديلما أص دا ددد ا أص دي دددو   دددين ديك ددد  صبددديع أم تددد  بددد رلي ادددواه صادددين حدددذاً، يحتذيددد  
دا أمد ره صت دون شدتلمتر   المااورون  الطغيسر البرغيسا ثدم ال ياس دون أن يخاادوه باد  أن يرات   

  اب ال للين...(.
 صق  بثيه شي   ط،بة محم   لي، ال ي  ال يبور  فضيل :

 قيلوا ق ب الشلخ  اوان فضاه لهم .. .. ذاكم أبو اا  أال ييراس في تس غ 
 صرم   رح  بيمث  مي اكه أحلب أن المو  ي ص ه .. .. حتب دهيه ا

 إر  مذا  أ وامًيً، ب حست  .. .. فار ك  ص دموع الا،  ايلكه 
   فت  فا فه الا ل شلمت  .. ..  ف ال م،  ا ي  ال أغ ص الكظ 

بحم   تايلب الشلخ  س    ريصا  اوان الايلم الايمل صهلا لدمة اإلالملة أم يلد  
 ال ي  إر  املع مج،ب.صأثيب   اب ال مي قيي ب  م    مة لهذا 

 ـــــــــــــــ



 597 

 عبد الرحمن األوزاعي .. العالم المرابط
 

قديل محمد  بد   جدلن: "لدم أب  أحدد ًا أر دا لاملدام،  مد  امصزا د .." ادين إذا ص دد  
الكدديس لددم يسددق أحدد  فدد  مجالدد  إال باددب با،كدد  أص قابدد ا مددي بلغ  دديحاًي مضهضهددًي صال 

م..بيكلًي ف  مجال  قبا صاين إذا    ل باب حتب ير ح 
أفتب صل  م  الام   مدس ص شد صن ادكة.. صلدم يدزل ياتد  حتدب مدي  بحمد   ا صقد  

 أفتب ف  ابا،  ملالة بح ثكي صأ س ري..
 حليت  صمول ه

هو  س  ال حم  ب   م ص ب  محمد ا أبدو  مد ص امصزا د ا رلدبة إلدب محادة "امصزاع" 
م يكدددة باابدددك ادددكة ثمدددين صثمدددير،  ق يدددة  ددديبج بدددي  الاددد اديس مددد  قددد   دمشدددق. صلددد  ب

لاهج سا صرشا بيلبضيع يتلمًي ف  حج  أم  الت  ايرده تكتضدل بد  مد  باد  إلدب باد . تداد   
بكالدد ا فاددم يادد  مدد  أبكددي، الماددول صالخااددي، صالددوزبا، صالتجدديب ص ،دد هم أ ضددل مكدد ا صال 

إال ادددين  أصبعا صال أ ادددما صال أف ددداا صال أحادددما صال أك ددد  صدددمتًي مكددد . مدددي ت ادددم باامدددة
المتا،   ادب مد  ادماهي مد  جالدي   أن ياتسهدي  كد  مد  حلدكهيا امدي قديل ابد  ا ،د  

 بحم   .
ادددا  ب،ددد ص  م ابطدددًي إلدددب أن مدددي  ف،هدددي ادددكة ادددبع ص ملددد،  صمي دددة لاهجددد سا ص مددد ه 

 يومذال ابع صاتون اكة..
اددمع جمي ددي  مدد  التدديبا، ا ااطددي، بدد  أبدد  ببدديحا صقتدديدسا صردديفع مددولب ابدد   مدد ا 

 محم  ب  المك  با صالزه غ..هللا
صح    ك  جمي ي  مد  اديدا  الملدام، ا اميلدك بد  أردسا صال دوبغاصالزه غا صهدو 
مدد  شدد،و  ا صأثكددب  الدد   ،دد  صاحدد  مدد  ام مددة. قدديل الكددوصغ بحمدد   : "صقدد  أجمددع 

 الاامي،  اب إميمة امصزا   صجللت  ص او ق به صاميل ف ا ..".
ض : "امصزا د  إمديي أهدل الشديي فد    د ه بدل م افادة صقيل أبدو  مد ص الشديم  ال مشد

 صال مخيلاة".
 صقيل اإلميي ميلك ب  أرس بحم   : "كين امصزا   إميمًي يضت   ب ".

 أمي افلين ب   ،،كة فضيل: "كين امصزا   إميي أهل زمير ".
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مدي كين بحم    ا ،د  العبديدسا حلد  ال دلسا حتدب قديل فد  حضد  الول،د  بد  ملدام: "
بأيه أح ًا أش  اجتهديدًا مد  امصزا د  فد  العبديدس". صادين بحمد    يضدول: "مد  أطديل 
ن    الدد  طددول الالدديي يددوي الاليمددة" أ ددذ ذلددك مدد  قولدد   الالدديي فدد  صددلس الا،ددل هددو 
تايلب: )صمد  الا،دل فيادجْ  لد  صادبح  لد،ًل طدويًل. إن  هدؤال، يحسدون الايجادة صيدذبصن 

 [.27-26(  اإلرلين: صبا،هم يومًي ثض،لً 
كمي اينا بحم   ا إلب جيردب زهد ه صصب د  ا يمدًي ادخلًيا لدم يملدك شد،ئًيا صلدم يتد ل 
يوي مي  او  اباة درير،  ايره جهيزها صاين يكاق ال مي ياتل  ف  ادس،ل  ا صفد  
الاض ا، صالمليك،    ا    اور  ش ي  التملك بيللدكةا فهدو الضي دل: "الاادم ميجدي،  د  

  محمدد  صدداب    الدد  صادداما صمددي لددم يجددط  ددكهم فاددلس بااددم..  الددك بثثدديب أصددحي
اللاف صان بف ك الكيساصاييل صأقوال ال جيل صان ز  فوه صحلكوها فإن امم  يكجا  
صأرده مكدد   اددب ط يدق ملددتالم.. اصددس   ادب اللددكةا صقددف ح،دث صقددف الضوياصقددل مددي 

 قيلواا صاف   مي ااواا صلللاك مي صااهم..".
جيردب اورد  قي مدًي بديلحق ال يخشدب فد    لومدة ال ماصقد  بصغ  د  صالد  ب،د ص  إلب 

 كدد  صفدديه امصزا دد  بحمدد    قولدد : "بحمددك   يددي أبددي  مدد صا فضدد  اكددهر أ يفددك أك دد  
 مم   صال ر " أغ: الخالاة.

صهو الضي ل: " ال يجتمع حب   مين ص ا  ب      كهمي إال ف  قادب مدؤم .. صاذا 
  بضوي ش ًا فتا  ا،هم بي  الج ل صا    كهم بي  الاام صالامل..".أباد  

 مواقف  يل س
 "فل تحل لك إال بط يق ش   "..

لمددي د ددل  سدد    بدد   ادد ا  ددم اللددايح العبيادد ا دمشددق بادد  الض ددي،  اددب ال صلددة 
اممويدةا طادب امصزا دد   الدذغ يحدد ثكي فلضدول: د اددهر  الد  صهددو  ادب ادد ي  صفد  يدد ه 

دس  ادد  يم،كدد  صشددميل ا ماهددم اللدد،و  ملدداطةا فلددامهر  الدد ا فاددم  ،زب  ارددةا صالملددو 
ا صر ه بتاك الخ، زارة الت  ف  ي ها ثم قيل: يي أصزا د ا مدي تد   فلمدي صدكاكي مد   ي د 
: أيهدي امم،د ا  إزالة أي غ أصلئك الظامدة  د  العبديد صالدسلدا أجهديدًا صببيطدًي هدو  فضادهر

ل  صاام: "إرمي ام مديل بيلكلدي ا صارمدي ل دل امد ، مدي ردو ا قيل باول   صاب    ا
فم  ايره هج ترد  إلدب   صبادول  فهج تد  إلدب   صبادول ا صمد  ايرده هج تد  لد رلي 
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ي ،سهي أص ام أس يك حهدي فهج تد  إلدب مدي هديج  إللد ". فك ده بيلخ،زباردة أشد  ممدي ادين 
لدة  فضاده: قديل بادول   صداب يك ها ثم قيل: يي أصزا  ا مدي تضدول فد  دمدي، بكد  أم

   الدد  صادددام: "ال يحدددل  دي امدد ئ ملدددام إال بإحددد   ثددل : الدددكاس بددديلكاسا صال ،دددب 
الزار ا صالتيبل ل يك  المايبق لاجمي ة". فك ه بيلخ،زبارة أش  م  ذلك صقيل: مي تضول 

: إن ايره ف  أي يهم ح امًيا فه  ح اي  الك أي ًيا صان اي ره لهم ف  أموالهم  فضاهر
حلاًلا فل تحل لك إال بط يق ش   .. فك ه  أش  ممي اين يك ده مد  قسدلا ثدم قديل: 
: إن أالفك لم ياوروا يشدضون  اد  فد  ذلدكا صارد  أحدب أن  أال رول لك الض ي،  فضاهر
يددتم مددي ابتدد لصر  بددد  مدد  اإلحلددين. فضدديل: ااردددك تحددب االر دد ا   قادده: إن صبا ددد  

ي  اد،ه  صادت ه ا صقادوبه  مشدغولة بلدسس ... فدام  ر  ح مًيا صهم محتيجون إلب الالي
 بيالر  ا ..

 )أال  تزب صازبس صزب  أ   (
ذادد  صدديحب اتددي  "اممددوال" أبددو  س،دد  الضياددم بدد  اددلي بحمدد   ا صاددذلك صدديحب 

-"فتدوح الساد ان" الددسلذبغ ص ، همدي مدد  المدؤب ، ا مددي أقد ي  الدد  راد  مدد  أهدل الذمددة 
يي العبيا،،  م  ر ث لااهدود صحمدل لالدلح صا دلن لااتكدة ف  جسل لسكي أي -الك يب  

صالتمدد دا صالددف ق ددب  اددب فتكددتهم الددوال  العبيادد  صدديلا بدد   ادد  بدد   سدد    بدد  
د أهددل  هددم إلددب قدد اهما ثددم الددف شدد   عبدديساصالف أقدد  مدد  بضدد  مددكهم  اددب ديددكهم صبد 

 الض   صأجلهم    ق اهم ب م   ي اشت اكهم جملاًي ف  هذه الاتكة..
صيدذا صن الدف أن إمديي أهدل الشدييا امصزا د  بحمد   ا لدم يد ض  بمدي حدل  بهدما صلددم 
يلاه  د  هدذا الظادما فمدي ادين مكد  إال أن أبادل باديلة إلدب الدوال  يضدول ف،هدي: "... 
صقدد  اددين مدد  إجددل، أهددل الذمددة مدد  أهددل جسددل لسكددينا ممدد  لددم يادد  مميلئددًي لمدد   دد ج 

ا ف لف تؤ ذ  اب   صج ا مم  قتاه  با هما صبد د   بيق،هم إلب ق اهم مي ق   امه 
 يمددة بددذرو   يصددة حتددب يرخ  جددوا مدد  ديدديبهم صأمددوالهم  صحاددم   تادديلب: )أال تددزب  
صازبس صزب  أ دد  (ا صهددو أحددق مددي صقددف  كدد ه صاقتدد   بدد .. صأحددق الوصددييي أن تحادد  

أص ااَّادد   صت  ددب صصددلة باددول   صدداب    الدد  صاددام فإردد  قدديل: "مدد  ظاددم مايهدد اً 
فدددوق  طيقتددد  فاردددي حجلجددد " )أغ:   دددم (. صأصددد    ادددب الدددوال  أن يبددديدب ب فدددع هدددذا 
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الظادددما صازالدددة الحلدددف  ددد  ايهدددل هدددؤال، المظادددوم،  مس،كدددًي لددد   ددد صبس التدددزاي مبددديدئ 
 اإلالي مهمي ايره الظ ص .. صلض  ااتجي  الوال  صفال مي طاب  امصزا  ..

بيلاتكددة مدد  هددؤال، الك دديب  ر  ددوا الاهدد ا صادديروا هددذا  اددب الدد  م مدد  أن الددذي  قدديموا 
 اب صاة بيلس،زرط،، ا ياماون لحليبهما إ يفة إلب ابت ديبهم  مالدي  الكهدب صالضتدل 
صقطع الط يق صت صيدع اآلمكد، . يضدول ف،ا،دب حتد  الاسكدير  المتدام ل فد  اتيبد  )تديبيخ 

ديدًي لم ديدبا  (: ".. لجا  جمي ة م  ر يب  الجسل إلدب اللدلح تاي2/165اوبية 
ج ي س تكزل بهما مكتهزي  ف صة صجود اماطول الس،زرط  ف  مليه ط اباسا صارض وا 
مدد  قي دد تهم صارتهسددوا  دد دًا مدد  قدد   البضدديعا صاددين يتددز مهم فتددب قدد صغ  ظددلم السكلددةا 
بال م  ج أت  صتهوبه أن أقديي رالد  ما دًيا ل د  الا ديبة الاسكيرلدة ق،د   باد  حد،  إلدب 

 بكا ر ست  لهم ف قة ف اين عبيالة صفت ه بهم.."كم،  ق   باا
صلضدد  أصبد ر فدد  هددذا الجيردددب بصايددة ف،ا،ددب حتددد  مردد   ،دد  مدددتهم بمادديداس هددؤال، بدددل 
بمواالتهم صحسهم صالح    ا،هم.. صمع ذلك لم يضسل امصزا  ا بحمد   ا مدي لجدا إللد  

ا فشد دهم مد  الضد   الوال  ل لد  شدواتهما احتليطدًي صتحلدبًي ممد  قد  يحد   ملدتضسلً 
ف  الجسل صأااتهم  ، هي... صأص   ال  ب  صبس التزاي حام    ز صجل صارايذ اكة 
باول  صاب    ال  صاام. "صقد  باغكدي أن حادم    دز صجدل أن يؤ دذ الايمدة بامدل 
الخيصدددةا صل ددد  يؤ دددذ الخيصدددة بامدددل الايمدددةا ثدددم يباددد هم    ادددب أ مددديلهما فددداحق 

   صصلة باول   صاب    ال  صاام".الوصييي أن تحا
 مو ظت  لامك وب العبيا 

صادددين االجتمددديع اادددتجيبة  -اجتمددع امصزا ددد  بيلمك دددوب العبياددد  حددد،  د دددل الشددديي 
دد ها صاددين ممددي  -لطاددب المك ددوبا صبادد  محدديصال  مدد  امصزا دد  لاتهدد   فو ظدد  صذا 

   دده  اددب اللددموا  قيلدد : "يددي أم،دد  المددؤمك، ا إرددك تحمددل أميرددة هددذه اممددةا صقدد  
صامبض صالجبيل فاب،   أن يحماكهي صأشاض  مكهي.. صقد  قديل بادول   صداب    الد  
ي    الددد  با حدددة الجكدددة". يدددي أم،دددد   صادددام: "مدددي مددد  باع يس،ددده  يشدددًي ل  ،تدددد  إال حددد  
المدددؤمك، ا مددد  اددد ه الحدددق فضددد  اددد ه  ا إن   هدددو الحدددق المسددد، ا فا ،دددذل يدددي أم،ددد  

أن تددد   ق ابتدددك مددد  بادددول   صددداب    الددد  صادددام تكاادددك مدددع المخيلادددة المدددؤمك،  
مم ها فض  قيل صاب    ال  صادام: "يدي صدفلة  مدة محمد ا صيدي فيطمدة بكده محمد ا 
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ااتوهبي راللامي م   ا فدإر  ال أ كد   ك مدي مد    شد،ئًي". إردك  كد  الكديس لحض،دق 
هم قي مدًيا صلادوباتهم اديت ًاا ل دم  ترغا دق دصرهدم أن تضوي فد،هم بديلحقا صأن ت دون بيلضلدب فد،

امبددوا اصل م  تضددم  الددك دصرهددم الحجددي   يددي أم،دد  المددؤمك، ا إن أشدد  الشدد س الالدديي   
بحض ا صان أك ي ال  ي  ك    التضدو .. إرد  مد  طادب الادز بطي دة  بفاد   ا صمد  

 طاب  بما لة   أذل    صص ا ..
صزا   بيالر  ا ا أم  لد  المك دوب بمديل يلدتا،  بد   ادب   صجد ا صلمي ااتاذن ام

فدد ف  امصزا دد  المدديلا صقدديل: أرددي فدد   كددب  كدد ا صمددي اكدده مبلددع ر ددلحت  بادد ض 
 م  ال رلي..

هذا غل  مد  فدل  مد  مواقدف صفضهدي امصزا د   ا فدل  جدب أن يهيبد  الدوالسا صال 
 بيمذ  إلل .  جب أن لم يماكهم    ز صجل أن يم صا أي يهم

 بحمك   أبي  م صا صال  لاملام،  ف  أييمهم هذه م  الاامي، الايما،  أم يلك..
 ـــــــــــــــ
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 عالمة الشام جمال الدين القاسمي
 

 يش الالمدة جمديل الد ي  الضيادم  تلداة صأبباد،   يمدًي ب،كمدي باغده مؤلايتد  صأ ميلد  
يس ما،ئة بيلامل صالاام صاإلصلح صالتداللف أك   م  مي ة اتي  صبايلة ا فليلهي م  حل

 صالت كلف 
 اام  ص رلب  :

هو الالمة الشلخ أبو الاد ج محمد  جمديل الد ي  بد  محمد  ادا،  بد  قيادم بد  صديلا 
 ب  اامي ،ل ب  أب  با  ا الما ص  بيلضيام  ا رلبة إلب ج ه.

 رشات 
ل  ص ثمدير،  ص صل   حوس يوي اإلثكد،  ل مدين  اده مد  شده  جمديد  امصلدب ادكة ثد

 مي ت،  ص ألف ف  دمشق.
رشا ف  ب،ه  ام صف لا فوالد ه ادين فض،هدًي ا  يلمدًي ا أديبدًي ا أفديد مكد  الشد ، ال  ،د  
صأ دددذ الاادددوي  ددد  ا ،ددد  مددد  المشدددييخ فضددد  قددد أ الضددد  ن أصاًل  ادددب الشدددلخ  سددد  الددد حم  

 الم  غ ثم ال تيبة تجوي  الخب  اب الشلخ محمود الضوص .
ماتدددب فدد  الم باددة الظيه يدددة ح،ددث تااددم التوح،ددد  ص  اددوي الاغددة  ادددب ارتضددل إلددب  -

 شلخ  الشلخ بش،  قزيهي الما ص  بيب  اكين.
د الض  ن  اب شلخ ق ا، الشيي الشلخ أحم  الحاوار .  ثم جوَّ

ص قدد أ  اددب الشددلخ اددالم الاطدديب شددد ح شددذصبالذهب ا صابدد   ض،ددلا صجمددع الجوامدددع ا 
اددًي مدد  صددحلا البخدديبغ ا صالموطددا ا صم دديبلا صتالدد،  السل دديصغ ا صاددمع مكدد  دبص 

هدد اصلمدي يسادل الضيادم   1301اللكة ا صأجيزه شلخ  إجيزس  يمة بجملدع م صييتد  ادكة 
 ح،كهي ال يمكة  ش س م   م ه .

صم  ش،و   الشدلخ باد غ الاطديب قد أ  الد  ا ،د ًا مد  ال تدب فد   ادوي متكو دة صأجديزه 
 هد 1302هذا الشلخ أي ًي اكة 

  الشلخ محم  الخين ص الشلخ حلد  جس،كد  الشده،  بيل ادوق  ص ،د هم مد  صم  ش،و 
 الش،وخ

 صاين جملع أايتذت  م  الماجس،  بذاي   صربيهت  ا صيتوقاون ل  ملتضسًل مش قًي .
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 محكت 
د ددي الشددلخ الضياددم  إلددب الااددم ا صرسددذ التا ددب صالتضا،دد  ا صت ددفلة الاض،دد س ممددي  اددق 

 بهي م  أف يب
دا  د ،اة ا صابجيع مج  اإلالي ا صبفدع شدار  ا صجااد  الحادم  ادب صفالاي  صا تضي

 شئون الحليس ااهي.
كمي د ي إلب رسذ التا ب صالجمود ا صفتا بي  االجتهيد لم  ماك الضد بس  ادب ذلدك ا 
صا ،دد ًا مددي اددين يلتشدده  بدداقوال ام مددة امبباددة لاتدد ل،ل  اددب أف دديبه ا ف ددين يضددول: "إن 

امببادة بحمهدم   يد ف  التضا،د  ا مرهدم أمد صا تلمدذتهم  م  يطاع  ادب اتدب هدؤال،
بيالجتهيد ا صأن ال يجااوا المهم حجة ا ف يره الكتلجة أن اجتماه  الد  الجمدوع ص 

 لاضوا ل  تهمة  ط، س يلتحق  ا،هي اللج  صالتاذيب  
 إرهي تهمة االجتهيدا صتاالس مذهب ج ي  ف  ال ي  اموه )المذهب الجمديل ( صشدااوا
لدددذلك محامدددة  يصدددة م دددل أميمهدددي مدددع لفلدددف مددد  إ وارددد  الاامدددي، ا ادددين ذلدددك ادددكة 

ه صل  م  الام  ثلثون  يمًي ا ثم  ادوا ادس،ا  ثدم ايرده هدذه المحكدة ادسبًي فد  1313
 بفع ق به صمايرت  صشه ت .

[: "صان الحق للس مكح د ًا فد  قدول ا صال مدذهب 44يضول ف  اتيب  االاتئكيس  ص 
  اب اممة با  س مجته يهي(. ا صق  أرام  

[:يضددول: "صان مدد اد اإلصددلح الاامدد  بيالجتهدديد لددلس 4صفددب اتددي  إبشدديد الخاددق  ص 
الاليي بمذهب  يص صال  وس ل   اب ارا اد ا صارمي الم اد إرهيض بصاد الاام ا لتا   

 الملي ل بادلتهي".
 ب  إلب الوال  : الذي  اتهموه صصشوااي د ب   اب با  الجيح ي   صرظم م  شا ه مي

 ز م الكيس بان مذهس  ي  ب الجميل  .. صالل  ح،كمي أفت  الوب  أ زص مضيل 
 ال ص م  الحق إر  ااا  االرتحيل.. ... .. مذهس  مي ف  اتي    ببب المتايل 
 ثم مي صا م  ام بيب ال ق،ل صقيل.. ... أقتا  الحق صال أب ب بثبا، ال جيل

 ف  ال حيل صأب  التضا،  جهًل ص مب
 صقيل ف  هذا الماكب أي ًي :

 أقول امي قيل ام مة قساكي.. ... .. صحلا ح يث الم طاب هو مذهس 
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 أألبس ثو  الض،ل صالضيل بيللًي.. ... .. ص ال أتحاب بيل دا، المذهب
 م  صايت 

لضددد  ات دددف بحمددد    ب ددداي  الاامدددي، الحم،ددد سا ف دددين ادددالم الضادددب ا رزيددد  الدددكاس 
يادداًي ا حالمددًي صفلددًي إل واردد ا جددوادًا اددخلًي  اددب قاددة ذا  يدد ه ا يددارس بدد  صالالددين ا ر

جالل  صال يمل ح ي   ا ح ي ًي  اب اإلفيدس م  أصقيت  صلو ايرده ق د، س ا فضد  جمدع 
ما  س جم،اة اميهي "اللوارا" حدو  مد  الاوا د  صالاطدي ف الشد ، ال  ،د ا صادين ي بد  

ص د ي ال لددب بيلدد ي ا صال اددون إلددب الطغدديس تلم،دذه  اددب حددب اال تمدديد  اددب الددكاسا 
ٍض مد  أ د اض الد رلي ا صيلتشده   صالظيلم،  صمليي تهم  اب  للهم ا بغبة ف      
 ادب ذلدك بديب  تلملدة ا فإرد    د  ض   الد  الحديكم مك دب قي د   لدا  ب اتدب مغدٍ  

 فا  ض  كهي مخيفة أن ياون  س ًا صأا، ًا لهي.
صالضاماصادددداة ال دددد باصبحيبت ا صبشيشددددة الوجدددد  صمدددد  صددددايت  المشدددد قة  اددددة الالددددين 

صطلقت  ا فض  اتب صل ه اماتيذ ظيف  الضيام     هدذا الجيردب فلضدول: " د    د  
الضيام  أر  اين  ف الالين صالضام ا لدم يتاد ض بديمذ  محدٍ  مد    دوم  ا ادوا، 
أكدددين ذلدددك فددد  دبصاددد  الخيصدددة أص الايمدددة ا أص فددد  مجيللددد  صر صاتددد  ا صايرددده لددد  

 يضتدد  فدد  مكيقشددة   ددوم ا لددم يادد   أهدد أ مكهدديا صال أجمددل مدد  صددس ها صا ،دد ًا مددي ط
ق  ه با  المتضحم،  ف  دابها ال ملتا، ًاا صال ملتو حًيا صال مكيقشًي ا بل مح جدًي 
ا ف ين يلتضساهم ب  به الوااع ا ص ام  الام،ق ا فل يخ ج المضدتحم مد  دابه إال صقد  

  . "أفحم صامتد إ جيبًي صتض ي اً 
ص اين بحم    إميمًي ص ط،بًي ف  دمشق ا صاين ياض    س دبصس ف  ال،وي الواحد  ا 
لاايمددة صالخيصدددة ا صيشدديبل فددد  الحلدديس االجتميعلدددة ا صيددام  بددديلما ص  صيكهددب  ددد  
المك   ا صيضوي بواجب  ف  ال  وس صاإلصلح ا صالك ا صالتذا،  ا صالكضديش صالحدواب ا 

  ا صاالرح افدي  صال ددلال . صادين ياابد  محمدد  بشد،  ب ددي صمواجهدة السد ع صالخ افددي
 بالمة الشيي.

 مؤلايت 
ص    ثيبه الااملة يضول صل ه امادتيذ ظديف  الضيادم  فد  مض مدة اتدي  قوا د  التحد يث 
 ك  الت جمة مبل : "أمي اتب  الت  ألاهدي فضد  قيببده المئدة ا صأقد ي مدي   د    الد  مد  
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هدددد(  دددم ف،هدددي 1299ا،كة( ي جدددع تيبيخهدددي إلدددب  ددديي )مؤلايتددد  مجمو دددة ادددميهي )اللددد
ط ا ددف مدد  مطيلايتدد  فدد  امد ا صام ددلقا ص التدديبيخا صالشددا ا ص  ،دد  ذلددكا صلدد  
مدد  الامدد  اددتة  شدد   يمددًيا صم ددب ياتددب صياتددب إلددب أن  جددب الكدديس مدد  بادد ه 

لهدذا اإلرتدديج ال ددخم ا ف ددًل -صلددم يادش إال تلدداة صأببادد،   يمددًي  -كلدف اتلددع صقتدد 
  تحمددل ملددئوللة الدد أغ ا صتدد جلا امقددوال صمكيقشددتهي ا صال جددوع إلددب الم دديدب ا  دد

صف ًل    أعبي   الاي الة ا فاض  اين ل  زصج صاباة أصالداصف دًل  د  إميمتد  لاكديس 
ف  امصقي  الخملة دصن ارضطيعاصدبصا  الايمدة صالخيصدةا صتاضد ه لاد حم ا صبحلتد  

 م  المشي ل . ا صزييبات  مص قي   ا ص ،  ذلك
 كوارًي م  مؤلاي  الضيام   113صق  ذا  ال اتوب رزاب أبيظة ف  اتيب     الضيام  

بحم    ا ميب،  مطسوع صمخطوط ص مي ب،  اتي  اس،د  يشدتمل  ادب مجاد ا  ا ،د س 
 صباي ل صغ، س قا،اة ال احي  م  أشه  مؤلايت  بحم   

دال ددل التوح،دد  ا إصددلح الملدديج  مدد   محيادد  التاصيددل صهددو تالدد،  لاضدد  ن ال دد يم ا
الس ع صالاوا   ا قوا   التح يث م  فكون م طاا الح يث ا شدذبس مد  اللد، س الكسويدة 
ا بادديلة االاددتئكيس لت ددحلا أر حددة الكدديس ا اتددي  الملددا  اددب الجددوبب،  ا تاط،دد  
المشدديي فدد  مددثث  دمشددق الشدديي ا حلدديس البخدديبغ ا شددمس الجمدديل  اددب مكتخددب اكددز 

ا م،ددزان الجدد ح صالتادد يل ا مو ظددة المددؤمك،  مدد  إحلددي،  اددوي الدد ي  اجوامددع  الامدديل
 اآلدا  ف  أ لق امرجي  .

 م  بالل الم 
 الحق ي  ع إذا  رم    إلب إظهيبه بيللبي  صالشتي م . -
أحادديي البيطددل مؤقتددة ال ثبددي  لهددي فدد  ذاتهددي ا صارمددي بضيلهددي فدد  رددوي الحددق  كهددي ا  -

 لذات  ا فل يغاب أر يبه مي داموا مات م،  ب  . صحام الحق هو ال يبه
 التسذي  ف  أش   ام  اض ق   صا ت ال . -
التضا،د  جددذاي فشدي بدد،  الكدديس ا ص أ دذ ياتددك فدد،هم فت دًي ذبياددًي ا بددل هدو مدد ض م يددع -

 صشال  يي صجكون ذهول  ا يوقع اإلرلين ف  الخمول صال لل .
ال تظهدد  إال بيلضدد ح ا فددإذا لددم تحتددك امف دديب الددذاي، ايلشدد ابس ال يمكددة فدد  الزردديد ا  -

 بيلااوي مي  ذلك الكشيط صالذاي، ف  مايمك  صارزص  ف  زصايي ال  صب .
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 الماليل شلخ ف  شبيب  ا من دالضة البطيلة أطول م  اي ة الامل . -
   ي تض ي ال  ، ي  هو م    ي محيصلتهم التض ي . -
ط،ب ا من ال تي  يض له الموافق صالمخديلف إن اتيبًي يطبع  ،  م  ألف داعلة ص  -
. 

 صفيت 
هدددددددد ا الموافدددددددق  1332جمددددددديد  امصلدددددددب ادددددددكة  23صايرددددددده صفيتددددددد  ملدددددددي، اللدددددددسه 

 ي.18/04/1914
 صدف  ف  مضس س البي  ال غ،  ب مشق.

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ الداعية: محمد حسين يعقوب
 

لدد  فدب الحدديد   شد  مدد  هدو ال اعلددة ال بديرب أبددو الادل، محمدد  بد  حلدد،  ياضدو ا ص 
ي بض ية الماتم ية بمحيفظة الج،زس بم  . ح ل  اب دباوي  1956شه  يول،و لايي 

الماام، ا صتزصج صهو دصن الاش ي  م   مد ها ثدم اديف  إلدب اللداودية فدب الاتد س مد  
حاظدد  -ي (. صهددذه الاتدد س ايردده الس ايددة الحالالددة فددب اتجدديه الشددلخ  1985 - 1981)

 م الش  ب.لطاب الاا - 
 طاب  لااام:

صهو م  أصا ل الم اكز التب  ك،ه بإد ديل  -حا  الض  نا ص مل بم از اللكة الكسوية 
صهذه الات س ماكه الشلخ مد  االطدلع  ادب دصاصيد   -امحيديث الكسوية فب الحياو  

 اللكة ال المي ال تب اللتةا ممي أث   مح ول  الاامب.
اية باتب ام مة ايب  الجوز  صشدلخ اإلادلي ابد  صايره لاشلخ  كيية  يصة مكذ الس 

تلملددددة صتام،ددددذه ابدددد  الاددددلم ص ،دددد هم ا صاددددين لاشددددلخ اهتمدددديي  دددديص باتددددب ال قددددي ق ا 
 صالمؤلاي  ف  الت بلة إذ ياتس  الشلخ صاح ا م  أف ل الم ب، .

 صمع ب اية التلا،كي  تا س الشلخ لا  وس إلب   تايلب ...
 ش،و  :

ا صالالمدة الشدلخ/ محمد  بد  صديلا  -بحم   -الازيز ب  بيز  الالمة الشلخ/  س 
ا صالشلخ/  س    ب   س  ال حم  الجس ي ا  س    ب  قادودا  -بحم   -الا لم،  

 س    ب    يينا محمد  المختديب الشدكالطبا  سد    بد  محمد  اممد،  الشدكالطبا 
،بة الحمددد ا محلددد  العبددديدا بجدددي ب  طلدددة اددديلما أبدددو باددد  الجزا ددد  ا  سددد  الضددديدب شددد

. صقدد   -حاظهددم   جملادديً -الم دد   الماددبا أادديمة  سدد  الاظددلم الشدديفاب الم دد   
بيلجيمادددة اإلادددلملة  -بحمددد   -التضدددب با ددد،اة الشدددلخ/ مضسدددل بددد  هددديد  الدددواد ب 

 بيلم يكة.
 إجيزات :

محم  أبدو  اب إجيزس فب ال تب اللتة م  ف ،اة الشلخ/  -حاظ   -ح ل الشلخ 
 سزس التطواربا صق  بحل الشلخ محم  حل،  إلل  فب با ت  تطوان بيلمغ   امق ب. 
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كمي ح ل  اب إجيزس أ    فب ال تب اللدتة مد  ف د،اة الشدلخ/ حلد  أبدو االشدبيل 
 الزه،  .
 م كايت :

ألف الشلخ حاظ    مجمو ة م  ال تب تكيصل ف  ف  أك  هي الضادو  صمدي يتاادق بهدي 
الشلخ اهتميمي  يصي أي ي بيلشبي  الذي  هدم أمدل اممدة صملدتضساهيا صبهمدوي ا صأصلب 

الشيبع الملام ص يدات  امي ف  دبصا  صمؤلايت     الت  ،  صت ل ال لس ص ، هدي .. 
 صم  مؤلاي  الشلخ:

إلددب الهدد    -ر ددي ا لاشددبي  ) تهددذيب  ددذا، املبددي  لالددايبيكب (  -كلددف أتددو   
 -صددداي  ام ددده الماتزمدددة  -ام دددوس أيهدددي ام دددوس  -لاادددم مكطاضدددي  طيلدددب ا -ا تكددي 

 -يددي تدديبل ال ددلس  -حدد   التدد  ،   -الضوا دد  الجالددة لاددتخاص مدد  الادديدس اللدد ية 
الخطب ) ص ب مكهي جزا،ن ( ... صتحه الطبع مجمو ة مد  ال تدب اتهدذيب ط يدق 

البادي، مد   -أهوال الضس   -صكي ة ال جيل  -مواجهة الشهوس  -الهج ت،  الب  الالم 
  شلة  .

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد في سطور
 

الشلخ ال اتوب / با  ب   س    أبو زي   ام م  أ لي ال  وس ا صصاح  مد  بجيالتهدي 
 ا صهو بالة المشييخ صالاامي، .

 مول ه صرشات 
لمشدهوبس فد  صادب رجد  ا الشلخ با  أبدو زيد  مد  قس،ادة بكد  زيد  . الضس،ادة الض ديعلة ا

صهددو مدد  م يكددة شددض ا، ا ثددم الدد صادم  ح،ددث صلدد  ف،هددي فدد  أصل شدده  ذغ الحجددة  دديي 
 أبباة صات،  صثل  مئة صألف م  الهج س .

 رشا رشاس ا يمة ف  ب،ه صلح صث ا، ص  اقة رلب .
دبس فدد  ال ت ددي  ثددم التحددق بيلم باددة االبت ا لددة ا صأكماهددي فدد  م يكددة ال يدديض ح،ددث 

ملددع م احددل التااددلم االبتدد ا   ثددم الماهدد  الاامدد  ثددم االددة الشدد ياة ثددم الماهدد  صاصددل ج
 الايل  لاض ي، .

 مشييخ 
كدين الشدلخ بجيرددب دباادت  الكظيملددة يتاضدب الااددم  د   دد د مد  المشددييخ . فا دذ الاغددة 
   الشلخ صيلا ب   س    ب  مطاق الضي   المتضي   فد  ال يديض ا صادين يحاد  

 غ  ملددي ص شدد ي  مضيمددي بشدد حهي مبدد  العبدديس الش بشدد  ا صقدد  مدد  مضيمددي  الح يدد
 ددبطهي  الدد  صأ دددذ  اددم الملضدددي  ا صحادد  مكظومدددة مكظومتدد  المت اصلدددة  اددب أللدددكة 

 المشييخ .
صق  ارتاع ارتاي ي بالغي م  بحات  إلب م يكدة بادول   صداب    الد  صادام مكدذ  ديي 

 لملضي  أي ي    با  المشييخ .ثلثة صثمير،  صثل  مئة صألف ح،ث أ ذ  ام ا
ا صقد أ  الد   د دا مد   -بحمد     –صالزي شلخ  اميحة الشدلخ  سد  الازيدز بد  بديز 

 ال اي ل ا صدبس  ال  اتي  الحج م  المكتضب ف  الملج  الح اي .
المتوفب اكة ثل  صتلدا،   –بحم     –صالزي شلخ  الشلخ محم  امم،  الشكالط 

الهج س  شد  ادك،  دأ  فد  الملدج  الكسدوغ ا صفد  دبصاد  فد   صثل  مئة صألف م 
  دد  بم ددين ا صفدد  مكزلدد  ا صقدد أ  الدد  بادد  تالدد، ه " أ ددوا، السلددين " ا صالجددز، 
امصل م  "  دا  البحث صالمكيظ س " ا صموا ع م  المدذا س فد  أصدول الاضد  ا ص ادم 
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صالاجددم " صرسددذا الكلددب مدد  اتددي  ابدد   سدد  السدد  " الض دد  صاممددم فدد  أرلددي  الادد   
 اواهي .

تدداث، ا بيلغددي حسددب إللدد  الكظدد  فدد  للددين الادد   ا  –بحمدد     –صقدد  أثدد  فلدد  الشددلخ 
صأصدددول الاغدددة الا بلدددة حتدددب صددديب لهدددي التددداث،  الظددديه   الددد  فددد  ااددداوب  صبليرددد  ا 
صبيلجماة فض  ادين مخت دي بد  ا صتخد ج  ادب ي يد  ا صادين مغ مدي بتح د،ل اإلجديزا  

 اللكة ا صل  ثسه ف  هذا . الااملة ف  اتب
صق  تخ ج م  االة الش ياة  يي ثميرلة صثمير،  صثل  مئة صألف م  الهج س مكتلدبي ا 

 صاين ت ت،ب  امصل م  ب،  الخ يج،  .
صا ت،ددد  لاض دددي، فامدددل قي دددلي فددد  محامدددة الم يكدددة ال سددد   مكدددذ  ددديي ثميرلدددة صثمدددير،  

  الهجدد س ا صفدد   دديي تلددا،  صثددل  مئددة صألددف حتددب رهييددة  دديي أببددع مئددة صألددف مدد
صثل  مئة صألف  ر،  م باي بيلملج  الكسوغ الش يف ف بس فل  الا ا   صالح يث ا 
صااتم  حتب  يي أببع مئة صألف ا ثم  ر،  با هي بلكة صاد،ل لدوزابس الاد ل ا صاادتم  
ف  الوايلة حتب  يي ثلثة  ش  صأببع مئة صألدف مد  الهجد س ا ص رد،    دوا لمجادس 

، ام اب به،ئت  الايمة ا ثم مم ل لامما ة ف  مجمدع الاضد  اإلادلم  الد صل  ا الض ي
ص دد،  ب للددي لدد  مكددذ  دديي  ملددة صأببددع مئددة صألددف حتددب تيبيخدد  ا ص دد،  أي ددي  دديي 

  ملة صأببع مئة صألف   وا ف  المجمع الاضه  ب ابطة الايلم اإلالم  .
،ئدة ابديب الاامدي، ا ص  دوا صف   ديي ثلثدة  شد  صأببدع مئدة صألدف  د،    دوا فد  ه

 ف  الاجكة ال ا مة لابحو  الااملة صاإلفتي، .
صف  أثكي،  ما  ف  الض ي، صاصل ال بااة مكتلبي ف  الماه  الايل  لاض ي، فتح ل 

 مك   اب الايلملة ) الميجلت،  ( ا صالايلملة الايللة ) ال اتوباس ( .
 مؤلايت 

س تمتدديز بيل قددة فدد  البحددث صالجزالددة فدد  لدد  مؤلاددي   دد  –حاظدد     –صالشددلخ بادد  
 امااو  . طبع مكهي رحو  مل،  مؤلاي مكهي :

 اب  الالم . حليت  ا ص ثيبه ا صموابده . – 1
 التض يب لااوي اب  الالم . – 2
 فض  الكوازل . مجا ان . – 3
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 ماجم المكيه  الااظلة . – 4
 طبضي  الكليب،  . – 5
 ما فة الكلخ الح ي لة . – 6
 التح يث فلمي ال ي ا فل  ح يث . – 7
 حالة طيلب الاام . – 8
 التايلم . – 9

 ال قيبة  اب الت ا  . – 10
 تا يب املضي  الااملة . – 11
  دا  طيلب الح يث م  الجيمع لاخط،ب . – 12
 الت اجم الذاتلة م  الازا  صالاامي، ص ، هم . – 13
 تلملة المولود . – 14
 الض، اصر  صال د  اب م   يلاهي .  ض، س اب  أب  زي  – 15
 ت كلف الكيس ب،  الظ  صاللض،  . – 16
 حام االرتمي، . – 17
 هج  المست ع . – 18
 التحذي  م  مخت  ا  ال يبور  ف  التال،  . – 19
 ب ا،س أهل اللكة م  الواقع ف   امي، اممة . – 20
   ي ص جزي س الا   . – 21
 با  ال  ي، . جز، ف  ملا الوج  بيل، ي  – 22
 جز، ف  زييبس الكلي، لاضسوب . – 23
 ب ع الض ا، . – 24
 ال ج ي  ف  أحايي ال لس . – 25
 تحض،ق ا تليبا  اب  تلملة لاس هين اب  الالم . – 26
 أذايب ط ف  الكهيب . – 27
 الم يمكة ف  الاضيب . – 28
  دا  الهيتف . – 29
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 أد  ال و  صامزبس . – 30
 إلب  ،  ذلك .

رلددال   لاشددلخ  ظددلم امجدد ا صأن يزيدد ه مدد  ف ددا  ا صأن يكاددع بدد  الملددام،  ا صأن 
 يحاظ  صيجاا  مبيباي أي  مي اين .

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ جاد الحق .. صاحب المواقف العظام
 

شدددلخ  -ال جددديل مواقدددف صف ددد،اة اإلمددديي امكسددد  الشدددلخ جددديد الحدددق  اددد  جددديد الحدددق 
لمواقدددف الاظددديي صالشددديمخة صالخيلددد س, دفي دددي  ددد  ديكددد  هدددو بجدددل ا -امزهددد  ال احدددل 

 صق ييي أمت  صدفي ي    اإلالي صالملام،  الملت اا،  ف  شت  بضيع الايلم.
صاد،ذا  التدديبيخ بدداح   مدد  رددوب مواقددف اإلمديي ال احددل الشدديمخة دفي ددي  دد  اإلاددلي 

ال يديدغ  ملجل لدجليل الضيدمدة شدموخ هدذا ال جدل الدذغ جلد  لابشد ية جمادي، الد صب
لدزهدد  الشدد يف بادد  أن أ دديد اإلمدديي ال احددل لدزهدد  م جا،تدد  صق ادد،ت  ال يخشدد  فدد  
ذلددك لومددة ال ددم, فضدد  اددين )بحمدد   ( مدد افاي صددا ا  دد  ق ددييي أمتدد  حدديمل همومهددي 
ص دديبق ا بمشددالتهي حتدد  لضدد    صمشدديكل اممددة فدد  صدد به, صبادد  أن أ دديد لدزهدد  

رتشددد   المايهددد  امزه يدددة فددد  جملدددع قددد غ صمددد ن م ددد  ره دددت  الااملدددة صالا  يدددة, في
 صال  ،  م  السا ان اإلالملة.

 رسذس    حليت 
مدد  جمدديدغ  31صلدد  اإلمدديي امكسدد  الشددلخ جدديد الحددق  ادد  جدديد الحددق يددوي الخمددلس 

بساد س بطد س م ادز  1917الموافدق الخديمس مد  رللدين/ أب يدل  ديي  1335اآل  س  يي 
اإلميي ال احل رشاس ديكلة  يل ة ف  أا س ا يمة, ح،ث  طاخي بمحيفظة ال قهالة, صرشا

كددين صالدد ه بجددل صدديلحي ما صفددي بيمميرددة صحماهددي, ف ددين أهدديل  الض يددة يود ددون ل يدد  
أشلي،هم ال م،كة,  وفي  ا،هي م  ال ليع, صق  أث   هذه الكشاس ال يلحة  اد  اإلمديي 

ة ف  اد  مباد س جد ا فد  اتدي  ال احل, ح،ث حا  الض  ن ال  يم, صأجيد الض ا،س صال تيب
الض يددة  ادد  يدد  شددلخهي ال احددل ادد،  السهكلدديصغ, ثددم التحددق ف دد،ات  بدديلتاالم اإل دد ادغ 

, ح،ددث ح ددل  ادد  االبت ا لددة 1930بيلماهدد  امزهدد غ امحمدد غ بم يكددة طكطددي  دديي 
 ي.1939صال يروية امزه ية  يي  1934امزه ية  يي 

ة امزه , صح دل مكهدي  اد  الشدهيدس الايلملدة ثم التحق باالة الش ياة صالضيرون بجيما
, صق   ،  الشلخ 1954, ثم ح ل  ا  اإلجيزس ف  الض ي، الش     يي 1934 يي 

جدديد الحددق فددوب تخ جدد  موظاددي ق ددي لي بيلمحدديكم الشدد علة فدد  ادديرون ال ددير  / يكدديي  
فضي دددلي بيلمحددديكم الشددد علة  ددديي  1953, ثدددم أم،كدددي لااتدددوغ بددد اب اإلفتدددي،  ددديي 1964
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 د،  قي دلي بيلمحديكم باد  إلغدي، ثدوبس تمدوز/ يول،دو لامحديكم  1956, صف   يي 1954
 ي .1971الش علة, ثم ب للي لامحامة  يي 

ي  ددد،  ف ددد،ات  ماتلدددي لاددد ييب الم ددد ية, صباددد هي باددديم،  1978صفددد    / أ لدددطس 
ا ت،دد    ددو ا بمجمددع البحددو  اإلاددلملة, صفدد  ال ابددع مدد  ادديرون ثددين/ يكدديي   دديي 

،  ف دد،ات  صزيدد  ا لدصقددي  الم دد ية صبادد هي بشدده ي , صفدد  شدده   ذاب/ ي  دد1982
ي  ،  شدلخي لدزهد  لل دبا اإلمديي ال دير  صامبباد،  لدزهد , صفد  1982ميبس  يي 

ي تددم ا تلددديب ف دد،ات  ب للددي لامجادددس اإلاددلم  الاددديلم  1988أياددول/ اددستمس   ددديي 
 لا  وس صاإل يثة.

 مواقف ج يئة ص يل س
مدديي ال احددل الشددلخ جدديد الحددق مواقددف ج يئددة صشددجي ة صصدد يحة فدد  كددين لا دد،اة اإل

ال  ،  م  الض ييي صالمشال  المحالدة صال صللدة تملدك ف،هدي بموقدف اإلادلي, ارطلقدي 
 م  بايلت  ال س غ اشلخ لدزه  صاميي لاملام، .

 ر ،  امقالي  الملامة: - 1
ااة فدد  الاديلم, صاددين فدد  كدين شددلخ امزهدد  ال احدل ر دد، ا لدقالددي  الملدامة الملت دد

حواباتدددد  ال ددددحفلة صبليريتدددد  المت دددد بس فدددد  اددددل المكياددددبي  ال يكلددددة يكبدددد  إلدددد   طددددوبس 
التحدد يي  التدد  تواجدد  امقالددي  الملددامة فدد  الادديلم, صممددي قدديل ف دد،ات : )إن امقالددي  
اإلادددلملة تتاددد ض لمحددد  قيتادددة فهددد  ملت دددااة فددد  أصطيرهدددي مطددد صدس مددد  دييبهدددي 

هي مهد دس بيلتد م، , امدي يحد   فد  الهكد  صاشدم،  صبوبمدي, صباد  صمليج هي صم اباد
دصل أصبصبدددي دصن بدع أص حمييدددة مددد  حاومدددي  تادددك الدددسلد, صادددان هدددؤال، )امقالدددي  

 الملامة( لللوا م  المواطك،  لهم حضوق  ا  تاك الحاومي (.
, صاددين ف دد،ات  يؤادد  دا مددي أن ام ددوس اإلاددلملة تضت دد  مددؤازبس هددؤال، الملت دداا، 

صاللددا  لحمييددة حضددوقهم, صالحادديظ  ادد  حلدديتهم صأمددوالهم فدد  صقدده تتكدديدغ فلدد  الدد صل 
 صالشاو  بيلمليصاس, صتتواص  بحضوق اإلرلين صبح مة الاضي   صامديين.

صاين اإلميي ال احدل يدول  اهتميمدي بيلغدي بض دييي امقالدي  الملدامة فد  الاديلم, صيطيلدب 
لهدددي, صادددين لددد  مواقدددف  ظلمدددة صج يئدددة بوقدددف  مالدددي  اال دددطهيد التددد  يتا  دددون 

صشددجي ة فدد   دد د مدد  الحدديال  التدد  تادد ض ف،هددي الملددامون لاادد صان  ادد  أب ددهم 
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صأبصاحهم ص ضي  هم, صأشه  هذه المواقدف موقاد  مد  الاد صان ال د ب   اد  الملدام،  
 ف  السواكة صاله اك.

أصل مدد   ف ددين شددلخ امزهدد  ال احددل  كدد مي رشددسه حدد   إبدديدس الملددام،  فدد  السواددكة
 أ ا  أن ح   اإلبيدس صا،سلة ف  المضيي امصل صه فهي إبيدس الملام،  ف  السواكة.

صاددين أصل مددد  د دددي لاضددد  مدددؤتم  إادددلم  فددد  الجددديمع امزهددد   ضدددب صدددلس الجمادددة 
لمكيصدد س شدداب السواددكة صاله اددك, صح دد ه  شدد ا  اآلال  مدد  الم ددا، , صد ددي فلدد  

لددام،  فدد  السواددكة, صأ ادد  )بحمدد   ( أن إلدد  إقيمددة صددلس الغي ددب  ادد  شدده ا، الم
ملددددام  السواددددكة صاله اددددك ال يحتدددديجون إلدددد  مجيهدددد ي  بضدددد ب حدددديجتهم إلدددد  المدددديل 
صالللح, صد ي الم ا،  صالملدام،  فد  شدت  بضديع الاديلم لاتسد ع بيلمديل فد  ادس،ل   

 صمكيص س شاب السواكة.
م  الادديلم  لادد  وس صرجددا اإلمدديي ال احددل مدد   ددلل مك ددب  ادد  لس لامجاددس اإلاددل

صاإل يثددة صتاي،دد ه التددديي لحماددة لجكدددة اإل يثددة اإلرلددديرلة بكضيبددة امطبدددي، بم دد  فددد  أن 
 يجمع ملي،  ال صالبا  تم إبايلهي لامجيه ي  ف  السواكة.

 -كمددي أصفدد  ف ددد،ات  صفدد  ا مدد   امدددي، امزهدد  الشدد يف ب  يادددة الشددلخ جمدديل قطدددب 
وادددكة لللتض ددد  أحدددوال الملدددام،  هكددديل, إلددد  الس -  دددو الس لمدددين الم ددد غ صقتئدددذ 

صيحددث المجيهدد ي  مدد  شدداب السواددكة  ادد  مواصدداة الجهدديد ص دد ي التكدديزل  دد  شددس  
 صاح  م  أبا ،هم.

كمي أجد غ الا يد  مد  االت ديال  مدع المكظمدي  ال صللدة, صصجد  االداة مد  الكد ا،ا  
لمجيهدد ي  ال صللدة إلرضديذ ملددام  السوادكة, صادين لا دد،ات  موقدف شدجيع فدد  مكيصد س ا

ف  الشلشين, صق ي لهم ال ال  م الميل  صالماكوغ, ص ك مي رشسه ح   الشلشدين بد،  
ال صس صالشاب الشلشير  أصد ب ف د،ات  بليردي حدول تادك الحد  , ح،دث أكد  أرد  لدوال 

 تملك شاب الشلشين بإالمهم مي حيببهم ال   ال صا .
يرلددة مبكددي، السادد ان اإلاددلملة صقدد  قدد ي اإلمدديي ال احددل الا يدد  مدد  المددكا ال بااددلة المج

الملت ااة حت  ياودا مصطيرهم د يس لمالي, صذلك مد   دلل ال باادة فد  امزهد  
 الش يف.

 ق لة الض س: - 2
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كيرده ق دلة الضد س تشدغل ح،دز ا اس،د  ا مد   ضدل صقادب اإلمديي ال احدل, صادين يدذا  
لددة إاددلملة إلدد  بهدي فدد  اددل المواقددف صالمكيادبي  مؤادد  ا  ادد  أن الضدد س ادتظل   ب

 اليي اللي ة ب م أرف اإلا ا ،ا،، .
ص كدد مي قدد ب ال ددورج س امم يادد  رضددل اللددايبس امم يالددة إلددب الضدد س أصدد ب اإلمدديي 
ال احدددل بليردددي صددد يحي صصا دددحي أدان فلددد  الاددد صان ال ددده،ور  الملدددتم   اددد  الضددد س, 

الادد  , صهددد  صأدان فلدد  الضدد اب امم ياددد , صقدديل: )إن أم يادددي تددز م أرهدددي صدد يضة ادددل 
أص ق ف  ص اقتهي بإا ا ،ل تؤي هي صت فاهي لمزي  م  الا صان  ا  الا   صحضوقهم, 
صتلددي  هي فدد  ص ددع الا اق،ددل رحددو إتمدديي  مالددة اللددلي التدد  تتظدديه  بدد  مهي, ل كدد  
د ددم  ،دد   دديدل فهددو د ددم لاماتدد ي  الظدديلم،  صااددتهيرة صهدد ي لضدد ابا  مكظمددة اممددم 

 المتح س.
يف ي ف  هذا الض اب الظيلم م  أم يادي, التد  تلدا  فد  إتمديي  مالدة إن امزه  الش  

الللي, صل د  هدذا الضد اب أكد  أن د ديس اللدلي صديبصا د ديس لاغد ب صاال تلديل لددبض 
صالادد ض صالمض اددي  ال ي  ددون حضددي لاغ،دد , صال يدد  ون إلدد   ،دد , صارمددي يلدداون فدد  

 امبض فليد ا .
مدع إاد ا ،ل مدي اادتم   فد  ا ت ديبهي لددبض  صبف  اإلميي ال احل الياة التطسلدع

الا بلددددة, صاددددين ممددددي قيلدددد : )ال اددددلي مددددع المغت ددددس،  ال،هددددود, صال اددددلي إال بتح يدددد  
امبض الا بلددة(, صبفدد  ف دد،ات  زيدديبس الملددام،  لاضدد س بادد مي أفتدد  بادد  الاامددي، 

  في   ي ب،  اللاطة الاالط،كلة باليدس1993بجواز ذلك با   ض  اتايالة أصااو  يي 
صالحاومة ال ه،ورلة باليدس إاحيق باب، , صأ اكهي اإلميي ال احل بادزس المدؤم  الدذغ ال 

 يخش  إال  .
)إن مدد  يددذهب إلدد  الضدد س مدد  الملددام،   ثددم  ثددم.. صامصلدد  بيلملددام،  أن يكدداصا  دد  
التوج  إل  الض س حت  تتطه  م  درس المغت س،  ال،هود, صتاود إل  أهاهي مطمئكدة 

ع ف،هددي ذادد    صالكدد ا، إلد  ال دداوا , ص ادد  اددل ملدام أن يامددل باددل جهدد ه مدد  ي تاد
 أجل تح ي  الض س صملج هي اما، (.

ص ادد  أثددد  هدددذا الكدد ا، الضدددوغ مددد  اإلمدديي ال احدددل د دددي البيبددي شدددكودس بط يددد ل ال كللدددة 
 امبثوذاللة ف  م   هو اآل   المللح،،  لا ي زييبس الض س.
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ف صا ددا صقددوغ مدد  بفدد  التطسلددع فضدد  بفدد  أن يلددتضسل صاددين لممدديي ال احددل موقدد
الدد  لس اإلادد ا ،ا   ،ددزبا صايزمددين إبددين زييبتدد  لاضدديه س, صبادد   ضدد  اتايالددة أصادداو  دديي 

 , ممي اسب ح جي ش ي ا لاحاومة الم  ية صلا  لس ال ه،ور .1993
صاددين لا دد،ات  مواقددف شددجي ة فدد  الت دد غ لامميباددي  اإلادد ا ،الة اإلج املددة  دد  

شددداب الاالدددط،ك , فدددادان ف ددد،ات  الحددديد  اإلج امددد  البشدددع الدددذغ قددديي بددد  يهدددودغ ال
متطدد    كدد مي قتددل  شدد ا  الم ددا،  الاالددط،ك،،  فدد  شدده  بم ددين دا ددل الحدد ي 

ي, صق  اسق صأي  اإلميي ال احل االرتاي ة الاالدط،كلة المبيبادة, 1994اإلب اهلم   يي 
 , مؤا  ا  ا  أن تح ي  الض س ل  يتم صالامالي  االاتشهيدية لامجيه ي  الاالط،ك،،

 إال بيلجهيد صاالاتشهيد ف  اس،ل  .
صبف  اإلميي ال احل مي ت دد    ح ول إا ا ،ل  ا  مليه الك،ل مد   دلل مشد صع 
ت  ة الللي, صقيل مضولت  الشه، س: ؛إن ح ول إاد ا ،ل  اد  ملديه الك،دل أصداب مد  

 امتلكهي اطا الضم  .
 1967ي،  الذي  قتاتهم إا ا ،ل  م  ا إبين ح   حزي ان/ يور،و ص   اما غ الم   

صأثيبتهدددددي ال دددددحيفة الم ددددد ية, قددددديل ف ددددد،ات : )الضتدددددل الامددددد   ددددد  أاددددد اري يلدددددتحق 
 الض يص(.

 تملك بحام اإلالي ف  مؤتم  اللاين: - 3
ياتس  موقف اإلميي ال حل م  المؤتم  ال صل  لالاين صالتكملة, الذغ  ضد  فد  الضديه س 

مددد  المواقددف الخيلددد س صالشددجي ة لا ددد،ات  )بحمدد   ( أ ددديد فلدد  لدزهددد   1994  دديي
مايرت  صمضيم  ال فلع م  الض ييي ال صللدة بي تبديبه حديم  حمد  اإلادلي صالمد افع  كد  

    محيصال  التغ يب.
فض  أبي  م  قيه س امزه  أن ت  ب ق ابا  تكيق  تايللم اإلالي صامديين اللميصية, 

 اددد   ادددي  البشددد  صا امدددة اإلرلدددين, فضددد  تكيقاددده صادددي ل اإل دددلي المختاادددة صتاتددد غ 
صرشدد   ال ددحف الايلملددة قس،ددل اراضدديد المددؤتم  صثلضددة المددؤتم , صالتدد  تت ددم  إبيحددة 
الشذصذ الجكل  ب،  ال جل صال جل صب،  الم أس صالم أس, صابيحة الزردي, صحمدل ال دغ، ا  

 ض الزصجي  الش علي  الح ا  .الاذاب  صالحايظ  ا  حماه  صابيحة إجهي
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صفدددددوب  ادددددم اإلمددددديي ال احدددددل بخطدددددوط تادددددك المدددددؤام س الخس، دددددة أمددددد  ف ددددد،ات  الاامدددددي، 
صالمخت دد،  دا دددل امزهددد  الشددد يف ص يبجددد  بضدد ا،س الوثلضدددة ج،ددد  ا, صدباادددة مدددي ف،هدددي 
صتضدد يم تضدديبي   كهددي, ثددم اجتمددع ف دد،ات  بمجمددع البحددو  اإلاددلملة  كدد مي تاكدد  مدد  

  صاي ل اإل لي حول صثلضدة المدؤتم  لمكيقشدة صثلضدة المدؤتم , صأصد ب ص ق مي تكيقات
بليري ش ي  الاهجة صال  احة ي ف  صثلضة المؤتم ; مرهي تخيلف ش ياة اإلالي, صأك  
السلددين أن اإلاددلي ال يضدد  أغ  لقددة جكلددلة بغ،دد  ط يددق الددزصاج الشدد    الددذغ يضددوي 

ي صالاددواط صالشدذصذ, صيحدد ي إجهديض الجكدد،  بد،  ال جدل صالمدد أس, امدي يحدد ي اإلادلي الزرد
صلددو  دد  ط يددق الزري.صأهددي  السلددين بيممدددة اإلاددلملة  دد ي االلتددزاي بدداغ بكدد  أص فضددد س 
تخيلف ش ياة  .صق  اين لسلين مجمع البحو  اإلالملة ب  ياة اإلمديي ال احدل فادل 

لق اإلادلملة الزلزال الضوغ الذغ أجه  المؤام س الغ بلة الت  تلته   تحطدلم ام د
ال ااددخة صالتدد دغ فدد  هددوس الالدديد الجكلدد , صقدد  ادديب ه الحاومددة الم دد ية صالالدديدس 
اللليالة الم د ية بتسكد  بلدين شدلخ امزهد , صأصد ب الد  لس الم د غ حلدك  مبديبل 
بلير  الذغ أك  فل  أن م   الملامة ل  تلما لامؤتم  بان ي  ب أغ ق اب ي ط ي 

تثم صن م  قيه س امزه  يج صن أذييل الخ،بة صالاشدل الدذغ مع ديككي صالمكي, ص  ج الم
الحضهم ف  المؤتم  التيل , الذغ  ض  ف  م يكة با،  بيل ، , صاين الا ل فد  ذلدك 
لازي صصلبة اإلمديي ال احدل الشدلخ جديد الحدق الدذغ بفد  صثلضدة مدؤتم  باد،  مؤاد ا 

س.ص كد مي ظهد    اد  أن ه   صا ا  الوثلضة هو تد ابل مدي فديتهم فد  مدؤتم  الضيه  
التددو أصل رتددي ج مددؤتم  اللدداين فدد  م دد  بالدديي صزيدد  ال ددحة الم دد غ بمكددع  تددين 
اإلرددي  صتج يمدد  اتخدددذ اإلمدديي ال احددل قددد ابا ج يئددي بإ لردد  باددد  دبااددة ملتفل دددة أن 
 تددين اإلرددي  مدد  شدداي   اإلاددلي صال يجددوز محدد  أن يمكادد , صتملددك اإلمدديي ال احددل 

 وغ الض ددي لة التدد  بفاتهددي  دد ه المكظمددة الم دد ية لحضددوق بموقادد , بدديل  م مدد  الدد 
اإلرلددين بم دد  إلصدد ابه فتددوغ تسددلا  تددين اإلري .كمددي ت دد غ اإلمدديي ال احددل لضدد اب 
صزي  التاالم الم  غ بمكع الحجي  ف  الم ابس الم  ية صاالبت ا لة ص  صبس موافضة 

، ابكت  الحجي , صأصد ب  صل  أم  الطيلبة ف  الم حاة اإل  ادية صال يروية  ا  ابت ا
لجكة الاتوغ بيمزه  ب  ياة اإلميي ال احل بلين ا أ اكه فل  أن الض اب الوزابغ يخديلف 
الش ياة اإلالملة صر وص ال ادتوب, صاادتك  المحديم،  الم د ي،  لهدذه الاتدوغ  كد  
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التضي دد  أمدديي المحدديكم  دد  صزيدد  التااددلم الم دد غ حتدد  تددم إلغددي، هددذا الضدد اب, ص دديد 
 زي  إل  بش ه با  حام الض ي، بإلغي، هذا الض اب.الو 
 ره ة امزه : - 4

شدده  امزهدد  الشدد يف فدد   هدد  اإلمدديي ال احددل ره ددة اس،دد س لددم يشدده هي فدد   هدد  مدد  
قسا .. فض  ارتش   المايه  امزه ية ف  ال ق غ صم ن م  , امي لم تكتش  م  قسل, 

ادين  د د المايهد  امزه يدة ال  ي1982فح،  تول  اإلميي ال احل مشلخة امزهد   ديي 
يزي     ادتمي ة ماهد , صباغده  د د تادك المايهد  فد   هد ه ادتة  ال  ماهد  صب دع 
مئي , فض  زبع اإلميي ال احل المايه  امزه ية ف  قد غ م د , امدي تدزبع الكخ،دل فد  
ال ددح ا،.صلم يضددف جهدد  اإلمدديي ال احددل  ادد  رشدد  المايهدد  امزه يددة فدد  م دد , بددل 

شدديبهي فدد  شددت  بضدديع الادديلم اإلاددلم , فارشددا مايهدد  أزه يددة تخ ددع حدد ص  ادد  ارت
إلشددددد ا  امزهددددد  فددددد  تكزارلدددددي صا،كلدددددي صال دددددوميل صجكدددددو  أف يالدددددي صتشددددديد صرلج، يدددددي 

 صالميالديف صجزب الضم .. ص ، هي م  السا ان اإلالملة.
م  كمي فتا اإلميي ال احل بي  امزه  صاااي أميي الطل  الواف ي  مد  الدوط  اإلادل

ص يبجددد , صزاد مددد  المدددكا ال باادددلة لهدددم حتددد  يادددودصا مصطددديرهم د ددديس لمادددلي.صرجا 
اإلميي ال احل ف  فدتا فد صع لجيمادة امزهد  فد  جملدع أرحدي، م د  ص ضد   الجيمادة 
ف   ه ه مصل م س مؤتم ا  دصللة ف  ق دييي طسلدة صزباعلدة صثضيفلدة مهمدة تحد د بأغ 

 امزه  صاإلالي ف،هي.
ي صتهددد ي أك ددد  مددد  1992سه م ددد  بزلدددزال تشددد ي  أصل/ أكتدددوب   ددديي ص كددد مي أصددد،

ماهددد  صتخاددده ال صلدددة  ددد  تضددد يم اممدددوال ال يفلدددة لتددد ملم تادددك المايهددد , ب،كمدددي  1500
أراضده مالديبا  الجك،هدي   اد  إرشدي، مد ابس حاوملدة  يمدة لدم يلداس اإلمديي ال احدل, 

   اددد  التسددد ع صأ ددذ يجدددو  قددد غ صمددد ن صرجددوع م ددد  لحدددث بجددديل الخ،دد  صالمحلدددك،
 بيلميل لت ملم تاك المايه  صبكي، مايه  ج ي س.

صاددين اإلمدديي ال احددل ح ي ددي  ادد  الدد فيع  دد   امددي، امزهدد  الشدد يف, صابدد از الوجدد  
المشدد ق لهددم, ارطلقددي مدد  إيميردد  ال يمددل باظمددة ال ادديلة التدد  يضومددون بهددي, صبفدد  

زهد  يجهد صن بمدي ي صرد  صصف هؤال، الاامي، بدارهم  امدي، اداطة, صأكد  أن  امدي، ام
حضددي ص دد ال فدد  اددل المواقددف صامزمددي  صتدديبيخ  امي دد  صشدد،و   حيفددل بمددي يؤادد  ذلددك, 
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صبد  ادد  مدد  اتهددم امزهدد  ص امددي،ه بيلتض دد،  فدد  مواجهددة اإلبهددي  صالتطدد   بضولدد : 
ماكوا  امي، امزه  م  مكديب  الملديج   كد هي لد  يجد ل أم،د  أص  ا،د , أص أغ مد ع 

يااددو المكسدد   كدد هي لدد  يلددمع  يمددة الكدديس صصدداوتهم لاجهددل، أن   ادد  اإلاددلي أن
 يخطسوا ف،هم صيااموهم.

صد دي اإلمدديي ال احددل ب د صبس الدديي  امددي، امزهدد  الشد يف بمحدديصبس الشددبي  المتطدد   
 الذغ ياهم اإلالي فهمي  يطئي.

ي صاين     قد ابا  اإلمديي ال احدل لكه دة امزهد  صابد از دصبه فد  رشد  باديلة اإلادل
هددددو تحويددددل امزهدددد  الشدددد يف إلدددد  م باددددة ملددددي لة لا جدددديل صالكلددددي، صلكشدددد  ال ضيفددددة 
اإلاددلملة ال فلاددة, صلتو ددلا حضددي ق الدد ي  اللددمحة البا،دد س  دد  التا ددب صالتشدد ذي 
صال اعلة لاحب صالللي  ا  شال م از ماتوح لا بااي  اإلالملة, صيتم ف،هي ت بيس 

 جملع ف صع الااوي اإلالملة.
  .. صت اث  الا  غ مؤلايت

لا ،اة الشلخ الجا،ل جيد الحق )بحم   ( الا ي  م  المؤلاي  الكاللة, صه  تكديهز 
 ملة ص ش ي  مؤلاي تتكوع مو دو يتهي بد،  ال تدب صال ادي ل الاضهلدة فد  مو دو ي  

 إالملة صبحو  صفتيصغ ش علة ف  ق ييي مايص س, صم  أشه  هذه المؤلاي :
 ل  يم.اتي  مع الض  ن ا - 1
 صاب    ال  صاام غ ف  الض  ن.  اتي  الكس - 2
 اتي  الاض  اإلالم  : م صرت  صتطوبه. - 3
 اتي  أحايي الش ياة اإلالملة ف  ملي ل طسلة    امم اض الكلي لة. - 4
 اتي  بلين لاكيس. - 5
 بايلة ف  االجتهيد صش صط  صرطيق  صالتضا،  صالتخ يج. - 6
 ي، ف  اإلالي.بايلة ف  الض  - 7

صهيتددددين ال اددددديلتين ت بادددددين بيلماهددددد  الادددديل  لا باادددددي  اإلادددددلملة بيلضددددديه س صم ادددددز 
 ال بااي  الض ي لة بوزابس الا ل.

صص ب لا ،ات  م   دلل امزهد  الشد يف  ملدة أجدزا، )مجاد ا ( مد  فتيصيد   - 8
 جماه ف  حليت  باكوان: بحو  صفتيصغ إالملة ف  ق ييي مايص س.
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جز، ا , صلم ي  ب مكهي اوغ  ملة أجزا، فضب,  11ي الشلخ جيد الحق ف  صق  أ  ه
 صامتكع امزه  با  صفيس الشلخ ال احل    إص اب صطبع البيق .

صلاشددلخ ال احدددل الا يددد  مددد  امبحدددي  الملتفل دددة, التددد  تتكددديصل ق دددييي الشدددبي   - 9
بح دد   دد  الطاولددة صالددكش، صالت بلددة ال يكلددة, صالتدد  قدد مه لاجهددي  الماكلددة بددذلك مكهددي 

فددد  ظدددل الشددد ياة اإلادددلملة, صالدددذغ أصددد به مجمدددع البحدددو  اإلادددلملة فددد  أيادددول/ 
 ي ه ية مع مجاة امزه .5991استمس  

 صفيت 
بادد  أن فدد س ف دد،ات   -141 6مدد  شددوال 25تددوف  اإلمدديي ال احددل قس،ددل فجدد  الجماددة 

الددوابد لماتبدد  مدد  مدد  م اجاددة أصباق امزهدد  صب يدد  الجهددي  ال اددملة امزه يددة صالس يدد  
 كيفة أرحي، الايلم..

مدي  )بحمد   ( صمشديكل اممدة فد  صد به صأصباق امزهد  فد  يد ه يضادب ف،هدي, صمدي  
متو دددئي صهدددو يشددد ع مدا، ال دددلس فددد  اللدددي ة الواحددد س صالك دددف مددد  صدددبيح يدددوي 
الجماة, ح،ث شا  ب صاب مايجط فجاس  ا  ا ي ه لللت يا, صل ك  فيبق الحلديس باد  

, صايره صص،ت  أن ي ف  بجواب ملج ه الدذغ بكديه فد  ق يتد  بطد س, صأن يشده  لحظي 
 لا  صيؤي صلس الجكيزس  ال  الشلخ محم  متول  الشا اصغ, صتم تكا،ذ صصدلة اإلمديي 
ال احل, ح،ث صا  الجكيزس  ال  الشلخ الشا اصغ الذغ رايه بضول : لض  تاامكدي مكد  أال 

   رة ال ي  تاك  أر   ،  ايمل حيشي  .را  ن ال ي , بل ر ي  الا   ا فا
بحم   اإلميي ال احل صيحب المواقف الاظيي دفي ي    اإلالي, صالذغ حيف   اد  
م جعلة صق الة امزه  الش يف للظل رس ااي ل دحلا الد ي  تتجد  إللد   ضدول الاامدي، 

 صالما  ي  صأفئ س جملع الملام، .
زهدد  صم دد  صاإلاددلي  ،دد  مددي يجددزغ الاامدددي، بحددم    يلمكددي ال س،دد  صجددزاه  دد  ام
 الايما،  صال جيل ال يلح،  المخا ، 

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ محمد أبو زهرة.. الحق على لسان رجل
 

حظ،ه ال  وس اإلالملة طوال تيبيخهي الطويل ب جيل أش ا، ف  الحقا متج دي  ف  
 الاملا بيب ،  ف  مضيب ة   وي اإلالي الحجة بيلحجة.

م  هؤال، الشلخ محم  أبو زه س الذغ  يض مايبل جمة م  أجل ال فيع    تطس،ق 
الشدد ياة اإلاددلملة فدد  م دد ا صت دد   لمشدد ص ي  تح يدد  الكلددلا صقددوار،  امحددوال 
الشخ ددلة الو ددعلةا صاددخ  قامدد  صف دد ه لمواجهددة فتدديص  إبيحددة ال بدديا صد دديس اإللحدديد 

ت اك  الذغ حيصله اللاطة أن ت بل صاإلبيحلة ف   ه  شه   فل  م   الز م االش
ب  ال رواح  الحليسا امي حيصله إااي  هذا ال جل الادذ بديلا،  ح،كديا صبيلشد س أحليردي 

 دصن ج ص ؛ إذ اين ال يليصي  اب ديك ا صال يسلا  با ض م  ال رلي زا ل.
لضدد   تددب   هددذا ال جددل ف دديحة فدد  الحددقا صبل ددة فدد  الددذصد  دد  حلدديض اإلاددليا 

ن يضف صابي ف  مواجهة اللاطة ف      أف ز  ش ا  م   امدي، اللداطة أهات  م
 الذي  ي صبصن ف  فا هيا صبايبهيا صي صجون أف يبهي.

فحد،  صدد ع ذا  مدد س بدد أغ  دديلف هددو  اللدداطةا د دديه الحدديكم صاتهمدد  باردد  إقطددي   
يت لددب مدد  صبا، مؤلايتدد ا فدد د  الدد  الشددلخ أبددو زهدد س فدد  جدد أس صدديبمة: إرهددي مؤلاددي  
كتسده  ا صلدم تادد ض  ادب أحدد ا صلدم تتدول ال صلددة توزياهدي قهددً ا  ادب الماتبددي  صدصب 
ال ضيفة الحاوملة لتلج  ف  ال فو  دصن قيبئا صللالب أصحيبهي م  ميل ال صلة مدي 

 ال يحا   .
صفدد  مكياددبة أ دد   د دد  إلددب مددؤتم  افتتحدد  ب ددلس ال صلددة ال اعلددة باامددة  مددي اددم  

د دي الاامدي، المجتماد،  إلدب تاي،د  مدي يدذهب إللد ا فتح،د  الاامدي، "اشت اكلة اإلادلي" ص 
صلم ي ي صا مجيه ت  بمدي ي صرد ا إال الشدلخ أبدو زهد س الدذغ طادب ال امدة فد  ثضدة صقديل: 
إركي رح   امي، اإلالي الذي  يا فون حادم   فد  ق دييي ال صلدةا صمشدال  الكديسا 

لد صل أن يضادوا  كد  حد صدهما ف،د  وا صق  جئكي هكدي لك د ع بمدي راد  ا فاادب بلادي، ا
الاام إلب بجيل  لل د  وا باامدة الحدقا صقد  تا داه بد  وس الاامدي، لتلدمع أقدوالهم ال 

 لتاا  بأيي ال يج صر  صوابي مهمي هتف ب  ب لسا فاكتق   ف  ش ع  .
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صق  فزع ب لس ال صلة فطاب  يلمي يخيلف الشدلخ فد  مكحديه فادم يجد ا صفد  المدؤتم  
 الجالة امصلب.با  

بحددم   الشدددلخ الالمدددة أبدددي زهددد س الدددذغ صددين  امددد   ددد  الزيدددلا صح ددد  ف ددد ه  ددد  
 المكيفع الشخ لةا صلم يخش ف  الحق لومة ال م.

 أبو زه س ف  اطوب:
 ي(.1974 - 1898( )-ه1394 - -ه1316محم  أحم  م طا  أبو زه س ) -
 بيلوج  البح غ بم  . -م  موال،  المحاة ال س   إح   م ن محيفظة طكطي  -
امدي  -هدد 1343ح ل  اب  يلملدة الض دي، الشد    مدع دبجدة أادتيذ بتادوق  ديي  -

 ح ل  اب مايدلة داب الااوي.
 مل م بادي لااادوي الشد علة صالا بلدة فد  اا،تد  داب الاادوي صأصدول الد ي  بجيمادة  -

 امزه  صالحضوق بجيماة الضيه س.
 1935 - 1354الدددي بيلجيمادددة  ددديي شدددغل مك دددب أادددتيذ محي ددد  لا باادددي  الا -

ص  ددو المجاددس ام اددب لابحددو  الااملددة صب ددلس قلددم الشدد ياة صصا،ددل االددة الحضددوق 
 صماه  ال بااي  اإلالملة.

 م  مؤلايت : -
 ديتم الكس،د،   -محي  ا  فد  الك د ارلة  -محي  ا  ف  تيبيخ المذاهب اإلالملة 

تديبيخ الجد ل  -صللدة فد  اإلادلي الالقدي  ال  -امحوال الشخ دلة صأصدول الاضد   -
الخطيبة  -الت يفل االجتمي   ف  اإلالي  -مواو ة الاض  اإلالم   -ف  اإلالي 

 الوح س اإلالملة ص ، هي. -ف  المجتمع اإلالم  
 قيلوا    الشلخ أبو زه س

اين الشلخ أبو زه س مازع أهل الاام ف  ال مشااة تا ا صاين لد  مد  بادوخ الضد ي  -
ذ الب د، س صبل دة الالدين صقدوس الحجدة مدي يجادل أشد  الكديس مايب دة لد  ياسد صن صراي

 فضه ا صيجاون اتجيه .
 د. محم  بجب الس،وم  ف  اتيب  )الكه ة اإلالملة ف  ا،  أ لمهي المايص ي (.

فدد  صجدد  الغمددب صالتجيهددل رضددول رحدد   دد  الشددلخ محمدد  أبددو زهدد س: إردد  أمدديي مدد   -
 ضه ا دق،ق ف   ام .ام مةا إميي صث،ق ف  ف
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إن ال جل الذغ بمق بديزدبا، الليادة الملدتس ي ا صأداب صجهد   دكهم ملدتغكلي متابلدي  -
 يكبغ  أن ياون أاوس حلكة لاامي، هذا الا   إن بض  مكهم أح .

 ـــــــــــــــ
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 وفاة الشيخ محمد صفوت نور الدين
 

 د  الد   تاديلب صاردي با اقدك " إن الا،  لت معا صان الضاب للخشعا صال رضول إال مي ي  
يددي إبددد اهلم لمحزصردددون " . قيلهدددي باددولكي صددداب    الددد  صادددام امددي جدددي، فددد  صدددحلا 
البخيبغ  ك مي أرت  بيبك  إب اهلم أثكي، احت ديبه " ايلشد  يتضاضدع " فدذبفه  ،كدي بادول 

   صاب    ال  صاام .
م ثم يجديزيهم فد  اآل د س باد  لض  اتب   تايلب  اب عبيده المو ا فهو  اضهم ل،ساوه

دْ  ق ْسا دك   دٍ  م  ْاك دي ل ب ش  ا  م ي ج  با هم م  قسوبهما صمي  اضهم ابحير  لابضي، ف  هذه ال رلي )ص 
ْ،دد   ف ْتك ددةً  دد    ص اْلخ  ْم ب يلشَّ ر ْسارددوار ددْو   ص  ددةر اْلم  ددلا ر ْاددٍس ذ ا  ض  يل دد رصن  * ار ددمر اْلخ  ددهَّ ف هر ددإ ْن م  ْادد   أ ف   اْلخر

( امرسلدددي،:ص ا ل ،ْ  ارون  [ . فضددد  صددد مك  صصددد ي  ،ددد غ ربدددا صفددديس صدددديحب 35ا 34ك دددي ترْ ج 
الا ددد،اة الشدددلخ محمددد  صددداو  ردددوب الددد ي  " الددد  لس الاددديي لجمي دددة أر ددديب اللدددكة 

 بم  " .
صق  اين ال جل ب،  ظه ار،كي هكي بيل صحة مكذ حوال  اباة أشه ا صل كد  المدو  )ف دإ ذ ا 

ْم ال ي ْلت اْ  ارهر ي،  أ ج  ( ام  ا :ج  مرون  ي  ًة ص ال ي ْلت ْض   صن  ا   [ .34   ر
فضدد  صافتدد  المكلددة بماددة الما مددة )شدد فهي  ( فاضدد ري بموتدد  مااًمددي م شددً ا صددسوًبا دلصًبددي 

 بشوًشي  حوًاي حل  الخاق .. أحلب  اذلك هللا  حل،ب ا صال أزا   اب   أحً ا.
الزقديزيق صلدلس هدو مد  ملديج     فه الشلخ أصل م س بملج  )الحديج   يدب( بم يكدة

إذ أن الدد  وس ايردده هددمَّ الشددلخ صمددي اددين يعبددا بيالرتمددي،ا ا بددل يادد ه  -أر دديب اللددكة 
التا ددبا فهددو صدديحب بادديلة ي يدد  بهددي الددسلس  دد    ص دد  باددول  صدداب    الدد  
صادددام فددد  أغ مادددين ص كددد مي تحددد،  الا صدددةا فااتكددد  فلددد  الهددد ص، صاللدددا،كة صص دددوح 

 ي  و إل،هي مع اوق امدلة صالشواه  الااملة م  أحوال اللاف ال يلا .الض لة الت  
صاين )بحم   (  يدس مي يكتظ ه با  الشبي  با  المحي  س للاتالديب  د  شد ، 
فدد  المحي دد س ص دد  ا ،دد  مدد  اممدددوب  يبجهدديا ف ددين ياطدد  صجهدد  صذهكدد  صت ا،دددزه 

صصيب  أر وَّس فد    ب،ككديا  لمح ث  اارمي ارضطع ايمًل    ال ش ، إال    مح ث ا
 با  ذلك تزاصبري  للهي صااتك ري ب أي  ف  ا ،  م  امموب فا فت  أك   صأك   .
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ص  فت  با،ً ا    التا ب ف  الاض  ل أغ صاح ا مي داي  ، ه م  اآلبا، صابًدا ف  اتب 
لتلد،ب( مدي الاض  الماتم س ص الد  مد  امدلدة صالشدواه  مدي يضويد ؛ مدع م،دل لاتللد،  )ال ا

 داي ال أغ الاضه  ما صًفي  ك  با  أ مة اللاف مع صجود مي يضوي  م  امدلة .
ص  فت  مرجل، لم  ابض  م  الاامي،  يصة مكهم م  اين  اب مدكهج اللداف ال ديلا 

 كشلخ اإلالي اب  تلملة صتام،ذه اإلميي اب  الالم .
أحدوال اممدة فلمدي لدم ياد   مد  قسدل  ص  فت  متسكل،ي للجتهيد ف  امموب الت  تج  ا م 

. 
إذ اددين ببمددي ارتضددل بدد،   -ص  فتدد  ا ،دد  الح اددة صالتكضددل بدد،  مدد ن صمحيفظددي  م دد  

ثددل  أص  مددس مدد ن فدد  يددوي صاحدد ا إمددي د ددوس إلددب   صامددي إصددلًحي بدد،  الكدديس أص 
اددليبس  يصدةا فضدد  ادين يكتضددل  -حلددب  امد   -مشديباة فد   ،دد ا صلدم ت دد  لا جدل 

   الايمة )صمي أدبال ميهلة( .بيلمواصل
ص  فتد  صااددع ال دد با  م،ددق الخسد سا  ظددلم ال ددس ا بدديلل الحادما   وًصددي فدد  حددل 
المشدديكل الزصجلددة التدد  يلتشدد، ه ف،هددي أصددحيبهي . صاددم أجدد      اددب ي يدد  مدد   ،دد  

 )بحم   ( .
 ص  فت  لطلف المكطقا  ف  الالينا متوا ًاي لا غ، ا موقً ا لا س،  .

ت  ق يًبي م  الشبي  صم  مشيكاهما متاي ًل ماهم ف  ال أمدوبهم فد  صقده اتخدذ ص  ف
( فادم يلدتا  أحد    ،د ه لكالد  ب ًحدي  يجًلدي للدين حيلد  يضدول: )مد  أبادرد  فال دا  إلد َّ

 مكهم ش،ًئيا صميتوا صهم ف   زلة تيمة    الشبي  ص   مشيكا  .
مة  اددب أيددة جز لددة مكدد ا مااًمددي   فتدد  داعلددة مدد  د دديس التوح،دد ا  ،دد  ملددتاٍ  لاملدديص 

 لاكيس  ض، س ااف اممة ال يلا .
ص  فتددد  مهتًمدددي بلددد، س الكسددد  صددداب    الددد  صادددام صاددد،  أ دددلي ال دددحيبة صالتددديبا،  

 بط يضة  مالة مكهجلة يا ذ مكهي الليمع الض صس صالم ل .
يلدداك   إن م دديبكي باضدد  ال جددل  ظددلما رلددال   تادديلب أن ياو ددكي باضدد ه  ،ددً اا صأن

الادد دصس ام اددبا صأن يجماكددي بدد  فدد  ملددتض  بحمتدد ا صأن يدد زق أهادد  جملًاددي ال ددس  
 صاالحتلي ا صأن ياظم لهم امج .. إر  صل  ذلك صالضيدب  ال  .

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ المراغي .. دعوة لإلصالح والتقريب
 

كدددي جملًادددي ياددد  الشدددلخ محمددد  م دددطا  الم ا ددد  المدددة  املدددة صديكلدددة اس،ددد س تلدددتحق م
االحتاددي، بهدديا صالتددذا،  بيلدد صب ال س،دد  الددذغ لعبدد  الشددلخ الم ا دد  فدد  حليتكددي الا  يددة 
صال يكلة ف  الك ف امصل م  الض ن الاش ي . فامتكدي اإلادلملة فد  أشد  الحيجدة بد،  
ح،  ص    إلب تكشدلب ذاك تهديا صتا يدف امجلديل الكيشدئة صالضيدمدة بلد،  أ لمهدي فد  

حاًزا لاهمما صتضوية لاازا ما صتواصًل مع امجليلا صااوًاي  ادب رادس جملع المجيال  
 ال ب  م  أجل  ،  الوط  صالمواطك، .

فض    فده اللديحة الا  يدة صال يكلدة فد  م د  فد  الك دف امصل مد  الضد ن الاشد ي  
الشلخ الم ا   بوصا  أح   ظمي، الاامي، ال بيبا امي   فت  م اًحي اجتميعًلي اس،ً ا 

كل ي  ،دوًبا د دي إلصدلح امزهد  للادون مكديبس صقاادة لمادلي صالملدام، ا امدي د دي صصط
إلصددلح الض ددي، صالتض يددب بدد،  المددذاهب اإلاددلملة صالتض يددب بدد،  طوا ددف الملددام،  

 المختااة.
 مول ه صحليت 

ي صلد  الشدلخ محمد  م دطاب الم ا د  فد  باد س الم ا دة بمحيفظدة 1881ميبس  9ف  
زه  الشد يف باد  أن أتدم حاد  الضد  ن ال د يم باتدي  ق يتد ا صتاضدب اوهيجا التحدق بديم

الاام  اب ي  ابيب الاامي، صالمشييخا صات ل بيإلميي محم   س ها صارتادع ب بصاد  فد  
التددديبيخ صاالجتمددديع صاللليادددةا صتوثضددده صدددات  بددد ا صاددديب  ادددب رهجددد  فددد  اإلصدددلح 

 صالتج ي  فلمي با .
هددد/ 1322بادد  ح دول   ادب الشددهيدس الايلملدة  ديي تخد ج اإلمديي الم ا دد  مد  امزهد  

يا صاددين ت ت،بدد  امصل  اددب زمل دد ا صاددين  مدد ه  رددذال ثلثددة ص شدد ي   يًمدديا 1904
 صه  ا  مبا س بيلكلبة لاامي، امزه  ف  ذلك الوقه.

صفدد  اددكة التخدد ج ا تدديبه أاددتيذه الشددلخ محمدد   سدد ه للامددل قي ددل ي فدد  م يكددة درضادددة 
لشلخ الم ا   ف  صظلاتد  تادك لمد س ثدل  ادكوا  فضدب حتدب  ديي بيللودانا صااتم  ا

ا ح،ددث قدد ي ااددتضيلت  مدد   مادد  بلددسب  لفدد  الملددتم  مددع الحدديكم الالددا غ 1907
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اإلر ا،دددزغ لالدددودانا ص ددديد لم ددد  يتددد بج فددد  مكيصدددب الض دددي، حتدددب تدددول  ب يادددة 
 ي.1923المحامة الش علة الاالي  يي 

ه  صهو فد  اللديباة صامبباد،  مد   مد ها صادين تم تا،،ك  شلًخي لدز  1928صف   يي 
ماكل ي بإصلح امزه ا صل كد  لمدي صجد  أن هكديل  ابدي  ا ،د س تحدول بس،كد  صبد،  ذلدك 

 ي.1929ااتضيل م  مك ب  ف  أكتوب  
أ ،  تا،،  الشلخ الم ا   شلخي لدزه  م س أ  غ با  المظديه ا   1935صف  أب يل 

هدد  ص امدديله لامطيلبددة باددودس اإلمدديي الم ا دد  لدزهدد  ال س،دد س التدد  قدديي بهددي طددل  امز 
 لتحض،ق مي ريد  ب  م  إصلح.

صظدل الشدلخ الم ا د  فدد  مك دب  شدلخي لدزهدد  لمد س  شد  اددكوا  إلدب أن تدوف  فدد  
 .1945أ لطس  22

  باله .. صاتجيهيت  الا  ية
ادتيذه كين الشلخ الم ا   ماكل ي بض دلة اإلصدلح صالتج يد ا مت ادمًي فد  ذلدك  طدب أ

 محم   س ها صق  اهتم الشلخ الم ا   بإصلح ال م  امزه  صالض ي،.
( إصدددلح الض دددي،: ادددين إصدددلح الض دددي، هدددو االهتمددديي الشدددي ل لممددديي الم ا ددد  1)

لتحض،ق الا ل صاإلصلح ب،  الكيسا صاين الشدلخ يتبدع أاداوبي ج يدً ا مدع المتضي د، ا 
اتضي ددد ا صادددين يددد   أن الضي ددد  ح،دددث ادددين يحددديصل أن يوفدددق ب،كهمدددي دصن الاجدددو، ل

يلددتم  أحايمدد  صق باتدد  مدد  الضدد  ن ال دد يما صاللددكة الكسويددة الشدد ياةا صال ادداطين محدد  
 ال  او    ثم  دم، ه حتدب يلدتطلع أن يدؤدغ باديلت  فد  الا الدة بد،  الكديس دصن 

 الخو  م  أح ا حتب صلو اين الحيكم أص اللاطين.
الضيرون هو إصلح لك ف الض ي،؛ لذلك شال  صاين اإلميي الم ا   ي   أن إصلح

لجكددددة ب  ياددددت  ت ددددون مهمتهددددي إ دددد اد قدددديرون ياددددون هددددو ال ا،ددددزس اماياددددلة لدحددددوال 
 الشخ لة ف  م  .

صقدد  صجدد  اإلمدديي الم ا دد  أ  ددي، الاجكددة الماااددة بإ دد اد الضدديرون بادد ي التض،دد  بمددذهب 
ة ا الدذغ ادين مامدواًل ما، ا ح،ث اين الض يس اليح، صن    مذهب اإلميي أب  حكلاد

ب  ف  ذلك الوقه ا إلب  ، ه مد  المدذاهبا صل د  اإلمديي الم ا د  ادين يد   ب د صبس 
ام ذ بغ، ه م  المدذاهب إذا ادين ف،هدي مدي يتادق مدع الم داحة الايمدة لامجتمدعا صادين 
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ممي قيل  م  ي، الاجكدة: " داوا مد  المدواد مدي يسد ص ل دم أرد  يوافدق الزمدين صالمادينا 
ة اإلالملة ف،هي م  اللميحة صالتوااة مي يجااكي رج  ف  تا يايتهدي صأحايمهدي فيلش يا

 ف  الض ييي الم رلة صالجكي لة ال مي يا، ري صيكااكي ف  ال صقه".
( إصددددلح امزهدددد : ايردددده ر دددد س اإلاددددلي صتطددددوي  صاصددددلح امزهدددد   اددددب بأس 2)

جيًري إل يدس الكظد  فد  أصلويي  الشلخ الم ا  ؛ لذلك شال فوب تولل  مشلخة امزه  ل
 قوار،  امزه ا صمكيهج ال بااة فل .

كمي ق ي قيروري إلصلح ص ع امزه  لاماك فؤاد الذغ اين مش في  اب شدئون امزهد  
 ردذالا إال أن باد  حيشددلة المادك فددؤاد أص دزصا لد  بددان الشدلخ الم ا دد  ي يد  ااددتضلل 

 إلب الشلخ الم ا  . امزه     الض  ا ف ف  الماك فؤاد الضيرونا صأ يده
فمي اين م  الشلخ الم ا   إال أن ص ع الضيرون الخيص بإصلح امزه  ف  ظد  ا 
صااتضيلت  م  مشلخة امزه  ف  ظد     د ا صطادب مد  المادك فدؤاد ح يدة اال تلديبا 
فضسل الماك فؤاد االاتضيلةا صل   اإل  ابي     ال بااة الت  قديي بهدي  امدي، صطدل  

شددهً ا أجسدد   الماددك فددؤاد  اددب إ دديدس الم ا دد   14ااددتم   أك دد  مدد  امزهدد ا صالتدد  
 شلًخي لدزه  م س أ   .

صقدددديي الشددددلخ الم ا دددد  بإرشددددي، ثددددل  االددددي  ت ددددون مدددد س ال بااددددة ف،هددددي أببددددع اددددكوا  
تتخ دددص إحددد اهي فددد   ادددوي الا بلدددةا صهددد  االدددة الاغدددة الا بلدددةا صال يرلدددة فددد   ادددوي 

ا صال يل ة ف   اوي أصول ال ي  صه  االدة أصدول الش ياة صه  االة الش ياة صالضيرون 
 ال ي .

صقدد  د ددي اإلمدديي الم ا دد  إلددب  دد صبس الامددل  اددب تح يدد  مكدديهج امزهدد  مدد  التضا،دد  
 صالتاض،  ف  الت بيسا صام ذ بيمايل،ب الح ي ةا صالتواع ف  االجتهيد.
اإلالي صال ضيفة صد ي الطل  إلب دبااة الاغي  امجكسلة للاوروا أك   ق بس  اب رش  

 اإلالملة لغ،  الملام، .
صق  شال اإلمديي الم ا د  لجكدة لااتدو  دا دل الجديمع امزهد  تت دون مد  ابديب الاامدي، 
ت دون مهمتهددي الدد د  ادب اماددئاة ال يكلددة التد  تتاضيهددي مدد  امفد اد صاله،ئددي ا امددي شددال 

صالتدد  تت ددون مدد   أكسدد  ه،ئددة ديكلددة فدد  الادديلم اإلاددلم ا صهدد  جمي ددة ابدديب الاامددي،ا



 630 

ثلثدد،    ددًواا صاشددت ط اإلمدديي الم ا دد  فدد    ددويتهي أن ياددون الا ددو مدد  الاامددي، 
 الذي  لهم إاهيي ف  ال ضيفة ال يكلةا صأن يض ي بايلة  املة تتلم بيلج أس صاالبت يب.

صقددد  د دددي اإلمددديي الم ا دددد  لاتض يدددب بددد،  المدددذاهب اإلاددددلملة صالتض يدددب بددد،  طوا ددددف 
فدددد  اددددس،ل ذلددددك بادددد  المحدددديصال  مكهددددي: إجدددد ا، محيدثددددي  مددددع الملددددام، ا صبددددذل 

أ ي ددددين    بهدددد   ت ددددوي  ه،ئددددة لابحددددث الدددد يك  ت ددددون مهمتهددددي توث،ددددق الدددد صابب بدددد،  
الملدام،  فد  جملدع أرحددي، الاديلما صاقيمدة رددوع مد  التاديصن بدد،  اله،ئدي  التاالملدة فدد  

 صف قهم. السا ان اإلالملةا صالتوف،ق ب،  الملام،  مهمي ا تااه مذاهسهم
 شهيدا  با ا 

بيل  م م  أن حليس الشلخ الم ا    -شلخ امزه   -قيل  ك  د. محم  ا،  طكطيصغ 
كيرده ق دد، سا إال أرهددي ايردده طوياددة صاس،دد س بيلكلددبة لد مدديل التدد  قدديي بهددي فدد    مددة 
امزهدد  مدد  إصدد اب قددوار، ا صتطددوي  لامكدديهجا صارشددي، االددي  الاغددة الا بلددةا صأصددول 

 ش ياة صالضيرون.ال ي ا صال
صلددم يادد  اإلمدديي الم ا دد  فاتددة فدد   ي اددةا بددل أحدد  أ  ددي،  ي اددة ااهددي  امددي، أثدد صا 

 الماتبة اإلالملة بيل  ،  م  المؤلاي  صالت اجم صالتحض،ق ل تب الت ا .
صقيلددده  كددد  د. رامدددي  أحمددد  فدددؤاد: جمدددع الشدددلخ الم ا ددد  بددد،   ادددوي الددد ي  صالاادددوي 

 تب الشا  صالك  .ال ورلةا صمكهي امد  امي ا
كمددي ردديد  ب بااددة امديددين دبااددة مضيبرددة  ددم  مكدديهج امزهدد  لتتجاددب ف،هددي ال ددوبس 
المش فة لماليا امي أك  أن التض ي الاام  صالاالا  لللي بضيدبي   اب مكع الحد ص  
صأابيبهيا فض  شه   امييي أن الح ص  تزداد صحشدلة صقلدوس بتضد ي الاادما صأن امديدين 

  متهي اإلالي د صح هي الضيدبس  اب صقف صمكع هذه الح ص .ا صف  مض
 م،د  االدة الاغدة الا بلدة اللديبقا صبف،دق اإلمديي الم ا د   -صقيل  ك : د. محمد  رييدل 

 أن اإلميي الم ا   اين ثوبس ال يهي  أحً ا ف  اس،ل الحق. -)بحم   ( 
 مواقف تيبيخلة مش فة ف  حليت 

تيبيخلددة مشدد فة تؤادد  بمددي ال يدد ع مجدديال لاشددك أردد   دديلم كددين لممدديي الم ا دد  مواقددف 
 ببير  ال يخي  ف    لومة ال م.
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مددد  هدددذه المواقدددف المشددد فة موقاددد  مددد  الحددد   الايلملدددة ال يرلدددةا ح،دددث بفددد  اإلمددديي 
الم ا   ف  س اشت ال م   ف  هذه الح   اوا، بيلتحديلف أص التاديصن مدع اإلرجا،دزا 

ص مدد  االحددتلل الس يطددير ا امددي أ ادد  اإلمدديي الم ا دد  أص التادديصن مددع املمددين لاددتخا
موقا  ص احة بضول : "إن م   ال ريقة لهي صال جمل ف  هذه الح  ا صان المالا ي  

 المتحيبب،  ال يمتين لم   باغ صاة...".
صق  أح ثه ااة اإلميي الم ا    جة اس، س هز  الحاومة الم  يةا صأقاضه الحاومة 

اسددده مددد  الحاومدددة الم ددد ية إصددد اب بلدددين حدددول موقدددف اإلمددديي اإلرجا،زيدددةا صالتددد  ط
 الم ا   بي تبيبه شلخ امزه  م  هذه الح   صم  الحاومة اإلرجا،زية.

فمددي اددين مدد  ب ددلس الددوزبا، الم دد غ فدد  ذلددك الوقدده حلدد،  ادد غ بيشددي إال أن قدديي 
،ئي بيالت يل بيلشلخ الم ا  ا ص يطب  باهجة حيدس طيلبي مكد  أن يحلطد   امدي بداغ شد

 ي ي  أن يضول  فلمي با  حتب ال يتلسب ف  إح اج الحاومة الم  ية.
ف د  ال  اإلميي الم ا   بازس المؤم  الذغ ال يخي  إال   قي ل : "أم ادك يهد د شدلخ 
امزهدد  " صشددلخ امزهدد  أقددو  بم اددزه صراددوذه بدد،  الملددام،  مدد  ب ددلس الحاومددةا صلددو 

   الك ال أغ الاييا صلو فااه ذلك لوجد   شئه البتض،ه مكس  ملج  الحل، ا صأث  
 رالك  اب الاوب ب،   يمة الشاب.

صبادد  فتدد س هدد أ  الايصدداة من اإلرجا،ددز أبادصا أن يتادديدصا ال دد اع مددع الشددلخ الم ا دد  
 حتب ال ي ،  ال أغ الايي ف  م      الضوا  الس يطيرلة المحتاة ف  م  .

فددد  م ددد  ل ددديلا المجيهددد ي  فددد   صقددد  تدددز م اإلمددديي الم ا ددد  حمادددة لجمدددع تس  دددي 
اللدددودان الدددذي  يضددديصمون االحدددتلل الس يطدددير ا صباغددده ح ددد،اة التس  دددي  ادددتة  ال  

 جكل  م  غ  رذال تض ب ال،وي بحوال  اتة ملي،  جكل  م  غ.
صم  المواقف التيبيخلة المش فة لمميي الم ا   بف   االاتجيبة لطاب المادك فديبصق 

تو  تح ي زصاج امم، س ف يد س طالضتد  مد  أغ شدخص ماك م  ا صالخيص بإص اب ف
    با  طلقهيا ف ف  الشلخ الم ا   االاتجيبة لطاب الماك فيبصقا فابال الماك 
فيبصق با  حيش،ت  ل د  ياحدوا  الد  إلصد اب هدذه الاتدو ا فد ف  الشدلخ الم ا د ا 

الماك فيبصق صلمي اشت   ال  الم ض د ل ملتشا  المواايس بيإلااك بيةا صهكيل زابه 
للطمئكين  ال  م  ريحلةا صلملحيح  ال  م س أ  غ إلص اب الاتو  الخيصة بتح يم 
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زصاج الما ة ف يد سا ف ديح اإلمديي الم ا د  بد  م مدي ادين يايرلد  مد  شد س املدم بلدسب 
الم ض قي ل : "أمي الطلق فل أب يها صأمدي التحد يم بديلزصاج فدل أما د ا إن الم ا د  

 يح ي مي أحل  ". ال يلتطلع أن
صلم يا  الم ض للمكدع اإلمديي الم ا د  مد  أدا، صاجبد  فد    مدة امزهد  للادون قاادة 
صمكدديبس لماددلي. فادد  إحدد   اللددكوا  اشددت   الدد  المدد ضا صايردده فتدد س االمتحيرددي  
بيمزه  ق  ب أ ا فاص  اإلميي الم ا    اب الذهي  يوملي لماتب  فد  امزهد ا ح،دث 

اق االمتحيري ا صب ب ذلك بضول : "إركد  أتضسدل تاد ض صدحت  لاخطد  كيره تطبع أصب 
 صهو أم  أهون  اب م  أن تتا ض اماة امزه  لاخط ".

 مؤلايت 
أث   الشلخ الم ا   الماتبة اإلالملة بديل  ،  مد  المؤلادي  صالتد اجما صالتد  اشدتماه 

 ديفة لمؤلايتد   اب ب امج  اإلصلحلةا ص يصة إصلح امزه  صقدوار،  اماد سا بيإل
صدبصادد  فدد  تالدد،  الضدد  ن ال دد يما صباددد  الض ددييي الاضهلددة صالاغويددة صمدد  أهددم هدددذه 

 المؤلاي .
( امصللي، صالمحجوبصن: صهدو بحدث فضهد  ال يدزال مخطوطدي بماتبدة امزهد ا تكديصل 1)

فل  الشلخ الم ا   الحج   اب اللاهي،ا صق  ريل الشلخ الم ا   بهذا البحث   وية 
 ب الاامي،.ه،ئة ابي

( تالد،  جددز، تبديبل: صقدد  ق د  الشددلخ الم ا دد  مد  هددذا التالد،  أن ياددون مامددًل 2)
 صت ماة لتال،  جز،  م لمميي محم   س ه.

 ( بحث ف  صجو  ت جمة الض  ن ال  يم.3)
 ( بايلة باكوان: الزميلة اإلرليرلة اتسهي لمؤتم  امديين ف  لك ن.4)
 .1929اكة  25أاير،  قيرون الزصاج بقم ( بحو  ف  التش يع اإلالم  ص 5)
 ( مبيحث لغوية بلغلة.6)
( دبصس ديكلة رش   بمجاة امزه  تشتمل  اب تال،  لبا  اوب الض  ن ال  يما 7)

صقد  ألضد  الشدلخ الم ا د  هدذه الدد بصس فد  الملديج  ال سد غ فد  الضديه س صاإلادداك بيةا 
هددا صقد  رشدد   1364 ديي  هدد حتددب1356صح د هي المادك فديبصق فد  الاتدد س مد   ديي 
 هذه ال بصس ف  ات،بي  ملتضاة فلمي با .
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 بدر الدين الحسني .. المحدث الكبير
 

صل  الشلخ بد ب الد ي  الحلدك  فد  صقده  د   فلد  الدوه  الخلفدة الا ميرلدةا صارتشد  
،  الالدديد فدد  إدابتهدديا ص مدده الاددت  فدد  جملددع أجزا هدديا صتدد ا ه اممددم  اددب الملددام

كتددد ا   امكادددة إلدددب ق ددداتهيا صشددده   صالدس الشدددلخ تكددديم  االتجددديه فددد  بدددلد الشددديي 
صالاددددديلم الا بددددد  إلدددددب االرا ددددديل  ددددد  الخلفدددددة الا ميرلدددددةا صال ادددددلمي باددددد مي حامهدددددي 
االتحيديون الطوبار،ون )ال صرمة(. صشيه  الشلخ فلمي با  باي  ،ك  أكس  امح ا  ثضًل 

ل،دددوي الدددذغ أصدددبا فلددد  االادددتضلل  ددد  الخلفدددة  ادددب الملدددام، ا ح،دددث جدددي،  الددد  ا
الا ميرلة حالضدة ميثادة أميمد  بايمدل بؤادهيا ثدم ادين إلغدي، الخلفدة ب متهديا صقيمده مدي 

 ادب يد  الشد يف حلد،  بد   اد  فد  مادة الما مدة. « ال وبس الا بلة ال سد   »ام  بد 
ح،ددث اددين ص ددب التحدديلف الغ بدد  امصبصبدد  لاادد   ا صتضلددلم بلدهددما ثددم احتللهدديا 

 ر ،ب بلده )بلد الشيي( م  ح ة ف رلي .
الكيس ايره تت قب مد  يجد د لهدم أمد  ديدكهما ياتادون حولد  فد  أ تدب ظد ص  تجتديح 
اممة اإلالملةا صاين ذال ال جل هو الشلخ ب ب الد ي  الحلدك ا الدذغ لدم يدا  م اد  

م جدع الاضد  « الحيشدلة»مكذ صفيس الالمة محم  أمد،  بد   يبد ي  صالدذغ أصدبا اتيبد  
 الحكا  ف  با ان الايلم اإلالم .

يكته  رلب الشلخ ب ب ال ي  إلب حا،  باول   الحل  ب د     كد ا ادين لوالد ه 
الشلخ يواف الا ل ف  إ يدس داب الح يثا با  أن تحوله حيرة  م  مح  ر يب  

يب مد  أم ديل ابد  الشييا إلب  ه س الااما صه  ال اب الت  دبس ف،هي  امي، اممة ال ب
 ال لح صالكوصغ صاللبا  صالمز غ.

با  صفيس صال ه صهو اب  اثك   ش   يمًيا دبس ف  الم باة الضابضجلدة ب مشدقا صحاد  
الضددد  ن ف،هدددي صدبس الاادددوي  ادددب يددد  الشدددلخ أبدددو الخ،ددد  الخط،دددب أبددد ز  امدددي، دمشدددق 

لت بيس ف  جديمع  رذالا اشته  بحا  ريدب ف  الح يث الكسوغ صأاير، ها ص ك مي ب أ ا
اللدديدا  ذاع صدد،ت ا امحدد   ا صا دد   الدد  الطددل ا فا،كدده لدد  ال صلددة الا ميرلددة باتبددًي 

 إلزاملًي.
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     ك  الذاي، الكيدبا صالا ااة ال س،د سا صحلد  الخادق صالتاطدفا صالزهد ا صاإلي ديبا 
  صالمواظبة  اب الاام صرش ه؛ فض  أم ب حليت  ف  ال بس صالمطيلاة صالت بيس مدي بد،

دابه ف  ح  الكضيشي  بجواب الجيمع امموغ صمي ب،  داب الح يث امش فلةا صمدي بد،  
 ابة الكل  ف  الجيمع امموغ ال س،  ف  دمشق.

قا،ل ال لي ال يت ام إال  ل  صبسا ا ،  العبديدسا شده  لد  أبكدي،   د ه بديلتضو  صالدوبعا 
ا اددين ال يحددب أن مطسددوع  اددب مادديبي ام ددلقا متملددك بمددي  الدد  اللدداف ال دديلا

يخدد ج فدد   ،دد  ه،ئددتهما صيدد   اإلفدد اط فدد  التددارق فدد  الماددبس مدد  االددي  اممددوبا 
صاددين يدد اه ال جددل حتددب للخدديل أردد  صاحددٌ  مدد  ال ددحيبة أص التدديبا، ا اقتطددع مدد  ذلددك 
الزمين صج ، ب  إل،كيا صهو أم  زبع ل  اله،بة الاظلمدة فد  الكادوسا صبتوا دا  الجدم 

ااامي، صاحت ام  لاكيس  يمتهم ص يصتهم جاا   ظلم اإلكبيب ف   ،  ذلا صتاظلم  ل
 صاإلجلل ف  قاوبهم.

 االهتميي بيلشبي 
كددين يجدد  فدد  الشددبي  م دد،  اممددة صملددتضساهيا فضدد  اددين ح ي ددًي  اددب التضدد   إلدد،هم 

 صاالهتميي الاي ق بهما حتب للشيب إلب   يل  بتض ب  م  الشبي .
صاصيكدد  ياكدد  لدد  أردد  لدد  يلددتطلع أن يضددول اددل التضدد   إلددب اللدداطين أص الامددل فدد  د

يدد  ل ديدوان الحاومددة قددب إال  لشداي ة أص م دداحة  يمددةا  -لددذلك  -الحدقا فمددي ادين 
 بل اين ي ال  واص تلم،ذه ل،كو   ك  ممي ي ي ه الشلخ صيض   حيجت .

صهو لذلك  فب    املضدي  ال س،د سا صالتادي   بهديا ذلدك أرد  ال يجد  رالد  فد  العبديدا 
ارمي ف   لقت  ب   العبيدا صلذلك  ك مي أبااوا إلل    ي ة يض لصرهي للضد موهي إلدب ص 

الحاومدة صذادد  ف،هددي تلمذتد  عبدديبس: )إن ادد، ري صموالرددي المحد   امكسدد  الشددلخ محمدد  
ب ب ال ي  الحلدك  ي يد  ادذا صادذا...(   دب الشدلخا صمدز ق الدوبقا فا ،د   اتيبتهدي 

 لخ.م   ،  ألضي ا فل   بذلك الش
ص ك مي شيع  س  أر  الرخطب بيام الخالاة ام ظم  ادب المكديب  بيادم الشدلخ محمد  
بدد ب الدد ي  الحلددك   الاددًة لاملددام، ا صذلددك  كدد مي أ ادد  ال اددتوب فدد  زمدد  اللدداطين 
 سدد  الحم،دد  ال ددير ا صاشدد أبه قاددو  الكدديس من ياددون الشددلخ يومئددٍذ  الاددة لاملددام، ا 

صالجمعلدي  الللياددلةا فيهتمده الحاومددة لد ا صلددم يادد  ات دل الخسدد  بيل صلدة الا ميرلددة 
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الشلخ  اب  ام بذلكا ص ش،ه الحاومة مغب ة ذلك اممد ا فداب ق صزيد  الخيبجلدة فد  
م ددد  إلدددب صالددد  دمشددددق رددديظم بيشددديا بدددإج ا، التحالضددددي ا صاالحتلددديط لهدددذه الض ددددلة 

كدد  للدده المهمددةا صلمددي صصددل الددوال  إلددب الشددلخا قدديل لدد  الشددلخ بدد ب الدد ي : ييبددي إر
 متا  ًي إال  لا بس .

ص،ت  الذا ع     ام  صشخ ،ت ا أح   الاامي، م  ال ماين لللتضي، ب ا فياتمع 
الشددلخ بخ،دده المطلادد  إلددب دبادد ا صقدديل لدد : لددو جئتمورددي إلددب م دد ا الفتخدد   باددم 
م دد  ااهدديا صلدد بس  اددلام  اميلهددي فدد  امزهدد  الشدد يف. ص كدد مي زابه الشددلخ محمدد  

 يية اإل جي .. س ه أ جب ب   
دك بهديا صلهدذا  كد مي ادين ياتلد  اداطين  صاين الشلخ ي   أن  دزس اإلادلي يجدب التملا
أص صال  أص  يبب جكد ال ال يضدوي لد ا فضد  جدي، إللد  الجكد ال الا رلد   دوبص المكد ص  
اللديم  امصلا لدم يضدم لد  الشدلخا صزابه جمديل بيشدي فادم يضدم لد  أي دًيا صحديصل  رئدٍذ أن 

فد ف  الشدلخ « شه ا، الليدس م  أييب»مك  ف  إ  اي م  امو ا الحضًي بد يا ذ فتو  
 صص ظ .

ص ك مي أبال اللاطين  س  الحم،  ال ير  بي  ًس لاشلخ ب ب ي  وه مع م  أباد لمجتمع 
مع  ك  م   ادٍم ص ادقا صزهدٍ  صعبديدسا فامدي قد أ ال تدي    ك ه صد ب ل  الاامي،ا لمي ا 

 ص يد  البي  س م  ح،ث أته فيب ة.« ييبي.. مي ف  إذن»الم ال إلل ا قيل لا اول: 
 الجهيد المض س

 كدد مي تغاددب الا رلدد،ون  اددب الددسلدا صاحتاوهدديا أ ادد  الشددلخ الجهدديد المضدد سا حتددب 
جهيديدددة  ددد  الملدددتام  »جدددل،   ددد  جكددد غ ف رلددد   ددد  الدددسلدا صاددديف  فددد  حمادددة 

لشدديملة مدد  الشددميل إلددب ا صجددي  الواليددي  ا«الا رلدد  لدمددة الملددامة فدد  بددلد الشدديي
الجكو ا صم  الغ   إلب الش قا ب فضة تام،ذي  الايلم،  الضد ي ي  الشدلخ  اد  الد ق ا 
صالشلخ هيشدم الخط،دبا داعلدًي إلدب ال دوبس  ادب االحدتلل صاال دطهيد الدذغ صقدع  ادب 
الملام، ا صمح  ًي  اب الجهيد صالضتيل بحميس مكضطع الكظ، ا فمي لسدث أن ارد لاه 

 للوبية ال س  ا صالت  ا تس  مكذ ذلك الوقه أبيهي.ال وبس ا
كين الشلخ يجتمع بوجهي، دمشق صشجايرهيا فلاتون إلب داب الح يث بايمل أاداحتهم 
صن أن يلاموا  اب الشلخا صيتس ادوا ب  ي د ا فلضادون ق يبدًي مد  داب  ف ايرًي صبابيرًيا يؤدا
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صاين ال يكزل إال  ممد  مهدم د  الح يث يكتظ صن ق صي الشلخ  ا،هما ف،كزل م    فت  د
مدةا صمشديًس ملداح، ا يدوجههم  فلم ا ب،كهما صهم م طا ون أقليمًيا  اب الخ،ول المطه 
إلددب تضددو     ددز صجددلا صيدد  وهم إلددب طاددب الادد ج مكدد ا صالك دد   اددب ام دد ا،ا صال 
يدددزال يمشددد  صيلدددام  اددد،هم صهدددم يتس ادددون بددد ا ثدددم يدددود هم صي جدددع إلدددب داب الحددد يث 

ن صق  أذاب الشلخ ف،هم ريب الحميسا صهم يطاضون ال صيصا صتاادو أصدواتهم ف،ذهسو 
 بيمهيزيج الحميالة.

أثيب  د وس الشلخ لاجهيد رضمة الا رل،، ا فجيلصا إلدب داب الحد يث مم اد،  بيلمكد ص  
الليم  الا رل  ل، كوه    د وت ا فضيل الشدلخ لد : ال تهد أ هدذه ال دوبس إال  بخد صجاما 

   الليم  ص  ج.فغ ب المك ص 
كدددين الشدددلخ ا ،ددد  االهتمددديي بددديل وبس صالمجيهددد ي ا صدا دددم االت ددديل بز مدددي هما إذ ادددين 
المجيهدد ان حلدد  الخدد َّاطا الشددلخ محمدد  امشددم  )مدد  أشدده  قدديدس المجيهدد ي ( ياتلددين 
كدل صددبيح قس،ددل الاجد  للضدديبل الشددلخ بد اب الحدد يث ف،وجههمددي التوجلد  الما،دد ا صيدد بب 

،ددزدادان ثضددة بدديهلل صات ددياًل  الدد . صاددين الشددلخ يمدد همي بيلددذ ، س صالمددؤنا قاس،همددي بدديهللا ف
صمي يحتيجين إلل  بط يق با  طلبد  المخا د، ا صقد  جادل الشدلخ مد  يادون همدزس 

 صصل ب،ك  صب،  ال واب فلض ي ل  بليرًي يوملًي    ال وبس صمايبل ال واب.
ًيا صلهدذا مد ًل ايردي المحامدة كيره بمزية الشلخ ب ب ال ي  صح دوبه  كد  ال دواب  ظلمد

ب  الالا ية الت  يالمهي حل  الخ اط م   امي، مجيه ي  ل   يض   بيلش ياة ير د   
 حامهي بيام إميي الملام،  المح     امكس  الشلخ محم  ب ب ال ي  الحلك .

 صصلة قسل الوفيس
خ صتددوف  الشددلخ قسددل أن يددتم طدد د   دد  جكدد غ ف رلدد  محتددل مدد  اددوبيي. تددوف  الشددل

م ي ددًي قسددل أن ياحددل  ،كدد  ب،ددوي الجددل،ا صتدد ل صصددلًة لددم تخاددف دبهمددًي صال ديكدديبًاا 
صل   مو ظة بتضو    ص وفًي  اب اممةا صح ًي  اب طاب الاام صاحت اي الاامي،ا فض  

 ح    امي، الشيي صمحسوه ف  ب،ت  قس،ل صفيت ا فاصصيهم قي ًل:
ي ص ب مكدي حديل صجودردي فد  الد رلي مدع اممدة الللي  اب أمة الكس  د صرلتغا    م»

اإلالملة مد  التض د،  فد  حضهدم صاإلادي،س إلد،هما بدل فد  حدق  مدوي الخادقا صرلدال 
  أن يلدتاماهم فلمدي ي  ددل  صي د    ددكهم ا،د  امشدد اب صالاجديب ا صرلددتود هم   
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رلدديهما  ددز صجددل فدد  ديددكهم صدرلدديهما صرلددال   تادديلب أن يا،ددكهم  اددب أمدد  ديددكهم صد
صرلددال   تادديلب أن يا،ددكهم  اددب أمدد  ديددكهم الددذغ فلدد  صددلحهم ص اددب درلدديهم التدد  

 ف،هي مايشهم ص اب    تهم الت  ف،هي مايه تهم صم ، هم.
)...( صأصصدد،هم بيالر بددي   اددب طاددب الااددم ل ددليرت  مدد  ال ددليعا صاحتدد اي الاامددي،ا 

 «.  همصالللي  اب أهل الللي صايفة الكيس م  أصلهم إلب  
هدددا ص  جدده 1354تددوف  الشددلخ يددوي الجماددة ال يلددث صالاشدد ي  مدد  ببلددع امصل اددكة 

جكيزتدد  فخ جدده ف،هددي الشدديي ااهدديا صدفدد  فدد  مضسدد س البددي  ال ددغ، ا جكددوب  دمشددقا 
 ح،ث قس  الالمة اب  الم الجوزية.

...................................... 
 تاخلص صم اجاة  س  ال حم  الحيج

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ عبد الحميد كشك
 

الشلخ  س  الحم،  اشك م  أك   ال  يس صالخطبي، شاسلة ف  ال بع ام ،  مد  الضد ن 
الاشد ي  ا صقدد  صصدداه شداس،ت  إلددب دبجددة أن الملدج  الددذغ اددين يخطدب فلدد   طددب 
الجماة حمل اام  ا صاذلك الشيبع الذغ اين يضط  فل  بح  ح ا ق الابة . صد اده 

 الملجل  ا،هي  طب  الا ي  م  ب،و  الملام،  ف  م   صالايلم الا ب . الش ا ب
ي فدد  ق يددة شددس ا ،ه مدد  أ مدديل 1933صالشددلخ  سدد  الحم،دد  اشددك صلدد  بم دد   دديي 

محيفظة البح، س بجمهوبية م د  الا بلدة . صمد ض صهدو صدغ،  صبلدسب المد ض فضد  
 رامة الب   .

ك بيةا صحادد  الضدد  ن ال دد يم صلددم يساددل صقد  صلدد  فدد  أادد س فض،دد س صاددين أبددوه بعددلش بيإلاددا
ال يمكة م   م ه ا صح ل  اب الشهيدس االبت ا لدة ا ثدم ح دل  ادب الشدهيدس ال يرويدة 

 امزه ية بتاوق صالتحق باالة أصول ال ي  صح ل  اب شهيدتهي بتاوق أيً ي .
 صفدد  أصا ددل اللددت،كلي   دد،   ط،ًبددي فدد  ملددج  " الط،سدد  " التدديبع لددوزابس امصقددي  بحدد 

صدد ب  1964ا صفدد   دديي 1961اللدد، س بيلضدديه سا صم ددل امزهدد  فدد   ،دد ه الادديي  دديي 
ق اب بتا،،ك  إميًمي لملج   ،  الحليس بشيبع م د  صاللدودان فد  مكطضدة ديد  المدلل 

 لل محكة اإلالم،،  ف  ذلك الوقه ف   ه   1966با  أن تا ض لل تضيل  يي 
 ال  لس جميل  س  الكيص  .

. 1968الضااددة ثددم رضدل بادد  ذلددك إلددب ادج  طدد س صأرطاددق ادد اح   دديي صقد  أصدع اددج  
صق  تاد ض لتادذيب صحشد  فد  هدذه امثكدي، صب دم ذلدك احدتا  بوظلاتد  إميًمدي لملدج  

  ،  الحليس .
ب أ يا ف  طب  صزاد  شه ت  ب وبس صاااة صادين يح د  ال دلس  1972صف   يي 

االصدط اي بيللداطة د ص يصدة بد أ  1976ما  حشود هي اة م  الم ا،  . صمكذ  يي 
با  مايه س ايمب ديا،  د ح،ث اتهم الحاومة بيلخليرة لمالي صأ ذ يلدتا ض صدوب 

 الاليد ف  م   م  الكيحلة االجتميعلة صالاكلة صالحليس الايمة .
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مددع  دد د مدد  المايب دد،  اللليادد،،   ددم   1981صقدد  ألضددب الاددب   الدد  فدد   دديي 
لم دد غ محمدد  أرددوب اللدديدا  ا صقدد  أفدد ج  كدد   دديي قدد ابا  اددستمس  الشدده، س لادد  لس ا

 صلم يا  إلب ملج ه الذغ مكع مك  امي مكع م  الخطيبة أص إلضي، ال بصس . 1982
بف  الشلخ  س  الحم،  اشك مغيدبس م   إلب أغ م  الدسلد الا بلدة أص اإلادلملة 

اغده مؤلايتد  ي. صتا س لاتاللف حتب ب1973ب م اإل  ا، إال لحج ب،ه   الح اي  يي 
ا 1994صحتدب صدلف  1982 يًمي أغ ف  الات س مدي بد،   12مؤلًاي ا  اب م   115

مكهددي اتددي   دد  ق ددص امرسلددي،ا ص  دد   دد  الاتدديص ا صقدد  أتددم تالدد،  الضدد  ن ال دد يم 
تحه  كوان " ف  بحي  الضد  ن " ا امدي أن لد  حدوال  ألاد  شد يب اياد،ه هد  جمادة 

 "  ،  الحليس " .الخطب الت  ألضيهي  اب مكس  ملج  
صادددين لاشدددلخ اشدددك باددد  مددد   با ددد  اإلصدددلحلة لدزهددد  إذ ادددين يكددديدغ بدددان يادددون 
مك ب شلخ امزه  بيالرتخيبي  ال بيلتا،، ا صأن ياود امزه  إلب مدي ادين  الد  قسدل 

ا صأن تضت ددد  ال باادددة فلددد   ادددب ال الدددي  الشددد علة صهددد  1961قددديرون التطدددوي   ددديي 
صالددد  وس ا صادددين الشدددلخ  سددد  الحم،ددد  يددد   أن الوظلادددة  أصدددول الددد ي  صالاغدددة الا بلدددة

ال  لللة لدزه  ه  تخ يج د يس ص طبي، لامليج  التد  يزيد   د دهي فد  م د   ادب 
مي ة ألف ملج  . صبفد  ادذلك أن ت دون باديلة الملدج  تاس يدة فضدب ا صادين يكديدغ 

 بان ت ون المليج  مكيبا  لمشايع ف  ًيي صاجتميعًلي .
صهدددو فددد  ال يل دددة  6/12/1996هدددو اددديج  قس،دددل صدددلس الجمادددة فددد  صقددد  لضددد  ببددد  ص 

 صاللت،  م   م ه بحم    بحمة صاااة .
 ـــــــــــــــ
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 عبد العزيز بن بازالعالمة 
 

 أصال: اام  صرلب 
هو اإلميي ال يلا الوبع الزاه  أح  ال اة المتض م،  بيلاام الش    ا صم جع الملام،  

ي ا فدد  الاتددو  صالااددم ا صبالددة اللدداف ال دديلا فدد  لددزصي فدد  مشدديبق امبض صمغيببهدد
الحدددق صالهددد غ الملدددتالم ا صاتبددديع اللدددكة الغددد ا، :  سددد  الازيدددز بددد   سددد    بددد   سددد  

أادد س   يضددة فدد  الااددم صالتجدديبس  -الدد حم  بدد  محمدد  بدد   سدد     ل بدديز ا ص ل بدديز 
 -بحمد     - ان " صالزبا ة ما صفة بيلا ل صام لق قيل الشلخ " ادالمين بد  حمد

فدد  اتيبدد  حددول تدد اجم الحكيباددة : أن أصدداهم مدد  الم يكددة الكسويددة ا صأن أحدد  أجدد ادهم 
 ارتضل مكهي إلب ال بعلة ا ثم ارتضاوا مكهي إلب حوطة بك  تملم .

 ثيرلي: مول ه
صلددد  فددد  ال يددديض  يصدددمة رجددد  يدددوي ال دددير   شددد  مددد  شددده  ذغ الحجدددة  ددديي ألدددف 

هج س الكسوية ا صت   ع ف،هدي صشدب صاسد  ا صلدم يخد ج مكهدي إال صثلثمي ة صثلث،  م  ال
 ريصيي لاحج صالام س .

 ثيل ي: رشات 
رشا اميحة الشلخ  س  الازيز ف  ب،ئة  ط س باراديس الاادم صالهد   صال دلح ا با،د س 
كددل البادد   دد  مظدديه  الدد رلي صمايتكهددي ا صح دديباتهي المزياددة ا إذ ال يدديض ايردده فدد  

اددم صهد   ف،هددي ابديب الاامددي، ا صأ مدة الدد ي  ا مد  أ مددة هدذه الدد  وس ذلدك الوقدده باد س  
صأ ك  بهدي  -صاب    ال  صاام  -المبيباة الت  قيمه  اب اتي    صاكة باول  
صفددد  ب،ئددة  ادددب  ا،هدددي  -بحمددد     -د ددوس اإلمددديي المجددد د محمدد  بددد   سددد  الوهددي  

 -بحمددد     -مادددك  سددد  الازيدددز اممددد  صاالادددتض اب صباحدددة البددديل ا باددد  أن اادددتايد ال
ال يدديض صصطدد  ف،هددي الحاددم الادديدل المسكدد   اددب الشدد  ة اإلاددلملة اللددمحة بادد  أن 
 كيره ال ييض تعلش ف  فو ب ال رهيية لهي ا صا ط ا  ب،  حايمهي صمحاوم،هي .

صال شك صال بيب أن الض  ن الاظلم  -بحم     -فا  هذه الس،ئة الااملة رشا اميحت  
هو الكوب الذغ ي  ، حليت  ا صهو  كوان الادوز  -ص  الحم  صالمكة  -صال يزال كين 

بحمهم    -امي ه   يدس  امي، اللاف  -صالالح فبيلض  ن ال  يم ب أ الشلخ دباات  
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فلحاظورد  صيت ب صرد  أشد  التد ب   -إذ يجااون الض  ن ال  يم أصل الم ديدب الااملدة  -
ا صمدد  ثددمَّ يكطاضددون إلددب الااددوي الشدد علة ام دد   ا فحادد  ا صياددون أحايمدد  صتايادد، ه 

الشددلخ الضدد  ن ال دد يم  دد  ظهدد  قاددب قسددل أن يسدد أ م حاددة الساددوس ا فو دديه صحاظدد  تمدديي 
الحا  ا صأتض  اوبه ص ييت  أش  اإلتضين ا ثم با  حاظ  ل تي    ا ابت أ ادميحت  فد  

 .طاب الاام  اب ي  الاامي، بج  صجا  صطول راس صصس  
أثد ا بيلغددي ا  -بحمهدي    -صمد  الجد ي  بيلدذا  صالتكويد  فد  أمد  رشدات  ا أن لوال تد  

صدصبا بديبزا فدد  اتجيهد  لاااددم الشد    صطابدد  صالم دديب س  الد  ا ف يردده تح د  صتشدد  مدد  
 أزبه ا صتح    اب االاتم اب ف  طاب الاام صاللا  صبا،ه بال ج  صاجتهيد .

مب د ا فد  أصل حليتد  ا صشدي،  -بحمد     -الازيدز  صلض  اين ادميحة الشدلخ /  سد 
هد إث  م ض أص،ب ب  ف   1346  لحامة بيلغة أبادهي أن ي اف ب  ه ف   يي 

هددد ا ص مدد ه ق يددب مدد  الاشدد ي   يمددي؛  1350 ،كلدد  ثددم ذهددب جملددع ب دد ه فدد   دديي 
ادب صل   ذلك لم ي ك     طاب الاادم ا أص يضادل مد  همتد  ص زيمتد  بدل اادتم  فد  ط

الااددم جدديدا مجدد ا فدد  ذلددك ا ملزمددي ل دداوس في دداة مدد  الاامددي، ال بددير،،  ا صالاضهددي، 
ال دديلح،  ا فيادددتايد مدددكهم أشدد  االادددتايدس ا صأث ددد صا  الددد  فدد  ب ايدددة حليتددد  الااملدددة ا 
بدديل أغ اللدد ي  ا صالااددم الكدديفع ا صالحددد ص  اددب مادديل  اممددوب ا صالكشدداس الاي ددداة ا 

 بلددة الحم،دد س ا ممددي اددين لدد  أ ظددم امثدد  ا صأكسدد  الكاددع فدد  صام ددلق ال  يمددة ا صالت
ااتم ابه ا  اب تاك الكشاس ال يلحة ا الت  تغم هي الايطادة ال يكلدة الجليشدة ا صتوثدق 
  اهدددي حلددد  الماتضددد  ا صادددلمة الاطددد س ا صحلددد  الخادددق ا صالباددد   ددد  اددد،ط الاضي ددد  

 صام لق الم ذصلة .
قد  اادتايد مد  فضد ه  -بحمد     -لخ  س  الازيز صممي يكبغ  أن ياام أن اميحة الش

 لب  ه فوا     س رذا   اب اس،ل الم يل مكهي ال الح   أبباة أموب :
 امم  امصل : حل  ال وا  ا ص ظلم امج  م    ابحير  صتايلب .

 امم  ال ير  : قوس الذاك س ا صالذاي، الما ط .
 يس ا صفتكة ال رلي صزيكتهي .امم  امم  ال يلث : إ ايل مبيهج الحل

امم  ال ابع : ااتايد م  م اب الكضص بديلا،ك،  ا إذ ألدا  ادب رالد  صحطمهدي بيلجد  
صالم يب س حتب أصبا مد  الاامدي، ال بديب ا المشديب إلد،هم بلداة الاادم ا صادبال الاهدم ا 
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صادداواي صقددوس االاددت الل صقدد  أب لدد     دد  رددوب  ،كلدد  رددوبا فدد  الضاددب ا صحبددي لاااددم ا 
 لالكة ا صا، ا  اب المحجة ا صذاي، ف  الاؤاد .

 باباي: ه،ست 
اله،بدة ا صقد  حد    ،د  صاحد  مد  ابديب الاامدي،  -بحم     -ممي تم،ز ب  اميحت  

الا دددل، صطابدددة الاادددم أن لاشدددلخ ه،بدددة ف،هدددي  دددزس الاامدددي، مدددع  ظدددلم ماددديرتهم صاس،ددد  
كيس ا صه  تكم    محبة صاجدلل صتضد ي  مكزلتهم ا صهذه اله،بة قذفهي   ف  قاو  ال

قد  فد ض احت امد   -بحمد     -ل  ا ال م   و  صهاع صجس  ماد  ا بدل إن الشدلخ 
 اب الكيس ا بجم،ل شمي ا  صا يم أ لق  ا ممي جااهم يهيبور  حلي، مك  ا صيض بصر  

 ف  أرالهم أش  التض ي  .
ل الااد  ا صمدي يخد ش الحلدي، أشد  صممي زاد ه،ست  أر  ابتا   د  اديقب الضدول ا صمد ذص 

االبتادديد ا فددل ت ددديد تجدد  فدد  مجالددد  شدد،ئي مددد  ال ددحك إال ردديدبا صلميمدددي ا بددل تجددد  
مجيللددد   ددديم س بدددذا    ا صالتا ددد  صالتامدددل فددد  الددد اب اآل ددد س . صمدددع هدددذه المايردددة 
الاظلمددة ا صالمكزلددة اللدديملة ا صاله،بددة ا فإردد   يددة فدد  التوا ددع ا صحلدد  المايشدد س ا 

 اددو الهمددة ا صصدد ق الازيمددة ا مددع  ددزس فدد  الددكاس ا صابددي، فدد  الطبددع ا با،دد ا اددل ص 
دي  م  البا     ال اف صالت اف المذموي اار  صا ع ب،  ر ب  ،كل  قولد  تاديلب : ) ص 

 أ ر ي م    اْلمرت   ا  ا ،   (
  يملي: ف يحت 

  لغة الض  ن صاللدكة الاغة الا بلة لغة جم،اة ف  بيبهي ا ميتاة ف  لبيبهي صفوا  هي ا فه
ا أااوبي صمكهجي ا صمض  ا صمغدز  ا صهد  الواد،اة إلدب فهدم الد ي  ا صادبال أاد ابه ا 

 صاس  أ وابه ا صه  م  ملتازمي  اإلالي ص  صبات  .
يا  صبج ابه م  أببي  الا يحة ا صأايط،  الاغة ص يصة ف   -بحم     -صالشلخ 

ايفدة . صف دديحت  تسدد ز فدد  اتيبتدد  صمحيدثتدد  ا  ادم الكحددو ا صفدد   اددوي الاغددة الا بلددة 
ص طبدددة صمحي ددد ات  صااميتددد  ا فهدددو ذص بلدددين مشددد ق ا صرسددد ا  مدددؤث س حزيكدددة ا صأدا، 
لغوغ جم،ل ا صيم،ل دا مدي إلدب اماداو  الكديفع الدذغ ادين  الد  أك د  أهدل الاادم صهدو 

 امااو  الملمب " اللهل الممتكع " .
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أن الدذي  يح مدون ب د هم مد  أهدل الاادم ا  -ي ف   يلم اإلادل -صم  المالو  حضي 
يمتدددديزصن بيلا دددديحة فدددد  املادددديظ صالماددددير  ا صقددددوس الخطيبددددة صاتضيرهددددي ا من ماظددددم 
ا تميدهم  اب اإللضي، صالخطيبة ف  ال بس صالدو   صالد  وس ا صهدذا مدي يتجادب صا دحي 

 ط،ددددب م ددددضع ا صصا دددد  بالددددل اددددوا، فدددد   -. صالشددددلخ  -بحمدددد     -فدددد  الشددددلخ 
ي دددد ات  ال  ،دددد س الكيفاددددة أص تاض،بيتدددد   اددددب محي دددد ا   ،دددد ه ا أص فدددد  توج،هيتدددد  مح

الحاملدددة ا صتوصدددليت  الما،ددد س ا التددد  تشددد  ب إل،هدددي امادددميع ا صتتطادددع لهدددي امفئددد س 
 صالضاو  ال يدقة المؤمكة .

صم  مم،زات  ص  ي    الخطيبلة ق بت   اب ت ت،ب أف يبه حتب ال تشته ا ص دبط  
تغاددب  ضادد  ا ثددم اددلمة أادداوب  ا الددذغ ال يادديد يات يدد  الاحدد  فدد   لاواطادد  حتددب ال

 صغ،  م  الضول أص اس،  ا صأ ، ا تح به م  ال أث  لات اف صالتكطع .
  يملي: قوس الحيفظة ا صا  ة الس يهة

قددوس الحيفظددة ا صادد  ة الس يهددة ا صااتح دديب  -بحمدد     -صممددي تم، ددز بدد  اددميحت  
صصفدد س فددد  الااددم ا صشددد س فدد  الددذاي، ا ص دددزابس فدد  المددديدس  ملددي ل الااددم باهدددم صااددع ا

صددديحب ألمعلدددة رددديدبس ا صرجيبدددة ظددديه س . صان رامدددة  -بحمددد     -الااملدددة ا فهدددو 
 اددب  -بادد  توف،دق    ددز صجددل  -الحاد  ا صقددوس الددذاك س ا همددي مد  اماددبي  الضويددة 

محاوظيتدد  التدد  ص تهددي  تماكدد  مدد  طابدد  لاااددم ا صازديدديد ث صتدد  الااملددة ا المسكلددة  اددب
ذاك ت  ف  م احل التاام صالتاالم ا صق  حبيه   م  الذاي، صقوس الحا  صا  ة الاهم ا 

 ممي ماك  م  إدبال محاوظيت  الااملة    فهم صب ، س .
ئ ل   د  أحيديدث مكتضد س فد  ال تدب اللدتة ص ، هدي مد   صممي يؤا   اب ذلك أر  ل بمي ار

تخ يجهددي صالدت ام  ادب أاددير، هي صبجيلهدي ا صذاد  أقددوال  كتدب اللدكة فلج،ددب  ا،هدي مدع
أهل الاام ف،هي ا صهدو ممَّد  مد َّ    الد  بحاد  ال دحلح،  صااتح ديبهمي ا صال ياديد 
ئ ل  م س صرح   اب طايي الغد ا،  كد ه ا فضديل  ياوت  م  متورهمي ش ،؛ إال الاهم أر  ار

ص  الحمددد  صالمكدددة " ا إال أن اللدددي ل : هدددل تحاددد  ال دددحلح،  فاجدددي  قدددي ل : " رادددم 
 صحلا ملام يحتيج إلب رظ  صت بلب . .

 ايداي: ف اات 
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إن الا اادددة حالدددة مااومدددة ا ص  ددداة حم،ددد س ل بددديب الاامدددي، صأهدددل الا دددل صالهددد   ا 
: الا اادة اإليميرلدة ادسسهي ردوب  -بحمد     -صالا ااة امي قيل  كهي اإلميي اب  الادلم 

ادد   ق بدد  بدد،  الحددق صالبيطددل ا صالحدديل صالايطددل ا صال دديدق يضذفدد    فدد  قاددب  سدد ه ي
صال دديذ  ا صهددذه الا ااددة  اددب حلددب قددوس اإليمددين ا فمدد  اددين أقددو  إيميرددي فهددو أحدد َّ 

أ ظم اممة ف ااة ا صباد ه  مد   -ب      ك   -ف ااة ا صاين أبو با  ال  يق 
مددي قدديل لشدد ، : "  صصقددي ع ف ااددت  مشددهوبس ا فإردد  -ب دد     كدد   -بدد  الخطددي  

 أظك  اذا إال اين امي قيل " صياا  ف  ف اات  موافضت  بب  ف  موا ع   س .
أص ق الا ااة ا صأصل هذا الكوع م  الا اادة  -ب      كهم  -صف ااة ال حيبة 

   الحلديس صالكدوب الادذي  يهسهمدي   تاديلب لمد  يشدي، مد  عبديده ا فلحلدي الضادب بدذلك 
ْاك دي ل د ر صيلتك،  ا فل ت  ا  ْ،ًتي ف ا ْح، ْ،ك ديهر ص ج  ين  م  م ْ  ا  يد ف اات  تخطط ا قيل تايلب : ) أ ص 

ددي (  امرادديي/[ قدديل  ْكه  ديب ٍج م  ددي   ل ددْلس  ب خ  ددْ  م   اردد ر ف د  الظاارم  م  دد  ب دد   ف د  الكَّدديس  ا  رردوًبا ي ْمش 
  بادد  اللدداف : " مدد   دد  ب دد ه  دد  المحدديبي صأملددك رالدد   دد  الشددهوا  ص مدد
 -بيطكددد  بيلم اابدددة صظددديه ه بيتبددديع اللدددكة لدددم تخطدددط ف اادددت  " . صالشدددلخ  سددد  الازيدددز 

ا صددديحب ب ددد، س ريفدددذس ا صف اادددة حددديدس ا  -صال رزاددد   ادددب   أحددد ا  -بحمددد    
يا   ذلك ج، ا م   يش ه ص يلط  ا صأ ذ الاام  اب ي ي  . صممي يؤا   ادب ف اادت  

ا فلا   الجيد  مكهم ف  ه ف  صمض د ه مد  الد  يس أر  يا   ال جيل صيكزلهم مكيزلهم 
صطابددة الااددم فلادد مهم أشدد  اإلكدد اي ا صيضدد مهم  اددب مدد  اددواهم ا صيخ ددهم بمزيدد  مدد  
التضددد ي  صيلدددال  دددكهم ص ددد  أحدددوالهم دا مدددي ا صلددد  ف اادددة فددد  ما فدددة بلادددي، الابي دددل 

 صالتا يق ب،  صيلحهم صطيلحهم .
االة  م  صايت  الخر

ممَّد  تم،َّدز  -بحمد     -الكديس أن ادميحة الشدلخ  سد  الازيدز  ممي توات   ك  جملدع
بدديلخلل الحم،دد س ا صالخ دديل ال شدد، س ا صجم،ددل ام ددلق ا صط،ددب الاادديل ا ص ظددلم 
التوا ع ا صهو مم  يضت   بد  فد  امد  صالاادم صام دلق ا بدل هدو أادوس حلدكة فد  

صداب  -ادكة بادول  ال د يم ت  فيت  صامت  صه ي  المسكد   ادب اتدي    الاظدلم ا ص 
   ال  صاام د ص يصة فد  زهد ه صعبيدتد  صأميرتد  صصد ق  ا صا د س التجدي،ه صت د    
إلددب   ا ص ظددلم  شدد،ت    ا صذاددي، فددؤاده صاددخي، يدد ه ا صط،ددب ماشدد ه ا مددع اتبدديع 
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 -بحمد     -صق ديب  الضدول أن لاشدلخ  -بحمد     -لالكة الغد ا، ا صا د س عبديدس 
حلددكة ا ص ددلل جم،اددة ا صشددلم ا يمددة ا صمكيقددب فددذ س  ظلمددة ا يجدد ب بكددي أن صدداي  

 رتكيصل با هي :
توا ا  : التوا ع هو ار ليب الضاب   ا ص ا  جكديح الدذل صال حمدة لاخادق ا  -1

 -صمكشا التوا ع م  ما فة اإلرلدين قد ب  ظمدة ببد  ا صما فدة قد ب رالد  ا فيلشدلخ 
صتوا ددع ل بدد  أشدد  التوا ددع ا فهددو يايمددل الكدديس  قدد   دد   قدد ب رالدد  ا -بحمدد    

مايماددة حلددكة باطددف صبحمددة صبفددق صلدد،  جيرددب ا ال يزهددو  اددب مخاددوق ا صال يت سدد  
 ادددب أحددد  ا صال يكهددد  ادددي ل ا صال يبددديل  بمظددديه  الاظمدددة ال يذبدددة ا صال يت فدددع  ددد  

أبدد ا مدد  مجيللددة الاضدد ا، صالملدديك،  ا صالمشدد  ماهددم ا صمخدديطستهم بدديلا،  ا صال يددارف 
ب ديدر الد َّْحم     االاتميع لك لحة م  هو دصر  ا صق  طسدق فد  ذلدك ااد  قدول   : ) ص ع 
دلًمي ( الا قدين/[ صقدول  ارون  ق ديلروا ا  يه  مر اْلج  يط س هر ا ب اْم ْبض  ه ْوًري ص ا ذ ا    ون     ي   ي ْمشر الَّذ 

وا دداوا حتددب ال ياخدد  أحدد  الكسدد  د صدداب    الدد  صاددام د : إن   أصحددب إلدد َّ أن ت
 ( . 2865 اب أحٍ  صال يبغ  أح   اب أح  ") أ  ج  ملام/ 

صهمدددي أصل مدددي  -بحمددد     -اللدددا،كة صالوقددديب : صهمدددي مددد  أبددد ز صددداي  الشدددلخ  -2
يواجدد  بدد  الكدديس اددوا، الض بددي، أص البادد ا، ا جالددي،ه امدردد،  أص زصابه الادديب ي  ا فددإن 

جدد  ا فدد  الملددج  ا فدد  المكددزل ا فدد  الماتددب ا صاردد  الكدديس ل،ت باسددون حولدد  أيكمددي ص 
لل غ  ل ل مكهم ف  إابيل يخ،ل إلل  أر  المختص ب  ييت  ا فل يك     ك  حتدب 
يك    هو ا صم اجاوه م  مختاف الطبضي  ا صم  مختاف امبجي، ا صل دل حيجتد  

مددي  دديق بتلدده،ل أمدد ه ا صتللد،  مطابدد  ا صل ب -بحمد     -صق د ه ا فلضددوي الشددلخ 
حاظد    إال  -با هم ذب ي  ال  ا باامي  ي   رالد  ف،هدي مظاومدي فمدي مد  الشدلخ 

أن يوجهدد  لاوقدديب صالدد  ي، لدد  بيله ايددة صال ددلح ا إرهددي هللا  صددوب صدديدقة ا بدديلحق 
 ريطضة ا ت ل  اب توا ع جم ا صحل  اا،كة ا ص ظلم أريس صحام ا صاس،  صقيب .

تاسلدددة د دددوس طلبددد  صمحسلددد  فددد  حادددل  الدددزصاج  -بحمددد    -صممدددي يؤاددد  توا دددا  
الخيصددة بهددم ا صيح دد  ح ددوبا مبادد ا ا صيطاددب مدد  أحدد  اإل ددوان قدد ا،س  يددي  مدد  
الض  ن ال  يم ا ثم يضوي بتال، هي لاجملع ا هذا دأبد  صالغيلدب  الد  فد  ح دوبه لادوال م 

 . -بفع   ق به  -
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 أ ميل  صمكيصب  :
    الب الشلخ بحم   :م  ام ميل صالمكيصب الت  أاك

 هد مك   م  أبباة  ش   يمًي.1357الض ي، ف  مكطضة الخ ج اكة  -1
 هد,صاالة الش ياة1372الت بيس ف  الماه  الاام  بيل ييض اكة -2

 هد,ف   اوي الاضة صالتوح،  صالح يث.1381بيل ييض اكة
 المكوبس.هد ري بًي ل  لس الجماة امالملة بيلم يكة 1381 ،  ف   يي  -3
 هد.1390تولب ب ياة الجيماة اإلالملة ف  اكة -4
هد صد ب اممد  الما د  بتا،،كدة فد  مك دب الد  لس الاديي إلداب  1395صف   يي -5

 البحو  الااملة صافتي، صال  وس صامبشيد.
   وية ه،ئة ابيب الاامي، بيلمما ة. -6
 ة ابيب الاامي، بيلمما ة.ب ياة الاجكة ال ا مة لابحو  الااملة صاإلفتي، ف  ه،ئ -7
   وية صب ياة المجاس التاالل  ل ابطة الايلم امالم . -8
 ب ياة المجاس ام اب الايلم  لامليج . -9

 ب ياة المجمع الاضه  اإلالم  بماة الما مةالتيبع ل ابطة الايلم اإلالم .-10
   وية المجاس ام اب لاجيماة اإلالملة ف  الم يكة المكوبس.-11
   وية اله،ئة الاالي لا  وس اإلالملة ف  المما ة.-12

 مؤلايت :
 الاوا   الجالة ف  المبيحث الا  لة. -1
 التحض،ق صاإلي يح ل  ،  م  ملي ل الحج صالام س صالزييبس)توصلا المكياك(. -2
 التحذي  م  الس ع . -3
 بايلتين موجزتين ف  الزايس صال ليي. -4
 ي يدهي.الاض، س ال حلحة صمي  -5
 صجو  الامل بلكة ال اول صاب    الة صاام صاا  م  أر  هي. -6
 ال  وس الب   صأ لق ال  يس. -7
 صجو  تحالم ش ع   صرسذ مي  يلاة. -8
 حام اللاوب صالحجي  صر يح الشغيب. -9
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 رض  الضوملة الا بلة.-10
 الجوا  الما،  ف  حام الت وي .-11
 لوهي )د وتة صا، تة(.الشلخ محم  ب   س  ا-12
 ثل  باي ل ف  ال لس.-13
 حام اإلالي فلم  طا  ف  الض  ن أص ف  باول   صاب    الة صاام.-14
 حيشلة ما، س  اب فتا البيبغ.-15
بادددديلة امدلددددة الكضالددددة صالحلددددلة  اددددب ج يددددين الشددددمس صادددداون امبض صاماددددين -16

 ال اود إلب ال واكب.
 ام م  ااتغي  بغ،    أص ص ق ال هكة صالا اف، .إقيمة الس هين  اب ح-17
 الجهيد ف  اس،ل  .-18
 ال بصس المهمة لايمة اممة.-19
 فتيص  تتااق باحايي الحج صالام س صالزييبس.-20
 صجو  لزصي اللكة صالحذب م  الس  ة.-21

 قيلوا ف  الشلخ
ق أمة صح ساصجيماة مؤلاي  ا ، سا صاتب متكو ة صاين بح -بحم     -كين لاشلخ 

بما ده,صهددددددو يااددددددم أن الملددددددالة لللدددددده فلمددددددي تخطدددددد  امقلي,بددددددل بمددددددي تلدددددد،   الدددددد  
امق اي,صت دد ح بددة امفهدديي,ياام أن اممددة لللدده بحيجددة إلددب ا دد س التدداللف بددل بحيجددة 
الب الاام الحكلف الدذغ ي د   لهدي قد بس باااد  الشد يف صبأيدة الح دلف,بل البد  مد  

ة,صاللدد، س المبيباددة,صامث  المحمددود أن ملزمددة ذلددك الادديلم مددع ذلددك مدد  الضدد صس الحلك
تزادددو بهدددي الدددكاس صي ددداو بهدددي الادددؤاد,صي ق بهدددي الااق,صيضدددو  بهدددي -بحمدددة  -امجدددل

 إاليمين صيذا  بهي ال حم ,صيزداد بهي الاام,صيتلع بهي امفق.
ب يضددول الشددلخ محمدد  المواددب: )إن الشددلخ لددم يادد  يدد ع دالضددة صاحدد س مدد  الوقدده تددذه

 ا   ف  ح   صال اا (.
صيضول ف ،اة الشلخ  س  الوهي  أبو االمين,  و ه،ئة ابيب الاامي،)كدين بحمد    
يض ب بأغ مخيلا  صيحت مةا بل يجاة إذا اين ل  دل،دل صصجهدة رظد  لهدي ماحد   امد ا 

أن يدوا م  -بحمدة    -ي غ  ل  صيالا ل  المجيل ,دصن ا ت اض, أصتحيملا يحديصل
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ب صالشدد ع صالمواقددع التدد  يعلشددهي الكدديس فلمددي يجدد  لدد  مك صحددة محتددذيًي فدد  بدد،  الواجدد
ت ددد في  المااادددد،   ددددم  إطدددديب الشدددد ع صح صده,صقددد  أثدددد   الاضددددة اإلاددددلم  باتدددديصاه 
اإلجتهيدية الت  اين لهي امث  ال يك  صاالجتمي   ف  اإلصلح صالتوف،ق ب،  امزصاج 

امقطدديب التدد  يحمددل بهددي ملددامون فدد  صلددم يشددمل امادد ,بل أمتدد   أثدديب فتدديصاه الددب 
 مشيبق امبض صمغيببهي.

يضددول أح تلم،ددذه:)كين يتايمددل مددع الكدديس جملاددًي باادداو  صاحدد  صط يضددة صاحدد س  ،دد  
مت ادف صالمت دكع, اب ادج،ت  صفط تد  صلددم تدزده المايرةاإلجتميعلدة صالوجيهدة الااملددة 

 يمل ماهم بحم   (.صالامالة إم توا اًي صاحليرًي صحبًي لد  ي  صحل  التا
الددد اتوب  سددد    الحامددد : )أبالددد  صيبالددد  -بحمدددة  -صيضدددول مددد ي  ماتدددب ادددميحتة

الاض ا، صالمليك،  فهو أبو المليك،  ااب فد  بفدع مايرديتهم ا صفدك اد بتهم ا صق دي، 
ديددورهما ص ددلج م ي ددهما فددديمتد  دصاصيدد  ماتبدد  بطابددديتهم ا يخ ددص لهددي الوقددده 

 ل الجه  ف  رااهم مي أاتطيع إلب ذلك اس،ًل.الطويل ي باهي صيسذ
ف م م  مد ي  ادين ادسبًي فد  ق دي، ديكدة,صام مد  فض،د  بفدع  كد  ألدم الحيجدة,صام مد  
ملا،  ف ج ا بت ,صيواصل ح ي   ال اتوب  س    الحام  )لض  اين م  رشيط الشلخ 

ي ف ص جتهدديده فدد  امشدده  ام ،دد س مدد  حليتددة مييباددث  اددب الاجددبا فضدد  اددين ي دد
جهددد ها صي هدددق رالددد ا صي يددد أن يكهددد  أكسددد  قددد ب مددد  الماددديمل  صامصباق صالبحدددو ا 
صااردددد  يااددددم أردددد  مددددودعا أحددددب ان يكجددددز أكسدددد  قدددد ب ممادددد  مدددد  م دددديلا الملددددام،  

 صحوا جهم ( .
 هد .1420مح ي27صق  توف  الشلخ _ بحم    _ قرس،ل فج  يوي الخملس 

----------------------- 
 2 الفقيه ةزيز بن باز  الداعياإلمام عبد الع

 
اإلمدديي ال اعلددة الاالدد   سدد  الازيددز بدد   سدد    بدد  بدديز أشدده   امددي، صفضهددي، الجزيدد س 
الا بلددة الددذغ تاضددب الكدديس فتدديصاه صباددي ا  بدديلضسول صتتامددذ  اددب ي يدد  المئددي  صهددو امددي 
 صصددا  أحدد  تلمذتدد  صدديحب اتددي  "اإلرجدديز فدد  ت جمددة اإلمدديي  سدد  الازيددز بدد  بدديز"
يضددول: هددو اإلمدديي ال دديلا الددوبع الزاهدد  أحدد  ال اددة المتضدد م،  بدديلاام الشدد   ا صم جددع 
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الملام،  ف  مشيبق امبض صمغيببهيا فد  الاتدو  صالاادما صبالدة اللداف ال ديلا فد  
 لزصي الحق صاله غ الملتالما صاتبيع اللكة الغ ا،.   

 رلب  صرشات  
بد  محمد  بد   سد     ل بديزا ص ل بديز   هو  س  الازيز ب   س    ب   س  الد حم  

أا س   يضة ف  الاام صالتجيبس صالزبا ة ما صفة بيلا دل صام دلق أصداهم مد  الم يكدة 
الكسويددةا صلدد  فدد  ال يدديض  يصددمة رجدد  يددوي ال ددير   شدد  مدد  شدده  ذغ الحجددة اددكة 

 هدا صت   ع ف،هي صشب صاس ا صلم يخ ج مكهي إال ريصيي لاحج صالام س. 1330
اميحة الشلخ  سد  الازيدز فد  ب،ئدة  طد س باراديس الاادم صالهد   صال دلحا با،د س  رشا

كل البا     مظيه  ال رلي صمايتكهيا صح ديباتهي المزيادةا إذ ال يديض ايرده فد  ذلدك 
الوقه با س  ام صه   ف،هي ابيب الاامي،ا صأ مدة الد ي ا مد  أ مدة هدذه الد  وس المبيبادة 

صهد  د دوس اإلمديي  -صداب    الد  صادام  -بادول   الت  قيمه  اب اتي    صادكة
صف  ب،ئة  ادب  ا،هدي اممد  صاالادتض اب  -بحم     -المج د محم  ب   س  الوهي  

ال يدديض صصطدد  ف،هددي  -بحمدد     -صباحددة البدديلا بادد  أن ااددتايد الماددك  سدد  الازيددز 
ه ال يديض تعددلش الحادم الاديدل المسكدد   ادب الشدد ياة اإلادلملة اللددمحة باد  أن ايردد

 ف  فو ب ال رهيية لهيا صا ط ا  ب،  حايمهي صمحاوم،هي. 
ص   -فهاددذا رشددا اددميحت  فدد  ب،ئددة  املددة صال بيددب أن الضدد  ن الاظددلم اددين صال يددزال 

هددو الكددوب الددذغ ي دد ، حليتدد ا صهددو  كددوان الاددوز صالاددلح فبدديلض  ن  -الحمدد  صالمكددة 
إذ يجاادون  -بحمهدم    -امدي، اللداف امدي هد   ديدس   -ال  يم ب أ الشدلخ دباادت  

فلحاظوردددد  صيت ب صردددد  أشدددد  التدددد ب ا صياددددون  -الضدددد  ن ال دددد يم أصل الم دددديدب الااملددددة 
أحايم  صتايا، ها صم  ثمَّ يكطاضون إلدب الاادوي الشد علة ام د  ا فحاد  الشدلخ الضد  ن 

أش  اإلتضينا ال  يم    ظه  قاب قسل أن يس أ م حاة الساوسا فو يه صأتض  اوبه ص ييت  
ثددم بادد  بحمدد  ل تددي   ا ابتدد أ اددميحت  فدد  طاددب الااددم  اددب يدد  الاامددي، بجدد  صجادد  

 صطول راس صصس . 
بحمهدي    -صلض  ذا  اميحت  ف  محي  ت  الكيفاة بحات  مع ال تدي : أن لوال تد   
تح د   أث ا بيلغيا صدصبا بيبزا ف  اتجيه  لااام الش    صطاب  صالم ديب س  الد ا ف يرده -



 651 

صتشددد  مددد  أزبها صتح ددد   ادددب االادددتم اب فددد  طادددب الاادددم صاللدددا  صبا،ه بادددل جددد  
 صاجتهيد. 

 فض ه لب  ه
مب ددد ا فددد  أصل حليتددد ا صشدددي،    -بحمددد     -ادددين ادددميحة الشدددلخ  سددد  الازيدددز  

هدد إثدد  مد ض أصدد،ب بد  فدد   1346لحامدة بيلغدة أبادهددي أن ي داف ب دد ه فد   دديي 
هدددا ص مدد ه ق يددب مدد  الاشدد ي   يمددي؛  1350   دديي  ،كلدد  ثددم ذهددب جملددع ب دد ه فدد

صل   ذلدك لدم ي كد   د  طادب الاادما أص يضادل مد  همتد  ص زيمتد  بدل اادتم  فد  طادب 
الااددم ملزمددي ل دداوس في دداة مدد  الاامددي، ال بددير،،  صالاضهددي، ال دديلح، ا فياددتايد مددكهم 

 ا صالااددم الكدديفعا أشدد  االاددتايدسا صأث دد صا  الدد  فدد  ب ايددة حليتدد  الااملددةا بدديل أغ اللدد ي
صالح ص  اب مايل  امموبا صالكشداس الاي داةا صام دلق ال  يمدةا صالت بلدة الحم،د سا 

 ممي اين ل  أ ظم امث ا صأكس  الكاع ف  ااتم ابه. 
قد  اادتايد مد  فضد ه  -بحمد    -صممي يكبغ  أن ياادم أن ادميحة الشدلخ  سد  الازيدز 

 ل مكهي أبباة أموب: لب  ه فوا     س رذا   اب اس،ل الم ي
اممدد  امصل: حلدد  ال ددوا ا ص ظددلم امجدد  مدد    اددبحير  صتادديلبا فضدد  بص  اإلمدديي 
البخدديبغ فدد  صددحلح  فدد  حدد يث ق ادد  أن   تادديلب يضددول: إذا ابتا،دده  سدد غ باضدد  

 حس،ستل   و تهمي الجكة )البخيبغ(. 
حديف  الا د  فد   -   بحمد  -امم  ال ير : قوس الدذاك سا صالدذاي، الماد ط: فيلشدلخ 

 ام الحد يث فدإذا ادالت   د  حد يث مد  ال تدب اللدتةا أص  ، هدي املدك  اإلمديي أحمد  
صال تب ام    تج ه ف   يلدب أمد ه ملتح د ا لاحد يث ادك ا صمتكديا صمد  ت ادم فلد ا 

 صبجيل  صش ح . 
ادين  - بحمد    -امم  ال يلث: إ اديل مبديهج الحلديسا صفتكدة الد رلي صزيكتهديا فيلشدلخ 

متزهدد ا ف،هددي أشدد  الزهدد ا صتددوبع  كهدديا صصجدد  قابدد  إلددب الدد اب اآل دد سا صالددب التوا ددع 
 صالتذلل   ابحير  صتايلب. 

