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هذا الكتاب
نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف
شبكة اإلمامني احلسنني

للرتاث والفكر اإلسالمي

ابنتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى
قريبة إنشاء هللا تعاىل.
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3

اإلهداء
السيد الدكتور دمحم عمارة

لقد كان كتابك عن للشاناا للاسا نل لتزلت لن  ،ومنا ضمنز من اء ناف اناأل لأ ون اعنمس لا مانمسل  ،كشن دند

كتبتها عشهم دبل اكثر م ثالثني عاماأ ،ألأعسد
للشظر ألسها واهسئها لت بع.
ألتمال اء اؤك ما كان هذل للكتاب.
ألز اويل أبن يهدى إلسه غريك ؟
مع ابلغ لارتلمل

امحد ألرج هللا
بغدلس يف 8991 / 6 / 02
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املقدمة
ياغل لمللت ل اس لأ كبنريلأ يف للتناخيا لال نالمل واسن ل لكنل يف للإلكنر لال نالمل ،ومنا ين لا ليندين عنشهم بلند دنرون
من أاننأقم ودننرون من لءتإلننا هم ولأق نناعهم أاننايهم يانند للقنناخ وياننمده  .ذلننك ان يخيننا هننذق للإلردن دنند اخضننب ،
و باب لسس هشا حمل حبثها ،مبا ميثل ثمخة عتى للإلكر لملاتم للتقتسدي وهنم منا ااخبنه لظناألظمن من لملانتزني كأدانى
مننا ضكننمن ليننرب  .ألقنند وانندول ألسننه  -مشنناألقني منندلهشني او مننبمشني متل ننبني  -هنندماأ ل نالم ومشإلننذلأ يتاننتل مشننه
اعدلؤق.
ألزشذ أاأقم ،يرح لمللت ل دمااي واندامل دمااي مل يك للإلكر لملاتم لظاألظ اسشنذلك دند اعتناس ل نمه ألسهنا وإ نا
كان ياتم هبا كزا وخس سون حبن ،بل كان للابلا عشها بدع عقمبتها للشاخ.
هننذل كننان ممدننم للقنندماف يف عننامتهم ،ومننشهم غالبس ن اصننباب لملقنناال ولمل نبلإلني يف للإلننرمل للننذي مل يب ت نمل عتننى
لمللت ل أبدبح لووصاف وآملهنا وادندها إينذلف ،ويكإلنل ان ضت نإلح اي كتناب من كتنا لملقناال وللإلنرمل لنرتى مشهنا منا
خي ر وما ال خي ر لك عتى ابا.
وليننأ ان هننذل لملمدننم مل يقت ننر عتننى اعنندلف لمللت لن من للإلننرمل لوءننرى نناق لمللت لن وانندهم ،وإ ننا كننان ا ننتمابأ يف
ليساة لال المس ضبشته كل ألرمل لملاتزني يف ضلامتهم مع بلمهم ،مبا ألسهم لمللت ل اأإلاهم يف
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مملدإلهم م للإلرمل لوءرى  .ألقد كان ليملخ بني هذق للإلرمل ميمل يف دتسنل من لالأ ناف وكثنري من للتونريح ولالقنام
للذي جياوز ليدوس ااساان وللذي غذضنه سون دنك ،سولألنع وءالألنا سا نس م دن ل تزنع لال نالمل يف ذلنك لينني
وخسضه يمل م خيمه بلمها يف سم بلض مما ال جيهته ااد ،وما أ لا ألاين مشه او م بلمه اىت للسمم.
وهكننذل كاأ ن لينناا مننع لمللت ل ن  ،وهكننذل ل ننتزر عتننى لمتنندلسق دننرون ،ألزننا يكتننا عننشهم كاضننا وال يلننره هلننم
صااا مقال إال لسلسبهم ويذكر مااو هم .
غري ان ض مخل يف للإلكر لللنر لال نالمل لمللاصنر هنم ان ف من ض نمخ عنام يف للإلكنر لالأاناين كتنه دند بندا لملمدنم
م ن هننذق للإلرد ن  ،وكننل م ن آأخق ان اصننبح هننذل للإلكننر دنناسخلأ ان يتلامننل مننع لللدينند م ن للقمننااي لل ن اأخوهننا بتاننامح
واري او ع ،بلسدل ع لقاما للل مخ للاابق  ،ومل ضلد ااكامه ألسها يبل اديدة ملا اصدخق للقدماف م ااكام.
لقنند اثننري يف زم ن لمللت لن او دننبتهم دمننااي كثننرية مل ضكن للظننروف دنند قسننأ بلنند لتببننن ل نناس ألسهننا ،ألتزننا انناف
لمللت ل مل يتبرامل م ءمضها وللتم ع ألسها ومملاه لآلءري مبملدم اريئ مشها.
كزننا اأخ لمللت ل ن م ن انناأبهم دمننااي ادينندة مل ضك ن دنند يرا ن او مل ضك ن دنند نندس مالحمهننا مبننا جيلننل مشهننا
دمااي اىت ذلك للمد  .وكاأ غالبستها ذل يبسل ااا شا للإلكر لملاتم لظاألظ ل مه ألسها ،
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وكان يشظر بريب واذخ او لقام وهومم ،لتبااثني ألسها  .ملا نرق من أتنا د دند ال تتنم ضبلنا هلنذل للإلكنر ،من ء نر
عتى لللقسدة لال المس .
ومن هشننا أاننت سع ان أإلهننم مملدننم لظنناألظني لملاننتزني من دمننااي كثننرية اأخهننا لمللت لن او ضم ننلمل يف حبثهننا كأأللنناا
لالأاان ومدى اريته ألسها وكايا وللقبح وهل مها ذلضسنان او دنرعسان ،ومنا جينا عتنى هللا من ثنملب او عقناب دبنل
لالأاننان ،وغريهننا م ن للقمننااي لل ن يراهننا للت ننمخ لللقتننل يف مرات ن م ن مرلاننل للإلكننر لال ننالمل و شننا لظنناألظمن
ل مه ألسها ألتم يلا مهنا إال ممن ري  ،مندلأللني او مهنا ني من نبأ لا حبثهنا ،ألكاأن ملنا تهم هلنا حمكممن هبنذل
ليننذخ ومل يتونناوز يف للغالننا حمنناوال ضثبستهننا يف صننسغتها لل ن وخس ألسهننا وإبقا هننا ضننزشها وعنندم ل ننروج او للتم ننع
ددخ لالمكان يف ملاأسها.
وإذل كان ل اأا لالمياين ومملدم لمللت ل م دمااي دد اأخ لل مل نم لال نالمس  ،ء مصنا لظناألظني ضندهم ،ألنان
هشنناك ع ننامال ادي نندل سء ننل لمللرك ن وزلس م ن ا نندقا ،وك ننان ه ننذل لللام ننل ل دينند ذل ي ننابع سا ننل ا ننني ضب ن لمل ننأممن
وءتسإلتاق لمللت م وللملثأ مذها لمللت ل وااولمل ألرضه مذهباأ خمسساأ لتدول  ،وما خلألأ ذلك م اادلث كنان من ابرزهنا
مننا عننرف يف للتنناخيا لال ننالمل مباننكت ءتننأ للقننرآن لل ن ضلننره لملشكننرون ملقال ن لمللت ل ن ألسهننا وعتننى خا ننهم امحنند ب ن
اشبل ،ولملن م لللشم اأخ لدى ل اأا لآلءر خسوس أللل لضاز هل ايما ابلدخا أإلاها م لللشم.

7

ولقنند كاأن هننذق لملاننأل للن دننغت لملاننتزني ،انناكزني وحمكننممني ،منندة غننري د ننرية ،م ن لملذءننذ للكبننرية عتننى
لمللت ل وايق هبم ضرخلأ مل يك م للاهل اوز آأخق.
كننان ل ننمف اوالأ عتننى لللقسنندة ،ألأصننبح ل ننمف عتننى لللقسنندة وللاننت عشنندما اخينند ( ضاننسسس ) لالميننان لمللت ن يل

لسدءل مسدلن لمللرك لل ااز ألسزا بلد ابأت اخ للإلكر لظاألظ و ساسضه ولأتهاف لمللت ل كإلرد .
إال ان للنشهد لللقتنل للننذي خألنع لنملفق لمللت لن واأخ ضندهم دنمى حماألظن كبنرية يف للانابأ ،اصننبح هنم أإلانه م نندخ
لالعوناب هبننم ن و ننببا من اهننم لو ننباب للن سأللن للإلكنر لملاننتم لينندين لا للتلامننل مننع آخل هننم مبننا يإلرضننه للننروح
لللتزننل م ن ننرس وإأ نناف ،ال يهننم من بلنند لالضإلننامل او لالءننتالف يف للشتننا د للن بتغمهننا  .ألقنند خيتتننم هننذل للإلكننر
ملهننم يف هننذق للقمننس او ضتننك ،ودنند يشكننر مننا ضمصننل السننه لمللت ل ن م ن أتننا د ،لكشننه ال ياننت سع ان يشكننر عتننسهم ا ننم
بقمل لا للت لم د عقتل اديد ،وإ م اأخول واندامل دمااي مل يك لآلءرون جيرؤون عتى ماها او لالدرتلب مشها.
وكان هذل مما سألع لللديد م للبااثني لظدثني لا للتشقسا ع آأخهم وسخل تها بكثنري من لالأ ناف ولملمضنمعس ،
وكأ م يرسون بذلك سيشا لتزلت ل ياا م ته وإأكاخق.
عتى اين دد اضسم عامال آءر يف ضإلاري لملمدم ل ديد هلبالف للبااثني وحماولتهم إأ اف لمللت ل مما يأ هبنم من
اسم يملا درون  .لقد لأتهى لمللت ل كإلرد ذل ت ان وأإلمذ وماض ا باب ل مم بسشهم
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وبننني لآلء نري ومل يبننأ مننشهم إال مننا جينندق للبننااثمن يف خألننمف لملكتبننا  ،ألاأ نناألهم ل ن يثننري إذن اانندلأ ول ن خيسننم
اادلأ ودد اصببمل ا فل م للتاخيا.
بقننل دننلف مهننم آءننر ال بنند ان ادننري إلسننه يف هننذق لملقدمن وأننه ننسكمن لملمضننم لو ا ننل هلننذل للكتنناب ،وهننم ا،
عنندسل م ن للبننااثني لظنندثني ( )1ودنند اسهاننهم للشانناا للإلكننري لتزلت ل ن عتننى لل ننلسد لالمينناين ،وهننم منندها اق ناأ ن
خلا نمل يإلتاننمن يف حماول ن لتلثننمخ عتننى أانناا سا ننل يقابننل ذلننك للشانناا لالمينناين لتكتزننل صننمخة لمللت ل ن لننديهم كزننا
خمسمها هم ،ولكل ال يكمن هشاك أقص او ضق ري يف ااأا م املأا هذق لل مخة.
و نشرى يف هنذل للكتناب ان لنسس من ضاننابه بنني ممدنم لمللت لن لالميناين وبننني منمدإلهم للاسا نل  .لقند وألقنمل هشنناك
كننأخو مننا يكننمن للتمألسننأ واءإلقنمل هشننا كأداننى مننا يكننمن لالءإلننامل ،ألتننم يكن لتزلت لن ممدننم عتننى لل ننلسد للاسا ننل
يقنناخن من دريننا او بلسنند مبننمدإلهم عتننى لل ننلسد لالمينناين ،بننل إن مننمدإلهم للاسا ننل  -إذل انناز ان أاننزسه ممدإلننا  -دنند
تتته للكثري م للملم وللتذبذب وحمااب للات مما كشا أريد ان يتش ق لمللت ل عشه.
هننذل لملمدننم هننم للننذي اخس للكتابن عشننه يف هننذق للدخل ن إأ نناألا لتبننأ وض ننبسبا لننبلض لآلخلف للن ابلغن يف
ضم سم للدوخ للاسا ل لتزلت ل اىت أاب عدسل م للثمخل إلسهم ومستها ابمسهم.
____________________
( )8عتننى خاه هننبالف للنندكتمخ ة عزنناخة صننااا مم ننمع لال ننالم وألتاننإل ليكننم يف للقاننم للثالننن مشهننا ( لمللت ل ن وللثننمخة ) وللننذي ننششادا
آخلفق يف للإل ننل للثالننن م ن هننذل للكتنناب وهننم لمل ننص لتشانناا للاسا ننل لتزلت ل ن ومننشهم ايم ناأ للنندكتمخ ة ضننساف للنندي لل نريس يف كتابننه (
للشظراي للاسا س لال المس ) لل بل للثاأس  8991ص.66
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ولكنل يكنمن ضشناويل لتزمضننم متانقا ومش قسنا خاين ان امهند لنه بببننن انما أانأة لمللت لن و نبا ضانزستهم ،ملننا
هبذل لومر م امهس يف درح ممدإلهم للاسا ل ألسزا بلد.
ولقنند ااولن اهنندي اال ادتننم اانندل وال ااننا اانندل ألننأان اكتننا لتتنناخيا ويكإلننل للتنناخيا مننا زوخضننه ادننالم للظنناملني
ولظابني اىت لآلن.
وما ادشه يف ااا لا م يد.
لملبلم
بغدلس يف 8999 /82 /81
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الفصل األول
يف تسمية املعتزلة
ضازس لمللت ل يف ذلقا ال ضثري اي إدكاا ،ألالتإلظ ولضح للداللن وال تتزنل ملناين كثنرية كنبلض لولإلناك للن كنان
لالءتالف يف ملاأسهنا نبباأ لالءنتالف يف ااكامهنا ألالإللنل ( اعتن ا ) وهنم لمل يند من للثالثنل ( عن ا ) ال يلن اكثنر
م لالبتلاس ولالاتشاب وللرتك.
هذل هم لوصل للتغمي ،وهم كزا دتشا ال يثري صلمب او إدكاالأ ،لك لل لمب ضثمخ اني ضشتقل ء نمة اءنرى من

للتغ ن إا لالص ن الح ،اي إا لمللت ل ن كإلرد ن او مننذها ،ألتبنناوا لالااب ن ع ن للا نبلا للننذي ال بنند ان يننرس هشننا وهننم
لعت ن لا م ن او منناذل ؟ هننل لعت ن لا د ن ص او اد ن اص ،وم ن هننم ويف اي ن مشا ننب كننان ذلننك ،ام هننم لعت ن لا خاي او
ممدم ،وما هم هذل للراي او لملمدم وم هم صاابه او اصبابه.
أل الألننا لتاننسل للننذي انناف ضاننزستهم م ن مشاصننرقم وضاننسلهم للتننل ب ن ا يالننا كزننا يتإلننأ عتننى ذلننك سننع
لملبخءني.
وءالألننا لت نملخج للننذي اءننذول لمسهننم م ن ممدننم حمنندس ومشا ننب ملروأل ن اننني ءرا نمل عتننى عتننل بلنند للتبكننسم يف
صإلني (.)1
____________________
( )8كان ذلك عام  71هوري ولملمضم م للاهرة حبسن ال تتاج لا ضلتسأ هشا.