اممدد  ال ابددع: ااددتايد مدد  م اددب الددكضص بدديلا،ك، ا إذ ألددا  اددب رالدد  صحطمهددي بيلجدد  
الاهما صقوس صالم يب س حتب أصبا م  الاامي، ال بيبا المشيب إل،هم بلاة الااما صادبال 
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االاددت الل صقدد  أب لدد     دد  رددوب  ،كلدد  رددوبا فدد  الضاددبا صحبددي لاااددما صادداواي لالددكةا 
 صا، ا  اب المحجةا صذايً، ف  الاؤاد. 

 المايرة الااملة ما ت 
صأاددد س  ل بددديز ما صفدددة بددديلاام صالا دددلا صالزهددد  صالدددوبع صيغادددب  ادددب باددد  أف ادهدددي  

ييددة بيلزبا ددةا صلاددل مدد  أبدد ز  امددي، هددذه امادد س الاكييددة بيلتجدديبسا ص اددب با ددهي الاك
 1342المتوفب ادكة  -بحم     -الشلخ  س  المحل  ب  أحم  ب   س    ب  بيز 

هدا ايره ل  دباية تيمة فد  الاضد ا صاطدلع صاادع  ادب الاادوي الشد علةا صمحبدة لطابدة 
 االم صالت بيس. الاام صاال تكي، بهما مع حل  ام لقا صا يم الشمي لا صط،ب الت

صم  الاامي، البيبزي  م  تاك اما سا الشلخ مبيبل بد   سد  المحلد  بد  بديز الماكدب 
" بداب  حلدد،  " صهددو مد  ابدديب حماددة الاادم المادد صف،  بدديلاام صالا دل صحلدد  اللدد، سا 

هو قي   با س الحاوس فض أ  الد  فد   -بحم     -صاين صال ه الشلخ /  س  المحل  
ش علة ف  أصل طاب  لاااما ثم لمي توف  صالد ها تدولب الض دي، باد ها ثدم با  الااوي ال

 رضل با  ذلك إلب ق ي،   س با ان مكهي بلشة صامبطيصية صبرلة. 
 ادب الحجديز  ،كد  قي دلي فد  الطدي فا  -بحمد     -صلمي تولب الماك  سد  الازيدز 

 -الماددك  سدد  الازيددز ياتسدد  أحدد  الاامددي، الددذي  بادد هم  -بحمدد     -صالشددلخ مبدديبل 
إلدددب مادددة ل ددد  يكددديظ صا  امي هددي صيكيقشدددوهم فددد  ملدددي ل تتاادددق بيلتوح،ددد   -بحمدد    

ف  ذلك بل، حلكي صايرده  -بحم     -صالاض، س ال حلحةا صق  أباب الشلخ مبيبل 
ل  ال،  الطدولب فد  تس،د،  باد  الملدي ل صاي ديحهيا صظهد  الحدق إلدب جيردب  امدي، 

 ال  وس. 
الضدددول أن الطددديبع الغيلدددب  ادددب هدددذه اماددد سا هدددو طددديبع الجددد  فددد  مميبادددة ص لصددة 

الخ، ا اعلي ف  رش ان ال لب الحللا صالمذاك س الحل ة ف  ملي ل ال ي ا مع االلتزاي 
بحدددم   أمدددواتهم صبددديبل فددد  أحلدددي هما صجادددل مدددكهم  -بيلا دددي ل صام دددلق الحم،ددد س 

 الاامي، ال يلح، . 
 م  أ لق ب  بيز

لاشدلخ ه،بدة ف،هددي  دزس الاامدي، مددع  ظدلم ماديرتهم صاس،دد  مكدزلتهما صهدذه اله،بددة ايرده  
قذفهي   ف  قاو  الكيسا صه  تكم    محبة صاجلل صتض ي  ل ا ال م   دو  صهادع 



 653 

قددد  فددد ض احت امددد   ادددب الكددديسا بجم،دددل  -بحمددد     -صجدددس  ماددد ا بدددل إن الشدددلخ 
، مكددد ا صيض بصرددد  فددد  أرالدددهم أشددد  شدددمي ا  صاددد يم أ لقددد ا ممدددي جااهدددم يهيبورددد  حلدددي

 التض ي . 
صممددي زاد ه،ستدد  أردد  ابتادد   دد  ادديقب الضددولا صمدد ذصل الاادد ا صمددي يخدد ش الحلددي، أشدد  
االبتايدا فدل ت ديد تجد  فد  مجالد  شد،ئي مد  ال دحك إال رديدبا صلميمديا بدل اكده تجد  

 مجيلل   يم س بذا   ا صالتا   صالتامل ف  ال اب اآل  س. 
لمايردة الاظلمدةا صالمكزلدة اللديملةا صاله،بدةا فإرد   يدة فد  التوا دعا صحلد  صمدع هدذه ا

المايشد سا ص اددو الهمددةا صصد ق الازيمددةا مددع  دزس فدد  الددكاسا صابدي، فدد  الطبددعا با،دد  
كددل البادد   دد  ال دداف صالت اددف المددذموي ااردد  ص ددع بدد،  ر ددب  ،كلدد  قولدد  تادديلب: 

  صمي أري م  المت اا،  . 
الزهددد  فددد  هدددذه الددد رليا مدددع تدددوف   -بحمددد     -بددد  شدددلخكي  لادددل مددد  أبددد ز مدددي تم،دددز

أاددبيبهيا صح ددول مضيصدد هي لدد ا فضدد  ار دد    كهددي بيل الددةا صقدد ي  ا،هددي داب البضددي،ا 
الذي  ايروا م   -بحمهم    -مر   ام أرهي داب الاكي،ا متاالي بزه  اللاف ال يلا 

بحمد     -ع ق بهدي مدكهما فيلشدلخ أبا  الكيس    ال رلي صمبيهجهدي صزيكتهدي الايرلدةا مد
كدددين م ددديال يحتدددذغ بددد ا ص امدددي يضتددد   بددد ا صقددد صس فددد  الزهددد  صالدددوبع صار ددديب الدددذا ا -

صاله ص  م  الم ا ا صال كدي،ا  الاديط سا صادم مد  مد س ادمات  فد  باد  محي د ات ا 
ح،  يطكب با  المض م،  ف  ذا  مكياب  ص  يل  الحم، سا ص لل  ال ش، سا يضول: 

ق مه ظه  أ لكا صاييكم صالتميدح فإر  الذباا الاهم اجااكد   ،د ا ممدي يظكدونا  "لض 
صا ا  ل  مي ال ياامون" بم ل هذه ال امي  الك، سا صالتوج،هي  ال ش، س ر اه يا ه الم ح 
صال كددي، ا هدددي شددد ي اا صهدددذا يددد ل  ادددب زهددد  فدد  الضادددب ص ادددة فددد  الددد صحا صطهددديبس فددد  

 . الجوابحا ص شلة لامولب جل ص ل
 ف يحت  ص طيبت 

يا  الشلخ ب  بيز د بحم    د م  أببي  الا يحةا صأايط،  الاغدة ص يصدة فد   ادم 
 الكحوا صف   اوي الاغة الا بلة ايفة. 

صف دديحت  تسدد ز فدد  اتيبيتدد  صمحيدثيتدد ا ص طبدد  صمحي دد ات  صااميتدد ا فهددو ذص بلددين 
ي إلددب امادداو  الكدديفع مشدد قا صرسدد ا  مددؤث س حزيكددةا صأدا، لغددوغ جم،ددلا صيم،ددل دا مدد



 654 

 -الددذغ اددين  الدد  أك دد  أهددل الااددم صهددو امادداو  الملددمب "اللددهل الممتكددع" فتجدد ه 
مد  أك د  الكديس باد ا  د  التاض،د  صالتكطدع فد  ال دلي صالتشد ق فد  الااد   -بحم    

صالماكدددبا صالت ادددف صالتمتمدددةا بدددل هدددو ادددهل العبددديبسا  دددذ  اماددداو ا تتلدددم عبيباتددد  
 جيز صاإلحايي صالسلين. صاتيبيت  بيإلي

فددد  الاغدددة  -بحمددد     -صمددد  روافدددل اممدددوب أن يضددد ب الضددديبئ ال ددد يم ثضيفدددة الشدددلخ 
صامد  صحلدد  السلددينا من ما فددة ذلددك صاتضيردد  مدد  اماددس ال  للددلة فدد  فهددم  يددي  

ب ديه  -ال تي  صر وص اللدكة الكسويدةا صما فدة مد لوال  الاامدي،ا صلهدذا ادين الشدلخ 
 ي مج، ا لاخطيبة صال تيبة. متماك -  

بحم    د  ط،ب م ضعا صصا   بالل اوا، فد  محي د ات  ال  ،د س الكيفادة  –صالشلخ 
أص تاض،بيتدد   اددب محي دد ا   ،دد ها صمدد  مم،زاتدد  ص  ي  دد  الخطيبلددة ق بتدد   ادددب 
ت ت،دددب أف ددديبه حتدددب ال تتشدددتها ص دددبط  لاواطاددد  حتدددب ال تغادددب  ضاددد ا ثدددم ادددلمة 

يايد يات ي  الاح  فد  صدغ،  مد  الضدول أص اس،د ا صأ ،د ا تحد به مد  أااوب ا الذغ ال 
 كل أث  لات اف صالتكطع. 
صدديحب ب د، س ريفدذسا صف اادة حديدسا يادد    -بحمد     –صادين الشدلخ  سد  الازيدز 

ذلددك ج،دد ا مدد   يشدد ه ص يلطدد ا صأ ددذ الااددم  اددب ي يدد . صممددي يؤادد   اددب ف ااددت  أردد  
فلادد   الجدديد  مددكهم فدد  ه فدد  صمض دد ه مدد  الدد  يس  يادد   ال جدديل صيكددزلهم مكدديزلهما

صطابددة الااددم فلادد مهم أشدد  اإلكدد ايا صيضدد مهم  اددب مدد  اددواهما صيخ ددهم بمزيدد  مدد  
التض ي  صيلال  كهم ص   أحوالهم دا ميا صل  ف ااة ف  ما فة بلاي، الابي ل صالتا يق 

الاوي دةا  ب،  صيلحهم صطيلحهما صل  ف ااة أي ي ف  مي ياد ض  الد  مد  الملدي ل
صالمشدال  الااملدة؛ فتجد ه ف،هدي متدامل متماكدي لهديا تضد أ  الد   د س مد ا ا حتدب يادك 
 ض تهيا صيحل مشااهيا صل  ف ااة أي ي ف  مي يتااق بيإلجيبة  د  أادئاة الملدتات، ا 
فهو دا مي ي   اإليجيز صص وح العبيبس صصصول المض   إن اين الملدتات   يملدي مد  

ين الملتات  طيلب  ادم حد يص  ادب التد جلا فد  الملدالةا أطديل أهل البيديةا صان ا
الددكاس فدد  جوابدد  مددع التاادد،ل  صذادد  أقددوال أهددل الااددما صتضدد يم امبجددا مكهدديا صبلددين 

 ال وا  بعبيبا  جيماة ميراة. 
 قوس حيفظت 
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قددوس الحيفظددةا صادد  ة الس يهددةا صااتح دديب  -بحمدد     -صممددي تم، ددز بدد  اددميحت   
باهم صااعا صصف س ف  الااما صش س ف  الذاي،ا ص دزابس فد  المديدس الااملدةا ملي ل الاام 

 صيحب ألمعلة ريدبسا صرجيبة ظيه س.  -ب يه    -فهو 
 -با  توف،دق    دز صجدل  -صان رامة الحا ا صقوس الذاك سا همي م  امابي  الضوية 

اب محاوظيت  الت  ص تهدي  اب تماك  م  طاب  لاااما صازدييد ث صت  الااملةا المسكلة  
ذاك ت  ف  م احل التاام صالتاالما صق  حبديه   مد  الدذاي، صقدوس الحاد  صاد  ة الاهدما 

 ممي ماك  م  إدبال محاوظيت  الااملة    فهم صب ، س. 
دئ ل   د  أحيديدث مكتضد س فد  ال تدب اللدتة ص ، هدي مد   صممي يؤا   اب ذلك أرد  ببمدي ار

تخ يجهددي صالددت ام  اددب أاددير، هي صبجيلهدديا صذادد  أقددوال كتددب اللددكة فلج،ددب  ا،هددي مددع 
دد  مدد َّ    الدد  بحادد  ال ددحلح،  صااتح دديبهميا صال يادديد  أهددل الااددم ف،هدديا صهددو ممَّ

 ياوت  م  متورهمي ش ،. 
صممددي يؤادد  صيسدد ه   اددب قددوس حيفظتدد  صح ددوب ب يهتدد ا أردد  فدد  ااميتدد  صمحي دد ات  

لض  رلددةا صامحيديددث الكسويددةا صأقددوال أهددل صموا ظدد  تجدد ه ا ،دد  االاددت الل بيلك ددوص ا
الاام الش علةا يات   ا،هي بلليقهي صلاظهدي صتميمهديا صهادذا فد  اجتمي دي  ه،ئدة ابديب 
الاامددي،ا تجدد ه يددذا  الملددالة صأقددوال أهددل الااددم ف،هددي مس،كددي الجددز، صال دداحة صال تددي  

 المكضول  ك  الضول. 
صددوا  محسلدد  الددذي  يضدد مون لالددلي صثددم أمدد    دد  يؤادد  قددوس حيفظتدد  أردد  يم،ددز بدد،  أ

ثك  بادد  مدد   يصدد  الشددلخ قدد يمي صحدد ي ي أركدد    الدد ا مددع ا دد تهم  دد دهما صقدد  حدد َّ
ق مه لاللي  ال  با  م س م  الزم  طوياةا فبيدبت  بيللليا فا فك  م  أصل صهاةا 

 صبد  ا َّ الللي مكيديي بيام ا صهذا دأب  ف  أ اب م  يض مون  ال  لاللي. 
 ي ممي يؤا  قوس ذاك ت  أرك تج ه يوبد الض ص الض يمدة التد  ح داه قسدل ادت،  صأي

اكة أص أك   اارد  مطادع  ا،هديا يكظد  إل،هدي صيتامدل فد  أم هديا صهدذا أمد  ماادوي  كد  
 م   يلب الشلخ ص  ف  تميي الما فة. 

 مؤلايت  ص ثيبه الااملة
ادي    يد س تكو ده بد،  اتدب الماتبدة اإلادلملة بمؤل -بحمد     -لض  أث   الشدلخ  

فدد  الاض،دد س اإلاددلملة باروا هددي صأقلدديمهي المختااددةا صربدد  إلددب السدد ع صالمك دد ا ا صألددف 
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فدد  الاضدد  صأصددول  صقوا دد ها صفدد  العبدديدا  صالمادديمل  صالس،ددوع المح مددةا صاتددب فدد  
 الح يث صأصول  صم طاحيت ا صف  امذايب صفوا  هي. 

ة صدصبهي فد  بكدي، المجتمدعا صارضيذهدي مد  بد اث  ال اد  صف  الت اجما ص   الم أس الملام
صالشدددب  ال ددديلةا صفددد  التشددد يع صالجهددديد فددد  ادددس،ل  ا صفددد  ف دددل الددد  وس إلدددب  ا 
صملئوللة الشبي  الملاما صفد  الحد   ادب الدزصاج المباد ا امدي أرد  اتدب اتبدي تد فع 

الا بلددةا صالح اثددة المطددي   صالشددسهي  فدد  الدد ي ا صاتددب فدد  الغددزص الا دد غا صالضوملددة 
الشدددا ية. فهدددذه ال تدددب المتكو دددة يجماهدددي صددد ق الك دددلحةا مدددع صددد ق العبددديبسا مدددع 
اماددداو  الوا دددا الماهدددوي لخيصدددة الكددديس ص ددديمتهما فكادددع   بهدددذه المؤلادددي  راادددي 
 ظلميا حتب أن ا ، ا مكهي ق  تد جم لاد س لغدي  ؛ ل د  يلدتايد مكد ا حتدب أركد  بأيده 

صقدد  صصدداه إلددب اددل بضاددة مدد  الادديلم  - دديل أف يالددي فدد  أد -بادد  اتددب اددميحت  
اإلالم  صيحا  ل  با  امايتذس الم  ي، : أر  بأ  فد  ماد ض ال تدي  الد صل  
ف  الضيه س صاي طدويل فيادتغ   لهدذا المكظد  الغ يدبا صاممد  الاج،دبا فا دذه حدب 

زع اتي  االاتطلع إلب الوقو  مع الكيسا فإذا ب  يايجا بان ال ف م  أجل أر  يو 
يضدول: ف سد    -بحمد     -"التحذي  م  الس ع" للميحة الشلخ  سد  الازيدز بد  بديز 

 با اب صوت  صقاه: "جي، الحق صزهق البيطل". 
يه،ط   لم  أ اص ر،ت ا صأحلد  ق د ها الضسدول فد  جملدع امبضا ص كد   -صهاذا 

 جملع طبضي  الايلم اإلالم . 
 : صاللك با ًي م  مؤلايت  بحم   
 أصاًل: ال اي ل ال س، س صالمتواطة. 

 امدلة ال يشاة م طي، با  ال تي .  -1 
امدلددة الكضالددة صالحلددلة  اددب إماددين ال دداود إلددب ال واكددب ص اددب ج يددين الشددمس -2

 صااون امبض. 
 إقيمة الس اه،   اب حام م  ااتغي  بغ،    أص ص ق ال هكة صالا اف، .  -3
 س  الوهي : د وت  صا، ت . اإلميي محم  ب    -4
 بلين ماكب اامة ال إل  إال  .  -5
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التحض،ددق صاإلي دديح ل  ،ددد  مدد  ملدددي ل الحددج صالامددد س صالزيدديبس  ادددب  ددو، ال تدددي  -6
 صاللكة. 

 تكس،هي  هيمة  اب مي اتب  محم   ا  ال يبور  ف  صاي     ز صجل.  --7
 الاض، س ال حلحة صمي ي يدهي.  -8
  .  ال  وس إلب -9

 تكسل  هيي  اب اذ  الوصلة المكلوبة إلب الشلخ أحم . -10
 صجو  الامل بيللكة صاا  م  أر  هي. -11
 ال  وس إلب   ابحير  صأ لق ال  يس. -12
 ال اي ل صالاتيص  الكلي لة: ا تكب بجماهي صرش هي أحم  ب    مين الشم غ. -13
 الاتيص . -14
 اب  جس ي .  -اب    لم،   -اب  بيز  -فتيص  إالملة -15
 فتيص  تتااق باحايي الحج صالام س صالزييبس. -16
 فتيص  الم أس الب  بيز صالاجكة ال ا مة جمع صت ت،ب محم  الملك . -17
 فتيص  مهمة تتااق بيلحج صالام س. -18
 فتيص  صتكس،هي  صر ي ا. -19
 الاوا   الجالة ف  المبيحث الا  لة. -20
مضدديال  متكو ددة أشدد    اددب تجملادد  صطبادد  د. محمدد  بدد  اددا  مجمددوع فتدديص  ص -21

 طباة داب اإلفتي،.  12 -الشويا . م  ا 
 مجمو ة باي ل ف  الطهيبس صال لس صالو و،. -22
 مجمو ة الاتيص  صال اي ل الكلي لة. -23
 رض  الضوملة الا بلة  اب  و، اإلالي صالواقع. -24
 مك  . صجو  امم  بيلما ص  صالكه     ال-25
 صجو  الامل بيللكة صاا  م  أر  هي. -26
 ش ح امصول ال لثة.  -27

 ثكي، الاامي،  ال 
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قي ددد   -ب ددديه    -يضدددول ادددميحة الشدددلخ الالمدددة  سددد    بددد  ادددالمين بددد  مكلدددع 
 التم،،ز بماة الما مة ص  و ه،ئة ابيب الاامي،. 

تادتا لد  الكادوسا صيحادو إن الح يث    اميحة شلخكي الجا،ل تكش ح لد  ال د صبا صت
بددذا ه الالددين فضدد  اددين لدد  مددع اددميحت  أك دد  مدد   لقددة أهمهددي صأحلهددي  لقتدد  بدد  
شدددلخي ا يمدددي لضددد  دباددده  ادددب يددد  ادددميحت  فددد  الم احدددل ال باادددلة الددد ل : ال يرويدددة 
صالجيمعلددة صال بااددي  الاالددي فدد  الماهدد  الادديل  لاض ددي،ا فياددتا   مدد   امدد  الغزيدد ا 

أدبددد  الجدددم فددد  التاادددلم صالدددتااما الشددد ، الدددذغ أ تدددز بتح ددد،ا  مددد  صفضهددد  الواادددعا ص 
راددم الشدلخ ماامددي صموجهددي صريصددحي صح ي ددي  -بحمدد     -ادميحت ا صاددين صال يددزال 

الاكييدددة بيل قدددة فددد   -بحمددد     - ادددب االهتمددديي صالاكييدددة بطلبددد ا فاضددد  أ دددذري  كددد  
  الم صرددة فدد  الكضدديشا صتبدديدل إصدد اب الضدد اب الحاددلم أص الاتددو  أص الدد أغا صأ ددذري  كدد

 -بحمدد     -اآلبا، صالوقددو   كدد  الحالضددة صالبادد   دد  التا ددب لادد أغا ح،ددث اددين 
يضد ب " بجو دد  إلدب بأغ امك  يددة مد  زمل دد  صا وارد  صأبكي دد  فد  بحددث أمد  ياددون لدد  
فلددد  بأغ مخددديلف ف، جدددع صيضدددول: "الاهدددم اهددد ري فدددلم  هددد يه" صذلدددك ح،كمدددي يظهددد  لددد  

 غ المخيلف ل . بجحين ال أ
بقمدي اليادلي فد  اد ي الدكاس صاد ي المديل لدم يجديبه فد  ذلدك  -بحم     -صق      

 أح  م  الاامي، المايص ي  فلمي  امكي. 
 صيضول اميحة الشلخ  س    ب   س  ال حم   ل بليي   و ه،ئة ابيب الاامي،: 

هدددو  - تاددديلب بحمددد    -شدددلخكي ادددميحة الشدددلخ  سددد  الازيدددز بددد   سددد    بددد  بددديز 
لمددي يسذلدد  مدد  ملدديع فدد    مددة  -شددلخ اإلاددلي صالملددام،   -الملددتحق اآلن لاضددب 

اإلالي صالملام، ا فهو ال اعلدة ال س،د  صهدو الماتد  امصل فد  الد ا ل صالخديبجا صهدو 
الموج  إلب فال ال  ، ا صهو ب لس المجاس التاالل  ف  بابطة الاديلم اإلادلم ا 

اددلم ا صب ددلس مجاددس ه،ئددة ابدديب الاامددي،ا صهددو الم جددع فدد  صب ددلس مجمددع الاضدد  اإل
كل شان م  شئون اإلالي؛ لمي حبيه   تايلب م  إ لص ل يكد  صأمتد ؛ صلمدي امتديز 
ب  م  ااة  ام صبا  رظ ا صقسول ل   الملام، ا فض  صزع صقت   ادب   مدة اإلادلي 

 صم يلا الملام، . 
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  ددو  -ب دديه    -سدد  الدد حم  امطدد ي صيضددول ف دد،اة الشددلخ الدد اتوب صدديلا بدد   
 اإلفتي،ا ص  و ه،ئة ابيب الاامي،ا صاماتيذ باالة الش ياة بيل ييض: 

إن صداي  اددميحة الشددلخ  سدد  الازيددز بدد  بدديز صا ددحة ال تخاددب  اددب مايصدد ي  مدد  
 يلم صمتااما فهو ذص  ام جم ص اق في ل صرظ  ثيقبا صحل   اقا صحل  مايماة 

صالايلم صالمدتااما صالاديم  صالغ يدب صالماد ص ا صالض يدب صالبا،د ا  مع ال غ،  صال س، ا
 يا،  المتاام صي ش  الجيهل. 

صر   اميحت  يزداد  اوا ف  الاام صالما فة صبذل الاطدي، مد  المااومدي ا صقد  ارتشد  
 امدد  فدد  جملدددع امقطدديب صتدددزداد  لقتدد  بيل تدددب مدد  شدددتب الاكددون مددد  توح،دد  صفضددد  

 أصول فض  ف  الض ا،س صال تيبة صاإلفتي، ابت ا، صجوابي  ا،هي. صح يث صتال،  صلغة ص 
صا ،ددد ا مدددي يح ددد  ل باددد  تح ددد، ا  املدددي دالضدددي بدددان ي اجدددع أمهدددي  ال تدددبا صاتدددب 
الش صحا صق  يض أ  ال  صهدو يتكديصل الطاديي ح صدي  ادب إفديدس الطدل ؛ امدي هدو دأ  

 الاامي، الليبض، . 
صمددددؤث سا تدددداث   باامدددد  صأ لقدددد  صبضسددددول ط،بددددة  -بحمدددد     -صاددددل مواقددددف شددددلخكي 

توج،ه ا صبتوا ا  صارش اح ص به صتاث، ه  اب الايمدة صالخيصدة ا فهدو محدل ثضدة فد  
الماتضدد ا  صفدد   اددم الحددلل صالحدد اي صالددو   صاإلبشدديد صالت  ،ددب صالت ه،ددب؛ فددل يادديد 

 يضف موقاي صيا ي التاث، . 
  الشددددئون اإلاددددلملة صامصقددددي  صيضدددول الدددد اتوب  سدددد     سدددد  المحلدددد  الت اددد  صزيدددد

 صال  وس صاإلبشيد )ايبضي(: 
ق  صهب    ز صجل اميحة صال ري صشلخكي الالمة الشدلخ /  سد  الازيدز بد   سد    
ب  بيزا م  ال اي  الحلدكةا صالخدلل الحم،د سا صالشدمي ل ال  يمدة ؛ الشد ، ال  ،د ا 

للاوديةا بل ص اب ملتو  الايلما فهو ف  مض مة  امي، الش ياة ف  المما ة الا بلة ا
صهددو إلددب جيرددب مددي صهبدد    مدد  الااددم الوااددع تجتمددع فلدد   ددلل قددل  أن تجتمددع فدد  
 ، ها فضد    فتد  امدي   فد   ،د غ  يلمدي في دلا  د   مد  رالد  الم دل صالضد صس فد  
التوا دددع صاللدددميحة صال ددد ي صاإلي ددديبا صالزهددد  صالدددوبع صالتضدددو ا صاللدددا  فددد  حيجدددي  

   أف ادا صه،ئي ا صاالهتميي بهم ح،ث ايروا. الملام،
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جدي زس المادك فل دل لخ مدة اإلادلي تضدد ي ا  -بحمد     -صقد  ادسق أن مدكا ادميحت  
لاام  صجهوده ف  هذا المجيل المهدم. جدز    ادميحة شدلخكي الشدلخ  سد  الازيدز بد  

هدددود  سددد    بددد  بددديز ادددل  ،ددد   كدددي ص ددد  اإلادددلي صالملدددام،   ادددب مدددي قددد ي مددد  ج
 ص  مي ا ص اب ر ح  صا لص ا ص ي ف ل  ال وا .. 

صيضول ف د،اة الشدلخ:  سد    بد  إبد اهلم الاكتدوخ مد ي   ديي الد  وس بيلد ا ل صالجزيد س 
 الا بلة ايبضي. 

هدا صحتب اآلن صامات  صمايرت  الحلكةا تتم د تم د أشاة  1363مكذ   فت  ف   يي 
ل إلدب الوهديدا ال تغادق دصرهدي امبدوا ا صلدلس لهدي الكوب الكيفذا ت تادع مدع الكجديدا صتكدز 

حجي ا صال يح ي مكهدي هلدي ا صال يمحوهدي  دبي ا اارهدي شدمس ال تغ،دبا يلت د ، 
 بهي البا،  صالض يب. 

تحاب اميحت  ب اة امميرة ف  الد ي ا صجمدع إل،هدي صداي  رديدبسا فحديز مد  الماديبي 
ص رلب صميل صالين؛ بل جمدع   مي لم يحزه ذص ااطينا صال ذص ف يحة صبلينا صال ذ

ل  محيا  ام لق شلمًي صم ص،س صشممي يك ب أن تجتمدع محد ا فلدبحين مد  يخدتص 
 با ا  م  يشي،. 

صأمي تايما  مدع الكديس فلدميحت  يتايمدل ماهدم تايمدل امخ مدع إ وارد ا صيتبديدل ماهدم 
أشد،  هكدي إلدب  البليطة صروادب الم ح ال فلع بمدي ال ي دلع الوقده  د  امهدم. صأصد أن

أردد  لددلس لامكيصددب أغ أثدد   اددب حليتدد  الااملددة من صدداي  امميرددة اإلاددلملة التدد  
فلد  لدم تسكهدي المكيصدبا صارمدي بكيهدي   بمدي حبديه   مد   ادم شد    صأ مديل صديلحة 
صأ لق رس،ادة صهادذا  لقتد  مدع الكديسا صأثد  المكيصدب يتجادب فد  تدوف،  اإلمايرلدي  

 صالكاوذ. 
ماديل  الشدلخ د. صديلا بد   سد    بد  حم،د  إمديي ص ط،دب الملدج  الحد ايا  ص يضدول

ص  و مجاس الشوب : لض   يش الشلخ حليس  املة د وية متوازرة يتوافق ف،هي الا   
مع الاملا صيضت ن ف،هي الاام بيللاولا حليس تجا  فد  توازرهدي الا د  ال يقدبا صالاطدي، 

زيددد  فددد  ملددديدي  الحلددديس ايفدددةا امتددد اد فددد  الاادددم الك،ددد ا صاإلادددهيي الام،دددقا صالمددد د الغ
صالدد  وس صالت بلددة صالتوجلدد ا شددمل أصددضي ي   ي ددة مدد  الادديلم الالددلا مدد   ددلل أثدد ه 
الا ددد غ المضددد ص، صالملدددموع صمشددديبايت  الم، ارلدددة فددد  المدددؤتم ا  صالمجددديمع صالحاضدددي  
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 أن يضدع  ادب صالمكيب  صالمجيلس صالاجينا ب ياة صأاتيذية ص  ويةا إر  بجل شي،  
كيهاددد ا أعبدددي، جلددديي فددد  الددد  وس صاإلبشددديد صالبحدددث الاامددد  صاإلفتدددي،ا ص  مدددة ق دددييي 

 الملام،  ايفة. 
جادد   - امددي صتاالمددي صد ددوس  -إن الاطددي، صالتددوازن صالت سدده فدد  حلدديس الشددلخ صادد، ت  

بدديبز مدد   ددلل ال صدد  لاضكددوا  التدد  صددبغه  طددي، الشددلخ صأطدد   أثدد ه فدد  إطدديب 
 ذلك يتس،  م  هذه الضكوا  ال ل  ال س  :  متم،زا صلال

امصلب: اإليمين الام،قا صالاض، س ال ااخة ف    صباول  صاتيبد  صديد  اإلادليا صأثد  
ذلك ف  ا، ت  صمل، ت ا ااواي حلكيا صصب ي صزه اا صص قي ف  الاهجةا صحبي لاكيسا 

 صثضة متبيدلة ص طاي صبقةا صا مي صبذال. 
الاامددد  المسكددد   ادددب أصدددا  الددد ي : ال تدددي  صاللدددكة فيلشدددلخ يحاددد  ال يرلدددة: التاصددد،ل 

الض  ن اا  صيت ب ها صيحاد  ال  ،د  مد  اللدكة صياضههديا فهدو دا دم الدتلصس لاضد  ن بتد ب ا 
ق ي  فد  االاتح ديب لالدكة بدتاهما اد يع االاتشدهيد بهديا ماتدزي للات شديد بكوبهمديا 

ي صال جدددوع إل،همدددي صالحدددث  ادددب مدددع د وتددد  الظددديه س فددد  ادددل مجادددس صرددديد لد دددذ بهمددد
 م اصمة ق ا،تهمي صمطيلاتهميا صحا  المتلل  مكهمي. 

ال يل ددة: بصح االجتهدديد صاالاددتكبيط المكس ضددة مدد  الاضدد  المتدد،  صال اباددة الواعلددة صالاهدددم 
الام،دددق صالا ددد  الملدددتك،  مدددع اإلحيطدددة الس،كدددة بمضيصددد  الشددد ياة صأصدددولهي صقوا ددد هي 

 ص ه ف  حليس هذا اإلميي ي بل ص وح الط يق  كد ها ص وابطهي. صم  يلس  ذلك صي
صارلددجيم  مددع رالدد ا صمدد  حولدد  فدد  توافددق اددوغ صادد، س مات لددة صرهددج قددويم. هددذا هددو 

 الشلخ الذغ يزاو شا ها صيااو  ك  أهل الا   ذا ها صياك  اممة أم ه. 
 مواقف م  حليت 

أحدتا  بد  صهدو ا ،د .  صف  حليس اميحت  مواقف ا ، س مكهي مي يكياب ذا ها صمكهي مدي
صممي يكيادب ذاد ه أن  دلاي مد  تلم،دذه امفي دلا أف يضد  متجدكسا بدي   كد ها فضديي 
ادميحة الشدلخ   د  الا،دل لاتهجد ا صايرده   فدة ال دلف با،د س  د  مضد  المدي،ا صفدد  

بكالد   -ادميحت   -هذه اللي ة يك ب م  ياون ملتلضظيا صهو يا ه اإلز ديجا فدذهب 
 يقا ب م أر  ا يم الا،كد، ا صمدد اإلب يدق صجدي، بد  إلدب مضد  بدي  إلب مض  المي، بيإلب

   فة ال لف ثم أيضظ  ب فق لاام  بيل غبة ف  ذلك. 
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 -ثم ذهب  د  البدي ا حتدب ال يحد ج ال دلفا فخد ج ال دلف ملد  يا فد أ  الشدلخ 
قد  صلدب صتد ل اإلب يدق  كد  البدي  مد   يبجد ا صال دلف مد  أهدل الاادما  -بحم    
 لم،ذ الشلخ. صهو م  ت

---------------  
 ( ماخص بت       اتي  "اإلرجيز ف  ت جمة اإلميي  س  الازيز ب  بيز "1)

 ـــــــــــــــ
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 الشيخ عبد القادر األرناؤوط
 

الشددلخ  سددد  الضددديدب امبرددديلصط صاحددد  مددد  هددؤال، الاامدددي، الدددذي  ا تددديبصا ط يدددق م افضدددة 
الجدد يث الكسددوغ الشدد يف ا صقدد  مدد    ال اددول صدداب    الدد  صاددام صذلددك بخ مددة 

تبيبل صتايلب  اب الشلخ فادتا لد  فد  هدذا الاادم ا صجادل لد  فلد  قد مي باادخي ا صرادع 
  ب  رااي  م أبجي، الايلم اإلالم  ا صايره ل  مع اللكة بحادة ممتادة مدع مشدضتهي 

 ا صرح  هكي رت جم لاشلخ با  مضيباة أج تهي ما  الشباة اإلالملة
   أص  س  الضيدب ق بغ 

يشددته  شددلخكي فدد   يلمكددي اإلاددلم  بيلشددلخ " سدد  الضدديدب امبردديلصط" صااددم  الحالضدد  
كمددي تضدددول البطيقدددة الشخ دددلة "قددد بغ" صشددده ت  )امبرددديلصط( جدددي،  مددد  الاضدددب الدددذغ 

 أطاض  امت ال  اب ال ألبير  .
دد  ( قدد  باددل أص kOSOVAVكددين ظاددم ال دد   صا ددطهيدهم لدلبددين فدد  اواددوفي )  ج 

( إلب الشيي مدع VRELA ك مي ق ب "صوقل" )صال  الشلخ( الهج س م  ق يت  ف يل ) 
ي( لدم يتجدديصز 1932-هدد1252زصجتد  صأصالده ا صادين "قد بغ" الطادل ال دغ،   ردذال )

 با  اكوات  ال ل  .
ص ك مي اادتض  فد  دمشدق ا لدم تاسدث أن توف،ده زصجتد  )صالد س الشدلخ( صقد بغ مدي يدزال 

ب صالد ه الدذغ فد َّ ب يكد  أن يراا دم صلد ه الد ي  مكدذ راومدة أظاديبه ا فاد ادد  صدغ،ً ا ا صقد  
ي( ا 1942-هدد1363م باة "اإلااي  الخ، غ" حتدب أرهدب الخديمس االبتد ا   ادكة )

صاين ال ف الخيمس  رئٍذ هو رهيية الم حاة االبت ا لة . ف  صقده ايرده الحيجدة إلدب 
ل الاادم مد  أجدل الامدل للد  حيجتد  الميل ت غب  ادب أاد ت  ا ممدي ا دط ه إلدب تد  

الميللة ا فامل ف  ت الا اللي ي  ف  محاة "الملالة" ب مشق ا ل ك  مي زال شغوًفي 
 بيلاام .

صهاددذا اددين يامدددل فدد  الكهدديب صيددد بس الضدد  ن صالاضدد  فددد  الملددي، . صلحلدد  حظددد  أن 
ي صدديحب الامددل اددين بجددًل أزه ًيددي )يددد  ب الشددلخ اددا،  امحمدد  التادد ( اددين محلًطددد

بيلاام الش    ا ف ين أيً ي ياام  ال ي  صالاغة ا فامي بأ  رسو د  صشد س حاظد  لاضد  ن 
صالح يث الكسوغ الش يف ا ق ب أن ي اا  إلب حاضي  الاام ا قيل ل  : "يي بك  أره ال 
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الددذغ مددي زال إلددب ال،ددوي  -ت دداا إال لاااددم" . فلددام  إلددب الشددلخ  سدد  الدد زاق الحاسدد  
 ل،ك م إلب حاضة م  حاضيت  الااملة . -غ ال س،  ف  دمشق م يً ا لاجيمع اممو 

يضول الشلخ : "ككه ف  فت س االات احة ب،  الح ص الم بالة أحا   ملة أحيديث 
 ا اكه متمتًاي بذاك س ط،بة ا صق بس  اب الحا  اس، س بحم    تايلب ص ور " .

 كد  تاضدب  اومد   ادب يد  صبيل  م م  أن الشلخ لم يتيبع تاالم  الم با  باد  ذلدك ا ل
 امي،    ه ف  الشيي ا فض  دبس  اب با  الشلخ املبدين امجدل، ا مدكهم الشدلخ 
"االمين  يصج  املبير " بحم    ح،ث دبس م  الاض  ص ام ال د   ا صقد أ الضد  ن 
ده  اددددب الشددددلخ "صددددبح  الاطدددديب" بحمدددد    : ثددددم  اددددب الشددددلخ "محمددددود فددددييز  صجددددو 

  ا صقددد أ  ادددب الشدددلخ "محمددد  صددديلا الا فدددوب" بحمددد    الاغدددة الددد ي  طير " بحمددد  
الا بلة صالاض  الحكا  صالتال،  صالماير  صالسلين صالس يع ا صالزم  فت س م  الزم  تضيب  
الاشددد  ادددكوا  مدددع طلبددد  ا ص ،ددد هم مددد  شددد،وخ الشددديي . صالشدددلخ ال ياددد د أحدددً ا مددد  

اددهم طددوال اللددك،  اللدديلاة هددم  تلمذتدد  ا صيظهدد  توا ددع شددلخكي أردد  ياتسدد  الددذي  دب 
 أ وس ل  يت ابس ماهم الااوي الش علة 

ببيه صال ه  اب أال يكلب با ه ا صهاذا  ا م  املبيرلة مكذ صغ ه ا صه  إلب ال،دوي لغدة 
مكزل  ا فهو يتح   مع أها  صأصالده بيملبيرلة امي الحظه ا صق  يل    ل  هدذه الاغدة 

بلده ا ممي جاا  ي تحل إل،هي فد  ادل  ديي لاد  وس إلدب   التواصل مع أق بي   صأبكي، 
 ابحير  صتايلبا فت ل  ثيًبا ال تمحب ف  اإلحلي، اإلالم  هكيل.

زاب الشلخ با اًري  د س مد  الاديلم اإلادلم  داعًلدي ص يلًمدي يد ب س فد  الملديج  صيشديبل 
 ف  المؤتم ا  صالك صا  الااملة .

  لف  مع الش،وخ
أن ثمة  لًفي حيًدا قيي ب،ك  صب،    د م  شد،وخ الشديي ا صبديل  م مد  أن بي  ما صًفي 

ظدديه   لفدد  ماهددم ياددود إلددب  دد ي التزامدد  مددذهًبي ما،كددي فدد  الاتددو  ا فهددو يدد   أن 
"الايلم الحالض  ال يتض،  بضول  يلم صاح  مهمي اين شار " بل يتبدع الد ل،ل "صال يحدق أن 

يم  ال مددددذهب لدددد  ا صمذهبدددد  مددددذهب ماتلدددد  ا ياددددون مضاددددً ا" ا صان اددددين يدددد   أن الادددد
فيلتزام  بيلمذهب أم    صبغ طسلاد  ا صبديل  م مد  أن الشدلخ لدم يد َّ   االجتهديد ا 

 ل ك  ال ي ض بيلتضا،  دصن ما فة ال ل،ل .
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صالحالضدددة أن الددددل مذهسلدددة صحدددد هي لدددم ت دددد  المشدددااة اماياددددلة ا صارمدددي رددددزصع الشددددلخ 
ت دو ( الدذغ يت ديب  مدع بصح الت دو  اللدي  س فد  "اللاا " )صارتضيده لاغاو فد  ال

بددلد الشدديي ب ددم أردد  ال يدد   ميرًاددي مدد  الت ددو   كدد مي ياددون " بماكددب ال قددي ق التدد  
تادد،   الضادددو  صتهدددذَّ  الكادددوس" . صقددد  حضضددده لددد  اددداا،ت  المات لدددة صشخ ددد،ت  الم حدددة 

 صج أت  صص وح  ا الما صفين شاسلة اس، س ا فاثيب  حل هم .
 التاالمجهوده ف  

فلمددي  دد ا دبصادد  ال  ،دد س فدد  الملدديج  ا  مددل الشددلخ م بًاددي لااددوي الضدد  ن صالحدد يث 
ي( فدد  م باددة "اإلادداي  الخ،دد غ" التدد  1959-1952الكسددوغ الشدد يف بدد،   دديم  )

ي 1960تخ ج ف،هي م  قسل ا صأدبل ف،هي شلخ  صبح  الاطيب بحم    ا صف   يي 
إلاددلم  ب مشدق ا فدد ب س الضد  ن صالاضدد  ا صقدد  هدد( ارتضددل إلدب الماهدد  الا بد  ا1381)

كددين إلددب فتدد س يدد ب س فدد  ماهدد  "الا قددين" بدديلمزس ا صماهدد  المحدد   امكسدد  الشددلخ بدد ب 
د م  ادل هدذه الوظدي ف لدم يسدق لد   ال ي  الحل،ك  ا ل ك  اآلن صق   ، ق  ال  ا فج  

 .او  دبس أاسو   صاح  ف  أح  جوامع دمشق ا م س ف  اماسوع 
 ط،ًبي لمد س  ملدة  شد   يًمدي فد  جديمع "ال يوارلدة الس ارلدة" ب مشدق الض يمدة مكدذ كين 
هددد( ثددم ارتضددل إلددب جدديمع " مدد  بدد  الخطددي " فدد  الضدد ي . الددذغ 1369هددد )1948 دديي 

كين الشلخ رال  صبا، بكي   بملي  س أهل الخ،  ا صبض  فل   ط،ًبي لم س  ش  اكوا  
جيمع "اإلصلح" صفد  مكطضدة الد حيديل ا  ا ثم أصبا  ط،ًبي لاش  اكوا  أ    ف 

ثددم أصددبا  ط،ًبددي لجدديمع "المحمدد غ" بدديلمزس ل مددير  اددكوا  أ ادد  بادد هي مدد  الخطيبددة 
بشدددال ايمدددل بتددد اعلي   لفددد  مدددع الشددد،وخ ا امدددي مركدددع مددد  الحددد يث فددد  المكيادددبي  

ًبدي ال املة ا صب م ذلك فهو ال ياتا يخيلب الكيس صيشيباهم أف احهم صأتد احهم فبضد  ق ي
 م  قاوبهم .

 جهوده الااملة ف  الح يث الش يف
للس لاشلخ اجتهيد  يص ف   ام م طاا الح يثا صارمي يا ل الامل بدثبا،  امدي، 

فدد  ت ددحلا  -بحمدد     -الحدد يث صشدد ط ا صهددو لددذلك يا ددذ بدد أغ اإلمدديي الكددوصغ 
 فتد  ا الح يث صت علا  ا الذغ يضول فل  "يجوز لم  ماك  س س بهدذا الاد  صقويده ما

ددد  حلدددب قوا ددد  م دددطاا الحددد يث  كددد  الاامدددي،" ا فاددد  الحددد يث  أن ي دددحا صيحل 
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يضددول الشددلخ امبردديلصط : "أ مددل بدد أغ اإلمدديي الشدديفا  بحمدد     -مدد ًل  -الم اددل 
الذغ يضول بان الم ال  علا  ال يرامدل بد  إال  إذا صجد  لاحد يث طد ق صشدواه ا فاكد  

 ذلك يامل ب " .
صحي  الس ع صامهوا، يضدول : "صقد  احدتج باد  ام مدة ب صايدة صف  حام ام ذ    أ

المست  دة الد  يس ص ،د  الد  يس ا فضد  احدتج البخدديبغ بامد ان بد  حطدين صهدو مد  د دديس 
الش اس ا صباس  الحم،  ب   س  ال حم  الحمير  صاين داعلة إلب اإلبجدي،.. صالحدق فد  

فددد  حيشددد،ت   ادددب )رهييدددة امدددي قيلددد  الالمدددة محمددد  رج،دددب المطلاددد   -هدددذه الملدددالة 
اللول( قسول بصاية ادل مد  ادين مد  أهدل الضسادة ي دا  ب دلتكي صيدؤم  بادل مدي جدي، 
بدد  باددولكي ا فددإن مدد  اددين ادددذلك ال يمادد  أن يستدد ع ب  ددة ا إال صهددو متدداصل ف،هدددي ا 

ل"  -صداب    الد  صادام  -ملتك  ف  الضدول بهدي إلدب اتدي    أص ادكة بادول   بتداص 
ا صادددل مجتهددد  مدداجوب صان أ طدددا ا أمدددي إن ادددين يك دد  أمدددً ا متدددواتً ا مددد  ب ه بيجتهدديده 

الش ع ثيبًتي بيل تي  صاللكة صاجميع اممة مااوًمي م  ال ي  بيل د صبس أص ا تضد   الد  
 …" .ا اين ايفً ا مجيهً ا فل يضسل مطاًضي

صيؤادد  الشددلخ  اددب أن "اددلمة الماتضدد " شدد ط  دد صبغ  كدد  المحدد    مردد  يددؤث  فدد  
كهج  ا ص اب مي اسق تااس مكهج  ف  تحض،ق الح يث ا فهو يح ص ال الح ص م

 اب بلين دبجة ال ح يث ممي لم ي د ف  أحد  "ال دحلح، " )البخديبغ صملدام( ا مد  
ح،دددث ال دددحة صال ددداف ا حلدددب امصدددول صالضوا ددد  المتبادددة فددد   ادددم الم دددطاا ا 

ا باقيصيدل جهيبدذس الحد يث ف،ذا  مي يضيل ف  بجيل الح يث ممد  تر ا دم فد،هم ا ملت شد ً 
 صرضيده .

صاذا اددين الخسدد   ددعلًاي فإردد  يبحددث فدد  ط قدد  المختااددة صشددواه ه ا فددإذا تضددو   بتادد د 
الط ق ا أص بيلشواه  حام  ال  بيل حة أص الحلد  تبًادي لمكزلدة تادك الطد ق صالشدواه  

ديظ مد   أ مدة ا صمي لم يج  ل  مي يضوي  يحام  الد  بيل داف مادزًزا مدي ذهدب إللد  الحا 
 الح يث الذي   كوا بذلك .

صاين مكهج  ف  تحالض  ل تي  "جيمع امصول" الذغ ااتشه  ب  ا أرد  يضت د   ادب 
ت حلا الكص ص بط  صمضيبات  مع امصول الخطلة الت  ح دل  ا،هدي ا صامصدول 
اللددتة التدد  جمددع المؤلددف اتيبدد  مكهددي ا ح،ددث بدد أ بت المدد  صتا دد،ا  ا ثددم ألددم بمددذاهب 
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مجتهدد ي  ا صذادد  جمددًل مدد  االاددتكبيطي  الج يدد س صتتبددع امحيديددث التدد  لددم ام مددة ال
ياتدددزي أصدددحيبهي إ ددد اج ال دددحلا )كددداب  داصصد صالت مدددذغ صالكلدددي  ( صت ادددم  ددد  ادددل 
ح يث م  جهة ال حة صال داف ا من المؤلدف )ابد  امث،د ( لدم يتطد ق إلدب ذلدك ا 

  ام   ( ا صق  أ يد الشلخ صااتشه  باحيديث م   يبج ال تي  )الملير،  صالم كاي
 مؤ ً ا الكظ  فل  م  ج ي  فزاد  ال  بصاية اب  ميجة ص ،  ذلك صهو ب  د إص ابه .
يادد ض الشددلخ  موًمددي  دد  التدداللف مردد  يجدد  رالدد  أمدديي مهمددة يددؤم  أرهددي أهددم مكدد  ا 

المؤلادددي  ا ،ددد س ا صالتحض،دددق أصلدددب ا صذلدددك حتدددب أقددد ي "… صهاددذا يسددد ب ذلدددك بضولددد  : 
 إلب طيلب الاام محضًضي صم حًحي حتب يلتا،  مك .." . ال تي 

مجدل ذلدك رجد  رد بس فد  مؤلايتد  ا التد  لدم تتجديصز أصدًل باد  ال ادي ل ال ددغ، س ا 
مكهدي باديلة باكددوان "الدوج،ز فد  مددكهج اللداف ال دديلا" صالدذغ د ديه إلددب اتيبتهدي  دد ي 

  يددددت ام فددد  هددددذا فهدددم ا ،ددد  مدددد  الكددديس الاض،دددد س اللدددالمة فهًمددددي صدددحلًحي ا صا دددد س مددد
المو دوع صهدو ال يحلددك  ا صلد  أيً دي بادديلة باكدوان "صصدييي رسويددة" شد ح ف،هدي  ملددة 
أحيديث رسوية ا مطبًضي بذلك قدول بشد  بد  الحديب  الحديف  بحمد    ح،دث قديل : "يدي 
أصدددحي  الحددد يث : أدصا زاددديس الحددد يث مددد  ادددل مدددي ت  حددد يث  ملدددة أحيديدددث" صقددد  

 ق .ا تيبهي ف  الاض، س صام ل
 تحالضيت  لم كاي  الح يث الش يف

كددين بدديكوبس أ ميلدد  تحالضدد  ل تددي  " ييددة المكتهددب" فدد  الاضدد  الحكسادد  ا صاددين الشددلخ 
 جم،ل الشط  بحم    ق  ب أ ب  صلم يتم  ا فطاب م  الشلخ إتميم  .

صف  ب اية اللت،كي  ارتظم الشلخ لاامدل م بًادي لضلدم التحض،دق صالت دحلا فد  الماتدب 
صااددتم   -حاظدد     -اددلم  ب مشددق ا صذلددك ب ددحبة الشددلخ شددا،ب امبردديلصط اإل

 هد( تض يًبي .1389-1968ف   ما  هذا حتب  يي )
صمكددذ تاددك الاتدد س قدديي الشددلخ بيالشددت ال مددع الشددلخ المحضددق شددا،ب امبردديلصط بتحض،ددق 
 صت حلا الا ي  م  ال تب اإلالملة الت  ص ب     الماتب اإلالم  ا صأهمهي:

 مجا ا ( . 9زاد المل،  ف   ام التال،  الب  الجوزغ ) -
 مجا ا ( . 8الب  مااا )  -المس ع ف  ش ح المضكع  -
 مجاً ا( . 12لاكوصغ ) -بص ة الطيلس،  ص م س المات،   -
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 مجا ا ( . 5الب  الالم ) -زاد المايد ف  ه غ  ،  العبيد  -
 ب  الالم )مجا ( .ال -جل، امفهيي ف  ال لس  اب  ،  امريي  -

يضددول الشددلخ  دد  رالدد  : "إردد  باوردد  تادديلب قدد  حضضدده أك دد  مدد   ملدد،  اتيًبددي اس،ددً ا 
صصددددغ،ً ا فدددد  الاضدددد  صالحدددد يث صالتالدددد،  صامد  ص ، هددددي ا صهدددد  موجددددودس فدددد  الادددديلم 

 …" .اإلالم 
صمدد  أهددم ال تددب التدد  حضضهددي الشددلخ بمادد ده : اتددي  "جدديمع امصددول" البدد  امث،دد  ا 

ش ري إلل  ايبًضي ا صق  ااتغ ق  ما  ف  هذا التحض،دق مد س  مدس ادكوا  ايمادة الذغ أ
 ا امي أر  اين اسًبي لشه ت  ا صم  ب،  ال تب ام    رج  :

 لاس،هض  . -مخت   شاب اإليمين  -
 الب  تلملة . -الا قين ب،  أصللي، ال حم  صأصللي، الشلطين  -
 الب  ق امة المض ا  . -اتي  التواب،   -
 لاكوصغ . -اتي  امذايب  -
 لاضي   عليض . -اتي  الشاي ف  تا يف حضوق الم طاب  -
 لاح ك  . -اايية ام ليب  -
 الب  ا ،  . -شمي ل ال اول  -
 لمحم  ص يق حل   ين . -اإلذا ة لمي اين صياون ب،  ي غ اللي ة  -

 ص ، هي .
   اده لاطبي ة .صهو اآلن مشغول باتي  "الكهيية" الب  ا ،  ال مشض  ا إل

مد  الشدلخ لكدي صهدو "كشدف الا ديي  دد   )تكسلد  : اادتاكي فد  هدذه المديدس بيل تدي  الددذغ ق  
ث  الشيي" المح   الشلخ  س  الضيدب امبريلصط ا جمع صا  اد محمدود محمد   أح  مح  

 ( .2000/ 1جم،ل ا داب المامون لات ا  ا ب، ص  ط
 ـــــــــــــــ
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 ي الشيخ عبد هللا األنصار 
 

إذا صج تددد  فددد  قطددد  فهدددو ملددديف ا صاذا اددديف  فهدددو مادددلم  فددد  حليتددد ا مدددؤتم   ادددب 
 يصددددلي  أحبيبدددد ا صمشددددالتهم االجتميعلددددةا صهددددو الضي دددد  صالم دددداا فدددد  الددددزصاج 
صالطددلقا صاللددد  تتوجدد  صددد قي  صزادديس المخا ددد،  لت ددب فددد  رهدد  الخ،ددد  إلددب ادددل 

ل أصقيتد  ياطد   امددًيا محتديج صطيلدب  ادم فد  ادي   أرحدي، الادديلم اإلادلم ا صفد  اد
ص ظًيا حبًيا حتب امع ب  صريل م   طي   أصلئك الملامون ف  بصالي ب دم الشد،وعلة 

 صداتيتوبيتهي.
ا أمدي الس الدي  فضد  باغده )420ف  صفيت  جي، إلب ال صحة ) ( ب الدةا إرد  1400( مرادز،

 ف ،اة الشلخ  س    ب  إب اهلم امر يبغ.
هدددا صحادد  الضدد  ن فدد  اددكة ال يرلددة  شدد ا بادد هي 1340صلدد  فدد  م يكددة الخددوب اددكة  -

بيللدداودية طيلبدًي الاادم بد  أن أذن لد  صالد ه الضي دد   اإلحلدي،بداببع ادكوا  ذهدب إلدب 
بذلكا ح،ث دبس الاض  الميل   صالموابيث صالتجوي  صالكحدو صالحد يث صالتالد، .. صالدب 

  صصدحلا ملدام ماة ظل هكيل يواصل بحاة الاام ح،دث دبس الموطدا صاتدي  التوح،د
 .بيإلحلي،صالتال،  صالسل ة.. صظل باي الض    مس اكوا ..  ،  ثل  

هدا ذهب لا ميي طيلبًي لاامدل صظدل بهدي  مدس ادكوا  مدي بد،  تاادلم 1367ف   يي  -
صت بيس صق دي، صاميمد  حتدب طابد  صديحب اللدمو الشدلخ  اد  بد   سد     ل ثدير  

ادما لد  المادك اداود بد   سد  الازيدز مادك هد( فايد با  أن 1372حيكم قط   رذال )
 اللاودية بيلاودس.

م با هي إلب 1376أرشا أصل ماه  ديك  ف  قط  اكة  - هد صأاتم  ثل  اكوا ا  ر
إدابس المادديب  صأح،ددل إلددب الم باددة الج يدد س االبت ا لددة التدد    فدده بادد  ذلددك بم باددة 

 صلح ال ي  اميوب .
ال يكلددة صالض صيددة التيباددة لددوزابس المادديب ا صاددين أادك   إللدد  ملددؤصللة إدابس الشددؤصن  -

م  شؤصرهي اإلش ا   اب الااوي الشد علة صاتسهدي صمكيهجهدي صمدي يتاادق بهدي مد  تاادلم 
هددا ح،دث أررشدئه 1397ص  مي   يمة فد  الطد ق صالمواصدل  صاإلاداين حتدب  ديي 

يد صرشد  إدابس الشؤصن ال يكلة  ادب ملدتو  دصلدة قطد  إللد ا صا ت ده بديلو   صاإلبشد
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الت ا  اإلالم  صطبي ة ال تب اإلالملة صتحالضهي صم اجاتهي صارشي، م اكز لتحفل  
 الض  ن ال  يم.

هدددد تحولددده تادددك اإلدابس بم ادددوي أم،ددد غ إلدددب إدابس إحلدددي، التددد ا  1402صفددد  الاددديي  -
 اإلالم ا صلهي التخ  ي  صامه ا  رالهي.

ئدة تغطدد  فد  أرشددطتهي مختادف أرحددي، بد ز دصب إدابس إحلددي، التد ا  اإلاددلم ا اه، -
الايلم اإلالم  ف  أم ي : طبي ة صتوزيع الم حف الش يفا طبي ة صتوزيدع ال تدب 

 اإلالملة المختااة بخيصة اتب الت ا  اإلالم .. صذلك باغي  مختااة.
هد فضدب 1406دصلة تشمل الضيبا  الخمس  يي  29بال   د ال تب الت  صز ه ف   -
إاددلملًي.. صقدد  اشددتمل هددذا الادد د  اددب قطدديع  ددزس صال دداة الغ بلددة  ( اتيبدديً 110431)

 طباي  مختااة. 10-8المحتا، . صق  طبع م  الم حف م  
أقددديي  ددد س رددد صا  إادددلملة فددد  ملددديج  ال صحدددة  ادددب مددد اب أيددديي امادددسوع صمدددي زال  -

 با هي قي مًيا يض ي ف،هي الاامي، إبشيدهم صص ظهم.
ملةا لادل مد  أهمهددي بابطدة الادديلم اإلادلم  التدد    دو فد  أ اددب اله،ئدي  اإلاددل -

كااتدد  بيإلشدد ا   اددب الم دديلحة بدد،  مكظمددي  الجهدديد امفغددير  مددع  امددي،   دد ي ا 
 صلض  صفضهم   ف  إتميي هذا ال اا ف  ب اية ح اة الجهيد.

أشد    اددب مد ابس تحفددل  الضد  ن ال دد يم فد  قطدد ا صأجد   لهددي ملديبضي  اددكويةا  -
 جلع الطل   اب االشت ال ف،هيا صص   مايفث  تشجلعلة لهم.إ يفة إلب تش

ملددج ًاا  36أشد    اددب بكددي، ملدديج   دد س فدد  الادديلم اإلاددلم ا صقدد  باددل  دد دهي  -
 ف  اللاودية صقط ا صالهك  صبيكلتينا صموبيتيرلي صالمغ   صاللم  الااس،  ص ، هي.

( ح،دث 1974-1958أش    اب با ة الحج الضط يدة لمد س ادتة  شد   يمدًي )مد   -
 أش    ا،هي صل ه محم  با  ذلك.

أهددتم بددديلتضويم الضطدد غ صتوزياددد   ادددب الملددتحض،  فددد  شدددب  الجزيدد س الا بلدددةا صأ ددد ه  -
 بتوق،ه اي   بلد الجزي سا صأش    اب طبي ت  صرش ه صتوزيا .

اه،ئددددة إاددددلملة  يلملددددة تهددددتم بدددددام   -ظادددده  لقتدددد  ب ابطددددة الادددديلم اإلادددددلم   -
ذا  با   يصا فإ يفة إلب مدي ذا تد   د  ت الاهدي بيإلشد ا   -  الايلم الملام،  ف

 اددب الم دديلحة بدد،  أطدد ا  الجهدديد امفغددير ا فددإن صدداة صثلضددة بدد،  ال ابطددة صالشددلخ 
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صادابس إحلي، الت ا  بإبايل شيحكي  ال تدب لا ابطدة لكشد هي  ادب الملدام،  فد  أرحدي، 
صفدد  اددل ملددج  مدد  ملدديج  الادديلم الادديلما فت وردده بددذلك اددماة ط،بددة ل صلددة قطدد .. 

اإلاددلم  تجدد  م ددحاًي أص اتيبددًي قدد  طباتدد  دصلددة قطدد .. حتددب ملدديج  بصاددلي التدد  
فتحه مؤ  ًا تحه ظل الح ية الكلسلة ف  الياة الس صات صياي الت  تز مهدي ملخي ،دل 

  وببيتشو .
أحد  صأ ، ًا فض       ك  طيقة صاااة ف  أدا،   س أ مديل فد   ن صاحد ا قديل لد   -

المايص ي  ل  صزاما  ف  أك د  مد   مدل: لضد  ادين مر بادًي فد  م بادة صدلح الد ي ا 
صم ي ًا لامايب ا صم ي ًا إلدابس شؤصن الضد  .. ادل ذلدك فد   ن صاحد .. صأ دي : ادين 

 بايً،ا لذا   ا  يشاًيا ط،ب الل ي س صالطوية بحم    بحمة صاااة.
لملة الاايلدددة فددد  إ ددديدس مجددد  الح ددديبس صباددد  فهدددذا أرمدددوذج مددد  الشخ دددلي  اإلاددد -

 اإلالملةا ل،تخذهي ج،ل ال حوس ق صس  اب الط يق.
 ـــــــــــــــ
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 الشيخ محمد الخضر حسين
 

يحال تيبيخكي اإلالم  ف  الض يم صالح يث بكميذج مش فة لااامي، الذي    بوا الم ل 
ا صقا،ددل مدد  الكدديس  ام اددب فدد  الا ددل صالااددم صالجهدديد ا صا ،دد  مدد  هددؤال، مغمددوبصن 

 م  يا فهم .
صادداحيصل فدد  هددذه المضيلددة  دد ض حلدديس  اددم مدد  هددؤال، الاامددي، ام ددليا صاددت   فلدد  
أ   الضيبئ ا رموذجًي لا س   اب الاام صالتح ،ل صالتسالل صالجهيد صالمواقف الج يئة 

 . فمي أحوجكي مم يل  م  الاامي، الايما،  الذي  هم بحق صبثة امرسلي، .
محمدد  الخ دد  حلدد،  الددذغ يكتلددب إلددب أادد س   يضددة فدد  الااددم صالشدد  ا ح،ددث هددو: 

تاود أا ت  إلب الس،ه الام غ فد  باد س )طولضدة( جكدو  الجزا د ا صقد  بحدل صالد ه إلدب 
)راطددة( مدد  بددلد الج يدد  بتددورس ب ددحبة صدده ه )م ددطاب بدد   ددزصز( ح،كمددي د ددل 

فدد  الااددم أن مكهددي جدد ه االاددتاميب الا رلدد  الجزا دد ا صممددي يدد ل  اددب   اقددة أادد ت  
)م طاب ب   زصز( صأبدو جد ه ممد  )محمد  بد   دزصز(ا مد  أفي دل  امدي، تدورسا 
 ص يل  )محم  الما ( م  ابيب الاامي، صاين مو ع اإلجلل ف  الخلفة الا ميرلة .

 صاكتتبع حليس  يلمكي ف  م احل ثل 
ي دبج صرشدا ا ا ص ادب أب ده 1293امصلب : ف  تورس: ح،ث صل  الشلخ بكاطدة  ديي 

تس أ حليت  ف  أجوا، الس،ه الملام ا صاماد س الملدامة ا ثدم  -ااغ  يلم ملام  -صهو 
أ ذ الاام ف  راطة صاين ال يتا   مبيدئ  اوي ال ي  صصاي اهي ا صقد  ذاد  أن صال تد  
ق  لضكت  مع إ وارد  )ال اد اصغ( فد  الكحدو ص )اللداط ( فد  الاضد  المديل   ا صفد   ديي 

مددع أادد ت  إلددب الايصددمة ا فددتاام بيالبتدد ا   ا صحادد  الضدد  ن ممددي  ولدد   ارتضددل 1306
االرتظدديي بجدديمع الزيتورددة فجدد  صاجتهدد  صثدديب   اددب مواصدداة الااددم ا حتددب صدديب م دديب 
إ جددددي  أادددديتذت  ص يبفلدددد  ا ح،ددددث دبس  اددددب أاددددتيذه )ادددديلم أبددددو حيجددددب( صددددحلا 

ذي  ) م  ب  الشلخ( ص البخيبغ ا ص ك  أ ذ م،ول  اإلصلحلة صأ ذ التال،     أاتي
ردديل شددهيدس )التطويددع( التدد  تخددول حيماهددي إلضددي،  1316)محمدد  الكجدديب( ا صفدد   دديي 

الددد بصس فددد  الزيتوردددة تطو دددًي صايرددده هدددذه الط يضدددة دببدددًي لاظاددد  بيلمكيصدددب الااملدددة 
صم، ارًي لاخس س صالت بيب  اب مهكة التاالم ا فاظمه مايرتد  فد  رادوس زمل د  ا صذاع 
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لد حتدب صديب مد  قديدس الا د  صذصغ الكادوذ ا صأ جدب بد  طابدة الزيتوردة ص،ت  ف  الدس
صايرده الح ادة الا  يدة هكديل فد  حيجدة إلبد از رشد س دصبيدة تكطدق بالديرهي ا صلدم يادد  
يوجدد   رددذال بتددورس اددو  ال ددحف . فضدديي بإرشددي، مجاتدد  )اللددايدس الاظمددب( فكيلدده 

مه بد  مد  رز دة الح يدة فد  إ جي  الاامي، صامدبدي، صادي، با دهم صد صبهي لمدي اتلد
الكض  صاحت اي التا ،د  اللدالم ا صلتاي،د هي فدتا بدي  االجتهديد ح،دث قديل الشدلخ  كد  فد  

 مض مة الا د امصل :
).. إن د و  أن بي  االجتهيد ق  أ اق د و  ال تلمع إال إذا أيد هي دل،دل يدوازن فد  

 قوت  ال ل،ل الذغ فتا ب  بي  االجتهيد( .
 امي جي، ف  المض مة أي ًي يتم ل ف  : صاين مكهج المجاة

 افتتيحلة ل ل   د تحث  اب المحيفظة  اب مج ري صتيبيخكي . -1
 تا ض لا،ون المبيحث الااملة . -2
 مي ياون م قيس ل كي ة الشا  صالك   . -3
 ام لق الف تكح   صبم تلتالم . -4
 امائاة صالمضت حي  . -5
 الخيتمة صملي ل شتب . -6

ب  هددذه المجاددة فمددد  ف ا ددًي اس،دد ًا فدد  م،دد ان ال ضيفددة اإلاددلملة صتلدديبق صهاددذا صدد 
الاامي، صال تي  لامشيباة ف،هي حتب أ اضهي الملتام  الا رل  ح،كمي تا ض لهجومهدي 

هددد أغ بادد  م دد   دديي صاحدد  فضددب  اددب صدد صبهي ا فيتجهدده إلددب الشددلخ  1322 دديي 
ثدددم تدددولب ق دددي، )بكدددزب (  ددديي  الجمعلدددي  ال ادددملة ص ، هدددي للشدددت ال فددد  أ ميلهدددي ا

مع الخطيبة صالت بيس بجيماهي ا صح ثه اشتبيكي  ب،  المواطك،  صالملدتام   1323
ا فتطوب امم  ا صأ اكه امحاديي الا فلدة ص طاده ال دحف ا صادج  أص راد  ماظدم 
ذصغ الشان م  الضيدس صالما  ي  فاصبحه ال ح اة تسد ص مد  الطدل  محمولدة  الد  

ملؤصلون شذبًا ا   وصًي با  إ  ا  الطل     التاادلم. صفد  هدذا . فكظ  إلل  ال
الجو الماه   صالمحسول بيلمؤام ا  دفع ب  ال ،ق إلب طاب حليت  الا  يدة صالامالدة 
فدد   دديبج تددورس ا   وصددًي صأردد  مددد  أر دديب )الجيماددة اإلاددلملة( الددذي  يؤمكدددون 

 بخ مة اإلالي   مة ال ت ،ق بهي ح صد امصطين .
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إللضي، المحي  ا  صال بصس فاضد   1327با س اا ا  متواللة بيد ًي بيلجزا    يي  فضيي
ت ح،بددًي مدد   امي هددي ا صايردده هددذه ال حاددة ب ايددة ج يدد س شدد ع بادد هي فدد  إ دد اد رالدد  
صأف ددديبه اإلصدددلحلة . ثدددم  ددديد إلدددب تدددورس لمزاصلدددة التددد بيس . صاشدددت ل فددد  مكددديظ س 

لكجدديح فحدددز ذلددك فددد  رالدد  للدددلط س بصح لاتدد بيس مددد  ال بجددة امصلدددب ا فحدد ي مددد  ا
 المحيبيس  اب الحليس الااملة ف  با ه .

صجهده إللد  تهمدة بددث الاد ا، لاغد   ا صالادلمي ف رلدي ا فدلمم صجهدد   1329صفد   ديي 
صددو  الشدد ق ا صزاب ا ،دد ًا مدد  با اردد  ا صزاب  يلدد  فدد  اآلاددتيرة صلاددل هددذه ال حاددة 

ل . ثم  يد لتدورس فادم يطدب لد  المضديي الكتشي  أغ محل مكهي ياض  فل    ي الت حي
 صالملتام  م  صبا  .

 الم حاة ال يرلة :   ي االاتض اب
مع أا ت  صم   مكهي أ واه الايلمين الما  صزي  الايبد ي   1330صصل دمشق  يي 

ا فا،  الشلخ )محم  الخ   حلد، ( م بادًي بيلم بادة اللداطيرلة ا صألضدب فد  جديمع 
به ال اامي،  ا،هيا صتوثضه ب،كد  صبد،   امدي، الشديي ال داة صبخيصدة بك  أملة دبصاًي ق  

الشلخ السلطيبا صالشلخ الضيام  ا صلمي ايره  رذال ااة الح ي  الحجيزية ايل ة إلدب 
 صل  ف  هذه ال حاة ق ، س مطااهي : 1331الم يكة المكوبس زاب الملج  الكسوغ  يي 

  يً أح،لك صاآلميق ت ال م ماًي اار  أح ص بيلللي مود
صف  هدذه الاتد س شد ه الحكد،  إلدب تدورس الخ د ا،ا فزابهدي صلد  فد  ديوارد  ذا يدي  فد  

 . 134ا  26ال احي  
صاددين الشددلخ دا مددًي مددي يدد  و لم ددي، بدد،  الادد   صا ددوارهم امتدد ال ح،كمددي بدد أ  الكادد س 
الضوملددة تاددد قهم. صقددد  ذهدددب إلدددب اآلادددتيرةا صلضدد  صزيددد  الح بلدددة )أردددوب بيشدددي( فدددي ت،  

 لاضام الا ب  هكيل فا   د ،اة ال صلةا فاص،ب بخ،بة أمل لاواقدع المدؤلم الدذغ مح باً 
لملدد  صب ه بليددي الادد، ا فكجدد  بصحدد  ال س،دد س تتمددزق صهدد  تدد   دصلددة الخلفددة تحت دد  

 صقيل ف  ق ، س )باي،  اب مج   ي ع( :
 أدمب فؤادغ أن أب  الد أقلي ت اف ف  ق،ود

 اك، صأب  الياة أمت  ف  اب ة الخ م ال
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هد أباا  )أروب بيشي( إلب ب ل،  ف  مهمة بادملة ا صلااهدي لامشديباة  1333صف   يي 
ف  بث ال  يية ف  صاو  المغيببدة صالتورلد،،  دا دل الجدلش الا رلد  صاماد   فد  
ألميرلدي لحماهددم  ادب الك دديل  دد  ف رلدي ا أص التطددوع فدد  الح ادي  الجهيديددة . صظددل 

املميرلة صقيي بمهمت  أحل  اليي ا صق  رضدل لكدي مد   هكيل تلاة أشه  أتض  ف،هي الاغة
بحاتدد  هددذه رمدديذج ط،بددة ممددي يحلدد  اقتبيادد  ا لمددي فلدد  مدد  الحددث  اددب الااددم صالجدد  

ا  164ا  155صاللمو . رجد هي ما قدة فد  اتبد  فاد  اتدي  )اله ايدة اإلادلملة( ص 
صجد   يلد  ا صلمدي  ديد لآلادتيرة  135ا صف  اتيبد  )دباادي  فد  الشد ياة( ص  175

 1334قدد  مددي  ف دديقه بدد  السادد  ا ص دديد إلددب دمشددق ا في تضادد  )جمدديل بيشددي(  دديي 
بتهمة  ام  بيلح اي  الل ية المايدية لدت ال ا صماث ف  اللج  اكة صأبباة أشه  
ب  ه با هي ايحت  ا صأطاق اد اح  فاديد لآلادتيرة فابادل فد  مهمدة أ د   ملميرلدي . 

 - بيس ب لثدددة مايهددد  هددد  : )الم بادددة اللددداطيرلة ثدددم  ددديد إلدددب دمشدددق ا صتدددولب التددد
الم باة الا ميرلة( ثم رزح    دمشدق التد  أحسهدي ح،كمدي أصد ب  -الم باة الالا ية 

 -لمي قيي ب     ف رلي م  رشيطي  ف  بحلت  مصببي  -  ه حام غليب  بيإل  اي 
تورسا صل    صذلك با  د ول الملتام  الا رل  إلب اوبيةا صاين أما  أن ياود إلب

 إبادس   شي،  أن ت ون م   ه  مطيف  ام ،  ا صبهذا تتم الم حاة ال يرلة .
 الم حاة ال يل ة : م  

فوجدد  بهددي صدداوس مدد  أصدد قي   الددذي  تادد    ادد،هم ب مشددق  1339صقدد  صصدداهي  دديي 
صمددددكهم: )محددددب الدددد ي  الخط،ددددب( صرظدددد ًا لمايرتدددد  الااملددددة صامدبلددددة اشددددتغل بيل تيبددددة 

ا صاددين الالمددة )أحمدد  تلمددوب( مدد  أصل مدد  قدد ب الشددلخ فدد   امدد  صأدبدد  .  صالتح يدد 
فلددي  ه صتوطدد   الالقددة ب،كهمددي. ثددم الددست  داب ال تددب الم دد ية . مددع رشدديط  فدد  
ال بصس صالمحي  ا  صق ي لدزه  ممتحكًي أميي لجكة م  الاامي، اكتشاه  فديق  امد  

يلملدة( فاصدبا مد  ابديب اماديتذس ا في جسه ب  أيمدي إ جدي  فكديل  ادب أثد  ذلدك )الا
أصدد ب  1344فدد  االددة )أصددول الدد ي  صالتخ ددص( الثكتدد   شدد س اددكة ا صفدد   دديي 

كتدي  )رضدد  اتددي  اإلاددلي صأصددول الحاددم( بد فلد   اددب الشددلخ ) ادد   سدد  الدد زاق( 
فلمدي افتدد اه  ادب اإلاددلي مد  د وتدد  المشدسوهة لاا ددل بد،  الدد ي  صال صلدة ا صفدد   دديي 

)رضدد  اتددي  فدد  الشددا  الجدديها ( بدًا  اددب طدد  حلدد،  فلمددي  أصدد ب اتيبدد  1345
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ز م  ف  ق لة ارتحيل الشا  الجيها  صمي  مك  م  افت ا،ا     الضد  ن ال د يم . 
هددد شدديبل فدد  تااددلس جمعلددة الشددبين الملددام، ا صفدد  اللددكة رالددهي  1346صفدد   دديي 

إللددد  الددد ي  أادددس جمعلدددة )اله ايدددة اإلادددلملة( صالتددد  ايرددده تهددد   لاالددديي بمدددي ي شددد  
الحكلددف مدد   اددم ردديفع صأد  بفلددع مددع اللددا  لاتادديب  بدد،  الملددام،  صرشدد  حضددي ق 
اإلالي صمضيصمة مات يي    وم ا صص ب  كهي مجاة بيامهي ه  للين حيلهيا صف  

امزهدد  حيللددًي( صتددولب ب ياددة تح ي هددي  -هددد صدد ب  مجاددة )رددوب اإلاددلي  1349 دديي 
لجكلدددلة الم ددد ية ثدددم صددديب   دددوًا بددديلمجمع مدددكا ا 1351فتددد س طويادددة . صفددد   ددديي 

تضدد ي  1370الاغددوغ . ثددم تددولب ب ياددة تح يدد  مجاددة )لددوا، اإلاددلي( مدد س . صفدد   دديي 
بطادددددب   دددددوية جمعلدددددة ابددددديب الاامدددددي، فكيلهدددددي ببح ددددد  )الالددددديس فددددد  الاغدددددة( صفددددد  

هددد تددولب مشددلخة امزهدد  صفدد  ذهكدد  بادديلة طيلمددي تمكددب الدديي امزهدد   21/12/1371
ذا الاب، ب س  صج  صف   ه ه أبال ص ديظ مد  امزهد  إلدب اللدودان بهيا صتحمل ه

صالالمي جكوب ا صاين ي  ب بأغ اإلالي ف  المواقدف الحيادمةا ص مدل  ادب ات ديل 
امزهددد  بددديلمجتمع صاادددتم   ادددب هدددذا المكدددوالا صلمدددي لدددم ياددد  لدزهددد  مدددي أباد أبدددب إال 

 االاتضيلة .
لمواقف الج يئة الت  ت ل  ادب شدجي ت  ا صالب  م   تم هذا المضيلة بذا  با  م  ا

صأردد  ال يخشددب فدد  قددول الحددق لومددة ال ددم شددار  شددان  ،دد ه مدد   امددي، اللدداف الددذي  
 ص  وا بيلحق ف  صج  الطغلين ف  ال زمين صماين .

ح،كمدي اددين فدد  تددورس لدم تمكادد  صظلاتدد  مدد  الالديي بواجبدد  فدد  الدد  وس صاإلصددلح  -1
ا ا   اب السلد ا فض  ألضب فد  رديدغ )قد مي، م بادة بيل  م م  أن االاتاميب يكلخ با

 محي  ت  )الح ية ف  اإلالي( صالت  قيل ف،هي : 1324ال يدالة(  يي 
)إن اممة الت  با،ه باف اد متوحشة تجوس  للهدي ا أص حاومدة جدي  س تلدوقهي بلدوط 

 االاتس اد ه  اممة الت  ر اهي ب اة االاتعبيد صركا   كهي لضب الح ية( .
ثدددم بددد،   حالضتددد  الشدددوب  صالملددديصاس ا ثدددم تحددد    ددد  حدددق الكددديس فددد  حاددد  اممدددوال 
صام دد اض صالدد مي، صالدد ي  ص طددي  اممدد ا، . ثددم بدد،   اآلثدديب اللدد،ئة للاددتس اد صهددذه 
المحي  س م  دباايت  الت  ت ل  ادب شدجي ت  ص ادب رز تد  المباد س لاح يدة الملدؤصلة 

 المًي .صفهم  لمكهج اإلالي فهمًي باالًي ا
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   دددده  الدددد  اللدددداطة الملددددتام س االشددددت ال فدددد  المحامددددة  1326صفدددد   دددديي  -2
المختاطددة التدد  ياددون أحدد  ط ف،هددي أجكسلددًي . فدد ف  أن ياددون قي ددلًي أص ملتشدديبًا فدد  

 ظل االاتاميب . صلخ مة م يلح  صتحه إم س قيرون ال يحام بمي أرزل   .
اين  رذال طيلبًي ف  أصول ال ي  إبدين  صال أزال أذا  مي ق    ا،كي أاتيذ أزه غ  -3

ب ياة الشلخ لدزه  ا ح،  د دي أحد  أ  دي، مجادس ال دوبس إلدب ملديصاس الجكلد،  فد  
الم، ا  ا صلمي  ادم الشدلخ بدذلك ات دل بهدم صأردذبهم إن لدم يت اجادوا  د  مدي ق،دل فإرد  

 ا ادد،ابس ااكدد  صيلددتكا  الشدداب لزلزلددة الحاومددة ال تدد ا هي  اددب حاددم مدد  أحادديي  
 ف ين ل  مي أباد .

 أصا   حليت 
ف  أصا   حليت  ياضد  المحي د ا   -بحم   -صااتم  الشلخ محم  الخ   حل،  

صيم  المجل  صال دحف بمضيالتد  صدبااديت  الالمدةا بديل  م ممدي ا تد اه مد  اسد  اللد  
صالحيجددددة إلددددب ال احددددة صهددددذا لددددلس   يبددددًي  مدددد    فكددددي مشددددواب حليتدددد  المادددد ، بيلجدددد  

 جتهيد صالجهيد .صاال
صاددين أماددد  أن يددد   اممدددة متحددد س صمت ددديمكة لت دددون امدددي أباد    ،ددد  أمدددة أ  جددده 

 لاكيسا صحلب  أر  ق ي ال  ،  ممي الرج ه  ك  ال  ،  م   امي، هذا الزمين .
هد ارتضل إلب بحي    ا صدف  ف  مضس س أص قي    ل تلموب جزاه    1377صف   يي 

 جزا، ا صبحم  بحمة صاااة ا ص اي    كي ص ك  .   اإلالي  ،  ال
 ـــــــــــــــ
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 محمد متولي الشعراوي 
 

 اددم بدديبز مدد  أ ددلي الدد  وس اإلاددلملة ا صامدديي فدد ض رالدد  ا صحادد  لهددي فدد  ذاكدد س 
التدديبيخ مايرددًي بدديبزًا اواحدد  مدد  ابدديب المالدد ي  ا صا دديحب أصل تالدد،  شدداوغ ايمددل 

 ي  ام الد ازغ صالطسد غ صالض طسد  صابد  ا ،د  ص ،د هم ادهًل لاض  ن ال  يم ا صأصل م  ق
 مللوبًا تتليبق إلب امي   الاواي قسل الاامي، ا صالاامي، قسل الاواي .

 مول ه
ي ا بض يدة "دقديدصس" ا م ادز م،ده  مد  ا 1911أب يل  ديي  15صل  الشا اصغ يوي  -

 بمحيفظة ال قهالة ا بجمهوبية م   الا بلة .
ل دد يم صهددو فدد  ادد  الحيديددة  شدد س ا صالتحددق بماهدد  الزقدديزيق الدد يك  حادد  الضدد  ن ا -

 االبت ا   ا ثم اإل  ادغ ا فيل يروغ .
 ي .1941ح ل  اب شهيدس الايلملة م  االة الاغة الا بلة بيلضيه س اكة  -
 دد،  م باددًي بيلماهدد  الدد يك  بطكطددي ا ثددم ارتضددل إلددب الزقدديزيق ثددم إلددب االادداك بية ا  -

مدد س ثددل  اددكوا  فضددب ا ادديف  بادد هي إلددب اللدداودية  ددم  البا ددة  صااددتم  ت بيلدد 
ي ا صف  1950للامل أاتيذًا لاش ياة بجيماة أي الض   بماة الما مة اكة  -امزه ية 

سه  اددب إثدد ه 1963 دديي  ددح  ي حدد    ددل  بدد،  جمدديل  س الكيصدد  صالماددك ادداود ار
لخ امزهدد  الشددلخ البا دة امزه يددة ا فادديد إلددب م د  ا صتددولب مك ددب مدد ي  ماتدب شدد

 حل  مامون .
صاديف  الشدلخ مد س أ د   إلدب الجزا د  ب للدًي لبا دة امزهد  ا صبضد  بهدي م بادًي لمد س  -

ابع اكوا  ا قسل أن ياود إلب م د  صيتدولب مك دب مد ي  أصقدي  محيفظدة الغ بلدة 
 ا ثم با  ذلك صا،ًل لدزه  الش يف .

ممد صح اديلم ا صل د  صقدع  دل   ي ا ت،د  صزيد ًا لدصقدي  فد  صزابس1976ف  ادكة  -
ب،ك  صب،  الليدا  "ب لس الجمهوبية" فت ل الوزابس ا صايف  إلب اللاودية صلم ياد  إال 

 ي .1981با  مضتل الليدا  اكة 
 روب  اب روب
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    الكيس الشلخ الشا اصغ ا صتوثضه صداتهم بد  ا صمحسدتهم لد  مد   دلل الس رديمج 
ادين يالد  فلد  اتدي    الازيدز ا صقد  بد أ هدذا  التاازيور  "روب  اب ردوب" صهدو الدذغ

الس ريمج ف  اللدبا،كي  مد  هدذا الضد ن ا صمد   للد  ذاع صد،ه الشدا اصغ فد  م د  
صالاددديلم الا بددد  صاإلادددلم  ا صمددد  التالازيدددون الم ددد غ ارتضدددل الس رددديمج إلدددب إذا دددي  

 صتالازيوري  الايلم اإلالم  اا  تض يبًي .
لاض  ن  ية م   يي    ا صاين إذا جادس يالد  ادان المد  كين الشا اصغ ف  تال، ه 

 حبي  لؤلؤ ارا طه م  اا هي فه  تكح ب متتيباة ف  اهولة صيل  .
  واص ماينٍ 

فدد  تالدد، ه ااردد   ددوَّاٌص يغددوص فدد  بحدديب الماددير  صالخددواط  ا  -بحمدد     -كددين 
دْه شدغي   لللتخ ج ال بب صالجواه  ا فدإذا ادماه عبيباتد  ا صتتب ْاده إشديب  ات  ا صال م ل 

قابك  واط ره الذالة ا صح  كه  اجي  رالك بصحيرليتر  الزالة قاه  : إرد  ل ض د  مااَّدم ا 
ددم ا ال يادديد المدد  يخاددب  اددب ادديما  مهمددي اددين ملددتواه فدد  الااددم ا أص  ددٌ  مرا هَّ أص ف ط 

 ق بت   اب الاهم ا فهو امي ق،ل اللهل الممتكع .
 اددٌم دق،ددق ا ص يلبددًي مددي يرضدد ي فدد  قوالددب صدديبمة ا صلغددة  ص اددب ب ددم أن  اددم التالدد، 

صددددعبة  يللدددددة ا إال أن الشدددددا اصغ رجدددددا فددددد  تض يدددددب الجمدددددل المكطالدددددة الاوي دددددة ا 
صالملي ل الكحوية ال الضة ا صاذلك المادير  اإلشديبية المرحا  ضدة ا صصصدل بدذلك ااد  إلدب 

لس،دو  ا صالملديج  التد  أفهيي ايمعل  ا حتب بيته أحيدي   ق يبة ج ًا م  الكيس ف  ا
يكتضدددل ف،هدددي مددد  أق دددب م ددد  إلدددب أق ددديهي ا حتدددب صددديب الكددديس يكتظددد صن مو ددد  

 ب ريمج  لللتمتاوا بلميع تال، ه المبيبل .
لض   يش الشا اصغ مع الض  ن ياام  لاكيس صيتاام مك  ا صيدؤد  الكديس صيتداد  ماهدم 

بللطًي متوا اًي ا ب م ااة  -بحم     -ا فتخاَّق با لق  ا صتاد  بثداب  ا فايش 
شدده ت  ا صاحتاددي، الماددول صاممدد ا، صالوجهددي، صال سدد ا، بدد  ا صاددين يح،ددب حلدديس بلددلطة 

  اب ط يضة ا اس الالح،  .
كددين الشدددلخ مالوفدددًي محسوبددًي ا يالاددد  الكددديس صيحسورددد  ل دداي، رالددد  ا صلطدددف ماشددد ه ا 

 صحل  د يبت  مع مهيبة الاامي، صصقيبهم .
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حتدب إرد  تسد ع مد س  -ادع ال د ا، ا ا ،د  اإلراديق فد  ادس،ل   تاديلب كين الشا اصغ صا
 بما،ون جكل  م  غ لامايه  امزه ية .

صمددي زال الشددلخ الشدددا اصغ ملددتم ًا فدد  التالددد،  إلددب أصا دد  حليتددد  ا صقس،ددل أن يمكاددد  
 الم ض الذغ  يرب مك  قسل صفيت  بخملة  ش  شه ًا .

 صفيس الشلخ
ي ارتضادده الدد صح إلددب 17/6/1998هددد الموافددق 1419  صددا 22صفدد  صددبيح امبباددي، 

 بيبيهي ا صفض   اممة  امًي     م  أ لمهي البيبزي  .
صارتهز ال وفلة محبة الكيس لاشا اصغ فاقيموا ل  مضيمًي ف  محيفظة ال قهالة ا صز موا 

 أر  اين م  أكيب  أ مة الط يضة . صمحس  امصللي، ا صمضسا  ام تي  .
شا اصغ ا ص اي  ك  ا صجيزاه    الض  ن  ، ًا ا ص وض الملام،   ، ًا مكد  بحم   ال

 .  م، 
--------------- 

 2 الشيخ الشعراوي 
 

    باااوب  الاذ  البللب ف  تال،  الض  نا صاين ت ا،زه  اب الكضيط اإليميرلة فد  
يي  تال، ه جاا  يضت   م  قادو  الكديسا صبخيصدة صأن أاداوب  يكيادب جملدع الملدتو 

 صال ضيفي . 
 إر  الشلخ محم  متول  الشا اصغ أشه  م  فل  الض  ن ف     ري.   

 مول ه صتاالم  
ي بض يدة دقدديدصس  1911أب يدل  دديي  5صلد  ف د،اة الشددلخ محمد  متددول  الشدا اصغ فدد  

 م از م،ه  م  بمحيفظة ال قهالة صحا  الض  ن ال  يم ف  الحيدية  ش س م   م ه. 
حق الشلخ الشدا اصغ بماهد  الزقديزيق االبتد ا   امزهد غا صأظهد  ي الت 1926ف   يي 

رسو ددًي مكدددذ ال ددغ  فددد  حاظددد  لاشددا  صالمددداثوب مدد  الضدددول صالحادددما ثددم ح دددل  ادددب 
يا صد ل الماه  ال يروغا صزاد اهتميمد  بيلشدا  1923الشهيدس االبت ا لة امزه ية اكة 

ًلدي التحدديد الطابدةا صب لًلددي صامد ا ص حظدب بمايردة  يصددة بد،  زمل دد ا في تديبصه ب ل
لجمعلدددة امدبدددي، بيلزقددديزيقا صادددين ماددد  فددد  ذلدددك الوقددده الددد اتوب محمددد   سددد  المدددكام 
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 اديجبا صالشددي   طديه  أبددو فيشديا صاماددتيذ  يلد  محمدد   يلد  صالدد اتوب أحمد  هلاددل 
 صال اتوب حل  جيدا صايروا يا  ون  ال  مي ياتسون. 

اصغا  كدد مي أباد لدد  صالدد ه إلحيقدد  بدديمزه  صايردده رضطددة تحددول فدد  حلدديس الشددلخ الشددا  
الش يف بيلضيه سا صاين الشلخ الشا اصغ يود أن يبضب مع إ وت  لزبا ة امبضا صل   
إصددد اب الوالدددد  دفادددد  الصددددطحيب  إلددددب الضددديه سا صدفددددع الم دددد صفي  صتجه،ددددز الماددددين 

 لالا . 
مهدي  ال تدب فمي اين م  الشلخ إال أن اشت ط  ادب صالد ه أن يشدت غ لد  املدي  مد  أ

فدد  التدد ا  صالاغددة ص اددوي الضدد  ن صالتايادد،  صاتددب الحدد يث الكسددوغ الشدد يفا اكددوع مدد  
 التاج،ز حتب ي  ب صال ه باودت  إلب الض ية. 

ل   صال ه فط  إلب تاك الح،اةا صاشت   ل  ال مي طاب قي ًل لد : أردي أ ادم يدي بكد  أن 
هي لتزصي ل بهي ا  تكهدل مد  جملع هذه ال تب للله مض بس  الكا صل ك   ث   ش ا،

 الاام. 
فمدي ادين أمديي الشدلخ إال أن يطلدع صالد ها صيتحد   ب ستد  فد  الادودس إلدب الض يدةا فا دذ 

 يغت   م  الااما صياتهم مك  ال مي تضع  ال   ،كيه. 
يا صارشغل بيلح ادة الوطكلدة صالح ادة 1937صالتحق الشا اصغ باالة الاغة الا بلة اكة 

ي ارددد لاه مددد  امزهددد  الشددد يفا صمددد  امزهددد    جددده 1919ادددكة امزه يدددةا ف دددوبس 
المكشدوبا  التد  تاسد   د  ادخب الم د ي،   د  اإلرجا،دز المحتاد، . صلدم ياد  ماهد  
الزقيزيق با،ً ا    قااة امزه  الشيمخة ف  الضيه سا ف ين الشدلخ يزحدف هدو صزمل د  

أك دد  مدد  مدد سا  إلددب ادديحي  امزهدد  صأبصقتدد ا صياضددب بيلخطددب ممددي    دد  لل تضدديل
 ي. 1934صاين صقتهي ب لًلي التحيد الطابة اكة 

 الت بج الوظلا 
 ي. 1943يا صح ل  اب الايلملة مع إجيزس الت بيس  يي  1940تخ ج الشلخ  يي  

با  تخ ج   د،  الشدا اصغ فد  الماهد  الد يك  بطكطديا ثدم ارتضدل باد  ذلدك إلدب الماهد  
ادداك بية صبادد  فتدد س  سدد س طوياددة ارتضددل الشددلخ الدد يك  بيلزقدديزيق ثددم الماهدد  الدد يك  بيإل

للامدددل أادددتيًذا لاشددد ياة بجيمادددة أي  1950الشدددا اصغ إلدددب الامدددل فددد  اللددداودية  ددديي 
 الض  . 
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صلض  ا دط  الشدلخ الشدا اصغ أن يد ب  س مديدس الاضي د  ب دم تخ  د  أصدًل فد  الاغدة 
أن ي سه تاوق   صهذا ف  ح  ذات  يشال صاوبة اس، س إال أن الشلخ الشا اصغ ااتطيع

 1963ف  ت بيس هذه الميدس ل بجة اس، س القه ااتحلدين صتضد ي  الجملدع. صفد   ديي 
ح   الخل  ب،  ال  لس جميل  س  الكيص  صب،  الماك ااود. ص اب أث  ذلك مكدع 
ال  لس  س  الكيص  الشلخ الشا اصغ م  الاودس ثيرلة إلب اللاودية ص د،  فد  الضديه س 

مزهدد  الشدد يف الشددلخ حلدد  مددامون. ثددم ادديف  بادد  ذلددك الشددلخ مدد يً ا لماتددب شددلخ ا
الشا اصغ إلب الجزا د  ب لًلدي لبا دة امزهد  هكديل صمادث بديلجزا   حدوال  ادبع ادكوا  

ا صقدد  تددالم 1967ق دديهي فدد  التدد بيس صأثكددي، صجددوده فدد  الجزا دد  حدد ثه ر لددة يور،ددو 
هددي م د  صاممددة الا بلددة الشدلخ الشددا اصغ ا ،دً ا مقلددب الهدزا م الالددا ية التدد  مك،ده ب

صح،   يد الشلخ الشا اصغ إلب الضيه س ص د،  مد يً ا مصقدي  محيفظدة الغ بلدة فتد سا ثدم 
صادد،ل لادد  وس صالا دد ا ثددم صادد،ًل لدزهدد  ثددم  دديد ثيرلددة إلددب المما ددة الا بلددة اللدداوديةا 

 ح،ث قيي بيلت بيس ف  جيماة الماك  س  الازيز. 
ممد صح اديلم ب دلس الدوزبا،  ردذال أ  دي، صزابتدد ا ي ا تديب اللد،  1976صفد  ردوفمس  

صأاك  إلب الشلخ الشدا اصغ صزابس امصقدي  صشدئون امزهد . فظدل الشدا اصغ فد  الدوزابس 
 ي. 1978حتب أكتوب   يي 

صبادد  أن تدد ل ب ددمة ط،بددة  اددب جسدد،  الحلدديس االقت دديدية فدد  م دد ا فهددو أصل مدد  
م دد  صهددو )بكددك فل ددل( ح،ددث إن  أصدد ب قدد اًبا صزابًيددي بإرشددي، أصل بكددك إاددلم  فدد 

هددذا مدد  ا ت يصددي  صزيدد  االقت دديد أص الميللددة )د. حيمدد  اللددييا فدد  هددذه الاتدد س(ا 
 الذغ فو  ا صصافض  مجاس الشاب  اب ذلك. 

صقيل ف  ذلك: إرك  با ،ه صج    فل  صلم أجال فد  بديل  أحدً ا مركد   امده بحادم 
رلدددين أص تاشدددل فلددد  الجمي دددة هدددو تجددديبب  فددد  الحلددديس أن أغ مو دددوع ياشدددل فلددد  اإل

المو ددوع الددذغ يدد  ل هددو  الشددخص أص أهددوا، الجمي ددي  فلدد . أمددي إذا ادديروا جملًاددي 
صدديدبي   دد  هددو  الحددق ص دد  مدد ادها فددل يمادد  أبددً ا أن يهزمددواا صحدد،  تدد  ل أهددوا، 

 الكيس أص امشخيصا  اب  ،  م اد  ا تتخاب ي   . 
 بمجمدددع الاغدددة الا بلدددة )مجمدددع الخيلددد ي (. ي ا ت،ددد  ف ددد،ات    دددواً 1987صفدد  ادددكة 

ظدد  زمددلله بمددي يا،ددق بدد  مدد  اامددي ا صجددي، ار ددميم  بادد  ح ددول   اددب أ اسلددة  صق َّ
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  ددًوا(. صقدديل يومهددي: مددي أاددا ر  بهددذا الاضددي،ا الددذغ ف حدده بدد  ف ًحددي 40امصددوا  )
ا  اب حاضي : ف حه ب  ت شلًحي ل ا صف حه ب  ت جلًحي ل ا صف حده بد  اادتابياًل لد 

مردد  ت دد يم رشددا  دد  إلحدديق ال  دد  لحددوقا صاإللحدديق ااددت  ي،ا أد ددو   بدد  ي، رسلدد  
محمددد  صددداب    الددد  صادددام: الاهدددم إرددد  أادددتا،ذل مددد  ادددل  مدددل أبد  بددد  صجهدددك 
مخيلطًي فل   ، ل. فح،  بشحه م  هذا المجمع  مكه با  ذلدك أركدي فد   ،د  دا دما 

 ا ادالك  الدبا : هدل قساده االر دميي صأركي لد  رخادو مد  الخ،د  مدي داي ف،كدي اتدي  
إلددب مجمددع الخيلدد ي ا صهددل اتددب الخاددود محدد   صاددين بدغ: إن الخاددود رلددس ا صهددذا 
المجمدددع ماادددف بيلا بلدددةا صالاغدددة الا بلدددة لاضددد  نا فددديلمجمع لاضددد  نا صادددلخا  المجمدددع 

 بخاود الض  ن
 أا س الشا اصغ 

بغبة صال ه الذغ ا تيب لد  زصجتد ا تزصج الشلخ الشا اصغ صهو ف  االبت ا لة بكي،  اب 
صصافق الشلخ  اب ا تلديبها صادين ا تلديًبا ط،ًبدي لدم يتعبد  فد  حليتد ا صأرجدب الشدا اصغ 
ثلثدددة أصالد صبكتددد، ا امصالد: اددديم  ص سددد  الددد حلم صأحمددد ا صالسكتدددين فيطمدددة صصددديلحة. 

 . صاددين الشددلخ يدد   أن أصل  وامددل رجدديح الددزصاج هددو اال تلدديب صالضسددول مدد  الطدد ف،
ص   ت بلة أصالده يضول: أهم ش ، فد  الت بلدة هدو الضد صسا فدإن صجد   الضد صس ال ديلحة 

 الا ذهي الطال تضا،ً اا صأغ ح اة    ااول ا،ط يما  أن ته ي ال  ، . 
فيلطال يجب أن يد   ج،دً اا صهكديل فد ق بد،  أن يدتاام الطادل صأن ت بد  فلد  مضومدي  

تهلا  للاتابيل صالو   بمدي حولد ا أغ إذا مدي الحليسا فيلطال إذا مي تح اه ما يت  ص 
تهلددا  أذردد  لالددمعا ص ،كدديه لا ليددةا صأرادد  لاشددما صأريمادد  لامددسا فلجددب أن ر ا دد  اددل 
ما يت  بلاواكي المؤد  ماد  صأميمد ا فك دون أذرد   د  ادل لاد  قسدلاا صر دون  ،كد  

    ال مشه  قسلا. 
ا،كدي أن رطسدق تاديللم اإلادلي فد  أدا، صاذا أبدري أن ر ب  أصالدري ت بلة إالملةا فإن  

الواجبي ا صاتضين الاملا صأن رذهب لا لس ف  مواق،تهيا صحد،  رسد أ امكدل رسد أ بيادم 
 ا صح،  ركته  مك  رضول: الحم   .. فإذا ب ري الطال صرح  راال ذلك فلو  يااا  

 ل لي. هو اآل   حتب صان لم رتح   إلل  ف  هذه امموبا فيلاال أهم م  ا
 الجوا ز الت  ح ل  ا،هي 
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مكا اإلميي الشا اصغ صايي االاتحضيق مد  ال بجدة امصلدب لمكيادبة باو د  اد  التضي د  
 ي قسل تا،،ك  صزيً ا لدصقي  صشئون امزه .  15/4/1976ف  

يا صصاديي فد  يدوي 1988ي ص يي 1983صمكا صايي الجمهوبية م  الطبضة امصلب  يي 
 ال  يس. 

  اتوباه الاخ ية ف  اآلدا  م  جيمات  المك وبس صالمكوفلة. ح ل  اب ال
ا تيبتدددد  بابطددددة الادددديلم اإلاددددلم  بماددددة الما مددددة   ددددًوا بيله،ئددددة التااللددددلة لمددددؤتم  
اإل جيز الاام  ف  الض  ن ال د يم صاللدكة الكسويدةا الدذغ تكظمد  ال ابطدةا ص هد   إللد  

الشدد علة صالااملددةا لتضددويم بت شدلا مدد  يدد اهم مدد  المحامدد،  فد  مختاددف التخ  ددي  
 امبحي  الوابدس إلب المؤتم . 

أ دد   حولددد   دد س بادددي ل جيمعلدددة مكهددي باددديلة ميجلددت،   كددد  بجيمادددة المكلددي د االدددة 
الت بلة د قلم أصول الت بلةا صق  تكيصله ال ايلة االادتايدس مد  اآلبا، الت بويدة لا د،اة 

 ف  م  .  الشلخ الشا اصغ ف  تطوي  أايل،ب الت بلة المايص س
ي صالذغ تاض ه ال  يي 1989جاات  محيفظة ال قهالة شخ لة المه جين ال ضيف  لايي 

لت ددد يم أحددد  أبكي هدددي البددديبزي ا صأ اكددده المحيفظدددة  ددد  ملددديبضة لك،دددل جدددوا ز تض ي يدددة 
صتشددجلعلةا  دد  حليتدد  صأ ميلدد  صدصبه فدد  الدد  وس اإلاددلملة محاًلدديا صدصلًلدديا صبصدد   

  لهي جوا ز ميللة  خمة.
 مؤلاي  الشلخ الشا اصغ 

لاشددلخ الشددا اصغ  دد د مدد  المؤلاددي ا قدديي  دد د مدد  محسلدد  بجماهددي صا دد ادهي لاكشدد ا 
 صأشه  هذه المؤلاي  صأ ظمهي تال،  الشا اصغ لاض  ن ال  يما صم  هذه المؤلاي : 

 اإلا ا، صالما اج. 
 أا اب بلم   ال حم  ال حلم. 

 اإلالي صالا   المايص . 
 الم أسا  ض، س صمكهج. اإلالي ص 

 الشوب  صالتش يع ف  اإلالي. 
 ال لس صأباين اإلالي. 

 الط يق إلب  . 
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 الاتيص . 
 لسلك الاهم لسلك. 

 اؤال صجوا  ف  الاض  اإلالم .  100
 الم أس امي أبادهي  . 

 ماجزس الض  ن. 
 م  فل  الض  ن. 
 رظ ا  ف  الض  ن. 

  اب مي  س الا   اإلالم . 
 الض ي، صالض ب. 

 هذا هو اإلالي. 
 المكتخب ف  تال،  الض  ن ال  يم. 

 الشي  
 شق الشلخ الشا اصغ د بحم    د الاغدة الا بلدةا ص د   بسل دة ااميتد  مدع بلديطة  

ف  امااو ا صجميل ف  التاس، ا صلض  اين لاشلخ بيع طويل مع الشا ا ف ين شي  ا 
المختااةا ص يصدة فد  التاس،د   د   مديل اممدة أيديي  يج،  التاس،  بيلشا  ف  المواقف

شددبيب ا  كدد مي اددين يشدديبل فدد  الامددل الددوطك  بيل امددي  الضويددة الماسدد سا صاددين الشددلخ 
يلتخ ي الشا  أي ًي ف  تال،  الض  ن ال  يما صتو لا ماير  اآليي ا ص ك مي يتذا  

 الشلخ الشا  اين يضول "  فور  شي  ًا" 
يضدددول: ح صددده  ادددب أن أتجددد  فددد  ق دددي  غ إلدددب الماكدددب ص ددد  مكهجددد  فددد  الشدددا  

المبيش  م  أق   ط يق.. بغ،  أن أحوي حولد  طدويل.. من هدذا يادون امقد   فد  
الوصول إلب أ ميق الضاو .  يصة إذا مي  س   ال امي  بللطة صصا دحة فد   ،د  

 رضص. صببمي هذا مع مخيطست  لااضل هو مي يغاب  اب أحيدي   اآلن لاكيس. 
 ول ف  ق ، س باكوان "مواب الكوب": يض

 أبيح  اللمدديح صاإلي ديب*****لك إب  يي ط،بة امردواب 
 صجلل الجميل ف،دك   يق*****ال ح مكي مي فل  م  أاد اب 

 تجتا   ك ل الب ي   ماكب*****فوق طوق الا،ون صامب يب 
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 الشا  صماير  اآليي 
  مذا ات  الت  رش تهي صحلاة امهد اي صيتح   إميي ال  يس ف ،اة الشلخ الشا اصغ ف

 ددد  تلددديبق أ  دددي، جمعلدددة امدبدددي، فددد  تحويدددل مادددير  اآليدددي  الض  رلدددة إلدددب ق دددي   
شددا . اددين مدد  ب،كهددي مددي أ جددب بهددي بفضددي، الشددلخ الشددا اصغ أشدد  اإل جددي  إلددب حدد  
طباهي  اب راضتهم صتوزياهي. يضول إميي ال  يس صمد  أبلدي  الشدا  التد  ا تدز بهديا مدي 

 ت  ف  تاك اآلصرة ف  ماكب ال زق صبلية الكيس ل . فض  قاه: قا
 تح   إلب ال زق أابيب  

 فإردك تجدهل  كدوار  
 صبزقدك يا    كوارك 

ص ك مي امع ا، ري الشدلخ الدذغ ادين يد بس لكدي التالد،  هدذه امبلدي  قديل لد : يدي صلد  
شدخص ااددم  هدذه لهدي ق دة  كدد ري فد  امد . فلدالت : مددي هد  الض دة: فضدديل: ق دة 

  صس ب  أذيكدة.. صادين شدي  ا بيلم يكدة ص ديقه بد  الحديلا فتدذا  صد اقت  مدع هشديي 
ب   س  المادك.. أيديي أن ادين أم،د  الم يكدة قسدل أن ي دبا الخالادة. فدذهب إلدب الشديي 
للاد ض تدازي حيلتد   الد  لااد  يجد  ف جددي ل  بد . صلمدي صصدل إللد  اادتاذن  ادب هشدديي 

يي   صس . ف د: هللا  إن الحيل ق   ديقه بد .. فضديل  صد ل. فلال  هشيي الف حيلك
 ل  هشيي: ألله أره الضي ل: 

 لض   امه صمي اإلش اق م   اض ***إن الذغ هدو بزق  او  يات،ك  
صااتط د هشيي متلي ل: فمي الذغ جااك تات  إلب الشيي صتطادب مكد .. فداح ج  د صس 

ؤمك، .. لضدد  ذادد   مكدد  رياددليا الددذغ قدديل لهشدديي: جددزال    كدد   ،دد ا يددي أم،دد  المدد
 صرسهه مك   يفل.. ثم   ج.. 

صبادد هي   ددب هشدديي مدد  رالدد  مردد  بد  دد صس مالددوب الخدديط .. صطاددب الضددي م  اددب 
 ددزا   ب،دده المدديل صأ دد  لادد صس ه يددة اس،دد س صحماوهددي  اددب الجمدديل.. صقدديي بهددي حدد اس 

ين هكددي صم ددب. ل،احضددوا بادد صس فدد  الط يددق.. صاامددي صصدداوا إلددب م حاددة يضدديل لهددم: ادد
صت  ب ذلك مع ال الم احل إلدب أن صصدل الحد اس إلدب الم يكدة.. فطد ق قي د  ال ادب 
البدي  صفدتا لد   د صس.. صقديل لد : أرددي بادول أم،د  المدؤمك،  هشديي.. فد د  د صس: صمدديذا 

 أفال ل اول أم،  المؤمك،  صق  بدر  صفال ب  مي ق    فتم  .. 
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م،دد  المددؤمك،  أباد أن يتحاددك بهدد ايي ثم،كددة فضدديل قي دد  الحدد اس: تمهددل يددي أ دد .. إن أ
ص ددي  أن تخدد ج صحدد ل بهددي.. فتطدديبدل الا ددوصا فت اددك تاددود إلددب الم يكددة صأباددل 
إللددك الهدد ايي ماكددي.. صبد  دد صس: اددو  أقساهددي صل دد  قددل مم،دد  المددؤمك،  لضدد  قادده ب،تددي 

 صرل،ه اآل  .. فلال  قي   الح اس: 
 

 مي هو  .. فضيل   صس: 
 ك  تطاب *** صلو قا   أتير  يا،كك  أااب ل  فلا،،

صهددذا يدد لك د فلمددي ي ددلا  إمدديي الدد  يس د  اددب حدد ص أادديتذتكي  اددب أن يكمددو فدد  اددل 
 إرلين موهست ا صيم صه بوقود التاوق. 

 مواقف صطكلة
صي صغ إميي ال  يس الشدلخ الشدا اصغ فد  مذا اتد  صقدي ع متا قدة الد ابب ب،كهدي أبلدي  مد  

ف  مكيابي  متكو ة.. ص  ج م  ال مكيابة امي هد   يدتد  الشا  طاسه مك  صقيلهي 
 ب بس ملتايد صمكهي مواقف صطكلة. 

يضددول الشددلخ: ص أتددذا  حاييددة اددوب غ عبدديس الددذغ فددتا  اددب الطددل  مدد   ك دد غ 
اممة صألضوا بارالهم ف  ملديه الك،دل شديه  الوطكلدة الخيلد  مبكدي، م د . فضد  حد   أن 

لشددده ا، الحددديد  صل ددد  الحاومدددة بف ددده.. فددديتاق  أباد  الجيمادددة إقيمدددة حادددل تددداب، 
إبددد اهلم ردددوب الددد ي  ب دددلس لجكدددة الوفددد  بيلزقددديزيق مدددع محمدددود ثيبددده ب دددلس الجيمادددة 
الم  ية  اب أن تضيي حااة التاب،  ف  أية م يكة بيمقديللم. صال يهدم أن تضديي بيلضديه س.. 

 دين البد  مد  صل   من الحاومة اين صا حي إص ابهي  اب ال ف  مغ حال تاب،  ف
التحييدل  ادب الموقددف.. صادين بطدل هددذا التحييدل   دو لجكددة الوفد  بيلزقديزيق حمدد غ 
الم  دديصغ الددذغ اد ددب صفدديس ج تدد  صأ ددذ  الكلددي، تبادد  صت دد خ.. صفدد  الملددي، أقدديي 
ا ادقي لاازا، صتجمع فل  المئي  صظكه الحاومة مصل صهاة أر  حضي  زا،.. صل   با  

ا  ذلك فطكه لحالضة امم .. با  أن أفاه زميي الموقدف صادين تواف  ام  اد ال س، س ب
أغ ت دد  لاجمدديه،  ياكدد  االصددط اي بهددي.. فت ادده الحاومددة الاعبددة تمدد   اددب  دد،ق 
مكهدي.. صل كهددي تدد  اه فدد   د د ال امددي  التدد  تاضددب ل د،ل تزيدد  لاشددخص الواحدد   اددب 

  لتحلدي أمتد   مس دقي ق.. صف  اامت  ب ات  ب دلس اتحديد الطابدة قاده: شدبي  مدي
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صقس  لتكشد  بايتد  صقد ي بصحد  لاحتدف صالمادين ق بيردي لح يتد  صرهد  االادتضلل.. صمصل 
م س ي اق الجمهوب ف  حال تاب، . صتكيزل ل  أصحي  ال امة مد  باد غ  د  المد د 
المخ  ة لهم.. ل   ألضدب ق د، ت  التد  أ د دتهي لتداب،  الشده ا، السد بس صالتد  قاده 

 ف  مطااهي: 
 ييبك  صطك  ردد ا،*****دي الشه ا، يذا ه الشسددي  ردد ا، 

 صهل رلاوا ال حييي صال حييي*****بهم ق   ز ف  م   الم ي  
 شسدددي  ب َّ لم يْا  ق.. صأد *****بايلت ا صهي ه  ذغ تجي  

 فادم يجس  صلم يبخل صأب ب*****صأزب  ال تز ز ددد  الح ا  
 الم اق ب ا الخ ي  صقدددد ي بصح  لاحق مهً ا*****صم  دم  

 ص ث  أن يمددددو  شه،  م  *****لتحلي م   م ازهي مهي  
 مع الشا ا،

صلاشددلخ الشددا اصغ ذا يددي  مددع الشددا ا، صامدبددي،ا شدده   مادديبل أدبلددة اددي كةا صاددين 
 لاشلخ ف،هي مواقف ال تكلب. 

تد  .. صال1928يضول الشلخ: ح   أييي الجمي ة امدبلة الت  اكه أبأاهي حوال   يي 
كيره ت م ما  أص قي، الام  ال اتوب محم   س  المكام  ايج  د أطديل    مد ه د 
صالم حددوي محمدد  فهمدد   سدد  الاطلددف صايمددل أبددو الا،كدد،  ص سدد  الدد حم    مددين بحمدد  
 .. حددد   أن اددديروا  ادددب صددداة صددد اقة مدددع شدددي   مشدددهوب صقتهدددي بطدددول الالدددين 

 يبا صددديحب ق ددد، س "دع الشددداو  صاالفتددد ا،  ادددب أغ إرلدددين اادددم   سددد  الحم،ددد  الددد
صهي  ال اس صااا ".. صالذغ لم يلام أح  م  للير .. صالذغ اين يعلش  ادب هجدي، 
 اق   إلب أن يمكحدوه مديال.. صجدي،  ذا  ل،ادة اد، ت  أميمد .. صقديل لد  امصد قي، 
أ  دي، الجمي دة امدبلددة  د  ادل مددي أق  دت  مدد  ق دي   شدا ية.. فدد د صقديل: الشددلخ 

شددددي   اددددويس.. صل دددد  ال ي ددددا أن يوصدددف باردددد  شددددي  .. صلمددددي اددددالوه: الشدددا اصغ 
لميذا .. قيل: إن المات ض ف  شا  الشدي   أن يادون مجدودا فد  ادل  د ض.. صهدو 
لم يضل شا ا ف     ،  بيلذا  صلمي حاوا لد   د  هدذا الدذغ قيلد  الشدي   محجدو  

فددابجو أن تساغددوه  سدد  الحم،دد  الدد يب.. قادده لهددم: أمددي أركدد  لددم أقددل شددا ا فدد  الغددزل.. 
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بدددارك  أق  ددده الشدددا  فددد  الغدددزل أي دددي.. ل كددد   دددزل متدددوبع.. صارضادددوا إللددد  امبلدددي  
  ك .. صالت  قاه ف،هي: 

 مدد  لم يح ا  الجميل فكيقدص ت ويك *****صاو   اق   م  يهوغ صيلما ديك  
اددبحين مدد   اددق الجمدديل صاالرهددزاي للددطوت *****صلهذا يام رددي بغدد  الطدد    كدد  

 ت  ل حم
 مد  شي، يطاب  فل إال بطدده  ش يات *****صبذا ي صي لكدي التمتددع هي هكي صبجكت  

صأمددي  دد  الهجددي، فضادده مصدد قي  : إركدد  ال أجدد  مو ددو ي أتكيصلدد  إال أن أهجددو  سدد  
الحم،دد  الدد يب رالدد .. صلدد  أشدده  بدد .. صل دد  فالددا  إل،كددي.. صيجاددس ماكددي.. صأقددول لدد  

. ثدم أ ،د ه باد  ذلدك أن يااد  هجدي   لد  أص ال يااكد .. أرك  او  أهجول بادذا صادذا.
صقدد  تحدد ار  صقدد ي إلددب مكزلدد  ببددي  الخاددق صاددالك : مددي الددذغ اددو  تضولدد  فدد   سدد  
الحم،  ال يب يي اب  الشا اصغ  فضاه ل : هللا  ل  أقدول شدا غ فد  هجي دك محد  إلدب 

.. صبيلاادل مدي أن تضول  أره صأري أقطع باردك لد  ت د ب  ادب ملديمع الكديس هجدي   لدك
اددما   سدد  الحم،دد  الدد يب مكدد  فدد  هجي دد  لددم يلددتطع د امددي توقادده د أن يادد به  اددب 
ملديمع أحد .. صلدذلك اكده الوح،د  مد  شداة امدبدي، الدذغ ادام مد  للدير  باد هي. مرد  
 ي  مك  ص ادم قدوت  فد  شدا  الهجدي، أي دي.. صمد  هكدي ت ادخ يض،كد  بدان الت د غ 

 تلل راس الللح.. الح الضوس صل   بغ،  بطش.. لابطش صالضوس ال ياون إال بيم
 أشايب صمكيابي 

صيضدول الشددلخ  دد  أشددايبه فدد  المكياددبي  المختااددة: اكددي فدد  اددل مكياددبة راضدد  ردد صا   
صراضدد  بيمشددايبا صاددين هددذا مباددث ره ددة أدبلددة صاادداة فدد  زميركددي.. ايردده ما،كددي ال 

ذاد  مد  هدذه اميديي أن اكدي رح،د  يك ب لغذا، الضاب صالاضل صال صح ال يا س أبد ا.. صأ
ف  ق يتكي ذا   الوفدي، امصلدب ل ح،دل حس،دب الشداب ادا  ز ادول. صطادب مكد   ديل  

 أن أق ض أبليتي ف  تاب،  الزعلم.. فضاه  اب مي أذا : 
  يي م ب صاار  أ واي*****يي ل،ت  مي اين هذا الايي 

ص سد  ..  مدي يجدلش  صيومهي قيل ل   يل  صم  اماور : يي  م، .. قاه صأصجز ..
 ف  ص صب الخاق. 

 قيلوا    الشلخ الشا اصغ 
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فض  الاامي، بيلمو   ليبس إرليرلة اس  ا إن الكيس يحلون  ك  ذ أن  و،ا مشاي ق  
 بيا صأن روبا يه يهم ق  احتجبا صلض  اين هذا ش،ئي ق يبي م  إحليادكي بمدو  الشدلخ 

  محم  متول  الشا اصغ ي حم    تبيبل صتايلب.
كدين أصل ظهدوب لدد   ادب الملدتو  الادديي "فد  التالازيددون" هدو ظهدوبه فدد  ب رديمج "رددوب 

  اب روب" لداتيذ أحم  ف اج. 
 صايره الحاضة امصلب الت  ق مهي    حالة باول   )صاب    ال  صاام(. 

كيره الحاضة تتح      أ لق ال اول صشمي ا ا صب م أن هدذا المو دوع قد يم اتدب 
يتسونا صتحددد   فلددد  المتحددد ثونا إال أن الكددديس أحلدددوا أرهمدددي أمددديي ف ددد  ج يددد  فلددد  ال ددد

 ص  ض ج ي  صمذاق ج ي .. لض  أحلوا أرهم يلماون هذا ال لي مصل م س. 
صلادل هدذه ايرده أصل مزيدة لاشدلخ الشدا اصغا إن الضد يم ادين يسد ص ج يد ا  ادب للدير ا 

يادتا  ادب الشدلخ الشدا اصغ صهدو أي ي أشي ه هذه الحاضة إحلياي ف  الكيس بان   
 يتح  ا صياهم  ماير  ج ي س صأف يبا ج ي س. 

با  هذا الضسول الايي ارخ ط الشلخ الشا اصغ ف  محيصلدة لتالد،  الضد  ن صأصقدف حليتد  
 اددب هددذه المهمددة؛ صمردد  أاددتيذ لاغددة أاياددي اددين اقت ابدد  الاغددوغ مدد  التالدد،   يددة مدد  

س ج ي ا ال الج سا ب م ق م  صب م أن تالد،  الضد  ن  يي   ا صب ا هذا التال،  لاكي
ق ددلة تادد ض لهددي  ال  الاامددي،  اددب امتدد اد الضدد صن صالدد هوبا إال أن تالدد،  الشددلخ 
الشددا اصغ بدد ا ج يدد ا صمايصدد ا ب ددم ق مدد ا صايردده موهستدد  فدد  الشدد ح صبلددين الماددير  

  يرلة. قيدبس  اب رضل أ مق امف يب بابلب ال امي .. صايره هذه موهست  ال
صهاددذا تجمادده الضاددو  حددول ال جددل صأحيطتدد  بلددليج مكلددع مدد  الحددب صالتضدد ي .. صزاد 
 طدديله صزاد إ جددي  الكدديس بدد ا صم ددل أغ شددماة تحتدد ق مدد  ط ف،هددي لت دد ، م دد  
 الشلخ الشا اصغ ف  مهمت  حتب ا تيبه   إلب جوابه..  زا، لكي صلدمة اإلالملة. 

 "أحم  بهجه" 
 الدد  بحمددة   اددين صاحدددً ا مدد  أ ظددم الدد  يس إلددب اإلاددلي فددد   إن الشددلخ الشددا اصغ 

الا   الذغ رعلش فل . صالما ة  ،  الايديدة التد  جااتد  يطادع جمهدوبه  ادب أاد اب 
 ج ي س صا ، س ف  الض  ن ال  يم. 
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صاين ثم س ل ضيفت  السلغلة الت  جاات  ي بل م  أا اب اإل جيز السلير  لاض  ن ال د يم 
ال  ، صن صاين ل  ح وب ف  أاداو  الد  وس يشد ل ماد  جمهدوبه صيدوق   مي لم ي با 

فل  ما ي  التاضد . صلضد  صصدف هدو هدذا الاطدي،  كد مي قديل: "إرد  ف دل جدود ال بدذل 
 جه ". بحم    ص وض أمتكي فل   ،ً ا. 

 د."محم   ميبس" 
ال ط،بة تجااد  إن الشلخ الشا اصغ ق  ق ي ل يك  صممت  اإلالملة صلمرليرلة ااهي أ مي

 ق صس لغ، ه ف  ال  وس إلب   بيلحامة صالمو ظة الحلكة. 
 د."محم  ا،  طكطيصغ شلخ امزه " 

فض   اممة اإلالملة  امي م  أ لمهي اين ل  أثد  اس،د  فد  رشد  الدو   اإلادلم  
ال حلاا صب مي  صا حة ف  تالد،  الضد  ن ال د يم بااداو  ف يد  جدذ  إللد  الكديس 

 الملتويي  ال ضيفلة.  م  مختاف
 د."محمود حم غ زقزصق صزي  امصقي " 

إن الشدا اصغ أحدد  أبد ز  امددي، اممدة الددذي  جد د   تادديلب ديكد   اددب يد يهم امددي قدديل 
ال اول صاب    ال  صاام:  إن   يباث لهدذه اممدة  ادب بأس ادل مي دة ادكة مد  

 يج د لهي أم  ديكهي[. 
 اة امزه " د."أحم   م  هيشم ب لس جيم

إن الاض،  صاح  م  أفذاذ الاامي، ف  اإلالي ق  بذل ال جه  م  أجدل   مدة اممدة   
 ف  ديكهي صأ لقهي. 

 "الشلخ أحم  ااتيبص مات  اوبيي" 
إن الجمعلة الش علة تكاب إلدب اممدة اإلادلملة فض،د  الد  وس صالد  يس إمديي الد  يس إلدب 

 مكي مطمئكي با  أن أد  بايلت  ايماة صباد  أن   تايلبا ح،ث ارتضل إلب بحي  بب  
صجددد  الملدددام،  جملًادددي فددد  مشددديبق امبض صمغيببهدددي إلدددب مدددي ي ددداا شدددئون حلددديتهم 
صيلددا هم فدد    دد تهم. فدد حم   شددلخكي الشددا اصغ بحمددة صاادداة صجاادد  فدد  م ددي  

الي الكس،،  صال  يض،  صالشه ا، صال يلح،  صحل  أصلئك بفلضي صجزاه    مي ق ي لم
 صالملام،   ،  الجزا،. 

 د."فؤاد مخلم  ب لس  يي الجمعلة الش علة" 
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ال شك أن صفيس اإلميي ال احل ط،ب الذا  ف ،اة الشلخ الشا اصغ تم ل  ليبس فيدحدة 
لاا   اإلادلم  صالد  وس اإلادلملة صالاديلم اإلادلم  بااد ها فضد  ادين بحمد    بمدًزا 

فددد  ما فتددد  الشددديماة لمادددلي ص امددد  المتامدددق  ظلًمدددي مددد  بمدددوز ذلدددك ااددد  ص يصدددة 
صصدداي، بصحدد  صشددايفلة رالدد  صا تبدديبه قدد صس تحتددذ  فدد  مجدديل الااددم صالا دد  صالدد  وس 
اإلادلملة صان حزركددي ال يايدلدد  إال االبتهدديل إلددب   بدان يط،ددب ثدد اه صأن يجاددل الجكددة 

 م واه. 
 "د. أحم  هلال صزي  ال ضيفة الليبق" 

  بحمة   صاإلادلي الدذغ أفد ز الشدلخ الشدا اصغ قديدب  ادب أن ال يكبغ  أن رلاس م
يمدكا هدذه اممدة رمديذج ط،بدة ص ظلمدة صبا ادة تضد    ادب امقدل مد  الشدلخ الشددا اصغ 
صمع ذلك راتس  موت   ليبس اس، سا  ليبس ت ي  إلب  لي   ام واي المي لة أم يل 

أن ياون هذا رذي  اقت ا  يوي أايتذتكي الغزال  صجيد الحق ص يل  محم   يل . صأ شب 
الاليمدددة الدددذغ أ س رددددي ال ادددول )صدددداب    الددد  صادددام( أن مدددد   لميتددد  أن ياددددب  
الاامدددي، امكادددي، ال ددديلحون صأن يبضدددب الجهددديل صأر دددي  الاامدددي، صأشدددبيههم صأببدددي هم 
فلاتوا بغ،   ام صيطو وا دي    صفضي ل غوط أصللي، اممدوب صي دبا الد ي  مكضديًدا ال 

 ً ا. قي 
 صرلال   أن يجكب اممة ش  هذا صأن يخااهي ف  الشلخ الشا اصغ  ،ً ا. 

 "د.  س  الحالم  ويس أاتيذ التيبيخ اإلالم "
 ـــــــــــــــ
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 محمد ناصر الدين األلبانيالمحدث 
 

صداحة مد  صداحي  أمتكدي السل دي، طويده مدع مدي طدوغ قساهدي مد  صداحي  ا صااهددي 
 -أ    م  صبقي  شج س الحليس اضطه با  مي اضب قساهي صاحي  م  روب ا صصبقة 

فلددضب بلدددضوطهي  ادددم صهدددو  بهويهدددي رجدددم بددل قمددد ا صارطادددا  شدددمس طيلمدددي أ دددي،  
 الط يق إلب   تايلب .

إرد  الاض،دد  الددذغ ابتددبب ااددم  بحدد يث باددول   صدداب    الدد  صاددام ا فمددي يددذا  إال 
أق ار  ا صتم،ز حتب صيب شديمة فد  جسد،   صيذا  ما  ا الايلم الذغ بز  ل ات  ا صفيق

ال ددحوس المايصدد س ا صالااددم الددذغ أحلددي مايرددة اللددكة ال ددحلحة ا صأص ددا أث هددي فدد  
 حليس ره ة اممة ا صف ا اللكة المكحولة ا صحذ ب مكهي صب،َّ   علاهي صاالمهي .

ا إرددد  اللدددي   الح ،دددث فددد  إ دددل، شدددان الحددد يث ا الاددديلم ال بدددير ا صالالمدددة الجهسدددذ 
صالمحدد   ال س،دد  ا ريصدد  اللددكة ا صقدديمع الس  ددة الشددلخ الاي ددل : أبددو  سدد  الدد حم  

 محم  ريص  ال ي  ب  روح رجيت  املبير  بحم    صأااك  فللا جكيت  .
 مول ه صرشات 

ما س فض،د س صادين  –هد ف  م يكة أشضودبس  يصمة ألبيرلي  رذال 1332صل  الشلخ اكة 
 حم    م  ابيب  امي، الحكفلة ف  ألبيرلي .ب،ت  ب،ه  ام ا فوال ه ب 

ردزح الشدلخ مدع صالد ه إلدب ادوبيي فد ابًا مد  حادم الهيلدك أحمد  زص دو الدذغ حدول ألبيرلدي 
إلب دصلة  اميرلة تحيب  اإلادلي صأهاد  .. صفد  ادوبيي بد أ دباادت  االبت ا لدة ا صحاد  

ي قدد أ الشدلخ  اددب الشددلخ الضد  ن  اددب يدد  صالد ه صأ ددذ  كدد  ا ،د ًا مدد  الاضدد  الحكاد  ا امدد
اددا،  الس هددير  م اقددد  الاددلح صشدددذصب الددذهب صباددد  اتددب السل دددةا صمكحدد  الشدددلخ 

 محم  با ب الطبيخ مح   حاب إجيزس ف  الح يث .
 تاا م املبير  مهكة ت الا اللي ي  م  صال ه صأتضكهيا صبهي اين يت لب بزق  .

اية مضياًل رش ه الشلخ بشد،  ب دي توج  الشلخ لاح يث صصلَّب صجه  شط ه ا صايره الس 
ف  مجات  "المكيب"    اتي  إحلي،  اوي الد ي  لاغزالد  ا صبد،   ف دا  صالمتد  لدوال مدي 
فلدد  مدد  أحيديددث  ددعلا  صمو ددو   ا ثددم مددي فاادد  الا اقدد  مدد  رضدد  هددذه امحيديددث 

 صالحام  ا،هي .
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إذ لم  -ال تي  صبا  أن ق أ املبير  المضيل ذهب إلب اوق الملالة ب مشق صااتاج  
ثم رلخ ال امحيديث صبجواب ال ح يث تاالضي  الا اقد   الد   -يا  بمض صبه ش اله 

ا حتددب جماهددي فدد  اتددي   دديلص ا اددين هددو م باددت  امصلددب التدد   ا،هددي تتامددذ صبهددي 
 تخ ج .

  او الهمة
كمددي هددو حدديل اددل  امددي، اممددة الاظدديي ا اددين ال ددس   اددب الااددم صالهمددة صالكهمددة فدد  

صالمحيفظة  اب الوقه مق ب دبجة ا صام يله ف  الضد ا،س صالبحدث صالتكض،دب  طاب  ا
 ا أص ف  التاللف صالتض،،  .

ياتادد  بامددل اددي ة فدد  ال،ددوي أص اددي ت،  فلح ددل  -بحمدد     -كددذلك اددين شددلخكي 
قوت  صأصالده ثم يكطاق إلب الماتبة الظيه يدة ل،ك دب  ادب ال تدب صالمخطوطدي  دباادة 

 ا ف بمي ق ب ف،هي  مدس  شد س ادي ة ادل يدوي ا صببمدي بضد  باد  ارتهدي، صبح ًي صتكض،بيً 
ال صاي فلطاب مكد  الموظادون أن يغادق امبدوا   ااد  ا صمد  جم،دل مدي يدذا  أرد  ادين 
أحليرًي ي ا   اب اللام ل،اتضب اتيبًي م   اب ال   ف،بضب  اب اللام ادي ة يضد أ صقد  

 رل  رال  م  شغا  بيلض ا،س .
 م باة ج ي س

ااددتطيع الشددلخ بتوف،ددق   لدد  أن يؤاددس م باددة ج يدد س فدد   اددم الحدد يث ا اددين أهددم 
مايلمهددي تكالددة اللددكة الشدد ياة ممددي يادد    دد  الاامددي، بيلحدد يث المدد دصد ) المو ددوع 
صال دددعلف باقلددديم (ا صألدددف بحمددد    اتبدددي    دددهي لدحيديدددث ال دددحلحة صأ ددد   

تددب اللددكة د امددي فاددل فدد  لا ددعلاةا ص مددل  اددب  ددزل ال ددحلا  دد  ال ددعلف فدد  ا
ال تب اللتة ص ، هي ا ص  ج أحيديث با  ال تب ا صرض  ر وصي ح ي دة فد  ال ضيفدة 
اإلادلملة ا صدافددع  د  الحدد يث الكسدوغ صاللدد، س بديل د  اددب مد  تجدد لا  ا،همدي .. إلددب 
 ،  ذلك م  جهوده المم،زس التد  جااتد  بحدق م بادة فد   ادم الحد يث تدذا  بجهدود 

 اكة ا،  الم اا،   ال  أف ل ال لس صأزاب التلالم . امصل،  ف  حا 
صممي ال يكبغ  إ ايل  أر  قد  تخد ج  ادب يد غ الشدلخ بحمد    أ د اد  ا،د س مد  طابدة 
الاادم الدذي  اشدتغاوا بهدذا الاادم الشد يف  ادب مكهجد  فد  ادل الدسلد ا ف ديروا بددإذن   

 ي ال ي  .ص قة جيبية تبضب ف  صحي ف الشلخ مع مؤلايت  إلب يو 
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 مؤلايت 
صق  بيبل   ف  حليس الشلخ صصقتد  ص امد  فدالف التدثللف الميتادةا صألضدب المحي د ا  
صالدد بصس الكيفاددة ا صارتشدد   اتبدد  فدد  اددل ماددين حتددب ارتاددع بهددي الضيصدد  صالدد ار  ا 
صصديب  دصاصيد  لالددكة ي جدع إل،هددي المستد لصن صالمتخ  دون ا صياددزص إل،هدي ال دديتسون 

محضضددون ا صجمددع   اامددة الكدديس  اددب ف ددا  فدد  هددذا الااددم ا صاقدد  لدد  صالمؤلاددون صال
ال  ،دددد  بطددددول البدددديع فلدددد  ا فدددداق     ،كدددد  بهددددذه المؤلاددددي  ا امددددي راددددع بهددددي جمددددوع 

 الملام، .
 -صم  مؤلايت  الكيفاة الميتاة : 

 إبصا، الغا،ل ف  تخ يج أحيديث مكيب اللس،ل صلاا  م  أراع اتب  .-1
 ث ال حلحة .االاة امحيدي -2
 االاة امحيديث ال علاة . -3
 تاخلص أحايي الجكي ز . -4
 صاة صلس الكس  ) صهو م  أصل مؤلايت  صأك  هي ارتشيبًا صرااًي ( . -5
 حجة الكس  صاب    ال  صاام . -6
ة بكال  . -7 ج   الح يث حر
 ظلل الجكة ف  تخ يج أحيديث اللكة الب  أب   يصم . -8
 الم يبلا . تحض،ق مشايس -9

 تح يم  ال  الط   . -10
إ يفة إلب ال  ،  صال  ،د  مد  ال تدب التد   د َّج أحيدي هدي ا صالمؤلادي  التد  أمتدع بهدي 

 صراع بهي . فا  أك   م  مي ة اتي  مي ب،  صغ،  صاس،  .
صهددو بحمدد    مدد  الما دد ي  تاللاددًي صتحالضددًي بحمدد    صجددزاه  دد  اإلاددلي صالملددام،  

  ، ًا .
هدد ا صبت شدلا 1383دب س الشلخ ف  الجيماة اإلالملة لم س ثل  ادكوا  ب ايدة مد  

 م  الشلخ محم  ب  إب اهلم مات  المما ة ا ثم  يد إلب اوبيي صمكهي إلب امبدن .
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هددددد ح ددددل  اددددب جددددي زس الماددددك فل ددددل الايلملددددة ا فدددد ع ال اباددددي  1419صفدددد  اددددكة 
  مددة اإلاددلي ا صالاكييددة بلددكة باددول اإلاددلملة ا رظ،دد  جهدد ه صاجتهدديده صتايرلدد  فدد  

   صاب    ال  صاام .
 ثكي، الاامي،  ال 

 صق  أثكب الاامي،  اب الشلخ بحم    ثكيً، حلكًي .
ال رااددم أحددً ا أ اددم بيلحدد يث مكدد  ياكددد   -فمدد  ذلددك قددول الشددلخ ابدد  بدديز بحمدد    

   الحد يث ) فلمدي راادم ( املبير  صقيل : ميتحه أديم اللمي،  يلم بيلح يث ف  الا
 م ل الالمة محم  ريص  ال ي  املبير  .

 صاماه الشلخ صيلا ب،    لم،  صق  ذا  الشلخ أميم  بلو، فضيل :
ا صا الماين الذغ ا َّ  أقااوا الاَّوي ال أبي مبلام  ال  أص ا ا

الحدد يث  ثدم قديل : أشده  أن الشددلخ املبدير  ادين  يلمددًي محد ثًي فض،هدًي صل دد   ادب  الد 
 أك  ا ال أقول إر  ما وي صل ك  إميي . أص رحوه .

بحمدد   -صت اد  شددهيدس هدذي  الادديلم،  اإلمدديم،  لا اللدة  اددب ف ددل املبدير  صمايرتدد  
.  

 أصالده
 بزق الشلخ بلباة أصالد صاه بكي  ا صق  تزصج م  أبباة رلوس .

 صفيت 
ين  يصدمة امبدن ا هد ا صف  إح   ملتشدفلي   مد22/6/1420صف  ملي، اللسه 

أاام الشلخ بصح  إلدب بيبيهدي باد  صد اع مدع المد ض داي  ديم،  ا صقد  شدلا  صصداب 
  ال   اق ا ،  .

بحم   الشلخ املبير ا ص ا  ل ا صأااك  فللا جكيت ا صر   صجهد  بخ متد  لالدكةا 
 صأ اف  اب الملام،   ،ً ا مك .  م، .

----------------------- 
 2 ي العالمة الشيخالشيخ األلبـان
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الالمدددة الشدددلخ ريصددد  املبدددير  أحددد  أبددد ز الاامدددي، الملدددام،  فددد  الا ددد  الحددد يثا 
صياتس  الشلخ املبير  م   امي، الح يث البيبزي  المتا دي  ف   ام الج ح صالتا يلا 
صالشددلخ املبددير  حجددة فدد  م ددطاا الحدد يث صقدديل  كدد  الاامددي، المحدد ثون إردد  أ دديد 

 لضلر  صالحيف  ب  ا ،  ص ، هم م   امي، الج ح صالتا يل.     اب  حج  الا
 مول ه صرشات 

ا فد  أاد س 1914صل  شلخ اإلالي املبير  ف  م يكدة أشدض صبسا  يصدمة ألبيرلديا  ديي 
فض، س مت يكدةا فضد  تخد ج أبدوه ردوح رجديت  مد  المايهد  الشد علة فد  اادتكسولا صباد  أن 

وه إلددب دمشددقا بدد أ شددلخ اإلاددلي المهدديج  تددولب الماددك أحمدد  زص ددو الحاددم هدديج  أبدد
دباات  ف  م باة اإلااي  الخ، ية االبت ا لة ب مشقا ااتم   اب ذلك حتدب أشد   
 اددددب رهييددددة الم حاددددة االبت ا لددددةا صفدددد  هددددذه امثكددددي، هسدددده أ يصدددد،  ال ددددوبس اللددددوبية 
بيلا رلددد،،  الغدددزاسا صأصدددي  الم بادددة ح يدددق أتددد   ا،هددديا صرظددد ا للدددو، بأغ صالددد ه فددد  

ل بااددة الكظيملددة أ  جدد  مدد  الم باددة صص ددع لدد  ب ريمجددي  املددي م اددزا فضدديي بتاالمدد  ا
الضد  ن صالتجويد  صال د   صالاضد  الحكاد ا امدي أرد  تاضدب باد  الاادوي ال يكلدة صالا بلددة 
 اددب بادد  الشدد،وخ مدد  أصدد قي، صالدد ه م ددل الشددلخ اددا،  الس هددير  إذ قدد أ  الدد  اتددي  

  ة ف   اوي السل ة. )م اق  الالح( صبا  ال تب الح ي
 تاام  الح يث

أ ذ الشلخ إجيزس ف  الح يث م  الشلخ با ب الطبيخا  لمة حاب ف  زميرد ا صذلدك 
إث  مضيباة ل  بواادطة امادتيذ محمد  المبديبل الدذغ ذاد  لاشدلخ الطبديخ مدي يا فد  مد  

 إابيل الاتب  اب  اوي الح يث صتاوق  ف،هيا فامي ااتوثق م  ذلك     بإجيزت . 
صاين ق  توج  لاح يث صهدو فد  الاشد ي  مد   مد ه متداث ا بيمبحدي  التد  ادين ياتسهدي 
محمددد  بشددد،  ب دددي فددد  مجادددة المكددديب. يضدددول شدددلخ اإلادددلي املبدددير : )أصل مدددي صلاددده 
بمطيلاتدد  مدد  ال تددب الض ددص الا بلددة ايلظدديه  ص كتدد س صالماددك اددلف صمددي إل،هددي. ثددم 

ص ، هدديا صذا  يددوي الحظدده بدد،  ال تددب الض ددص السولللددلة المت جمددة اابادد،  لددوب،  
الما ص ددة لدد   أحدد  البي ددة جددز،ا مدد  مجاددة المكدديب فيطاادده  الدد  صصقادده فلدد   اددب 
بحدث بضادم اللدد،  بشد،  ب ددي ي دف فلدد  اتدي  اإلحلددي، لاغزالد ا صيشدد،  إلدب محياددكة 
صمث ددذه.. صمصل مدد س أصاجدد  م ددل هددذا الكضدد  الاامدد  فيجتددذبك  ذلددك إلددب مطيلاددة الجددز، 
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أم دد  متدديبع مو ددوع تخدد يج الحدديف  الا اقدد   اددب اإلحلددي، صبأيتكدد  أادداب  كادد  ثددم
الاددتئجيبه مرددد  ال أمادددك ثمكددد . صمدد  ثدددم أقساددده  ادددب قدد ا،س ال تدددبا فيادددتهوار  ذلدددك 
التخدد يج الدد ق،ق حتددب صددممه  اددب رلددخ ( أ ددذ الشددلخ  دد  صالدد ه صددكي ة إصددلح 

هديا ثددم تدد ل يددوم،  اللدي ي  حتددب صدديب مد  أهددل الشدده س ف،هدديا صأ دذ يالددب بزقدد  مك
فضدددب لهدددذا الامدددل أمدددي بددديق  اميددديي ف دددين فددد  الماتبدددة الظيه يدددة يددد بس صيكهمدددك فددد  

 المطيلاة طوال ال،ويا
لضدد  اددين لحدد يث باددول   )صدداب    الدد  صاددام( امثدد  ال س،دد  فدد  توجلدد  املبددير  

ا،كي  امي ص ملا فتوج  رحو المكهج ال حلاا صهو التاض       صبادول  فضدبا ملدت
باهم ام مة ام لي م  اللاف ال يلا دصن تا دب محد  مدكهم أص  الد . صارمدي ادين 
با  ه الحق ح،ث اينا صلذلك بد أ يخديلف مذهبد  الحكاد  الدذغ رشدا  الد ا صادين صالد ه 
بحم    يايب   ف  ملدي ل ا ،د س فد  المدذهبا فسد،  لد  الشدلخ أرد  ال يجدوز لملدام 

 )صاب    الد  صادام( باد  مدي ثسده  كد  ص مدل بد  أن يت ل الامل بح يث باول  
با  ام مة لضدول أحد  مد  الكديسا اي كدي مد  ادينا صيدذا  لد  أن هدذا هدو مدكهج أبد  

 حكلاة ص ، ه م  ام مة ال  اي بحمهم  . 
 مؤلايت 

صقدد  أثدد   الماتبددة اإلاددلملة بادد د اس،دد  مدد  المؤلاددي   اددب بأاددهي االدداة امحيديددث 
ة امحيديث ال دعلاة صاتدي  "صداة صدلس الكسد " صالدذغ لضد  بصاجدي ال حلحة صاالا

 كس، ا ب،  شبي  ال حوس اإلالملة. 
 رش ه لااام

صحدد،  تمادد  اإلمدديي مدد  الااددم بدد أ يت ددل بيلكدديس يكشدد  الدد  وسا فضدد  بفددع اإلمدديي بايددة 
التوح،  صاللكة صزاب ال  ، ي  م  المشييخ ف  دمشقا صج   ب،ك  صب،كهم مكيقشي  ف  

لدددددي ل التوح،دددددد  صالتا ددددددب لامدددددذاهب صالسدددددد عا صتدددددديبع الحلددددديد صجهاددددددة المتكطادددددد،  م
لمد س  1967صالجواالس صالوشيس صالمايب ،  لمكهج ا حتب ألض  بد  فد  اللدج   ديي 

شدده  صفدد  صقدده الحددق لمدد س ادده شددهوبا صحدد،  تددم تااددلس الجيماددة اإلاددلملة فدد  
ب ددلس ه،ئددة -لم  ل الشددلخالم يكددة صقددع ا تلدديب اددميحة الشددلخ الالمددة محمدد  بدد  إبدد اه
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 ادددب شدددلخ اإلادددلي ل،تدددولب تددد بيس الحددد يث -كبددديب الاامدددي، صب دددلس الجيمادددة  ردددذال
 ص اوم . 

صمد   ثديب اإلمديي املبدير  بحمد     اددب الجيمادة أرد  ص دع الضي د س لمديدس اإلاددكيدا  
صاسق ال الجيماي  الموجدودس بدذلكا إال إل لصد  أثديب   الد  الحيقد ي  مد  باد  

الجيماة ف يدصا ل  صصشوا بد   كد  الملدؤصل،  صلاضدوا  الد  ال ادي س صاالفتد ا،ا   أايتذس
 حتب أجس   الجيماة  اب االاتغكي،  ك . 

 بحلت 
هددا ثدم 1400هيج  شلخ اإلادلي حاظد    مد  دمشدق إلدب  مدين فد  بم دين  ديي 

با  ا ط  لاخ صج مكهي  ي  ا إلب دمشق صم  هكيل إلب ب، ص ا ثم هيج  إلب اإلمي
ح،ددث ااددتضسا  محسلدد  مدد  أهددل اللددكة صالجمي ددة صحددل  ددلاي  اددب جمعلددة داب السدد ا 
ف يره أيديمهم ماد  أيديي  ادم صر دا صابشديد صارهديل فد  الاادما صابدين إقيمدة الشدلخ فد  
اإلميبا  تما  م  اللا  إلب ال صل الخالجلة المجيصبس صالتضب فد  قطد  الشدلخ محمد  

م  دديد إلددب دمشددقا صايردده   دد  زيدديبس لدد  ل صلددة الغزالدد  صالشددلخ يواددف الض  دديصغا ثدد
ا صحد،  ردزل  دلاي  ادب جمعلدة داب السد  ألضدب الد بصس فد  1989اإلميبا  ف   يي 

مزب ة ب لس الجمعلةا صام  الملدج  التديبع لامزب دة ملدج  اإلمديي املبدير ا تخا،د ا 
 زس هد ف ح الملامون بإ طي، شلخ اإلالي جدي1419لذا   زييبت ا صف  بم ين  يي 

الماك فل ل صهذا تض ي  ص  فين م  المما دة الا بلدة اللداودية لمدي قديي بد  الشدلخ مد  
   مة لمالي صالملام، . 

 مكياب  صف ي ا 
كدين الشدلخ بحمد    متبادي لمدكهج اللداف متخاضدًي بدا لقهم صجادل ر دب  ،كلد  قدول 

صمحي د ات ا   صباول  فد  ادل شد ،ا ف دين ال يلدتح  مد  الحدقا يااكهدي فد  اتبد  
صهدذه   دداة حم،دد س ط،بددةا اضدول أبدد  حكلاددة بحمدد   : )رحد  قددوي رضددول الضددول ال،ددوي 
صر جع فل    اا صرضول   د ا صر جدع فلد  باد   د  ااكدي  طدي، إال صديحب هدذا الضسد (. 
صهددذا ممددي جاددل لشددلخ اإلاددلي املبددير  محسدد،  فدد  اددل ماددين مدد   يلمكددي اإلاددلم  

    .  ال س، ا صحل ه ا ،  م  جيرب
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________________________________________ 
 ثكي، الاامي،  ال 

قيل اميحة الشلخ  س  الازيدز بد  بديز بحمد   : )مدي بأيده تحده أديدم اللدمي،  يلمدي 
 بيلح يث ف  الا   الح يث م ل الالمة محم  ريص  ال ي  املبير ( 

رددد  حدد يص جددد ا  اددب الامدددل صقدديل الاالدد  الالمدددة اإلمدديي محمددد  صدديلا الا لمدد، : )إ
بيللكة صمحيببة الس  دة ادوا، ايرده فد  الاض،د س أي فد  الامدل. صمد  متيباتدك لمؤلايتد  
تا    ك  ذلك صأرد  ذص  ادم جدم فد  الحد يث صال صايدة صال بايدة صأن   تاديلب قد  رادع 
بمي اتب  ا ، ا م  الكيس م  ح،ث الاام صم  ح،ث المكهيج صاالتجيه إلب  ام الح يث 

 ذه ثم س اس، س لاملام،  ص  الحم ( صه
صقدديل الشددلخ  سدد  الدد حم   سدد  الخدديلق: ) دديلم مدد   امددي، الملددام، ا ص اددم مدد  أ ددلي 
ال  وس إلب  ا صشدلخ المحد ث،  صامديمهم فد  الا د  الد اه ا أال صهدو أادتيذغ محمد  

 حاظ    صبيبل فل (  -ريص  ال ي  املبير  
 س ب دددلس الملدددج  امق دددب: )لدددو أن شدددهيدا  أهدددل ص قددديل الشدددلخ محمددد  إبددد اهلم شدددض

الا   م  ش،وخ اللدكة صأ دلي الحد يث صامثد  اجتمادها ف دلل مكهدي شدهيدس صاحد سا 
ثم ص اه  ادب مك د س تديبيخ الاامدي، فدإر  أحدب أن ت دون شدهيدس صديدقة فد   ديلم 
الحدد يث امصحددد ا أاددتيذ الاامدددي،ا صشددلخ الاضهدددي،ا صبأس المجتهدد ي  فددد  هددذا الزمدددينا 

 الشلخ محم  ريص  ال ي  املبير  أك م    ف  ال ابي ( 
صقيل الشلخ مضسل الواد  : )صالذغ أ تض ه صأدي    بد  أن الشدلخ محمد  ريصد  الد ي  
املبددير  حاظدد    مدد  المجدد دي  الددذي  ي دد ق  ادد،هم قددول ال اددول )صدداب    الدد  

 هي أم  ديكهي[ صاام(  إن   يباث  اب بأس ال مي ة اكة م  يج د ل
 صم  الشا  الذغ ق،ل فل : 

 يك   ادمي قديلد  الوح،دين إن الذغ يك د  ش ياة ببدكي 
 أ ك  المحد   رديص  املبير  صلض  بأيكي م  محضق   د ري 
 ييظيلمي فيبجع  د  الا دلين ذال الذغ تلداب ح ، ي   ه 

 صط يضة ص دض،د س الد هدين قيي املب يتا دسون لمدذهب 
 صصظلاة ف،هي الحطديي الادير  ي املب يتا سون لمدذهب قدي
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 بيللب صالتشك،دع ف  الساد ان قديي الجملع صأ اكوهي ثدوبس 
 صالش،دخ ريص  ثديبه امباين قديمه اليمتهم صقيي جملاهم 
 مد  ريشد  لش ياة الد حمدد  رش  الااوي با  ري يي حسذا 
 اة الد حمد م ح ام مة شدل تد ل التا ب لامذاهب ااهي 

 ق  قيل  ذص الحضد  صام غددين رادع اإلل  باام  ب دم الذغ 
 ال المدي ف  ريص  املبير  قدديلوا ق ي  الشا  قاه أحدب  

 شلخ المشييخ ذص الكه  ال بير   اددم الزمين فاله أزبغ حض  
  س  صح،دا يكته  لادد ار  فهو المجد د لازمين صقد  أتب 

 ي  و لش  ة ببكي الد حم  اادم ف  ادل  صردة يضدوي م
 ال شك  ك غ صالذغ اوارد  فهو اإلميي إ ذا ام مدة  د دصا 
 بيلاض  صالتحد يث صالضد  ن صهو الذغ أ حب ف ي  زمير  

 الم دطاب المختيب م    رين كم ذ     ادك  الكس  محم  
 صج  الش ياة بيمذ  الاتين كدم حيب  الس ع الت  شوهه 

 قيل اتسدع رس،كددي الا ردين ،  صالتضو  صام ي  و إلب التوح
 ف   د، ه إن صا ف  الم،زان ف ض صحتم الزي ال رهت غ 

 
 ـــــــــــــــ
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 عبد هللا بن زيد آل محمود
 

الحم    الذغ بفع أهل الاام أ اب ال بجي  ا صال لس صالللي  اب مد  أاداك  ببد  
 ب  صاام تلالًمي ا ، ا ..أ اب الجكي  محم  ب   س    ص اب  ل  صصح

 صبا  : 
فهدذه ت جمدة مخت د س لاادم مد  أ دلي الض دي، فد  الجزيد س الا بلدة ص ديلم مد   امي هددي 

 امفذاذ الشلخ الالمة  س    ب  زي   ل محمود بحم    تايلب بحمة صاااة .
 اام  صرلب 

زيدد  بدد   سدد    بدد  هددو الادديلم الجا،ددل صالاي ددل الكس،ددلا الشددلخ الالمددة "  سدد    بدد  
محم  ب  باش  ب  إب اهلم ب  محمود " يكته  رلب  إلب امش ا  م  ذبية الحل  بد  

  ا  ب  أب  طيلب ب      كهمي . اك،ت  : أبو محم  هللامحم  أكس  أبكي   .
 مول ه صرشات 

هدد ا صقد  1329صل  الشلخ  س    ب  زي   ل محمود بحوطة بكد  تمدلم فد  رجد   ديي 
هي ف  اكف صال ي  ا صق  توفب أبدوه صلدم يسادل الشدلخ  سد    اد  ال شد  ا فتدولب رشا ب

ب ييتد   يلدد  حلد  بدد  صدديلا الشد  غ ا صقدد  ادمه همتدد  لطاددب الاادم مكددذ ال ددغ  ا 
 فتاضب الاام  اب   د م  مشييخ الحوطة.

 صاين ق  ب أ بيلض  ن ال  يم فحاظ  صهدو صدغ،  ا صبد أ ب باادة الاادم مدع مدي موهبدة  
مدد  ااددتاي  ذهكدد  ؛ ح،ددث فدديق زمدددله فدد  الطاددب ا صتضدد ي إميًمددي  اددب جمي تدد  فدد  

 ال لس صالت اصيا ا صيم يتجيصز اك  الخيمس  ش س .
صق  صفق لطاب الاام  ادب  د د مد  أ مدة الد  وس اللدافلة فد  زمكد  افا دذ  دكهم الاادم 

 الش   ا صمكهم :
بد  إبد اهلم  ل الشدلخ المتدوف  ادكة  مات  ال ييب اللاودية الالمة الشلخ / محمد  -1

 هد .1389
 هد .1385الالمة الشلخ محم  ب   س  الازيز ب  ميرع المتوف  اكة  -2
هدد صهدو الشده،  بداب  1387الشلخ /  س  الازيز بد  محمد  الشد  غ المتدوف  ادكة  -3

 حس،ب .
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 الشلخ /  س  الماك ب  الشلخ إب اهلم ب   س  الماك ب  حل،   ل الشلخ . -4
 رسو   ف  الاام

 صم  شواه  رسوس الشلخ  س    ااتظهيبه لا د م  المتون الااملة صمكهي :
ف  الاض، س : امصول ال لثة صاشف الشسهي  ا صاتي  التوح،  لاشلخ محمد  بد   -1

  س  الوهي  د بحم    د ا صالوااطلة لشلخ اإلالي ب  تلملة د بحم    د .
لم اي لاحيف  ب  حج  ا ص م س الحد يث لاحديف   سد  الغكد  صف  الح يث : باوس ا -2

 المض ا  ا صحا  ألفلة الل،وط  ف  م طاا الح يث .
صفدد  الاضدد :  دا  المشدد  إلددب ال ددلس ا صزاد الملددتضكع ا صرظددم المضكددع البدد   سدد   -3

 الضوغ .
  ف  الا بلة : حا  مت  اآلج صملة ا صقط  الك   الب  هشيي ا صألفلة اب  ميلك -4

 أ ميل 
تددولب الددو   صالتدد بيس بيلملددج  الحدد اي بت الددف مدد  ماتدد  المما ددة الشددلخ محمدد  بدد  
إب اهلم  ل الشلخ ا صق  مادث مدي يضد   مد  ادكة فد  مادة ا ثدم بحدل إلدب قطد  لتدول  
الض ي، ف،هي با  أن بشح  الشدلخ محمد  بد   سد  الازيدز بد  مديرع بمبيبادة مد  المادك 

 س    ب  قيام  ل ثير  . س  الازيز  ل ااود ا صالشلخ  
صقد  بيشدد   مادد  بيلض ددي، صالخطيبددة صالتدد بيس مكددذ صصددول  إلددب قطدد  ا صلددم يددزل ف،هددي 

 إلب أن توف 
 مع ت دده إلب ملضب بأا  صم تع صبيه ) الحوطة ( جكو  م يكة ال ييض .

 صايت 
كددين الشددلخ  سدد    بدد  زيدد   ل محمددود يتمتددع إلددب جيرددب الااددم الوااددع بتوا ددع جددم 

حامددددة صلبيقددددة فدددد  تللدددد،  الملددددي ل الشدددد علة ا صبلددددين مشدددد ق  ددددذ  فدددد  الخطيبددددة ص 
صالمحي ددد س ا صصدددلي ة جم،ادددة صأاددداو  بصددد،  فددد  ال تيبدددة صالتددداللف فددد  الموا دددلع 

 اإلالملة الت   يلجهي صف  المشيكل الت  يواجههي الملامون ال،وي .
 اددب ا ددتل   صلخ ديل  الحم،دد س صأ لقدد  الجم،اددة اددين مو ددع حددب الكدديس صتضدد ي هم

 الطبضي  .
 مؤلايت 
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ألددف د بحمدد    د ال  ،دد  مدد  ال اددي ل صال تددب المهمددة ا تكدديصل با ددهي اجتهيداتدد  فدد  
 امموب الش علة صق  جيصز  مؤلايت  اللت،  بايلة .

مكهددددي : تللدددد  اإلاددددلي ا ب  ددددة االحتادددديل بيلمولدددد  ا أحادددديي  ضددددود التددددام،  ا الجهدددديد 
ي الشد علة صمكيفيتهدي لاضدوار،  الو دعلة ا اتدي  ال دليي المش صع ف  اإلالي ا امحاي

 ا الحام الجيماة لشتب الااوي الكيفاة.
 صفيت 

با  حليس حيفادة فد    مدة اإلادلي صالملدام،  أد  ف،هدي الشدلخ دصًبا مهًمدي صفدي ًل فد  
 الحليس الااملة صاالجتميعلة  اب رحو مش   ص يية ايملة رس،اة .