11

وءالألننا ايم ناأ لتوهزس ن للننذي ال ضثننري ضاننزستهم اي ن صننلمب الدننتقادها م ن ل ننم د ن ص ملننروف هننم اهننم ب ن
صإلملن(.)1
وءالألا لتإلرمل لال المس لوءرى لل ال ضثري ضازستها اي صلمب او إدكاا.
ألإن ( لعت لا ) لمللت ل يبقى ممضمعا لالاتهاس وللشقاش وعدم للسقني.
ويبدو يل لأه مف يبقى كذلك ما سمشا عاا ي ع للرب باكل دايع بني للتازس وبني ببها.
لقند يننرح لملبخءننمن واصنباب لملقنناال مشننذ عهنند بلسند لللدينند من لآلخلف يف هنذق لملاننأل  ،وإذل كشننا ال أاننت سع لن
أاتق ل كل ما دسل ألسها ألاشلره عتنى لودنل وهنم ضتنك لآلخلف منع مشادان لكنل مشهنا ،حمناولني للمصنما من ءنالا
ذلك إا للراي للذي أات مبه وأرلق اوا ابالعتزاس يف ضإلاري أاأة لمللت ل وللتازس لل يقتهم.
 - 8خاي لملت ل
يتشنناوا لملت ننل ( )2أاننأة لمللت لن يف كتابننه ( للتشبسننه وللننرس عتننى اهننل لوهنملف وللبنند ) ص 76ألسقننما ( وهننم  -يق نند
لمللت ل  -مسمل اأإلاهم ملت ل وذلك عشدما ابيع ليا ب عتل
و سع للشاه ذلك ا م كاأمل م اصباب

ملاوين و نتم إلسنه لومنر لعت لنمل ليان وملاوين

____________________
( )8للرل ننا لوزسي ابلننمالف من ادننهر للقننا تني اب ننل وأإلننل ارين لالأاننان يف األلالننه ءننرج مننع لينناخث بن نريد يف ثمخضننه ابدتننسم ءرل ننان ضنند
لومننميني وكننان من اكننل اعملأننه ألأ ننر ودتننل هشنناك  .دتتننه ننتم بن ااننمز لملننازين عننام  ،801ولتاننسد ءالنند لللاننتل كتنناب عشننه اب ننم ( اهننم بن
صإلملن ومكاأته يف للإلكر لال المل ) م مشامخل لملكتب لوهتس ببغدلس .8969
( )0ابم ليا ة ب امحد بن عبند للنرمح لملت نل لللانقالين من ألقهناف للاناأللس والسضنه يف مت سن ووألاضنه يف عانقالن عنام  711لنه ض ناأسم
يف للإلقننه وغننريق مشهننا ( للتشبسننه وللننرس عتننى اهننل لوهنملف وللبنند ) لمل بننم عننام  8969بتبقسننأ وضلتسننأ للاننسا ة زلهنند للكننمثري وللننذي أشقننل عشننه
وهم كتاب متلف ابوء اف وعدم للتبقسأ وللت تس .
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عتل ول ممل مشازهلم ومااادهم ودالمل :أاتغل ابللتم ولللباسة ألازمل بذلك ملت ل ).
وياننر إا ذهن  ،واان ادنرا هننذل للننشص ،لن لملت ننل خيتن ألسننه بننني مإلهننممني او يننا إلتني لالعتن لا ،ألننإذل كننان يق نند
للذي لعت لمل ليا وملاوي بلد لل تح بني لل نرألني ،وهنم ي نرح بنذلك ،ألتنسس يف هنذل لملمدنم اديند ،ألقند نبقهم
إلسه آءرون م للذي لعت لمل لل رل بني عتل وبني ء ممه سون ان يبلإلمل ألرد او ا ابأ ،كزنا مل يبلنم اولئنك ألردن او
ان ابأ وإ ننا لهننم كننأألرلس ،ممدننم ننتا من ليان وملاوين  ،وخمبننا من ليسنناة أإلاننها ،ألاأ نرألمل كزننا يقننما لملت ننل إا
لللتم ولللباسة.
ولننسس يف هننذل مننا ميك ن ان يبلننم مننذهبا ياننزح ابقامننه او لقننام ملتشقسننه واضباعننه ابهلننمى ولالبتنندل ول ننروج عتننى
للدي  ،مع إن هذل ابلذل هم ماد دق لملت ل يف كتابه لملبلم اصالأ لترس عتى اهل لوهنملف وللبند كزنا يانري عشملأنه،
للذي ضلره ألسه لتزلت ل بمصنإلهم من هنبالف ،وإال ألنأي بدعن يف ان يش نرف بلنض لملانتزني لتلتنم ولللبناسة يف ذلنك
للمد او يف اي ود غريق ،بلد صتح ليا وملاوي او دبل لل تح.
امننا إذل كننان لمل تننل يق ند ابمللت ل ن للإلرد ن لال ننالمس لمللروأل ن  ،وهننم مننا ألتقنندق ألننسالاظ ان ولصننل ب ن ع نناف
وعزننرو ب ن عبسنند ( )2للتننذي زننع لمل نناسخ عتننى ا زننا مب اننا لالعت ن لا ،دنند ولنندل بلنند عننم اخبلننني عام ناأ عتننى صننتح
ليا وملاوي  ،ألهزا إذن ال ميك ان يكمان م بني للذي لعت لممها ولأ رألمل إا لللتم ولللباسة.
() 1

____________________
( )8ابننم اذيإلن ولصننل بن ع نناف مننما بن ضننب او بن من وم خاه لمللت لن ومب ننس مننذهبهم كننان من ا زن للبتغنناف ولملتكتزننني ومن خولس تننس
ليا للب ري دبل لءتالأله مله ولد يف لملديش عام  12ه -وضميف يف للب رة عام .878
( )0ابم عثزان عزرو ب عبسد ب ابب مما ب ضسم كان مع ولصل ب ع اف ااد لثشني مهنا مب انا لالعتن لا ولند عنام  12وضنميف عنام  866يف
زم لملش مخ.
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مث ان مب اننل لالعتن لا مل يكننمان من اصننباب عتننل او من اأ نناخق بننل عتننى لللكننس ألقنند كنناان من لملشبنرألني عشننه
إا لينند للننذي مل يتبننرج ملننه ولصننل م ن للقننما أبأننه لننم دننهد عتننل ويتب ن او عتننل ولل ن بري عتننى ابد ن بقننل مل تكننم
باهاسقزا ون اادمها ألا أ برايه ،ولن كان ال يلني للإلا أ مشهزا  .ولبلد م ذلك ولدد مشه ،دما عزنرو بن عبسند
لل ننذي يإلا ننأ ألريق ننل ل ز ننل وص ننإلني كتسهز ننا متو نناوزلأ ولص ننال لل ننذي يكتإل ننل بتإلا ننسأ ولا نند ألقن ن من ن لل ن نرألني سون
ديد(.)1
ألقننما لملت ننل أبن لمللت ل ن  -إذل كننان يل ن للإلرد ن لمللروأل ن  -كنناأمل م ن اصننباب عتننل ال ياننتقسم اذن مننع مننا هننم
ملننروف عن للننرولس لوول ننل لالعت ن لا ،وكننان لووا ان يقننما ا ننم من اعدل ننه او لملشبنرألني عشننه (.)2بقننل ان أالاننظ ان
لملت نل يتتقنل مننع لمللت لن يف ا ننم هنم للننذي مسنمل اأإلانهم كننذلك ،إال ان لالثشنني خيتتإلننان يف ا نبابه ،ألإلننل انني ينندعل
لمللت لن لن للتاننزس اننافقم م ن لعتن لهلم مننا لءتتننم ألسننه لملاننتزمن لسأءننذول اب زننع عتسننه م ن ماننا ل ال ضت ننل مبمدننم
ليا م ملاوي ومبايلته له ،جند لملت ل جيلل هنذل لملمدنم هنم لو ناه يف دسنام لمللت لن ومشنه انافقم للتانزس  .ومنع
ذلك ألنال يبندو لملت نل ولضنباأ ًامناأ ألنسز ايتنأ للتانزس  ،ألهنم إذل كنان يقنما يف بدلين للنشص ( وهنم  -يلن لمللت لن -
مسمل اأإلاهم ملت ل ) ألأأنه يانتلزل يف ايتنه صنسغ للبشناف لتزوهنما انني يقنما ((.ألانزمل بنذلك ملت لن )) وال اسخي
هل كان لملت ل يق د ذلك ويلشسه ام لأه
____________________
( )8للإلننرمل بننني للإلننرمل للبنند للقنناهر للبغنندلسي قسننأ للاننسا ة زلهنند للكننمثري ا  8961ص 890 ،10ولملتننل وللشبننل لتاهر ننتاين قسننأ ة
ننسد كننسالاث ا أأسن سلخ لمللرألن بننريو  8919ص 69وللتب ننري يف للنندي و لملظإلننر لال ننإلرليس ضقندمي للاننسا ة زلهنند للكننمثري أاننر مكتبن
ل اجنل مب ر ولملثن ببغندلس  8999ص 68 ،60ولأاناب للانزلاين ضلتسنأ عبند هللا عزنر للبناخوسي ا سلخ ل شنان  8911ج 6ص 079ومسن لن
لالعتنندلا لتننذها قسننأ عتننل ة للبونناوي أاننر سلخ للإلكننر لت باعن وللشاننر وللتمزيننع ج 7ص 019و ج 6ص . 709وللإلننرمل لال ننالمس ( ذيننل
كتنناب دننرح لململدننم ) لتكرمنناين قسننأ ننتسز عبنند للر ننما م بلن لالخدنناس بغنندلس  8917ويخيننا بغنندلس  -سلخ للإلكننر لت باعن وللشاننر وللتمزيننع
ج 80ص 811ولانان لملسن لن البن اوننر ج 6ص .089ولأظننر ايمننا اول ننل لملقناال لتزإلسنند ضلتسننأ للاننسد هبن للنندي للاهر ننتاين ص 67وهننم
جيلنل دننما ولصنل ماننرتكا بنني لالثشننني ولصنل وعزننرو امنا للشننم يف ( ألنرمل للاننسل ) إ نتاأبما  8970أاننر لسن لملاتاننردني لوملاأسن بت ننبسح
ه -خيرت ص ( 80وداا ولصل ب ع اف مثل عتل وم ءالإله مثل لملتالعشني ال يدخي م لل اسمل مشهزا وم للكناذب ول لنمل سلنا  -يق ند
ولصننل وعزننرو ب ن عبسنند وض نرلخ ب ن عزننرو عتننى لن يتمل نمل للقننمم يف ل زت ن ولن إسى للإلننردتني ضننال ال دننك م ن اهننل للشنناخ ).ولأظننر ايمننا دننرح
لململدننم لالجيننل عمنند للنندي عبنند للننرمح ب ن لمحنند  196ل تنند للثالننن ص 017ويخيننا لال ننالم لتننذها قسننأ للنندكتمخ عزننر عبنند للاننالم
ضنندمري أاننر سلخ للكتنناب لللننر  8911ضر ن ولصننل ب ن ع نناف لل بق ن للرلبل ن عاننرة ا نملسث ننش  878واصننما للنندي لتبغنندلسي ج 8أاننر
مدخ ن لالهلسننا بنندلخ للإلشننمن للرتكس ن ا اوا  8901ص 092و  779وادن ولصننال وعزنرل يشكنرلن  -كزننا يظهننر ولضننبا  -انندين ( لللاننرة
لملبارة يف ل ش ) للذي مشهم يرألا للش ل عتل ويتب ولل بري ،ولمال ذلك ملنا اكزنا عتسهزنا او عتنى ااندمها أبأنه ألا نأ اي متند يف للشناخ ،منع لن
ليدين ااف مبارل لت رألني أب م يف ل ش ءالدي ألسها ال ًاهم للشاخ وال ضقرب مشهم.
( )0خيت لملت ل ءت ا غريبنا يف اديثنه عن للإلنرمل لال نالمس يف كتابنه لملنذكمخ اعنالق مالإلنا يف ذلنك كنل للنذي كتبنمل عشهنا وكنل منا هنم ملنروف
من مباس هنا وهنم مننا يإلنره عتسنك للاننك ولينذخ ألسزنا ضشقتننه عشنه من ملتممنا ءاصن بتتنك للإلنرمل ودنند يكنمن نبا ذلننك عندم سدن لملت ننل او
عدم اساسق.
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ا ننتلزل لل ننسغ كزننا وخس إا ذهشننه عشنند للكتاب ن سون ضإلكننري ود نند ؟ هننل كننان يرينند للقننما ا ننم هننم للننذي مس نمل
اأإلاهم ملت ل مث ضبلهم للشاه يف هذق للتازس ألازمل هبا.
واءريلأ ألأن لملت ل مل يذكر لشا بلنض هنبالف للنذي لعت لنمل ومل ينمخس امسنا هم وإ نا لكتإلنى أبلإلناك ال ندس دنسئاأ مثنل (

هننم ) و ( كنناأمل م ن اصننباب عتننل ) مننع إن لملننبخءني مل يب تنمل عتسشننا أبمسنناف عنندس من للننذي لعت لنمل للش ن ل بننني عتننل
وبني ء ممه دبتهم وهذل ما جيرس خولي لملت ل م كثري م دسزتها.
لك للغريا ان خاي لملت ل هذل عتى ضلإله وقاألتنه يتبشناق ااند كبناخ لملنبلإلني لمللاصنري ( )1مث يش تنأ مشنه لتمصنما
إا بلض للشتا د لل ال ضإلمل يف دلف للشتا د لل يقمس إلسها خاي لملت ل إن مل ضك ا ما مشها.
ا تزع إا للدكتمخ للشااخ وهم يقما ضلقسباأ عتى أص لملت ل ( اعت ا اذن ليسناة لللامن اعن من ءتنص لملنبمشني
خاول لومننر كزننا دتشننا بننني ينندي ملاوين لل تسننأ أل هنندول للنندأسا وامرهننا ويف هننذل للم ن لمللتن يل او بننني هننبالف لمللت لن كننان
هشاك خاالن م اهل للبس مها ابم هادم عبد هللا وليا لبشا ة ب ليشإلس وكاان اوا م دام ابالعت لا  . .لخل).
ووين بأ ان اندا خاي لملت ل للذي ا تشد إلسه للشااخ ألاأكتإلل هشنا بنبلض لملالاظنا للن لاانا للقناخ
دد بق إلسها وهم يقرا ضلقسا للدكتمخ للشااخ عتى أص لملت ل وللشتا د لل خضبها عتسه.
____________________

( )8هننم للنندكتمخ عتننل ننامل للشانناخ يف كتابننه أاننأة للإلكننر للإلتاننإلل يف لال ننالم ا أأس ن م بل ن سلخ أاننر للثقاأل ن ابال ننكشدخي  8960ج8
ص.067
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واوا هذق لملالاظا دنما للشاناخ (( اعتن ا إذن اعن من ءتنص لملنبمشني )) وهنذل ميثنل م ناسخة عتنى لمل تنمب
ألتقد واهشا ع للابلا إا لملت ل ع هبالف ل زاع او ع بلمهم او ولاد مشهم ألتم جند عشدق املابأ.
ولملالاظن للثاأسن ضتلتننأ بلبناخة للشاناخ (( بننني هنبالف لمللت لن كنان هشناك خاننالن من اهننل للبسن مهنا ابننم هادنم عبنند
هللا وليا ن لبشننا ة ب ن ليشإلس ن  )) . .وإذل كننان للشانناخ أإلاننه يقننما ان ليا ن ب ن عتننل دنند ابيننع ملاوي ن عننام 62
ولل بسح  68ألأن ااب هادم واءاق ليا مل يكمان عشد لملبايل مللاوي دد اوزل لل إلمل او خمبا مل يكمان دند ولندل
بلنند إذ ان آابمهننا ة ب ن ليشإلس ن مل ضتونناوز ننشه عشنند ذلك لللا نري إال دتننسالأ ألكسننم انناز لتنندكتمخ لن يقننما (( بننني
هبالف لمللت ل )) ع ابشسه ؟
واءريلأ ألزاذل يق د للشااخ بقمله ع عبد هللا وليا لبن ة بن ليشإلسن أب زنا ( كناان اوا من دنام ابالعتن لا ))
اي لعت لا يريد ؟ هل لعتن لا ليان وملاوين للنذي ندث عشنه لملت نل وهنذل كنان دند نبأ إلسنه (( ءتنص لملنبمشني ))
اثننر مبايلن ليان مللاوين  ،ألتننم يكن إذن ابشننا ة بن ليشإلسن اوا من دننام بننه ،ام لوعتن لا للننذي ننبقه ءننالا لل نرل
بنني عتنل وبننني ء نممه ،ومننا ادن للنندكتمخ يتبندث عشنه ،وهننم د لنا دبننل والسة عبند هللا وليان  ،ام لالعتن لا لوءننري
لمل نرضب مبرضكننا للكبننرية وهننذل مل يشاننبه اانند إا غننري ولصننل ب ن ع نناف او ولصننل وملننه عزننرو ب ن عبسنند بلنند وألنناة ا
هادم وليا لب ة ب ليشإلس  .عتى ان اادل م للرولة ولملبلإلني
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عتى لءتالف ع مخهم ومسمهلم مل يشاا اي صت لتبا اب ة ابالعت لا وإ ا ندثمل عشنه كنأوا من دناا ابالخاناف
والم ألسه ،واد للدكتمخ يتإلأ ملل ان لالخااف غري لالعت لا إال إذل كان له خاي آءر يف لملمضم .
لقد كشا أريد ان يكمن للدكتمخ اكثر ارصاأ واكثر سد وهم يتشاوا دمسا يف مثل هذق ل مخة.
 - 0لعت لا تس ليا للب ري
اكثننر للننرولاي ضنندلوال يف ضاننزس لمللت لن هننل ضتننك للن ضشاننا للتاننزس إا لعت ن لا ولصننل ب ن ع نناف او عزننرو ب ن
عبسنند ( )1تننس ليا ن  -للب ننري ( . )2ولعت ن لا تننس ليا ن ضننمخسق للننرولاي لل ن ض نرب بننه للتاننزس عتننى واهننني،
ألزشهننا مننا ال ضننذكر ااسث ن ملسش ن او ننببا مباد نرلأ لالعت ن لا مكتإلس ن هبننذل للاننبا لللننام للننذي يتزثننل ننروج ولصننل ،يف

مرضكا للكبرية ،براي مالم لآلخلف للاابق او إادلث عزرو ما اادث م بد .
ومشهننا مننا ال ضكتإلننل بننذلك بننل ضمننسم إلسننه ننببا مبادنرل العتن لا تننس ليان وهننذق لوءننرية ضننذكر لياسثن لالضسن
لتولل مشها بدلي لالعت لا وضرب هبا ضازس لمللت ل .
ودبل ان لوخس لياسث كزا ااف هبا للرولاي اوس ان اأبه لا ان مشادا هلا ضتمز يف بلمها مشادان لتنرولاي
لوءرى لل ضرب هل ايما ضازس لمللت ل ابعت لا تس ليا لكشها ال ضاري إا هذق لياسث
____________________

( )8يف ( للإلرمل بني للإلرمل ) لتبغندلسي ص 18لن للنذي لعتن ا تنس ليان هنم ولصنل بن ع ناف وكنذلك يف ( اصنما للندي ) لتبغندلسي ايمنا
ا اوا ل تاأبما  8901ج 8ص 779وهم ما جندق يف ( لملتل وللشبل ) لتاهر تاين قسأ ة سد كنسالاث  -سلخ لمللرألن بنريو  8919ج8
ص 61ويف للتب ننري يف للنندي و لملظإلننر لال ننإلرليس ضقنندمي للاننسا ة زلهنند للكننمثري أاننر مكتبن ل نناجنل مب ننر ومكتبن لملثن ببغنندلس 8999
ص 66وللتبنناب يف قننذيا لوأانناب وب ن لوثننري أاننر مكتب ن للقد ننل ابلقنناهرة  8796ه -ج 7ص 896وملوننم لوسابف لسننادم للرومننل ا
ألثن أاننر سلخ للإلكننر لت باعن وللشاننر وللتمزيننع  8912ج 89ص 066ودننرح للتإلتننازلين ننلد للنندي ماننلمس بن عزننر عتننل من عقا نند للشاننإلل
ص 86وضلريإل ننا ل را نناين لمل بل ن لملسزشس ن ص 801ود ننرح لململد ننم لالجي ننل عب نند لل ننرمح ب ن لمح نند  196ل ت نند للثال ننن ص  010ويخي ننا
لال الم لتذها لل بق للرلبل عارة املسث ش  878يف ضر ولصل ب ع اف=.