  ابحير  صتايلب ف  حوال  اللي ة التيااة مد  صدبيح يدوي ارتضل الشلخ إلب جواب بب
الخمددلس فدد  أصا دد  الاشدد  المبيباددة مدد  الشدده  الا دد،ل بم ددين ا صذلددك فدد  ال،ددوي 

ي  د  1997هد الموافق لاليدس مد  فس ايد  لاديي 1417ال يم  صالاش ي  مك  م   يي 
  م  ريهز التلا،   يًمي .

 دد  يددوي الخمددلس ا صقدد  أي الم ددا،  صصدداب  الدد  بيلملددج  ال س،دد  ا بادد  صددلس  
لا لس  ال  ف ،اة الشلخ يواف الض  يصغ ا صق  ازدحمده جكبدي  المضسد س ص  ده 
بيلكيس صق  بايه أهل قط  بجياًل صرليً، ا صق  بليه ل  بل  حلكة قسل صفيتد  صباد هي 

. 
 فجزاه    ،ً ا .. صأد ا  فللا جكيت  .. صاري   صاري إلل  باجاون.

 ـــــــــــــــ
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 العالم الرباني الشيخ محمد المختار الشنقيطي
 

رحلب  هللا   -الايلم ال بير  امصول  المال  الاغوغ البح  المواو   الشلخ الجا،ل 
محم  المختيب ب  محم  اد،  اممد،  بد  حس،دب    -حل،ب  صال رزا   اب   أح ا 

 . ب  مزي  الجاك  الشكالط   ال  بحمي    صب وار 
صل  بحم    صجزاه  ك   ، ا ف  مكطضة الشدا،ق  ادب مض بدة مد  م يكدة ال شد،  ؛ فد  

هدا صرشا ف  ب،ه  ام ح،ث اين ج ه  يلمدًيا صصالد ه 1337بلد شكالب بموبيتيرلي  يي 
 شلخًي لضس،اة  ل مزي  الجاكلة.

أن بدد أ حادد  الضدد  ن صهددو صددغ،   اددب يدد  صال تدد  حتددب صفيتهدديا ثددم  اددب يدد  صالدد ه إلددب 
أتم ا ثم ش ع ف  ق ا،س صدبااة بام الم حف ص بط  ا صمدي يتاادق بدذلك مد   ادوي 
الضدد  ن صفكوردد   اددب  دد د مدد   امددي، بادد ها صمددكهم: الشددلخ محمدد  بدد  اللدديلما صالشددلخ 
محمدد  بدد  محمددود الحس،ددب ا صدبس اددذلك الكحددوا صال دد  ا صالاضدد  صأصددول   اددب يدد  

 الشلخ أحم  ب   ود.
لب الحجيز فكزل أصاًل ف  ماة الما مة ثم توج  إلب الم يكة هد هيج  إ1356صف   يي 

المكوبس ا صف،هي التحق بحاضي  الاام ف  الملدج  الكسدوغ الشد يف ا صادين مد  شد،و  : 
 الشلخ  م  الليلك ا صالشلخ محم  امم،  ب   س   الحل .

 امددي،  ثددم بجددع إلددب ماددة الما مددةا صأقدديي ف،هددي أببددع اددكوا  يطاددب الااددم باروا دد   اددب
الملدددج  الحددد اي ا صمددد  شددد،و  : الشدددلخ محمددد  الا بددد  التبدددير ا صالشدددلخ محمددد  ت ددد  

 اإلف يض ا صالشلخ حل  المشيط ا صالشلخ محم  أم،  اتس .
ثددم  دديد إلددب الم يكددة المكددوبس ا صأ ددذ مايردد  لاتدد بيس فدد  الملددج  الكسددوغ ا صاددين لدد  

وي الشد علة صالااملدةا  مس حاضي  با د ال اوا  الخمس ا يد بس ف،هدي مختادف الااد
 ح،ث     ف  ال ف  م  الاكون بلهم صاف .

صتولب الخطيبة ف  ملج  ابي، ا ص  ص فل  يوم  االثك،  صالخملس م  ال أاسوع 
هددد. ح،ددث ارتضددل لاتدد بيس فدد  م باددة الاددلح 1366لاتدد بيس ا صبضدد  فلدد  حتددب  دديي 

الاامد  صبضد  فلد  هد ارتضل إلدب ال يديض لاتد بيس فد  ماهد هي  1371بج سا صف   يي 
 هد.1377إلب  يي 
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هدا ص ب ق اب بتا،ك  م بادًي فد  داب الحد يث بيلم يكدة المكدوبس ا امدي 1378صف   يي 
هددا  1403دبس التال،  ف  الجيماة اإلالملة بيلم يكة الكسوية صبض  ف،هدي حتدب  ديي 

يي ح،ددث أح،ددل إلددب التضي دد ا فتادد س لاااددم صالتدد بيس فدد  الملددج  الكسددوغ حتددب صفيتدد   دد
 هد. 1405

كين بحم     يلمًي م   امي، الم يكة ال بديبا صادين لد  تلم،دذ صمحسدون الزمدوه لاتد س 
طوياددةا صرهاددوا مدد   امدد  صأصددبحوا  امددي، ا مددكهم: إبدد اهلم بدد  محمدد  بدد  إبدد اهلم  ل 
الشلخا صباش  ب  حك، ا ص طلة محم  ايلما ص سد    الدزاحما صردييف هيشدم الد علس 

 اهلم امر دديبغ ا صمح،ددب الدد ي  امدديلا ص ادد  مشدد   ا ص سدد  المحلدد  ا ص سدد    إبدد
  ل الشلخ ا ص ، هم.

صاين الشلخ بحم    تايلب مضًل ف  التاللف ح،ث صهدب رالد  صحليتد  ل باادة الاادما 
صتاالم  صرش ه ب،  أها  صذصيد  ا ادوا، فد  المايهد  صالمد ابس أص فد  الملدج  الكسدوغا 

 طسو ة :صاين ل  م  المؤلاي  الم
 د الجوا  الوا ا المس،  ف  حام الت حلة    الغ،  م  امحلي، صامموا .

 د ش ح اك  الكلي   .
كمددي تددد ل الشددلخ ماتبدددة  دديم س بامهدددي  ال تدددب صالم اجددع فددد  مختاددف الاكدددون صالاادددوي 

 يلتا،  مكهي البيح ون صطل  الاام.
ط يضتد  صرهجدوا رهجد  فد  كذلك فض   اف   دًا م  امبكي، الاامدي، الدذي  اديبصا  ادب 

 رش  الاام صالت بيس ف  حاضيت ا مكهم:
 ال اتوب  س    ب  محم  المختيبا صال اتوب محم  ب  محم  المختيب.

----------------------- 
   137ص  2لاتواع: أ لي م  أبض الكسوس د ج

 ـــــــــــــــ
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 هـ( 1394 – 1326محمد عالل الفاسي )
 

  اإلادددلم  ا صبطدددل الك ددديل الدددزعلم الللياددد  صالمضددديصي ال ددديم  هدددو أحددد  بصاد الا ددد
امادتيذ الخط،ددب امديددب محمدد   ددلل ابدد  الالمددة الخط،ددب المدد بس ال يتددب الماتدد  
 سد  الواحد  ابد   سد  اللددلي بد   دلل الاهد غ رلددبيا الض د غ ثدم الاياد  مولدد ا صدابا 

 صمكشا.
يب امرددد لس إلدددب المغددد   يكحددد ب مددد   ي ادددة   بلدددة   يضدددة رزحددده مددد  موطكهدددي بددد ي

امق دب فدد ابا بدد يكهي ص ض،دد تهي مدد  محديكم التاتددلش اإلاددبيرلة صااددتوطكه بم يكددة فدديس 
تحدده ااددم بكدد  الجدد  صاشددته   بددثل الايادد  الاهدد غ صادديهمه فدد  جملددع المجدديال  
 الا فيرلة ح،ث أرجسه  امي، جهيبذس صفضهي، رحيبي  صق يس بيبزي  صمؤلا،  بيب ، .

هددد صلمدي صصددل إلددب ادد  التم،،ددز 1326بادديس فد  أصا دد  شددوال  دديي صلد   ددلل الايادد 
أد ا  صال ه إلب ال تي  لتاض  مبيدئ ال تيبة صالض ا،س ا صحا  الض  ن ال  يم  اب الاال  
محم  الخمل  الذغ حبيه   تايلب بيلخب الجم،دل البديبع ص ادب الاالد  محمد  الاامد  

صالدد ه إلدددب الم بادددة الا بلدددة الحددد س ا إلددب أن حاظددد  فددد  اددد  مبادد سا صباددد  ذلدددك رضاددد  
الواقاددة بحدد  الضاضا،دد،  بادديس الضدد يم ل،ددتاام مبدديدئ الدد ي  صقوا دد  الاغددة الا بلددة ا ح،ددث 
كين محل  كيية في ضة  يصة  ك ه ل ورد  الولد  الوح،د  الدذغ صهبد    لد ا صادين أماد  

بجدي،ه ف دين ال س،  أن يتخ ج  يلمدي مد   امدي، المغد   امفدذاذا صقد  حضدق   تاديلب 
مسد زا  ادب أق اردد ا ماخد س أاد ت ا بددل ماخد س الضد صي،  صالمغدد   ا  امدي صرسو دي صذاددي، 
صعبض ية صصطكلة صيدقة صمضيصمة ملتم،تةا صاين م  جماة الضي م،  بيلت بيس ف  تاك 

 المؤالة التاالملة اب   م  اماتيذ الخط،ب  س  الللي ب   س    الايا .
بجددديمع الضددد صي،  الاددديم  للبتدددوا، مددد  يكيبلاددد  المت فضدددة  هدددد التحدددق1338صفددد   ددديي 

صج اصلدددد  الفلي ددددة الزا دددد سا فضدددد أ  اددددب الشدددد يف الاالدددد  محمدددد  بدددد  الا بدددد  الااددددوغ 
المخت دد  بشدد ح الدد بدي ا صالتحاددة بشدد ح الشددلخ التدديصدغ بدد  اددودسا صجمددع الجوامددع 

 بدديب البدد  بشدد ح المحادد ا صال يمددل فدد  امد  لامسدد دا صمضيمددي  الح يدد غا ص ،ددون ام
 قت،بة.
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صقد أ  اددب الشدد يف الماتدد  الحلدد،  الا اقد  املفلددة بشدد ح الماددودغا صالتالدد، ا ص اددب 
الضي   أحم  ب  الميمون الساغ،   أحايي الض  ن مبد  باد  ابد  الا بد ا ص ادب محمد  
اب   س  المج،  أق س  اتي  مغك  الاس،ب    اتب ام يبيب ا ص اب الضي    سد  

ع الجوامددع بشدد ح المحادد  ا صالمخت دد  بشدد ح الزبقددير  ا صالخ شدد    الا دد،ا  جمدد
صال هددور  صبكددير  ا ص اددب الاالدد  ال بددير  أحمدد  الام اردد  ص الاالدد  الشددلخ أبدد  شددا،ب 
ال ايل  صحلا اإلميي البخيبغا ص اب الاال  محم  ب   س  ال حم  الا اق  ألفلة اب  

 ميلك صاالاتايبسا
العبدديس بكددير  مكظومددة اللددام بشدد ح الشددلخ بكددير  ا ص اددب الاالدد  الماضددول  الضي دد  

ص اب الاال  المح   محم  ب  الحيج اللام  التال، ا ص اب الاال  محمد  بد  حااد  
ال تير  دبصاي م  ملك  اإلميي أحم  ب  حكسل ا صا د ال تدب اللدتة  ادب أبلد  ص مد  

لماديد فد  هد غ الضي    س    الايا  . ص اب الشد يف اللداا   اد  الد بقيصغ زاد ا
 ،دد  العبدديدا صأد  الددد رلي صالدد ي ا صالشدددمي ل المحم يددةا صتدديبع دباادددت  إلددب أن ارتهدددب 
الموام ال باا  فظاد  بديلاوز ماادل باكيل،دل الكجديح حيصدل  ادب الشدهيدس الايلملدة ا 

 صبا  التخ ج صيب يضوي ب بصس تطوعلة ف  مختاف الااوي بجيمع الض صي،  .
 ا لا صلدددة مااادددي بيلشدددؤصن اإلادددلملة ثدددم ارلدددحب مددد  هدددد  ددد،  صزيددد1380صفددد   ددديي 

هد ص ،  أاتيذا باالة 1382الحاومة صحبة بفيق  ف  حز  االاتضلل صذلك ف   يي 
الشددد ياة التيبادددة لجيمادددة الضددد صي،  بظهددد  المهددد از صاا،تددد  الحضدددوق صاآلدا  لجيمادددة 

 ددوا مضدد با محمد  الخدديمس بيل بدديطا صبدد اب الحدد يث الحلددكلة بددكاس الم يكددة ا صاددين  
  يمي ف  لجكة م صرة الاض  اإلالم  الت  شااه ف  فج  االاتضلل 

صق  أج،دز مد  قسدل صالد ه ص مد  الاالد   سد    الاياد  صشدلخل  الالمتد،  أبد  شدا،ب 
 ال ايل  محم  ب  جاا  ال تير  ا إجيزس بصاية اتيبلة .

 ص  اف بحم    ا ، ا م  المؤلاي  ف  شتب المو و ي  مكهي
 الحميية ف  م اكش مم  الوجهت،  التيبيخلة صالضيرورلة -
 الح اي  االاتضلللة ف  المغ   الا ب  -
 الللياة الس ب ية ف  المغ   -
 الكض  الذات  -
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 المغ   الا ب  م  الح   الايلملة امصلب إلب ال،وي -
 ح يث المغ   ف  المش ق  -
  ض، س صجهيد -
 مكهج االاتضلللة -
 ياة اإلشلملة صمايبمهيمايص  الش   -
 دفيع    الش ياة -
الجدددوا  ال ددددحلا صالك دددا الخدددديلص فددد  ريزلددددة فددديس صمددددي يتاادددق بمسدددد إ الشددددهوب  -

 اإلالملة الا بلة
 ما اة ال،وي صالغ  -
 ا،ل ركلب -
 محي  تين    مهمة  امي، اإلالي -
 الم ل ام اب ف  ال  ق صال بي  صحل  اإلريبة -
 صبجيل مذهب ر يللة اإلميي ميلك  -
 صاقع الايلم اإلالم  -
 اإلرللة المغ بلة -
 صح ا، المغ   المغت بة -
 اإلالي صتح يي  الا   -
 دفي ي    امصيلة -
 ف  المذاهب االقت يدية -
 لا  العبيدس : هل ي ا إطلق  لغ،    -
 مجمو ة أبحي  ف  امد  صاإلجتميع -
 هل اإلرلين ف  حيجة إلب الاالاة   -
 تيبيخ التش يع اإلالم  -
 ش ح م صرة امحوال الشخ لة -
 بحث ما ل    الكظ يي  الاالفلة المختااة صمضيباتهي بيلح ية اإلالملة -
 ملتك ا  لتيبيخ المضيصمة المغ بلة -
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هددددذا زيدددديدس  اددددب مجمو ددددة أ دددد   مدددد  الخطددددب صالمحي دددد ا  صالمددددذا ا  الللياددددلة 
لمكشدددددوبس فددددد  أمهدددددي  ال دددددحف ال،وملدددددة صالض دددددي   الشدددددا ية صالبحدددددو  صالمضددددديال  ا

صاماسوعلة صالمجل  ال صبية. امي أص بمجاة "الس،كة"ا صج ي س "صدح ا، المغد  "ا ص 
 "الحلكب"ا امي  ب قام  مجمو ة م  ال تب بيلاغة الا رللة.

صق  أاهم بحم    بك ،ب  ف  م، ان الشدا  الالدلا صربدل فد  ق  د  فد  اد  مباد س 
  الطوال صالمضطاي  صامباج،ز فد  مختادف المو دو ي  ا مد  فكظم ا ، ا م  الض ي 

ديكلة صاليادلة صاجتميعلدة صتيبيخلدة صصطكلدة ثدي  س صحميادلة ريبيدة ممدي أهاد  من ياضدب 
بحق ص   ج ابس شي   الشبي  ا صيتوج بتيج  ال فلع. يضول بحم    ف  ق ، س "إمي 

 حليس صامي ممي ":
 يي    ال يلحي  إلب ام رعلش ب صن حليس صام ذا رك

 فوا حل تيه  اب حيلكي صميذا ااتا ري م  الحل ا  
   اري الذهول صييل،تكي   اري الذهول    المها ي  
 أربضب بل  مل ريفع صر  ب جملاي بهذا اللبي  

صافتدد  المكلددةا بحمدد    تادديلبا بم يكددة بو يبيلدده  يصددمة بصميرلدديا إثدد  روبددة قاسلددةا 
هددا ص رضدل ج ميرد  إلدب أبض الدوط ا  1394ع ال دير   ديي ببلد 20 شلة يوي اإلثك،  

 ف ف  بمضس س الشه ا، بح  الااو ف  م يكة ال بيط.
  ـــــــــــــــ
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 العالمة ابن القيم
 

 -بحم   -ت جمة اإلميي اب  الالم 
 رلب  صرلست :

ي  محم  هو الاال ا المات ا اإلميي ال ب ير  شلخ اإلالي ال ير  أبو  س    شمس ال 
مشض   الشه،  بد"اب  ادلم الجوزيدة"  ال  ب    ثم ال    ب  أب  با  ب  أيو  ب  اا   الزا

  ، ه  لًفي لا وث غ  الذغ رسزه بد"اب  زف،ل"  .
 صالدت :
 هد(. 691ف  الليبع م  شه  صا  الخ،  اكة ) -بحم   -صل  

 أا ت  صرشات  صطاب  لااام:
  ام  ف  اكف صالد ه الشدلخ ال ديلا ادلم الجوزيدةا صأ دذ رشا اب  ال  م الجوزية ف  جو   

 كد  الاد ا  ا صذادد   اتدب التد اجم بادد  أفد اد أادد ت  اديب  أ لد  أبدد  الاد ا،  مدديد 
د ا صأبكديله  سد   ال ي  إامي ،ل ب  زي  ال ي   س  ال حم  الدذغ اقتكدب أك د  ماتبدة  م 

   صاب اهلما صااهم ما ص  بيلاام صطاب .
ال غبدة ال ديدقة الجيمحدة فد  طادب الاادما  -بحمد   -ادلم الجوزيدة ص ر      اب  

دهي  الاديب  المتدوفب  ا   صالتَّادير  فد  البحدث مكدذ راومدة أظاديبه؛ فضد  ادمع مد  الش   صالج 
س أجزا،ا صلم يتاق ل  ق ا،س هدذا  -بحم   -هد( فضيل 697اكة ) : "صام اه  ال     

دد    ا صا تدد ا "  صبهددذا ياددون قدد  بدد أ  -بحمدد   -ي المكلددة لدد  الااددم   الدد ؛ ل ددغ  الل  
 الطاب للبع اك،  م ه م   م ه.

 بحلت :
 الضيه س  ،  م  س ا صريظ  ا صذاك . -بحم   -ق  ي اب  ال م الجوزية 

 صق  أشيب إلب ذلك المض يزغ فضيل : "صق ي الضيه س  ،  م  س"  .
 قيل: "صذاك   م س با  بلاي، الطب بم  "  .

 "صق  ج   ل  مكيظ س بم   مع أكس  م  يش،  إلل  ال،هود بيلاام صال يياة"   صقيل:
 صزاب ب،ه المض سا صأ طب ف،هي دبصًاي.

 قيل: "صم ا  ل  قات  ف  الض س"  .
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ا ،  الحج   صالمجيصبس امي ذا  ف  باد  اتبد   . قديل ابد  بجدب:  -بحم   -صاين 
س العبديدس صا د س صحج م ا  ا ، ًسا صجيصب بمادةا صادين أهدل ماد ة يدذا صن  كد  مد  شد  

 الطوا  أمً ا يرتاجب مك "  .
 ماتست :

دديدقة  -بحمدد   -كددين ابدد  اددل م الجوزيددة  مرغ ًمددي بجمددع ال تددبا صهددذا دل،ددلر ال َّغبددة ال  
لاااددم بح ًددي صت ددكلًايا صقدد ا،ًس صاقدد اً، يظهدد  ذلددك فدد   ددزابس المدديدس الااملددة فدد  مؤلايتدد ا 

 حش  امدلة.صالض بس الاج،بة  اب 
 ماتست  فاجيدصا: -بحمهم  -صق  صصف تلم،ذه 

قيل اب  بجب: "صاين ش ي  المحبة لااام صاتيبتد  صمطيلاتد  صت دكلا ا صاقتكدي، ال تدبا 
 صاقتكب م  ال تب مي لم يح ل لغ، ه"  .

: "صاقتكدب مد  ال تدب مدي لدم ال يتهلدا لغ،د ه تح د،ل  رْشد  ه -بحمد   -صقيل ابد  ا ،د  
 ب اللاف صالخاف"  .م  ات

 قاه: صمع هذا اا  يضول بتوا ع جم: "بحلب ب ي تكي المزجيس م  ال تب"  .
ب   قابد  هد اه مدي يساغد  مد   صبحم  ر شلخ  شلخ  اإلالي اب  تلملة الضي دل: "فمد  ردو 

 ذلكا صم  أ ميه لم تزْدهر ا  سر ال تب إال ح، س ص للًة"  .
 مشيه،  ش،و  :

 الاام  اب ا ،  م  المشييخ ا صمكهم: -بحم   -الجوزية تاضب اب  الم 
 .-بحم   -الم الجوزية صال ه  -1
الزمددد  ا صتاضددد  بددد ا صقددد أ  الددد  ا ،دددً ا مددد   -بحمددد   -شدددلخ اإلادددلي ابددد  تلملدددة  -2

هدد( حتدب تدوف  شدلخ اإلادلي ادج،ًكي فد  قاادة 712ال تب ا صب أ  ملزمتد  لد  ادكة )
 هد(.728دمشق )

 . -بحم   -مزغ ال -3
 تلم،ذه :

اب  بجب الحكسا  ا ص ح بار  شلخ ا ثدم قديل: "صالزمده مجيللد  قسدل موتد  أزيد   -1
ددكة ا صأشددلي، مدد  ت دديرلا   مدد  اددكة ا صاددم اه  الدد  ق دد، ت  الكورلددة الطوياددة فدد  الل 

 ص ، هي"  .
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   قيل : "صاكه م  أصحب الكيس ل  صأحب  الكيس إلل " -بحم   -اب  ا ،   -2
 ت جم الب  الالم الجوزية ف  "الماجم المختص" بش،و     -بحم   -الذهس   -3
؛ امددي قدديل ابدد  بجددب: "صاددين الا ددل، ياظموردد   -بحمدد   -ابدد   سدد  الهدديدغ  -4

 صيتتامذصن ل  ايب   س  الهيدغ ص ، ه"  .
لددب الا، صز بدديدغ صدديحب "الضدديموس المحددلب" ا امددي قدديل الشددواير : "ثددم ابتحددل إ -5

هد(  فلمع م  التض  اللدبا  صجمي دة زيديدس  د  مي دة اديب  755دمشق ف  اهي اكة )
 الالم"  .

  لقت  بشلخ  اب  تلملة صمكهج  :
بد أ  ملزمدة ابد  ادلم الجوزيدة لشدلخ اإلادلي ابد  تلملدة  كد  ق صمد  إلدب دمشدق اددكة 

فضة اب  ادلم هد( ا صبهذا ت ون م س م ا728هد( ا صااتم   إلب صفيس الشلخ اكة )712)
الجوزيددة لشددلخ  اددتة  شدد   يًمددي بضدد  ط،اتهددي ق يًبددي مكدد  يتاضددب  كدد   اًمددي جًمددي ا صقدد أ 

  ال  فكوًري ا ، س.
ه المجد ا صقد أ  الد  مد  "المح دول"  ب" لجد   قيل ال ا غ: "ق أ  ال  قطاة م  "المح  

ل" ا صم  اتي  "امحايي" لالدلف اآلمد غا صقد أ  الد  قطادة مد  "امبباد، " ص"المح د
 صق أ  ال  ا ،ً ا م  ت يرلا "  .

صب أ  هدذه الملزمدة بتوبدة ابد  ادلم الجوزيدة  ادب يد غ شدلخ  ابد  تلملدة ؛ امدي أشديب 
 إلب ذلك بضول   

 مد  مشداق صأخ ل دم مادوان  يدي قدوي هللا  الاظ،دم ر دلحة 
 تاك الشسدديل صاكه ذا ط،د ان  ج به هدذا ااد  صصقاه فد  

 مد  للس تجدزي  يد غ صللدير   لد  با اد  حتب أتديح لد  اإل
 أهًل بمد  قد  جدي، م  حدد ان   فتدب أتب مد  أبض حد  ان فلي 

صاين لهذه الملزمة أثٌ  بيلٌل ف  راس اب  الم الجوزية ؛ فشيبل شلخ  فد  الدذَّ     د  
دد كة المدكهج اللدداا ا صحمدل بايت دد  مد  بادد ه ا صتحد ب مدد  ادل تبعلددة لغ،د  اتددي    صار

 باهم اللاف ال يلا. -صاب    ال  صاام-باول  
ل فدد  الغيلددبا صقدد  يم،ددل ردديدًبا إلددب  ددوَّ قدديل الشددواير  : "صلددلس لدد   اددب  ،دد  الدد ل،ل مرا 
فع فدد  صجدددوه امدلددة بيلمحيمدددل  المددذهب الددذغ رشدددا  الدد ا صل كددد  ال يتجيادد   اددب الددد َّ
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  ملدتك  فد  ذلدك ا ص يلددب البديبدس ؛ امدي ياااد   ،د ره مد  المتمدذهس، ا بدل ال بد  لد  مد
أبحيث  اإلر ي ر صالم،لر مع الد ل،ل ح،دث مديلا ص د ي التاويدل  ادب الض،دل صالضديلا صاذا 
ل ذيول   أتب بمي لدم يدا  بد   ،د ها صاديق مدي يكشد ح لد   ااتو ب ال لي ف  بحث صطوَّ
ص صبر ال ا س،  ف  أ ذ مذاهسهم    ال ل،لا صأظكهي ا   إللد  ب ادةر ملزمتد  لشدلخ  

ب  تلملة ف  اللَّ ا، صال   ا،  صالاليي ماد  فد  محكد ا صموااديت  بكالد ا صطدول تد دده ا
 إلل .

كَّدة ا  كةا صجااهي ب،ك  صب،  اآلبا، المح ثة أ ظم جر صبيلجماة فهو أح  م  قيي بكش  اللا
 ف حم    صجزاه    الملام،   ،ً ا  .
لدخًة مد  شدلخ  ابد  تلملدةا بدل ر -بحمد   -صمع هذا اا  فام يا  اب  ادلم الجوزيدة 

تدد ل  ادددب  اددو اعبددد ا  -بيتاددديق المتضدد م،  صالمتدددا  ي -كددين متاكًكدددي فدد   ادددوي شددتب 
 صباو   ف  الاام.

ًدا ل    صو  شلخ  اب  تلملة  د   صهو  -بحم   -صالف ياون اب  الم الجوزية مر  
ْول صقوَّس    يك  ر التضا،   صيحيببر  بال   مي أت  م  ح 

 امي،  ال :ثكي، الا
: "امع الح يث ا صاشتغل بيلاام ا صب ع ف   ادوي متاد دس  -بحم   -قيل اب  ا ،  

ا صال المي  ام التال،  صالح يث امصا،  ا صلمي  يد الشلخر تض  ال ي  اب  تلملة م  
ييب الم  ية ف  اكة ثكت   ش س صادبامي ة الزمد  إلدب أن مدي  الشدلخا فا دذ  كد   ال  

مع مي ااف ل  م  االشتغيل؛ ف ديب ف يدً ا فد  بيبد  فد  فكدون ا ،د سا مدع   اًمي جم،ي ا
د  اردق ا صا ،د   التَّدودا ك  س الطَّا ب ل،ًل صرهديًباا صا د س االبتهديل ا صادين حلد   الضد ا،س صالخر
ال يحل ر أحً ا صال يؤذي  ا صال يلتغ،بر  صال يحض ر  اب أح  ا صاكه أصحب الكيس ل  ا 

صال أ دد   فد  هدذا الادديلم فد  زميركدي أك د   عبدديدس مكد ا صايرده لدد   صأحدب الكديس إللد  ا
ه صياومرد  ا ،د  مد  أصدحيب  فد   د  صادجود  ط يضٌة ف  ال لس يط،اهي جً ا ا صيم ا باو  

ا صلددد  مددد  الت  ددديرلف  -بحمددد   -باددد  امحلدددين ا فدددل ي جدددع صال يكدددزع  ددد  ذلدددك 
غيب ش ٌ، ا ،  ا صات ب  بخط   الحل    ش،ًئي ا ،ً ا ا صاقتكدب مد  ال تدب مدي ال  بيب صال   

 ال يتهلا لغ، ه تح ،ل  ش ه م  اتب اللاف صالخاف.
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صبيلجماددددة اددددين قا،ددددل  الكظ،دددد  فدددد  مجمو دددد  صأمددددوبه صأحوالدددد  ا صالغيلددددب  الدددد  الخ،دددد ر 
 صام لقر ال يلحةر ا ايمح    صبحم "  .

صالزي الشددلخ تضدد   : "صتاضدد  فدد  المددذهب ا صبدد ع صأفتددب ا -بحمدد   -قدديل ابدد  بجددب 
الدد ي  صأ ددذ  كدد  ا صتاددكَّ  فدد   اددوي اإلاددلي ا صاددين  يبًفددي بيلتالدد،  ال يجدديب  فلدد  ا 
صباصددول الدد ي  ا صاللدد  ف،همددي المكتهددب ا صالحدد يث مايرلدد  صفضهدد  ا صدقددي ق االاددتكبيط 
مك  ا ال يراحدق فد  ذلدك ا صبيلاضد  صأصدول  صبيلا بلدة ا صلد  ف،هدي ال، د ر الطدولب ا صتاادم 

اول ا صالي أهدل الت  دو  صاشديباتهم ا ل لي صالكَّحو ص ،  ذلك ا صاين  يلًمي باام الل 
 صدقي ضهم ا ل  ف  ال ف    م  هذه الاكون ال،  الطولب.

ت الاد  صلهدج  -بحم   -صاين  ج  ا صطول صلس إلب الغييدة الض دو  ا ص  ذا عبيدس صت ه 
يب ا صاالفتضدديب إلددب   صاالر لدديب لدد  ا بيلددذ ك  ا صشددغف بيلمحبددة ا صاإلريبددة صاالاددتغا

صاالط اح ب،  ي ي   اب  تبة  سوديت  ا لم أشيه  م ا  ف  ذلك ا صال بأيه أصاع مكد  
 اًمددي ا صال أْ دد    بماددير  الضدد  ن صاللددكة صحضددي ق اإليمددين مكدد ا صلددلس هددو الما ددويا 

 صل   لم أب ف  ماكيه م ا   " .
: "صادين ذا فكدون فد  الاادوي ا ص يصدة  -   بحمد-صقيل اب  ريص  الد ي  ال مشدض  

 التال،  صامصول ف  المكطوق صالماهوي"  .
ددكَّف  ا صردديظ  ا صاجتهدد  ا صصدديب مدد  ام مددة  -بحمدد   -صقدديل اللدد،وط   : "قدد  ص 

 ال بيب ف  التال،  صالح يث ا صالا صع ا صامصا،  ا صالا بلة"  .
 مؤلايت  :

ال،دددي لمددد   ددد   ابددد  ادددلم الجوزيدددة بحددد  صافددد   فددد   ادددوي شدددتب يظهددد  هدددذا اممددد  ج 
 ااتض ب اتب  الت  ايره لامتض،  إميًميا صأفيد مكهي الموافق صالمخيلف.

ا "صلدو لدم ياد  لاشدلخ تضد  الد ي  مد  المكيقدب إال تام،ددذه  -بحمد   -قديل ابد  حجد  
الشه،  الشلخ شدمس الد ي  ابد  ادلم الجوزيدة صديحب الت ديرلف الكيفادة اللدي  س التد  

 ارتاع بهي الموافق صالمخيلف ل ين  يية ف  ال اللة  اب  ظم مكزلت "  .
 صاللك أشه هي م تَّبة  اب ح ص  الماجم:

 اجتميع الج،وش اإلالملة  اب  زص الماطاة صالجهملة. -1
 أحايي أهل الذمة. -2
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 إ لي الموقا،     ب  الايلم، . -3
 إ يثة الاهاين م  م ي   الشلطين. -4
 الاوا  .ب ا ع  -5
 تحاة المودصد ف  أحايي المولود. -6
 تهذيب مخت   اك  أب  داصد. -7
 الجوا  ال يف ا صهو الملمب "ال ا، صال صا،". -8
 ،ددد   -صددداب    الددد  صادددام-جدددل، امفهددديي فددد  ال دددلس صاللدددلي  ادددب محمددد   -9

 امريي.
 حيدغ امبصاح إلب بلد امف اح. -10
 حام تيبل ال لس. -11
 ل ايلة التسوالة "صهو الذغ ب،  ي يك."ا -12
 بص ة المحس،  صرزهة المشتيق، . -13
 ال صح. -14
 زاد المايد ف  ه غ  ،  العبيد. -15
 شاي، الاا،ل ف  ملي ل الض ي، صالض ب صالحامة صالتاا،ل. -16
 ال وا ق الم ااة  اب الجهملة صالماطاة. -17
 ط يق الهج ت،  صبي  اللايدت، . -18
 ق الحاملة ف  الللياة الش علة.الط   -19
  س ال يب ي  صذ ، س الشيك ي ا صق  ارته،ه م  تحالض  بحم    صف ا   اب  -20

 رلخت،   ط،ت، .
 الا صالة. -21
 الاوا  . -22
 ال يفلة الشيفلة ف  االرت يب لاا قة الكيجلة ا صه  "الض ، س الكورلة". -23
 ال لي  اب ملالة اللميع. -24
 ج الليل ،  ب،  مكيزل إييل راس  صاييل رلتا، .م اب  -25
 ماتيح داب اللايدس صمكشوب صالية أهل الاام صاإلبادس. -26
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 المكيب المكلف ف  ال حلا صال علف. -27
 ه اية الحليب  ف  أجوبة ال،هود صالك يب . -28
 الوابل ال ،ب ف  ال ام الط،ب. -29

 محكة صثبي  :
ددبس مددع شددلخ  ابددد  تلملددة فدد  المددد  س ام ،دد س فدد  الضااددة مكاددد ًدا  كدد  بادد  أن أهددد،  حر

هددد( ا صلددم يادد ج  كدد  إال بادد  مددو  726صطلددف بدد   اددب جمددل م دد صًبي بيلدد بس اددكة )
 هد(  .728شلخ  اكة )

 صحبس م س إلر يبه ش   ال حيل إلب قس  الخا،ل.
 : "صق  امتح  صأصذغ م ا "  . -بحم   -قيل اب  بجب 

 صفيت  :
هدد( ا صدفد  751ل،اة الخملس ثيلث  ش ي  مد  بجدب الاد د ادكة ) -بحم   -توف  

صأادداك  الادد دصس ام اددب ا صجماكددي صايدديه  -بحمدد   -ب مشددق بمضسدد س البددي  ال ددغ،  
 ف   ا،،  مع الكس،،  ا صال  يض،  ا صالشه ا، ا صال يلح،  ا صحل  أصلئك بفلًضي.

 م يدب ت جمت :
 (.138/  3"أبج  الااوي" ا ص يق حل   ين ا ) -1
 (.234/  14"الس اية صالكهيية" ا اب  ا ،  ا ) -2
 (.143/  2"الس ب الطيلع" ا الشواير  ا ) -3
 (.62/  1"بغلة الو يس" ا لال،وط  ا ) -4
 (.416"التيج الماال" ا ص يق حل   ين ا )ص -5
 (.23-21/  4"ال بب ال يمكة" ا اب  حج  ا ) -6
 (.447/  2ب ا )"ذيل طبضي  الحكيباة" ا اب  بج -7
 (.282/  5"ذيل الاس  ف   س  م   س " ا ) -8
 (.68"ال د الواف " اب  ريص  ال ي  ال مشض  )ص -9

 (.168/  6"شذبا  الذهب" ا اب  الاميد ا ) -10
 (.93/  2"طبضي  المال ي " ا لا اصصدغ ا ) -11
 (.76/  2"الاتا المس،  ف  طبضي  امصول،، " ا الم ا   ا ) -12
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 صكاه اتب ما دس م ل:صق  
 "اب  الم الجوزية" ا محم  ملام الغكلم . -1
 "اب  الم الجوزية حليت  ص ثيبه" ا با  ب   س    أبو زي . -2
 "اب  الم الجوزية صموقا  م  التا ،  اإلالم " ا  وض   حجيزغ. -3
 "اب  الالم ص ثيبه الااملة" ا أحم  ميه  البض غ. -4
 غوغ" ا أحم  ميه  البض غ."اب  الالم الا -5
 "اب  الم الجوزية    ه صمكهج " ا  س  الاظلم  س  الللي. -6

http://www.taimiah.org/Targem.aspx?id=9 
   ـــــــــــــــ
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 العاّلمة محمد بن صالح العثيمين
 

 هد1421 – 1347
 رلب  صمول ه:

دد , الد وبع الزاهدد ا محمدد  ابدد  هدو صدديحب الا دد،اة الشددلخ الاديلم المحضددق, الاالدد  المال 
 صيلا ب  محم  ب  االمين ب   س  ال حم   ل   لم،  م  الوهبة م  بك  تملم.

 –هدد فد   ك،ددزس 1347صلد  فد  ل،ادة اللديبع صالاشد ي  مد  شدده  بم دين المبديبل  ديي 
 ف  المما ة الا بلة اللاودية. –إح   م ن الض لم 

 رشات  الااملة:
ه مد  جهدة أمد  الماا  دم  –بحمد    تاديلب  –ألحض  صالد ه  ل،دتاام الضد  ن ال د يم  كد  جد  

, ثمَّ تااَّدم ال تيبدة, صشد،ًئي مد  الحلدي , -بحم     – س  ال حم  ب  االمين  ال امل 
, -حاظدد     –صالك دوص امدبلدة فد  م باددة امادتيذ  سد الازيز بدد  صديلا الد امل 

ح،دث  –بحمد     –الشدح،تين صذلك قسل أن ياتحق بم باة الماا  دم  اد  بد   سد    
 حا  الض  ن ال  يم  ك ه    ظه  قاب صلم ي يتجيصز ال اباة  ش س م   م ه با .

أقسل  اب طاب الاام الشد   ا صادين ف د،اة الشدلخ  –بحم     –صبتوجل  م  صال ه 
ي ب  س الااوي الش علة صالا بلة  –بحم     –الالمة  س  ال حم  ب  ريص  اللا غ 

( م  طاست  ال بيب؛ لت بيس المست  ،  م  1الجيمع ال س،  باك،زس, صق  بتَّب اثك،  ) ف 
الطابددة, فير ددم الشددلخ إلددب حاضددة الشددلخ محمدد  بدد   سدد  الازيددز المطددوع  د بحمدد    د 

 حتب أدبل م  الاام ف  التوح، , صالاض , صالكحو مي أدبل.
اللدا غ بحمد   , فد بس  ثم جادس فد  حاضدة شدلخ  الالمدة  سد  الد حم  بد  ريصد 

 الدد  فدد  التالدد، , صالحدد يث, صاللدد، س الكسويددة, صالتوح،دد , صالاضدد , صامصددول, صالادد ا  , 
 صالكحو, صحا  مخت  ا  المتون ف  هذه الااوي.

هدو شدلخ   –بحم     –صيرا   ف ،اة الشلخ الالمة  س  ال حم  ب  ريص  اللا غ 
 يضددًة أك دد  ممددي أ ددذ  دد   ،دد ه, صتدداث  بمكهجدد  امصل؛ إذ أ ددذ  كدد  الااددم؛ ما فددًة صط

 صتاص،ا , صط يضة ت بيل ا صات  بي   لا ل،ل.
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قي دًلي فد   ك،دزس  –بحمد     –ص ك مي اين الشلخ  س  ال حم  بد   اد  بد   دودان 
فد   –بحم     –ق أ  ال  ف   ام الا ا  , امي ق أ  اب الشلخ  س  ال زاق  فلا  

ًاي ف  تاك الم يكة.الكحو صالسل ة أثكي، ص   جوده م ب 
( أن ياتحددق بدد , 2صلمددي فددتا الماهدد  الاامدد  فدد  ال يدديض أشدديب  الدد  بادد ر إ واردد  )

فددداذن لددد ,  –بحمددد     –فياددتاذن شدددلخ   الالمدددة  سددد  الددد حم  بددد  ريصددد  اللدددا غ 
 هد.1373 – 1372صالتحق بيلماه   يم  

بيلاامدي،  –ماهد  ال يديض الاامد   لل اللكت،  الا تد،  اردتظم ف،همدي فد   –صلض  ارتاع 
دددد  الشددددلخ محمدددد  اممدددد،   الددددذي  ادددديروا ي ب  اددددون فلدددد  ح،كددددذال صمددددكهم: الالمددددة المال  
الشكالط , صالشلخ الاال   س الازيز ب  ريص  ب  بش، , صالشلخ المح      س  ال حم  

 .-بحمهم   تايلب  –اإلف يض  
بحم   –الازيز ب   س    ب  بيز  صف  أثكي، ذلك ات ل بلميحة الشلخ الالمة  س 

, فضدد أ  الدد  فدد  الملددج  مدد  صددحلا البخدديبغ صمدد  باددي ل شددلخ اإلاددلي ابدد  -  
تلملة, صارتاع ب  ف   ام الح يث صالكظ  ف   با، فضهي، المذاهب صالمضيبرة ب،كهي, صيراد ا 

،ل هددو شددلخ  ال ددير  فدد  التح دد –بحمدد     –اددميحة الشددلخ  سدد  الازيددز بدد  بدديز 
 صالتاثا  ب .

هدد صصديب ي د برسر  ادب شدلخ  الالمدة  سد  الد حم  بد  1374ثدم  ديد إلدب  ك،دزس  ديي 
ريصدد  اللددا غ, صيتدديبع دبااددت  ارتلدديًبي فدد  االددة الشدد ياة, التدد  أصددبحه جددزً،ا مدد  

 جيماة اإلميي محم  ب  ااود اإلالمل ة, حتب ريل الشهيدس الايللة.
 ت بيل :

م فل  شلخ  الك جيب ا   ادب التد بيس صهدو مدي زال تواَّ ة صا  ة التح د،ل الاامد  فشدج 
 هد ف  الجيمع ال س،  باك،زس.1370طيلًبي ف  حاضت , فس أ الت بيس  يي 

صلم ي تخ َّج م  الماه  الاام  ف  ال ييض  ر،    م ب  ًاي فد  الماهد  الاامد  باك،دزس  ديي 
 هد.1374

بحمد     –بد  ريصد  اللدا غ هد توف  شلخ  الال مة  سد  الد حم  1376صف  اكة 
فتدول ب باد ه إميمدة الجديمع ال س،دد  فد   ك،دزس, صاميمدة الا،د ي  ف،هدي, صالتدد بيس  –تاديلب 
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 ديي  –بحمد     –ف  ماتبة  ك،زس الوطكلة التيباة لاجيمع؛ صه  التد  أالدهي شدلخ  
 هد.1359

يد ب  س  –   بحمد  -صلمي ا   الطابة, صصيب  الماتبة ال ت ا،هم؛ ب أ ف ،اة الشدلخ 
فدد  الملددج  الجدديمع رالدد , صاجتمددع إللدد  الطددل  صتوافدد صا مدد  المما ددة ص ، هددي حتددب 
كدديروا يساغددون المئدددي  فدد  باددد  الدد بصس, صهدددؤال، ي باددون دباادددة تح دد،ل جددديد, ال 

بحمدد     –لمجدد د االاددتميع, صبضدد   اددب ذلددك, إميًمددي ص ط،ًبددي صم بًاددي, حتددب صفيتدد  
 .-تايلب 

هد  ك مي ارتضل 1398هد إلب  يي 1374ًاي ف  الماه  الاام  م   يي بض  الشلخ م ب   
إلب الت بيس ف  االة الش ياة صأصول ال ي  بيلض لم التيباة لجيماة اإلميي محم  بد  

 .-بحم    تايلب  -ااود اإلالملة, صظل أاتيًذا ف،هي حتب صفيت 
الحدج صبم دين صاإلجديزا   صاين ي ب  س ف  الملج  الح اي صالملج  الكسوغ ف  مواام

 .-بحم    تايلب –هد , حتب صفيت  1402ال لفلة مكذ  يي 
أادداو  تاالمدد  ف يدد  فدد  جودتدد  صرجيحدد , فهددو يكدديقش طلبدد   –بحمدد     –صلاشددلخ 

صيتضسل أائاتهم, صيراض  ال بصس صالمحي  ا  بهمَّة  يللة صراٍس مطمئكة صاثضة, مستهًجي 
 الكيس.بكش ه لااام صتض يب  إلب 

  ثيبه الااملة:
 دددلل أك ددد  مددد   ملددد،   يًمدددي مددد   –بحمددد    تاددديلب  –ظهددد   جهدددوده الاظلمدددة 

الاطي، صالسذل ف  رش  الاادم صالتد بيس صالدو   صاإلبشديد صالتوجلد  صالضدي، المحي د ا  
 .-ابحير  صتايلب  –صال  وس إلب   

ز  بيلتاصد،ل الاامد  ال صد، , صلض  اهتم بيلتداللف صتح يد  الاتديص  صامجوبدة التد  تم،َّد
صص ب  ل  الاش ا  مد  ال تدب صال ادي ل صالمحي د ا  صالاتديص  صالخطدب صالاضدي،ا  
صالمضدديال , امددي صدد ب لدد   ال  اللددي ي  ال ددوتلة التدد  اددجاه محي دد ات  ص طبدد  
صلضي،اتددد  صب امجددد  اإلذاعلدددة صدبصاددد  الااملدددة فددد  تالددد،  الضددد  ن ال ددد يم صالشددد صحي  

الشددد يف صاللدد، س الكسويدددة صالمتددون صالمكظومددي  فددد  الااددوي الشددد علة  المتم،ددزس لاحدد يث
 صالكحوية.
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لكشد   –بحمد    تاديلب  –صارايًذا لاضوا   صال وابب صالتوج،هدي  التد  ق بهدي ف د،ات  
مؤلايت , صباي ا , صدبصا , صمحي  ات , ص طب , صفتيصاه صلضي،ات , تضوي مؤالة الشدلخ 

بواجددب صشدد   الملددؤصللة  -باددون   صتوفلضدد   – يددة محمدد  بدد  صدديلا الا لمدد،  الخ،
 إل  اج ايفة  ثيبه الااملة صالاكيية بهي.

أرشددددط لدددد  موقددددع  دددديص  اددددب شددددباة  –بحمدددد    تادددديلب  –صبكدددديً،  اددددب توج،هيتدددد  
صتضدد يم  –بادون   تاديلب  –(ا مد  أجددل تامدلم الاي د س الم جددوس 3المااومدي  ال صللدة )

 مؤلاي  صالتلج،ل  ال وتلة.جملع  ثيبه الااملة م  ال
 أ ميل  صجهوده ام   :

إلددب جيردددب تادددك الجهدددود الم مددد س فدد  مجددديال  التددد بيس صالتددداللف صاإلميمدددة صالخطيبدددة 
ادين لا د،اة الشدلخ أ مديل ا ،د س موفضدة  –ادبحير  صتاديلب  –صاإلفتي، صال  وس إلب   

 مكهي مي يا :
لمما دددة الا بلدددة اللددداودية مددد   ددديي   دددًوا فددد  ه،ئدددة ابددديب الاامدددي، فددد  ا•          

 هد إلب صفيت .1407
  دددًوا فددد  المجادددس الاامددد  بجيمادددة اإلمددديي محمددد  بددد  اددداود اإلادددلملة فددد  •     

 هد.1400 – 1398الايم،  ال باا،،  
  ددًوا فدد  مجاددس االددة الشدد ياة صأصددول الدد ي  بادد ع جيماددة اإلمدديي محمدد  بدد  •     

 ضلم الاض، س ف،هي.ااود اإلالملة ف  الض لم صب لًلي ل
صفدددد    دددد  فتدددد س ت بيلدددد  بيلماهدددد  الاامدددد  شدددديبل فدددد    ددددوية لجكددددة الخطددددب •     

 صالمكيهج لامايه  الااملة, صأل ف   ًدا م  ال تب المض بس بهي.
بحمد   –هدد إلدب صفيتد  1392  ًوا ف  لجكة التوعلة ف  موام الحدج مد   ديي •     

  فددد  مادددة صالمشدددي  , صياتددد  فددد  ح،دددث ادددين ياضددد  دبصًادددي صمحي ددد ا –  تاددديلب 
 الملي ل صامحايي الش علة.

هدد 1405ت أس جمعلة تحفل  الض  ن ال  يم الخ، ية ف   ك،زس م  تااللهي  ديي •     
 إلب صفيت .
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ألضب محي  ا    ي س دا ل المما ة الا بلدة اللداودية  ادب فئدي  متكو دة مد  •     
مادي  صم اكدز إادلملة فد  جهدي  الكيس, امي ألضب محي د ا   سد  الهديتف  ادب تج

 مختااة م  الايلم.
مدد   امددي، المما ددة ال بدديب الددذي  يج،سددون  اددب أاددئاة الملتالدد ي  حددول أحادديي •     

الددد ي  صأصدددول   ض،ددد س صشددد ياةا صذلدددك  سددد  السددد امج اإلذاعلدددة مددد  المما دددة الا بلدددة 
 «.روب  اب ال ب »اللاودية صأشه هي ب ريمج 

  اب أائاة اللي ا،  مهيتا  صمايتبة صمشيفهة.رذب رال  لمجيبة •     
 بتَّب لضي،ا   املة مج صلة, أاسوعلة صشه ية صاكوية.•     
 شيبل ف  الا ي  م  المؤتم ا  الت   ض   ف  المما ة الا بلة اللاودية.•     
صمر  يهتم بيللاول الت بدوغ صالجيردب الدو ظ  ا تكدب بتوجلد  الطدل  صابشديدهم •     

ل المددكهج الجدديد فدد  طاددب الااددم صتح دد،ا , ص مددل  اددب ااددتضطيبهم صال ددس  إلددب ادداو 
  اب تاالمهم صتحمل أائاتهم المتا دس, صاالهتميي باموبهم.

أ مدديل   يدد س فدد  ملدديدي  الخ،دد  صأبددوا  السدد   صمجدديال   –بحمدد     –صلاشدلخ •     
كهم, صااددد ا، اإلحلدددين إلدددب الكددديس, صاللدددا  فددد  حدددوا جهم صاتيبدددة الوثدددي ق صالاضدددود ب،ددد

 الك لحة لهم ب  ق صا لص.
 مايرت  الااملة:

دد ا ف دد،اة الشددلخ   –مدد  ال ااددخ،  فدد  الااددم الددذي  صهددسهم    –بحمدد    تادديلب  –يرا 
تاصدد،ًل صم ا  ددة  ظلمددة فدد  ما فددة الدد ل،ل صاتبي دد  صااددتكبيط امحادديي  –بمك دد  صا مدد  

 لا بلة ماير    صا  اًبي صبل ة.صالاوا   م  ال تي  صاللك ة, صاس  أ واب الاغة ا
صلمي تحاَّب ب  م  صاي  الاامي، الجا،اة صأ لقهم الحم،د س صالجمدع بد،  الاادم صالامدل 
به الجملع ال التض ي , صبزق    الضسول لد يهم صاطمداروا  أحبَّ  الكيس محبة  ظلمة, صق  

, يكهادون مد  ماد،   امد  ال تليبات  الاضهلة, صأقسادوا  ادب دبصاد  صفتديصاه ص ثديبه الااملدة
 صيلتا، صن م  ر ح  صموا ظ .
هددد, 1414الايلملددة لخ مددة اإلاددلي  دديي  –بحمدد     –صقدد  مرددكا جددي زس الماددك فل ددل 

 صجي، ف  الح، لي  الت  أب تهي لجكة اال تليب لمكح  الجي زس مي يا :
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ال دد با صقددول أصاًل: تحا  لدد  بددا لق الاامددي، الاي دداة التدد  مدد  أب زهددي الددوبع, صبحيبددة 
 الحق, صالامل لم احة الملام، , صالك ا لخيصتهم ص يمتهم.

 ثيرًلي: ارتايع ال  ، ي  باام ؛ ت بيًلي صافتيً، صتاللًاي.
 ثيلً ي: إلضيله المحي  ا  الايمة الكيفاة ف  مختاف مكيطق المما ة.

 بابًاي: مشيبات  الما، س ف  مؤتم ا  إالملة ا ، س.
ًبي متم،ًزا فد  الد  وس إلدب   بيلحامدة صالمو ظدة الحلدكة, صتض يمد   يمًلي: اتبي   أااو 

 م ًل حل،ي لمكهج اللاف ال يلا؛ ف ً ا صااوًاي.
  ا بر :

ل   ملة م  السك، , صثدل  مد  السكدي , صبكدوه هدم:  سد   , ص سد  الد حم , صابد اهلم, 
 ص س  الازيز, ص س  ال حلم.

 صفيتد :
س قس،ل مغ   يوي امبباي، الخيمس  ش  م  شه  ف  م –بحم     –تروف    يكة ج  

ا     ال  ف  الملج  الح اي با  صلس   د  يدوي الخمدلس, 1421شوال  يي  هد, صصر
ثددم شددل ات  تاددك اآلال  مدد  الم ددا ،  صالحشددود الاظلمددة فدد  مشدديه  مددؤث س, صدفدد  فدد  

 ماة الما مة.
ا     ال  صل س الغي ب ف  جملع م ن المما ة صبا  صلس الجماة م  ال،وي التيل  صر

 الا بلة اللاودية.
دد َّ  الدد  بمغا تدد  صب دددوار ,  بحددم   شددلخكي بحمددة امبدد اب, صأادداك  فلدددلا جكيتدد , صم 

ي لمالي صالملام،   ،ً ا.  صجزاه  مي ق  
 ف  مؤالة الشلخ محم  ب  صيلا الا لم،  الخ، ية الاجكة الااملة 
  ------------------------- 
( همي الشلخين محم  ب   س  الازيدز المطدوعا ص اد  بد  حمد  ال ديلح  بحمهمدي 1) 

   تايلب.
 ( هو الشلخ  ا  ب  حم  ال يلح  بحم    تايلب.2)
(3 )www.binothaimeen.com 

   ـــــــــــــــ
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 محمد الفاتح وفتح القسطنطينية
 

 بضام ال اتوب  ا  محم  ال لب  
  ال  صاام : )لتاتح  الضلطكط،كلة فاكام امم،  أم، هي صلكام قيل باول   صاب  

 الجلش ذلك الجلش ( )بصه اإلميي أحم  ف  ملك ه(.
 اللاطين محم  الايتا 

ي ا ياتسد  اللدداطين الا مدير  اللديبع فدد  1481 -هدد431هدو اللداطين محمد  ال ددير   
ثلثد،   يمدًي ايرده االاة  ل   مين ياضب بيلاديتا صأبد  الخ،د ا . حادم مدي يضد   مد  

محد ي  ديي  16[. تولب حام ال صلة الا ميرلة با  صفيس صال ه فد  1 ، ًا ص زس لاملام،  
ادددكة صلضددد  امتددديز  22ي صادددين  مددد ه  ردددذال 1451فس ايددد   ددديي  18هدددد الموافدددق 855

اللاطين محم  الايتا بشخ لة فذس جماه بد،  الضدوس صالاد ل امدي أرد  فديق أق ارد  مكدذ 
م  الااوي الت  اين يتاضيهي ف  م باة امم ا، ص يصة ما فت  ل  ،   ح اثت  ف  ا ، 

م  لغي     ه صم،ا  الش ي  ل بااة اتدب التديبيخا ممدي ادي  ه فلمدي باد   ادب إبد از 
شخ دد،ت  فدد  اإلدابس صملدديدي  الضتدديل حتددب أردد  اشددته  أ ،دد ًا فدد  التدديبيخ باضددب محمدد  

ج الددذغ ادديب  الدد  صالدد ه صأجدد اده فددد  الادديتاا لاتحدد  الضلددطكط،كلة. صقدد  ارددتهج المدددكه
الاتوحي  صلض  ب ز با  تولل  اللاطة ف  ال صلة الا ميرلة باليمد  بإ ديدس تكظدلم إدابا  
ال صلددة المختااددةا صاهددتم ا ،دد ًا بدديمموب الميللددة فامددل  اددب تح يدد  مددوابد ال صلددة صطدد ق 

وي  اتي دب ال    مكهي بشال يمكع اإلا ا  صالسذخ أص الت  . صاذلك باز  اب تطد
الجدددلش صأ ددديد تكظلمهدددي صص دددع ادددجل   يصدددة بيلجكددد ا صزاد مددد  م تبددديتهم صأمددد هم 
باحدد   اماددداحة المتددوف س فددد  ذلددك الا ددد . ص مددل  ادددب تطددوي  إدابس امقددديللم صأقددد  
با  الوالس الليبض،  ف  أقيللمهم ص زل م  ظه  مك  تض ، ًا أص إهميل صطوب السلط 

ابيددة صالالددا ية الج،د س ممددي ادديهم فد  ااددتض اب ال صلددة اللداطير  صأمدد هم بديلخس ا  اإلد
صالتضددد ي إلدددب اإلمددديي صباددد  أن قطدددع أشدددواطًي م مددد س فددد  اإلصدددلح الددد ا ا  تطادددع إلدددب 
المكديطق الملدلحلة فدد  أصبصبدي لاتحهدي صرشدد  اإلادلي ف،هديا صلضدد  ادي  ت   وامدل  دد س 

،زرطلددة بلددسب فدد  تحض،ددق أه افدد ا مكهددي ال دداف الددذغ صصدداه إللدد  اإلمس اطوبيددة الس
المكيز ي  مع ال صل امصبصبلة ام   ا صاذلك بلدسب الخلفدي  ال ا الدة التد   مده 
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جملع مكيطضهي صم رهي صلم ياتف اللاطين محم  بذلك بدل ارد   مدل بجد  مد  أجدل أن 
يتددددددوج ارت دددددديبات  باددددددتا الضلددددددطكط،كلة  يصددددددمة اإلمس اطوبيددددددة الس،زرطلددددددةا صالماضددددددل 

ال دا،سلة  د  الاديلم اإلادلم  لاتد س طويادة مد  الدزم ا االات اتلج  الهديي لاتح ادي  
صالتددد  طيلمدددي ا تدددز  بهدددي اإلمس اطوبيدددة الس،زرطلدددة ب دددوبس  يصدددة صالملدددلحلة ب دددوبس 
 يمةا صجااهي  يصمة لا صلة الا ميرلة صتحض،ق مي  جز    تحالض  أالف  مد  قديدس 

 [. 2الج،وش اإلالملة 
 أصاًل: فتا الضلطكط،كلة 

ي  ادددب يددد  330لة مددد  أهدددم المددد ن الايلملدددةا صقددد  أالددده فددد   ددديي تاددد  الضلدددطكط،ك
[ا صقد  ادين لهدي موقدع  ديلم  ف يد  حتدب ق،دل 3اإلمس اطوب الس،زرط  قلدطكط،  امصل 

 كهي: " لو ايره ال رلي مما ة صاح س ل يره الضلطكط،كلة أصاا الم ن لت ون  يصمة 
هم صه  م  أكسد  المد ن فد  [ا صمكذ تااللهي فض  اتخذهي الس،زرط،ون  يصمة ل4لهي " 

[  كددد مي د دددل الملدددامون فددد  جهددديد مدددع ال صلدددة الس،زرطلدددة ادددين لهدددذه 5الاددديلم صأهمهدددي 
الم يكددة مايرتهددي الخيصددة مدد  ذلددك ال دد اعا صلددذلك فضدد  بشدد  ال اددول صدداب    الدد  

[ا 6صاددام أصددحيب  باتحهددي فدد   دد س مواقددفا مدد  ذلددك: مددي حدد   أثكددي،  ددزصس الخكدد ق 
 ااددي، الملدام،  صقديدتهم  ادب فتحهددي  سد  الا دوب المختاادة طماددًي صلهدذا فضد  تكديفس 

ف  أن يتحضق ف،هم ح يث ال اول صاب    ال  صاام: لتاتح  الضلطكط،كلة  اب ي  
 [. 7بجلا فاكام امم،  أم، هي صلكام الجلش ذلك الجلش 

افلين فد   لذلك فض  امت   إل،هي ي  الضوا  الملامة المجيه س مكذ أييي مايصية ب  أب 
هدددد صلدددم تدددكجا هدددذه الحمادددةا صقددد  ت ددد ب  44أصلدددب الحمدددل  اإلادددلملة  ا،هدددي ادددكة 

 حمل  أ    ف   ه ه حظ،ه بكاس الكتلجة. 
كمددي قيمدده ال صلددة اممويددة بمحيصلددة أ دد   لاددتا الضلددطكط،كلة صتادد  هددذه الحماددة أقددو  

   سد  المادك الحمل  امموية  ا،هيا صه  تادك الحمادة التد  تمده فد  أيديي ادالمين بد
 [. 8هد 98اكة 

صاادددتم   المحيصلدددة لادددتا الضلدددطكط،كلة ح،دددث شددده  الا ددد  العبياددد  امصل حمدددل  
جهيدية ما اة    ال صلة الس،زرطلةا صل كهي لدم تدتما  مد  الوصدول إلدب الضلدطكط،كلة 
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رالددهي صته يدد هي مددع أرهددي هزتهددي صأثدد    اددب امحدد ا  دا اهدديا صبخيصددة تاددك الحماددة 
 هد. 190[ اكة 9ييي هيبصن ال ش،  الت  تمه ف  أ

صقدد  قيمدده فلمددي بادد   دد س دصيددل  إاددلملة فدد   اددلي ال ددغ   اددين مدد  أهمهددي دصلددة 
اللددلجضةا التددد  امتددد   ادداطتهي إلدددب  ادددلي ال دددغ  . امددي أن زعلمهدددي ألدددب أبادددلن  

ي  ااددتطيع أن يهددزي امس اطددوب الدد صي ديمورددوس فدد  1072-1063هددد / 465 -455
ي ثم أا ه ص  ب  صاجك  صبا  م س أطادق اد اح  1070هد/464ي موقاة ملذ ا د  ي

با  أن تاه  ب فع جزية اكوية لالاطين اللاجوق ا صهذا يم ل   وع جز، اس،د  مد  
امس اطوبيددة الدد صي لا صلددة اإلاددلملة اللدداجوالة صبادد   دداف دصلددة اللددلجضة ال سدد   

ال ددغ   صالتدد   ظهدد    دد س دصل ادداجوالة اددين مكهددي دصلددة اددلجضة الدد صي فدد   اددلي
 ااتطي ه م  ااطتهي إلب اواحل بح  إيجة   بي صا اي  االمس اطوبية ال صميرلة. 
صفدد  مطاددع الضدد ن ال دديم  الهجدد غ ال ابددع  شدد  المدد،لدغ  اددف الا مددير،ون ادددلجضة 

[ صتج د  المحيصال  اإلالملة لاتا الضلطكط،كلة صايره الس اية ح،  ج   10ال صي 
اللدددداطين بييزيددددد  " ال ددددي ضة " الدددددذغ تماكدددده قواتددددد  مددددد   محيصلددددة لاتحهدددددي فدددد  أيددددديي

[ا صأ دددذ اللددداطين ياددديصض اإلمس اطدددوب 11ي 1393 -هدددد 796محيصددد تهي بضدددوس ادددكة 
الس،زرط  لتلالم الم يكة اامًي إلب الملام، ا صل كد  أ دذ يد اصس صيميطدل صيحديصل طادب 

ه رالددد  الملددي  ا  امصببلدددة ل ددد  الهجدددوي االادددلم   دد  الضلدددطكط،كلةا صفددد  الوقددد
صصاه ج،وش المغول يضودهدي تلموبلكدك إلدب دا دل امبا د  الا ميرلدة صأ دذ  تا،دث 
فليداا في ط  اللاطين بييزي  للحب قوات  صفك الح يب    الضلطكط،كلة لمواجهة 
المغددول بكالدد  صمادد  بالدددة الضددوا  الا ميرلددةا ح،ددث داب  بددد،  الطدد ف،  ما اددة أرضددد س 

ال ددددي ضة ثددددم مددددي  بادددد  ذلددددك فدددد  امادددد  اددددكة الشدددده، سا صالتدددد  أادددد  ف،هددددي بييزيدددد  
[ صاين رتلجة ذلك ان تا اده ال صلدة الا ميرلدة مؤقتديا صتوقدف التا ،د  فد  12ي 1402

 فتا الضلطكط،كلة إلب ح، . 
صمددي أن ااددتض   امحددوال فدد  ال صلددة حتددب  دديد  بصح الجهدديد مدد  ج يدد  ا فادد  أيدديي 

 اللاطين م اد ال ير  الذغ تولب الحام ف  الات س 
ي جدد    دد س محدديصال  لاددتا الضلددطكط،كلة صتماكدده 1451-1421هددد/ 863-هددد824

ج،ددددوش الا مددددير،،  فدددد  أييمدددد  مدددد  محيصدددد تهي أك دددد س مدددد  مدددد س ا صاددددين اإلمس اطددددوب 
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الس،زرطدد  فدد  أثكددي، تاددك المحدديصال  يامددل  اددب إيضدديع الاتكددة فدد  صدداو  الا مددير،،  
إشدغيل  فد  ه فد  الددذغ [ا صبهدذه الط يضدة رجدا فد  13بد  م الخديبج،   ادب اللداطين 

حد ص  الد  ا فادم يدتما  الا مدير،ون مد  تحض،دق مدي اديروا يطمحدون إللد  إال فد  زمد  
 ابك  محم  الايتا فلمي با  . 

كدددين محمددد  الاددديتا يمددديبس ام مددديل اللددداطيرلة فددد  حلددديس ابلددد  صمكدددذ تادددك الاتددد س صهدددو 
طدددلع تددديي يادددييش صددد اع ال صلدددة الس،زرطلدددة فددد  الظددد ص  المختاادددةا امدددي ادددين  ادددب ا

بيلمحدديصال  الا ميرلددة اللدديبضة لاددتا الضلددطكط،كلةا بددل صيااددم بمددي اددبضهي مدد  محدديصال  
مت  بس ف  الا وب اإلالملة المختااةا صبيلتيل  فمكذ أن صلب اللاطكة الا ميرلة اكة 

[ اددين يتطادع إلددب فدتا الضلددطكط،كلة صيا د  فدد  فتحهددي 14هدد ي 1451هدد الموافددق 855
لاامددي،  اددب تكشددئت   اددب حددب اإلاددلي صاإليمددين صالامددل بدديلض  ن صلضدد  ادديهمه ت بلددة ا

صادكة ادد،  امردديي صلددذلك رشددا  اددب حدب اإللتددزاي بيلشدد ياة اإلاددلملةا صات ددف بدديلتضب 
صالددوبعا صمحبددي لاااددم صالاامددي، صمشددجاي  اددب رشدد  الااددوي صياددود ت يكدد  ال فلددع لات بلددة 

هي  م  صال ه ا صجهود الشخ دلي  اإلالملة ال ش، س الت  تاضهي مكذ ال غ  ا بتوج،
الااملة الضوية الت  أش فه  اب ت ب،ت ا صصاي، أصلئك اماديتذس ال بديب  ص دزصفهم  د  

 ال رلي صابتايدهم    الغ صب صمجيه تهم مرالهم ا مم  أش فوا 
 [.15 اب ب ييت  

ر  "أحم  لض  تاث  محم  الايتا بيلاامي، ال بير،،  مكذ طاولت  صم  أ  هم الايلم ال بي
بد  إادمي ،ل ال دوبار " مشدهودا لد  بيلا د،اة التيمدةا صادين م باد  فد   هد  اللداطين 

ا أم،دد ا فدد   -الادديتا-"مد اد ال ددير " صالدد  "الادديتا". صفدد  ذلددك الوقده اددين محمدد  ال ددير  
با س "مغكلللي" صق  أبال إلل  صال ه   دا م  الماام،  صلم يمت ل أم هم ا صلم يض أ ش،ئي 

س ا ا حتب أر   لم يختم الض  ن ال  يم ا فطاب اللاطين المذاوب ا بجل لد  مهيبدة صحد  
فددذا صا لدد  المددولب "ال ددوبار " ا فجاادد  ماامددي لولدد ه صأ طدديه ق دد،بي ي دد ب  بددذلك إذا 
 دديلف أمدد ه . فددذهب إللدد ا فدد  ل  الدد  صالض دد،ب ب،دد ها فضدديل: أبادداك  صالدد ل لاتااددلم 

حمدد   ددين مدد  ذلددك ال ددليا ف دد ب  صال دد   إذا  يلادده أمدد غا ف ددحك اللدداطين م
المولب ال وبار  ف  ذلك المجاس   بي ش ي ًاا حتب  ي  مك  اللاطين محم   ينا 

 [.16ص تم الض  ن ف  م س يل، س. . ." 
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هذه الت بلة اإلالملة ال ديدقةا صهدؤال، الم بدون امفي دلا ممد  ادين مدكهم بديم ص 
إذا صجددد  بددد  مخيلادددة لاشددد ع أص ال هدددذا الاددديلم الاي دددلا ممددد  يمدددزق اممددد  اللددداطير  

يكحك  لالاطينا صيخيطب  بياما صي ديفح  صال يضسدل يد ها بدل اللداطين يضسدل يد ه. مد  
الطسلادد  أن يتخدد ج مدد  بدد،  جكبيتهددي أردديس  ظمددي، امحمدد  الادديتاا صأن ياددون ملددامًي 

 ا،ا  مؤمكًي ماتزمًي بح صد الش ياةا مض،  بيمصام  صالكواه  ماظمًي لهي صم افاًي    إج
تطسلضهدددي  ادددب رالددد  أصاًل ثدددم  ادددب ب ،تددد ا تالدددًي صددديلحًي يطادددب الددد  ي، مددد  الاامدددي، 

 [.17الايما،  ال يلح،  
صبدد ز دصب الشددلخ  ق شددمس الدد ي  فدد  ت ددوي  شخ ددلة محمدد  الادديتا صبددث فلدد  مكددذ 

 صغ ه أم ي  همي:
 م ي اة ح اة الجهيد الا ميرلة. -1
مم،د  المض دود بيلحد يث الكسدوغ: )لتادتح  اإليحي، دصمًي لمحمد  مكدذ صدغ ه بارد  ا -2

[ لددذلك اددين الادديتا 18الضلددطكط،كلة فاددكام امم،دد  أم، هددي صلددكام الجددلش ذلددك الجددلش  
 [.19يطمع أن يكطسق  ال  ح يث باول   صاب    ال  صاام المذاوب( 

 ثيرلًي: اإل  اد لااتا:
،ددب لاددتا الضلددطكط،كلةا بددذل اللدداطين محمدد  ال ددير  جهددوده المختااددة لاتخطددلب صالت ت

صبددذل فدد  ذلددك جهددودًا اس،دد س فدد  تضويددة الجددلش الا مددير  بدديلضو  البشدد ية حتددب صصددل 
[ صهذا   د اس،  مضيبرة بج،وش ال صل ف  تاك 20تا اده إلب ق ابة ببع ما،ون مجيه  

الاتددد سا امدددي  كددد   كييدددة  يصدددة بتددد بيب تادددك الجمدددوع  ادددب فكدددون الضتددديل  المختاادددة 
مادداحة التددد  تددؤهاهم لاامالدددة الجهيديددة المكتظددد س امددي أ تكدددب الاددديتا صبمختاددف أردددواع ا

بإ  ادهم إ  ادًا ماكويًي قويدًي ص د س بصح الجهديد فد،هما صتدذا، هم ب كدي، ال ادول صداب 
   الدد  صاددام  اددب الجددلش الددذغ ياددتا الضلددطكط،كلة ص لددب أن ياورددوا هددم الجددلش 

كضطادة الكظ،د ا امدي ادين الرتشديب المض ود بذلكا ممي أ طيهم قوس ماكوية صشدجي ة م
الاامدي، بد،  الجكددود أثد  اس،دد  فد  تضويددة  دزا م الجكددود صببطهدم بيلجهدديد الحالضد  صفددق 

 أصام   .
صقدد  ا تكددب اللدداطين بإقيمددة قااددة بصمادد  ح دديب فدد  الجيرددب امصبصبدد   اددب م دد،ق 

  فد  البلاوب ف  أ ،ق رضطة مك  مضيبل الضاادة التد  أالده فد   هد  اللداطين بييزيد
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السد  اآلاد،وغا صقدد  حديصل اإلمس اطددوب الس،زرطد  ثكد  اللدداطين الاديتا  دد  بكدي، الضااددة 
مضيبددل التزامددي  ميللددة تاهدد  بدد  إال أن الادديتا أصدد   اددب السكددي، لمددي ياامدد  مدد  أهملددة 

 82 لددا ية لهددذا الموقددعا حتددب اكتمادده قااددة  يللددة صمح ددكةا صصددل ابتاي هددي إلددب 
ي تتحامددين فدد   سددوب 660ات،  صال يا ددل ب،كهمددي اددو  متدد ًا صأصددبحه الضااتددين متضدديب

اللددا  مدد  شدد ق  البلدداوب إلددب   بلدد  صتلددتطلع ر،دد ان مدد افاهمي مكددع أغ اددا،كة مدد  
الوصول إلب الضلطكط،كلة م  المكيطق الت  تضدع شد قهي م دل مما دة ط ابدزصن ص ، هدي 

 [.21م  امميك  الت  تلتطلع د م الم يكة  ك  الحيجة 
 طين بجمع امااحة اللزمة:اهتميي اللا -أ

ا تكب اللاطين  كيية  يصدة بجمدع اماداحة اللزمدة لادتا الضلدطكط،كلةا صمد  أهمهدي 
الم افع الت  أ ذ  اهتميمًي  يصًي مك  ح،ث أح   مهك اًي مج يًي ي  ب أصببين اين 
 بيب ًي ف  صكي ة الم افع فاحل  ااتابيل  صصف  لد  جملدع اإلمايرلدي  الميللدة صالميديدة
صالبش يةا صق  تما  هذا المهك س م  ت ملم صتكا،ذ الا ي  م  الم افع ال خمة ادين 
 اددب بأاددهي المدد فع اللدداطير  المشددهوبا صالددذغ ذادد  أن صزردد  اددين ي ددل إلددب مئددي  
امطكددين صأردد  يحتدديج إلددب مئددي  ال ،دد ان الضويددة لتح يادد ا صقدد  أشدد   اللدداطين بكالدد  

 .[22 اب صكي ة هذه الم افع صتج يسهي 
 االهتميي بيماطول: - 

صي ددي  إلددب هددذا االاددتا اد مددي بذلدد  الادديتا مدد   كييددة  يصددة بيماددطول الا مددير  
ح،ث  مل  اب تضويت  صتزصي ه بيللا  المختااة للاون مؤهًل لااليي ب صبه ف  الهجدوي 
 اب الضلطكط،كلةا تاك الم يكة البح ية الت  ال يامل ح ديبهي دصن صجدود قدوس بح يدة 

هذه المهمة صق  ذا  أن اللا  الت  أ    لهذا اممد  باغده أك د  مد  أببامي دة تضوي ب
 [.23اا،كة 

  ض  مايه ا : -ج
كمدددي  مدددل الاددديتا قسدددل هجومددد   ادددب الضلدددطكط،كلة  ادددب  ضددد  مايهددد ا  مدددع أ  ا ددد  
المختاا،  ل،تا س لا ص صاح ا فاض  مايه س مدع إمديبس  اطدة المجديصبس لاضلدطكط،كلة مد  

،همددي م دد،ق الضدد ن الددذهس ا امددي  ضدد  مايهدد ا  مددع المجدد  صالسك الددة الشد ق صيا ددل ب
صهمددي مدد  اإلمدديبا  امصبصبلددة المجدديصبسا صل دد  هددذه المايهدد ا  لددم ت ددم  ح،كمددي بدد أ 
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الهجددددوي الااادددد   اددددب الضلددددطكط،كلةا ح،ددددث صصدددداه قددددوا  مدددد  تاددددك المدددد ن ص ، هددددي 
مددد  الك ددديب  [ مشددديباة لسكددد   ض،ددد تهم 24لامشددديباة فددد  الددد فيع  ددد  الضلدددطكط،كلة 
 متكيا،   هودهم صمواثلضهم مع الملام، .

ف  هذه امثكي، الت  اين اللاطين يا  الا س ف،هي لااتا اادتمي  اإلمس اطدوب الس،زرطد  
فدد  محيصالتدد  ل كلدد   دد  ه فدد ا بتضدد يم اممددوال صالهدد ايي المختااددة إللدد ا صبمحيصلددة بشددوس 

اددددين  يزمددددًي  اددددب تكا،ددددذ  [ صل دددد  اللدددداطين25باددد  ملتشدددديبي  ل،ددددؤث صا  اددددب قدددد ابه 
مخطط  صلم ت ك  هذه امموب  د  ه فد ا صلمدي بأ  اإلمس اطدوب الس،زرطد  شد س  زيمدة 
اللددداطين  ادددب تكا،دددذ ه فددد   مددد  إلدددب طادددب الملدددي  ا  مددد  مختادددف الددد صل صالمددد ن 
امصبصبلددة ص اددب بأاددهي البيبددي زعددلم المددذهب ال دديثوللا ا فدد  الوقدده الددذغ ايردده فلدد  

رطلددة ص اددب بأاددهي الضلددطكط،كلة تيباددة لا كللددة امبثوذالددلة صاددين ككددي س ال صلددة الس،ز 
ب،كهمي  د ا، شد ي  صقد  أ دط  اإلمس اطدوب لمجيمادة البيبدي بدان يتضد   إللد  صيظهد  لد  
ااددتا اده لاامددل  اددب توح،دد  ال كللددة امبثوذالددلة الشدد الة لت ددبا  ي دداة لدد ا فدد  

ي البيبي بكيً،  اب ذلك بإباديل الوقه الذغ لم يا  امبثوذاس ي  سون ف  ذلكا صق  قي
مك ص  مك  إلب الضلطكط،كلةا  طدب فد  اكللدة  يدي صدوفلي صد دي لابيبدي صأ اد  توح،د  
ال كللدددت، ا ممدددي أ  دددب جمهدددوب امبثدددوذاس فددد  الم يكدددةا صجااهدددم يضومدددون بح ادددة 
م دددديدس لهددددذا الامددددل اإلمس اطددددوبغ ال دددديثوللا  المشددددت لا حتددددب قدددديل بادددد  ز مددددي، 

أف ددل أن أشدديه  فدد  ديدديب الس،ددزرب  مددي م التدد ل  اددب أن أشدديه  امبثددوذاس : إركدد  
 [.26الاباة اللت،كلة  

 ثيرلًي: الهجوي:
كين الضلطكط،كلة محيطة بيلمليس البح ية ف  ثل  جسهدي ا م د،ق البلداوب ا صبحد  
م م س ا صالض ن الذهس  الذغ اين محملًي بلالاة  خمة ج ًا تتحام ف  د دول اللدا  

إلدب ذلدك فدإن  طد،  مد  امادواب ايرده تحدلب بهدي مد  الكيحلدة الس يدة  إلل ا بيإل يفة
مد  شديطط بحدد  م مد س الددب الضد ن الددذهس ا يتخااهدي رهدد  للادوسا صاددين بد،  اللددوبي  

قد مًي ص الد  أبد اج ي دل  40ق مًي صي تاع اللوب ال ا ا  مكهدي  60ف ي، يسال      
ابتاي   ق ابة  مس ص ش ي  ق مًي  ق مًي ا صأمي اللوب الخيبج  ف،سال 60ابتاي هي الب 

[ا صبيلتيل  فإن الم يكدة مد  الكيحلدة الالدا ية تاد  27ص ال  أب اج موز ة ما،ئة بيلجك  
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م  أف ل م ن الايلم تح ،كًيا لمي  ا،هي م  اماواب صالضلع صالح دون إ ديفة إلدب 
ب التح دد،كي  الطسلعلدددةا صبيلتددديل  فإرددد  ي ددداب ا ت اقهددديا صلدددذلك فضددد  ااتا ددده  اددد

 شدد ا  المحدديصال  الالددا ية القتحيمهددي صمكهددي إحدد    شدد س محيصلددة إاددلملة ادديبضة 
كين اللاطين الايتا يامل اادتا ادا  الضلدطكط،كلة  صياد   أ بيبهدي صيجهدز الخد ا ب 
اللزمة لح يبهيا امي اين يضدوي بكالد  بزيديبا  اادتطلعلة يشديه  ف،هدي اادتحايمي  

ل اللدددداطين  اددددب تمه،دددد  الط يددددق بدددد،  أدبرددددة [ا صقدددد   مدددد28الضلددددطكط،كلة صأاددددوابهي 
صالضلطكط،كلة ل   ت ون صيلحة لج  الم افع الاملقة  للهي الب الضلطكط،كلةا صقد  
تح اه الم افع م  أدبرة الب ق   الضلطكط،كلةا ف  م س شه ي  ح،ث تمه حمييتهي 
بضلددددم الجددددلش حتددددب صصدددداه امجكدددديد الا ميرلددددة يضودهددددي الادددديتا بكالدددد  الددددب مشدددديب  

ي ا 1453أب يدددل  6هدددد الموافدددق 857ببلدددع امصل  26لضلدددطكط،كلة فددد  يدددوي الخمدددلس ا
فجمع الجك  صايروا ق ابة مي ت،  ص مل،  ألف جك غا فخطب فد،هم  طبدة قويدة حد هم 
ف،هي  اب الجهديد صطادب الك د  أص الشدهيدس ا صذاد هم ف،هدي بيلت دحلة صصد ق الضتديل 

ت  تحدث  ادب ذلدكا امدي ذاد  لهدم امحيديدث  ك  الاضي،ا صق أ  ا،هم اآليي  الض  رلة ال
الكسوية التد  تبشد  بادتا الضلدطكط،كلة صف دل الجدلش الاديتا لهدي صأم،د ها صمديف  فتحهدي 

 [.29م   ز لمالي صالملام،  ا صق  بيدب الجلش بيلتها،ل صالت س،  صال  ي، 
ع صاين الاامي، مس وث،  ف  صاو  الجدلش مضديتا،  صمجيهد ي  ماهدم ممدي أثد  فد  بفد

ماكويددديتهم حتدددب ادددين ادددل جكددد غ يكتظددد  الضتددديل باددديبس ال دددس  ل،دددؤدغ مدددي  الددد  مددد  
 [.30صاجب 

صفدد  ال،ددوي التدديل  قدديي اللدداطين بتوزيددع جلشدد  السدد غ أمدديي اماددواب الخيبجلددة لام يكددةا 
مشاًل ثلثة أقليي ب لللة تماكده مد  إحاديي الح ديب السد غ حدول مختادف الجهدي ا 

ليطلدة  ادف الج،دوش ال  للدلةا ص مدل  ادب ر دب المد افع كمي أقيي الايتا ج،وشًي احت
أميي اماوابا صم  أهمهي الم فع اللاطير  الاملق الذغ أالم أمديي بدي  طدب قديب  ا 
كمي ص ع ف قًي لام اابدة فد  مختادف المواقدع الم تاادة صالض يبدة مد  الم يكدةا صفد  رادس 

كدددةا إال أرهدددي لدددم تلدددتطع الوقددده ارتشددد   اللدددا  الا ميرلدددة فددد  الملددديه المحلطدددة بيلم ي
الوصول الب الض ن الذهس  بلسب صجود اللالداة ال دخمة التد  مكاده أغ ادا،كة مد  
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د ول  بل صت م  ال ادا،كة تحديصل الد رو صاالقتد ا ا صاادتطيع االادطول الا مدير  أن 
 [.31تلتول   اب جزب االم ا، ف  بح  م م س 

  الضلدطكط،كلة صصز دوا الجكدود صحيصل الس،زرط،ون أن يسدذلوا ق ديب  جهد هم لاد فيع  د
 اب اماوابا صاحاموا التح ،كي  صأحام الجلش الا مير  اب ت   ادب الم يكدةا صلدم 
يخاوا االم  م  صقوع قتيل ب،  الا مير،،  المهيجم،  صالس،زرط،،  الم افا،  مكذ االيديي 

صدًي امصلب لاح يبا صفتحه أبوا  الشهيدس صفيز   د اس،  م  الا مدير،،  بهدي   و 
 م  امف اد المواا،  بيالقت ا  م  االبوا .

صايرددده الم فعلدددة الا ميرلدددة تطادددق مددد افاهي مددد  مواقدددع مختاادددة رحدددو الم يكدددة ا صادددين 
لضذا اهي صل وتهي ال ه،ب دصب اس،  ف  إيضيع ال  ب ف  قاو  الس،زرط،،  صق  تماكه 

مي يا، صن بكي،  م  تحطلم با  اماواب حول الم يكةا صل   الم افا،  ايروا ا  ين
 اماواب صت ملمهي.

صلددم تكضطددع الملددي  ا  الملددلحلة مدد  أصبصبددي صصصدداه إمدد ادا  مدد  جكددوس ماورددة مدد  
 مدس ادا  صاددين يضودهدي الضي دد  الجكدوغ جوادتكلين ي افضدد  ادبامي ة مضيتددل متطدوع مدد  
دصل أصبصبلة متا دس صااتطي ه ااكهم أن ت ل الدب الايصدمة الس،زرطلدة الاتلضدة باد  

هددة بح يددة مددع اللددا  الا ميرلددة المحيصدد س لام يكددة صاددين لوصددول هددذه الضددوس أثدد  مواج
كس،دد  فدد  بفددع ماكويددي  الس،ددزرط،، ا صقدد   دد،  قي دد هي جلددتلين قي دد ًا لاضددوا  الم افاددة 

 [.32   الم يكة 
صق  حيصله الضوا  البح ية الا ميرلة تخط  اللالاة ال دخمة التد  تدتحام فد  مد  ل 

ل بيللا  اإلالملة إلل ا صأطاضوا اهيمهم  اب اللا  امصبصبلة الض ن الذهس  صالوصو 
صالس،زرطلدددة صل دددكهم فشددداوا فددد  تحض،دددق مدددد ادهم فددد  الس ايدددة صابتااددده الددد صح الماكويددددة 

 [.33لام افا،     الم يكة 
صلدددم يادددل الضدددس صبجددديل الددد ي  الك ددديب ا ف ددديروا يطوفدددون بشدددوابع الم يكدددةا صأمددديك  

 اب ال بي  صال س ا صيشجاون الكيس  اب الذهي   التح ،  صيح  ون المللح،، 
الددب ال كددي س صد ددي، الملددلا صاللدد، س الاددذبا، أن يخا ددوا الم يكددةا صأ ددذ االمس اطددوب 

 [.34قلطكط،  يت دد بكال   اب اكللة أيي صوفلي لهذا اله   
 ثيل ًي: مايص ي  ب،  محم  الايتا صقلطكط، :
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كددددة ص اددددب بأاددددهم محمدددد  الادددديتا صصددددم  ااتبلددددل الا مددددير،ون المهدددديجمون  اددددب الم ي
الس،زرط،دون بالديدس قلدطكط،  صدمودًا بطوللدًي فد  الد فيع صحديصل اإلمس اطدوب الس،زرطد  
أن يخاص م يكت  صشدعب  بادل مدي يلدتطلع مد  ح،ادةا فضد ي   ص دًي مختاادة لالداطين 
للغ ي  بيالرلحي  مضيبل امموال أص الطي ةا أص  ،  ذلك م  الا صض الت  قد مهي ا 

[ا صأردد  فدد  هددذه 35ل دد  الادديتا بحمدد    يدد د بيلمضيبددل طيلبددًي تلددالم الم يكددة تلددالمًي ص 
الحيلة ل  يتا ض أح  م  أهاهدي صال اكي لدهي لددذ ا صادين م دمون ال اديلة: فاللدام 
لدد  إمس اطددوبام م يكددة الضلددطكط،كلة صأقلددم بددان جلشدد  لدد  يتادد ض محدد  فدد  رالدد  

كة ص يش ف،هدي فد  أمد  صادلي صمد  شدي، بحدل صميل  ص     صم  شي، بض  ف  الم ي
 [.36 كهي ح،ث اباد ف  أم  صالي أي ًي 

كين الح يب اليدزال ريق دًي ببضدي، م د،ق الضد ن الدذهس  فد  ايد غ البح يدة الس،زرطلدةا 
صمع ذلك فإن الهجوي الا مير  اين ملدتم ًا دصن هدوادس ح،دث أظهد  جكدود االر شديبية 

يروا يضدد مون  اددب المددو  دصن  ددو  فدد  أ ضددي  اددل شددجي ة في ضددةا صبلدديلة ردديدبسا ف دد
[ تماكدده المدد افع الا ميرلددة مدد  فددتا ثغدد س فدد  37أب يددل  18ق ددف مدد فا ا صفدد  يددوي 

اماددواب الس،زرطلددة  كدد  صادغ للاددوس فدد  الجددز، الغ بدد  مدد  اماددواب ا فيردد فع إل،هددي 
صلوا اقتحدديي الجكدود الا مددير،ون بادل بلدديلة محديصل،  اقتحدديي الم يكددة مد  ال غدد سا امدي حددي

امادددواب ام ددد   بيللدددللم التددد  ألضوهدددي  ا،هددديا صل ددد  المددد افا،   ددد  الم يكدددة بالددديدس 
جلتكلين ااتميتوا ف  ال فيع    ال غ س صاماوابا صاشت  الضتيل ب،  الطد ف،  ا صايرده 
ال غددد س  دددلاة صا ددد س اللدددهيي صالكبددديل صالمضدددذصفي   ادددب الجكدددود الملدددام، اصمع  ددد،ق 

مدددددة ام ددددد ا، صحادددددول الظدددددلي أصددددد ب الاددددديتا أصامددددد ه لامهددددديجم،  المادددددين صشددددد س مضيص 
بيالرلدددددحي  بادددددد  أن أثددددديبصا ال  ددددددب فددددد  قاددددددو  أ ددددد ا هم متح،كدددددد،  ف صدددددة ا دددددد   

 [.38لاهجوي 
صف  ال،وي رال  حيصله با  اللا  الا ميرلدة اقتحديي الضد ن الدذهس  بتحطدلم اللالداة 

اةا إ يفة الب الاد ق ال فيعلدة الحيجزس  ك ا صل   اللا  الس،زرطلة صامصبصبلة المشت  
المتم ازس  اف اللالاة ال خمة م  الم افا،     م  ل الخادلجا اادتطي وا جملادًي 
م  ص  اللا  االالملة صت م،  با هيا في دط   بالدة اللدا  الدب الادودس باد  أن 

 [.39فشاه ف  تحض،ق مهمتهي 
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 باباًي:  زل قي   اماطول الا مير  صشجي ة محم  الايتا:
ادد  هددذه الما اددة ب،ددوم،  صقادده ما اددة ا دد   بدد،  البح يددة الا ميرلددة صبادد  اللددا  ب

امصبصبلددة التدد  حيصلدده الوصددول الددب الخاددلجا ح،ددث بددذله اللددا  اإلاددلملة جهددودًا 
كس،د س لمكاهدي ا صأشد   الاديتا بكالد   ادب الما ادة مد   ادب اللديحل صادين قد  أباددل 

 ادب هدذه اللدا  صامدي أن تغ قهديا صاذا لدم إلب قي   اماطول صقيل ل : إمدي أن تلدتول  
[ ل   اللا  امصبصبلة رجحده فد  الوصدول إلدب 40توفق ف  ذلك فل ت جع إل،كي حلًي 

هدد فهي صلددم تددتما  اللددا  الا ميرلددة مدد  مكاهدديا ب ددم الجهددود الاظلمددة المسذصلددة لددذلك 
باد  مدي [ 41صبيلتيل    ب اللاطين محم  الايتا   بًي ش ي ًا فازل قي   االادطول 

بجع إلب مض  اليدت  صاات  يه ص كف محم  الايتا قي   االاطول بيلط  أص اد  ص كاد  
صاتهمدد  بدديلجس ا صتدداث  بيلطددة أص ادد  لهددذا صقدديل : إردد  ااددتضسل المددو  بجكددين ثيبددها 
صل   يؤلمك  أن أمو  صأري متهم بم ل هذه التهمة. لض  قيتاده اردي صبجديل  بادل ميكدين 

 [.42ا صبفع ط    ميمت      ،ك  الم يبة ف  صااكي م  ح،اة صقوس
أدبل محمدد  الادديتا  كدد  ذلددك أن ال جددل قدد  أ ددذبا فت ادد  يك دد   صاكتاددب بازلدد  مدد  

 [.43مك ب ا صجال ماير  حمزس بيشي 
لضدد  ذادد   اتددب التدديبيخ أن اللدداطين محمدد  الادديتا اددين ي اقددب هددذه المادديبل البح يددة 

يص ح دير  الدب صد به صايرده اللدا  صهو  اب جواده صق  ار فع رحو البح  حتب  
المتضيتاددة  اددب م مددب حجدد  مكدد  فا ددذ ي ددلا لبطادد  أص ادد  بددا اب صددوت : ييابطددين  
ييابطين   صياوح ل  ب، ها ص ي ف الا مير،ون جهودهم ف  الهجوي دصن أن ياث صا ف  

 [.44اللا  تاث، ًا ل،كًي 
ة باددد  ملتشددديبغ كيرددده الهدددزا م البح يدددة لدادددطول الا مدددير  دصب اس،ددد  فددد  محيصلددد

اللدددداطين ص اددددب بأاددددهم الددددوزي   ا،ددددل بيشددددي إقتكي دددد  بيلادددد صل  دددد  االاددددت،ل،  اددددب 
الضلطكط،كلة صال  ي بم يلحة أهاهي دصن الللط س  ا،هي صبيلتيل  بفع الح يب  كهيا 
صل   اللاطين أص   اب محيصلة الاتا صاادتم  فد  ق دف دفي دي  الم يكدة بيلمد افع 

ال  ادين يا د  بج يدة فد  إد ديل اللدا  اإلادلملة إلدب م  ال جيرب ا صف  الوقه ر
الضدد ن الددذهس  ا   وصددًي صأن اماددواب مدد  ريحلددة الضدد ن الددذهس  متهيصيددةا صبيلتدديل  
ال دددط  الس،زرط،دددون إلدددب ادددحب باددد  قدددواتهم الم افادددة  ددد  االادددواب الغ بلدددة مددد  
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ب تادددك الم يكدددة صبهدددذا التا يدددق لاضدددوا  الم افادددة ادددتتهلا ف صدددة أكسددد  فددد  الهجدددوي  اددد
 [.45اماواب با  أن يكضص   د الم افا،   كهي 

  يملًي: عبض ية ح بلة فذس:
الحدده لالدداطين ف دد س بيب ددة صهدد  رضددل اللددا  مدد  م ادديهي فدد  بشدداطيش إلددب الضدد ن 
الذهس ا صذلك بج هي  اب الط يق الس غ الواقع بد،  الم،كدي،ي  مستاد ًا  د  حد   اطدة 

ه المليفة بد،  الم،كدي، رحدو ثلثدة أملديلا صلدم  وفًي  اب ااك  م  الجكوب،، ا صق  اير
 ت   أب ًي مبلوطة اهاة صل كهي ايره صهيدًا صتلاًل  ،  ممه س.

جمدددع محمددد  الاددديتا أبادددين ح بددد  ص ددد ض  اددد،هم ف  تددد ا صحددد د لهدددم مادددين ما اتددد  
 الضيدمةا فتاضب مكهم ال تشجلعا صأ  بوا    إ جيبهم بهي. 

مدد  ال ددير  فمهدد   امبض صاددويه فدد  اددي ي  بدد أ تكا،ددذ الخطددةا صأمدد  اللدداطين مح
قا،اة صأتب بالواح م  الخشب دهكه بيلزيه صالشحما ثم ص اه  اب الط يدق الممهد  
بط يضددة يلددهل بهددي ارددزالج اللددا  صج هدديا صاددين أصدداب جددز، مدد  المشدد صع هددو رضددل 
اللدددا   ادددب ارحددد اب الدددتلل الم تاادددةا اال أرددد  ب ددداة  يمدددة ايرددده اللدددا  الا ميرلدددة 

 [. 46الحجم  فلاة الوزن  صغ، س
صج   اللا  م  البلاوب إلب الس  ح،ث احسه  اب تاك ام شي  الم هورة بيلزيه 
مليفة ثلثة أمليل ا حتدب صصداه إلدب رضطدة  مكدة فارزلده فد  الضد ن الدذهس ا صتماد  
الا مير،ون ف  تاك الا،اة م  احب أك   م  ابا،  ادا،كة صارزالهدي فد  الضد ن الدذهس  

ااة م  الا صا بط يضة لم يلسق إل،هي اللاطين الايتا قسل ذلك ا صق  ادين  اب ح،   
 [.47يش   بكال   اب الامالة الت  ج   ف  الا،ل با، ًا    أرظيب الا ص صم اقست  

كدين هددذا الامددل  ظلمدًي بيلكلددبة لاا دد  الدذغ حدد   فلدد  بدل ماجددزس مدد  الماجددزا  ا 
يدد ل  اددب  ضالددة الا مددير،،  الممتدديزسا  تجاددب فلدد  ادد  ة التا ،دد  صادد  ة التكا،ددذا ممددي

صمهيبتهم الاي ضة صهمتهم الاظلمة. لض  دهش ال صي دهشة اس    ك مي  امدوا بهديا فمدي 
كددين أحدد  لللددتطلع ت دد يق مدديتم. ل دد  الواقددع المشدديه  جااهددم يددذ كون لهددذه الخطددة 

 البيه س.
لددو ايردده صلضدد  اددين مكظدد  هددذه اللددا  باشدد  تهي الم فو ددة تلدد،  صاددب الحضددول امددي 

تمخ  عبي  البح  م  أ جب المكيظ  صأك  هي إثيبس صدهشة. صي جع الا دل فد  ذلدك 
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الب   ابحير  صتايلب ثم إلب همدة اللداطين صذادي،ه الماد طا ص ضا،تد  الجبديبس ا صالدب 
مضدد بس المهك ادد،  الا مددير،، ا صتددوف  االيدد غ الايماددة التدد  قيمدده بتكا،ددذ ذلددك المشدد صع 

 ال خم بحميس صرشيط.
أب يددل  22صقدد  تددم اددل ذلددك فدد  ل،اددة صاحدد س صااددتلض  أهددل الم يكددة البي لددة صددبيح يددوي 

 اددددددب ت س،دددددد ا  الا مددددددير،،  الم صيددددددةا صهتيفدددددديتهم المت ددددددي  سا صأريشدددددد، هم اإليميرلددددددة 
[ا فدد  الضدد ن الدددذهس ا صفوجئددوا بيللددا  الا ميرلددة صهددد  تلددلط   اددب ذلدددك 48الايللددة 

   بدد،  المدد افا،   دد  الضلددطكط،كلة صبدد،  الماسدد  المددي  ا صلددم يادد  هكدديل حدديجز مددي
[ا صلضددد   سدد  أحددد  المدددؤب ،  الس،دددزرط،،   دد   جدددسهم مددد  هدددذا 49الجكددود الا مدددير،،  

الامل فضيل: مي بأيكي صال اماكي م  قسل بم ل هذا الش ، الخيبقا محمد  الاديتا يحدول 
مدد  امبض إلددب بحدديب صتاسدد  ادداك  فددوق قمددم الجبدديل بدد اًل مدد  اممددواجا لضدد  فدديق مح

 [.50ال ير  بهذا الامل امااك ب امكس  
ظه  اللاس ف  أهل الضلطكط،كلة صا    اإلشي ي  صالتكسؤا  ب،كهما صارتشد   شدي اة 

[ صادين لوجدود اللدا  51تضول: اتلضب الضلطكط،كلة  ك مي ت   ادا  تمخد  الليبلدة" 
مدد افا،  االادلملة فدد  الضد ن الددذهس  دصب اس،دد  فد   إ دداي  الدد صح الماكويدة لدد   ال

 دد  الم يكددة الددذي  ا ددط صا للددحب قددوا  اس،دد س مدد  المدد افا،   دد  اماددواب ام دد   
ل ددد  يتولدددوا الددد فيع  ددد  امادددواب الواقادددة  ادددب الضددد ن الدددذهس  إذ أرهدددي ايرددده أ ددداف 
اماواب ا صل كهي ف  الليبق تحم،هدي الملديها ممدي أصقدع الخادل فد  الد فيع  د  امادواب 

 [.52ام    
اطوب الس،زرط  تكظلم أك   م   مالة لتد م،  امادطول الا مدير  فد  صق  حيصل اإلمس  

الضدد ن الددذهس  إال أن محيصلتدد  الملددتم،ت  اددين الا مددير،ون لهددي بيلم صدديد ح،ددث أفشدداوا 
 كل الخطب صالمحيصال .

صاادددتم  الا مدددير،ون فددد  دل رضددديط دفددديع الم يكدددة صأادددوابهي بيلمددد افعا صحددديصلوا تلدددداَّق 
ل  ارشغل الم افاون    الم يكة فد  بكدي، صتد ملم مييتهد ي مد  أاوابهيا صف  الوقه را

أاواب م يكتهم صبد المحيصال  الما اة لتلاق اماواب مع ااتم اب الح يب  ا،هم ممي 
 [.53زاد ف  مشضتهم صتاسهم صابهيقهم صشغل ل،اهم مع رهيبهم صأصيبهم اللاس 
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بلداوب صالضد ن الدذهس ا كمي ص ع الا مير،ون م افع  يصدة  ادب اله دي  المجديصبس لا
مهمتهددي تدد م،  اللددا  الس،زرطلددة صالمتايصرددة ماهددي فدد  الضدد ن الددذهس  صالبلدداوب صالملدديه 

 [.54المجيصبس ممي   قل ح اة اا  ام  ا، صأصيبهي بيلشال تميمًي 
 ايداًي: اجتميع ب،  الماك قلطكط،  صمايصرل :

فدد  الم يكددة اجتمي ددًيا   ضدد  الماددك قلددطكط،  صمايصرلدد  صملتشدديبي  صبجدديل الك دد ارلة
فاشيبصا  ال  بيلخ صج بكال  م  الم يكة صالتوج  لطاب الكج ا  م  اممم الملدلحلةا 
صالددد صل امصبصبلدددة ا صلادددل تدددات  الج،دددوش الك ددد ارلة ا فل دددط  محمددد  الاددديتا ل فدددع 
الح يب    م يكتهما صل ك  بف  هذا الد أغ صأصد   ادب أن يضديصي الدب   د  لحظدة 

  الم يكة حتب ياون م ، ه صم ، هم صاح ًاا صأر  ياتس  هدذا صاجبد  صال يت ل شعب  ف
المضد س صأمد هم أن ال يك دحوه بديلخ صج أبد ًا صأكتادب بإباديل صفدود تم اد  الدب مختادف 

[ صبجاددده تادددك الوفدددود تجددد   ااهدددي أذيددديل الخ،بدددة 55أرحدددي، أصبصبدددي لطادددب الملدددي  س 
ا ت قدده الضلددطكط،كلة صمددي حولهدددي  صايردده امجهددزس اماددتخبيباتلة لا صلددة الا ميرلددة قدد 

 بح،ث أصبحه الاليدس الا ميرلة  اب  ام تيي بمي ي صب حولهي.
 ايباًي: الح   الكاللة الا ميرلة:

 ددي ف اللدداطين محمدد  ال ددير  الهجددوي  اددب االاددواب صجاادد  م اددزًا ص كلاددًيا  ددم  
لهجددوي  طددة أ دد هي بكالدد  أي ددًي إل دداي  الادد صا صادد ب  الضددوا  الا ميرلددة  مالددة ا

 اددب اماددواب صمحيصلددة تلدداضهي مدد ا    يدد س ب ددوبس بطوللددة باغدده  ييددة  ظلمددة مدد  
الشدددجي ة صالت دددحلة صالتادددير  ا صادددين أك ددد  مدددي ي  دددب جكدددود االمس اطدددوب قلدددطكط،  
صلحيتهم صه  تشق  كين اللمي، صتضول:   أكس    أكسد  فتكدزل  اد،هم ايل دوا ق 

 [.56الم م س 
يتا فدد  ر ددب المدد افع الضويددة  اددب اله ددي  الواقاددة  اددف صشدد ع اللدداطين محمدد  الادد

 اطدددةا صبددد أ  هدددذه المددد افع فددد  دفدددع قدددذا اهي ال  لادددة رحدددو الم،كدددي، صأصددديبه احددد   
الضذا ف اا،كة تجيبية فا  قتهدي فد  الحديلا فخيفده اللدا  ام د   صا دط   لااد ابا 

جدي   يطادة صاتخذ  م  أاواب  اطة ماجا لهيا صظل الهجوي الا مير  السد غ فد  مو 
صادد ياة هجمددة تاددو  اال دد   صاددين اللدداطين محمدد  الادديتا يددوال  الهجمددي  صاطددلق 
الضدذا ف فدد  السدد  صالبحد  دصن ارضطدديع لدد،ًل صرهديبًا مدد  أجددل إرهديل قددو  المحيصدد ي ا 
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ص  ي تما،دكهم مد  أن يكديلوا أغ قلدب مد  باحدة صهد ص، بديلا صهادذا أصدبحه  دزا مهم 
أ  دديبهم متددوت س مجهددودس ت ددوب مغ اددسبا صاصددبا  ددعلاة صراواددهم م هضددة اا،اددةا ص 

كل صاح  مد  الجكدود يكظد  الدب صديحب  صيلحد   ادب صجهد   لمدي  الدذل صالهزيمدة 
صالاشلا صش  وا يتح ثون  اكًي    ط ق الكجيس صاإلفدل  بدابصاحهم صمدي يتوقاورد  مد  

 الا مير،،  اذا مي اقتحموا  ا،هم م يكتهم.
لددب  ضدد  مددؤتم  ثددير ا اقتدد ح فلدد  احدد  الضدديدس مبي تددة صا ددط  االمس اطددوب قلددطكط،  ا

الا مددير،،  بهجددوي شدد ي   كلددف لاددتا ثغدد س توصدداهم بيلادديلم الخدديبج  صب،كمددي هددم فدد  
مجالدددهم يت ابادددون هدددذا االقتددد احا قطدددع  اددد،هم أحددد  الجكدددود اجتمدددي هم صأ امهدددم بدددان 

،  االجتمدديع الا مددير،،  شددكوا هجومددًي شدد ي ًا ما اددًي  اددب صادغ للاددورسا فتدد ل قلددطكط
صصثددب  اددب ف ادد ا صااددت  ب الجكدد  االحتلدديط  صدفددع بهددم الددب ماددين الضتدديلا صااددتم  

 [.57الضتيل الب     الا،ل حتب ارلحب الا مير،ون 
ياديجط  د صه مد  حد،  آل د  باد  ج يد  مد  فكدون  -بحمد   -صاين اللاطين محمد  

مست ددد س  ،ددد  الضتددديل صالح ددديبا صحددد   ام  دددي  صبااددديل،ب ج يددد س صطددد ق ح ي دددة 
 [.58ما صفة لاا ص 

فادد  الم احددل المتض مددة مدد  الح دديب لجددا الا مددير،ون الددب ط يضددة  ج،بددة فدد  محيصلددة 
د ددول الم يكددة ح،ددث  ماددوا  اددب حادد  أرادديق تحدده امبض مدد  مكدديطق مختااددة الددب 
دا ددل الم يكددة صاددمع اددايرهي  دد بي  شدد ي س تحدده امبض أ ددذ  تضتدد   مدد  دا ددل 

ع االمس اطوب بكال  صما  قواده صملتشيبصه الدب ريحلدة ال دو  الم يكة بيلت بياا فاا  
صأدباوا أن الا مير،،  يضومون بحا  أرايق تحه امبضا لاوصول الب دا ل الم يكدةا 
فضدددد ب المدددد افاون اإل دددد اد لمواجهتهددددي بحادددد  أرادددديق مميثاددددة مضيبددددل أرادددديق المهدددديجم،  

امرادديق التدد  أ دد   لهددم  لمددواجهتهم دصن أن ياامددواا حتددب إذا صصددل الا مددير،ون الددب
ظكدوا أرهدم صصداوا إلدب اد اديب  يصدة صادد ية تدؤدغ الدب دا دل الم يكدة فا حدوا بهددذاا 
صل دد  الا حددة لددم تطددل إذ فيجدداهم الدد صيا ف ددسوا  ادد،هم أللددكة الك،دد ان صالددكاب المحتدد ق 
صالمواد الماتهبدة ا فدا تكق ا ،د  مدكهم صاحتد ق قلدم   د  ص ديد الكديجون مدكهم أدباجهدم 

 [.59أتوا  م  ح،ث
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ل دد  هددذا الاشددل لددم يادده فدد    دد  الا مددير،،  ا فادديصدصا حادد  إرادديق أ دد   ا صفددد  
موا ددع مختااددةا مدد  المكطضددة الممتدد س بدد،  أكدد   فسددو صشدديطط الضدد ن الددذهس  صايردده 
مايرًي مل مًي لااليي بم ل هدذا الامدلا صظادوا  ادب ذلدك حتدب أصا د  أيديي الح ديب صقد  

ا، ذلددك  ددو   ظددلم صفددزع اليوصددف حتددب صدديبصا أصددي  أهددل الضلددطكط،كلة مدد  جدد  
يتوهمدددون أن أصدددوا  أقددد امهم صهدددم يمشدددون ان هددد  أصدددوا   فلدددة لحاددد  يضدددوي بدددد  
الا مير،ونا صا ، ًا مي اين يخ،ل لهم إن امبض اتكشق صيخ ج مكهي الجك  الا مير،ون 

لدون : صيمائون الم يكة ا ف يروا يتااتون يمكة صيل سا صيش، صن هكي صهكديل فد  فدزع صيضو 
هذا ت اد  ا ...اهدذا ت اد  صيجد صن ه بدًي مد  أشدبيح يحلدسورهي ارهدي تطديبهم ا صا ،د ًا 
ميكين يح   أن تتكيقل الايمة اإلشي ة فت با اارهي حالضة صاقادة بأهدي احد هم با،كد  
بأا  صهادذا دا دل اداين الضلدطكط،كلة فدزع شد ي  أذهدب ص د،هما حتدب ل دارهم ادايب  

صف يدددق يتامدددل اللدددمي،ا صمجمو دددة تدددتاحص امبضا  صمددديهم بلدددايب  ا ف يدددق يجددد غا
 صالبا  يكظ  ف  صجوه البا  اآل   ف    سلة زا  س صفشل ذبيع.

صلدم يادد   مددل الا مدديي،  هددذا اددهًل ا فددين هددذه اإلرادديق التدد  حا صهددي قدد  أصد  بحلدديس 
ك ،  مكهما فميتوا ا تكيقًي صاحت اقًي ف  بيط  امبضا امي صقع ال  ،  مدكهم فد  باد  

ذه المحدددددديصال  فدددددد  أادددددد  الدددددد صيا فضطادددددده بلصاددددددهم صقددددددذ  بهددددددي إلددددددب مالددددددا  هدددددد
 [.60الا مير،،  

 مايجاس  لا ية   ميرلة:
لجا الا مير،ون إلب أااو  ج ي  فد  محيصلدة االقتحديي صذلدك بدان صدكاوا قاادة  شدسلة 
 ددخمة شدديمخة متح اددة تت ددون مدد  ثلثددة أدصابا صبيبتادديع أ اددب مدد  اماددوابا صقدد  

صالجاود المسااة بيلمدي، لتمكدع  كهدي الك،د انا صأ د   تادك الضاادة بيل جديل كل،ه بيل بصع 
ف  ال دصب م  أدصابهي ا صاين الذي  ف  ال صب الااوغ م  ال ميس يضدذفون بيلكبديل ادل 
م  يطدل ب أاد  مد  فدوق امادوابا صقد  صقدع ال  دب فد  قادو  المد افا،   د  الم يكدة 

بددوا بهددي مدد  اماددواب  كدد  بددي  بصمدديروسا ح،كمددي زحددف الا مددير،ون بهددذه الضااددة صاقت  
فيتج  اإلمس اطوب بكال  صما  قواده ل،تيبع صد  تادك الضاادة صدفاهدي  د  امادوابا صقد  
تما  الا مير،ون م  ل ضهي بيماواب صداب ب،  م  ف،هي صبد،  الك ديب   كد  امادواب 

ذلدكا  قتل ش ي  صااتطيع با  الملام،  مم  ف  الضااة تلداق امادواب صرجحدوا فد 
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صقددد  ظددد  قلدددطكط،  أن الهزيمدددة حاددده بددد ا إال أن المددد افا،  ا ادددوا مددد  قدددذ  الضاادددة 
بدددديلك، ان حتددددب أثدددد   ف،هددددي صتماكدددده مكهددددي الك،دددد ان فيحت قددددها صصقادددده  اددددب امبدددد اج 
الس،زرطلددة المجدديصبس لهددي فضتادده مدد  ف،هددي مدد  المدد افا، ا صامددتل، الخكدد ق المجدديصب لهددي 

 [.61بيلحجيبس صالت ا  
الا مير،ون م  المحيصلة بل قيل الايتا صاين يش   بكال   اب ميصقع:   ًا صلم يلاس 

 [.62ر كع أبباًي أ    
زاد الح يب صقوغ صاشت  حتب أبهدق مد  بد ا ل الم يكدة مد  الس،دزرط،، ا فاضد  ز مدي، 

مدييو دا دل ق دد  اإلمس اطدوب صبح دوبه شخ دلًيا صقد  الح فدد   24الم يكدة اجتمي دًي 
جتماد،  مد  إرضديذ الم يكدة ح،دث اقتد ح با دهم  ادب اإلمس اطدوب امفق بوادب يداس الم

الخ صج بكال  قسل اضوط الم يكة ل   يحيصل جمدع الملدي  ا  صالكجد ا  إلرضيذهدي أص 
ااددتايدتهي بادد  اللددضوطا صل دد  اإلمس اطددوب بفدد  ذلددك مدد س أ دد   صأصدد   اددب البضددي، 

 ب صالتح ،كي .دا ل الم يكة صاالاتم اب ف  اليدس شعب  ص  ج لتاض  اماوا
صأ ددذ  االشددي ي  تهددلم   اددب الم يكددة صت دداف مدد  مضيصمددة المدد افا،   كهدديا صاددين 

مييوا ح،ث حمل أهدل  25جميدىيمصلب الموافق  16م  أقواهي  ا،هم ميح   ف  يوي 
الم يكة تم ياًل لال، س م يم الاذبا، بدز مهما صأ دذصا يتجولدون بد  فد   دواح  الم يكدةا 

الاددذبا، أن تك دد هم  اددب أ دد ا هما صفجدداس اددضب التم دديل مدد   ي  وردد  صيت دد  ون الددب
أيدد يهم صتحطددما فدد أصا فدد  ذلددك شددؤي صرددذي  بدديلخط ا صتدداث  ادداين الم يكددة ص  وصددًي 

مددييو هطددول أمطدديب  زيدد س م دددحوبة  26المدد افا،   كهدديا صحدد   فدد  ال،ددوي التدديل  
بط يدق ا ببا  ال وا قا صرزله إح   ال دوا ق  ادب اكللدة  يدي صدوفليا فتشداي ال

صذهددددب الددددب اإلمس اطددددوب صأ سدددد ه أن   تخاددددب  ددددكهم صأن الم يكددددة اتلددددضب فدددد  يدددد  
 [.63المجيه ي  الا مير،، ا فتاث  اإلمس اطوب حتب أ مب  ال  

صايره الم فعلة الا ميرلةال تكادك  د   ماهدي فد  دل امادواب صالتح د،كي ا صتهد مه 
يمرضيضا الت  يئس المد افاون مد  أجزا، ا ، س م  اللوب صامب اج صامتائه الخكيدق ب

إزالتهدددي صأصدددبحه إمايرلدددة اقتحددديي الم يكدددة صابدس فددد  أغ لحظدددةا إال أن ا تلددديب موقدددع 
 [.64االقتحيي لم يح د با  

 ثيمكًي: المايص ي  ام ، س ب،  محم  الايتا صقلطكط، :
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أيضد  محمد  الاديتا أن الم يكدة  ادب صشدك اللدضوطا صمدع ذلدك حديصل أن يادون د ولهدي 
بلددلي؛ ف تددب إلددب اإلمس اطددوب بادديلة د دديه فلدد  الددب تلددالم الم يكددة دصن إباقددة دمددي،ا 
ص د ض  الدد  تددام،    صجد  ص ي اتدد  صأ واردد  صادل مدد  ي  ددب مد  ادداين الم يكددة الددب 

[ا صأن تحضد  دمددي، الكدديس فد  الم يكددة صال يتا  ددوا مغ أذ  65ح،دث يشدديلصن بامددين 
أص ال ح،ددل  كهدديا صلمددي صصدداه ال ادديلة إلدددب صياورددوا بيلخلدديب فدد  البضددي، فدد  الم يكدددة 

اإلمس اطوب جمع الملتشيبي  ص  ض  ا،هم امم  ا فميل با هم الب التلالم صأص  
  دد صن  اددب ااددتم اب الدد فيع  دد  الم يكددة حتددب المددو ا فمدديل االمس اطددوب الددب بأغ 

إرد   الضي ا،  بيلضتيل حتب     لحظةا فد د االمس اطدوب بادول الاديتا ب اديلة قديل ف،هدي:
يشا    إذ جكا اللاطين إلب اللام صأر  ي  ب أن ي فع ل  الجزية أمي الضلطكط،كلة 
فإردد  أقلددم أن يدد افع  كهددي إلددب   دد  راددس فدد  حليتدد  فإمددي أن يحادد    شدد  اص يدد ف  

[ا فامي صصاه ال ايلة إلب الايتا قيل: حلكًي    ق يدب ادلاون لد  66تحه أاوابهي 
 [.67ل  ف،هي قس  ف  الضلطكط،كلة   ش اص ياون 

ص مدد  اللدداطين بادد  اللدداس مدد  تلددالم الم يكددة صدداحًي الددب ت  لددف الهجددوي ص  وصددًي 
الض ددف المدد فا   اددب الم يكددةا حتددب أن المدد فع اللدداطير  ال ددخم اراجدد  مدد  ا دد س 
االاددتخ ايا صقتددل المشددتغا،  لددد  ص اددب بأاددهم المهكدد س المجددد غ أصببددين الددذغ تدددولب 

صمددع ذلددك فضدد  صجدد  اللدداطين بددإج ا،  مالددي  التس يدد  اإلشدد ا   اددب ت ددملم المدد فعا 
لام افع بزيه الزيتونا صقد  رجدا الاك،دون فد  ذلدك ا صصاصداه المد افع ق داهي لام يكدة 
مد س أ د  ا بدل تماكده مدد  توجلد  الضدذا ف بح،دث تلددضب صادب الم يكدة بيإل ديفة الددب 

 [.68  بهي لداواب صالضلع 
 ميع لمجاس الشوب :تيااًي: اللاطين محم  الايتا ياض  اجت

 ض  اللاطين محم  الايتا اجتمي ًي  م ملتشيبي  صابيب قواده بيإل يفة إلدب الشد،وخ 
صالاامددي،ا صقدد  طاددب الادديتا مدد  المجتمادد،  اإلدال، بددثبا هم باددل صدد احة دصن تدد ددا 
فاشديب با دهم بيالرلدحي  صمدكهم الدوزي   ا،ددل بيشدي الدذغ د دي الدب االرلدحي  ص دد ي 

لتحددذي  مدد    ددب أصبصبددي الك دد ارلة فلمددي لددو ااددتولب الملددامون  اددب إباقدة الدد مي، صا
الم يكدةا إلددب  ،دد  ذلددك مدد  المسدد با  التدد  ط حهدديا صاددين متهمددًي بمواطئددة الس،ددزرط،،  

[ا صق  قيي با  الح وب بتشجلع اللاطين  اب مواصداة 69صمحيصلة التخذيل  كهم 
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هيا امي أشيب الب تحمدس الجكد  الهجوي  اب الم يكة حتب الاتا صااتهين باصبصبي صقوات
إلتميي الاتاا صمدي فد  الت اجدع مد  تحطدلم لماكويديتهم الجهيديدةا صادين مد  هدؤال، أحد  
الضواد الشجاين صي  ب زص كوش بيشي صهو م  أصل ألبير  اين ر  ارلًي فاادام ح،دث 

 [.70هون م  شان الضوا  امصبصبلة  اب اللاطين 
شددي فضيلدده: مددي أن اددال  اللدداطين الادديتا  دد  صذاد   اتددب التدديبيخ موقددف زص كددوش بي

بأي  حتب ااتوفز ف  قا ت  صصيح ف  لغة ت الة تشوبهي ل كة ابريلصطلة: حيشي صادل 
أيهي اللداطينا أردي ال أقسدل أبد ًا ميقيلد   ا،دل بيشديا فمدي أت،كدي هكدي إال لكمدو  ال لك جدع. 

للاون  اب المجاس صأح   هذا االاتهلل صقاًي  ملضًي ف  راوس الحي  ي ا ص لم ا
لحظددة ثددم صاصددل زص كددوش بيشددي المدد  فضدديل: إن  ا،ددل بيشددي أباد بمددي قيلدد  أن يخمدد  
فدددلام رددديب الحملدددة صيضتدددل الشدددجي ة صل كددد  لددد  يسدددو، إال بيلخ،بدددة صالخلددد ان. ان جدددلش 
االادداك ب ال س،دد  الددذغ قدديي مدد  ال،ورددين صزحددف الددب الهكدد  صقهدد  ر ددف  اددلي ال س،دد س 

  جلشكي فدإن ادين ذلدك الجدلش اادتطيع ان يلدتول   ادب تادك الواااة لم يا  اكس  م
امبا   الاظلمة الواااة أفدل يلدتطلع جلشدكي أن يتخطدب هدذه ال ومدة مد  امحجديب 
المت اكمددةا صقدد  أ ادد   ا،ددل بيشددي أن دصل الغدد   اددتزحف إل،كددي صتكددتضم صل دد  ميلدد صل 

  دديي صتكدديفسا هددل الغ بلددة هددذه  صهددل هدد  الدد صل اللت،كلددة التدد  شددغاهي ميب،كهددي مدد  
ه  دصل البح  المتواب الت  التض ب  اب ش ،  ،  الض صدكة صالا وصدلة  صلدو أن 
تاك ال صل أباد  ر  س ب،زرطة لاااه صأباداه إل،هدي الجكد  صاللدا ا صلكاد ض أن أهدل 
الغدد   بادد  فتحكددي الضلددطكط،كلة هسددوا الددب الحدد   صقيتاورددي فهددل اددكضف مددكهم ماتددوف  

 للس لكي جلش ي افع    ا امتكي صش فكي امي غ بغ،  ح الا أص 
يدي صدديحب اللداطكة ا أمددي صقد  ادديلتك  بأيدد  فد اكهدي اامددة صد يحةا يجددب أن ت ددون 
قاوبكدددي ايل دددخ  ا صيجدددب ان رواصدددل الحددد   دصن أن يظهددد   ا،كدددي اقدددل  ددداف أص 
 وبا لض  بد أري أمد ًا فواجدب  ا،كدي أن رتمد ا صيجدب أن رزيد  هجميتكدي قدوس صشد س صرادتا 

ج ي س صركض   اب الا ص بشدجي ة. ال أ د   شد،ئًي  ،د  هدذاا صال اادتطلع ان  ثغ ا 
 [.71أقول ش،ئًي  ،  هذا ....  

صب أ   اب صج  الايتا أميبا  البش  صاالرش اح للميع هذا الضولا صالتاده الدب الضي د  
ط  ددين يلددال  بأيدد  فاجددي   اددب الاددوب : ان زص كددوش بيشددي قدد  اصددي  فلمددي قدديل صارددي 
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  ييادداطير . ثددم اددال الشددلخ  ق شددمس الدد ي  صالمددولب ال ددوبار   دد  بأيهمددي.  اددب بأيدد
صاددين الادديتا ي ددق بهمددي اددل ال ضددة فاجيبددي أرهمددي  اددب بأغ زص كددوش بيشددي صقدديال: يجددب 

 [.72االاتم اب ف  الح  ا صبيلغيية ال م ارلة الاون لكي الك   صالظا  
ين الايتا صااتبشد  بد  ي، صا   الحملة صالحميس ف  جملع الحي  ي  صابتهج اللاط

الشلخ،  بيلك   صالظا  صلدم يمادك رالد  مد  الضدول : مد  ادين مد  اجد ادغ فد  م دل 
 [ 73قوت  

لض  أي  الاامي، الد أغ الضي دل بمواصداة الجهديد امدي فد ح اللداطين ح،دث ادين ياسد   د  
 بأي  صب ست  ف  مواصاة الهجوي حتب الاتاا صارتهب االجتمديع بتاالمدي  مد  اللداطين
أن الهجددوي الاددديي صالتاالمددي  بيقتحددديي الم يكددة بيتددده صشددلاة صادددلام  بهددي فدددوب ظهدددوب 

 [.74الا صة المكيابة صأن  اب الجكود االاتا اد لذلك 
  يش ًا : محم  الايتا يوج  تاالميت  صيتيبع جكوده بكال :

مدد  مددييو صجدد  اللدداطين محمدد  الادديتا الجكددود  27جمدديد  امصلددب  18فدد  يددوي االحدد  
الخشوع صتطه،  الكاوس صالتض   إلب   تايلب بيل لس ص موي الطي ي  صالتدذلل إلب 

صالددد  ي، بددد،  ي يددد  ا لادددل   أن يلددد  لهدددم الادددتا ا صارتشددد  هدددذا اممددد  بددد،   يمدددة 
الملام،  ا امي قيي الايتا بكال  ذلك ال،وي بتاضد  أادواب الم يكدة صما فدة   د  أحوالهدي 

فا،   كهدي فد  الكضديط المختاادة ا صحد د مواقدع ما،كدة ا صمي صصاه إلل  صأص يع الم ا
يتم ف،هي ت ا،ز الض ف الا مير  ا تاض  ف،هي أحوالهم صح هم  ادب الجد  صالت دحلة فد  
قتدديل ام دد ا، ا امددي باددث إلددب أل  اطددة التدد  صقادده  اددب الحلدديد مؤادد ا  ادد،هم  دد ي 

م  دد  اددل مددي التدد  ل فلمددي اددلح    دديمكي لهددم الوفددي، باهدد ه ماهددم ا صاردد  الاو دده
يخل صر  م  ج ا، مي يح  . صف  ملي، ال،وي رال  أصقد  الا مدير،ون رديبا ا لادة حدول 

[ ا حتددب  ،ددل لادد صي أن 75مالددا هم صتايلدده صددلحيتهم صأصددواتهم بيلتها،ددل صالت س،دد  
الكدديب قدد  اردد لاه فدد  مالددا  الا مددير،،  ا فددإذا بهددم ياتشدداون أن الا مددير،،  يحتااددون 

مدييو ايرده  28صقع ال  دب فد  قادو  الد صي ا صفد  ال،دوي التديل  بيلك   مض ميا ممي أ
االاددتا ادا  الا ميرلددة  اددب أشدد هي صالمدد افع ت مدد  الس،ددزرب بك، ارهددي ا صاللدداطين يدد صب 
بكالدد   ادددب المواقدددع الالددا ية المختاادددة متاضددد ا صموجهددي صمدددذا ا بددديإل لص صالددد  ي، 

 [. 76صالت حلة صالجهيد 
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م  جك ه  طسهم صأثيب ف،هم الحملة صالحميس ا صأبين لهدم  صاين الايتا اامي م  بجمع
أرهم باتا الضلدطكط،كلة اد،كيلون الشد   الاظدلم صالمجد  الخيلد  ا صال دوا  الجزيدل مد  
  تادديلب صاتلدد  داددي س هددذه الم يكددة التدد  طيلمددي مدديم   ادد،هم ام دد ا، صالمتددثم ي  

ضلطكط،كلة الجزا، امصفب [  اب اوب ال77صالاون مصل جك غ يك ب باية اإلالي 
 صاإلقطي ي  الواااة.

صاين  امي، الملام،  صش،و هم يتجولون ب،  الجكود صيض أصن  ادب المجيهد ي   يدي   
الجهدديد صالضتدديل صاددوبس امرادديل ا صيددذا صرهم با ددل الشددهيدس فدد  اددس،ل   صبيلشدده ا، 

ن لامجيهد ي  : الليبض،  حول الضلدطكط،كلة ص ادب بأادهم أبدو أيدو  امر ديبغ صيضولدو 
لض  رزل ا، ري محم  صاب    ال  صاام  ك  هج ت  إلب الم يكة فد  داب أبد  أيدو  
امر يبغ ا صقد  ق د  أبدو أيدو  إلدب هدذه البضادة صردزل هكدي ا صادين هدذا الضدول ياهدب 

 [. 78الجك  صيباث ف  راواهم أش  الحميس صالحملة 
جديل جلشد  أصد ب إلد،هم التاالمدي  صباد  أن  ديد الاديتا إلدب  لمتد  صد دي إللد  ابديب ب 

ام ،ددد س ا ثدددم ألضدددب  اددد،هم الخطبدددة التيللدددة: "إذا تدددم لكدددي فدددتا الضلدددطكط،كلة تحضدددق ف،كدددي 
ح يث م  أحيديث باول   صماجزس م  ماجزات  صالاون م  حظكي مي أشيد ب  هذا 

ظددلم الحدد يث مدد  التمج،دد  صالتضدد ي  فدداباغوا أبكي،رددي الالدديك  فدد دا فدد دا ا أن الظادد  الا
الددذغ اددكح زه ادد،زي  اإلاددلي قدد با صشدد في ا صيجددب  اددب اددل جكدد غ أن يجاددل تادديللم 
شددد ياتكي الغددد ا، ر دددب  ،كلددد  فدددل ي ددد ب  ددد  أحددد  مدددكهم مدددي يجددديف  هدددذه التاددديللم ا 
صل،تجكسوا ال كي س صالمايب  صال يملوهي باذ  ا صي  وا الضلس صال ااي، صالاجزس الذي  

 [. 79ال يضيتاون . . . 
الوقه اين اإلمس اطوب الس،زرط  يجمع الكيس ف  الم يكة إلقيمة ابتهديل  ديي  صف  هذا

د ي فل  ال جديل صالكلدي، صال دسلين لاد  ي، صالت د ع صالبادي، فد  ال كدي س  ادب ط يضدة 
الك دديب  لاادد  أن يلددتجي  لهددم فتكجددوا الم يكددة مدد  هددذا الح دديب ا صقدد   طددب فدد،هم 

سهددي ا حدد يث أكدد   ادد،هم بيلدد فيع  دد  اإلمس اطددوب  طبددة بالغددة ايردده   دد   طبددة  ط
الم يكة حتب لو مي  هو ا صاالاتميتة ف  حميية الك د ارلة أمديي الملدام،  الا مدير،،  
ا صايره  طبة با اة امي يضول المؤب ون أباده الجملدع مد  الحي د ي  ا امدي صداب 
اإلمس اطدددوب صمددد  ماددد  مددد  الك ددديب  ال دددلس ام ،ددد س فددد  اكللدددة  ييصدددوفلي  أقددد س 
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[ ثم ق   اإلمس اطوب ق  ه يزصبه الزييبس ام ،د س فدودع جملدع مد  80 س  ك هم ال كي
فلدد  صاات دداحهم صاددين مشدده ا مددؤث ا صقدد  اتددب مؤب ددو الك دديب   دد  هددذا المشدده  ا 
فضيل م  ح  ها لو أن شخ ي قاب  م   شب أص صخ  لاي ه  ،كيه بيل موع لهدذا 

 [. 81المكظ  
صوبس المللا مااضة ف  أح  الغد   ف ادع  صتوج  قلطكط،  رحو صوبس يز مون أرهي

تحتهددي صهمهددم بادد  الدد  وا  ثددم رهدد  صلددبس المغادد   اددب بأادد  ص دد ج مدد  الض دد  
 ك  رحو مكت ف الا،ل مع زم،ا  صبفلض  صأم،ك  المؤبخ ف ارتزتس ثم قيمي ب حاة تاض ية 
 لضددوا  الك دديب  الم افاددة صالحظددوا ح اددة الجددلش الا مددير  الكشددط  المتوثبددة لاهجددوي
السدد غ صالبحدد غ . صقس،ددل ذلددك الا،ددل بضا،ددل بذ  اللددمي، بذا  فلاددي اارمددي ايردده تدد ش 
امبض بشي فخ ج اللاطين الايتا م   لمت  صبفع ب  ه إلب اللمي، صقيل: لض  أصالردي 
  بحمت  ص كييت  فارزل هذا المط  المبيبل ف  أصار  فإر  ا،ذهب بيلغبيب صيلهل لكي 

 [. 82الح اة 
 : "فتا م    صر   ق يب" الحيدغ  ش 

هدد الموافدق 857جميد  امصلدب ادكة  20 ك  اللي ة الواح س صبيحي م  يوي ال لثي، 
ي ب أ الهجوي الايي  ادب الم يكدة باد  أن أصد ب  امصامد  لامجيهد ي  1435مييو  29

الذي   اه أصواتهم بيلت س،  صارطاضوا رحو اماواب ا ص ي  الس،زرط،ون  وفدي  ظلمدي 
شددد  وا فددد  دق ردددواالس ال كدددي س صالتجدددا إل،هدددي ا ،ددد  مددد  الك ددديب  صادددين الهجدددوي ا ص 

الكهي   متزامكدي ب يدي صبح يدي فد  صقده صاحد  حلدب  طدة دالضدة أ د   بإحاديي ا صادين 
المجيهددد صن ي  سدددون فددد  الشدددهيدس صلدددذلك تضددد موا بادددل شدددجي ة صت دددحلة صاقددد اي رحدددو 

ن الهجددوي موز ددي  اددب ا ،دد  مدد  ام دد ا، صردديل ال  ،دد  مدد  المجيهدد ي  الشددهيدس ا صاددي
المكدديطق ا صل كدد  م اددز بيل بجددة امصلددب فدد  مكطضددة صادغ للاددوس ا بالدديدس اللدداطين 
محم  الايتا رال  ا صايره ال تي دب امصلدب مد  الا مدير،،  تمطد  امادواب صالك ديب  
بوابل م  الضذا ف صاللهيي محديصل،  شدل ح ادة المد افا،  ا صمدع ااتبلديل الس،دزرط،،  

[ا صباد  أن 83 ة الا مير،،  ادين ال دحييي مد  الطد ف،  يلدضطون با د اد اس،د س صشجي
ارهاه الا قة االصلب الهجوملة اين اللاطين ق  أ   ف قة أ    فلحب امصلدب صصجد  
الا قدة ال يرلددة ا صادين المدد افاون قد  أصدديبهم اإلعلدي، ا صتماكدده الا قدة الج يدد س ا مدد  
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مئدي  اللدللم فد  محيصلدة جديدس لمقتحديي ا صل د   الوصول إلب اماواب صأقيموا  ا،هدي
الك يب  ااتطي وا قاب اللللم صااتم   تاك المحيصال  الملدتملة مد  المهديجم،  ا 
صالس،زرط،ون يسذلون ق يب  جهدودهم لات د غ لمحديصال  التلداق ا صباد  ادي ت،  مد  

أن أبهضددوا  تاددك المحدديصال  أصدد ب الادديتا أصامدد ه لاجكددود م ددذ قلددب مدد  ال احددة ا بادد 
المددد افا،  فددد  تادددك المكطضدددة ا صفددد  الوقددده رالددد  أصددد ب أمددد ا إلدددب قلدددم ثيلدددث مددد  
المهديجم،  بدديلهجوي  ادب اماددواب مدد  رادس المكطضددة صفددوجط المد افاون بتاددك الموجددة 
الج يدد س بادد  أن ظكددوا ان اممدد  قدد  هدد أ صادديروا ا قدد  أبهضددوا ا فدد  الوقدده الددذغ اددين 

ت يحة صفدددد  بغبددددة شدددد ي س م ددددذ ر دددد،سهم مدددد  المهدددديجمون دمددددي، ج يدددد س مادددد س صملدددد
[ امددي اددين الضتدديل يجدد غ  اددب قدد ي صادديق فدد  المكطضددة البح يددة ممددي شددته 84الضتدديل 

قوا  الم افا،  صأشغاهم ف  أك   مد  جسهدة فد  صقده صاحد ا صمدع بدزصس ردوب ال دبيح 
أصددددبا المهدددديجمون يلددددتطلاون أن يحدددد دصا مواقددددع الادددد ص ب قددددة أك دددد  ا صشدددد  وا فدددد  

ودهم فدد  الهجددوي صاددين الملددامون فدد  حمياددة شدد ي س صح ي دد،   اددب م ددي اة جهدد
إرجيح الهجوي ا صمع ذلك أص ب اللاطين محم  امصام  إلب جكوده بيإلرلدحي  ل د  
يتلحوا الا صة لام افع لتضوي باماهي م س أ    ح،ث أمط   اماواب صالم افا،   كهي 

ا صباد  أن هد أ  الم فعلدة جدي، بوابل م  الضذا ف ا صاتاستهم با  اه هم طدوال الا،دل 
قلددددم ج يدددد  مدددد  شددددجاين اإلر شدددديبية يضددددودهم اللدددداطين رالدددد  تغطدددد،هم ربدددديل صاددددهيي 
المهدديجم،  التدد  ال تكاددك  دد  محيصلددة مكددع المدد افا،   كهددي صأظهدد  جكددود اإلر شدديبية 
شجي ة في ضة صبليلة ريدبس ف  الهجوي صااتطيع ثلثون مكهم تلاق اللوب أمديي دهشدة 

ب دددم ااتشدددهيد مجمو دددة مدددكهم بمددد  فددد،هم قي ددد هم فضددد  تماكدددوا مددد  تمه،ددد  ام ددد ا، ا ص 
 [. 85الط يق ل  ول الم يكة  ك  طو  قيب  صبفاوا ام لي الا ميرلة 

ممددي زاد فدد  حمدديس بالددة الجددلش للقحدديي امددي فت ددوا فدد    دد  ام دد ا، ا صفدد  راددس 
حي  مد  اديحة الوقه أص،ب قي د  المد افا،  جلدتكلين بجد اح بالغدة دفاتد  إلدب االرلد

[ ممددي أثدد  فدد  بالددة المدد افا،  ا صقدد  تددولب اإلمس اطددوب قلددطكط،  الدديدس 86الما اددة 
الم افا،  بكال  محل جلتكلين الذغ بادب أحد  اللدا  فديبا مد  أبض الما ادة ا صقد  
بددذل االمس اطددوب جهددودا اس،دد س فدد  ت س،دده المدد افا،  الددذي  د  اللدداس فدد  قاددوبهم مدد  
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الذغ اين فل  الهجوي باليدس اللاطين شخ لًي  اب أش ها  ج ص  المضيصمةا ف  الوقه
 محيصاًل ااتغلل  اف ال صح الماكوية ل   الم افا، .

صق  صاصل الا مدير،ون هجدومهم فد  ريحلدة ا د   مد  الم يكدة حتدب تماكدوا مد  اقتحديي 
امادددواب صاالادددت،ل،  ادددب باددد  امبددد اج صالض دددي،  ادددب المددد افا،  فددد  بدددي  أدبردددة 

لي الا ميرلدددة  ا،هددديا صتددد فق الجكدددود الا مدددير،ون رحدددو الم يكدددة مددد  تادددك صبفاددده اال ددد
المكطضةا صلمي بأ  قلطكط،  ام لي الا ميرلة ت ف    اب امب اج الشميللة لام يكدةا 
أيض  با ي ج ص  ال فيع ص اع ملبل  حتب اليا   ا صرزل  د  ح دير  صقيتدل حتدب  

 [.87قتل ف  ايحة الما اة 
  موتدد  دصب اس،دد  فدد  زيدديدس حمدديس المجيهدد ي  الا مددير،،  صاددضوط صاددين الرتشدديب  سدد

 دزا م الك دديب  المد افا،  صتماكدده الج،دوش الا ميرلددة مد  د ددول الم يكدة مدد  مكدديطق 
مختااة صف  الم افاون با  ارتهي، اليدتهما صهاذا تما  الملامون مد  االادت،ل،  ادب 

حظي  يشيباهم ف حة الك  ا صلذس الم يكة صاين الايتا بحم    مع جك ه ف  تاك الا
الاددوز بيلغابددة  اددب ام دد ا، مدد  فددوق صددهوس جددواده صاددين قددواده يهكئوردد  صهددو يضددول : 
الحمدددد    ل،دددد حم   الشدددده ا، صيمددددكا المجيهددددد ي  الشدددد   صالمجدددد  صلشدددداس  الاخددددد  

 [.88صالشا  
مد  كيره هكيل با  الج،و  ال فيعلة دا ل الم يكة الت  تلسسه ف  ااتشدهيد  د د 

المجيهدد ي  ا صقدد  هدد   أ اددب أهددل الم يكددة الددب ال كددي س صلددم يددا  ظه،دد س ذلددك ال،ددوي 
يا إال صاللددداطين 1453مددد  مدددييو  29هدددد الموافدددق 857جمددديدغ امصلدددب  20ال لثدددي، 

الادديتا فدد  صاددب الم يكددة يحددف بدد  جكدد ه صقددواده صهددم يدد ددصن : مددي شددي،   ا فيلتادده 
كط،كلة الدذغ أ سد   دكهم بادول   صداب   إل،هم صقيل : لض  أصبحتم فديتح  الضلدط

 ال  صاام صهكاهم بيلك   صرهيهم  د  الضتدلا صأمد هم بديل فق بيلكديس صاإلحلدين إلد،هم 
 [.89ا ثم ت جل    ف ا  صاج     اب امبض شا ًا صحم ًا صتوا اًي   تايلب 

 ال ير   ش : مايماة محم  الايتا لاك يب  المغاوب، :
تا الب اكللة  يي صوفلي صق  اجتمع ف،هي  اق اس،  م  الكيس صماهدم توج  محم  الاي

الضلدددس صال هبدددين الدددذي  اددديروا يتادددون  اددد،هم صددداواتهم صأد ،دددتهما ص كددد مي اقتددد   مددد  
أبوابهي  ي  الك يب  دا اهي  وفًي  ظلمًيا صقيي أح  ال هبين باتا امبدوا  لد  فطادب 
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ب،ددوتهم بامددينا فاطمددان الكدديس صاددين  مدد  ال اهددب ته  ددة الكدديس صطمددارتهم صالاددودس الددب
بادد  ال هبددين مختسئدد،  فدد  ادد اديب ال كللددة فامددي بأصا تلدديما الادديتا ص اددوه   جددوا 
صأ اكدوا إادلمهما صقد  أمد  الاديتا باد  ذلددك بتحويدل ال كللدة الدب ملدج  صأن ياد  لهددذا 

لوا اممدد  حتددب تضدديي بهددي أصل جماددة قيدمددةا صقدد  أ ددذ الامدديل يادد صن لهددذا اممدد  ا فددازا
ال ددابين صالتميث،ددل صطملددوا ال ددوب بطبضددة  مدد  الج،دد  ص ماددوا مكسدد ًا لاخط،ددبا صقدد  
يجدددوز تحويدددل ال كللدددة الدددب الملدددج  من الساددد  فتحددده  كدددوس صالاكدددوس لهدددي حامهدددي فددد  

 الش ياة االالملة.
صقد  ا طددب اللدداطين لاك دديب  ح يددة إقيمددة الشدداي   ال يكلددة صا تلدديب بلاددي هم الدد يك،  

الحادم فد  الض دييي الم رلدةا امدي أ طدب هدذا الحدق ل جديل ال كللدة فد  الذي  لهم حدق 
 [.90امقيللم ام    صل ك  ف  الوقه رال  ف ض الجزية  اب الجملع 

لضدد  حدديصل المددؤبخ امرجا،ددزغ ادصابد ش،س دا يلدد  فدد  اتيبددة "تدديبيخ الا مددير،،  االتدد ال 
محمد  الاديتا ب دداي  أن يشدوه صدوبه الادتا الا مدير  لاضلددطكط،كلة صصصدف اللداطين 

[ صادديب  المواددو ة امم يالددة 91قسلحددة حضدد ًا مكدد  صبغ ددًي لااددتا اإلاددلم  المج،دد  
ي فددد  حمددداس الحضددد  ال دددا،س   ددد  اإلادددلي ا فز مددده أن 1980المطسو دددة فددد   ددديي 

اللاطين محم  قيي بيات قيق  يلسلة ر يب  الضلطكط،كلةا صايقهم الب اادواق ال ق،دق 
 [.92بلاهم هكيل ف  م يكة ادبرة ح،ث تم 

إن الحالضة التيبيخلة الكيصاة تضول أن اللاطين محم  الايتا  يمل أهل الضلطكط،كلة 
مايماة بحلمة صأم  جكوده بحل  مايماة اما   صال فق بهما صافتد    د دًا اس،د ًا مد  
اما   م  ميل  الخيص ص يصة أم ا، ال،ورينا صبجيل ال ي  ا صاجتمدع مدع االاديقاة 

ص هم ا صطمدارهم الدب المحيفظدة  ادب  ضي د هم صشد ا اهم صب،دو  عبديدتهما صه أ م  ب 
صأم هم بتك د،ب بط يد ل ج يد  فديرتخسوا أجكديديوس ب ط، اديا صتوجد  هدذا باد  ارتخيبد  
فدد  مواددب حيفددل مدد  االادديقاة الددب مضدد  اللدداطينا فياددتضسا  اللدداطين محمدد  الادديتا 

ادديي صتحدد   مادد  فدد  مو ددو ي  بحادديصس بيلغددة صأك مدد  أيمددي ت دد يما صتكدديصل مادد  الط
شتبا ديكلة صاليالة صاجتميعلة ص  ج البط ي ل م  لضي، اللاطينا صق  تغ،   ف  ت  
تميمًي  اب اللدلط،  الا مدير،،  ص د  امتد الا بدل صالملدام،   يمدةا صشدا  ارد  أمديي 
ااطين م ضف صيحب باديلة ص ض،د س ديكلدة باادخة صارلديرلة بفلادةا صبجولدة ماتمادة ا 
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اد  الد صي أرالدهم أقددل تداث ًا صدهشدة مد  بطدد يضهما فضد  اديروا يت دوبصن أن الضتددل صلدم ي
الادديي البدد  الحضهددما فاددم تمدد  أيدديي قا،اددة حتددب اددين الكدديس يلددتاراون حلدديتهم الم رلددة 

 [.93الايدية ف  اطمئكين صالي 
كين الا مير،ون ح ي ون  اب االلتزاي بضوا د  االادليا صلدذلك ادين الاد ل بد،  الكديس 

  أهددم اممدوب التدد  ح صدوا  ا،هدديا صايردده ماديماتهم لاك دديب   يللدة مدد  أغ شددال مد
مددد  أشدددايل التا دددب صالظادددم ا صلدددم يخطددد  ببددديل الا مدددير،،  أن ي دددطه صا الك ددديب  

 [.94بلسب ديكهم 
إن مال الك يب  تحه الحام الا مير  تح داه  ادب ايفدة حضوقهدي ال يكلدة ا صأصدبا 

  حاومددة اللداطين ذاتهدي مبيشدد سا صل دل مادة مدد  ل دل مادة ب دلس ديكدد  ال يخيطدب  ،د
هذه المال م اباهي الخيصة صأميك  لاعبديدس صامديد سا امدي أرد  ادين ال يتد  ل أحد  فد  

 [.95ميل،تهي صايره تطاق لهم الح ية ف  ت ام الاغة الت  ي ي صرهي 
إن اللداطين محمد  الاديتا لدم يظهد  مدي أظهد ه مد  التلديما مدع ر ديب  الضلددطكط،كلة 

ال ب افع إلتزام  ال يدق بيإلالي الاظلما صتاالًي بيلكس  ال  يم صداب    الد  صادام إ
ا ثددم بخااي دد  ال اشدد ي  مدد  بادد ها الددذي  أمددتد  صددحي ف تدديبيخهم بمواقددف التلدديما 

 [.96ال  يم مع أ  ا هم 
 الايتا الماكوغ لاضلطكط،كلة

 الشلخ  ق شمس ال ي 
بتحل مع صالد ه الدب الد صيا صطادب فكدون الاادوي هو محم  ب  حمزس ال مشض  ال صم  ا

 صتبح  ف،هي صأصبا  ام م  أ لي الح يبس اإلالملة ف   ه هي الا مير .
ا اين مولدوده tصهو ماام الايتا صم بل  يت ل رلب  بيلخالاة ال اش  أب  با  ال  يق 

 ي حا  الض  ن ال  يم صهو ف  الليباة مد   مد ها صدبس1389هد 792ف  دمشق  م 
 هد.1459ف  أميالي ثم ف  حاب ثم ف  ارض س صتوف   يي 

دب س الشددلخ  ق شددمس الدد ي  امم،دد  محمدد  الادديتا الااددوي اماياددلة فدد  ذلددك الددزم  
صه  الض  ن ال  يم صاللكة الكسوية صالاض  صالااوي اإلالملة صالاغي  الا بلدة ا صالايبادلة 

لي  صالااك صالتيبيخ صالح   صاين صالت الة صاذلك ف  مجيل الااوي الااملة م  ال يي 
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الشلخ  ق  م  الاامي، الذي  أش فوا  اب اللاطين محمد   كد مي تدولب إمديبس مغكللدي 
 ل،ت ب   اب ادابس الواليةا صأصول الحام .

صااددتطيع الشددلخ  ق شدددمس الدد ي  أن يضكدددع امم،دد  ال ددغ،  بارددد  المض ددود بيلحددد يث 
 [.97أم، هي صلكام الجلش ذلك الجلش  الكسوغ: لتاتح  الضلطكط،كلة فاكام امم، 

ص كد مي أصددبا امم،دد  محمد  ادداطيرًي  اددب ال صلدة الا ميرلددةا صاددين شديبًي صددغ،  اللدد  
هدد  شددلخ  فددوبًا الددب التحدد ل بج،وشدد  لتحض،ددق الحدد يث الكسددوغ فحيصدد  الا مددير،ون  صج 

 يومًي. 54الضلطكط،كلة ب ًا صبح ًا. صداب  الح   الاكلاة 
،ددون ارت دديبًا مؤقتددًي صابددتهج الشدداب الس،زرطدد  بدد  ول أببددع اددا  ص كدد مي حضددق الس،زرط

ابااهي البيبي إل،هم صابتااه بصحهم الماكوية اجتمع امم ا، صالدوزبا، الا مدير،ون صقديباوا 
اللاطين محم  الايتا صقيلوا ل  : إرك دفاه بهدذا الضد ب ال س،د  مد  الالديك  الدب هدذا 

فها دده الجكددود  -يض دد صن  ق شددمس الدد ي -الح دديب ج يددًي صبا، اددلي أحدد  المشددييخ 
صفلدد  ا ،دد  مدد  الاتدديد ثددم زاد اممدد   اددب هددذا بددان  ددون مدد  بددلد امفدد رج لا دديف ي  

[. فابادل اللداطين محمد  صزيد ه 98دا ل الضااةا صلم يا  هكيل أمل ف  هدذا الادتا... 
صلدد  الدد ي  أحمدد  بيشددي الددب الشددلخ  ق شددمس الدد ي  فدد   لمتدد  يلددال  الحددل فاجددي  

 [.99لخ: الب  م  أن يم     بيلاتا الش
صلم يضتكع اللاطين بهذا الجوا ا فابال صزي ه م س أ    للطاب م  الشلخ أن يو ا 
لد  أك د ا ف تددب هدذه ال اديلة الددب تام،دذه محمد  الادديتا يضدول ف،هدي: هددو المادز  الكيصدد  

ل اديب ... إن حيد  تاك اللا  قد  أحد   فد  الضادو  الت لد،  صالملمدة صأحد   فد  ا
الا ح صالشميتة. إن الض لة ال يبتة هد  : إن الاسد  يد ب  هللا  يضد ب صالحادم  ... صلضد  
لجاري الب   صتاوري الض  ن ال  يم صميه  إال اكة م  الكوي با  إال صق  ح ثه ألطدي  

 [.100  تايلب فظه   م  البشيبا  ميلم يح   م اهي م  قسل 
كددة فدد  اممدد ا، صالجكددود. ص اددب الاددوب قدد ب مجاددس أحدد   هددذا الخطددي  باحددة صطمار،

الحدد   الا مددير  االاددتم اب فدد  الحدد   لاددتا الضلددطكط،كلةا ثددم توجدد  اللدداطين محمدد  
الددب  لمددة الشددلخ شددمس الدد ي  فضسددل يدد ها صقدديل :  امكدد  ييادد، غ د دديً، أد ددو   بدد  

وي ل،دددوفضك  ا فاامدددد  الشددددلخ د دددديً،ا ص دددد ج اللددداطين مدددد   لمددددة شددددلخ  للددددام  بدددديلهج
 [.101الايي 
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اباد اللدداطين أن ياددون شددلخ  بجيربدد  أثكددي، الهجددوي فاباددل إللدد  يلددت عل  ل دد  الشددلخ 
كددين قدد  طاددب أال يدد  ل  الدد  أحدد  الخلمددة صمكددع حدد اس الخلمددة باددول اللدداطين مدد  
ال  ول ص  ب محم  الايتا صذهب بكال  الب  لمة الشلخ لللت عل ا فمكع الحد اس 

يً،  اددب أمدد  الشددلخا فا ددذ الادديتا  كجدد ه صشددق جدد اب اللدداطين مدد  د ددول الخلمددة بكدد
الخلمددة فدد  جيرددب مدد  جوارسهددي صرظدد  الددب الدد ا ل فددإذا شددلخ  ادديج ًا   فدد  اددج س 
طوياددة ص ميمتدد  مت ح جددة مدد   اددب بأادد  صشددا  بأادد  امبددل  يتدد لب  اددب امبضا 
صلح،تدد  السل ددي، تددكااس مددع شددا ه ادديلكوبا ثددم بأ  اللدداطين شددلخ  يضددوي مدد  اددج ت  
صالد موع تكحد ب  اددب   يد ا فضدد  ادين يكدديج  ببد  صيدد  وه بدارزال الك دد  صيلدال  الاددتا 

 [.102الض يب 
ص يد اللاطين محم  الايتا  ضب ذلك الب مض  اليدتد  صرظد  الدب امادواب المحيصد س 
فددددددإذا بدددددديلجكود الا مددددددير،،  صقدددددد  أحدددددد ثوا ثغدددددد ا  بيللددددددوب تدددددد فق مكهددددددي الجكددددددود الددددددب 

 [.103الضلطكط،كلة 
لاطين بذلك صقيل للس ف ح  لاتا الم يكدة إرمدي ف حد  بوجدود م دل هدذا ال جدل فا ح ال

 [.104ف  زمك  
صقدد  ذادد  الشددواير  فدد  السدد ب الطدديلع أن الشددلخ شددمس الدد ي  ظهدد   ب اتدد  صظهدد  

 [.105ف ا  صأر  ح د لالاطين الايتا ال،وي الذغ تاتا فل  الضلطكط،كلة  اب ي ي  
الب الم يكدة بضدوس صحمديسا تضد ي الشدلخ الدب اللداطين ص ك مي ت فضه الج،وش الا ميرلة 

الادديتا ل،ددذا ه بشدد ياة   فدد  الحدد   صبحضددوق اممددم الماتوحددة امددي هدد  فدد  الشدد ياة 
 [.106االالملة 

صبادد  أن أكدد ي اللدداطين محمدد  الادديتا جكددود الاددتا بيلهدد ايي صالاطييددي ص مددل لهددم مادبددة 
كددي  صالمه جيرددي ا صاددين اللدداطين يضددوي حيفاددة ااددتم   ثلثددة أيدديي االمدده  للهددي الزي

بخ مدة جكددوده بكالدد  متمدد ًل بديلضول اللددي   ادد،  الضددوي  ديدمهم. ثددم رهدد  ذلددك الشددلخ 
الايلم الوبع  ق شمس ال ي  ص طسهما فضيل: ييجكود االالي. ا اموا صاذا صا أن الكس  

م، هدي صلدكام صاب    ال  صاام قيل فد  شدار م: لتادتح  الضلدطكط،كلة فادكام امم،د  أ
[. صرلددددال   اددددبحير  صتادددديلب أن يوفضكددددي صيغادددد  لكددددي. أال 107الجددددلش ذلددددك الجددددلش 

التل فوا ف  مي أصستم م  أموال الغكلمة صالتسذبصا صأراضوهي ف  الس  صالخ،د  مهدل هدذه 
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الم يكةا صااماوا للاطير م صأطلاوه صأحسوه. ثم التاه الب الاديتا صقديل لد  : يياداطير  
ه ق س  د،   ل   مدين ف د   ادب الد صاي مجيهد ًا فد  ادس،ل  . ثدم صديح ا لض  أصبح

 [.108ماس ًا بيهلل ف  صو  جهوبغ جا،  
صقد  اهتدد   الشدلخ  ق شددمس الد ي  بادد  فدتا الضلددطكط،كلة الدب قسدد  ال دحيب  الجا،ددل 

 [.109أب  أيو  امر يبغ بمو ع ق يب م  اوب الضلطكط،كلة 
ألضدددددد   طبددددددة الجماددددددة فدددددد  ملددددددج   يددددددي  صاددددددين الشددددددلخ  ق شددددددمس الدددددد ي  أصل مدددددد 

 [.110صوفلي 
 الشلخ شمس ال ي  يخشب  اب اللاطين م  الغ صب:

كددين اللدداطين محمدد  الادديتا يحددب شددلخ  شددمس الدد ي  حبددًي  ظلمددًيا صايردده لدد  مايرددة 
: إر م ت صرك  ف حًي . ف ح   -با  الاتا-كس، س ف  رال  صق  ب،  اللاطين لم  حول  

اة إن ف ح  يتم ل ف  صجود شلخ  زيز الجيردبا فد   هد غا للس فضب لاتا هذه الضا
 هو مؤدب   الشلخ  ق شمس ال ي .