17

____________________
=ويف ( اول نل لملقناال يف لملننذلها لمل تناخل ) لتانسا لملإلسنند ضلتسنأ للانسد هبن للندي للاهر نتاين م بلن خضنا ل  -ضلين  -إينرلن  8767ه-
ص 76لن لعت لا تس ليا كان م دبنل لالثشنني ولصنل وعزنرو  .ويف يبقنا لمللت لن ومحند بن تن بن لملرضمنى قسنأ م نش سيإلتند ألتن خ
ا بننريو  8968ص ( 7لن ولصننال وعزننرو بن عبسنند لعتن ال اتقن ليان ول ننتقال أبأإلاننهزا ) سون إينرلس اي ننبا ،وهننم يشقننل ذلننك عن لبن
دتسب يف ( لمللاخف ) وابلرام إلسنه مل جنند ذكنرل لملصنل ألهنم يقنما يف ص 617م بلن سلخ للكتنا  8962قسنأ للندكتمخ ثنرو عكادن ( وكنان
يننرى  -يق نند عزننرو بن عبسنند  -خاي للقنندخ وينندعم إلسننه ولعتن ا ليان هننم واصننباب لننه ألاننزمل لمللت لن ) ألتلننل لبن لملرضمننى وانند مننا أقتننه يف
كتنناب آءننر وبن دتسبن غننري لمللنناخف او لغننري لبن دتسبن ألشاننب ننهمل هلننذل  .عتننى لن لبن لملرضمننى بلنند ل ن ر من ذلننك ويف أإلننس لل ننإلب جيلننل
ولصال هم لمللت ا لووا  .وأإلس ما وادانق يف ( يبقا لمللت ل ) جنندق يف لملشسن ولومنل لقاضنل للقمناة ص 1وعشنه كزنا ادن أقنل لبن لملرضمنى
مننا أقننل  .امننا للاننزلاين ألسننذكر يف ص 771من ل ن ف ل ننامس من اأاننابه ا سلخ ل شننان  8911قسننأ عبنند هللا عزننر للبنناخوسي لن للننذي لعتن ا
تس ليني هم عزنرو بن عبسند و اعن ملنه ألانزمل ( لمللت لن ) لكشنه بلند ن ري ألقن ينشقض ذلنك انني جيلنل ولصنال هنم لمللتن ا لووا تنس
ليا بلد يرسق مشه بابا دمله يف مرضكا للكبرية مث لأمم غتسه عزرو  .ويف مس لن لالعتدلا لتنذها ا سلخ للإلكنر ج 7ص 016لن عزنرل هنم
للنذي لعتن ا مننع اعن تنس ليان ألانزمل لمللت لن لكشننه ينروي يف ص 019لن ( اوا من ضكتننم يف لالعتن لا ولصنل للغن لا وسءنل ملنه يف ذلننك
عزرو ب عبسد )  .ويف يخيا بغدلس أار سلخ للإلكر لت باعن وللشانر وللتمزينع ج 80ص 866يف ضر ن عزنرو بن عبسند ( ولعتن ا  -يلن عزنرل -
اصباب ليا ) ويف قذيا للتهذيا ج 1ص16
يف ضر عزرو ب عبسد ايما (.لا لن لادث  -يلن عزنرل  -ألناعت ا تنس ليان و اعن ملنه ألانزمل لمللت لن  ).ويف زهنر لآلسلب و ل نبأ
لي ري درح للدكتمخ زكل مباخك ج 8ص ( 96ولعت ا تس ليا للب نري  -يلن عزنرل  -وهنم اوا لمللت لن ) ولأظنر ايمنا لوعنالمل للشإلانس
الب خ ت يبل  8190ص 072ودنرح لوصنما ل زان لقاضنل للقمناة قسنأ للندكتمخ عبند للكنرمي عثزنان أانر مكتبن وهبن ابلقناهرة 8969
ص.871
واالاظ لن للذي جيلتمن ولصال هم لمللت ا لووا تس ليا يرب من يف غالبستهم بني لعت لله وبني دمله ابملش لن بنني لملشن لتني يف مرضكنا للكبنرية
مث جيلتنمن ليان هننم للننذي يننرس ولصننال من تاننه باننبا دملننه ذلك ،إذل ل ننتثشسشا للننذي نءننذون ابلرولين للقا زن عتننى نبلا ليان عن اكننم
مرضكا للكبنرية  .امنا للنذي يرب نمن لالعتن لا بلزنرو لبن عبسند ألنال ينذكرون للكبنرية وال لملش لن بنني لملشن لتني وال يانريون إلسهزنا وإ نا يتكتزنمن عزنا
لانندث عزننرو م ن بنند ولعت للننه تننس ليا ن لثننر ذلك ال م ننروسل مشننه كزننا هننل لينناا مننع ولصننل  .هننذل عنندل لل نرلزي ة ب ن عزننر يف كتابننه (
لعتقاسل ألرمل لملانتزني ولملانركني ) مرلالن عتنل نامل للشاناخ أانر مكتبن للشهمن لمل نري  8971للنذي جيزنع ألسنه بنني ولصنل وبنني عزنرو يف
للقما ابملش ل بني لملش لتني وابعت لا تس ليا .
( )0ابم لسد ليا ب ا ليا للب ري م ناسل للتنابلني وااند كبناخ لللتزناف وللإلقهناف وللشاناك كنان ابنمق منما ل أ ناخ وامنه منمالة وم
تز زوج للشا ة ولد يف لملديش عام  08وضنميف يف للب نرة عنام  882وكنان تانه يف للب نرة من ل نالس لملانهمخة ومن بنني خولسهنا ولصنل بن
ع اف وعزرو ب عبسد زعسزا لمللت ل ومب اا لالعت لا.
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او غريها ،مكتإلس كزا دت  ،هبذل للابا لللام للنذي هنم ممدنم ولصنل من مرضكنا للكبنرية او إاندلث عزنرو منا
اادث م بد .
ولآلن ما هل لياسث لل سألل إا لعت لا ولصل تس ليا ودسام لمللت ل ؟
ضق ننما للرولي ن (( سء ننل ولانند عتننى ليا ن للب ننري ألقنناا :اي إم ننام للنندي لقنند ده ننر يف زماأشننا اع ن يكإل ننرون
اصباب للكبا ر وللكبرية عشدهم كإلر خيرج به ع لملت وهم وعسدي ل ملخج و اع يرائمن اصنباب للكبنا ر وللكبنرية
عشدهم ال ضمر مع لالميان بل لللزل عتى مذهبهم لسس خكشنا من لالمينان وال يمنر منع لالمينان مل نس كزنا ال يشإلنع منع
للكإلر ياع وهم مرائ لوم ألكسم كم لشا يف ذلك لعتقاسل.
ألتإلكننر ليا ن يف ذلننك ودبننل ان جيسننا دنناا ولصننل ب ن ع نناف :اان ال ادننما إن صننااا للكبننرية مننبم م تقننا وال
كاألر م تقا بل هم يف مش ل بني لملش لتني ال مبم وال كاألر ( )1مث دام ولعت ا إا ل ملأ م ل ن ملان لملانود يقنرخ
ما اااب به عتى اع م اصباب ليا ألقاا ليا  :لعت ا عشا ولصل ألازل هم اصبابه ملت ل )) (.)2
وهذق للرولي  ،برغم ذيمعها ،ضبندو داصنرة ،ابلانكل للنذي وخس بنه ،عن ضقندمي انل ملمضنم للتانزس  .ألهنل منثال
ال ضإلاننر لشننا ملنناذل لأننلى ولصننل وانندق ،وللا نبلا مل يماننه لننه ،إا إااب ن للاننا ل سون لأتظنناخ ملننا ننسوسا بننه ا ننتاذق
ليا يف هذق لملاأل يبني خايه بلد ذلك مملألقناأ او مالإلنا  .مناذل كنان يمنري ولصنال لنم اأنه لأتظنر دتنسال لسانزع إاابن
ليا يف لملاأل  ،وادل
____________________
( )8يرلاع ممضم لملش ل بني لملش لتني يف للإل ل للثاين م هذل للكتاب.
( )0لملتل وللشبل ج 8ص.61
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ما يف ض رأله ذلك اأه ميثنل ءروانا عتنى منا ضلناخف عتسنه للشناه من آسلب يف ذلنك للمدن ويف اي ودن  .مث هنل كنان
ولصننل عتننى عتننم ننابأ ابلا نبلا ألونناف املبننه انناه ل كأأننه دنند هسننا م ن دبننل ؟ وملنناذل ضننرك ولصننل تننس ليا ن بلنند
للابلا ول ملب ؟ لشإلره لأه لءتتم مع ا نتاذق يف مانأل منا ولنسس يف هنذل من غرينا ،اكنان لالءنتالف يف مانأل
ولانندة ممابننا العت ن لا تننس ليا ن وليا ن أإلاننه ،بلنند يننما مالزم ن لننه ،ال بنند ان دمننااي اءننرى كثننرية دنند اثننري
وحبث ءالهلا ومل يك خاي لالثشني  -ليا وولصل  -مت ابقا سل زا ألسها.
وملنناذل لعت ن ا لآلءننرون اتق ن ليا ن وضبل نمل ولصننال ؟ هننل كننان ا نملب ولصننل يف هننذق للقمننس وانندها كاألس ناأ ون
يندأللهم إا د ننع صنالقم ابيان ولعتن لا تاننه ،ولملمضنم كتننه ال يلندو كزننا خايشنا ،نبلال من دن ص و انملاب من
ولصل اىت لم كان خاي ولصل اخاح للرايني ،مع إن ليا مل يك دد اسا برايه بلد يف للابلا كزا ضقما للرولي .
ام ان هشاك دمااي اءرى كاأ ممضع ءالف مع ليان ولضإلنامل منع ولصنل ألوناف انملب ولصنل يف هنذق للقمنس
إيذلان ابأإل اا ا ل بني ل اهسني ،كان ال بد ان يقع يمما ما.
وللقمننس لملاننبوا عشهننا ؟ هننل كاأن م روان من دبننل ،ويف هننذق ليالن  ،لألننرته ان خاي ليان كننان ملروألننا ألسهننا
لملصننل ،ولغننري ولصننل ،ألتننسس ليان عتننى مكاأتننه وعتننم مقامننه ،ابلننذي جيهننل خايننه يف دمننس كهننذق خيننمه ألسهننا للشنناه
وضتباي لآلخلف (.)1
____________________
( )8خاي ليا يف مرضكا للكبنرية لأنه مشناألأ ويرلانع يف هنذل ( لالأت ناخ ) لت سناا ا ليانني عبند للنراسم بن ة لمل بلن للكاثملسكسن بنريو
 8991ص 881و ( لملشسن ولومننل ) لقاضننل للقمنناة قسننأ للنندكتمخ ع ننام للنندي ة عتننل سلخ لمللرألن ل املسن  8919ص 62وامننايل لملرضمننى
سلخ لاسنناف للكتننا لللربس ن قسننأ ة ابننم للإلمننل إب نرلهسم  8996ج 8ص 869و ( لالدت نناس ألسزننا يتلتننأ ابالعتقنناس ) لتاننسا لل م ننل ة ب ن
ليا ن م بل ن لآلسلب يف للشوننم  8919ص 076و ( للإل ننل يف لملتننل ولوه نملف وللشبننل ) وب ن ا ن م قسننأ للنندكتمخ ة إب نرلهسم أ ننر وعبنند
للرمح عزرية ا سلخ ل سل  -بريو ج 7ص 8919 017و ( يبقا لمللت ل ) وبن لملرضمنى امحند بن تن قسنأ م نش ويإلتندألت خ بنريو
 8968ص 71و ( درح ريد لالعتقاس ) لتلالم ليتل وليا ب يم م ب لمل هر  106م بل لللرألنان صنسدل  8797ه -ص 018و
( حم ننل األكنناخ لملتقنندمني ولملتننأءري ) لإل ننر للنندي لل نرلزي ة ب ن عزننر 626ا اوا ابمل بل ن لياننسشس مب ننر ص 819و ( دننرح لوصننما
ل زا ن ) لقاضننل للقمنناة عبنند ل بنناخ ب ن لمحنند لهلزننذلين لال نندلابسي  689قسننأ للنندكتمخ عبنند للكننرمي عثزننان ا اوا  8969ص،186
 189ولبناب لظ نل يف اصنما للندي البن ءتندون أانر لوب لم نساأم خوبسنم  8990ص 806واأظنر ايمنا دنرح لململدنم لالجينل ل تند للثالنن
ص . 096اما صااا ( للإلرمل بني للإلرمل ) ألرغم ذكرق لتشإلامل كملاد م ادملا لوم وهم يلدس ادملهلا يف مرضكنا للكبنرية إال لأنه مل يشانا هنذل
للقما لا ليا للب ري ص 12بل لا ( دمم م اهل ذلك للل نر )  .وممن ينذها منذها ليان يف لعتبناخ مرضكنا للكبنرية مشاألقنا ،للبكرين
اصننباب بكننر لبن اءن عبنند للملانند ( مقنناال لال ننالمسني ) لالدننلري قسننأ ة حمسننل للنندي عبنند ليزسنند ا اوا ج 8ص 781و ( للإلننرمل
بني للإلرمل ) ص 809واصما للدي للبد للقاهر للبغدلسي ص.771
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ملاذل مل يلت ا ولصل تس ليا م دبل ،ما سلم خاي ليا ملروألا ألسها كزا لألرتضشا  .بل ملناذل للانبلا منع هنذل
للإلره اصالأ ؟
ام ان لملاننأل يران ووا مننرة يف تننس ليان ويف هننذق ليالن مننا ادشن ننأدبل ان ولصنالأ او غننري ولصننل يننرتك
تننس ا ننتاذق ويلت لننه ويلتن ا ا ننتاذق دبننل ان ياننتزع خايننه ويشاداننه ألسنه ويلننرف دمضننه وضننلإله ولضإلادننه او لءتالألننه ملننه،
ألسننرتك اننني يننرتك بلنند ذلننك ،بلننذخ و ننبا ،بننرغم ان لءننتالف لل نراي يف هننذق للقمننس ال ميك ن ان يبتننغ وانندق وسون
با او ا باب اءرى ،ضركاأ ود سل و ( لعت لالأ ).
ضتننك بلننض لملالاظننا للن ال ضاننت سع هننذق للرولين ان ضقنندم لشننا اامب ن عتسهننا ،ذلننك إ ننا ضقننمم عتننى د ننع كامننل

ومإلننااا بننني ودننا ع لياسثن للن ضرويهننا ،وهننم د ننع ال جننند ضلينرلأ مقبننمالأ لننه ،بننل ال تزتننه يبسلن لللالد ن بننني ليا ن
وولصننل ،وهننل عالد ن عتزس ن ثري ن وعزسق ن ل ننتزر منندة غننري د ننرية يف تننس كننان يلتننل م ن ملننامل للب ننرة يف ذلننك
ليني.
ومالاظن اءننرى ال ضتلتننأ هننذق لملننرة بملصننل وال ابيان وال ابلقمننسا لملاننبوا عشهننا ،يران من دبننل ام مل ض ننرح
وخاي ليا ن ألسهننا  .ولك ن ابلا نبلا أإلاننه  .ألهننذل للا نبلا  -كزننا ننشرى  -ال ميك ن إال ان ينندأللك سأللننا إا للاننك
ألسه ،وخمبا إا ما هم ابلد م للاك.
ولك ن دبننل ان اأتقننل إا للا نبلا ،اخى ان ادننم اوال عشنند لل ننسغ لل ن ًهنند هب ننا للرولي ن لننذلك للا نبلا يف اتق ن
ليا  ،ألهل صسغ ضدأللك هل لوءرى إا للاك وخمبا إا ما هم ابلد م للاك.
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ضبدا للرولي ابلقما ( سءل ولاند  ) . .وهنذل اوا للمنلم ألسهنا أل نسغ ( سءنل ولاند ) ابالثبنا هشنا ومنا دناهبها
م ن صننسغ اءننرى ك ( -خوي او أقننل ولانند ) سون دينند ،لعتنندان ان أملاههننا كتزننا اخينند شننا ماننبولس مننا يننروى
ويشقننل  .وهننل ضتانناوى عشنندي مننع ( مل ينندءل ولانند ) و ( مل يننرو او يشقننل ولانند ) ابلشإلننل ،مننا سلم هننذل للملانند غننري
ملننروف وال مان ص  .ومننا اااننبها تتتننم عن لل ننسغ لوءننرى للن يتوننأ إلسهننا للننرولة عنناسة كتزننا اخلسول سألننع ليننرج
عشهم ألسزا يروون ،ك ( -دسل ) و ( خوي ) ،ألإلل كتسهزا إ شاس هما ومحل عتسه.
للرولي ن إذن ضبنندا مننع ل هننما ( ولانند ) ألننإذل نران مننع هننذل ( للملانند ) ء ننمة اءننرى خايشنناق يقننما (.لقنند دهننر يف
زماأشا اع يكإلرون اصباب للكبا ر.وهم وعسدي ل ملخج و اع يرائمن اصباب للكبا ر.وهم مرائ لوم .).
وللابلا يش تأ ا ا ا م ء أ ولضح ،ذلك اأه ال ل نملخج للنذي يكإلنرون اصنباب للكبنا ر وال لملرائن للنذي ال
ضمننر عشنندهم للكبننرية مننع لالميننان دنند دهننرول يف زمننان هننذل ( للملانند ) للننذي واننه للا نبلا ،ألالإلردتننان ننبأ وامسمهننا
وعرأل مباسؤمها دبل ذلك بمد يميل ،ألنا ملخج يف لودنل يبندا يخخيهنم منع للتبكنسم يف صنإلني اي دبنل والسة ولصنل
 ال للابلا للذي با لعت لله كزا ضقما للرولي  -أبكثر م اخبلني عاماأ ،وهذل يلن ان ل نملخج كناأمل ،عشندما ينرحللابلا ،دد يمول مرات يميت م ادمى واخو مرلال أاايهم.
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وهننم عتننى لمتنندلس يخخيهننم يكإلننرون اصننباب للكبننا ر ،بننل يكإلننرون عزننمم لملاننتزني لمل ننالإلني هلننم ،اننىت م ن غننري
اصباب للكبا ر ،وكان ذلك ملروألا عشهم  .ألكسم اهل هذل ( للملاد ) ما ال ميك ان جيهل ،ألن عم ان ل نملخج دند
دهرول او دالمل بتكإلري اصباب للكبا ر يف زماأه.
ايبتغ ل هل هبذل ( للملاد ) وهم خيمه يف ممضم كنالكبرية وممدنم ل نملخج ولملرائن من مرضكبهنا ،وتنرص عتنى
ان ياننزع خاي ليان ألسزننا لءتتإلنمل من ذلننك ،مث هننم ال يلننرف إن كننان ل نملخج دنند دهننرول يف زماأننه ام يف زمننان آءننر
نابأ لننه ،وهنم امننر من للانهرة وللننذيم حبسنن ال جيهتننه إأاننان ؟! اكنان يلننرف خاي ل نملخج وخاي لملرائن يف مرضكننا
للكبرية وهم ال يلرف مىت دهر اولئك او هبالف ؟!
ألهل ادك يف عتم للاا ل ام يف صب للابلا ؟!
وإذل كان للاا ل يلرف خاي ل ملخج للذي يكإلرون اصباب للكبا ر وخاي لملرائ للذي يرائنمن اصنباب للكبنا ر
 .ألكسم اهل خاي ليان ألنسهم ،ألوناف يانتلتم عشنه ،وهنم خاي مانهمخ دنهرة ليان أإلانه ؟! النسس لووا ابلقبنما
ان يكمن للاا ل عتى ملرأل براي ليا يف مرضكنا للكبنرية ال ضقنل عن ملرألتنه بنراي ل نملخج ولملرائن  ،وهنم عتنم من
اعالم لملاتزني وملاصر لتاا ل حبسن يتماه ابلابلا إلسه ،وآخلؤق ملروأل يف هذق للقمس ويف غريها  .؟
ودك آءر ضبلثه هذق للرولين يف أإلانل هنم ا نا  -عتنى دنهرقا وذيمعهنا  -ضشتهنل يف سنع لمل ناسخ عشند دن ص
ولاد وكتاب ولاد مها
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للاهر ننتاين وكتاب ننه ( لملت ننل وللشب ننل ) ( )1وللاهر ننتاين ع نناش اكث ننر اساض ننه يف للق ننرن للا نناسه لهلو ننري  .ود نند ننبقه
للكثريون مم كتبمل يف لللقا د وللإلرمل لك اادل مشهم مل يمخس هذق للرولي ومل يذكرها كأ اه لتازس لمللت ل (.)2
ألكسم ميك ان أإلار لأإلرلس للاهر تاين هبا م بني سنع للنذي كتبنمل عن لمللت لن دبتنه ،منع إ نم ادنرب عهندل مشنه
واءرى ان يلرألمها وياريول إلسها يف كتبهم ع للإلرمل ولملذلها لال المس .
هل ننذل اا نندين مم ن رل ال ننتبلاس ه ننذق للرولي ن  ،ال وين اخأل ننض للشتسو ن لل ن لأته ن إلسه ننا م ن لعتن ن لا ولص ننل ت ننس
ليا  ،ألهذق للشتسو هل لل تكمن لءتساخي يف للتازس  ،ولك ل نباب للن ضانمدها لتلينر لعتن لا ولصنل تنس
ليا وابلتايل ضإلاري للتازس .
اما للرولاي لوءرى لل ضرب للتازس ابعت لا عزنرو تنس ليان بلندما اادثنه من بند  ،ألقند خسس عتسهنا يف
بلض ما خسس به عتى خولي لعت لا ولصل تس ليا بلد نبلله عن اكنم مرضكنا للكبنرية كزنا منر بشنا دبنل دتسنل
 .يمنناف إا ذلننك هشننا لن ل ننم لمللت لن دنند لخضننب بملصننل اكثننر ممننا لخضننب بلزننرو ،ألملصننل هننم ادننهر لالثشننني ولبتغهزننا
واعتزهزا واددخمها عتى لالدشنا  ،وهنم للنذي اخ نل للبلنمث لتندعمة إا لالعتن لا وللتبانري بنه ،ومل يكن عزنرو جياخينه يف
كنل ذلننك ألزن لملاننتبلد وليناا هكننذل ،ان يكننمن هنم للتننابع للزنرو يف لعتن لا تننس ليان  ،وإ ننا لودنرب ومننا ضبينندق
كثرة للرولاي ان عزرلأ هم للذي ضبع ولصالأ بلد املخ بسشهزا ،لأتهى ابن اءذ

____________________
( )8ابننم للإلننتح ة بن عبنند للكننرمي بن امحنند للاهر ننتاين لللالمن لملننتكتم لمللننروف ولنند يف دهر ننتان بننني أساننابمخ وءنملخزم عننام  619وضننميف عننام
 961الم يف للكالم ولللقا د وغريمها ،م ادهر مبلإلاضه كتاب ( لملتل وللشبل ) للذي أقل عشه.
( )0هذق للرولي دها يف ( لملتل وللشبل ) ج 8ص 61وعشه ( لملشس ولومل ) لقاضنل للقمناة ص  1و ( يبقنا لمللت لن ) وبن لملرضمنى ص7
مالاظني لن داضل للقماة عاش ومنا دبنل للاهر نتاين أبكثنر من دنرن ألزن لملانتبسل لن تسنل عتسنه ولكن مقدمن ( لملشسن ولومنل ) للن ضبندا
ب ( -ابب ذكر لمللت ل ويبقاقم ) وضشتهل عشد ( ضلسني يبقا لمللت ل ) ولل ضمخس للرولي يبدو ا ا اضنسإل ألسزنا بلند لا ( لملشسن ولومنل ) امنا
من دبنل ااملننه ابن لملرضمننى اسننن نند لملقدمن أإلاننها يف يبقننا لمللت لن مننع لءننتالف ياننري اكننل للظن اأننه بإللننل للشاننا وامننا من دبننل حمقننأ
للكتناب للنذي اسءنل ألسهنا ايمنا ( لملانا ل للن لضإلنأ ألسهنا لمللت لن ول لنمل عتسهنا كزنا انناف بكتناب ( للإلنرمل بنني للإلنرمل ) كزنا يقنما  .وإذل ضركن
للاهر تاين ألان هذق للرولي مل يذكرها ال لالدنلري وال لملإلسند وال للبغندلسي وال لملرضمنى وال لال نإلرليس وهنم يتبندثمن عن ولصنل ومنا اادثنه من
للقما يف مرضكا للكبرية ،مع ل نم عادنمل كتهنم دبنل للاهر نتاين ،كزنا مل ينذكرها للنذي ضر نمل لملصنل لو ضلرضنمل لنه وهنم ينذكرون ءالألن يف ضتنك
لملاأل وءرواه عتى لودملا لل كاأ ملروأل ألسها آأذلك.
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عزننرو بنراي ولصننل ألسننه ،وهننذل مننا يبكنند ان عزنرلأ ل ننتزر عتننى عالدتننه ابيان ألننرتة بلنند ءننالف ولصننل ولعت للننه ،ولأننه مل
يرتك ليا ويلت ا اتقته ويشمم إا ولصل يف أت سس لملذها ودسام لمللت ل إال بلد ذلك (.)1
 - 7للتازس ااف م دتاسة:
ولسا ن أبوألننر اظننا يف للقبننما ،للرولي ن لل ن ض ن عم لن دتنناسة ب ن سعام ن للادو ننل ( )2وهننم م ن مانناهري اصننباب
ليا للب ري وكان اعزى ،سءل لملاود لت الة ألأم عزرو ب عبسد واصبابه داانأ ا م اتقن ليان  ،وكنان عزنرو
دد لعت ا هم واصبابه ليتق  ،ألتزا عرف دتاسة ا م لسامل اصبابه داا ( إ ا هبالف لمللت ل ) مث دام عشهم.
وهذق للرولي لل ضمخسها لمل اسخ ابءتالف ياري يف الإلادها ،ضإلرته بأ لعت لا عزرو واصبابه ،لكشهنا ال ضقندم
لشا ضإلاريل هلذل لالعت لا وهم ما أببن عشه هشا.
ولشلنند إا دتنناسة ،ولشإلننرته مننع للرولي ن لأننه مل ياننت ع للزنناق ،لن ميس ن هننبالف ل زاع ن دننكالأ ،اكننان صننلباأ عتسننه ان
ميس هم صميأ ( )3وهم م اصبابه للاابقني وم لملالزمني وإايق تس ليا ألرتة لسا ابلق نرية ،وكسنم دبتنمل هنم -
ومل يكمأمل م ابني بلاه دتاسة  -ان نًنمل بنه لنم اء نأ هنم ألنأمهم ،بلند منا بتنغ ل نالف بسنشهم ليند للنذي سأللهنم إا
ضرك ل تس ولعت لله.
مث كسننم أاننت سع ان أقبننل ان دتنناسة وهننم ناث كننل يننمم إا تننس ليا ن يف ل ننامع وي ننتل ألسننه ألننال خي ننا للننذي
يبمهم ،ملاذل خي ا هذق