ص سدد  الشددلخ  دد  ته،بدد  لشددلخ  فدد  حدد يث لدد  مددع صزيدد ه محمددود بيشددي. قدديل اللدداطين 
الاديتا: إن احت امدد  لاشدلخ  ق شددمس الد ي ا احتدد اي  ،د  ا تلدديبغ . إركد  أشددا  صأرددي 

 [.111بجيرب  بيالراايل صال هبة 
ذادد  صدديحب السدد ب الطدديلع أن :... ثددم بادد  يددوي جددي، اللدداطين الددب  لمددة صددديحب 

صهو م دطجع فادم يضدم لد  فضسدل اللداطين يد ه صقديل  -أغ  ق شمس ال ي   -الت جمة 
ل  جئتك لحيجة قيل: صميه   قيل: ان اد ل الخاوس  ك ل فدابب فداب ي  الد  اللداطين 

يدات  إللدك صاحد  مد  االتد ال فت  ادد   مد ابًا صهدو يضدول: ال. فغ دب اللداطين صقديل أردد 
الخاوس باامة صاح س صأري تابب  ا   فضديل الشدلخ: إردك اذا د اده الخادوس تجد  لدذس تلدضب 
 كدد هي اللدداطكة مدد   ،كلددك فتختددل أموبهددي فلمضدده    ا،كددي ذلددك صالغدد ض مدد  الخاددوس 

إللد   تح د،ل الا الدة فاالدك أن تاادل ادذا صادذا صذاد  لد  شد،ئًي مد  الك دي ا ثدم ابادل
ألف ديكيب فام يضسل صلمي   ج اللاطين محم   ين قيل لبا  م  ما : ميقديي الشدلخ 
لددد . فضددديل لددد : لااددد  شددديه  فلدددك مددد  الزهدددو بلدددسب هدددذا الادددتا الدددذغ لدددم يتللددد  م اددد  

 [. 112لاللط،  الاظيي فيباد بذلك أن ي فع  كك با  الزهو.... 
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محم  الايتا  اب ماير  اإليمين هاذا اين هذا الايلم الجا،ل الذغ ح ص  اب ت بلة 
صاالالي صاإلحلين صلم يا  هذا الشلخ متبحد ًا فد   ادوي الد ي  صالتزالدة فضدب بدل ادين 
 يلمًي ف  الكبي  صالطب صال ، لةا صاين مشهوبًا فد    د ه بديلااوي ال ر،ويدة صبحوثد  
فدد   اددم الكبددي  صمدد   مكياددستهي لااددلج مدد  اممدد اض. صباغدده شدده ت  فدد  ذلددك أن 

 [.113صبا م ًل ب،  الكيس يضول: إن الكبي  للح    ق شمس ال ي  أ
صقيل الشواير   ك : ...صصيب مدع اورد  طس،بدًي لاضادو  طس،بدًي لدبد ان فإرد  اشدته  أن 
الشدج س ايرده تكيديد  صتضدول: أردي شداي، مدد  المد ض الالرد  ثدم اشدته   ب اتد  صظهدد  

 [.114ف ا ...  
 رلة ق ب  كييت  بيمم اض الكاللة.صاين الشلخ يهتم بيمم اض الس 

صاهدددتم الشدددلخ  ق شدددمس الددد ي  اهتميمدددًي  يصدددًي بددديالم اض الما يدددةا فضددد  ايرددده هدددذه 
االمدد اض فدد    دد ه تلددسب فدد  مددو  اآلال ا صألددف فدد  ذلددك اتيبددًي بيلت الددة باكددوان 
"ميدس الحليس" قيل فل : م  الخطا ت وب أن امم اض تظه   ادب االشدخيص تاضي لديا 

ض تكتضددل مدد  شددخص الددب   دد  بط يددق الادد ص . هددذه الادد ص  صددغ، س صدالضددة فدديمم ا
الب دبجة   ي الض بس  اب بليتهي بيلا،  المج دس. ل   هذا يح   بوااطة بذصب حل ة 

 115.] 
صبدددذلك ص دددع الشدددلخ  ق شدددمس الددد ي  تا يدددف الملاددد ص  فددد  الضددد ن الخددديمس  شددد  

او  ق   د ج باد . صباد  أببادة الم،لدغ. صهو أصل م  فال ذلك ا صلم يا  الملا صا
قدد صن مددد  حلدديس الشدددلخ  ق شددمس الددد ي  جددي، ال لملدددي   صالس،ولددوج  الا رلددد  لدددويس 

 بيات،  للضوي بابحيث  صلل ل الب راس الكتلجة.
صأهددتم الشددلخ  ق شددمس الدد ي  أي ددًي بيللدد طين صاتددب  كدد  صفدد  الطددب ألددف الشددلخ 

اغددة الت الددة صالا ميرلددة. صلاشددلخ كتدديب،  همددي: مدديدس الحلدديس ا صاتددي  الطددب ا صهمددي بيل
بيلاغدة الا بلدة ادبع اتدبا هد  : حدل المشدال ا ال اديلة الكوبيدة ا مضديال  امصللدي،ا 
بادديلة فددد  ذادد   ا تاخدددلص المتددي  ا دفدددع المتدددي  ا بادديلة فددد  شدد ح حددديج  بددديي اي 

 [.116صل  
 صفيت :
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إصدددد اب  ددديد الشدددلخ الدددب موطكددد  اور،دددول باددد  أن أحلدددس بيلحيجدددة الدددب ذلدددك ب دددم 
ي فاالدد  مدد    ال حمددة 1459هددد/863اللدداطين  اددب بضي دد  فدد  ااددتكسول صمددي   دديي 

 [.117صالمغا س صال  وان 
صهاذا اكة   ف   اض  اليخ ج قي   ببير  ا صفيتا مغواب إال اين حول  مجمو ة م  
 الاامددي، ال بددير،،  يلدديهمون فدد  تاالمدد  صت ب،تدد  صت شدد، ه صامم اددة فدد  ذلددك ا ،دد س صقدد 
ذا رددي دصب  سددد   بددد  يياددد،  مدددع يح،دددب بدد  ابددد اهلم فددد  دصلدددة المددد ابط، ا صالضي ددد  
الاي ل مع صلح ال ي  ف  ال صلة اميوبلة ا صهذا  ق شمس ال ي  مع محمد  الاديتا 
ف  ال صلة الا ميرلة ف حمة    اب الجملع صتضسل   جهودهم صأ مديلهم صأ ادب ذاد هم 

 ف  الم اح، .
 كط،كلة  اب الايلم امصبصب  صاإلالم أث  فتا الضلط

كيره الضلطكط،كلة قسل فتحهي  ابة اس،د س فد  صجد  ارتشديب اإلادلي فد  أصبصبدي صلدذلك 
فإن اضوطهي ياك  فتا االالي ل  ول أصبصبي بضوس صادلي لماتكالد  أك د  مد  ذغ قسدل 

خ أصبصبدي ا صياتس  فتا الضلطكط،كلة م  أهدم أحد ا  التديبيخ الاديلم ا ص  وصدًي تديبي
ص لقتهدددي بيإلاددددلي حتددددب  دددد ه المؤب ددددون امصبصب،ددددون صمدددد  تدددديباهم رهييددددة الا ددددوب 

 [.118الواطب صب اية الا وب الح ي ة 
صق  قيي اللاطين با  ذلك  اب ت ت،ب مختادف اممدوب فد  الم يكدةا صا ديدس تح د،كهيا 
صاتخددددددذهي  يصددددددمة لا صلددددددة الا ميرلددددددة صأطاددددددق  ا،هددددددي لضددددددب ااددددددلي بددددددول أغ م يكددددددة 

 [.119الالي ا
لض  تاث  الغ   الك  ار  بكبا هذا الاتاا صارتي  الك يب  شاوب بيلازع صااللم صالخزغ 
ا صتجلم لهم  ط  ج،وش االالي الضيدمدة مد  اادتكسول ا صبدذل الشدا ا، صاالدبدي، مدي 
ف  صااهم لتاجلج رديب الحضد  صبد اك،  الغ دب فد  رادوس الك ديب   د  الملدام،  ا 

اول اجتمي ي  طوياة صملدتم س صتكديد  الك ديب  الدب رسدذ الخلفدي  ص ض  االم ا، صالم
صالحزازا  صاين البيبي رلضوال الخيمس أش  الكيس تداث ًا بكبدا ادضوط الضلدطكط،كلةا ص مدل 
جه ه صص   صقت  ف  توح،  ال صل االيطيللة صتشجلاهي  اب قتيل الملام، ا صتد أس 

اة  د   زمهدي  ادب التاديصن فلمدي ب،كهدي مؤتم ًا  ض  ف  بصمي أ اكه فلد  الد صل المشدت  
صتوجل  جملع جهودهي صقوتهي    الا ص المشت ل. صأصشدك هدذا الحادف أن يدتم إال أن 
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المددو   يجددل البيبددي بلددسب ال دد مة الاكلاددة الكيشددئة  دد  اددضوط الضلددطكط،كلة فدد  يدد  
مدددددديبس اددددددكة  25الا مددددددير،،  صالتدددددد  تلددددددسسه فدددددد  همدددددد  صحزردددددد  فمددددددي  امدددددد ًا فدددددد  

 [.120ي 1455
تحمددس امم،دد  ف،ا،ددب الط،ددب دصق بوبجوردد يي صالتهددب حمياددًي صحملددة صااددتكا  ماددول ص 

الك يب  الب قتيل الملام،  صحذ حذصه البيبصري  صالا اين صالمتحملون صالمتا سون 
لاك دد ارلةا صتحولدده ف دد س قتدديل الملددام،  الددب  ض،دد س مض اددة تدد فاهم لغددزص بلدهددم ا 

   دد  الملددام،  صادددين اللدداطين محمددد  صتز مدده البيبويددة فددد  بصمددي حدد ص  الك ددديب 
الاددديتا بيلم صددديد ل دددل تح ادددي  الك ددديب ا ص طدددب صرادددذ مددديب ه مكيادددبًي لتضويدددة دصلتددد  
صت م،  أ  ا  ا صا دط  الك ديب  الدذي  اديروا يجديصبصن اللداطين محمد  أص يتدي مون 
حدد صده فادد   مياددليا صبددلد المددوبس ا ط اب،ددزصن ص ،دد هم أن ياتمددوا شدداوبهم الحالضدد ا 

يه صا بدددديلا ح صبا ددددوا صفددددودهم الددددب اللدددداطين فدددد  أدبرددددة لتهكئتدددد   اددددب ارت دددديبه فتظدددد
 [.121الاظلم 

صحيصل البيبدي ب،دوس ال دير  بادل مدي أصتد  مد  مضد بس  طيبلدة ا صحك دة اليادلةا تداجلج 
الحضددد  ال دددا،س  فددد  رادددوس الك ددديب  شددداوبًي صماوادددًيا قددديدس صجكدددودًا صاادددتا   باددد  

دفدددة لاض دددي،  ادددب الا مدددير،،  صلمدددي حدددين صقددده الكا،ددد  الددد صل لتحض،دددق ف ددد س البيبدددي الهي
ا تددذب  دصل أصبصبددي بلددسب متي سهددي ال ا الددةا فاضدد  ارهادده حدد   المي ددة  دديي ار اتدد  
صف رليا امي أن ب يطيرلي ايره مكهماة ف  مشي اهي ال اتوبية صح صبهدي امهالدةا صأمدي 

يدددي  االيطيللدددة أادددبيرلي فهددد  مشدددغولة بيلض دددي،  ادددب ملدددام  امرددد لس صأمدددي الجمهوب 
ف يردده تهددتم بتوط،دد   لقيتهددي بيل صلددة الا ميرلددة ما هددة صحبددًي فدد  المدديل ا ف يردده تهددتم 

 بالقتهي مع ال صلة الا ميرلة.
صارتهب مش صع الحماة ال ا،سلة بمو  زعلمهي البيبي صاصدبحه المجد  صالسك الدة تواجد  

ة صحلددد  جدددواب مدددع ال صلدددة الا ميرلدددة لوحددد همي؛ أمدددي السك الدددة فاضددد   مايهددد س صددد اق
الا مير،،  ب يية لم يلحهي صأمي المج  فض  ارهزمده أمديي الج،دوش الا ميرلدة صاادتطيع 
الا مدددير،ون أن ي دددموا الدددب دصلدددتهم بدددلد ال ددد  ا صال،وردددين صاالفدددلق صالضددد ي صالجدددزب 
ال  لللة ف  امب س،ل. صقد  تدم ذلدك فد  فتد س ق د، س ا ح،دث داهمهدم اللداطين الاديتاا 

 [.122صا ذهم أ ذًا  ظلمًي  صشته شماهم ا
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صحدديصل البيبددي ب،ددوس ال ددير  باددل مددي أصتدد  مدد  مهدديبس صقدد بس الياددلة ت ا،ددز جهددوده فدد  
ريح،ت،  اثكت،  : حيصل أصاًل أن يضكع االت ال بي تكيق ال ي  الك  ار ا صلدم يضدم بيباديل 
با دي  تبشدد، ية لددذلك الغدد ض صارمددي اقت دد   ادب ابادديل  طددي  الددب اللدداطين محمدد  

يتا يطاب مك  أن يا   الك  ارلةا امي    هي قساد  قلدطكط،  صاادوفلس صص د ه الا
بارددد  ادددلاا   كددد   طييددديه ان هدددو ا تكدددق الك ددد ارلة مخا دددًيا صص ددد ه بمكحددد  ب اتددد  
صاحت ير  صمكح  صاًي ب  ول الجكة. صلمي فشل البيبي ف   طت  هذه لجا الدب الخطدة 

ا صايرده رتدي ج هدذه الخطدة ال يرلدة قد  بد أ ال يرلة  طدة الته يد  صالو ،د  صاادتاميل الضدوس
فشددداهي ملدددبضًي بهزيمدددة الج،دددوش ال دددا،سلة صالض دددي،  ادددب الحمادددة التددد  قيدهدددي هورلددديد 

 [.123المج غ 
فكضددول لضدد   ددم الادد ح صاالبتهدديج  -صأمددي  ثدديب هددذا الاددتا المسدد،  فدد  المشدد ق االاددلم  

مجد اد صأمدل االجلديل ا صلضد  الملام،  ف  ببوع  الي صأف يالي فض  اين هذا الاتا حام ا
تطااه ل  طويًل صهيق  تحضق صابادل اللداطين محمد  الاديتا بادي ل الدب حاديي الد ييب 
االادددلملة فددد  م ددد  صالحجددديز صبدددلد فددديبس صالهكددد  ص ، هدددي؛ يخسددد هم بهدددذا الك ددد  

صأذياه أربي، االرت يب م  فوق المكيب ا صأالمه صاوا  الشا ا  -االالم  الاظلم
يزل صالحوار،ه ص اضه  اب الج بان صالحوا ب صام لي صامقمشة المزباشة صزيكه المك

 [.124بالوارهي المختااة 
يضول اب  إييس صيحب اتي  ب ا ع الزهوب ف  هذه الواقاة : فامي بادل ذلدك ا صصصدل 
صفدد  الادديتاا دقدده البشددي   بيلضااددةا صرددودغ فدد  الضدديه س بيلزيكددةا ثددم أن اللدداطين  دد،  

 [.125 وب ثير  باواًل الب اب    مين يهكئ  بهذا الاتا ب ابيغ أم،   
صردد ع المددؤبخ أبددي المحيادد  بدد  تغدد غ بدد دغ ي ددف شدداوب الكدديس صحدديلهم فدد  الضدديه س 
 كد مي صصددل إل،هدي صفدد  الاديتا صماهددم الهد ايي صاادد، ان مد   ظمددي، الد صيا قدديل : قادده 

صمادد  اادد، ان مدد   ص  الحمدد  صالمكددة  اددب هددذا الاددتا الاظددلم صجددي، الضيصدد  المددذاوب
 ظمدددي، اادددطكسول صطادددع بهمدددي الدددب اللددداطين اددداطين م ددد  إيكددديل صهمدددي مددد  أهدددل 
الضلطكط،كلة صه  ال كللة الاظلمة بياطكسول فل  اللاطين صالكيس قيطبة بهذا الاتا 
الاظلم صدقه البشي   لذلك صزيكه الضديه س بلدسب ذلدك أييمدًي ثدم طادع الضيصد  المدذاوب 

الضاادة فد  يدوي االثكد،   ديمس ص شد ي  شدوال باد  أن اجتديب  صب،  ي يد  اماد، ان الدب
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الضيص  المذاوب صبفضتد  بشدوابع الضديه س. صقد  احتااده الكديس بزيكدة الحوار،ده صاممديك  
صأماكدددوا فددد  ذلدددك الدددب الغييدددة ص مدددل اللددداطين الخ مدددة بددديلحوش اللددداطير  مددد  قاادددة 

 [.126الجسل..  
اديل الكديس صأفد احهم فد  الضديه س بادتا صهذا الذغ ذا ه اب  تغ غ ب دغ مد  صصدف احت

الضلددطكط،كلة مددي هددو إال صددوبس لكظددي   لهددي قيمدده فدد  الددسلد اإلاددلملة ام دد  . صقدد  
باث اللاطين محم  الايتا ب اي ل الاتا إلب ااطين م   صشيه ايد ان صشد يف مادة 

فد   صأم،  الض مينا امي باث بم ل هذه ال اي ل إلب امم ا، الملدلح،،  المجديصبي  لد 
 [.127الموبس صامفلق صالمج  صالسواكة صص بلي صألبيرلي صالب جملع أط ا  مما ت  

000000000000000000 
 . 253[ ارظ : الا مير،ون ف  التيبيخ صالح يبسا ص1  
 . 43[ ارظ : اليي ال صلة الا ميرلة ا ص2 
 . 29[ ارظ : اصبصبي ف  الا وب الواطبا اا،   يشوبا ص3 
 . 46-36كط،كلة صا، س اللاطين محم  الايتاا د.محم  م طابا ص[ فتا الضلط4 
 . 115[ المجتمع الم ر  الجهيد    المش ا، ا د. أك ي  لي، الام غا ص5 
 . 4/335[ احم  ف  ملك ه 6 
 .4/335[ الم  ب الليبق رال  7 
 .  315ا تيبيخ  الاة ب   ليطا ص 3/70[اب   ا صن الاس  8 
ا ابدد  امث،دد  ال يمددل 10/69ا تدديبيخ الطسدد غ 458بيخدد ا ص[  الاددة بدد   لدديطا تي9 

6/185،186 . 
 . 46[ اليي ال صلة الا ميرلةا ص10 
 . 18[ تيبيخ الط،   ل   مين ا ص11 
 . 358[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وب ا د.  س الازيز الام غا ص12 
 . 358[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وبا ص13 
 . 359 ب الليبق رال ا ص[ الم 14 
 . 42[ ارظ : تيبيخ ال صلة الا ميرلة ا د.  ا  حلونا ص15 



 759 

رضدددًل  دد  تددديبيخ  52[ اتددي  الشددضي ق الكاميرلدددة فدد   امدددي، ال صلددة الا ميرلددةا ص16 
 . 43ال صلة الا ميرلةا ص

 . 43[ ارظ : تيبيخ ال صلة الا ميرلةا د. ا  حلونا ص17 
 .4/335[ بصاه احم  ف  ملك ه 18 
 . 359[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وبا ص19 
 . 161[ ارظ : تيبيخ ال صلة الاالة الا ميرلةا محم  ف ي  بكا ص20 
 . 26[ ارظ : الط،   ل   مينا ص21 
 . 361[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وبا ص22 
 ا ايلم ال ش، غ . 90[ ارظ : محم  الايتا ا ص23 
 . 58خ الط،   ل   مين ا ص[ ارظ : تيبي24 
 . 69[ ارظ : فتا الضلطكط،كلةا محم  صاو ا ص25 
 .89[ ارظ : محم  الايتا لا ش، غا  ص26 
 . 96؛ محم  الايتاا ص2[ ارظ : الط،   ل   مينا ص27 
؛ فتا الضلطكط،كلة محم  صاو ا 82[  ارظ : محم  الايتاا ايلم ال ش، غا ص28 

 .57ص
 . 24،25  مينا ص [ ارظ : الط،   ل29 
 . 364[ ارظ : الاتوحي  االالملة  س  الا وبا ص30 
 . 89؛ الا مير،ون صالساضيناص98[ ارظ : محم  الايتا ا ص31 
 . 92[ ارظ : الا مير،ون صالساضي،ا د. ا  حلونا ص32 
 . 120[ ارظ : محم  الايتا لا ش، غا ص33 
 .100[  ارظ : محم  الايتا لا ش، غا ص34 
 . 58رظ : تيبيخ الط،   ل   مينا ص[ ا35 
 . 92[ محم  الايتاا  س الللي فهم  ا ص36 
 . 367[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وبا ص37 
 . 123[ ارظ : محم  الايتا ا  س الللي فهم ا ص38 
 . 368[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وبا ص39 
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 . 101[ ارظ : محم  الايتا لا ش، غا ص40 
 . 180[ ارظ : مواقف حيامةا محم   س    كينا ص41 
 . 103[ ارظ : محم  الايتا لا ش، غا ص42 
 . 103[ الم  ب الليبق رال ا ص43 
 . 103[ ارظ : محم  الايتا لا ش، غا ص44 
 . 369[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وبا ص45 
 . 100[ ارظ : اللاطين محم  الايتاا  س الللي فهم ا ص46 
 . 370[ الاتوح االالملة  س  الا وبا ص47 
 . 102[ ارظ : اللاطين محم  الايتاا  س الللي فهم اص48 
 . 370[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وبا ص49 
 . 135[ تيبيخ ال صلة الا ميرلة ا ياميز أصزرتوريا ص50 
 . 106[ ارظ : محم  الايتاا ص51 
 . 106ص[ ارظ : محم  الايتاا 52 
 . 371[ ارظ : الاتوح االالملة  س  الا وب ا ص53 
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 الشيخ أبو الحسن الندوي رباني األمة
 الما ة امدبلة 

 
 م  هو أبو الحل  الك ص    
 الضاب الحب  
 
 ثكي، الاامي،  ال   
 الخاق ال  يم  
 
 مواقف ال تكلب  
 الاض، س اللالمة  
 
  لالة مثث  الشلخ الشخ لة صام 
 المش صع الا    صال  و   
 
 ال ضيفة الواااة  
 صفيس اإلميي الك ص                          

 ببير  اممة 
 ددديلم ببدددير  صداعلدددة مجيهددد  صأديدددب تم،دددز بجمددديل اماددداو  صصددد ق ال امدددي ا إرددد   

ال اعلة ال س،  صببير  اممة الشلخ أبو الحل  الك صغ د بحم    د صديحب اتدي  مد  
أشه  اتب الماتبدة اإلادلملة فد  هدذا الضد ن صهدو اتدي  "مديذا  لد  الاديلم بيرحطديط 

 الملام، "   
 م  هو أبو الحل  الك صغ  

الشلخ أبو الحل  الك صغ  ك     التا يف فض    ف  الكيس م   لل مؤلايت  ال ا  س 
جلدديل التد  تاد  مد  الم دديبلا التد  أ دي،  الط يددق أمديي طدل  الااددم مد  ج،اد  صام

 الت  تات ا صرذا  هكي اطوبا صمواقف ال تكلب م  حليت . 
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 ي. 1913هد/ 1332صل  بض ية ت لةا م ي ية با   ب يا ا الهك   يي 
تااددم فدد  داب الاادددوي بيلهكدد  )رددد صس الاامددي،(ا صالتحددق بم بادددة الشددلخ أحمددد   ادد  فددد  
 الهددوبا ح،ددث تخ ددص, فدد   اددم التالدد، ا صمدد  يددوي تخ جدد  أصددبا شددااة لاكشددديط
اإلالم  ادوا، فد  الهكد  أص  يبجهديا صقد  شديبل بحمد    فد   د د مد  المؤالدي  
صالجمعلددي  اإلاددلملةا صمكهددي تااددلس المجمددع الاامدد  بيلهكدد ا صتااددلس بابطددة امد  
اإلاددلم  امددي أردد :   ددو مجمددع الاغددة الا بلددة ب مشددقا ص  ددو المجاددس التكا،ددذغ 

 اوبد لا بااي  اإلالملة. لماه  ديوبك ا صب لس مجاس أبكي، م از أصال
يادد  مدد  أشدده  الاامددي، الملددام،  فدد  الهكدد ا صلدد  اتيبددي  صااددهيمي    يدد س فدد  الا دد  
اإلالم ا فا  م  ال تدب: موقدف اإلادلي مد  الح ديبس الغ بلدةا اللد، س الكسويدةا مد  
بصا دع إابديلا رظدد ا  فد  امد ا مد  بجدديال  الد  وسا ق دص الكس،دد،  لدطاديل صباددل 

 كواري بيلا بلةا صق  ت جم  د د مد   177 كوارًيا مكهي  700لايت  صت جميت  مجموع مؤ 
مؤلايتدد  إلددب اإلرجا،زيددة صالا رلددلة صالت الددة صالسكغيللددة صاإلر صرللددلة ص ، هددي مدد  لغددي  

 الشاو  اإلالملة ام   . 
كددين اددميحة الشددلخ ا ،دد  اللددا  إلددب مختاددف أرحددي، الادديلم لك دد س ق ددييي الملددام،  

لماددلي صشدد ح مبيد دد ا صالضددي، المحي دد ا  فدد  الجيماددي  صاله،ئددي  الااملددة صالدد  وس 
ي صظدل فلد  حتدب صفيتد ا 1961صالمؤتم ا  تولب مك ب ب لس ر صس الاامي، مكدذ  ديي 

 صق  مكا   دا م  الجوا ز الايلملة مكهي جي زس الماك فل ل الايلملة لخ مة اإلالي. 
 ثكي، الاامي،  ال 

ل  د بحمد    د: هدذا اإلادلي ال يخ مد  إال رادس شدي  س محاضدةا قيل  ك  الشلخ الغزا
أمي الكاوس السا، س المطمواة فل ح  لهي فل ا لض  صج ري ف  باي ل الشلخ الك صغ لغة 
ج يد سا صبصًحدي ج يد سا صالتايتدًي إلددب أشدلي، لدم ر د  راتادده إل،هديا إن بادي ل الشدلخ هدد  

ب،  باتم قي د  الاد س  -ب      ك - الت  لاته الكظ  إلب موقف ببا  ب   يم 
صااميت  السالغة ل ا الت  لخ ه فالاة اإلالي ف  اامي  قل لا ص س      أه اف  
بو دوح بالدلا صايجدديز با دع: إن   ابتا كدي لكخدد ج الكديس مد  عبدديدس العبديد إلدب عبدديدس 

لي. أبددو   صحدد ها صمدد   دد،ق الدد رلي إلددب ادداتهيا صمدد  جددوب امديددين إلددب  دد ل اإلادد
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هو أصل م  رسهكي إلب المة هذا الموقف صهذه ال امدي ا  -فلمي أ ام  -الحل  الك صغ 
 ثم تكيقاهي ال يتسون با  ذلك صارتش  . 

صق  أص ب ال اتوب يوادف الض  ديصغ بليردي مد  ال صحدة رادب فلد  الاديلم ال س،د  الشدلخ 
لاامدددي، الملدددام،  أبددي الحلددد  مؤاددد ا أن الشدددلخ الكدد صغ ادددين يم دددل رلدددلجي مم،ددزا مددد  ا

يك م إلب الاامي، ال بيب الذي  فض تهم اممة اإلالملة  لل الاديي ام ،د  مد  الضد ن 
الاشد ي  "ابتد ا، بالمدة الجزيد س الشدلخ  سد  الازيدز بد   سد    بد  بديز مد صبا باديددب 
الاضهي، صفال  امدبدي، الشدلخ  اد  الطكطديصغ صمد  باد ه الاالد  المجد د الالمدة الشدلخ 

 اب الزبقي صبا ه المح   ال س،  الشلخ محم  ريص  ال ي  املبير ".م ط
صقيل الشلخ الض  يصغ ف  رعل  أن الشلخ الك صغ اين يتمتع بخمس صاي  تم،زه    

  ، ه م  الاامي، فهو إميي ببير  إالم  ق  ر  محم غ  يلم . 
اام صيامل صياا  م فامي أر  ببير  فدن ااف اممة ق  أجماوا  اب أن ال بير  هو م  ي

صه  ال اي  ال لثة الت  اين يتحاب بهي الشلخا صأمي أر  إالم  فدن اإلالي اين 
محوب حليت  صم جا  ف  ال الض ييي صال افع الذغ ي فا  إلدب الح ادة صالامدل صاللدا  
صال تيبدددة صالجهددديدا اددديعلي من يضدددوغ الجسهدددة ال ا الدددة اإلادددلملة فددد  مواجهدددة الغدددزصس 

   ط يدق ت بلدة الاد د بي تبديبه الاسكدة امايادلة فد  بكدي، الجمي دة الملدامةا  الخيبجلة
صأمددي أردد  ق  ردد  فدددن الضدد  ن هددو م دد به امصل الددذغ يلددتم  مكدد  صياتمدد   الدد  صي جددع 
إلل  صيلتمتع ب  صيعلش فد  بحيبد  صيلدتخ ج مكد  الآللدط صالجدواه ا صأمدي أرد  محمد غ 

حا،  ال اول )صاب    ال  صاام( ف م م  فالس لمج د أر  م  رلل اإلميي الحل  
حلك،،  صحل،ك،،  تكيق  أ ميلهم أرليبهم  صم  بطا ب   ما  لم يلد ع بد  رلدب [ بدل 
مر  جال م  ال اول ال  يم أاوت  ف  ه ي  صااوا  صحليت  ااهي صاتخذ ا، ت  رس ااي 

لخادف علشدة ل  ف  تاس ه صزه ه صا  ا      ز يب  ال رلي صزيكتهدي فهدو يعدلش فد  ا
 اللاف. 

 مواقف التكلب
صف  حليس الشلخ الكد صغ مواقدف ا ،د س ف،هدي دبصس ص سد  لااديما،   ادب ط يدق الد  وس 
صمكهي مي ي صيد  الشدلخ يوادف الض  ديصغ فلضدول: أذاد  أرد  ح،كمدي زابردي مكدذ أك د  مد  

ح ثلثد،   يًمدي فد  قطد ا صادين يشداو مد  قادة مدوابد )داب الاادوي( بكد صس الاامدي،ا اقتدد  
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 الدد  بادد  اإل ددوس أن رددزصب بادد  الشدد،وخ صابدديب التجدديبا رشدد ح لهددم ظدد ص  الدد اب 
 صرطاب مكهم با  الاون لهي فضيل: 

ال أاددتطلع أن أفاددل ذلددك  صاددالكيه: لمدديذا  قدديل: إن هددؤال، الضددوي م  ددبا صم  ددهم 
حب ال رليا صرح  أطبيلهما ف لف يلتطلع الطس،ب أن ي اصغ م ي   إذا مد  يد ه إللد  

 ور   أغ يطاب مك  ش،ئًي م  ال رلي الت  ي اصي  مكهي   يطاب  
قاكددي لدد : أردده ال تطاددب لكالددكا أردده تطاددب لادد اب صماام،هددي صتلم،ددذهي حتددب تلددتم  
صتبضددب. قدديل: هددؤال، ال يا قددون بدد،  مددي تطابدد  لكالددك صمددي تطابدد  لغ،دد ل مددي دمدده أردده 

ماكددي إلددب الاشدد  الطيلددبا صأردده اآل ددذ   صاكددي فدد  بم ددينا صقاكددي لدد  ح،كددذال: ابددق 
امصا  ا صرح  رضوي  كك بمهمة الطاب. فضيل: إن ل  ب ريمًجي ف  الاش  امصا د  ال 
أحدب أن أرض دد  أص أتخاددب  كد  مغ اددسبا إرهددي ف صددة م ادو بكالدد  صببدد . ص  فكددي 
أن لا جددل حددياًل مددع  ا ال تشددغا   كدد  الشددوا لا فت اكدديه لمددي أبادا محدديصل،  أن رضادد ه 

 ل ملل  لمي  اق ل . فام رلتطعا صا
 مثث  الشلخ الشخ لة صام لالة

يضول ا.د.يواف الض  يص : الشلخ أبو الحل   ا  الحلك  الك صغ أح  أ لي ال  يس 
إلددددب اإلاددددلي فدددد    دددد ريا بددددل بيددددب صال جدددد الا  سَّدددد    دددد  ذلددددك: اتبدددد  صباددددي ا  

 ص صالايي. صمحي  ات  الت  ش قه ص  بها صق أهي الا   صالاجما صارتاع بهي الخي
كمددددي أربددددا   دددد  ذلددددك بحلتدددد  صأرشددددطت  المتادددد دس المتكو ددددة فدددد  مختاددددف المجدددديلس 
صالمؤالددي ا صبادد  اتبدد  قدد  بزقهددي   الضسددولا فطبادده م كددب صثددل  صببدديعا صأك دد  

 م  ذلكا صت جمه إلب لغي    سا صذلك ف ل   يؤتل  م  يشي،. 
لمواهددددب صالضدددد با ا صمكحدددد  مدددد  قدددد   تدددديه   مدددد  ا -بحمدددد     -صالحددددق أن الشددددلخ 

المدددؤهل  صامدصا  مددددي يماكددد  مدددد  احدددتلل هددددذه المايردددة ال فلاددددة فددد   دددديلم الدددد  وس 
 صال  يس. 

ْ،ددً ا ا   ،ددً ا   البضدد س: ددْ  أرصت دد      ددة  ف ض  ْام  دد  يرددْؤ   اْلح  م  [ 269فضدد   تدديه  : الاضددل صالحامددة  ص 
ددس ،ل   - ددز صجدل-قدديل صالحامدة أصلددب صاددي ل ال اعلدة إلددب   تادديلبا امدي   اْدعر إ ل ددب ا 

ك ة    الكحل: ل  ظ ة  اْلح  ْام ة  ص اْلم ْو   ب  ك  ب يْلح   [. 125ب 
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صلهددذا رجدد ه يضددول ال امددة المل مددة فدد  مو دداهي المل ددما صفدد  زميرهددي المل ددما يشددت  
ح،ث تازي الش سا حتب يادون ايللد،ل المتد فقا صياد،  ح،دث يكبغد  الاد، ا حتدب يادون 

 لمغ قا صهذا مي     ب  مكذ شبيب  البيك  إلب ال،وي.كيلمي، ا
 ال ضيفة الواااة

صيو ا ال اتوب الض  يصغ أن ال ضيفة الواااة ه  أهم جوارب حليس الشلخ الك صغ فض  
 تيه  : ال ضيفة الت  ه  زاد ال اعلة ال  صبغ فد  إبدلس باديلت ا صادلح  اماياد  

د الشددلخ  بدارواع ال ضيفددة اللدتة التدد  يحتيجهدي اددل داعلددة فد  مواجهددة   دوم ا صقدد  تدزصَّ
صه : ال ضيفة ال يكلدةا صالاغويدةا صالتيبيخلدةا صاإلرلديرلةا صالااملدةا صالواقعلدةا بدل إن لد  
ق ًمي بااخة صتس يًزا صا ًحي ف  باد  هدذه ال ضيفدي ا م دل ال ضيفدة التيبيخلدةا امدي بد ز 

  الددذغ اددين باددول  امصل ذلددك فدد  أصل اتددي  د ددل بدد  م،دد ان الت ددكلفا صهددو ال تددي
إلب الايلم الا ب  قسل أن يزصبه صيتا    ال ا صهو اتي  "ميذا  ل  الايلم بيرحطيط 
الملدام،  " الددذغ رادع   بدد  ال  ،د ي  مدد  ال بدديب صال دغيبا صلددم ياد  يوجدد  داعلددة إال 

 صااتايد مك . 
اإلادلي" فد  جز د   صامي تجاَّب ذلك ف  اتيب  ال ا دع التديل : "بجديل الا د  صالد  وس فد 

امصلا ثم مي ألحق ب  م  أجزا،    شلخ اإلالي اب  تلملةا ص   اإلميي الل هك غ: 
 صاإلميي ال هاوغا ثم    أم،  المؤمك،   ا  )الم ت ب( ب      ك . 

صقددد  ادددي  ه  ادددب ذلدددك: ت ويكددد  الاامددد  المتددد، ا الدددذغ جمدددع بددد،  الضددد يم صالحددد يثا 
إلدب جدواب الا بلددة صامبديدة صالهك يدة صالايباددلةا صرشدات  فدد   صما فتد  بيلاغدة اإلرجا،زيددة

ب،ئدددة  املدددة أصدددد،اةا  يصدددة ص يمددددةا فوالددد ه الالمددددة  سددد  الحدددد  الحلدددك  صدددديحب 
مواددو ة "رزهددة الخددواط " فدد  تدد اجم بجدديل الهكدد  ص امي هدديا صصال تدد  التدد  ايردده مدد  

 تب صتؤلفا صلهدي الكلي، الا الي  المتم،زا  ف يره تحا  الض  نا صتكشط الشا ا صت
بادد  المؤلاددي ا صمجمددوع شددا غ. امددي رشددا فدد  بحددي  "ردد صس الاامددي،" صداب  اومهدديا 
الت  ايره جلً ا ب،  الت ا  الغيب ا صالواقع الحي  ا صالتد  أ دذ  مد  الضد يم أرااد ا 
صمددد  الج يددد  أصددداح ا صصفضددده بددد،  الاضدددل صالكضدددلا صبددد،  الددد ي  صالددد رليا صبددد،  الاادددم 

  بي  صالتطوبا صب،  امصيلة صالمايص س. صاإليمينا صب،  ال
 الما ة امدبلة
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صصهددب   لاشددلخ الكدد صغ السلددين الكيصددع صامد  ال فلددعا امددي يشدده  بددذلك اددل مدد  قدد أ 
كتب  صباي ا ا صاين ل  ذصق صحس أدب ا فض  رشا صت ب  ف  حجد  لغدة الاد   صأدبهدي 

ذه الوجهددة فدد  صقدده لددم يادد  مكددذ راومدد  أظادديبها صألهددم   شددالض  امكسدد  أن يوجهدد  هدد
ياك  أح  بهذا امم ا لحامة ياامهي   تايلبا للاون همزس صصدل بد،  الضديبس الهك يدة 
صأمة الا  ا للخديطسهم بالديرهما فلا دا امدي يا دحونا صيسد ع امدي يسد  ونا بدل قد  

 ياوق با  الا   الكيشئ،  ف  قاب بلد الا  . 
اي ل امصلب لاشلخ الك صغ التد  اصدطحسهي ماد  يضول ال اتوب الض  يصغ: لض  ق أري ال  

يا صمكهي: م  الايلم إلب جزي س الا  ا صمد  جزيد س 1951ح،كمي زابري ف  الضيه س اكة 
الا   إلب الايلم.. ماضل اإلرلديرلة د وتدين متكيفلدتين.. بد،  ال دوبس صالحالضدة.. بد،  

فد  شدذاهي صفحواهديا حتدب اله اية صالجبيية.. ص ، هيا فوج ري ف،هي راحدي  أدبلدة ج يد س 
 اددب تاددك ال ادديلة بضولدد : هددذا الدد ي  ال يخ مدد  إال  -بحمدد   - ا ددق الشددلخ الغزالدد  

راس شي  س  فض  ايره هذه ال اي ل ر ً ا فل  بصح الشا ا ص سدق الشدا . صق أردي باد هي 
مضيلة: ااما  يي م  .. ثم ااما  يي اوبية. ااما  يي زه س ال ح ا،.. ااما  يي 

 .. صااهي قط ا  م  امد  المر اب. إي ان
صق أرددي مددي اتبدد  فدد  مجاددة "الملددامون" الشدده ية الم دد يةا التدد  اددين ي دد بهي ال اعلددة 
المادد ص  الدد اتوب اددا،  بم ددين السددوط : مددي اتبدد  مدد  ق ددص با ددع صمشددوق  دد  
ح اة ال  وس صالجهيدا الت  قيي بهي البطل المجيه  أحم  ب    فين الشه، ا صمدي اتبد  

ضددديال   دددمكهي اتيبدددة الا يددد  "الط يدددق إلدددب الم يكدددة" الدددذغ ق مددد  أديدددب الا بلدددة مددد  م
ا صقيل فد  مض متد : يدي أ د  امادتيذ أبدي الحلد   -بحم   -اماتيذ  ا  الطكطيصغ 

لض  ا   أفض  ثضتد  بديمد ا حد،  لدم أ د  أجد   كد  امدبدي، هدذه الكغمدة الااويدةا التد  
  د  إلدب الس  د ا فامدي قد أ  اتيبدك صجد تهيا  كب بهدي الشدا ا،ا مد  لد ن الشد يف ال

 ف  ر   هو الشا ا إال أر  بغ،  رظيي. أ. هد. 
صال  دد ص أن بأيكدديه يحادد  ال  ،دد  صال  ،دد  مدد  شددا  إابدديلا صقدد  تدد جم بصا ددع مكدد  إلددب 
 الا بلةا صصي   ر ً ا هو أق   إلب الشا  م  با  م  ت جموا ق ي   إلابيل شاً ا. 

 الضاب الح 
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. الض  دديصغ شدد ح جوارددب فضدد  الدد  وس  دد  الكدد صغ فلضددول:  تدديه   الضاددب ص يواصددل د
الح ا صالايطاة الجليشة بيلحب   الاظلما صل اول  ال  يما صل يك  الضويما فهو يحمل 

 ب،  جكسل  ربًاي ال يغل ا صشااة ال تخسوا صجم س ال تتحول إلب بميد. 
ب الحدد ا صم ددل هددذه الايطاددة ال افضددة صال بدد  لا اعلددة إلددب   أن يحمددل م ددل هددذا الضادد

بيلحب صالحكين صال  ، صالحد ابسا يفدل  مكهدي  ادب مد  حولد ا فلحد اهم مد  اداونا 
 صيوقظهم م  ابي ا صيح،،هم م  موا . 

صالي أصحي  الضاو  الحلة ل  تاث،   ظلم ف  ايمعل  صقيب ل ا فإن ال لي إذا   ج 
ين لدم يتجديصز اآلذانا صلهدذا ادين تداث،  م  الضاب د ل إلب الضابا صاذا   ج مد  الالد

الحل  الب  غ ف  ال م  يشه  دبا  صحاضت ا  اب  ل  حاضدي  اآل د ي ا صلهدذا 
 ق،ل: للله الكي حة ايل  اب  

هددذا الضاددب الحدد ا يعددلش مددع   فدد  حددب صشددوقا باجًلددي  ي ًادديا باغًبددي باهًبدديا يحددذب 
 اب اتلدي هيا صيحلدي فد   المهدي  اآل  س صي جو بحمة بب ا امي يعلش ف  هموي اممة

ص ميلهدديا ال يشددغا  هددم  دد  هددما صال بادد   دد    دد ا صال فئددة مدد  الملددام،   دد  الائددي  
 ام   . 

صهذه الايطاة ه  الت  جاات  يتغكب ا ،ً ا بشدا  إابديلا صيحدس اارد  شدا ه هدوا اارد  
مكشدددئ  صلدددلس باصيددد ا صادددذلك شدددا  جدددلل الددد ي  ال صمددد ا ص  وصدددي شدددا  الحدددب 

هددد ا امددددي جااتددد  يددددول   كييدددة  يصددددة مصدددحي  الضاددددو  الحلدددةا م ددددل: الحلدددد  اإلل
 الب  غ صالغزال  صالج،لر  صاب  تلملة صالل هك غ ص ، هم. 

 الخاق ال  يم
ص تيه   الخاق ال  يم صاللاول الضدويما صقد  قديل باد  اللداف: الت دو  هدو الخادقا 

ق  اددب ذلددك اإلمدديي ابدد  فمدد  زاد  الددك فدد  الخاددق فضدد  زاد  الددك فدد  الت ددو   ص ادد
الالم ف  "م ابج " فضيل: بل الد ي  ااد  هدو الخادقا فمد  زاد  الدك فد  الخادق فضد  زاد 

  الك ف  ال ي . 
لٍم   الضام: ارٍق   ظ  اب  ر [ا صأن أ اد  4صال   ص أن أثكب    اب باول  بضول :  ص ا رَّك  ل ا 

 مم مايبي ام لق[ ال اول ال  يم     يية بايلت ا فضيل:  إرمي با ه مت
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لمس فل  هذا الخاق ال   ا صصج ه م ياًل مجلً ا لمي  -صلو قا،لً -صم   يش  الشلخ 
ي  و إلل ا فلاوا  م  س ل  وت ا صهو بجل بيطك  اظيه ها صا ي ت  االر،ت ا رحلدب  

 . - ز صجل-كذلكا هللا  حل،ب ا صال رزال   اب   
للددميحة صاللددخي، صالشددجي ةا صال فددقا صالحادددما صمدد  هددذه ام ددلق الك صيددة: ال قدددةا صا

صال دددددس ا صاال تددددد الا صالتوا دددددعا صالزهددددد ا صالجددددد ا صال ددددد ق مدددددع   صمدددددع الكددددديسا 
صاإل دددلصا صالباددد   ددد  الغددد صب صالاجدددبا صاممدددل صال ضدددة صالتوادددل صاللضددد،  صالخشدددلة 

 صالم اابةا ص ، هي م  الا ي ل صام لق ال بيرلة صاإلرليرلة. 
  الكشدداس ال دديلحة فدد  ب،ئددة صدديلحة فدد  أادد س هيشددملة حلددكلةا  ذرب  يَّددًة صهددذا مدد  ب اددي

ي م   ب ْاٍ  .  ه   ب ْا ر
ددي يددؤث  بمضيلدد ا فالددين الحدديل أباددلا  إن ال اعلددة الحددق هددو الددذغ يددؤث    بحيلدد  أك دد  مم 
صتاث، ه أص ق صأقو ا صق  ق،ل: حيل بجل ف  ألف بجل أبال م  مضيل ألف بجدل فد  

ال  يس: أن أفاديلهم ت دذ  أقدوالهما صأن اد، تهم تكديق  د دوتهما  بجل  ص فة ا ،  م 
صأن ادداواهم فدد  صاٍدا صبادديلتهم فدد  صاٍد   دد . صأن ا ،ددً ا مددكهم يكطسددق  الدد  قددول   

كد   هَّ  أ ن ت ضرولردوا  ْضتًدي    *ك سر   م  اردون  ي     م كروا ل م  ت ضرولرون  م ي ال  ت ْاا  ي الَّذ  دي ال  تايلب:  ي ي أ ياه  م 
ارون    ال ف:   [. 2،3ت ْاا 

 الاض، س اللالمة
صيتكدديصل الدد اتوب الض  دديصغ جيرددب الاض،دد س فدد  حلدديس الكدد صغ فلضددول:  تدديه   قسددل ذلددك 
كادد : الاض،دد س اللددالمة:  ض،دد س أهددل اللددكة صالجمي ددةا اددالمة مدد  الشدد الي  صالضسوبيددي  

ةا صجمي ي  م صجة تغد ص بهدي صامبيط،لا الت  ارتش   ف  الهك ا صاين لهي اوق ريفض
صت صحا تاث صا بيلهك صس صماتض اتهم صأبيط،اهما امي هو الحيل  ك  جمي ة "الس يا،وي " 
الددذي  ارتلددسوا إلددب الت ددو  ااددًمي صباددًميا صالت ددو  الحددق بدد ا، مددكهما صقدد  حاادده 

  .  ضي  هم بيلخ افي ا صعبيداتهم بيلمست  ي ا صأف يبهم بيلت هي ا صأ لقهم بيللاسلي
صل ددد  الشدددلخ ت بدددب  ادددب  ضي ددد  م بادددة "ديوبكددد " التددد  قددديي  ا،هدددي مكدددذ رشددداتهي  امدددي، 
ببدددير،ونا طددديبدصا الشددد ل بيلتوح،ددد ا صامبيط،دددل بيلحضدددي قا صالسددد ع بيللدددك ا صاللددداسلي  

صأ يفه إل،هي بصًحي ج يد سا  -ر صس الاامي،  -بيإليجيبلي . صأك   ذلك م باة الك صس 
افلة شاالة ج للةا ايلت  ر اهي  كد  باد  مد  يكلدسون إلدب صاافلة حلة حالالةا ال ا
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اللدددافا صياددديدصن يح ددد صن اللدددافلة فددد  الاحلدددة الطويادددةا صال دددو  الض ددد، ا صشددد  
 الح    اب تاصيل ر وص ال اي . 

إن الاض،دد س اللددافلة  كدد  الشددلخ هدد : توح،دد   دديلص   تادديلب ال يشددوب  شدد لا صيضدد،  
ن جددديزي بددديلكسوس ال ي ا اددد  تددد دد صال صهدددما صثضدددة  م،دددق بددديآل  س ال يات يددد  شدددكا صايمدددي

 مطاضة الض  ن صاللكةا م  بي  لااضي   صالش ا ع صام لق صاللاول 
 المش صع الا  غ صال  وغ لاالمة الك صغ 

ياخص الالمة الض  ديصغ أهدم جواردب المشد صع الا د غ صالد  وغ لاالمدة الكد صغ فد  
ال،هددي يلددتك ا ص ا،هددي ياتمدد ا رجماهددي فلمددي باددي ز صأاددس تساددل الاشدد ي ا مكهددي ارطاددقا ص 

 يا : 
 د تام،ق اإليمين ف  مواجهة الميدية: 1

تام،ق اإليمين بيهلل تاديلبا صتوح،د ه ادبحير  ببدي  يلًضديا صالًهدي ماسدوًدا صاللضد،  بديآل  سا 
داًبا لاجددزا،ا ثواًبددي ص ضيًبدديا فدد  مواجهددة الميديددة الطيغلددةا التدد  تجحدد  أن لا ددون إلًهددي 

صيحامدد ا صأن فدد  اإلرلددين بصًحددي هدد  راحددة مدد   ا صأن صبا، هددذه الدد رلي   دد س. يدد ب ه 
الميدية التد  تضدول: إن هد  إال أبحديي تد فعا صأبض تسادع  صال شد ، باد  ذلدك. أص امدي 

م ي ر ْح ر ب م ْباروث ،     امراديي: ْرل ي ص  ل يترك ي ال ا ق يلروْا إ ْن ه    إ الَّ ح  صقد  [ 29حاب    كهم:  ص 
تخاادده هددذه ال ا،ددزس الا  يددة المحوبيددة ماظددم باددي ا  صاتبدد ؛ ص  وًصددي: ال دد اع بدد،  

 اإليمين صالميدية.. ميذا  ل  الايلم.. ال  اع ب،  الا   اإلالم  صالا  س الغ بلة.         
 إ ل، الوح   اب الاضل:  -2

  صأحايمد ا بماكب ا تبيب الوح  هو الم  ب الما ويا الدذغ تؤ دذ مكد  حضدي ق الد ي
م  الاضي   صالش ا ع صام لقا صا تبيب روب الكسوس فوق روب الاضلا فل أمين لااضل م  
الا يب إذا ايب ف  هدذا الط يدق صحد ها صال أمدين لااالداي  المختاادة فد  الوصدول إلدب 
ت ددوب صددحلا  دد  املوهلددة صال ددون صاإلرلددين صالحلدديسا حتددب الاالدداة ال يكلددة أص  اددم 

 ددي هددذه الاجددة   قددي ف،هددي. صق ددوب الاضددل هكددي شدده  بدد  بادد  ابدديب ال ددلي حدد،   ي
المت ام،  ايلاخ  ال ازغا صاآلم غ ص ، هميا صبا  ابيب الالااةا صأحد ثهم )كيرده( 
صاذلك فالاي  اإلش اق لم ت ل بيإلرلين إلب ب  اممينا صق  ب،  ذلك الشلخ الك صغ 
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الضدد  ن. صمكهددي: الدد ي  صالم رلددةا فدد   دد د مدد  اتبدد ا مكهددي: الكسددوس صامرسلددي، فدد   ددو، 
 صأصا  محي  س ألضيهي ف  مضتسل الشبي  )ف  ال لث،  م   م ه( 

توث،ق ال اة بيلض  ن ال  يم بي تبيبه اتي  الخاودا صداتوب اإلالي ص م س المادةا  -3
 صيكسوع الاض، سا صأايس الش ياةا 

فدد   يدد ا صتاصياهددي صفدددق صهددو يوجددب اتبدديع الضوا دد  المضدد بس فدد  تالددد، ه ص دد ي اإللحدديد 
امهوا، صالمذاهب المكحولةا صلهذا أر    اب الضيديير،،  هذا التح يف ف  فهم الضد  ن. 
صم  ق أ اتب الشلخ صج ه  م،ق ال داة باتدي   ا ملتح دً ا آلييتد  فد  ادل موقدف 
محلددًكي االاتشددهيد بهددي  ييددة اإلحلددينا صلدد  ذصق متادد د فدد  فهددم اآليددي ا امددي أن لدد  

صالت  تجا  ال  اع - يصة ف   و، الض  ن م ل: تامل  ف  اوبس ال هف دبااي  
صالكسددوس صامرسلددي، فدد   ددو، الضدد  ن.. صمدد  ل لا بااددي   -بدد،  الميديددة صاإليمددين بيلغ،ددب

الض  رلة.. ص ، هي م  ال تب صال اي لا صق   مل م بًاي لاض  ن ص اوم  فد  داب الاادوي 
 با هكو   س اكوا .          

 ق ال اة بيللكة صالل، س الكسويةتوث،-4
صذلددك أن اللددكة مس،كددة الضدد  ن صشدديبحت  رظ ًيدديا صاللدد، س هدد  التطس،ددق الامادد  لاضدد  نا  

صف،هي يتجاب الض  ن مجلدً ا فد  بشد   كدين  اضد  الضد  ن[ صتكجاد  امادوس الحلدكة التد  
 ر ددسهي   لاكدديس  يمددةا صلامددؤمك،   يصددةا لهددذا اددين مدد  المهددم العددلش فدد  بحددي 
هدذه اللد، سا صاالهتدد ا، بهد يهي صالتخاددق با لقهديا ال مجد د الحدد يث  كهديا بيلالددين أص 
بيلضام. صق  بد،  الشدلخ أثد  الحد يث فد  الحلديس اإلادلملةا امدي أبد ع فد  اتيبدة اللد، س 
لا بديب صلدطادديلا صهددو هكددي يجمددع بدد،   ضدل البيحددث المدد ققا صقاددب المحددب الايشددقا 

  يمة اتب .     صهذا يايد ياون مس وًثي ف 
 إشايل الجذصس ال صحلة )ال بيرلة اإليجيبلة(  -5

إر  إشايل لاجذصس ال صحلة ف  حكييي الملاما صا ل، "راخدة الد صح"  ادب اب دة الطد،  
صالحمددا الملددكون فدد  اليردد ا صابدد از هددذا الجيرددب امايادد  فدد  الحلدديس اإلاددلملة التدد  

مح  اتب  الشه، سا صق  ادميه بهدذا االادم  اميهي الشلخ "ببيرلة ال بهبيرلة" صهو  كوان
للسس، : أصلهمي: أن يتجكب اام الت و  لمي  اق ب  م  شوا با صمي أل دق بد  مد  
زصا دد ا  اددب مدد  الا ددوبا صهددذا مدد  جكييددة الم ددطاحي   اددب الحضددي ق صالم دديم،  
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ال حلحةا صمي الت و  ف  حالضت  إال جيرب التزالة الت  ه  إح   شاب ال اديلة 
م يةا أص جيرب اإلحلين الذغ فل ه ال اول فد  حد يث جس يدل الشده، . صاللدسب المح

ال دددير : إبددد از الاك ددد  اإليجددديب  فددد  هدددذه الحلددديس ال صحلدددة المكشدددودسا فهددد  بصحلدددة 
اجتميعلددةا امددي اددميهي أاددتيذري السهدد  الخددول  بحمدد   ا صهدد  ببيرلددة إيجيبلددة تامددل 

هدددي مزب دددة لاحلددديس ام ددد  : حلددديس الخادددود لاحلددديس صال تاتزلهددديا صال تاسددد هيا صتجادددل مك
صالبضي،. امي ص ا الشلخ الك صغ الجيرب التاس غ الشاي  غ ف  حليس الملام ف  اتيبد  
الماددد ص  "امبادددين امببادددة" صهدددو يم دددل رظددد س ج يددد س فددد  عبددديدا  اإلادددلي ال سددد  : 

 ال لس صالزايس صال ليي صالحجا ص ثيبهي ف  الكاس صالحليس.          
 لسكي، ال اله يا -6

ا صالجمع ال التا يق فيلشدلخ الكد صغ بحمد    جادل همد  فد  السكدي، ال الهد يا صالجمدع 
ال التا يق صأري أشسه  هكدي بيإلمديي حلد  السكدي بحمد   ا الدذغ ادين ح يً دي  ادب هدذا 
االتجديه الدذغ شددايبه: رسكد  صال رهدد يا صرجمدع صال رادد قا صررضد    صال ربي دد ا صلهدذا تسكددب 

  س المكيب الذهسلة "رتايصن فلمي اتاضكي  ال ا صيادذب با دكي باً دي فلمدي ا تااكدي فلد " قي
صهذا هدو توجد  شدلخكي الكد صغ فهدو يباد  مدي اادتطيع  د  اماديل،ب الحديدسا صالعبديبا  
الجيبحددةا صالمو دددو ي  الما قددةا صال يادددلم مادديبل حدددول الملددي ل الجز لدددةا صالض دددييي 

ي اه  فد  ديكد ا أص يلداه  د  بيطدل يد اه أص  طدا جلدلم  الخلفلة. صال ياك  هذا أر 
يشدديه ها بددل هددو يكطددق بمددي ياتضدد ه مدد  حددقا صيكضدد  مددي يدد اه مدد  بيطددل أص  طدداا ل دد  
بدديلت  هدد  أحلدد ا امددي بأيكدديه فدد  رضدد ه لاشددلاة فدد  مددواقاهم مدد  ال ددحيبة فدد  اتيبدد  

،  قطددبا "صددوبتين مت دديدتين" صفدد  رضدد ه لاالمددة أبدد  ام اددب المددودصدغ صالشدده،  ادد
فلمدي اددميه "التالدد،  اللليادد  لماددلي" صان اكدده صدد  لددو اتخددذ لدد   كواًرددي  ،دد  هددذا 
الاكدوانا الددذغ قدد  يلددتغا  الاامددير،ون فدد  صقددوفهم  دد  شددمول اإلاددليا صقدد  صدديبحه 

 الشلخ بذلك صصافضك   ال  بحم   .       
 إحلي، بصح الجهيد ف  اس،ل    -7

لادد فيع  دد  ذات،تهددي صصجودهدديا صايضدديد شددااة الحمياددة لادد ي   صتاسئددة قددو  اممددة الكالددلة
فددد  صددد صب اممدددةا التددد  حيصلددده الضدددو  المايديدددة لمادددلي إ ميدهددديا صمضيصمدددة بصح 
البطيلددة صالضاددودا صالددوه  الكالدد ا الددذغ هددو حددب الدد رلي صا اهلددة المددو . صهددذا صا ددا 
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" صفدد  ح ي دد  الدد افق فدد  اتيبدد  "مدديذا  لدد  الادديلم" صفدد  اتيبدد  "إذا هسدده بيددا اإليمددين
الماسدد   دد  اإلمدديي أحمدد  بدد    فددين الشدده،  صجمي تدد  صد وتدد ا ص دد  صددلح الدد ي  
اميددوب  صأم يلدد  مدد  أبطدديل اإلاددلي. صمكددذ باددي ا  امصلددب صهددو يددكاخ فدد  هددذه الدد صحا 
صيه،ددددب بيممددددة أن تكددددتا  لاددددذصد  دددد  حميهدددديا صتضددددوي بواجددددب الجهدددديد باددددل م اتبدددد  

 ااتلحي، التيبيخ  -8  ه  الاالي.   صملتوييت  حتب ت ون اامة 
 -صال المي تيبيخكدي اإلادلم  -اإلالم  صبطوالت : صال ا،زس ال يمكة: ااتلحي، التيبيخ 

الاددتكهيض اممددة مدد  اسوتهدديا فيلتدديبيخ هددو ذاكدد س اممددةا صمخددزن  س هدديا صملددتودع 
 ا صالد بصس الملدتايدس بطوالتهي. صالشدلخ يمادك حًلدي تيبيخًلدي ف يدً اا صصعًلدي رديدًبا باح اثد

مكهيا امي تجاب ذلك ف  بايلت  المبا س "الم  صالجزب فد  تديبيخ اإلادلي" صفد  اتيبد : 
"ميذا  ل  الايلم" صف   ، ها صالتيبيخ  كد ه لدلس هدو تديبيخ المادول صاممد ا، صحد هما 
بل تيبيخ الشاو  صالاامي، صالم اح،  صال بير،، . للس هو التيبيخ اللليا  فضبا بل 
اللليادد  صاالجتمدددي   صال ضددديف  صاإليمدددير  صالجهددديدغ. صلهدددذا يلدددتكطق التددديبيخ بماكددديه 
الوااددعا صال ياتاددد  بم دديدب التددديبيخ ال ادددملةا بددل ي دددم إل،هددي اتدددب الددد ي ا صامد ا 
صالطبضددي  المختااددةا ص ، هدديا صيلددتاهم مواقددف ال جدديل امفددذاذا ص  وًصددي المجدد دي  

لا دد  صالدد  وس فددد  اإلاددلي" الددذغ بدد،  فلددد  أن صالم دداح، ا امددي فدد  اتيبددد : "بجدديل ا
اإلصلح صالتج ي   لل تيبيخ اممة: حاضي  مت داةا يكتهد  دصب ل،سد أ دصبا صيغ،دب 

 كواب للطاع اواب. صالكضص للس ف  التيبيخ: إرمي هو ف  مكهج اتيبت  صتاللا . 
 رض  الا  س الغ بلة صالح يبس الميدية أصالجيهالة الح ي ةا  -9

فددددد  هدددددذا صا دددددحة ادددددل الو دددددوح لحالضدددددة الح ددددديبس الغ بلدددددة ص  ي  دددددهيا صبليتددددد  
صااتم ادهي م  الح يبت، : ال صميرلة ال،وريرلدةا صمدي ف،همدي مد   ابدة الوثكلدةا صالكز دة 
الميديددة الحلددلة صالا ددسلة الضوملددةا صهددو صاع تميًمددي لا دد اع الضددي م بدد،  الا دد س الغ بلددة 

تاادلم صالت بلدة صال ضيفدة صالادلم صالتضيل،د . صقد  صالا د س اإلادلملة ص  وًصدي فد  ملديدي  ال
أر   الشلخ موقف الا يق الملتلام لاغد  ا المضاد  لد  تضا،دً ا أ مدب فد  الخ،د  صالشد ا 
صم اد : موقددف الا يددق الدد اف  لاغدد   اادد ا الماتددزل لح دديبت  بميدييتهددي صماكوييتهددي.. 

ا محً ددديا صال شددددً ا صردددوه الشدددلخ بموقدددف الا يددددق ال يلدددثا الدددذغ ال ياتسددد  الغدددد    ،ددد ً 
محً ي. فلا ذ م  الغ   صادي ا  ال  يييتد ا ص لليتد  ال مدكهج حليتد ا فهدو يكتخدب مد  
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ح دديبت  مددي يل ددم  ضي دد ه صالمدد ا صيدد ف  مددي ال يل مدد ا صاهددتم الشددلخ هكددي بشددا  د. 
إابدديل بي تبدديبه أبدد ز ثددي    اددب الح دديبس الميديددةا مددع  مددق دبااددت  لهدديا صتغاغادد  فدد  

تجاددب هددذا فدد  ا ،دد  مدد  اتبدد  صباددي ا ا صال اددلمي: حدد يث مددع الغدد  ..  أ ميقهددي. صقدد 
ميذا  ل  الايلم.. ال  اع ب،  الا  س اإلالملة صالا  س الغ بلة. أحيديث صد يحة فد  

 أم ياي.. محي  س "اإلالي صالغ  " ف  أصالاوبد.      
 رض  الا  س الضوملة صالا سلي  الجيهالة -10

لا بدد  اإلاددلم  اادد  بادد  مددي أكدد ي   بدد  هددذه اممددة مدد  صهددو مددي شدديع فدد  الادديلم ا
ام وس اإلالملةا صاإليمين بيلايلملةا صالس ا،س م  ادل مد  د دي إلدب   دسلةا أص قيتدل 
 اب   سلة أص مي   اب   سلةا صأش  مي  لم : أن تتغاغل هدذه الا د س بد،  الاد   

ت ا صهدو صاحد  مدكهم رلدًبي الذي  هم   بة اإلاليا صحماة بايلت ا صحاظة اتيب  صادك
صف ً ا صبصًحي. لذا صقف ف  صجد  "الضوملدة الا بلدة" الااميرلدة المايديدة لمادليا الما قدة 
ب،  الملام، ا صالت  ا تس هي با هم "رسوس ج ي س" أص "دييرة ج ي س" تجمع الا    اب 

    ماتض ا  صمايهلم صالم  ،  مي جي، ب  محم  ))صاب    ال  صادام( الدذغ هد 
بدد  أمددة الادد  ا صجماهددم بدد  مدد  ف قددةا صأ دد جهم مدد  الظامددي  إلددب الكددوب. صهددو ب ددم 
بف   لاضوملةا ال يك   ف ل الا   صدصبهدم صبيديدتهما بدل هدو يلدتكه  الاد   فد  
محي  ات  صباي ا  صاتب  لااليي بمهمتهما صالمكيداس باضي  هم صمبيد هم ف  صجد  الاديلم: 

م الا بدد " صيوجدد  بادديلة  كوارهددي: ااددماوهي مكدد  صدد يحة "محمدد  باددول   بصح الادديل
أيهددي الادد  . صباددي ل أ دد  : الادد   صاإلاددلي.. الاددتا لاادد   الملددام، . ااددما  يددي 
م  .. ااما  يي اوبية.. ااما  يي زه س ال ح ا، )ياكد : ال ويده(.. الدف يكظد  

   ياتشداون الملامون إلب الحجيز صجزي س الا   .. الف د ل الا   التيبيخ.. الاد
 أرالهم: ت حلة شبي  الا  ... إلب    ه. 

 تاك،   ض، س  تم الكسوس  -11
صمضيصمة الاتكة الضيدييرلة ص تم الكسوس  ض، س مااومة م  ال ي  بيل  صبس ل   الملدام،  
طددوال الضدد صن المي ددلةا صلددم ي دد  حولهددي أغ شددك أص شددسهةا صارمددي أصجددب تاك،دد  هددذه 

يدييرلة باتكتهم الج ي س الت  ا تس هدي الشدلخ "ثدوبس  ادب الكسدوس الاض، س: ظهوب الطي اة الض
المحم يددة". صلضدد  اتددب فدد  هددذه الض ددلة مددي اتددب مدد  مؤلاددي  صمضدديال ا صل دد  الشددلخ 
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شا  بملئول،ت  الخيصة إزا،هي؛ ف تب ف  بلدين أهملدة  دتم الكسدوس فد  ا تبيبهدي ت  يًمدي 
الددد ي  ال يمددل الددذغ ي ددع امادددس لمرلدديرلة بارهددي "باغدده ال شددد "ا صأرهددي ارتهدده إلددب 

صامصدددولا صيتددد ل التا ددد،ل  لااضدددل البشددد غا الدددذغ يولددد  صيلدددتكبب فددد   دددو، تادددك 
امصددول مددي تحتدديج إللدد  المجتماددي  فدد  تطوبهددي الملددتم ا صهدد  تغاددق البددي   ادددب 
المتكسئد،  ال دذاب، ا صتمكدع فو دب الد  يص  ال يذبددة المات يدة  ادب   تاديلب. صقد  أكدد  

  ف ل م  اتيب  "الكسوس صامرسلي،"    محم   يتم الكس،، ا ثم ألف اتيًبي الشلخ ذلك ف
 دد  "الكسدد  الخدديتم"ا صجاددل اللدد، س الكسويدددة لدطادديل باكددوان "ادد، س  دديتم الكس،دد، "ا ثدددم 
صكف اتيًبي  يًصي    "الضيديير  صالضيدييرلة" ت دم  دباادة صتحاد،ًل لشخ دلة " دلي 

الاتاميب اإلرجا،زغا صا ت اف  المت د ب بدذلك فد  أحم " صد وت ا صرشات  ف  أح ين ا
باي ا  صاتيبيتد ا صد وتد  الملدام،  إلدب طي دة اإلرجا،دزا صالغدي، الجهديدا صبد،   الشدلخ 

فد  مواجهدة ديد  إزا، ديد ا صأمدة إزا، أمدة.  -مع الضيدييرة -الك صغ بال ص احة: أركي 
ة الا بلددةا صهددذا ال تدددي  كمددي اشددت  ر ،دد ه  ادد،هم فدد  تحددد ياهم لاضدد  نا صتل ددسهم بيلاغدد

 م جع  ام  موثق بيمدلة م  م يدبهي الضيدييرلة ذاتهي.           
 مضيصمة ال دس الا  ية:  -12

صال ا،دددزس ال يرلدددة  شددد س: هددد  مضيصمدددة الددد دس الا  يدددة التددد  تاددديقم  ط هدددي بددد،  الاددد   
تد  تم اده صالملام،   يمدةا صالم ضاد،  مدكهم  يصدة. ف مدي قديصي الشدلخ الد دس ال يكلدة ال

ف  الضيدييرلةا الت  أص   امي، الملام،  ايفة ف  بيكلتين  ادب ا تبديبهم أقالدة  ،د  
ملدامةا لددم يددالر جهدً ا فدد  محيببددة هدذه الدد دس الاضالددة صال ضيفلدة. صال  دد ص أن جكدد  قامدد  
صللير  ص ام  صجه ه ف  اشف زياهيا صصقدف زحاهديا صمطديبدس فاولهديا صقد  ألدف ف،هدي 

 الشه، س "بدس صال أبي با  لهي ". بايلت  الس ياة 
 تاك،  دصب اممة الملامة صااتم ابهي ف  التيبيخ رس اس ه اية لابش ية-13

ا صالشددهيدس  اددب اممددما صالالدديي  اددب عبدديدس   صتوح،دد ه فدد  امبضا امددي أشدديب إلددب 
ذلك ال اول يوي ب ب "الاهدم إن تهادك هدذه الا ديبة ال تاسد  فد  امبض". صهدذه اممدة 

حبة باددديلة شددديماةا صح ددديبس مت يمادددةا مزجددده المددديدس بددديل صحا صصصددداه امبض صدددي
بيللمي،ا صببطه ال رلي بيآل  سا صجماه ب،  الاام صاإليمينا صصف ضه بد،  حضدوق الاد د 
صم دداحة المجتمدددعا صهدددذه اممددة موقاهدددي موقدددع الالددديدس صال يدديدس لاضيفادددة البشددد يةا صقددد  
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امصلب ف  الايلم. ثم تخااه    ال ادب لاوامدل ارتااه مكهي البش ية يوي ايره اممة 
شتبا فخل  الاديلم ا ،دً ا بتخااهديا صهدو مدي  يلجد  اتدي  "مديذا  لد  الاديلم بيرحطديط 
الملدددام،  " الدددذغ   فددده بددد  الشدددلخ قسدددل أن ألضددديها صالدددذغ اادددتضسا  الاامدددي، صالددد  يس 

ادف موادب: إن صالما  صن الملدامون اادتابياًل حديفًلا صقديل شدلخكي الد اتوب محمد  يو 
ق ا،س هدذا ال تدي  فد ض  ادب ادل ملدام يامدل إل ديدس مجد  اإلادلي  صال زال الالمدة 
الك صغ يس ئ صيا،  ف  تكسل  اممة الملامة  اب الاليي ب صبهي ال ايل ا صمهمتهدي التد  
أر  جه لهيا فض  أ  جهي   لاكيس ال لكالهي. ص  د  إرتيجد  فد  ذلدك محي د ت  التد  

 لة قط ا باكوان "المة اممة اإلالملة ب،  اممم صدصبهي ف  الايلم" ألضيهي ف  دص 
 بلين ف ل ال حيبة صمكزلتهم ف  ال ي :  -14

أغ بلدين ف دل الج،دل الم دديل  امصل فد  هدذه اممدةا صهددو ج،دل ال دحيبة ب ددوان   
لددد ا  اددد،هما أبددد  الكددديس قاوًبددديا صأ مضهدددم  اًمددديا صأقاهدددم ت اًاددديا ا تددديبهم   ل دددحبة رس

صر د س ديكد ا صأردزل  اد،هم مل  تدد  فد  بد ب صالخكد ق صحكدد، ا صهدم الدذي  أثكدب  ادد،هم 
  تادديلب فدد  اتيبدد  فدد   دد د مدد  اددوبها صأثكددب  ادد،هم باددول  فدد   دد د مدد  أحيدي دد  
الملتفل ددةا صأكدد  ذلددك تدديبيخهم صادد، تهم صمددثث هما فهددم الددذي  حاظددوا الضدد  نا صالددذي  

وحا صرشددد صا اإلاددلي فددد  اممددما صهدددم تلم،ددذ الم بادددة بصصا اللددكةا صالددذي  فتحدددوا الاتدد
المحم يةا صثمديب  د س الت بلدة الكسويدة. صهدم أصلدب مد  يكطسدق  اد،هم قدول   تاديلب: 

ا دب الكَّديس    البضد س:  ا،    دده    دًطي ل  ت  رورردوْا شر ا  دًة ص  ْاك ديكرْم أرمَّ ا  دذ ل ك  ج  ا  [ صقولد :  كركددترْم 143 ص 
ددٍة أرْ     ْ،دد   أرمَّ ددْه ل اكَّدديس     ل  مدد ان:    [. صهددم طالاددة اممددة صأاددوتهي فدد  الااددم 110ج 

صالامددلا صأ متهددي فدد  الجهدديد صاالجتهدديدا صتلم،ددذهم مدد  التدديبا،   اددب قدد مهما صان لددم 
يساغوا مساغهما   ،  الض صن ق ر  ثدم الدذي  يادورهم[ فمد  شداك فد   ظمدة هدذا الج،دل 

لت بلة المحم يةا صهذه ال وبس الماتمة الت  صف  أ لق  صمواقا ا فض  شاك ف  المة ا
بادمهي الشددلاة لج،ددل ال دحيبةا مكيق ددة لا ددوبس المشدد قة الو د،ئة التدد  باددمهي أهددل 
اللددكة صالجمي ددةا صهددذا مددي ص ددح   لمتكددي فدد  بادديلت  الا يدد س "صددوبتين مت دديدتين" 

ل  كد  أهدل لكتي ج جهود ال اول ام ظم ال  وية صالت بويةا صاد، س الج،دل الم ديل  امص 
 اللكة صالشلاة اإلميملة.         

 التكوي  بض لة فالط،  صتح ي هي  -15
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فض لة فالط،  للله ق لة الاالط،ك،،  صح هما صال الاد   صحد هما بدل هد  ق دلة 
الملددام،  جملًادديا فددل بدد  مدد  إيضدديظ اممددة لخط هدديا صتكس،ههددي  اددب  دد صبس الت دديتف 

اللك  المطاوبة الاتايدتهي. صلللده هدذه أصل مد س لتح ي هيا صاتخيذ امابي ا صم ا يس 
تحتدل فالدط،  مد  قسدل أ د ا، الد ي  صاممددةا فضد  احتاده أيديي الحد ص  ال دا،سلة رحددو 
مي ة  ييا صأا  الملج  امق ب تلدا،  ادكة ايمادةا حتدب هلدا   لهدذا اممدة بجديال 

لجهديد فد  ادس،ل  ا أفذاًذاا ج دصا شبي  اممة بيإليمينا صاحلي، بصح ال ايح صماكب ا
م ل: روب ال ي  صصلح ال ي ا الذغ أشيد بد  الشدلخ الكد صغ ا ،دً ا فد  اتبد  صبادي ا . 
صال اس،ل إلب تح ي  فالط،  إال بهذا الط يقا ص اب رادس هدذا المكهديج تجملدع اممدة 
 اب اإلاليا صتج ي  بصحهي بيإليمينا صت بلة بجيلهي  اب الجهيدا صق  اتب ف  ذلدك 

 م يال  صباي لا أظه هي "الملامون صق لة فالط، ".  الشلخ
الاكييدددة بيلت بلدددة اإلادددلملة الحددد س التددد  ال تلدددتم  فالددداتهي مددد  الغددد   صال مددد   -16

 الش قا 
إرمي تلتم  فالاتهي م  اإلالي  ض، س صش ياة صالًمي صأ لًقيا ف  ح،  تضتبس صاي اهي 

ةا فيلحامددة  دديلة المددؤم  أرددب ص لليتهددي مدد  ح،ددث شددي، ا فدد  إطدديب أصددولهي الم علدد
صج هي فهو أحق الكيس بهي. صهو يك    اب التاالم الض يم ط ا ضد  فد  الاكييدة بيملاديظ 
صالجدد للي ا امددي يك دد   اددب التااددلم الحدد يث إ ايلدد  لادد صح صأهدد ا  الحلدديسا صيكضددل  دد  

صلضدد   إابدديل قولدد : أن التااددلم الحدد يث ال يااددم  دد،  الطيلددب الدد موعا صال قابدد  الخشددوع 
أصلدددب شدددلخكي جيردددب الت بلدددة اهتميًمدددي بيلًغددديا مرهدددي هددد  التددد  ت دددكع أجلددديل الملدددتضسلا 
صالتهيصن ف،هي تهيصن ف  ال وبس البش ية لدمةا صق  رضل الشلخ    با  شا ا، الهك : 
أن ف  ون اين يافل   د  تدذبلا بكد  إاد ا ،ل أن يكشدط لهدم االدة يالدف  ضدولهم ف،هدي 

سًلددي. اتددب الشددلخ فدد  ذلددك باددي لا أب زهددي: الت بلددة اإلاددلملة كمددي ي يدد ا صل كدد  اددين  
الحددد سا امدددي رددديقش ا ،دددً ا مددد  ق دددييي الت بلدددة فددد  اتيبددد : "كلدددف يكظددد  الملدددامون إلدددب 

 الحجيز صجزي س الا   ". امي شيبل الشلخ بكال  ف  هذا المجيل  اًمي ص مًل.           
 صالكيشئ،  بوصاهم بجيل الغ ا  الاكيية بيلطاولة صالكش، صال تيبة لدطايل -17

صصدكيع تديبيخ اممددم. صقد  التاده الشددلخ إلدب هددذا اممد  الخط،د ا صهددو فد  ال لث،كددي  
مدد   مدد ها صاتددب مجمو ددة مدد  ق دددص الكس،دد،  لدطادديلا فدد  لغددة اددهاةا صأاددداو  
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 دددذ ا صط يضدددة شدددي ضةا م دددمًكي إييهدددي مدددي يحدددب مددد  المادددير  صالادددلما صمددد  الددد بصس 
 ددد  صالم ددددلا حتدددب قدددديل باددد  الاامددددي،: أرهدددي " اددددم توح،ددد " ج يدددد  صالاسددد ا صمدددد  الاضي

لدطايلا صأثكب  ا،هي أديب اس،د  ايلشده،  اد،  قطدب مديبس هدذا الامدل أي دي. صباد  
ثلث،  اكة أص أك د   ديد فاكمدل ق دص امرسلدي،ا ص تمهدي بلد، س  ديتم الكس،د،  )صداب 

 " لدطادديل أيً دديا    الدد  صاددام( امددي أرشددا مجمو ددة "ق ددص مدد  التدديبيخ اإلاددلم
صقيل: أر  ي جو أن يكيل بهذه الخطوس تض ي  بجيل الت بلةا صأن تا،هدي  طدوا ا صتؤلدف 

 مجمو ي .      
 إ  اد الاامي، صال  يس ال بير،،   -18

الددددذي  يجماددددون بدددد،  الما فددددة اإلاددددلملةا صال ليددددة الا دددد يةا مددددع الغ،دددد س اإليميرلددددة 
شلخ ف  أن يلدهم فلد  بكالد   د  ط يدق التد بيس صام لق ال بيرلةا صهذا مي اجته  ال

ف  "داب الااوي" ثدم  د  ط يدق تطدوي  المكديهجا ص د  ط يدق ص دع المضد با  صال تدب 
ال بااددلةا ثددم  دد  ط يددق االشددت ال فدد  مجدديلس الجيماددي  صالمؤالددي  التاالملددة فدد  

صهدو الهك ا صفد   ، هديا م دل المجادس ام ادب لاجيمادي  اإلادلملة بيلم يكدة المكدوبس. 
ي   أن الملام،  أحوج مي ياورون ال،وي إلب ال اعلة الب د، ا صالاديلم المدتما ا الدذغ 
إذا ااتض ددب ق ددب بحددقا صاذا ااددتاتب أفتددب  اددب ب،كددةا صاذا د ددي إلددب   د ددي  اددب 

 ب ، س. 
 ت ش،  ال حوس صالح اي  اإلالملة الت  يشه هي الايلم اإلالم ا  -19

ادددينا حتدددب  ددديبج الاددديلم اإلادددلم ا ح،دددث توجددد  بدددل يشددده هي الملدددامون فددد  ادددل م
امقالددي  صالجيللددي  اإلاددلملة فدد  أصببددي صاممدد يات،  صالشدد ق امق ددب ص ، هددي. صهدد  
صحوس  ضول صقاو  ص زا ما صل   يرخشب  اب ال دحوس مد  رالدهي أك د  مد   ، هدي. 
فتتثكددل مدد  الدد ا لا قسددل أن ت دد   مدد  الخدديبج. صأ ظددم مددي يرخشددب  اددب ال ددحوس: 

غاددو صالتشدد ي  فدد   ،دد  مو ددا ا صالتملددك بيلضشددوب صتدد ل الابددي ا صاالشددتغيل الزا دد  ال
بيلجز لي  صالخلفلي ا صاو، الظ  بيلملام،  إلب ح  التاثلم صالت دا،لا بدل الت ا،د . 
صالشددلخ بطسلاتدد  بجدددل ماتدد ل فدد  تا ،ددد ها صفدد  اددداوا  صفدد  حليتدد  ااهدددي: فهددو قددد يم 

صددوف ا ثيبدده صمتطددوبا فدد  لدد،  الح يدد  ج يدد ا صهددو ت اثدد  ص  دد غا صهددو ادداا  ص 
صصددلبة الح يدد . صهاددذا ي يدد  لج،ددل ال ددحوس أن ياددون. لددم يض،دد  الشددلخ الكدد صغ رالدد  
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بياللتزاي بجمي ة ما،كةا فض  بضب حً اا يش    اب الجمي ي  م   يبجهديا ف،د   مد  
رواق ددهي مددي ال يدد اه أ  دديلهيا صيب دد  رضدديط  ددااهيا ف،وجدد  صيك دداا صيكضدد  صيلدد دا 

ل ف  ذلك  ،ً ا. امي ال ي    صاًاي ف  الك ا لحايي الملام،  صز مي هم مي صج  صلا
 إلب ذلك اس،ل. ص  وًصي أر  ال يطمع ف  شط م  أح  مكهم.   

 ص    هذه ال اي ز صه  الماماة لااش ي  د وس  ،  الملام،  لمالي  -20
الشددلخ فدد  ذلددك مكددذ ا ااددت مياًل لمددي قيمدده بدد  اممددة فدد  الا ددوب امصلددبا صقدد  ادديهم 

 هدد  مبادد  صهددو ابدد  ال يرلددة صالاشدد ي   بدد  وس الدد اتوب أمس،دد ا  زعددلم المكسددوذي  إلددب 
اإلاليا صبحات  إلل  ف  بومبيغ. صهو ي   أن ف ل اممة اإلالملة  اب  ، هي ف  
اليمهدددي بواجدددب الددد  وس إلدددب  ا صأن البشددد ية ال،دددوي ب دددم باو هدددي مدددي باغددده مددد  الاادددم 

طددوب الت كولددوج  أحددوج مددي ت ددون إلدب بادديلة اإلاددليا حيجددة الظمددثن إلددب المديدغ صالت
المددي،ا صاللددالم إلددب الشدداي،ا صاممددة اإلاددلملة هدد  صحدد هي التدد  تماددك قدديبصبس الدد صا،ا 
صم خة اإلطاي،. تاك ه  ال اي ز الاشد صنا التد  قديي  ا،هدي فضد  الد  وس  كد  اإلمديي 

ا د،لا ااددال   تاديلب أن ياد،   الدد ا الكد صغا صادل با،ددزس مكهدي تحتديج إلددب شد ح صت
 صيوفق إلتميم . أر  املع مج،ب 

 صفيس اإلميي الك صغ 
صاددين الشددلخ أبددو الحلدد  الكدد صغ قدد  توفدديه   فدد  يددوي مبدديبل صهددو يددوي الجماددة صفدد  
شدده  بم ددين المبدديبل أثكددي، ا ت يفدد  بملددج  ق يتدد  "ت لددة" بم ي يددة "باغ بدديبيا " فدد  

لي، راس ال،وي ف  مضس س أا ت  بيلض ية فد  ح دوب امقديب  شميل الهك  صج   دفك  م
صامهددديل  صباددد  ملدددئول  رددد صس الاامدددي، التددد  ظدددل م تبًطدددي بهدددي ط،ادددة حليتددد  الحيفادددة 

  يمًي ه   م  الاض،  بحم   .  86بيلجهيد صال  وس طوال 
صقددد   دددم الحدددزن امصاددديط اإلادددلملة فددد  الهكددد  جمادددي،ا صصددد ب  بليردددي   ددد  ادددل 

صالمكظمي  صالمؤالي  اإلادلملة ال سد   تكاد  صفيتد ا صتاتس هدي  لديبس ال  الجمعلي 
تاددوض لملددام  الهكدد  صالادديلم اإلاددلم ا صي دداب تاوي ددهي فدد  الملددتضسل الض يددب. 
صاين ف  طالاة المازي  أم،  الجمي ة اإلالملة الهك ية الشلخ محم  ا اج الحل ا 

يي الملددج  الجدديمع بدد ها   سدد    صب ددلس جمعلددة الاامددي، الشددلخ أاددا  المدد ر ا صامدد
البخيبغا صأم،  مجمع الاض  اإلالم  الشدلخ مجيهد  اإلادلم  الضيادم ا إلدب جيردب 
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ملئول  الحاومة الهك يةا ا  لس الوزبا، أتيل ب،هيبغ صاجبيغا صب للة حز  المؤتم  
اددورلي  يردد غ. صقدديل ب ددلس الددوزبا، اماددسق )فدد . بدد . ادد،كل(: إن صفدديس الشددلخ أبدد  

لحلدد   لدديبس شخ ددلة لدد . صقدد  توالدده التادديزغ مدد  مختاددف أرحددي، الهكدد  صالادديلم فدد  ا
 الاض،  ال س، ا صأالمه ل  صلس الغي ب صالت حم ف  مختاف المكيطق.

   ـــــــــــــــ
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 أبو زرعة الرازي سيد الحفاظ
                     

 ا،  الحايظ 
ضوس حاظ  الت  تم،ز بهي ب،  أق ار  مد  صصا  اتي  الت اجم صالل،  بار  ا،  الحايظ ل

 أهل الح يث 
إر  المح   اإلميي أبو زب ة ال ازغ الذغ يضول  د  رالد : "أحاد  مدي ت  ألدف حد يث 

 كمي يحا  اإلرلين قل هو   أح  )اوبس اإل لص(.   
 رلب  صرشات 

صد دول  هو اإلميي ا،  الحايظ  س،    ب   س  ال  يم ب  يزي  ب  ف صخ مح   ال غ 
 هد 210الزاغ ف  رلست   ،  مالس ايلم صزغا صل  اكة 

ب أ طاب الاام صهو حد   فيبتحدل مد  الد غ صهدو ابد  ثدل   شد س ادكة صأقديي بيل وفدة 
 ش س أشه  ثم بجع إلب ال غ ثم   ج ف  بحات  ال يرلة ص ي   د  صطكد  أببدع  شد س 

الحجيز صالشديي صم د   اكة صجاس لاتح يث صهو اب  اثكت،  صثلث،  اكة صابتحل إلب
صالا اق صالجزي س ص  ااين ل،تاام  اب   د م   امي، الح يثا صم  ش،و   أحم  بد  

 يورس ال، بو   صالحل  ب  بش . 
صبصغ    اب  مه غ ال ازغ المام  قيل: هذا الشلخ  ك غ ص صق فير  قيل بأيه أبي 

صهددذه صدداة أبدد  زب ددة الدد ازغ فضادده لدد  الددف بأيتدد  فضدديل أاددود الاحلددة رحلددف أاددم  
 زب ة. 

 قوس حاظ 
قدديل صدديلا بدد  محمدد  جددزبس اددماه أبددي زب ددة يضددول اتسدده  دد  إبدد اهلم ابدد  مواددب  

الد ازغ مي دة ألدف حد يث ص د  أبد  باد  بدد  أبد  شد،بة مي دة ألدف فضاده لد  باغكد  أرددك 
تحا  مي ة ألف ح يث تضد ب أن تماد   اد  ألدف حد يث مد  حاظدك قديل ال صل د  إذا 

 ألض   ا    فه. 
ل أبو زب ة    بجل حادف بديلطلق أن أبدي زب دة يحاد  مدي ت  ألدف حد يث هدل صائ

حكث فضيل: الا ثم قيل أبو زب ة أحا  مي ت  ألف ح يث امي يحاد  اإلرلدين قدل هدو 
   أح  )اوبس اإل لص( صف  المذاك س ثل  مي ة ألف ح يث. 
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الادد اق  صبصغ  دد  محمدد  بدد  ملددام قدديل: اكدده  كدد  إاددحيق بكللدديبوب فضدديل بجددل مدد 
اددماه أحمدد  بدد  حكسددل يضددول صددا مدد  الحدد يث اددبع مي ددة ألددف حدد يث صالدد  صهددذا 

 الاتب ياك  أبي زب ة ق  حا  اه مي ة ألف ح يث. 
ص   اب    غ قيل:اماه أبي ياادب الموصدا  يضدول مدي ادماكي بدذا  أحد  فد  الحاد  

م  اام   إال اين اام  أكس  م  بليت  إال أبي زب ة ال ازغ فإن مشيه ت  ايره أ ظم
صادددين قددد  جمدددع حاددد  امبدددوا  صالشددد،وخ صالتالددد،  اتسكدددي بيرتخيبددد  بواادددب ادددتة  ال  

 ح يث. 
صقيل الحيكم اماه الاال  أبدي حيمد  أحمد  بد  محمد  ادماه أبدي العبديس ال ضاد  يضدول 
لمي ار    قت،بة ب  ادا،  إلدب الد غ ادالوه أن يحد ثهم فديمتكع فضديل: أحد ث م باد  أن 

مادد،  صابدد  المدد يك  صأبددو بادد  بدد  أبدد  شدد،بة صأبددو  ، مددة  ح دد  مجالدد  أحمدد  صابدد 
قيلوا لد  فدإن  كد ري  لمدي يلد د ادل مدي حد ثه بد  مجالدي مجالدي قدم يدي أبدي زب دة قديل 

 فضيي فل د ال مي ح   ب  قت،بة فح ثهم قت،بة. 
صقيل اا،  ب   م ص الحيف  اماه أبي زب ة يضول د اده الب د س فح د   ادالمين 

جمادة فدد ص  حد ي ي فدد دد   الد  ثددم قديل حدد ثكي ابد  أبدد   كلدة  دد  الشديذ ادور  يددوي ال
أبل     اا  ابد  إبد اهلم  د  رديفع بد  جس،د  قديل:  ال حادف فد  اإلادلي[ فضاده هدذا 
صهم صهم فل  إاحيق ب  االمين صارمي هو اا     أبل     جس،  قديل مد  يضدول هدذا 

قديل لد  مدي تضدول فدلم   قاه ح ثكي إب اهلم ب  مواب أ س ري أب  أب   كلدة فغ دب ثدم
جاددل امذان ماددين اإلقيمددة قادده يا،دد  قدديل: مدد  قدديل هددذا قادده الشدداس  قدديل مدد   دد  
الشاس  قاه ح ثكي قسل ة    افلين    جيب     الشاس  قيل صم   ،  هدذا قاده 
إبد اهلم صحدد ثكي أبدو رعددلم حد ثكي مك ددوب بد  أبدد  امادود  دد  مغ،د س  كدد  قديل أ طددا  

كي جاادد  امحمدد  حدد ثكي مغ،دد س قدديل أ طددا  قادده حدد ثكي أبددو قادده حدد ثكي أبددو رعددلم حدد ث
رعلم ح ثكي أبو ا يكة    مغ، س قيل أصسه ثم قيل أبو زب ة اشتب   اد  صاتسده هدذه 
امحيديدث ال لثدة  د  أبدد  رعدلم فمدي طيلاتهددي مكدذ اتستهدي ثدم قدديل صأغ شد ،  ،د  هددذا 

ق ادين ذاك رد  قاه مايذ ب  هشيي    أشاث    الحل  قيل هذا ا قت  مكد  صصد 
 ب  بجل ببغ اد فحاظت   ك . 

 ثكي، الاامي،  ال 
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قدديل أبددو بادد  الخط،ددب: اددين إميمددي ببيرلددي حيفظددي متضكددي ما دد ا جدديلس أحمدد  بدد  حكسددل  
 صذاك ه صح    ك . 

 صقيل اب  أب  ش،بة مي بأيه أحا  م  أب  زب ة. 
 صقيل محم  ب  إاحيق ال ي ير : أبو زب ة يشب  باحم  ب  حكسل. 

يل  ا  ب  الحل،  ب  الجك،د  مدي بأيده أحد ا أ ادم بحد يث ميلدك ابد  أردس ملدك هي صق
 صمكضطاهي م  أب  زب ة صاذلك اي   الااوي. 

 قيل اب  أب  حيتم ائل أب     أب  زب ة فضيل إميي.  
قيل  م  بد  محمد  بد  إادحيق الضطدين ادماه  سد    بد  أحمد  بد  حكسدل ادماه  

 أفض  م  إاحيق ب  باهوي  صال أحا  م  أب  زب ة.  أب  يضول مي جيصز الجل  أح 
 صقيل إاحيق ب  باهوي : ال ح يث ال يا ف  أبو زب ة ال ازغ فالس ل  أصل. 

قديل ابدد  أبدد  حدديتم اددماه يددورس بدد   سدد  ام اددب يضددول: مددي بأيدده أك دد  توا دداي مدد  
 أب  زب ة هو صأبو حيتم إميمي   ااين. 
أحمدد  اددماه أحمدد  بدد  حكسددل يدد  و   مبدد   صقدديل ابدد  أبدد  حدديتم حدد ثكي الحلدد  بدد 

 زب ة صاماه  س  الواح  ب  غلي  يضول مي بأ  أبو زب ة م ل رال . 
اب    غ اماه الضيام بد  صداوان ادماه أبدي حديتم يضدول أزهد  مد  بأيده أببادة  دي 

 ب  أب  إييس صثيبه ب  محم  الزاه  صأبو زب ة ال ازغ صذا     . 
 بازغ ثضة. قيل الكلي  : أبو زب ة  

صقددديل إادددحيق بددد  إبددد اهلم بددد   سددد  الحم،ددد  الض شددد  ادددماه  سددد    بددد  أحمددد  يضدددول 
ذاك   أب  ل،اة الحايظ فضيل يي بك  ق  ادين الحاد   كد ري ثدم تحدول إلدب   اادين إلدب 
هددؤال، الشددبي  امبباددة قادده مدد  هددم قدديل أبددو زب دد  ذال الدد ازغ هللامحمدد  بدد  إاددمي ،ل 

  الددد حم  ذال اللدددم قك غ صالحلددد  بددد  شددددجيع ذال ذال البخددديبغ ص سددد    بددد   سددد
الساخ  قاه يي أب  فم  أحا  هؤال، قيل أمي أبو زب ة فاا دهم صأمي البخيبغ فا  فهم 

 صأمي  س    ياك  ال ابم  فاتضكهم صأمي اب  شجيع فاجماهم لدبوا . 
 مواقف م  حليت 

لشدديذاور  رددذاك ه قدديل قدديل أبددو  ادد  جددزبس قدديل لدد  أبددو زب ددة مدد  بكددي إلددب اددالمين ا 
فذهسكي فمي زال يدذاك ه حتدب  جدز الشديذاور   د  حاظد  فامدي أعلديه ألضدب  الد  حد ي ي 
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م  ح يث ال ازي،  فام يا ف  أبدو زب دة فضديل ادالمين يدي ادبحين   حد يث باد ل هدذا 
مخ جدد  مدد   كدد ام صأبددو زب ددة ادديكه صالشدديذاور  يخجادد  صيدد غ مدد  ح دد  أردد  قدد  

أبدي زب دة قد  ا دتم صيضدول ال أدبغ مد  أيد  جدي، بهدذا فضاده لد    جز فامي   جكي بأيه
 ص ا  ف  الضو  ا  تاجز ص تخجل قيل هاذا قاه رام فل غ  ك . 

 **** 
صبصغ  د  ابدد   دد غ اددماه محمدد  بدد  إبدد اهلم المضدد ئ اددماه ف دداك ال ددي ل يضددول 
د اه الم يكة ف    إلب بدي  أبد  م داب فخد ج إلد  شدلخ مخ دب صاكده ري لدي 

ا فضدديل: فح اكد   صقدديل: مدد  أيدد  أردده أغ شدد ، تكدييا قادده: أصدداحك   أرددي مدد  الدد غ 
 ت اه أبي زب ة صجئتك  لض،ه ميل ي ص ، ه فمي بأ   ،كيغ م ل أب  زب ة. 

قدديل صد ادده  اددب ال بلددع بم دد  فضدديل مدد  أيدد  قادده مدد  الدد غ قدديل ت ادده أبددي زب ددة 
مد  شداا  حتدب ال يادون لد  صجئه إن أبي زب ة  ية صان   إذا جال إرلديري  يدة أبيرد  

 ثين 
 *** 

صقيل أبو رعلم ب    غ اماه اب    اش يضول ادين ب،كد  صبد،  أبد  زب دة مو د  أن 
أبا   ال  فاذاك ه فبا   فم ب  بداب  حديتم صهدو قي د  صحد ه فاجالدك  ماد  يدذاك ر  
حتب أ حب الكهيب فضاده ب،كد  صبد،  أبد  زب دة مو د  فجئده إلدب أبد  زب دة صالكديس 

ال  فضيل ل  تا       المو   قاه با   فمد ب  بهدذا الملت شد  فد  ير  مك سون  
 ف حمت  لوح ت  صهو أ اب إاكيدا مكك. 

 *** 
صبصغ    محم  ب  ملام ب  صابس قديل: بأيده أبدي زب دة فد  المكديي فضاده لد  مدي حيلدك 
قيل أحم     اب امحوال ااهي إر  ح    فوقاده بد،  يد غ   تاديلب فضديل لد  يدي 

س،    لم تذب ه ف  الضول ف  عبيدغ قاده يدي ب  إرهدم حديصلوا ديكدك فضديل صد قه  
ثم أت  بطيه  الخاضدير  فيادتا يه  الد  إلدب ببد  ف د   الحد  مي دة ثدم أمد  بد  إلدب 
الحددبس ثددم قدديل ألحضددوا  س،دد    باصددحيب  صبدداب   سدد    صأبدد   سدد    صأبدد   سدد    

 افلين صميلك صأحم  ب  حكسل. 
* ** 
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قيل أبو الحل  السكير  حد ثكي محمد  بد   اد  بد  اله،د م الالدوغ قديل لمدي قد ي حمد صن 
الس ذ    اب أب  زب ة ل تيبة الحد يث د دل فد أ  فد  دابه أصارد  صف شدي ا ،د س صادين 
ذلك م ل  قيل فهم أن ي جدع صال ياتدب فامدي ادين مد  الا،دل بأ  اارد   ادب شدب ب ادة 

ه الذغ زه   ف  أب  زب ة أمي  امده أن أحمد  صبأ  ظل شخص ف  المي، فضيل أر
 ب  حكسل اين م  امب ال فامي مي  أب ل   ماير  أبي زب ة. 

 *** 
صاددماه أبددي زب ددة يضددول إذا ارادد د ابدد  إاددحيق بيلحدد يث ال ياددون حجددة ثددم بص  لدد  
حدد يث الضدد ا،س  اددف اإلمدديي صاددمات  يضددول اددين الحو دد  ص ادد  بدد  الجادد  صقسل ددة 

حادد  يج،دؤصن بيلحد يث بتمدديي صذاد   دد  قسل دة اارد  يضدد أ مد  اتددي ا يضد بصن  ادب ال
قاه ياجسك  ا ، ا الي أب  زب ة ف  الج ح صالتا يل يس،   ال  الدوبع بخدل  بفلضد  
أبدد  حدديتم فإردد  جدد احا أ س رددي أبددو  ادد  الحلدد  بدد   ادد  هللامحمدد  بدد  الحلدد،  الاالدد  

قدد ا،س قديلوا أ س تكددي ا يمددة صابد اهلم بدد   سد  الدد حم  الشديه  صادده الض ديس بكدده يح،دب 
بكدده  سدد  الوهددي  الض شددلة أ س رددي أبددو الخ،دد  محمدد  بدد  أحمدد  بدد  محمدد  البيغبددين فدد  
كتيب  أ س ري أبو  م ص  س  الوهي  ب  أب   س    ب  مك ه أ س ري أب  أ س ري محمد  
بدد  الحلدد،  الكللدديبوبغ حدد ثكي أبددو زب ددة الدد ازغ حدد ثكي يح،ددب بدد   سدد    بدد  با،دد  

كي ياضدو  بد   سد  الدد حم   د  موادب بد   ابدة  دد   سد    بد  ديكديب  د  ابدد  حد ث
 م  قيل ادين مد  د دي، الكسد  )صداب    الد  صادام( الاهدم إرد  أ دوذ بدك مد  زصال 
رامتددك صتحددول  يف،تددك صفجدداس رضمتددك صجملددع اددخطكا أ  جدد  ملددام  دد  أبدد  زب دد  

 فوافضكيه بااو دبجة. 
 صفيت 

اددد  صباق أبددد  زب دددة ح ددد ري أبدددي زب دددة صهدددو يحت ددد  قددديل أبدددو جااددد  محمددد  بددد    
بميشده ان صهدو فد  اللددوق حد ثكي بكد اب ص كدد ه أبدو حديتم صابدد  صابس صالمكدذب بد  شدديذان 
ص ،د هم فددذا صا حدد يث التاضدد،  لضكددوا موتديكم ال إلدد  إال   صااددتح،وا مدد  أبدد  زب ددة أن 

يصم ح ثكي  س  الحم،  بد  ياضكوه فضيلوا تايلوا رذا  الح يث فضيل اب  صابس ح ثكي أبو  
جاا     صيلا صجال يضول اب  أبد  صلدم يجديصزه صقديل أبدو حديتم حد ثكي بكد اب حد ثكي 
أبو  يصم     س  الحم،  ب  جاا     صيلا صلم يجيصز صالبديقون اداتوا فضديل أبدو 
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زب ة صهو ف  اللوق ح ثكي أبو  يصم ح ثكي  س  الحم،د   د  صديلا بد  أبد    يدب 
   مايذ اب  جسل قيل: قيل باول   )صاب    الد  صادام(  مد     ا ،  ب  م س 

 كين     الم  ال ال  إال   د ل الجكة صتوف  بحم   [ 
قيل أبدو الحلد،  بد  المكديدغ صأبدو ادا،  بد  يدورس تدوف  أبدو زب دة الد ازغ فد    د   

 يوي م  اكة أببع صات،  صمي ت،  صمول ه اين ف  اكة مي ت، . 
اهلم بد  حد   الالدا غ أرد  بأ  أبدي زب دة الد ازغ بيلمكديي صهدو يدؤي المل  دة صذاد  إبد  

ف  اللمي، ال اباة فضاه بم راه هذه المكزلة قيل ب فدع ال،د ي  فد  ال دلس  كد  ال ادوع 
 ص ك  ال فع مك .

  ـــــــــــــــ
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 اإلمام النسائي صاحب السنن
 

 رلب  صرشات 
ي ريق  الح يث أبو  سد  الد حم  أحمد  بد  شدا،ب هو اإلميي الحيف  ال سه شلخ اإلال

 ب   ا  ب  اكين ب  بح  الخ ااير  الكلي   صيحب اللك . 
هدد 230هدد صطادب الاادم فد  صدغ ه فيبتحدل إلدب قت،بدة فد  ادكة 215صل  بكلي ف  اكة 

فاقيي  ك ه بم يكة بغلن اكة فداك    كد ا صمد  شد،و   إادحيق بد  باهويد  صهشديي بد  
 ضي  .    ميب صي صغ    بف

 مايرت  الااملة
كين م  بحوب الاام مع الاهم صاإلتضين صالب   صرضد  ال جديل صحلد  التداللف بحدل فد  
طاب الاام ف    ااين صالحجيز صم   صالا اق صالجزي س صالشديي صال غدوب ثدم اادتوط  

 م   صبحل الحايظ إلل  صلم يسق ل  رظ،  ف  هذا الشان. 
 جاا  الطحيصغ صأبو  ا  الكلليبوبغ ص ، هم ا ، . ح    ك  أبو بش  ال صالب  صأبو 

قيل الحيف  اب  طيه  االه اا  ب   ا  الزرجير     بجل فوثض  فضاه ق   اا   
الكلي   فضيل يي بك  إن مبد   سد  الد حم  شد طي فد  ال جديل أشد  مد  شد ط البخديبغ 

 صملام قاه ص ق فإر  ل،َّ  جمي ة م  بجيل صحلح  البخيبغ صملام. 
الحيكم الي الكلي    اب فض  الح يث ا ،  صم  رظ  ف  ادكك  تح،د  فد  حلد   قيل

كلم ا صقيل اب  امث،د  فد  أصل جديمع امصدول ادين شديفعلي لد  مكيادك  ادب مدذهب 
الشيفا  صاين صب ي متح يي ق،ل إر  أتب الحيب  ب  ملا،  ف  زغ أر  ه  ال  قاكلوس 

يللددداطين فخدددي  أن يادددون  ،كدددي  الددد  صابددي، صادددين الحددديب   ي ادددي مددد  أمدددوب تتااددق ب
فمكا  ف ين يج ، فلضا   اف البي  صيلمع صلذلك مي قديل حد ثكي الحديب  صارمدي يضدول 

 قيل الحيب  ب  ملا،  ق ا،س  ال  صأري أامع. 
قدديل مددامون الم دد غ المحدد     جكددي إلددب ط اددوس مددع الكلددي   اددكة الادد ا، فدديجتمع 

سددل هللامحمدد  بدد  إبدد اهلم م بددع صأبددو اآلذان جمي ددة مدد  ام مددة  سدد    بدد  أحمدد  بدد  حك
فتشديصبصا مد  يكتضد  لهدم  ادب الشد،وخ فداجماوا  ادب أبد   سد  الد حم  الكلدي   صاتسدوا 

 كاهم بيرتخيب . 
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صقيل أبو طيلب أحم  ب  ر   الحيف  م  ي س   اب مي ي س   ال  الكلدي    كد ه 
 فمي ح   بهي.  ح يث اب  لهلاة ت جمة ت جمة ياك     قت،بة    اب  لهلاة قيل

 مكياب  صف ي ا 
قدديل محمدد  بدد  المظادد  الحدديف  اددماه مشددييخكي بم دد  ي دداون اجتهدديد الكلددي   فدد  
العبدديدس بيلا،دددل صالكهددديب صأرددد   ددد ج إلدددب الاددد ا، مدددع أم،ددد  م ددد  فوصدددف مددد  شدددهيمت  
صاقيمتد  اللددك  المداثوبس فدد  فد ا، الملددام،  صاحتدد ازه  د  مجدديلس اللداطين الددذغ  دد ج 

فدد  الماكددل صأردد  لددم يددزل ذلددك دأبدد  إلددب أن ااتشدده  ب مشددق مدد  جهددة  مادد  صاالربلدديط
 الخوابج. 

 ثكي، الاامي،  ال  
قدديل الحددديف  أبدددو  اددد  الكللدديبوبغ:اإلميي فددد  الحددد يث بدددل م افاددة أبدددو  سددد  الددد حم  

 الكلي  . 
صقيل أبو الحل  ال اب قطك  أبو  س  ال حم  مض ي  اب ال م  يذا  بهذا الاادم مد  

 أهل    ه. 
صقيل ال اب قطك  اين أبو با  ب  الح اد الشيفا  ا ،  الح يث صلم يح       ،د  

 الكلي   صقيل ب ،ه ب  حجة ب،ك  صب،    تايلب 
 قيل أبو اا،  اب  يورس ف  تيبيخ  اين أبو  س  ال حم  الكلي   إميمي حيفظي ثستي. 

بده مد  الماادول صالخطدا قيل أبو  سد    بد  مكد ه الدذي  أ  جدوا ال دحلا صم،دزصا ال ي
 م  ال وا  أبباة البخيبغ صملام صأبو داصد صأبو  س  ال حم  الكلي  . 

 صفيت  
بص  أبددو  سدد    بدد  مكدد س  دد  حمددزس الاضسدد  الم دد غ ص ،دد ه أن الكلددي    دد ج مدد  
م   ف       م ه إلب دمشق فلئل بهي  د  مايصيدة صمدي جدي، فد  ف دي ا  فضديل ال 

 ددل قدديل فمددي زالددوا يدد فاون فدد  ح ددكل  حتددب أ دد ج مدد  ي  ددب بأاددي بدد أس حتددب يا
 الملج  ثم حمل إلب ماة فتوف  بهي اذا قيل صصواب  إلب ال ماة. 

صقيل ال اب قطك    ج حيجي فديمتح  ب مشدق صأدبل الشدهيدس فضديل احمادور  إلدب مادة 
هدد 303فحمل صتوف  بهي صهو م فون ب،  ال اي صالم صس صايره صفيت  ف  شعبين اكة 

 صاين أفض  مشييخ م   ف     ه صأ امهم بيلح يث صال جيل. قيل 
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 ت ا  الكلي  
تد ل الكلددي   مجمو دة مدد  ال تدب أهمهددي اتدي  اللددك  صهدو الددذغ  د   بدد  صجدي، فدد  
ا،  أ لي الكسل،  د  اتبد  ام د   " قد  صدكف ملدك   اد  صاتيبدي حديفل فد  ال كدب 

لك اتي   مل ال،وي صالا،ادة صأمي اتي    ي ص  ا  فهو دا ل ف  اكك  ال س،  صاذ
صهو مجا  هو م  جماة اللك  ال س،  فد  باد  الكلدخ صلد  اتدي  التالد،  فد  مجاد  
صاتي  ال ااي، صأشلي، صالذغ صقع لكي م  اكك  هو ال تي  المجتكب مك  ارتخي  أبد  
باد  بد  اللددك  ادمات  مااضددي مد  جمي دة اددماوه مد  ابدد  بيقدي ب صايتد   دد  أبد  زب ددة 

  ي لماظم  صاجيزس لاو  ل  مح د ف  امصل.المض ا  امي
  ـــــــــــــــ
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 اإلمام الّنووي 
 

هو صيحب أشه  ثلثة اتب يايد ال يخاو مكهي ب،ه ملام صهد  " امبباد،  الكوصيدة " 
ص"امذايب" ص "بييض ال يلح، "ا صبيل  م مد  قادة صداحي  هدذه ال تدب صقادة مدي بدذل 

أرهددي القدده هدذا االرتشدديب صالضسددول ال س،دد ي  بدد،  ف،هدي مدد  جهدد  فدد  الجمدع صالتدداللف إال 
الكيسا صق   ز  ا ،د  مد  الاامدي، ذلدكا إلدب إ دلص الكدوصغ بحمد   ا فد    مدل 

 صغ،  ت س ه الكلة. 
 فمع ا، س اإلميي الكوصغ صمواقف م  حليت .   

بر  صم ْول ه   رل 
ميي الحيف  شلخ اإلالي مح،د  الد ي  أبدو زا يدي يح،دب بد  شد     بد  مرد   غ بد  هو اإل 

ز ايا الكوصغ رلدبة إلدب ردو ا صهد  ق يدة مد   حل  ب  حل،  ب  محم  ب  جماة ب  ح 
ْوبان ف  اوبيةا ثم ال مشض  الشيفا ا شلخ المذاهب صاس،  الاضهي، ف  زمير .   ق   ح 

هدد فدد  ق يددة رددو  مدد  أبددوي  صدديلح، ا  631صلد  الكددوصغ بحمدد  ه  تادديلب فدد  المحدد ي 
مدد   مدد ه بدد أ فدد  حادد  الضدد  ن صقدد ا،س الاضدد   اددب بادد  أهددل الااددم  صلمددي باددل الايشدد س

هكيلا صصيد  أن م َّ بتاك الض ية الشلخ ييا،  ب  يواف الم اكش ا ف أ  ال سلين  
كد اههم صيضد أ الضد  نا فدذهب إلدب صالد ه  ير   هور   اب الااب صهدو يهد  ر مدكهم صيباد  إل 

 صر ح   أن يا     لطاب الااما فياتجي  ل . 
ي  مددع أبلدد  إلددب دمشددق الاددت ميل تح دد،ا  الاامدد  فدد  م باددة  649صفدد  اددكة   هددد ق دد  

داب الحددد يثا صادددا   الم بادددة ال صاحلدددةا صهددد  ملصدددضة لاملدددج  اممدددوغ مددد  جهدددة 
 الش ق. 

 هد حجَّ مع أبل  ثم بجع إلب دمشق.  651صف   يي 
صا يتر    أ لقر ر ص 

اًي ف  الزهد ا صقد صس فد  الدوبعا ص د يم أجمع  أصحي ر اتب الت اجم أن الكوصغ اين بأ 
الكظ،دد  فدد  مكيصددحة الحادديي صاممدد  بدديلما ص  صالكهدد   دد  المك دد ا صيط،ددب لكددي فدد  

 هذه الاجيلة    حليس الكوصغ أن رتوقف قا،ًل مع هذه ال اي  المهمة ف  حليت : 
 الزه  
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ميي الكوصغ م  شهوس الطايي صالابديس صالدزصاجا صصجد  فد  لدذ    س الاادم التادوي  تا َّس  اإل 
ال يف     ال ذلك. صالذغ يااه الكظد  أرد  ارتضدل مد  ب،ئدة بلدلطة إلدب دمشدق ح،دث 
الخ، ا  صالكعلما صاين ف  ا  الشبي  ح،ث قدوس الغ ا دزا صمدع ذلدك فضد  أ د ض  د  

 جملع المتع صالشهوا  صبيلل ف  التضشف صشظف العلش. 
 الوبع 

 ا مكهي أر  اين ال ياكل م  فواكد  دمشدقا صف  حليت  أم اة ا ، س ت لا  اب صبع ش ي 
ئل    اسب ذلك قيل: إرهي ا ، س امصقي ا صامملل لم  تحه الحج  ش  ًيا  صلمي ار
صال يجددوز الت دد    فدد  ذلددك إال  اددب صجدد  الغبطددة صالم دداحةا صالمايماددة ف،هددي  اددب 

ز هدي قديل: بشد ط الم داحة صالغبطدة  صج  المليقيسا صف،هي ا تل  ب،  الاامي،.صم  جوَّ
لا،تددلم صالمحجددوب  الدد ا صالكدديس ال ياااورهددي إال  اددب جددز، مدد  ألددف جددز، مدد  ال مدد س 
لاميلدكا ف لدف تط،دب رالد  . صا تديب الكدزصل فد  الم بادة ال صاحل دة  ادب  ، هدي مدد  

يب.   الم ابس مرهي ايره م  بكي، با  التج 
ي  كددد  رددديظ  صادددين لددد اب الحددد يث باتدددب اس،ددد  فمدددي أ دددذ مكددد  فالدددًيا بدددل ادددين يجمارهددد

الم باةا صاامي صيب ل  حق اكة اشت   ب  ما ًي صصقا   اب داب الح يثا أص اشت   
كتبددًي فوقاهددي  اددب  زارددة الم باددةا صلددم يا ددذ مدد   ، هددي شدد،ئًي. صاددين ال يضسددل مدد  أحدد  
دد  تحضددق ديكدد . صاددين ال  ه يددًة صال  طل ددًة إال إذا ايردده بدد  حيجددة إلددب شدد ، صجددي،ه مم 

  صأقيبب ا ف يرده أرماد  ت ادل إللد  الضمدلص صرحدوه ل،ابلد ا صادين أبدوه يضسل إال م  صال ي
ير ال إلل  مي ياكا ا صاين يكيي ف    فت  الت  اا  ف،هي يوي رزل دمشق ف  الم بادة 

 ال صاحلةا صلم يا  يستغ  صبا، ذلك ش،ئًي. 
تر  الحر  يي   مركيصح 

ف  اس،ل ه  بالير ا صيضوي  لض  توف   ف  الكوصغ صاي  الايلم الكيصا الذغ يرجيه  
با ي دة اممدد  بدديلما ص  صالكهد   دد  المك دد ا فهدو مخاددٌص فدد  مكيصدحت  صلددلس لدد  
أغ    ض  ديص أص م داحة شخ دلةا صشدجيٌع ال يخشدب فد  هَّ لومدة ال دما صادين 

 يماك السلين صالحجة لتاي،  د واه. 
ف ين يرضسل  ا،هم صيلداب صاين الكيسر ي جاون إلل  ف  المام ي  صالخطو  صيلتاتور ا 
 لحل  مشالتهما امي ف  ق لة الحوطة  اب بليت،  الشيي: 
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لمددي صبد دمشددق  مدد  م دد   اللدداطينر الماددكر الظدديه ر ب،سدد سر بادد  قتدديل التتدديب صاجل هددم 
 دد  الددسلدا ز ددم لدد  صا،ددل ب،دده المدديل أن ا ،دد ًا مدد  بلدديت،  الشدديي مدد  أمددلل ال صلددةا 

أغ بحجزهي صت الف صا ا  ال،   اب شد ٍ، مكهدي إثبدي  فام  الماك بيلحوطة  ا،هيا 
ما ،ت  صاب از صثي ض ا فاجا الكيس إلب الشدلخ فد  داب الحد يثا ف تدب إلدب المادك اتيبدًي 
جي، فل  "صق  لحدق الملدام،  بلدسب هدذه الحوطدة  ادب أملكهدم أردواٌع مد  ال د ب ال 

حوطة ال تحل   ك  أح  مد  يما  التاس،   كهيا صطراب مكهم إثبيٌ  ال يازمهما فهذه ال
 امدي، الملدام، ا بدل م د  فدد  يد ه شد ، فهدو ما دد  ال يحدل  اال تد اض  الد  صالير اَّددفر 
إثبيت " فغ ب اللاطين م  هذه الج أس  الد  صأمد  بضطدع بصاتبد  ص زلد   د  مكيصدب ا 
فضيلوا ل : إر  للس لاشلخ باتدب صلدلس لد  مك دب. لمدي بأ  الشدلخ أن ال تدي  لدم يا دْ ا 

بكال  إلل  صقيبا  صااَّمد  المدًي شد ي ًاا صأباد اللداطين أن يدبطش  بد  ف د   هَّ  مشب
قاب      ذلك صحمب الشلخ  مك ا صأبطل  اللاطينر أمد   الحوطدة ص اَّدص  هَّ الكديس مد  

 ش  هي. 
ل يت  الاامل ة   ح 

لجدد   فدد  تم،ددز  حلدديسر الكددوصغ الااملددة بادد  صصددول  إلددب دمشددق ب لثددة أمددوب: امصل: ا 
طاددب الااددم صالتح ددد،ل فدد  أصل رشددات  صفددد  شددبيب ا صقددد  أ ددذ الااددم مكددد  اددلَّ ما دددذا 
ًا ف  الض ا،س صالحا ا صق  حا  التكسل   لرهي لذسا صق  اين جيد  صأصبا يج  فل  لذس ال تا  
ف  أبباة أشه  صر فا صحا  ببع العبيدا  م  المهذ  فد  بديق  اللدكةا صاادتطيع 

ل إ جدي  صحدبَّ أادتيذه أبد  إبد اهلم إادحيق بد  أحمد  المغ بد ا ف  فت س صج،دزس أن يكدي
فجاا   مرا،  ال بس ف  حاضت . ثم دبَّس  ب اب الح يث امش فلةا ص ، هي. ال دير : ادا ة 
 ام  صثضيفت ا صق  جمع إلب جيرب الج   ف  الطاب  زابس الاام صال ضيفة المتاد دسا صقد  

،  ح َّ   تام،ذره  ل، ال ي  بد  الاطديب  د   فتد س التح د،ل صالطادبا أرد  ادين يضد أ ادلَّ
يوي اثك   ش  دباًي  ادب المشدييخ شد حًي صت دحلحًيا دباد،  فد  الوادلبا صثيل دًي فد  
المهدذ ا صدباددًي فدد  الجمددع بدد،  ال ددحلح، ا ص يملددًي فدد  صددحلا ملدداما صدباددًي فدد  

،ه فدد  الاغدد ةا الامددع البدد  جك دد  فدد  الكحددوا صدباددًي فدد  إصددلح المكطددق البدد  اللددا 
صدباًي ف  ال   ا صدباًي ف  أصول الاض ا صتديبس فد  الامدع مبد  إادحيقا صتديبس فد  
المكتخددب لااخدد  الدد ازغا صدباددًي فدد  أاددمي، ال جدديلا صدباددًي فدد  أصددول الدد ي ا صاددين 
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ياتددبر جملددع  مددي يتااددق بهددذه الدد بصس مدد  شدد ح مشددال صاي دديح عبدديبس ص ددبب لغددة. 
هددا صادين قد  بادل ال لثد،  مد   660صبد أه  ديي ال يلث:  زابس إرتيجد ا ا تكدب بيلتداللف 

 مددد ها صقددد  بددديبل ه  لددد  فددد  صقتددد  صأ يرددد ا فددداذا   ر ددديبس ف ددد ه فددد  اتدددب صمؤلادددي  
 ظلمدددة صم هشددددةا تامدددسر ف،هددددي ادددهولةر العبدددديبسا صادددطوع  الدددد ل،لا صص دددوح  امف دددديبا 

ر ي   ف   د ض  با، الاضهدي،ا صمدي زالده مؤلايتد  حتدب اآلن تحظدب بيهتمدي ي ادل صاإل 
اددكوغ تاادد،ًل لطلاددًي صماضددواًل لغددزابس  ملدداما صاالرتادديع بهددي فدد  اددي   الددسلد. صيددذا  اإل 
إرتيج  فلضول: ا ام أن الشلخ مح،  ال ي  بحم  ه  لم ي تاهل لاكظد  صالتح د،لا بأ  
أن م  المليب ة إلب الخ، ؛ أن جال مي يح ا  صيضف  ال  ت كلاًي يكتاع ب  الكيظ  

لا  تح ،ًلا صتح ،ا  ت دكلاًيا صهدو  د ض صدحلا صق د  جم،دلا فل ا فجال ت ك
 صلوال ذلك لمي تلل  ل  م  الت يرلف مي تلل  ل ".  

 صم  أهم اتب   
"شدددد ح صددددحلا ملددددام" ص"المجمددددوع" شدددد ح المهددددذ ا ص"بيدددديض ال دددديلح، " ص"تهددددذيب 
" اماددمي، صالاغددي "ا صال ص ددة بص ددة الطدديلس،  ص مدد س الماتدد، "ا ص"المكهدديج فدد  الاضدد 

ادة الضد  ن" ص"امذاديب "حالدة امبد اب صشدايب  م  ص"امببا،  الكوصية" ص"التسلدين فد   دا  ح 
ي ديح" فد   ام ليب ف  تاخلص ال  وا  صامذايب الملتحب ة فد  الا،دل صالكهديب"ا ص"اإل 

 المكياك. 
 ش،و    

 م  ش،و   ف  الاض : 
بيلا ْ كدديحا تددوف  اددكة  سدد  الدد حم  بدد  إبدد اهلم بدد  اددبيع الاددزابغا تدديج الدد ي ا  ردد   

.    إادددحيق بددد  أحمددد  المغ بددد ا ال مددديل أبدددو إبددد اهلما محددد    الم بادددة 3هدددد.  690
.     سد  الدد حم  بد  رددوح بد  محمد  بدد  إبد اهلم بدد  4هدد.  650ال صاحل دةا تدوف  اددكة 

.    5هدددد.  654موادددب المض اددد  ثدددم ال مشدددض ا أبدددو محمددد ا ماتددد  دمشدددقا تدددوف  ادددكة 
ب  با ا ثم الحاس ا ثم ال مشض ا إميي المذهب الشيفا  ف     ها الَّب ب  الحل  اإل 

 هد.  670توف  اكة 
 صم  ش،و   ف  الح يث: 
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مدديي الحدديف ا  إبدد اهلم بدد  عللددب المدد ادغا امر للدد ا ثددم الم دد غا ثددم ال مشددض ا اإل 
.     يل  ب  يواف ب  اا  الكيبال ا أبو البضدي،ا زيد  الد ي ا 2هد.  668توف  اكة 

ميي ا .     سد  الازيدز بد  محمد  بد  3هدد.  663لما،  المحد    الحديف ا تدوف  ادكة اإل 
.    4هددد.  662 سدد  المحلدد  امر دديبغا الحمددوغا الشدديفا ا شددلخ الشدد،وخا تددوف  اددكة 

 س  ال حم  ب  أب   م  محمد  بد  أحمد  بد  محمد  بد  قر امدة المض اد ا أبدو الاد جا 
 سد  ال د يم بد   سد  ال دم      .5هدد.  682م  أ مة الح يث ف     ها توف  ادكة 

بدد  محمدد  الح اددتير ا أبددو الا ددي لا  مدديد الدد ي ا قي دد  الض دديسا ص ط،ددب دمشددق. 
.    إامي ،ل ب  أب  إادحيق إبد اهلم بد  أبد  اللرْلد  التكدو  ا 6هد.  662توف  اكة 

ث،  صملدددك هما تددوف  ادددكة  .     سددد  7هدددد.  672أبددو محمددد  تضددد  الدد ي ا اس،ددد  المحددد  
لم ب  يح،ب امربيبغا ثم ال مشض  الحكسا ا المات ا جميل ال ي . توف  ال حم  ب  اي

.    صمددكهم: ال  دد  بدد  الس هددينا صزيدد  الدد ي  أبددو العبدديس بدد   سدد  8هددد.  661اددكة 
ال ا م المض ا ا صجميل ال ي  أبو زا يي يح،دب بد  أبد  الادتا ال د، ف  الح  ارد ا صأبدو 

 ا صال لي، بد  تمديي الحكاد ا صشدمس الا ل محم  ب  محم  ب  محم  البا غ الحيف
 ال ي  ب  أب   م صا ص ، هم م  هذه الطبضة. 

 صم  ش،و   ف   ام امصول  
أمي  ام امصولا فض أه  اب جمي ةا أشده هم:  مد  بد  بكد اب بد   مد  بد   اد  بد  

 هد.   672محم  التاالل  الشيفا ا أبو الاتا. توف  اكة 
 ش،و   ف  الكحو صالاغة  

الكحو صالاغةا فض أه  اب: الشلخ أحم  ب  ايلم الم  غ الكحوغ الاغدوغا أبد  صأمي ف  
 هد.صالاخ  الميل  .صالشلخ أحم  ب  ايلم الم  غ.   664العبيسا توف  اكة 

 ملمو يت   
امع الكلي  ا صموطا ميلكا صملك  الشيفا ا صملك  أحم  ب  حكسلا صال ابم ا صأبد  

اددا اي،ك ا صأبدد  يااددب ا لموصددا ا صاددك  ابدد  ميجدد ا صالدد ابقطك ا صالس،هضدد ا  وارددة اإل 
صش ح اللك ة لابغوغا صمايلم التكزيل ل  ف  التال، ا صاتي  امرلي  لازب،  بد  باديبا 
صالخطددب الكبيتلددةا صبادديلة الضشددد، غا ص مددل ال،ددوي صالا،ادددة البدد  اللددك ا صاتدددي   دا  

 الليمع صال اصغ لاخط،ب البغ ادغا صأجزا، ا ، س  ،  ذلك. 
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 لم،ذه ت
ددد  أ دددذ  كددد  الاادددم:  دددل، الددد ي  بددد  الاطددديبا صشدددمس الددد ي  بددد  الكض،دددبا   صادددين مم 

دديحا صالحدديف  جمدديل الدد ي  المددزغا  ْاددوانا صشددمس الدد ي  بدد  الضمَّ صشددمس الدد ي  بدد  ج 
صقي   الض يس ب ب الد ي  بد  جمي دةا صبشد،  الد ي  الحكاد ا صأبدو العبديس أحمد  بد  

شس،ا ا ص ل ق.   ف ْ ح اإل 
ف يت    ص 
هددد بجددع إلددب رددو  بادد  أن بد  ال تددب الملددتايبس مدد  امصقددي ا صزاب  676صفدد  اددكة  

مضس س ش،و  ا ف  ي لهم صبابا صزاب أصحيب  امحلي، صصد  هما صبا  أن زاب صال ه زاب 
بجب. صلمي بال رعلد   24ب،ه المض س صالخا،لا ص يد إلب رو  فم ض بهي صتوف  ف  

ددده هددد  صمدددي حولهدددي  بيلبادددي،ا صتاادددف  الددد  الملدددامون أاددداًي شددد ي ًاا إلدددب دمشدددق ابتج 
دد  قي دد  الض دديس  ددز  الدد ي  محمدد  بدد  ال ددي ل صجمي ددة مدد  أصددحيب  إلددب رددو   صتوج 
بباد ا  لا لس  ال  ف  قس ها صبثيه جمي ةا مكهم محم  ب  أحمد  بد   مد  الحكاد  اإل 

 صق  ا ت   هذه امبلي  م  ق ، س باغه ثلثة صثلث،  ب،تًي: 
 ،ر ص مَّ الحدديد  الجاددل *** ص ي  بيلمو  ف  تام، ل اممل  زَّ الازا

 صااتوحشه با مي اكه امر،دس لهدي *** صاي، هي فض ل اماحيبر صامصدلر 
د *** مكدك ف،دد  الضولر صالامددلر   صاكه لا ي  روبًا يرلت ي، ب  ملد َّ
 م ل زه    ف  هددذه ال رلي صز  فدهي ***  زمًي صحزمًي صم  ص  بك ال

 أ   ه  كهي احتضيبًا  ،  محتال *** صأره بيللاد  ف  أ د ال محتال 
ا ددٍم مدد  أ ددل ي الملددام، ا بادد  جهدديد فدد  طاددب  صهاددذا ارطددو  صدداحة مدد  صدداحي    
الااما ت ل لاملام،  اكوزًا م  الااما ال زال الاديلم اإلادلم  يدذا ه بخ،د ا صي جدو لد  

 ر . م  هَّ تايلب أن تكيل  بحميت  صب وا
مدديي الكددوصغ بحمددة صاادداةا صحشدد ه مددع الددذي  أراددم ه   ادد،هم مدد  الكس،دد،   بحددم ه  اإل 
يض،  صالشدده ا، صال دديلح،  صحلدد  أصلئددك بفلضددًيا صجماكددي بدد  تحدده لددوا، ادد، ري  صال دد  

 محم  صاب ه   ال  صاام. 
------------------ 

 يللة: ( ملتضيس بت    م  مض مة اتي  امذايب صالم يدب الت1)
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ا صالس ايدة صالكهييدة 1474د  4/1470ا صتذا س الحايظ 400د 8/395( طبضي  اللبا  
الي 13/202ا صماجم المؤلا،  13/278 ميي الكوصغ شلخ اإل  ا ص"االهتميي بت جمة اإل 

مدديي الكددوصغ لاشددلخ  سدد  الغكدد  الدد ق .  لالددخيصغا صالكددوصغ؛ لاشددلخ  ادد  الطكطدديصغ صاإل 
ة مح،د  الد ي  الكدوصغ لالد،وط . طبادة داب التد ا  امصلدب صالمكهيج اللدوغ فد  ت جمد

 هد تحض،ق: د. محم  الا،  الخط اصغ. 1409
  ـــــــــــــــ
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 عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز  نموذج وقدوة للشباب
 
 

 س  الماك ب   م  ب   س  الازيز اب  شيب  أبيه ف  زهد ه ص اتد  صصب د ا صادين  ،د  
  مددد  المواقدددفا صامدددي اددين  سددد  المادددك قددد صس مبكدددي، ج،اددد  مددد  ريصددا لوالددد ه فددد  ا ،ددد

الشددبي  فهددو أي ددي قدد صس ل ددل شددي  ي يدد  أن يكشددا فدد  عبدديدس ببدد  للاددون مدد  اللددباة 
 الذي  يظاهم   ف  ظا  يوي ال ظل إال ظا . 

 قيل  ك  الحيف  أبو رعلم ف  الحالة: "كين لاحق ريفذا صلابيطل صاقذا" 
مي بأيه ثلثة ف  ب،ده أ ،د  مد   مد  بد   سد  الازيدز صابكد  صقيل ملمون ب  مه ان: 
  س  الماك صمواله مزاحم. 

لم تذا  لكي اتب التيبيخ صالت اجم مول ه صرشات  بضد ب مدي ذاد   مواقدف مد  حليتد  فد  
 الزه  صالااة صالك لحة فإلب با هي م   لل هذه اللطوب.   

 ر لحت  لام 
يرة أا ت ؛ للعدلش حلديس ااهدي تد   صتدكام دصن لم يلتغل  س  الماك مك ب أبل  صما 

إحلدديس بايددة ملددئوللة تجدديه مددي يحدد   حولدد  مدد  أحدد ا ا بددل  اددب الااددس مدد  ذلددك 
     سد  المادك زهد ا أك د  مد  زهد  أبلد ا صادين رادم الكيصدا مبلد ا  وفدي  الد  مد  

  ظم الملئوللة الماضيس  اب  يتض . 
ب  الحام قيل: قيل اب  لام  بد   سد  بصغ     س    ب  يورس ال ضا     اليب أ 

الازيز يضيل ل   س  الماك د صاين يا ل  اب  م  د يي أبه أقم الحدق صلدو ادي ة مد  
 رهيب. 

ص   يح،دب بد  ياادب المحديبب   د  باد  مشدلخة أهدل الشديي قديل اكدي رد   أن  مد  
 ب   س  الازيز إرمي أد ا  ف  العبيدس مي بأ  م  ابك   س  الماك. 

لمددون بدد  مهدد ان أن  سدد  الماددك بدد   مدد  قدديل لدد  يددي أبدده مددي مكاددك أن صبصغ  دد  م
تم   لمي ت ي  م  الا ل هللا  مي اكه أبيل  لدو  اده بد  صبدك الضد صب فد  ذلدك قديل 
يدي بكد  إرمددي أردي أبصض الكديس بيي ددة ال داب إردد  مبيد  أن أح،د  اممدد  مد  الادد ل 

   هذه صيلاكوا لهذه . فال   ذلك حتب أ  ج ما  طماي م  طمع ال رلي ف،كا صا م
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ص     يل  اب  يزي     جاوردة قديل: د دل  سد  المادك  ادب أبلد   مد  فضديل يدي أم،د  
المؤمك،  ميذا تضول ل بك إذا أت،ت  صق  ت اه حضي لم تحل  صبيطل لم تمت  قيل اقاد  يدي 
بك  ان  بي،ل صأج ادل  د  وا الكديس  د  الحدق فيرتهده اممدوب إلد  صقد  أقسدل شد هي 

 ، هدي صل د  ألدلس حلدس  جمد،ل أن ال تطادع الشدمس  اد  فد  يدوي إال أح،،ده صأدب  
 فل  حضي صأمه فل  بيطل حتب يات،ك  المو  صأري  اب ذلك. 

ص   إامي ،ل ب  أب  حادلم صادين ايتدب  مد  بد   سد  الازيدز قديل د دل  سد  المادك 
قيل:  اب   اب أبل   م  فضيل أي  صقع لك بأيك فلمي ذا  لك مزاحم م  بد المظيلم.

إراديذه ف فددع  مدد  ي يدد  ثددم قدديل الحمدد    الددذغ جاددل لدد  مدد  ذبيتدد  مدد  يا،ككدد   اددب 
 أم  ديك . 

 مواقف م  حليت 
   هشيي ب  حلين قديل: قديل  مد  بد   سد  الازيدز لمدواله مدزاحم ادم ت اردي أصدسكي    

م مدد  أمددوال المددؤمك،  قدديل قادده يددي أم،دد  المددؤمك،  أتدد بغ مددي عليلددك قدديل راددم   لهدد
فخ جه م   ك ه فاض،ه ابك   س  الماك فضاه ل  هل ت بغ مي قيل أم،  المؤمك،  قيل 
صمي قيل قاه قيل هل ت بغ مي أصسكي م  أموال المؤمك،  قيل فمي قاه ل  قيل قاه ل  
هل ت بغ مي عليلك قيل رام   لهم قيل  س  الماك بئس الوزي  أره يي مزاحم ثم جي، 

آلذن ااددتاذن لدد   الدد  فضدديل لدد  اآلذن إرمددي مبلددك مدد  الا،ددل يلددتاذن  اددب أبلدد  فضدديل لدد
صالكهيب هذه اللي ة قيل ال ب  مد  لضي د  فلدمع  مد  مضيلتهمدي قديل مد  هدذا قديل اآلذن 
 س  الماك قيل ا ذن ل  قيل فد  ل فضديل مدي جدي، بدك هدذه اللدي ة قديل شد ، ذاد ه لد  

صح إلددب ال ددلس فاصددا  مددزاحم قدديل راددم فمددي بأيددك قدديل بأيدد  أن تم ددل  قدديل فددإر  أب 
المكسدد  فددابده  اددب بصلس الكدديس قدديل صمدد  لددك أن تعددلش إلددب ال ددلس قدديل فمدد  قدديل 
اللددي ة قدديل فخدد ج فكددودغ فدد  الكدديس ال ددلس جيماددة ف ددا  المكسدد  فدد ده  اددب بلس 

 الكيس. 
ص دد  إاددمي ،ل بدد  أبدد  حاددلم قدديل اكددي  كدد   مدد  بدد   سدد  الازيددز فامددي تا قكددي ردديد  

ة قيل فجئه الملج  فإذا  م   اب المكس  فحم    صأثكب  الد  مكيدي  ال لس جيما
ثم قيل أمي با  فإن هؤال، أ طوري  طييي مي اين يكبغ  لكي أن را دذهي صمدي ادين يكبغد  
لهددم أن ياطورهددي صاردد  قدد  بأيدده ذلددك لددلس  اددب فلدد  دصن   محياددب صاردد  قدد  بدد أ  
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اتيبدي اتيبدي ثدم يا دذه  مد  فلضطاد  بكال  صأهل ب،ت  أقد أ يدي مدزاحم فجادل مدزاحم يضد أ 
 حتب رودغ بيلظه . 

 *** 
ص  د  ملمددون  ابد  مهدد ان قديل باددث إلدد   مد  بدد   سد  الازيددز صالد  ماحددول صالددب   

أب  قلبة فضيل مدي تد صن فد  هدذه اممدوال التد  أ دذ  مد  الكديس ظامدي فضديل ماحدول 
لتغ،ث ب  قاده يدي يومئذ قوال  علاي ا ه  فضيل أب  أن تلتارف فكظ  إل   م  ايلم

أم،  المؤمك،  اباث إلب  س  الماك فاح  ه فإر  للس ب صن مد  بأيده قديل يدي حديب  
ادع لدد   سدد  الماددك فامددي د ددل  الدد   سدد  الماددك قدديل يددي  سدد  الماددك مددي تدد   فدد  هددذه 
امموال الت  ق  أ ذ  م  الكيس ظامي ق  ح  صا يطاسورهي صق    فكدي موا داهي قديل 

 تاال اكه ش ياي لم  أ ذهي.  أب  أن ت دهي فإن لم
 *** 

صقيل إامي ،ل ب  أب  حالم قيل   ب  م  ب   س  الازيدز يومدي فيشدت    دب  ص  
كين فل  ح س ص س  المادك بد   مد  بد   سد  الازيدز حي د  فامدي ادا    دب  قديل يدي 
أم،  المؤمك،  أره ف  ق ب رامة    الدك صمو داك الدذغ ص داك   بد  صمدي صالل 

يده يسال بك الغ دب مدي أب  قديل الدف قاده قديل فا ديد  الد  المد  فضديل م  أم  عب
أمي تغ ب يي  س  الماك فضيل مي تغك  ااة جوف  إن لدم أبدد ف،هدي الغ دب حتدب ال 

 يظه  مك  ش ، أك ه  قيل صاين ل  بط، . 
 *** 
 دد  ابدد  أبدد   ساددة قدديل جاددس  مدد  يومددي لاكدديس فامددي ارت ددف الكهدديب  ددج         

ضدديل لاكدديس ماددير م حتددب أر دد   إلددلام فدد  ل لللددت يا اددي ة فجددي، ابكدد  صاددل صمددل ف
 سدد  الماددك فلددال  كدد  فضددديلوا د ددل فياددتاذن  الدد  فدداذن لددد  فامددي د ددل قدديل يددي أم،ددد  
المدددؤمك،  مدددي أد ادددك قدددديل أبد  أن أادددت يا ادددي ة قدددديل أص أمكددده المدددو  أن ياتلددددك 

ي ت  ص د ج إلددب صب ،تدك  ادب بيبدك يكتظ صرددك صأرده محتجدب  ددكهم فضديي  مد  مدد  اد
 الكيس . 

 صفيت 
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تدوف   سدد  الماددك صهددو فدد  بياددين الشدبي  صحددزن  الدد   مدد  حزرددي شدد ي اا  صبصغ أبددو 
رعلم أن   س  الماك ب   م  بد   سد  الازيدز أصديب  الطدي ون فد   لفدة أبلد  فمدي  
قيل هللا  مي م  أح  أ دز  اد  مد   مد  صمن أكدون ادماه بموتد  أحدب إلد  مد  أن 

  . أكون امي بأيت
صقدد  بزقدد    ب دد، س ريفددذس حتددب أردد  شددا  بدد رو أجادد ا فامددي  جددي،  ام أتدد  إللدد  صقدد  

 ت جاه صلبله إزابا صبدا،ا صراا،  فامي ب هي قيل ا ت   ا ت  .  
صبصغ  دد  زيدديد بدد  أبدد  حلددين أردد  شدده   مدد  بدد   سدد  الازيددز ح،ددث دفدد  ابكدد   سدد  

 كددد ه  شدددس،ت،  مددد  زيتدددون المادددك قددديل لمدددي دفكددد  صادددو   الددد  قسددد ه بددديمبض ص ددداوا 
إحد اهمي  كدد  بأادد  صام دد    كدد  بجالدد  ثددم جادل قسدد ه ب،كدد  صبدد،  الضساددة صااددتو  قي مددي 
صأحيط ب  الكديس فضديل بحمدك   يدي بكد  لضد  اكده بديبا بابلدك هللا  مدي زلده مكدذ صهبدك 
  ل  مل صبا بك صال هللا  مي اكه قب أش  بك مل صبا صال أبج  بحظ  م    فلك 

كذ  ص اتك ف  هذا المكزل الذغ ص، ل   إلل  ف حمك   ص ا  لك ذربدك صجدزال م
باحل   ماك صبحم   ال شيفع يشاع لك بخ،د  مد  شديه  أص  ي دب ب د،كي بض دي، 

   صاامكي مم    صالحم    ب  الايلم،  ثم ار   . 
ثددم مددي  صقدديل  ادد  ابدد  ح دد، : شدده    مدد  تتيبادده  الدد  م ددي ب مددي  أخ لدد  

مزاحم ثم مي   س  الماك فامي مي   س  الماك ت ام فحمد    صأثكدب  الد  ثدم قديل لضد  
دفات  إلب الكلي، ف  الخ ق فمي زله أب  فل  الل صب صق س الاد،  إلدب يدوم  هدذا فمدي 

 بأيت  ف  أم  قب أق  لا،ك  م  أم  بأيت  فل  ال،وي. 
الحم،د  بد   سد  الد حم  فد  شدان صبصغ أن  م  اتدب فد  بثدي،  سد  المادك إلدب  سد  

ابك   س  الماك ح،  توف  أمي با  فإن   تبديبل اادم  صتاديلب ذاد ه اتدب  ادب  اضد  
حدد،   اضهددم المددو  صجاددل م دد، هم إللدد  فضدديل فلمددي أرددزل مدد  اتيبدد  ال دديدق الددذغ 
حاظ  باام  صأشه  مل  ت   اب حض  أرد  يد   امبض صمد   ا،هدي صاللد  ي جادون ثدم 

 الد  اللدلي  صمدي جااكدي لبشد  مد  قسادك الخاد  أفدإن مده فهدم الخيلد صن  ثدم  قيل لكسل 
قدديل مكهددي  اضكدديكم صف،هددي را،دد ام صمكهددي رخدد جام تدديبس أ دد   فدديلمو  اددس،ل الكدديس فدد  
ال رلي لم ياتب   لمحل  صال لمل ، ف،هي  ا ا صلم ي ض مي أ جب أهاهي ثوابي مهدل 

،ت  ف دل شد ، مكهدي أ جدب أهاهدي أص ا هدوا طي ت  صلم ي ض بسل هي رضمة مهل ما د
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مكد  شدد،ئي متدد صل. لددذلك  اضده حدد،   اضدده صادداكه مكدذ ادداكه ل،ساددو   ف،هددي عبدديده 
أيهددم أحلدد   مددلا فمدد  قدد ي  كدد    صجدد  مدد  الدد رلي إلددب أهددل طي تدد  صب ددوار  مدد  
 أرسلي دد  صأ مددة الهدد   الددذي  أمدد    رسلدد  أن يضتدد غ بهدد اهم  يلدد  فدد  داب المضيمددة مدد 
ف ا  ال يمل  ف،هي ر ب صال يمل  ف،هي لغو ا صم  ايره مايبقت  ال رلي إلدب  ،د هم 
ص ،  مكيزلهم فض  قيبل الش  الطويل صأقيي  اب ميال قسدل لد  بد ا أادال   ب حمتد  أن 
يبض،كددي مددي أبضيرددي فدد  الدد رلي مطلادد،  ممدد ه متبادد،  ل تيبدد ا صجااكددي إذا   جكددي مدد  الدد رلي 

ردي أن رضتد غ بهد اه مد  الم دطا،  ام لديب صأادال  ب حمتد  أن يض،كدي إلب رس،كي صمد  أم  
أ ميل اللو، ف  ال رلي صالل،ئي  يوي الاليمة ثم إن  س  الماك اب  أم،  المؤمك،  ادين 
 س ا م  عبيد   أحلد    إللد  فد  رالد  صأحلد  إلدب أبلد  فلد  أ يشد    مدي أحدب 

   صهو فلمي  امده بديلمو  مغتدبب ي جدو أن يعلش  ثم اب   الل  ح،  أحب أن ياب
فل  م    بجي، حلدكي فدا وذ بديهلل أن ت دون لد  محبدة فد  شد ، مد  اممدوب تخديلف 
محبة   فدإن  دل  ذلدك ال ي داا فد  بل د   كد غ صاحلدير  إلدب صرامتد   اد  صقد  
قادده فلمددي اددين مدد  ادددس،ا  صالحمدد    مددي بجددو  بددد  ثددوا    صمو دد ه ال دديدق مددد  

 س إرددي   ص إرددي اللدد  باجاددون ثددم لددم أجدد  صالحمدد    بادد ه فدد  رالدد  إال  ،دد ا مدد  المغادد
ب ب بض ي،   صاحتلي  لمي اين م  الم ،بة فحم ا    ادب مدي م دب ص ادب مدي 
بضد  ص ادب اددل حديل مد  أمدد  الد رلي صاآل د س أحسسدده أن أكتدب إللدك بددذلك صأ امدك مدد  

مدد  قساددك صال اجتمددع  اددب ذلددك أحدد  مدد  ق ددي،   فددل أ اددم مددي رددلا  الدد  فدد  شدد ، 
الكدديس صال ب  دده فلدد  لض يددب مدد  الكدديس صال لبا،دد  صاكاكدد  ذلددك بااييددة   صال ألومددك 

 فل  إن شي،   صالللي  الك.
 

  ـــــــــــــــ
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 محمد زاهد الكوثري 
 

 هد1371صالمتوفب اكة –هد 1296المولود اكة 
 لمميي الشلخ محم  أبو زه س

ميمدة )صقد  صصدف ال دب  كد   11 دوث غَّ بيإل  مد ا ا صقديل: إرد  ادين مدد  10مد سا صت  َّ
 المج دي  بيلماكب الحالض  ل امة التج ي (.

 قيل بحم    :
ا دْوا با رالدهم  دد  1 ادلير إميمدًي مد  أ  مددة الملدام،  الدذي     د   اإل  دد مكدذ أ ك د  مد   دديي ف ض 

ددي   هددذه الحلدديسا صاتجهددوا إلددب الااددم اتجدديه  ا ْال  ا ددم  أ ن ا  لمددؤم  لعبدديدس ببدد ا ذلددك با ردد    
دد  بدد   ددٍ  اددواها ال ي ْبغ  الااددم عبدديدٌس مدد  العبدديدا  ي طارددبر الادديلمر بدد  ب ددي   ال ب ددي أ ح 
ه      ددًي مدد  أ  دد اض  ارددو ًا فدد  ام بض صال فلدديدًاا صال ااددتطيلًة با ددل  جدديها صال ير يدد ر  ر

ب ي،   مديي ال دوث غا ال رليا إ رمي ي بغ   ب  رر  س  الحق إل  الحق جل جلل . ذل م هو اإل 
 ط،َّب   ث اها صب      ك  صأ ب يه.

ل  مايرر  ف  هذه اللك، ا امي  دل مادينر اإلمديي ال دوث غا  ال أ    ر أ نَّ  يلمًي مي  فخ 
دداَّمًي لغييددةا بددل اددين قددًي صال ار ْاددم  مر ت ز  هددو  م رد  ب ض ،َّدددةر اللدداف  ال دديلا الددذي  لددم يجااددوا الا 

مكت ه ب الغييي    كد هما صأ ادم ب م طديبح أ رظديب هما فادلس صبا،   ادم الد ي   ييدٌة يتغلَّيهدي 
لر إ لل   يلم.  مؤم ا صال مرْ ت ضًب ي   

ث دةر ام رسلدي،  »لض  اين ب        ك   يلمًي ي تحضَّقر فل  الضدولر المداثوبر  ب  ا صمدي «الاامدي،ر ص 
فيً  باثة  ش    ،ل   ادب الكديسا إ رمدي ادين ي د   تادك  كين ي    تاك الو  فضبا للات خ    ب  صي لتط 

ددقر جددوه  هرا  اددليا صبلددين  حضي ض دد ا صا زالددة  ام صهدديي التدد  ت اح  الوباثددة جهدديدًا فدد  إ  ددلن اإل 
ددو الكدديسر إ لدب ررددوب ها صيهتد صن به يدد ا صأنَّ تاددك  يد  لاكدديس صديفلًي مرْشدد  قًي مك،د ًاا فل ْاشر ف،رْس  

باث ددة   دد   امددي جيهدد  الكس،اددونا صي  ددس     اددب البااددي،  صال دد ا،   الو  ددب الادديل م  أ ْن يرجيه  تتضي  
دْه تادك  ك ده  ممد  يد  وهم إلدب الحدق صاله ايدة امدي ل ضردواا فالل  صاا صأ ن ي ْاض ب الا  س  ر كمي ص 

ذ  ف  أ ادبيبهيا صقديي بحضهديا ص  د    الواجدب ف،هديا صادذلك فًي إالَّ لم  أ    ادين  الوباثةر ش   
 اإلميير ال وث غ ب         ك .
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د إ نَّ ذلك اإلميي  الجا،ل لم يا  م  المكتحا،  لمذهٍب ج يٍ ا صال م  الد  يس  إلدب أ مدٍ  2
ددم ة  التج يدد ا بددل اددين  ددمرهم الكدديسر ال،ددوي  بل  غٍ، لددم يرْلددس ق بدد ا صلددم يادد  مدد  الددذي  ي ل  ب دد  

ْست دد   ًيا صل كدد  مددع ذلددك أ قددول: إ ردد  اددين مدد  ي كا دد ر مددكهما فإردد  اددين مرتَّب اددًيا صلددم يادد  مر 
ف دد ر الكدديسر  دي  بدديلماكب الحالضدد  ل امددة  التج يدد ا م نَّ التج يدد  لددلس هددو مددي تايب  المجدد   
دٍ  لاهدد   الكسددوَّس  امرصلددبا إرمددي التج يدد  هددو أ ن يرادديد  إ لددب الدد ي   ددة  صب  ْاددٍع لا   ْبض  ال،ددوي مدد    

ا د ْصر ضرد  صيردزال   كد  مددي    ق  بد  مدد  أ صهدييا صيرسد،َّ   لاكديس صدديفلًي اجدوه  ها رال دًي اا صددا  ا ب 
كَّةر صت مرو   الس  ةر صيضوي  ب،  الكيس   مرودر ال ي .  صا ر  لم  التج ي  أن ت حلي اللا

دف   ذلك هو التج يد ر حضدًي صصد قًيا صلضد  قديي اإلمديير ال دوث غ بإ حلدي،  اللدكة الكسويدةا ف  ش 
دي  ل     المخسو،  ب،  ثك ا  صات هيا صأ  ا    لاكديس فد  ب  ترس هيا صب،َّ   مكيهج  بر ييي التيبيخ م  ار

كَّدددة  الكسدد  صدداب    الدد  صادداما مدد  أ قددواٍل صأ فادديٍل صتض يدد ا . ثددم  ترددٍب أ لَّا هددي ار رهددي صار صَّ د 
دد ددقَّ ب ييتهدديا فك ش        ددف   اددب جهددود  الاامددي،  اللدديبض،  الددذي  قدديموا بيللددكة صب  ْوهددي ح 

بَّ را صالضادو ر  ْي ر ق  أرْش  ب ْه الكاوسر حر كَّة: صال    حلي،  اللا ر ْه ف،هي أ  ميلرهم إل  ص   كتس هم الت  در
 لم تر رَّْق باليٍدا صالاامي،ر لم ت شغاهم ال رلي    اآل  س ا صلم ياوروا ف  ب اي   الماول

دد ر الا3 ام  دد       مدديير ال ددوث غ  يلمددًي حضددًيا    امددي،را صقا،ددٌل مددكهم مدد  أ دب ل ددد لضدد  اددين اإل 
فتر ر ف  اتيبيت    الت  يرش  قر ف،هي رردوبر الحدقا  ك،   قسل  أ ن أ لضيها      فتر ر ا  ها صلض       جهيد 
س   م   فتر ر ف  تاالضيت     اب المخطوطي   الت  قيي  اب رش هيا صمي اين هللا    ج  ص    

اَّدددق   دددْ ب  إ  جددديب  بتاا،دددق  مددد      الددد ا لضددد  ادددين المخطدددوط أ حليردددًي باددديلًة  المخطدددوط بض 
دلع   ميي  ال  تجالر مكد  اتيبدًي مضد ص،ًاا صا نَّ االادتلاي   صاالط   صغ، س صل ْ  تاالضي  اإل 
صات  لدديع  امرفددقا ت ظهدد ر فدد  التاااددق بيديددة العلددينا صاددلا ذلددك مددع ط ددل صس عبدديبسا صلطددف  

لٍ،  اب التا ،د  صالتاس،د ا صال يماد ر أ ن يجدول  إ شيبسا صقروَّس  رض ا صا صيبٍة لاه  ا صاات،
 بخيط  الضيب ،  أ ر  ايتٌب أ  جم  صللس با ب  مرس ، .

ا    ال ي  تربر مع  كوان ال تي     م ا  ر ال ام َّ الذغ اين يتواله ف   صلض  اين لا ْ ط  توا ر
دد     الاددي دد      كدد  أ نَّ ش  ا دد   حاددم  ل   مددينا م ردد  مددي اددين ي دد   ب    دد    م  ل م  ي كيلردد ر م 

ْامد ا ف دين باد ر الضديب ،  د للدلمة  المسكدب مدع دقدة  ال ام  صا رمي يكيلرد ر مد   ما د   الا 
ددولر بخدديط ه أ نَّ ال يتددب  تر ادد ب بددل  الماكددب صإلشدد اق  ال يبيجددة  صجزالددة  امرادداو  د ال ي جر

اَّد ل      بلًيا ص يش   بلًيا صلم ترظ  ا ياتض  أ ر    ب ا صر دب   ر إ الَّ ب،ئدٌة   بلدةا صل د  ال  ج 
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للت    صف  رشا ت   ا صف  حليت    اإلرليرلة  ف  الم س الت   يشهي فد   فإ ر  اين ت الًي ف  ار
اآلاتيرةا أ مي حليتر  الااملة فض  ايره   بلًة  يل ةا فمي اين يض أ إ الَّ   بلًيا صمي مدد  

د ر المرْشدد  ق  إ الَّ الكددوبر الا بدد ا صلدذلك اددين ال ياترددبر إ الَّ اتيبددًة رالددًة  يللددًة بْأا   ا المحمدد غا
م  ال ام ايل،ب ال  ،اة ف  المكهيج الا ب ا بل اين ي ختيبر الا دلا  مد  االادتاميل 
دد    اددب اتددب الاغددة  ل   ظ دم اط   ددلٌ  حدول  ف دديحت  ا ممددي ي دد لا  اددب    الدذغ لددم ي جدد     

.متكًي صرحوًا صبل ًةا ثم هو فوق  ذ ل  ر  لك ي ْض  ضر الشا   الا ب  فلاونر مك  الح 
ا ْتد ر قرد صًس لااديل م الملداما لضد   دل بديلاام 4 ْت ر صجا  ف ا  د لض  ا ت صَّ ب         ك  بمزايي ب 

اددليا صأ ردد  ال  ددْوق االتجدديبا صأ  ا ددم  الخدديف ض ،  أ نَّ الادديل م  الملددام صطكردد ر أ بضر اإل   دد  ار
ر لَّة ب بيل َّ ادلي بهدوادسا صال يجادل لغ،د    صالحدق    ي     يك  ا صال يا ذر م  يردذل اإل  ف  د 

ددق  بدديلحقا صال  دداا أ ن يعدلش  فدد  أ بٍض ال يلددتطلع ف،هدي أ ن ي كط   كد ه إبادسا صأ ردد  ال ي   
ا صت    ع  ف  م غ ير ل ا فدإ نَّ  هر الذغ رشا  فل ا صش    اليا صا ن ايره با     يراا    ف،هي اامة  اإل 
ْلددبر ر أ ن  الادديل م  ي حل ددي بدديل صح ال بيلمدديدسا صبيلحضددي  ق الخيلدد س ا ال بدديم   اض  الزا اددة. صح 

لب زا لا ص    ٌض حي ل.  ياون صج،هًي  ك    صف  اآل   سا صأ مي جيهر ال رلي صأ ها هي ف ظ 
 المخا دص  المجيهدد   دد صا نَّ رظد ًس  ديب ًس لحلديس ذلدك الاديلم الجا،ددلا تر يكدي أ رد  ادين الاديل م  5

الملة صالدسل،ر بدل،ا صرشد ه الكدوب   ا  ف  السلد اإل  ال يب    اب البااي، صال  َّا،ا صت كضا
دلَّ  الملة  ف ين لد  فد  ادل باد  ح  لَّ صأ قيي. صلض  ط وَّ   ف  ام قيللم اإل  صالما فة  ح، مي ح 

ارددوا مدد  مكها دد   الاددذ ا صأ شدد ق ْه فدد  را دد  المخا ددة المؤمكددةا فلدد  تلم،ددذر ر ه  صحر واددهم بر
د    مًي ال ي هماد  ب    ْاوًا ال ير ر  ضر  م  اٌ، صال التوا،ا ي م د  فد  قدول  الحدق قرد ر ير الاام ص  يرض   

طروا مي داي الذغ ب،ك  صب،     يم ًا. خ   الكيسر أ ص ا 
صق د ا فهدو فد  الجهديد  فد   الحدق مكدذ صيظه ر أ ن  ذلك اين ف  دم    الذغ ي جد  غ فد   ر ر

رشا ا صا نَّ ف  أرا ت  ل ت ْضو   صقروَّس  ر ْاٍس صصسٍ  صاحتميٍل لاجهيدا إ رد  مد  أاد س ايرده فد  
ا صالمةر الا    ص رمضر . م يلر الجلم  صال صح   الضروقيزا ح،ث الم ك اةر صالضروَّس صج 

ب س الاادوي   د    صالحدقا فد   ل     ادب الهر ال يكلدة  حتدب رديل  صلض  ارتضل أ بوه إلب اآلاتيرة فور
داَّم التد بيس حتددب  أ  ادب دبجيت هدي فد  رحدو ال يمكدة  صالاشد ي  مدد   مد ها ثدم تد بَّج  فد  ار
ل إلب أ ق ب دبجيت  صهو فد  اد  صدغ، سا حتدب إ ذا ابترا د   بيلدذي  ير يد صن ف ْ دل   ص  ص 

ا ال رلي    ال ي ا لترْح  م  ال رلي بغ،  مي أ ْرز ل  ا صق ف  لهم بيلم صيدا  د ر دْودر أ     صالار
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رلددديهما ص ث ددد   أ ْن  يك ددد   ادددب در صاآلمدديلر متاتحدددةا صم طددديمار الشدددبي  متحا  دددزسا صل كدد   ث ددد   د 
اددلملة  اددب أ ن ياددون فدد  عددلش رددي ما بددل  ث دد   أن ياددون فدد   يردد اف ع   دد  البضييددي اإل 

دي الكديس  صب   ٍب دا م فلد  ب دي    ادب أن يادون فد  عدلٍش بافدٍ  صفلد   ب    دي مد  ر      
يمين. ؤصنر ال رليا م نَّ إ ب ي،     ييةر اإل  هم شر  ب،  

د    ال باادي  6 د جيه    االتحيدي،  الذي  اين ب، هم أ م ر ال صلة لمي أ بادصا أ ن ير دل  ضروا م 
دد      كدد  فدد  ذلددك التض دد،   رض ددًي م ط اف هدديا  صا زمك هدديا صقدد  بأ   ب    دد ر ال يكلددة صيرض   

ددل  الح   با حتددب ق  ددب   اددب ب سددتهما صأ طدديل المدد س  التدد  ب سددوا فدد  فا  م  ،اددة  صدبَّدد  صقدد َّ
ادددلي مددد  االادددتلاي  صه ْ دددم  الاادددويا ص  وصدددًي  تض ددد، هيا ل،دددتما  طيلدددبر  ادددوي اإل 

 م  جم ٍ  يتاام باليٍن   ب ٍ  مرس، .
 بيلكلبة 

  ادب ذغ جديه فد  ابتاديعا صال د صهو ف  ال أ حوال  الايل مر الكَّز هر ام ر فر الذغ ال ي ْات م  ر 7
دد      كدد   ف ْها فإ ردد  ب    دد ر يتماَّددقر ذا جدديه لك،ددل مطاددٍب أ ص الوصددول  إلددب  ييددٍة مهمددي ش 
كهددديٌج ملدددتالما صال  دددلر إ ل،هدددي إ الَّ ط يدددٌق ادددالما صم  كدددين ي ددد   أ ن ماددديل   امرمدددوب ال يروص 

ل  ا يٌم إلدب  ييدٍة ا يمدة إ الَّ مد  ط يدٍق  دو انا يرما  ر أ ن ي   دونر الدكاس  ف،هدي  د  اله  ي  ر
دد     فدد  اال تمدديد  اددب ذصغ الجدديه  ددلر إ لددب شدد يٍف إ الَّ شدد  يٌف م  اردد ا صال ش  فإ ردد  ال يروص 

 ف  ال رليا فإ نَّ م  ياتم ر  ا،هم ال ياون  ك    صج،هًي.
ا دد  فدد  ط يددق المادديل  حتددب صدديب صا،ددل  مشددلخ8 هر ص  م  دد    دد      كدد  بج  ددا ب ب    ة  ددد ا 

ب حضَّ ا لذلك لم يرا   ط ف  م احٍة إ ب يً،  الي ف  ت اليا صهو مم  ي ا   ر لامك   اإل 
ل  مدد  مك ددب    فدد  اددس،ل  االاتملدديل  لدذغ جدديٍه مهمددي يادد  قويددًي ملددلط ًاا صق س ددل  أ ن يراددز 

 بيلم احةا صاال تزالر ف  اس،ل  الحق    ،  م  االمت يل  لابيطل.
اددلملةا صل كدد  ب ض دد   فدد  مجاددس صايلتهددي الددذغ ددد  رددز ل  الشددلخر  دد  صايلدد9 ة المشددلخة اإل 

د   أ ن ي كدز ل  مد  ال ييادة  إ لدب الا دوية مدي داي  دًي لمضيم  كين ب للًي ل ا صمي اين ي        
اوا الكال ا ال يمك عر الايمل  م  أ ن ي ام ل  ب للدًي أ ص م لصادًيا  سبر الكزصل بفلاًيا إ ر  الار ا 

زَّسر ترلت  م  ا م  الحق ف  ذات   ا صيربيباهي الحقا جل جلل .فيلا 
هر الازيدز  صهدو داب 10 د صل  َّ الايل م  ام ب َّ الا فَّ التَّض  َّ يرمتح  ر أ ش َّ امتحينا إ ذ ي د   باد  

لحدديدا ثددم يرلددلط  ر  هر اإل  ددودر ت دد ا صم حددبا  مدديل  الملددام، : ي لر زَّ اددلي ال سدد  ا صم كدديطر    اإل 
يكد  ايلضديب    ادب  ال  م    ال ي جو لهذا الد ي  صقديبًاا ثدم ير دبار فلد  الضديب ر  ادب د 
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ليبدي   اللدج ا  ْم ا ثم ي ج  ر هو ر ْال  ر مض ودًا بيم ذ  ا صأ ر  إ ن لدم ي دْكجر أرلض د   فد  غ  الج 
ام صالتاالم. ،ل  ب،ك  صب،  الا   صح 

ميي رال   ب،  أموٍب ثلثة: إ مي أ ن  ي بض ب مااوبًا مض،َّ ًاا ي كطاب،ر  امر ر ف   ك  ٍذ ي ج  ر اإل 
ا صا  دد اج  اكددوز   بشدديد  د  الدد بس  صاإل  غليبددي   اللددجونا صا نَّ ذلددك لازيددٌز  اددب  دديلٍم ت اددوَّ
ْ طر الض تديد  ي  للراا  مهي الكَّيس     ب، كةا صا مي أ ن ي تماَّق  صير اه    صيرميلب،ا صدصن ذلك    ال   

ددزا ام  كدديقا صا مدد ي أ ن يرهدديج    صبددلدر   صاادداةا صتددذاَّ  قول دد  تادديلب:  ألددم ت دد  بددل ح 
 [.٩٧أبض   صاااًة فتهيج صا ف،هي﴾  الكلي،: 

دل إ لدب الشدييا ثدم  ديد إ لدب الضديه سا ثدم بجدع إ لدب دمشدق 11 د هيج    إ لدب م د  ثدم ارت ض 
د   م ًس ثيرلدةا ثدم أ لض دب   دي التلدليب رهي لدًي بيلضديه سا صهدو فد  بحلتد   إ لدب الشديي صمرضيم 

ًة ي اص غ إل،هي  ا  ع  م ْ ب  ؤرل  أ ص اتَّل  كر     كر ر الذغ اين ي لار ف  الضيه س اين رروبًاا صاين م ْلا 
غ أصلئددك التلم،ددذر إ لددب يكدديبلع  دد ا ف، هتدد   ا  طددل ر الااددم الحالضدد ا ال طددل ر الااددم الم ْ ب 

دوقر الاادوي  ت س دْه صار ادلملةر با جدٌة صرادوسر الاامدي،   دديم ٌس الما فدة مد  ال رتردب  التد  ار اإل 
دد ر المرْغا ددق  لهددما  هددم رحو هدديا صهددو يرال   ه  دَّ  ضددول  أصلئددك البدديح ،  إل،هددي صصجَّ اددليا فدد   بيإل 

 صي ف ل ر بغزي   ام   صثميب  ف    ه.
الاضدي،ر  د صا نَّ ايتب  هذه اللطوب لم ي ْاق  الشلخ إ الَّ ق ْسل  صفيت    بكحو   يم، ا صق  ادين12

د   ادب مدي يرخد  جر مد   ك، ا  ك مي اكه أ ق أر اتيبيت  ا صأ ق أر تاالض  صح ا م  ق ْسل  ذلك بل  ال ا
بر أ نَّ ل  ف  راس  ذلك الايلم الجا،دل  مخطوطا صأ ق أر مي أ لَّف م  اتبا صمي اكهر أ حل 

مدي»م  ل  ميل  ر ف  رالد ا حتدب قد أ ر اتيبد   ْلد ر التضي د  فد  اد، س اإل  ي أبد  يوادف حر
، ل  المكلوبة  م ب  يواف « الضي   ك   ك  ال لي ف  الح  فوج تر  ب        ك     َّ

دددي ا تدددزز ر ب كددديٍ، امدددي  ا مدددي،ا ف م  س ددد ا،  ص ر باامدددة   ،ددد ا صأ شددده  ر أ رددد  ادددماهر ثكددديً، مددد  ار
ْامٌ  مم  ي ما كر إ  طي،  ال ايٌي    ايي  الاام  .ا تزز ر ب كي،  ذلك الشلخ  الجا،لا م ر  ص   و 

ا  ت بدة  الخ د ا،  ْ،د ان  الا  ، ر ف  م  لر مرضيم  را صا ر  م ا  ا،هر إ لل   م لضيها صل ك  اكهر أ جه  ا 
فوج  ر شلخًي صج،هًي صقوبًاا الش،بر يكس قر مك  اكردوب  الحدقا ي ْادب سر لبديس   امدي،  التاد لا 

ق دع فد  رالد ْوب ي ةا فو    أرد  الشدلخر الدذغ أ ادا ب إللد . فمدي أ ْن ق  الت فَّ حول  ر طابٌة م  ار
هم: مددد  الشدددلخ  فضددديل: إ رددد  الشدددلخر ال دددوث غا  دددل  تلم،دددذ هر حتدددب ااتالددد  ر مددد  أ حددد   زاي 
مهر إ لل  رال ا فوج  ر  كد ه مد  ال غبدة  فا ا  هر حتب التض،هر ب  م      مرضيم  ا فض َّ
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ا مه أ رد  ف دْوق   ْكددٌز فد  ف  الاضي،  م  ل  مي  ك غا ثم زبتر  فا  تربد ا صف دْوق  برحوثد ا صأ رد  ا   ار
 م   .