____________________
( )8اأظننر هننذل لينملخ يف لملشسن ولومننل ص 79ويبقننا لمللت لن ص 71وامننايل لملرضمننى ج 8ص 866عتننى إين ادننك كثنريل ألسزننا وخس عتننى لاننان
ولصننل ألسننه من سعننمى إ ننا للإلننرمل لال ننالمس عتننى ضاننزس صننااا للكبننرية ابلإلا ننأ ،ألزننا ادن ولصننال ابلننذي جيهننل مننذها ل نملخج للننذي
يكإلروأننه ،وهننم أإلاننه يبكنند ذلننك وياننري إلسننه يف انملخق لملننذكمخ  .وإذل انناز لبقنناي للإلننرمل لال ننالمس لن ضمننسم ل ننم للإلا ننأ لا مرضكننا للكبننرية
للذي يبقى يف أظرها مبمشا دد ألاأ بكبريضه ،ألال ميك لن يمسم ل ملخج ل نم للإلا نأ لا مرضكنا للكبنرية للنذي لصنبح يف خايهنم كناألرل متندل يف
للشاخ ،ألأي ااا لا هذل لال م للذي سبقى بال اكم وللذي سكمن ضراب م لللبن ما ابلد ل ملخج لملتاندسي عشنه ،وهلنذل ألنإذل صنح منا وخس
عن ولصننل يف هننذل لي نملخ ألزننا اخلق وخس إال عتننى ننبسل للتكثننري وسعننم ليو ن  .مث لن للاننسل  -لالمامس ن مننشهم عتننى لودننل  -ال ضاننزل صننااا
للكبرية كاألر ألز ألا قا كزنا ذكنر يف انملخ ولصنل وإ نا ضانزسه مبمشنا ألا نقا ومنا لاانا ولصنال جيهنل ذلنك ،وهنم منا يانككشا اكثنر يف صندوخق
عشه ،او لن ولصال مل يق د ألسه  -كزا دت  -لا غري للتكثري ألق  ،و سأاث خاي اهل للاش ولالمامس ألسزا بلد  .اما إذل كنان لملق نمس ابلانسل ،
لل يدي او ألريقا مشهم مم يازمن مرضكا للكبرية كاألر ألز ألا قا ألسالاظ اوال لن هبالف لل يدي مل يكمأمل دد دهرول كإلرد عشند انملخ ولصنل منع
عزننرو ،ألهننذل لي نملخ اننرى كزننا يتإلننأ للشننادتمن عشنند لعت ن لا ولصننل ودبننل لأمننزام عزننرو إلسننه وذلننك يف بدلي ن للقننرن للثنناين لهلوننري اي دبننل ا نمليل
لللاري عاما م ثمخة زيد ول تاهاسق ودبل دسام لل يدي كإلرد هلا كسا ا وآخلؤها ل اص هبا يف للقمااي لال المس .
( )0ابم ل اب دتاسة ب سعام للادو ل عر صتسب من ندوه من بكنر بن ول نل يبلنل من كبناخ اصنباب ليان للب نري ضنتسع أبءبناخ
لللرب وآسلهبم واأااهبم كان اكزه (اعزى ) ولد عام  62او  68وضميف بمل عام  887او  881او  881ابءتالف للرولاي .
( )7وألسا لوعسان ج 6ص 19يف ضر دتاسة ب سعام ( ألدءل ماود للب رة ألإذل بلزرو بني عبسد وأإلر مله.ولخضإلل اصملقم.).
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لملرة ألال ينبم إال للنذي لعت لنمق وضركنمق ،منع إن هنبالف دند لتنذول هلنم مكناانأ آءنر غنري مكنا م لمللتناس يف ل نامع ،بلند
لعت ن لهلم اتق ن ليا ن ألسننه  .اض نرلق كننان ناث ووا مننرة إا ل ننامع وي ننتل ،ام اأننه ضننل مكاأننه ،وهننم للننذي كننان ينندوخ
للب رة اعالها وا إلتها بغري دا د كزا يقما مرت مق ؟ ()1ودبنل ذلنك ينرس للانبلا لواث ،من للنذي كنان إمنام لل نالة يف
ذل ننك للمد ن  ،اه ننم دت نناسة ام ليا ن للب ننري ؟ ولي نندين كت ننه ي نندوخ ع ن لالعت ن لا يف زم ن ليا ن ال بل نندق .إأش ننا ال
أات سع إال ان أرألض هذق للرولي للن ضبندا من اسنن لأتهن للنرولاي لوءنرى يف للتانزس  ،ممنسإل إا خكنام لو نئت
لل ولاهشاها هشاك ،ا ئت اديدة اءرى هشا.
 - 6لعت لا دما لوم :
امننا عبنند للقنناهر للبغنندلسي ( )2ألسقننما يف كتابننه ( للإلننرمل بننني للإلننرمل ) وهننم يتبنندث ع ن ( لمللت ل ن ع ن ليننأ ) كزننا
ياننزسهم ،ان للتاننزس اننافقم م ن لعت ن لهلم ( دننما لوم ن أب ننرها ) وهننم يق نند يبلننا مننا يننذها إلسننه لمللت ل ن يف اكننم
مرضكننا للكبننرية م ن اأننه ال مننبم وال كنناألر بننل يف مش ل ن بسشهزننا ( .)3ويبنندو ان عبنند للقنناهر يبلنند كث نريل يف ل اهننه ذلك
مدألمعا مبا عرف عشه م كرق دديد لتز الإلني م للإلرمل ولملذلها لال المس لوءرى ،اىت دناا ألسنه للإل نر للنرلزي (
() 4
وهذل لو تاذ  -يل للبغدلسي  -كان دديد للتل ا عتى لمل الإلني وال يكاس يشقل مذهبهم عتى للماه )
____________________
( )8وألسننا لوعسننان الب ن ءتكننان ج 6ص )0( .19ابننم مش ننمخ عبنند للقنناهر ب ن ينناهر ب ن ة للتزسزننل للبغنندلسي ولنند وأاننأ يف بغنندلس ووخس
أساابمخ مع ابسه وضميف يف ا إلرليني ألسزا وخلف للشهر عام  . 609م كباخ لللتزناف كنان دنديدل عتنى لمل نالإلني لنه يف للنراي النم يف عندة ألشنمن من
أتلسإله كتاب ( للإلرمل بني للإلرمل ) للنذي أشقنل عشنه وللنذي يلتنل من لمل ناسخ لملهزن يف لملنذلها وللإلنرمل لال نالمس واسدثنه هنذل جنندق يف ص،61
 18 ،12 ،61م ن كتابننه لملننذكمخ )7( .خيت ن عبنند للقنناهر بننني لعت ن لا دننما لوم ن وبننني لعت ن لا تننس ليا ن للب ننري ألهننم يقننما يف ص( 61
ووال هذل  -يل دما لمللت لن يف للإلا نأ  -مسناهم لملانتزمن لمللت لن العتن لهلم دنما لومن أب نرها ) ولكشنه يلنمس لا للرولين لملانهمخة عن لعتن لا
تس ليا ألسقرخ يف ص ( 18ألتزا مسع ليا م ولصل بدعته ههذ لل ءالم هبا ادملا للإلرمل دبته يرسق م تاه ألاعت ا عشد ناخي من
نملخي مانود للب نرة ).مث يلنمس بلند ن ر ولاند لسقنما ( لن لال نم اافهننا  -يق ند ولصنال وعزنرو بن عبسند  -من دنما للشناه ألسهزنا ( ل زننا
لعت ال دما لوم ) ألهم جيزع يف لال م بنني لعتن لا دنما لومن وبنني لعتن لا تنس ليان ويف كنل مشهزنا لعتن لا  .ولعتن لا دنما لومن ال يشإلنرس بنه
للبغنندلسي وإ ننا ننبقه إلسننه لودننلري يف كتابننه ( للتزننع يف للننرس عتننى اهننل لل يننغ وللبنند ) بلشاين لوب يم ننم مكنناخثل لمل بلن للكاثملسكسن 8990
ص 16اما لو إلرليس ألسوزع بني لالعت للسني يف للتازس اسن يقما يف ص 66م للتب ري ( ألاعت ا  -يل ولصنال  -ااأبنا منع لضباعنه ألانزمل
ملت لن العتن لهلم تاننه  -تننس ليان للب ننري  -ولعتن لهلم دننما لومن ) وليننأ لن لال ننإلرليس دتزننا خايشنناق خيننالم للبغنندلسي ألسزننا خيننص عقا نند
للإلرمل ولملذلها لال المس  .ويقما ابم للسار ة ب ة للب سوي يف ص 878من كتابنه ( اصنما للندي ) قسنأ للندكتمخ هناأ بسنرت لنشس  -سلخ
إاسنناف للكتننا لللربس ن عساننى للبننا ليتننا للقنناهرة  8967وهننم يتبنندث ع ن لمللت ل ن ( وهننم دننما  -لمللت ل ن يف مرضكننا للكبننرية  -ابملش ل ن بننني
لملش لتني وبه مسمل ( ملت ل ) لعت لمل ع للشاه ا ع هبذل للقما )  .ولأظر ايمنا ( لينمخ لللنني ) لشانملن بن نلسد ليزنريي قسنأ كزناا م ن إلى
 8917ص 029يف ااد لودملا لل يذكرها ع ضازس لمللت ل  .وليأ لن لل ت وثسق بني لعت لا تس ليا وبني لعت لا ادملا لومن يف امنر
مرضكا للكبرية  .ذلنك لن لعتن لا ل تنس كنان أتسون لالعتن لا لووا ،اي لعتن لا ادنملا لومن  ،ولنذل ألنان للكثنري من لملنبخءني خيت نمن لو جيزلنمن
بننني لالعتن للني ،داصنندي او غننري داصنندي  ،ألنرتلهم يقملننمن ءننرج عتننى ادنملا لومن او لعت هلننا مث يمننسإلمن ( لعتن ا ) تننس ليان كشتسون لننذلك
لالعت لا للاابأ.
( )6أقال ع مقدم كتاب ( للإلرمل بني للإلرمل ) لتبغدلسي بقتم حمققه لللالم للاسا ة زلهد للكمثري ص.62
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وإذل كان للتل ا يإلاد ليكم وميشع لملتل ا م للت لم ااأا ليأ ألسزنا يتشناوا ويشنادا وينروي ،ألزنا دشنك مبن
ك ننان د ننديد للتل ننا ،عش نندما يتل ننره مل الإلس ننه من ن لمل ننذلها لوء ننرى ،يف ما ننا ل ابلغن ن للددن ن ول ننمخة كزا ننا ل
لللقسدة ،وما دشك إذل ااف هذق للتهز  -قز للتل ا  -ال م ولاد م ء ممه يف للنراي وال لمل نالإلني لنه يف
لملذها ،وإ ا م ااد كباخ عتزاف مذهبه وااال هم هم للإل ر للرلزي.
ومن هشننا كاأن ااكننام للبغنندلسي دنناهرة للتل ننا دننديدة للقاننمة كبكزننه عتننى لمللت لن  ،أب ننم لعت لنمل دننما لومن
أب رها يف دمس مرضكا للكبرية ،منع لن لومن  -وهنم يلن لملانتزني  -مل ضكن ابندل متإلقن للنراي بانأن هنذق للقمنس
لسزك لالسعاف بلد ،ابن لمللت ل ءالإلمل دما لوم وءرامل عتى إ اعها.
ألإذل كنان للبغندلسي ،وهنم ميثنل خااي من آخلف لومن  ،يانزى صنااا للكبنرية مبمشنا ألا نقا  -وهنم ايمنا خاي للانسل
لالمامس ألسه  -ولن ألاقه ابخضكابه للكبرية ( ال يشإلل عشه ل م لالمينان ولال نالم ) ( )1ألنان ل نملخج يف عزنممهم يكإلروأنه
( )2ولملرائن تكزننمن ب ننب إمياأننه ( )3ولل يدين من للاننسل ولوابضننس من ل نملخج جيلتمأننه كنناألرلأكإلننر ألزن ( )4وليا ن

للب ري واصبابه يازمأه مشاألقاأ ( )5وهذل ما يثبته للبغدلسي أإلاه يف اكثر من ممضنع من كتابنه ( للإلنرمل بنني للإلنرمل )
لملااخ إلسه  .ألأي هم لال ا يف هذق للقمس ؟! اي هم ( دما لوم أب رها ) ألسها ،إال إذل كان للبغدلسي يشكر

____________________
( )8للإلننرمل بننني للإلننرمل ص 12و  080وهننذل هننم خاي اهننل للاننش يف مرضكننا للكبننرية ولأظننر يف ذلننك ايمننا لالابأ ن عن اصننما للدايأن لالدننلري
مكتا ضل لتشار ببغندلس ص 82و  16وللتزنع يف للنرس عتنى اهنل لل ينغ وللبند لالدنلري ايمنا ص 19ومقناال لال نالمسني لنه ايمنا قسنأ ة
حمسل للندي عبند ليزسند مكتبن للشهمن لمل نري  8992ج 8ص 700وكنذلك للتب نري يف للندي و لملظإلنر لال نإلرليس قسنأ للانسا ة زلهند
للكننمثري ا اوا  8962ص 826وللإل ننل يف لملتننل ولوه نملف وللشبننل وب ن ان م ج 7ص 016واصننما للنندي و للساننر ة لب ن ة ب ن عبنند
للك ننرمي للبن ن سوي  697قس ننأ ه نناأ بس ننرت لس ننتس للق نناهرة  8967ص 066ومت ننر د ننرح لللقس نندة لل باوين ن لءت نناخ وتن نريد ص ننالح امح نند
للاامرل ل مكتا للرتلث لللر  8992ص 19ودرح للشاإلس لتدكتمخ عبد لملتك للالدي بغندلس  8911ص 869و ( حم نل األكناخ لملتقندمني
ولملتننأءري ) لإل ننر للنندي لل نرلزي ا اوا ابمل بل ن لياننسشس لمل نري ص 819ولبنناب لظ ننل يف اصننما للنندي الب ن ءتنندون أاننر لوب لم ننساأم
خوبسننم ج 8للننشص لللننر  8990ص .806وهننم ايمننا خاي للاننسل لالمامس ن كزننا يظهننر م ن ( اول ننل لملقنناال ) يف لملننذلها لمل تنناخل لتاننسا
لملإلس نند ص 61و  827و  826و ( د ننرح ري نند لالعتق نناس ) لتلالمن ن ليت ننل ص 018و ( لالعتق نناس ألسز ننا يتلت ننأ ابالعتق نناس ) لتا ننسا لل م ننل
ص 077مع ضقسسد للتازس ألال يقاا هم مبم م تقا او هم ألا أ م تأ ( لئال ينمهم لخضإلنا ااندمها إذل ايتقشنا لآلءنر ) وإ نا يقناا ( هنم منبم
بت ديقه جبزسع ما واا عتسنه ألا نأ برتكنه منا جينا عتسنه من األلناا ل نملخح ) و ( للانسل بنني لمللت لن ولالدناعرة ) هلادنم ملنروف ليان يبلن
سلخ للشار لتواملسني  8966ص.066
( )0للإلننرمل بننني للإلننرمل ص  12 ،92 ،69ولالابأن ص 82وللتزننع ص 16ومقنناال لال ننالمسني ج 8ص 891ولالدت نناس ألسزننا يتلتننأ ابالعتقنناس
ص 001وامايل لملرضمى قسأ ة ابم للإلمل إبرلهسم ،عسانى لال ليتنا ودنركاق  8996ج 8ص 869ودنرح ريند لالعتقناس ص 018ولملتنل
وللشبل ج 8ص 889وللتشبسه وللرس ص 98ودرح لوصنما ل زان لقاضنل للقمناة ص 180و 187ودنرح ند للبالغن البن ا ليديند م بلن
سلخ للكتا لللربس للكلى ل تد للثاين ص 721وألسه ( لن ل ملخج كتهنا ضنذها لا ضكإلنري اهنل للكبنا ر ) و ( حم نل األكناخ لملتقندمني ولملتنأءري
 611قسأ وضلتسنأ للندكتمخ ة يم نم مم نى
) لتإل ر للرلزي ص 819ولالخداس لا دمليع لوسل يف اصما لالعتقاس ومام ليرمني ل مي
وعتل عبد لملشلم عبد ليزسد أار مكتب ل اجنل يف للقاهرة ا  8292ص .719
( )7مقاال لال المسني لالدلري ج 8ص 891واول ل لملقاال لتزإلسد ص 61وللتشبسه وللرس لتزت ل ص 61وللإل ل يف لملتل ولوهملف=
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____________________
=وللشبل الب ا م ج 7ص 017وامايل لملرضمى ص 869ودرح للتوريد لتلالم ليتل ص 018وللإلرمل بني للإلرمل لتبغدلسي لملاناخ إلسنه اعنالق
ص 800ولملتل وللشبل لتاهر اين ج 8ص 879ودرح د للبالغ الب ا ليديد ا سلخ للكتا لللربسن للكنلى م ن إلى للبنا ليتنا ل تند
للثاين ص 069وألرمل للاسل لتشنم ص 6و اين لالدندلم يف عتنم للكنالم لتاهر نتاين رينر وض نبسح للإلريند اسنمم ص 618واصنما للندي و
للسار للب سوي قسأ للدكتمخ هاض بسرت لشس سلخ إاساف للكتا لللربس عساى للبا ليتا  -للقاهرة  8967ص.090
( )6ألسزا يتلتأ ابالابضس لأظر للإل ل الب ا م ج 7ص 017ولملتل وللشبل ص 879ومقاال لال نالمسني ج 8ص 816 - 819وكاناف
لص الاا للإلشمن لتتهاأمي قسأ للدكتمخ ل إلل عبند للبنديع  -لملب ان لللامن لتتنألسم وللرت ن ولل باعن وللشانر  8967ص 887ومل يلنره
للبغدلسي ملقالتهم يف اصباب للكبا ر وهم يتبندث عنشهم لملت نل يف للتشبسنه وللنرس ص 99ل نم يكإلنرون لومن سون ذكنر لتكبنا ر او لكإلنر للشلزن ،
ويف ليننمخ لللننني لتبزننريي ص ( 817دننالمل  -لالابضننس  -لن منرضكا للكبننا ر ممانندون ولسانمل مباننركني ) سون ان اي ذكننر ال لكإلننر للشلزن وال
للزمم للكإلر.
امننا لل م ننل يف لالدت نناس ألسزننا يتلتننأ ابالعتقنناس ص 001ولللالم ن ليتننل يف دننرح رينند لالعتقنناس ص 018ولملإلسنند يف اول ننل لملقنناال ص61
ألستبندثمن عن ممدننم ل نملخج عزممننا من مرضكننا للكبننرية سون للتلننره ملمدننم لالابضنس ألسهننا ،وهننم مننا جننندق ايمننا عشنند للإل ننر للنرلزي يف حم ننل
األكنناخ لملتقنندمني ولملتننأءري ص ،819ولن كننان لتزإلسنند هشننا خاي خيننالم ألسننه بقس ن لملننبخءني لذ يقننما ( وكثننري م ن ل نملخج يف هننمخهم يكإلننرون
اصباب للكبا ر ولالزلخد وهم اهم ألردهم يلتلون ماركني.
ولأظر ايما خغب لآلمل م كتاب للكامل لاسد ب عتل لملرصإلل ا اوا م بل للشهم مب نر  8909ج 1ص 062ولالخدناس لا دملينع لوسلن
 611قسننأ للنندكتمخ ة يم ننم مم ننى وعتننل عبنند لملننشلم عبنند ليزسنند أاننر مكتبن ل نناجنل مب ننر
يف اصننما لالعتقنناس ومننام ليننرمني ل ننمي
 8992ص .719وألسزننا خي ننص لل يدي ن يرلا ننع د ننرح للتوري نند لتلالم ن ليت ننل ص 018ومق نناال لال ننالمسني لالد ننلري ج 8ص 862وحم ننل
األكاخ لملتقدمني ولملتأءري لتإل ر للرلزي ص 819اما لل م نل يف لالدت ناس ألسزنا يتلتنأ ابالعتقناس ص 001ألسزسن بنني من كنان من لل يدين عتنى
مذها للشاصر وهم يازمن اصباب للكبا ر كإلاخ ألز وبني غريهم م لل يدين للنذي ينذهبمن منذها لمللت لن يف هنذق لملانأل  .امنا لملرضمنى يف
امالسه ج 8ص 866ألال يتبدث عن ممدنم لل يدين من مرضكنا للكبنرية إال يف ملنره ض نبسبه ملنا اوخسق ولصنل يف حمااتنه للزنرو بن عبسند يف
لن للاسل ضازل مرضكا للكبرية كاألر ألز ألا قا ألقند عقنا لملرضمنى ابن ولصنال يلن ابلانسل ( لل يدين ) ويبندو لن لملرضمنى دند ألاضنه لل نملب
يف ضلتسقه هذل ألال يدي مل يلرألمل هبذل لال م ومل ي ببمل ألرد هلنا عقسندة ومنذها متزسن إال لبتندلف من ثنمخة زيند عنام 800ه -وكنان ولصنل وعزنرو
بن عبسنند دنند ا اننا مننذهبهزا يف لالعتن لا دبننل ذلك أبكثننر من عاننر ننشمل إذ ان ليان للب ننري للننذي لأإل ننل عشننه ولصننل او عزننرو او ولصننل
وعزرو ضميف عام  882ه -واىت لم دتشا لن لالعتن لا ا نل يف زمن دتناسة بن سعامن للادو نل ألهنذل ضنميف يف لبلند للتنملخيا عنام  881اي دبنل
ثمخة زيد ودسنام لل يدين  .ومن كنل هنذل يبندو ولضنبا لن ممدنم لل يدين من مرضكنا للكبنرية اناف بلند لينملخ للنذي ا نل بنني ولصنل وعزنرو الن
دسام لل يدي كإلرد ااف بلد هذل ليملخ .وال يتلره للاهر تاين ملمدم لل يدي م مرضكا للكبرية ،ويقما للبغدلسي ص 09م للإلنرمل بنني للإلنرمل
ابن لل يدين جيزلننمن عتننى للقننما ابن اصننباب للكبننا ر من لوم ن متنندون يف للشنناخ كننا ملخج وال اسخي ملنناذل لءتنناخ للبغنندلسي ل نملخج سون لمللت ل ن
للذي خيتدون هم ايما مرضكا للكبرية يف للشاخ مع إن لل يدي ادرب لا لمللت ل مشهم لا ل ملخج .وينذكر لملإلسند يف ص 61من اول نل لملقناال لن
لل يدي ضإلاأ مرضكا للكبرية وهم عشدهم لسس مببم وال ماتم ولك أإلنرل منشهم يتإلقنمن منع لالمامسن ولملرائن واصنباب ليندين يف ان مرضكنا
للكبرية ال خيرج ع لال الم ولأه ماتم ولن كنان ألا نقا مبنا أللتنه من للكبنا ر ولآلأم.ولأظنر ايمنا دنرح لوصنما ل زان لقاضنل للقمناة ص186
ومشه يظهر ان للشاصر م لل يدي وبلض ل ملخج  -سون ديد هلنم  -يانزمن مرضكنا للكبنرية كناألر ألزن  .ويتإلنأ للانسا ة ابنم زهنرة يف أتخينا
لملننذلها لال ننالمس سلخ للإلكننر لللننر ص 66مننع للبغنندلسي يف ان لل يدين يننرون ءتننمس مرضكننا للكبننرية يف للشناخ لكشننه خيتتننم عشننه يف ان ااب زهننرة
يرى ان لل يدي يشهومن يف ذلك مشهد لمللت ل بسشزا يابههم للبغدلسي يف امر مرضكا للكبرية اب ملخج كزا خايشا.
( )9بأ ليدين ع خاي ليا يف هذل لملمضم .
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ان ضكمن للإلرمل لمل الإل لوءرى م لوم ؟ ملاذل إذن ال ياع لمللت ل ما و ع غريهم يف هذل لملمضم ؟!
إن خاي لوم  ،كزا عرضشا ،لسس ولادلأ ،بل هشاك آخلف ل م ضبدا ابلتكإلري وضشتهل بت بسح لالمينان بانكل م تنأ
 .ألنأي ادينند او بدعن يف ان يكننمن لتزلت لن خاي يمناف إا مننا ننبأ من آخلف يف ممضننم لأقاننز ألسنه لومن اصنالأ
وضبايش ن مملدإلهننا مشننه ؟! ومنناذل يف دننمهلم ان للإلا ننأ م ن لملاننتزني  -وهننم مننا ياننرتك ألسننه لمللت ل ن مننع للاننش وللاننسل
لالمامس ن  ،و لل ننذي لءت نناخق للبغ نندلسي أإلا ننه ل ننباب للكب ننرية  -ه ننم يف مش لن ن ب ننني لالمي ننان وللكإل ننر ؟! مل نناذل يتا ننامح
للبغدلسي مع ادملا لآلءري  ،عتى بلد ما بسشها ،ويانتكثر عتنى لمللت لن خااي اديندل يروأنه ،ب نرف للشظنر عن دنمة هنذل
للراي او ضلإله ؟!