مييا لم يا فهي إ الَّ   ٌد قا،ل:13  د صهكي أربي  أ ن أرب غ  صاحًة م  تيبيخ ذلك الشلخ اإل 
هر الاددذ ا صيكتااددوا  ْبد  دد ا صأ ن يددتماَّ  طددل ر الااددم مدد  أ ن ي دد  دصا ص  ددمَّ راار لضدد  أ بد ر أ ن ي ار

اقت   ح قلمر الشد ياة  ادب مجادس االدة الحضدوق بجيمادة الضديه س:  م  م ْكها    الغزي ا لض 
أ ن يرك     الشلخر الجا،ل لات بيس ف  دباوي الش ياةا م  أ قليي ال بااي  الاالي بيل الةا 
ا ددم  ام   دي،ر ام جددل،ر مادين  الشددلخ مد   اددوي  صصاف دق  المجاددسر  ادب االقتدد اح باد  أ ن   

اليا صأ  ميل  ر الاام  لة  ال س، س.اإل 
صذهسهر إلدب الشدلخ مدع امرادتيذ ب دلس قلدم الشد ياة إ بَّدين  ذالا صل ككدي فوجئكدي بي تدذاب 
ا  د ا  ادب اال تدذاب  دْاف  ب د ها ثدم ير   د ا ص   د   صم د  ض  زصج  الشلخ  د  الضسدول بم     

ددْ ص   بجوردديه فدد   أ ن صااَّمددي أ لححكددي فدد  ال جددي،  ل ددجَّ فدد  اال تددذابا حتددب إ ذا لددم رجدد  ج 
د  التا ،   ف  هذه المرايصرة الااملة الت  ر ْ قرسرهي صرتمكَّيهيا ثم  رد  ر إ للد  مكاد دًا مد ًس  يرايص 
بر ال جي،  صأرلحف فل ا صل ك  ف  هدذه المد س  ادين ماد  صد يحًيا قديل الشدلخ  أر   ا أرك   

صادد   ال دد يم... إ نَّ هددذا ماددينر  اددٍم حضددًيا صال أربيدد ر أ ن أردب  س  فلدد  إ الَّ  صأ رددي ق ددو غب أرلض دد  دبر
ة  زْصج  ا صه  الوح، سر  حَّ ْاف  صحت  صص  ا صا نَّ شلخو ت  ص   با  اب الوج  الذغ أرح 

 ف  هذه الحليسا الا هذا ال يرم    كك   م  أ دا،  هذا الواجب   اب الوج   الذغ أ ب يه.
يَّةٍ 14 ْاو  ايره ترلج  ر فد  ذلدك الجلدم  د   جهر م  مجاس الشلخ صأ ري أقولر أ غا ر ْاٍس  ر

رلير ا إ رهي راس ال وث غ.  اإل 
د    ض  د   ا،هديا ابترا د   باضد   ام حبدةا فا  صانَّ ذلك ال جل  ال  يم  الذغ ابترددا    بيلشد ا  ا فيرت   
دةا صمدع ادل  م المو ر صاح ًا با   اآل  ا صمع ادل فضدٍ  ل ْو   أ صالدهر ف  حليت ا صق  ا ت م هر

الددكاس  صأ حددزاٌن فدد  الضاددب. صقدد  ااددتطيع بدديلاام أ ن ي  ددس    صهددو يضددول  لو ددة رردد صٌ  فدد 
ددْسٌ  جم،ددٌل هللا ر المرلددت اينر »مضيلددة  ياضددو   صل دد َّ شدد يات   فدد  اللدد َّا،  صال دد ا،  أ ص « ف  

ا ف دين  لر ال س   فت ت  دسَّ ر ش يات  ر ف  بااي،  هذه الحليس با   توال  الك بي ا ايره ترحيص 
ص اٍ،.لهي مروااليً   ا صل رارومهي مر اصيًيا صهو هو رالر  ف  حيجٍة إ لب د 

يضرون ام بد ابا ف   د      د    صلض  م  ب  إ لب بب  صيب ًا شديك ًا حيمد ًاا امدي ي م د  ال   
  ك  صأ ب يه.
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 محم  أبو زه س
  ـــــــــــــــ
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 مسلم بن الحجاج القشيري 
 

يدقا أبوالحلددد،  ملدددام بددد  الحجددديج هدددو اإلمددديي ال س،ددد  الحددديف  المجدددود الحجدددة ال ددد
هددد . بحددل إلدددب  261هدددد صتددوفب بهددي ادددكة 206الكللدديبوبغ صلدد  بم يكدددة رللدديبوب اددكة 

الحجيزصم   صالشيي صالا اق ف  طاب الح يث ا صاين أحد  أ مدة الحد يث صحايظد  ا 
ا تدد    امددي،   دد ه صمدد  بادد هم لدد  بيلتضدد ي صاإلتضددين فدد  هددذا الااددم ا مدد  شدد،و   

بدد  باهويدد  ا صأحمدد  بدد  حكسددل ا صاددا،  بدد  مك ددوب ا ص ،دد هم ا صمدد   ال بدديب إاددحيق
 الذي  بصصا  ك  الت مذغ صأبو حيتم ال ازغ صاب   زيمة .

ص اددين إميمددًي جادد،ًل مهيبددًي ا  ،ددوبًا  اددب اللددكة ذابَّددًي  كهددي ا تتامددذ  اددب البخدديبغ صأفدديد 
إميمد  البخديبغ مك  صالزم  ا صهجد  مد  أجاد  مد   يلاد  ا صادين فد   ييدة امد  مدع 

 حتب قيل ل  يومًي : د ك  أقسل بجاك يي إميي المح ث،  صطس،ب الح يث ص اا  .
 ثكي، الاامي،  ال  :

أثكب أ مة الاام  اب اإلميي ملام ا صق م  أبدو زب دة ص أبدو حديتم  ادب أ مدة   د ه . 
ا  صقيل شلخ  محم  ب   س  الوهي  الا ا، : اين ملام م   امي، الكيس صأصعلة الاام

مددي  امتدد  إال  ،دد ًا ا صقدديل ملددامة بدد  قياددم : ثضددة جا،ددل الضدد ب مدد  ام مددة ا ص قدديل 
 الكوصغ: أجماوا  اب جللت  صاميمت  ا ص او م تست  صحذق  ف  ال كاة صتض م  ف،هي .

 مؤلايت  المطسو ة
 * صحلا ملام    
 * التم،،زا صهو اتي  ف   ال الح يث    
 * ال كب صامامي،    
 مكا دا  صالوح ان* ال    

 صل  اتب ماضودسا مكهي :
 * طبضي  التيبا،  صبجيل   صس ب  الزب،     
 * أصالد ال حيبة    
 * اإل وس صام وا     
 * امق انا    
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 * أصهيي المح ث،     
 * ذا  أصالد الحل،     
 * مشييخ ميلك    
 * مشييخ ال وبغ     
 * صمشييخ شعبة    
 صفيت 

م بدد  الحجدديج بكللدديبوب يضددوي باضدد  حاضددي  الااددم التدد  يؤمهددي طلبدد  ظددل اإلمدديي ملددا
صالمحسون للميع أحيديث الكس  صاب    ال  صااما صم  أشه  تلم،ذه الذي  بحادوا 
إلل  أبو عللب الت مذغا صيح،ب ب  صي  ا صاب   زيمة صأبدو باد  محمد  بد  الك د  

حتب إن الا،اة الت  تدوف  ف،هدي  الجيبصدغ ص ، هما امي شغل صقت  بيلتاللف صالت كلف
كددين مشددغوال بتحض،ددق ملددالة  املددة    دده لدد  فدد  مجاددس مددذاك سا فددكه  لبح هدددي 

 261مد  بجدب  25صق ب ل،ا  ف  البحثا ل ك  لض  بب  قسل أن يكدساج ال دبيح فد  
يا صهددو فد  الخيملددة صالخملدد،  مد   مدد ها صدفد  يددوي اإلثكدد،  875مدد  مدييو  6هدد = 

 ف  رلليبوب ف  مضس ت  بك    بيد
 كتيب  ال حلا : 

صكَّف اإلميي ملام اتسدًي ا ، س ا صأشه هي صحلح  الذغ صدكا  فد   مدس  شد س ادكة 
 ا صق  تااب ف  ت صيك  بيلبخيبغ بحم    فام ي ع فل  إال مي صا  ك ه .

صقدد  جمددع ملددام فدد  صددحلح  بصايددي  الحدد يث الواحدد  فدد  ماددين صاحدد  ال بدد از الاوا دد  
تيب  ا صلذلك فإر  ي صغ الح يث فد  أرلدب الموا دع بد  صيجمدع ط قد  االاكيدية ف  ا

صأاير، ه ف  ذلك المو عا بخل  البخيبغ فإر  ف ق ال صايي  فد  موا دع مختاادة ا 
ف كلع ملدام يجادل اتيبد  أادهل تكديصاًل ا ح،دث تجد  جملدع طد ق الحد يث صمتورد  فد  

لددين امحادديي ا صااددتكبيط مو ددع صاحدد  ا صصددكلع البخدديبغ أك دد  فضهدددًي ؛ مردد   كددب بس
الاوا   صالك دي  ا ممدي جااد  يدذا  ادل بصايدة فد  البدي  الدذغ يكيادسهي ا فاد ق بصايدي  

 الح يث ا صي صي  ف  ال موط  بإاكيد ج ي  أي ي.
 54صاتي  صحلا ملام مضلم إلب اتب ا صال اتي  يضلدم إلدب أبدوا  ا ص د د اتبد  

 التال،  .كتيبدًي ا أصلهي اتي  اإليمين ص   هي اتي  
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 ح يً ي . 7275ح يث ا صبيلما ب رحو  4000ص  د أحيدي   ب صن الما ب رحو 
 م  ش صح صحلا اإلميي ملام :

 ( المكهيج ف  ش ح الجيمع ال حلا لاحل،  ب  الحجيج:1)
هد( ا صهو ش ح صاب جمع   س 676صهو ش ح لمميي الكوصغ الشيفا  المتوفب اكة ) 

 صحلا ملام.ش صح ابضت  ا صم  أشه  ش صح 
( الماام باوا   اتي  صحلا ملام:صهو ش ح الميزبغ أب   س    محمد  بد   اد  2)

 هد . 536المتوفب اكة 
( إكمدديل المااددم فدد  شدد ح صددحلا ملددام : صهددو شدد ح لاضي دد  علدديض بدد  مواددب 3)

 هد(.544اللح س  اللست  إميي المغ   الميل   المتوفب اكة ) 
اتي  ملام: ش ح أبد  العبديس أحمد  بد   مد  بد  ( الماهم لمي أشال م  تاخلص 4)

 هد( .611إب اهلم الض طس  المتوفب اكة ) 
( إكميل إكميل الماام : صهو ش ح امب  الميل   صهو أبو  س    محمد  بد   الادة 5)

هدد( ا 728م  أهل تورس د صامب  رلبة إلدب " أبدة " مد  قد   تدورس د المتدوفب ادكة ) 
 صعليض صالض طس  صالكوصغ . جمع ف  ش ح  ب،  الميزبغ 

( ال يبيج  اب صحلا ملام ب  الحجيج :صهو ش ح جلل ال ي  الل،وط  المتوفب 7)
 هد(.911 يي )

 هد(.926( ش ح شلخ اإلالي زا يي امر يبغ الشيفا  المتوفب )6)
هدد( صشد ح  فد  1016( ش ح الشلخ  ا  الضيبغ الحكا  رزيل ماة المتوفب ادكة ) 5)

 أببع مجا ا  .
  ـــــــــــــــ
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 الحافظ البيهقي
 

 الشلخ رييف هيشم ال علس « بضام 
[ ب  مواب الس،هض  ف  شدعبين 1صل  أبو با  أحم  ب  الحل،  ب   ا  ب   س     

ص ديش أببادًي صادبا،  ادكة  -[ 3 لد ص جد د  –[ بض ية 2اكة أببع صثمير،  صثلثمي ة 
[ 6[ مكهدي إلدب ) ب،هدق ( 5[ صحمل 4وب صتوف  اكة ثمين ص مل،  صأببامي ة ف  رلليب

 ف ف  بهي.
صقدددد   دددديش فدددد  زمدددد   يصددددف بدددديلات  التدددد   دددد به أمواجهددددي بددددلد اإلاددددلي فدددديبتاب 
الملامون بلً،ا  ظلمًي صصيبصا طوا ف صأحزابًي يطا  با دهم فد  باد  حتدب طمدع 

[ ماددك الدد صي بددلد الشدديي بج،وشدد  الجدد ابس  اددب حدد،   ااددة مدد  7فد،هم أ دد الهم صهدديجم 
 لملام، .ا

ع ال  ح الشيمخ الذغ بكيه بجيل  صلو ال مي ق ب ف  اتي  لجيز السلد صامموال صص  
 ص قوا مي  يه صا    ال .

[ ر ف م يكة 8صف  الوقه الذغ يهيجم ال صي فل  الشيي تحيص  م يكة الب  س صيبيع 
يصبهديا ) ال هي ( باش ي  ألف ديكديبا صيد  ل طغ لبدك م يكدة رللديبوب ص  اادين صمدي ج

صتتج د الات  ف  ال صقه صح،  ب،  أهل اللكة م  جهة صالشلاة صال اف دة مد  جهدة 
[ امت ال ال م  صبد إلب بغ اد 9أ     م  الذ   قاو  الكيس صتخاخل امم  صرهب 

فشيع الغل، صقل  الموبدا صلا  الخطبي، ال اف دة صامشدي  س  ادب المكديب  صرحد   د  
[ الس،هضدد  بادديلت  إلددب  م،دد   سدد  10  ااددين صأباددل  المكيصددب الشدديفعلة ف ددج أهددل 

الماددك ال كدد بغ التدد  دافددع ف،هددي  دد  أهددل اللددكة  يمددة ص دد  امشددا غ صمددي رلددب إللدد  
 يصة دفي ًي قويًي لم يت ل ف  راس الوزي  ال ك بغ إال أثد ًا  الدلًي فتمديد  فد  ظامد  

ل اممد  مدد  بادد ه ص د  صأردد  صلدم يابدد  باددل مدي اتددب إللد  حتددب مددي  ) طغ لبدك ( صارتضدد
إلددب ابدد  أ لدد  ) ألددب أباددلن ( الددذغ رضددم  اددب ال كدد بغ أ ميلدد  فاددب   الدد  صقتادد  
صأاك  أم  الوزابس إلب ) رظيي الماك ( الذغ ارت   لاشيفعلة صأبطل مدي ادين مد  ادب 

 امشا ية.
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دًي أن تراد د الحدواد  بضد ب اإلهتمديي بما فدة مد   تاث، هدي  ادب رالد  الممادؤس  صللس مهم 
يرًي صصب ًي صرزاهة صحبًي لالكةا الت  ر ب رال  لا فيع  كهي صالتملك بهي فجمع ال إيم

مددي تح دددل  الدد  للجادددل مكددد  مكهجددًي يتلدددم بيلتملددك باددد   صثلضدددة تلددتم  الهددد غ مددد  
مشايس الكسوس فت شف الظلي ال  لف الذغ هلم   ادب ببدوع امبض صأحيطهدي مد  ادل 

 الجيهالة. جيرب بلسب المطيحكة المذهسلة صالتا بي 
صهاذا ر اه يم   قر مًي ف  ت الخ اماس الت  قيي  ا،هي ص ح اإلادلي فدالف ال تدب 
صجمع ف،هي مي لم يتهلا لغ، ه جما  فياتو ب ال  ،  ممي يتااق بيلاضي د  صاللدكة صالاضد . 
صاين جل اهتميم  متيباة مي أث     الشيفا  با  أن ثسه لد  تملدا  بيل تدي  صاللدكة 

  ه ف  ذلك.صأر  فيق  ،
 

صلدم ياد  الس،هضد  بيل جدل الددذغ يطدوع الك دوص لمذهبد  امددي فادل  ،د ه صارمدي    دد  
 مكهي أامب م  أن يتح    ك  بم ل ذلك.

[ مدي 11صللس   يبًي أن يلاك هذا اللدس،ل صهدو يتبدع إميمدًي تملدك بيللدكة صأصصدب بهدي 
 باغ  مكهي صمي لم يساغ ا حتب  اق قول  ب سو  مي  ا   ال  مكهي.

أ ف إلب ذلك تاال  الاام    أ مة ب زصا فد  مكديح  اإلجتهديد ف دين ادل صاحد  مدكهم 
 جسل شيمخًي تتحطم  ك ه أمواج التا ب.

صق  ارااس ذلك  اب مؤلايتد  فجدي،  صدوبس صديدقة لاتاس،د   مدي يكطدوغ  الد  رالد  
مدد  حددب صاي دديب لالددكة  اددب  ، هدددي صم،ددول رحددو الحددق صان أد  إلددب مخيلاددة اإلمددديي 

[ مذهبد  13[ تولب ال فيع  ك ا صاشته  بحب  ل ا ف دكف الت ديرلف لك د س 12 الذغ
حتب اشته     إميي الح م،  قولت  المشهوبس " مي م  شديفا  المدذهب إال صلاشديفا  

[. صقدديل الدددذهس :" إن 14 الدد  مكدد ا إال أحمدد  الس،هضددد  فددإن لدد   اددب الشددديفا  مكدد  " 
[ صبجددا أردد  16صبد   الدد  اللددبا  [ا 15الس،هضدد  أصل مدد  جمددع ر ددوص الشدديفا  " 

[ بمي رضا     الس،هض  رال  صأر  17    م  جمع ر وص ا صأي ه الل،  أحم  صض  
[ اددبض  مؤلاوهددي إلددب جمددع ر ددوص الشدديفا  ف،هددي صالظدديه  أن 18ذادد  ثلثددة اتددب 

مددي فدد   -أص اددل  -الددذهس  قدديل ذلددك فدد  حضدد  بي تبدديب ااددتلايب  فدد  م ددكايت  أك دد  



 817 

صبهذا تجتمع امقوال الت  اتاضه  اب تاوق الس،هض  ف  هذا الم دميب كتب الليبض، ا 
  اب ال م  شيبل فل .

 ) صايت  (
[ :" اددين اإلمدديي الس،هضدد  أحدد  أ مددة الملددام،  صهدد اس المددؤمك،  صالدد  يس 19قدديل اللددبا  

إلب حسل   المت، ا فال  جا،لا حيف  اس، ا أصول  رحوغ زاه  صبعا قيره  ا قي م 
[ مددد  جبددديل الاادددما أ دددذ الاضددد   ددد  ريصددد  20المدددذهب أصدددواًل صف ص دددًي جدددسًل بك ددد س 

الامدد غ صقدد أ  اددم ال ددلي  اددب مددذهب امشددا غ ثددم اشددتغل بيلت ددكلف بادد  أن صدديب 
أصح  زمير  صفيبس م، ارد ا صأحدذق المحد ث،  صأحد هم ذهكدًيا صأاد  هم فهمدًيا صأجدودهم 

 ق يحة ". هد .
زميردد ا صفدد د أق اردد  حاظددًي صاتضيرددًيا صثضددةا ص مدد س صقدديل ابدد  ريصدد  الدد ي :" اددين صاحدد  

 [.هد21" 
 [. هد.23[ اب   ا ين:" اين قيراًي م  ال رلي بيلضا،ل " 22صقيل 

 ) ام  (
لددم تددذا  اتددب التدد اجم الددف بدد أ الس،هضدد  حليتدد  الااملددة امددي لددم تاطكددي ف دد س صا ددحة 

صشدددغا  بيلبحدددث الماددديلم  ددد  أاددد ت  صطاولتددد  صالدددف رشددداا ل كهدددي لدددم تغادددل اهتميمددد  
[ صالحجددديز فتاضدددب مددد  24صاإلطدددلع الدددذغ جيزبددد  حددد صد ق يتددد  إلدددب الاددد اق صالجبددديل  

 [. 25 امي هي ال  ،  صق  بب    دهم  اب المي ة 
[  دد  أبدد  الاددتا 26فا ددذ  دد  شددلخ  أبدد   سدد    الحدديكم  اددم الحدد يثا صأ ددذ الاضدد  

 هد (.444[ . )   27ريص  ب  محم  الام غ الم صزغ  
 [ :" جمع ب،   ام الح يث صالاض ا صبلين  ال الح يث ".28 س  الغيف   صقيل

 [ :" جمع ب،  ما فة الح يث صالاض  ". هد.29صقيل اللماير  
صم  الغ يب أن يضول الذهس   ك :" دا  ت  ف  الح يث للله اس، س ل   بدوبل لد  فد  

 [. 30م صييت " 
صالما فددة التيمددة بيمحيديددث صمددي  اددب ب ددم مددي لملددكيه فدد  اتبدد  مدد  اإلطددلع الوااددع 

 يتااق بهي.
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صب م مي تض ي م  أقوال الاامي، صشهيداتهم ل  صتض يم  ف  ما فة الح يث صب م مي أث  
 [ تا،  م   اهتميم  صاشتغيل  بهذا الاام مكذ ح اثت  صراومة أظيف ه.31 ك  م  أقوال 

تماكدد  مدد  اإلطددلع صامددي ااددتغ بكي اددلي الددذهس   كدد  رضددف حددي  ي  أمدديي تالدد،   دد ي 
[ا صقدد   امكددي 32 اددب )اددك  الكلددي   ( ص ) اددك  ابدد  ميجدد  ( ص ) جدديمع الت مددذغ ( 

مدد   ح صدد  صاهتميمدد  باتددب اللددكة صمددي قدديي بدد  مدد  بحددل    يدد س لاتح دد،ل صجمددع 
 المااومي .

 ) م كايت  (
 با  أن جي  الس،هض  أقطديب امبض طابدًي لااادم صالتضدب بديل  ،  مد  الاامدي، صرهدل مد 

[ صأ دددذ ياتدددب ال ادددي ل 33مدددوابدهم المختاادددة حتدددب فددديق ال  ،ددد  مدددكهم  ددديد إلدددب باددد ه 
ألدف جدز،ا مكهدي مدي هدو فد  الحد يثا صمكهدي  -فلمدي ق،دل  -صيؤلف ال تب حتب باغه 

مي جمع ب،  الاض  صالح يث صمكهي مي ارا د بيلاضي  ا صلض  بوبل ل  ف  مؤلايت  حتدب ال 
ال  ،  صمي لم تزس  ك  أ د،  البديح ،  يت قسدون لد   يايد يلتغك   كهي ملام فكش  مكهي

 الا ص لكش ه صب   لللتضب م  رها  الاذ .
د المت جمون  ك  ال  ،  م  اتب  الالمي مي اتب  الل،  أحمد  صدض  فضد  ذاد   صلض     
م  مؤلايت  صاح ًا صثلث،  مؤلادًي ل كد  اقت د  فد  التا يدف بهدي  ادب مدي اتبد  اللدبا  

ا  صج،ددزس مخت دد س صلهددذا اددكذا  أهددم تاددك المؤلاددي  مددع التا يددف  كهدديا صهدد  عبدديب 
  -بهي:

 اللك  ال س   . -1
صهددو أهددم مؤلايتدد  صشدده  لدد  اللددبا  بضولدد :" مددي صددكف فدد   اددم الحدد يث م ادد  تهددذيبًي 

[ اللدخيصغ 35[ صذاد ه 34صت ت،بًي صجودس" فاق  قول شلخ  الذهس  " لدلس محد  م اد  " 
تا   ك  الاتلايب  مك   أحيديدث امحادييا بدل ال تاادم  م  اتب اللك  صقيل:" فل 

ف  بيب  م ا  صلذا اين حض  التضد يم  ادب ادي   اتدب اللدك   -امي قيل اب  ال لح -
 صل   ق مه تاك لتض يم م كا،هي ف  الوفيس صمزي  جللتهم".

[ الماددد :"لم ي دددكف فددد  اإلادددلي م اهمدددي " صياكددد  اللدددك  ال سددد   36صقددديل الاددديدار  
 لك  ال غ  ".صال
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أغ ال  -صقدديل أبددو  سدد    محمدد  امم،دد  ال س،دد  فدد  تالدد،  اددلي اللددخيصغ المتضدد ي 
[ صقد  جمدع 37تتجيصز أرده  د  اتدي  اللدك  ال سد   صال حيجدة لدك فد  طادب  ،د ه " 

ف  مؤلا  اللك  مد  أقدوال ال ادول صداب    الد  صادام صأفايلد  صتض ي اتد  صموقوفدي  
يباون ف دين موادو ة اسد   فد  الحد يث صقد  بتبد   ادب أبدوا  ال حيبة صمي أباا  التد

[ا صاشتغل ب  با  الاامي، في ت  ه ال م  إب اهلم ب   ا  الما ص  بيب  38الاض  
[ صالحدديف  الددذهس  )   39هددد( فدد   مددس مجادد ا  744 سدد  الخدديلق ال مشددض  )   

لخ  دل، هدد( صصدكف الشد 974هد( صالشلخ  س  الوهي  ب  أحم  الشدا ار  )   748
هدد( اتيبدًي ادميه ) الجددوه   750الد ي   اد  بد    مدين الماد ص  بدديب  الت امدير  )  

الكض  ف  ال د  اب الس،هض  ( صهو مطسوع فد  حيشدلة اتدي  ) اللدك  ال سد   ( صأك د ه 
 [  ال  صمكيقشي  ل  صمبيح ي  ما .40ا ت ا ي  

 879غدي الحكاد  )   [ زي  ال ي  قيام ب  قطاوب41صلخص اتي  ) الجوه  الكض  ( 
هد( ف  اتي  اميه ) ت جلا الجوه  الكض  ( صق  بتبد   ادب حد ص  الماجدم صبادل فلد  

 إلب ح   الملم.
 ) ما فة اللك  صاآلثيب (: -2

فدددل يلدددتغك   كددد  فالددد   -ما فدددة اللدددك  صاآلثددديب -[ :" صأمدددي الما فدددة42قددديل اللدددبا  
ما فدة الشديفا  بيللدك  صاآلثديب شيفا ا صاماه الشلخ اإلميي بحمد    يضدول: مد اده 

 ". هد.
صالحق أر  ال  كب لاال  شيفا  ص ، ه  ك  لمي جمع فل  مد  أحاديي يلدت ل  ا،هدي بمدي 
ف  ال تي  صاللكةا صيدوازن فلد  بد،  أقدوال الاضهدي، صيدذا  أدلدتهم صيسد،  ال دحلا مكهدي 

 صال علف.
صقد   دمك  الدد د فهدو بد صن بيدب مد  مواددو ي  اتدب الاضد  المضديبن قدل أن تجدد  م اد  

[ الغيبس  اب الشيفا  43 اب أب  جاا  أحم  ب  الم  الطحيصغ الحكا  الذغ ش  
 صأصحيب . 

صيددات   ددم  البحددو  تا يددف ايمددل باتددي  ) ما فددة اللددك  صاآلثدديب ( رشدد،  فلدد  إلددب 
 رلخ  صموا اهي. 
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صقددد   ددد ج فلددد  مؤلاددد  مددددي احدددتج بددد  الشددديفا  مدددد  امحيديدددث فددد  امصدددول صالادددد صع 
، هي التدد  بصاهددي بهددي مددع مددي بصاه ملتارلددًي بدد   ،دد  ماتمدد   الدد  أص حادديه لغ،دد ه بااددير

 مج،بًي  ك .
صق  ت ادم الس،هضد   ادب تادك امحيديدث صام بديب بديلج ح صالتاد يل صالت دحلا صالتاد يل 
صأ ي  إلب با  مي أجما  الشيفا  مي يال ه م  الي  ، ه صالب با  مدي بصاه مدي 

 يضوي  م  بصاية  ، ه.
ب،  فل  أن الشيفا  لم ي  ب بيبًي ب صاية مجهولة صلم يس  حامًي  اب حد يث ماادول ص 

صأر  ق  يوبده ف  البي   اب بام أصل الح يث بإي اد مي  ك هم م  امادير،  صا تمديده 
  اب الح يث ال يبه أص  ، ه م  الحجج.

مدي ياادل صأر  ق  يئق ببا  م  هو مختاف ف    الت   اب مدي يدؤدغ إللد  اجتهديده ا
  ، ه.

صأردد  لددم يدد ع اددكة ل اددول ه  صدداب ه   الدد  صاددام باغتدد  صثستدده  كدد ه حتددب قيدهدديا 
صهادددذا رددد   مض ددد ه مددد  تددداللف ) ما فدددة اللدددك  ( يتجادددب فددد  مض متددد  الطويادددة التددد  

 ص بهي اتيب .
 اتي  ) المبلوط ( : -3

م اد  ".  [:" صأمي المبلوط فد  ر دوص الشديفا  فمدي صدكف فد  رو د 44قيل اللبا  
صألادد  الس،هضدد  للجمددع اددلي الشدديفا  صر وصدد  م ددسوطة بادد  مددي  دديق صدد به ممددي 

[ م  اإل تل  ف  ر وص الشيفا  صاي اد الحاييدي   كد  دصن 45صج ه ف  ال تب  
ت سها فحما  ذلك  اب رضل مبلوط مي ا ت  ه المزر  م  الي الشيفا  صأدلت   اب 

 [. 46ت ت،ب المخت   
 ي، صال اي  ( :اتي  ) امام -4

قديل اللدبا :" صأمدي اتددي  امادمي، صال داي  فددل أ د   لد  رظ،دد ًا ".هدد. صألاد  الس،هضدد  
 لسلين أامي،   تايلب صأدلتهي م  ال تي  أص اللكة أص اإلجميع.

صبد أه بيل كددي،  اددب   ثدم ذادد  أاددمي،   تاديلب التدد  مدد  أح ديهي د ددل الجكددة صببددب 
 [. 47أبوا ا صذا  أن هكيل أامي،  ،  هذه   تايلب ماير  تاك امامي، بخملة 

 اتي  ) اإل تضيد (: -5
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صاتدددي  شدددداب  -صاتدددي  دال دددل الكسددددوس -اتدددي  اإل تضدددديد -[ : "صأمددددي48قددديل اللدددبا  
فاقلددم مددي لواحدد  مكهددي  -صاتددي  الدد  وا  ال س،دد  -صاتددي  مكيقددب الشدديفا  -اإليمددين
 رظ،  ".

لد  مدي يجدب  ادب الماادف ا تضديده صاإل تد ا  بد  صاتي  اإل تضيد اتب  الس،هضد  ل،سد،  ف
 مع اإلشيبس إلب أط ا  أدلت .

صقددديل المؤلدددف رالددد :" هدددذا الدددذغ أصد كددديه هدددذا ال تدددي  ا تضددديد أهدددل اللدددكة صالجمي دددة 
 صأقوالهم ".

صهدو الشددك اتددي  رفددلس فدد  مو ددو   يتلدم بللاددة امادداو  صالكضدديش الهدديدئ صقددوس 
اتب  فلمي يجب  اب الماادف ا تضديده صاإل تد ا  بد  امدلة. صق  جما  م  تواللا  ممي 

 [. 49ماتزمًي مي فل  اإل ت يب 
 [ ) دال ل الكسوس صما فة أحوال صيحب الش ياة ( :50اتي   -6

ت ام فل     مول  ال اول صاب ه   ال  صاام صرشات  صش   أصا  صصفيس أبلد  صأمد  
 صج ه.

  الدد رلي صادد، س حليتدد  مكددذ صالدتدد  حتددب ص ذادد  فلدد  صددايت  الخاالددة صالخاالددة صزهدد ه فدد
 صفيت ا تبيش،  با ت  صالماجزا  الت  ظه    اب ي ي .

صباز ف  مبيح    اب الماجزا  ص وابق الايدا  فدذا  ف،هدي أحيديدث جاهدي صدحلحة 
 [. 51صبا هي فل  مضيل 

صهددو اتددي  مدد  أجمددع ت دديرلفا مؤلادد  لمددي أصبده فلدد  ص كددب بدد  صقدد  ا تمدد  فلدد   اددب 
 ليبض،  ل .كتب ال

 [: 52اتي  ) شاب اإليمين (   -7
[ أبد   سد  53صهو اتي  اس،  فد  اده مجاد ا ا اتبد  الس،هضد   ادب رمدب ) اتدي  ( 

هد( ف  بلين شاب اإليمين المشيب إل،هدي فد  403  الحل،  ب  الحل  الحالم  )  
إلدد  حد يث بادول   صداب    الد  صادام "اإليمددين ب دع صادباون شدعبة أف داهي ال 

[ صلم يجمدع 54إال   صأص اهي إميطة امذ     الط يق صالحلي، شعبة م  اإليمين" 
تاك الشاب ثم ياام  ا،هي صاح س تاو ام    صارمي أصبد الم  ما ًل  د  ادل صاحد س 
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مكهددي ملددتوفلًي أدلتهددي صشدديبحًي لهددي فدد  جملددع ال تددي  صقدد  زاد  اددب ) اتددي  ( الحالمدد  
 هي م اب ال صايي .ذا  اماير،  الت   ا،

 [: 55اتي  ) مكيقب الشيفا  (  -8
صهو أجمع مي بأيه مد  اتدب مكيقدب اإلمديي الشديفا ا صقد  رضدل فلد  مؤلاد   مد  اتدب 

هد(ا صأب  الحل  محم  ب   س     327كيب  أب  حيتم )   -قسا  ف  ت جمة اإلميي
 هد(. 454ال ازغ )  

ن دصن الملديس باحد  صادان م جدع ذلدك صيت ا فل  تحمل  الش ي  لاشيفا  صمذهب  أ
 اقتكيع الس،هض  بتملك الشيفا  بيل تي  صاللكة صأر  أق   ام مة مكهمي.

صبد أ اتيبدد  بددذا  مددي لضدد يش مدد  الخ دي ص ال اددلمي بكدد  هيشددم صبكدد  المطاددب ل،دد لل 
  اب مايرة الشيفا  صرلب .

لا  صا تددد ا  صقدد  ذاددد  فلددد  مولددد ه صرلدددب  صتاامددد  صتاالمددد  صت ددد ف  فددد  الاادددم صت دددير
 امي، ده ه با ا ا صممي يلت ل ب   اب اميل  ضا  صزه ه ف  ال رلي صصب   صاشدتهيبه 

 بخ يل الخ، ا صمايبي ام لق. 
 [. 56صق  أصبد فل  أحيديث صحلحة صأ    ال تخاوا م  مضيل 

صقدد  رضدددل ا ،ددد  مدد  المدددؤلا،   ددد  اتددي  ) مكيقدددب الشددديفا  ( بددل ادددين جدددل اتيبددديتهم 
ن الس،هضدد  لددم يتدد ل شدد،ئًي ممددي لدد  أدرددب  لقددة بيلشدديفا  إال صذادد ه إلددب ملددتضيس مكدد  م

 جيرب الت سه م  ال صايي .
 [: 57اتي  ) ال  وا  ال س،  (  -9

ألاددد  الس،هضددد  إجيبدددة للدددؤال أحددد ا إ وارددد  فددد  أن يجمدددع لددد  مدددي صبد مددد  ام بددديب فددد  
ص  ا مهددي أحدد ًا مدد  امدعلددة الم جددوس التدد  د ددي بهددي باددول ه  صدداب    الدد  صاددام أ

أصددحيب ا صقدد  ذا هددي بااددير، هي صقدد  بتبدد   اددب ت ت،ددب اتددي  المخت دد  المدداثوب مبدد  
 با  محم  ب  إاحيق ب   زيمة صأ ي  إلل  زييدا  لم يا ض لهي اب   زيمة.

 ب أ اتيب  بذا  مي لا  ي، صالذا  م  امج  صال وا .
 اتي  ) ال  وا  ال غ،  (:صلم أقف  ال . -10
 [: 58تي  ) الزه  ال س،  (  ا -11
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ذادد  فلدد  أقددوال اللدداف صالخاددف ب دد  ه   ددكهم فدد  ف دد،اة الزهدد  صالا،تدد  صأردد  فدد  
 ق   اممل صالمبيدبس بيلامل ال يلا.

 [: 59اتي  ) إثبي   ذا  الضس  صاؤال الما ،  (   -12
ضس  صاؤال أصبد فل  امدلة الش علة م  ال تي  صاللكة صأقيصيل اللاف إلثبي   ذا  ال

 الما ، ا صق  ب،  أن ذلك جي ز  ضًل امي جيز ش  ًي.
 [ : 60اتي  ) أحايي الض  ن (   -13

بيلمادير  ال الالدة  - ام  -جمع الس،هض  فل  م  ر وص الشيفا  مي ي ل  اب مسال
 ف  الض  ن.

صمض   ال تي  ظديه  مد   كوارد  صهدو م دل اتدي  ) أحاديي الضد  ن ( مبدب باد  أحمد  
 ا صاتي  ) أحايي الض  ن ( مب  با  ب  الا ب .-الج يص -ال ازغ  ب   ا 

 [: 61اتي  ) الم  ل (   -14
صهدو مد  ادميع  س،د    بد   مد  يحد  بدد   مد  ال جد  ص دب تضد  الد ي  أبد   مدد  

 ص  مين ب   س  ال حم  ب    مين ب  مواب أب  ر   الك  غ الشه صزبغ.
  اللك  إلب الس،هض . ص ب الكلخة دق،ق ص اب ال تي  با  اللمي ي  صف     ه ذا

متد ا ل با د  فد  باد ا ص ا،هدي ادمي ي  ابد  ال دلح صالحديف  المدزغ صاددمي ي  
 أ   .

 [ : 62اتي  ) الباث صالكشوب (   -15
صهو بخب محم  ب   س  الازيز ب  محم  ف   ،زان فد  ادكة أببدع صأبباد،  صثميرمي دة 

 ص ال  با  اللمي ي .
 [: 63أحيديث امي (  اتي  ) تخ يج  -16

 صق    ج فل  أحيديث اتي  ) امي ( ح ي ًي ح ي ًي مع اك ه صالتاا،ق  ال .
 [: 64اتي  ) الخلفلي  ب،  الشيفا  صأب  حكلاة (   -17

 ذا  فل  مي ا تاف فل  أبو حكلاة صالشيفا  ف  امحاييا صق  بتب   اب أبوا  الاض .
 شيفا  (:اتي  ) بلين  طا م  أ طا  اب ال -18

 )  ام  بم طاا الح يث (
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م  اإلطلع  اب مي اتب  الس،هض  ت بل ما فت  باام م طاا الح يث صهدو يتادق فد  
 جملع الضوا   الت  قا هي  امي، الم طاا مع جمهوبهم صال   س الغيلبة مكهم.

صقد  يخد ج  د  قوا دد هم أحليردًي ل كد  ال ياتددا أن يادود إلدب اإللتددزاي بمدكهجهم حتدب فلمددي 
 يلاهم فل  أحليرًي أ   . 

صأصدد ق م دديل  اددب هددذا مددي اتاددق  الدد  جمهددوبهم مدد  اإل ت دديب  اددب ال مددز ) ثكددي ( 
 ال ال  اب الاال )ح ثكي( صق  تزاد )ال ال(  اب ال مز ) ثكي ( فت ون العبيبس )دثكي(. 

 صق  تحذ  ال ي، فت ون العبيبس ) ري (.
ي ( ال ال  اب الاال ) أ س ري ( صق  تزاد صمي اتاضوا  ال  أي ًي م  ااتاميل ال مز ) أر

 ال ا، با  املف فت ون العبيبس ) أبري (.
صفدد  اددل مددي تضدد ي مدد  اإلصددطلحي  يختاددف الس،هضدد   دد  الجمهددوب صيلددتامل بمددوزًا 
أ دد   مشددتضة مدد  مسكددب امفادديل الم مددوز لهددي فلضددول فدد  حدد ثكي ) دثكددي ( ياكدد  بزيدديدس 

 ح   )ال ال(  اب اصطلح الجمهوب.
 صاذلك فإر  يزي  ) البي، (  اب ال مز ) أري ( فلضول ) أبكي ( بتض يم البي،  اب الكون.

صق  صج ريه ف  مؤلايت  يلتامل ال مز ام ،  با د س ب،كمدي لدم يلدتامل ال مدز امصل إال 
ردديدبًاا مددع أردد  لددم يخدد ج  دد  ااددتاميل الجمهددوب لهددذي  ال مددزي  بيل الددة صارمددي ي جددع 

ييتد  الادلمي بمدز ) ثكدي ( فإرد  لدم يلدتامل  ،د ه فد  الكلدخة التدد  إل،همدي فد   يلدب بصا
ب،  ي غ صال ف   يلب اتب  إال ف  با  الموا ع. أمدي بمدز )أبكدي( صلدم يلدتاما  فد  

 بيق  اتب  امي ااتاما  هكي بل  يلب مي هكيلك مي اتاق  ال  جمهوبهم.
ضويهدي صقد  ردص  ادب ذلدك صال يضسل الس،هض  ال صاية الم ااة إال أن يات  مي يا  هي صي

[ الما فة بضول :" صرح  إرمي ال رضول بيلمكضطع إذا ادين ماد دًا فدإذا ار دم 65ف  اتيبد  
[ بددد  الم ااددد،ل صلدددم 66إللددد   ،ددد ه صار دددم إللددد  قدددول باددد  ال دددحيبةا أص مدددي يتاكددد   

 يايب   مي هو أقو  مك  فإري رضول ب ا صق  م ب بلين ذلك ف  أصل ال تي  ".
------------- 

أحمددد  بددد  الحلددد،  بددد   اددد  بددد   -[ جدددي، فددد  اتدددي  امرلدددي  لالدددماير  تلدددم،ت  1 
 (. 101فض ي صأ  ا صهو  طا ظيه . ارظ  ) امرلي  ص -مواب ب   س    

 (. 3/3[ ارظ  ) طبضي  الشيفعلة ال س   2 
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[ )  ل ص ج د ( ب م الخي، الماجمدة صاداون اللد،  المهمادة صفدتا الد ا، صاداون 3 
لد  الجدلم صاداون الد ا، صفد     هدي الد ال المهمادة ق يدة مد  ريحلدة ) ب،هدق ( الواص صا

 (. 3/3ذا ه اللبا  ف  ) طبضي  الشيفعلة ال س   
[ ) رلليبوب ( بادتا الكدون صاداون اللدي، صفدتا اللد،  المهمادة صاداون املدف ص دم 4 

 البي، الموح س.
 ".قيل اب  امث،  :" ه  أحل  م ن   ااين صأجماهي لاخ، ا  

صقددديل يددديقو :" ) رللددديبوب ( صالايمدددة يلدددمورهي ) رشددديصب ( صهددد  م يكدددة  ظلمدددة ذا  
ف ددي ل جلددلمة مادد ن الا ددل، صمكبددع الاامددي،... صاددين الملددامون فتحوهددي فدد  أيدديي 
  مددين بدد   اددين ب دد     كدد ... صق،ددل أرهددي فتحدده فدد  أيدديي  مدد  ب دد     كدد  

 (. 5/331( ص ) ماجم السا ان  3/341 اب ي  امحكف ب  الس ". ارظ  ) الابي  
 (. 3/1143[ ارظ  ) تذا س الحايظ 5 
[ قدديل يدديقو :" ) ب،هددق ( ريحلددة اس،دد س صالددوبس صاادداةا ا ،دد س السادد ان صالامدديبس مدد  6 

رددواح  رللدديبوبا تشددتمل  اددب ثلثمي ددة ص شدد ي  ق يددةا صايردده ق ددستهي أصاًل )  لدد ص 
الا ل، صالاامي، صالاضهدي، صامدبدي، ج د ( صق  أ  جه هذه ال وبس م  ال يح ب م  

 (. 2/346". ) ماجم السا ان 
 (. 7/349[ ارظ  ) ال يمل ف  التيبيخ 7 
 (. 7/353[ ) الم جع الليبق 8 
 م  راس الم جع (. 8/97( ا )  8/67[ ارظ  ) ال يمل ف  التيبيخ 9 
 (. 1/18[ ارظ  ) مض مة الل،  صض   اب اتي  ما فة اللك  صاآلثيب 10 
 [ هو اإلميي محم  ب  إدبيس الشيفا   ال  بحمة  .11 
[ صم  ذلدك مدي ذاد ه الس،هضد   د  الشديفا  بحمد    أرد  ادين يك د  ق دي، شد يا 12 

لامدد  صال ي ستدد  . صأشدديب إلددب ا ددتل  الاامددي، فدد  الملددالة صأتددب بخسدد ي  ف،همددي داللددة 
 (1/546ة لاس،هض   اب أن ش يحًي تولب الض ي، لام  . ) ارظ  مكيقب الشيفعل

 (. 3/305[ ارظ  ) شذبا  الذهب 13 
 ( ص ، ه مم  ت جموا    الس،هض . 1/58[ ارظ  ) صفلي  امعلين 14 
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( صاذلك قيل اب   ا ين م ل قول الذهس  ارظد   3/1133[ ارظ ) تذا س الحايظ 15 
 (. 1/76) صفلي  امعلين 

 ( . 3/4[ ارظ  ) طبضي  الشيفعلة لالبا  16 
 (. 1/25ف  مض مت   اب اتي  ) ما فة اللك  صاآلثيب [ 17 
[ ال تب ال لثة ه ا اتدي  ) التض يدب ( لاضيادم بد  محمد  بد   اد  الشيشد  )   18 

فدد  حدد صد امببامي ددة هددد( صاتددي  )جمددع الجوامددع( مبدد  اددهل بدد  الاادد يس الزصزردد  
 تام،ذ امصم.

حل  ب  اهل الايبا  ابد  صاتي  )  ،ون الملي ل ( مب  با  أحم  ب  أحم  ب  ال
 ( . 26ا 1/25ا يج. ) الم جع الليبق 

 ( بت   . 3/3[ ف  ) طبضي  الشيفعلة ال س   19 
 [ هاذا بيلك ب  اب تض ي  ) اين ( أص ياون حياًل م  ال م،  ف  قي م.20 
 (. 3/304[ اب  الاميد ) شذبا  الذهب 21 
 (. 1/85[ ) صفلي  امعلين 22 
   س  الغيف  ب  إامي ،ل قول  " اين الس،هض   اب اد، س الاامدي، [ رضل الذهس   23 

 صبقة (. 11/184قيراًي بيللل،  متجمًل ف  زه ه صصب  " ارظ  ) ا،  أ لي 
[ قددديل يددديقو :" الجبددديل جمدددع جسدددلا اادددم  ادددم لادددسلد الما صفدددة ال،دددوي بيصدددطلح 24 

صهو اصطلح مح   ال الاجم بيلا اق صتلملة الاجم ل  بيلا اق  اب ال أ    اسب  
 (. 2/99يا   ف  الض يم ا صق  ح دري الا اق ف  مو ا  " ) ماجم السا ان 

صظديه  المد  بحمدد    أن الجبديل  اددب الدسلد التد  فدد  شد ق الادد اق ص د   إيدد ان. 
 فام ر د اإلطيلة بكضل الم .

ب [  دد د اماددتيذ اللدد،  أحمدد  صددض  جمي ددة مدد  مشددييخ الس،هضدد  فدد  مض متدد   ادد25 
 (. 9-1/2كتي  ) ما فة اللك  

( صارظدددد  )  1/143[ صدددد ح بددددذلك الس،هضدددد  فدددد  اتيبدددد  ) ما فددددة اللددددك  صاآلثدددديب 26 
 (. 1/76( ص )صفلي  امعلين  3/4طبضي  الشيفعلة ال س   

( ا ) شدددذبا  الدددذهب البددد  الامددديد  3/208[ ارظددد  ت جمتددد  فددد  اتدددي  ) الاسددد  27 
3/273 .) 
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) اللددليق ( صهددو ذيددل  ادددب تدديبيخ رللدديبوبا صرضدددل [  سدد  الغدديف  صدديحب اتدددي  28 
( ا ) ادد،  أ ددلي الكددسل،  3/1133الحدديف  الددذهس  المدد  فدد  اتددي  )تددذا س الحادديظ 

 ( صفل  قول : " اتب الح يث صحاظ  م  صبيه ". 11/185
 (. 101[ ) امرلي  ص 29 
  . صلددددم أقددددف  اددددب قددددول الددددذهس :" دا  تدددد  فدددد 3/3[ طبضددددي  الشدددديفعلة لالددددبا  30 

الح يث للله ا ، س " ف  مؤلايت  إال أن ياون ف  اتيب  ) تيبيخ اإلالي ( صق  صقاه 
  اب صوبت  الت  ف  الجيماة اإلالملة صلم تسال ت جمة الس،هض .

[ مد  ذلددك قولد  " صهددو أرد  مكددذ رشدا صابتدد أ  فد  طاددب الاادم أكتددب أ بديب ادد، ري 31 
صأجمدع  ثديب ال دحيبة الدذي  اديروا  الم طاب صاب    ال  صاام ص اب  ل  أجماد، 

أ ددلي الدد ي ا صأاددماهي ممدد  حماهدديا صأتادد   أحددوال بصاتهددي مدد  حايظهدديا صأجتهدد  فدد  
تم،،ز صحلحهي م  االمهي صم فو هي م  موقوفهي صموصدولهي مد  م اداهي ". )ما فدة 

 ط(. 1/140اللك  
ث صاجتهديدغ صجي، ف  بايلت  مب  محمد  الجدويك  " صقد   ادم الشدلخ اشدتغيل  بيلحد ي

ف  طاب  صماظدم مض دودغ مكد  فد  اإلبتد ا، التم،،دز بد،  مدي ي دا اإلحتجديج بد  مد  
مض مددددة (. صارظددد  )طبضددددي   1/20ام بددديب صبددد،  مددددي ال ي دددا ". ) الم جددددع اللددديبق 

 (. 217 – 3/210الشيفعلة ال س   
ادك  [ قيل الذهس  :" لم يا   ك ه ) اك  الكلي   ( صال ) جيمع الت مدذغ ( صال ) 32 

(  3/3( ص ) طبضدي  الشديفعلة ال سد    3/1132اب  ميج  ( " ارظ  ) تذا س الحاديظ 
 (. 11/184ا صاذلك ) ا،  أ لي الكسل، 

 . 160 – 159[ ارظ  طبضي  الشيفعلة الب  ه اية ص33 
 (. 11/184(ا ) ا،  أ لي الكسل،  3/4[ ارظ  ) طبضي  الشيفعلة ال س   34 
 (. 2/333[ ) فتا المغ،ث 35 
 ( 115[ ) ا  امب  م   اوي اإلاكيد صامد ا حيشلة ص36 
 ( 115[ ) ا  امب  م   اوي اإلاكيد صامد ا حيشلة 37 
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[ صالحق أن اتي  اللك  ال س    ك     التا يف فهدو مطسدوع بد،  أيد غ الكديس 38 
كدة يت اصلور  ف   ش  مجا ا ا صق  طبع مطباة مجاس دا د س الماديب  الكظيملدة ال ي 

 هد.1344ف  الهك  اكة 
 (. 2/1007[ ارظ  ) اشف الظكون 39 
[ صم  تاك اإل ت ا ي  مي رضاكديه  كد  فد  مو دوع ) الاالضدة ( فد  الكلدخة التد  40 

 ب،  ي غ.
 (. 2/1007[ ارظ  ) اشف الظكون 41 
 (. 3/4[ ) طبضي  الشيفعلة ال س   لالبا  42 
 ددد  هجومدددًي  كلادددًي فددد  اتيبددد  ) شددد ح [ هددديجم أبدددو جااددد  الطحددديصغ الشددديفا  صأتبي43 

 ماير  اآلثيب (.
 (. 3/4[ ) طبضي  الشيفعلة ال س   44 
[ اسق الس،هض  جمي ة إلب جمع ر وص الشيفا  ف  اتب ملدتضاة ذا رديهم فد  45 

 أصل البحث صأش ري إلب اتسهم.
 (. 3/215[ ارظ  ) طبضي  الشيفعلة ال س   46 
 ا  الا بد  باسكدين بي تكدي، صتاا،دق الشدلخ محمد  [ طبع ال تدي  فد  داب إحلدي، التد47 

 زاه  ال وث غ.
 (. 3/4[ ) طبضي  الشيفعلة ال س   48 
هددو لددم يددذا  ااددم  1380[ صقدد  رشدد  ال تددي  بتحض،ددق أحمدد  محمدد  مواددب  دديي 49 

 المطباة صال ماين الطبع.
هد 1390[ ال تي  طبع مك  الجز، امصل بيلمجاس ام اب لاشئون اإلالملة اكة 50 

(. صق  طبع الجز، امصل  1/10ذا ه الل،  أحم  صض  ) مض مة ما فة اللك  صاآلثيب 
صمكشدددوبا  محمدد   سددد  المحلددد   -صال ددير  مكددد  بتحض،ددق  سددد  الدد حم  محمددد    مددين 

هددد صاددان اللدد،  أحمدد   1389 دديي  -صدديحب ال تبددة اللددافلة بيلم يكددة المكددوبس -ال تسدد 
  .صض  لم يضف  اب هذه الطباة أص  ال  ك

[ قيل الس،هض :" فياتخ     تايلب ف  اإلبت ا، بمي أبدتد  صاادتاكه بد  فد  إتمديي 51 
مي ق  ت ... ص اب رحو مي ش طت  ف  م كايت  م  اإلكتاي، بيل حلا مد  اللدالما 
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صاإلجتزا، م  الماد ص  بيلغ يدب إال فلمدي ال يت دا المد اد مد  ال دحلا أص الماد ص  
مادددة مدددي رض مددد  مددد  ال دددحلا أص الماددد ص   كددد  أهدددل دصرددد  فددداصبده صاإل تمددديد  ادددب ج

 (. 1/63المغيزغ صالتوابيخ صبيهلل التوف،ق ". ) دال ل الكسوس 
[ صقاه  ادب صدوبس ال تدي  فد  أببدع  شد س مجاد س فد  ماتبدة اللد،  حس،دب أحمد  52 

بيلم يكة المكوبس صصوبس أ    لاكلدخة اآلصدفلة فد  ماتبدة اللدلخ  سد  الد حلم صد يق 
ة صا ت د  ال تدي  المدذاوب الشدلخ اإلمديي أبدو جااد   مد  الضزصيكد  )  بماة الما مد

هددد( فدد  اتددي  ) مخت دد  شدداب اإليمددين ( إجيبددة  اددب اددؤال محمدد  بدد  الضياددم 699
المزغ ل       د شاب اإليمين صاين ق  ت  ب مك  هذا اللؤال صذلك بلسب الخل  

ع صادتون أص ب دع ف    د شاب اإليمدينا إذ جدي، فد  باد  ال صايدي  "اإليمدين ب د
صاباون شعبة " صف  با هي " اه صادباون أص ادبع صادباون " صفد  " با دهي أببدع 
صادتون " صقدد  ذادد  الم ددكف فدد  ال تددي  ادباة صاددبا،  شددعبة جماهددي مدد  متادد ق مددي 
كتبددد  الس،هضددد  فددد  اتيبددد  الدددذغ رحددد  ب ددد ده في ت ددد هي  ادددب شدددال بلصس الملدددي ل 

ب أص بح يث م  أصا مي بصغ فلد   د  بادول صاقتكع بيات الل  ية م  اتي    تايل
  صاب    ال  صاام صقيل مؤلا  بحم    " صببمي زد  ف  با  الشداب  يدة أص 
 يي  أص ح ي ًي أص اامي ا أص حاييدة أص حاييدي  أص ب،تدًي أص أبلدي  لدم يدذا هي الس،هضد " 

الطبي ددة  صاتدي  ) مخت دد  الشداب ( مطسددوع بتحض،ددق محمد  مك،دد  ال مشدض  فدد  إدابس
 هد.1355المك، ية  يي 

[ صهو اتي  ) مكهيج ال ي  ف  شاب اإليمين ( قيل  مد  ب دي احيلدة: صهدو فد  53 
 (. 4/3رحو ثل  مجا ا  )ماجم المؤلا،  

[ الح يث أ  ج  جمع م  ام مة مكهم البخيبغ صملام صالت مذغ صالكلدي   صالااد  54 
 (.8/110ل . ارظ  ) اك  الكلي   

هدددا فدد  1391ل تددي  فدد  جددز ،  رشدد ًا بتحض،ددق اللدد،  أحمدد  صددض   دديي [ طبددع ا55 
ا 1390ماتبة داب الت ا  صق  ذا  الل،  صض  أن ال تي  طبع مك  الجز، امصل  يي 

ب اب الت ا  صهو يخيلف مي رضاكيه م  اتي  ) مكيقب الشيفا  ( صارظ  )ما فة اللدك  
1/10  .) 
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 1/45 امدددي، " أ  جددد  فددد  المكيقدددب [ م دددل حددد يث "  ددديلم قددد يش يمدددد امبض 56 
صح يث " ال تلسوا ق يشًي فإن  يلمهي يمد امبض  امًيا الاهم أذقه أصلهدي ر دياًل فداذق 

 ( ص ، هي. 1/26   هي روااًل " أ  ج  ف  ) المكيقب 
[ بأيه صدوب مد  ال تدي  فد  ماتبدة الشدلخ  سد  الد حلم صد يق بمادة  د  رلدخة 57 

 الماتبة اللا ية بيلهك .
[ ال يددزال ال تددي  مخطوطددًي صقادده  اددب صددوبت  فدد  ماتبددة اللدد،  حس،ددب. صتساددل 58 

أصباقد  تلددع  شدد س صمي ددة صبقدة مدد  الحجددم المتواددب. صبأيده صددوبس أ دد   لا تددي  فدد  
هدد صهد   1319ماتبة الشلخ  س  ال حلم ص يق  طهي صا ا صح يث ي جع إلب  يي 

 م وبس م  رلخة الماتبة اآلصفلة.
ل مخطوطدددًي صيضدددوي بتحالضددد  زم،اكدددي الشدددلخ م دددطاب ادددا،   يلددد  [ ال تدددي  ال يدددزا59 

 قطير .
هدد بتحض،دق الشدلخ  سد   1359[ طبع ال تي  ب اب ال تب الااملة فد  ب،د ص   ديي 60 

 الغك   س  الخيلق.
[ ال تي  ف  مجا ي  صقاه  اب صوبس ال ير  مكهمي ف  ماتبة الشلخ  س  ال حلم 61 

 جمعلة اما،وية باا تي.ص يق صالكلخة م وبس م  ماتبة ال
[ صقاه  اب صوبس ال تي  ف  ماتبة الشلخ  س  ال حلم ص يق بماة ص ا،هي  تم 62 

 ماتبة اللاطين أحم .
[ صي جع تيبيخ رلخ هذا ال تي  إلب حوال  الضد ن ال ديم ا صهدو موجدود فد  ماتبدة 63 

م صد يق داب ال تب الم  ية الت  بأيه صوبتهي ريق ة فد  ماتبدة الشدلخ  سد  الد حل
صيسدد أ الجدددز، الموجددود مددد  اتددي  اإلاتلدددضي، صيكتهدد  إلدددب حاددم الطادددل مددع أبويددد  فددد  
ال ي . صق  أشيب ايتب  إلب أر  يتاوه الجز، ال يلث صأصلد  اتدي  الاد ا  ا صهكديل أي دًي 
كتي      أكس  م  هذا ال تي  صهو ) تخ يج أحيديث مؤلاي  الشديفا  ( صقد  صقاده 

  ال  أي ًي ف  ماين رال .
[ ال تي  موجود فد  ماتبدة اللداطين أحمد  ال يلدث صقد  صقاده  دل صدوبس مكد  فد  64 

 ماتبة الشلخ  س  ال حلم ص يق.
 ( 1/129[ ) ما فة اللك  صاآلثيب 65 
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[ ذا  اللخيصغ    الس،هض  مي بصاه    الشيفا  صش ط  ف  قسول الم ال ح،ث 66 
 ًا أص قدددول صدددحيب  أص ذاددد  مددد  شددد ط  أن يدددات  مدددي يا ددد ه ادددوا، ادددين حددد ي ًي ملدددك

م ال تيبا     ا أص أن يوج  جمي ة م  أهل الاام ياتون بم دل ماكدب مدي بصغ  د  
 الكس  صاب    ال  صاام م اًل.

صاذلك م  ش ط قسدول الم ادل أن يادون مد  أبادا   ديبطًي صأن ال يلدمب مجهدواًل صال 
 (. 1/141لمغ،ث م  وبًي    ال صاية  ك  إن ائل    تلم،ت . هد. بت    ) فتا ا

 الشلخ رييف هيشم ال علس 
 بيلم يكة المكوبس اإلالملةالمحي   باالة الش ياة بيلجيماة 

 44مجاة الجيماة الا د 
  ـــــــــــــــ
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 جالل الدين السيوطي
 

 سددد  الددد حم  بدددد  ال مددديل أبددد  بادددد  بددد  محمددد  ادددديبق الددد ي  الخ ددد، غ امادددد،وط  
ي( مدد   1505هددد/ 911-ي 1445هددد/ 849المشددهوب بإاددم جددلل الدد ي  اللدد،وط ا )

 كبيب  امي، الملام، .
 
 رشات  

هددا الموافدق ادستمس  مد  849صل  الل،وط  ملي، يوي امح    س شده  بجدب مد  ادكة
يا فددد  الضدديه سا صاادددم   سدد  الددد حم  بدد  أبددد  بادد  بددد  محمدد  الخ ددد، غ 1445 دديي 

مدددد  الاامددددي، امادددد،وط ا صاددددين اددددا،ل أادددد س أشددددته   بدددديلاام صالتدددد ي ا صاددددين أبددددوه 
ال دديلح،  ذصغ المايردددة الااملددة ال فلادددة التددد  جاادده باددد  أبكددي، الاامدددي، صالوجهدددي، 
يتاضون الاام  اب ي ي . صق  توف  صال  اللد،وط  صالبكد  مد  الامد  اده ادكوا ا فكشدا 
الطاددل يتلًمدديا صأتجدد  إلددب حادد  الضدد  ن ال دد يما فدداتم حاظدد  صهددو دصن ال يمكددةا ثددم حادد  

للد  المباد س م دل الامد سا صمكهديج الاضد  صامصدولا صألفلدة ابد  با  ال تب ف  تادك ا
ميلكا فيتلاه م ابا  صزاد  مايبف . صاين الل،وط  محل الاكيية صال  يية م   د د 
مدد  الاامددي، مدد  بفدديق أبلدد ا صتددولب با ددهم أمدد  الوصدديية  الدد ا صمددكهم ال مدديل بدد  

ً ا اس،دً ا  يصدة فد  ابتاديده الهميي الحكا  أح  ابيب فضهدي،   د ها صتداث  بد  الاتدب تداث
    الللط،  صأببي  ال صلة.

صقددديي بدددد حل   املدددة   يدددد س شدددماه بددددلد الحجددديز صالشدددديي صالدددلم  صالهكدددد  صالمغدددد   
اإلالم . ثم دَّبس الح يث بيلم باة الشلخورلة. ثم تج د لاعبيدس صالتاللف  ك مي بال 

 ا  امببا، .
 مؤلايت  

،دد  مدد  ال تددب صال اددي ل إذ يددذا  ابدد  إيدديس فدد  ألددف جددلل الدد ي  اللدد،وط   دد د اس
"تديبيخ م د " أن م دكاي  اللد،وط  باغده اده مي دة م دكف. صقد  ألدف فد  طلددف 
صااع م  الموا لع تشمل التال،  صالاض  صالح يث صامصول صالكحو صالسل ة صالتديبيخ 

 صالت و  صامد  ص ، هي. صم  هذه الم كاي :
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 إااي  المبطا ب جيل الموطا •
 ية ال س   ف  ش ح ق ة االا ا،اآل •
 امشبيه صالكظي   •
 اإلتضين ف   اوي الض  ن •
 الجيمع ال غ،  م  ح يث البش،  الكذي  •
 الجيمع ال س،  •
 الحيصغ لااتيص   •
 الحبي ك ف  أ بيب المل ك •
 ال ب المك وب ف  التال،  بيلماثوب •
 ال بب المكت  س ف  امحيديث المشته س •
 اب صحلا ملام ب  الحجيجال يبيج   •
 ال صض امر،ق ف  ف ل ال  يق •
 الا   الوبدغ ف  أ بيب المه غ •
 الغ ب ف  ف ي ل  م  •
 الفلة الل،وط  •
 ال يصغ  اب تيبيخ اللخيصغ )ألا  بلسب   ومت  مع اللخيصغ( •
 الآللط الم كو ة ف  امحيديث المو و ة •
 الم ْ ب ج إلب المرْ ب ج •
 وي الاغة صأروا هيالمزه  ف   ا •
 المهذ  فلمي صقع ف  الض  ن م  الما   •
 أابي  صبصد الح يث •
 أا اب ت ت،ب الض  ن •
 أرموذج الاس،ب ف    ي ص الحس،ب •
 إبشيد المهت ي  إلب ر  س المجته ي  •
 إ  ا  الض  ن •
 إلضيي الحج  لم  زاب اي  أب  با  ص م  •
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 تيبيخ الخااي، •
 ديث الض يصتحذي  الخواص م  أحي •
 تحاة امب اب بك ه امذايب الكوصية •
 ت بيب ال اص  ف  ش ح تض يب الكواصغ  •
 تزي،  المميلك بمكيقب اإلميي ميلك •
 تمه،  الا ش ف  الخ يل الموجبة لظل الا ش •
 تكوي  الحوالك ش ح موطا ميلك •
 تكسل  الغس   ف  تس  ة اب    ب  •
 ه سحل  المحي  س ف  أ بيب م   صالضي •
 دب اللحيبة فلم  د ل م   م  ال حيبة •
 ذي الماس •
 ش ح الل،وط   اب اك  الكلي   •
 صاة صيحب الذصق اللالم •
 طبضي  الحا يظ •
 طبضي  المال ي  •
  ضود الجمين ف   ام الماير  صالسلين •
  ضود الزب ج   اب ملك  اإلميي أحم  ف  إ  ا  الح يث •
 بة ،  اإلصيبة ف  ما فة ال حي •
 كشف المغط  ف  ش ح الموطا •
 لب الابي  ف  تح ي  امرلي  •
 لبي  الح يث •
 لبي  الكضول ف  أابي  الكزصل •
 مي بصاه امايط،  ف    ي المج ، إلب الللط،  •
 مشتهب الاضول ف  مكتهب الكضول •
 مطاع الس بي  فلم  يؤتب أج ه م ت،  •
 ماتيح الجكة ف  اال ت يي بيللكة •
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   امق ان ف  مسهمي  الض  نماحمي •
 رظم الاالين ف  أعلين امعلين •
 همع الهوامع ش ح جمع الجوامع •
الايبق ب،  الم كف صالليبق صهو أصل اتي  فضه  حول الما لدة الا  يدة التد   •

 يا م   لل أتايالة ب ن لحضوق المؤلف.1886لم يتا    ا،هي الايلم إال ف   يي 
 أح ا  زمير  

ي فددد  أيددد غ 1258هددددا الموافدددق  ددديي 656فدددة العبيادددلة فددد  بغددد اد  ددديي ادددضطه الخل
المغول صتحطم ماهي ادل شد ، بد ً،ا مد  الكظديي الللياد  الدذغ ادضبا صالخالادة الدذغ 

صارتهديً، بيلماتبدة الا بلددة ال دخمة التد  أرلض،دده  -إال الضا،دل–قرتدل هدو صالاامدي، صال علددة 
فدد حا ح،ددث زالدده دصلددة اإلاددلي فدد  رهدد  دجاددة. صفدد  أق ددب الغدد   ايردده الم دد،بة أ

يا ثددم جددي،  ماهددي 1492هدددا الموافددق  دديي 897بيمردد لس بادد  اددضوط   ريطددة  دديي 
محدديكم التحض،ددق لتض دد   اددب البالددة البيالددة مدد  الملددام،  هكدديلا صيحدد ق بهبددين هددذه 
المحدديكم ماتبددة اإلاددلي الادديم س هكدديلا صبدد ا المشدده  صاددان المغددول صالك دديب  يطددوصن 

م    يطة الايلما  ،  أن هدذه الهدزس اللليادلة الاكلادة صاكسهدي صداود  اجيدس اإلالي
ثضديف  ص امدد  لاملدام،  ح،ددث ظهدد    د  المواددو ي  ال ددخمة فد  الااددوي صالاكددون 
صاآلدا ا صالدددذغ أادددتم  أك ددد  مدددد  قددد ن صر دددف. صمدددد  أصدددحي  هدددذه المواددددو ي  

  " يا صددديحب اتدددي  "للدددين الاددد1311هددددا  711ال دددخمة "ابددد  مكظدددوب" المتدددوف  
يا صدددديحب " رهييددددة امب "ا ص"ابدددد  ف ددددل   1331هدددددا  732ص"الكدددوي غ" المتددددوف  

يا صيحب "ملديلك امب ديب" ص"الضاضشدك غ" المتدوف  1347هدا 748الام غ" المتوف  
 يا صيحب "صبا ام شب".1418هدا 821

 ش،و  
ب  يش الل،وط  ف      ا   فل  الاامي، ام لي الدذي  ربغدوا فد   ادوي الد ي   اد

تا د مليديكهيا صتوف صا  اب  ادوي الاغدة بمختادف ف ص هديا صأادهموا فد  م،د ان اإلبد اع 
امدب ا فتاث  الل،وط  بهذه الكخبة الممتيزس مد  ابديب الاامدي،ا فيبتد أ فد  طادب الاادم 

يا صدبس الاض  صالكحو صالا ا  ا صلم يمد   يمدين حتدب أج،دز 1459هدا  864اكة 
فدد  تاددك اللددكة أصل اتبدد  صهددو فدد  ادد  اللدديباة  شدد سا  بتدد بيس الاغددة الا بلددةا صألددف
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فالف "ش ح االاتايذس صالبلدماة" فداثكب  الد  شدلخ  " ادم الد ي  الساض،كد ". صادين مدكهج 
اللد،وط  فدد  الجادوس إلددب المشدييخ هددو أرد  يختدديب شدلًخي صاحددً ا يجادس إللدد ا فدإذا مددي 

 " الدددذغ الزمددد  تدددوف  ارتضدددل إلدددب  ،ددد ها صادددين  مددد س شددد،و   "مح،ددد  الددد ي  ال ددديفلج
اللدد،وط  أبباددة  شدد   يًمددي ايماددة صأ ددذ مكدد  أ اددب  امدد ا صأطاددق  الدد  لضددب "أاددتيذ 
الوجددود"ا صمدد  شدد،و   "شدد   الدد ي  المكدديصغ" صأ ددذ  كدد  الضدد  ن صالاضدد ا ص"تضدد  الدد ي  
الشددسا " صأ ددذ  كدد  الحدد يث أببددع اددك،  فامددي مددي  لددزي "ال دديفلج " أبباددة  شدد   يًمددي 

صول صالا بلة صالماير ا صأ ذ الاام د أيً ي د  د  شدلخ الحكفلدة صأ ذ  ك  التال،  صام
"امف ددد ا  " ص"الادددز الحكساددد "ا ص"الم زبدددير " "صجدددلل الددد ي  المحاددد " ص"تضددد  الددد ي  

( شددلًخي مد  الكدديبه،  150الشدمك " ص ،د هم ا ،دد ا ح،دث أ ددذ  ادم الحد يث فضددب  د  )
الاامدي، ال جديلا بدل ادين ف  هذا الاام. صلم يضت د  تاضد  اللد،وط   ادب الشد،وخ مد  

لدد  شدد،وخ مدد  الكلددي، اللتدد  باغدد  الغييددة فدد  الااددما مددكه  " اددلة بكدده جدديب   بدد  
صيلا"ا ص"كميللة بكه محم  الهيشملة" ص "أي هيرط بكه أبد  الحلد  اله صيكد "ا ص"أي 

 الا ل بكه محم  المض ا " ص ، ه  ا ، .
 بحلت  

ال أرهددي ايردده فلمددي م ددب مدد  ألددزي الطدد ق كيردده الدد حل  صمددي تددزال ط يًضددي لاددتااما إ
لاايلم الذغ ي ي  أن يتبح  فد   امد ا صادين اللد،وط  ممد  اديف  فد  بحدل   املدة 
ل،اتض  بابيب الاامي،ا فليف  إلب   د م  امقديللم فد  م د  اديلا،وي صدملديط صالمحادة 

ي( صبحدل ص ، هيا صايف  إلدب بدلد الشديي صالدلم  صالهكد  صالمغد   صالت د صب )تشديد حيلًلد
إلب الحجيز صجيصب بهي اكة ايماةا صش   مد  مدي، زمدزيا لل دل فد  الاضد  إلدب بتبدة 
اددد اج الددد ي  الساض،كددد ا صفددد  الحددد يث إلدددب بتبدددة الحددديف  ابددد  حجددد  الالدددضلر . صلمدددي 

يا صأماب الح يث ف  الايي 1466هدا 871أكتماه أدصا  الل،وط  جاس لمفتي،  يي 
زقدده التبحدد  فدد  اددباة التدديل ا صاددين صااددع الااددم  زيدد   الما فددةا يضددول  دد  رالدد : "بر

 اوي: التال،  صالح يث صالاض  صالكحو صالماير  صالسلين صالس يع"ا بيإل يفة إلب أصدول 
الاضدد  صالجدد لا صالضدد ا،ا  التدد  تاامهددي بكالدد ا صالطددبا  ،دد  أردد  لددم يضتدد   مدد   امدد  

د بحمدد   ا أقددول الحلددي  صالمكطددق. صيضددول: "صقدد  امادده  كدد غ اآلن  ال  االجتهددي
ذلددددك تحدددد ًثي بكامددددة   ال فخددددً اا صأغ شدددد ، فدددد  الدددد رلي حتددددب يطاددددب تح دددد،اهي فدددد  
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الاخدد   ". صايردده الحاضددي  الااملددة التدد  ياضدد هي اللدد،وط  يضسددل  ا،هددي الطددل ا فضدد  
 ر،   ف  أصل امم  م بًاي لااضد  بيلشدلخورلةا صهد  الم بادة التد  ادين ياضد  ف،هدي أبدوه 

ثدددم جادددس إلمدددل، الحددد يث صاإلفتدددي، بجددديمع ابددد  طولدددونا ثدددم تدددولب  دبصاددد  مددد  قسدددلا
مشدلخة الخيرضدديه الس،س ادلة التدد  ايرده تمتاددط ب جديل ال ددوفلة. صقد  رشددب  دل  بدد،  
الل،وط  صالمت وفةا صايد هؤال، المت وفة أن يضتاور ا ح،كئذ قد ب أن يتد ل الخيرضديه 

 صالعبيدس. الس،س الةا صياتزل الكيس صمجتمايتهم صيتا س لاتاللف
 أ تزال الل،وط  الحليس الايمة

ق ددب اللدد،وط  فتدد س  ،دد  ق دد، س فدد    ددومي  مددع  دد د مدد   امددي،   دد ها اددين 
م،ددد ارهي الحمدددل  الش ادددة فددد  الكضددد  الدددلذع فددد  الت جمدددة المتبيدلدددةا صمددد    دددوم : 
الس هدددين ال  اددد ا صأحمددد  بددد  محمددد  الضلدددطلر ا صالشدددمس الجدددوج غا  ،ددد  أن أشددد  

هي ايره مع شمس ال ي  اللخيصغا الذغ أتهم الل،وط  بل قة با    وميت  صأ كا
مؤلايتدد ا صا ت ددي  ال تددب الض يمددة التدد  ال  هدد  لاكدديس بهددي صرلددستهي إلددب رالدد . صلددم 
يضف الل،وط  ماتو  اميد غ فد  هدذه الحمدل ا بدل دافدع  د  رالد  بحميادة بيلغدة 

بد ا فدالف باديلة فد  الد د صاين م   يدت  أن ي  م موقا  صق ابه بوثلضدة ذا  طديبع أد
 اب اللخيصغا اامهي "مضيمدة ال ديصغ فد  الد د  ادب اللدخيصغ" رلدب إللد  ف،هدي تزصيد  
التيبيخا صأكل لحوي الاامي، صالض يس صمشييخ اإلادلي. صادين لهدذه الالقدة الم دط بة 
ب،ك  صب،  با   امي،    ها صمي تاد ض لد  مد  ا تد ا، فد  الخيرضديه الس،س ادلة أثد  

ال اإلفتدددي، صالتددد بيس صالحلددديس الايمدددة صلدددزصي ب،تددد  فددد  بص دددة المالددديس  ادددب فددد  ا تدددز 
الك،ددلا صهددو فددد  امببادد،  مددد   مدد ها صألددف بمكيادددبة ا تزالدد  باددديلة أاددميهي "المضيمدددة 
الاؤلؤية"ا صبايلة "التكفلس ف  اال تدذاب  د  تد ل اإلفتدي، صالتد بيس". صقد  تكبد  باد  

هدذا الاديلم الجا،دل مد  ادهيي فد  الكضد     وي الل،وط  إلب  طئهم فلمي صوبوه إلدب
صالتجدد يا ص  ددومي  ظيلمددةا فددا اكوا  دد   طددئهما صفدد  مضدد متهم الشددلخ الضلددطلر  
الددذغ أباد أن يلت  دد  هدددذا الادديلم الجا،ددل الدددذغ لددزي ب،تدد  ص دددز   دد  لضددي، الكددديسا 
فتوج  إلل  حيفًلدي ماتدذًباا  ،د  أن هدذا اممد  لدم يجادل اللد،وط  يضطدع  زلتد  صيادود 

 لب الكيسا صل ك  ااتم  ف  تا    لاعبيدس صالتاللف.إ
 أ تزال الللط،  
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( ااطيًري مماواًليا صايره  لقت  بهدم متحاظدةا صطيباهدي الاديي 13 يص  الل،وط  )
المضيطاة صان اين ثمة لضي، ب،ك  صب،كهما ص ع رال  ف  مايرت  الت  يلدتحضهيا صاداك 

ع ااوا  مكهم موقع ال  ي قيطاهم صتجيهاهما ماهم ااول الاامي، امتالي،ا فإذا لم يض
فض  ذهب يوًمي لاضي، اللداطين امشد   قييتبديغ ص ادب بأاد  الط،الدين   ميمدة طويادة[ 
فايتبدد  الددبا ا فارشددا بادديلة فدد  تس يدد  ادداوا  أطاددق  ا،هددي "امحيديددث الحلددين فدد  
ف دددددل الط،الدددددين". صفددددد  اددددداطكة طومدددددين بددددديغ امصل حددددديصل هدددددذا اللددددداطين الاتدددددك 

ل،وط ا ل   هذا الايلم هج  ب،ت  ف  جزي س ال ص ة صا تادب فتد س حتدب  ردزل هدذا بيل
اللدداطين. صاددين بادد  اممدد ا، يدداتون لزييبتدد ا صيضدد مون لدد  اممددوال صالهدد ايي الكفللددةا 
ف، دهي صال يضسل م  أح  ش،ئيا صبف  م ا    ي س د وس اللاطين لمضيباتد ا صألدف فد  

 يط،  ف    ي الت دد  اب الللط، ".ذلك اتيًبي أاميه "مي صبا، اما
 بييدس ثضيفلة ف      الاامي،

كين الل،وط  م  أب ز مايلم الح اة الااملة صال يكلة صامدبلة ف  الك ف ال دير  مد  
الض ن التياع الهج غا ح،ث مدد رشديط  الاامد  فد  التداللف مختادف الاد صع فد  ذلدك 

حددو صلغدة صأد  ص ، هدديا فضدد  اددين الزمدين مدد  تالدد،  صحدد يث صفضد  صتدديبيخ صطبضددي  صر
مواو   ال ضيفة صاالطلع. صق  أ يرد   ادب ا د س تاللاد  ارضطي د  التديي لاامدل صهدو فد  
ا  امببا،  حتدب صفيتد ا صثد ا، ماتستد  ص دزابس  امد  صا د س شد،و   صبحلتد ا صاد  ة 

 س ( اكةا ح،ث بد أ التداللف صهدو فد  اللديباة  شد45كتيبت ا فض  اتلع  م ه التاللا  )
(  يًمددي متواصداةا صلددو صرزع  مد ه  اددب امصباق التد  اتسهددي 22مد   مد ها صارضطددع لد  )
( صبقددددةا  اددددب أن الضلددددم امكسدددد  مدددد  تاللادددد  اددددين جمًاددددي 40مصددددي  ال،ددددوي الواحدددد  )

دد   قا،ددل. صقدد   صتاخلً ددي صتددذي،ل  اددب مؤلاددي   ،دد ها أمددي ر دد،ب  مدد  اإلبدد اع الددذات  فج 
ي دة التياداة مد  الهجد س لاامد  الغزيد ا فلضدول: "إرد  تمكدب اللد،وط  أن يادون إمديي الم

ت ج،ددده مددد  رادددم   صف دددا  أن أكدددون المبادددو   ادددب هدددذه المي دددةا الراددد ادغ  ا،هدددي 
بيلتبح  ف  أرواع الااوي". صزاد  مؤلاي  الل،وط   اب ال لثمي ة اتي  صباديلةا  د   

شددف الظكددون" ( مؤلادديا صأح ددب لدد  "حدديج   الاددة" فدد  اتيبدد  "ك415لدد  ب صاامددين )
( مؤلدددف. صمددد  600( مؤلاددديا صصصدددل بهدددي الدددبا  اددديب  إيددديس إلدددب )576حدددوال  )

مؤلايت  ف   ادوي الضد  ن صالتالد، : "االتضدين فد   ادوي التالد، "ا ص"متشديب  الضد  ن"ا ص" 
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اإلكا،دددل فددد  اادددتكبيط التكزيدددل"ا ص"ماددديتا الغ،دددب فددد  التالددد، "ا ص"طبضدددي  المالددد ي "ا 
ش ". أمي الح يث ص اوم ا ف ين الل،وط  يحا  مي ت  ألف ص"املفلة ف  الض ا،ا  الا

ح يث امي بص     رال ا صاين مغ مي بجمع الح يث صااتض ي   لذلك ألف  ش ا  
ال تب ف  هذا المجيلا يشتمل الواح  مكهدي  ادب ب داة أجدزا،ا صفد  أحلدين أ د   ال 

ص" تكددوي  يزيد   د  ب دع صداحي .. صمد  اتبد : "إاداي  المبطدا فد  بجديل الموطدا"ا 
الحوالدددك فددد  شددد ح موطدددا اإلمددديي ميلدددك"ا ص" جمدددع الجوامدددع"ا ص" الددد بب المكت ددد س فددد  
امحيديددث المشددته س"ا ص" المكتضدددب مدد  شدداب اإليمدددين لاس،هضدد "ا ص"أاددمي، الم للددد، "ا 
ص" دا  الاتلي"ا ص" طبضدي  الحاديظ". صفد  الاضد  ألدف "امشدبيه صالكظدي   فد  فضد  اإلمديي 

  الاتدددديصغ"ا ص" الجدددديمع فدددد  الادددد ا  " ص" تشددددكلف اماددددميع الشدددديفا "ا ص"الحدددديصغ فدددد
بملي ل اإلجميع". صف  الاغة ص اومهي اين ل  ف،هي أك   م  مي ة اتدي  صباديلة مكهدي: 
"المزهد  فد  الاغدة"ا ص"امشدبيه صالكظدي   فد  الاغدة"ا ص"االقتد اح فد  الكحدو"ا ص"التوشدلا 

لماد  "ا ص"السهجدة الم  دلة فد   اب التو لا"ا ص"المهذ  فلمي صبد ف  الضد  ن مد  ا
شدد ح ألفلددة ابدد  ميلددك". صفدد  م،دد ان السدد يع اددين لدد : " ضددود الجمددين فدد   اددم الماددير  
صالسلين"ا ص"الجمع صالتا يق ف  شد ح الدكظم السد يع"ا ص"فدتا الجا،دل لااسد  الدذل،ل". صفد  

( اتيًبددددي صبادددديلة يددددات  فدددد  مضدددد متهي: "حلدددد  55التدددديبيخ صالطبضددددي  ألددددف أك دددد  مدددد  )
حي  س ف  أ بيب م   صالضيه س"ا ص"تيبيخ الخااي،"ا ص"الشميبيخ ف   ادم التديبيخ"ا الم

ص"تيبيخ الماك امش   قييتبيغ"ا ص" ،  اإلصيبة ف  ما فة ال حيبة"ا ص"بغلة الو يس 
فدد  طبضددي  الكحدديس"ا ص"رظددم الاالددين فدد  أعلددين امعلددين"ا ص"دب اللددحيبة فددلم  د ددل 

ول،، ". صمدد  مؤلايتدد  ام دد   الط ياددة: "مكهددل م دد  مدد  ال ددحيبة"ا ص"طبضددي  امصدد
الاطييف ف  ال كيفة صالضطييف"ا ص"ال حمة ف  الطب صالحامة"ا ص"الاديبق بد،  المؤلدف 
صاللددديبق"ا ص"الاتددديش  ادددب الضشددديش"ا ص"الددد د  ادددب مددد  أ اددد  إلدددب امبض صجهدددل أن 
ة االجتهددديد فددد  ادددل   ددد  فددد ض". صقددد  شدددي،  إبادس   أن تحدددتا  الماتبدددة الا بلددد

صاإلاددلملة با اددب تدد ا  اإلمدديي اللدد،وط ا صأن تطبددع  يلسلددة اتبدد  الالمددة صيكهددل مدد  
  ام  ال  ، صن.
    ل[ تلم،ذه
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صتلم،ذ الل،وط  م  ال   س صالكجيبة بماينا صأبد زهم "شدمس الد ي  الد اصدغ" صديحب 
كتي  "طبضي  المال ي "ا ص"شمس ال ي  ب  طولون"ا ص"شمس ال ي  الشيم " محد   

 يب الم  يةا صالمؤبخ ال س،  "اب  إييس" صيحب اتي  "ب ا ع الزهوب".ال ي
 صفيت  

 19تددوف  اإلمدديي اللدد،وط  فددد  مكزلدد  ب ص ددة المالدديس  ادددب الك،ددل فدد  الضدديه س فددد  
 يا صدف  بجوابه صال ه. 1505أكتوب   20هدا الموافق 911جميد  امصلب 

 الم يدب 
بيخ م دد  صالضديه س د تحض،ددق حلدد  المحي دد س فد  تددي -جدلل الدد ي  اللد،وط   •

 ي.1967هد= 1387الضيه س د الطباة امصلب  -محم  أبو الا ل إب اهلم 
 ي.1981هدا 1401م طاب الشااة: جلل ال ي  الل،وط  د مطباة الحاس   •
 سددد  الحفدددل  ف  اددد  الض رددد : الحاددديظ جدددلل الددد ي  اللددد،وط  د االددداة أ دددلي  •

 .1990لا تي  د الضيه س د ( د اله،ئة الم  ية الايمة 37الا   )
محم   س     كين: مؤب و م   اإلالملة د اله،ئة الايمة لا تي  د "االداة  •

 ماتبة اما س".
موقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع إادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلي أصن اليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :  •

http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/08/article09

.shtml 
  ـــــــــــــــ
 
 

 الحافظ  المؤرخ المفسر ابن كثير
 
 رلب  صم،لده:-1

هو اإلميي الحيف ا المح  ا المدؤبخا  مديد الد ي ا أبدو الاد ا، إادمي ،ل بد   مد  بد  
 ك ،  ب   و، ب  ا ،  ب   و، ب  دبع الض ش  ال مشض  الشيفا .
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ل" م  أ ميل ب د  ا صهد  ق يدة أمد ا ادكة ادبامي ة لاهجد س أص باد هي  ْج   صل  بض ية "م 
 بضا،ل.

 رشات :-2
 ،د  فد  ب،دده  ادم صديد ا فدابوه  مد  بدد  حادص بد  ا ،د  أ دذ  دد  رشدا الحديف  ابد  ا

الكدددواصغ صالادددزابغ صادددين  ط،دددب ق يتددد ا صتدددوفب أبدددوه ص مددد ه ثدددل  ادددكوا  أص رحوهددديا 
هدد(ا ص ادف صالد ه  707صارتضاه اما س با  مو  صال  اب  ا ،د  إلدب دمشدق فد  ادكة )
با  فضد هي لوالد هيا ص كد   أ وه  س  الوهي ا فض  بذل جهً ا اس،ً ا ف  ب يية هذه اما س

يضول الحيف  اب  ا ، : "صق  اين لكي شدالضيا صبكدي بفلًضدي شداوًقيا صقد  تدا    صفيتد  إلدب 
هدد( فيشددتغاه  ادب ي يدد  فد  الااددم فللد    مكد  مددي تللد  صاددهل مكد  مددي  750ادكة )

 (.(32 /14( الس اية صالكهيية )1تال " ))
 ش،و  :-3
   ب  تلملةا بحم   .شلخ اإلالي أبو العبيس أحم-1
 الحيف  أبو الحجيج يواف المزغا بحم   .-2
 الحيف  أبو  س    محم  ب  أحم  الذهس ا بحم   .-3
 الشلخ أبو العبيس أحم  الحجيب الشه،  بد "اب  الشحكة".-4
 الشلخ أبو إاحيق إب اهلم الازابغا بحم   .-5
 ،  بد "اب  قي   شهبة".الحيف  اميل ال ي   س  الوهي  الشه-6
 اإلميي اميل ال ي  أبو المايل  محم  ب  الزما ير ا بحم   .-7
 اإلميي مح،  ال ي  أبو زا يي يح،ب الش،بير ا بحم   .-8
 اإلميي  ام ال ي  محم  الضيام الس زال ا بحم   .-9

 الشلخ شمس ال ي  أبو ر   محم  الش، ازغا بحم   .-10
 مس ال ي  محمود امصسهير ا بحم   .الشلخ ش-11
  فلف ال ي  إاحيق ب  يح،ب اآلم غ امصسهير ا بحم   .-12
 الشلخ بهي، ال ي  الضيام ب   ليك ا بحم   .-13
 أبو محم  عللب ب  المطاما بحم   .-14
  فلف ال ي  محم  ب   م  ال ضا ا بحم   .-15
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 ال يلح ا بحم   . الشلخ أبو با  محم  ب  ال  ب-16
 محم  ب  اللوي غا بيبع ف  الطب.-17
 الشلخ أبو  س    ب  محم  ب  حل،  ب   ،لنا بحم   .-18
 الحيف  أبو محم   س  المؤم  ال مليط ا بحم   .-19
 مواب ب   ا  الج،ا ا بحم   .-20
 جميل ال ي  االمين ب  الخط،با قي   الض يس.-21
 اا  الابيدا شلخ الض ا،ا .محم  ب  ج-22
 شمس ال ي  محم  ب  ب اي ا بحم   .-23
 شمس ال ي  أبو محم   س    المض ا ا بحم   .-24
 الشلخ رجم ال ي  ب  الالضلر .-25
 جميل ال ي  أبو العبيس أحم  ب  الضلرل ا بحم   .-26
 الشلخ  م  ب  أب  با  البلط ا بحم   .-27
  ي   س    الزببك غ الكحوغا بحم   . لي، ال-28
 أبو الحل   ا  ب  محم  ب  المكتزها بحم   .-29
 الشلخ محم  ب  الزبادا بحم   .-30

 تلم،ذه:-4
 الحيف   ل، ال ي  ب  حج  الشيفا ا بحم   .-1
 محم  ب  محم  ب      الض ش ا بحم   .-2
 غا بحم   .ش   ال ي  ملاود امرطيك  الكحو -3
 محم  ب  أب  محم  ب  الجزبغا شلخ  ام الض ا،ا ا بحم   .-4
 ابك  محم  ب  إامي ،ل ب  ا ، ا بحم   .-5
 اإلميي اب  أب  الاز الحكا ا بحم   .-6
،ك ا بحم   .-7  الحيف  أبو المحيا  الحل 
 مؤلايت :-5
 ف   اوي الض  ن:-أ

   ال لي  ال  ف  المبحث ال ير  إن شي،   تايلب.تال،  الض  ن الاظلم: صالات-1
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ف ي ل الض  ن: صهو ماحق بيلتالد،  فد  الكلدخة الس يطيرلدةا صالكلدخة المالدةا صقد  -2
ا تم   إلحيق  بيلتال،  لض   مو و   م  التال، ؛ صمن هيت،  الكلخت،  همي     

  ه  اب  ا ،  لتال، ه.
   السكي ف  مؤالة  اوي الض  ن بس، ص .صق  طباه ما دس بتحض،ق اماتيذ محم

 ف  اللكة ص اومهي:- 
 أحيديث امصول.-3
 ش ح صحلا البخيبغ.-4
الت م،ددل فدد  الجدد ح صالتادد يل صما فددة ال ضددي  صالمجيه،ددل: مكدد  رلددخة بدد اب ال تددب -5

 ( ف  مجا ي ا صه  ريق ة صل غَّ م وبس  كهي.24227الم  ية ب قم )
هد( بتحض،ق الشلخ محم   1353اة الما مة اكة )ا ت يب  اوي الح يث: رش  بم-6

 سددد  الددد زاق حمدددزسا ثدددم شددد ح  الشدددلخ أحمددد  شددديك ا بحمددد   ا صطبدددع بيلضددديه س ادددكة 
 هد(. 1355)
جيمع الملير،  صاللك  الهديدغ مقدوي ادك : مكد  رلدخة بد اب ال تدب الم د ية بد قم -7
طبدع بد اب ال تدب ( ح يثا صرش ه مدؤ ً ا الد اتوب  سد  الماطد  أمد،  قااجد ا ص 184)

 الااملة بس، ص .
 ملك  أب  با  ال  يقا ب      ك .-8
ملدددك   مددد  بدددد  الخطدددي ا ب دددد     كددد : رشدددد ه الددد اتوب  سدددد  الماطددد  أمدددد،  -9

 قااج ا صطبع ب اب الوفي، بم  .
 امحايي ال غ   ف  الح يث.-10
 تخ يج أحيديث أدلة التكسل  ف  فض  الشيفعلة.-11
ت   اب  الحيجب: طبدع مدؤ ً ا بتحض،دق ال سللد ا صرشد  فد  تخ يج أحيديث مخ-12

 ماة.
 مخت   اتي  "الم  ل إلب اتي  اللك " لاس،هض .-13
 جز، ف  ح يث ال وب.-14
 جز، ف  ال د  اب ح يث اللجل.-15
 جز، ف  امحيديث الوابدس ف  ف ل أييي الاش س م  ذغ الحجة.-16
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 جز، ف  امحيديث الوابدس ف  قتل ال ل .-17
 جز، ف  امحيديث الوابدس ف  اايبس المجاس.-18
 ف  الاض  صأصول :-جد 
 امحايي ال س  .-19
 كتي  ال ليي.-20
 أحايي التكسل .-21
 جز، ف  ال لس الواطب.-22
 جز، ف  م، ا  امبوي  مع اإل وس.-23
 جز، ف  الذبلحة الت  لم يذا  اام    ا،هي.-24
 .جز، ف  ال د  اب اتي  الجزية-25
 جز، ف  ف ل يوي   فة.-26
 المض مي  ف  أصول الاض .-27
 ف  التيبيخ صالمكيقب:-د

الس ايددة صالكهييددة: مطسددوع  دد س طباددي  فدد  م دد  صب،دد ص ا أحلددكهي الطباددة التدد  -28
 حضضهي ال اتوب  ا   س  اللتيب ص   صن.

 صالكهيية مطسوع ف  م   بتحض،ق أحم   س  الازيز.
 ،كلة.جز، ما د ف  فتا الضلطكط-29
 الل، س الكسوية: مطسوع بيام الا ول ف  ا، س ال اول ب مشق.-30
 طبضي  الشيفعلة: مك  رلخة ف  شلت ب،تب بإي لك اا صق  طبع مؤ ً ا ف  م  .-31
 الوا ا الكفلس ف  مكيقب محم  ب  إدبيس: مك  رلخة ف  شلت ب،تب بإي لك ا.-32
 مكيقب اب  تلملة.-33
 مض مة ف  امرلي .-34

 ، الاامي،  ال :ثكي-6
كددين ابدد  ا ،دد ا بحمدد   ا مدد  أفددذاذ الاامددي، فدد    دد ها أثكددب  الدد  مايصدد صه صمدد  

 با هم ال كي، الجم:
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فض  قيل الحيف  الذهس  ف  طبضي  ش،و  : "صاماه مع الاالد  الماتد  المحد    ا ذ  
الا ي لا  ميد ال ي  إامي ،ل ب   م  ب  ا ،  الب  صغ الشيفا .. امع مد  ابد  

لشدحكة صابدد  الدزباد صطي اددةا لد   كييددة بيل جدديل صالمتدون صالاضدد ا  د َّج صردديظ  صصددكف ا
 ( .1صفل  صتض ي" )

صقدديل  كدد  أيً ددي فدد  الماجددم المخددتص: "اإلمدديي الماتدد  المحدد     البدديبعا فالدد  متاددك ا 
 ( .2مح   متض ا مال  رضيل" )

__________ 
 (25 /1محم  شيك  )( ص م س التال،  29 /4( طبضي  الحايظ لاذهس  )1)
 ( الماجم المختص لاذهس .2)

صقيل تام،ذه الحيف  أبو المحيا  الحل،ك : "صيه  شلخكي أبي الحجديج المدزغ فداك  ا 
صأفتب صدبس صريظ ا صب ع ف  الاض  صالتال،  صالكحو صأما  الكظ  ف  ال جيل صالاادل" 

(1. ) 
الحددديف   مددديد الددد ي ا ثضدددة صقددديل الالمدددة ابددد  ريصددد  الددد ي : "الشدددلخ اإلمددديي الالمدددة 

 ( .2المح ث، ا  م س المؤب ، ا  ام المال ي " )
صقيل اب  تغ غ ب دغ: "الزي االشتغيلا صدأ  صح ل صاتدب صبد ع فد  الاضد  صالتالد،  

 ( .3صالاض  صالا بلة ص ،  ذلكا صأفتب صدبس إلب أن توفب" )
اديب  ت ديرلا   صقيل اب  حج  الالضلر : "كين ا ،  االاتح يبا حل  المايكهةا

 ( .4ف  السلد ف  حليت ا صارتاع الكيس بهي با  صفيت " )
صقدديل ابدد  حس،دددب: "إمدديي بص  التلددسلا صالتها،دددلا صزعددلم أببددي  التاصيدددلا اددمع صجمدددع 
صصددكفا صأطدد   اماددميع بدديلاتو  صشددكفا صحدد   صأفدديدا صطدديب  أصباق فتيصيدد  إلددب 

ياددة الااددم فدد  التدديبيخا صالحدد يث الددسلدا صاشددته  بيل ددبب صالتح يدد ا صارتهدده إللدد  بي
 ( .5صالتال، " )

صقيل الا،ك : "كين ق صس الاامي، صالحايظا ص م س أهدل المادير  صاملاديظا صادمع صجمدع 
صصددددكفا صدبسا صحدددد  ا صألددددفا صاددددين لدددد  اطددددلع  ظددددلم فدددد  الحدددد يث صالتالدددد،  

ث صالتال،  صالتيبيخا صاشته  بيل بب صالتح ي ا صارتهب إلل  بيياة  ام التيبيخ صالح ي
 ( .6صل  م كاي    ي س ما، س" )
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صقيل تام،ذه اب  حج : "أحا  م  أدباكيه لمتون امحيديثا صأ  فهم بج حهي صبجيلهدي 
صصددحلحهي صاددالمهيا صاددين أق اردد  صشدد،و   يات فددون لدد  بددذلكا صاددين يلتح دد  شدد،ئي 

فدد  الا بلددة ك ،دد ا مدد  الاضدد  صالتدديبيخا قا،ددل الكلددلينا صاددين فض،هددي ج،دد  الاهددما صيشدديبل 
مشديباة ج،دد سا صرظددم الشددا ا صمدي أ دد   أردد  اجتمادده بد   اددب ا دد س تدد ددغ إللدد  إال 

 ( .7صااتا   مك " )
صقدديل الدد اصدغ: "أقسددل  اددب حادد  المتددونا صما فددة اماددير،  صالتااددل صال جدديل صالتدديبيخ 

 ( .8حتب ب ع ف  ذلك صهو شي " )
 صفيت  صبثيله:-7

  شدده  شددعبين اددكة أببددع صاددبا،  صاددبامي ة فدد  يددوي الخمددلس اللدديدس صالاشدد ي  مدد
تدوف  الحديف  ابد  ا ،د  ب مشدقا صدفد  بمضسدد س ال دوفلة  كد  شدلخ  ابد  تلملدةا بحمدد  

.  
صق  ذا  اب  ريص  ال ي  أر  "كيره ل  جكديزس حيفادة مشدهودسا صدفد  بوصدلة مكد  فد  

 ت بة شلخ اإلالي اب  تلملة بمضس س ال وفلة".
  : صق  ق،ل ف  بثي  ا بحم 

 لاض ل طل  الااوي تاااوا ... صجيدصا ب مع ال يس،   زي 
 صلو مزجوا مي، الم امع بيل مي ... ل ين قا،ل فلك يي ب  ا ، 

__________ 
 (.26 /1ا ص م س التال،  محم  شيك  )58( ذيل تذا س الحايظ لاحل،ك  ص 1)
 ( ال د الواف .2)
 (.123 /11( الكجوي الزاه س )3)
 ال يمكة. ( ال بب4)
 (.232 /6( شذبا  الذهب الب  الاميد )5)
 (.123 /11( الكجوي الزاه س )6)
 (.232 /6( شذبا  الذهب الب  الاميد )7)
 ( طبضي  المال ي .8)

  ـــــــــــــــ
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 الدكتور سيد نوح العالم الرباني
 

  يلم ببير  فض ريه ...
 الشلخ  س الحم،  السلل 

يا صالتدد  تجدديصز  الخملدد،  دبجددة مئويددةا  ال  2007،ددو يول 30لددم تمكددع حدد ابس يددوي 
المحس،  م  جملع الجكللي  م  التواف   اب مضس س ال ا،بخي  لتوديدع الاديلم ال بدير  

ي با  م ض   يل لم 2007-7-30ال اتوب الل،  روحا با  أن  يدبري يوي اإلثك،  
    كهم.يغ،  م  أ لق  الايللةا صامت  الذغ يشب  امه التيبا، ا ب   

فض  زبت  ف  الملتشاب قسل صفيت  باش س أيييا فوج تد  باقد ًا  ادب اد ي  المد ض فد   
ملتشدداب ثكلددين الغدديرما صقدد  مركاكددي مدد  الدد  ول  الدد ا فاتحددوا البددي ا صاذا بدديلم ض قدد  
أ ذ ال  ،  م  صزر ا صبيل  م م  ا  س امالل الموصاة بجل ها إال أن االبتليمة لم 

ي ه إل  ملامًي  ا ا صابتليمة اإليمين تمدد صجهد  ال ا د  بمدي اتدب   تايبق ا ف فع 
 ل ..

لض  تا فه  اب د. الل،  روح ف  دصلدة اإلمديبا  مكدذ مدي يضديب   مدس  شد س ادكة أص 
يزي ا صاين لضيً، مشت اًي ف  محي  سا صمكذ تاك الاحظة أيضكه أركد  أمديي  ديلم ببدير  

هددذا الا ددد ا فاددد  تادددك المحي ددد س ادددام  اددد  يختاددف تميمدددًي  ددد  ال  ،ددد  مددد   امدددي، 
بحد ابسا صااردد  يا فكدد  مكدذ  شدد ا  اللددك، ا صفيجدار  ح،كهددي بعبدديبس تد ل  اددب توا ددع 
 ظدلما  كدد مي قديل لدد  : "أرددي أادتا،  مدد  اتددبام" فضاده : أاددتغا   . مدد  أردي يددي شددلخ 

صالشده سا حتب تلتا،  م  اتس  .. لم يضل ذلك مجيماةا بل قيلهدي متجد دًا مد  املضدي  
صالااددما قيلهددي من الاالدد  الحددق هددو مدد  توا ددع لآل دد ي   دد  قدد بس. فضدد   دد ج الحلدد  
الب دد غ مددع صدديحس،  لدد  يتددذاك صن التوا ددع فضدديل لهمددي: صهددل تدد بصن مددي التوا ددع  

 التوا ع أن تخ ج م  مكزلك فل تاق ملامًي إال بأيه ل   الك ف ًل.
تد اه إال صهدو فد  شدغل لاد  وس إلدب  ا كين ي حم    صديحب همدة  يللدةا فدل ت ديد 

مدددي بددد،   طبدددة جمادددة أص دبس فددد  ملدددج ا أص حاضدددة  ادددم يددد ي هيا أص إصدددلح بددد،  
الكدديسا أص قدد ا،سا أص بحددث يكاددع بدد  الملددام،  أص اددا  لكشدد  د ددوس   تادديلبا حتددب 
با مي ذهب إلب ال ،  لزبع اسد  ج يد ا ص ودتد  لا ويدها مدي إن بأ  مد  رالد  شد،ئًي 
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ايفلة حتب را  الغطي،    جل ه الواه ا صارطاق إلب ملج ه صحاضتد  صطاستد  م  ال
 يك،  لهم ط يق الحق..

ق  ت   ال  ،  م  الكيس ف  حيال  متا دس ب،  االبتليمة صالاسوسا أص ب،  ال دحك 
صالباي،ا أص ب،  اللخب صال  يا صل كك  لم أب د. الل،  روح ي حم   ا صلم ألض  يومدًي 

إال صاالبتلدديمة تمددد محلدديها حتددب فدد  مدد ض المددو  لددم تايبقدد  االبتلدديمةا  مدد  اميدديي
 صاين إذا اال  أح  صهو ف  م       صحت ا يضول: "بخ، .. الحم   ". 

لضد  ادين ي حمد    ادد يع ال مادةا  زيد  الاسد سا شدد ي  التداث  باتدي    تاديلبا يضددول 
بادديً، شدد ي ًا  كدد مي قدد أ اإلمددييا صلددم أحدد  الددذي  صدداوا يومددًي بجيربدد : لضدد  اددمات  يبادد  

يتوقف أب ًا مد  البادي،ا حتدب ارتهده ال دلسا صطاسدوا مكد  أن يضدول  ديط سا فضديي أمديي 
الكددديسا صقددديل: "ال ادددلي باددد  ادددلي  ا صال مو ظدددة باددد  مدددوا    ". ثدددم ار ددد  ا 

 صاكتاب بهذه المو ظة.
ادددير  فددد  اتسددد  ككددده رضاددده لددد   تدددي  باددد  اإل دددوس  اددد  ال ت ددديبغ لدددبا  الم

ال  ويةا بد  ا  ي حم    أره ا ت   صرحد  را دل.. صمد  قد أ اتبد  حضدًي يلدتمتع 
بذلك التا ،ل  ،  المملا صالما ، بيلااما فض  أث   الماتبة اإلالملة بمجمو دة مد  
أبصع ال تب ف  اللاول صال  وس.. مكهي اتدي  "زاد  ادب الط يدق"ا صاتدي  " فدي   ادب 

وج،هي  رسوية" صالذغ يامس فل  الضيبئ  دزابس الاادما مد   دلل فهدم الط يق" صاتي  "ت
 م،ق لدحيديث الكسويةا الدف ال صهدو المتخ دص فد  حد يث الكسد  صداب    الد  

 صاام  
كدددين بحمددد    صب ددد   كددد  إذا تحددد   فددد  محي ددد س أص  طبدددةا يظددد  اللددديمع أن 

الض  رلة دصرمي تاا م أص  الم حف ماتوح أميي  ،كل ا يختيب مي يشي، م  االاتشهيدا 
 رللينا بل بلهولة صا  ة ب يهة..

 صاين المحتك ب  يحس اار  تيبا  جي، م  ذلك الج،ل ص يش ب،ككي..
إن الضاب للحزن صان الا،  لت مع.. صل   ال رضول إال مي ي  دب ببكدي: إردي   صاردي إللد  

 باجاون صاري لا اقك يي ا،  لمحزصرون.
 م ار :صامي يضول أبو ف اس الح
 ال ب  م  فض  صم  فيق 
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 ه،هي  مي ف  الكيس م   يل 
رلددددال   أن يدددد حم فض،دددد  اممددددة اإلاددددلملة بحمددددة صاادددداة. صأن يا،ككددددي  اددددب ال ددددس  
صاللدداوانا صأن ياهددم ذصيدد  ال ددس  صاالحتلددي ا صأن يكااكددي باامدد  الددذغ ت ادد ا صأ لقدد  

ه  اب ا ب متضيبا،  ف  مضاد  الت  ببه ج،ًل م  امتبيع صالمحس، .. صأن يجماكي صايي
 ص ق  ك  مالك مضت ب.

 ----------------- 
 أم،  ال  يس..الي  الك 

الي  الك يي حيف  الض  نا ص يلم الش ياة الاال ا صداعلدة اإلادلي الادذا ص ديلم اممدة 
 الهمييا صللين اله اية الا لاا صم ب  امجليل الض صسا صموج  الشبي  ال  يم.

صددديحب الخاددددق الاي دددلا صالحلدددي، الجم،دددلا صامد  الجدددما صالددددكاس  ادددلي  الدددك يدددي
 الطيه سا صال  ب اللالما صام وس الحيرلةا صالجه  الاظلم.

الي  الك ا يمًي ف   طي كا امحًي ف  بذلكا حيرلًي ف  أ وتكا رسد،ًل فد   شد تكا 
  زيزًا ف  رالكا  فلاًي ف  ي ل.

لددي  ي  فدد  بايبددكا صالمتاضهدد،   الددكا ادلي  الددك مدد  الجمهددوب المحددب لددكا صمدد  ال
صمدد  الايشدددض،  لحددد ي كا صمدد  إ واردددك الماادددوم،  با اقددكا الايقددد ي  لاامدددك صبجولتدددك 

 صه يك صجهيدل ص يطاتك صاك ل صتوج،هك صحكيرك.
الي  الك يي أم،  ال  يس ص ديل  الهمدةا صدوااًل باامدة الحدقا فمدي مديم  ظيلمدًيا صال 

مًيا صال هيدره فياضًيا بل اكه دا مًي اك ًا لاحقا صالاًي م حه ااطيرًيا صال ريفضه حيك
 اب البيطلا صما،كًي مصحي  الحيجي  صملي  ًا لامحتيج،  صالمااوم، ا فاره بحق 

 بيق بذا ال صمثث لا ح  باامك ص ثيبل.
 يمو  ال يلحون صأره ح        تخطيل المكييي صال تمو 

مادد  إال مدد  ثددل : صدد قة جيبيددة ص اددم صصدد ق الكسدد   : "إذا مددي  ابدد   دي ارضطددع  
 يكتاع ب  صصل  صيلا ي  و ل ".

اددلي  الددك مجيهدد ًا فدد  اددس،ل الحددقا صم شدد ًا لدد بص  الااددم صموجهددًي مرددواب الما فددة 
صميحلي لظلي الجهيلة صم داحًي ال وجديج الطبدي ع صمد اصيًي لكز دي  الشدليط، ا صبي  دًي 

 ل جيل ال يلح،  صالشبي  الايما، .لاكه ة ال ضيفلة الحضة الت  تزصد اممة بي
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ادددلي  الدددك يدددي ام اله ايدددة صقددد صس الددد  يس صمبادددث الكدددوب صم ددد ب التوجلددد  لا دددلح 
صاإلصدلحا صبددير  الاضددول صامفهديي صقي دد ًا لاغدد  الملدديم،  صاميمدًي لا اددع اللددجود صقي مددًي 

 ود.بيللك  صالا صض صما،كًي لامل ف،   اب التوبة صاإلريبة صالامل لا،وي المو 
الي  الك جسل ال ضيفة الليمق الذغ تدتحطم  ادب جكبيتد  أمدواج الغدزص ال ضديف  الدذغ 
كددديد ب هيق،كددد  أن يطسدددق  ادددب  كددديق الايمدددة صيااددده أهدددوا، م ضاددد  اممدددة إللددد ا بح،اددد  
صأفير،كد  صم ددطاحيت  صأ دديل،ا ا تدديبس بياددم التكدوي ا صأ دد   بياددم الادديلم المتح دد  أص 

لم الحددد ا صهددد  أادددمي، ادددموهي مدددي أردددزل   بهدددي مددد  قدددل )المتدددوحش(ا أص بيادددم الادددي
ادداطينا صمددي لهددي مدد  أصددل فدد  الحالضددةا صل كهددي صددلحي  صت هددي  يطاضهددي ملددتام ص 
اممدددس صال،دددوي صي ددهدددي أذرددديبهم ص مللهدددما تادددك التددد  أذاقددده الكددديس الشددد  صالوبددديل 
صأبهسددتهم صاددا ه دمددي،هم صرهسدده ثدد صاتهم صشددجاه البغدد  صالتطه،دد  الا قدد  صحمدده 

 ال اتيتوبيي  صالظا مة صا اق الشاو .
فدإذا صجد   مادك مايفحدًي لهدذا الغ دي،ا صمحيببدًي لهدذا الخبديلا أفدل تلد  صتاد ح صتلددا  
صتهكددا  صاذا فضدد   اددك ل صملددي  ل ص  دد ل فدد  مواجهددة هددذا الزحددفا أفددل تحددزن 

 صتستئس صتجزع صت تا  
  ظلم الكيس م  يبا  الاظيمي صيك بهم صلو ايروا  ظيمي

  ي م   ميي  ك  مْحل فتب يح،  بم حت  ال  اميصأك
 صمي  ذب المض      جزا، صمي يجزيهمر إال المي

هاددذا اددين ادد،  رددوحا ال اعلددة المتاددتا الددذغ ياهددم   دد ه صيادد   زميردد  صي خسردد   دد صه 
 صيجيه   لل  صبهتير .

ادددلي  الدددك مباددد  الجمددددوع  ادددب حددديل الملدددام، ا صموجدددد  الجمددديه،  إلدددب الط يددددق 
الم فدد  زمدد  ردديد  فلدد  الدد ي الملدداوح صامشددل، المتكدديث س صالها ددب صمددي يلددماهم الملددت

أح ا صصديح فلد  الشدلخ الماد صق الدواه  فادم يجبد  إرلدينا صبادب فلد  ال دس  البدي س 
المض صحا صر به فل  اما، س المكهواةا فمي ياس،هي ملاما ريدصا بحق ال يا بحق الض ببا 

محمدد ا بحددق ب  محمدد ا ردديدصا: صا إاددلميها فمددي بحددق اإلرلدديرلةا بحددق الدد ي ا بحددق 
 أاماوا أح ًا صال تح ل قاب 
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ق  اين فض، ري د. ا،  روحا  اب حيل الملام،  دصمًي يكدوحا ادين يتمدزق املدام  ،دوب 
صداعلة مخاصا م  ام ا صيتاط  قاب  م  حل س صتتض ح اس ه مد  لو دةا لمدي  ل إللد  

أهدددل الضددد اب صأصدددحي  أميردددة الحادددما  حددديل اممدددةا صادددين يكددديدغ مدددع المخا ددد، : يدددي
صأصحي  الاخيمة صالمايل  صالجللة صالمهيبة صالازس. فمي اين يلمع مح  بازًاا صل ك  

 لم يلاسا بل اين يضول: حلسكي أن تتلض  الشاو ا صال تلاس اممة م  اإلصلح.
  هددي أرددده ال،دددوي قدد  صد تكددديا صالحمدددل ثض،ددلا صالط يدددق ص ددد سا صال ادديح م يددد ا صالحددد ص 

  صسا صل   يافلدك مدي قد مه لت د   الم دل ممدة تدكه  إن شدي،   صان بص هدي 
 اماب ص ارتحب المخا و  ف،هي لا اقك:

ب هلاًل    دفكول ب،  جوارا امصطين  لو أن أصطيرًي تر وَّ
 أص اين يرحمل ف  الجوارا م،ه   حماول ف  اماميع صامجاين

تاددد   قددد بلا صمددد  مهدددج التاي ددده  ادددلي  الدددك مددد  قادددو  تاطددد   لا اقدددكا مرهدددي
 ل ح،اكا مرهي تث ه ماك صاا   بض بك.

 الي  الك مع الكس،،  صال  يض،  صالشه ا، صال يلح، ا صحل  أصلئك بفلضي.
 الي  الك صبحمة   صب ايت .. صاري   صاري إلل  باجاون.

 د.توف،ق الوا  
--------------------- 

 د. روح.. ذلك ال يب  المحتلب 
كل م     ف  تاثَّ  ب  صبا لق .. إن جيللت  تشا  به،بة الايلما صصقيب الحالما صحكدو  
 .. الوالدد ا صتوا ددع ابدد  السادد .. لددم يغ،دد  لهجتدد  )لجهددة ابدد  السادد ( صالتددزي الددزغَّ امزهدد غَّ

ي،ًس مش قًة.  كيره بلمت  ص َّ
ددع يازمددك ال ددمه أثكددي، ح ي دد ا فهددو حدديزي صشدد ي ا صمددع ذلددك بق ،ددق صط،ددبا لدد  توا ر
صدداب    -إرلدين صدديدقا ادد يع ال ماددةا اامددي مدد َّ  ادب لادد  الجللددة أص ذادد  الكسدد 

 أ ذ يبا  صيربا  م   حول ا م   ب ه أحب  ف   . - ال  صاام
 كدد ه هدد  ا صبادديلة يعددلش مدد  أجاهدديا أال صهدد  الدد  وس إلددب  ا صاصددلح الكدديس.. 

ك دد  مدد  أببادد،  اددكًة مدد   مدد ها تددا َّ  يحددب الااددم حب،ددي شدد يً اا فضدد   دديش مددع الااددم أ
ي  مددد   ددد   قاددد،ًل  ددد  المحي ددد س ذا  يدددويا ببمدددي لددد قي قا فا دددذ ياتدددذبا صأ س ردددي بارددد  ق 
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الملتشددابا فضاكددي لدد : يددي داتددوب.. ال ت هددق رالددكا فضدديل: "بدديلااسا أرددي اددايدت  مددع 
 الاام".الااما أري ايللماة الت  ال تعلش ب صن المي،ا ف ذلك ال أاتطلع العلش ب صن 

حدد يص  اددب صقتدد ا دق،ددق فدد  موا ،دد ها لدد  ط يضددة فدد  التااددلم ب ياددة صمست دد سا ترخدد ج 
الطيلدددب متماًكدددي مددد  المددديدس الااملدددةا  كل،دددي بيلمااومدددي .. ادددايدت  فددد    مدددة الكددديسا 
صتضدددد يم الاددددون صملددددي  تهما فملددددج ه الددددذغ ي ددددا  بدددد  ممتاددددط بدددديلاض ا، صأصددددحي  

 الحيجي .
 ،د  العبدديدسا يضد أ فدد  ال،ددوي الواحد  مددي يضديب   ملددة إلددب لد  قسددول فد  قاددو  الكدديسا ا

  ش س أجزا،.
أرصدد،ب قسددل اددكت،  تض يًبددي بلدد طيٍن فدد  ال سدد ا صاددين متعًبددي ا ،ددً ا حتددب إردد  اددضب فدد  
الغ،سوبة أك   مد  مد سا صفد  يدوي إجد ا، الامالدة يضدول: مدهر فاحلدير   ا صهدذا با دل 

ثدددم بددد  ي، محسلددد   -هللا  حلددد،سكي صحلددد،ب  رحلدددب  -  أصاًل ص  دددً اا صل دددلح ال جدددل
 صالكيس ل .

ي ددا  الدد اتوب   دديي الا يددين فلضددول: "كددين م ددياًل لاادديلم ال بددير  المتوا ددع فدد   ،دد  
ذل دةا الافلدف فد   ،د   كدبا الاض،د  إلدب   صحد ها الضدوغ  فد  الحدقا الكيصدع الحجدة 

ا المكت دددد   كدددد   كدددد  الجدددد لا الضدددد صس فدددد  الت بلددددة صاللدددداولا الا ددددلا  كدددد  الخطيبددددة
المحجةا اين صيبً ا محتلًبي با ًليا قيرًاي بض ي،   تايلبا ال ياتد  للدير   د  ذاد  
دد  ياضدديها  يصددًة هددؤال، امحبددي  الددذي     تادديلبا  ،كدد  تفددل  بيلحددب صالددود ل ددل م 
قه ب،كد  صب،دكهم الد ييبا فم د  هدو هدذا الدذغ جادل الد  وس إلدب   باديلت  التد  يحلدي  ف َّ

  لهي  
 م   هو هذا ال يب  المحتلب  

: -ب د     كد  -م   هو هذا الايلم ال بير  الذغ ي  ق فل  قدول الحلد  الب د غ 
هي ش ، مي ط د الا،ل صالكهيب".  "مو  الايلم ثامة ف  اإلالي ال يل ا

 هلي بكي لكتا    ال  أك   صرضت غ ب ا صر  و ل  بيل حمة صالمغا س صال  وان.
م التيباة لا  اكي  م از ب،ل محيفظدة ااد  الشدلخ ادين ملدضب بأاد ا ف  ق ية أبو  ير

ثم ارتضل إلب المحاة ال سد  ا صدبس بديمزه  الشد يفا صتخد َّج فد  االدة أصدول الد ي  
ي فدد  مو ددوع: "زصاج 1973يا صح ددل  اددب الميجلددت،   دديي 1971جيماددة امزهدد  
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و، المددكهج الكضدد غ الكسدد  بزيكددب بكدده جحددش صبد  المطددي   التدد  أرث،دد   حولدد  فدد   دد
 ك  المح ث، " م  جيماة امزه ا ص اب ال اتوباه ف  مو دوع: "الحديف  أبدو الحجديج 

 يواف المزغ صجهوده ف  اتي  تهذيب ال ميل".
ل فض،  ال  وس   س صظي فا مكهي: غ   صش 

 أاتيذ ح يث ص اوم  بجيماة امزه . -
 ي.1982 -1981أاتيذ زا   بجيماة قط  االة الش ياة م   -
أادددتيذ ملدددي   بجيمادددة اإلمددديبا  المتحددد س االدددة اآلدا  فددد  مددديدس التالددد،  ص اومددد   -

 ي.91-82صالح يث ص اوم  م  
 ي.93 -91أاتيذ ال ضيفة اإلالملة صأصول ال ي  االة دب  الطسلة لاسكي   -
 أاتيذ مشيبل باالة ال بااي  الا بلة صاإلالملة دب . -
 ي.99 -93ال ويه م   أاتيذ ملي   باالة الش ياة جيماة -
 أاتيذ الح يث ص اوم  باالة الش ياة اآلن. -
   و مجاس االة الش ياة. -
أشدد    اددب الا يدد  مدد  باددي ل الميجلددت،  صالدد اتوباها صشدديبل فدد  مكيقشددة الا يدد   -

 مكهي.
 ب لس قلم التال،  صالح يث باالة الش ياة جيماة ال ويه -
   و مجاس جيماة ال ويه. -
 رشيط  
 مجاة الش ياة باالة الش ياة جيماة ال ويه لم س اكت، .   و -
 ب لس ب ريمج الح يث ص اوم  صال بااي  الاالي بجيماة ال ويه اآلن. -
  ط،ب متطوع بوزابس امصقي  لم س ثمير  اكوا . -
 بحً ي مكشوًبا صمحاًمي. 16ل  رحو  -
   و ف  لجكة الت الي  بيل الة. -
 شيبغ لم س اكة.  و المجاس الاام  االات -
بح ًدي  امل،دي فد  مجدل   املدة ماتمد س فد  ال ويده  15قيي بديلتحالم فد  أك د  مد   -

 صبالة دصل الخالج صبا ان أ    م  الايلم اإلالم .
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 ل  االاة إذاعلة باكوان "جهود  امي، الملام،  ف    مة الح يث الكسوغ". -
 ايتب بمجاة "المجتمع" صبمجاة "الو   اإلالم ". -
 شيبل ف  الا ي  م  الك صا  صالمؤتم ا  صالمحي  ا . -
 ل  دبصس ثيبتة بيل ويه ف  الجمعلي  الكلي لةا م ل: "جمعلة لجكة: اي   أ يل  -

 الملام"ا صالجمعلة الكلي لة بيلشيملةا صجمعلة ال  يية اإلالملة.
 مؤلايت  

 أهمهي: اتيًبيا م  20ل  مؤلاي  مطسو ة مي ب،  مطول صمخت   ت ل إلب 
"توج،هددددي  رسويددددةا  فددددي   اددددب الط يددددقا شدددداي ال دددد صب فدددد  تدددديبيخ اللددددكة صمكدددديهج 
المحددد ث، ا ال دددحيبة صجهدددودهم فددد    مدددة الحددد يثا التددديباون صجهدددودهم فددد    مدددة 
الح يثا مدكهج ال ادول فد   د س بصح الجهديد فد  رادوس أصدحيب ا شخ دلة الملدام 

 كهج اإلالم ".ب،  الا دية صالجميعلةا ال  وس الا دية ف   و، الم
س ٌ  م  المحكة     

مدددؤ ً ا بت دددخم ال سددد  مدددع صبٍي  -بحمددد    -صقددد  امتحكددد    بددديلم ضا فضددد  أرصددد،ب
ادد طير  فلدد  يزيدد   اددب  ملددة اددكتلمت ا ا ممددي ااددت  ب أن يضددوي بامالددة زبع اسدد ..  

 فاكت ل ل  المجيل للحا  لكي    با   واط ه    تاك المحكة.
 د ي، اللح  

مدد  للدديل  المدد ض د ددو ر ببدد  أن يرادد   ج  كدد  صأن ي زقكدد  قادد،ًل مدد  الكددويا فدد  ل،اددٍة 
صب،كمددي أرددي أد ددو أ ددذتك  اددكٌة مدد  الكددويا فاتددير  أقددواي أاددمع أصددواتهم صال أباهددم بلددتة 
مت ددث  مدد  اإلادددتس قا صقدديلوا لدد : ر دددْم.. صفاددًل رمدده رحدددو ر ددف اددي ةا اادددتلضظهر 

: هذا  طديٌ، مد  ببد  بس ادة الد  ي، فد  جدو  با هي ملت يًحي اارمي رمهر أييًميا فضاه
 الا،ل.

 أفايل ال تخيلف امقوال 
ككددهر أربدد  الكدديس  صأصصدد،هم ب  ييددة هددذه ام ددلق صتاددك اآلدا ا صأرددي  دديبٌق فدد  أدا، 
صاجددب الدد  وسا مهمددًل بدد ر  أيمددي إهمدديلا بدد  و  أن الامدد  محدد صد صأن اممددة بحيجددٍة 

 دد ا، ثضيفل،دددي صف  ي،ددي صالياددل،ي صاقت ددديدي،ي إلددب أقددل الجهددد  حتددب تتحدد ب مددد  اددلط س ام
صاجتميعل،يا صاكهر بذلك ام   ير  ، الط يق لغ، ه صيمش  هدو فد  الظدلي ريادًلي مسد ًأ 
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ددي فدد  ديككددي الحكلددفا صهددو أن الاسدد س بيمفادديل التدد  ال تتادديبض مددع امقددوالا قدديل  مهم،
ْون   ت كل  صن  الكَّيس  ب يْلس     ص  ْم ص أ ْرترْم ت ْتارون  اْل  ت ي   أ ف ل ت ْاض ارون  )تايلب:  أ ت ْامر ر ار (﴾ 44 أ رارل 

 )البض س(.
صان مدد  يددكهج هددذا الددكهج مثلدد  االرضطدديع ص دد ي االاددتم ابا صاددم ر ددحك  المض بدددون  

مكدد : "تددذا  مددي تضولدد  لكددي صا اددم أن ال ددحة  تدديٌج  اددب ب،صس امصددحي، ال يا فدد  إال 
ملدئوللًة اسد   أمديي    دز صجدل يدوي الاليمددة"ا الم  دبا صأردك ملدئوٌل  د  صدحتك 

 صأري ال أ ،  ال ذلك أذًريا صال أر طل  اهتميًمي.
 ميذا أقول ل ب   ً ا  

طيل بضي   ف  الاكيية الم ازس لكحدو أادسوعا صالدذغ ادين يشدغل بديل ا مديذا أقدول ل بد  
بددل   ددً اا صقدد  أهماددهر بدد ر  صصددحت  حتددب صدد  ر إلددب هددذا الو ددع اللدد،ط المخلددف 

كددين الددذغ يشددغاك  أك دد  الخددو  مدد   ضددي  ببدد  لدد   اددب ذلددك بددان يح مكدد  الكطددق 
 بيلشهيدت،   ك  المو ا فا ل  ال رلي صاآل  س.

 
صاددم ت دد  هر ل بدد  أن يرلدديمحك  صأن يااددو  كدد  صأن يخددتم لدد  بيإليمددينا ص يه تردد   

يم  مدع ابحير  إن  يفير  هذه الم س أن ت ون  كييت  بس ر  صصحت  فد  أصا دل اهتمد
م ا دديس الجوارددب ام دد   فدد  حلدديت ا فدداحضق بددذلك التددوازن صالت يمددل الددذغ د ددي إللدد  

 الش ع الحكلف.
ص   ر بذاك ت  إلب مي اكهر أد و الكيس إلل  مد   د صبس اادتا اس الطيقدة صالجهد  فد  
 الوصول إلب اللك  ال ورلةا صالكاللةا صه  مسذصلة م    لم   يطاسهي بج ٍ  صاجتهيد.

  طاسهي  ،  الملام، ا صراٌ  قا،دٌل مد  الملدام،  فداك مهم   بهديا صقاد  ا ،دٌ  مد  لض 
الملام،   د  طاسهدي فحد مهم   مكهديا صأصدبحوا  يلدًة  ادب  ،د هم ف،هديا هللا  يهد غ 

 م   يشي، صي ل م   يشي،ا صالل  ي جع امم  اا .
 حل س تات   الاؤاد 

اب الادؤاد( بلدسب تايقد هي مدع أطبدي، ييبدير،،  صرزلكي ف  أبقب داٍب لاالج ف  م د  )د
صأصبصب،ددد، .. داٌب لاادددلج تسكددد  ادددماتهي صمكزلتهدددي بددد،  دصب الادددلج  ادددب التايقددد  مدددع 

 أطبي، أجيرب 
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يدددي لهدددي مددد  حلددد ٍس تات ددد  الادددؤاد أن ت دددل أمدددة الالددديدس البشددد ية إلدددب هدددذا الملدددتو ا 
 صالطب  ك  هؤال، م  به الملامون ف  امر لس.

  
   أ ضمه بلد الا    أ ضمه بلد اممة ااهي    إرجي  أطبي،  ميلضة أ ضمه م 

ف  ج احة ال س   هل ذلدك باجدع إلدب غبدي، أبكدي، هدذه اممدة  هدل ذلدك باجدع إلدب قادة 
 اإلمايري  الميدية اللزمة لاليي م ل هذه الج احة 

 ت وب أر  ال هذا صال ذالا
هي اممة  اب الملتو  ال صل  صاإلقالم  إر  باجع إلب حيلة التش ذي صالا قة الت  تعلش

 صالمحا   ا الحاوم  صالشاس .
ف ددًل  دد   دداف اإليمددين صاددلط س الكز ددة الميديددة  اددب ا ،ددٍ  مدد  أبكددي، هددذه اممددةا 
بح،ث صيب الب يضول: رال  رالد ا صارد  باجدع ادذلك إلدب  داف الالديدسا صاشدتغيلهي 

 الكيبه،  صتشجلاهم.ب رليهي    ب يية م يلا اممة صتض ي  الاامي، 
"لضدد  جددد   ادددكة   فددد   اضدد  أن يكدددتضم ممددد  حيببددد  شدد  ارتضدددييا فددداي   ددديد صف  دددون 
صا وان لوط  صأي  م   اذبوا ال ال صتاككوا ف  اإلاي،س  إل،هما صف  ال  وس إلب صد   

 الكيس  مَّي ي  ون إلل  م  ف ،اة صأ لق.
 تام،ذه صجالس دبصا  يواف روب ال ي 

--------------- 
 الشيخ السيد نوح.. الداعية الرباني

 
 بضام: صصا   يشوب أبو زي 

ف  الوقه الدذغ يهدتم فلد  اإل دلي ال ادم  ص ،د  ال ادم  بديلمرخ  ج،  صالاكدير، ا صمد  
ددهي مدد  اسوتهددي المايصدد سا أص ياددزز ملدد، تهي الح دديبية..  لددم يضدد موا لدمددة شدد،ًئي يرْكه  ر

طهيب صد يتكي امب ابا الذي  جااوا حليتهم صقًاي يجب  ا،كي أن رح،   ذا    امي كي ام
 اب ال  وسا صاخ صا ال مي يما ون مد  صقده صجهد  صمديل ص ادم فد    مدة ديد   ا 
فحضق    اب أي يهم رتي ج  مسه ًسا صأثمد   جهدودهم صجهديدهم ثمد ا  ييرادةا صأالده 
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مدة ا دتل ر الا،دل ف  حليتهم بلا،هم صر ا،اتهم مؤالي  ا ،د س ال يمحدو أث  هدي فد  ام
 صالكهيب.

هدد تحدل  ا،كدي الدذا   1429بجب  27ي الموافق 30/7/2008صبحاول يوي امبباي،  
امصلب لايلم صداعلة ببير  حس،ب إلب قاوبكيا  زيز  اب أرالكيا  ل   ال  وس بموتد  
اًمددي مدد  أ لمهدديا صفضدد   اممددة باضدد ه اواًبددي مدد  اواكددب اله ايددة فدد  اددمي هي.. إردد     

يلم المحدد    ا صال اعلددة ال بددير  الشددلخ الدد اتوب اللدد،  محمدد  رددوحا  الدد  بحمددة   الادد
 صب وار .

 (1المول  صالكشاس ) 
صلدد  اللدد،  محمدد  اللدد،  رددوح فدد   زبددة اللددبي   الشدده، س بددد" زبة  دديرم" التيباددة لض يددة 

 23ال وي الطويل ف  م از ب،ل بمحيفظة اا  الشلخ ف  جمهوبية م   الا بلة فد  
ي مادد س بيفلدددة فض،دد س؛ ام  ف،هدددي 1946أب يدددل  24هدددد الموافددق 1365مدديد  امصلددب ج

يامل بيلزبا ةا صل   ش س إ وس:  ملة أشدضي،ا ص ملدة  ،د  أشدضي،؛ ح،دث تدزصج أبدوه 
محم  الل،  روح م  ثل  رلوسا صاين فض، ري أكس  إ وت  اك،ي؛ ح،دث تدزصج مد  أ ده 

يحسهم صيتاث  بهما صأقيي ف  المحاة ال سد    الشلخ زي  الاش غ أح  زمل   الذي  اين
 بمحيفظة الغ بلةا صأرجب  ش س م  امصالد: تلاة ذاوبا صبكًتي صاح ًس.

أتم حا  الض  ن ال  يم صهو اب  ثميرلة أ وايا ثم ارتضل إلب الماهد  امزهد غ االبتد ا    
ة امزه يدة ت ت،دب باا  الشلخا ثم إلب ماه  المحاة امزه غ ال يروغ للحض  ق فد  ال يرويد

امصل  اب محيفظت  صال يلث  اب الجمهوبيةا ثم تخ َّج ف  االة أصول ال ي  بجيماة 
 ي.1976امزه  بيلضيه سا صت بج حتب ح ل  اب الايلملة "ال اتوباه"  يي 

صقد  حمدل ادد،  ردوح همددوي أاد ت  الاض،دد س مكدذ ال دغ ا ف ددين يشديبل فدد  إ يلتهدي  سدد   
 ي،ي( التدد  اددين يتضي دديهي مدد  امزهدد  بحاددم تاوقدد  ال باادد  جك،ًهددي م دد 45المايفددث  )

 -إلدب جيردب تح د،ل الاادم -حتب اين ه ف  م  ح دول   ادب الميجلدت،  صالد اتوباه 
 تحل،  حيل  صحيل أا ت  االقت يدغ.

تدداث  فدد  الم حاددة ال يرويددة تدداثً ا اس،ددً ا بيلشددلخ إبدد اهلم  مددلسا ثددم بيلشددلخ  سدد  الاتدديح  
ب ف  م حاة ال اتوباه أن يض أ اتي : "العبيدس ف  اإلادلي" لاشدلخ ااطينا صهلَّا ل   الض   
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يواف الض  يصغ الذغ أثَّ  فل  تاث،ً ا اس،ً اا صأدبل م   لل  ا  صجدوده صمهمتد  فد  
 الحليس.

اددين الشددلخ مددو ًل فدد  الت ددو ا صاددين صدديدًقي فدد  ت ددوف ا صاددين شددلخ  فدد  هددذا  
لدددج  العبياددد  فددد  المحادددة ال سددد   بمحيفظدددة الشدددلخ  سددد  اللدددلي أبدددو الا دددل إمددديي م

الغ بلددة فدد  ذلددك الوقدده الددذغ تتامددذ  اددب ي يدد  هددو هللامحمدد  محمدد  الشدد يفا صحلدد  
متيبًاي لمجاة ال  وس اإل وارلدةا صماجًبدي بمدي  -ي حم    -الحاكيصغا صاين الشلخ ا، 

يددة محاددة ياتبد  اماددتيذ  مدد  التاملددير ا صمتيبًاددي لكشدديط امادتيذ محمدد  الادد صغ فدد  ق  
أبو  ا  التيباة لامحاة ال س  ا فداباد الشدلخ الد اتوب يح،دب إادمي ،ل بف،دق  مد ه فد  
ال بااددة صالدد  وس صالتخ ددصا أن يكضددل إللدد  باً ددي مدد  ف دد  اإل ددوان صمددكهجهما صدلدد  

  اب الشلخ محم  الا صغ.
فدد  بكالدد ا فضدديل لدد  الشددلخ   صفدد  إحدد   المكياددبي  تضيبددل د. رددوح بيلشددلخ الادد صغ ص  َّ

الادد صغ: "أيدد  أرددتم   صأيدد  دصب  امددي، امزهدد   " فضدديل لدد  الشددلخ رددوح: فددلام ال اييددة 
 صالس اة إن شي،  ا فضيل ل  الا صغ: "ارطاضوا صجيه صا صرح  أحذية ف  أق امام".

صاين هذا م  امابي  البيبزس اللتحيق  بيإل وان الملام، ا صالت  اين لهي دصب بديبز  
مكهددي  اددب ق ددييي اممددةا صي ددبا داعلددًة شدديمًل؛ يحمددل همددوي فدد  تاتددلا  فيقدد  للطددل 

ددد   ف،هدددي طيقيتددد  ال  ويدددةا صما يتددد   أمتددد  باددد  أن ادددين مجددد د صا ددد  صأكددديديم ا فتاجَّ
اإليميرلة صالت بويةا صارطاق ارطلقت  المبيبادة حتدب قرطاده أراديس ادل مد  ادين يامدل 

 ما ا صلض    صهو  اب ذلك.
ًاي باالة أصول ال ي  بجيماة امزه  بيلضيه سا ااتض م  الشلخ با  تا،،ك  بايم ،  م ب    

ب،ص  شاس  صا،ًل مصول ال ي  فد  المك دوبس لملدي  ت  فد  تكا،دذ ب ريمجد  الت بدوغ 
ا  الشلخ الا صغ  اب ذلكا ثم ارتر   أاتيًذا زا ً ا ف  االة الش ياة ب صلة  هكيلا صشجَّ

لوقدددده الشددددلخ الدددد اتوب يواددددف ي؛ ح،ددددث اددددين  م،دددد هي فدددد  ذلددددك ا1981قطدددد   دددديي 
يا صهدو 1993يا صماث ف،هي حتب  يي 1982الض  يصغا ثم ارتضل إلب اإلميبا   يي 

الايي الذغ ارتضل فل  إلب االة الش ياة بجيماة ال ويه أاتيًذا لاح يث ص اوم  إلب أن 
 صافت  المكلة.
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صظددل  ي لظدد ص  أمكلدةا1993صمد  الجد ي  بيلددذا  أن الشدلخ أرْ دد  ج مد  م دد   ديي  
ي با،دددً ا  ددد  أمددد  إلدددب أن اادددتض مهي فددد  الاددديي رالددد  إلدددب ال ويدددها 2003حتدددب  ددديي 

صذهب ماهي إلب امبا د  المض ادة للض د   ماهدي ف ي دة الحدجا صلدم يكدزل م د  إال 
 أكتوب  بيلضيه س. 6ي ف  ملتشاب داب الاؤاد بم يكة 2005م يً ي ف   يي 

 صايت  اإلرليرلة صالخاالة  
 ددٍة مد  ال دداي  أجمدع  ا،هددي ادل مدد    فد ا حتددب إن مد  اقتدد   تمتدع الشدلخ بمجمو 

مكدد  صتايمددل مادد  ال يماددك إال أن يتم َّددل مددي جددي، فدد  الحدد يث الددذغ بصاه ملددام بلددك ه 
   أب  ه ي سا قيل: قيل باول   صاب    ال  صاام: "إن   إذا أحب  سدً ا د دي 

 يلا ثم يكيدغ فد  اللدمي، فلضدول: جس يل فضيل: إر  أحب فلًري فاحب ا قيل: فلحب  جس
إن   يحب فلًري فاحسوها فلحب  أهل اللمي،ا قديل: ثدم يو دع لد  الضسدول فد  امبض" 

(2.) 
ددع لدد  الضسددول فدد  امبض بمددي  تدديه   مدد  صدداي  ا يمددة   صأحلددب أن الشددلخ قدد  صر  

 ص لل حم، سا صم  أهم هذه ال اي :
  صبب ؛ ال يلتطلع أح  أن يضطع ب ا فدإن اإل لص: صمع أن اإل لص ا ب ب،  الاس

لدد   ثدديًبا صشددواه   تدد ل  الدد ا صأ مددياًل صمظدديه  تضددود إللدد ؛ مكهددي أن المدد  اددين يمددس 
شغي  الضاو  بيل  م م  أر  الي يضول   ، ه ل   ال ياون ل  م دل هدذا امثد ا صمكهدي 

 امي اسق الضول.مشه ه ف  ال لس الذغ اين يزي  م  ب ه إيميًريا صاين ا ،  الباي، 
ْبد   ْبد الضدد ا،س صص  صاددين مدد  أهددل الا،ددلا صمدد  أهددل الضدد  ن؛ ح،ددث اددين ح يً ددي  اددب ص 

ْبده ال،دددوم  اددتة أجدددزا، التدددزي بهددي حتدددب فددد  أيدديي م  ددد ا أمدددي فددد   الم اجاددةا ف دددين ص 
بم ددين فضدد  اددين لدد  مدددع الضدد  ن شددان   دد ؛ ح،ددث ادددين التهجدد   كدد ه يسدد أ مددد  أصل 

   تمي : الختمة امصلب ف  الاش ي  امصا لا صالختمة بم ينا صل  ف  بم ين ثل
ال يرلددة فدد  الاشدد  امصا دد ا صالختمددة ال يل ددة فدد  صدداوات  فدد ا   صروافددل أثكددي، رهددديب 
بم ين صل،ا ا هذا ف  ال اوا ا أمي ف  صبد الض ا،س ال،وم  فض  اين يختم الض  ن ال 

 ثلثة أييي م  أييي بم ين.
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طس  متحضًضددي فلد  أكمددل مدي ياددون التحضدقا مدد  أن الضدد  ن حتدب بأيدده قدول اإلمدديي الشدي 
ال دد يم: "كالددةر الشدد ياةا ص مدد سر الماددةا صيكسددوع الحامددةا ص يددة ال ادديلةا صرددوب امب دديب 

ك  بش ، يخيلا .  صالب ي  ا صأر  ال ط يق إلب   اواها صال رجيس  بغ، ها صال ت م لا
دع  فد  إدبال صاذا اين اذلك ل ز ي    صبًس لم  باي  االطل  ع   ادب االدي   الشد ياةا صط م 

د   ادب مد    اميديي  د ا صأن يجاا د  جالل  مضيص هي صالاحيق  باهاهي أن يتخدذ ه ادم،  ه صأرلل 
صالالددديل ؛ رظدددً ا ص مدددًلا ال اقت ددديًبا  ادددب أحددد هميا ف،وشدددك أن يادددوز  بيلبرْغل دددة ا صيظاددد   

ا طباة داب 4/346مصل" )الموافضي : بيلطاْاب ة ا صيج   رال  م  الليبض،  صف  ال  ،ل ا
 الا   الا ب (.

صمكهدي التوا دع: ف دين توا دا  ال ي د ب  د  ت اادف أص ت دكاع أص مجيمادةا بدل ادين  
ب ص ق  صصاي،ه.  توا ًاي صيدًقي  يلً ي حالال،ي  ،  مشو  بمي يا   

الد  صق  قيده هذا التوا ع إلب صاة أ د   هد  صداة إر ديب الدذا ؛ ف دين ال يد   لك 
حض،ي  ك  أح ا صال ي   ذات  صال  ما  فد  أغ مضدييا بدل ادين يشدا  مدع رالد ا صيرشدا  
 ،د ه بيلتض د،  فد  جكدب   صفدد  حدق اإلادلي صد وتد ا حتددب إرد  ادين ياتدذب مباددً ا 
لامتحدد ث،  مادد  إذا ظهددد   ددلٌ  فددد  مادد ض امحيديددث الخيصدددة حتددب لدددو لددم ياددد  

ا لبي  الج ل مخطًئي؛ إرجيًزا لامهييا صح ًصي  اب  الوقها صتكيزاًل    حق رال ا صا ،
صالم   ا، الذغ ال يات  بخ، ا امي اين ياتذب    إ وار  صيتكيزل    حظ  م  أجاهدما 

 صياط  م  حض  لحضوقهم؛ إي يًبا صحب،يا صبغلًة ف  ثوا   .
ف ددين صمد  ال دداي  اإلرلديرلة التدد  تم،َّدز بهددي الشددلخ الد اتوب رددوح: اللدميحة صالحاددما  

ادمًحي مدع ادل الكديسا حالًمدي  اد،هما بدديل  م مد   اظدة با دهم صجلفدة باد    دد ا 
صمدددع  امددد  بحالضدددة ادددل مددد  يايماددد  ادددين يبددديدل الملددد ، إحلددديًريا صالمحلددد  إحلددديًري 

 م ي ًايا حتب أحب   ،  الملام، .
صلاددل أبدد ز ال دداي  التدد  تمتددع بهددي أردد  اددين دا ًمددي فدد  حيجددة الكدديسا صاددين مو ددل  

ف  ق دي، حدوا جهم صم ديلحهما امدي ادين رشدًطي فد  الجيردب االجتمدي  ؛ فدل الكيس 
يض دد  فدد  حددق مدد  الحضددوق االجتميعلددة الايمددةا صال الحضددوق االجتميعلددة الخيصددةا 

 ف ًل     لقيت  االجتميعلة مع بفيق دبب .
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ال هذه صاي  ص ، هي تحتيج إلب ا د مواقف لات ل،ل  ا،هدي بمدي ي د،ق المضديي  كد   
 صه  مواقف ا ، س صمتكو ة شه  بهي الموال  صالمايدغا صالملام ص ،  الملام.هكيا 

 صاي  الت وي  الاام  
الاامددي، ال بددير،ون هددم الددذي  يجماددون بدد،  الااددم صالامددل صالتااددلما فددل يساددل الادديلم أن 

ا م مي ي ْاام. ا ما صيرا   ياون ببيرل،ي إال إذا تااَّم مي يجهلا صي ْامل بمي   
أن الشلخ ا،  روح جمع ب،  الاام صالامل صالتاالم؛ فهو  يلم أزه غ متما ا صأحلب  

ال اددلمي فدد  مجدديل اللددكة ص اددوي الحدد يث امددي اددلات ا  يمددل بمددي  اددم؛ ف ددين صددوَّاًمي 
قوَّاًمي ذاكً ا   تايلبا صايره ل  دبصا  التاالملدة ل دل الائدي : لاامديلا صلطابدة الاادما 

ا امي اين الاام بحًمي موصولًة ب،ك  صب،  إ وار  مد  صلامتخ  ،  ف  الاام الش   
 ال  يس صالاامي،.

صمدد  صدداي  الت ددوي   كدد ه أردد  جمددع بدد،  الدد  وس صالتاصدد،ل الشدد   ا صل ددم  الا صهددو  
الادددديلم المت دددداع مددددد  اللددددكة ص اومهددددديا المدددديه  بدددديلض  ن حاًظدددددي صتددددلصًس صااتح ددددديًبا 

  ب د، سا ال ادلمي صرحد  فد    د  صااتشهيًدا   ف  ،  م  ال  يس يكطاضدون  ادب  ،د
كددون باامهددم صال ياددون لهدددم  الا ددي لي  صالدد  يس الجدد دا صا ،ددٌ  مددد  الشدد  ،،  ال يتح َّ
ر ،ب ف  الد  وس صالح ادة بهدذا الاادما صمد  هكدي رضدول: إركدي رادير  فد  الواقدع الاماد  

  الاضه  صالد  وغ مًادي مد  صجدود فجدوس لللده صدغ، ًس بد،  الاالد  صاديحة الد  وسا صبد،
 ال اعلة صمجيل الاض ؛ فضامي تج  داعلًة يماك  ضل الاال ا أص فض،ًهي يحمل بصح ال اعلة.

إرمدددي الاالددد  مادددزصل  ددد  الواقدددع صالحلددديسا صال اعلدددة با،ددد   ددد  محددد ا  الاادددم الشددد     
ال صدد، ا فدد  حدد،  أردد  ال تكدديف   ب،كهمددي فدد  الت ددوب الشدد   ا بددل الهمددي يلددت    

لد ي  فد   ضدول اممدة إال فضهدي، يحمادون أبصاح الد  يسا اآل   صيلدتوجب ؛ فاد  يجد د ا
صد يس يما ون  ضول الاضهدي،ا صقد  جمدع الشدلخ اد،  ردوح هدذه المايدلدة المهمدةا صصفضد  

   ف،هي إلب ح  با، .
صم  صداي  ص ثديب ت ويكد  الاامد  اللدالم أرد  يضدوي بتوصد،ل المادير  ال س،د س بااداو   

كيس يتح   باااوٍ  ال ياهم  إال الخيصةا ف دًل مللوب ياهم  الجملع؛ ف  ،  م  ال
 مدد  يتضادد صن فدد  أحدديدي هم صيدداتون بيلغ يددب الوحشدد  مدد  املادديظا أمددي التاس،دد   دد  
الماير  ال س، س صالمايهلم ال عبة باااو  مللوب ياهم  الايلم صالجيهلا فهذه م،دزس ال 
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ع الد اتوب ردوح أن يمدزج يض ب  ا،هي إال أصلو الازي م  أهل الاادم صالد  وسا صقد  اادتطي
بدد،  الاادددم ال صددد،  صاي دديل  إلدددب الكددديس بشددال يدددتل،ي ماهدددم؛ فدديلتضا  صاإليغددديل فددد  
  يددب املادديظ ببمددي  سَّدد   دد  رضددص  امدد  فددلم  يتحدد ثون بدد  لميهدديي بددارهم  امددي، 
متخ  ددددون متماكددددون مدددد  تخ  ددددهما صهددددم فدددد  الحالضددددة فدددد اس ص ددددوا، مدددد  هددددذا 

 ل،وابصا بهي اللو،ا  صالاوبا .التخ ص؛ يلتخ مون هذه الغ ا ب 
صاكدده إذا اددماه الشددلخ ردددوح يتحدد   فدد  دبس  ددديي شدديبًحي لحدد يث أص ملتا ً دددي  

لض ة ظككه أن هدذا ال جدل داعلدة جمديه، غ؛ يحلد  الحشد  صالتداث،   ادب المشدي  ا 
صال  لقة ل  بيمكيديملي ا ل   ح،  تلما  ب،  الاامي، ف  مكيقشدة باديلة  املدة أص 

يا الددذغ  دديص فدد  بحدديب فدد  مجاددس م هددل الااددم فهددو الادديلم المددتما  ال صدد،  المضدد َّ
الاادددم ص دددييش بطدددون ال تدددب حتدددب اادددتخ ج اكوزهدددي صآللئهددديا صدلَّ  ادددب المااومدددة فددد  

 ال تب الت اثلة ب قم الجز،ا صأحليًري ب قم ال احة.
ت ت،دب صم  امموب المكهجلة الت  تمتع بهي  يلمكي أر  تم،َّز بيلو دوح فد  الاد ض صال 

ف  امف يبا صهو مكهج تلما  ف  ح ي   امي تض له ف  اتب  اوا، بلوا،؛ فا   طب  
م  طست  أص محي  ت  إلب  كيص  صأف يب يتاوهي  يلًبي  اب مليمع  صدبصا  اين يضل  
الكدديس فددد  ب ايدددة ح ي دد  حتدددب يادددون لدد   الكددديس ت دددوب صا دداا صال يخادددب مدددي لهدددذا 

ضد  صارتبيهد ا صحماد   ادب متيبادة الحد يث  ك دً ا امااو  م  تاث،   ادب يضظدة المتا
 باك ٍ  صف  ًس با  ٍس.

  ثيبه الااملة التاللفلة 
أ كدد  بيآلثدديب الااملددة هكددي مددي اتبدد  الشددلخ ادد،  رددوح فدد  مجدديل  اددوي اللددكة صالحدد يث 
صالا دد  اإلاددلم ا صهددذا الجيرددب  ،دد  ظدديه  ص ،دد  مادد ص   دد  الشددلخ؛ فضدد   دد   

ال كاة الح ي لةا مع أن جهدوده الااملدة صمؤلايتد  فد   ادوي  بيل  وس صالت بلة أك   م 
اللكة أك   ممي اتب  ف  ال  وس صالت بلدةا صفلمدي ياد  بلدين بداهم  ثديبه التاللفلدة فد  هدذه 

 المجيال :
 أصاًل: ف  مجيل الح يث صاللكة:

فضدد  بدد أ تخ  دد  فدد  الميجلددت،  صالدد اتوباه  دد   اددوي اللددكة صالحدد يثا فتكدديصل فدد  
،  مو وع: "زصاج الكس  بزيكب بكده جحدش صبد المطدي   التد  أث،د   حولد  الميجلت
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يا 1973هدد = 1393ف   و، المكهج الكض غ  ك  المح ث، " م  جيماة امزه   ديي 
صفد  الد اتوباه تكدديصل مو دوع: "الحديف  أبددو الحجديج يوادف المددزغ صجهدوده فد  اتيبدد  

يا صق  اين ل  اللسق 1976 هد =1396تهذيب ال ميل" م  جيماة امزه  أيً ي  يي 
 ف  ال شف    الحيف  المزغ صالتكوي  باتيب  تهذيب ال ميل.

ثم ايره ل  أبحي  محامة ر ش   ماظم هي مجاةر الش ياة صال باادي  اإلادلملة التد   
 ت  ب ف  ال ويها ثم رش هي با  ذلك ف  اتب ملتضاة.

ملدة صالح ديبية"؛ تكديصل فلد  صم  هذه امبحدي : " ادم الطبضدي .. حالضتد  صالمتد  الاا 
تددديبيخ  ادددم الطبضدددي ا صبددد،َّ  فوا ددد ه صثم اتددد  صمدددكهج الاامدددي، فددد  تح يددد  الطبضدددي  مدددع 

 التم ،ل لذلك.
شدديبا  ف،همدددي الددد اتوب  سدد  الددد زاق الشدددييج  اماددتيذ باالدددة الشددد ياة  -صمكهددي اتيبددديه 

ون : "ال ددددحيبة صجهددددودهم فدددد    مددددة الحدددد يث الكسددددوغ"ا صاتددددي : "التدددديبا-بيل ويدددده
صجهودهم ف    مدة الحد يث الكسدوغ"ا ب،َّكدي ف،همدي جهدود ال دحيبة صالتديبا،  فد    مدة 
اللكة تحماًل صأداً،ا صذ ك   ا أن جهود التيبا،  ف  حيجٍة إلب ال بااة صاالهتمديي فد  هدذا 

 المجيل.
باكددددوان: "مكدددديهج المحدددد ث،  فدددد  بصايددددة الحدددد يث  -بيلمشدددديباة أيً ددددي -صمكهددددي اتيبدددد  

زي  بصايدددة  الحددد يث بددديلماكب مدددع ذاددد   دددوابطهم بددديلماكب"؛ أ صبد فلددد  مدددذهب المجدددو  
دددا  صأدلددتهما امددي أصبد مدددذهب المدديرا،  لهدددذا اممدد  مدددع بلددين ملدددو يتهم صأدلددتهما صبجَّ

زي  لضوس امدلة رضًل صرظً ا مع ا تبيب ش صط ذلك.  مذهب المجو  
امبض"؛ أصبد فل   صم  اتب  ف  ال كاة الح ي لة اتيب : "دب، تايبض أحيديث ا ا، 

امحيديث الت  تسلا ا ا، امبضا صامحيديث الت  تحظ ها صدبأ التاديبض ب،كهدي  ادب 
 ط يضة امصول،،  المح ث، .

 ثيرًلي: ف  مجيل الا   اإلالم : 
فدد  هددذا المجدديل  -بحمدد    -أمددي فدد  مجدديل الا دد  اإلاددلم  فدداب زر مددي اتددب الشددلخ

لكة صالجمي دة فد  ق دلة التغ،،د "؛ ح،دث تكديصل هدذه ثلثة اتب: امصل: "مكهج أهل ال
الض ددلة مدد  برادد  د ددوغ صت بددوغ؛ فتادد َّض فلدد  لماهددوي أهددل اللددكة صالجمي ددة صميهلددة 
ال  وس صالت بلةا صب،َّ  الحيجة لا  وس صالت بلدة فد  رظد  أهدل اللدكة صالجمي دةا صأهد ا  
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فد  هدذا ال تدي  أرد  قد ب أهدل اللدكة صالجمي دة مد  الد  وس صالت بلدةا صمد  أهدم مدي ب،َّكد  
 قوا   صمكطاضي  لا  وس صالتغ،،  صالت بلة م  صجهة رظ  أهل اللكة صالجمي ة.

صال تي  ال ير  باكوان: "حيجة البش ية إلب الحام بمدي أردزل   اتيًبدي صادكًة"؛ شدخَّص  
م فل  صاقع اممة الملامةا صب،َّ  امابي  التد  ارتهده بهدم إلدب هدذا الواقدعا صبادم ماديل

 ط يق الخلص ممي تاير  مك  البش ية ال،وي م   لل الحام بمي أرزل  .
أمدي ال تدي  ال يلدث فجدي، تحده  كدوان: "دصافدع  كييدة الملدام،  بديلض  ن ال د يم"؛ ذاد   

فل  أح   ش  اسًبي دفع الملدام،  إلدب ال  ييدة صاالهتمديي بديلض  ن ال د يم؛ يدذا  الد افع 
 ا صمدد  امحيديددث صاآلثدديبا صمدد  تدديبيخ اممددة إذا لددزي ثددم يلتشدده  لدد  مدد  الضدد  ن رالدد

 امم .
 ثيلً ي: ف  مجيل ال  وس صالت بلة: 

صهذا هو مجيل  امشه  صم، ار  امبحب الذغ  ر   ب  صاشته   كد ؛ فيلد اتوب اللد،  
ردددوح هدددو صددديحب الم دددكف الشددده،  " فدددي   ادددب الط يدددق"ا ص"توج،هدددي  رسويدددة  ادددب 

ي رموذًجدددددي  امل،دددددي ت بوي،دددددي  اال،دددددي شددددده  بتم،دددددزه الط يدددددق"ا صفددددد  هدددددذي  ال تددددديب،   يضددددد   
المتخ  دددون فددد  الشددد ع امدددي شددده  لددد  المتخ  دددون فددد  الت بلدددة صالمكددديهج صطددد ق 

 الت بيس.
فادد  " فددي   اددب الط يددق" صدد ب لدد  ثميرلددة أجددزا، يتكدديصل اآلفددة بشددال مم،ددز؛ ح،ددث  

ا ثدددم ي ادددم الط يدددق يا   فهددي فددد  الاغدددة صاالصددطلح صيدددذا  أادددبيبهي صمظيه هدددي ص ثيبهددي
 لالجهي.

صف  "توج،هي  رسوية" يكتض  أحيديث يختيبهيا ثم يضوي  ا،هي بيلشد ح صاإلي ديح الدذغ  
ل  فل  مكهج  الخيص اذلك؛ ح،ث يخ ج الح يث ثم يذا  ماكيه إجمياًلا صيو ا مدي 
س دد  إيميرلددة صملمددا  فلدد  مدد  جوارددب متادد دسا ثددم يسدد،  مددي فلدد  مدد  دبصس د ويددة ص  

 يكتاع بهي ال  يس صالضيدس صالم بون.ت بوية 
صلدد  فدد  هددذا المجدديل اتيبدد  المدديتع: "مدد  أ ددلق الك دد  فدد  ج،ددل ال ددحيبة"ا صهددو  

كتي  أ لق  ت بوغ صدوف ؛ أصبد فلد  الشدلخ أببادة  شد   اًضدي  كد  ال دحيبة ايرده 
ادددسًبي فددد  تماددد،    لهدددم صر ددد ه إيددديهم؛ يدددذا  الخادددق ثدددم يددد لل  الددد  بمدددي فددد  اددد، س 

ل بادد  ال ددحيب ة ملتشددهً ا لدد  بدديلض  ن صاللددكةا صلددم ي ارْتدد  فدد  رهييددة ال تددي  أن اددجَّ
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أقددوال ام دد ا،  دد  هددذه ام ددلق تؤادد  أهم،تهددي  كدد  ال ددحيبة صالددف ايردده اددسًبي فدد  
 ر     لهم.

صل  بايلة ط،بة   : "ت وي  الس،ه الملام"؛ ذا  ف،هي الش صط الت  ص اهي اإلالي  
قا امددي بدد،َّ  الاابددي  التدد  ي دداهي أ دد ا، اإلاددلي فدد  ط يددق للاددون الس،دده ملدداًمي بحدد

 ت وي  الس،ه الملام صالف يما  التغاب  ا،هي.
بيإل دديفة إلددب اتيبدد : "الدد  وس الا ديددة فدد   ددو، المددكهج اإلاددلم "ا صاتيبدد : "مددكهج  

 ال اول ف    س بصح الجهيد ف  راوس أصحيب ".
 جهوده ال  وية صالح الة 

رال  لا  وس إلب   تاديلبا صجادل رالد  صقًادي   فد  صقده مباد   رذب الشلخ ا،  روح
مددد  حليتددد ا صلضددد  ادددين الرتمي ددد  لجمي دددة اإل دددوان الملدددام،  أثدددٌ  بددديلٌل فددد  ارطلقتددد  
المبيباددةا صفددد  فهمددد  لمادددليا صفددد  حماددد  لض دددييي اممدددة صهمومهددديا ال ادددلمي ق دددلة 

 حال صف  ال  طبة.فالط،  الت  اين لهي مايرتهي صالمتهي  ك ه ف  ال م
توز ه جهود  الشلخ ال  وية مجيالٌ   د س؛ ف دين  ط،ًبدي متطوً دي فد  صزابس امصقدي   

ي حتب صفيت ؛ يخطب الجماة ف  ملج  الدوزان بشدال ملدتم  إال 1994ال ويتلة مكذ 
فدد  أييمدد  ام ،دد س بلددسب ظ صفدد  ال ددحلةا صلمددي ايردده  مالددة تغ،،دد  ال سدد  صشددايه   

 ي بدذل أغ مجهددود م ا دديًس لحيلتد ا ل كدد  اددين يضدول: "لضدد  اكدده فدد  ر دح  امطبددي، بادد
ا    تايلب أالَّ أتا    د   حام الم،ها صأحلير    تايلب ل،كظ  ميذا أفالا صم   شر
د وتدد  صتسالددل بادديلت "ا ف ددين يخطددب الجماددة صياضدد  الدد بصس صيتحدد   فدد  الكدد صا  

 صيح   المؤتم ا  حتب صافيه امجل المحتوي.
ض  ادين لاشدلخ أيديٍد بل دي،ر  ادب مدي يراد   فد  ال ويده بدد"لجكة زاديس الا مدين" التد  صل 

أالهي الم حوي بإذن   الشلخ حل  أيو ؛ ح،ث جال لهي الشلخ روح أرشدطة ثضيفلدة 
ددل دصبهددي الخ،دد غ فدد  أرحددي، ال ويدده ص دديبج ال ويددها ف ددين لهددي  ص ، يددة ص املددةا صفاَّ

    صرش  الاام صتاالم .الا ل ال س،  ف  الت يفل االجتمي
صم  الالمي  البيبزس ف  جهود الشدلخ الح الدة صال  ويدة مجديل الامدل الخ،د غ؛ فضد   

جاادد    اددسًبي فدد  اايلددة ا ،دد  مدد  اميتددييا صفدد  إطددلق ادد اح ا ،ددٍ  مدد  الملددجور،  
المرْال ي ا صف  توف،  امدصية ل  ،ٍ  م  الم  با صف  توف،  ف ص  مدل لااديطا، ا 
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 دي، م ديلا الكدديس صحدوا جهم.. ادل ذلددك  سد  د وتد  لاخ،دد   د  ط يدق أهددل صفد  ق
الخ، ؛ ح،ث اين ملج ه "الوزان" يضوي بمي ال تضوي بد  مؤالدة متخ  دة فد  الامدل 

 الخ، غ.
 الض لة الاالط،كلة ف  حليس الشلخ  
 الل،  روح  

ط،كلة؛ فضد  صم  أب ز الض ييي الت  اين ل  ف،هي دصبه ف  الامل الخ، غ: الض لة الاالد
كين يحش  الحشودا صيوح    الجهدودا صيجمدع الكضدود مهدل فالدط، ا حتدب إرد  ادين فد  
 ،ددد  ام دددحب يجمدددع المدددة ام دددحلة ف، اددداهي إلدددب فالدددط،  صيدددتم الدددذبا صالت دددحلة 
هكديل؛ ف ددين يجمددع فدد  الجماددة الواحدد س أيديي ام ددحب ثمدد  مددي يضدد   مدد   شدد ي  أص 

 لة الواح س أبباون أص  ملون ديكيًبا اويتل،ي.ثلث،  أ حلةا  اًمي بان ثم  ام ح
ْمددع اممددوال الواجبددة مهددل فالددط، ا اددين مدد    صبيإل دديفة إلددب هددذا الامددل الخ،دد غ صج 

الكيحلددة الا  يددة صال  ويددة ال ت دديد تخاددو  طبددة مدد   طبدد  مدد  حدد يٍث  دد  فالدددط،  
اددد ا صق دد،تهي صأزميتهدديا صاددذلك دبصادد  صمحي دد ات ؛ ف يردده الض ددلة حي دد ًس فدد   ض

بيبزًس ف  صج ار ا ف ين يحلي لهيا صيجيه  م  أجاهي جهيًدا اس،ً اا بل  يشه ف  الير  
 صج     ف    صق  مج   ال ي.

 رهيية المطي  
قسل  يم،  صر ف م  بح،ا  ذهب إلب ال ،  ل، اب اسً ا  ،  ال سد ا ص ديد ماديًفب 

امدددي ادددبضه  - إلددب دبصاددد  صرشددديط  الدد  وغ بددديل  م مددد  أن امطبدددي، ادديروا يك دددحور
بادد ي بددذل مزيدد  مدد  الجهدد ا ل كدد  لددم يادد  يلددتج،ب لهددذه الكدد ا،ا ا صارطاددق  -اإلشدديبس

الشلخ ارطلقًة ج ي ًس بيل  م م  م    صاارمدي ادين يلحدق الضد با أص يشدا  بديقت ا  
ل م  امج  صال وا  ص مل الخ،  مي ياون زاًدا ل  يوي الاليمة.   امجلا فاباد أن يح   

 واط ه    الم ض "دبصس ص س "ا ثم د ل ف  حيلة م  لة  ،سوبلدة  صاتب الشلخ 
م ل امصلب بلسب هذا الوبي، الذغ أص،ب ب  الا ي  م  أبكي، الشاب الم  غا صلض  

بجدددب  16يا 2007يول،دددو 30ببددد  صددديبً ا محتلدددًبي با دددًلي م  دددل،ي فجددد  يدددوي اإلثكددد،  
ً دديا صبافًاددي هدددا بادد  بحاددة طوياددة مددع المدد ض الددذغ شددي،   أن ي1428 اددون لدد  ممح  

 لا بجي  إن شي،  . 
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اإلرلدين  بجكدديزا  الز مدي، صالضدديدس  -فدد   دخيمة  دد دهي -كيرده جكيزتد  مه،بددة؛ تردذا   
صال لاي،ا صل م  الا صصيحسهي م  ابيب ال  يس إلب  ا صم  أب ز الاامي، ال بير،،  فد  

 ال  وس اإلالملة ف  هذا الزمين  
ا ، س تمكع الكيس م  أن تشديبل فد  الجكديزس؛ مكهدي: الحد  الشد ي ا  ايره هكيل موارع 

صال طوبة الايللةا صح ابس الشمس اللفحة الت  ببمي تجيصز   مًلي ص مل،  دبجة ف  
دصن ف  الذهي  إلب الجكيزس.  هذا ال،ويا صه  اا،اة بان تجال الكيس يت دَّ

 ،دد  مدد  الوافدد ي   دديدصا صمكهددي أركددي اكددي فدد  ف ددل ال ددلفا بددل فدد  اسدد  ال ددلفا صا 
إلب بلدهم للض وا إجيزتهم اللكويةا صمكهي برا  الماين ف  هذا الح ؛ فض  دف  الشدلخ 

ا،او متدً ا  40بمايٍن يلمب "ال ا،بخي "ا صه  ماين يبا     م يكة ال ويه بحوال  
 ف  هذا الجو الخيرق.

 ف ؛ صمددع ذلددك تجمادده اللدددليبا  مدد  اددل حدد   صصدددو  رحددو ماددين الم دداب صالددد 
يح صهم حب الشلخ الذغ تماَّ  م  قاوبهما ص ،ورهم مد  بيل موع حزًري  ادب بح،اد ا 
ال ادلمي  كدد  صدلس الجكدديزسا صلدلس بملددتغ   أن تجتمدع لدد  هدذه املددو  المؤلادة مدد  
البشد  لت ددا    الدد ا صهددو الددذغ اددين ي دا  أاددسوعل،ي صددلس الغي ددب يددوي الجماددة فدد  

 صفيت ا صم  يمو  م  الملام،  ف  ال أاسوع. ملج  الوزان  اب م  يساغ   س 
صامددي هددو مادد ص  أن بددلد الخاددلج ف،هددي مدد  اددل الجكلددلي ا صمددع ذلددك لددم يضت دد   

الح وب  اب الم  ي،  فضبا بل اين ف،هي ماظم الجكللي  الموجودس بيل ويها امي 
 تجمَّع ف،هي ا ،  م  التليبا  الا  ية م  اافلةا صا وارلةا ص ، هي.

 ذلك فإرمي ي ل  اب أن الشلخ اين بجًل ببيرل،يا صداعلًة إيميرل،يا ص يلًمي  يش صان دلَّ  
همدددوي أمتددد  صهمدددوي مجتماددد  با،دددً ا  ددد  االرغدددلق صالتا دددبا صهدددذه املدددو  المؤلادددة 
شدديه ٌس  اددب أرهددي  يجددل بشدد   الشددلخ إن شددي،  ا ص اددب أردد  الضسددول فدد  الدد رلي قسددل 

 اآل  س.
ف   ا،،  مع الكس،،  صال  يض،  صالشه ا، صال يلح،  صحل   بحم    صبفع دبجيت  

 أصلئك بفلًضي.
-------- 

 *Wasfy75@yahoo.com 
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-------- 
* المااومي  الت  اتستهي هكي ااتض،تهي م  امخ اماتيذ عبديدس اللد،  ردوحا ابد  الشدلخ 
 ي حمددد   ا صمددد  شدددلخكي امادددتيذ الددد اتوب يح،دددب إادددمي ،ل حسادددوش أادددتيذ الحددد يث

 ص اوم .
 صحلا ملام: اتي  الس  صال اة صاآلدا ا بي  إذا أحب    سً ا حسب  إلب عبيده.

   ـــــــــــــــ
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 ابن الجوزى 
 

 ددم  االددداة  ظمدددي، مددد  بدددلد اإلادددلي قدد ي ف ددد،اة الشدددلخ الددد اتوب محمددد  موادددب 
الش يف محي  س    اإلميي اب  الجوزغ ف  جيمع اب  حم  بج س با  صدلس الاشدي، 

 هد.1425شعبين 11وي ي
ب اية ذا  الشلخ ان اب  الجوزغ تم،ز بشال اس،  بيلو   , امي تم،ز اإلميي الشيفا  

 بيلذاي، ص اب  الالم بيلايطاة..
بادد  ذلدددك د ددل الشدددلخ فدد  تايصددد،ل ادد، س ابددد  الجددوزغ الحيفادددة بدديلاام ص  ادددو الهمدددة 

 صه اية الكيس.
 مول ه ص رشات 

ي جدددع فددد  رلدددب  لاضيادددم بددد  محمددد  بددد  أبددد  باددد  هدددد ص هدددو 510صلددد  بحمددد    ادددكة 
ال  يق أح  الاضهي، اللدباة الماد صف، . رشدا يتلمدي ص تخاده  كد  أمد  ف ااتد   متد  ص 

 ببت  ص ايره ت صب ب   اب المشييخ.
 صاين بحم    محبي لااام مجته ا ف  طاب  مكذ صغ ه فام يا  يااب مع ال سلين.

 حاظ  ص ذايله
لحاددد  فضددد  حاددد  ملدددك  اإلمددديي أحمددد  ص ال دددحلح،  ص تددديبيخ كدددين بحمددد    صاادددع ا

 الخط،ب البغ ادغ ص طبضي  اب  اا .
  او همت  ص ح ص   اب الوقه

كين اب  الجوزغ بحم    محيفظي  اب صقت  بشال  ج،ب . يضول ف  ما ض ته ب  
مدد  لضددي، الكدديس ح صددي  اددب صقتدد : ادافددع الكدديس جهدد غ فدديذا اتددوه ق دد  فدد  ال ددلي 

ل   صجهم , صاال اشتغل بمي ال يحتيج إلب ت ا،ز ذهك  رحدو تضطلدع ال ي د  ص لللتاج
 ب غ امقلي..

ألددف مجادد س مددي  20صمدد  همتدد  مددي ذادد ه  دد  رالدد  : لددو قادده أردد  طيلادده أك دد  مدد  
 بيلغه ص أري با  ف  الطاب".

 موا ظ  ص مايرت  ف  قاو  الكيس 
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جيللدد  ياددوق  شدد س  ال  كددين ابدد  الجددوزغ ياادد  املبددي  بموا ظدد  ف ددين ح ددوب م
 شخص.

ل،اضد   اد،هم دبادي فيكتظده الط قدي   -ح  م  أحلي، بغ اد –د يه م س اهل الح بلة 
 ألف شخص ب،  بجل صام أس. 300بيلكيس ص ق بم  ح   بحوال  

 ألف. 100ألف ص تي   اب ي ي  اذلك 100ااام  اب ي ي  
 غ ص ص ظ :يضول ال حيلة اب  جس،  امر لل  صاصاي مايرة اب  الجوز 

ي دد،ق الوجددود  دد  م ادد , صهددو  يددة الزمددين.. مددي ظككدده أن   يخاددق بشدد ا يتل دددب 
 باضول الكيس م ا ".

 م  ااميت  الماس س ص أجوبت  الملاتة
إلبدد  الجدددوزغ اامدددي  ص أجوبدددة ملددداتة حاظددده  كددد  تدددكم  ددد  ذاي ددد  ص ال تخادددو مددد  

 الط افة ف  با  امحلين.
 قيل    ف  ون :

 بكه  مي أج اه مي أج أه  ياتخ  ف  ون م  
 ار  لم يج  الكه  فمي اج أه  اب  .

اددئل  دد  أيهمددي اف ددل التلددسلا اي اإلاددتغايب فيجددي  : االاددتغايب من ال ددو  الواددخ 
 يحتيج إلب  ل،ل.

ص اددال  اددي ل  دد  ابدد  بادد  ص اددب ب ددب    كهمددي أيهمددي أف ددل فضدديل الددذغ ابكتدد  
  صدداب    الدد  ص اددام ص أي المددؤمك،   تحتهددإ شدديبس الددب اللدد، س فيطمددة بكدده باددول

اللد، س  ي شددة بكدده ابد  بادد  ال دد يق فا دل أن يضدد ا الجددوا  بط يضتد  ,ص  دد ج اإلمدديي 
 م  الح ج ف  زم  الات .

 محكت 
 الاامي، مستاون مرهم صبثة امرسلي، صاين إلب  الجوزغ ر ،ب  م  ذلك.

  الضيدب الج،لر , صذا  أن ح ل ب،ك   ل  مع  س  الللي ب   س  الوهي  ب   س
 س  الللي هذا اين شلعلي فوشب بيب  الجدوزغ  كد  الخالادة فلدج  فد  صاادب ص مد ه 

ادددكوا  . ص تماددد  ابكددد  يوادددف مددد  التوادددب لددد    5ادددكة ص ق دددب فددد  اللدددج   75
 اكة.  80الخالاة فيطاق ص م ه 
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  لف  مع الحكيباة
كيباة ف  زمك  ل ك  ا تادف ماهدم ذا  الشلخ حاظ    أن اب  الجوزغ اين ب لس الح

فدد  بادد  الملددي ل المتااضددة بتاصيددل ال دداي  بلددسب تدداث ه بشددلخ  ابدد   ض،ددل صدديحب 
 كتي  الاكون.

 قلط  ص ا ت ال  ف  حليت 
كين اإلميي يا دذ بي تد ال فد  علشد  ,ال إفد اط  كد ه ص ال تاد يب, يا دذ مد  المبيحدي  

 :ف  ح صد الحيجة دصن إا ا  أص  شورة,صاين يضول 
 إن قطع الكاوس    با  شهواتهي يوبثهي يسواة ص تغ، ا ف  المزاج.

 ص اين يا ذ ه ية الللط،  ل ك  اين ياظهم.
 م كايت 

ياا  لما فدة  دزابس ارتديج ابد  الجدوزغ ارد  لمدي قلدم مدي اتدب  ادب ايديي  مد ه مد  يدوي 
 16دل صالدت  الب يوي صفيت  , صج  أر  اين ياتب ف  ال يوي تلع ا ااه أغ مدي يادي

 صبقة.
م دددكف ص الادد ل امددي يددد    500ص ا تاددف فدد   ددد د مؤلايتدد  فددذا  ارهدددي تزيدد   اددب 

 م كف. 300الشلخ حاظ    , تزي   اب 
 ص ق  صكف بحم    ف  التال،  ص الح يث ص الاغة ص ،  ذلك .

ص ذا  الشلخ أن ص،  الخيط  ص تاسلس ابالس يا ان م  أهم مؤلاي  اب  الجدوزغ ص 
ن  ادددب دبايتدد  بددداحوال الدددكاس البشددد ية صأحددوال الكددديس ص مددد ا ل الشدددلطين أرهمددي يددد ال

 إل،هم.
 ش،و  

م  أهم مشييخ  بحم    : ابو الس اي  امرميط  ص اب   ض،دل ,كمدي ايرده لد  ثدل  
 شلخي .

 مي أ ذ  ال 
مد  أهددم مددي أ ددذ  اددب ابد  الجددوزغ ,كمددي يضددول الشددلخ, أرد  اددين ال ي اجددع مددي ياتددب ,, 

  طي، ص صهم  ا ، .ف يره ل  أ
 أهم مم،زات 
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 لخص ف ،اة الشلخ أهم مم،زا  اب  الجوزغ ف  الكضيط التيللة:
  او همت  ص ح ص   اب الوقه -
 إميي ف  الو   -
 صيحب حياة رض ية متم،زس -
 أب ع ف  با  مؤلايت  : ص،  الخيط  ص تاسلس إبالس -
 ل   س س صدباية صاااة باحوال الكاس ص أحوال الكيس -
ذا  الشلخ ان مي أ ذ  اب اب  الجوزغ مد  اداسلي  ال ياد ص اورد  رضطدة فد  بحد   ص

 أ ميل  الجا،اة.
ص ربد  الشددلخ الددب اردد  يجددب اتبدديع هددذا امادداو   كدد  تض،ددلم الاامددي، ص ال دديلح،  فددإذا 

 ذا   مث ذهم يذا  مضيباهي مي ق موا, ب صح اإلر ي  ص اال ت ال.
 صفيت  

هد , ص أصصب أن يلخ  المي، الذغ ا   لغلدا  597اكة توف  اب  الجوزغ بحم    
 اب ح ص   اب   ي ت د،لع  أي يبس اية أقلم  ص ق  ااه لهذا الغ ض, صهذا ي ل 

 مك . صلكي ان ت وب حجم هذه الس اية . االاتايدسأغ شط يما  
بحم   اب  الجوزغ ص أااك  فللا جكيت  فض  ق ب  مد ه فد  طادب الاادم ص رشد ه ص 

 لكيس ص د وتهم صا  اد الت يرلف الما، س ف  مختاف الاكون.ص   ا
  ـــــــــــــــ
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 الدكتور عبد الودود شلبي.. حارس العقيدة
 
 [19/06/2008ماة الما مة [  19:59 

 بضام:  س ه م طاب داوق 
 د.  س  الودصد شاس   
دْك رْم إن الاامي، هم صبثدة امرسلدي،ا صان   بفدع ذاد هم فضديل: )ي ْ ف دع     ي    م كردوا م   ر الَّدذ 

س ،ددٌ ( )المجيدلددة: مدد  اآليددة  ارددون     ددي ت ْام  دديٍ  هللا  ر ب م  ب ج  ْاددم  د  ي   أرصترددوا اْلا  (ا امددي 11ص الَّددذ 
 أرهم هم حميس اإلالي صأباير . 

صا   صالدددد اتوب  سدددد  الددددودصد شدددداس  أحدددد  هددددؤال، الحمدددديس الددددذي  ذادصا  دددد  ديددددكهم صت دددد َّ
ية ف  الا   الح يث صف ا  ططهدم صجديدلهم بديلت  هد  أحلد ا لاحمل  التك ،  

 صق  بحل هذا الايلم الجا،ل دصن أن يشا  ب  أح .
 رهيية ال حاة 

ي فدديبق الادديلم الدد اتوب  سدد  الددودصد شدداس  الحلدديس بهدد صٍ، دصن 2008مددييو  21فدد  يددوي 
يتدد ا صدخب أص صدد اخ؛ فاددم يااددم  دد  صفيتدد  أحد ا صلددم تتكيقددل صادديال  امربددي،  سدد  صف

صلم يكا  ال  ،  م  صاي ل اإل ليا صم  رايه قديل فد  رعلد : "فضد   اممدة اإلادلملة 
صامزهدد  الشدد يف  يلًمددي صما ددً ا مدد   ،ددد س  امددي، امزهدد ا صهددو الدد اتوب  سدد  الدددودصد 

 شاس ا امم،  الايي اماسق لاجكة الاالي لا  وس اإلالملة بيمزه ".
 ب اية الط يق 

دصد شاس  ماكب الاادم صتدذصق حلصتد  ارطادق يكهدل مكد  مد  ادل مكذ أن      س  الو 
مايٍن ي ل إلل ا صاين مي اي  ه  اب ذلك ال حبة الط،بة الت  تا    ا،هيا أم ديل 
الددد اتوب يوادددف الض  ددديصغ ص ،ددد ه مددد  أفي دددل  امدددي، امزهددد ا ثدددم التحيقددد  بجمي دددة 

السكدي صت بدب  ادب اإل وان الملام،  صهو طيلبا ص مل ف  صاطهي؛ ح،ث بييع اإلمديي 
ي ها ص ك مي قيي أح  الطل  التيبا،  لحز  الوف  بطاد  امخ صديدق م  د  مكد ص  
اإل ددوان فدد  م باددة الملددي   المشدداوبس بيلمكوفلددةا رظددم اماددتيذ  سدد  الددودصد شددداس  

 ق ، س ي ث  ف،هي م    فضيل:
 يي أ   فد    مدي      مده صل د  أره ح   
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 دل يدي صديدق أغ  أغ  صحش ذلك الد     قديت
 إر  الدبيطددل صال       بيطدل إجدد اي ص    

 بل ه  امحزا  يي       قوي فهل ف  م   ص   
ي 1948صظددل  سدد  الددودصد يامددل صاددب إ واردد  حتددب ايردده محكددة حددل الجمي ددة  دديي  

دل إلدب الهييالددتبا ثدم الطدوب؛ ح،ددث  صا تضديل اإل دوانا صاددين أحد  الدذي  ا ترضاددواا صبرح  
 المحكة زملله ال  اي أم يل ال اتوب يواف الض  يصغ صال اتوب أحم  الاليل.شيبا  

يضدول الد اتوب يوادف الض  ديصغ: "صصداكي إلددب ماتضدل الهييالدتبا صصر داكي فد  أحدد   
 كدديب ها صصجدد ري بادد  اإل دددوان قدد  اددبضوري إللدد ؛ مدددكهم: الطس،ددب امديددب الشدددي   د. 

م ال اعلدة الشدلخ محمد  جسد  التملمد ا حلين حتحو  الذغ تخد ج حد يً يا صمدكهم الاديل
صمدددكهم الا بددد  امصددد،ل امادددتيذ صددديلا أبدددو بق،دددقا صمدددكهم الطيلدددب امزهددد غ امديدددب 
الشدددي    سددد  الدددودصد شددداس ا صمدددكهم امخ ادددا  امددديلا صامخ  اددد  الخدددول ا صمدددكهم 
أصددغ  طيلددب فدد  الم حاددة ال يرويددةا صهددو الطيلددب الكيبدد  مح،دد  الدد ي   طلددةا صمددكهم 

ة ماهددد  دملددديط الددد يك  االبتددد ا  ا اددديروا قددديموا بإ ددد اٍ  فددد  الماهددد ؛  ددد د مددد  طابددد
فيقتدديدتهم المبيحددث إلددب الماتضددل مددع اإل ددوانا صلددم ياورددوا مدد  اإل ددوانا صقدد  أصددبحوا 
ددئل  مددكهم بادد  ذلددكا صاددين ماكددي اماددتيذ م ددبيح  سدد ه الددذغ اددين يضددول دا ًمددي ح،كمددي ار

  ط ف،هددي؛ هددو فدد  أصلهدديا صأرددي فدد   دد  ت ت،بدد : "أرددي صالشددلخ يواددف ررحددلب بيل فاددة مدد
   هي؛ فاري امصل صل   فد  الطد   اآل د "ا صاكدي رر دا  ال داوا  فد  جمي دةا صقد  
ا تددديبر  اإل دددوان إميًمدددي لهدددما امدددي اكددده أ طدددسهم الجمادددةا صأحليًردددي يلدددي  ر  باددد  

 اإل وس م ل امخ الاليلا أص  س  الودصد.
 م  شا ه أحليًريا م ل قول :صاين امخ الشي    س  الودصد شاس  يكش ري  

ْل      أفدل تب  ر قدس ل   أيهي الشاب تح َّ
 هيهو الجلدر ق  ألد    دهب  بيل  بيج ظْه  ل

 هيهو الخايبر قد       أص شك أن يركه  أم  ل
 مواب امح اب أر ي      بل لالج  تحد َّل
 فتح َّل أره يي شاد          ل   ته ي  قس  ل
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الجكددود قدد  هجمددوا  ا،كددي  دد ًبي ال ردد بغ مددي اللددسبا صق،ددل إن امخ  صذا  يددوي صجدد ري 
" - س  الودصد شاس  د  د  ص   -الذغ ايروا يغاطون ف  اام  إذا رديدصها صيضولدون: " سد  الدو 

صااددم  ف يدد   -تشدديج  مددع إدابس الماتضددل للددسٍب مدد  اماددبي ا فدداباد ال دديبب الملددئول
التايمدل مدع الضديدس, أي،دي ادين اللدسب فضد  أن يكتضم م  الجملعا صياامهم أد   -الضي  

فوجئكددددي بدددديلجكود يدددد  اون  ا،كددددي  كس رددددي الدددد  لس ايلتتدددديبا يحماددددون الا دددد  الغالظددددة 
صاله اصا  الطوياة؛ ي  بون بهدي ال س،د  صال دغ، ا صال دحلا صالمد ي ا ال يتحيشدون 

 أحً ا.
صيتاضدب  صال ركلب موقف امخ صيلا أبو بق،ق صهو يحيم     اإل وس صغيب اللد ا 

ال  بي   كهما صموقف امخ حلين حتحو ا صق  أرص،ب ف  أصبا ا امي ال ركلدب 
موقددف امخ  سدد  الددودصد حدد،  رزلدده  الدد  ال دد بي  صهددو ي ددلا صيضددول:   مددين بدد  

  اينا شه،  ال اب م  ج ي  ".
صيضددول اماددتيذ  سدد  الاطلددف  دديم : "لضدد  ا تدديب اإل ددوان  دد ًدا مكددي لزيدديبس الزردديزي   

الدد بصسا صاكدده أرددي صاحددً ا مددكهما صشدديباك  اإل ددوس  سدد  الددودصد شدداس  صيواددف  صالضددي،
 الض  يصغ صمجمو ة أ    م  اإل وان اكوٍع م  التذا،  م  أجل أال يكا ط الاض ".

صم  المواقف التد  تشده  لاشدلخ  سد  الدودصد مدي ذاد ه امادتيذ فدؤاد الهج اد  فلضدول:  
إل ددوان مدد   ددلل أحدديدي هم الايمددة دا ددل "إن إدابس اللددج  أباد  أن تادد   أادد اب ا

دددي؛ ح،دددث أ دددذصا  ددد ًدا مددد  اإل دددوان 1الماتضدددلا في تددديبصا  كسددد  ) ( للادددون مايًردددي  يص،
صأجالوهم فل  صلم يخ جوهم مك ا صق،ل إرهم ق  ص اوا امي ي  فوق لمبي  ال ه بدي، 

ل هدددذا ال دددليا فدددادبل امخ  سددد  الدددودصد شددداس  ذا صالدددذغ ادددين موجدددوًدا فددد  هددد -ترلدددج  
مي ي موا إلل ا فضيي بح،اٍة؛ ح،ث أح   أح   طل  ماهد  دملديط الدذي  اديروا  -الاكس 

(ا صاددين صدوت  ردد ي،ي فدد  تدلصس الضدد  نا فاجالد  بجددواب الشددبيل 1موجدودي  فدد   كسد  )
صأمدد ه أن ير تدددل  يدددي  ما،كدددة يلدددماهي ال ددبيط صالالددديك  صل ددد  ف،هدددي تاالمدددي  صأصامددد  

ي ي    م كردوا ...(ا صهادذا..ا صمد   للهدي يدتم توجلد  أصامد  إلدب  لم وانا م ل )ي ي أ ياه  الَّدذ 
اإل ددددوانا فددددلاهم اإل ددددوان مددددي يددددام هم بدددد  امخا إلددددب أن ارتهددددب مدددد  اددددل التاالمددددي  

( أرالددهم طدوال شدده  صر ددف 1المطاوبدةا صلضدد  قلدم اإل ددوان الموجددودصن فد   كسدد  )
ل أغ الشه  أص شه ي  ف  العبيدس صالتلصس ل،ًل صرهيًباا  ل بجة أن إدابس اللج  لم ترلج  
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ش ، ادو  الدذا  صالعبديدس صتدلصس الضد  نا صلدم تح دل اإلدابس  ادب أيدة مااومدي  مد  
 اإل وان با ل الح،اة الت   ماهي اماتيذ  س  الودصد شاس ا جزاه    كي  ،ً ا".

ي لددم ارتهدده المحكددة ص دد ج اإل ددوان مكهددي ص دديدصا إلددب رشدديطهم ص دديد الشددلخ ماهددما امدد 
يددكس  اهتميميتدد  بدديلااما فا ددذ يكهددل مكدد ا صقدد  تادد َّ   اددب الشددلخ  سدد  الحاددلم محمددود 

 أاتيذه صالذغ اين ير ب  س لهم الاالاة.
  س  الودصد شاس   يلًمي صم افًاي 

صا  لض  أصبا الشلخ  س  الودصد شاس   يلًمي م  الاامي، الذي  دافاوا    ال ي ا صت  َّ
 اإلالملة.لاتبش،  الذغ  ز  اممة 

ا صبددد أ حليتددد  الامالدددة ادددا ت،ً ا لاشدددلخ محمدددود 1925أب يدددل  18صالشدددلخ مددد  موال،ددد   
شدداتو ا ثددم  مددل بماتددب اإلمدديي امكسدد  الدد اتوب  سدد  الحاددلم محمددودا ثددم  مددل أم،ًكددي 
ددي لاجكددة  ملددي ً ا لمجمددع البحددو  اإلاددلملة لشددئون الدد  وس اإلاددلملةا ثددم أم،ًكددي  يم،

ملة بدديمزه ا صح ددل  اددب الدد اتوباه مدد  بيكلددتين حددول مو ددوع الاالددي لادد  وس اإلاددل
 "مه غ اللودان"ا صصثَّضهي م  جيماة أكلاوبد باك ن.

ص مددل محي ددً ا فدد  الا يدد  مدد  الدد صل اإلاددلملة؛ فدد  بيكلددتينا صقطدد ا صالشدديبقةا  
 صال ويها ثم  مل م يً ا لام از اإلالم  ف  ا، ر .

بأس تح يدد  مجاددة امزهدد   اًاددي لاشددلخ  سدد   صفدد   هدد  الدد اتوب  سدد  الحاددلم محمددود 
ا ت،د  أم،ًكددي لمددؤتم  الا،د  املادد  بديمزه  الشدد يفا صفدد   82الد حلم فددودسا صفد   دديي 

 ا ت،  أم،ًكي لمؤتم  الل، س صاللكة الذغ رظَّم  امزه . 85
ي صتا َّس با هي لا تيبدةا صادين ال 1990صق  أرح،ل إلب التضي   م  الامل بيمزه   يي  
 يبق ماتست  الخيصة حتب     يوٍي ف  حليت .يا
د ي ا صأ دذ يدواجههم   لض  اخَّ  الشلخ حليتد  دفًادي  د  اإلادلي  د  المشدا   ،  صالمبش  

فدد  اددل ماددين صباددل الواددي ل؛ فاضدد  ذادد  فدد  إحدد   مؤلايتدد  تض يددً ا جددي، فلدد : "تضددول 
تك ددد، ية اإلح دددي لي  إن  ددد د مؤالدددي  التك ددد،  صاباددديلليت  صصاددديال  الخددد مي  ال

مؤالةا صالمايهد  التد  تؤهدل المك د ي  صتضدوي بتد بيسهم يسادل  د دهي  120.880تسال 
أك   م  مي ة ألف ماه ا صيسال   د المك د ي  أك د  مد   ملدة مليد، ا صيوجد  فد  

 25ما،ون جهيز امس،وت ا صي  ب    المؤالي  التك ، ية  82مؤالي  التك ،  
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الدي  التك د، ية مي دة ألدف اتدي ا صتمتادك ألف مجاةا صفد   ديي صاحد  أصد ب  المؤ 
ما،دددون رلدددخة مددد  اإلرج،دددل مجيًرددديا  53محطدددة إذا دددة صتالازيدددونا صتدددمَّ توزيدددع  2500

صي بس تلاة ملي،  طيلب فد  المد ابس ال كلدلةا أمدي د دل ال كدي س التد  تامدل فد  
مه إلددب اكللددة فدد  اددكة  9التك دد،  ف،ساددل  مليدد،  دصالبا صباغدده التس  ددي  التدد  قردد   
ما،ددون دصالب  "؛ صلددذلك يتلددي،ل د.  سدد  الددودصد  157ي مساددل 1990صاحدد س هدد  اددكة 

شدداس : "مددي مدد   ص دد  د دديس اإلاددلي بمخططددي  التك دد،  فدد  ديدديب اإلاددلي  صهددل 
 ل يهم إح ي لي  دالضة    أ  ا، الملام،  صتوزياهم ف  الايلم  ".

،د ٍس شد ي ٍس إلدب أرشدطة بيبددي الايتلادين فد  قديب   س إف يالديا التد  أصدبا ف،هددي صيشد،  فد    
ما،دون رلدمةا صيكديدغ الشدلخ  65% م  إجمديل   د د ادايرهيا أغ 16  د ال يثوللك 

 سددد  الدددودصد شددداس  بتوجلددد  أرشدددطة الددد  وس صبكدددي، الملددديج  صالمايهددد  صالجيمادددي  إلدددب 
دددد ي   إف يالدددديا التدددد  مدددد  الممادددد  أن يددددذهب إل،هددددي فددددل يجدددد هي إال فدددد  أيدددد غ المك   

 ال يثوللك.
طاب الشلخ م  امزه  الش يف أال ي ال د يت  إلب الخيبج إال با  أن يلتوفوا  امي 

با  الش صطا م ل: "ال يخ ج مبادو  لاامدل فد  أيدة مكطضدة إال باد  أن يدتاام لغتهدي 
صيددد بس أهدددم مشدددالتهي صثضيفتهدددي صالسددد ع صالخ افدددي  المكتشددد س ف،هددديا صأن يرا دددمَّ بتيبيخهدددي 

ي حالال،دي فد  الاادوي اإلادلملة صامف ديب المايصد سا صأن صجغ اف،تهيا صأن يجتديز امتحيًرد
 يجتيز امتحيًري ف  الح اي  التك ، ية صالشسهي  الت  ير ، هي أ  ا، اإلالي".

صلددم يضت دد   اددب الت دد غ لاتبشدد،  فحلددبا بددل  مددل  اددب التض يددب بدد،  المددذهب  
ب ال ددددد س اللدددددك  صالشدددددلا ؛ فضددددديل: "تلددددديبان  ظلمدددددين يشدددددالن أ اسلدددددة الملدددددام،   اددددد

امب ددلةا صهمددي تلدديب اللددكة صتلدديب الشددلاةا صالتلدديبان رشددث فدد  أح ددين  هدد  الخااددي، 
ال اشدد ي ا  يصددًة زمدد  الاتكددة ال سدد   بادد  مضتددل اإلمدديي   مددين بدد   اددين ب دد    

  ك .
جملددع الضددو  فدد   دديلم ال،ددوي اتحدد  ا صجملددع المددذاهب اتحدد   فدد  تجماددي  الياددلة  

 -لداف -ميي تليبا  الغزص صالا صانا صبض  الملامون صاقت يديةا صأحل   لا ية أ
به  الحزازا  الكالدلة صالشخ دلة صالتيبيخلدة التد  تحد ل الاد اصس بد،  اللدكة صالشدلاةا 
صامصددل أن جملددع ام مددة اتاضددوا  اددب أن  الادد ق بدد،  الملددام ص ،دد  الملددام هددو الكطددق 
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الخدل  فد  باد  اممدوب بيلشهيدت، ؛ فإذا قيلهدي اإلرلدين د دل زمد س الملدام، ا صأن 
التددد  يظددد  أرهدددي ا تضيديدددة اددديلضول هدددل اإلرلدددين ملددد،  أي مخ،ددد   صهدددل يددد     يدددوي 

 الاليمة أي ال  هذه ه  الضي  س الايمةا فيإلالي اامة م  رطق بهي فهو ملام.
صاللؤال: هل الخل  فضه   أي  ض غ  أي اجتهيدغ ا صرضول إن الشلاة ي اون امي  

ي ر ددويا صيحجددون امددي رحددج إلددب الس،دده الات،ددقا صاتدديبهم هددو ر ددا ا صي ددومون امدد
الم حفا صرس،هم هو محم ا صمي أر  صا بأًيي اجتماه  ال  اممةا صالخل  الحيصل 
اليا  ااتغا  با  الملام،  ص ،  الملام،  لتوالع الخدل ا اديلضول بدان الشدلاة 

التيبيخ يؤا  أن ابيب أ مة فرْ س ي ي صن الاودس بيإلالي إلب المجورلة الي   افي ا ص 
الح يث صالاض  صالطب صالاالاة صالشا  ايروا م  الا س أص الشلاةا م ل: ال ازغا صأبو 
لدد  أحمدد  بدد  حكسددل بمدد صا صأبددو حكلاددة الكامددين مدد  أصددل  حيمدد  الغزالدد ا صالكلددا ا صصر
ق قدول ال ادول: "لدو ادين الاادم بيل  يددي  فيباد ا صفد  امد  " مد  الخلديي"ا صهدذا ي د   
لكيل  بجيٌل م  فيبس"ا فاميذا يضع هذا الشضيق الذغ تجيصز الحد  ل بجدة ت ا،د  الشدلاة 

 كمي ح   م  با  أهل اللكة الذي  ااَّ صا "حل  ر    " صشلاة لسكين".
امي أر  طيلب بإصلح امزه  م اًبا صت د اًباا فضديل: "لدو ادين لدزهد  دصب حالضد  مدي  

صا تادده إلددب امبدد    دديبي  اإلبهددي  الملدداَّا؛  ابتاادده صددلحي  اإللحدديد صالتطدد  ا
فيمزه  ت اجع    دصبه ف  التا يف ب ي  اإلادلي ال دحلا اللدماا صدصبه فد  تضدويم 

 الالين الا ب  الذغ يايد يختا  ف  امزه  رال   ".
صحول ص ع امقالي  الملامة يضول: "امقالي  اإلالملة تاير  م  مشدال  ا ،د س؛  

لددددتو  ال ضدددديف ا صالت بلددددة ال يكلددددةا ص يصددددًة فدددد  مواجهددددة الح دددديبس أهمهددددي  دددداف الم
الغ بلة؛ ممي يجال الملدام الدذغ يعدلش فد  هدذه الدسلد ادهل االصدطليدا صممدي ادي   

  اب ذلك غلي  المؤالي  ال يكلة الت  تتولب توعلة صب يية صت بلة هذه امقالي .
يل وبس المرْ ا دب التد  يماد  أن صلداف.. ال توج  دصلة إالملة تتسكب هذه امقالي  ب 

تحضق اله   م  الحايظ  اب شخ لة هؤال، صهويتهم صديكهما بل إن الطيمدة ال سد   
تددات  مدد  بادد  الدد صل اإلاددلملة التددد  تحدديصل أن تادد ض ف ددً ا ما،ًكددي تحدده  دددغب 
الاوز صالحيجة؛ ممي يؤدغ إلب حد ص   لفدي  صارضلديمي  به،بدة تدكااس  ادب الاديلم 

ا صقد  أفلد  هدذا التد  ل الامدل  اإلادلم ا صأظهد   الملدام،  فد  صدوبٍس اإلالم  اا 
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ادد،ئٍةا صل دد  أاددتطلع أن أقددول لمر ددي : إن بادد  الجمعلددي  الخ، يددة تضدد ي  مددًل 
 إالمل،ي متم،ًزاا صتض ي ملي  اٍ   يل ة لوج    ل  ،  م  امقالي  الملامة.

زهددد  فددد  باددد ه م ددد   دددعلف أمدددي  ددد  دصب امزهددد  فمحددد صد لاغييدددة ص دددعلفا صام 
 صياير  م  ا ،  م  امم اضا صفيق  الش ، ال ياطل . 

صامزهدد  لددم يادد  يعبددا بتحفددل  الضدد  ن تحفلًظددي ادديمًلا صقدد  اددين هددذا فدد  المي دد  هددو 
الط يق امايا  ل  ول امزه ا امي أن ا تزال المكيهج ا تزااًل مخل، اي   فد  هدذا 

  ال يايد يكطق عبيبس أص  يدة صدحلحةا صامجلديل الت هوبا حتب إن الطيلب ف  امزه
الض يمة الت  ت بَّه ف  امزه  الض يم ارتهها صأصبا ماظم الايما،  اآلن م  امجلديل 
التدد  قاَّدده ب ددي تهي فدد  أمددوب الدد ي  صالاغددة؛ ممددي أد  إلددب فضدد ان امزهدد  مايرتدد  فدد  

 م  ا صبيلتيل  ف  الايلم اإلالم .
ايلدذي  ي داون ب،صادهم فد  ال مديلا صالد ل،ل  ادب ذلدك مدي  صالذي  يضولون  ،د  ذلدك 

ي اه الكيس صيلماور  م  أ مة المليج  الدذي  ال يضد مون ف دً ا صال فضًهديا صيخطئدون فد  
 الض  ن صف  الاغة الا بلة.

هذا االرهليب أدَّ  إلب ظهوب مي يلمور  بيلتط  ؛ من الشبي  فض  ال ضدة فد  امزهد   
ال،ددوي بخددل  مددي أفت ددوا بدديممسا فاجددا هددؤال، الشددبي  إلددب الدد ي  ص امي دد  الددذي  ياتددون 

صح هم صهم ال يما ون امداس الااملة ال دحلحة فد  البحدث صاادتكبيط امحادييا ف داوا 
صأ دداواا صا ددتاب الحيبددل بيلكيبددل فدد  مجدديل الااددم الدد يك ا صلددو اددين لدزهدد  ح ددوب 

ؤدغ بيلشدبي  إلدب متيهدي  حالض  لمي ادماكي  د  هدذه التلديبا  صهدذا التطد   الدذغ يد
 تضوده إلب الهلل".

  
 مؤلايت 

 ي. 1987هد  1407الضيه س  -ف  محامة التيبيخا داب الش صق  -1
 ي.2001الضيه سا  -أبو جهل يظه  ف  بلد الغ  ا ماتبة الش صق  -2
الوحدد س اإلاددلملة فدد   ددو، الخطبددة الشدديملةا شدد اة اددوزل  لاكشدد ا إاددتيرسولا  -3

 ي.1995
 ي.1992صملامون لاسلعا داب المختيب اإلالم ا الضيه س      -4
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 ي.1998ااكي إ وس شلاة صاكةا ال اب الم  ية الاسكيرلةا الضيه سا  -5
 ي.1985الف أب    ا ب، ص : داب الش صقا  -6
 ي.2000الض  ن يتح  ا م از ال ايةا  -7

 ي.2004اإلالي صالغ  ا ماتبة اآلدا ا  -10
 ي.1993  صأباير ا داب الش صقا ال ي  اإلالم -11
 حواب ص يا ب،   س    ص س  المللاا د. س  الودصد شاس . -12
 هل ارتش  اإلالي بيلللفا م از ال اية لاكش  صاإل ليا م  . -13
 -حضدي ق صصثددي ق: دبااددة م، ارلددة  دد  الح ادي  التك دد، ية فدد  الادديلم اإلاددلم  -14

 ي.1989هد د 1409يعا ج س: ال اب اللاودية لاكش  صالتوز 
 -الزحددف إلددب ماددة: حضددي ق صصثددي ق  دد  مددؤام س التك دد،  فدد  الادديلم اإلاددلم  -15

 ي.1989هد د 1409الضيه س: الزه ا، لم لي الا ب ا 
  س  الودصد شاس  "م  شلخ أزه غ لشلخ امزه ".. امزه  إلب أي  . -16
 بايلة إلب البيبيا طباة المختيب اإلالم .  -17
لمحيصلدددددة الايشددددداة لتك ددددد،  طيلدددددب امزهددددد ا اتدددددي  المختددددديبا تددددديبيخ الكشددددد : ا -18
 ي.01/01/2006

------ 
 الم اجع:

يوادددف الض  ددديصغ: ابددد  الض يدددة صال رت دددي .. ملمدددا اددد، س صملددد، سا داب الشددد صقا  -1
 ي.2002 -?1423الضيه سا الطباة امصلبا 

اإلمديي حلد   (..  شد  ادكوا  مدع1952-1942حلين حتحدو : الاضد  الا يد  ) -2
 ي.2000 -?1421السكيا داب الش صقا الضيه سا الطباة امصلبا 

 ي. 21/5/2008موقع لوا، الش ياة  -3
----- 

  بيحث تيبيخ- Abdodsoky1975@hotmail.com 
 ـــــــــــــــ
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 محمد محمود الصواف.. رائد الحركة اإلسالمية في العراق
 

 محم  محمود ال وا 
 ق بضام:  س ه م طاب داو 

لددد  1914مددد  أ لدددطس  12هددددا الموافدددق 1333فددد  م يكدددة الموصدددل أصل شدددوال  يا صر
الشدلخ محمدد  محمددود ال ددو ا ا صرشدا  اددب حددب الااددم صالجهديدا صا تكددب بدد  صالدد ه مكددذ 
ال غ ا فااَّم  الض  ن حتدب حاظد  صهدو صدغ، ا ثدم أد اد  الم بادة االبت ا لدة امهالدة 

رتضل إلب م ابس المليج  الت  يش    ا،هي بيلجيمع ال س،  بيلموصلا صب ز ف،هي ثم ا
الاامي،ا فتاام مبديدئ الضد ا،س صال تيبدةا صدبس الكحدو صاللد، س الكسويدةا صفد  ذلدك يضدول: 
"الا اق صطك  امصل الذغ صل   فوق أب   صتحه ادمي   صت    ده فد  ببو د ا لضد  

الدذغ   شه ف  با  الموصل الذغ     بتملا  ب يك  صح ص   اب م اد ا هدذا الساد 
أرجب  ميد ال ي  زر   صروب الد ي  محمدود.. لضد  اكدي رتلديبق لح دوب صدلس الاجد  
صغيًبا صابيًبا صبا  ال لس ركشغل بذا    صتلصس الض  نا صاين يلا  بجوابغ الشلخ 
محمددد  ال  دددوار ا بحمددد   ا الدددذغ  امكددد  حدددب   مكدددذ راومدددة أظاددديبغا ص ماددده 

الشددبين الملددام،  فدد  ال لث،كلددي  صالتدد  اددين ي أاددهي  لادد  وس مباددً ا صالتحضدده بجمعلددة
 الشلخ  س    الكامةا ف كه أصغ  م  ارتلسه إل،هي".

  
دبس بيلم باددة الفل ددالة صردديل شددهيدتهي صبادد  ذلددك ارتضددل إلددب امزهدد  الشدد يف  دديي 

قدد  فد  م احددل دباادت ا صادديف  إلدب م دد   1358 هددا صقدد   رد   بذاي دد  الاج،دب صتاوا
با تدد،  مختااتددد، ؛ امصلدددب فشدداه صايرددده با دددة م ي يددة امصقدددي  الايمدددةا مدد ت،  صفددد  

صال يرلدة ايرده با دة  ادب راضدة الوجلدد  الموصدا  م دطاب ال ديبورج ا صالدذغ ا تدديبه 
 ي.1943للاون ب لًلي لهذه البا ة صاين ذلك  يي 

  
افدق هدد المو 1355صبا  أن أرهب الشلخ دباات  بيلم باة الفل الة صريل إجيزتهي ادكة )

(ا لددم ياسددث أن  دد،    مااًمددي  ،دد  أردد  ااددتضيل مدد  الوظلاددةا صشدد   ال حدديل إلددب 1936
الضديه س صبادد  فشددل هدذه البا ددة  دديد فا،َّكد  ب ددلس الددوزبا، بشد،  ال ،لردد  صا ًظددي اددلَّيًباا 
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صبادد  ارتهددي، البا ددة ال يرلددة صالتدد  ادديف  ف،هددي إلددب م دد ا  دديد لاادد اق ص مددل فدد  االددة 
 ببغ اد.الش ياة بيم ظملة 

  
 ال وا  صد وس اإل وان

  
   
 

 الشلخ محم  محمود ال و ا 
ي( بيلجددديمع 1943هددد= 1363التحددق الشددلخ ال دددو ا  بادد  ق صمددد  إلددب الضدديه س ادددكة )

امزه  طيلًبدي باالدة الشد ياةا صدفاتد  همتد  الايللدة أن يخت د  ادكوا  ال باادة اللده 
ت،  بد اًل مد  أببدعا ص ادب ف  ثل ا فدكجا فد  الح دول  ادب  يلملدة امزهد  فد  ادك

شدهيدس التخ ددص فدد  اددكة صاحدد س بدد اًل مدد  اددكت، ا صاددين رظدديي امزهدد  يلددما بددذلكا 
صياطدد  لاكدديبغ،  صالمجتهدد ي  أن يخت دد صا اللددكوا  مددي دامدده ما دديتهم تا،ددكهم  اددب 
ذلكا صتح ،اهم ال باا  يماكهم م  ه م المكيهج ال باالة ف  ر ف الم س المض بس 

ين لهددذا اإلرجدديز حدد يث مدد صٍ  بدد،  أصادديط الاامددي،ا صتكيقاتدد  بادد   اددب ال ابادد، ا صادد
ال حفا صبال م  تض ي  اإلميي امكس  الشلخ الم ا   أن قيل لا وا : لض  فااه يي 

 بك  مي يشب  الماجزسا صاككه اكة ف  امزه  لم ت  ". 
  

دبي، أم يل صمكذ أن توطَّ  م   لااام ات ل بيلجمعلي  اإلالملة صالاامي، صابيب ام
الشدددلخ محمددد  م دددطاب الم ا ددد  شدددلخ امزهددد ا صالشدددلخ طكطددديصغ جدددوه غ صددديحب 
جمعلة ام وَّس اإلالملة صب لس تح يد  مجادة اإل دوان الملدام، ا امدي ات دل بيلشدلخ 
محم  الخ   حل،  صيحب جمعلة اله اية اإلالملةا صالاضيد صأحمد  أمد،  هللامحمد  

ب بيإلميي الشه،  حل  السكيا صالذغ ا  ين ف ي  صج غ صمحب ال ي  الخط،با ثم التض
مي تاث  بمكهج  ف  ال  وسا صي ف هدذا قدي ًل: "صأ ،دً ا اادتض  بد  المضديي باضدي، اإلمديي 

صح ددد   دبصاددد  فددد  الم ادددز الاددديي فددد  الحاملدددةا  -بحمددد    -الشددده،  حلددد  السكدددي
 ،كدد  بتاددك صأ جسدده بكشدديط  صأادداوب  الحاددلم صال صدد،  فدد  الدد  وس إلددب  ا ثددم قدد َّ  
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امفدواج ال ددي  س مدد  شددبي  اإلاددلي التدد  ببَّيهددي  اددب اإليمددينا فتوطَّدد    لقتدد  لدد  
صازداد حسدددد  صا جدددديب  بدددد ا صبدددديدلك  بحمدددد    حب،ددددي بحددددبٍ  ص طًاددددي باطددددٍفا صتوثَّضدددده 
 لقت  بيلجمي ة ص ماه ف  محلطهيا فاالكي ف،هي قلم "االت يل بيلايلم اإلادلم " 

 سددد  الحفدددل  ال دددلا  مددد  م ددد  صامخ الا ددد،ل الدددوبتلر  مددد  بيلتاددديصن مدددع امخ 
الجزا دد  صامخ إاددمي ،ل مكدد ا مدد  إر صرللددليا ف كددي راددلم اددل ثلثددي، قسددل دبس ال لثددي، 

 اجتميً ي ف  الم از الايي لكبيش   ماكي ف  الضلم".
  

صلضدددد  اتسدددده مجاددددة اإل ددددوان الملددددام،  تحدددده  كددددوان "رجدددديح أخ ادددد يم": "يلدددد  قلددددم 
يلادديلم اإلاددلم  بدديلم از الادديي لم ددوان الملددام،  أن يددز  التهكئددة الحدديبس االت دديل ب

الخيصة إلب أح  أ  ي   الايما،  امخ ال  يم اماتيذ محم  محمود ال دوا  ب دلس 
البا ددة الا االددة بدديمزه ا صقدد  اددين رجيحدد  ممتدديًزا فدد  الشددهيدس الايللددة باالددة الشدد ياةا 

فخً ا أر  أصل ابيق إلب اجتليز م حاة ال باادة لهدذه صهو أصل   اق  يكيلهيا صممي يزي  
الشهيدس ف  اكت، ا ب م أن م تهي أببع اكوا ا صقد  أثكدب مجادس امزهد   ادب ااييتد  

 الااملة صهمت  الايللة".
  

 ال  وس ف  الا اق
با  أن أتم الشلخ ال وا  دباات   يد  البا ة م ًس أ    لااد اق ل،كطادق فد  الد  وس 

صجدددل فامدددل فددد  الملددديج  صالجمعلدددي  بيلموصدددلا صار دددمَّ إلدددب جمعلدددة إلدددب    دددز 
الشددبين الملددام، ا ثددم أرشددا جمعلددة اممدد  بدديلما ص  صالكهدد   دد  المك دد ا صأاددس مددع 
الشدلخ أمجدد  الزهديصغ جمعلددة ام ددوَّس اإلادلملةا صتحدده لوا هددي  ديش الشددبي  الملدداما 

إلاددلملة؛ لت ددون صادد،اة صتمدد س بماددير  الدد ي  الحددقا امددي أردد  أصدد ب مجاددة ام ددوس ا
لسددث الددو   اإلاددلم  ال ددحلاا امددي أردد   مددل فدد  االددة الشدد ياة صالتدد  أرشددا  فدد  

 بغ اد لتوهي.
  

 جهيده
 أصاًل:    اإلرجا،ز
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لددم يادد  الشددلخ مدد  أصلئددك الماامدد،  الدددذي  تكضطددع صددلتهم بمدد  حددولهم ماتادد،  بمدددي 
م بًلدي مااًمديا ياضد  دبصاد  ي باور  ف  قي ي  الااما بل اين بجًل مجيهدً ا م داًحي ص 

ب،  طلب ا صف  الوقه رال  يضود المضيصمدة الشداسلة  د  اإلرجا،دز المحتاد، ا صيحد ل 
ج الاواطددفا  المظدديه ا  ال ددي بةا صياضدد  بخطبدد  الكيبيددة التدد  تاهددب المشددي   صتددؤج  
صحددد ل المظددديه ا   ددد  المايهددد ا  التددد  تض،  ددد  الاددد اق صت بطددد  بددديإلرجا،ز امايهددد س 

 ( صالتددد  اادددتطيع أن ياشدددل مبيح يتهددديا امدددي أادددهم صتلمذتددد  فددد  الاددد اق )بوبتلدددمو 
 بلا " االاتاميبية. -بإاضيط مايه س "جس 

  
 ثيرًلي: رحو ال صل اإلالملة

شددغاه الض ددلة الاالددط،كلة  اددب الشددلخ اددل صج اردد ا فامددل  اددب الت دد غ لامخطددب 
الاالدددددط،ك،،   ال دددده،ور ا بددددل أبادددددل المتطددددو ،  الاددددد اق،،  للاورددددوا جكدددددب إ ددددوارهم
 ي.1948صل،ك موا ف  باي  اتي ب اإل وان الملام،  لا فيع    فالط،   يي 

  
ددس جمعلددة إرضدديذ  صلضدد  أ ددذ  ق ددلة فالددط،  الحدد  امصفدد  مدد  اايحدد  صب ْذلدد ا فضدد  أاَّ
فالددط،  التدد   ددمَّه رخبددة مدد  الاامددي، الما دد ي ؛ ايلشددلخ  ادد  الطكطدديصغ صالشدده،  

صالشددلخ محمد  أمدد،  الحلدد،ك ا ص ،دد هم مدد  الاامددي،  اد،  قطددب صالشددلخ أمجدد  الزهدديصغ 
بحمهددددم   تادددديلبا ص مادددده هددددذه الجمعلددددة  اددددب شدددد ح الض ددددلة الاالددددط،كلة لاددددسلد 
اإلاددلملة صجمددع اممددوال صالتس  ددي  صتجه،ددز المتطددو ،  لادد فيع  دد  أبض فالددط،  

ي بيلتاددديصن مدددع مدددؤتم  الاددديلم 1953الطددديه سا امدددي د ددده إلدددب مدددؤتم  الضددد س  ددديي 
اددلم ؛ ح،ددث ح دد ه  دد د اس،دد  مدد  الاامددي،ا صقدد  أظهدد  الشددلخ ق ددلة فالددط،  اإل

  اب أرهي ق لة ال الملام،  ال ق لة أهل با  ما، .
  

صيضدول فدد  مض مدة اتيبدد  "ما ادة اإلاددلي" فد  اددليق المد   دد  ما ادة الملددام،  فدد  
فالددددط، : "هدددد  امتدددد اد لمادددديبل صددددلح الدددد ي  بدددديممسا صمهمددددي حدددديصل الم ددددا  اون 

مكدديفضون صأ ددد ا، اإلاددلي تغ،،ددد  هددذا الواقدددع فددإن الحدددق لدد  تغابددد  قددوسر البيطدددلا صان صال
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الما ادددة اتلددد،  فددد  ط يضهدددي المكحددد   حتدددب يادددل       دددز صجدددل الضددديدس الملدددام،  
  ض، س ص مًل صجهيًدا".

  
كمي أن ق لة المجيه ي  امفغدين ما ده  الد  مشدي  ه؛ فاد  اللدكوا  الاشد  ام ،د س 

ق ماظم صقت  فد    مدة الجهديد امفغدير  الدذغ مادك  الد  رالد ا صصديب م   م ه أرا
ق ،ت  امصلبا صاخ  لهي ال طيقيت ا داعًلدي اممدة اإلادلملة إلدب مدؤازبس المجيهد ي  
صالوقددو  إلددب جدديرسهم صمادديصرتهما صحدد،  ظهدد   بددذبس الخددل  بدد،  فئددي  المجيهدد ي  

حلا صايرده موا ظد  صااميتد  المدؤث س صقيدتهما بيدب الشلخ إلب صأد الاتكة قسدل أن تلدتا
الادديم س بيإليمددين تشددلع الكددوب فدد  ال دد صبا صتادد،   اددب رمددي،  لقددي  الددود صال دداي، 

 ب،  المتخيصم،  م  ز مي، الجهيد.
  

صلم يتوقف رشيط الشلخ ال و ا   ادب ذلدكا بدل ارت بد  المادك فل دل بد   سد  الازيدز 
م،  صبلادي هما صقد  رهد  الشدلخ الجا،دل لاامل ما  مباوًثي م  ق س ا  إلدب مادول الملدا

بهذه المهمة  اب  ،  صج ا صطي  أك   م   مس اكوا ا صق  أثم   هدذه الجهدود 
ل الشدددلخ ال دددوَّا  هدددذه  المبيبادددة  ددد  ت دددوي  مكظمدددة المدددؤتم  اإلادددلم ا صقددد  ادددجَّ

 ال حل  ف  اتي  اس،  تحه اام "بحلت  إلب ال ييب اإلالملة".
  

للة أميي تجسد  الطغديس صالملدتام ي ا صادين أصل اتدي  صد ب لد  صايره ل  مواقف بطو 
كتددي  "صدد  ة مؤمكددة إلددب الشددبي  صالشدديبي " ياهددب فلدد  الحمدديس صيحدد ل المشددي   
صيدد  وهم فلدد  إلددب الحددق صالخ،دد  صااللتددزاي بيإلاددلي  ض،دد ًس صشدد ياًةا صايردده لدد  مواقادد  

مدد ا صد يهمددي لزيدديبس الادد اقا الملددير س لا ددوبس الجزا  يددة مددع أ ويدد  الددوبتلر  صاإلب اهل
صرظَّددم لهمددي المددؤتم ا  الشددداسلة لملددير س ال ددوبس صق ددلة الشددداب الجزا دد غا صلددم يتددد ل 
م يكًة بيلا اق إال صزابهيا صد ي جميه، هي إلب مدكهج اإلادلي صط يدق الد  وسا امدي زاب 

 ماظم امقطيبا يكش  د وس اإلالي.
  



 886 

صقتد  صجهد ه لاجهديد امفغدير ا يكيصد ه  صف  اللدكوا  الاشد  ام ،د س مد   مد ه أ طدب
صيلدددير ها صي ددداا بددد،  فئدددي  المجيهددد ي  للمكدددع الادددت  التددد  يا،ددد هي أ ددد ا، اإلاددددلي 

 صيخطبا يبا  الح وبا صيمد الضاو  إيميًري ص زيمًة.
  

 محكت  
   
 

 ال وا  مع مجمو ة م  اإل وان
لشددد،و ،ون  ادددب ي فددد  الاددد اق بالددديدس  سدد  ال ددد يم قيادددما صادددلط  ا1958قيمدده ثدددوبس 

مضيل،دددد  اممددددوب فدددد  الددددسلدا صبدددد لصا ي ددددل  ضون الخكدددديق  اددددب د ددددوس الشددددلخ ال ددددو ا ا 
صيضديصمون ح اتد ا صارتهدب بهدم الحديل إلدب تاا،ددق الدتهم لد ا صرشد  الشدي اي   د ها ثددم 
قيموا بإ لق المجاة الت  اين ي  بهي بيادم "لدوا، ام دوس اإلادلملة" صالادب   الد ا 

 يال  الا اق ال  اي م ل الاوا، ال ا  محمود ش،ه  طي .صاجك  مع   د م  بج
  

با    صج  م  اللج  لم يافَّ   وم     ملحضت  صمحيصلة ا تليل ا في ط  إلب 
ي( ف  مغيم س ج يئة محاوفة بيلمخيط  حتب 1959هد= 1379مغيدبس بغ اد ف  اكة )

ثدم اتجد  إلدب المما دة  بال الح صد اللوبيةا صااتضسل ف  حاب صدمشق ااتابياًل حديفًلا
يا صاادددتض  بمادددة؛ ح،دددث  مدددل م بًادددي باالدددة الشددد ياة 1962الا بلدددة اللددداودية  ددديي 

صال بااددي  اإلاددلملةا ص دد   الضدددي مون  اددب اممددوب ف دددا  ص امدد ا فددي ت،    دددًوا 
بيلمجاس التاالل  ل ابطة الايلم اإلالم ا صف  المجاس ام اب لامليج ا صالمجمدع 

 لم اإلالم .الاضه  ب ابطة الاي
  

 مؤلايت 
 صأ ي  الشلخ إلب الماتبة اإلالملة مؤلاي  ا ، س؛ م ل:

أثددد  الدددذرو  فددد  هددد ي اممدددم صالشددداو ا صطباتددد  داب اال ت ددديي بيلضددديه س ادددكة   -1
 هد. 1402
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 هد.1384المخططي  االاتاميبية لمايفحة اإلاليا صطبع بماة الما مة اكة   -2
ي فدد  فالددط،  بدد،  اممددس صال،ددويا صطبددع بماددة اددكة ما اددة اإلاددلي.. أص صقي اكدد  -3

 هد.1389
 هد. 1407م  اجل ذا ييت ا صطبع ب اب الخلفة بيلضيه س اكة   -4
 هد.1382ر ا، اإلاليا صطبع بامين اكة   -5
 هد.1399ب،  ال  يس صال  يسا صطبع بيلضيه س ف  داب اال ت يي اكة   -6
  الادددد اقا صطبددددع بيلضدددديه س فدددد  داب صدددداحي  مدددد  تدددديبيخ الدددد  وس اإلاددددلملة فدددد  -7

 هد.1401اال ت يي 
 تاالم ال لس.  -8
الالمدة المجيهد  أمجد  الزهديصغ شدلخ  امدي، الاد اق المايصد ي ا صطبدع بيلضديه س   -9

 هد.1408ف  داب اال ت يي اكة 
  

 صفيت 
م  أكتوب   11هد= 1413م  ببلع اآل   اكة  13تروف  الشلخ يوي الجماة الموافق )

( ف  مطيب إاتيرسول؛ ح،ث اين يكتظ  الطدي  س التد  تضاد  إلدب مادة الما مدةا ي1992
صق  ررض ل  ج مير  صدف  ف  مضديب  المادلس بمادةا بجدواب قسد  ال دحيب  الجا،دل  سد    

 ب  الزب، .
  

 صلض  بثيه الشي   صل،  ام ظم  ف  ق ، س قيل ف،هي:
   صشاي يأكس   يومك أن ياون صدا ي    يي ميلط الوادغ ه 

 يي بي ً ي همم الشبي  إلب الااب   لوالل ايدصا يذهسون  لي ي
 يي داعًلي   أفكب  م ه      اعًلي ل،ه ي لااليد قل ي
 صم بًلي لاكيشئ،  موجًهي      أف يبهم ا  يس  وا إب ا ي

 صأ ذ  بيل فق حتب جيرسوا     اسل الهو  صا ابهي الامي ي
 أفك،ه  م ل متعًبي ماتي ي يي شلخ أمتكي صحيمل همهي    

 جيه   ف    ض السلد صطولهي     تتجيصز امقطيب صال ضي ي
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 تبا   اب الض س الش يف صأها     بيتوا   اًس ف  الخليي جلي ي
 ق  اكه ببَّين اللا،كة  ك ري     تم   صت فع لاكجيس ش ا ي
  امتكي أن الجهيد اس،اكي       لامج  رم   باك ،  ا ا ي

 ا ل   يوي لضي       ب ايت  تت    الك تبي يأبش  ب
  

 الم اجع 
محمدد  محمددود ال ددوا : صدداحي  مدد  تدديبيخ الدد  وس اإلاددلملة فدد  الادد اقا داب  -1

 اال ت يي.
شدعبين  17(ا اللدكة ال يل دةا 64مجاة اإل وان الملام،  ر ف الشه يةا الاد د ) -2

 (.23يا ص)1945يول،و  26 -ه1364
،دد  أحمدد : ذا يدديت ا داب البشدد،  لا ضيفددة صالااددوي اإلاددلملةا اددكة محمدد   سدد  الحم -3

 ي.1993
 سددد    الاض،دددل: مددد  أ دددلي الددد  وس صالح ادددة اإلادددلملة المايصددد سا داب التوزيدددع  -4

 صالكش  اإلالملة.
جمادددة أمددد،   سددد  الازيدددز: أصباق مددد  تددديبيخ اإل دددوان الملدددام،  )ظددد ص  الكشددداس  -5

 ي.2003ب التوزيع صالكش  اإلالملةا صشخ لة اإلميي المؤاس(ا دا
---------- 

 Abdodsoky1975@hotmail.com -تيبيخ  بيحث
  ـــــــــــــــ



 889 

 (م1954 -1907محمد فرغلي.. الداعية الشهيد )
 

 الشه،  محم  ف  ا 
مكددذ أن صدديب هكدديل متخ  ددون فدد  ص دد  الجمدديه،  صتااددلمهم أمددوب ديددكهما أصددبا 

يلتهم  دد  إطدديب اورهددي صظلاددًة حاوملددًة؛ ترجدد    ا،هددي هكدديل رادد  ال يخدد ج فهمهددم ل ادد
ا صيضديس الامدل ف،هدي صالجهدد  بمالديس امجد  صال اتددبا  هدي الاددوا ار ال صاتدبا صتحد د أبايد 
صل   ذلك مي اين للج غ  اب الشلخ محمد  ف  اد ا صا د  اإلادمي ،الةا الاديلم الزاهد  

 ال  جكلددد ا صتطدددوع  5المجيهددد ا الشددده،  الدددذغ بصددد  االادددتاميب الس يطدددير  ل أاددد  
 الطغيس بتض يم بأا  بل ثم .

  
كيره صا حة ف  ذهك  ق ييي الملدام،  ص دوح شد  ة ب  الاديلم،  فد  قابد  إيميًرديا 
صفدد  ف دد ه  اًمدديا صشدد    تيمددة ايماددة أحامدده  ددوابب اممددس فلددا  الكدديسا صر ددص 

 الكيس  كهي حي ً ا فشضوا..
  

ضادد  إلددب أهددل اإلاددمي ،الة  اددب صددوبت  كددين اإلاددلي صا ددًحي فدد  رالدد  صفدد  ف دد ها فك
 امصلب رال،ي بل شوا با ايمًل بل تجزل.

  
كددين الددو   فدد  ماهومدد  اامددة حددق تضدديلا صادداوًاي يحتددذ ا صجهدديًدا تشددحذ لدد  الهمددم. 
ف ين الشلخ ف  ا  ب،  املو  ف يدً ا صبد،  امقد ان مم،دًزاا ص كد  الحاديي م فدوع الهيمدة 

  ي  الغيصس،  م  ب  و  صمباث  ط . موفوب ال  امةا ص ك  المات
  

كين الشلخ ف  اد  داعلدًة إلدب اإلادلي بماهدوي اإلادليا  مدل مدع اإلمديي السكدي مكدذ أن 
بدد أ د وتدد  فدد  الضكدديلا صا تدديبه اإلمدديي الشدده،  ف ددين  كدد  صدد ق اال تلدديب. شددم   دد  

ن اي   الج  صاب م يكة ايره ت ابب حولهدي مد  ادل جيردب قدوا  االحدتللا تظهد  أ
الكلددديي ادددلظاون فددد  بقددديدا صأن الغددديفا،  ادددلظاون فددد  ادددبي ا صمدددي دب  اإلرجا،دددز أن 

 امبض ب أ  تم،  بمض م  تحه أق امهم.
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صصدديب  د ددوس اإلاددلي فدد  اإلاددمي ،الة فتلددًة قويددًةا بادد  أن ادديد يشددمل الم يكددة يدداس 
ددداب تكطادددق مكهدددي الددد  وس إلدددب   ا قيتدددل تحددده ادددطوس االادددتاميبا صافتتحددده ف،هدددي شر

صملدددددج ا صداب  دددددليفةا صداب لالددددد، ا  الملدددددامي . صصجددددد   الكادددددوس ادددددس،اهي إلدددددب 
 إالمهي.

  
صصيب الشلخ صوبًس تحا  ف،هي اإلامي ،الة قازتهيا صتلط  بهي قسل اممة ااهي ق ة 

 (.1اللسق ف  يضظتهي)
  

 الشلخ ف  ا  مع  ميل جبياي  السلح
صايضدديظ الشدداو  الكي مددةا صا دديدس  صل دد  رتسدد،  دصب الدد  وس فدد  إحلددي، الكاددوس الم،تددةا

الازس اإليميرلة إلب حليتهيا ل   رضف  اب ذلك صرتس،ك  رلاب ال دو،  ادب م حادة مد  
حلدديس الشدده،  حدد،  ارت بدد  اإلمدديي الشدده،  حلدد  السكدديا للاددون أصل إمدديي صصا دد  لاملددج  
الذغ أرشط فد  جبيادي  الدسلح بيإلادمي ،الةا صذلدك مد   دلل مدي جدي، فد  مدذا ا  

 ميي الشه،  "حل  السكي" صف  ذلك يضول:اإل
  

"ات ل با   ميل الجبياي  الا ل، بيإل وان بيإلامي ،الة فكضاوا  كهم الا  س إلب 
إ وارهما صد ،ه إلب زييبس الجبياي  صهكيل بيياده اإل دوان  ادب الد  وس ف يرده هدذه 

 السلاة رواس الا  س ف  هذا الماين الكي  .
  

إلددب الشدد اة أن تسكدد  لهددم ملددجً ا إذ اددين  دد دهم أك دد  مدد  صبادد  قا،ددل طاددب الامدديل 
 ثلثمي ة  يمل.

صفاددددًل ااددددتجيبه الشدددد اة لمطاددددسهما صبركدددد  الملددددج ا صطاسدددده الشدددد اة مدددد  الجمي ددددة 
بيإلادمي ،الةا ارتدد ا  أخ مدد  الاامددي، يضددوي بيإلميمدة صالتدد بيسا فيرتدد   لهددذه المهمددةا 

   الم بس بماه  ح ا، ح،كذال.ف ،اة امخ الما يل اماتيذ الشلخ محم  ف  ا
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صصدددل امادددتيذ ف  اددد  إلدددب الدددسلحا صتلدددام الملدددج ا صأ ددد  لددد  ادددا   ددديص بجدددوابها 
صصصددل بصحدد  الضددوغ المددؤث  بددابصاح هددؤال، الامدديل الط،سدد، . فاددم تمدد   دد س أادديبلع 
صج،زسا حتب ابتاع ملتواهم الا د غ صالكالدير  صاالجتمدي   ابتايً دي  ج،ًبدي: لضد  أدبادوا 

رالددهما ص  فددوا اددمو صظلاددتهم فدد  الحلدديسا صقدد بصا ف ددل إرلددير،تهما فكددزع مدد  المددة أ
قادددوبهم الخدددو ا صالدددذل صال ددداف صالدددوه ا صا تدددزصا بيإليمدددين بددديهللا صبدددإدبال صظلادددتهم 

فجددد صا فددد   ماهدددم إقتددد اً، بضدددول  - لفدددة   فددد  أب ددد  -اإلرلددديرلة فددد  هدددذه الحلددديس
إذا  مدل أحد ام  مدًل أن يتضكد "ا ثددم  : "إن   يحددب-صداب    الد  صادام -ال ادول

 اًوا  مي للس لهما فام تاا هم المطيمع التيفهةا صلم تض، هم الشهوا  الحض، سا صصيب 
أحدد هم يضددف أمدديي ب للدد   دديل  الدد أس فدد  أد ا شدديمخ امرددف فدد  صقدديبا يح ثدد  فدد  

م  مظيه  حجة صمكطق ال يضول صال يضسل مك  اامًة ريبلًةا أص لاظًة جيفلًةا أص مظهً ا 
التحض،  صاالات دغيبا امدي ادين ذلدك شدارهم مد  قسدلا صتجمادوا  ادب ام دوسا صاتحد صا 
 اب الحدب صالجد  صامميردةا صيظهد  أن هدذه اللليادة لدم تاجدب ال لادي،ا صقد بصا أرد  
إذا ااتم  الحيل  اب ذلكا ات ون اللداطة ااهدي لهدذا الشدلخا صلد  يلدتطلع أحد  باد  

 لاميل.ذلك أن يابا جميح  صجميح ا
  

ظدد  ال لاددي، هددذا فدد  الشدد اةا صف دد صا فددد  إق ددي، هددذا الشددلخ الضددوغ الشددالمة  ددد  
الامدلا صأبادل إللد  الد  لس المبيشد ا فامدي توجد  إللد  قديل لد : إن المد ي  أ س رد  بدان 
الش اة ق  ااتغكه      ميتكا صأرهي تا   ف  ارت ا  أح  الاميل لااليي باما دم فد  

 ال،وي حلب أم  الم ي . الملج ا صهذا حليبام إلب
  

ف ين جوا  الشلخ ل  بال ه ص،: مي اكه أظ  يي "مل،و ف ارلوا" أرك  موظف بش اة 
جبياي  السلحا صلو اكه أ ادم هدذا مدي قساده الامدل ماهديا صل كد  أ ادم أركد  موظدف 
مدد  قسددل اإل ددوان الملددام،  بيإلاددمي ،الةا صأتضي دد  م تسدد  مددكهما محددواًل  اددلاما صأرددي 

ماهم ال ماام  ادب هدذا الو دعا صأردي ال أقسدل مكدك م تًبدي صال حلديًبيا صال أتد ل متايق  
 مادد  فدد  الملددج ا صال بدديلضوس إال إذا أم ردد  بددذلك ب ددلس الجمعلددة الددذغ ارتدد بك  هكدديا 

 هو أميمام بيإلامي ،الة فيتاضوا ما  امي ت ي صنا صااتاذن صار   .
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الشدلخ يطادب مكهدي م تبد ا صل كد  ادين  صاضب ف  ي  إدابس الش اةا صصدس   أييًمدي لادل

قد  ات ددل بدد  بيإلادمي ،الة فاصصدد،ت  بيلتملددك بموقادد ا صأال يد ع مايردد  بحدديل صحجتدد  
 ماضولةا صال ش ، لهم  ك ه.

  
لجا  الش اة إلب اإلدابسا صات ل م ي هي "المل،و مييكو" بمحيف  الضكيلا الذغ ات دل 

ي  اب بأس قوس لادلج الموقدفا صح د  ب صبه بيلماموب بيإلامي ،الةا صأصصيه أن يضو 
المددداموب بضوتددد ا صجادددس فددد  ماتدددب المددد ي ا صأبادددل فددد  طادددب الشدددلخ الدددذغ ا ت دددم 
بيلملددددج ا صأجددددي  ال اددددول: ال حيجددددة لدددد   كدددد  المدددداموبا صال  كدددد  المدددد ي ا ص مادددد  
بيلملج ا فإذا اين مح همي حيجةا فالح   ل ا ص اب هذاا فض  ح   الماموب إلب 

ب إللددد  أن يلدددتج،ب لمطيلدددب المددد ي ا صيتددد ل الامدددلا صيادددود إلدددب الشدددلخا صأ دددذ يطاددد
اإلاددمي ،الةا فاجددي  بم دددل مددي تضدد يا صقددديل لدد : تلددتطلع أن تدددات،ك  مدد  اإلادددمي ،الة 
باامددة صاحدد س فدد   طددي  فير دد  . صل دد  لدد  أ دد ج مدد  هكددي إال ج ددة ال حدد ال بهدديا 

وا متجمهد ي  صدي س، ا صصصل الكبا إلب الاميلا فت اوا الامل ف  لحظٍة صاحد ٍسا صأقساد
ص شدد  المدداموب الايابددة ا فتدد ل الموقددف ص دديد إلددب اإلاددمي ،الةا صات ددل بدد  لاتادديهم 
 اب الحلا صل ك  ا تذب  بارك  م دط  إلدب التا ،د  فد  اممد ا ص ضد  مجادس إدابس 

 الجمعلة لاكظ ا ثم أج،ب  با  ذلك.
  

ضيبادة الا دو الم د غ صف  هذه امثكي، يؤااك  أن أقول إرك  ح    إلدب الضديه س لم
الوح،  ف  مجاس إدابس الشد اةا فوجد   مكد  ادل إ د اض  د  م ديلا الامديلا صادل 
ارحلددديز إلدددب  با، الشددد اة صمددد ي هيا صادددل تجددد د مددد  أيدددة  يطادددة ف،هدددي ماكدددب الغ،ددد س 

 الوطكلة.
  

 شهيدس م ي  ش اة قكيس اللويس:
خ فادم أجد   كد ه إال قيباه با  ذلك م ي  الش اةا صاالت   مدي يكضمد  مد  ف د،اة الشدل

أرهددم ي يدد صن شخً ددي يلتلددام لمطدديلسهما صاددين مدد  المدد  اامددة ال أزال أذا هددي "إركدد  
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ص يق لا  ،  م  ز مي، الملام، ا صلض  ق ،ه ف  الجزا    شد ي  ادكًةا صل كد  لدم 
أج  مكهم أحً ا اهذا الشلخا الذغ يكاذ  ا،كي هكي أحايًمي  لا يًةا اار  جكد ال تميًمدي"ا 

ت  فددد  هدددذا ال دددليا صأفهمتددد  أرددد  مخطدددط صأن الشددد اي  هددد  التددد  تضلدددو  ادددب فكيقشددد
الاميلا صتكضص م  حضوقهما صتلت غ  إرلير،تهما صتبخل  ا،هما صتضتد  فد  أجدوبهم 
فددد  الوقددده الدددذغ يت دددي ف ببحهددديا صيت ددد سا صان مددد  الواجدددب  دددلج هدددذه الحددديلا 

صاتاضكدي أ ،دً ا  اددب أن  بادلج رظدم هدذه الشد اي  صصجدو  قكي تهدي بيلللد،  مد  الد باا
يبضددب اماددتيذ الشددلخ ف  ادد  شدده ي  ح،ددث هددوا صأن تضددوي الشدد اة بت  يمدد   كدد  ارتهددي، 
هذه الم سا صأن تطاب بامل،ي إلب اإل وان م  يحل محا  مد  المشدييخا صأن ت دي ف 
لاشدددلخ الج يددد  باتبددد ا صتاكدددب بلددداك  صمطيلبددد ا صفددد  رهييدددة المددد س  ددديد ف ددد،اة الشدددلخ 

مايرددد  ف ددد،اة امادددتيذ الشدددلخ شددديفا  أحمددد ا صاادددتم   الددد  وس تشدددق  ف  ادد ا صتلدددام
 ط يضهي ف  هذه ال ح ا، "بيام   مج يهي صم ايهي".

  
 ال اعلة ال يدق يح،  الازس ف  الكاوس

صحتب رضف  اب ثم س ال  وس الجيدسا صالدف أن ال اعلدة يفدل   ادب مد  يحد ثهم مد  
يه أ ددد الريا إن هدددذه المادددير  تتجادددب بصحددد ا صيبادددث فددد،هم بصح الادددزسا صهدددذا مدددي يخشددد

 صا حًة م   لل هذه المواقف:
  

ااددت  ب )الملدد،و اددولكه( )بيشددمهك س( الضكدديلا صب ددلس قلددم اللالدد،ون امخ حدديف  
 130لل دداا لدد  بادد  أدصا  الكجدديبسا فدد  مكزلدد ا صاددال   مددي يطاددب مدد  أجدد  فضدديل 

 ق ًشيا فضيل المل،و اولكه بيلا ب : "أره ح ام ".
  

 ك امخ رال ا صقيل ل  بال ه ص،: صلميذا فتميل
 فضيل: مرك تا ذ أك   م  حضك.

فضدديل لدد : لدد    ددذ مكددك شدد،ًئيا صمددع ذلددك فإرددك تلددتطلع أن تلددال أحدد  المهك ادد،  مدد  
م لصادددلكا فدددإن بأ  أركددد  طاسددده أك ددد  مددد  الضددد ب المكيادددبا فدددإن  ضدددوبت  أن أقدددوي 

 فاايمحك بيلزييدس.. بيلامل مجيًريا صان بأ  أرك  طاسه مي ي ا أن أطاب
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قدد شا فا فددد   200صااددت  ب ال جددل فادددًل مهك ًاددي صادددال  فضدد ب أن الامددل يلدددتوجب 

 المل،و اولكها صأم  امخ حيف  أن يست ئ الامل.
 فضيل ل : اافالا صل كك أهكتك ا فاالك أن تاتذبا صأن تلحب اامتك.

  
الازس بيإلثما صقيل: ت ي   فياتشيط ال جل   ًبيا ص اب  الطيبع الا رل  الحيدا صأ ذت 

 أن أ تذب لكا صم  أره  لو اين الماك فؤاد رال  مي ا تذب  ل .
  

فضيل حيف  ف  ه ص، أي ي: صهذه  اطة أ    يدي ملد،و ادولكها فارده فد  باد  المادك 
فؤادا صاين أد  ال ليفةا ص  فين الجم،ل يا  ين  الكا أال تضدول م دل هدذا ال دليا 

 ا  اام  إال بال أد  صاحت اي.صأري ال أاما لك أن تذ
  

فت اد  صأ دذ يمشدد  فد  السهددو الالدلاا صيدد اه فد  ج،ددب بكطاورد ا صص ددع حديف    تدد ا 
صجاس  اب ا ا ا صات ا  اب مك  س صايد  فت س اداو ا ال يتخااهدي إال صقدع أقد اي 

 المل،و ال ي   الحي  .
  

مدديذا تااددل  فضدديل صبادد  قا،ددل تضدد ي مدد  حدديف ا صقدديل لدد : افدد ض أركدد  لددم أ تددذب لددكا ف
امم  ه،  ااكتب تض يً ا إلب قك ا م هكي صالب اايبت م أصاًلا ثم إلب مجاس إدابس قكيس 
اللدددويس ببددديبيسا ثدددم الج ا ددد  الا رلدددلة المحالدددة صامجكسلدددةا ثدددم أت قدددب ادددل قددديدي مددد  
أ  ي، هذا المجاسا فاشاول إلل ا فدإذا لدم أصدل إلدب حضد  باد  ذلدك ذلدك اادتطاه 

شيبعا ص اب مد م  الكيسا صأكون بدذلك قد  صصداه إلدب مدي أبيد ا صال أن أه،كك ف  ال
تكتظ  أن أشاول إلب الحاومة الم  يةا الت  ق، تموهي بللال االمتلديزا  امجكسلدة 

 الظيلمةا صل ك  ل  أه أ حتب أصل إلب حض  باغ ط يق.
  

المهك ا،  فد  فضيل ال جل: يظه  أرك  أت ام مع "أفوايتو الرجيب" أال تاام أرك  اس،  
 قكيس اللويسا ف لف تت وب أن أ تذب لك.
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فضيل حيف : صأال تاام أن قكيس اللويس ف  صطك  ال صطككا صأن مد س اادت،ل  م  ا،هدي 
مؤقتدةا صاددتكته ا ثدم تاددود إل،كديا فت ددون أرده صأم يلددك مدوظا،   كدد ريا ف لدف تت ددوب 

 أن أدع حض  لك  صار    ال جل إلب مش،ت  امصلب.
  

فت س  يد م س ثيرلةا ص ادب صجهد  أمديبا  التداث ا صطد ق المك د س ب،د ه فد   كدف صبا  
 م ا ا صهو يضول: ا تذب يي حيف  احسه اامت .

  
 فضيي امخ حيف  بال ه ص،ا صقيل: متشا  يي مل،و اولكها صزاصل  ما  حتب أتم .

 اش ي .ق ًشيا صبد ل  ال 130ق ًشيا فا ذ  150صبا  االرتهي، أ طيه المل،و اولكه 
  

فضيل لد :  دذهي "بضشلًشدي" فضديل: ال الا حتدب ال أ دذ أك د  مد  حضد ا فداكون "ح امد "ا 
فدد هش ال جددل. صقدديل: إردد  ملددتغ  ا لمدديذا ال ياددون اددل ال ددكيع أصالد الادد   م اددك  
أره "فيم،ا  محم " فضيل حيف : يي مل،و "اولكه" ال الملام،  "فيم،ا  محم " صل   

اجدي  صقاد صهما فالد   أ لقهدما فادم يد د ال جدل بداك   مد  ال  ،  مكهم  يشد صا الخو 
 أن م  ي ه م يفًحي قي ًل: متشا ا متشا ا ات   ، لا صف،هي اإلذن بيالر  ا .

  
 جزا، امميرة:

صادددين امخ حلددد  م اددد ا يامدددل  كددد  الخواجدددةا "مدددير،و" صيخددد ج رموذًجدددي ممتددديًزا مددد  
،ًهدي تض يًبديا فجدي، أحد  الخواجدي  صكيديق ال اديوا صادين ال دك صق ح،كدذال يت ادف جك

مدد  أصدد قي، "مددير،و" صادديصي امخ حلدد   اددب أن ي ددكع لدد  بادد  ال ددكيديق بك ددف 
الالمددةا  اددب أال يخسدد  بددذلك الخواجددة "مددير،و" فللددتا،  حلدد  بيلك ددف الددذغ يا ددذها 

 صيلتا،  هذا الخواجة الك ف البيق .
  

مددي فدد  الدد اين مدد   يمددي   صاددين مددير،و ي ددق فدد  امخ ثضددة تيمددةا صقدد  أاددام إللدد  اددل
صأدصا . صأباد ص يق "مير،و" أن يلتغل هذه ال ضةا صل   امخ حلد  ألضدب  الد  دبًادي 
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قياًلي ف  ام لقا صقيل لد : إن اإلادلي صادل ديد  فد  الوجدود يحد ي الخليردةا ف لدف 
بمدد  صثددق فدد   هددذه ال ضددةا صاردد  م جددب أن ت ددون صدد يض ا صمدد  جكلدد ا صديكدد ا صمددع 

   ليرت ا صتحيصل أن تحماك   اب م ل ذلكا يي هدذا يجدب أن تكد ي  ادب ذلك تا   ف
هذا التا ،  الخيططا صثق بارك  او  ال أ س  الخواجة "مير،و" بامادك هدذاا حتدب ال 

 أفل  ص اقت ميا صل   بش ط أن تا ر  ص ً ا صيدًقي باال تاود إلب م ل ذلك.
  

س  الخواجدة "مدير،و" باردك أرده الدذغ صل   هذا الخواجة ادين ادخلًايا فضديل لد  إًذا ادا 
   دده  ادد   هددذا الادد ض. صهددو ال دد قك ا صال شددك فإردد  ي ددق بالمدد  اددل ال ضددةا 
صا،ت تب  اب ذلدك إ  اجدك مد  الامدلا صفضد ارك لهدذه المكزلدة التد  تتمتدع بهدي  كد ها 
ص ،ددد  لدددك أن تتادددق ماددد ا صتكادددذ مدددي أبيددد ا فغ دددب امخ صقددديل لددد : افادددل مدددي تشدددي،ا 

الخزغ إن شي،  ا صراذ ال جل ص ، ه صجي، "مير،و" يحضق ف  امم ا  صالاون جزالل
فيكتلحه أ وا، الحق ظامي  البيطدلا صأ سد ه امخ حلد  بديمم ا صلدم يشدك ال جدل 
أبددً ا فدد  صدد ق ا صطدد د هددذا ال دد يق الخددي  ا صقطددع صددات  بدد ا صزاد فدد  باتددب امخ 

 جزا، أميرت .
  

 جزا، م   ف    الح اي صا ت م بيهلل:
صهذا امخ  س  الازيز  لي الكس  الهك غ الذغ يامل "ت زي،دي" فد  المالدا  اإلرجا،دزغ 
تددد  وه زصجدددة أحددد  ابددديب ال دددبيط لدددبا  ام مددديل الخيبجلدددة بمهكتددد ا لتكاددد د بددد  فددد  

 المكزلا صتغ ي  بال أرواع المغ يي ا فلاظهيا صيك ا لهيا ثم يخوفهي صيزج هي.
  

ب المل س إلب ص به تيبًس أ   ا صهدو مدع ذلدك ال فته د بااس الض لة تيبًس صبت وي
 يتزحزح    موقا  قي ًل: إر  أ ي    ب  الايلم، .

  
صاددم اددين جمدد،ًل م ددحًاي فدد  صقدده صاحدد  أن توهمدد  فدد  إصدد اب أرهددي قدد  قدد ب  قتادد ا 
صاتاتذب    ذلك بار  هيجمهي فد  مكزلهدي صه دمَّ بهديا صت دو  الملد س إللد  فدلغم  

يضدد،  "ال إلدد  إال   محمدد  باددول  " فتايجئهددي ال ددلحةا صيلددضب   ،كلد ا صي دد خ فدد 
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الملددد س  ادددب امبضا صيلدددضب فددد  يددد يهيا فدددل تددد   إال أن ت فاددد  بااتدددي يددد يهي إلدددب 
 الخيبجا ح،ث ظل يا ص إلب داب اإل وان الملام، .

  
 الشه،  ف  ا  ف  فالط، :

 كيره باحت  ف  الامل صاايدت  ف  الجهيد:
. صق ب مدع الشدلخ 1948السكي با،ل إلب اإلامي ،الة أييي ح   فالط،  رزل اماتيذ 

 ف  ا  جزً،ا م  الا،ل. صاين الشه،   اب صشك اللا  إلب م، ان الضتيل.
  

قدديل لدد  اإلمدديي السكددي: ببمددي أماكددك اللددا  مددع الاجدد ا صتض دد  ل،اددك ماكدديا صفدد  صددلس 
السكدي ي د   بادف  ادب ادفا الاج ا قيلوا لد  لضد  اديف  الشدلخ مبادً اا صصديب اإلمديي 

 صيضول ف ًحي: هاذا ياون ال جيل الملامون ف  موا ع الملئوللة.
  

لدم يادد  الشددلخ ف  ادد  للض دد  اددي ي ا ظكهدي اددي ي ا با،ددً ا  دد  م،دد ان الحدد   فدد  
فالددط، ا صهددو الملددئول  دد  أبصاح المضدديتا، ا صلمددي اددين فضهدد  مدد  فضدد  امصلدد،  ممدد  

يادددون فددد  مض مدددة المحددديبب، . شددديهً ا ادددلح ا  م دددوا  ادددب الط يدددقا ف دددين ال بددد  أن
فدد  حدد   قيمدده  اددب أبض فالددط، ا حدد    1948مشدديبًاي ب مدد  صبصحدد  فدد  اددكة 

 ددديبية بدددد،  ال،هدددود الددددذي  تلدددير هم بصاددددلي صأم يادددي صف رلددددي صارجاتددد اا صبدددد،  الادددد   
 أصحي  امبض صاايرهي.

  
ؤمك، ا أقدد   مكدد  صأ ادد  اماددتيذ السكددي أن تح يدد  فالددط،   دد  ط يددق المجيهدد ي  المدد

   ط يق الج،وش الكظيملة تح اهي حاومدي  هزيادةا يحادم االادتاميب اب دت  حدول 
أ كيقهيا صطيلب اإل دوان الملدامون يؤمئدذ حاومدة الكض اشد  بادتا الط يدق أمديمهم إلدب 
فالط، ا صافليح المجيل لهم ف  ال ا ل لات بيب صالتلاا ف ف ها صبأ  اإل وان أن 

فالط، ا فاحامه الحاومدة اب دتهي  ادب الحد صد ص كد  الضكطد س  يتلااوا ف   اي، إلب
 لمكاهم.
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صأحام اإلرجا،ز إ لق حد صد فالدط،  للمكادوهم مد  د ولهدي صمدع ذلدك تلدال اإل دوان 
 (.2ماس،  ر ا، ببهم ملتخا،  بال الاوا ق صالاابي )

  
 صيضول اماتيذ ايمل الش يف:

ادين ي افدق الم شد  الشده، ا فد  جولتد  يدوي  -أصل مي   فتد  -لض    فه الشلخ ف  ا 
 اددب  طددوط الضكدديل فدد  فالددط، ا ثددم توثضدده  دد   ام ددوس حدد،   ماكددي اددوًييا  ددلل 

 الحماة الاالط،كلةا فيزدد  ل  ما فة امي ازدد  ب  إ جيًبي.
  

صلدددم ياددد  الشدددلخ ف  اددد  مددد  ذلدددك الكدددوع مددد  شددد،وخ الددد ي  الدددذي  يتااضدددون بيلضشدددوبا 
اكزا صلو اين اذلك م اب رال  م  المتي با صمصي  صيبح ون    المكيصب صالم  

م  الم اكز أق ب مي ي ي ا صل ك  اين مجيهً ا بحقا صحلب ا أر  ت ل صظلات  صأها ا 
 (. 3صذهب إلب فالط،  مع أصل جمي ة م  المجيه ي )

  
 صيضول ال يبب حل،  حجيزغ:

يللم لاتددد بيب  ادددب "بددد أ الم ادددز الاددديي فددد  جمدددع شددداب صفددد صع اإل دددوان بيلضددديه س صامقددد
الضتيلا صب أ تلال أصل فوج با  ت بيب  إلب صح ا، الكضبا صق   مل هذا الادوج بالديدس 

 (.4امخ المجيه  ايمل الش يفا صالشلخ/ محم  ف  ا ")
  

 دصب الشه،  ف  ا  ف  ما اة الضكيل
  صح،  رشسه ما اة الضكيل ت ل أها  م ًس أ   ا صارد مج باا،تد  فد  الما ادةا صلدم ياد

أيً دي )دبصيًشدي ادديذًجي( ياديلج ق ددييي الجهديد مد  زاصيددة  يطفلدةا بددل ادين الياددل،يا ذا 
 ضالة مكظمةا امي اين صيحب شخ لة مللط س تمد راوس م  ما  بيممل صال ضدةا 

 (.5صتشا هم بارهم يل، صن  اف قي   ق ي   ظم الخس س)
  

رجا،ددددددز اممدددددد  . صقيبددددددل اإل1936ألغدددددده الحاومددددددة الم دددددد ية مايهددددد س  1951صفددددد  
بياتخاي ا ص اب طول السلد ص   هي اتبع بجيل امحزا  الم  ية صز ميلهي امم  
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بيلخطب صالسليري  إال الشدلخ ف  اد  صمد  ماد ا فضد  رزلدوا إلدب الما ادة بادزي صصد قا 
 صجا  ص س س. صأ ا  تش شل ف  لك ن أن  ك ً ا ج يً ا ق  رزل إلب ايحة الما اة.

  
  مالدا ا  التدل ال س،د ا صصادب ث كدي  الملدتام ي  فد  بدوب ص ادب أبض الضكديلا صفد

اا،  صاإلامي ،الة صاللويسا داب  بحب الجهيد صفي ه أبصاح صايله دمي،ا صتاكد  
 ل   اإلرجا،ز أن مضيمهم ف  م   ل  يطول.

  
صلدددم ياددد  الشدددلخ ف  اددد  مجهدددواًل  كددد  اإلرجا،دددزا صمواقاددد  فددد  اإلادددمي ،الة مشددددهوبس 

بجيل الحاومةا صام رزلوا شوابع الم يكةا متح ي   يب ، ا صصقف  صما صفةا ام أرذبصا
بجيل الحاومي   ديجزي ا إال الشدلخ ف  اد ا صاجد  صداف الملدتام  ب داا ا صقيبدل 

   صبه بيلللح.
  

أرذب قي   قوا  االحتلل يوًمي المحيف  صأرزل إلدب الشدوابع جكدوده صم داحيت ا صتوجد  
ج،دبا صفدد  زيد  امزهدد غ صماد  اددلح ا ل،كددذب  الشدلخ ف  ادد  إلدب المحدديف  فد    بددة

المكذبي  ب  صبس االرلحي ا صلللير  بجديل الحاومدة فد  مدوقاهما صللشد  مد  أزبهدما 
 (.6صارلحب اإلرجا،ز بيلاال م  شوابع اإلامي ،الةا صاحسوا إرذابهم)

  
 ص   جه ه ف  الضكيل يضول اماتيذ ايمل الش يف:

تشا،لتكي الل يةا امي توج  الاليدس اإلدابية ال  للة صف  اإلامي ،الة ايره تضوي أقو  
لمكطضة الضكيس صي أادهي داعلدة محكدك  ظدلم الخسد س هدو الم حدوي الشدلخ )محمد  ف  اد ( 
كمدددي يلدددي  ه مغددديم  جلدددوب هدددو )يوادددف طااددده(ا ص ددد د اس،ددد  مددد  الشدددبي  الدددوا   

 (.7المكسث ف  مختاف الائي ا صالطوا ف المهكلة)
  

شددباة لامااومددي  مدد  أقدد ي الشددباي  صأقواهدديا امددي اددين يامددل ف،هددي صاددين لماددمي ،الة 
 ددد د مددد  المحتددد ف،  صالمتاددد  ،  الدددذي  ال  مدددل لهدددما إال متيبادددة الكشددديط الس يطدددير ا 
صملحضددة الامددل، الم دد ي، ا صامجيرددب الددذي  ياماددون لحلدديب ا صايردده تدد صب ما اددة 
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هد  هدذه الما ادة أحليًردي  ادب حفلة ب،  هدذا الجهديزا صقادم المخديب ا  الس يطدير ا صتظ
 اللطا ف  اشتبيكي  متا قة هكي صهكيل.

  
صادين اإلرجا،ددز ال يجهاددون  طد  هددذه الجمي ددة صبااددهيا ف ديروا ي اقسددون الشددلخ ف  ادد  
م اابًة دا مًةا صاين مكظً ا مالوًفديا أن يد   هدذا ال جدل الوقدوب فد  شدوابع اإلادمي ،الة 

ل ددددي، امرلضددددةا يتيبادددد   م،ددددل ب يطددددير  ح، مددددي بابيادددد  الدددد يك  المست دددد ا ص ميمتدددد  الس
 (.8ايب)

  
ص ل  اإلرجا،ز ف  مايبل الضكيل ال  ،د ؛ قطاده مواصدلتهما صهوجمده مالدا اتهما 
صقتدل جكددودهما ف صدد صا ألددو  الجك،هدي  لمدد  يددات  بيلشددلخ ف  اد  حل،ددي أص م،تًددي. صفدد  

أاديل،ب اإل د ا، ب   رذب الضطلاةا صتازمه اممدوبا صتاسد  الجدوا صصادب  1954اكة 
صصدوب الته يدد ا صقددف الشددلخ الشدده،  صدديمً ا ال يادد، ا قوي،ددي ال يح،دد ا ثيبتًددي ال يتز ددزعا 
بابددب الجددداش ال يخشدددبا فددد   دددزي المجيهددد ي  صصدددلبة امصلددد، ا أ ددد ض  ددد  الددد رلي 
بمكيفاهي صمايتكهيا صايره تحه ق ملد ا صبفدع بأاد  شديمًخيا فادم يضسدل فد  ديكد  ال رلدة ا 

 كدد  إ واردد  ا يمددًة رالددًةا صصددوبت  فدد  أذهددين اآل دد ي  مباددث الخطدد ا  صبض،دده مكزلتدد 
صمام  الخشلةا ايره صاحيت   اب أبض فالدط،  ص ادب أبض الضكديلا صفد  م،د ان 
ال  وس ماؤهي الش   صالاخيبا صايره صاحيت  صهو ب،  أييدغ الجلدي  صالطغيسا فد  

. صددددس  المددددؤمك، ا غليهددددب اللددددج  الح بدددد  ماؤهددددي ال ددددس  صاالحتمدددديل صاالحتلددددي 
 (.9صاحتميل المجيه ي ا صاحتلي  المخا ، )

  
 موقف مش  

ب دم توا دا  الشد ي  صأدبد   -صاين الشلخ ف  ا  م  ذلك ال كف الذغ يا ض  الدك
أن تحت م  صتضد بها صادين ماتديح شخ د،ت  هدو "الت فدع"  د  ال دغي  ا صالت فدع  -الجم

    الخ ومي ا صالت فع    ال مي يش، .
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 ي  الح ص  اب اماة ال  وس صرظمهديا  ،دوًبا إلدب أباد  الحد صد  ادب ه،ستهدي صاين ش
صا امتهديا صممدي يدد ص   كد  فد  ذلددك أرد  باد  رجدديح االرضدل  الالدا غا صتدداللف صزابس 
محم  رج،ب امصلب  رض  اجتميع ف  ماتب البابيش  جميل  س  الكيص ا صاين صزيدً ا 

امدي أذاد  )الضي دل هدو  -  بجيل االرضدل لا ا الة ف  تاك الوزابسا امي ح   ما   
كيمل الش يف(ا اميل ال ي  حل، ا صصدلح اديلما ص سد  الحادلم  ديم ا صاكدي الشدلخ 
ف  ا  صأري رم ل اإل وان ف  محيصلة م  تاك المحيصال  الت  بدذله لتح يد  الخلفدي  

ا بدد،  بدد،  اإل ددوانا صحاومددة االرضددل  صص ددع حاددول لهدديا صيسدد ص أرهددم أبادصا أن يوقاددو 
الشلخ صالم ش  الاييا صأن يالسوه فد  صداهما صاديروا ا ،دً ا مدي يااادون ذلدك مدع باد  
أقطي  الجمي دةا فا دذصا يمتد حون الشدلخ صيدذا صن لد  مواقاد  الاظلمدة فد  فالدط، ا 
ثدم أ ددذصا يكدديلون مدد  شددخص الم شدد  الادييا صيتحدديماون  الدد ا  ،دد  أن الشددلخ ف  ادد  

"يجدب أن تد باوا أن هدذا الدذغ تتحد ثون  كد  هدو  قطع  ا،هم الح يثا صقيل  ي بي:
زعلمكدديا صقي دد  جمي تكدديا صاركدد  أ تسدد  حدد ي  م هددذاا إهيرددًة لاجمي ددة ااهدديا صلشخ دد  
ب اة  يصةا صاذا اين هذا هو أااوبام ف  تلوية الخدل ا فدإر م لد  ت داوا لشد ، 

 إال زييدس هذا الخل ".
  

بجل صاب الادودا قدوغ الشدالمةا فير د فوا صاين هذا الضول ايفًلي إلقكي هم أرهم أميي 
 (.10بيلح يث إلب جهة أ   )

  
  س  الكيص  ياوح بإاكيد مشلخة امزه  لا  ا 

 لضي، ف  مكزل  س  الكيص :
 يضول الم ش  ال احل ف ،اة اماتيذ حيم  أبو الك  :  
   
 
 الشلخ محم  ف  ا  صجميل  س  الكيص  صاماتيذ محم  حيم  أبو الك   

ن مدد  بددواك،  الاضددي،ا  التدد  تمدده هدد  د ددوس ال دديبب  سدد  الكيصدد  قي دد  الح اددة "صاددي
لا دد،اة الشددلخ محمدد  ف  ادد ا صمادد  )الشدديه   اددب الط يددق( محمدد  حيمدد  أبددو الك دد  
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لتكددديصل اإلفطددديب فددد  مكزلددد  بمكشدددلة الباددد غا صفددد  اللدددي ة الليدادددة صدددبيًحي الملاددديد 
ف  ارتظيبري ف  حج س االاتابيلا صبا  توجهكي إلب مكزل  فوج ريه  -المح د لهذا الاضي،

قا،ددل جاددس ثلثتكددي حددول مي دد س صددغ، س أ دد   بإفطدديب مبلددب  دديدغا صأذادد  أن داب  
 م  أهمهي: -ب،ككي أحيديث ب أهي ال يبب  س  الكيص 

  
الامل  اب إزالدة  ثديب الاوا دق التد  صقاده بد،  الديدس اإل دوان صالديدس الح ادةا امدي  -

  الشدد يف مكدديب اإلاددليا صمددي يجددب أن ياددون  الدد  مدد  كيردده ملددالة إصددلح امزهدد
كاي،س حتب يؤدغ بايلت ا صهكي لوح ال يبب  س  الكيص  بإشديبا   فلادة حدول إادكيد 
مشلخة امزه  لا ،اة الشلخ ف  اد ا امدي تكديصل الحد يث إباديل با دي  إادلملة مد  

  الحظده  ادب اإل وان الملام،  إلب جكو  أف يالي لحيجة شداوبهي إلدب اإلادليا صقد
 هذا الاضي، أم ي :

  
أح همي: أن ال  وس ايرده موجهدًة لا د،اة الشدلخ ف  اد  صلد   ادب ا تبديب أركدي جملًادي 

صبهددذا اددين ي يدد  ال دديبب  سدد  الكيصدد  ب  وتدد  لكددي هددو  -مدد  أبكددي، محيفظددة أادد،وط
 ااتضطي  إ وان أا،وط حول .

 صهذه صوبس أقل مي يضيل  كهي إرهي را س قسالة جيهالة..
  

صاآل  : هو  كد مي طاسده د دول دصبس الملديه لض دي، باد  حديجت ا صأثكدي،   صجد ا 
صب،كمي اكه أتو داا الحظده ال ديبب  سد  الكيصد  يد  ل الد صبس صياتشدهي ب قدةا صهدذا 
أم  اين ل  صقع ا،ط  اب رال  إذ ظ  أرك  أ ا،ده لد  شد،ًئي مديا صهدذا إن دل  ادب 

 ، ظك  بهم.ش ، إرمي ي ل  اب بيست  ف  اإل وانا صاو 
  

صلمددي ارتهدده الزيدديبسا صباسدده مددع أ دد  ف دد،اة الشددلخ ف  ادد  اللددليبسا ذادد   لدد  هددذه 
الواقادة ام ،د سا ف دحك ا ،دً اا صقدديل مااضدي: "أصداك أرده باجددل  ظدلم يدي  دم"ا صأ ددذ 

 يا ب هذه العبيبسا صرح  رتبيدل التاا،ق صال حك صاماف الش ي .
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مح  ف  ح،كهيا صال ياام بهي او  ف ،اة الشلخ  صممي يذا  أن هذه الواقاة لم أذا هي
 ف  ا ا صال افع لهذا ال تمين هو ته،ئة الجو لتوث،ق ال ابطة صجمع الشمل.

  
صممدددي هدددو جددد ي  بيلدددذا  أرددد  ب دددم صجدددود الددد صابب التددد  ايرددده ت بطكدددي بيل ددديبب  سددد  

ة االرتمدي، الكيص ا صأصالهي: بابطة اإل وس ف  جمي ة اإل وان الملام، ا صثير،هي: بابط
إلدب أادد،وط ح،دث المددوط  الدذغ يجماكدديا صثيل هدي: "بابطددة االجتمديع  اددب طاديي صاحدد  

 )العلش صالماا(.
  

صب ددم هددذه الدد صابب الدد ل  الضويددة فضدد  حاظهددي ال دديبب  سدد  الكيصدد ا صب يهددي فا دد ي 
 صحام  ا   بيمشغيل الشيقة المؤب س". -ف ،اة الشلخ ف  ا  شكًضي

  
 اإلبهي  صي م إلل  أ  ي، بيإلك اه: الماتب يجتمع ف  ظل

صف  هذا الجو ال ي ب طاب ال اتوب  ملس حم، سا  ضد  اجتمديع الماتدبا فديجتمع 
اإل وس اماتيذ  س  الضيدب  ودسا صف ،اة الشلخ محمد  ف  اد ا صف د،اة الشدلخ أحمد  
شدد يها صاماددتيذ  مدد  التاملددير ا صاماددتيذ  سدد  الدد حم  السكدديا صاماددتيذ صدديلا أبددو 

ق،دددقا صالشدددلخ  سددد  المادددز  سددد  اللدددتيبا هللامحمددد  حيمددد  أبدددو الك ددد  )الشددديه   ادددب ب 
 الط يق(.

  
 -صالاج،دب أردد  مد  الطسلادد  أن يجتمدع الماتددب با  ددي   فضدبا ل دد  الدذغ حدد   أردد 

كدددين ماكدددي فددد  هدددذا االجتمددديع الحددديج محمددد  جدددودسا صالمهكددد س  سددد  اللدددلي فهمددد ا 
ودي  لاماتدبا صادين هدذا اإلجد ا،  ،د  صاماتيذ حماد  ردوب الد ي ا صاقتد ح  دم الموجد

قيرور ا ل   الملالة ايره م ب سا صق د  بهدي تحويدل اليادة الجمي دة لتحض،دق أهد ا  
الحاومةا صقع ال هذا تحه ظ ص  ال غب صاإلك اها صقسل أن يكته  االجتميع اقت ح 

وان الحيج محم  جودس إص اب بلين م  الماتب بتاي،  االتايالةا امي اقت ح  دودس اإل د
الما ول،  إلب صاو  الجمي دةا فمدي ادين مد  امادتيذ الشده،   سد  الضديدب  دودس إال 
أن ثديبا صقدديل ب دو  م تاددع: "هللا  ال رضد ب شدد،ًئي اآلنا هد  إمددل، شد صط صاال إيدد "ا 
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صارتهب االجتميع  ك  هذا الح ا صأثكي،   صجكي م  االجتميع ارتحد  بد  امخ امادتيذ 
صأا  إل  الًمي: " ك غ إحليس أرك  ل  أقيباك م س أ   ا   س  الضيدبس  ودسا ريحلة

ف بمددي أ تضددل الا،اددة أص بدديك ا صقدد  أصصددير  ف دد،اة الم شدد  أن أاددامك مددي  كدد غ مدد  
أصباق  يصددة بيلجمي ددة"ا فددذهسه مادد  إلددب ماتبدد ا صطاددب مدد  امخ اماددتيذ إبدد اهلم 

بادد  ذلددك ح،ددث زبرددي الط،ددبا أن يلددامك  امصباقا صتلددامتهي مكدد ا ثددم  يدبرددي الماتددب 
اددوي،ي امخ الم حددوي اماددتيذ مك،دد  دلددة فدد  مكزلدد ا صقددصَّ  الدد  مددي حدد   فدد  جالددة 
الماتب ام ، سا ثم زبري ف ،اة الشلخ محم  ف  ا  ف  شضت ا فذا  لد  إحلياد  فد د 
 الدد  ف ددد،اة الشددلخ ف  اددد : "صأردددي اددالحق بدددك إن شدددي،  .." هاددذا ايرددده أحيادددلس 

 ت   بكوب  .الضاو  الشايفة الت  
  

 صق  ص ق إحلياهمي فام أقيباهمي با هي.
فادد  الملدددي، ا تضدددل امادددتيذ  سددد  الضددديدب  دددودسا صفددد  صدددبيح يدددوي اللدددسه ال ابدددع مددد  

اات  ،كي صص دع ال لبدش فد  أيد يكي صتوجهكدي فد  ح اادة مشد دس  1954ديلمس  اكة 
ماددتيذ حلدد  إلددب مسكددب المحامددة للددميع الحاددما صاددين فدد  مضدد متكي ف دد،اة الم شدد  ا

اله ،س ا صهكيل ص اكي ف  حج ت،  ال ف  مضا  صرودغ  اب الشه ا،:  س  الضيدب 
 -هكدد اصغ دصيددد  -صيواددف طاادده -صابدد اهلم الط،ددب -صالشددلخ محمدد  ف  ادد  - ددودس

 هللامحم   س  الاطلف.
  

 صحام  اب هذه المجمو ة امصلب بيإل  اي شكًضي.
الددذغ ااددتس ل حامدد  مدد   - دد،س ثددم رددودغ  اددب امادديتذس: ف دد،اة الم شدد  حلدد  اله

صالدد اتوب حلدد،   -صالدد اتوب امدديل  الاددة -ص سدد  الازيددز  طلددة -اإل دد اي إلددب المؤبدد 
هللامحم  حيم  أبدو الك د  )الشديه   -صصيلا أبو بق،ق -صمك،  أم،  دلة -كميل ال ي 

  اب امح ا (ا صحام  اب هذه المجمو ة ال يرلة بيمشغيل الشيقة المؤب س.
  

صقف الشلخ الشه،  أميي حسل المشكضة بياًمي ف  إق ايا ف ًحي  1954ة صف  ديلمس  اك
ف  إيمينا ايعًلي إلب شوقا م دًدا م ل م  ابضوه صهدم يم دون  ادب الط يدق: "إركد  
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دي  قروا م  يٌل ص    ك ،   ب ج  ْ  اْلمرْؤم  لملتا  لامو ا فم حًبي باضي،  ". صص ق   الاظلم  م 
ا ْلدد صا هَّ     يًل )  يه دد ر لروا ت ْسدد   ددي ب دد َّ م  دد ر ص  ددْ  ي ْكت ظ  ْم م  ددْكهر م  ددب ر ْحب دد ر ص  ددْ  ق    ْم م  ددْكهر (﴾ 23   ف م 

 (.11)امحزا ()
  

 م ب الشلخ ف  ط يض  إلب بب  يحا  ا، س المجيه ي   اب للين م  قيل:
 صلله أبيل  ح،  أقتل ملاًمي  اب أغ جكب اين ف    م    

ض، ا صل   قاب  اين صاف  ال  ا،ا ما ًل مي  كد    فهدو م ب فض،ً ا ال يماك ش ص  ر
﴾ )الض ددص: مدد  اآليددة  ددب أ ف ددل ت ْاض ارددون  ْ،ددٌ  ص أ ْبض  ْكدد   هَّ     ددي    م   ،دد  مدد  اددل ثدد ا،ا  ص 

(ا بحدددل  فلًادددي زاهدددً اا ا يًمددديا  زيدددًزاا بابدددب الجددداشا ثيبددده الجكدددينا صددديف  12()60
مدددد  صدددداحي  فادددد  تادددد  الشددددلخ حددددق الوجدددد انا صمهمددددي ق،ددددل مدددد  اامددددي  أص اددددط  

 (.13الوفي،)
  

 صف  مضتا  يضول اماتيذ ايمل الش يف:
صلضدد  قتددل الشددلخ ف  ادد  بادد  ذلددك بايددٍ  م دد يةا صلاددل الددذي  ااددتبيحوا دمدد ا أبادصا أن 
يبا صه    ط يق مج هما صلو أدباوا أرهم صكاوا مك  شه،ً ا  يلً اا صأقيموا مك  م دياًل 

وع ال  ،د س مد  اإل دوانا صمد  طدل  الحدقا للاديفحوا البيطددل حل،دي ادلظل يه،دب بديلجم
ح، مددي صجدد صها صلددو أدباددوا أرهددم ص دداوا باااددتهم هددذه ااددًمي ج يددً ا فدد  قي مددة اماددمي، 
اللماة م  ش،وخ اإلالي المجيه ي  م  أم يل: اب  تلملدةا صادا،  بد  جس،د ا ص مد  

ي ت ددصا ا ،دً ا فد  قتاد  بحمد    المختيبا صحل  السكيا صلو أرهم أدباوا ذلك اا ا ل بم
(14.) 

----------------------------- 
 .3( مجاة ال  وس الم  يةا اللكة امصلبا الا د 1)
 .3( مجاة ال  وس الم  يةا اللكة امصلبا   د 2)
 بت   . 51 - 50( المضيصمة الل ية ف  قكيس اللويسا ايمل الش يفا ص 3)
 .73حجيزغا ص ( جمي ة افت   أمةا حل،  4)
 .50( المضيصمة الل ية ف  الضكيسا ايمل الش يفا ص5)
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 .3( ال  وس الم  يةا اللكة امصلبا   د 6)
 ( لال هذا هو الل  ف  الحام  ا،همي بيإل  اي ف  ال وبس المبيباة.7)
 .48( المضيصمة الل يةا ص 8)
 .3( مجاة ال  وس الم  يةا اللكة امصلبا   د 9)
 .50ا 49لل يةا ص ( المضيصمة ا10)
 .23( اوبس امحزا ا اآلية 11)
 . 60( اوبس الض صا اآلية12)
 .3( مجاة ال  وس الم  يةا اللكة امصلبا   د 13)
 .50( المضيصمة الل ية ف  قكيس اللويسا ايمل الش يفا ص 14)

  ـــــــــــــــ
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 األديب الشاعرالداعية   -الشيخ محمد الغزالي
 

 أ.د. جيب  قملحة
  

يا ادين بح،اد .. بح،اد  1996يا اين مول ها صف  ميبس ادكة 1917ف  استمس  اكة 
(ا ادين   د  مدي ادماكيه مكد  1م  درلي الكيس الايرلدةا إلدب  ديلم البضدي، فد  بحدي   )

 -هدا بملج  م طاب محمود بديلج،زس. ف دين1416ف  م    طبة  ،  الاط  اكة 
  صدد احة صتاددتاا صشددبي  صايمددين  دد  متددوهج الاضددل صالمشددي  ا ماسددً ا فدد -كاهدد ري بدد 

 هموي الملام،  صالا  ا صمي حلكا صيرحيل لهم م  مؤام ا  الظام صالا صان.
  

يرادديلج الض ددييي اإلاددلملة صالا بلددة صاالجتميعلددة بدديلكظ س الشدديماة  -ي حمدد    -صاددين
مد   الايح ة الواعلةا موزً ي رظد ه  ادب ادل الزصايدي صالمكحكلدي  صالكتدو،ا ا فدل يتد ل

 "مليحة" المو وع ق،  أرماة إال ااتوعب ا ص يلج .
  

يتمتدددع بضددد بس  يصدددة  ادددب اادددت  ي، الشدددواه  الض  رلدددة صالكسويدددةا  -ي حمددد    -صادددين
صالتيبيخلةا صالااملةا صاإلح ي لة لتاي،   با   صت علمهيا صل   ب صن تاكه أص تالفا 

صصقديب صلد،  صبحمدةا صل دد  دصن  أص افتئدي ا متحال،دي فد  ج لد  بداد  اإلادلي فد  أرديسا
 أن يتخاب    حمياة المتما ا صااتال، اإليمين.

  
با  مؤلايت  ام ، سا ص  وًصي اتيب   -ف  ش س صقلوس صتشكج -حتب الذي  هيجموا

"اللك ة الكسوية بد،  أهدل الاضد  صأهدل الحد يث"ا صطدوب با دهم هجومد  مد  "تجد يا" مدي 
ؤال، ظدل  دف الضادما  دف الالدينا إلدب أن كتبا إلب "تج يا مد  اتدب"ا حتدب مدع هد

 (.2ارتضل إلب ال ف،ق ام اب)
  

 با  م  أ طليت 
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صممدي يشدده  لد  فدد  هدذا المضدديي موقاد  مدد  اتددي   يلد  محمدد   يلد  "مدد  هكدي رسدد أ"ا لضدد  
أحدد   ال تددي   ددجًة اسدد   مردد  اددين  يًصددي بدديلغاب صالمغيلطددي  صالهجددوي ال دديبغ 

وجهي  صالمذاهب الغ بلةا هذا م  ريحلةا صم  ريحلة  اب ثوابه اإلاليا مكت ً ا لات
أ    من هذا اله ا، اين صيدًبا م  " يلم أزهد غ"ا ت د   لد  اإلمديي محمد  الغزالد  

يا باتيبددد  "مددد  هكدددي راادددم"ا صباامددد  الموادددو   الغزيددد ا صقدددوس  يب دددت ا 1950ادددكة 
ال جدل  فد   ااتطيع أن يكض  اتي   يلد   د صًس  د صًسا ص لًطدي  لًطدي دصن أن يخد ش

أن ي اد   -بهذا ال تي ا صبمي تله م  اتب  - اض  ص ض، ت ا صبذلك ااتطيع الغزال 
 (.3أد  اإلالي ف  الج ل صالمكيظ سا صالحوابا صالتح غا صالت  غ)

  
ق بت  الاي ضة  اب ال بب بد،  الضد يم صالحد يثا صادين  -اذلك -صتشه  ماتيذري الغزال 

ير ف  لح اثت  "ب  و  أر  ب  ة"ا أص يرد ف  "لااميرلدة" يؤم  بان "الح يث" يجب أال 
صدددديحب ا صاال اكددددي ممدددد  ال يادددد لون لشددددكثن قددددويا صالتوجلدددد  اإللهدددد  الحددددق هددددو  ص ال 

لروا هرو  أ ْق   ر ل اتَّْضو  ﴾ )المي  س: م  اآلية  لروا اْ    ا ب أ الَّ ت ْا   ك ثنر ق ْوٍي     (. 8ي ْج  م كَّ رْم ش 
  

فد  داب  سد    بد  جد  ين حاًادي  -صداب    الد  صادام -محمد  صقسل البا ة ح  
لك  س المظاوم،  صالملت اا،  هو "حادف الا دول"ا صباد  أن برادث رس،كدي أثكدب  ادب 

 (.4الحافا صأ ا  أر  لو در   إلل  ف  اإلالي مجي )
  

صممددي يزيدد   اددب ر ددف قدد نا ص ددع الغزالدد  أميمكددي "الم،ددزان ال ددحلا"ا إذ اتددب "... 
رحدد  رضددول: إركددي رحدديب  التدد ي  البيطددل بيلتدد ي  ال ددحلاا صرحدديب  ال هيرددة المكيفضددة 
بيإلالي الحقا صرختس  ال مي يج  ف  الد رلي مد  أادمي، صحضدي ق بمدي لد يكي مد  اتدي  
صاكةا فمي صافق موابي كي المض اة م  اتي    صادكة بادول  قساكديها صمدي جيفديه رسدذريها 

 (.5صال ا امة")
  

تاددك الخدديط س التدد  اددين ياتسهددي أاددسوعل،ي فدد  صددحلاة  -بحمدد    - اع الغزالدد صمدد  إبدد
"الشاب" باكوان "هذا ديككي"ا ياديلج فد  ادل مكهدي المدة مد  الادلم اإلادلملة اإلرلديرلةا 
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أص مشدددهً ا مددد  مشددديه  "ار لددديب الملددددام، " أمددديي "امكادددة" مددد  ال دددهييكة صال ددددا،سلة 
تم َّدل  يط تد  حمادة  ادب ب  دة  ديبس أص  ديدس  الايلملةا صم   ادب دببهدم اديبا صقد 

اجتميعلددة  س، ددةا أص مددي داب فدد  هددذا الااددكا صايردده الخدديط س ال تزيدد   اددب ثلثمي ددة 
بمدددي تتمتدددع بددد  مددد  "ت  لدددف" ص"تضط،ددد "ا فددد  التض،دددلما صجمددديل  -كامدددةا صل كهدددي ايرددده

ي هدذاا   ض... شهيدًس حالالًة بان الغزال  مد  أبد ع م د  ياتدب "الخديط س" فد    د ر
صبدددذلك اجتمدددع لضامددد  الضددد بس  ادددب اتيبدددة "اللدددْا  ال دددخم"ا صاتيبدددة امادددط  المضطددد س 

 الوافلةا صمي أصاسهي إال  اب أم يل  الغزال  الاظلم.
  

 صاح  م  تلم،ذه أري..
ا صل ككد   -صأشه ر صأ تزا بدار  اكدهر صاحدً ا مد  تلم،دذ  شدلخكي محمد  الغزالد ا صمدي زلدهر

"لا  " أك   مك  تام،ًذا "لما د "ا اكده تام،دًذا أتاضدبا أك د  مكد  اكه تام،ًذا  -صأ ت  
تام،ددًذا ياتضددبا فضدد   شددهر الغزالدد : ف ددً اا صأدًبدديا صح ددي ل راددس ص ضددل صبصح أك دد  مدد  
ماييشة مجيلس صلضي،ا ا صق  ياون م  أادبي  ذلدك ادكوا    بدة موز دة  ادب ق ابدة 

لددداودية صالواليدددي  المتحددد س ببدددع قددد ن ق ددد،تهي متضطادددي  بددد،  ال ويددده  صبيكلدددتين صال
امم يالة..   بة إباديدة تهد   إلدب تاادلم  الشدبي  فد  جيمادي  هدذه الدسلد أدًبدي صرضدً ا 

 صف ً ا صدبااي  رض ية صاالملة.
  

: إركدب إن فديتك  "ال ادم" فمدي -بدل  ادو أص إفد اط صااد ا  -صل   صاقا  الكالد  يضدول
  صجدوههم مد  أثد  اللدجودا فدإر  بأيتهدي فيتك  "الوام"ا صان ايره "ادلمي" المدؤمك،  فد

فدد  شخ ددلة  الغزالدد  التدد  جمادده فدد  أقطدديب الددكاس بدد،  التوا ددع صااتشددايب الاددزس 
صاادتال، اإليمددينا صجمادده فدد  أقطدديب الضادب بدد،  بصحيرلددة دفيقددةا صصاقعلددة ال تجددوبا 
صجماددده فددد  أقطددديب الاضدددل بددد،  اددداة امفدددقا صالحلدددما صالضددد بس  ادددب الكضددد  صالدددكض  

 يع. إر  الح وب ال ا م لاشلخ الاظلم:صاإلقك
  

ه               صال ال ح ٍ  في ٌق صمحس ب  صمي ال  ماضود ير اع لاض  
 صال ال م  يحلي الحليس بحي ٍ      صال ال م  ف  الضس  ميٍض مغ، ب
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 فإن  اود الم ، بيلامل الذغ          يضودر مليب الخ،  ال يته،بر 
 يبًس        تش  إل،هي ال قاب صتجذ  زيًزا مع الحق الضويم.. مك

  
حي دً ا في ًضديا صان  دي  ب ادم  صجلدم ا صهدذه  -صادلظل -فيلغزال  مي  ي  صمدي زال

ادمة الاظمدي، امجدل، مد  البشد ا أي،دي ايرده مدواقاهم فد  درلدي الكديس.. الديدس صبييادة 
 صجك يةا صف ً ا صأدًبي صشاً ا.

  
بع: إركدد   شدددهر الغزالدد  صاددًمي صبادددًمي.. ب ددد الة المحددب المتددي -صل كدد  أ ددود فدداقول

صجلًميا صحًلي صشاوًبا صصوًتيا صمجيللًةا صم يحبًةا صمايريًس صف دً ا؛ فضد  اكتشداهر أن 
ب،  "الميدغ الغزال "ا ص"الماكوغ الغزال " ت ادًفي؛ مر  اا  يم ل مكظومة اادمهي محمد  

الزه  تجمع ب،  الوبد  الغزال ا ذا  أرليق متلضي ا صان ا تااه ف  امشايلا ابيقة
صالكدد جس صالاددل صال يحددينا صل كهددي جملًاددي تاتضددب فدد  اددمي  ثددل : الددتلحم صالجمدديل 
صالتضط،دد .. صهاددذا اددين شددلخكي الغزالدد ا اتلدديًقي فدد  الا دد ا صدقددة فدد  الادد ضا صايميًرددي 

 بيلمضولا صتوافًضي ف  ام طلي ا صقوس ف  اإلقكيع صاالاتميلةا صال رزاع.
  

 ج س الشيمخةقطو  م  الش
فتحده  ،كد   -صأري طيلب فد  ب ايدة الم حادة ال يرويدة أصا د  امببا،كلدي  -صأشه  أرك 

ص ضادددد  صقاسدددد  ماييًشددددي متتامددددًذا  اددددب بددددواك،  أ طليتدددد  الا  يددددة: اإلاددددلي صامص دددديع 
ي( صاإلاددلي صالمكدديهج االشددت اكلةا صاإلاددلم  الماتدد    الدد  بدد،  1947االقت دديدية )

يل،، ا ثم اإلالي صاالاتس اد اللليا ا صتدامل  فد  الد ي  صالحلديسا الش،و ،،  صال أام
ي( الدذغ ق دم صرضد  1950ص ض، س الملاما ص ادق الملداما ثدم اتدي : مد  هكدي راادم )

 فل  ال مي اتب :  يل  محم   يل : م  هكي رس أا ص ش ا  م  ال تب با هي.
  

صالا دد  صمكدديهج التكدديصل  صزيدديدس  اددب مددي أث يتدد  مدد  هددذه ال تددب فدد  مجدديال  الاض،دد س
صالمايلجددة صالبحددث صالخاددق اإلاددلم  الات،دد ...   جدده بدداد  بفلددع  ادد  جم،ددل "صان 

اددين ياد ض الحضددي ق اإليميرلددةا صالم دديم،   -بحمدد    -مد  السلددين للددحً ا"ا فيل جدل
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دديذا يشدد  الضدديبئ إلددب المادد صض  -الا  يددةا صقوا دد  الدد ي  صالخاددق فدد  أادداو  طادد  أ َّ
صيحضق ل  المتاة الوج ارلةا زييدس طبًاي  ادب  -ضياًلا أص  طبةا أص محي  سكتيًبي أص م

الح ي ل الا  ية... إر  يض ي ال صا، ف  "  ي  " ط،بة المذاقا فواحدة امبيدجا مكزًهدي 
اددل حدد، ا صان اددل  -بددإذن ببدد  - دد  التجدد د صالجاددي ا فجددي، رال،ددي ردد ي،يا يددؤت  أكادد 

ي  مد  اتبد  لت داا شديهً ا  ادب هدذه اللدمة: ش يحة مد  شد ا ح  الك دلة فد  أغ اتد
حلصس امااو  صطلصت ا صت فض  صقوس أا ها صرض ي ف  اللطوب اآلتلة با  الضطدو  

 الت  ت ل  اب هذه اللمة:
  
إذا دهمتددك شدد س تخددي  مكهددي  اددب اليرددك اادد ا فمددي  لدديل ت ددكع  تدد ع الدد صع  - 1

قا أي تضدددف مطمئًكددديا يكهدددب فدددؤادلا صالاواصدددف الجي حدددة ت مددد  بدددك فددد  مادددين ادددح،
 (.6صتحيصل أن تتامس ب،  هذه ال وا ق مامًكي يه يك إلل  الا   ال ي ب )

  
... صالحدددق أن ال جدددوال  ال دددخمة ال تراددد   إال فددد  م،ددد ان الجددد أسا صأن المجددد   - 2

صالكجيح صاإلرتيج تظل أحلًمي لذيدذس فد  رادوس أصدحيبهيا صمدي تتحدول حضدي ق حلدة إال 
اون م  بصحهما صصصاوهي بمي ف  ال رلي مد  حدس صح ادةا صامدي أن إذا راخ ف،هي الايم

 -صداب    الد  صادام -الت دد   ش ف  ال جولةا فهو تهمة لميمينا صق  اد ه الكسدب
 (.7أن ي جع با مي ابتا  ا  س ال حيبة الم ،  إلل )

  
ال جدل صديحب ال اديلة يعدلش لا  تد ا صيعددلش فد  ف  تد ا فحليتد  ف د س مجلددمة  - 3
ح ل ب،  الكديسا تحديصل أبدً ا أن تاد ض  ادب الد رلي رالدهيا صأن تغد س فد  حي د  تت

اإلرلين جذبهي للمت   اب م  امييي صالاليل  ف صً ي متشيباة تظال الملتضسل. صتتغاغدل 
 (.8فل )

  
إن محمدً ا صصددل الكديس بدد بهم  ادب صم ددي  لطدي  مدد  تضد ي  الاظمددة صب ييددة  - 4

 تدد  ادديروا مدد فو ،  إلددب أدا، هددذه الطي ددي ا باشددواق مدد  الكامددةا فهددم إذا اربا ددوا لطي
راواددهما صبغبددي  ايمكددة تجددلش بتددوق،  الاظددلم صحمدد  المددكاما صالعبدديدس لللدده طي ددة 
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الضهدد  صاللددخبا صل كهددي طي ددة ال  ددي صالحددبا صلللدده طي ددة الجهددل صالغااددةا صل كهددي 
 (.9طي ة الما فة صالح يفة)

  
 التم ل صاالاتشهيد
اوبلة لاغزالد  اإلك ديب مد  الشدواه  الض  رلدة صامحيديدث الكسويدة صالحادم صم  الاوازي اماد

اللافلةا صالماثوب م  الشا  الض يما صاذلك باد  الشدا  الحد يثا صهدو يمادك موهبدة 
ب د، س قدديدبس  اددب التضديط الشددواه ا صص دداهي فد  أرلددب ماددين لهديا ف،تحضددق االرلددلي  

مددي صددلغه إال  -ن صامحيديددث الكسويددة ،دد  الضدد   -صاالردد ميج صالتوافددقا صاددان شددواه ه
لاكص الما صضا صم  دقة ا تليبه الماثوبس اآلتلة ف  اليق الكا   اب أدعلي، ال ي  

 صالت ي ا الذي  يا طون ف  ديكهم م  أجل الحليس الكي مةا صزه س الحليس ال رلي:
  

د10"   ميلك ب  أرس قيل ل  أاتيذغ ببلاة:)   أكدل ( يي ميلكا م د  اللدااة  قاده: م 
ب يك . فضيل: م  اااة اللااة  قاه: م   أصاا درلي  ،د ه بالديد ديكد "ا ف د قك  )أغ 
قيل ل : ص قه(ا صقديل الا د،ل بد  عبديس: "من  كدل الد رلي بيلطسدل صالمزمديب أحدب 

 (.11إلب م  أن  كاهي ب ي ")
  

يخاددو مدد  شدديهٍ  مدد  شددواه   -صأكدديد أقددول صدداحة -صال يادديد ف ددل مدد  اتددي  لاغزالدد 
شددا  الضدد يم ياددتحم بك دد ه اارهمددي يخ جددين مدد  مشددايس صاحدد سا يضددول الغزالدد : "صاركدد  ال

دد   ماددك  ا صارشد  ثوابدد  صحدد ها  باد مي بادد   الكديس أجدد ر  م ددطً ا من أقدول: مح  
صال تكتظدد  أن يشددا ل أحدد  مدد  الكدديسا بددل توقددع أن ي دد،ق الكدديس بددك   صأن يحضدد صا 

 ا ل   صأن ياوروا امي قيل الشي  : الكا صأن يستغوا لك ال يبةا صيكلوا ال
  

 إن يلماوا بيبًة طيبصا بهي ف ًحي     ك  صمي اماوا م  صيلٍا دفكوا
(  (12جهًل  ا،كيا صجسًكي      صهمر     لسئله الخاتين: الجهلر صالجس ر
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صلاشدددا  الحددد يث مادددين فددد  اتيبيتددد  ص طبددد ا صمددد  ااميتددد : "فددديلكهج امقدددوي أن يادددون 
يدية صالماكوية هو الحق صح ها صميذا  اب الم ي   الم ي  بض حة م  ب طيقتكي الم

اممادي،ا لددو أردد  حلددب المددو  ررضاددة مدد  بادد  إلدب بادد   صمدديذا لددو تحمددل ربددا الااددة التدد  
أصدديبت  بطمار،كددة صتلددالم مردد  يددؤم  بدديهللا صال يحددزن مدد  لضي دد ا صان اقتدد   مو دد ه   

 صم  أبلي  لاشي   محم  م طاب حميي:
  

 ك  الحليسر أنَّ حليت      إرمي ايره امتحيًري طويل اَّمت
 ق  أب  با ه رعلًمي مالًمي     أص أب  با ه  ذاًبي صب،ل

  لَّ  وف  م  الحلي  اا،ٌل    ل   بيل اا يوي  أبجو ال ا،ل
  لَّ  وف  ي در     أموٍب     س ْه  ييًة صاي،  اس،ل

 ًحي جم،لص     م  يرك،ب صيخشب    بطش  بحمة صصا
 (13صبحلس  ص ٌ  م    حٌق    إر  اين ص  ه مااوال")

  
 الوجوه المتضيباة

صف  أدا، الشلخ يا   توظلف الت يدا أص مي يماد  أن رلدمل  "الوجدوه المتضيبادة"ا صمدي 
يرلمَّب فكل،ي "المايبقة"ا صهو أااو  "ياتم  ب اٍة أايالٍة  اب   ض المتكيق ي ا أص 

يضت ددد  صجدددود "طددد ف، " تددد بب ب،كهمدددي  لقدددة ال ددد يةا صقددد  ت دددون المتضددديبل ا فهدددو 
المايبقة ب،  لاظ،  اديمبل  صامادودا امدي ت دون بد،  صدوبت،  أص لدوحت،  متضديبات،  

(. صالتكدديق  فدد  15(ا يرلددم،هي با ددهم "بل ددة ام دد اد")14لهدد ٍ  فكدد  أص ف دد غ")
تايص  بد،  أص ديٍع ادين مد  المايبقة  الت وي ية ف  س تضوي  اب ااتك يب  اال تل  صال

شددارهي أن تتاددق صتتميثددلا أص بتاس،دد  مضيبددل: تضددوي  اددب افتدد اض  دد صبس االتادديق فلمددي 
 (.16صاقا  اال تل )

  
صصا ا أنَّ اله   امايا  م  المايبقة  هو  اق التم،،ز الضوغ الوا   إلدبال  الاد ق  

ذلك ياون قوس رالدلة دافادة الشياع ب،  الوجه،  المتضيبا، ا فب  هي تتم،ز امشلي،ا ص 
 لامتاض  أن يختيب الوج  امحل  امف ل.
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صررضدد ي فدد  اللددطوب  التيللددة رمددوذج،  لهددذه المايبقددةا أص "الوجددوه المتضيباددة" مدد  اتيبددي   

 الشلخ:
  
الكاس المختاة تر ،  الاو ب ف  أحام  الدكظما صتلدتطلع الكاديذ مكد  إلدب أ  ا دهي  -1

ت قدع الاتدوق فد  امحدوال المختادةا صيشد ق رساهدي مد  دا اهديا  ال ر،ئةا صالكاس ال  يمدة
 فتحل  الت    صالمل،  صاب امروا، صام يص، .

  
إنَّ الضي   الكزي  يامل با ل  رضص الضيرون الذغ يحام ب ا أمدي الضي د  الجدي   فهدو 
يلتطلع الم،ل بيلك وص الملدتالمة. صادذلك رادس اإلرلدين حد،  تواجد  مدي فد  الد رلي 

تلددديباٍ  صأف ددديبا صبغبدددي  صم ددديلاا صمددد  هكدددي ادددين اإلصدددلح الكالددد  ال  يمدددة مددد  
امصلددب لتغاددب الخ،دد  فدد  هددذه الحلدديسا فددإذا لددم ت دداا الددكاس أظامدده اآلفدديقا صادديد  

 (.17الات  حي   الكيس صملتضساهم)
  
تم ،الة ال لس ف  إطيب م   ،سوبة  ضالة تيمةا هل ل  مد  صدلت  شد ،  إركدي  - 2

بيبًزا بيلا لينا صتيبًاي لاا ي ةا ل   هل هذه التم ،الدة ترزاد  راًلديا صت فدع ل  را ه م
بأًاي  هذا الم ا  الذاهل صكو المؤم  المضا ا صالهمي ال تكه  ب  حليسا صال ي ش  
ب  مجتمع؛ من اا،همي ماطو  م  دا ا ا صأجهزت  الكاللة صالا  ية فد  حيلدة  بادودا 

  التددد ي  تسددد ص فددد  ملددديدي  ام مددديل الايديدددةا فيل جدددل  ادددب أنَّ  طدددوبس  هدددذا الكدددوع مددد
صددديحب الا ددد س أص صددديحب الددد  وس يتاي دددل مدددع الحلددديس الايمدددةا صتتاي دددل ماددد ؛ مرددد  
يلتح،ل أن يتح َّل بمادزٍل  كهديا فدإن ادين صديحب  ضدل يضظدينا صيضد،  صث دي  فد ض 

 رال   ا،هيا صطوَّع ال ش ، حول  لمي ي ي ه.
  

ددةا صالس،ئددة المي اددة أثدد  أردديس أمدد هم فدد طا صالس،ئددة الاي دداة أثدد  أرددي س لهددم شدد   صهم 
صأ لقهم  اي بةا صاممة المجيه س صْكع أريس يغيلون بإيميرهما صيلخ صن مي يما دون 
ل  مددد ا صيوجهدددون مدددواهسهم الااملدددةا صأرشدددطتهم االقت ددديدية صاالجتميعلدددة لخ مدددة مدددي 



 915 

ونا صال يااادونا صيضديدصن صال ياتكضونا صالمؤمكدون المضاد صنا صالم داون الدذاهاون يكاااد
 (.18يضودصنا صيعلشون صفق مي يرضيل لهما ال مي توحل   مي  هم)

  
 م  ملما امدا، التاس، غ 

صمدددع ادددهولة  اماددداو  صت فضددد  صحلصتددد  رددد   اللدددجع قاددد،ًل فددد  عبيباتددد ا صأك ددد  مكددد  
فد   االزدصاجا فيمااو  ف  مجمو   أااو  م ال ال ت ادف فلد  صال ت د، ا امدي أرد 

أدا دددد  يا دددد  مدددد  الت دددد اب الماكددددوغ أص مددددي يلددددمب بدددديلت اد ا أ  أدا، الماكددددب الواحدددد  
بااددديل،ب متاددد دس بهددد   تاك،ددد  الماكدددب صت ادددلخ ا امدددي أرددد  يزيددد  مددد  امتددد اد جيذبلدددة 

 امااو ا صم  ث مَّ تضوية ابتبيط الضيبئ بيلمض ص، تحالًضي لاغ ض الم جو   المكشود.
  

لماكوغ" با  الا صق ال ملة بزيديدس محد صدس فد  الماكدبا صمع ذلك رج  ف  "الت  اب ا
بادددتا الط يدددق لزيددديدس فددد  التا ،ددد  صالتول،ددد ا صمددد  الت ددد اب  -صلدددو ريصدددلً  -أص مامًحدددي

الماكدددوغ قولدددد : "صرظددد   لاضدددد ا، الدددذي  يطدددديلاون ال دددحفا صالجمهددددوب الدددذغ يلددددمع 
محزصًرددي   إرهددم يضدد ،صن اإلذا ددة فمددي صجدد   جس،ًكددي مضطًبدديا صال  ،ًكددي داماددًةا صال تاالًضددي 

أ بددديًبا للددداين اوادددب   ددد    إن الغدددزص ال ضددديف  رجدددا أتدددم رجددديح فددد  إميتدددة ام دددوس 
 (.19اإلالملةا صاهيلة الت ا   ا،هي")

  
صم  اميت  امااوبلة إي يب ردو ،  مد  الجمدل: الجمدل الملديصية التد  تدات   ادب قد ب 

  تتلدع لاا د س المكبلدطة الممتد سا الا  س الماس س  كهديا صأك د  مكهدي الجمدل الطويادة التد
دددة... صاممدددة  كمدددي بأيكدددي فددد  ردددص اددديبق: "صالس،ئدددة الاي ددداة أثددد  أرددديس لهدددم شددد   صهم 

 المجيه س صكع أريس يغيلون بإيميرهم...".
  

صاددذلك تشددخلص الجيمدد   -أغ إبدد از الماكددوغ فدد  صددوبس حلددلة -صتجلددلم الماكويددي 
هدد  ظدديه س مطدد دس فدد  الت ددوي   -ف اردد  حدد  مد  امحلددي، -بسدث الدد صح صالكددب  فلدد 

  ك  الغزال ا امي ر   ف  امم اة اآلتلة: 
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صلدد  يددتم تددذصق الددكاس لسدد د ال  ددي بإصدد اب أمدد  جددي ا أص فدد ض ت الددف أجددو ا  -
كلا فيمم  يحتيج إلدب تاطدف مدع الدكاسا صاادت باج لمشدي  هي الكديف سا صاال فدل المدة 

تضدزز   صأصل مدي يطابد  اإلادلي مكدك من تضول: أري باٍضا صرالدك طيفحدة بيل د،ق صال
 (.20أن تتهم مشي  ل حليل مي يكزل بك)

 
  

لضددد  جلدددم الغزالددد  ال  ددديا صاممددد ا صالت الدددفا صال ددد،ق صالتضدددزز.. فسددد   فددد  صدددوبس 
حللة مجلَّ سا امي شخص: الكاس صالمشي  ؛ فإذا بهي ف  صدوبس حلدة ريب دةا صهدذه 

تس ز الماد صض أميمكدي ااركدي رد اه  - افةزييدس  اب مي ف،هي م  ط -الظيه س الت وي ية
 بأغ الا، ا ف،زي  إحلياكي ب ا صماييشتكي ل .

  
 تاث  بيمدا، الض  ر 

صال مي ذا ريه  رًاي مد  الملمدا المو دوعلة صالاكلدة فد  ر د  الغزالد  إرمدي جدي،  أثدً ا 
مددد   ثددديب ماييشدددت  لداددداو  صالم ددديم،  الض  رلدددةا ص ددد  اللدددمة ام ،ددد س يضدددول شددده،  

إلادددلي اددد،  قطدددب: "الت دددوي  هدددو امداس الما ددداة فددد  أاددداو  الضددد  نا فهدددو ياسددد  ا
ددددة المتخ،اددددة  دددد  الماكددددب الددددذهك  صالحيلددددة الكالددددلةا ص دددد  الحدددديد   بيل ددددوبس المحلَّ
المحلدوسا صالمشده  المكظدوبا ص د  الكمدوذج اإلرلدير ا صالطسلادة البشد يةا ثدم ي تضدد  

ةا أص الح اددة المتجدد دسا فددإذا الماكددب بيل ددوبس التدد  ي اددمهي فلمكحهددي الحلدديس الشي  دد
الددذهك  ه،ئددة أص ح اددةا صاذا الحيلددة الكالددلة لوحددة أص مشدده ا صاذا الكمددوذج اإلرلددير  

 (.21شي ص ح ا صاذا الطسلاة البش ية مجلمة م  لة..")
  

صالمايبقدددة أص "الوجدددوه المتضيبادددة" مددد  أبددد ز ادددمي  اماددداو  الض  رددد ا ص  وًصدددي فددد  
 مي ر   ف  اآليي  اآلتلة:  ض مشيه  الاليمة ا

  
ل ة  ) يثر اْلغ يش  ٌة )1 ه ْل أ ت يل  ح    ا  يش  وٌه ي ْوم ئ ٍذ    ب ٌة )2( صرجر ا ٌة ر يص  ( ت ْ ا ب ر يًبا 3(   يم 

ل ًة ) يم  د  يٍع )5( ترْلض ب م ْ    ْ،ٍ   ر ل ٍة )4ح  دْ     ديٌي إ الَّ م  دْم ط ا  ( ال يرْلدم  ر ص ال 6( ل دْلس  ل هر
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وٍع )يرْغك   م   دٌة )7ْ  جر م  وٌه ي ْوم ئ دٍذ ر ي   دل ٌة )8( صرجر ي ب ا   دْا، ه  كَّدٍة   يل ل دٍة )9( ل ل  ( 10( ف د  ج 
ل ددًة ) ددي الغ  يب ي ددٌة )11ال ت ْلددم عر ف ،ه  ددْ،ٌ  ج  ددي    ددٌة )12( ف ،ه  ٌب م ْ فرو   دد ر ددي ار ( ص أ ْكددو اٌ  13( ف ،ه 

و  ٌة ) ر م يب قر م ْ اروف ٌة )14م ْو ر ب  15( ص  ز   (.22(﴾)16اب  ا م ْس روث ٌة )( ص 
  

فديلغزال   دديش الضدد  ن ماكددب صمسكددبا صت بَّددب  اددب مي دد س اإلاددلي باض،دد س قويددةا ص ضالددة 
ري دددجةا صحيفظدددة صاعلدددةا فدددل  جدددب  أن يتددداث  بيماددداو  الض  رددد ا صطواباددد  الاكلدددةا 

  ردديثً اا صم دديم،ك  صتوج،هيتدد  اإلرلدديرلة.. هددذا  دد  الغزالدد  ايتًبددي ص ط،ًبددي.. أغ الغزالدد
 فميذا    الغزال  الشي    

  
 الشي  ية صالشي  

صهددو فدد  ال يمكددة  شدد س مدد   مدد ها صاددين طيلًبددي فدد  اللددكة ال اباددة مدد  الماهدد  الدد يك  
(ا صفدد  طباتددد  23ال دديروغ صدد ب لمحمدد  الغزالدد  ديددوان شدددا  بياددم "الحلدديس امصلددب")

بل دبااة  يفلة  -تض يًمي ( ق أري ماتيذري ال س،  ال اتوب م طاب الشااة24ام ، س)
لا يوان صشا  الاضهي،: مكيحل  صمو و يت  صتطدوبها صهد  دباادة مد  ثمدير،  صداحةا 

 أغ با د صاحي  ال يوان رال .
  

ص"الحليس امصلب"  كوان ايلمكشوب الزجيج  الذغ يراط  ألوان الطلف اللدباةا مدع أن 
 فلاط،كدي داللدًة ديكلدًة تاكد  م  بهي شايع صاحد ا صادذلك هدذا الاكدوان قد  يبديدب ابتد ا،ً 

دْ  امرصل دب﴾ا صقد  ياطد   ْ،ٌ  ل دك  م  ل آل    سر    )الحليس ال ر،وية(ا ااتاهيًمي لضول  تايلب:  ص 
 داللًة زميرلًة.. تاك  أر  "شا  الحليس امصلب"ا أغ الشس،بة البيك س.

  
للدة"ا بماه ومهدي الزمكد ا ادان صق  ياون المض دود "امصلويدة" بماهومهدي الالمد ا ال "امصَّ

أغ الحلدديس "امجدد ب" بددان  -باددتا الهمددزس صتلددا،  الددواص -الدد يوان ي اددم الحلدديس ام ْصلددب
متض مدة  ادب  -ب دم الهمدزس -تايش ديًكي ص اًضي صااوًاي.. فه  صديحبة الم تبدة امرصلدب

 كل الم احل.
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رحو المج "ا ممي صرض أ الض ، س الت  ااتهل بهي ديوار ا فإذا  كوارهي "الحليس امصلب أص 
 يش  بار  ي ي  ال الال  ام ، سا صان أشيب إلب ال اللة الزميرلة ف  مطاع الض ، س:

 (25ثمير   ش س م   اهيًدا أربد ر  اب المكيي صل  أربادا) 
  

د أن تضددع  ،كدديه  صيضددول الدد اتوب الشددااة: ".. هاددذا طمددان الشددلخ قدديبئ شددا ه مدد  مجدد َّ
، س ذاتلدة بفلادة المحتدو ا بدل هد  مدكهج للد، س ذاتلدة  اب  كوان أصلب ق ي  ه أرهي ا

ادو  يضددوي الشددلخ الشددي   اددب التزامدد  فد  ملدديب رضدد ا صم ددميب رظلددفا اددعًلي إلددب 
ملتضسل مج، ا صمايرة بفلاةا ال ذلك الضول ال ص،  أطاض  الشي  ا صهو ابد  ثميرلدة 

 (.26 ش  ببلًاي")
  

ص ددل مدد  الهجددي، صالكادديقا صالمدد ح  صالدد يوان  ددل تميًمددي مدد  الغددزل حتددب السدد غ، مكدد ا
ال يذ ا صال مي يش،  ذصغ المد ص،سا صل كد   ديلج الحامدة صاإل وارلدي ا صالتاس،د   د  
ذات  صااوا ا صمايبي ام لق صاإلرليرلي  صال صحيرلي  ف  طوابع صصجهدي  صدوفلةا 
صتح َّ     باد  مظديه  الطسلادة اديلاج  صالشد صق صالشدمس صباد  المو دو ي  

 (.27)الوطكلة
  

 فشا ه إذن داب حول محيصب ثلثة ب للة ال يايد يتا اهيا صه :
 ق ي   الط ح أص ال فق ال صح  صام لالي . - 1
 ق ي   الطسلاة. - 2
 ق ي   الوطكلة أح اًثي صشخ لي . - 3
  

 حضي ق ثل 
 ب ع حضي ق تتاخص فلمي يات : -با  ماييشة ق ي  ه -صب،  ي غ ال يوان تطيلاكي

  
لمادد ص  أنَّ الشددا ا، اإلاددلم،، ا صذصغ التوجهددي  ال يكلددةا صأكدديد أقددول شددا ا، ا -1

بل يا  صن م  الكظم  -الا بلة بايمةا ص  وًصي ف  شا  الشبي  صالس ايي ا يم،اون 
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صالهجددد سا  -صددداب    الددد  صادددام -فددد  المكيادددبي  اإلادددلملة ادددذا   مولددد  ال ادددول
هدديا ص اددب ذلددك اددين شددوق  صحدديف ا صأحمدد  صاإلادد ا، صالمادد اجا صبدد با صالاددتا.. ص ،  

 مح يا هللامحم  امام ا صمحمود  كلما ص زيز أبيظة ص ، هم.
  

صل ككي لم رج  شي  ري الغزال  يخوض هذا المخديضا صيدكظم فد  هدذه المكيادبي  التد  
تهم ال ملاما صهو م ْ  هو ت يًكي صفضًهيا صا تزاًزا بيإلاليا صق  يال  ذلك بانَّ الشي   

غ ق  شدددددا  الددددد فق ال صحددددد  الت دددددوف ا فوجددددد  فلددددد  مدددددي يافلددددد  مئوردددددة هدددددذه قددددد  اادددددت
المو و ي  م  شا  المكيابي ا صببمي جي، هذا التوجد  اكدوٍع مد  "اال تدزاز  الدذات " 

 دفا  إلب إ ايل  رهج اآل  ي ا صتوجههم المو و   صالاك .
  