لقد لعت ا ل نملخج ادنملا للإلنرمل لوءنرى بتكإلنري مرضكنا للكبنرية ولعتن ا لملرائن بت نبسح إمياأنه ،ولعتن ا لل يدين او
يا إل مشهم بتكإلريق كإلر ألز  ،ولعت ا ليا للب ري واصبابه جبلته مشاألقاأ  .لعت ل كل ألردن ادنملا للإلنرمل لوءنرى
يف هذق لملاأل ويف غريها من لملانا ل ،ألتنم يانم اولئنك ملت لن لقنمهلم وال هنبالف ملت لن لنرايهم ،ألتزناذل لن م هنذل لال نم
لمللت ل وادهم واصبح عتزاأ سون غريهم م للإلرمل ولملذلها ؟!
مث إأش ننا ل ننم اء ننذان مب ننا ي ننذها إلس ننه للبغ نندلسي ،اال ميكن ن ان يا ننري ه ننذل عت ننى لملا ننتزني عزمم ننا ابلشا ننب لن ن ساين
لوءرى ،ألسازمن ملت ل العت لهلم ما ااف به للسهمسي وللش رلأس م ااكام وعقا د ؟
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ولننم انناز ان ي تننأ عتننى اي ن ألرد ن او مننذها او ا ن ب لمسننه م ن مالإلتننه ولعت للننه آخلف لآلء نري  ،وهننم مننا يإلننرته
ابلمروخة ،وصبب هذق للتازس عتزاأ عتى ما ال يلتزه إال هللا م للإلرمل ولملذلها ولوا لب.
عتنى ان للبغندلسي خي نا من اهن اءنرى انني ينرب بنني ألتشن لوزلخدن وبنني خاي ولصنل يف دنأن مرضكنا للكبنرية،
ودنند يكننمن م ن لملإلمننل اليمنناح هننذق للشق ن ان اأقننل أننص مننا ذكننرق للبغنندلسي ( عتننى للماننه ) ال كزننا يإللننل هننم مننع
ء ممه.
يقننما للبغنندلسي يف صننإلب  18م ن ( للإلننرمل بننني للإلننرمل ) ( ألتزننا دهننر ألتش ن لوزلخدن ابلب ننرة ولوه نملز ولءتتننم
للشنناه عشنند ذلننك يف اصننباب للننذأمب عتننى للماننمق ل زا ن لل ن ذكرانهننا ( )1ءننرج ولصننل ب ن ع نناف ع ن دننما سننع
للإلرمل لملتقدم وزعم ان للإلا أ م هذق لوم ال مبم وال كاألر والل للإلاأ مش ل بني مش ل للكإلر ولالميان.لخل ).
ألننإا مننا ننبق لالدنناخة إلسننه من عنندم لضإلننامل لومن عتننى خاي ولانند يف امننر مرضكننا للكبننرية ءالألناأ ملننا يننذها إلسننه
للبغدلسي ،يالاظ ان لوزلخد كاأمل دد ضلم امرهم وضات كتزتهم ودتل زعزا هم دبل والسة ولصل باشني (.)2
ألأي ألتش لوزلخد م ولصل واملب ولصل او بدعته كزا يازسها للبغدلسي.
بل إن خب ماأل للكبرية ا ا اأ بإلتش لوزلخد كزا يمال للنشص هنم امنر ال يانتشد إا اقسقن يخخيسن  ،ألبنني انرس
لوزلخد سمألهم أ ري يقتتمن م يقتتمن ،مل يق دول مرضكا للكبرية ألق ومل يريدول إلسه وادق
____________________
( )8للإلننرمل بننني للإلننرمل ص 12ويالاننظ لن للماننمق للن ذكرهننا للبغنندلسي يف اكننم مرضكننا للكبننرية هننل ننت ال ان إال لذل لعتننلان خاي لالزلخدن
ولل إلري م ل ملخج ولادل بلد ضرك لءتالألهم يف لويإلاا.
( )0دتننل انألننع بن لالزخمل خاه لالزلخدن عننام  69وعبسنندة بن هننالا من كبنناخ زعزننا هم عننام  11ود ننري بن للإلوننافة ( او ألامن ) اكننل زعزننا هم
بلد انألع عام  11وعبد خبه لل غري دبنل عبسندة ود نري وكاأن ل الألنا دند ألنردتهم وم دن تهنم ءنالا ذلك وهنذل يلن ان ء نرهم دند لعانر
او ضلم ومل يلمسول ميثتمن ء رل ااسل بلد كل للذي ا ل هلم ودبل والسة ولصل باشني كزا ذكران.
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ومل ميس ول بسشه وبني ملق ،وإ ا كاأمل يلتلون سع لملاتزني غريهم ماركني ،م لخضكا او م مل يرضكا كبنرية منشهم .
وهننذل مننا اكنندق للبغنندلسي أإلاننه بقمل ننه ع ننشهم ( وللننذي له ننم  -يل ن لوزلخد ن  -م ن للنندي اد ننساف مشهننا د ننمهلم ابن
مالإلسهم م هذق لوم ماركمن ) (.)1
ألبننروب لوزلخد ن كاأ ن اكننل م ن ( للكبننرية ) لل ن مل يلرألمهننا كاص ن الح سي ن ومل ضننرس يف ء نناابقم وال يف كتننبهم
لبلمهم او لتز الإلني هلم.
لقد ءاه لوزلخد انرواب يميتن نال ألسهنا سمناؤهم وسمناف ء نممهم ،ومنا كنان اهم نا وايانر دنأ ا لنم لدت نر
عتى مرضكا للكبا ر وادهم.
لسس إبمكاين إذن ان آءذ ابلراي يامده للبغندلسي كانبا لتتانزس  .ال وأنه صناسخ عن عندو لتزلت لن  ،وهنذل منا
جيلت ادك ألسه ،بل وأه يتلاخه مع اقا أ للتاخيا وهذل ما يدألل إا خألمه.
 - 9خاي أتتسشم:
يف حبنن يمينل عن لمللت لن ( )2اانر ألسننه للمدنا ع ولومسناف ولمللتممننا  ،ولءتت ن لودنملا باننكل ال يانزح لننك
يف غري عش دديد لن ضبتغ ما د دق صاابه مشه ،يتمصل كاخلم أتتسشم إا بلض للشتا د لل ميك إ اهلا ألسزا ناث:
 -8ان ضازس لمللت ل مل ض تأ لتدالل عتى إ نم لأإل نتمل عن اهنل للانش  ،ولكشهنا ضنرضب مبنمدإلهم للم ن بنني اهنل
للاش ول ملخج يف ماأل مرضكا للكبرية.
____________________
( )8ال يكتإلل لالزلخد ابعتباخ مالإلسهم م لومن مانركني بنل ل نم يلتنلون انىت للقلندة منشهم كنذلك وهنم منا ينذكرق للبغندلسي انني يانري لا منا
ل ع عتسه لالزلخد يف ص 92م كتابه ( للإلرمل بني للإلرمل ) وما يبكدق للاهر تاين يف ص 808م ج 8من لملتنل وللشبنل انني ينذكر عنشهم ل نم
يكإلننرون مننالإلسهم م ن لملاننتزني واننىت للقلنندة م ن عتننتهم وهننم ايمننا مننا نندق لنندى لالدننلري يف مقنناال لال ننالمسني ج 8ص899 - 891
وكذلك ما يظهر م خغب لالمل م كتاب للكامل ص 070ج.1
( )0أاننر هننذل للببننن مرت ننا لا لللربس ن بقتننم للنندكتمخ عب نند للننرمح بنندوي يف ( لل نرتلث للس ننمانين يف ليمنناخة لال ننالمس ) ا خلبل ن أاننر وكال ن
عشملن ( حبمث يف لمللت ل ).
لمل بمعا ابلكمي وسلخ للقتم ببريو  8912ص 817وما بلدها
وكنناخلم للإلمأا ننم أتتسشننم إي ننايل م ن كبنناخ لملاتاننردني ولنند يف ضمخيشننم إبي السننا  8110وض ننميف يف خومننا  8971عمننم لوكاسميس ن لالي الس ن  .ضننما
لالدرلف عتى ت للدخل للاردس مشذ عام  8989ولدنغل كر نل يخينا لال نالم وأظزنه مشنذ  8989يف ااملن خومنا سخه يف ل املن لمل نري
يخيا للإلتك عشد لللرب  8982 - 8929مث يخيا لوسب لللر بلند ذلك  .لنه حبنمث ومقناال كثنرية مشهنا هنذل للببنن لملتلتنأ أبصنل ضانزس
لمللت ل  .ابءت اخ ع للرتلث للسمانين يف ليماخة لال المس لملااخ إلسه اعالق بقتم للدكتمخ عبد للرمح بدوي وج 6م لوعالم لت خكتل.
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 -0وإ م هم للذي مسمل اأإلاهم ملت ل .
 -7وإ م  -يق د للإلرد للكالمس لال المس  -لمتدلس لتزلت ل للاابقني اي للذي لعت لمل لل نرل بنني عتنل وبنني
ء ممه ألتم يااخكمل ألسه ومل يشمزمل واد يرألسه.
هذق هل للشتا د للن لأتهنى إلسهنا أتتسشنم يف حبثنه لملنذكمخ عن لمللت لن  .ألكسنم ضمصنل إلسهنا ومنا هنل للقسزن لللتزسن
هلا ؟
ميهد أتتسشم لذلك ابيدين ع لءتالف لملاتزني يف ماأل مرضكا للكبرية ولآلأخ لل ضرضب عتسنه ،مث يانري إا
ءروج ولصل ب ع اف وعزرو ب عبسد براي و بني اهل للاش وبني ل ملخج ألسها.
وهننذل مننا ننبأ إلسننه لملبخءننمن لملاننتزمن وضشاولننه غالبسن للننذي كتبنمل يف لللقا نند وللإلننرمل مننشهم ،ألتننسس لشتتسشننم ألسننه خاي
ادينند إال مننا أالاظننه من عنندم للددن يف للشقننل عن هننبالف اننني يقننما (.ان لملنبلإلني لللننرب عتننى لءننتالف آخل هننم يف
اصننل ضاننزس لمللت ل ن وملشاهننا لووا يكنناس يتإلقننمن عتننى لن ل ننالف بننني اهننل للاننش وبننني مب اننل مننذها لمللت ل ن (
مم بني متكتزل ل نملخج ومتكتزنل اهنل

ولصل ب ع اف وعزرو ب عبسد ) إ ا أاأ اني لاتدم للش ل ولدتد ل
للاش اما ماأل مرضكا للكبرية.).
وهذل للكالم ال يبدو سدسقا ،ألإذل كنان لملبلإلنمن لللنرب يكناس يتإلقنمن  -كزنا يقنما  -عتنى لن ل نالف أانأ بانبا
لملمدننم م ن مرضكننا للكبننرية ،ألننإ م مل يقمل نمل ابنندلأ ان هننذل ل ننالف أاننأ اننني لاتنندم للش ن ل بننني ( متكتزننل ل نملخج
ومتكتزل اهل للاش ) اما هذق لملاأل  ،وإ ا كاأمل يقملمن ان لملاتزني
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كنناأمل ألسهننا عتننى ادنملا أل ننرج ولصننل بنراي ءننالم ألسننه  -ولننسس و ن ا  -سننع لودنملا للاننابق اننني دننرخ ان مرضكننا
للكبرية ال هم مبم وال هم كاألر ،لكشه يف مش ل بني مش لتسهزا.
هذل او يف ملشاق ما يقمله لملبلإلمن لللرب عشند ضشناوهلم هلنذق لملانأل ( . )1وألنرمل كبنري بنني للقنملني ،ألهنبالف لملبلإلنمن مل
ي نإلمل ممدننم ولصنل ابلم ن ومل يانريول إا للكننالم ولملتكتزنني ول ننالف بسنشهم ،لاننبا بانس هننم لن للكنالم ،مبلشنناق
لالص الال ،مل يك دد أاأ بلد يف ذلك للمد  -دبل ولصنل او دبنل لعت للنه  -وابلتنايل ألنان ليندين عن ل نالف
بنني متكتزننل ل نملخج ومتكتزننل اهنل للاننش انندين ال ياننتشد إا ا ناه مقبننما ،ألمنالأ عن إأشنا ال ألننرف دننسئا عزن
امسنناهم أتتسشننم مبتكتزننل ل نملخج ،وادشننه ال يلننرف ،ألننا ملخج مل يكن لننديهم متكتزننمن ،و ننم مل يكمأنمل يف ااان إلننسهم
ودد التمل ( للكالم ) لتاسم يف أ لعهم مع مالإلسهم ءالا لملرات لل يتشاوهلا للببن.
مث ياننتزر أتتسشننم بلنند ذلك ألسقننما ان ولص نالأ وعز نرلأ دنند لعت ن ال اهننل للاننش يف ماننأل مرضكننا للكبننرية اننني ( ودإلننا
ممدإلننا و ن ا دننبه اسنناس بننني للنرايني لملتلاخضننني :خاي ل نملخج وخاي اهننل للاننش  ،ودنناال ان للإلا ننأ او صننااا للكبننرية
لسس مببم وال كاألر وإ ا هم يف مش ل بنني لملشن لتني ،وكاأن أتسون هنذل لملمدنم للم ن يف هنذق لملانأل للديشسن  ،ليسناس
يف للش ل للاسا ل للذي كان عتى اددق بني للإلريقني لملتشازعني ).
____________________
()8هذل ما يقمله لملرضمى يف امالسه ج 8ص 869وما جندق يف للإلرمل بني للإلرمل ص 12واول نل لملقناال لتزإلسند ص 76وللتزنع لالدنلري ص16
وملوم للبتدلن لسادم للرومل ج 89ص.066
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وادن أتتسشننم يق نند ابلإلنريقني لملتشننازعني ،اهننل للاننش ول نملخج ،وهشننا االاننظ ايمننا ان للشن ل مل يكن يف يننمم مننا بننني
ل ملخج كإلريأ ،وبني اهل للاش وادهم كإلريأ آءر ،وإ ا بني ل ملخج وبني عزمم لملاتزني لمل نالإلني هلنم يف لللقسندة،
ال ألرمل بني ان يكمأمل م اهل للانش او من غنريهم  .كزنا ان لمللت لن مل يكمأنمل اصنباب ثقنل سا نل اسشنذلك ميكن
ان تاا او يبثر يف هذل للش ل  ،ألسقاا إ م كاأمل حمايدي ألسه ،واغتا للظ إ م مل يكمأمل دد وادول بلد.
مث االاظ أأسناأ ان لملمدنم للم ن لتزلت لن يف مانأل مرضكنا للكبنرية للديشسن  ،مل ميشنع عندسل كبنريل من زعزنا هم من
لتاذ ممدم آءر ( غري و ) م لل رل للاسا ل بني عتل وبني ء ممه (.)1
وميمننل أتتسشننم يف حبثننه ألسشتقنند غالبس ن لمل نبلإلني لللننرب التنناذهم لإلننظ ( ملت ن ا ) مبل ن مشاننأ ولعتبنناخ لمللت ل ن ألرد ن
مشاق عتى اهل للاش .
ولكل يل ز خايه يف كنل منا بتغنه من أتنا د ومنا ضبشناق من األكناخ ،ألاضنه يتونأ إا ألقنرضني لتزانلمسي تزتهزنا كنل منا
اخلسق هم م ذلك ،وكأن اادل مل يلرألهزا دبته  .و أ ممل أص للإلقرضني ًهسدل ملشادا أتتسشم ألسهزا.
ضقما لووا ( وما ولصل ب ع اف ويك أب اذيإل يف نش إاندى وثالثنني وما ن وهنم دنسا لمللت لن ودندميها
واوا من ادهنر للقنما ابملش لن بننني لملشن لتني وهنم ان للإلا نأ من اهنل لملتن لنسس مبنبم وال كنناألر وبنه مسسن لمللت لن وهننم
لالعتدلا ).
____________________
( )8ألز لمللت ل م كنان مشبرألنا عن عتنل لا اند ضإلانسقه وتتسندق يف للشناخ كزنا منر بشنا ومنشهم من كنان يإلمنل عتسنا عتنى سنع للشناه بلند ة
كزلت ل بغدلس ب إل عام .
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وضقننما للثاأس ن ( وامننا للقننما ابملش ل ن بننني لملش ن لتني  -وهننم لوصننل للرلبننع  -ألهننم لن للإلا ننأ لملرضكننا لتكبننا ر لننسس
مببم وال كاألر بل يازى ألا قا عتى ااا ما وخس للتمدسم بتازسته ول ع اهل لل الة عتنى ألانمده دناا لملانلمسي
وهبذل للباب مسس لمللت ل وهم لالعت لا.لخل ) (.)1
ودبل ان ااندنا أتتسشنم يف ألهزنه لتإلقنرضني ،ويف للشتنا د للن خضبهنا عتسهنا ،ااند من لملشا نا ان اثبن ايمنا أنص منا
دالننه أتتسشننم كزننا اثبن أننص مننا دالننه لملاننلمسي يف ألقرضسننه لتكننمن لملشادان  ،يف ضننمف للننشص ومننع واننمسق ادننرب إا ليننأ
ولللنندا ،بننرغم مننا اثقننل بننه عتننى للقنناخ من ض ميننل ،عننذخي ألسننه هننم مننا ادننر إلسننه لآلن من ضننمءل ليننأ ولللنندا ألسزننا
كتب .
يقننما أتتسش ننم ( وم ن هننذل  -يق نند ألقننراث لملاننلمسي  -يشننتد ان ل ننم لمللت ل ن مل ي تننأ عت ننى للننذي د نناممل إبأانناف
لملدخ ن للكالمسن ل دينندة ،لتداللن عتننى ل ننم لأإل ننتمل عن اهننل للاننش وضركنمل مانناخيهم للقنندماف وخألقننافهم ،وإ ننا ايتننأ
لتدالل ن عتننى م ننمدإلهم كننأانه مبتلنندي حماينندي بننني يننريف خانناا للنندي وللاسا ن يف ود ن مننا ،ممتشلننني هكننذل ع ن
ل ننمما ولملشازعننا للقا زن بننني لملاننتزني  .وإا ااأننا ذلننك يننرى  -يلن لملاننلمسي  -لن ل ننم لمللت لن مل ي تقننه
عتننسهم اهننل للاننش  ،وإ ننا لءتنناخق لمللت ل ن اأإلاننهم لتدالل ن عتننى مننمدإلهم ل نناص يف هننذق لملاننأل ( )2وهننم ممدننم وصننإله
أتتسشننم ب ( -للم ن ) اننني كننان ميهنند لإلقننراث لملاننلمسي دننا ال ( ألقنند وانند مننع ذلننك كتنناب يرب ننمن ل ننم لمللت ل ن
بمدمألهم ذلك لملمدم للذي ادران إلسه آأإلاأ ( و ا ) بني اهل للاش ول ملخج ) (.)3

____________________
( )8د أص للإلقرة لووا يف مروج للذها لتزالمسي أار سلخ لوأدلس ببريو  8918ا خلبل ج  6ص 00وللثاأس ج 7ص .000
( )0سأاث خسان عتى هذل للراي ألسزا بلد.
( )7للرتلث للسمانين يف ليماخة لال المس ص.818

35

أتتسشم إذن يرى ان ضازس لمللت ل ال ضل لأإل اهلم ع اهل للاش  :مااخيهم للقندماف ،وإ نا ضنرضب مبنمدإلهم للم ن
يف ماننأل مرضكننا للكبننرية واسنناسهم بنني يننريف خانناا للنندي وللاسا ن  .ألزننا هننم لالأإل نناا يف أظننر أتتسشننم ؟ ! كسننم
يازل د ا او اع ضركمل منذهبهم للانابأ ولعت لنمل ماناخيهم وخألنادهم ،بلند ءنالف ملهنم يف مانأل منا ،لسانتقتمل
عننشهم ويب ا نمل مننذهبا ادينندل يقننمم عتننى إأكنناخ مننا ينندي بننه دننسمءهم للقنندماف وياننإله آخلفهننم ويهننا هم ويننتهزهم
كأعشم ما يكمن لهلومم واداى ما يكمن لالقام ؟!
منناذل يلن لالأإل نناا غننري هننذل او مننا هننم سوأننه ؟! كسننم ألهننم أتتسشننم ان لالعتن لا هشننا ال يلن لالأإل نناا ع ن اهننل
للاش  ،وهم أإلاه يقما ع هبالف :ل نم مانايا لمللت لن وخألنادهم للانابقمن ولن لعتن لا لمللت لن هلنم كنان بانبا لملمدنم
م مرضكا للكبرية ول الف باأأه !
صننبسح إن لالعتن لا ال يلن سل زننا لالأإل نناا ولالأاننقامل ،لكن هننذل ي نندمل عشنندما يكننمن هشنناك ل ننتقالا ألكننري
ابأ او مذها دا م ،مث ااف لالعت لا يف ماأل ما كشتسو هلذل لال تقالا واثر من آأخق  .اال ضنرى لأنك ال ضانت سع
ان ضانزل ل نملخج مشإل ننتني او مشاننقني عتننى اهننل للاننش يف ماننأل مرضكننا للكبننرية ،ملننا كنناأمل يبلإلننمن يف لوصننل ألردن
ماتقت ومذهباأ ءاصاأ ،له خايه يف هذق لملاأل ويف غريها م لملاا ل.
ولكشك عتى لللكس ،ضقما ع لودنلري منثالأ :اأنه لأإل نل او لأانأ عتنى لمللت لن  ،إذ كنان يف للانابأ منشهم ومن
مذهبهم.
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هننذل عن ملن لالعتن لا عشنند أتتسشننم وعشنند عنندس ممن يانناخكمأه هننذل للنراي يبقننى دننما أتتسشننم عن ل ننم لمللت لن أبأننه (
ايتن ننأ لتدالل ن ن عتن ننى من ننمدإلهم كن ننأانه مبتلن نندي حماين نندي .ممتشلن ننني هكن ننذل ع ن ن ل ن ننمما ولملشازعن ننا للقا ز ن ن بن ننني
لملاتزني.).
ألهل هشاك م مذها إ المل اأخ م ل مما ولملشازعا ما اأخق لمللت ل ؟!
اما خاي أتتسشم يف للرب بني ل م لمللت ل وبني ممدإلهم للم يف مانأل مرضكنا للكبنرية واسناسهم بنني ينريف خاناا
للدي وللاسا  ،ألشرى ان للرال دد ألاضه لل ملب هشا كزا ألاضه هشاك ،ألاالعت لا ال يرضب ابملمدنم للم ن وال يانتزد
لمسه مشه ،بل ابملمدم ل اص لملاتقل و ا كان هذل لملمدم ام غري و  .اضرى لم ان ل ملخج مثال كاأمل دند للت منمل
للم ن يف ماننأل مرضكننا للكبننرية مث انناف لمللت لن ألابتلنندول عن اهننل للاننش وعن ل نملخج يف للمدن أإلاننه ولتننذول هلننم
ممدإلا يرألا ابلشاب لتزمدإلني ،كأن كإلرول مرضكا للكبرية بدالأ م ل ملخج ،اكاأ ضازستهم تتتنم ؟ اال يكمأنمن دند
لعت لمل لململدم ولآلخلف للاابق وضبشمل خااي مغايرل ءاصا يف مرضكا للكبرية ولن كان مت رألاأ.
ألاالعت لا إذن ال يرضب مبمضع هذل للراي بني لآلخلف وإ ا اب تقالله بسشها ،وهم ما مل يدخكه أتتسشم.
إن ماننكت أتتسشننم أتاث من ألهزننه لالعتن لا عتننى لأننه للم ن ( بننني ) وهننم مننا ًاننك بننه وثبن عشنندق ،وأمننسم إا
ذلك لن ل الف يف مرضكا للكبرية مل
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يكن يف للملدننع حم ننمخل بننني خايننني ألقن لت ننح ( للبسشسن ) وإ ننا كاأن هشنناك آخلف كثننرية م روان عنندسان مشهننا ان او
ت كزا اذكر عشد خسان عتى للبغدلسي.
مالاظ اءرى اخى م للمروخي ان ادري إلسها هشا ،ألشتتسشنم وهنم ينتكتم عن للنرب بنني ل نم لمللت لن وبنني منمدإلهم
يف ماننأل مرضكننا للكبننرية يقننما :لأننه ( ايتننأ لتداللن عتننى مننمدإلهم كننأانه مبتلنندي حماينندي بننني يننريف خانناا للنندي
وللاسا ن ) وال اسخي مننا للننذي يلشسننه أتتسشننم ب نريف خانناا للنندي وللاسا ن  ،واديثننه كتننه ك ننان ع ن مرضكننا للكبننرية
ومكاأننه بننني لملننبم وللكنناألر ،ول ننالف يف ذلننك بننني اهننل للاننش وبننني ل نملخج ،او كزننا يقننما بننني ( متكتزننل ) اهننل
للاش ول ملخج  .ألزنا للنذي أقنل هنذل ل نالف والتنه هنذق لملنرة بنني خاناا للندي وللاسا ن  ،ومن هنم خاناا للندي يف
أظرق اهم اهل للاش ام ل ملخج.
واأتقل إا للقمس لوءرى للن اأخهنا أتتسشنم ،وهنل ان لمللت لن هنم للنذي مسنمل اأإلانهم كنذلك ،ووين عا ن هنذق
للقمس بتإل سل ولف يف مكا ا م هذل للكتاب ألاأكتإلل بذلك ولاسل عتسه ( )1وعمس لآلن إا للانبلا للنذي بندا
بننه أقادننل لشتتسشننم ،وهننم كسننم ألهننم كننالم لملاننلمسي ،مبننا خضننا عتسننه للشتننا د للن وصننل إلسهننا ؟ كسننم ألهننم ألقرضسننه عتننى
ا زا ضلشسان ان ل م لمللت ل مل ي تأ لتدالل عتى لأإل ناهلم عن اهنل للانش بنل لتداللن عتنى منمدإلهم للم ن  ،مث كسنم
ألهزهزا عتى ا زا ضلشسان لن لمللت ل هم للذي لءتاخول هذل لال م ؟!
____________________
( )8لأظر هذل ألسزا بلد.
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هل يف لووا مشهزا غري ( وما ولصل وهم دسا لمللت لن ودندميها واوا من ادهنر للقنما ابملش لن بنني لملشن لتني وهنم
ان للإلا أ م اهل لملت لسس مببم وال كاألر وبه مسس لمللت ل وهم لالعتدلا ).
وهل يف للثاأس غري لللباخل أإلاها مكرخة ضقريبا مع بلض للتقدمي وللتأءري.
اأشا وليزد هلل ما أ لا أقرا لللربس ألشإلهزهنا ،أقراهنا يف لملانلمسي ،وأقراهنا يف غنري لملانلمسي ،ومنا ادن لملانلمسي
كتنا ألقرضسنه بتغن غنري منا يكتنا لآلءنرون من لملنبلإلني لللنرب للنذي أقنرا هلنم ألنشإلهزهم  .ألهنل يف عباخضنه ( وبنه مسسن
لمللت لن وهننم لالعتن لا ) مننا ياننزح لشتتسشننم ب ( -ومن هننذل يشننتد ).مرضبننا كننل للشتننا د للن ال تتزتهننا كننالم لملاننلمسي
ولل اخلسها أتتسشم أإلانه ألأء نأ لل رينأ إلسهنا  .ومناذل نسإلهم أتتسشنم لنم كاأن لللبناخة ( وبنه مسنى لمللت لن اأإلانهم ) او
يف اضلم للإلروه ( وبه ل تبأ لمللت ل لمسهم ).
واصننل لآلن للقمننس لوءننرية للن اأخهننا أتتسشننم ،وهننل حماولن لل نرب بننني لمللت ل ن  -للإلردن للكالمس ن لمللروأل ن  -وبننني
لمللت ل ن للاننابقني للننذي لعت ل نمل لل نرل بننني عتننل وبننني ء ننممه ،وهننم خاي ننبأ إلسننه للكثننريون مم ن كتب نمل يف للإلننرمل
ولللقا د م لملاتزني دبل أتتسشم بقنرون منشهم يف نبسل لملثناا ليان بن مم نى للشنم لملتنميف عنام  )1( 782ولملت نل
لل ننذي اد نران إلس ننه آأإل ننا ولملت ننم ع ننام  . )2( 711وأأسهز ننا وان خب ن لالعت ن لا مببايل ن ليا ن مللاوي ن ولل ننتح مل ننه ،ال
ابل رل بني عتل وبني ء ممه ،
____________________
( )8كتابه ( ألرمل للاسل ) ص.9
( )0كتابه ( للتشبسه وللرس عتى اهل لوهملف وللبد ) ص.68
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إال ان للنذي لعت لنمل ول منمل مشنازهلم وماناادهم بلند لملبايلن ولل ننتح كناأمل اصنال من اصنباب عتنى كزنا يقنما لملت ننل
ألاعت لهلم مرضب إذن ابل رل ضد ء مم عتل وابلإلال يف هذل لل رل  ،وعتى كل ألهم لعت لا سا ل.
وإذل كننان أتتسشننم دنند ضب ن هننذل لل نراي ،ألاأننه مل تا ن عرضننه وال أتيسنندق ،ألهننم يبنندا ابلكننالم ع ن ل ننم لمللت ل ن للننذي
(لءتاخق لمللت ل اأإلاهم لتدالل عتى ممدإلهم ل اص يف هذق لملانأل ) مانأل مرضكنا للكبنرية للديشسن كزنا يانزسها ،مث
ياتاهد ابب مشظمخ صااا لاان لللرب ( )1وم ضبله م للتغميني يف دمله ( ودمم م للقدخي يتقبمن لمللت لن زعزنمل
ا ننم لعت لنمل ألئن للمننالل عشنندهم يلشننمن اهننل للاننش ول زاعن ول نملخج للننذي ياتلرضننمن للشنناه دننتال ) وال لسخي هننل
يرينند أتتسشننم ابال تاننهاس اببن مشظننمخ إثبننا ان لمللت لن هننم للننذي مسنمل اأإلاننهم كننذلك ام إثبننا ا ننم لمتنندلس لتزلت لن
لوولني.
وعتى كل ،ألسالاظ اوال ان لب مشظمخ مل يك صااا يخيا وعقا د لسبتد بقملنه هشنا ،وإ نا هنم صنااا لغن ال
يتشنناوا لملنناسة للتاخخيس ن إال بقنندخ لخضبايهننا اب اأننا للتغننمي للننذي ميثننل لو نناه يف كتابننه ،وإال ألننان خب ن ل ننم لمللت ل ن
ابعت لا ألئ للمالل  :اهل للاش ول ملخج ،مل يقل به ااد عشند دسنام لمللت لن وأت نسس منذهبهم ،انىت لمللت لن اأإلانهم،
ألقد لع ر مقالتهم إبتدلف م مب س لملذها ولصل ب ع اف ،أب م ضركمل لمل تتم
____________________
( )8ة بن مكنرم بن عتننل لوأ ناخي للتغنمي لمللننروف صنااا لملبلإلنا للكثنرية يف للتغن ولوسب وادنهر كتبنه يف للتغن ( لانان لللنرب ) للننذي
يذكرق أتتسشم  .ولد عام  672وضميف يف م ر عام .188
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ألسه واءذول اب زع عتسه يف ضازس مرضكا للكبرية ،سون اي ذكر او ادين ع ألئ للمالل .
ولب ن مشظ ننمخ بل نند ،مت ننأءر م ن اس ننن لل م ننان  .ألق نند ع نناش ب ننني للقن نرأني للا ننابع وللث ننام لهلو ننري ،أله ننم مل يت ننل
ابوادلث م يريأ مبادر وال م يريأ دريا كالذي بقمق ،يف ما خيص لملاسة للتاخخيس لل ضمزشها كتابه.
كزا االاظ ايما ان لب مشظمخ دد امل عباخضه ب سغ ضلسإل كأأنه ال يريند ان تزنل عتسنه منا يقملنه هنبالف للنذي
( يتقبمن ) لمللت ل وللذي زعزمل.
يمنناف إا كننل ذلننك ،ان لب ن مشظننمخ يتبنندث ع ن ممدننم سا ننل بننني اهننل للاننش وبننني ل نملخج وي نرب ضاننزس
لمللت ل به كزا يبدو م عباخضه.
( ألإلننل للمننالل .وللننذي ياتلرضننمن للشنناه دننتالأ ) ألا تاننهاس أتتسشننم بننه ،بلنند مننا خبن لالعت ن لا باننبا سين خيننص
ل الف يف دمس مرضكا للكبرية للديشس  ،هم ل تاهاس غري ممألأ وال مقبما.
وياننتزر أتتسشننم ممننسإلاأ ( مث لن دننما لملاننلمسي يبينندق مننا يرويننه للننرولة اننما لملمدننم للنندي وللاسا ننل للننذي ودإلننه
ولصل ب ع اف ابزلف م لدرتكمل يف ليروب للديشس يف للقرن لووا بني اأ اخ عتل واأ اخ عثزان.لخل ).
وألمس مم ري إا للشق لل لأتهسشا مشها وأانأا منرة اءنرى ،منا هنم دنما لملانلمسي ،هنذل للنذي يبيندق منا يروينه
للرولة اما لملمدم للدي
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وللاسا ننل للننذي ودإلننه ولصننل ؟ لن لملاننلمسي كزننا خايشننا مل يقننل يف ألقرضسننه دننسئا يت ننل ابملمدننم للاسا ننل لملصننل ومل
يلره له ،وإ ا دث ع للإلا أ للذي هم يف مش ل بني لملش لتني وللذي مسس به لمللت لن  ،كزنا ندث للكثنريون غنريق
دبته وبلدق.
وميمننل أتتسشننم دننا ال ( ويبينند هننذل كتننه مننا كننان بننني أاننأة لالعتن لا وبننني لوان لب للاسا ننس يف للل ننر لومننمي من
صت وثسق ).
ألهل دام ألرد او مذها م ألرلغ او عدم ؟ وهل أاأ ا ب ،وهم مق م لل ت أبادلث واألكناخ ع نرق أتيسندلأ
او خألماأ ،لضإلاداأ او لءتالألاأ ؟! هل ادثشا للتاخيا ع ارك م هنذل للشنم  ،بنل هنل ميكن ان ضقنمم ؟ ولشأءنذ ليركنا