مبيشددد ية فددد   كددديصي  ا ،ددد  مددد  ق دددي   الغزالددد    امدددة صقدددوس إيحدددي، با،دددً ا  ددد  ال -2

حوب  -صدمه ال يدف الهيمد  -ردوب الحالضدة -اد   صثد    -صالت  يا م ل: الزم  اللَّ
الشد صق فد   -الكدوب الغ يدق -اضطه صلمي تك ج -المو  ال يل ف  م ض  الطاولة

 اب  الظامي . -الضسوب
  

صأشدددده  مدددد  رجدددد   كدددد ه هددددذه اللددددمة فدددد  الا دددد  الحدددد يث الشددددي   محمددددود حلدددد  
الكديغ  -ثدوبس ال دايدع - كيصي  ق دي  ه: أحدزان الغد ص فم   -بحم    -إامي ،ل
 - س،  ال ييح -أ ير  ال ق  -أدمع صمثتم -اج،كة الض   -له،ب الح مين -ام   

 (.28ه ي  الس زخ) - يشضة الاك سو  -ح يد الضم  -جلد الظلل
  
الغزال  ف  تشا،ا  الشا غ اتبي   الالا  فهو يكهج الدكهج الخا،اد  فد  رظديي  - 3

الض ، س: الوزن الواح  صالضيفلة الواح سا صهو ياتز بهذا "الكظيي" صيرخاص الوال، ل  ف  
مغيالس؛ حتب إر  ي   أن الخ صج  ال  يرخ ج اإلب اع م  صصف الشا ية ل،  ا  دا د س 

ف  رظ ه تضا،   -الك  ا صلذلك حمل حماة شاوا،  اب مي اميه "بيلشا  الم ال"ا فهو
،ددونا صهددو ارلددلخ مك ددود مدد  الكظدديي الشددا غ الا بدد  امصدد،ل أ مددب لمددي ياتبدد  الغ ب

الدذغ أباددب قوا دد ه مدد  ق ابددة  شدد ي  ق ًردديا صهددو ال يزيدد   اددب اوردد  تضطًاددي  ضال،ددي فدد  
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الا د س الما ص دة اارهدي أ ددغي  أحدليا أص  لديال  ادا انا فدد  ألاديٍظ يخدتاب هزلهددي 
 صته   م  ق،وده أحليًري. صج هيا صق يسهي ص  يسهيا صت اك،ب يض، هي اللجع ح،ًكيا

  
فيللدددمة الغيلبدددة  ادددب هدددذا الاغدددو ال تتخادددف أبدددً ا: التا ،ددد  المشدددوشا أص الدددل تا ،ددد ا 
صالتاس،  الذغ يجمع املايظ بديإلك اه مد  هكدي صمد  هكديا صيحديصل ص داهي فد  أميككهديا 

 (.29صتحيصل ه  الا اب م  هذه امميك )
  

ي  ثلثدددة: الشدددا  الم ادددلا صالشدددا  صرا دددذ  ادددب هدددذا الددد أغ أرددد   ادددب بددد،  م دددطاح
الحدد ا صق دد، س الك دد ا صمض دد  شددلخكي الحماددة  اددب الشددا  الحدد  ال الشددا  الم اددلا 

 صهمي مختااين:
  

(ا صلاسد  30فيلشا  الم ال: هو الشا  الذغ ياتزي بوح س الدوزن مدع ا دتل  الضيفلدة)
 الحي  . ال حم  شا غ ا ،  م  هذا الكوعا صل ك  ال يج  ل  ر ،ً ا ف  الوقه

  
أمددي الشددا  الحدد ا أص شددا  التاا،اددة فهددو الشددا  الددذغ ال ياتددزي بوحدد س الددوزن أص صحدد س 

 -(ا فهو متح ب مد  الدوزن الواحد  صالضيفلدة الواحد سا صل كد  يجادل "التاا،ادة"31الضيفلة)
بدد ب شدديك  اللددلي   -فدد  امد  الا بدد  -أادديس الددوزن. صبا دد  هددذا الاددون  -ال البحدد 

  اب  ل  ف  ذلك. -باة"ا أص ريزل المل  ة بض ، تهي "ال ول، ا"ب يوار  "أزهيب ذا
  

 Poeme en Proseصهدد  ت جمددة لام ددطاا الا رلدد   -صمددي يرلددمَّب بض دد، س الك دد 
هكدديل شددب  إجمدديع  اددب صدداوبة ص ددع تا يددف جدديمع مدديرع لهدديا صان اددين ال اف ددون 

 د  شددوا  ا يلددجاون  ا،هددي مددي تحتويدد  مدد  فو ددب صارضددل  صتمدد -صمددي أك دد هم -لهددي
 (.32صتك   ل ل مايهلم السكي، صالشالا ص  وًصي السكي، الموالضب)

  
قدوس فو دوية مد م س  -فد   ٍن صاحد ٍ  -صتؤا  "اوزان ب ريب" أرد  يوجد  فد  ق د، س الك د 

 (.33تم،ل إلب بف  امشايل الموجودسا صقوس مكظمة تم،ل إلب صح س شي  ية)
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بدددديلماهوي ال ددددحلا الددددذغ  -لم اددددلصرحدددد  مددددع شددددلخكي الغزالدددد  فدددد  بفدددد  الشددددا  ا

مجيفيت  لاذصق الا ب ا صرح  ما  ف  بف  مي يرلمَّب بض ، س الك  ؛ مر   -   كيه
ال  لقة ب،كهي صب،  الشا ا صلدابي  الت  ذا هي ال اتوب محم   سد  المطادب  رًادي.. 

الددذغ أطاددق  الدد   طددا الشددا  الم اددل؛ من  -صل ككددي رخيلادد  فدد  تض،لمدد  لاشددا  الحدد 
الشا  الحد  لدم يتخدل  د  الدوزنا إذ إرد  ا تمد   ادب التاا،ادة ال البحد ا صالمطسو دون 
م  الشا ا، أب  وا م  هذا الشا  بصا ع اض ، س "شكق زه ان" ل لح  س  ال سوبا 

 صمي زال الشا  الح  ياييش الشا  الخا،ا  ف  الي صص يي.
  

 شي   الحاول صاالاتبطين
  مدد  أصل قدد ا،سا إذ يحتدديج قدد ا،س ثيرلددةا صشدد،ًئي مدد  صشددا  الغزالدد  ال ياطلددك ماتيحدد

التار  صالمايريسا صهو يذا ر  باامة أب  إاحيق ال يب  فلمدي ي صيد   كد  ابد  امث،د : 
"إن ط يدددق اإلحلدددين فددد  مك دددوب ال دددلي يرخددديلف ط يدددق اإلحلدددين فددد  مكظومددد ؛ من 

ايظ ا صأفخد  الت ال هو مي ص ا ماكيها صأ طيل امي   ف  أصل صهاة مي ت مكت  أل
 (.34الشا  مي  م  فام ياطك      إال با  مميطاة مك )

  
صالت دد ياا صص ددوح الذاتلددة.. صامصصددي  المبيشدد س يخدد ج بيلامددل الشددا غ  دد  رطدديق 

(.. فهددذا الطدديبع الددذغ يلددم شددا  الغزالدد  يادد  م،ددزس ط،بددة 35الجمديلا صيجاادد  تض ي ي،ددي)
 بمعليب الشي  ية.

  
بارد  "شدي   الحادول صاالادتبطين"ا صأ كد   -ماييشدت  لشدا ه باد  -صق  صصْاكي الغزال 

بدددديلحاول: ماييشددددت  مو ددددو   صار ميجدددد  فدددد  جوار،تدددد  ب دددد   الكظدددد   دددد  الضشددددوب 
صالمظدديه  الخيبجلددةا صأ كددب بيالاددتبطين تامددل مو ددو   صتامضدد  الاددتخلص مددي فلدد  
 م  ط صحدي  صأ طلدي  رالدلة. صلككظد  إلدب باد  شدا ه فد  الطسلادةا فض د، ت  فد 

(ا رددد   ف،هدددي الشدددي   ال يهدددتم "بس َّارلدددة" هدددذا الدددكجم الاظدددلما صل ددد  بمدددي 36"الشدددمس")
 يلتخا   م  ماطلي  الكاس صدبصس الحليس صمتطابيتهي:
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 أش ق  ف  الوجود طرهً ا ص ،ًئي    صأر، غ اللس،ل م  ظامي 
بي    لل  تلضًظي م  ار  صأم،ت  اللاس الماذ  موًتي            ب  

 مون يس ص أص،ًل       مي ج الكوب ف  اكي أمكليت الوداع المل
 ف  ر يب م  امشاة اا         بحسوب يح،ب بفي  الموا 
  ،  ميٍض يحا   ،   ٍ             يتهيد  ف  ذلك الملضي   

  
( يسادل الشدي   شداًصا 37صف  مضطو ٍة ملتضاٍة م  أبباة  أبليٍ  باكوان )روب الحالضدة( )

ج صالتامددددلا صهدددو مددددي ادددم،كيه "الحاددددول صاالادددتبطين" صف،هددددي يضددددول  ظلًمدددي مدددد  االرددد مي
 الشي  :

  
 أيهي الكوبر أره تراضب ص وًحي     مريٍس  يشوا بابشع  ا    

 ال يطلضون ف  الحالضة علًشي     ف لي، الحالضة الغم ر يرزبغ 
 حش ا  ف  روبهي الحق   تاكب      م ل قتل الشايع الَّ م    

  م  الكوب       إذا اكه  ال ت   صج  ح   صلهذا الظلير  ، ٌ 
  

صمددددد  ف دددددول الضدددددول أن ردددددذا  فددددد  هدددددذا المضددددديي أن ق دددددي  ه امببدددددع فددددد  "الخمددددد س 
( تتمتدددع بلدددمة "الحادددول صاالادددتبطين"  ادددب رطددديق بح،دددب ماددد، ا ممدددي ال 38اإللهلدددة")

 يحتيج مكي إلب صقاة لمبيرة صالتو لا.
  

دددم الشددي   فددد  ديوارددد  اادد  ا صادددذلك بدديلكظ  إلدددب شددا    ددد ي  مددد  صمدد  أبقدددب مددي رظَّ
(ا فهو لم يكهج الكهج التضا، غ فد  صصدف  39المشيه،  ق ، ت  "تحلة   اب  البطل")

الوقي ع صامح ا  صالمواقدفا صل كد  ا تمد   ادب الح ادة الكالدلةا صط صحيتد  الوج ارلدة 
 ف    اب  فياتهل ق ، ت  بضول :

  
 ،  للطوس م  جي    ح،تك  م  رال   واطف ثي          ال يلت 
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هي             ف،س، ر أص تاضيه أْصبة ظيف   صي ، هي ريًبا يهول صقودر
 ح،تك م  رال   واطف مخاص      ال ماب   ياهل  شان الايج 
 لامج  مي يبغ  ياال أمة            لاك   مي يلاب قا،لر الكيص   

  
 ثم يتح   الشي      شخ لة اممة المجيه س:

  
 صف  اس،ل  اودهي      ف  حب م   طالضة  م   ا    ف  حب م    

 را   م  الوادغ الجموع تضودهي     ف  صج   ي  ذغ شالمة  قيدب
  

صيلتغ ق الشدي   أ ادب الض د، س فد  تحلدة   ابد  المهدزصي المالدوب المضهدوبا صل كد  
ار لدديب الشدد يف المجسدد  الددذغ ايردده الظدد ص  أقددو ا صأقدد ب مدد  اددل طيقيتدد ا صيهددز 

 قاوبكي صصج اركي بيمبلي  اآلتلة: الشي  
  

 قر اه مهزصًمي تاا  ف  ال        ق اه مضهوًبا ال،  الكيظ   
 ق اه يوي با،ه إذ اضب الحمب    ال ر    ير جب ال دفيع مغيم 

  
 ثم يتح        ب الغ   الائلم صمؤام ات ا صيختم ق ، ت  بيمبلي  اآلتلة:

  
  ،  الكاوس رره  صط،بر  مي    ف  اما  ي اف ف  ق،ود مهيرٍة  

 ف  اما  مي أعلي صق  حيطه ب      ظرا م الغ  ال اج  صظْام الحي  
 ح،تك أبصاح ت يفا ال تك  دأ           الح يص  اب الجهيد الذاك 

 أبً ا هو الامل الح ،ث أأثم        أ  اا  أي تاك برجا  الخيا 
  

وادطة الطدولا امدي  دم قطًادي ق د، ًس جدً ا لض   دم الد يوان ق دي   طدوااًلا صأ د   مت
ا Epigramملددتضاة با دددهي ال يزيددد   اددب الس،تددد،  صهدددو مددي يرلدددمَّب شدددا ي،ي "امبجددد اي" 

ا تكتهب با  س ط ياة ذالة)  (.40صه  مكظومة ق ، س ج ،
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صرا ذ  ادب الشدي   أرد  ا ،دً ا مدي ادين يلدتخ ي باد  املاديظ الماجملدة الغ يبدة  ادب 

  ال اتوب الشااة صكًاي إذ شد ح هدذه ال امدي  فد  هدوامش الد يوانا الضيبئا صق  أحل
صببمدددي جدددي،ه هدددذا الغ يدددب  ،ددد  الشدددي ع مددد  املاددديظ مددد  حبددد  لاشدددا  الضددد يما صا ددد س 
محاوظيتدد  مكدد ا امددي را ددذ  اددب الشددي   قاددق بادد  العبدديبا  صال امددي  فدد  اللددليقة 

ب فد  الم حادة ال يرويدة قسدل الشا يةا صل   ق  يشاع لاشي   أر  رظَّم ديوار ا صهو طيل
 التحيق  بيلجيماة امزه ية.

  
إن هذا ال يوان اين يحتيج إلب صقايٍ  أطول رلدتوفب ف،هدي ادل الاكيصد  الشدا ية فلد  
م   لديل ص يطادة صتاس،د  صموادلضب.. صل كدب أب  أن الملديب قد  طديل بكديا صقد  أ اكدي 

 دمكلة لابديح ، ا صطدل   ابت اً، أرهدي مجد د صقادة رض يدةا صهد  فد  رادس الوقده د دوس
ي حمد   ا ثدم  -ال بااي  الاالي أن ي بادوا هدذه الجواردب امدبلدة مد  أ طلدي  ال جدل

مدد  حضكددي أن رخددتم هددذه ال بااددة المددوجزس بطدد ح اددؤال مددؤداه: صمدديذا بضدد  مدد  ال احددل 
 الاظلم  

  
 صميذا بض  م  ال احل الاظلم  

اادي، ل  امدة  -زميًردي صمايًردي -ال ح،دل لض  بحل الشلخ فجاًس ب صن صداعا صجدي،  ا امدة
ال احلا فمي  ف  مكيابة إلك اي الاام صالاامي،ا صهذا هو  ك   الزم  ال  يم. صمي  
فد  بديلبالعا صهدذا هدو  ك د  المادين المبديبل الاظدلم. ثدم  ف  أبٍض مبيبادٍة ط،بدٍةا صدر

الشديمل حزًردي  متم ادة فد  فدوزه بيإلجمديع الوجد ار  -با  صفيت  -كيره ا امة ال  امي 
 هزَّ الضاو ا صشاوًبا بجلل الخطبا صف احة الا اق.

  
صااددتغ ق هددذا الشدداوب اإلجمددي   مشدديبق امبض صمغيببهدديا لل ددم الماددول صاممدد ا،ا 
صالاامدددي، صالاضهدددي،ا صال دددغيب صال بددديبا صال جددديل صالكلدددي،ا صادددل ادددوغٍ  مددد  عبددديد  ا 

ادديحي  الااددم  - بددة صال دد ص فدد    دد ري..   دد  الغ -ص زيددز  اددب الددكاس أن تدد   
 صالاض  صالا  ا صق   اه م  محم  الغزال ا صاار  المض ود بضول أب  تميي:
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  يد  صفودر الكيس م  قس ه     فيب ة امي   صمد  الضاو 

ز ْها إرمي      يرا   فضْ  الشمس   ك  المغ،ب  ق  با هي مي بر
  

ب دد ٍق  -  الغزالدد    صارددي لكج،ددبصبادد هي يدد صب اللددؤال التضا،دد غ: مدديذا بضدد  مدد  محمدد
: بض  مك  الا   الح  الملتك،  الدذغ يلدتض  حضدي ق الحلديس صالحدق مد  -صايميٍن صيض، 

 كتي    صاكة باول ا متض ًمي ف  ال ب   ال تا ذه ف    لومة ال م.
بض  مكد  الم صردة صاللدميحة صاداة امفدق صمكطدق التلده،ل صالتللد،  صالتحس،دبا با،دً ا  

لتا ددددب ام مدددبا صالتشددددكج الملددداوبا صبا،ددددً ا  ددد  الغاددددو صاإلفددد اطا صالتهدددديصن  ددد  ا
صالتا يب.. بض  مك  مي  س ط،بة م   ش ا   اتب ف  الاض  صاللدكةا صاللد، س صاللليادةا 
صالددكظم صالللياددة الشدد علةا ص دا  الددكاس صالمجتمددعا صالددذصد  دد  اإلاددلي فدد  مواجهددة 

يحلددةا صهدد  مي دد س ال تكادد  صال تسددوبا صاددل أصلئددك اإللحدديدا صال دده،ورلة صال ددا،سلة صاإلب
يرم ددل ح، لددة الخاددود الددذغ ال يادد   المددو ا صالتجدد د الددذغ ال يادد   الساددبا صالتاددوق 

 الذغ ال يا   الكضص صالذبول.
اددلٌي  اددب محمدد  الغزالدد ا صألحضدد    بمعلددة الكس،دد،  صال دد يض،  صالشدده ا،ا صحلدد   

 أصلئك بفلًضي.
----------------------- 

 الهوامش صالتاالضي :
لدد  الغزالدد  فدد  ق يددة )ر ددل الاكدددب بمحيفظددة البح،دد س فدد  م دد (ا صهددذه الض يدددة 1) ( صر

صالشدددلخ محمدد   سددد ها صالشدددلخ  -شدددلخ امزهدد  -رالددهي صلددد  ف،هددي الشدددلخ اددالم البشددد غ 
 محمود شاتو ا هللامحم  السه .

(ا صقد  أثديب  دجًة ( اتي  الغزال  هو )اللدكة الكسويدة بد،  أهدل الاضد  صأهدل الحد يث2)
كس، ًسا صدصًيي  يلًليا صتا ض لهجومي  ش ي س  يبيةا صل ك  أشه  أنَّ م  هذه ال دصد 
كتيبي  مو وعلة هيد ة أشه هي اتي  "حواب هيدئ مدع محمد  الغزالد "ا للدالمين بد  

 ه(.1409فه  الاودس )ال ييض 
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اك،     ال مي با  ذلك بب ع  -أر  بجع -بحم    -( يشه  لخيل  محم   يل 3)
كتب ف  اتيب  )م  هكي رس أ(ا صذلك ف  اتي  باكدوان "ديد  صدصلدة"ا صافدق فلد  ادل مدي 

 كتب  الغزال  ف  اتيب  )م  هكي راام(.
 ي(.1978الضيه س  -)الماتبة التوفلالة 138 /1( ارظ : الل، س الكسوية الب  هشيي 4)

)داب ال تدي  الم د  ا  23صارظ : جيب  قملحدة: المد  ل إلدب الادلم اإلادلملةا ص 
 ي(.1984الضيه س 

 ي(.1997الضيه س  -ا داب ره ة م  2)ط  110( الغزال : م  هكي رااما ص 5)
 ي(.2004الضيه س  -)داب ره ة م   24( الغزال : ج د حليتكا ص 6)
فدددد  البضددددي،  -صددداب    الدددد  صاددددام -ا صهددددو يشدددد،  إلددددب بأغ الكسدددد 49( اللددديبق 7)

ع  كهيا صل ك  ردزل  ادب بأغ ال دحيبة فد  الخد صج إلدب قتديل صالتح   بيلم يكة لا في
 (.105ا 63 /2المش ا، ا ف يره ما اة أح  )ارظ  ا، س اب  هشيي 

المكلدديصغ:  -)داب ال تددي  الا بدد  102( الغزالدد : تددامل  فدد  الدد ي  صالحلدديسا ص 8)
 ي(.1951الضيه س 

كلدددددديصغا الضددددددديه س الم -)داب ال تدددددددي  الا بدددددد  151( الغزالدددددد : فضدددددد  اللدددددد، سا ص 9)
 ي(.1952

( هو: أبدو   مدين ببلادة بد  أبدب  سد  الد حم  فد صخا الماضدب ب بلادة الد أغا صهدو 10)
فالددد  أهدددل الم يكدددةا أ دددذ  كددد  ميلدددك. ادددين ير  ددد  ال دددلي صيضدددول: "اللددديكه بددد،  الكدددي م 

 ه.36صام  س"ا   
 .94( م  هكي رااما ص 11)
 .113( ج د حليتكا ص 12)
 .31ا 30( الليبقا ص 13)
( اددد،زا قيادددم: المايبقدددة فددد  الض دددص الا بددد  المايصددد ا مجادددة ف دددولا الاددد د 14)

 ي.1982الضيه س  -ال ير ا المجا  ال ير 
 ي.1972 /7 /7( لويس  وض: امه اي 15)
)ماتبدددة  138( د.  اددد   شددد غ زايددد :  ددد  بكدددي، الض ددد، س الا بلدددة الح ي دددةا ص 16)

 ي(.1981ال ويه  -الا صبة
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 .94( ج د حليتك: ص 17)
الضددددديه س  -)داب ال ددددحوس 69( الغزالدددد : الغدددددزص ال ضدددديف  يمتددددد  فدددد  ف ا كددددديا ص 18)

 ي(.1987
 .87( الليبق: ص 19)
 .134( الغزال : ج د حليتكا ص 20)
الضدددددديه س  -)داب الماددددديب  5( اددددد،  قطدددددب: مشددددديه  الاليمددددددة فددددد  الضددددد  نا ص 21)

 ي(.1947
 .188يبق ا صارظ  ا،  قطب: الل16 -1( اوبس الغيشلة: اآليي  22)
ي    المطباة اإلالملة بيإلااك بيةا صاين ثمك  1936 -هد1354( ص ب اكة 23)

  ش ي  مالًمي.
 ي(.2005 -هد1426( داب الش صق بيلضيه س )24)
)مددع ملحظددة أن هددذه ال دداحة هدد  أصل صدداحة فدد   81( ديددوان الحلدديس امصلددب 25)

 ي ال اتوب م طاب الشااة.ال يوانا أمي مي قساهي فض  ااتغ قت  ال بااة الت  اتسه
 .43( م طاب الشااة م  تض يم  لا يوان 26)
 .41ا 40( ارظ : الشااةا الليبق 27)
)بحث ق ي فد  الماتضدب ال يلدث  58( جيب  قملحة: ش ا ا الك   ف  شا  امم، غ 28)

 ي(.2001م  يكيي   18 - 16أ يدي ا ف  امييي  -لدد  اإلالم  بيلمغ  
 -)ال صحة 105 - 102 : مشال  ف  ط يق الحليس اإلالملةا ( ارظ : الغزال29)

 (.1اتي  اممة بقم  -قط 
 ي(.1974ب، ص   -)ماتبة لسكين 46( مج غ صهبة: ماجم م طاحي  امد  30)
 .181( الليبق 31)
)اله،ئددة الم دد ية الايمددة لا تددي   188( د. محمدد   سدد  المطاددب: الددكص المشددال 32)

 ي(.1999
 -)ت جمدة: زه،د  مج،د  157ب: ق ، س الك   مد  بدودل،  إلدب أييمكدي ( اوزان ب ري33)

 هد(.1393بغ اد 
 ي(.1979الضيه س  -)ماتبة الخيرج  1/92( اب  امث، : الم ل اللي   34)
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)داب ره دددة  60( د. محمددد   كلمددد  هدددلل: ق دددييي مايصددد س فددد  امد  صالكضددد  35)
 الضيه سا د. (. -م  

 .144( ديوان: الحليس امصلب 36)
 .116( الليبق 37)
 .90 - 83( ال يوان 38)
 .157( ال يوان 39)
 .142( مج غ صهبة: م جع ايبق 40)

------------------ 
 الشيخ محمد الغزالي.. الفكر السامق والحركة الدائبة

 الشلخ محم  الغزال  
ا تم  بكي هدذه اميديي الدذا   الايشد س لوفديس بجدل  زيدز  ادب أرالدكي حس،دب إلدب قاوبكدي 

اًمدددي مددد  أ لمهددديا صاواًبدددي مددد  اواكدددب  فضددد   الددد  وس اإلادددلملة المايصددد س بموتددد    
اله ايددة فدد  اددمي هي؛ مردد   دديش حليتدد  لخ مددة اإلاددلي صمددي  صهددو يدد افع  دد  ق ددييي 

 .- ال  بحمة   صب وار  -اإلاليا إر  ال اعلة ال س،  الشلخ محم  الغزال 
ل صالبادد   دد    مددي يزيدد   اددب ر ددف لضدد  شددقَّ قامدد  الم دد ، حجددب ظامددي  الجهدد 

دد،  ب صال اددم الط،ددبا صقدد  صجدد   هددذه  قدد نا فيات ددي،  أجلدديل متايابددة بهددذا الضاددم ال َّ
امجلديل بغ،تهدي  كد ها فاصدغب لد بب محي د ات  المليد،  مد  الملدام،  فد  المشدديبق 
صالمغددديب ا صأ  جددده المطددديبع هدددذا ال ادددم ال فلدددع اتًبدددي صبادددي ل صمضددديال  دبجهدددي يددد اع 
د ج،ل الادودس إلدب   بيلبحدث صالحدواب الاامد  صالتوجلد  إلدب ط يدق  دا ،تكي ال س،  ترزص  

 ال ش  ف  ظل الض  ن صتحه بايت . 
 ردد   الشددلخ بك دددح  لاملددام،  صت شددد، ه لملدديب الددد  وس إلددب    دددز صجددلا صأطادددق 

  مضيصمدة  الاكين لا  يس يوي اين ملدئواًل  د  الد  وس فد  صزابس  امصقدي ا صلد  جوالتد  فد
الزحف امحم  صالم  التك ، غا صق  جاب فد  صجد  التلديب الاامدير  الدذغ حديصل اداخ 
اممددة مدد   ض،دد تهي صشخ دد،تهي المتم،ددزسا صصقددف مددع امزهدد  ذا ددً ا  دد  حمدديها  دديمًل 

  اب إحلي، بايلت .
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طدو  الاديلم اإلادلم  الواادع فامدل بيلمما دة الا بلدة اللداودية بجيمادة المادك  سدد   
يز صجيماة أي الض   ابع اكوا ا صدافع    اللاودية ص   مؤال،هيا صل د  باد  الاز 

مغيدبت  لهي حتب ال يردتَّهما صأبدين لااديلم أرهدي دصلدة د دوسا ص مدل فد  قطد ا فلديهم فد  
بكددي، االددة الشدد ياة هكدديلا صفدد  ال ويدده ايردده لدد  لضددي،ا  دصبيددة أفدديد بهددي ا ،ددً ا مدد  

صبي صأم يادي صفد  مشد قكي اإلادلم  الاد ي ا امدي الملام،  ص  فت  المؤتم ا  ف  أصب 
ذهب إلب الجزا   للامل م يً ا لجيماة امم،   س  الضيدب بضلدكط،كة صالتد  بد أهي باالدة 

 صاح س ف  ح،  أرهي اآلن ت م االي  تكتظم الجزا   ااهي.
لضدد  ادد س حليتدد  ااهددي فدد    مددة الدد  وس اإلاددلملةا صالجهدديد مدد  أجددل إ دديدس الهويددة  

بلددة صاإلاددلملة ل  ،دد  مدد  شدداو  الادديلما  اددب بأاددهي م دد  صالجزا دد ا ق ددب مددي الا  
يزي   اب شط  حليت  امصل ف  محيببة االاتس اد اللليا ا صبلين ماي   االادتاميبا 
صالتح غ لاتليب الاامير  صالزحف امحم ا صص  طاكي  الملتشد ق،  صامياد تهم فد  

اباددي، قوا دد  الدد  وس إلددب   تادديلبا ب،كمددي الضدد  ن صاللددكةا صتو ددلا مادديلم اإلاددليا ص 
ددًزا فدد  محيببددة الاهددم المغاددوط لماددليا صاإلر دديب الشدد ي   كددين شددط  حليتدد  ال ددير  م اَّ
ددواٍظ مدد  ردديٍب   اددب الاضددول اللددالمة صالا دد  اللددطح  صالاضدد  السدد صغ الددذغ ي ددطا  بشر

 أرْفام بهي قاب الشلخ صقام  صللير . 
لااضدددول الماتادددةا صي دد،ق ذبً دددي بيآلفدديق ال دددلضةا فمددد  ال يلددت يا  -بحمددد    -كددين

أقوال : "ال م،  الماتدل صالا د  المختدل لللدي مد  اإلادلي فد  شد ،ا صقد  ارتمده إلدب 
اإلالي أمم فيق س الو    وجدي، الخطدب قد  يحلدسهي الدبا  أرمًمدي حلدًة صل كهدي مغمدب 

 ف  ديككي ما لة".   ا،هي.. صالحليس اإلالملة تضوي  اب ف ٍ  ري ٍ .. إذ الغبي،
 اب الطبيع الغالظة الجيفةا  -صال يكبغ  أن ته ي الح س مي بكت  الاطكة -صيحت  ا ،ً ا 

صالضاو  المت س س الضيالةا صم  أقوال : "أك ه أصحي  الغاظة صالش ااةا لو اين أح هم 
تدديجً ا صاحتجدده إلددب اددااٍة  كددد ه مددي ذهسدده إلددب دايردد ا صلدددو اددين موظًاددي صلدد   كددد ه 

حة مددي ذهسدده إلددب ديواردد ا ل دد  السالددة الاظمددب أن ياددون إمدديي صددلس أص  ط،ددب م ددا
 جماة أص مشتغًل بيل  وسا إر  ياون فتكة متح اة متج دس ي اب ف،هي الازا،".

صقدديل أيً ددي: "إذا لددم يادد  الدد ي   اًضددي دم ًددي صصجًهددي طالًضددي صبصًحددي اددمحًة صجددواًبا بحًبددي  
إذا لددم يادد  الدد ي  افتضدديًبا إلددب  ا صار لدديًبا فدد   صادد، ًس جذابددًة فمددي ياددون   صقسددل ذلددك



 930 

ح وبه ال ا ما صبجي، ف  بحمت  الواااةا صتطاًاي إلب أن يام  ، ه السلد صالعبيد فمدي 
 ياون  ".

   ـــــــــــــــ
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 العالـم الداعيـة سـعيد حـوى 
 

 يكدة حمديس الايلدم ال ا ،دة ادا،  حدو  هو الشلخ اا،  ب  محم  ديب حو ا صل  فد  م
يا توف،ه صال ت  ص م ه اكتين فت بب ف  اكف ج تد ا ب  ييدة صالد ه 1935بلوبية اكة 

الددددذغ اددددين مدددد  المجيهدددد ي  الشددددجاين  دددد  الا رلدددد،، ا  يصدددد  فدددد  شددددبيب  أف دددديب 
االشددت اك،،  صالضددوم،،  صالبا ،دد،  صاإل ددوان الملددام،  صا تدديب   لدد  الخ،دد  بيالر ددميي 

يا صهو فد  ال دف امصل ال ديروغ. صقد  دبس  ادب 1952إلب اإل وان الملام،  اكة 
يددد   ددد د مددد  المشدددييخ فددد  ادددوبية فددد  مضددد متهم: شدددلخ حمددديس ص يلمهدددي الشدددلخ محمددد  
الحيمدد ا صالشددلخ محمدد  الهيشددم ا صالشددلخ  سدد الوهي  دبددس صزيددها صالشددلخ  سدد ال  يم 

ايتذس: ال في  ا صالشلخ أحم  الم ادا صالشلخ محم   ا  الم ادا امي دبس  اب ي  ام
م دددطاب اللدددبي  ا صم دددطاب الزبقددديا صفدددوزغ فدددل    ص ،ددد هما صقددد  تخددد َّج فددد  

ي  ديبطًي فد  االحتلديط صتدزصج 1963ي صد دل الخ مدة الالدا ية ادكة 1961الجيماة 
 ي ح،ث بزق    بابباة أصالد. 1964اكة اكة 

 حي ددد  ص طدددب صدبَّس فددد  ادددوبية صاللددداودية صال ويددده صاإلمددديبا  صالاددد اق صامبدن
صم   صقط  صالبيكلتين صأم ياي صألميرليا امي شديبل فد  أحد ا  ال ادتوب فد  ادوبية 

ي د 1973-3-5ي مشيباة ب لللةا ح،دث ادج  لمد س  مدس ادكوا  مد  )1973اكة 
مجاد ًا(  11ي(ا صق  ألَّف صهو ف  اللج  اتي  اماديس فد  التالد،  )29-1-1978

فدد  تكظددلم اإل ددوان الملددام،   ص دد دًا   دد  مدد  ال تددب ال  ويددة. تددولب مكيصددب اليديددة
 اددب الملددتو  الضطدد غ صالادديلم  صشدديبل فدد   دد س أ مدديل د ويددة صالياددلة صجهيديددةا 

ي أصد،ب بشدال جز د  إ ديفة مم ا د  ام د   ال  ،د سا اللدا غ... 1987صف  ادكة 
ال دغب... ت داب الشد اي، ... ال ادب... مد ض الا،دون... فاجدا لاازلدة اال ددط ابيةا 

ي د ددل فدد   ،سوبددة لددم ي ددا مكهدديا ح،ددث توفدديه   ظهدد  1988-12-14صفدد  يددوي 
 ي ف  الملتشاب اإلالم  بامين. 1989-3-9الخملس 

ي: 1989-3-15يضول  ك  امادتيذ زه،د  الشديصيش فد  ج يد س الادوا، امبدرلدة بتديبيخ 
ب   صال باد لض ي  ا صارض ه حليس اا،  ب  محم  ديب حو  ف  الملتشداب  '... ق َّ

-3-9هددددد الموافددددق 1409امددددين  ددددحب الخمددددلس  ددد س شددددعبين الماظددددم اإلادددلم  ب
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دددا   الددد  باددد  الجمادددة فددد  ملدددج  الفلحدددي، بيلشددد،بير ا صدفددد  فددد  مضسددد س 1989 ي صصر
احي  جكوب   مَّينا صح   الجكيزس جمع  ا، ا صأ بَّك  ا ، صن مكهم امادتيذ يوادف 

،ل بزصقا صامادتيذ الاظما صالشلخ  ا  الاض، ا صالشي   أبو الحل ا صالشلخ  سد الجا
فيبصق المشوحا صامديب اماتيذ  س   الطكطيصغا صاين تايطف أهدل امبدن ال د ايا 
مع أخ   يب مي  ف  با هما م ل ا مهم مع امحلي، المالم،   كد هم.... اد ي بيل،د  
صط،دب فد  ال ددليا ص اويدة فد  المبدديدبس. إن ادا،  حددو  ادين مد  أرجددا الد  يس الددذي  

 أ   كهما ح،ث اادتطيع إي ديل مدي  كد ه مد  بأغ صما فدةا إلدب الاد د   فتهما أص ق
ال س،دد  مدد  الكدديسا صقدد  مددي  ص مدد ه لددم يتجدديصز ال يل ددة صالخملدد،  صهددو  مدد  ق دد، ا 
صتددد ل مددد  المؤلادددي  الاددد د ال س،ددد ا ممدددي ياحضددد  بددديلما  ي  مددد  المدددؤلا،  فددد    ددد ري 

لحالضددة شدد،ئًيا صايردده لدد  الحي د .... صاال ددتل  فدد  تض،ددلم اتبدد ا ال يغ،دد  مد  هددذه ا
ما  جوال  ف  اتب  صمي حو ا صمع أن با  بأي  ادين ذابحدًي صلاظد  ادين جيبحدًيا 
إال أر  تاضيه دا مًي ب حيبة ص ب لدم أجد هي  كد  صدحس . زبتد  فد  امحلدي، صادين فد  
ح،كهددي م باددًي فددد  الماهدد  الاامدد ا فادددم أجدد  فدد  ب،تددد  مدد  الادد ش إال مدددي يلدد  حيجدددة 

ل لدددي  مدددي ال ي ددداا مم يلددد  مددد  الاامدددي، صالم باددد،  فددد  تادددك الدددسلد المتضادددلا صمددد  ا
الحيبسا ايره جلب،ب  م  الكوع الحموغ اللملكا صميزله ب  حتب اقتكعا بابس أثدوا  
بل ي، صعبي،س تا،ق بام يلد ا صل كد  اشدت ط أال ت دون ف اي دةا صأمدي الطاديي فادم ياد  

ذا البددي  تلدديها  مددع الددذي  تولددوا أحلدد  حددياًل مدد  الادد ش صال لددي ا صممددي يدد  ل فدد  هدد
طبع اتب  اوا، مم  أذن لهم أص لم ياذنا فض  تواله الطباي  ال  ، س ل تبد  د بديلحلل 
صبيلح اي د فمي باغك  أر  جال م  ذلك مشااة مع أح ا صهذا م  زه ها إن هذا الخاق 

 ب. صهذا التليما م  اا،  حو  ماخ سا صتذا  أم ولة لاكيس صهذه شهيدت ' ارته
لضدد    فتدد  مدد   ددلل اتبدد ا صرشدديط  الدد  وغ فدد  اددوبيةا صمدد  تلمذتدد  فدد  الم يكددة 
المكدوبسا صالتض،تد  باد  ذلدكا فد  امبدن صال ويده صأصبصبدي صبيكلدتين فوجد   فلد  الخادق 
الاي ل صامد  الجما صالتوا ع صالزه ا صالبليطة ف  المظه ا صاإلابيل  اب الطي دة 

ن الضد ا،س صال تيبدة فد  الموا دلع ال  ويدة صالح الدة صالاضهلدة صا  س التلصس صالدذا  صادمدي
صال صحلدة صاالرشدغيل ال يمدل بدددض ييي اإلادلي صالملدام، ا صالت د غ لطوا ،دده امبض 
بوا السلد صأذلوا العبيد صااوا فد  امبض الالديد. لضد  ادين ادا،  حدو  طيقدة  الذي    َّ
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طويددل فدد  التدداللف بح،ددث يادد س مدد   هي اددةا صح،ويددة مت فضددة ال ياددل صال يمددلا صلدد  بدديع
ال تددي   ددلل أيدديي ياددون بادد هي بايدد غ الضدد ا،ا صهددو ذص رز ددة صددوفلةا تغابدد  بادد  
امحلينا فلخ ج    المكهج الاام  الذغ يطيلب ب  صي  و إللد ا امدي أن بق تد  صط،بدة 
قابدد  صحلددي،ه تجاادد  يددؤث  ال ددمه فدد  بادد  المواقددف التدد  تتطاددب الم دديبحة. لضدد  

يبتدد  فدد  ال ويدده أك دد  مدد  مدد سا صح دد  ردد صتكي اماددسوعلة ملددي، الجماددةا اددا ري بزي
صتح   ف،هي ح ي ًي شدي ضًي أ دذ بمجديمع الضادو ا صادين محدوب ح ي د   د  مدكهج اإلمديي 
السكي فد  االادتايدس مد  الخ، يدة فد  ادل إرلدينا صأن  ادب الد  يس أن يزيد صا الخ،د  فد  

  هدد  ماتدديح اله ايددةا صراددوس البشدد  راددوس الكدديسا صأن يبيشدد صا مخيطبددة الضاددو  التدد
جملادًي ف،هدي الخ،د  صف،هدي الشد ا صل د  بكلدب متايصتدةا فدإذا صفضكدي   لزيديدس الخ،د  فد  
الكاس البش يةا فماكب هذا أركي قااكي رلبة الشد  ف،هديا من تزالدة الكادوس هد  الماتديح 

أفادا مد  زايهددي ( قدد  8( فالهمهددي فجوبهدي صتضواهدي )7لتضدويم اللداول صراددس صمدي ادواهي )
( )الشددددددمس(. امددددددي ايردددددده لدددددد  دبصس صأحيديددددددث 10( صقدددددد   ددددددي  مدددددد  دادددددديهي )9)

صمحي  ا  ف  جمعلة اإلصلح االجتمي   بيل ويها صم باة الكجيس الخيصة ف،هديا 
 لض،ه الضسول م  شبي  ال حوس اإلالملة. 

ا بلددة كمددي اددين لمؤلايتدد  ال  ويددة صالح الددة بصاجهددي لدد   الشددبي  الملددام فدد  الددسلد ال
صاإلالملة صبخيصة ف  اللم  صبا ان الخالج صبلد الشيي صق  تر جم با هي إلب لغي  
أ   . صم  أهم مؤلايت  المطسو ة: د   جل جلل . د ال اول صاب    ال  صادام . 
دددد اإلادددلي د اماددديس فددد  التالددد،  د اماددديس فددد  اللدددكة صفضههدددي: اللددد، س د الاضي ددد  د 

ال صحلدددة د الملدددتخاص فددد  تزالدددة امرادددس. د مدددذا ا  فددد  مكددديزل العبددديدا . ت ب،تكدددي 
ال  يض،  صال بَّير،،  د جك    ثضيفة صأ لقدًي د مد  أجدل  طدوس إلدب اممديي  ادب ط يدق 
الجهدديد المبدديبل د المدد  ل إلددب د ددوس اإل ددوان الملددام،  د جددوال  فدد  الاضهدد،  ال س،دد  

  الامل اإلالم  المايص  د ف دول صامكس  صأصولهمي د ف   فيق التايللم د دبصس ف
فدد  اإلمدد س صامم،دد  د بادديلة مكطاضددي  إاددلملة لح دديبس  يلملددة ج يدد س د فاكتددذا  فدد  
  ددد ري ثلثدددًي: فددد صض الاددد، ا فددد صض ال اييدددةا لمددد  تددد فع صددد قتك. د  ضددد  الضددد ن 
الخدديمس  شدد  الهجدد غ د إحلددي، ال بيرلددة د إجدديزس تخ ددص الدد  يس د  ددذا، الاسوديددة د 

صااوالي  تتاك  فد  الضد ن الخديمس  شد  الهجد غ د قدوار،  الس،ده الملدام د  أ لالي 
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الل، س باغة الحب د اإلجيبي  د هذه تج بت  صهذه شدهيدت  د جكد    تخطلطدًي صتكظلمدًي 
 إلخ..... 

لض  اين الشلخ اا،  حو  قيب ًي ج،د ًاا ح،دث قديل  د  رالد  فد  اتيبد  'هدذه تج بتد ': 
  اللي ة ات،  صاحةا صادين مدوجه  فد  اماد س اإل وارلدة '... اين ما ل ق ا،ت  ف

هو اماتيذ م طاب ال ، ف ا صتاك   تامذت   اب ي  الشلخ محم  الحيم  ف  هذه 
الم حاة ثم أصبحه ملؤصاًل    الطدل  فد  م يكدة حمديسا صادين لد  دصب ب للد  فد  

بإد دديل  ثددل  مظدديه ا  طلبلددةا امصلددب حدد،  طيلددب اإل ددوان الملددامون فدد  اددوبية
رظيي الاتوس ف  الم ابس ال يرويةا صال يرلة احتجيجدًي  ادب إ د اي اإل دوان الملدام،  فد  
م  ا صال يل دة فد  الدذا   المشدؤصمة لو د  باادوبا صاكده المتحد   ال ادم  فد  هدذه 
المظددديه ا   ددد  اإل دددوان الملدددام، ا صقددد  التحضددده باالدددة الشددد ياة ب مشدددق صح ددد   

اب اللدددبي   الم اقددب الاددديي لم ددوان الملدددام،   ددلل ذلدددك محي دد س الددد اتوب م ددط
ي  بلدوبية فد  مد بج جيمادة دمشدقا ف يردده محي د س با ادة شدا   أثكي،هدي صادار  مكددو 
مغكيطلللًي. امدي ح د   حادل االادتابيل الدذغ أادلم لدادتيذ حلد  اله د،س  الم شد  
ال ددددير  لم ددددوان الملددددام،  فدددد  جدددديمع اللدددداطين بم يكددددة حمدددديسا صت اددددم فلدددد  الدددد اتوب 
م ددددطاب اللددددبي   صالدددد اتوب اددددا،  بم ددددين ص ددددتم الحاددددل باامددددة ق دددد، س لداددددتيذ 

 اله ،س ( د ارتهب د. 
صلض  اين لاشلخ اا،  حو  إاهيم  ف  الحضل التاالم ا ح،دث مديبس التد بيس دا دل 
اددوبية ص يبجهدديا فضدد   مددل فدد  المما ددة الا بلددة اللدداودية  مددس اددكوا ا اددكت،  فدد  

ي، صثدددل  ادددكوا  بيلم يكدددة المكدددوبس. امدددي ايرددده لددد  م يكدددة )الهادددو ( بمكطضدددة امحلددد
زييبا  متا دس إلب ا ،  م  السلد الا بلة صاإلادلملة صامصبصبلدة صامم يا،دددة صقد  زاب 
بيكلددتين أك دد  مدد  مدد سا ح،ددث قيبددل اإلمدديي أبددي ام اددب المددودصدغ فدد  الزيدديبس امصلددب 

لة صالامددل الجمددي  . صفدد  صاادتايد مدد  توج،هيتدد  صابشدديدات  فدد  مجديل الدد  وس اإلاددلم
الزيدددديبس ال يرلددددة لبيكلددددتين ح دددد  تشدددد،لع جكدددديزس المددددودصدغا صاجتمددددع بضدددديدس الجمي ددددة 
اإلالملة ببيكلتينا ثم ذهب إلب الهوب ح،ث التضدب قديدس المجيهد ي  امفغدين صحد َّهم 
 ادب التاديصن صالامدل المشدت ل صر د ان الدذا  صا دلص الكلدة   تاديلب صجادل الجهدديد 

وجد    صفد  ادس،ا  صأال يادون لادكاس فلد  حد . صفد  أصا د  شده  مدييو ادكة  يل ًي ل
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ي اديف  إلددب إيد ان  ددم  صفد  إاددلم ا ح،دث التضددب الخم،كد  صصزيدد  الخيبجلددة 1979
 رددذال إبدد اهلم يددزدغ صامدديل  دد ازغ صقدديي بشدد ح حالضددة مددييج غ فدد  اددوبيةا صريشدد هم 

ة. يضول الشلخ اا،  حدو  فد  حق ام وس اإلالملة رحو إ وارهم الملام،  ف  اوبي
كتيبددد  )هدددذه تج بتددد ( : 'إن مددد  ثمددديب االرضدددل  الالدددا غ امم ياددد  بلدددوبية بالددديدس 
حلك  الزعلم د صالذغ أ اكه المخيب ا  امم يالة ف  أك   م  اتي  أرهي صبا،ه د هو: 
 تلالم ملتام س )مشميب هيي دن( لا،هود. د صتوالع اتاديق مد   دب أريب،دب التديبلي  امدي
أبادتهددي الشدد اة امم يالددة. د صالغددي، مجاددة امحادديي الا للددة التدد  ايردده الضدديرون المدد ر  

 اإلالم  للوبية' ارتهب. 
ي ا    لضي،ات  بيلشلخ اا،  حو  بحام ت ددغ  اب امبدنا ح،ث 1984صم  اكة 

ياددلما صمددد   للهدددي ازدد  بدد  ما فدددة صاشدددت اه مادد ا فددد  تض،دددلم ا ،دد  مددد  امحددد ا  
صاتيبددددة بادددد  ال بااددددي  صالسدددد امج صالمكدددديهجا التدددد  تحتدددديج إل،هددددي الح اددددة  صالوقددددي عا

اإلالملة المايص س صاكي رتاق ف  ال  ،  م  امموب صرختاف ف  الضا،ل مكهدي صاليدؤث  
هددذا  اددب موقددف أغ مكددي رحددو أ لدد . صحدد،  أصدد ب اتيبدد  )فدد   فدديق التادديللم( أثك،دده 

اإلالملة ف  أمدس الحيجدة إلدب فهدم  ال  صشا ت   اب هذا الجه  من شبي  ال  وس 
امصول الاش ي  التد  صبد  ب اديلة التاديللم لممديي الشده،  حلد  السكدي صالتد  تكيصلهدي 
بيلشدد ح ا ،دد  مدد  اإل ددوان بم دد  ص ، هددي صهدد  فدد  حيجددة إلددب المزيدد . صقدد  قدديي امخ 
م دددددطاب الطحدددددين بإدباجهدددددي فددددد  االددددداة مطسو دددددي  االتحددددديد اإلادددددلم  الاددددديلم  

الطلبلددةا صتمدده ت جمتهدي إلددب بادد  الاغددي  صباجده بصاجددًي اس،دد ًا صطبادده لامكظمدي  
   س طباي  بيلا بلة ص ، هي صالحم   . 

لضدد  اددين الشدددلخ اددا،  حدددو  يدد   فددد  ثبددي  اإل دددوان الملددام،  بم ددد  هددذه اللدددك،  
الطويادددة بهددد  اللدددجون صالمادددتضل  صادددب الزرددديزي  صتحددده ادددليط الجلديددد ا دصن أن 

 س    مبيد هم ب م طول اللك،  صقليصس التاذيب صم ابس الح مينا يد   يتكيزلوا ق،  شا
أرهددم الضدد صس لادد  يس فدد  هددذا الا دد  صلم ددوان فدد  الادديلم. صهددو فدد  هددذا يوافددق ميقيلدد  
الددد اتوب م دددطاب اللدددبي   فددد  اتيبددد  )أ لقكدددي االجتميعلدددة( ح،دددث يضدددول: 'إن فددد  

جد م، ا صياديماون بيلزبايدة اجون م    امي، يضطاون امحجديبا صيابلدون ثلدي  الم
صالمهيرددةا مرهددم فهمددوا الااددما جهدديدًا صر ددلحة صتعبددًي صمايماددة مددع    ددز صجددلا فددإذا 
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بأصا المك   أر  صها صاذا التضوا مع الجيهل ر حوها صاذا ابتاوا بيلظيلم صقاوا فد  صجهد ا 
حدددزا ا ل،ددد دصه صيهددد صها صاذا اددديروا مدددع ملدددتغا    الشددداب مددد  أ كلدددي، صز مدددي، صبجددديل أ

صاجهوهم بيلحق الذغ جاا    أميردة فد  أ كديق الدذي  أصتدوا الاادما هدذه هد  جد يمتهم 
ددوا مدد  أجاهددي بيللددجونا صق،َّدد   أبجاهددم بيلح يدد ا صاددلضوا إلددب مضدديلع امحجدديب  التد  زرج 
كمي يلديق الضتادة صالا دوص صامشد اب صالمج مدون  صيديل،تهم اداموا مد  أللدكة إ دوارهم 

الددذي  اددخَّ هم الطغلددين للخدد  وا الكدديس بياددم الدد ي ا فددإذا هددم أداس مدد   امددي، الدد رليا 
تخ ي  لاشابا صزباية بيلاامي، الم اح،  صتمج،  لاالضة صالمغت س، . هؤال، الاامي، 
الم احون  اب قاتهم صمحكتهم صالا اصا  الت  تحلب بهما هم صح هم اممل الم تجب 

  أ يردي ادا،  حدو  ف دم صدس   ادب  لكه ة اممدة صتح بهدي صاراتيقهدي.' ارتهدب. بحدم
اممدد اض ال  ،دد س ص اددب الددسل، فدد  اللددجون ص اددب امللددكة الطوياددة التدد  امتدد   إللدد  
بيإلاددي،سا جاددل   ذلددك اادد  فدد  م،ددزان حلددكيت  ص ادد    لكددي صلدد  صحشدد ري صايدديه مددع 

 امرسلي، صال  يض،  صالشه ا، صحل  أصلئك بفلضي.
  ـــــــــــــــ
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 ديع صقر... الداعية المهاجرعبد الب
 

  س  الس يع صض 
  
 اإلميي السكي أصصب بم اباة اتيب  "كلف ر  و الكيس" - 
 المخس  قيا  الضاب ي ف  التجلس  اب اإل وان -
  

 إ  اد: رل،بة حل، 
هدو أحدد  المهديج ي   اددب ط يدق الدد  وسا الدذي  ااددتايدصا مد  فتدد س إباديدهم  دد  م دد  

: "صمددد  هددديج  إلدددب   صبادددول  -صددداب    الددد  صادددام -صادددين إميمددد  قدددول ال ادددول
فهج تدد  إلددب   صباددول " ف دد ق   ف دد ق   .. ااددت م  فتدد س إبادديده للاددون د ددوس 

الدذغ ادين ق  ًردي يمشد   -صاب    ال  صاام -متح اة ف  ال ماين مضت ًيي بيل اول
ل دو، للضتد غ بد   اب امبض.. ف ين ايلغ،ث أيكمي حل رادع.. راضد   ادب شخ د،ت  ا

 الاامي، ف  ال مايٍن يحاون ب  لاامل ل ي    صالتغاب  اب ال اي  صالاابي . 
  

هو أح  ال  يس الذي   يص صا اإلمديي السكدي صتاامدوا مكد  ال  ،د   اد  مد اب اثكد   شد  
ل  بم  ا صتردوف   ديي  هددا 1407 يًمي, فهو أح  أ  ي، اله،ئة التاالللة لاجمي ةا صر

يا  يش لماليا فايش ف  قاو  الكيسا صتج د   فاحبد  الكديس مد  1986الموافق 
أ ميق قاوبهم حب،ي مج ًدا    ام  اض ال ر،ويةا  مدل   صلم داحة الملدام، ا صفد  
  مددة الدد ي  الحكلددفا فبدديبل    مادد ا صأتدده أ ميلدد  ال دديلحة أركاهددي  دداا، .. صمددي 

 را ل.كين   داي صات لا صمي اين لغ، ه ارضطع صا
  

بجل  ظلم؛ مر  ال يشت غ صداي  الاظمدةا إرد  ي د   كهدي لكالد  ب،د ها  -لهذا -إر 
 إرهي تكبع م  قوس شخ ،ت  صم   ظمة إيمير .
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ا ٌم م  أ لي  الح اة اإلالملة المايصد سا شديع ذاد ه  إنَّ ال اعلة " س  الس يع صض "   
دددد    فدددد ؛ ل دددد اي  ا صرضي دددد ا صصدددد ق ا فددد  الادددديلم الا بدددد  صاإلاددددلم ا صأحبدددد  ادددل م 

 صص وح ا صا لص ا ص ما  صجهيدها صت ح،ت .
  

ا لَّددة فدد  مكطضددة الخاددلج  يمددةا صفدد  ق ط دد   يصددًة مكددذ أْن قدد ي  صايردده  ثدديبه صا ددحة ج 
 ي.1954إل،هي م  م    يي 

  
 تا ف   اب اإل وان

 ي, ي ددف التحيقدد  بدديإل وان الملددام،  فلضددول:1936التحددق بدديإل وان  الملددام،   دديي 
ي 1935"لضددد  رشدددا ر فددد  ق يدددة "بكددد  علددديض" م ادددز أبدددو اس،ددد  بيلشددد الةا صفددد  ادددكة 

ح دداهر  اددب شددهيدس "البايلوبيددي"ا صلددم أجدد  صظلاددًةا فيشددتغاه  دديمًل فدد  أحدد   المحدديل 
 التجيبية.

  
ككددي رشددت غ الددسر َّ المطحددون مدد  محددل الشددلخ "ادد،  أحمدد   سدد  ال دد يم"ا صرشدداْ  ب،كدد  

 ال مكي يا ح باضي،  اآل   دصن اسٍب ظيه .صب،ك  مودٌس  يصة؛ إذ اين 
  

دي بجادهر إللد   ذا  يوي أ طير  بايلة "رحو الكوب"ا صقيل: اق أهيا صابجع إلد َّ  دً اا فامَّ
أملدداهي ب،ددد غا قددديل: هدددل تدددؤا ،ك  فددد     قاددده: رادددما قددديل: إن ادددين أ جبدددك هدددذاا 

ي ا بم،دد ان الاتبددة فيت ددل بجمي ددة اإل ددوان الملددام، ا صمضدد هم بيلضدديه س بامدديبس امصقدد
 الخ  ا،ا ص يد يكشغل بيلزبي  ".

  
ت اددهر الامددل بادديقوسا صذهسدده بادد  شددهوب أبحددث  دد   مددل بيلضدديه سا صاددين ذلددك فدد  

يا صارته،دده إلددب م،دد ان الاتبددةا صصقاده  ،كدد   اددب اللفتددةا صحدد،  د ادده 1936ادكة 
يي "السكدددي" يا صجددد  ر اإلمددد1936داب اإل دددوان الملدددام،  بم،ددد ان الاتبدددة بيلضددديه س ادددكة 

يخطددب فدد  الحي دد ي  قددي ًل: "لضدد  رجددا الملددتام صن فدد  ت س،دده الا ددل بدد،  الدد ي  
 صال رلي؛ صهو أم  إذا صاَّ ف  ديكهما فل ي ا ف  ديككي".
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فاميذا ياون بجل ال ي  با،دً ا  د  اللليادةا صبجدل اللليادة با،دً ا  د  الد ي    ثدم مدي 

صتوزيددع امبزاقا صتددوف،  اممدد ا صالادد ل هدد  الللياددة  ألللدده هدد  التااددلما صالت بلددةا 
لدمة ف  ال ا ل صالخيبج  صاذا ايره الوزابا  ترم ل الللياة فض  رج  ا ت يص اه 
غ اْلضرْ ب دددب  دددين  ص ا يت دددي،  ذ  ْحل  دددْ ل  ص ام  صزابا  دا دددًل فددد  قولددد  تاددديل :  إ نَّ هَّ  ي دددْامر ر ب يْلا 

ددي،  ص اْلمرْك  دد دد   اْلا ْحش  ددب    ي ْكه  ﴾ )الكحددل: مدد  اآليددةص  (.. فددإن ايردده الللياددة 90   ص اْلب ْغدد  
ي فهدد  جددزٌ، مدد  ديدد  اإلاددلي صان ايردده الللياددة هدد  الحزبلددة صمددي تجدد ه  هدد  مددي تضدد َّ
 اددب اممددة مدد  صدد اٍع صتا قددٍة فهدد  لللدده مدد  اإلاددلي فدد  شدد ، لضولدد  تادديل   إ نَّ 

ل ًاي﴾ )ام يرروا ش  ا  ْم ص  يك هر قروا د  ي   ف  َّ (.. صمصل م ٍس صجد  ر جمي دة 159رايي: م  اآلية الَّذ 
ال ياس صن    إ جيبهم بيلت ا،ق صارمي يضولدون جملًادي )  أكسد  ص  الحمد (ا صارتهدب 
االجتمدديع صار دد   بادد ر الحي دد ي  صأرالمدده ال ددلس صصددا،هر ماهددم فاحللددهر أنَّ 

ضددفر  ا،هددي تراتسدد  تالدد،ً ا هددذا الشددلخ يضدد أر الضدد  ن بط يضددٍة  ج،بددٍة.. إنَّ الوقاددي   التدد  ي
ديٍج ر ْست ا لد  ﴾  دٍة أ ْمش  دْ  ررْطا  دين  م  رل  ا ْضك دي اإل  لاض  ن  ال  يم أثكدي، الدتلصس  اضولد  تاديلب  إ رَّدي   

 ( فتشا  أنَّ اامة  ر ْست ا ل  ﴾ ه  ا  الوجود.2)اإلرلين: م  اآلية 
  

رلد،هر رالد  ص كدوان صبا  ذلك  رض   جالة  يصة لاتايب  أد اهر رال  ف،هيا فضد  
مكزل ص يض  صأصبحهر ف  الضيه س ) دي ًاي تض يًبدي( إركد  ق د،  الضيمدة صاكده  فلدف 

قامدي تضدع  اد َّ الاد، .. ل د َّ الشدلخ أداب  ،كد  فد  الجيللد، , ثدم قديل: "يدي أخ  -الجلم
صيلا  ل امخ الج ي  الذغ بجوابل يح   صيجاس  ك غ" صفجيًس صج  ر رال  فد  

ااك  بيلتحد    إلدب اإل دوان صق  دهر  اد،هم الض دة صشدا   أرهدم ص ب المجاس  صا
باددل بهددم التدداث .. صقدديل الم شدد  مااًبددي "ارظدد صا الددف يعددلش امخ ب  وتدد  فدد  تجيبتدد  
صرومدد  صيضظتدد  " ثددم  دد   م ددياًل بلدد، ري يواددف الددذغ بافضتدد  د وتدد  فدد  اللددج  ثددم 

دد  ي دد لف هددذا امخ " أصددبا  لًصددي لم دد  ااهددي مدد  ال ددلل صالجددوع.. ثددم قدديل م 
فيبتاادده أيددٍ  ا ،دد س فضددديل: اذهددب مددع حلددد  صدديدق صا واردد .. ذهسدددهر مددع ثلثددٍة مددد  
الطابة الجيما،، , صد اكي ب،ًتي رظلًاي ف  المك، س ق موا طايًمي فاكاكي صرمهر روًمي متضطًادي 
با  اي ٍة الحظهر أح هم قيي ف  الا،ل  فتو ا صش ع ير ا  ثم  يد إلدب ف اشد , صقديي 
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ير ا  صامات  يبا  ف  ال لس .. ص ك مي حيره صلس ال با قيي أح هم فاذَّن  ، ه 
ب وٍ  هيدئ صصا،كي ثم جالدكي رضد أ صبد االادتغايب إلدب أن أشد قه الشدمس فا ديدر  
أح هم لد اب اإل دوان قدي ًل: رحد  ذاهسدون إلدب أ ميلكدي اآلن.. صقد  تا ،كدي مادك فد    

 فل تضطاكي" صأ طير  الاكوان.
  
الددهر أف دد  فددد  هددذا الكدددوع  الج يدد  مدد  شدددبي   م دد  مصل مددد س أب  أادديتذًس صطابدددًة ج

جددديما،،  يبادددون مددد  تدددلصس  الضددد ان صيتطو دددون بموا ددديس  م اددد  صأردددي فددد  أشددد   الحيجدددة 
لامواادديس.. أ ددذ ر مجمو ددًة مدد  باددي ل اإل ددوان الملددام،  صبجاددهر إلددب ال يددف إْذ لددم 

 أج   مًل ف  الضيه س.
  

ه توثضه صاة اماتيذ " س الس يع صض " بيإل وان الملام، ا صصيب مد  م  هذا الوق
د ديتهم البديبزي ا ص  دًوا فدد  اله،ئدة التااللدلةا صقد  صدديحب "السكدي" لمد س اثكد   شدد  

  يًمي تاام ف،هي م  اإلميي ال  ،  الذغ أثَّ   اب حليت  صااوا .
  

 ف  اللجون 
  يمة مع إ وار  الماتضا،  ف  ماتضل يحا  ا ،ٌ  م  اإل وان الملام،     مواقا  ال

ي؛ ح،ددث ادين يتددولب حلقدة ب،صاددهما صالالديي بخ مددة ابديب اللدد  1948)الطدوب( ادكة 
صالم  با بل يضوي بيل  ،   م  مهمي   التكظلف الت  يارف مكهي الدبا ؛ صهدذا لاد ط 

 توا ا ا صح ص   اب امج  صال وا .
  

دد      اد،هم بيله ايددة قدديل أنَّ أحدد    ددبيط ا -بحمد    -صيرد ص   كدد  لمبيحدث الددذي  م 
لم وان: "ككي رر ال با  المخسد ي  لاتجلدس   ادب اإل دوانا إال أركدي ال راسدثا حتدب 
راضدد  ال ضددة فددلم  رر ادداهم؛ إلحلياددكي بتحددولهم صتسدد لهم الحت دديكهم بدديإل وان الملددام، ا 

هٌم ر دد  ر بدد  اإل ددوان حتددب تاسكدديا صأعليرددي اممدد ؛ في ت رددي بجددًل شدد يً اا صقاكددي هددذا ادد
يلتا دد   ادددب ال لدد ا صم ددده اميدددييا صبادد  أادددسوع صاحددد  فضددبا صاذا بهدددذا المخسددد  
يدد  ل  ادد َّ ماتسدد ا صطاددب رضادد  مدد   كدد  اإل ددوان قددي ًل: ")صدصردد (  كدد  الشدد،و ،، ا 
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 كد  ال،هدودا  كد  ال ادد سا أمدي أصالد..... دصل )م("ا فاجسدهر مدد  أمد ها صادالت : لمدديذا  
،اددة )يضومددوا ي دداوا(ا صشددلخهم يضدد أ الضدد  ن لهددما ال ااددة )تلجدد ( اددي ة.. قدديل: "كددل ل

 )ما تش( قيدب )أصاب طول (". 
  

 الهج س صاإلرجيزا 
ال جدديل بثثدديبهم ال بااددمي هم صأ مدديبهما صاامددي اددين لمرلددين أثدد  فدد  الحلدديس أص الس،ئددة 

شلخ  س  السد يع الت  يعلش ف،هي مهمي ايره هذه الس،ئة صغ، س أص اس، س.. هاذا اين ال
 بحم    تايلب.

يضددول الدد اتوب يواددف الض  دديصغ فدد  مذا اتدد : صاددين الوجلدد  قياددم دبصيددش فدد   هدد  
الحديكم اللديبق لضطد ا صصالد  الحديكم الحديل  الدذغ تكديزل لدد   -الشدلخ  اد  بد   سد   

هدو الملدئول  د  الماديب  قسدل الشدلخ  -   الحام  قسل مج،ئ  إلب قط  بلكة صاح س
  حمد ا صادين لد  صداة بيلالمدة اللد،  محدب الد ي  الخط،دب صديحب مجاتد  قيام بد

)الاتا( ص)الزه ا،(.. فابال إلل  يطاب مك  ت شلا شخ لة إالملة قوية تتولب إدابس 
ا لد  فد  أصل اممد : ال يتدب اإلادلم  ال دي   محمد  فتحد    مدينا  المايب . ف شَّ

تحددد ا فطادددب مددد  اإل دددوان أن صل ددد  ظ صًفدددي  يصدددة حيلددده دصن اادددتجيبة امادددتيذ ف
 ي شحوا ل  شخً ي لااليي  بيلمهمة المطاوبة ف شحوا ل  اماتيذ  س  الس يع. 

  
ا ص ر،    م يً ا لامايب  مع الشلخ 1954صايف  الشلخ  س  الس يع إلب قط  مباً ا اكة 

ا.  قيام ب  دبصيشا صايره المايب  ف  ذلك الوقه مح صدس ج ،
  

 ب  ال تاالم الم أس صاإلص ا
هاددذا هددو الملددام أيكمددي اددين راددع ال يكتظدد  أن ي ددل إلددب مك ددٍب مادد،  أص ملددتو  
ما، .. هاذا اين بحمة    ال ا فمدي إنَّ حدب بحيلدة فد  قطد  إال صرظد  إلدب أاديس  
الكش، صالج،ل صهو بكي، اممة صا  ادهيا فمي إن ص دع ق مد  إال صجد  أنَّ  د س  مد ابس 

اددد دا صال توجددد  م بادددة إ  اديدددة باددد ا صادددين تاادددلم السكدددي  ابت ا لدددة لاسكددد، ا محددد صدس ال
ا.. فضدد  قيمده ما ادة ج للددة بد،  المشددييخ فد  تاادلم  السكددي ا صالدب أغ حدد ٍ   محد صًدا جد ،
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يجددوز لهددي أن تددتاام  ف ددين با ددهم يحس  ددذ أن تددتاام السكدده امددي يددتاام شددالضهي االبدد .. 
ل: ياا،هددددي التااددددلم فطاددددب الااددددم ف ي ددددة  اددددب اددددل ملددددام صملددددامة.. صبا ددددهم يضددددو 

 ﴾ ددددْ ن  ف دددد  بر،رددددوت  ر َّ ق  االبتدددد ا  ا صال حيجددددة  إلددددب مددددي بادددد  ذلددددكا صقدددد  قدددديل تادددديلب:  ص 
 (.33)امحزا : 

  
صظاَّه هذه الما اة محت مدةا صلدم ترحلدم إال قس،دل قد صم  إلدب قطد ا صقد  حلدمه فد  

حمددودا صدديلا التواددع فدد  تااددلم المدد أسا صمدد  الغ يددب أن الشددلخ  سدد    بدد  زيدد  الم
صيحب الاتيص  الج يئة ف  الحج ص ، ها اين م  أر يب الت ،،ق صالتش ي  ف  تاالم 
المد أسا صادين الشدلخين: ابد  ت اد  صامر ديبغ مد  الضدي ا،  بإتيحدة  الا صدة لتدتاام اددل 

  ام ريفع ت ي ه صتض ب  ال . 
  

 -قطد صق   شهر ف  قط  حتب بأيه الشلخ  س    ب  زي  ياتب إلدب مد ي  جيمادة 
يلددتغ   مكدد  الددف تو ددع الشدد صط صالاابددي  فدد  اددس،ل  -د. إبدد اهلم ادديظم بحمدد   

تاادلم الاتدديسا صيطيلددب بددان تاددتا الجيماددة أبوابهددي  اددب م دديبياهي ل ددل فتدديٍس ت  ددب فدد  
اات ميل  تاالمهي.. ابحين   أللس ال م   ا َّ اكًة حلكًة ل  أج هي صأج  م   مدل 

 بهي ...إلخ الح يث.
  
 ة حلكةاك 
يضول اماتيذ ح، ب قاة:  ك مي جئهر إلب الامل فد  قطد  صجد  ر فد  صزابس  الماديب   

اددكة حلددكةا ال أ اددم أنَّ لهددي م دد،ًل فدد  بادد    دد  أص فدد  صزابس أ دد   صهدد  مدد  اممددوب 
د  بهددي صزابس المادديب ا صدصلددة قطدد ا صهدد  مدد  الحلددكي   ال بدديب التدد  تتددوج  التدد  تادد َّ

ب  هذه اللكة الحلكة ه  مي ياااد  الموظادون  كد مي يمدو  لهدم لاايما،  بوزابس الماي
زم،ل ف  الوزابس اوا، م  الم با،  أص اإلدابي،  ف،تس ع ال مكهم بمي يرايدل باتب يوي 
صاحد  مدد  مايشدد ا تد فع هددذه المبدديلل مجتمادة لوبثددة زمدد،اهما صادم أحلددي هددذه الكظدديي أص 

يف   ادب أيتديي صأبامدل مد  ال دليع هذه اللدكة أرادً اا صادم ادت   ادب  دي ل ا صادم حد
صالتشددد دا صال تدددزال هدددذه اللدددكة قي مدددة إلدددب صقددده اتيبدددة هدددذا ال تدددي ا صالتددد  يددد  و ادددل 
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الايما،  ف  الوزابس لم   ادين اللدسب ف،هديا صلمد  أصجد هي صدلَّ  ا،هديا صمدي أحلدسهي إال 
 حلكة م  حلكي   س  الس يع صأثً ا م   ثيبه يوي أن اين م يً ا لمايب  قط .

  
 كتب صماتبي 

بخس تد  الطويادة فد  مجديل  الد  وس أنَّ الكديس  فد  حيجدٍة  -بحم    -شا   س  الس يع
إلب اتيٍ  صدغ،  الحجدم اس،د  الكادع يشد ح اإلادلي بإيجديز صي دع اإلجيبدي  اللدالمة 
الموفضددة اللدد ي س ل ددل تلدديلال   الكدديس ال اددلمي الشددبي  مددكهم من ال صددس   لهددم  اددب 

مشد صع اتدي  الج،دب صهدو اتدي  تت ديف  جهدود الاامدي،  -بحم    -يالمطوال  فض َّ 
فدد  أك دد  مدد  باددٍ  ل تيبددة  هددذا ال تددي ا فادد  الامددل الجمددي   تكتادد  مظكددة الخطددا أص 
الحج   اب الكيس  اب حلب  ماهوي ال يتب الواح  ال المي اتي  ادلامم  ادب بدلد  

 ف ،اة الشلخ  س    ب  زي   ل الايلم.. صل   هذه الا  س ميته ف  مه هي؛ ح،ث إنَّ 
 محمود ت  غ لهي.

  
صقدد  بددذل الشددلخ  سدد  السدد يع ق دديب  جهدد ه لكشدد  التدد ا   اإلاددلم ا صأمهددي  ال تددب 
الاضهلة ص ، هي؛ ح،ث اين يش،   اب حيكم قطد  اللديبق " اد  بد   سد    ل ثدير "ا 

لض يمددة التدد   ددزَّ ثددم مدد  بادد ه ابكدد  "أحمدد  بدد   ادد   ل ثددير "ا بطبي ددة  تاددك ال تددب ا
 صجودهي ب،  أي غ الكيس؛ فللتج،ب الحيكم لطبي تهي  اب راضت ؛ حلبًة   تايلب.

  
كتددب اإلمدديي الشدده،  "حلدد  السكددي"  دد  اتددي  اماددتيذ " س السدد يع صددض ": "كلددف ردد  و 
الكيس "ا قي ًل: "ككه ص اهر ملحظيٍ  لم وسا ص زمهر  اب الاودس  إل،هي؛ لت م،اهدي 

صرشدد هيا صقدد  طيلاددهر هددذه ال ادديلة لدددخ " س السدد يع صددض "ا ف أيددهر ف،هددي مددي صتكالحهددي 
دد ب  صف حددها صادداله   لدد  دصاي التوف،ددقا صأن يرحلدد   دد  الدد  وس   كاددب صأ كددب؛ فلر

 م وبت ا صأرصص   اإل وس  بهيا صأن يل، صا  اب  و هي".
  

اددة الحددجا الوصددييي لد   دد س مؤلاددي  مكهددي ام دلق لاسكددي , التجويدد ا ص اددوي الضد  ن, بح
الخيلدد سا شددي  ا  الادد  ا مختدديبا  الحلدد  صال ددحلا مدد  الحدد يث الشدد يفا بادديلة 
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اإليمينا رض  الس دسا رلي، في ل ا الت بلدة امايادلة لااد د الملدام, حد يث إلدب د ديس 
 اإلالي.

  
 اهتميم  بيمطايل

امطايل بان يكشاصا صم  إيمير  ال ااخ بج ص  ال  وس إلب   أن تس أ هذه ال  وس مع  
 تكشئة إالملة ف  محي   إالملة تحه إش ا  المخا ، .

  
صلمددي ايردده  لقتدد  بحادديي  اإلمدديبا  حلددكة بحاددم صددات  بحدديكم قطدد ا  دد ض مشدد صع 

ي ف حسوا بيلا  س صمكهم م  1969إرشي، )بص ي  إالملة(  اب حايي اإلميبا  اكة 
 . ص  ه بابٍض لاسكي، صمكهم م  اهل ل  اإلرشي،

  
ايره  علاة ال تماك  م  بكي،   مديبس  -بحم    -صل   إمايرلي  الشلخ  س  الس يع

إال أر  أ ذ بمس أ )مي ال ير بل اا  ال يت ل جا ( فياتاج  بكيً، ف   جمين صأرشا ف،هدي 
بص ة صغ، س م  صف صح يرة صاح سا صيذا  أنَّ مضي   ال بااة لم تتجيصز الاش س 

ادد  بيديل )قطدد  صدبدد (  ردذال صالمدد اجلا صلاددب امطاديل فدد  حدد صد صال يتاد   ثمكهددي أل
 ألف بييل أغ أنَّ بص ة   جمين لم ت اف ثلثة  اللف بييل.

  
صتبع ذلك إرشي، بص ة أطايل ف  دب  صأش    ا،هي الشلخ ايظم حس،دبا ثدم بص دة 

 الشيبقة صتبع ذلك ف  أب  ظس  صالا،  صبأس الخلمة. 
  

 الامل ف  الخالج
ل امادددتيذ " س السددد يع صدددض " فتددد ًس طويادددًة فددد  قطددد  صاإلمددديبا ا ف دددين مددد يً ا لضددد   مددد

 لامايب  بضط ا ثم م يً ا ل اب ال تب الضط يةا ثم ملتشيًبا ثضيفل،ي لحيكم قط .
  

يذا  با  الايبف،  محوال  أر  ح،  اين م يً ا لامايب  ف  قط ا اين يؤشد   ادب 
دددم   أجددد ها طادددب  اإلجددديزس لاوفددديس بعبددديبس: "مدددع الم وافضدددة  ادددب مكحددد  ثلثدددة أيدددييا ص ظَّ
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صأحل   زا،ها ص ا  لم،ت "ا صيرؤش   اب طاب  اإلجديزس لادزصاج بعبديبس: "مدع الموافضدةا 
 بيبل   ف    صا ا صبيبل لهي فل ا صجمع ب،كهمي ف   ، ".

  
ف دًل  صاين أم ا، الخادلج يرجاادون امادتيذ " سد  السد يع صدض "ا صيرض بصرد ا صيحت مورد ا

   محبة الايمة صجمديه،  الكديس لد ؛ لحلد    اضد ا صتوا دا ا ص  ميتد  ال  ،د سا صقد  
   فوه متح ًثيا صمحي ً اا ص ط،ًبيا صصا ًظيا صايتًبيا صما ً ا صم اًحيا صداعلًة.

  
 صفي، ريدب

كدين امادتيذ " س السد يع صدض " مد  امصفلدي، إل وارد ا البديب  ي  بزمل د ا صادين يتاضدد هم 
 اه هم بيلزييبسا صاللؤال  كهما أص م اااتهم مهمي تشته بهم امقطيب.صيت
  

زصج ابكة الشه،  "حل  السكدي"ا الدذغ  -بحم    -صم  هؤال، ال اتوب "اا،  بم ين"
ًدا مددد  الددد  لس "جمددديل  س الكيصددد "ا الدددذغ أادددضب  كددد   كدددين يادددلم فددد  جكلدددف؛ مطددديب 

امادتيذ "صدض " يتاهد ه بيلزيديبسا صاللدؤال  الجكللةا صحر م  ال  بيإل د اي غليبل،ديا ف دين
  ك .

  
صددديحب  -يددد صغ امادددتيذ "ح،ددد ب"  ددد  صفي ددد  لزمل ددد  أن امادددتيذ "زه،ددد  الشددديصيش"

د ل م ًس  اب الشلخ " س  السد يع" فد  مكزلد  فد   -الماتب اإلالم  ب مشق صب، ص 
أبدي إبد اهلما  ال صحة با  الاشي،ا صبا  إلضي، الللي  اب الحي  ي  بيلمجاس قديل: "يدي

أق  ك  مي ة بييلا فض   ل الج،ب؛ فمي قيي " س الس يع" م  ماير ا صل ك  قديل لزه،د  
ببليطت  المتكيهلة: "ال بج بجوابلا  ذ مك  مي تشي،"ا فا ذهي "زه، "ا ص د ج دصن أن 

 يجاس.
  

 شهيدا 
يا 1987كتدب اماددتيذ "زه،دد  الشديصيش" فدد  مجاددة "المجتمدع" ال ويتلددةا  دد د ديلددمس  

با  صفيس " س  الس يع صض " يضول: "أب  لزاًمدي  اد َّ أن ألدغ الشدهيدس فلمدي تلضكتد   كد  



 946 

بادد   سددد س صتج بددةا فضددد    فدده فددد  امخ " سدد  السددد يع" رزاهددة ال،ددد  صالتااددف  ددد  جددد    
المكااة لكال ا أص أ ذ ق ٍش ممي اين يروال إلل  إرايق   اب طبدع  ال تدبا بدل زهد   فد  

فاوَّ        ذلك بيلحلل  الط،با صأشه  أر  طيلمي أراق  م  ميل  أموال  ام كلي،؛ 
اامي بأ  حيجًة لمرايق ف  مدوطٍ  شدحَّه  د  السدذل فلد  أيد غ  - اب قات  -الخيص

 ام كلي،".
  

يذا  الملتشيب " س   الاض،ل" أرد  حد،  ادين فد  ال ويده در د  إلدب اإلمديبا  إللضدي، 
بد ب ا ص ضدب المحي د س أمطد ه الجمهدوب بلد،ل مد  محي  س فد  )جمعلدة اإلصدلح( 

 -اماددئاة ال  ،دد سا قيببدده مدد تهي مدد س المحي دد سا صحدد،  توقددف  كدد  أحدد  اماددئاة بدديدب
 بيلجوا   ك . -بحم   

  
صيحادد  الملتشدديب "الاض،ددل"  كدد  أيً ددي: "كددين مدد  أصا ددل مدد  التض،دده بهددم فدد  م دد  

اإل ددوانا صلمددي حددين صقدده  ي؛ ح،ددث اجتمادده مادد  فدد  مكددزل أحدد 1949أصا دد   دديي 
بحمد   -ال لس ق موه لمميمدةا صلاده رظد ه صجدود صدوبس  ادب الحدي با فمدي ادين مكد 

إال أن ات هيا ثم أديكي ال لس؛ فادباهر م  صقتهدي أن امادتيذ " س السد يع صدض "  - 
صددداب    الددد   -ذص رز دددة ادددافلةا يحددد ص  ادددب االلتدددزاي بمدددي صددداَّ  ددد  بادددول  

 ايب  ال  اللاف ال يلا".صمي  -صاام
  

صاين  س  الس يع صض  شخ لة م حة متم،زسا اين يزصب الشخص صال يط،لا صيضول: 
 أ تض  أركي ش فكي  ثم يلتاذن صيك   . 

  
صاين يازي الكيس  اب الغ ا،  ك ها ثم يكلب أن يخس  أهل ب،ت ا فلايجا بيلكيس صقده 

ب بهما صياكا ون مي ح  ا صيضول لهم: رل،هر أن أبال الغ ا، ي قون  ال  البي ا ف، ح  
 صزابس ال ا الة  
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صأحليًري يضول مها : اصكاوا لكي ث يً اا صيضول: إنَّ ق داة ال  يد  تضسدل الضلدمة  ادب أغ   
   د  

صقدد  بضددد  مدد يً ا لاماددديب  حتددب تغ،َّددد  الو ددعا صأر اددد  الوجلدد  قيادددم دبصيددشا صجددد ، 
م الشدددلخ أحمددد  الشدددلخ  سددد  السددد يعا بيلشددلخ قيادددم بددد  حمددد ا صاحت ددد  الشدددلخ  ادد  ثددد

 للش    اب ماتست  الخيصةا ص اب الماتبي  الايمة ف  قط .
  

 صفيت 
كين بحمة    ال  قرس،ل صفيت  بات ٍس يضدول: أردي لدم يسدق  لد  فد  الد رلي شد ، لضد  ف  ده 
م  ال رلي صقسل اا ه م  دب  إلب م   أقيي صللمة اس، س لجمع اس،  م  الكيس صت اَّدم 

 هم صاين ممي قيل: "لااكي ال راتض  با  ال،وي".ف،
  

صلمددي صصددل إلددب م دد  أقدديي صللمددًة اس،دد ًس فدد  ب،تدد  د ددي إل،هددي جمًاددي اس،ددً ا مدد  امقدديب   
 صامبحيبي اارمي يودع الكيسا ثم زاب قس  زصجت  بحمهي   تايل .

  
هددا 1407مد  ببلدع امصل  12إلدب جدواب ببد  ملدي، اللدسه )  -بحم    -صق  ارتضل
دد  إلددب م يكددة )باسددلس( بدديلض    مدد  13/12/1986الموافددق  ي( فدد  م دد ؛ ح،ددث توجَّ

م يكة الزقيزيق إللضي،  محي  سا صبا  المحي  س باب ادليبت  قيصدً ا الزقديزيقا فمدي  
صهو يضود اللليبسا فيرح فه ب  إلب جيرب الط يقا صاضب ف  مج   مي  ا صلم ي با  

فدد  إلددب جدددواب الكدديس إال فدد  صقددٍه متدددا  ؛ ح ددلا صدر مددل إلددب الملتشدددابا ص رل   ،ددث حر
 زصجت  "أي إب اهلم"ا الت  ابضت  إلب ال اب اآل  س قسل أك   م   يي.

  
رلدال المدولب ال دد يم أن يتغمد ه بواادع بحمتدد ا صأن يغاد  لكدي صلدد ا صأن يجماكدي بد  فدد  

 ملتض  بحمت .
----------- 

 الم اجع:
 تشيب " س الاض،ل".م  أ لي الح اة اإلالملة لامل -
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 صاي ل الت بلة  ك  اإل وان الملام،  لا اتوب " ا   س  الحالم محمود". -
 حاييي     اإل وان لداتيذ "عبيس الللل ". -

  ـــــــــــــــ
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 عبد العزيز جاويش: شيخ التربية والصحافة والجهاد
 

 شلخ الت بلة صالجهيد - س  الازيز جيصيش
  

 إ  اد: أمل محم 
احددتلل إرجاتدد ا لم دد  ت ددي    بصح المضيصمددة الوطكلددةا اددواٌ، فدد  الللياددة أص بادد  

الخطيبة أص الشدا  صامد ا صفد  هدذا الا د  بد ز الشدلخ  سد  الازيدز جديصيش صالدذغ 
شيبل فد  ادل ط،بدي    د ها فدإذا تحد ثه  د  أد  ذلدك الا د  صج تد  فد  مض مدة 

بصسا صاذا تحددد ثه  ددد  الت بلدددة أدبي ددد ا صاذا تحددد ثه  ددد  الاادددم صالاامدددي، بأيتددد  فددد  الدددذ
،  فد  ادس،ل الوطكلدة صج تد  أكسد   صالتاالم ألا،ت  الم داا ال س،د ا صاذا ذاد   الم دح  
الم ح، ا صاذا تح ثه    اإلبشيد االجتمي   صج ت  م  ذصغ اآلبا، الكي جةا صاذا 

 تح ثه    الم طه ي  ف  أصطيرهم اين أص ا  كوان لهذا اال طهيد.
  

 المول  صالكشاس
لدد   سدد  الازيددز جدديصيش فدد  اإلادداك بية ) مدد  أكتددوب   31هددد= 1293مدد  شددوال  12صر

ي(ا صرشددا فدد  أادد س ا يمددة تامددل بيلتجدديبسا صحا دد  الضدد  ن  ال دد يما صتااَّددم مبدديدئ 1876
الض ا،س صال تيبدةا صاتجد  إلدب مواصداة التاادلما فلديف  إلدب الضديه س صالتحدق بديمزه  ادكة 

دادددة  شددد س مددد   مددد ها لدددم يلدددتم   سددد  الازيدددز ي( صهدددو فددد  اللي1892هدددد= 1310)
جدديصيش فدد  امزهدد  اددو   دديم،  صت ادد ا صالتحددق بم باددة داب الااددوي بادد  أن اجتدديز 
ا تبيًبا صعًبي ب،  ي غ لجكة ت دم  شد ًس مد  ابديب بجديل الاادم تمدتح  المتضد م،  فد  

 دقي ق الاض  صالتال،  صالكحو صالسلين صالس يع صاإلرشي، صالتيبيخ.
  

ي( صهدددو فددد  الحيديدددة صالاشددد ي  مددد  1897هدددد= 1315ادددب شدددهيدتهي ادددكة )صح دددل  
دددك  صزابس  ددد،    الشدددلخ م بًادددي لاغدددة الا بلدددة بم بادددة الزبا دددةا صادددين مددد  ار  مددد ها ثدددم  ر
الزبا دددة أن تر ادددل مددد    يجددد  داب الاادددوي با دددًة ادددكويًة إلدددب إرجاتددد ا فدددي ت ْ،  الشدددلخ 

ددددب هكدددديل  اددددوي    الت بلددددة صالطدددد ق الح ي ددددة فدددد  صالتحددددق هكدددديل بجيماددددة بدددد صبصدا صتاضَّ
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ي( 1901هدد= 1319الت بيسا صظل هكيل ثل  اكوا   يد با هي إلدب الضديه س ادكة )
للامل ماتًشي ف  صزابس المايب  لم يا  هم  امصل إح دي، أ دلط الم باد،  بدل ادين 

 هم  امصل إصلح التاالم.
  

 الشلخ امديب صالمجيه 
تد  ص  هدو طيلدب بد اب الاادويا ادين ياتدب فد  )الادوا،( ثدم فد  كين لاشلخ فط ٌس أدبلٌة م،َّز 

)الااددم( صاددذلك فدد  )اله ايددة( مضدديال  ريبيددة  دد  االحددتلل صحاومددي  االحددتلل مدد  
 الم  ي،  امي اين ياتب ف  تال،  الض  ن ال  يم.

  
 اًاي لم طاب ايملا صهكي بد أ  م حادٌة ج يد ٌس  1908بأ س تح ي  ج ي س )الاوا،(  -

هدد= 1326م  ببلدع اآل د   1 هي هو ف  مضيل  امصلا الذغ ررش  ف  )ف  حليت  لخَّ 
ب 1908م  مييو  3 هدي الجدس  ص دو  ي(ا صجي، فل : "بيامك الاهم ق  اات ب   حلديًس زادر

الازيمة صمط،ترهي ال هين صالتاسدلسا صبلم،كدك الاهدم أادتضسل فيتحدة الحلديس الج يد سا حلديس 
غا حلدديس اإلبشدديد الاددييا حلدديس االاددتميتة فدد  ال دد احة فدد  الضددولا صحلدديس الجهدد  بدديل أ

اددس،ل الدد فيع  دد  الددسلد الازيدددزسا اللدد،  )الاددوا،(  اددب مدددي اددين  الدد   يدًمددي لدمدددة 
الم دد يةا مدد افًاي  دد  امبياددة الخ يويددة مددي ح صدده  اددب م دديلا ب يييهدديا مجيهددً ا 

ًلدي إلدب توح،د  اإلرجا،ز مدي بضدوا فد  بلدرديا حيث،دي  ادب الا د،اة صام دلق ال  يمدةا داع
  كيص  اممة  اب ا تل  مااهي صرحاهي".

  
ي لامحيكمة أميي محامة  يب ي   - لكش ه مضياًل تحه  كوان )درشواغ أ     1908قر   

 ف  اللودان(ا صق  حر م  ال  ابت ا ل،ي صب   ئ ااتئكيفل،ي.
  
ي لامحيكمددة اددكة  -   درشددواغ( بلددسب رشدد ه مضددياًل فدد  الاددوا، باكددوان )ذادد   1909قردد   

 صص ب الحام بحبل  ثلثة أشه .
  
ي ل  الشاب صايًمي ف  حال  يص تض يً ا لوطك،ت . 1909روفمس   27ف   -  ق  َّ
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 أرشا مجاة )اله اية( إلفهيي الملام،  أا اب الض  ن. 1910ف   -
  
ي لامحيكمدة بلدسب مشديبات  فد  ص دع مض مدة لد يوان )صطك،تد (  1910ف  اكة  - قرد   

 يييت ا صحر م  ال  بيلحبس ثلثة أشه .لاا  الغ
  
أرباد  الشدلخ جديصيش إلدب ت الدي ح،دث أ ديد إصد اب مجادة )اله ايدة(  1912ف  اكة  -

 ص)الهلل الا مير ( ص)الحق يااو(.
  
تددز َّم مددع بادد  زمل دد  أر دديب الحددز  الددوطك  جمددع التس  ددي   1912فدد  اددكة  -

 يطيل .صابايل الذ ي   إلب ط اباس لمضيصمة الغزص اإل
  
طاسه الحاومة الم  ية تلالم الشلخ جيصيش لمحيكمت     تهمة  1913ف  اكة  -

ددبطه مددع أحدد  الطابددة الم دد ي،  الضدديدم،  مدد  ت الددي صتددم تلددالم   إبادديل مكشددوبا   ر
 بيلاال صأرصدع اج  الح بس ثم أف ج  ك .

  
صأ ددديد  أرشدددا الجيمادددة اإلادددلملة بيلم يكددة المكدددوبس صص دددع أايادددهي 1914فدد  ادددكة  -

 إصلح االة صلح ال ي  بيلض س الش يف.
  
اديف  الشدلخ إلدب إرجاتد ا؛ ح،دث اتادق مدع أحد  أ كلدي، الهكدود  ادب  1914ف  اكة  -

 إرشي، أاطول إالم .
  
أر دد   حماددٌة مدد  الجددلش الت ادد  لتخاددلص م دد  مدد  االحددتلل  1915فدد  اددكة  -

 صشيبل ف،هي الشلخ.
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يكتضدل مدي بد،  ألميرلدي صت الدي صالشدييا صقد  أرشدا اين  1918ص 1915فلمي ب،  اكت   -
" صثيرلدة فد  إادطكسول Die Islamische Weltمجلٍ  إح اهي بيلاغة املميرلة بيام 

؛ صذلددددك لادددد فيع  دددد  Egypteبياددددم )الادددديلم اإلاددددلم ( صفدددد  اويلدددد ا مجاددددة بياددددم 
 ااتضلل م  ا امي اشت ل ف  مؤتم  ال فيع    ال صل المحتاة ف  إات هولم.

  
 دديدب الشددلخ جدديصيش ت الددي  فلددًة ح،ددث ات ددل بيلوفدد  الم دد غ  1918فدد  اددكة  -

 ببيبيس.
  
ااددت  يه الغديزغ م ددطاب امدديل بيشددي ص ،َّكد  ب لًلددي لاجكددة الشددئون  1922فد  اددكة  -

 التاللفلة اإلالملة بارض س.
  
حددد    دددل  ب،كددد  صبددد،  الغددديزغ فددد  شدددان إلغدددي، الخلفدددةا فاددديد  1923فددد  ادددكة  -

ًة صر ش   جملع ال حف مضياًل تحده  كدوان )تج يد  الاهد ( بتوالدع الشدلخ لم    فل
 جيصيشا صبا   ش س أييي ص َّحه ل  الحاومة بيإلقيمة ف  م  .

  
 الايل م المر اا

كين الشلخ يح   دبصس اإلميي محم   س ه فتداث  بد  فد  تالد،  الضد  ن صفد  البحدث 
س،ل التددداللف صالخطيبدددةا فدددالف الدد يك  صفددد  اتجيهيتددد  اإلصددلحلةا فلددداك فددد  ذلدددك ادد

د  لاغدة اإلرجا،زيدة لللديهم  م  كتي  )اإلادلي ديد  الاطد س( أثكدي، صجدوده فد  إرجاتد ا صت ج 
 ف  بكي، مايهلم اإلالي صال شف  كهي.

  
 ضدد   الحاومددة الم دد ية مددؤتمً ا بم دد  الج يدد س لمصددلح الاددييا  1911صفدد   دديي 

ين  كوارهددي )صجددو  م ا دديس أحددوال فددالضب الشددلخ  طبددًة  دد  اإلصددلح االجتمددي   ادد
 الزمين صالماين ف  تطس،ق أحايي الش  ة الغ ا،(.
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صقدد  د ددي إلددب تدد ابب بلصس اممددوال ال ددغ، س صارشددي، م دد   صطكدد ا صحدديب  الخمدد  
صم يب  الملا ا ا صألَّف ف  ذلك اتيًبي باكدوان "أذ  الخمد  صم ديباه"ا صابتادع صدوتر  

هددددي صاصددددلح أحوالهددددي صبفادددد  شددددارهيا ص دددديبض زصاج ب دددد صبس الاكييددددة بدددديلم أس صتاالم
 الم  ي،  م  امجكسلي .

  
 الشلخ الم ب   

ح،ددث  دديلج فلدد  أادديل،ب  1903ص قدد  اتددب اتيًبددي باكددوان ) كلددة المددؤدب، ( طربددع  دديي 
 المحيصبس صاالاتكتيج ب اًل م  الحا  صالتاض،  ف  الت بيس.

  
ضير  لاغدة اإلرجا،زيدةا صأادس م بادًة كمي ألف اتي  )م ش  المت جم(؛ ممي ي ل  اب إت

ل،الة امَّيهي اإل  ادية الا،الدة يدتاام ف،هدي امزه يدون الاغدة الا رلدلةا ص ضد  مدؤتمً ا اس،دً ا 
ألضددب فلدد   طبددًة جيماددًة فدد  إصددلح الت بلددة  1911فدد  م يكددة المك ددوبس فدد  فس ايدد  

 صالتاالم.
  

الدذي  يض د صن  -الكديبه،  صق  تطاع جيصيش إلدب ا تلديب  د د مد  الطدل  امزهد ي، 
صابايلهم ف  با ي  إلب أصبصبيا صايره البا ي  تليف  م  ال المد ابس مدي  -م بات 

  ا امزه ا صرجا جيصيش ف  جمدع التس  دي  اللزمدة لكاضدي  أصل با دة أزه يدة  ادب 
ردده مدد  ثلثددة طددل  ادديف صا إلددب ف رلددي فدد  ) ي(ا 1911راضددة اممددة إلددب ف رلدديا صت وَّ

جددديصيشا صادددين الهددد   مددد  هدددذه البا دددة الوقدددو   ادددب أاددديل،ب التاادددلم  صادددين ماهدددم
الح ي ة للطبضهي هؤال، المبا ون فد  الجيمادة امزه يدة حتدب ت دبا   د يًةا  ،د  أن 

 هذا المش صع توقف با  اا  جيصيش إلب ت الي با  الت ،،ق  ال  صمحيببت .
  

ة صالتااددلما فااددك   إللدد  صبادد   ددودس جدديصيش بأ  ال صلددة أن تكتاددع بخس تدد  فدد  الت بلدد
ل  اكة ) ي(ا صذلك صفق  طة لمحو امملة 1925هد= 1344مك ب م ي  التاالم امصَّ

صتوادددلع دا ددد س التاادددلما فيادددت مل مدددي ادددين قددد  بددد أه مددد  طددد ق اإلصدددلح فددد  الت بلدددة 
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صالتااددلما فا ددذ يجددو  الددسلد صيركشددط المدد ابس صي ددع الخطددب لاكهددوض بدديلتاالم حتددب 
 صافيه أجا .

  
بحاددددم ثضيفتدددد  الا بلددددة اإلاددددلملة صات دددديل  بمكدددديهج التااددددلم الح ي ددددة  -اددددين جدددديصيشص 

يؤم  بدان اممدم ال تدكه  إال بيلت بلدة صالتاادلما صلدم يشدغا   ماد  فد  ج يد س  -الغ بلة
)الاوا،(    ال  وس إلب إصلح التاالما فارشا الم باة اإل  ادية اكواٍس صديلحٍة يكلدج 

اددين جدديصيش يضددوي بيلتدد بيس ف،هددي بكالدد ا صياددتا أبوابهددي فدد   ا،هددي التااددلم ال دديروغا ص 
 إجيزا  ال لف لاطل  حتب ال ت لع أصقيتهم فلمي ال يا، .

  
صد ي جيصيش إلب إصلح مكيهج التاالم صالاكيية بيلت بلة ااايس لاتاالم صبفع ملدتو  

هدديجم مكدديهج الضدي م،   اددب الامالدة التاالملددة صام ددذ بيماديل،ب الح ي ددة فدد  الت بلدةا ص 
التاادددلم الضي مدددة؛ من االحدددتلل هدددو الدددذغ ص ددداهي صأشددد    ادددب تكا،دددذهيا صد دددي إلدددب 
التواع ف  التاالم الزبا   صال دكي  ا ص مدل  ادب إكمديل الدكضص فد  بد امج مد ابس 
بيلحاومةا صحميية الطل  م  مكيهج التاالم امجكس  بإرشي،   د م  الم ابس ت ون 

 تحه ب ييت .
  

  إلددب إصددلح التااددلما فشددماه تطددوي  التااددلم بدديمزه  صاد دديل الااددوي صامتدد   د وتدد
الا  ية  م  مكيهج ا صفتا أبوا  الم باة اإل  ادية الت  أرشاهي لطل  امزهد ا 

 صاين م  ب،  م  تاام ف،هي ط  حل، .
  

 أ لق  صصفيت 
ا امدي كين الشلخ ص يًحي ف  ال  با  ؛ صلذلك ا    محيكميت  صا    ااكيه اللجون 

 اتلم بخاة ال صح صالظل ال يما  الجيلس امي اين أب  الكاس.
  

كددين الشددلخ فدد  اددكوات  ام ،دد س ي  ددب أادد س زم،ددل جهدديده محمدد  ف يدد  الددذغ تددوف    فدد  
(ا ثدددم ادددين  الددد  أن يضدددوي  ادددب ب ييدددة أاددد س ال دددحا  1920 -1339بددد ل،  ادددكة )
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لامددل المت ددل صافدديه امجددل المجيهد  أمدد،  ال افادد  الددذغ ترددوف  قسادد ا صفدد   مدد س هددذا ا
مدد   25هددد= الموافددق 1347مدد  شددعبين  13المحتددوي فدد  فجدد  يددوي الجماددة الموافددق )

 ي(ا تيبًاي ذا    ط ًس صا، ًس ط،بًة مجليل أمت .1929يكيي  
  ـــــــــــــــ
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 الرافعي.. الحكمة في أجمل بيان
 
 توطئة  -
 رشات  صحليت  -
 ب ايت  صارطلق  -
 ه بيلت ا ثضيفت  صتاث   -
 امي  أد  "ال افا " -
 مايبل ال افا  امدبلة -
 إرتيج  امدب  صالا  غ  -
 لميذا يحيصلون إهيلة الت ا   اب أدب   -
 اوبغ امصلا م  غ المول ا إالم  الوط  صالاض، س. •   
 رمَّي ثضيفت  با يم،ت  صق ا،ات  م  اتب الت ا  صالض ا،ا  المت جمة.• 
 م صالسل ة الكسوية ف  الم تبة امصلب م  ثضيفت  صف  ه.ص ع الض  ن ال  ي• 
  يش  اايفي ف  طكطي با،ً ا    أ وا، ال حيفة.• 
    
 
 أ. م طاب صيدق ال افا  
 توطئة 

ي فضد   اممدة اإلادلملة باًكدي مد  أبادين 1937مد  مدييو  10ف  صبيح يدوي اإلثكد،  
ف ددْه مد  أدب ي هدديا صايتًبدي فدد  الطبضدة امصلددب مدد  امد  الا بد ا صأديًبددي مد  أباددل مد      

 ي حم   . -كتيبهي مكذ أق ي   وبهيا ذلك هو "م طاب صيدق ال افا "
 

 دديش ال جددل فدد  فتدد س زمكلددة ابتاادده ف،هددي د دديص  التج يدد ا صمحيصلددة ادداخ اممددة  دد  
هويتهدديا فددثلب  اددب رالدد  أن يجاددل مدد  قامدد  اددلًحي يددذصد بدد   دد  هددذه الاغددةا صح  بددة 

لي ددهي؛ مدد  أجددل أن يهددزي الالددين الا بدد  هددذه الارجمددة الملددتا بةا صأن يحمدد  بهددي ح
 يرا،  إلب لغة الض  ن مايرتهي الم موقة.
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طمدس ماديلم هدذه الاغدة صمحدو  -م  أ  ا، الا بلة ق يًمي صحد يً ي -لض  حيصل المبطاون 

 ثيبهديا صاهيلدة التد ا   ا،هديا صادكا ض ف،هددي لدبا  الحدواد  مد  حلديس ال احدل صأدبدد  
  هددذا ال دد د.. صيسدد ص أن "م ددطاب صدديدق ال افادد " لددم يادد  مبيلًغددي  كدد مي قدديل: فدد

"الات  يوي إذا ذرك  فل  "ال افا " قيل الكديس: هدو الحامدة الايللدة م دو ة فد  أجمدل 
 قيلب م  السلين" 

  
 
 رشات  صحليت  
 

صل  "م طاب صيدق ال افا "  اب  اي  الك،ل ف  ق يدة )بهتدلم( إحد   قد   م يكدة 
ي مبوي  اوبيَّ، ؛ ح،ث يت ل رلب أا س صالد ه 1880ا،وبلة بم   ف  يكيي   يي الض

فد  رلدب طويدل مد  أهدل  -ب      دكهم -بام  ب   س    ب   م  ب  الخطي 
الا ددل صال  امددة صالاضدد  فدد  الدد ي .. صقدد  صفدد  مدد   ل ال افادد  إلددب م دد  طي اددة اس،دد س 

"أبد  حكلادة الكامدين"ا حتدب  ل اممد   اشتغاوا ف  الض ي،  اب مذهب اإلميي ام ظدم
إلددب أن اجتمددع مددكهم فدد  صقدده صاحددٍ  أبباددون قي ددًلي فدد  مختاددف المحدديكم الم دد يةا 
ادددً ا  اددد،هما صقددد  تكبددد  الادددوبد "ك صمددد " لدددذلكا  صأصشددداه صظدددي ف الض دددي، أن ت دددون ح 

 صأثستهي ف  با  تضيبي  إلب صزابس الخيبجلة الس يطيرلة.
 

" س  ال زاق اا،  ال افا "ا ف ين ب لًلي لامحيكم الش علة ف   أمي صال  "ال افا " الشلخ
ك ،ددد  مددد  امقددديللم الم ددد يةا صقددد  اادددتض  بددد  المضددديي ب لًلدددي لمحامدددة طكطدددي الشددد علةا 
صهكددديل ايرددده إقيمتددد  حتدددب صفيتددد ا صف،هدددي دبج "م دددطاب صددديدق" صا وتددد  ال يا فدددون 

  ، هيا صال يبغون  كهي حواًل. 
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الطدو  ا صترد  ب "أادمي،"ا صأصداهي مد  حادب.. ادا  أبوهدي  أمي صال ت  فه  مد  أاد س
الشددلخ "الطددو  " فدد  م دد  قسددل أن يت ددل رلددسهم بددثل ال افادد ا صهدد  أادد س اشددته  
أف ادهددددي بيالشددددتغيل بيلتجدددديبس ص دددد صبهيا صالددددب هددددذه امادددد س الموبقددددة الادددد صع يكتمددددد  

ادددم رشدددا؛ "م دددطاب صددديدق"ا صفددد  فكي هدددي دبجا ص ادددب ال ضيفدددة اللدددي  س ماددد س أهدددل الا
فيادددتمع مددد  أبلددد  أصل مدددي اادددتمع إلدددب تاددديللم الددد ي ا صجمدددع الضددد  ن حاًظدددي صهدددو دصن 
الايش سا فام ي  ل الم باة إال با مي جيصز الايش س بلدكة أص اثكتد، ا صفد  اللدكة التد  

 يًمي أصيب  م ض )التلاو ، ( فمي  17ريل ف،هي ال افا  الشهيدس االبت ا لة صاك  يومئٍذ 
قدد  تدد ل فدد  أ  دديب  أثددً ا صصقددً ا فدد  أذرلدد  لددم يددزل ياددير  مكدد  حتددب فضدد  رجددي مكدد  إال ص 

حياة اللمع صهدو لدم يجديصز ال لثد،  باد ا صايرده بدوادب هدذه الاادة هد  التد  صد فت  
   إتميي تاالم  با  االبت ا لةا فيرضطع إلب م بات  الت  أرشداهي لكالد  صأ د  ب امجهدي 

  اددب ماتبددة صالدد ه الحيفاددة التدد  تجمددع رددوادب بكالدد ؛ ف ددين هددو المااددم صالتام،ددذا فاكددبَّ 
كتب الاض  صال ي  صالا بلة؛ فياتو سهي صباح يطاب المزي ا صايره  ات  اسًبي بي   ب،ك  
صب،  مخيلطة الكيسا ف يره ماتست  ه  درليه الت  يعلشهي صرياهي ريا ا صجوهي جدوها 

م يبها صق  ظل  اب دأب  ف  الض ا، س صاالطلع إلب   د  يدوي صأهاهي صحست  ص لر  صار
اددي ي  ال ياددل صال يمددل ااردد  فدد  التااددلم شدديٍد ال يدد   أردد   8فدد   مدد ها يضدد أ اددل يددوي 

 صصل إلب  يية.
  
 
 ب ايت  صارطلق  
 

بدد أ "ال افادد " حليتدد  امدبلددة شددي ً اا صاددين ال يتجدديصز التيادداة  شدد س مدد   مدد ها صأ ددذ 
 ردذالا صقد  أ د ج الجدز، امصل  يكش  شا ه صمضيالت  فد  المجدل  التد  ايرده ت د ب

يا ثم تله الجز ن ال ير  صال يلثا صمد  هكدي د دل "ال افاد " إلدب 1900م  ديوار  اكة 
مجدددديل الشدددده س امدبلددددة؛ إذ تسكددددب رشدددد  شددددا ه الشددددلخ "ريصددددلف البدددديزج " فدددد  مجاددددة 

 ي.1903)ال لي،( اكة 
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فد  تديبيخ  دا  يا ثدم اتدب 1908ثم أ  ج "ال افا " با  ذلك ديدوان )الكظد ا ( ادكة 
الا   صا جيز الض  ن صالسل ة الكسويةا صأ ي  إلب الا بلة فًكي ج يً ا مد  فكدون الك د  
لددم يلددبض  إللدد  أحدد ا صهددو فدد  ال ادديلة امدبلددة صذلددك مدد   ددلل اتبدد  ال لثددة "باددي ل 
امحددزان" ص"اللددحي  امحمدد " ص"أصباق الددوبد"ا صمدد  اإلرتدديج المتم،ددز لا افادد  اتيبدديه: 

 ية الض  ن"ا ص"صح  الضام" "تحه با
 
 ثضيفت  صتاث ه بيلت ا  
 

 اددب الدد  م مدد  أن "ال افادد " دبس الاغددة الا رلددلة فدد  الم باددة االبت ا لددة إال أرهددي لددم 
تجدد   الدد  إال قادد،ًلا بددل أ ددذ "ال افادد " يكمدد  ثضيفتدد  با دديم،ت  امددي ذا رددي ادديبًضيا صقدد  

ب باد  الضد ا،ا  المت جمدةا ل د  ص ع اتدب التد ا  أايًادي صمحدوًبا لهدي بيإل ديفة إلد
ظددل التدد ا  ربًاددي ث ي،ددي يكهددل مكدد  حتددب إردد  ااددتطيع با ددل   أن ياتددب "تدديبيخ  دا  

 الا  " م  صح  ذاك ت  الت  جمع ف،هي شتي  ق ا،ات .
 

صهذا مي أشديب إللد  امادتيذ "ادا  الا يدين" فد  مض مدة اتيبد  )حلديس ال افاد (: "صهممده 
كدد  لددم أفاددلا صهممدده أن أ  فدد  بكالدد  فاددم أباددلا ثددم  ددزص  أن أاددال "ال افادد "ا صل 

ذلددك إلددب ذاكدد س "ال افادد " صادد  ة حاظدد  فضادده متا قددي  قدد    فهددي فدد  اددك،  متبي دد س 
فو تهددي حيفظددة صاعلددةا صاددين ملددتح،ًل  الدد  أن يجمادد ا لددو لددم ترجمددع لدد  الددذاك س مدد  

 ذا  رالهي".
 

ب أن ياتب اتيًبي م  ذاك ت ا يضع ف  صهاذا صصل "ال افا " بامق ثضيفت  ف  الت ا  إل
ثلثدة مجاد ا ا صمدي هدو إال توف،دق   لد ؛ أ يرد   ادب أن يبادث أبصع امد  فد  هدذه 

 اممة م  ج ي .
 

صيت ا هذا م   لل قول  مح هم: "صمي أب  أحدً ا ياادا فد  ال تيبدة صالتداللف إال إذا 
امددي تحاددم المحدديكم بيمشددغيل  حاددم  اددب رالدد  حاًمددي ريفددًذا بيمشددغيل الشدديقة امدبلددةا
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الشيقة الس رلةا فيحام  اب رالك بيمشغيل الشيقة ادكت،  أص ثلثًدي فد  ادج  الجديح  
 أص أد  أب  الال، الما   أص  ، همي".

 
صمدد  هكددي رامددس الددف اددين "ال افادد " ح يً ددي  اددب أن ت ددون اتددب التدد ا  فدد  مض مددة 

ب  ادددب باددد  أصددد،ل صتددد ا  زا ددد  ثضيفدددة ال اباددد،  لاغدددة صاآلدا ؛ حتدددب ي ت دددز امديددد
يحملدد  مدد  اددل امف دديب الوافدد س التدد  قدد  تا ددف بدد  صتجاددل مكدد  للدديًري لااجمددةا امددي 
حددد   مدددع ال  ددد س ممددد  ارلددداخوا مددد  تددد اثهم صحددديصلوا أن يكددديلوا مددد  هدددذه الاغدددة صمددد  
أصيلتهيا صقد  صقدف "ال فاد " مصدحي  هدذه الد  وا  بيلم صديدا صقيمده ب،كد  صب،دكهم 

  ي هي "ال افا " م افًاي    الا بلة صاإلالي دفيع الملتم،ه.مايبل أدبلةا 
  
 

 امي  أد  "ال افا "
 

 رلتطلع أن رس،  أهم اللمي  صالملما الت  تم،ز بهي أد  "ال افا " امي يا :
 

 أصاًل: امصيلة اإلالملة:
مددد  أصلدددب اللدددمي  صأب زهدددي صأص دددحهي فددد   دا  "ال افاددد " اللدددمة اإلادددلملةا صهددد  

مكددذ رشددات  صحتددب مميتدد .. فس،تدد  الددذغ رشددا فلدد   دد س فلدد  الدد صح اإلاددلملةا تت ددا 
صظدل ريشدًئي ماهدي محيًطددي بهدي فد  اددل أطدواب حليتد ا صرد   اللددمة اإلادلملة فد  رضدد ه 
صثضيفت ا صف  إب ا  ؛ صهو مي ي ل  اب أر  اين يبغ  صجد  ببد  فد  اتيبيتد ا صمد  هكدي 

: إر  أ اق أمًل اس،ً ا  اب   س هذه الماير   اَّق  اب رش، ه "ببكي إييل ر  و" فضيل
فدد  راددوس الددكش، الملدداما فيل جددل لددم ياتددب لشدده س صال لمدديل صال لمك ددب؛ صارمددي اددين 

 اإلالي هو دافا  صموجه .
 

 ثيرًلي: أصيلة الماير  صاملايظ:
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إن م  يض أ أد  "ال افا " صيتما  ف  امو مايرل  صدقدة ألايظد  يضدول: إن هدذا ال جدل 
اْش ف  الض ن الاش ي ؛ صارمي  ديش مايصدً ا لاجديح  صابد  المضادع صبد يع الزمدينا لم ي

صال ل،ل  اب ذلدك أرد  مدي صرجد  أديدب مايصد  لد  قديب  أاداوب  أص لغتد  أص فكد ا صادين 
هذا دافًاي لوجود أ د ا، ا ،د ي  لد ا بدل لضد   ديداه ال  ،د  مد  أدبدي،   د ه حل،دي صم،تًديا 

ًيددي أهادد  فدد  صفيتدد ا إال بجددل صاحدد  اتددب ب الددة إلددب صلددم يددذهب صاحدد  مدد    ددوم  ماز 
 صل ه؛ هو ال اتوب "ط  حل، ".

 
 ثيلً ي: الضوس ف  الحق:

الضوس ف  الحق امة بيبزس ف  أد  "ال افا " صف  اتيبيت ا فسد  م أن "الاضديد" قديل  كد  
يوًمددي: "إردد  ل،تاتددق لهددذا ال يتددب مدد  أادديل،ب السلددين مددي يتاتددق م ادد  ل يتددب مدد  اتددي  

ا بلدة فد  صد ب أييمهدي"ا إال أن هدذا لدم يرغاد  لااضديد أن يتكيصلد  "ال افاد " بكضد  شدد ي  ال
فلمي با ؛ ح ًصي مك   اب ف  ت ا امدي أركدي لدم رجد  فد  اتيبيتد  م اهكدة محد  صال  وًفدي 
مد  أحد ا لضد  ادين الاضديد ايتدب الوفد  امصلا إال أن "ال افاد " لدم يهبد ا صادين " سد   

اددكا إال أردد  لددم يلددام مدد  قاددم "ال افادد "ا هددذه أبدد ز اددمة فدد  أد   فلادد " شددي   الم
 "ال افا " صه  ت فل .

 
 * الكض   ك  ال افا :

كيردده بدد ايي  الكضدد   كدد  "ال افادد " بادد  المضدديال  التدد  اددين يكشدد هي فدد  المجددل  
صالج ا   الت  ايره تكتشد  فد    د ها صمد  أشده هي: مضديل رشد ه فد  الج يد سا يحمدل 

 جيماة صأايتذتهي صمكهج امد  ف،هي.فل   اب ال
 
م  أب ز رض ه )تحه باية الض ان( ص) ادب اللداود(ا صقد  ارتضد  "طد  حلد، " صمكهجد   -

 كتي  )الشا  الجيها ( ف  اتيب  امصلا ب،كمي ارتض  الاضيد ف  اتيب  ال ير .
 
ف،هيا صيكضد  اين "ال افا " يكتض  الماير  صاملايظ م  ريحلة ملتو  تاللاهي صاالبت يب  -

 الت  اب الضسلا ف  املايظ صالماير ا امي اين يكض  ا ط ا  الضواف  صثضل املايظ.
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ادين "ال افادد "  كلًاددي  ادب "طدد  حلدد، "ا امدي اددين  كلًاددي  ادب "الاضدديد"ا صأ ددذ  الدد   -

بادد  العبدديبا  الضياددلة التدد  اتسهددي لااضدديد فدد  اتيبدد  ) اددب اللدداود(ا التدد  اددين مدد  
قام "ال افا "  كهي ص   الخوض ف،هيا صلكضت   أك   م  مكهجد  فد   امصلب أن يلمو

الكض  صرضول: ايره لا افا   ، س صا ت اد بيلكاس  ر فده مد   دلل رضد ه الدلذعا صادين 
فل  ح ص  ادب الاغدة مد  جهدة الحد ص  ادب الد ي ا صادين يدؤم  بدذلكا ف دين بدذلك 

   د ا ف دين ي د   ادل م د   ريقً ا حيد الالين يغيب  اب أدب  مكهدي امدي يغديب  ادب
 تطيصل  ال ا صال يخشب ف    لوم  ال م".

 
: "إركدي فد  هدذا ال تدي  -مس،ًكدي مكهجد  -فهو يضول ف  مض مة اتيب  )تحده بايدة الضد  ن(

رامل  اب إاضيط ف  س  ط سا صاذ ه  قيمه ال،وي بالن الدذغ را فد ا فضد  ت دون  دً ا 
 فلم  ال را ف  صرح  ر د  اب هذا".

 
ل افا " بهذه ال امي  الموجزس ق  ح د مكهج  ف  الكض  ببليطة صص دوحا فهدل هكديل "ا

 مكهج رض غ أبقب م  هذا المكهج  
رخادص إلددب أن الكضدد   كدد  "ال افادد " افتدد ض أصدديلة الا دد س صالاغددة  دد  المسدد ع صاللدد،  
حلب امصول الكض ية ال حلحة الت  تزبع الضيبغ،  ك  الكض .. صال افا  ف  ال هذا 

 إرمي يكض  م   لل اللمة اإلالملة الت  تللط   ال .
  
 

 مايبل ال افا  امدبلة
 

لض   يش "ال افا " ف      ا   فل  أدعلدي، التج يد  صرسدذ الضد يما بدل صقدف ال افاد  
صحدد ه فدد  الم،دد ان مدد افًايا ال يلددتك  إال  اددب ببدد ا صمددي صهبدد  مدد   اددما ف ددين يبدديبز 

لمجددل  صالمطسو ددي  بدد  م أردد  اددين يعددلش فدد  ال  ،دد  مددكهم فدد  ادديحة ال ددحف صا
)طكطي( با،ً ا    أ وا، ال دحيفة صالمجدل  ال  ،د س التد  ادين يلدلط   ا،هدي أم ديل 
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هؤال،ا ف ين ياتم   اب م تب  البللب الذغ اين يتضي ديه مد  المحامدة امهالدةا التد  
ديكد  يا  دين كين يامل بهي؛ لذلك رج ه لم يكيفق صلم ي ا،  فد  مايباد ا من  دم، ه ص 

  ال   وض هذه المايبل.
 

صم  هكي ايرده الماديبل التد   ي دهي "ال افاد " مدع "طد  حلد، " ص"الاضديد"ا ص"ادلمة 
مواددب" ص"زادد  مبدديبل" ص" سدد     فلادد "ا صان ايردده مايبادد  مددع الاضدديد أشدده  هددذه 

ضد ا المايبلا إال أن ماظمهي ايره م  مكطاق إيمير  بمكهج  صط يضت  ف  اإلبد اع صالك
صاالحتمي، بيلت ا  الا بد  امصد،ل.. امدي أادس ال افاد  بتادك الماديبل مكهجد  الكضد غ 

 م   لل أب ز اتب ا صه : )تحه باية الض  ن(ا ص) اب اللاوب(.
 

أمي أب ز مايبل ال افا  الااملةا الت  يتا،  اإلشيبس إل،هي بش ، م  التا ،ل باد  أن 
ال  ،ددد ي  ال،دددوي ال يحلطدددون بتايصددد،اهي.. أهددديل  ا،هدددي الدددزم  تددد ا  الكلدددلينا بدددل إن 

صبخيصة مدي ادين ب،كد  صبد،  ادل مد  امديسد،  الد احا،  الد اتوب "طد  حلد، " صامادتيذ 
 "عبيس محمود الاضيد"  اب التوال .

 
 * ما اة "ال افا " مع "ط  حل، ": 

ب أ  الما اة ح،كمي أص ب ال افا  اتيب  )تيبيخ  دا  الا  (ا صارتض ه "طد  حلد، "ا 
ي بمضديل رشد ه بيلج يد سا 1912الذغ اين ال يزال طيلب  ام فد  ذلدك الحد،  فد   ديي 

 مس ًيي أر  لم ياهم م  هذا ال تي  ح ًفي صاحً ا.
 

ي فضديل 1926صأا هي ال افا  فد  رالد ا صان ادين "طد  حلد، " قد   ديد باد  ذلدك  ديي 
لدد  تددداث،   دد  ذا  ال تددي : إن "ال افاددد " قدد  فطدد  فددد  اتيبدد  لمددي يماددد  أن ياددون  ا

 الض ص صارتحيل الشا   ك  الض مي،ا امي فط  مشلي، أ    المة" 
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صبدد أ  الما اددة فدد  االحتدد اي ح،كمددي أصدد ب ال افادد  اتيبدد  )باددي ل امحددزان( صااددتضسا  
"ط  حل، " بتض يم ش ي ا ارتهب فل  لاضدول: "إن ادل جمادة مد  هدذا ال تدي  تبادث فد  

 رال  شاوًبا مؤلًمي" 
ا " بج ي س "اللليا  "اي ً ا بضول : "لض  اتسه باي ل امحزان ف  اتة صبد  ال  "ال اف

ص ش ي  يوًميا فيكتب أره م اهي ف  اتة ص ش ي  شهً اا صأرده فديبس لهدذا الامدلا صأردي 
مشغول با ميل ا ، س ال ت ع ل  م  الكشيط صال مد  الوقده إال قاد،ًل .. هاردذا أتحد ال 

 أن تات  بم اهي أص با ل م  م اهي".
 

صاشددددت   الما اددددة صزاد   كًاددددي ح،كمددددي أصدددد ب الدددد اتوب "طدددد  حلدددد، " اتيبدددد  "الشددددا  
الجيها "ا صأح   ال جة الما صفةا صارس   "ال افا " يك د بمي جي، بهذا ال تي  صفك ه 
ف ددًل ف ددًلا حتددب اجتمددع لدد  مدد  ذلددك اادد  اتددي  أطاددق  الدد   كددوان )تحدده بايددة 

 ي(.1926لات س ) يي الض  ن(ا الذغ اين ح يث الكيس ف  تاك ا
 

 * ما اة ال افا  مع الاضيد: 
" "ال افا "َّ بارد  صا دع باديلة الدزعلم "ادا  ز ادول" فد  تضد ي   ب أ  ح،كمي اتهم "الاضيدر
كتي  ال افا  )إ جيز الض  ن( بضول  إن قول "اا  ز اول"    ال تدي  إرد  )تكزيدل مد  

بد،  الضد ا، .. هدذه العبديبس مد  التكزيل أص ادبس مد  ردوب الدذا  الحادلم( ل،د صج ال تدي  
 ا ت اع ال افا  صللله م  ي اع الزعلم "اا  ز اول" 

 
صي افع ال افا     هذا االتهيي بضول  لام حوي محم  اا،  الا يين: "صهل تظ  أن قوس 

 ف  امبض تلتطلع أن تلخ  ااً ا لضسول مي قيلا لوال أن هذا ا تضيده".
 

"الاضيد" ل  إلب أن الاضيد اين هو ايتب الوف  امصلا صأبجع "ال افا " اللسب ف  اتهيي 
صأن ااً ا اين ق  أطاق  ال  لضب )جبيب الضام(ا صال يضسل "الاضديد" مكيفًلدي لد  فد  حدب 

 "اا " صاي يبه ل . 
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صقد  أ ددذ  الما ادة طيباهددي الاكلدف ح،كمددي شد  "الاضدديد" حمادة شدداوا،  الد  فدد  اتيبدد  
ضيد فل  أد  "ال افا " بحماة شاوا، ج ده ف،هدي مد  يا صتكيصل الا1921)ال يوان( اكة 

كدددل م،ددددزس .. صشددددم  "ال افاددد "  دددد  اددددي  ه  ادددب إث هددددي صتكدددديصل الاضددديد بلالدددداة مدددد  
المضدديال  تحدده  كددوان ) اددب اللدداود( باادداو  حدديد اددين أقدد   إلددب الهجددي، مكدد  إلددب 

حدددما الكضددد  المو دددو   الجددديد.. صاللددداود فددد  الاغدددة هدددو الح يددد س التدددب يرشدددو  بهدددي الا
 صيلم،هي الايمة الللخ امي يضول "ال افا " ف  ش ح الاكوان.

 
صبادد  أن هدد ا  الخ ددومة ب،كهمددي بلددكوا  رشدد  الم حددوي "الزيددي " صدديحب "ال ادديلة" 
بأغ "ال افا " الحالض  فد  الاضديد الدذغ يشدتمل  ادب اادتك يب ال افاد  رالد  لداداو  

 يًمدي مد   مدود الما ادة  ادب  الكيبغ الذغ اتبا  صفيً، إلب التليما باد  ب داة  شد 
 ح  تاس،  اماتيذ اميل الكجم .

 
فض  قيل "الزيي " لا افا  صهو يحيصبه: ييصيحب )تيبيخ  دا  الا  ( .. هل تلدتطلع 

 أن تج د رالك م  ملبلي  الخ ومة صتجمل لكي بأيك الخيلص ف  الاضيد" 
ددي الاضدديد أحت مدد  صأك هدد  م ردد  شدد ي  اال تدد اد بكالدد  فاجددي  ال افادد : "أقددول الحددقا أمَّ

قا،ل اإلر ي  لغ، ها صلاا  أ ام الكديس بمادير  فد  امد  .. صأحت مد  مرد  أديدب قد  
،   م ه  اب الض ا،س صال تيبدة  ااتملك  داس امد  صبيحث ق  اات مل   س البحث ف َّ

 فل يكاك اتي  صقام".
 

 "ا صفد  أدبد  بد  ادب ح،كمي اطادع "الاضديد" فد  ال اديلة  ادب مدي تضد ي مد  بأغ "ال افاد
ذلك باد  بح،دل "ال افاد "  د   يلمكدي بد ل  ادكوا  بضولد : "إرد  اتسده  د  "ال افاد " 
م ا  أن ل  أااوًبي جزاًلا صأن ل  م  بل ة اإلرشدي، مدي يلدا   فد  الطبضدة امصلدب مد  

 كتي  الا بلة المكشئ، ". 
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 دهم: إن ادلي الاد   فد  أمي الما اة ال يل ة ف  امهملة فه  تادك التد  قديل ف،هدي با
ل  رددددْم ف دددد   بددددي  )الحاددددم( أن عبدددديبس )الضتددددل أرادددد  لاضتددددل( أباددددل مدددد  اآليددددة الض  رلددددة:  ص 

﴾ البض س:  اَّ رْم ت تَّضرون  ل يٌس ي ي أرصل   امْلب ي   ل ا  يص  ح  (؛ إذ لم يكم "ال افا " ل،ات ا 179اْلض   
بتوالع ي.ي.ش رظ ه إلب هذا  با  أن لاه اماتيذ ال س،  "محمود محم  شيك " ب ايلة

اممدد  بضولدد : "فادد   كضددك أميرددة الملددام،  جملًادديا لت تددس  فدد  الدد د  اددب هددذه ال امددة 
ال دديف س إلظهدديب صجدد  اإل جدديز فدد  اآليددة ال  يمددةا صأيدد  ياددون موقددع ال امددة الجيهالددة 

 مكهي" 
كدة فد  صااتطيع ال افا  بسل ت  أن يضوض هذا الز م م  أايا  بمضيالت : )كامدة مؤم

ل  رددددْم ف دددد   د ف،هددددي صجددددوه اإل جدددديز فدددد  اآليددددة ال  يمددددة:  ص  بد اامددددة ادددديف س(ا التدددد   دددد َّ
﴾ )البض س:  اَّ رْم ت تَّضرون  ل يٌس ي ي أرصل   امْلب ي   ل ا  يص  ح   (.179اْلض   

  
 

 إرتيج  امدب  صالا  غ 
 

ادكة إرتديج ااتطيع "ال افا "  لل فت س حليت  امدبلة التد  ت بدو  ادب  مدس صثلثد،  
مجمو ة اس، س صمهمة م  ال صاصي ا صال تب أصبحه  لمي  مم،زس فد  تديبيخ امد  

 الا ب . 
 
 ( دصاصيك  الشا ية: 1)

كين ال افاد  شدي ً ا مطسوً دي بد أ قد ض الشدا  صهدو فد  الاشد ي ا صطبدع الجدز، امصل 
ي لد  بمض مدة يا صهو با  لم يتجيصز ال يل ة صالاش ي ا صق  ق   1903م  ديوار  ف   يي 

ددل ف،هددي ماكددب الشددا  صفكوردد  صمذاهبدد  صأصل،تدد ا صتددالق رجددم ال افادد  الشددي    بيب ددة ف  
با  الجز، امصل صااتطيع بغ،   كي، أن يااه رظ  أدبدي،   د ها صاادتم   ادب دأبد  
فاص ب الجزأي  ال ير  صال يلث مد  ديوارد ا صباد  فتد س أصد ب ديدوان )الكظد ا (ا صلضدب 

يلغددة مدد   امددي، الا بلددة صأدبي هددي قددل  رظ، هدديا حتددب اتددب إللدد  اإلمدديي "ال افاد " حادديصس ب
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"محمدد   سدد ه" قددي ًل: "أاددال   أن يجاددل لاحددق مدد  للدديرك اددلًاي يمحددق البيطددلا صأن 
 يالمك ف  اآلصا   مضيي حلين ف  امصا ل".

 
 ( اتب  الك  ية: 2) 

الضوالدب الشدا ية ت د،ق قل  اهتميي "ال افا " بيلشدا   مدي ادين فد  مست  د ؛ صذلدك من 
   شاوبه الذغ ياس      اجدي  رالد  ص طد ا  قابد  صصحد  صج ارد  صصثبدي  ف د ها 
فكددزع إلددب الك دد  محدديصاًل إ دديدس الجماددة الض  رلددة إلددب مايرهددي ممددي ياتددب ال تددي  صالددكش، 
صامدبي،ا أيضد  أن  الد  باديلة يؤديهدي إلدب أدبدي، ج،اد ا صأن لد   ييدة هدو  ا،هدي أقد با 

فدد  الددذغ يلدداب إللدد  أن ياددون لهددذا الدد ي  حيبًاددي يدد فع  كدد  أاددبي  الزيددل فجاددل ه 
هي إلب مايرهيا صي د  كهيا  صالاتكة صال للا صيكاخ ف  هذه الاغة بصًحي م  بصح ا ي د 
فل يجت ئ  ا،هي مجت ئا صال يكيل مكهدي ري دلا صال يتكد ب بهدي ادي   إال ارسد   لد  يسد د 

 ة م  ال تب تاس     هذه ام  اض  ر   م  أصهيم  صياشف د ،ات ا ف تب مجمو 
  ،ون امد  ف  مطاع هذا الض نا صأهمهي: 

 
 اب  -امي يضول -تحه باية الض  ن: الما اة ب،  الض يم صالج ي : صهو اتي  صقا  -1

تسلين  اطي  المج دي ا الذي  ي ي صن با  ا هم صأهدوا هم أن يستادوا الكديس فد  ديدكهم 
فدد  امصددل مجمو ددة مضدديال  اددين يكشدد هي فدد  ال ددحف فدد  صأ لقهددم صلغددتهما صهددو 

أ ضددي   لفدد  مددع "طدد  حلدد، "ا الددذغ احتددل بده  اددب اتددي  "فدد  الشددا  الجدديها " 
 ماظم صاحي  ال تي . 

 
صحدد  الضاددم: صهددو مجمو ددة مدد  مضيالتدد  الكض يددة صاإلرشددي لة الملددتوحيس مدد  الحلدديس  -2

المتكددددديث س فدددد  الا يددددد  مددددد   االجتميعلددددة المايصددددد سا صالض ددددصا صالتددددديبيخ اإلاددددلم 
المجل  الم  ية المشهوبس ف  مطاع الض ن المي  ا م ل: ال ايلةا صالمؤي  صالسلس 

 صالمضتطف صالللياة ص ، هي.
تدددديبيخ  دا  الادددد  : صهددددو اتددددي  فدددد  ثلثددددة أجددددزا،؛ امصل: فدددد  أبددددوا  امد ا  -3

ن صالسل دة الكسويدةا صأمدي صال صايةا صال صاسا صالشواه  الشا يةا صال ير : فد  إ جديز الضد  
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ال يلددث: فضدد  ارتضددل "ال افادد " إلددب بحمددة ببدد  قسددل أن يدد   الكددوب؛ فتددولب تام،ددذه "محمدد  
اا،  الا يين" إ  اج ا  ،  أر  ريقص    المكهج الذغ  ط  ال افاد  لد  فد  مض مدة 

 الجز، امصل. 
 
إلدب لسكددين  حد يث الضمد : هدو ثددير  اتبد  الك  يدةا صقدد  أرشداه باد   ودتد  مدد  بحادة -4

يا  دد   ف،هددي شددي  س مدد  شددي  ا  لسكددين )مدد  زيدديدس(ا صاددين بدد،  قاس،همددي 1912 دديي 
 ح يث طويلا فامي  يد م  بحات  أباد أن يضولا ف ين "ح يث الضم ". 

 
ي لددد  بمض مدددة بالغدددة فددد  ماكدددب الاضددد  صاإلحلدددين  -5 اتدددي  الملددديك، : صهدددو اتدددي  قددد  

صحدد س ت بطهددي اددو  أرهددي صددوب مدد  صالتادديطف اإلرلددير ا صهددو ف ددول شددتب لددلس لدد  
اآلالي اإلرلددديرلة ال  ،ددد س املدددوان المتاددد دس الظدددلل. صقددد  أادددك  ال دددلي فلددد  إلدددب الشدددلخ 
" اددد "ا الدددذغ ي دددا  "ال افاددد " بارددد : "الجسدددل البددديذخ امشدددم فددد  هدددذه اإلرلددديرلة التددد  

ب قدديل يتخبطهددي الاضدد  بدداذاه"ا صقدد  لضدد  هددذا ال تددي  احتاددياًل اس،ددً ا مدد  أهددل امد ا حتدد
 كدد  "أحمدد  زادد " بيشددي: "لضدد  جاادده لكددي شالددس،  امددي لمرجا،ددز شالددس،  صهلجددو امددي 

 لاا رل،،  هلجو صجوت  امي لدلمين جوت ". 
 
باي ل امحزان: م  بصا دع ال افاد  ال لثدةا التد  هد  راحدي  الحدب التد  تما ده  -6

 ادي ل امحددزان قابد  صاشد اقي  بصحد ا صقد  ايرده لو دة الضطلادة صم ابتهدي أصحده إللد  ب
التدد  يضددول ف،هددي: "هدد  باددي ل امحددزانا ال مرهددي مدد  الحددزن جددي، ا صل دد  مرهددي إلددب 
امحزان ارتهها ثم مرهي م  للين اين ااًمي يتد جم  د  قادب ادين ح ًبدي؛ ثدم من هدذا 

 التيبيخ الغزل  اين يكبع ايلحليسا صاين ايلحليس مي ًلي إلب قس ". 
اددد  بادددي ل امحدددزانا صهدددو يتمحدددوب حدددول فالددداة اللدددحي  امحمددد : صقددد  جدددي، ب -7

 البغ ا صطلش الضابا صلؤي الم أس. 
 
أصباق الددوبد باددي ا  صباددي اهي: صهددو طي اددة مدد   ددواط  الددكاس المك ددوبس فدد  فالدداة  -8

الحب صالجميلا أرشاه "ال افا " لل ف حيلًة م  حيالت ا صي سده تيبيًخدي مد  تيبيخد .. 
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   اوتدد ا صيتحدد   بهددي إلددب رالدد ا أص يباددث بهددي كيردده باددي ل يكدديج  بهددي محسوبتدد  فدد
 إلب  ليلهي ف   اوس المكبا صيت ال بهي إلب طلاهي ف  جاوس امحلي. 

ااود: صهو اتي  لم ياتب  ال  اام "ال افا "؛ صارمي بمز إللد  بعبديبس إمديي  -9  اب اللَّ
لاضديد م  أ مة امد  الا ب ا صهدو عبديبس  د  مجمو دة مضديال  فد  رضد  باد  رتديج ا

 امدب . 
 لميذا يحيصلون إهيلة الت ا   اب أدب   

حديصل ال  ،د صن ممدد  لهدم م ديلا فدد  ارلدلخ اممددة الا بلدة مد  جادد هي إهيلدة التدد ا  
 اب هذا ال جل ص اب أدب ؛ مر   ث  امصيلة صاإلادلي صالمد ص،سا صمرد  لدم يكديفق فد  

 غة الت  أرزل بهي.أدب  صلم ي اه ا صلم يستل إال ابتضي، هذا ال ي  صالا
 

صال ر تددب  دد  "ال افادد " مدد  مكطاددق بافادد ا ل كهددي تددذا س لهددذه اممددة لامحيفظددة  اددب 
مايرددة امدبددي، ف،هدديا صال يك دد  صجددود الشددمس إال مدد  با،كلدد  بمدد .. فدداغ إر ددي  صأغ 

   ل أن يرهمل م ل هذا ال جلا صأن ره،ل  ال  الت ا .
هكددديل أديًبدددي  ددديش مددد افًاي  ددد  الا بلدددة فلدددي مددد  تغددديبصن  ادددب الا بلدددة صاإلادددليا إن 

صاإلالي ط،اة حليت ا صلم يجد  مد  أمتد  إال التجيهدل صالتكياد   مًطدي لحدقا صمحيصلدة 
 لطمس مايلم أديب اام  "م طا  صيدق ال افا ".

 * أهم الم اجع: 
 ال افا  صم :  س الللي هيشم.  -1
 حليس ال افا : اا،  الا يين.  -2
 : ال افا .تيبيخ  دا  الا    -3
 باي ل ال افا : ال افا .  -4
 صح  الضام: ال افا .  -5
 أصباق الوبد: ال افا .  -6
 رشاس الكض  ف  م  :  ز ال ي  امم، .   -7

  ـــــــــــــــ
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 عاشق الحرية الشاعر/ هاشم الرفاعي
 هشيي ال في ب

 توطئة • 
 المول  صالكشاس • 
 هيشم ال في   صأ  اض شا ه • 
 ال في   صبا  مي ق،ل    شا ه هيشم • 
 ق ي   مختيبس • 
 الم اجع • 
 توطئة: • 

د لض  أ  جده الح ادة اإلادلملة فد  الا د  الحد يث  د ًدا اس،دً ا مد  الشدا ا، امفدذاذ 
 الذي  حماوا  اب  يتضهم همَّ ال  وس إلحلي، أمة اإلالي ص ودس المج  اللا،ب. 

بشدددي  ية اس،ددد س تادددوق أم ددديلهما  -ا ا،مددد  رضددديد صأدبدددي، صشددد -صلضددد  شددده  لهدددم الجملدددع
ااتطي وا م   للهي ال  وس إلب مبيدئ اإلالي ص ظمت ا صحث   الملام،   اب السذل 

 م  أجل ره ة اإلالي. 
صادين مد  هددؤال، الشدا ا، شدي ٌ  فددٌذ  ظدلٌما صهددو شده،  الشدبي  ص يشددق الح يدة هيشددم 

ي اددل مدي  كدد ها فجددي،  صفيتدد  ال فدي   الددذغ لددم يمهاد  الضدد ب الوقدده ال دديف ؛ ل،سد غ لكدد
صهو دصن الخيملة صالاش ي ا إال أن هذا لم يمكا  م  أن يض ي لكي بصا ع شا ية أربا  
 دد  قاددب شددي   م هددف الحددسا ميلددٍك مدصا  فكدد ا مخاددٍص ل يكدد  صممتدد ا حتددب قدديل 

  ك  با هم: "لو  يش هيشم ال في   إلب ا  ال لث،  ل ين أشا  أهل زمير ". 
 لكشاس: المول  صا• 

ف  ق ية "إرشيص ال مل" ف  محيفظة الش الة بجمهوبية م   الا بلة اين مول ه ف  
ي. صهو "الل،  ب  جيمع ب  هيشم ب  م طاب ال فدي  "ا 1935مكت ف ميبس  يي 

مؤادس الط يضدة ال فيعلدةا  -يكته  رلب  إلب اإلميي أب  العبيس أحم  ال في   ال س، 
"ا صب  بيددديدس الط يضدددة  ددد  أبلددد   ددد  جددد ها صادددين صصالدد ه هدددو الشدددلخ "جددديمع ال فدددي  
يا صادين الشدي   فد  ال ابادة  شد س مد   مد ها 1943شي ً ا مت وًفيا صقد  تردوف   ديي 
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تلمًكدددي بددد ا فضددد  ادددين أحددد  الاامدددي،  -هيشدددم ال فدددي   -صقددد  اشدددته  الشدددي   بيادددم جددد ه
 الا ل، م  أ لي الت و  اللك . 

ب الشلخ "محم    مين"ا ثدم التحدق الشدي   حا  الض  ن ال  يم ف  ا  مبا س ف  مات
فدد  صددبيه بدديلتاالم الم بادد ا صل كدد  ت ادد  صهددو  اددب أبددوا  الشددهيدس االبت ا لددة "رظدديي 

بماهدد  الزقدديزيق الدد يك ا صقدد  أم ددب بدد  الشددي   تلددع  1947قدد يم"ا ثددم التحددق  دديي 
 ي. 1956إلب  يي  1947اكوا  ايماة م   يي 

يا صل كددد  لدددم يدددتم ال باادددة بهددديا ح،دددث تردددوف  قسدددل ثدددم التحدددق الشدددي   باالدددة داب الاادددو 
ي صهدو فد  اد  1959التخ جا صاين ذلك يوي امبباي، الموافق امصل مد  شده  يول،دو 

 ال اباة صالاش ي ا صاب ذهول م  أهل ق يت  صأها  صال م    فوه. 
 هيشم ال في  .. صأ  اض شا ه • 

م  أن حليت  الشدا ية لدم تدزد  بيل  م م  ح اثة ا  الشي   "هيشم ال في  "ا صبيل  م
 اب الاش  اكوا  إال أن تكوً ي اس،ً ا ف  أ  ا   الشا ية يروح  بموهبة شا ية  ،  
 يديةا فيلمت اا ل يوان "هيشم ال في  " يج  رال  أميي ألدوان مختاادة مد  الشدا  مدي 

 ب،  الم يا صال ثي، صالوصف صالشا  الحميا  صأشايب المكيابي ....إلخ.
أن رتكدديصل باً ددي مدد  هددذه ام دد اض مدد   ددلل بادد  الكمدديذج الشددا ية مدد   صيماككددي

 شا  هيشم ال في  : 
صهد   -* ايره ب اية الشي   مع الشا  الحمياد  ح،دث رجد ه فد  أصل ق د، س اتسهدي

صالت   اق  ا،هي قي ًل )بيكوبس الشا ( يحم  س ف،هي الشبي  لاجهيد  -ق ، س "فالط، "
 فلضول:  

 أيهي البطل           صاملك حليمك صاطا  قاب صه،وري   ن الجهيد فاق ي
 ل  رضسل الهوري  -صالللف يلط هم -جي،صا ي ي صن تضللًمي فضل لهم       

 * م   الج يحة:
ا صهد  ق د، س )م د  الج يحدة( فكجد ه 1951صم  شدا ه الدوطك  ق د، س اتسهدي  ديي 

صتدذب   ،كيهدي الد موعا  يشب  م   بيلحلدكي، التد  أرهاهدي امرد،  يفدل  قاسهدي أادًبا
تك   مج هي ال ي ع ص زتهي المه بسا صيش،  ف،هي إلب ح ادة "اإل دوان الملدام، " صمدي 

 تحمَّاوه م   ذا  ف  هذه الات س الا ،بة.
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 يضول ف،هي: 
 مي با ك  ف  الا،ل إال أن أب               شبًحي باثوا  ال جب يتااَّع

 صٌب بلي ي  ال ح،ل يودع    يمش  الهويك  شيكًلي ف ار            
 ف رو  مك  محيذًبا فإذا ب                 حلكي، أرهاهي امر،  الموجع
 فهتاه مي بيل الاتيس أب  لهي              قاًبي يفل  أاًب ص ،ًكي ت فع
 م  أره يي فتيس  قيله يي فتب            إر  أري م   الت  تتوجدع

 هذان فضْ هرمي م ي  مجذع     أبا   اب مج غ صأر    زت      
 إلب قول : 

 ريديتهي: رال  ف الل ال الباي                 يج غ صال طول التاجع يكاع 
 إن اين اي،ل أن أب ك ق               م  ًب ب  ذ ب الغواية ي تدع 
 فهكي جك  قيي يلاب جيهً ا                  ف  ال ي  يضتاع الاليد صيكزع 

 وي إن راواهم                   لتشع بيلحق اللضد،  صتكسدع   دب الض
 فتحماوا ألم امذ  ببليلة                صأم هم ااس الاذا  المكزع 
 فاتب الاض، س م خ  بج اح               صالشلخ ي    بيللليط صيض ع 

 * مكيابي : 
مدد ًل فددد  االحتاددديل صلددم ياددد  الشددي   يتددد ل مكياددبة إال صيادددون لدد  ف،هدددي شددا ا رجددد ه 

ياضد  ق د، س باكدوان )الدذا   الاطد س(  -صداب    الد  صادام -بذا   م،لد ال ادول
 ي يضول ف،هي: 1951 يي 

 حتب أ ي،  بمولود آلمكة                أبجي، ماة صارجيبه دييج،هي 
 صم  تتبع تيبيخ اله   بأ                فل  الجللة ف  أامب ماير،هي 

 لة ياضب مي يمج هي               صف  ال جولة ياضب مي يزا،هي فا  البطو 
 لمي أتوا اعبًة بيلس،ه صاجتماوا             ا  يود وا الحج  امزاب مبير،هي 

 صأصشاه أن تضوي الح   ب،كهم            صالويل لاضوي إن هسه اواف،هي 
   إذ اين يس يهي    فابال   حضًكي لا مي، فتًب                أرام بحامت

 فمي م ب  ك  ف د اين ماتئًبي            إال م ب مطمئ  الكاس با ،هي  
 ي بضول : 1952كمي رج ه يس أ ق ، ت  ) ،  الهج س( 
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  ،   اب الوادغ أتب مختياًل                يحا  ال بلع بشيشة صجميال 
 لوب  ص لال هو يوي ذا   م  ب يدق  زمهم         قه صا فليًدا ف  ا

 إري لكذا  "بيلمح ي" فتلًة                   باايحهم   بوا لكي امم يال 
   جو "ل،   " هيبب،  ب يكهم            ق  فيبقوا أصحيبهم صاآلال 

 صلك  س الحق الذغ طااوا ب             بذلوا الكاوس صق موا اآلجيال 
 * ديوان ج اح م  : 

،هدي ت دوي  دق،دق لامااديس التد   يشدهي الشدي   ص يشدتهي يحتوغ  اب  شد  ق دي   صف
 1957 - 1954جموع المطيلس،  بح يدة التاس،د   د  الد أغ فد  الاتد س مدي بد،   ديم  

فجي،  هذه الض ي   تحه  غب رال  ص  س  به،س،  أقال ايهل الشدي  ا فدا  ج 
 أبصع مي ل ي ا صايره هذه الض ي   ه : 

جمديل يادود مد  بيرد صرج مدع  -زفد س -فد  ال بلدع -يردةجدلد ال ك -م   بد،  احتلل ْلد 
جمديل  -ذا يدي   ديي  دي ع -ادضوط باد  مد  أبادين الطغلدين -ال وبس ف  ببضدة الض،د 
 روا  اممة(  -... ب لس الجمهوبية

  
 * حول ق،ود الاغة الا بلة: 

د بيد ي، أن الاغة الا بلدة بهدي ق،دو  - ك مي د ي "يواف اللبي  " إلب ااتخ اي الايملة
قدد ي لكددي الشددي   ق دد، س يدد افع ف،هددي  دد  الاغددة الا بلددة  -تحددول بدد،  امديددب صالتاس،دد 

 باكوان "حول ق،ود الاغة الا بلة" يضول ف،هي: 
 أشااه ح ًبي لم ت ع أصزابهي            ت اه بال صحلاة  ثيبهي 

 صحماة حماتك الج يئة فيرس              أقلي م   ي وا صبا،ل ريبهي 
 ه ال يد مكك بطاكة          ايد  ت ل قويًة أاوابهي صبم،ه أ 

 مجًبي  أتح،ون الت ا  بضتاهي              صت مون به مهي مكهيبهي 
 صبأيه قوًمي ي هضون  ،وبهي             طاًبي صباحوا يطملون ر يبهي 

 إلب أن يضول: 
 ابهي بفًضي بايب س الض صن صبحمة               أت ي  مكهي أن تايبق د

 جزابهي  -إذا ق ه            يوًمي صصاباهي ال     -إر  أ ،ذل أن ت ون 
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 * بميد الا ،اة: 
د ي  و الشي   إلب الا ،اة صماديبي ام دلق صيحديب  الالديدا فكجد ه يخيطدب فتلدي  

فلضول ف  ق ، ت  )بميد الا ،اة(  -اللت    ج     ام  ا  اإلالملة -الجيماة
 : 1957 يي 

 ل ، ه أحسولة                 م  ت  ٍ  صمضاة ماحولة  ال تم غ
 إر  ههكي أخ صزم،ل                     أره أ ه ل  صأره زم،اة 
 رح  ف  مكهل لاااوي صللكي              ف  مبيباس فتكة م ضولة 

 فالي الشايه ت م  بكيب                  ااه تحتهي بميد الا ،اة 
 لملتهت  فلضول: صيكتض  الشبي  ا -

 صفتيل الذغ جاله إلل                 جالي  ق ، س صطوياة 
 تيف  ف  الشبي  ح،  ر اه             ال ر بغ فل  ذبس م  بجولة 
 م  يظ  المجون  اة ظل              فهو يس غ  ل ة م ذصلة 

 يطاق الك تة اللخلاة م                فل  صيزج  العبيبس المالولة 
 * أ كلة أي: 

يذا    الشي   بمحكة امح اب صاإلالم،،  ف  ادل مادين فد  ق د، س باكدوان )أ كلدة  -
ا متبًادي ف،هددي أاداو  التوبيدة الددذغ ادين ياجدا إللدد  أحليًرديا يضدول ف،هددي 1959أي( مديبس 

 اب للين مد  فضد   زصجهديا ته هد  صدغ، هيا صت  دا  صصدلة لهدي مشدوبة بدثالي مدع 
 ابكهيا فلضول: 

 ي صغ، غ إن هذا المه  يح ا  ال جي، رم ي
 م  مضاة اه   آلالي ت وب مع الملي، 
 فاصو هي لحًكي مضيطا  تاجج ف  ال مي، 
 أش صا با ك،ت  الحزيكةا ثم يغاسك  الباي، 
 صأم  اا  لالمي، الاتحث  طب اللمي، 

 رم ال تشيباك  الم ابس صالمح  
 فالو  أب اك الج اح مع الاس  

  يك م  صهسه لهي الحليس حتب أريل  اب ي
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 يي م  بأ  ال رلي صل   ل  ي   ف،هي أبيه 
 هيشم ال في  ... صبا  مي ق،ل    شا ه • 

ي أقدددددديي المجادددددس ام ادددددب لااكدددددون صاآلدا  صالااددددددوي 1959أكتدددددوب   ددددديي  27* فددددد  
 االجتميعلة حال تاب،  بجيماة الضيه سا صق ي لاحال الل، / يواف اللبي   بضول : 

  شددا ه مدد س صاحدد سا فا ددذ  بدد  صأحللدده أن   مكحكددي موهبددة فددذسا صلددم "اددمات  يكشدد
أشك ف  أن صوت  ا، تاع ب،ككي ف  ال حالا صل   الض ب أبب إال أن ياون هو رالد  
مو وع الح يث فد  هدذا الحادلا صأبدب  ا،كدي إال أن رلدمع  كد  صال رلدما ا صأال ياادو 

 ب،ككي صوت  إال ص ً  صذا يي ". 
صزيدددد  الت بلددددة صالتااددددلم صب ددددلس  -يل اماددددتيذ /كمدددديل الدددد ي  حلدددد، * صفدددد  اامتدددد  قدددد

 : -المجاس
"إن صدوبس "هيشددم ال فددي  " بيالدة هكددي... صق ددت  بيالدة فدد  اددل مادين صفدد  اددل أبض 
صف  ال راس؛ مرهي ق ة الشي  المؤم  ب يك  ص  صبت  صصطك  المكطاق ف  إ لص 

   ف  حب الوط  صالاض، س". ي ال الكغما صمرهي ق ة الشي  الذغ ي تل امريش،
 ثم يضول: 

"اددددتبضب ق ددددة "هيشددددم ال فددددي  "ا صاددددتبضب بصحدددد  تدددد فع الشددددبي  إلددددب الادددد ا، صالسددددذل 
 مت ام،   طب ج يئة شجي ة مؤمكة....". 

 ف  بثي   لهيشم ال في    -م  اوبيي -صقيل الشي   شا،ق جس غ 
 يي زه س لو أجهاه              مد  روافحهي ال جي  

 الك يطول                اب الحمب مكك الغلي   لها   
 لم أرس شاً ا ف  دمشق          اار  ال  ق الابي  
 فل  الاتوس صال جولة               صال  ي، إلب الوثي  

 إيمير  مل، الضاو                صص ق  مل، العبي  
    هيشم ال في  :  - م،  االة داب الااوي -* صقيل الشي   ال س،  " ا  الجك غ"

 لهف رال   اب ال بي المك وب             لغة الغ ب ف  ظلي الضسوب 
 لهف رال   اب الض ي  الم اب            صوحه زه س  وادغ الش صب 

 بيلماكب ف  شا ه بيب  أصس                صالملمب بيلبحت غ ال غ،  
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 ف  صفي ك الماثوب  صل غ هيشم صمي اكه إال                     صل غ
 ج ل اللبب صهو أك ي ابب                    لض    بيلكجلع الطهوب 

 لم يح ك  م  ال  ام يدغ                  أر  ب اة ب لاة البش،  الكذي  
 فم ل ال  وان ف  الخا  صأرام                ب،  صل ارهي صب،  الحوب 

    هيشم ال في  :  -  صصزي  ال ضيفة اماسقأاتيذ الشا -* صقيل د/ أحم  هلال
 فض ه جل أن ياون م يًبي                  فاض  اين محكة ص ذابي 

 فاض  اين ف حة تاهم "ال اب"              بجيً، صبهجًة صشبيبي
 صلض  اين لاا صبة ريًيي                   يتغكب بمج هي  لبي 

 إن ش ا بزًري فكحك  ال قيبي        صلض  اين صهو م ل بك،كي         
 م،د  االدة داب الاادوي امادسقا ص  دو مجمدع  -* صقيل  ك  اماتيذ/ ذا  المهك س

 : -الاغة الا بلة اماسق
 "لو  يش هيشم ال في   إلب ا  ال لث،  ل ين أشا  أهل زمير ". 

 ق ي   مختيبس: • 
 ( 1959الشا  صالحليس ) -1

ال يدددفا ت دددوبهي هدددذه الض ددد، س الطويادددة التددد  التدددزي ف،هدددي  ألدددوان الحلددديس الكيب دددة فددد 
الشددي   قيفلددة ح ددلةا أادداس لدد  اليدهددي ل،دد ح  بهددي د ددو  الضددي ا، : إن الشددا  فدد  

 بكي   الامودغ يحول دصن ح ية التاس،  صدقة الت وي . 
 )الض ، س( الشا  صالحليس 

 ألوار  ف  ببوع ظللهي فتيرة                     يبلب اللح  فوقهي 
 صيدح الط،  ف  ببيهي ترغك                 صش ا لاخم،اة الا،كيرة 

 صج   المي، بيلحليس رمي،                ط ز الاشب صالك     بار  
 صرللم مؤبج ق  تهيد                     ف  مجون ير ا ب اللك ييرة 

 الا ييرة  ب،  تاك ال بي صهذغ المغير               صال ل  صالمايت 
 ق    فه الوجود طاًل ب يًئي              حظ  مك  أن يمص بكير  
 صبأيه ال ري با،ك  صس                   لم يا  با  حيمًل أحزار  
 يتبع ال فضة ال غيب لاهو                  ق  أ  صا ف  ب، ب م، ار  
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صن ف  اصطليد ف اش              طي  بيلحق مل  ً   ي ط، ار  صيج ا
*** 

 أيهي الهيتاون بيلشا  حً ا                 صل م د وس ب  طكيرة
 ق  أت،تم ل  بكهج   يب                   يا ض ال،وي ب،ك م ااطير  

 صهج تم تواف  المتكس                      صأبكتم باامام رضير  
 ال طيرة  صتش قتم بز    قول                       مايهلم رمضتهي

 ثم قاتم م  الحليس الًمي                      صم  الواقع ااتم  الير  
 للس شاً ا صارمي هو ش ،                 فوق  الشا  بتبة صمايرة 

 ذهسه  ك  بص ة لاحون                   ي هف ال ه   ك هي  ذار  
 مين افتتير  ص ل م  أصيلة صجلل                   بهمي أظه  الز 

 إر  أب   الحليس االًمي                     حيمًل ف  يم،ك  أكاير  
 أيعلش الول،  صال ا، يمش                  ب،  جكسل  ريشً ا ا طير  

 إرمي الشا  مي ت فق  ذًبي                     ف  بكيٍ، فاحاموا بكلير  
 ال  ليالٍ  جيلس ف  حيرة  أاماوري إذا ااتطاتم ق يً ي              

 فإذا شضه الض،ود  الام                     ف  وه لم  ي وس جميل  
 إرك  مي بأيه ف  ال صض يوًمي           مي   اًبي مزاحًمي ا صارة 

*** 
 أم  الا    أن يرليق الي                  ايذج بيام ره ة شلطيرة  

 صارظ صا الف أب  وا تلجير         طيلاوا الكوب ف  ت ا  الض امب    
 اجاوا الواقع الم اد صل                   جااوا الا َّ  يلًلي ت جمير  

 باموا صوبس الحليس ل يهم                ف  جل، ب يشة فكير  
 ال أرريدغ بان تحيكوا زه،ً ا               فل  أص تضا صا حلير  

 فل تذا صا ب  ااير            باح  ه  الوقو  بيلطال البيك  
 ج دصا مي ااتطامتوا ف  الماير            صقاوا ال تحطموا أصزار  

 للله الا  س الج ي س تابب                    هي ف  جزالة صبصيرة 
 ألبلوهي م  الضواف   اوًدا                 صم  الوزن قوس صمتيرة 
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 ف     ت  ه الا،ون د ير          ال تحلطوا ت اثكي باه،ب           
 كل رهج أتب لللت   جًزا                  رال  صرزدبغ بهتير  

 ب  إر   اب الض يم مالم                   صأ   الخلص مك   ليرة 
 شبي  اإلالي  -2

ي ف  ر صس بجمعلة الشبين الملام،  لمكيقشة ارح ا  1959د ألضيهي الشي   ف  فس اي  
ي ا يلددط  ف،هددي أمجدديد أمددة اإلاددليا صماددي   امفددذاذ امصا ددلا صيدد  و الشددبي  الشددب

لااددودس إلددب تدديبيخ اللدديبض، ؛ مدد  أجددل إ دديدس بكددي، المجتمددع الملددام الضددوغ المتح دد  
 فلضول: 

 )الض ، س( 
 ما كي هذه ال رلي ق صري                        صأ  اهي ج صد  يل صري 

 فمي رل  الزمين صال رل،كي              صاط ري صحي ف م   لي،     
 حماكيهي ا،وًفي الماي                          اس ال صع تابب أن تا،كي 
 إذا   جه م  ام ميد يوًمي                 بأيه الهول صالاتا المس،كي 

 صاكي ح،  ي م،كي أريس                       تؤدبهم أبيس قيدبيكي 
 له   باًاي                     فمي رغ      الظام الجاوري تفل  قاوبكي بي

 صمي فتط الزمين ي صب حتب                 م ب بيلمج  قوي    صري 
 صأصبا ال ي   ف  ال اب قوم              صق   يشوا أ مت  اك،كي 
 ص لمك  صألم ال ح                   اؤال ال ه  أي  الملاموري  

*** 
 ي جع المي    فإر         أذص  لذلك المي   حك،كي ت   هل 

 بك،كي حابة ف  امبض ماً ي           ير  م  شبي  طيمحوري 
سل المايل             صمي   فوا او  اإلالي ديكي   شبي  ذلاوا ار

 تاه هم فارستهم ربيًتي                 ا يًمي طي  ف  ال رلي   وري 
 يٍ         فليله  ك هم ميً، ما،كي هم صبدصا الحليض مبيبا

ميًس        ي اون المايقل صالح وري   إذا شه صا الو ب ايروا ار
 صان ج َّ الملي، فل ت اهم          م  اإلشايق إال ايج يكي 
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 شبيٌ  لم تحطم  الاليل               صلم يلام إلب الخ م الا يكي 
 مدصا رواديهم مجوري  صلم تشه هم امق اح يوًمي           صق 

 صمي   فوا ام ير  مي ايٍ         صل   لاال صلغه لحوًري 
 صق  داروا با ظمهم ر ياًل         ص اًميا ال باج  هم  ،وري  

 ف،تح صن أ لًفي  ذاًبي             صياتااون مجتمًاي بزيكي 
 ي فمي   فوا الخل ة ف  بكيٍ         صال   فوا التخكث ف  بك،ك
 صلم يتش قوا بضشوب  ام           صلم يتضا صا ف  الماح يكي 
 صلم يتبجحوا ف  ال أم           ط،  ا  يضيل م ضاوري 

*** 
 كذلك أ  ج اإلالي قوم          شبيًبي مخاً ي حً ا أم،كي 
 ص ام  ال  امة الف ترسكب         فلابب أن يرضيد أص يهوري 

 فام أج  المكب إال ظكوري         د ور  م  أميٍن ايذبيٍ    
 صهيتوا ل  م  اإليمين روًبا         صق صا ب،  جكس  اللض،كي 
 أم  ي غ فارتزع ال صاا          صأب  المج  مؤتاًضي ما،كي 

 الم اجع: • 
 * ديوان هيشم ال في  . جمع صت ت،ب / محم  حل  ب يغش. 

 صت ت،ب/  س  ال حلم جيمع ال في  .  * ديوان هيشم ال في   )ام ميل ال يماة( جمع 
  ـــــــــــــــ
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 افظ العراقيحال
 

هو  س  ال حلم ب  الحل،  ب   س  ال حم  ب  أب  باد  بد  إبد اهلم ال د دغ ال ازيدير  
الا اقدد  امصددل المه اردد  الم دد غ المولدد  الشدديفا  المددذهب . اك،تدد  : أبددو الا ددل ا 

ل    ف  ال،وي الحديدغ صالاشد ي  مد  شده  جمديد  امصلدب ادكة )  صياض ب بد)زي  ال ي (.صر
 ( ه 725

 أا ت  :
إلدب أن ارتضدل صالد ه  -م  أ مديل إببدل  -أقيي أال  الحيف  الا اق  ف  ق ية بازيين 

 صهو صغ،  مع با  أق بي   إلب م   ا إذ ااتض  ف،هي صتزصج م  ام أس 
يلزهدددد  صال ددددلح م ددد ية صلدددد   لددد  الحدددديف  الا اقدددد  . صايرددده أادددد ت  ممدددد   ر فدددوا ب

صالتضو ا صق  اين مالف  مكيقب صماي   ا صايره صال ت  مم  اشته ن بيالجتهيد فد  
 العبيدا  صالض بي  مع ال س  صالضكي ة .

ه فض  ا تصَّ  بخ مة ال يلح،  ا صلالَّ م  أب ز الدذي   -مكذ ق صم  م    -أم ي صال ر
م  ابٌ  أاميه : أحم  صاكَّيه : ا تصَّ صال ه بخ متهم الشلخ الضكيصغ . صم  ث مَّ ص  ل  لامت  ج 

بددد  : بدددول  الددد ي  ا صادددذلك بكددده تددد  ب :   يجدددة ا صددديه ه  ا،هدددي :  أبدددي زب دددة ا صلاَّ
الحيف  روب ال ي  اله، م  صبزق مكهي باصالد ا صأشيب  باد  الم ديدب أنَّ لد  ابكتد،  

 أ  ي،  : جوي ية صزيكب .
 رشات  :

ل ددد  الحددديف  الا اقددد   فددد  م ددد  ا صحماددد  صالددد ه صدددغ، ًا إلدددب الشدددلخ  -امدددي ادددسق  -صر
الضكيصغ ؛ ل،بيبا  ا إذ اين الشلخ هو البش،  بوالدس الحيف  ا صهو الذغ امَّيه أي دًي ؛ 
ددع  صلدد ه ا إذ إنَّ يدد   المكددون  تخطَّاتدد  صالطاددل ل ددْم يددزل ب ْادد   صل دد َّ الوالدد  ل ددْم يضددم طددويًل م 

ا دب ذاد  ل م د  اااد  ط غَّ الاود ا   َّ السكلة ل ْم ير مدل ال  ل دْم رضدف    يل دة مد   مد ه ا ص 
دْلخ الضكديصغ هردو  الَّدذ غ اااد  صأادما  ؛  ا ب ظككدي أن  الشَّ ب ْا   بح،ل صال ه ا صالذغ يغاب   

( بما فددة الضكدديصغ صاددين يرت وق ددعر أن ه 737صذلددك من أقدد ي اددميع صجدد  لدد  اددين اددكة ) 
  التد دد إللد  ادوا، فد  حلديس صالد ه ياون ل  ح وب أص اميع م  الشلخ ا إذ اين ا ،د

 أص با ه ا صأصحي  الح يث  ك  الشلخ يلماون مك  ؛ لااو   إاكيده .
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صحا  الزي ر الض  ن  ال  يم  صالتكسل  صأك   الحيصغ م ع  باو   ال يمكة م   مد ه ا صاشدتغل 
دي إال ر دلحة  ل ْم ي     زم    ْكه  شدلخ  ف  ب ، طاب  ب بس صتح ،ل  ام الض ا،ا  ا ص 

ددة ا إذ ق دديل  ل دد ر : )) إرَّدد ر  اددم ا   ْ،دد  التاددب قا،ددل الجدد ص  ا صأردده متوقدد   م ي   الاددز  بدد  ج 
ْيث (( . صاددين قدد  اددسق لدد  أن ح دد  دبصس الاضدد   دد   الددذه  فيصدد   همَّتددك إ ل ددب اْلح 
 اددب ابدد   دد الن صالزي الامدديد محمدد  بدد  إاددحيق الساسللدد  ا صأ ددذ  دد  الشددمس بدد  

  اإلاكوغ امصول  صاين ام ،  ا ،  ال كي،  ادب فهمد  ا صيضدول الابين ا صجميل ال ي
: )) إنَّ ذهك  صحلا ال يضسل الخطا (( ا صاين الشلخ الضكديصغ فد  ادكة ادبع صثلثد،  

قدد  أاددما   اددب امم،دد  اددكج  الجدديصل  ا صالضي دد   -صهد  اللددكة التدد  مددي  ف،هددي  -
 اوروا م  أصحي  الااو   .تض  ال ي  ب  ام كي   الميل   ا ص ، همي مم   لم ي

ثمَّ ابت أ الطادب بكالد  ا صادين قد  ادمع  ادب  سد  الد حلم بد  شديه  الجدلش صابد   سد  
الهديدغ صقدد أ بكالد   اددب الشددلخ شدهي  الدد ي  بد  البيبددي ا صصدد   همَّتد  إلددب التخدد يج 

 شد صن ادكة  - ردذال-صاين ا ،  الاهج بتخ يج أحيديدث " اإلحلدي، " صلد  مد  الامد  
إدبال الاوال  ممي يما  مت اب  صم د  هدو فد  م دل ادك   إدباكد  ا فايتد  يح،دب  صق  فيت 

دا ا   يللدًي بيإلجديزس  -ب  الم د غ  صال  ،د  مد  أصدحي   -  د  م د  بص  حد يث الل  
ل م د  طادب  الد  الحديف   دل، الد ي   اب   س  الد ا م صالكج،دب بد  الادل ق ا صادين أص 

صارتادع ا صأدبل بيلضديه س أبدي الادتا الم،د صم  فداك    ب  الت امير  ف  الضيه س صب  تخ  ج
 كدد  صهددو مدد  أ ادددب مشددييخ  إاددكيدًا ا صلدددم ياددق  مدد  أصدددحي  الكج،ددب  ،دد ه ا صمددد  

 ادددب  ددديدس أهدددل  -ريصددد  الددد ي  محمددد  بددد  إادددمي ،ل اميدددوب ا صمددد  ث دددمَّ شددد َّ بحيلددد  
إل،هدي باد  ذلدك ( ا ثردمَّ  ديد  ه 754إلب الشيي قيص ًا دمشدق فد  اهي ادكة )  -الح يث 
( ا صلم تضت   بحات  ام ، س  اب دمشق ه 759( ا صثيل ة ف  اكة ) ه 758اكة ) 

( لم تخلر اكة ه 754بل بحل إلب  يلب م ن بلد الشيي ا صمكذ أصل بحاة ل  اكة ) 
دي فد  الحدج  ا فلدمع بم د  ابد   سد  الهديدغ ا  دي فد  الحد يث صام  باد هي مد  ال حادة إم 

ط صاردد  ا صبماددة أحمدد  بدد  قياددم الحدد ازغ ا صالاالدد   ا،ددل إمدديي هللامحمدد  بدد   ادد  الض
الميل لة بهي ا صبيلم يكدة الافلدف المطد غ ا صبس،ده المضد س الال د  ا صبيلخا،دل  ا،دل 
ب  عللب الالم غ ا صب مشق اب  الخبيز ا صب يلح،تهي اب  الم ال لي لة ا صالشهي  

صالجمددديل إبددد اهلم بددد  الشدددهي   المددد داصغ ا صبحادددب ادددالمين بددد  إبددد اهلم بددد  المطدددوع ا
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محمددود فدد    دد ي  بهددذه الددسلد ص ، هددي ايإلادداك بية ا صباابددك ا صحمدديس ا صحمددص ا 
تمددديي ادددتة صثلثددد،  م يكدددة . صهادددذا أصدددبا … صصدددا  ا صطددد اباس ا ص دددز س ا صرددديباس 

الح يث دي ر  صأقسل  ال  باا،ت  ا صت دا ع فلد  بصايدة صدبايدة صصديب المادول  الد  فد  
ت  صحل  ما لت  ا صاادتضيمه لد  ال  يادة فلد  ا صالتاد د باكورد  ا حت دب إي يح مشال

حتَّب قديل ابد   -امي الات   -إن  ا ، ًا م  أشلي   ايروا ي جاون إلل  ا صيكضاون  ك  
… حج  : )) صيب المكظوب إلل  ف  هذا الا  م  زم  الشلخ جميل ال ي  اماكي   

 أتض  مك  ا ص ال  تخ ج  يلب أهل    ه (( . صهامَّ ج  ًا ا صلم ر   ف  هذا الا   
 مايرت  الااملة صأقوال الاامي، فل  :

ي تس، كده المايردة الااملدة التد  تسو أهدي الحديف  الا اقد  ا صالتد  ايرده مد  توف،دق  ممي تض  
  تاديلب لدد  ا إذ أ يرد  بلدداة االطددلع ا صجدودس الض يحددة صصدداي، الدذه  صقددوس الحادد  

فادم ياد  أمديي م د   يصد ه إال  أن يخ دع لد  ادوا، مد  شد،و   صا  ة االاتح يب ا 
أص تلمذت  . صلال  مي يزي  هدذا اممد  ص دوحًي  د ض جمادة مد  أقدوال الاامدي، فلد  ا 

 م  ذلك :
. قيل شلخ  الازا ب  جمي ة : )) ال  م   ي     الحد يث فد  الد ييب الم د ية ادواه 1

ٍع (( .  فهو م َّ
ٌ  إال  هددذا ا صالضي دد   ددز  . قديل التضدد  بدد  بافددع اللدل2 د    م  : )) مددي فدد  الضدديه س مرح 

ٌ  إال   د    ال ي  اب  جمي ة (( ا فامَّي باغت  صفيس الاز  قيل : )) مي بضد  اآلن بيلضديه س مرح 
 الشلخ زي  ال ي  الا اق  (( .

ثرهي صشلخهي (( .3  . قيل اب  الجزبغ : )) حيف  ال ييب الم  ية صمرح    
صدد  الدد ي  : )) الشددلخ اإلمدديي الال مددة امصحدد  ا شددلخ الا دد  حدديف  . قدديل ابدد  ري4

،  (( .… الوقه  س المخ   ج  ا م الكيق ي   رْم   ث ْ،      شلخ اْلمرح    
دد     5 ب الكيقدد  ا مح  . قديل ابدد  قي د  شددهبة : )) الحديف  ال س،دد  الما،د  المددتض  المحد  

 ال ييب
 الم  ية ا ذص الت يرلف الما، س (( .

ا صاددين حيفظددًي متضكددًي  يبفددًي باكددون … التضدد  الايادد  : )) الحدديف  الماتمدد  ا . قدديل 6
 ا صاين ا ،  الا ي ل صالمحيا  (( .… الح يث صبيلاض  صالا بلة ص ،  ذلك ا 
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 . صقيل اب  حج  : حيف  الا   ا صقيل : )) الحيف  ال س،  شلخكي الشه،  (( .7
… الحدد يث بيلدد ييب الم ددد ية ا  شددلخ… . صقدديل ابدد  تغدد غ بدد دغ : )) الحددديف  ا 8

 صارتهه إلل  ب ياة  ام الح يث ف  زمير  (( .
. صقدديل ابدد  فهدد  : )) اإلمدديي امصحدد  ا الال مددة الحجددة الحسدد  الكيقدد  ا  مدد س امردديي 9

حدديف  اإلاددلي ا ف يدد  دهدد ه ا صصح،دد    دد ه ا مدد  فدديق بدديلحا  صاإلتضددين فدد  زميردد  ا 
د ف  فك  أ مة      ه صأصار  (( . صأطيل الكاس ف  ال كي،  ال  .صشه  ل  ف  التا  

 حيف  الا   (( .… . صقيل الل،وط : )) الحيف  اإلميي ال س،  الشه،  ا10
صيس ص أن  امم  امك   إي يحًي لمايرة الحيف  الا اق  ا رضوال  ش،و    ك  ص دودتهم 

بيلما فدة ا مد   إلل  ا صال  صب    بأي  ا صايروا يا  صن م  ال كي،  الد  ا صي داور 
 أم يل اللبا  صالال   صاب  جمي ة صاب  ا ،  صاإلاكوغ .

صرضدل اإلادكوغ  كد  فد  " المهمدي  " ص ، هدي ا صتد جم لد  فد  طبضيتد  صلدم يتد جم محد  
 م  امحلي، اواه ا صص  ح اب  ا ،  بيإلفيدس مك  ف  تخ يج با  الش ، .

ا مايرة الحيف  الا اق   الااملة تاك المكيصب الت  توالهي صم  ب،  امموب الت  تو  
 ا صالت  ال يما  أن تلك  إلل  لوال اتايق    يل   اب أصلويت  لهي ا صم  ب،  ذلك :

 ت بيل  ف  الا ي  م  م ابس م   صالضيه س م ل : داب الح يث
 ال يمالة ا صالظيه ية الض يمة ا صالض ااكض ية ا صجيمع اب 

 لح م،  .طولون صالاي الة ا صجيصب م ًس بي
كمي أر   تول ب ق ي، الم يكة المكوبس ا صالخطيبدة صاإلميمدة ف،هدي ا مكدذ ال دير   شد  مد  

دديد   امصلدددب ادددكة )  م  ( ا ه 791( ا حتددب ال يلدددث  شددد  مدد  شدددوال ادددكة ) ه 788جر
 ف يره الم س ثل  اك،  ص ملة أشه  .

ي ا ركضددل مددي صفد  اددس،ل جاددل شخ ددلة الحدديف  الا اقدد  ب،كددة لاعلددين مدد  جملددع جوارسهدد
ل   الحيف  اب  حج  ف  صصا  شلخ  ا إذ قيل ف  مجما  : بَّ ه قام تام،ذه ص       ز 

)) اددين الشددلخ مكددوب الشدد،بة ا جم،ددل ال ددوبس ا ا ،دد  الوقدديب ا رددزب ال ددلي ا طيبحددًي 
لات اف ا  ،ق العلش ا ش ي  التوق  فد  الطهديبس ا لطلدف المدزاج ا ادالم ال د ب ا 

ي يواج  أح ًا بمي يا ه  صلو  ذاه ا متوا اًي مكجمادًي ا حلد  الكديدبس ك ،  الحلي، ا قاَّم
س فاددم أبه تدد ل الدديي الا،ددل ا بددل صدديب لدد  ايلمددالو  ا صاذا  صالا يهددة ا صقدد  الزمتدد  مدد  
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صدداَّب ال ددبا ااددتم   يلبددًي فدد  مجالدد  ا ملددتضسل الضساددة ا تيللددًي ذاكدد ًا إلددب أن تطاددع 
ال   شه  صاتة شوال ا ا ،  الدتلصس إذا بادب  الشمس ا صيتطوع ب ليي ثلثة أييي م 

 ا ثرمَّ  تم الم  قي ًل : )) صللس العلين ف  ذلك ايلخس  (( .… (( 
 ش،و   :

  فكي فلمي م ب أنَّ الحديف  الا اقد  مكدذ أن أكدبَّ  ادب  ادم الحد يث ؛ ادين ح ي دًي 
لحدج أص إلدب  اب التاضد   د  مشدييخ  ا صقد  صف د   لد  بحلتد  المتواصداة ادوا، إلدب ا

 بلد الشيي ف صة التكويع ف  فكون مشييخ  صاإلك يب مكهم .
صالبيحث ف  ت جمت  صت جمة ش،و   يج  رال  أميي حالضة ال مكيص  كهدي ا صهد  أنَّ 
ادددمة الحددد يث ايرددده الطددديبع المم،دددز مصلئدددك المشدددييخ ا ممدددي أدَّ  بيلكتلجدددة إلدددب تك دددوع 

وي الحدد يث ا فمددكهم مدد  اددين  ددالاًي مادديب  الحدديف  الا اقدد  صت ددا ا  فدد  فكددون  ادد
بااددمي، ال جدديل ا صمددكهم مدد  اددين التخدد يج صددكي ت  ا صمددكهم مدد  اددين  يبفددًي بوفلددي  

صهادذا . صهدذا شد ، راملد  جالدًي … ال صاس ا صمكهم م  ايره ف  لغدة الحد يث ب ا تد  
فددد  شددد ح  هدددذا بجملدددع مبيح ددد  ا صذلدددك مددد   دددلل اادددت باكيت  صتاابيتددد  صاي ددديحيت  

    الت  اين يطيلاكي بهي  اب م    صاحي  ش ح  الحيفل .صالاوا
ف ددًل  دد  اورهددي شددب   -هدد  مدد  ريفاددة الضددول  -صملددالة ااتض ددي، جملددع مشددييخ  

ث،   متاذبس اااًي ا الال مي أر  لم يؤلف ماجمًي باادمي، مشدييخ   ادب  ،د   ديدس المحد  
 ا  لفًي لضول الس هين الحاس  م  أر     ج لكال  ماجمًي .

 لذا رضت    اب أب زهم ا مع التزامكي با ي إطيلة ت اجمهم :
اإلميي الحيف  قي   الض يس  ا  ب    مين ب  إب اهلم الميبديك  ا المشهوب بدد  - 1

( ا لدد  ه 750( ا صتددوف  ادكة ) ه 683)) ابد  الت امدير  (( الحكادد  ا مولد ه ادكة ) 
 ا ص ، ه . م  التثللف : " الجوه  الكض  ف  ال د  اب الس،هض 

الشدددلخ المرْلدددك   المامددد  صدددد ب الددد ي  أبدددو الادددتا محمدددد  بددد  محمددد  بددد  إبدددد اهلم  - 2
( ا صهو   د  مد  بص   د  الكج،دب الح ارد  ه 664الم، صم  الم  غ ا صل  اكة ) 

 ( .ه 754ا صاب  الالق ا صاب   زصن ا صتوف  اكة ) 
  الااددد غ بددد   سددد    اإلمدديي الحددديف  الال مدددة  دددل، الددد ي  أبدددو ادددا،   ا،دددل بددد - 3

( ا لدد  ه 761( ا صتددوف  اددكة ) ه 694الال دد  ال مشددض  ثددم المض ادد  ا صلدد  اددكة ) 
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م  الت يرلف : " جيمع التح د،ل "ا ص " الوشد  الماادم "ا ص " رظدم الا ا د  " ص ، هدي 
. 
اددلج بدد   سدد     - 4 اإلمدديي الحدديف  الال مددة  ددل، الدد ي  أبددو  سدد    مغاطدديغ بدد  قر
( ا صق،دددل  ، هدددي ا بددد ع فددد  فكدددون ه 689اجددد غ الحاددد غ الحكاددد  ا مولددد ه ادددكة ) الب

( ا مد  ت ديرلا  : ت ت،دب اتدي  بلدين الدوهم صاإليهديي ه 762الح يث ا صتدوف  ادكة ) 
صادددم يه : " مكددديبس اإلادددلي " ا صبت دددب المسهمدددي   ادددب أبدددوا  الاضددد  ا صلددد  شددد ح  ادددب 

  هي .صحلا البخيبغ ا صتاا بي   اب المزغ ا ص ،
اإلميي الال مة جميل ال ي  أبو محم   س  ال حلم ب  الحل  ب   ا  اإلاكوغ ا  - 5

( ا لد  مد  الت ديرلف : ه 777( ا صتوف  ادكة ) ه 704شلخ الشيفعلة ا صل  اكة ) 
 طبضي  الشيفعلة ا صالمهمي  ا صالتكالا ص ، هي .

 تلمذت  :
ي أن  الحدديف  الا اقدد  بادد  أن تسدد وأ ماددين ال دد ابس فدد  الحدد يث ص اومدد  تسدد،  ممددي تضدد  

ل  الدد  فدد  فكوردد  بدد أ  أفددواج طددل  الحدد يث تتضدديط  رحددوه ا صصفددود  صأصددبا الماددو 
الكيها،  م  ما،ك  تتج  صوب  ا الال مي صق  أق َّ لد  الجملدع بديلتا د بيلما فدة فد  هدذا 

ه الكددديس مددد  المادددي   ا صالطابددد ة مددد  البدددي  ا لدددذا ايرددده ف صدددة التتامدددذ لددد  شددد،ئًي ياددد  
 الحلكي  الت  ال تجود بهي امييي دصمًي .

صامم  اآل   الدذغ يلدت    ا د س طابدة الحديف  الا اقد  ا د س ما طدة ا أرد  أحلدي ادكة 
ث،   -إمددل، الحدد يث  باددد  أن اددين دبس  هدد هي مكدددذ  هدد  ابددد   - ادددب  دديدس المحدد  

ج ا  )) ال لح فاماب مجيلس أببه  اب امببامي ة مجاس ا أتب ف،هي باوا   صملدت
بس ا ،د س الاوا د  الح ي لدة ((  ادب حد  تاس،د   صاين يما،هي م  حاظد  متضكدة مهذ بدة محد  

 اب  حج  .
 لذا فالس م  الملتغ   أن يساغوا ا  س ايث س يايد يلتا    اب البيحث

ا دهي ا إن لدم رضدل أرهدي ااتا ده فادًل ا ف دًل  د  ذاد  تد اجمهم ا صل د  الضي د س 
اا ددد  ال يتددد ل جا ددد  (( صارلدددجيمًي ماهدددي راددد    تا يادددًي مدددوجزًا  تضدددول : )) مدددي ال يددد بل

 بخملة م  تلمذت  ايروا بحق  ماخ س أييمهم صهم :
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اإلمدديي ب هددين الدد ي  أبددو إاددحيق إبدد اهلم بدد  مواددب بدد  أيددو  امبكيادد  ا مولدد ه  - 1
( ا صهددو مدد  أقدد ان الا اقدد  ا بدد ع فدد  الاضدد  ا صلدد  مشدديباة فدد  بدديق  ه 725اددكة ) 

(ا مددددد  ت دددددديرلا  : الشددددددذا الفلددددديح مدددددد   اددددددوي ابدددددد  ه 802ونا تددددددوف  اددددددكة ) الاكددددد
 ال لحاص ، ه.

اإلمدديي الحدديف  رددوب الدد ي  أبددو الحلدد   ادد  بدد  أبدد  بادد  بدد  اددالمين اله، مدد   - 2
( ا صهو ف    اد أق ار  أي ًي ا صل ك  ا تص ب  صادمع ه 735الضيه غ ا صل  اكة ) 

ا مد  الفلدة التخد يج ا صيضتد ح  الد  موا دلاهي ا ما  ا صتخ  ج بد  ا صهدو الدذغ ادين يا
صالزي اله، م    مت  صم يحست  ا صصيه ه فتزصج ابكة الحيف  الا اق  ا توف  ادكة ) 

( ا م  ت يرلا  : مجمع الزصا   ا صبغلة البيحث ا صالمض د  الااد  ا صاشدف ه 807
 اماتيب ا صمجمع البح ي  ا صموابد الظمثن ا ص ، هي .

اإلمدديي الال مددة الحدديف  صلدد  الدد ي  أبددو زب ددة أحمدد  بدد   سدد  الدد حلم بدد   صلدد ه : - 3
د  بد  ه 762الحل،  الا اق  امصل الم  غ الشيفا  المذهب ا صل  ادكة )  ( ا صبا 

صال ه بيللميع فادبل الاوال  ا صارتادع بابلد   ييدة االرتاديع ا صدب س فد  حليتد  ا تدوف  
ا  باصهدددديي امطدددد ا  " ص " ت ماددددة طدددد ح ( ا مدددد  ت دددديرلا  : " اإلطدددد  ه 826اددددكة ) 

 الت  يب " ص " تحاة التح ،ل ف  ذا  بصاس الم اا،ل " ا ص ، هي .
اإلمددديي الحددديف  ب هدددين الددد ي  أبدددو الوفدددي، إبددد اهلم بددد  محمددد  بددد   ا،دددل الحاسددد   - 4

ددل ا صلدد  ه 753المشددهوب بلددبب ابدد  الاجمدد  ا مولدد ه اددكة )  ( ا بحددل صطاددب صح  
( ا مدد  ت دديرلا  : " حيشددلة  اددب ه 841ا تددوف  اددكة )  كددلي لطلددف  اددب ال جدديل

ال يشف " لاذهس  ص " ر دل الهملدين " ص " التس،د،  فد  أادمي، الم ل لد،  " ص " اال تبديط 
 فلم  بم  بيال تلط " ص ، هي .

اإلميي الال مة الحيف  امصح  شهي  ال ي  أبو الا ل أحم  ب   اد  بد  محمد   - 5
( ا طاب صبحل ا صألضد  ه 773 ص  بيب  حج  ا صل  اكة ) ال كير  الالضلر  الما

( ا مد  ت ديرلا : ه 852إلل  الح يث صالاام بمضيل،د ه ا صالتاد د باكورد  ا تدوف  ادكة ) 
 "فتا البيبغ" ص "تهذيب التهذيب" صتض يب  ص" رزهة املبي  "ا ص ، هي.

  ثيبه الااملة :
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الملدام ا لدذا فضد   مدل جيهد ًا  ادب  لض   د   الحديف  الا اقد  أهملدة الوقده فد  حلديس
توظلددف الوقدده بمدددي يخدد ي اللددكة الازيدددزس ا بح ددًي مكدد  أص مبيح دددة مددع  ،دد ه ف يرددده )) 
 يلدددب أصقيتددد  فددد  ت دددكلف أص إادددميع (( امدددي يضدددول اللدددخيصغ ا لدددذا ا ددد   ت ددديرلا  

إلدب تضلدلمهي  ادب  -م  أجل جال البحدث أك د  تخ  دًي  -صتكو ه ا ممي ح ا بكي 
م  ديص  بمؤلايتد  التد  تتاادق بيلحد يث ص اومد  ا صقلدم يت دم  مؤلايتد  قلدم،  : قلد

 ف  الااوي ام    ا صاكبحث اًل مكهمي ف  مطاب ملتضل .
 

 المطاب امصل
 مؤلايت  فلمي   ا الح يث ص اوم  :

تكو ه طسلاة هذه المؤلاي  مي ب،  الاض  صأصول  ص اوي الض  ن ا  ،  أنَّ أ اسهدي ادين 
حدًي موازردًي ذا طيبع فضه   ا يمتيز الحيف  فل  بيلتحض،ق ا صبد صز شخ د،ت  مد افاًي م ج 

 ب،  اآلبا، .
 اب أنَّ امم  الذغ رااف  ال  هو أنَّ أك   م كايت  فرض   ا صللكي راام اسب ذلدك 
ددْ  تدد جم لدد  بادد  أاددمي، اتبدد  ا تادد،  البيحددث  اددب امددتلل بليددة  ا صقدد  حادد  لكددي م 

  الجا،ل ا صالميمًي بجوارب ثضيفت  المتكو ة الموا لع أك   ص وحًي لشخص هذا الحيف
. 

 صم  ب،  تاك ال تب :
 أجوبة اب  الا ب  . - 1
 إحلي، الضاب الم،ه ب  ول الس،ه . - 2
 االاتايذس بيلواح  م  إقيمة جمات،  ف  ماين صاح  . - 3
 أامي،   الحلكب . - 4
 ألفلة ف    يب الض  ن . - 5
 تتمي  المهمي  . - 6
 تيبيخ تح يم ال بي . - 7
 التح ي  ف  أصول الاض  . - 8
 ت جمة اإلاكوغ . - 9



 988 

 تا ،ل زمزي  اب ال  مي، قا،ل زمزي . - 10
 ال د  اب م  ارتض  أبليتًي لا  ص غ ف  الم ح الكسوغ . - 11
 الا د الماتس  ف  امصج  الت  ب،  اللوب . - 12
 ف ل  يب ح ا، . - 13
 لا   .الض   ف  محبة ا - 14
 ق س الا،  بوفي، ال ي  . - 15
 ( .13ال لي  اب ملالة اللجود لت ل ال لس ) - 16
 ملالة الش   قي مًي . - 17
 ملالة قص  الشيب  . - 18
 مكظومة ف  ال و، الملتحب . - 19
 الموبد الهك  ف  المول  اللك  . - 20
 الكجم الوهيج ف  رظم المكهيج . - 21
 وية .رظم الل، س الكس - 22
 الك ه  اب مكهيج السل يصغ . - 23
 هل يوزن ف  الم،زان أ ميل امصللي، صامرسلي، أي ال   . - 24
 

 المطاب ال ير 
 مؤلايت  ف  الح يث ص اوم  :

هذه الكيحلة م  الت كلف ايره المجيل ال حب أمديي الحديف  الا اقد  للظهد  إمايريتد  
ت جاَّددب لكددي ذلددك مدد  تكددوع هددذه الت دديرلف ا صب ا تدد  فدد   اددوي الحدد يث ظهددوبًا بدديبزًا ا ي  

( م دكاًي تتدد اصح حجمدًي مددي بد،  مجادد ا  إلدب أصباق مادد صدس ا صهددذه  42التد  باغدده ) 
 الت يرلف ه  :

 امحيديث المخ  جة ف  ال حلح،  الت  تر را  م  ف،هي ب اف أص ارضطيع . - 1
 امبباون السا ارلة . - 2
 أط ا  صحلا اب  حبين . - 3
 ميل  .ام - 4
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 البي ث  اب الخلص م  حواد  الض يص . - 5
 بلين مي للس بمو وع م  امحيديث . - 6
 تب  س المست غ صتذا س المكته  . - 7
 ت ت،ب م  ل  ذا  أص تج يا أص تا يل ف  بلين الوهم صاإليهيي . - 8
 تخ يج أحيديث مكهيج السل يصغ . - 9

 تليعلي  الم، صم  . -10
 ،  صت ت،ب الملير،  .تض يب اماير -11
 التض،،  صاإلي يح لمي أطاق صأ اق م  اتي  اب  ال لح . -12
 ت ماة ش ح الت مذغ الب  ا،  الكيس . -13
 جيمع التح ،ل ف  ما فة بصاس الم اا،ل . -14
 ذيل  اب ذيل الاس  لاذهس  . -15
 ذيل  اب اتي  أرا  الغيبة . -16
 ذيل مشلخة السلير  . -17
 خة الضلرل  .ذيل مشل -18
 ذيل م،زان اال ت ال لاذهس  . - 19
 ذيل  اب صفلي  اب  أيبك . -20
 بجيل اك  ال ابقطك  . -21
 بجيل صحلا اب  حبين . -22
 ش ح التب  س صالتذا س . -23
 ش ح تض يب الكوصغ . -24
 ط ح الت  يب ف  ش ح التض يب . -25
  وال  اب  الشلخة . -26
 . (13 شيبيي  الا اق  ) -27
 ( .14فه اه م صيي  السلير  ) -28
 ال لي  اب امحيديث الت  تر را  م  ف،هي بيلو ع ا صه  ف  ملك  اإلميي أحم  . -29
 ال لي  اب ح يث : التوااة  اب العليل يوي  يشوبا، . - 30
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 ال لي  اب ح يث : صوي اهٍ  م  شوال . -31
 ه .ال لي  اب ح يث : م  اكه مواله فاا ب موال -32
 ال لي  اب ح يث : المو  اا يبس ل ل ملام . -33
 ال لي  اب الح يث الوابد ف  أقل الحل  صأك  ه . -34
 الملتخ ج  اب ملت بل الحيكم . -35
 ماجم مشتمل  اب ت اجم جمي ة م  الض ن ال يم  . -36
المغكدد   دد  حمددل اماددايب فدد  اماددايب بتخدد يج مددي فدد  اإلحلددي، مدد  امحيديددث  -37
 آلثيب.صا

 مشلخة  س  ال حم  ب   ا  الم  غ المشهوب بيب  الضيبئ . -38
 مشلخة محم  ب  محم  الم با  التورل  صذياهي . -39
 م  بص      م ص ب  شا،ب م  التيبا،  . -40
 ( .13م  لم ي ص   كهم إال صاح  ) -41
 ( .14رظم االقت اح ) -42

 صفيت  :
  فدد  يددوي امبباددي، ال دديم  مدد  شددعبين اددكة تتاددق الم دديدب التدد  بدد،  أيدد يكي  اددب أرَّدد

( فيظددده بصح الحددديف  الا اقددد   ض،دددب   صجددد  مددد  الحمددديي  ددد   مددد  رددديهز ه806)
اإلحدد   صثمددير،  اددكة ا صايردده جكيزتدد  مشددهودس ا صددا ب  الدد  الشددلخ شددهي  الدد ي  

 الذهس  صدف   يبج الضيه س بحم    .
فض  توجع لاض ه الجملع ا صمد  صدوب صلمي تمتع ب  الحيف  الا اق  ف  راوس الكيس ا 

 ذلك التوجع أن الا ي  م  محسل  ق  بثيه بغ ب الض ي   ا صمكهي قول اب  الجزبغ :
 حيف  امبض حس هي بيتايق بحمة   لاا اق  تت   
 لم يا  ف  السلد م ل الا اق  إرك  مضلم أللَّة ص ق

 صمكهي ق ، س اب  حج  صمطااهي :
 صيب ال مع جيبًا لامثق أ م ي  لم يكاس لاخكيق

صم    ب شا  اب  حج  ف  بثي، شلخ  الا اق  قول  ف  با ،تد  التد  بثدي بهدي شدلخ  
 الساض،ك  :
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 ركام صيي طول حزر  مي ح،،ه  اب  س  ال حلم فخ غ  ،  مضت  
 ل ْها ْ   اب حيف  الا   الذغ اشته   أ لم  ايشتهيب الشمس ف  الظه 

 ب صم ب صال ه  ياجع با  الا،  بيمث  ام الح يث ارض ب ل مَّي ق 
 ل ْها ْ   اب ف ْض   شلخ  َّ الاذان همي أ ز   ك غ  م  اما  صم  ب  غ 
 ل ْها ْ   اب م  ح ي      اميلهمي يح،  ال ملم صياه  الح     ام 
 اثكين  لم ي تق  الكل ان مي ابتالي رل  اللمي إن ياا صامبض إن يط 

 صذا جه،كة إن يلال    الخس ذا شب  ف خ  ضي  حجة ص قه 
 ال يكض    جس  م  صفق  م همي الايي ايلايي حتب الشه  ايلشه 

  يشي ثمير،   يمي با هي اكة صببع  يي او  رضص لماتس 
 ال ي  تتبا  ال رلي م ه بهمي بزية لم ته  يومي  اب بش 

 بيلشمس صهو ا اج ال ي  يتبا  ب ب ال ييج  زي  ال ي  ف  امث 
  ـــــــــــــــ
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 نَّكةبالشيخ عبد الرحمن حسن حَ 
 

 بضام: محم  المجذص 
هدددو ابددد  المجيهددد  الماددد ص  الشدددلخ حلددد  ح،ك دددة الشددده،  بيلم،ددد ار  رلدددبة إلدددب حددد  

 الم، ان ف  دمشق ا صي جع رلب  إلب قس،اة بك   يل  م      حميس ..
اردددد  أثكددددي، غلددددي  صالدددد ه ا الددددذغ اددددين يومئددددذ مددددع إ و  1927كددددين مدددد،لده فدددد  الادددديي 

المجيهدد ي  الجئددًي إلددب امبدن  ضددب توقددف ال ددوبس اللددوبية ا صلمددي  اددم بوالدتدد  أطاددق 
  ال  اام  س  ال حم  .

صاين ب،ت  أصل ب،ئة  املة فدتا  ا،هدي  ،كلد  ا إذ ادين ذلدك الس،ده م يبدة لطدل  الاادم 
الشددد    ال ت ددديد حاضيتددد  تخادددو مدددكهم ل،دددل رهددديب ا صلمدددي أرشدددا صالددد ه بحمددد    الماهددد  
الما ص  ف  دمشق بيام )التوجل  اإلالم ( التحق ب  صتديبع دباادت  الكظيملدة حتدب 

 رهيية م احاهي ..
صف  ظلل ذلك الس،ه صهذا الماهد  تت ادز رشدات  الخاالدة صالا  يدة ا صتتحد د مكطاضيتد  

 امايالة ف  إطيب االتجيه اإلالم  امص،ل .
صلدب لمهمددة الملدام الحدق ا الددذغ فمد  مي د  صالد ه المجيهدد  يتشد   بصح المادير  ام

يوق  أن اإلالي هو رظيي الحليس ال اش س اللا، س ا فل فيصل فل  ب،  الاام صالامل ا 
صمدد  دأ  هددذا الوالدد  فدد  رشدد  تاددك الماددير   دد  ط يددق الت بلددة الجيماددة ا صالخدد مي  
  االجتميعلة ا الت  يكه  بهي اوا،    ط يق الماه  ا أص بواديطة )جمعلدة التوجلد

اإلالم ( الت  أالهي ل  يية طلب  صلااليي بيلا يد  مد  المهمدي  الخ، يدة صاإلرلديرلة 
ا تت يمددل بليتددد  إلدددب الحلددديس  ادددب أرهدددي م،ددد ان جهددديد لت ادددلخ الادددلم التددد  يددد  و إل،هدددي 

 اإلالي ا صإلرشي، ال صاف  البش ية ال يلحة لتحض،ق بايلت  ال بيرلة ..
هدد  صالدد ه تهلددا لاتدد بيس فلدد  ا ح،ددث أاددك   إللدد  صبياددت ميل م احادد  ال بااددلة فدد  ما

المواد الاضالدة صامدبلدة ا صمكهدي الاضد  صأصدول  صالتوح،د  ا صاادتاين فد  تد بيس التوح،د  
بمدديدت  المكطددق صالاالدداة  اددب مكهدديج اللدديبض،  ا صاددين لدددد  صالسل ددة صالاغددة حدد  

  ،  قا،ل م   ما  ..
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ثث  ااددتئكي  ال حاددة فدد  طابدد  ا صبافددق  اددب أردد  لددم يلددتكم إلددب مح ددول  مدد  الااددم فدد
 دد دًا مدد  طددل  صالدد ه إلددب الضدديه س ا صهكدديل التحددق بيللددكة ال يل ددة مدد  االددة الشدد ياة 
بجيماة امزه ا حتب إذا ح ل  اب شهيدس الم حاة ا م ب إلتميي الشدوط فا دي  

 إل،هي شهيدس الايلملة مع تخ ص الت بيس .
س المايب   مل م باًي ف  ال يرويي  الايمدة صم  ثم  يد إلب دمشق ا صف  ملل صزاب 

صالمايه  الش علة لم س اه اكوا  ا صااتم  موظاًي  م  ه،ئة الت بيس حتدب رهييدة 
. صمد  هكديل ارتضدل إلدب صزابس امصقدي  ا ح،دث أادك   إللد  إدابس التاادلم  1960الايي 

 الش    ..
 محيصال  صمايكلي  :

بس امصقددي  ف صددة صدديلحة إل طي دد  ج  ددة صادين صجددود الشددلخ فدد  هددذا الضلددم مدد  صزا
ج يددد س مددد  الكشددديط الدددذغ هدددو أحدددوج مدددي يادددون إلدددب م اددد  ا باددد  أن ار ددد فه جهدددود 
الملدددئول،   ددد  التاادددلم إلدددب جيردددب المددد ر  ال ددد   ا الدددذغ ال ياددديد يت دددل بتاددديللم 

 الوح  إال م  با،  ..
ثم تل ذلدك بطي ادة  صق  ب أ بيلجيرب اإلدابغ ف ام ل  هلاًل يكطاق مك  إلب الت يمل ا

م  المكيهج صامرظمة الااملة لم تاسدث أن أ دذ  ادس،اهي إلدب التكا،دذ ا صايرده الخطدوس 
التيللددة مشدد صع قدديرون ي ددم  لاتااددلم الشدد    ص دداًي ا يمددًي يادد ل رظ،دد ه المدد ر  مدد  
ح،دث المدلل صالحضدوق صمدي  ،هدي صادين جد ي ًا بهدذا التخطدلب لدو اادت مل  كيصدد ه أن 

اإلاددلم  مايرتدد  الط،بددة ا صأن يجاددو صجهدد  المشدد ق ا صبخيصددة بادد  أن يدد د لاتااددلم 
اادددتوفه مكيهجددد  الج يددد س ادددل مدددي يتطابددد  مددد  الاادددوي الا ددد ية .. صل ددد  اللددداطي  
الحزبلة لم تلتطع  اب مشيه س هذا التطوب ال ي   ا صال المي با  الذغ صصجهه ب  

يتهدي الخيصدة بيإلردي  ا  ادب م   كييدة  ،د  متوقادة بيلمد ابس الشد علة ا صالديي ثيروي
 ملتو  المكيطق صالمحيفظي  ..

 ف   ميب المحكة :
لذلك أا  ه اللاطي  الحزبلة لاوقو  بوج  هذا التطدوب الدذغ يتكديفب مدع ت دوباتهي 
ا الت  ب ز  ف  ار في هي الليحق لمحيببة ال مي يمده لمادلي ب داة ا فدإذا الشدلخ 

بس المايب  للازل ف  حج س مكهي بيادم )  دو يكضل م  التاالم الش    صيايد إلب صزا
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د حتدب  1966بحو ( .. ثم لم يم   ادب صجدوده فد  هدذه الغ فدة ادو   ديي صاحد  د 
ص ب  الض ابا  المشهوبس بتل يح  صتلد يا صالد ه ص مد  صجمادة مد  إ دوارهم الاديما،  

لددة فد  ماهد  التوجلد  اإلاددلم  ا ثدم تاط،دل جمعلدة التوجلدد  صادي   مؤالديتهي التاالم
صالتوج،هلدددددة صاالجتميعلدددددة ا صمدددددكاهم مددددد  أغ رشددددديط إادددددلم  ا صال ادددددلمي الخطيبدددددة 

 الملج ية .
صلم ت تف اللاطي  الحزبلة بذلك ا بل أتمه   بيتهي بي تضيل الم حدوي الشدلخ حلد  
ددد الوالدد  د صأ لدد  صبادد  أصالده صأ واردد  د صصدديدب  أموالدد  ا صااددتوله  اددب ممتا ددي  

محكة  يم س مائه أثكي،هي اللدجون بابديب الاامدي، صالشدبي  الجمعلة باا هي .. صايره 
م  د يس اإلالي ثم لم تكجل الغمة إال ف  أ ضي  الهزيمة التد  حاده بد صل المواجهدة 

ف يردده اللددسب فدد  اإلفدد اج  ددكهم .. صأ طددتهم ف صددة التحدد ل فدد  حدد صد  1967 دديي 
 اللا  ل لب ال زق .
 إلب ال ييض فماة :

ي أن يكجو م  اال تضيل الذغ ف  ت  اللاطة  اب أبل  صا وار  صشي،   لحامة ياامه
با  ص صب امم  بتل يحهم جملاًي ا  اب ال  م م  الجهود الت  بذلتهي لااب   ال  
ا صبذلك أتلحه ل  ف صة البحث    ملذ يكضذه م  ذلدك الجدو ال ه،دب .. صقد  تدم لد  

صه  إح   ال الي  صالمايهد   مي تمكب    ط يق التايق  مع االة الش ياة بيل ييض ا
الااملددة التددد  صددديب  أ ،دد ًا إلدددب جيمادددة اإلمدديي محمددد  بددد  ادداود اإلادددلملة ا صف،هدددي 
ق ب اكت،  دباا،ت،  تحول باد هي إلدب االدة الشد ياة صال باادي  اإلادلملة فد  مادة 
الما مة ا صه  التد  أصدبحه فلمدي باد  إحد   مؤالدي  )جيمادة أي الضد  ( ا صأ ،د ًا 

  م باددًي فدد  االددة الدد  وس صأصددول الدد ي  ا إلددب جيرددب بادد  المددواد فدد  ااددتض  ص ددا
 قلم ال بااي  الاالي صاإلش ا   اب با  باي ل الميجلت،  صال اتوباه ..

 ف  م، ان اإل لي : 
صطسلاد  أن يادون لا د يق ال د يم ا إلدب جيرددب  ماد  فد  رطديق التد بيس طدوال هددذه 

    صامد  صمختاف الض ييي اإلالملة ..اللك،  ا مشيباي   ،  قا،اة ف    مة الا
ص دد  ذلدددك يحدد ثكي ف ددد،ات  ف،ددذا  أرددد  شدديبل فددد    يدد  المدددؤتم ا  صالكدد صا  الااملدددة 
صامدبلددة صيلددم  مكهددي )مددؤتم  التااددلم اإلاددلم ( ص )مددؤتم  االقت دديد اإلاددلم ( ص 
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)مدددؤتم  باددديلة الملدددج ( ثدددم )مددددؤتم  امد  اإلادددلم ( فددد  ل هكدددؤ ص )ردددد صس امد  
 إلالم ( ف  الم يكة المكوبس .ا

صقدد  شددده ري ماددد  باددد  هدددذه المدددؤتم ا  فددد  مادددة الما مدددة صالهكددد  صالم يكدددة المكدددوبس ا 
صااتماكي إلب مكيقشيت  الت  تكم    تما   يلم صبهيفة أديب صشي   ..صاين لا ،ات  
كدذلك مشدديباي  يوملدة فدد  اإلذا ددة اللداودية ااددتم    دد د ادك،  ا صال تددزال أحيدي دد  

اددسوعلة مت ددداة ف،هددي حتدددب اآلن ا صقدد  امتددد  رشدديط  هدددذا إلددب التااددديز فشدديبل فددد  ام
 الا ي  م  ر صات  اوا، ف  المما ة أص اواهي م  امقطيب الا بلة ..

 هذا إلب ال  ،  م  المضيال  صالض ي   الت  يلهم بهي ف  م، ان ال حيفة ..
 هوايت  الما اة :

إرددد  يدددؤث  مددد  اإلرتددديج مدددي يحمدددل الاطدددي، ص ددد  أحدددب ام مددديل إللددد  يضدددول ف ددد،ات  : 
الا ددد غ المتجددد د ا صأصثضددد  صددداة بكالددد  ذلدددك الدددذغ ياااددد  بح دددًي صتتبادددًي صتدددامًل ا مرددد  
بطسلات  يلاي الما ب ا صيلتهوي  الج يد  المست د .. صمد  هكدي ادين رادوبه مد  ام مديل 

اامد  ص د  اإلدابية ا  اب ال  م م  ق بت   ادب مميبادتهي مرهدي تضطاد   د  ادس،ا  ال
 اتجيه  التاالم  ..

صلال أك   أ ميلد  ت دوي ًا لخ ي  د  مؤلايتد  التد  يامدس قيب هدي أثد  الجهد  المسدذصل 
ف  ت يعلاهي تا ، ًا أص تكللضًي صا  اجًي صال ج ي أن ف   كواريتهي المختيبس ب قة أص ا 

 ال ال ل  اب هذا الواقع .
  كواري  صداللتهي : 

 واري  :صالب الضيبئ با  هذه الاك
 د اوبس ال    : دبااة أدبلة صلغوية صف  ية . 1
 د الت ب  امم ل ل تي     ز صجل : تامل  . 2
 د بصا ع م  أقوال ال اول صاب    ال  صاام : دبااي  أدبلة صلغوية صف  ية . 3
 د اممة ال بيرلة الواح س . 4
 د مبيدئ ف  امد  صال  وس . 5

 ي( الت  أص ب مكهي حتب اآلن :صم  االاة )أ  ا، اإلال
 د مايي  يهودية  س  التيبيخ . 1
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 د ص اع مع الملح س حتب الاظم . 2
 د أجكحة الما  ال لثة : التبش،  د االاتش اق د االاتاميب. 3
 د  زص ف  ال ملم . 4
 د ال ،  امحم . 5
 د اواشف زيو  . 6

باديد ف د ه صمد   اهتميميتد  . صرظ س م قضة إلب ال م  هدذه الاكواردي  تطدل بدك  ادب أ
فهدو ياتدب فدد  التالد،  صل كدد  ال ياتاد  مكد  بادد ض الم دمون الماكددوغ ا بدل يحدديصل 
إش ال الضيبئ بتذصق  لاسلين الض  ر  ا الذغ هو أح  جوارب اإل جيز الخيلد  فد  اتدي  
  . صفددد  ال تدددي  ال دددير  يخيطدددب  ضدددول طابدددة الاادددم للطدددل بهدددي  ادددب دقدددي ق الدددكظم 

ا ممددي ال تتدديح بليتدد  لامتاجددل ا الددذغ ال يلددتطلع صددس  رالدد   اددب التامددل الض  ردد  
الام،دق فد  لطي اد  البديه س ا صال يادود ف د ه تتبدع الد صابب الخفلدة بد،  ما داتد  صت اك،بدد  
ص ييت  صاوبه .. صلو هو فال ذلدك لظاد  مد  المتادة ال صحلدة صالاضالدة بمدي ال رهييدة لد  

 ط يضة الم اب ف  التايمل مع اتي    .م  ج ي  ال صا ع ا صله غ إلب ال
صهاذا الضول ف  امحيديث المختيبس م  ادلي بادول   صداب    الد  صادام فهد  ال 
تزيد   ادب ثلثدة  شد  حد ي ًي صل كهدي تلددتغ ق مدي يضديب  المي دة صالخملد،  صداحة مدد  

ضد ب مد  الضطع الواب ا من الشلخ ق  حيصل أن ياشف لطلب  مي اتلع ل  الوقه الم
 ككوز الما فة ا الت  يكطوغ  ا،هي ال صاح  م  هذه ال صا ع الكسوية .

صلددلس بدد،  هددذه الاكوارددي  صاحدد  إال صهددو يحمددل إيحدديله المم،ددز لمددكهج المؤلددف صب ستدد  
ال ددحلحة فدد  البحددث صاالاتض ددي، ا ل،ددوف  مددي ااددتطيع مدد  جم،ددل الاطددي، ا صل كدد  

باددد  إجيبيتددد  ا إذ يض ددد هي  ادددب  بدددذلك يؤاددد  لكدددي مدددي صصدددف بددد  م،ولددد  الااملدددة فددد 
 )الاضالي  صالتحا،ل  صامدبلي ..( ..

 مع ال تي  صاللكة :
صقسدل أن أ ددتم هددذه الملحظددي  حدول بادد  مؤلايتدد  أحددب أن أقدف قادد،ًل  اددب اتيبدد  
فدد  )الاض،دد س اإلاددلملة صأالددهي( صهددو بدديكوبس مؤلايتدد  ا إذ اددين با دد  مددذا ا  اتسهددي 

ي  الش علة ا ثم أتمهي ف  صوبس اتي  أييي ألضه ب  اللليادة لميدس التوح،  ف  ال يروي
 ف  تاك الغ فة د أص الزاصية د بيام )  و بحو ( ..
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صم  إح   إجيبيتد   د  االادتطلع ياهدم أرد  بد أ تد بيس هدذه المديدس أصل اممد   ادب 
ط يضة المت ام،  ثم اتج  )ل بااة الاضي    اب مكهج اللداف  ،د  ماتدزي بدثبا، أشدا ية 
أص ميت ي ية  يصة ا بل بمي ت ل  ال   يدي  الضد  ن صأحيديدث ال ادول صداب    الد  
صاام ال حلحة ال  يحة..( صهذا مي دفا  إلب إجد ا، باد  التاد يل   ادب ال تدي  
ف  طباتد  ال يرلدة صال يل دة .. صبخيصدة فد  مو دوع ال داي  .. صال بيدب أن فد  ذلدك 

ة الت  تا ض  اب ا ،  م  أهل الاادم ا حتدب التا يل دل،ًل  اب التح ب م  الا سل
ال يج صا   ي ة ف  مخيلاة صحلا الح يث لمج د أن با  ش،و هم لم يا ذصا ب  

..  
 اإلالي هو الس يل :

صارتضاكدددي إلدددب اادددتطلع بأيددد  فددد  ملددددتضسل اإلادددلي  ادددب  دددو، الوقدددي ع المتااضدددة بدددد  
 ة د يت  ف ين جواب  :صالحمل  الم ازس ف  تشوي  صوبت  ا صاإلاي،س إلب اما

إن اإلالي هو قي  س الح يبس الت  اتخاف ح يبس الغ   ال اهكدة ا باد  أن أ اضده 
هذه ف  م، ان اللداول اإلرلدير  ا  ادب الد  م مد  تضد مهي البديه  فد  رطديق اادتخ اي 
الميدس .. صم  هكيل يات  التوا،د   ادب أن السد يل الوح،د  لتادك الح ديبس الماالداة هدو 

ب ال ي  ا صق  أثسته التجيب  البش ية أن ال ي  المؤهل لمهمة االادتخل  ا الاودس إل
صالجددديمع بددد،  الميديدددة صاإلرلددديرلة هدددو اإلادددلي ا صال  جدددب فدددإن الددد ي   كددد    هدددو 

 اإلالي ..
أمددي بشددان موقددف اإل ددلي المالدد  مدد  حماددة الدد  وس اإلاددلملة فهددو يدد   أردد  موقددف 

اددلح يواجدد  بدد  الخ ددم اددو  المات يددي  ا التدد  المهددزصي ا الددذغ لددم يسددق ل يدد  مدد  
يحيصل بهي صد   الايمدة  مدي لد   ذلدك الخ دم مد  الحضدي ق . صهد  محيصلدة يت دا 
إ ايقهدددي يومدددًي باددد  يدددوي ا صادددتكته  إلدددب رادددس الم ددد،  الدددذغ ارتهددده إللددد  محددديصال  

 المات ي  الليبض،  .
 بل   ،  متاي اة :

الد  يس فددل يادديد يامدا ب،ددكهم الجمي ددة  صهكدي يا ددذ الشدلخ فدد  بلددب أف ديبه  دد  أصددكي 
الت  ي ي  ا صاار  بدذلك يلدوس  زلتد   د  المشديباة فد  أغ مد  امرشدطة الجميعلدة ا 
الت  يموج بهي الايلم اإلالم  ف  مختاف أقطيبه ا صهو موقف ال يايد يجد  مد  يضد ه 
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مدة ا  ال   ،  أصلئك الذي   ااه اواهاهم    المشيباة ف  تحمدل الملدئوللي  الاي
 صللس هو مكهم ص  الحم  ..

صالح يث    ملتضسل اإلالي صد يس اإلالي ال ب  أن يخاص بكي إلب ال لي    أثد  
اماددتيذ الجدديما  فدد  ت ددوي  الج،ددل اإلاددلم  ال دديلا لماددهيي فدد  بكددي، الملددتضسل . 
 صفد،ل هدذا ال دد د يضدول ف دد،ات : إن مد دصد الدكظم الجيمعلددة فد  هددذا الم،د ان دصن مددي
يتوقع با ،  .. من الض،ود الت  ت ضل هذه الدكظم ال تلدما لامد بس الجديما  مهمدي جد  

 صأ اص أن يتح ل ف  محيصلة اإلصلح إال ف  رطيق مح صد ..
صفدد  بأيددد  أن الامدددل الددوظلا  المددداجوب يظدددل محدد صد امثددد  لددد   المتاضدد،  ا فهدددو قددد  

ن الج،دل الكيشدط فد  أصاديط ياط   امًي ب،د  ارد  ال يكشدط الكمديذج المكشدودس . ذلدك م
الجيمادددي  صمايهددد  التاادددلم المكظدددوبس مؤلدددف مددد  أ دددلط  ،ددد  متكيادددضة صال مكلدددجمة 

 فيلكتلجة أن ياون ج،ًل  ،  موح  االتجيه ..
 مع امد  اإلالم  :

 أمي صق  شيبفكي رهيية االاتطلع فالا  ف  أ  ييت  هذا اللؤال :
إلب الت ا،ز صالت س،ه ا ف لف تكظ صن إلب ال  وس إلب امد  اإلالم  أ ذ  اس،اهي 

 حي  هي صملتضساهي   ..
صيج،ب اماتيذ امديب الشي   قي ًل : هذه ال  وا  ظا   ببا  االهتميي م  ذصغ 
التخ ددص امدبدد  صحي دد هي ميثددل بدد،  االردد فيع الادديطا  صمحدديصال  التاصدد،ل إلددب 

 جيرب  ابي  تواجههي م  أريرلي  ص  وي .
فمتوقف  اب تواف  الموهوب،  الذي  ياتسون أدبًي إالملًي .. صهدو أد  ال أمي ملتضساهي 

ت ا  فل  الايطاة ا صال ي اا ل  المتحملون  ،  الموهوب،  .. ص اب أر يب امد  
اإلاددلم  الحددق مدد  ذصغ امصدديلة أن ياماددوا  اددب إبدد از أ مدديل أصلدد  المواهددب مدد  

إر دي  بد ئ مد  امريرلدي  الا ديدة ص  الماك،،  بديمد  اإلادلم  أص أد  الد  وس فد 
 )الت تالة..( 

صرحدد  ر سدده تاس،دد ه ام ،دد  دصن أن رتسدد،  مدد اده مكدد  ا إال أن ياددون ذا صدداة بموقددف 
اآلرف مم  يلم،هم )المت  ي  لا  وس( .. صهو موقف ال يخاو م  با  ح ابس الكض  

 الت  م  شارهي إح ا  االهتزاز ف  با  أف يبه ..
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 صأ ، ًا :
بودري أن رختم هذا الاد ض بكمديذج مد  شدا  امادتيذ المم دل لخ ي  د  الاكلدة  صاين

ذا  التذصق السل د  ال فلدع ا صل د  الدذغ تا دل بد   ا،كدي مد  مطسو يتد  الشدا ية ال 
يا ص أن ياون لورًي م  الشا  التاالم  ذغ الطديبع المو دو   ا صهدو فد  بأيكدي  ،د  

   الذاتلة .. صلادل ال د يق ال د يم يتحاكدي الشا  الوج ار  المكطاق م  أ ميق المشي
ببا  مي يم ل هذا الجيرب الخيص م  حليت  الوج ارلة ا فكجاا   يتمة المطي  .. 

 هللا  الموفق صالملتاين 
============= 

 
 

 ص اع مع الملح س حتب الاظم
 لا ،اة الشلخ محم  ش يف الزيسق

 الم بس باالة ال  وس بيلجيماة
ل تي  صمؤلا  اماتيذ  سد  الد حم  حلد  حكبادة الم،د ار ا صهدو فد  ظه  ح ي ًي هذا ا

 مس مي ة صحلاةا صهو الحاضة ال يرلة لامؤلف م  " االداة أ د ا، اإلادلي " صايرده 
 الحاضة امصلب " مايي  يهودية  س  التيبيخ ".

 صاإللحيد م  أب ز ادايهي  اإلرلدين صمد  أشدكع حميقيتد ا صقد  دفاد  إللد  قد يمًي صحد ي يً 
ت س ه صفجدوبها صظامد  صاج امد ا ص ااتد  صجهاد ا صهدو قد يم فد  البشد  قد ي هدذه اآلفدي  
فدد،هما صل كدد  فشددي فدد  الا دد  الحدد يث ب ددوبس تاادده الكظدد ا صتدد  و إلددب التا دد ا صقدد  
بددي  مدد  الجادد  أمدديي البدديح ،  أن أبدد ز مدد  يكشدد  اإللحدديد فدد  هددذا الزمددين أ دد ا،   

الماح س صا،اة م  صادي اهم فد  رشد ها صأن مض د هم  صالبش ية )ال،هود(ا صأن الش،وعلة
مدد  صبا، ذلددك هدد ي إرلدديرلة اإلرلددين لل دد،  ح،وارددًي بشدد يًي يماددكهم امتطدديله صتلدددخ، ه 
لم دديلحهما امددي ي دد حون بددذلك فدد  )تامددودهم( صف )ب صتواددوالتهم(ا امددي ات ددا أن 

ارتشيب اإللحديد    ا، البيبوية لااام صالاامي، ف  فج  الكه ة امصببلة اين م  أابي 
 أي ًي.
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صالاج،ددب فدد  إلحدديد هددذا الزمددين أردد  ي دد   بلددلف الااددما صيدد فع  ض،دد س اإليمددين بدديهلل 
ددْ   ددًة ت ْخدد رجر م  ا م  ْ  ا  اددبحير  بحجددة أن الااددم يابيهدديا صأن الدد ي  صالااددم متكيق ددين  ك سردد  

بًي ا صلهددذا شددد  الماحددد صن ما ادددة دددذ  ْم إ ْن ي ضرولردددون  إ الَّ ا   دد  الددد ي   يمدددة ص ددد   أ ْفددو اه ه 
اإلاددلي  يصددةا صان اإلرلددين للاجددب لهددذه الا يددة ال سدد   فددارب لماددلي أن يتكدديق  
مدددع الاادددم  ألدددلس الاادددم قدددوار،  أصجددد هي   فددد  اورددد ا صالددد ي  اامدددة   أرزلهدددي  ادددب 
أرسلي دد   ف لددف يتكدديق  شدد،ئثن م دد بهمي الحاددلم الااددلما صالددف يمادد  إلرلددين  كدد ه 

  أن يدز م أن اإلادلي يتكديق  مدع الاادما صهدو الدذغ يد  و إللد  ش ، مد   ضدل صص د
دم يص ا   ص ام ْبض   صيد  وهم  صا م يذ ا ف د  اللَّ صيشجا   صيضول فلمي يضول لابش :  قرل  اْرظر ر
ددي ف دد  ام ْبض   م  ددم يص ا   ص  ددي ف دد  اللَّ ددخَّ   ل  رددْم م  ا  للرتادديع باددل شدد ، فدد  ال ددون بضولدد   ص 

ْك ر  م لاًي م   .ج 
صالحق أن ال ي  ال حلا ص يق حملم لاااما صأن الاام ال حلا   ص مسد،  لملحديدا 

 صل   الماح ي  يحاو لهم دا مي ال ذ  صالسهتينا صالاجيج ف  البيطل صالطغلين.
صقدد   ددزا اإللحدديد فلمددي  ددزا بددلد اإلاددلي صقدديي فدد  ببو هددي رددي ضون يدد ددصن اددايهيت  

بادب الماحد ي  حمديل أثضديل اادم  )) صديدق  صيكش صن  لالت ا ثدم بد ز فد  مدؤ  س
دوا ال اد  فد  ف د ها فجمدع  جلل الاظم(( الحي ز  اب لضب )) داتوب (( مد  الدذي  دا 
ت هددي  الماحدد ي  فدد  اتددي  أاددميه )رضدد  الا دد  الدد يك ( صحشدديه بيم دديللب صامكيذيددب 

،هم صالجهدددلا صمكتددد  رالددد  صبفيقددد  الماحددد صن اممدددير  مددد  صبا، مات يددديتهما صطغدددي  اددد
  صبهما ف ين البد  مد  الد د  الد ا صمدع ا تضديد المؤلدف الما ديل أن اإللحديد ال ادك  
لدددد ا صأردددد  أص هدددد  مدددد  ب،دددده الاك سددددو ا إال أن  وفدددد  مدددد  تدددداث  الكيشددددئة الملددددام،  
بت ددا،ل  الاظددم صاددواه د دديه لادد د  اددب الاظددم بدًا أتددب فلدد   اددب قوا دد  الماحددد ي  

 صاالطلع الوااع. فكلاهي بيلاام ال حلا صالحجة الضوية
صق  صج  المؤلف ف  اتي  )رض  الا د  الد يك ( ل ديدق الاظدم أم ادة ا ،د س لامغيلطدي  
صأرددواع اللددضطي  المض ددود بهددي ت ددا،ل مدد  يطدديلع اتيبدد  مدد  م اهضدد  الاتلددين صالاتلددي  
م  أجليل اممة اإلالملةا   مدة لاميبالدلة صال ابصيكلدة صالا صي يدة صادي   الكظ يدي  

لي  ال،هوديددة دصن أن يطدد ح مكيقشددي   املددة رض يددة تتحدد   الحالضددةا صقدد  بددل الا  دد
جمع ال امديين صال مي ف،هي م  حق صبيطلا صال مي رلب إل،هي م   علف صقدوغ 
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صفياددد  صصدددحلاا صقددديل: هدددذه هددد  امديدددينا ثدددم صجددد  الكضددد  الدددلذع لابيطدددل الظددديه  
 مددة فيادد س ااددتكتج صلا ددعلف السدد،  صلاايادد  المادد ص  فلدديدها ثددم صددكع مدد  ذلددك مض

 مكهي إبطيل ال ي  اا ..
صقدد  أح ددب المؤلددف جدد للي  الملحدد س الماتمدد س  اددب المغيلطددي  الايحشددة الوقحددةا 

 صالمضكاة بيلح،اة صالخ اع ف  هذه الاكيص :
 _ تاملم أم   يص.1
 _ تخ لص أم   يي.2
 _  م زييدا  صا يفي  للله ف  امصل.3
 فهي إلب تغ،،  الحالضة._ حذ  ق،ود صش صط الزمةا يؤدغ حذ4
 _ التل ب ف  ماير  الك وص.5
 _ ط ح ف  س مختااة م  أاياهي لات ا،ل بهي.6
_ ت ،  باد  االجتهديدا  ال دعلاة لدبا  الاامدي، صجااهدي هد  اإلادلي مدع أرهدي 7

 اجتهيدا  م دصدس.
_ التضيط مايهلم شيذس موجودس  ك  با  الا ق الت  تكتلدب إلدب اإلادليا صاطدلق 8
هدي مادديهلم إاددلملة ملدام بهددي  كدد  الملدام، ا صاإلاددلي مكهددي بد غ، بدد ا،س الحددق مدد  أر

 البيطل.
 _ رلبة أقوال أص ر وص إلب  ،  قي ا،هي.9

 _ اتمين أقوال صحلحة ص  ي التا ض إل،هي مطاضًي مع الاام بهي صشه تهي.10
 ._ اإليهيي بان الااوي الميدية ماح س  اب  ل  مي ه   ال  ف  الواقع11

صقدد  أفدد د المؤلددف ف ددًل مدد  ف ددول ال تددي  امحدد   شدد  لاكضدد  الددذات  حددول مادديهلم 
الملام،  لماليا بد،   فلد  الماديهلم ال  ،ادة الغ يبدة  د  اإلادلي التد  حديصل أ د اله 
إل دديقهي بتايللمدد  الكيصدداةا صالددف تحولدده هددذه المادديهلم ال  ،اددة إلددب موابيددث ثض،اددةا 

يلا ص  قاده ادس،ل تضد مهيا صهلدا  المكديخ المكيادب صب ع شكلاة أحلكه ظهوب امجل
لاليد امجليل الت  حماه شايب التخاص مكهي  اب  ،  ه   صال ب ، سا فتخا ه 
مكهي صم  الجوه  الكيفع الذغ هو امصل اللالما صق  صج   طي اة م  هدذه امجلديل 

رطددلق بلددسب تاددك الشددوا ب ال  ،اددة مسدد با  ا ،دد س تاسدد   دد  ط يضهددي ال غبددة فدد  اال
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صالتح ب صاالرلليق صبا، امهوا،ا صم  صبا، هذه الطي اة شليط،  يمد صن  د اط،هم فد  
الظامددي  مدد  ديدديب الحدد   إلددب داب اإلاددليا ف،واواددون لهددي صيمكورهددي صيا،دد صن فدد  
ذلددك لهددي صلدمددة اإلاددلملة مددي يا،دد صن مدد  شدد   ظددلما صصاددي اهم فدد  ذلددك اإل دد ا، 

لدددددداطينا أص الاتكددددددة بيلكلددددددي، أص الخمدددددد  صالمللدددددد  بيلمدددددديلا أص اإلطمدددددديع بدددددديلحام صال
صالمخ با  صأصكي  الاهوا صا اي  الضو  الا دية صاالجتميعلدة  د  ط يضهدي صالخد اع 

 بمظيه  الح يبس الميدية الخلبة.
صي جع ارح ا  المايهلم اإلالملة ف  بأغ المؤلف إلب   س صوب م يبة بيلخادل أص 

 أابي  مع ط ق  لجهي صه : الاليد أص التزصي ا صيذا  لهي  ش س
 _ الجهل صفتوب الهمة    تاهم تايللم اإلالي ال حلحة.1
 _ اتبيع الهو .2
 _ الغاو ف  ال ي   ،  الحق.3
_ الكظ  ال ،ق المح صد الذغ يلزم  الكظ  إلب جوارب  يصة ما،كة م  اإلالي 4

 صا تبيبهي اإلالي اا .
 _ الجمود.5
 _ التحال.6
  ي  قسل ا تبيبه._ الاتكة بال ج7
_ التا دددب ل دددل قددد يم مهمدددي ادددين شدددار ا صلدددو ادددين مخيلادددًي لاحالضدددة الس،كدددة صمادددس 8

 اإلالي ال حلحة ال يفلة.
_ امث س التد  تولد  اإل جدي  الشد ي  بديل أغا صتولد  التا دب صالا ديدة فد  ام مديلا 9

 صتشته الشمل صتا ق ال امة.
  ل تحه هذا اللسب صوب ا ، س._ مي يا، ه أ  ا، اإلالي م  مايي ا صي 10

صفدد  ف ددل   دد  مدد  ف ددول ال تددي  يسدد ز المؤلددف الحضددي ق الس،كددة التدد  تؤادد  موافضددة 
الاام لاد ي  الحدق اإلادليا صأن اإلادلي يد  و إلدب الطد ق الااملدة فد  البحدثا صياكد  
مغيلطدددي  الملحددد س الدددذي  ا ،ددد ًا مدددي يددد  ون أن ف  دددلة أص رظ يدددة مددد  الكظ يدددي  قددد  

لضددة  املددة  ،دد  قيباددة لاددكض  أص التادد يلا مددع أن هددذه الكظ يددة ال تماددك أصددبحه حا
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أدلة إثبي  يض،كلة تجااهي حالضة رهي لدةا أص حالضدة مضطو دي بهديا صذلدك بشدهيدس الاامدي، 
 الذي  ص اوا هذه الكظ ية أص ايهموا ف  ت علمهي.

تمادك أدلددة  صمد  أم ادة ذلددك ال ابصرلدة بيلكلدبة إلددب رشداس ال ددون ص ادق اإلرلدين فهدد  ال
إثبدددي  قيطادددة أص شددد ي س التددد جلاا صل ددد  ا ،ددد ًا مددد  الاامدددي، المددديدي،  يضساورهدددي تلدددالمًي 
ا تضيديددًي ال تلددالمًي  املددًيا إذ لددلس لدد يهم ا تلدديب بادد هي إال اإليمددين بدديلخاق ال بددير ا 
صهددذا أمدد  ال يجدد صن أرالددهم اآلن ملددتا ي  لدد  مددي داي مكطددق اإللحدديد هددو الملددلط  

 م ف  ب،ئتهم. اب ا تضيده
صيددددات  أر ددددي  المتاامدددد، ا ادددديلاظم ف،دددد  ون صجددددود التكدددديق  بدددد،  الدددد ي  صالحضددددي ق 
الااملةا ااتكيدًا إلب صجود ا تل  ب،  با  المايب  ال يكلة صباد  الا  دلي  أص 
الكظ يددي  التدد  لددم ت سدده صلددم تدد ق إلددب دبجددة الحضددي ق الااملددة صهددم يز مددون اددذبًي أص 

لي  أص الكظ يدددي  قددد  أصدددبحه حضدددي ق  املدددة ثيبتدددة يت دددوبصن  طدددا أن هدددذه الا  ددد
بشال قطا   ،  قيبل لاكض ا صهكي يضادون فد   ادب  امد  فديحش جد ًاا صيتبدع ذلدك 
اضوطهم ف   لل ا تضيدغ اس،  تجيه ال ي  صأصول  صمايبفد ا  امدًي بدان طي ادة مد  

بديهلل الكظ يي  الت  رلسه إلب الاام ق  ص اه   ل ًي ل  م ق لة اإللحيد صال اد  
 اددب أيدد غ يهددود أص أجدد ا، لا،هددودا صصددلغه لهددي المضدد مي  صالمسدد با  التدد  لددلس لهددي 

 قوا   مكطالة  املة صحلحة.
يضول المؤلف: "فيلواجب إذن يحتم  ا،كي _ أ ذًا بط يق البحث الاام  اللالم المح ب 

ث الددذي  أم رددي بدد  اإلاددلي _ أن رمادد  الكظدد  فلمددي ق متدد  شددهيدس الاضددل صصاددي ل البحدد
الاامد  اإلرلديرلةا صفلمدي ق متد  شدهيدس الك دوص ال يكلدةا صأن رخ دع هدذه الشددهيدا  
لا ددوابب الااملددة ال ددحلحة المتاددق  ا،هددي فدد  أصددول الاضددل صأصددول الدد ي .. صاردد  
مجزي بال يض،  أركي ل  رج  ملالة صاح س يلتحام ف،هي الخل  ب،  شهيدس الك وص 

ال اللدددةا صبددد،  الشدددهيدس الضيطادددة التددد  يضددد مهي  ال يكلدددة اللض،كلدددة قطعلدددة ال سدددو  قطعلدددة
الاضدلا أص الشدهيدس الضيطاددة التد  يضد مهي البحددث الاامد  اإلرلدير  البحددها بدل اللض،كدد  
م  ال ذلك الب  أي يتطيبق ف  شهيدت  متب ااتطيع أن ي ل إلب الحالضة الت  هد  

غد  مد  مو وع البحثا فإن صصل با هي صبا هي اآل   لم ي ل أ ا  ال     مسا
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الااما ق   ف  الما فة أص زاد صف  هذا ال يوج  تكيق  أص  ل ا صل   يوج  بلدين 
 جز  ا صبلين أشمل صأكملا أص بلين جز   م  جهة صبلين جز   م  جهة أ   ".

صف  ف ل )ص اع م  أجل ق لة اإليمين بيهلل صالا   ال يك  ال حلا حولهي( يضدول: 
مجتما،  أص متا ق،  أن يض موا أية حجة مكطالة أص "إن الماح ي  جملاًي لم يلتطلاوا 

صاقعلة مضسولة  ك  الاضل، ت سه   ي صجدود  ديلق لهدذا ال دونا صقد  ق أردي مدي اتبد  هدذا 
الماح  صمي اتبد   ،د ه مد  أاديط،  اإللحديد فادم رجد  لد يهم دلد،ًل صاحد ًا صدحلحًي يكاد  

 صاح ًا يض ي ظكدًي باد ي صجدود صجود الخيلق جل ص لا بل لم رج  ف  ال مي اتسوه دل،لً 
الخددديلقا ف دددًل  ددد  تضددد يم حالضدددة  املدددة.. جدددل  مدددي لددد يهم محددديصال  لاتشدددالك باددديلم 

 الغ،با صالتزاي بان ال ي ستوا إال مي شيه صه م  ميدس بيلواي ل الااملة الميدية.
 صهذا االبتبيط بح صد الميدس الت  لم يشه  الاام حتب الا د  الحي د  إال الضا،دل مكهدي
إن هددو إال موقددف يشددب  موقددف ام مددب الددذغ يك دد  صجددود املددوان مردد  ال ي اهدديا أص 
امصم الذغ يك   صجود امصوا  مر  ال يلماهيا أص موقف الحمضي، حسللدة الض د  
الت  ت   أن الوجود اا  هو هذا الض   الذغ تعلش فل ا مرهي لدم تشديه  فد  حليتهدي 

ميرددة الااملدددة صمطيبضدددة الحالضددة صالواقدددع  ادددذلك  ،دد ه.. فمدددي حددد  هددؤال، مددد  الاادددم صام
الماح صن ال ح  لهم مد  الاادم صامميردة الااملدة صمطيبضدة الحالضدة صالواقدعا إذ يك د صن 
الخيلق جل ص ل صي  صن  ادب إر ديبه صال يما دون دلد،ًل صاحد ًا  ادب راد  صجدودها قد  

 ددكي   صتطددوب يلددتخ مون عبدديبا   ددخمة يلددتغاون ف،هددي أاددمي، التضدد ي الاامدد  صال
مايهلم الا  ا صالبحو  الااملة ف  المختس ا  صالمايمل لاتموي  بهدي.. مدع أن التضد ي 
الاامد  صال ددكي   لدم يتوصددل إلددب الديس شدد ، مدد   ديلم الغ،ددبا بددل مدي يددزال  دديجزًا 
   اليس أموب ا ، س دا اة ف  الايلم الميدغ الذغ هو مجيل ال أرواع التض ي الاامد  

 الكه ة الااملة الح ي ة.الذغ ارتهه إلل  
صالاامددي، المدديديون الددذي  يلددتخ مون المايمددل صالمختسدد ا  صامجهددزس الااملددة المتض مددة 
جدد ًا.. يحدديصلون تالدد،  اددل مددي شدديه صه مدد  ظددواه  بكظ يددي  ااددتكتيجلة يغدد بصن ف،هددي 
حضدي ق  ،دد  م  لددة ص ،دد  مشديه سا صهدد  بيلكلددبة إلدد،هم صبيلكلدبة إلددب أدصاتهددم مددي زالدده 

  ،سلددةا صمددع ذلددك فددإرهم ي ددط صن إلددب إق ابهددي صالتلددالم بهدديا صيجااورهددي قددوار،  أمددوباً 
 ثيبتة يضولون  كهي إرهي قوار،  طسلعلة.
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صف  هذا الا ل يتكيصل مي يد دده الاظدم مد  الحجدة الشدلطيرلة الض يمدة التد  تضدول فد  
   ددد  االددداة التلددديلل: صمددد   ادددق    صيكددديقش حججددد  الميديدددة اددديبدًا أقدددوال باددد 
 امي، الميدس م ل إدصابد اللل الذغ يضول: "أثسته البحو  الااملة دصن ق   أن لهذا 
ال ون ب ايةا فاثسته تاضي لًي صجدود امدلدةا من ادل شد ، ذغ ب ايدة ال يماد  أن يستد ئ 

 بذات ا صال ب  أن يحتيج إلب المح ل امصلا الخيلق اإلل ".
)ف صيددد ( صامددديم  الاظدددما مس،كدددي أن  صياضددد  المؤلدددف ف دددًل لمكيقشدددة )ب تددد  أر بادددل( ص

امصل ص ب ف  إلحيده  د  الهدو  التا دب لاد ي  مرد  يجادل مدي يضساد  مد  تالد، ا  
صأمدي ال دير  …  املة مضسواًل ب اة ت جلحلدة ل د صبس الاجدز  د  الوصدول إلدب اللضد، 

فهددو يهددودغ متا ددب لا دده،ورلة صقدد  صصدداه إحدد   ملددي  ات  فدد  التحا،ددل الكالدد  
اين زا اًي مر  ت ا  با  ذلك متشس ًي بيل،هودية ال ده،ورلةا صفلدي لهديا ادي  ًا  إلحيده بار 

 ف  ط يضهيا مكاذًا لخططهي.
صيطدددول ال دددلي لدددو صقاكدددي  كددد  ف دددل مددد  ف دددول ال تدددي  صاقتبددديس باددد  عبيباتددد ا 
صاإلشدددديبس إلددددب الض ددددييي الا  يددددة التدددد  يايلجهددددي بسلددددين مشدددد ق صأادددداو  يمتدددديز بدددديلضوس 

لا  سا صأدع لاضديبئ أن يلدتمتع بضد ا،س هدذا ال تدي  الكفدلس ادي ل   صال صيرة ص مق ا
 دز صجددل أن يهد غ بدد  ال دديل، ا صي سده المددؤمك،  صيزيدد هم إيميردًي صأن يجددزغ المؤلددف 

 ف ،اة الشلخ  س  ال حم  حكباة أحل  الجزا،. 
=========== 

 
الاظددم (  ددلل  دد ج  ا،كددي قسددل أيدديي  سدد  قكدديس الجزيدد س : الميبالدد  الضدد يم ) صدديدق 

محدديصبس ف  يددة ا صاكدده أظدد  أن م ددل هددذه المخاوقددي  قدد  ارض  دده بادد  اددضوط أمهددي 
صحي دكتهي بصاددلي الشد،وعلة ؛ صل دد  يظهد  أن بادد  بكد  قومكددي ميبالد،ون أك دد  مدد  
مدديباس رالددد    صقدد  أحسسددده أن أ دد   الضددد ا، بحالضدددة هددذا ال جدددل الددذغ ببمدددي يجهدددل 

 :  -بيهلل ملتا،ًكي  –البا  تيبيخ  ... فاقول 
 
هددو صدديدق جددلل الاظددما ماحدد  اددوبغ )مدد  أصددل ت ادد ( يدد ي  بدديلا   الشدد،و    -

صالدددد ه جدددلل الاظدددم اددددين أحددد  الاامددددير،،   -ي. 1934البي ددد . صلددد  فدددد  دمشدددق ادددكة 
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مد  اتدي  " حدواب بدل  15-14الماجس،  بتج بة اميل أتيتوبل فد  ت الدي )ارظد  ص 
م (. صزصجتد  هد  فدوز طوقدين ) مهدي  اي  "ا الذغ أج اه صدض  أبدو فخد  مدع الاظد

 الشي   إب اهلم طوقين ص متهي الشي  س ف ص  طوقين(. 
 
ياتدد   الاظددم باردد  رشددا فدد  جددو  امددير  متحدد ب ال يادد   أحادديي ديكدد  صال يكاددذهي.  -

تدددد ي   دددديدغ  -أغ فدددد  ب،تدددد -مدددد  الم جددددع اللدددديبق( : )كددددين هكدددديل  15يضددددول )ص 
(: )لدم ياد  أحد  22   صيضدول أي دًي )صصمتليمٍا ص ،د  متملدك بيلشداي   صالطضدوس(

(: )هدل تد   فد  اللدافلة 63ادال  صدض  أبدو فخد  )ص  -حول  ي ا  أص ي دوي(  
 الج ي س   مًي حالالًي ( فاجي : )راما ه    ٌم ج غ(   

 
دبس الاالاةا صايره بايلت   د  الا،الدو  )كديرب(ا  مدل فد  الجيمادة امم يالدة  -

دددد يا ثددددم بيح ددددًي فدددد  م اددددز امبحددددي  1968ين اددددكة بس،دددد ص ا ثددددم أاددددتيذًا بجيماددددة  مَّ
 الاالط،ك ا ثم  يد إلب دمشق صتولب ب ياة قلم الاالاةا بجيماة دمشق. 

 
ا تكق الاظم الا   الش،و   )صجه ( بإلحيده فد  اتيبد  الشده،  "رضد  الا د  الد يك "  -

 يا الددذغ  لصددت  الددز م بددان الدد ي  )الاددلمي اإلاددلي ( يكدديق 1969المطسددوع  دديي 
الاادددم الحدددد يث  امددددي هدددد  در رددددة الشددد،و ،،  ادددديبضًي قسددددل أن يك شددددف زياهددددم صتكددددت س 

 شايباتهم صأف يبهم. 
 

 صاللك ش،ئًي م  أقوال  ف  هذا ال تي  : 
 
)إن المدددد   دددد    صاباددددلس صالجدددد  صالمل  ددددة صالمددددد ام اددددب ال يرازمكدددد   اددددب  -

ة موجددودس صل كهددي  ،دد  اإلطددلق بدديلضول بددان هددذه اماددمي، تشدد،  إلددب ملددملي  حالالدد
 م  الطباة ال يمكة(. 59م  لة(   )ص
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)أصددبا اإلاددلي امي لوجلددة ال اددملة لاضدددو  ال جعلددة المتخااددة فدد  الددوط  الا بددد   -
 (. 17-16ص يبج : اللاوديةا أر رواليا البيكلتين( )ص 

 
 (. 17)إن ال ي  ب يل  ليل     الاام( )ص -
 
 - ادب أقدل تاد يل–يب  بوجود تكديق  ظديه غ )يات   بجيل ال ي  اإلالم   صات -

( صال رد بغ 23ب،  الاام الح يث صثضيفت  صمكيهج  مد  ريحلدةا صالد ي  اإلادلم ( )ص
 م  هؤال، المات فون   

 
(: )يشدد د الضددي اون بدديلتوافق التدديي 25يطادد  الاظددم فدد  الضدد  ن )صدد احة( بضولدد  )ص -

يط،  صالخ افدي  بي تبديب أرد  صالاادم ب،  اإلالي صالاام أن اإلالي دي   ديٍل مد  اماد
صاح  ف  الكهييةا لكمحص هذا االد ي، التوفلض  بش ، م  ال قدة  بإحيلتد  إلدب ملدالة 
محددد دس تميمدددًي. جدددي، فددد  الضددد  ن مددد ًل أن    ادددق  دي مددد  طددد،  ثدددم أمددد  المل  دددة 
 بيللددجود لدد  فلددج صا إال إباددلسا ممددي د ددي   إلددب طدد ده مدد  الجكددة. هددل تشددال هددذه
الض ددة أاددطوبس أي ال   ر يدد  جوابددًي محدد دًا صحياددمًي مدد  المددوفض،  صلددلس  طيبددة. هددل 
ياتدد ض فدد  الملددام أن ياتضدد  فدد  الك ددف ال ددير  مدد  الضدد ن الاشدد ي  بددان م ددل هددذه 
الحيدثة صقاه فاًل ف  تيبيخ ال ون  إن ايره هذه الض ة الض  رلة صيدقة ص قًي تيمًي 

البد  مد  الضدول أرهدي تتكديق  تكيق دًي صد يحًي   مدع صتكطسق  اب صاقع ال ون صتيبيخ  
كدددل مايبفكدددي الااملدددة..(   الدددخ ه ا ددد . صال رددد بغ مدددي هددد  هدددذه الماددديب  الااملدددة التددد  

 تكيق  الي     إال إذا ايره مايبف  الميدية الت  ال تؤم  بيلغ،ب. 
 
اظدددم" يضددول الشددلخ  سدد  الدد حم  الم،دد ار  فدد  اتيبدد  "صدد اع مددع الملحدد س حتددب ال -

( بددددددان الاظددددددم ألددددددف اتيبدددددد  اللدددددديبق: )  مددددددة لاميبالددددددلة صال ابصيكلددددددة 13-12)ص
صالا صي يددةا صاددي   الكظ يددي  بددل الا  ددلي  ال،هوديددة اإللحيديددة. صهددو فدد  اددل ذلدددك 
يتلدددت  بعبددديبا  التضددد ي الاامددد  صال دددكي   صالمكددديهج الااملدددة الح ي دددةا صال يضددد ي مددد  
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هدذاا أص ال يرلدام بهدذاا أص ي سده هدذاا دصن أن الس،كي  إال قول  م ًل: إن الاادم يد ف  
 يط ح مكيقشي   املة رض ية تتح   الحالضة(. 

 
(: )إرهي أهم رظ ية شيماة ص ب  فد  29صيضول الاظم     ض، ت  الش،وعلة )ص  -

 الااوي(  
 
 ضدد  ف ددًل فدد  اتيبدد  اللدديبق "رضدد   -ب ددم إلحدديده–صممددي ي ،دد  الاجددب: أن الاظددم  -

صمددي بادد هي(  55افع فلدد   دد  )إباددلس(    اددميه )ماادديس إباددلس( )صالا دد  الدد يك " يدد 
بدد فلدد  شددسهي  إباددلس التدد  رضاتهددي بادد  ال تددب اللدديبضة فدد  ا ت ا دد   اددب الضدد ب؛ 

–( . صل د  قديل شدلخ اإلادلي ابد  تلملدة 10-7كاتي  "المادل صالكحدل" لاشه ادتير  )
صالمل  ددة التدد  ذا هددي  (: )هددذه المكدديظ س بدد،  إباددلس8/115فدد  الاتدديص  ) -بحمدد   

الشه اددتير  فدد  أصل المضدديال  صرضاهددي  دد  بادد  أهددل ال تددي  لددلس لهددي إاددكيد ياتمدد  
  ال (. 

 
ماددد دًا طوا دددف الض بيدددة )الضلدددم ال يلدددث: الض بيدددة اإلباللدددلة الدددذي   -بحمددد   –صقددديل 

ب صأمددد  صرهدددب[ا ل ددد   كددد هم هدددذا  صددد قوا بدددان   صددد ب  كددد  اممددد ان  أغ أرددد  قددد َّ
.. صهدددؤال، ا ،ددد  فددد  أهدددل امقدددوال صامفاددديل مددد  اددداهي، الشدددا ا، صرحدددوهم مددد  تكددديق 

 (. 260/ 8الزريدقة( )الاتيص  
 

(: )يجددب أن ردد د لدد  ا تبدديبه ب ددات  85ثددم  ددتم الاظددم المدد  بضولدد   دد  إباددلس )ص
ملكدددًي يضدددوي بخ مدددة ببددد  بادددل تادددين صا دددلص ... يجدددب أن ر دددف  ددد  ا،دددل اللدددبي  

ك  صرطاب ل  ال اا صروصد  الكديس بد   ،د ًا(    فتامدل هدذا صالشتي م ل ا صأن رااو  
 )ال ا ( مي أ ظم    

 
ق  يضول قي ل: الف ياون الاظم ماح ًا ثدم ياتد   بوجدود إبادلس    فداقول: قد  صد ح 

أر  ال ياتد   بوجدود إبادلس مرد  ال ياتضد  أصدًل  -كمي اسق–الماح  ف  ب اية الم  
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(: )يدد صب فدد  إطدديب مادد،  ال يجددوز 57)ص -كمددي يدد   –بوجددود  يلضدد  صل دد  بح دد  
االبتادديد  كدد   اددب اإلطددلق؛ أال صهددو إطددديب التا ،دد  الم، ولددوج  الدد يك  الكدديتج  ددد  
 لدددديل اإلرلدددددين اماددددطوبغ صما يتددددد  الخ افلدددددة( فهددددو ي يددددد  دبااددددة شخ دددددلة إبادددددلس 
)بي تبيبهدددي شخ دددلة م، ولوجلدددة أبددد  تهي ما دددة اإلرلدددين الخ افلدددةا صطوبهدددي ص دددخمهي 

 (. 57الخ ب( )ص  ليل  
 

صمدع هدذا: فضدد  قديل الشددلخ محمد  حلدد   ل يياد،  فد  اتيبدد  "هدوامش  اددب اتدي  رضدد  
( بددان بحددث الاظددم  دد  إباددلس: )لددم يادد  مدد  بكددي  أف دديبها صال 61الا دد  الدد يك " )ص

م  صح  ثضيفت  الااملةا صارمي ااتضب  طوط  امايالة م  بحدث الملتشد ق "ت تدون" 
 ق "فكلدددكك"  دد  إباددلس المكشددوبي  فدد  االرلدددااوب، يي  دد  الشددلطينا صبحددث الملتشدد

 (. 57-14/46اإلالملة(. قاه: ارظ  البح ،  ف  دا  س المايب  اإلالملة )
 

 أ ، ًا : فض  قيي بيل د  اب الاظم ا ،  م  الاامي، صال تي ؛ م  أب زهم: 
 الشلخ  س  ال حم  الم، ار  ف  اتيب  "ص اع مع الملح س حتب الاظم".  -1
 الشلخ محم  حل   ل ييا،  ف  اتيب  "هوامش  اب اتي  رض  الا   ال يك ".  -2
 اماتيذ جيب  حمزس ف اج ف  اتيب  "ال د اللض،ك   اب اتي  رض  الا   ال يك ".  -3
 اماتيذ محم   ز  ر     ف  اتيب  "تهيفه الا   االشت اك ".  -4
 ن صالماح صن" . اماتيذ محم   زس دبصزس ف  اتيب  "الض أ -5
 ال اتوب  س الاطلف الا فوب ف  اتيب  "تهيفه الا   الج ل ".  -6
البيحث حل  بد  محمد  امادم غ فد  باديلت  "موقدف االتجديه الاالدا  المايصد   -7

 م  الكص الش   ". ) لم تطبع با  ( . 
اماتيذ أحم  أبدو  ديم  فد  مضيلد  "إلدب متدب تدكطا صدخوب اإلادلي" فد  المجادة  -8
 هد(. 1413لا بلة )بجب ا
 

لللتا،  مكهي الض ا،؛ رظ ًا لوفي هي  -حاظ   –صق  قمه بي ت يب مضيلة اماتيذ أحم  
بيلمض ود: قيل اماتيذ أحم : )صيدق جدلل الاظدم ايتدب يحمدل دبجدة الد اتوباس فد  
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الاالدددداةا صيضددددوي بتدددد بيس تخ  دددد  فدددد  الجيماددددة امم يالددددة فدددد  ب،دددد ص . ميبالدددد  
هدد  صط صحيتدد  الا  يدة. مدد  أشدده  اتبدد  "رضد  الا دد  الدد يك " ااص ددا متطد   فدد  توج

رسدذس  كد  صالدف ت د   لد  ا ،د  مد  الاامدي، صالما د ي  بيلكضد  صالمكيقشدة الااملدةا صال 
يغ،ب    الذه  قدول أحد  الما د ي  المايصد ي  مد  حمادة الا د  الاالدا . إذ يضدول: 

ال يحدلب بد  ف،احد ا صجدل الماحد ي  إن الا،الو  إمي أن يحلب باام  فلاون مؤمكًي أص 
مدد  هددؤال، أر دددي  صأببدديع فلاددداة. صهددذا هددو حددديل )الاظددم( الدددذغ يتظدديه  بمظهددد  
الا،الو  صهو لدلس ادذلك بدل هدو داعلدة ماحد  فد  ط صحيتد  الا  يدة الما صفدة. صلضد  
بدد أ ال جددل ايتبددًي فدد   دد د مدد  ال ددحف الشدد،وعلة صالااميرلددة المشددسوهة م ددل )ال ضيفددة 

يليبيةا ص)دبااي    بلة( ميباللةا ص)حواب( صه  ذا   ميلدة محد  م اكدز الا بلة( 
االاتخبيبا  الغ بلة. صايره تاك المجل  الت  ت  ب فد  ب،د ص  تتسكدب الط صحدي  
اإللحيديدددة مددد  د ددديص  م ددديدمة الاادددم مدددع الددد ي  صال  ييدددة لكظ يدددة الكشدددو، صاالبتضدددي، 

وس إلدددب االتجددديه المددديدغ لاحلددديس. صالددد  وس إلدددب أن رهييدددة ادددل شددد ، هدددو الاكدددي، صالددد  
صاتيبددي  الاظددم فدد  تاددك المجددل  التدد  جمددع با ددهي فدد  اتيبدد  )رضدد  الا دد  الدد يك ( 
يتسدد،  مكهدددي إلحددديده صمحيصلدددة تلدددت ه  ادددف ظددلل بيهتددد  مددد  الما فدددة المشدددوهة صالاادددم 
الكيقص صاالد ي،ا  الايب ة صالماورة بالوان م  الاالاة صالا د ا صأردي ح،كمدي أقدول ذلدك 

 ال أتجيصز الحالضة امي ات صن. 
 

هددو امددي أاددااه جمددع لادد د مدد  مضيالتدد  اللدديبضة صبادد  محي دد ات  التدد  ألضيهددي فدد  
باددد  المكتددد يي  الللددديبية صالااميرلدددةا صمددد  تادددك المضددديال  )ال ضيفدددة الااملدددة صالا ددد  
الددد يك ( صمحي ددد ت  )مااددديس إبادددلس( صمحي ددد س )  صاإلرلدددين فددد  الا ددد  الملدددلح  

صالتاا،ق  ادب ز دم ظهدوب )مد يم الادذبا، فد  م د ( صأمدي مدي ياتسد  ج يد ًا  المايص (
صيكش  مصل م س فهدو مضيلتد   د  الد  وس إلدب الت دوب الاامد  المديدغ لا دون صتطدوبه. 

 صم   لل هذه الاكيصي  يما  تاخلص أف يبه ف  الكضيط التيللة: 
 يبًا االًي  الا  س امايالة لا تي  إر يب صجود البيبغ جل ص ل إر  -1
 ز م  صجود تكيق  ب،  الاام صال ي .  -2
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إر يبه مي اميه بيلكظ ية ال يكلة صز م  تكيق هي ملتشه ًا بض ة إبالس ف  الضد  ن  -3
 ال  يم. 

 د وت  إلقيمة ت وب ميدغ لا ون صتطوبه بمازل    ال ي .  -4
 

ل دحف صالمجدل  صق  تكيصل ا ،  م  الاامي، صالما  ي  اتيب  هدذا الدذغ طديب  بد  ا
الميباللة د يية صتاي، ًا اايدتهيا ل    امي، اإلالي با  ق ا،ت  رض صه رض ًا  املدًي بد،  

 تهيفه أف يبه صاضوطهي. 
 

 صالب  م  صقاي  ا ياة تس،  تهيفه مزا م  اإللحيدية الليبضة  اب الكحو التيل : 
لدة مرد  ال يدؤم  بهدي أصدًلا أصاًل: صجود البيبغ  ز صجل: فيلاظم ال يضتكع بيمدلدة الكضا

 فام يا  أميم  او  الكضيش الاضا  الذغ أ ا  ف  الكضيط اآلتلة: 
الب  ل ل حيد  م  مح   ؛ إذن هذا الايلم صمي يحويد  البد  لد  مد   ديلق مسد ع  -1

 مت ف ب اي  ال ميل مكدزه    صاي  الكض ين صار يب ذلك  لل ص طا. 
، لوجدوده ؛ إذ لدو ادين ادذلك الادتها ه طيقتد  مكدذ هذا ال دون لدلس أزللدًي ال ابتد ا -2

زمدد  با،دد  صتوقددف اددل رشدديط فدد  الوجددود صهددذا مددي يؤادد ه الااددم التج يسدد  فدد  )الضدديرون 
ال ير  لاح ابس ال يكيملالة( صالذغ يكص  اب أن الطيقة ف  ال ون تضل ت بيجلًي ب دوبس 

 م  ف  الاض س امصلب.  مط دس. صبمي أن ل  ب اية فل يما  أن ياون ق  ب أ بكال  امي
الضددول بيلم دديدفة بيلكلددبة لكظدديي الوجددود الشدديمل المحاددم ذغ اإلتضددين الاج،ددب ال  -3

يضول ب  إال جيهل با،     التحض،ق صماديب  يد   الحدق صياد ض  كد  صهدذا مدي تؤاد ه 
الضي دد س ال يي ددلة فدد  حلددي  االحتمدديال  أص )قدديرون الم دديدفة( صتا دد،اة يطددول بدد  

 ددد  هدددذه الحضدددي ق الااملدددة فمدددي  الددد  إال أن ياددديلج رالددد  مددد  أادددبي  البحدددث. صمددد  يك
اإلرحدد ا  الا دد غ مدد  جهددل صاسدد  صهددو  صتدد دد فدد  قسددول الحددق صح،كهددي اتشدد ق فدد  

 رال  بوادب الحق صتتدم ف  قاب  أرواب اللض، . 
 

ثيرلددًي: البدد  مدد  إقكي دد  بكسددوس ال اددول الخدديتم محمدد  صدداب    الدد  صاددام الددذغ جددي، 
(ا 6-1ة اإلادليا فضدد  أ سد  بدديلغ،و  اغابدة الدد صي لااد س )اددوبس الد صي اآليددي  ب اديل
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( صا بددديبه 55صا بددديبه بو ددد    بيادددتخل  المدددؤمك،  فددد  امبض )ادددوبس الكدددوب  يدددة 
( . صدل،ددل رسوتدد  صدداب    الدد  28بإظهدديب ديدد  اإلاددلي  اددب اددي   امديددين )الاددتا

أ جددز  الاد   قدد يمًي صحد ي ًي صياادد  الضدد  ن  صادام ماجزتدد  الخيلد س الضدد  ن ال د يم التدد 
فخ ًا أن أثسه بحث الملتش ق الا رل  )موبيس بوايغ( ص ق  فد  دباادت  الما صفدة 
)التددوباس صاإلرج،ددل صالضدد  ن فدد   ددو، المادديب  الح ي ددة( صيمادد  لما فددة المزيدد  ال جددوع 

 إلب )الوح  المحم غ( ل ش،  ب ي. 
 

  الد ي  صالاادم فهدو تامدلم م فدوض ص ،د  مضسدول فد  ثيل ًي: أمي الز م بوجود تكيق  ب،
ال بااي  الااملةا رام قد  يوجد  هدذا التكديق  فد  امديدين ام د    ،د  اإلادلي م دل 
الك  ارلة صال،هودية صاتسهم المض اة شيه س  اب ذلك. أمي أن يد  ل اإلادلي فد  هدذه 

قد يمًي صحد ي ًي ا فشدلخ  ال  و  فهو م دصد  ال  ص امي، الملام،  ق  ب،كوا هذه الملدالة
اإلادددلي ابددد  تلملدددة فددد  اتيبددد  الاظدددلم )دب، تاددديبض الاضدددل صالكضدددل( أص ) الددد د  ادددب 
المكطض،،  ( ريقش هذه الملالة صب،  ااتحيلة ذلدك ممدي تلدضب ماد  هدذه الشدسهة .صفد  
الا   الح يث اتب  كهي ا ، ًا؛ صم  أب ز مي اتب اتي  )الد ي  فد  مواجهدة الاادم( 

اددلم  الهكدد غ صح،دد  الدد ي   ددين ح،ددث ردديقش هددذه اإللحيديددة الغ بلددة فدد  لا اعلددة اإل
مواقاهددي المتشددكجة مدد  الدد ي  صأاددضطهي صبدد،  أن هددذه الدد  و  صل،دد س ال دد اع بدد،  الااددم 
الح يث صال كللة الك  ارلةا صال  لقة لمالي بهي إذ أر  دي  الاام صالا  ا صمي جدي، 

ادد ابه صحامدد  صقدد  ياجددز ل كدد  قدد  ياشددف فدد  اإلاددلي مدد  أحادديي قدد  ياشددف الااددم أ
ملتضسًل صص ق   الاظلم )اك يهم  ييتكي ف  اآلفيق صف  أرالهم حتدب يتسد،  لهدم أرد  
الحددق( صلددذلك اددين ل  ،دد  مدد   ضددل، الغدد   صقاددي  مك دداة مددع اإلاددلي أ اكددوا بادد  
 إطل هم  ال  إادلمهم صمدكهم بجديل لاد ي  الك د ار ا فهدل باد  ذلدك ي دا )لااظدم(
أص  ، ه إثيبس هدذه الد  يصغ البيطادة  صهدل يغتد  بهدي ادو  الجهادة صالم داا،   ص دلج 

 هؤال، بيلاام صاإلر ي  صاتت ا لهم الحالضة صمي با  الحق إال ال لل. 
 

أمدددي  ددد   الاظدددم )لض دددة إبادددلس صبف ددد  اللدددجود آلدي( م دددياًل لاتكددديق  فددد  الددد ي  
إبالس الض يس المظاويا مر  ص ع ب،   صز م  إرهي أاطوبس ديكلة تكته  بماايس بطاهي
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أمدد ي : اممدد  بيللددجود آلدي صأن اللددجود لغ،دد    اادد . فهددذا التكدديصل لاض ددة  دديطط 
ال تمدديده فلدد   اددب  با، شخ ددلة إلحيديددة صبيطكلددة مددع التلددت  بيلمددذهب الجسدد غ فدد  

 مو وع )الض ي، صالض ب(. 
 فهذه الملالة :

الد ي  اتيبدًي صادكة صال د دل لااالداي  ام د    أصاًل : ديكلة يجب أن تبحث  ادب  دو،
 ف،هي. 

ثيرلًي: أن اللجود المطاو  اجود تحلة صادين ماتسد ًا قد يمًي امدي ادج  أبدو يوادف بد،  
 ي ي  تحلة ل . صبلين اضوط االتجيه الجس غ صبف  اإلالي ل  يطول ب  البحث. 

 
هددي بحددث د. فدديبصق صقدد  روقشدده هددذه الشددسهة  املددًيا صمدد  أحلدد  الدد دصد الااملددة  ا،

ال ادددوق ا صهدددو باكدددوان )موا دددع التاسدددلس فددد  شدددسهي  إبادددلس( المكشدددوب فددد  مجادددة 
ا صاددذلك اتددي  )أرددلس الجاددلس فدد  بد شددسهي  إباددلس( 33)الملددام المايصدد ( الادد د

لداددتيذ محمدد   ددز  ر دد   ا صقدد  ريقشددهي الالمددة  سدد ال حم  الم،دد ار  فدد  اتيبدد  
 ( صمي با هي. 345  ص ))ص اع مع الملح س حتب الاظم( ف

 
ثيل ددًي: أمددي الدد  وس إلددب إقيمددة ت ددوب  امددد  مدديدغ لا ددون فهدد  الا دد س الميبالددلة فددد  
توجههي اإللحيدغ صهم يه فون م  هذه ال  و  إلب أن ال دون لدلس بحيجدة إلدب  ديلق 
صيكتاد  تبادًي لددذلك الد ي  ااد . صهددذا المكطدق اإللحدديدغ المك دوس قد يم جدد ًا صهدو ادديبق 

بدددثال  اللدددك،  صهدددو مدددي ادددين دافادددًي لات دددذيب بيمديدددين صال ادددل  ادددب مددد   لاميبالدددلة
الا ددوب حتددب جددي، )كيردده( فدد  اتيبدد  )رضدد  الاضددل الخدديلص( زا مددًي )أن اددل اامددة ال 
بص،  لهي إال الحس الميدغ فهدو الدذغ يسد،  صد قهي أص زياهدي( صتباد  مديديو الح ديبس 

ديون يضاددون فدد  تكدديق  ظدديه  الغ بلددة أم دديل مدديباس صادديبت  صبااددل ص ،دد هم. صالمددي
ح،كمددي يك دد صن اددل مددي  دد ا المحلواددي  ب،كمددي هددم يؤمكددون بغ،سلددي  ا ،دد س فدد  الااددم 
التج يس  م ل )امث، ( ص)المغكيطلس( ص)اإلل ت صن( ص ، هي ؛مع أن إيميرهم بهدي مسكد  
 اددب مجدد د االاددتكتيج المكطضدد  صما فددة  ثدديبه ا ب،كمددي يك دد صن البدديبغ جددل ص ددل صهددو 

بيلاضل صالكضل ص ثيبه تمد ال دون )صفد  ادل شد ، لد   يدة تد ل  ادب أرد  صاحد ( ما ص  



 1014 

جل ص ل.. فاميذا يؤم  الميديون الماح صن بمس أ االاتكتيج المكطض  صالما فة بيآلثديب 
مرالددددهم صيح موردددد   اددددب  ،دددد هم    إردددد  أدع ذلددددك لاطكددددة الضدددديبئ للاشددددف تكدددديق  

ب امب دديب صل دد  تامددب الضاددو  التدد  فدد  الماحدد ي  صصدد ق   الاظددلم: )إرهددي ال تامدد
 ال  صب( ( . 

 
إن الاالاة الميباللة أفاه شملهي صالمبيدئ الميدية تليقطه  اب  و، الاام رالد ا 
فاددم يادد  لملحدديد أغ ماكددب صيجددب أن تاددود أيهددي ) الاظددم ( إن اكدده ) صدديدًقي ( حًضددي 

اإليمدددين هدددو الحدددل. إلدددب المحيادددبة الذاتلدددة با،ددد ًا  ددد  ادددل  افلدددة ف  يدددةا صادددتج  أن 
صرذا ل بيلح يث الكسدوغ الدذغ يضدول: "إن أحد ام للامدل بامدل أهدل الكديب فدإذا لدم ياد  
ب،ك  صب،كهي إال مض اب ذباع ادسق  الد  الضدول فامدل بامدل أهدل الجكدة ف دين مد  أهاهدي"ا 
صال شددك أن صقادددة متارلدددة لامحيادددبة صاالطدددلع  اددب ال باادددي  الااملدددة التددد  ص دددحه 

التجدد يس،،  الغدد ب،،  التدد  د ددتهم إلددب الاددودس إلددب اإليمددين يماددد  أن تجدديب  الاامددي، 
 تخاخل روازع اإللحيد ف  الكاس الم ط بة. 

 
صم  ذلك )الاام ي  و إلب اإليمين( ل  يلد  موبيلدونا صادذلك اتدي  )  يتجادب فد  
    الاام( لمجمو ة م  الاامي، ت جمة د. ال م داش اد حين. ادل ذلدك جد ي  بدان 

حي  اإليمين الاط ية إلدب ملدتض هي فد  الادؤاد الشديبد صف،هدي ادتج  أن  ميمدي  يا،  را
اإللحديد تكضشددع صظامددي  ال دللة تتلشددب صاددتتس ل بهدي بدد دًا صيض،كددًيا ثدم لمدديذا ال تاددود 
إلب م ديدب اإلادلي امصد،اة صال باادي  الااملدة التد  اتسهدي  امدي، صما د ص اإلادلي 

   ف،هي مايلم  املة اتلي  ل  اب الاودس إلب   مم  جمع ب،  الاام صاإليمين فلت
م ددل دبااددي  اماددتيذ صح،دد   ددين صاماددتيذ  سدد ال حم  الم،دد ار  صجمدديل الدد ي  الاكدد غ 

 صاتج  ف،هي المكهج الاام  لاما فة ف  اإلالي صالمكهل الاذ  آلفيق اللض، . 
 

هم أبرددي الحددق صابزقكددي أبجددو أن تتامددل فلمددي قاتدد ا صأبجددو أال تا ددذل الاددزس بدديإلثم. فدديلا
–اتبي   صأبردي البيطدل بديطًل صابزقكدي اجتكيبد  (. ارتهدب ادلي امادتيذ أحمد  أبدو  ديم  

 . -بت    يل،  صا ت يب



 1015 

يخدد ج  ا،كددي مدد    تيًمددي : الاظددم ) ماحدد  ( أغ ال يددؤم  بوجددود إلدد  .. فدداتمكب أن ال
 يلتغا  ل  أص يت حم    

  ـــــــــــــــ
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 محمد عزة دروزة
 
  1889ل  ف  ريباس)فالط، (  يي ص 

 .1906تاضب تاالم  ف  ريباس صتخ ج  يي 
 مل موظاًي ف  دا  س الس ي  الا ميرلةا صصا،ًل لم ي ية بللينا صماموبًا متجواًلا صماتشًي 
لسلدع الطوابددع فدد  ب،دد ص ا صماتشددًي لاس يدد  فدد  ادد،كي،ا صاددا ت، ًا لدد يوان الم ي يددة الايمددة 

صمدددد ي ًا لم بادددة الكجدددديح  1920ديدددوان الماددددك امبدرددد   دددييفددد  ب،ددد ص ا صايتبددددًي فددد  
(ا صمد ي ًا 1932-1928(ا صماموبًا مصقي  رديباس االادلملة)1927-1922الوطكلة)

 (.1937-1933لدصقي  االالملة ف  فالط، )
     و جمعلة البحو  صال بااي .

 م  مؤلايت  صه  ا ، س ج ًا:
 صفود الكامينا بصاية.-1
 جز ن. -الا   صاالاليمخت   تيبيخ -2
 دبصس ف  ف  الت بلة.-3
 دبصس ف  التيبيخ الا ب .-4
 دبصس التيبيخ المتواب صالح يث.-5
 ت الة الح ي ة.-6
 بوا ث الح   الايلملة امصلب.-7
     الكس  صب،ئت  قسل البا ة.-8
 المذا ا  رش تهي داب الغ   االالم  بس، ص . -9

 .1984توف  اكة     
----------------- 

 محم   زس دبصزس.. ال يتب المكي ل
 هد(1404م  شوال  28)ف  ذا   صفيت :  

 أحم  تميي   
 محم   زس  
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يكظ  الكيس بإ جدي  إلدب تد ا  امجد ادا صيتاجسدون مد  قد بس با دهم  ادب التداللف  
بغددزابس ص مددق فدد  جوارددب مختااددة مدد  الااددما صيدد ددصن أاددمي، الماددة فدد  تدديبيخ ف  رددي 

اع صالتكوع ف  التاللف م ل اب  ا،كي صالذهس  صاب  حج  الالضلر  صاب  اتلمه بيلتو 
تلملددة صاللدد،وط ا صيتحلدد صن  اددب ارضطدديع هددذه اللالدداة مدد  ام ددلي امفددذاذا ص اددب 
 ليع الهمدة ص داف اإلبادس صارشدغيل أهدل الاادم بمدي ال يا،د ا صلدو أرهدم أماكدوا الكظد  

يم صم،اهم ل  حجدب  دكهم بليدة رجدوي المادة لتس،  لهم أرهم ل  يك اوا صأن هواهم لاض 
مددد  حليتكددي المايصدد س ف دد ا صأدبددي ص امدديا صاتسدده  ال  ال دداحي  فدد  مو ددو ي  
مختااددددة اتلددددمه بيلمو ددددوعلة صادددداة الااددددم ص مددددق التكدددديصل مددددع جمدددديل فدددد  السلددددين 
ددز  ( دبصزس اددين صاحدد ا مدد   صامادداو ا صلددلس ثمددة شددك فدد  أن محمدد   ددزس )صتكطددق   

ا ابتدديد مجدديال  ا ،دد س؛ ف ددين أديبددي صصددحفلي صمت جمددي صمؤب ددي صمالدد ا هددؤال، امفددذاذ
 لاض  ن.

 المول  صالكشاس
هدد = 1305م  شدوال  11ف  م يكة ريباس باالط،  اين مول  محم   زس دبصزس ف  )

ي( صرشا ف  أا س ا يمة مد  قس،ادة "الا يحدي " التد  ايرده تلدا  1887م  يور،و  21
ااتوطكه ريباسا صاين صال ه يامل ف  تجديبس امقمشدة امبدن صارح ب  إلب فالط،  ص 

فدددد  ردددديباسا صتاضددددب دبصزس تاالمدددد  فدددد  المدددد ابس االبت ا لددددةا صح ددددل  اددددب الشددددهيدس 
ي ثم التحق بيلم باة ال ش، ية فد  رديباسا صهد  1900هد = 1318االبت ا لة ف  اكة 

 .م باة ثيروية متواطةا صتخ ج ف،هي با  ثل  اكوا ا حيصل  اب شهيدتهي
 ف  م، ان الامل

صلم تماك  ظ ص  أا ت  الميدية م  اات ميل دباات ا فيكتاب بهدذا الضد ب مد  ال باادة 
هدد = 1324الكظيملةا صالتحق بيلامل الحاوم  موظًاي ف  دا  س الس ق صالس ي  بكيباس )

هددد = 1333ي(ا ثددم ارتضددل إلددب ب،دد ص  لاامددل فدد  م ي يددة السدد ق صالس يدد  اددكة )1906
ق    ماتًشي لم اكز الس ق صالس ي  الم رلة فد  صدح ا، ي( ثم أص1914 با م يً ا لهيا ثم بر

ي( 1921هد = 1341ا،كي، صبئ  ابعا صظل يت قب ف  صظي ا  حتب أصبا ف  اكة )
اا ت، ا ل يوان ب لس امم،   س    أم،  ش ق  امبدنا ل ك  ت ا  با  شده ا صاتجد  

 إلب م، ان التاالم.
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ال باادة  ادب إكمديل ثضيفتد ا صتغطلدة جواردب الدكضص بهدي بديلض ا،س صق  حازه  د ي إتمديي 
صاالطدددلع الددد لص ا قددد أ مدددي صقدددع تحددده ي يددد  مددد  اتدددب مختاادددة فددد  مجددديال  امد  
صالتدديبيخ صاالجتمدديع صالحضددوق اددوا، مددي اددين ف،هددي بيلاغددة الا بلددة أص بيلت الددة التدد  اددين 

الدد صبيي  الم ددد ية  يج،دد هيا صيلدد   لددد  صظلاتدد  فدد  م ددداحة الس يدد  أن يطاددع  ادددب
المت اصلددة فدد  ذلددك الوقدده ادديمه اي صالهددلل صالمؤيدد  صالمضطددم صالمضتطددفا صاددين الس يدد  
يضوي بتوزيع هذه ال حف  اب المشت ا،  بهيا صهذه ال صبيي  ايره تحمل زادا ثضيفلدي 
متكو ددديا فاتحددده  فددديق الا ددد  أمددديي  ضدددل الشدددي  الكيبددد ا صصاددداه م اباددد ا صصدددضاه 

  اب مي يج غ ف  أرحي، ال صلة الا ميرلة م  أح ا . مواهب ا صأصقات 
صفددد  أثكدددي، هدددذه الاتددد س التددد   ماهدددي بددد ا  س السددد ق صالس يددد  ات دددل بيل دددحيفةا صبددد أ  
محيصالتدد  امصلددب فدد  ال تيبددةا فشدديبل فدد  تح يدد  ج يدد س "اإل ددي، الا مددير " التدد  اددين 

ي يكشددد  فددد  ي ددد بهي فددد  ب،ددد ص  أحمددد  شددديك  الط،سددد ا صادددين يتددد جم لهدددي ف دددوال ممددد
ال ددحف الت الددة  دد  أ بدديب ال صلددة الا ميرلددة صأحددوال الح اددة الا بلددةا صاددين يخددص 
ج ي س "الحالضة" الس، صتلةا الت  ادين ي د بهي امديل بد  الشدلخ عبديس بمضديل أادسو   
يتكديصل مو دو ي اجتميعلدي أص صطكلديا صشديبل أي دي بيل تيبدة فد  ج يد س فالدط،  التدد  

ييفيا صج ي س ال  مل الت  اين ي  بهي رج،ب ر يب  كين ي  بهي عللب العللب ف 
 ف  حلاي.

 ف  م، ان الت بلة صالتاالم
ي إلدب 1922هدد = 1342ارتضل دبصزس مع ف ض االرت ا  الس يطير  ف  فالط،  ادكة 

م،ددد ان الت بلدددة صالتاادددلما فتددددولب إدابس م بادددة الكجددديح الوطكلددددة فددد  رددديباسا صتحولدددده 
م اكدددز الوطكلدددة إلدددب جيردددب باددديلتهي التاالملدددة الم بادددة  ادددب ي يددد  إلدددب م ادددز مددد  

صالت بويددددةا ف يردددده تاضدددد  طلبهددددي حددددب الادددد   صالا صبددددةا صتشددددال فدددد  قاددددوبهم جددددذصس 
 الوطكلةا صت ع الس امج الت  تغذغ ف،هي اال تزاز بيممجيد الا بلة صاإلالملة.

اض،هي صايره ل بصزس  لل إدابت  الم باة محي  س أاسوعلة ف  ام لقا صاالجتميع ي
 ادب طدل  ال دداو  ال يرويدةا صظدل ماتزمددي بهدذا الامدل  مددس ادكوا  مت داةا صلددم 
تشددغا  أعبددي، الم باددة  دد  اتيبددة المضدديال  االجتميعلددة صالت بويددةا التدد  اددين يمدد  بهددي 
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مجددل  "ال شددي " فدد  ب،دد ص ا ص"المدد أس الج يدد س" فدد  الضدديه سا صرشدد  مضدديال  الياددلة 
 الض س" ف  فالط، .ف  ج ي ت  "الجيماة الا بلة" ص"

صأد  جهدوده فد  اللدكوا  الخمدس التد  تددولب ف،هدي إدابس الم بادة إلدب تحلد،  رظمهددي 
صابتضددي، مكيهجهددي حتددب أصددبحه ذا  مايرددة اس،دد س صتجاددب أثدد ه فدد  توج،ههددي الددوطك  
ح،ث تخد ج فد   هد  ب يادت ا صتتامدذ  ادب ي يد  ا ،د  مد  شدبي  فالدط،  الدذي  ادين 

 ح اة الوطكلة الاالط،كلة.لهم دصب بيبز ف  تيبيخ ال
 الحايظ  اب امصقي  الاالط،كلة

ي إلددب الامددل فدد  إدابس امصقددي  اإلاددلملة؛ 1928هددد = 1347ارتضددل دبصزس فدد  اددكة 
ق  دد  فدد  اددكة  ي مدد ي ا 1932هددد = 1351ح،ددث  ردد،  مدداموبا لدصقددي  فدد  ردديباسا ثددم بر

ارد الع ال حادة   يمي لدصقي  اإلالملة ف  فالط، ا صظل يشغل هذا المك دب حتدب
يا صلمدي 1936هدد = 1355ال يرلة م  ال وبس الاالط،كلة التد  ايرده قد  شدسه فد  ادكة 

كدددين دبصزس مددد  الضدددي م،   ا،هدددي أصددد ب  إدابس االرتددد ا  الس يطدددير  قددد اًبا بازلددد   ددد  
ي صق ابا     بمكا  م  الاودس إلب فالدط،  ح،دث 1937هد = 1356مك ب  ف  اكة 

ال دوبسا صمكدذ ذلدك التديبيخ ابتاد  دبصزس  د  تدول  الوظدي ف  كين  يبجهي  ك  اادتئكي 
 الحاوملة صامهالة.

 مشيبات  ف  الح اة الضوملة
 محم   زس دبصزس مع بفيق  م  ز مي، الح اة الوطكلةف  فالط،  
هددد= 1327بدد أ رشدديط محمدد   ددزس دبصزس فدد  م،دد ان الح اددة الوطكلددة مباددً ا فدد  اددكة   

لددي  الوطكلددة صامحددزا  الللياددلةا صشدديبل بتدداللف يا صشدديبل فدد  إرشددي، الجمع1909
ال صايدددي  الضوملدددة صالملددد حلي  التددد  تمجددد  الا صبدددةا صتاس ددد   ددد  المطددديما الضوملددددة 
صال غبددة فدد  الكهددوضا صتسددوأ المايرددة الل ضددةا م ددل بصايددة "صفددود الكامددين  اددب الدد   

= هدد 1333يا ص"اللمليب صصيحب امبض" ادكة 1911هد = 1333أروش صان" اكة 
 ي.1913

صأتدديح لدد   مادد  المتجدددول االت دديل با ،دد  مدد  الشخ دددلي  الوطكلددة صالضوملددة البددديبزس 
صتشدا،ل الجمعلددي  الوطكلدةا التدد  أصدبحه قي دد س الح ادة الوطكلددة فد  فالددط،  م ددل 
"الجمعلدة اإلادلملة الملدلحلة" صتددولب ادا ت، يتهيا حتدب يشددا  الاديلم بدان المايب ددة 



 1020 

،  صالملددلح،،   اددب اللددوا،ا صأن دبصزس مدد  الدد ا ،  لامطدديمع ال دده،ورلة مدد  الملددام
إلب توح،  الجمعلدي  الوطكلدة التد  تامدل فد  أرحدي، فالدط،  صالتكلد،ق بد،  جهودهدي؛ 

ي 1919= يكدديي   1337فاضدد  المددؤتم  الاالددط،ك  امصل فدد  الضدد س فدد  ببلددع امصل 
يلدددب ب  يادددة  ددديب  الددد حير ا صادددين أهدددم مدددي صددد ب  ددد  المدددؤتم  التاك،ددد   ادددب المط

الضوملددة فددد  االاددتضلل صالوحددد س صا تبددديب فالددط،  جدددز،ا مددد  اددوبييا صفددد  المطددديمع 
الا رللة صتج ي  الالقي  مع ب يطيرلي  ادب أاديس التاديصن فضدب ص د ي قسدول أغ ص د  
أص مايهددد س جددد   بحدددق الدددسلد صملدددتضساهيا صتدددولب دبصزس مدددع زم،دددل لددد  إ ددد اد مدددذا س 

الالا غ لاسلد إلبايلهي إلب الحاومدة فد   بخ وص هذا الشان صتض يمهي إلب الحيكم
ب يطيرلدديا صالددب مددؤتم  اللددام المكاضدد  فدد  بدديبيسا صارغمددس دبصزس فدد  الكشدديط الددوطك  
الاالددط،ك  مكددذ أن ااددتض  فدد  ردديباسا فشدديبل بجهددود مشدداوبس فدد  اراضدديد المددؤتم ا  
الللياددددلة التدددد  ايردددده تخطددددب لاح اددددة الوطكلددددة صتتدددديبع رشدددديطهيا صاددددين  اددددب بأس 

مضدديصم،  لاللياددة الس يطيرلددة صمشدد ص يتهي المختااددةا فضدديي مددع بفيقدد  بح اددة مضيطاددة ال
ال اددتوب صارتخدددي  مجادددس تشددد يا  مغادددول ال،دد ؛ اممددد  الدددذغ ت تدددب  الددد  صأد الا ددد س 
صقتاهددي فدد  مهدد هيا صقدديد مظدديه ا  مختااددة  دد  الللياددة الس يطيرلددةا صأد  هددذا إلددب 

هد = 1353ل  بيللج ا م امي ح   ل  ف  اكة ا تضيل ا صتض يم  لامحيكمةا صالحام  ا
ي ح،ث د ه 1936هد= 1355يا صاين دبصزس أح  قيدس ثوبس فالط،  ف  اكة 1934

 إلب اإل  ا  الاييا صتحول اإل  ا  إلب ثوبس شاسلة اياحة.
صمدديل دبصزس إلددب اتخدديذ إجددد ا،ا  مت ددي  س  دد  اللدداطة الس يطيرلدددة مددي لددم تلدددتجب 

ا مدد  ا تضيلدد  هددو صزمل دد ا لمطيلددب الددسلدا صلددم تجدد   ب يطيرلددي لمواجهددة هددذه ال ددوبس بردد ،
ي اددين الملددئول  دد  التخطددلب اللليادد  1937هددد= 1356صلمددي تجدد د  ال ددوبس اددكة 

لا وبس الاالط،كلةا صايره تتاضب أصام هدي مد  دمشدق ح،دث ادين يادلم دبصزسا ص ،د ه مد  
  ال دوبس الاالدط،كلة حتدب الاليدا  الاالط،كلة اللجئ،  بهيا صظل هكيل قي مي  اب أمد

يا صحدددوام أمددديي 1939هدددد =  1358ا تضاددد  الا رلددد،ون بتحددد ي  مددد  اإلرجا،دددز فددد  
ي 1941هدد= 1360محامة  لا ية فاص ب   ال  حامي بيللج ا ثم أرف ج  ك  اكة 

فذهب إلب ت الي الجئيا صق دب هكديل أببدع ادكوا   ديد باد هي إلدب فالدط، ا صاادتم  
ف    مة الض لة الاالط،كلة حتب اشدت   الد  المد ض فد   دبصزس يضوي ب صبه اللليا 
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يا فياددتضيل مدد    ددوية اله،ئددة الا بلددة الاالددي لاالددط،  صتادد س 1948هددد=1367اددكة 
لا تيبة صالتاللفا صقد  ادجل مذا اتد  فد  ادتة مجاد ا   دخمةا حدو  ملد، س الح ادة 

 الا بلة صالض لة الاالط،كلة  لل ق ن م  الزمين.
 إرتيج  الا  غ 

يحل ارشغيل دبصزس بيلح اة الوطكلة الاالدط،كلة صالمشديباة فد  اليدتهدي  د  ال تيبدة لم 
صالتدداللفا فسدد أ يؤلددف   مددة لاح اددة الوطكلددة صالكهددوض بطددل  الااددم فدد  المدد ابسا 
ف تددب بصاييتدد  الوطكلددة التدد  تشددال الحمدديس فدد  الكاددوس الكيشددئةا صألددف مخت دد ا فدد  

ا ب  م  أق ي امزمكدة حتدب اآلن"ا صهدو اتدي  تيبيخ الا  ا باكوان "دبصس التيبيخ ال
م باددد  لا دددداو  االبت ا لددددةا صظدددل ماتمدددد ا فدددد  جملدددع المدددد ابس الا بلددددة صالوطكلددددة 
الخيصة ف  فالدط، ا ثدم اتجد  إلدب التداللف الادييا صهدو يد صب فد  ثدل  دصا د  يامدل 

 با هي با ي صيامل ال مكهي بايلة اآل  .
لددط،كلةا صقدد  أاددهم ف،هددي بادد د مدد  المؤلاددي  يددات  أمددي الدد ا  س امصلددب فهدد  الدد ا  س الاا

 ادددب قمتهددددي مذا اتدددد  ال ددددخمة التدددد  ترادددد  أ ددددخم  مددددل فدددد  هددددذا البددددي  مدددد  اتيبدددد  
"المدذا ا  الشخ ددلة"ا اشدداه جواردب  يم ددةا صأ يردده  ادب تالدد،  بادد  الض ددييي 
المسهمة ف  مل، س الامل الوطك  الاالط،ك ا صالب جيرب هذا الامل ال س،د  ألَّدف اتبدي 
ك ،ددد س تخددد ي الض دددلة الاالدددط،كلةا م دددل: "الض دددلة الاالدددط،كلة فددد  مختادددف م احاهدددي" 
ص"ماايس فالدط، "ا "فالدط، " ص"جهديد الاالدط،ك،،   سد س مد  تديبيخ فالدط، "ا "ق دلة 
الغزص ال ه،ور "ا "ف  اس،ل فالط، "ا "فالط،  صالوح س الا بلدة" ص"مد  صحد  الك بدة 

  لة الاالط،كلة".صاحي  مغاوطة" ص"مهماة م  تيبيخ الض
 أمي ال ا  س ال يرلة فه  ال ا  س الا بلةا صأاهم فل  مؤلاي  متا دس مكهي:

دددد تددديبيخ الجدددكس الا بددد  فددد  مختادددف امطدددواب صامدصاب صامقطددديب مددد  أقددد ي امزمكدددةا 
 صص ب ف  ثميرلة أجزا، رحو ثلثة  ال  صاحة.

 أجزا،.د الا   صالا صبة ف  حابة التغاب الت ا ا صص ب ف  تلاة 
ددد الوحدد س الا بلددةا فدد  مجادد  اس،دد ا صقدد  ردديل  كدد  جددي زس مدد  المجاددس ام اددب صالاكددون 

 ي.1951صاآلدا  بم   ف  اكة 
 د حول الح اة الا بلة الح ي ةا ف  اتة أجزا،.
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د رشاس الح اة الا بلة الح ي ةا ف  مجا  صاح ا تكيصل فل  أحوال الا   صتديبيخ ال صلدة 
 لا بلة الت  ايره تطيلب بيالرا يل    ال صلة الا ميرلة.الا ميرلةا صالجمعلي  ا

أمددي الدد ا  س ال يل ددة: فهدد  الدد ا  س اإلاددلملةا صشدديبل ف،هددي بمؤلاددي  متادد دسا يت دد بهي 
 مادد  ال س،دد  "ال اددتوب الض  ردد  صاللددكة الكسويددة فدد  شددئون الحلدديس"ا صطربددع فدد  مجادد ي  

يدة مدد  رظددم لمختادف شددئون الحلدديسا كس،د ي ا أص ددا فلد  مددي احتددواه الضد  ن صاللددكة الكسو 
صيم ل هذا المؤلف تحوال اس، ا ف  حليس مؤلا  با  أن ااتوفب دبااي  التيبيخ الضدوم  
صق ييي المجتمع الا ب ا ح،ث اتلداه رظ تد  أرد  ال رجديح لدمدة الا بلدة فد  تحض،دق 

 أه افهي دصن التميس مكهج الض  ن صااللتزاي ب .
لتدددزي فلددد  تالددد،  الضددد  ن ال ددد يم حلدددب ت ت،دددب ردددزصل  صلددد  أي دددي "التالددد،  الحددد يث"ا ا

جدز،اا صشديبل فد   12اللوبا صب أ ف  تاللا   ك مي اين الجئي ف  ت اليا صص ب ف  
كتيبدددة اللددد، س الكسويدددة باتيبددد  الماددد ص  "اددد، س ال ادددول صددداب    الددد  صادددام صدددوبس 

 مضتبلة م  الض  ن"ا صص ب ف  مجا ي .
ل س،د س لد  مؤلاددي  إادلملة متكو ددة تواجد  االاتشدد اق صالدب جيردب هددذه ال تدب ال لثددة ا

صالتبشددد،  م دددل: "الضددد  ن صالمددد أس"ا "الضددد  ن صال دددمين االجتمدددي  "ا "الضددد  ن صالمبشددد صن 
 ال،هود ف  الض  ن ال  يم".

 صفيت 
صبا  هذه الحليس الا ي ة الت  حليهي "محم   زس دبصزس" مكي دل صايتبديا صافتد  المكلدة 

 26هددد = 1404مدد  شددوال  28فدد  يددوي الخمددلس الموافددق ) فدد  دمشددق بحدد  ال ص ددة
 ي(.1984م  يول،و 

 م  م يدب ال بااة:
 -داب الغدددد   اإلاددددلم  ب،دددد ص   -محمدددد   ددددزس دبصزس: مددددذا ا  محمدددد   ددددزس دبصزس 

 ي. 1993
 ي. 1987 -الضيه س  -داب الكه ة الا بلة  - يدل حل   كلم: محم   زس دبصزس 

الضديه س  -ماتبدة امرجادو الم د ية  -ابع  شد  الهجد غ أروب الجك غ: أ لي الض ن ال  
 ي. 1981 -
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هدد = 1418 -ب،د ص   -داب اب  حدزي  -محم   ،  بم ين: تتمة ام لي لازباا  
 ي.  1998

---------------- 
 محم   زس دبصزس 

  1889صل  ف  ريباس)فالط، (  يي 
 .1906تاضب تاالم  ف  ريباس صتخ ج  يي 

 س الس ي  الا ميرلةا صصا،ًل لم ي ية بللينا صماموبًا متجواًلا صماتشًي  مل موظاًي ف  دا 
لسلدع الطوابددع فدد  ب،دد ص ا صماتشددًي لاس يدد  فدد  ادد،كي،ا صاددا ت، ًا لدد يوان الم ي يددة الايمددة 

صمدددد ي ًا لم بادددة الكجدددديح  1920فددد  ب،ددد ص ا صايتبددددًي فددد  ديدددوان الماددددك امبدرددد   ددديي
(ا صمد ي ًا 1932-1928  رديباس االادلملة)(ا صماموبًا مصقي1927-1922الوطكلة)

 (.1937-1933لدصقي  االالملة ف  فالط، )
   و جمعلة البحو  صال بااي .

 م  مؤلايت  صه  ا ، س ج ًا:   
 صفود الكامينا بصاية.-1
 جز ن. -مخت   تيبيخ الا   صاالالي-2
 دبصس ف  ف  الت بلة.-3
 دبصس ف  التيبيخ الا ب .-4
 خ المتواب صالح يث.دبصس التيبي-5
 ت الة الح ي ة.-6
 بوا ث الح   الايلملة امصلب.-7
     الكس  صب،ئت  قسل البا ة.-8
 المذا ا  رش تهي داب الغ   االالم  بس، ص . -9

 .1984توف  اكة     
.  مدل فد  م داحة الس يد  حتدب 1906تاضب تاالم  ف  م اباهيا صريل شدهيدت  ادكة  

-1922 باددة الكجدديح فدد  ردديباس  دد،  ب للددًي لهددي مدد  ا صحدد،  ارشددئه م1918اددكة 
حد،   1937-1932ا ثم  ،  م ي ًا لد ا  س امصقدي  اإلادلملة فد  رديباس مد  1927
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اتخددذ  الحاومدددة الس يطيرلددة مددد  اردد الع ال دددوبس الاالددط،كلة ال سددد   ذبياددة إلادددت،ل هي 
 ددب .  ا يمصقددي  صحددل المجاددس اإلاددلم  ام اددبا صاصدد ب  ق ابهددي با ددا  مدد  مك

 دديدب فالددط،  متجهددًي الددب دمشددق ح،ددث صاصددل جهدديده فدد    مددة بددلدها ممددي احكددق 
 الدد  اللدداطي  الا رلددلةا فض متدد  لامحيكمددة الالددا ية التدد  اصدد ب  حامهددي بلددجك  

 1940شدده ًا فدد  اددج  المددزسا صاطاددق ادد اح  اددكة  26 مددس اددكوا ا فض ددب مكهددي 
الجئددًي  1941 دديدب دمشددق اددكة  اددب اثدد  ارهلدديب ف رلددي فدد  الحدد   الايلملددة ال يرلددة. 

ادين فد   1948الب ت الي صاقيي بهي اببع اكوا   يد با هي ل مشقا صلمي صقاده ر بدة 
دمشقا ارتيب  م ض صاج يه ل  ج احدة صاصدبا الكشديط الجلدمير   الد   لد، ًا صثضدل 
اددما ا فددا تزل الللياددة صار دد   لاضدد ا،س صال تيبددة صالتدداللف. مدد  رشدديطيت  الللياددلة: 

تد س ق دد، س لا دوية جمعلدة اإلتحدديد صالت قد . صامد،  ادد  حدز  اإل دتل  فدد  ار دم لا
.   ددو فدد  جمعلددة الا بلددة الاتدديس 1911ا امدد،  ادد  الجمعلددة الوطكلددة 1909ردديباس 
ا ص  و مؤاس 1932-1919ا ثم ام،كًي لل  ه،ئتهي الم ازية ف  دمشق م  1916

-1932ا صمد  ا ثدم فد  فالدط، 1920-1919لحز  اإلاتضلل الا ب  فد  دمشدق 
مم ًل لحز  اإلاتضلل ف  الاجكة الا بلدة الاالدي لاالدط،  صامد،  اد هيا تدوف   1936

. مدد  1990. مدكا اادم  صاديي الضد س لا ضيفدة صالاكدون فد   ديي 1982فد  اصا دل ادكة 
. 1950اجزا،  6-. حول الح اة الا بلة الح ي ة1946ب، ص  -ا ميل : ت الي الح ي ة

. 1946ب،د ص  -ت جمة-جين ب،تون -مصلب ف  الش ق امدرببوا ث الح   الايلملة ا
. الجهددديد فدد  ادددس،ل  . تدديبيخ بكددد  اادد ا ،ل مددد  1958الضدديه س -تدديبيخ بكدد  ااددد ا ،ل

-. تيبيخ الجكس الا ب  ف  مختاف امف يب1961-1960الضيه س -أجزا، 3-ااايبهم
-ط،ك،، . جهيد الاال1964-1961الضيه س -. التال،  الح يث1964-1959ب، ص  
. 1932. دبصس التديبيخ الضد يم 1932الضديه س -. دبصس التيبيخ الا بد 1960دمشق 

جس ا ،دددل -. دبصس فددد  فددد  الت بلدددة1938دمشدددق -دبصس التددديبيخ المتوادددب صالحددد يث
ب،د ص  -.   صبة م  1948الضيه س -مجا ان-. ا، س ال اول1937الضيه س -كمبيي س
. الضدد  ن صالمبشدد س. الضدد  ن 1956يه س الضدد-. ال اددتوب الض  ردد  فدد  شددؤصن الحلدديس1964

صالماحد صن. فدد  ادس،ل ق ددلة فالددط، .  سد س مدد  تدديبيخ فالدط، . الادد صان اإلادد ا ،ا  
ف  الض يم صالح يث. صاحي  مهماة صمغاوطة م  تيبيخ الض لة الاالدط،كلة. يوملدي  
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دمشدق -. الا   صالا صبة فد  حابدة التغادب الت اد 1997اجزا،  7-محم   زس دبصزس
الضديه س -.   صبدة م د  قسدل اإلادلي صباد ه1960.   صبة م   فد  التديبيخ 1956
.     الكس  صب،ئت  قسل االادلي 1961الضيه س -.   صبة مكذ الاتا اإلالم 1961

. 1949دمشددق  -. الضدد  ن صال،هددود 1951ب،دد ص   -. الضدد  ن صالمدد أس 1949دمشددق -
 -االدط،كلة فد  مختادف م احاهدي . الض لة ال1968ب، ص   -الم أس ف  الض  ن صاللكة 

. مخت ددد  تددديبيخ الاددد   1960دمشدددق  -. مااددديس فالدددط،  1960 -1959ب،ددد ص  
. مشدديكل الادديلم الا بدد  االجتميعلددة صاالقت دديدية 1925الضدديه س  -جددز ن  -صاالاددلي 
ت جمدة. الوحد س  -. موجز تيبيخ اصبصبي ف  الش ق الا ب  1925دمشق  -صاللليالة 

 -. الضوملة الا بلدة . صفدود الكامدين  ادب الد   اردو شد صان 1958ب، ص   -الا بلة 
 -. التالدد،  الحدد يث 1973ب،دد ص   -. رشدداس الح اددة الا بلددة الح ي ددة 1911ب،دد ص  
 1964 -1961الضيه س 

 ما  صن صم احون 
  ـــــــــــــــ
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 محمد المختار السوسي
 

تديب ابد   اد  بد  أحمد  هو الدوطك  الغ،دوب المضديصي ال سوبامادتيذ الايمدل محمد  المخ
 اللوا  اإللغ  ال بقيصغ الماضب ب  ي  .

صلد  فد  "إلدل" صهدد  ق يدة بكيحلدة تيزبصالدده فد  أق دب جكددو  الضطد  اللواد  بجكددو  
كادددما صذلدددك فددد  شددده  صدددا  الخ،ددد  84المغددد  ا صتباددد   ددد  م يكدددة ت،زر،ددده شددد قي  

صللدة لدتاام ال تيبدة هد صرشا بهيا صح،  بال ا  اإلدبال اتجد  إلدب ال باادة ام1318 يي
صالض ا،س صااتظهيب اتي    الازيز  اب   س ماام، ا أصلهدم صال تد  اللد، س بالدة بكده 

 هد.1328محم  ب  الا ب  امدصزغا ص تم ذلك ابع  تمي  ف  مختتم  يي 
 مشواب الطاب

هددد صددسه همتدد  الطمددوح لامادديل  لا بااددة الااملددة فيبتدديد مكدديبع 1329صفدد  أصا ددل  دديي
ال ضيفة اإلرليرلةا ف بس بيلزاصية االلغلةا ثم التحق بم باة إيغشين الواقاة ف  الااوي ص 

الشميل الش ق  لض ية إلل ا صأ ذ  د  الاديلم  سد    بد  محمد  اإللغد  ثدم ابتحدل إلدب 
الم باة السوراميرلة بثيه ب ايلم صأ ذ    الايلم ال يلا أحم  ب  ملاود السورامير ا 

يدددددب الطددددديه  بددددد  محمددددد  االف ار اصالشدددددلخ  سددددد  الددددد حم  كمدددددي أ دددددذ  ددددد  الاددددديلم امد
 السوزاكيبر .

صمدد  بدد،  مددي دبادد  فدد  هيتدد  المايهدد : المض مددة امج صملددةا ص الملددة المجدد ادغ فدد  
أحادديي الجمددلا صالملددة امفادديل لممدديي ابدد  ميلددك فدد  الت دد يفا صالخلصددة املفلددةا 

ل اددددديلة الض، صارلدددددةا صالملدددددة الاجدددددم لاطغ ا ددددد ا صالمضيمدددددي  الح ي يدددددةا صطددددد   مددددد  ا
صالمخت دد  الخا،ادد ا صالتحاددة لممدديي ابدد   يصددم الغ ردديط ا صالادد ا   صالحلددي  مددع 

 ك ،  م  الض ي   امدبلة المت اصلة ف  ال بااة .
هدد بحدل إلدب  يصدمة الجكدو  مد اكش ا فضطد  بم بادة ابد  يوادفا 1338صف   يي 

اال  محم  ب  الحل  ال بيسا صح   ف  الحاضي  الااملة بيل الة ال،وافلة الماضودس لا
صالاالدد  محمدد  بدد   مدد  اللدد  ،ك  الشدده،  بدديب  رددوحا صأبدد  شددا،ب الشدديصغا صالاالدد  
أحم  ب  الحل  الخ يص ا امي ح   المجيلس الااملة التد   ضد هي هكديل الشد،وخ 

 الوابدصن  ا،هي صهم: الاال  فتا   بكير ا صشلخ اإلالي أب  شا،ب ال ايل  .
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هؤال، الش،وخ بمد اكش تحادة الحادييا صالملدة الزقديقا صالجدوه  الماكدونا صق  تاضب    
ددداَّم لاشدددلخ ام  ددد غا صجمدددع الجوامدددعا صمخت ددد   صالخزبجلدددة فددد  الاددد صضا ص اللا

 المواهب الا رلةا صالجيمع ال حلا لمميي البخيبغ .
هدددد شددد  ال حادددة إلدددب الايصدددمة الااملدددة "فددديس" فيادددتوط  بس،ددده فددد  1343صفددد   ددديي 

ة السو كيرلة بيلطيلاةا صت دد  اب مجيلس الش يف الالمدة المحد   محمد  بد  الم با
جاا  ال تير ا صالمات  محم  ب  الط،ب الس باصغا صالالمة محمد  الحجدوج . فد بس 
الموطدا صشدمي ل الت مدذغا صالشدداي لاضي د  علديضا صالملددك  لممديي أحمد ا صالحلددي ا 

الاغة صامد  مب  العبيس المسد دا صديدوان  صالجغ افليا ص المااضي  اللبعا صال يمل ف 
الحميادددة مبددد  تمددديي الطدددي  . صقددد  تتامدددذ فددد  هدددذه ال باادددة امدبلدددة لدادددتيذ الشددد يف 

 اللاا  محم  ب  الا ب  الوزار  الم   غ.
هدددد بحدددل إلدددب ال بددديطا صف،هدددي أ دددذ  ددد  الالمدددة الشدددلخ أبددد  شدددا،ب 1347صفددد   ددديي 

 المسد، ا صدبصادي مد  اممديل  مبد   اد  ال ايل  باد  امحدزا  مد  تالد،  ادلي  
الضددديل ا صأ دددذ  ددد  الالمدددة محمددد  المددد ر  بددد  الحلدددك  ط فدددي اس،ددد ا مددد  التاخدددلص 

 لاضزصيك ا ص ألفلة الا اق  ف  الح يثا ص  ،  ذلك.
هددد  دديد إلددب مدد اكش صقديي بددإمل، دبصس  املددة تطوعلددة فدد  مختاددف 1348صفد   دديي 

الكحدددو صاللددد، س الكسويدددةا صالاضددد  صأصدددول ا  ملددديج هيا صايرددده تشدددتمل  ادددب الحددد يث ص
 صارتظم ف   ض   امي، م اكش ال ام،، .

 جهيده    االاتاميب
كين بحم    مد  الدوطك،،  امحد اب الدذي  صد قوا مدي  يهد صا    الد ا صالدذي  قديموا 
بملددديع حم،ددد س مشددداوبس فددد  ادددس،ل الدددوط  الازيدددز صالامدددل  ادددب اراتيقددد  صفدددك أ للددد  

ضة االاتاميب الاا، ا فض  ايهم  لل إقيمت  ف  فيس ف  تاالس باد  صق،وده م  بب
الجمعلدي  الللياددلة اللد يةا صالمكتدد يي  امدبلدةا ص صاصددل ر ديل  اللليادد  صالددوطك  
فددد  مددد اكش ممدددي أد  إلدددب ا تضيلددد . صلمدددي أكددد ي   تاددديلب المغددد   امق دددب بح يتددد  

دصقددي  الاموملددة صذلددك  ددلل المكشددودس  ردد،  فدد  أصل حاومددة مغ بلددة صطكلددة صزيدد ا ل
هدددا ص 1376هدددا ثددم لمددي أاددس مجاددس التدديج  دد،  صزيدد ا   ددوا فلدد   دديي  1375 دديي 
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بض  متضا ا مهيي تاك الوظلاة إلب أن توف  بحم   ا امي أر  اشتغل   وا ف  لجكدة 
 م صرة الاض  اإلالم .
 جهود  املة صمؤلاي 

أاددمي، الااددم ص امد  ص التدديبيخ صياتسدد  المختدديب اللوادد  شخ ددلة بدديبزس الماددة فدد  
صالبحث صال بااةا صاالاتايدس صاإلفيدسا مشيبل ف  ا ،  م  فكون الما فدةا متخ دص 
بدديبع فددد  مددديدس امد  ص التدديبيخا   وصدددي تددديبيخ ادددوسا مت دداع فددد  م،ددد ان الاغدددة 
الا بلدددةا مددددتما  مدددد  ريصدددد،تهيا فضدددد  أثدددد   الماتبدددة بادددد د ال يلددددتهين بدددد  مدددد  رددددوادب 

ا بلددة التدد  اكتشدداهي فدد  مختاددف الماتبددي  المغ بلددةا صمدد  ذلددك  اددب المخطوطددي  ال
 اس،ل الم يل ال الح  :

 ديوان ماك   ريطة يواف ال يلث× 
 مخت   بحاة الاس بغ لمؤلف مجهول× 
 طبضي  الميل لة لمؤلف مجهول.× 

 صق   اف بحم    مؤلاي  بيلغة امهملة رذا  مكهي :
 المالول ف   ش ي  جز،ا× 
 الايلمةاوس × 
 م  أفواه ال جيل× 
 بجيل الااوي الا بلة ف  اوس× 
 اصاب الموابد× 
 ب،  الجمود صالملع صهو بصاية م  أف يب إالملة× 
 تض،، ا   اب تال،  ال شي  لازمخش غ × 
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 الفهرس العام 
 

 3 ........................................................................................ المل،ب اا،  ب 

 6 .................................................................اا،  ب  جس،  أ ام التيبا،  بيلتال، 

 10......................................................................................... الحل  الب  غ 

 12....................................................................... الحل  الب  غ التيباب الجا،ل

 15................................................................... محم  ب  ا، ي  إذا بأصه ذا صا  

 20...................................................................................  س  الماك ب  م صان

 23....................................................................................  م  ب   س  الازيز

 29...................................................................................... المامون ب  ال ش، 

 33........................................................................................... هيبصن ال ش، 

 35.................................................................. هيبصن ال ش،  الخالاة المات    ال 

 42............................................................................................ المات م بيهلل

 43............................................................ الكيص  ل ي   .. صلح ال ي  اميوب 

 48................................................................................... صلح ال ي  اميوب 

 51..................................................... صلح ال ي  اميوب  فيبس رس،ل صبطل شجيع

 74.................................................................... ال ي  اميوب م  مثث  صلح 

 79........................................................................................ الف ال ي  قطز

 82............................................................................ اللاطين  س  الحم،  ال ير 

 89.......................................................................................... اا  ال يدقج

 91....................................................................................... أبو حكلاة الكامين

 93........................................................................................... الا،ث ب  اا 

 94....................................................................... 2اإلميي الحيف  الا،ث ب  اا  

 102 ..................................................................................... ش يك ب   س   

 105 ..........................................................................................ميلك ب  أرس

 107 .........................................................................يلك إميي داب الهج ساإلميي م

 113 ............................................................................................. أبو يواف

 115 ....................................................... اإلميي الشيفا .. شمس ال رلي ص يفلة الس ن

 117 ................................................................................................ الشيفا 

 120 .................................................................................اإلميي أحم  ب  حكسل
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 124 ........................................................................... الالمة اب  حزي امر لل 

 126 ................................................................................ إميي الح م،  الجويك 

 129 .......................................................... ااطين الاامي،  ز ال ي  ب   س  الللي

 133 .......................................................... 2ااطين الاامي، الاز ب   س  الللي

 139 ...............................................................................شلخ اإلالي اب  تلملة

 142 .......................................................................................... افلين ال وبغ 

 144 .............................................................. لبخيبغ(أم،  المؤمك،  ف  الح يث) ا

 147 ................................................................ 2اإلميي البخيبغ أم،  أهل الح يث 

 161 ....................................................................................اب  ميجة الضزصيك 

 163 .................................................................................. أبو داصد اللجلتير 

 165 ................................................................  يتمة الحايظ اب  حج  الالضلر 

 168 .................................................................. شلخ المؤب ،  صالمال ي  الطس غ 

 169 ......................................................... 2اإلميي الطس غ إميي المؤب ،  صالمال ي 

 177 ............................................................................. محمود شالغ املوا 

 179 ................................................................. طب ملق الا   اإلالم  ا،  ق

 182 ..........................................................................إب اهلم ب  أدهم شلخ الزهيد

 185 .................................................................. الايلم ال بير   س    ب  المبيبل

 193 ............................................................... الا ،ل ب  عليض شلخ زهيد الح ي

 196 ........................................................................... فيتا إف يالة  ابة ب  ريفع

 200 ........................................................................ فيتا امر لس طيبق ب  زييد

 202 .................................................................... الاتا المجيه  مواب ب  ر ، 

 207 ....................................................................... الاال  المجيه  أا  ب  الا ا 

 209 .................................................................. تيشا، صيحب الزالقة يواف ب  

 212 ...................................................................... شلخ المجيه ي   م  المختيب

 219 ........................................................ أروب الجك غ ال يتب الاذ صالايلم المتوا ع

 229 ................................................................ ( 1هوامش  اب تيبيخ الحجيج  ) 

 237 ........................................................................... الخا،ل ب  أحم  الا اه، غ

 239 ................................................................................ شلخ الكحوي،  ا،سوي 

 241 ..................................................................... الشي   ال س،  أبو تميي الطي  

 243 .................................................................................  س  الضيه  الج جير 
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 244 ............................................................. صزابيدغصيحب الضيموس المحلب الا،  

 246 ........................................................................... أم،  البين شا،ب أبالن

 249 ............................................................................ أم،  الشا ا، أحم  شوق 

 253 .................................................................................. عبيس محمود الاضيد

 258 ............................................................................. أق ب الض يس الميصبدغ

 259 ...................................................................................... أبو حيم  الغزال 

 262 ........................................................................................ اب  بش  الحا، 

 264 ................................................................................. س  ال حم  ال واكس 

 267 ................................................................................ محم  ب   س  الوهي 

 270 ................................................................................. جميل ال ي  امفغير 

 273 .......................................................................... شي   اإلالي محم  إابيل

 279 ...................................................................................... اإلميي حل  السكي

 281 ........................................................................................ جيب  ب  حلين

 283 ........................................................................................ أبو با  ال ازغ 

 286 ............................................................................... شلخ امطبي، اب  ا،كي

 290 ............................................................................. الايلم ال يي   الس، صر 

 295 ................................................................. شلخ الجغ اف،،  الش يف اإلدبيل 

 298 ........................................................................... الطس،ب البيبع اب  الكفلس

 300 ............................................................................. شلخ ال حيلة اب  بطوطة

 303 .................................................................................  س  ال حم  الجس ت 

 306 ............................................................................. ال حيلة البحيب اب  ميج 

 308 .................................................................................. د.محم   س  الللي

 311 ................................................................... العبض غ ال س،  رجم ال ي  أبباين

 329 ........................................................................... حم  ييا، الشه،  المضا  أ

 335 ...............................................................................  مين ب  محم  فوديو

 341 ....................................................................................... أيو  اللختلير 

 343 ..................................................................... مديب  س  الغك  ال ق الشلخ ا

 358 .......................................................................... اإلميي الحيف  الكيق  الذهس 

 361 ................................................................................ أبو ام اب المودصدغ

 368 .................................................................................. الشلخ محم  الحيمد 
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 383 .......................................................................... الالمة م طاب اللبي  

 395 ........................................... 2د. م طاب اللبي  .. الايلم.. ال اعلة.. المجيه  

 401 ................................................................................. محب ال ي  الخط،ب

 407 ................................................................................ الشلخ طيه  الجزا  غ 

 412 ........................................................................................... كديمل الغدز غ 

 416 ................................................................................ الشلخ ايمدل الض دي 

 420 ......................................................................................... محم  المبيبل

 426 ................................................................................. محم  بهجه السلطيب

 430 ...................................................................................... محم  بش،  ب ي

 436 ................................................................................ الشلخ  ا  الطكطيصغ 

 445 .....................................................................................2 ا  الطكطيصغ 

 451 ................................................... شلخ المؤب ،  المايص ي   ،  ال ي  الزباا 

 456 ..................................................................................... الشلخ  ا  ال ق 

 466 ................................................................ :  س  الضيدب الحل،ك الضي   الشه،  

 472 ......................................................................... الحيج محم  أم،  الحل،ك 

 482 ............................................................................................. أك ي ز ،ت 

 486 ........................................................................................ فوزغ الضيصقج 

 491 .............................................................................. الشلخ  ز ال ي  الضليي

 497 ........................................................................... الشلخ  س  الاتيح أبو   س

 511 ............................................................  س     زاي بجل د وس صم باة جهيد

 516 ................................................................. محم  طيه  امتيا  مات  حمص

 530 ............................................................................................ بف،ق الاظم

 533 ..............................................................  س  الازيز ال رتلل .. الطس،ب ال ي  

 537 ................................................... الشلخ الح  غ.. صللين ال  ق ف  اآل  ي 

 542 .............................................................. لمضيتل الت اث  الشجيعمحمود شيك  ا

 549 .............................................................. ملامة ب   س  الماك.. الايتا ال س، 

 554 ...................................................................................1/2الاال  امم، ال 

 556 ...................................................................................2/2الاال  امم، ال 

 560 ............................................................... أحم  دي ا .. د وس حتب     بمق

 565 ............................................................ د. محم  بأفه اللا، .. الايبس ال س، 
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 568 ..................................................... محم  أروب شيه ال شم، غ .. المح    ر ال س، 

 572 ........................................................... أحم  ب  حج  .. قي   قط  ص يلمهي

 576 .................................................. الشلخ محم  حيم  الاض  مؤاس" أر يب اللكة

 581 ........................................................... شلخ اإلالي م طاب صس غ التوقيدغ

م ي        586 ..................................................... ام ْطم يعمحم  محم  حل، .. با ٌ  ا 

 593 ......................................................................... الشلخ  س    ريصا  اوان

 597 ............................................................  س  ال حم  امصزا   .. الايلم الم ابب

 602 ..................................................................  لمة الشيي جميل ال ي  الضيام 

 607 ............................................................... الشلخ ال اعلة: محم  حل،  ياضو 

 609 ........................................................ وبالشلخ با  ب   س    أبو زي  ف  اط

 613 ..................................................... الشلخ جيد الحق .. صيحب المواقف الاظيي

 622 ................................................... الشلخ محم  أبو زه س.. الحق  اب للين بجل

 625 ............................................................... صفيس الشلخ محم  صاو  روب ال ي 

 627 ....................................................... الشلخ الم ا   .. د وس لمصلح صالتض يب

 634 .............................................................. لمح   ال س، ب ب ال ي  الحلك  .. ا

 639 ............................................................................. الشلخ  س  الحم،  اشك

 641 .......................................................................... الالمة  س  الازيز ب  بيز

 649 .......................................................2اإلميي  س  الازيز ب  بيز  ال اعلة الاال  

 663 ......................................................................... الشلخ  س  الضيدب امبريلصط

 669 ............................................................................ الشلخ  س    امر يبغ 

 672 ......................................................................... الشلخ محم  الخ   حل، 

 678 ............................................................................... محم  متول  الشا اصغ 

 680 .................................................................................... 2الشلخ الشا اصغ 

 693 ............................................................... المح   محم  ريص  ال ي  املبير 

 696 .................................................................... 2الشلخ املسدير  الالمة الشلخ 

 702 ...........................................................................  س    ب  زي   ل محمود

 705 .................................................... الايلم ال بير  الشلخ محم  المختيب الشكالط 

 707 ....................................................... هد( 1394 – 1326محم   لل الايا  )

 711 ...................................................................................... الالمة اب  الالم

 719 .................................................................. الال مة محم  ب  صيلا الا لم، 
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 725 ..................................................................... لطكط،كلةمحم  الايتا صفتا الض

 764 .............................................................. الشلخ أبو الحل  الك صغ ببير  اممة

 790 ....................................................................... اإلميي الكلي   صيحب اللك 

 793 .......................................................................................... اإلميي الك وصغ 

 800 ......................................  س  الماك ب   م  ب   س  الازيز  رموذج صق صس لاشبي 

 805 ................................................................................... محم  زاه  ال وث غ 

 812 ........................................................................... ملام ب  الحجيج الضش، غ 

 815 ........................................................................................ الحيف  الس،هض 

 832 ................................................................................ جلل ال ي  الل،وط 

 840 ................................................................... الحيف   المؤبخ المال  اب  ا ، 

 847 ......................................................................ال اتوب ا،  روح الايلم ال بير 

 856 .................................................................. لخ الل،  روح.. ال اعلة ال بير الش

 869 ............................................................................................ اب  الجوز  

 873 ........................................................ ال اتوب  س  الودصد شاس .. حيبس الاض، س

 881 ..................................... محم  محمود ال وا .. با   الح اة اإلالملة ف  الا اق

 889 .............................................. (ي1954 -1907محم  ف  ا .. ال اعلة الشه،  )

 907 ...................................................ال اعلة امديب الشي    -الشلخ محم  الغزال 

 928 ............................................ الشلخ محم  الغزال .. الا   الليمق صالح اة ال ا بة

 931 ........................................................................... دو  الايلدم ال ا ،دة ادا،  ح

 937 ..............................................................  س  الس يع صض ... ال اعلة المهيج 

 949 .............................................  س  الازيز جيصيش: شلخ الت بلة صال حيفة صالجهيد

 956 ................................................................... ال افا .. الحامة ف  أجمل بلين

 970 .............................................................  يشق الح ية الشي  / هيشم ال في  

 980 ........................................................................................ الحيف  الا اق 

سكَّ ة  992 .................................................................... الشلخ  س  ال حم  حل  ح 

 1016 .................................................................................... محم   زس دبصزس

 1026 ............................................................................ اللوا محم  المختيب 

 
 