وللإلرمل ولملذلها لال المس  .ألهل دذ ارك او ألرد او مذها ع هذق للقاعدة ؟ هل كان للانسل نسمادون لنم
ال عتل واألمتسته عشدهم وءالأله مع م ءالإله ؟ وهل ءرج ل ملخج لمال للقتاا وصإلني وللتبكنسم ؟! ألنأي لءت ناص
لمللت ل يف ان ضكمن أاأقم ذل صت وثسق ابوا لب للاسا س يف للل ر لوممي ؟!
ام ننا إذل ك ننان يق نند ب ( -لل ننت للمثسقن ن ) د ننمة للرلب ن ن واان ن لللالدن ن للن ن كاأن ن ضا نند لمللت لن ن إا ليرك ننا
ولوا لب للاسا نس يف ع نرهم  .ألهنذل هنم ل نأ للكبنري للنذي اودنع أتتسشنم أإلانه ألسنه ،ألنإذل كنان لمللت لن عتنى ءنالف
مع للاسل  ،بابا ممدإلهم م عتل او م إمامته وهم امر ملروف ،وعتى ءالف منع اهنل للانش ول نملخج ،كزنا هنم
دما أتتسشم أإلاه ،للذي مر بشا دبل
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دتسل  .ألزاذل بقل م ليركا ولوا لب للاسا س لل كان لمللت ل عتى ( صت وثسق ) هبم ؟!
للتل اخهقتك ب ما ليدين ع حبن أتتسشم ،وااابك ضق به كزا ضق به اان دبتك ،ولكن مناذل اعزنل إذل
كننان أتتسشننم ال يرينند لن يرتك ن ويرتكننك  .اأظننر إلسننه وهننم تنناوا إثبننا ان لمللت ل ن للكالمسننني ميثتننمن لمتنندلسلأ لتزلت ل ن
للاسا سني للاابقني ،كسم ي مف عتى لملبلإلني لبتدلفأ م لل لي ولأتهناف اب للإلندلف ،ماتلرضنا بلنض للنذي لعت لنمل
لل نرل بننني عتننل وبننني ء ننممه  .وال يشاننى ان ميننر مببزنند بن عبنند هللا للننشإلس للكسن لسشتهننل إا للقننما ( أللشنندما إذن
للدلسل ليا م عتى لإلظ ( ملت ا ) هبذل لملل للاسا ل يملا هذل لل م للذي عاش ألسه مب اا مذها لمللت ل ).
هل ضات سع واأ ضقرا هذل سون ان ضتاافا كزا ضاافل  ،وماذل يف ان يكمن لالعتن لا مبلشناق للاسا نل دند عنرف

يف زمان ولصل وعزرو ،وهم ال بد ان يكمن ملروألنا يف زما زنا ،ودند انر لواندلث للن سأللن إلسنه يف ألنرتة لسان
بلسنندة عشهزننا ؟! اين دريشن يف ذلك ،واي سلسننل عتننى صننت لمللت لن للكالمسننني ابمللت لن للاسا ننسني ؟ وهننل كننان أتتسشننم يف
ااان إا كننل هننذل ،لسثب ن مننا مل يشكننرق اانند ومل ياننك ألسننه اانند ،وهننم ان لالعت ن لا مبلشنناق للاسا ننل كننان مماننمسل يف
زمان ولصل وعزرو ب عبسد ودبتهزا.
ولشرتك هذل ألزا عالد ة للشإلس للكس ابمللت ل للاسا سني ؟
ان اال للننشإلس للكس ن مل ي ن يبلننا م ن لمللت ل ن للاسا ننسني ،وهننم دنند عنناش ودتننل يف للقننرن للثنناين لتهوننرة ،ألهننل يظ ن
أتتسشم ان للشإلس للكس كان
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يف ألكرق ول اهه للاسا ل ولملذها ،لمتدلسلأ هلبالف لمللت ل للذي ادل ما يمصنإلمن بنه ا نم مل يكمأنمل من للنذي يإلمنتمن
عتسننا او ميستننمن إا ااأبننه و إال ملننا لعت لننمق يف صنرلعه مننع ء ننممه ،وهننم مل يقننم بثمخضننه ومل يتبلننه للتننابلمن ألسهننا إال عتننى
ا اه اأ اهل للبس م ابشاف عتل يف ءالأل لملاتزني وخألع للظتم عشهم (.)1
ان لمللت ل للذي يرس ذكرهم يف أص لل لي للذي ل تاهد به أتتسشم ( )2هم لمللت ل للكالمسنني من اصنباب ولصنل
ب ع اف ،ال لمللت ل للاسا سمن  .لقد داخك اولئك كزا يذكر لل نلي يف لالاتزنا للنذي ًن ألسنه بسلن للنشإلس للكسن
اولءر ليكم لوممي ،وكان م بني لملااخكني ألسه ابم الإلر لملش مخ للذي أخ عتسه ة عام .869
امننا للننذي لعت لنمل لل نرل او لمللت لن لتقتنناا كزننا ياننزسهم للانريم لملرضمننى ( )3ألتننم يبننأ مننشهم اانند عتننى عهنند ة
لسبننايع او لسشكننن ،ويكننمن ممضننع ل تاننهاس ة ،ألنناالعت لا لملانناخ إلسننه يف أننص لل ننلي ال يتمننز لملل ن للاسا ننل
للذي ض مخق أتتسشم وهم يكتا يخخيا ال يلرأله للتاخيا.
 - 6خاي لمحد امني:
ول تاذ لمحد امني خاي او ( ألره ) يف ضازس لمللت ل داا اأه لإلتنه إلسنه ( منا دنراانق يف ء ن لملقرين ي ( )4من ان
بني للإلرمل للسهمسي ( لل كاأ مشتانرة يف ذلنك لللهند ودبتنه ) لل ا إلن يقناا هلنا ،للإلرودنسم ودناا ان ملشاهنا لمللت لن (
وم مذهبهم للقما مبنا يف للتنمخلة عتنى ملن منا ألانرق ليكزناف من ا نالألهم ) ودند اكند هنذل لمللن لمللناام للتغمين
ليديث ألقد
____________________
( )8تأاث مشاداتشا هلذل للشص يف للإل ل للثالن م للكتاب عشد ليدين ع ثمخة للشإلس للكس .
( )0للإل ما لمل تاخة م لللسمن ولظا لتزرضمى ا للشوم  8799ج 0ص.01
( )7ضقننل للنندي لمحنند بن عتننل لملقري ن ي مننبخ للنندايخ لمل نري ولنند يف للقنناهرة  166وضننميف  ،169لننه مبلإلننا كثننرية ء مصننا يف للتنناخيا مشهننا (
لملقري ي وهم للذي يشقل عشه هشا لمحد امني.
ولآلأخ ) لمللروف
لململعظ ولالعتباخ بذكر ل
( )6وضلشا كالم لملقري ي بني دم ني مإلرسي ًسس ل له ع كالم لمحد امني للذي التشاق بني دم ني م سواني.
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ذكننر ان مل ن للتإلننظ للإلرودننسم  PHARISEESو  SEPARATEDو وهننم يش بننأ عتننى لملل ن للننذي ضبسيننه كتز ن
ملت ل ( وذكر بلمهم ع هذق للإلرد ا اكاأ ضتكتم ابلقدخ لسس كنل لوأللناا ءتقهنا هللا ) ألنال يبلند ان يكنمن هنذل
للتإلظ دد ايتقه عتى لمللت ل دمم مم ا تم م للسهمس ملا خاوق بني للإلردتني م للابه يف للقما ابلقدخ وعم ذلك ).
هذل هم أص ما وخس يف ص  769 ،766م ألور لال الم بلمه لتزقري ي وبلمه ومحد امني (.)1
وهذل للراي او للإلره ألسنه من للتكتنم وللمنلم بقندخ منا ألسنه من للبلند عن للنروح لللتزنل للرصنني  .ألتزناذل يتونأ
لمحنند امننني يف للتإلتننسا ع ن ا ننم لمللت ل ن إا ( دننمم مم ن ا ننتم م ن للسهننمس ملننا خاوق بننني للإلننردتني م ن للاننبه ) ولالعت ن لا
ممامس كا م وممامس كزمدم وخاي دبل ولصل مع لمللت ل للاسا نسني ومنع ولصنل وعزنرو يف مرضكنا للكبنرية ولمللت لن
للكالمسني.
مث ان للسهننمس كنناأمل يلساننمن مننع لللننرب مشننذ ادنندم لللهننمس ،دبننل لال ننالم وبلنندق ،يتكتزننمن لغننتهم وتسننمن اسنناقم،
ألتسا ن هبننم ااا ن الأتظنناخ م ن ياننتم مننشهم لس تننأ هننذق للتاننزس عتننى لمللت ل ن  .اكننان هش ناك مننا ميشننع للسهننمسي دبننل
إ ننالمه م ن لاليننال عتننى مننذلها لملاننتزني ومشهننا لمللت ل ن وإيننالمل للتاننزس لل ن يرله ننا اأاننا واكث ننر مالفم ن مل ننا
يلتقدون.
اما ان للإلرودسم كاأ ضتكتم يف للقدخ كزا ضكتز لمللت ل وهم ما سعا امحد امنني إا خاينه او ألرضنه ألتنسس ألسنه -
اىت مع للتاتسم ب بته  -سلسل عتى ما اخلسق مشه إذ يكإلل ان لمحد امني أإلاه ،وهم ميهد لتبدين
____________________
( )8ابننم عبنند هللا وهننا بن مشبننه لل ننشلاين من ابشنناف للإلننره للننذي بلننن هبننم كاننرى لا للننسز ل ننرس ليبان مشهننا مننبخ صننااا اءبنناخ ود ننص
وملرأل أب ايري لوولني سزا لال رل ستسا ولد يف صشلاف عام  76وضميف ألسها عام  882او  886او بلدها.
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ع ن لمللت ل ن يف للإل ننل للرلبننع لمل ننص هلننم م ن ألوننر لال ننالم يقننما ( ينندلشا أتخيننا للإلكننر للباننري عتننى ان م ن اوا
لملاا ل لل ضلره لتلقل عشدما يبدا للتلزأ يف للببن ماأل ل ل ولالءتساخ.).
ألننإذل كاأ ن للتاننزس دنند انناف م ن للاننبه يف ان لمللت ن ا ضكتز نمل يف للقنندخ كزننا ضكتننم للإلرودننسم ألننإن للشنناه دبننل
للإلرودنسم وبلنند لمللت لن مل يكإلنمل يممننا عن لينندين يف للقنندخ ،مننذلها واد اصناأ  .و ننسبقمن كننذلك مننا بقننل ل أاننان
أااا او ما بقل لالأاان.
مث ان للقما ابلقدخ وللكنالم ألسنه كنان ا نبأ يف للمانمس من لمللت لن انىت بنني لملانتزني  .لقند ضكتنم يف للقندخ دنبتهم
عدس كبري كاأمل يلرألمن ابلقدخي ومل يلرألمل بغريق عتى ءالف لمللت ل للنذي كاأن بندليتهم منع لملش لن بنني لملشن لتني ومشهنا
اناف ضانزستهم ،امنا للقندخ ألقند ضكتزنمل ألسنه كزنا ضكتزنمل يف غنريق ولكن لنسس عتنى وانه لالءت ناص إذ دناخكهم ألسننه
م مل يك ملت لسا وم بأ لالعت لا يف للمامس.
وأ نل إا لبن مشبننه للننذي يريند لمحنند امننني ان جينند يف ذكننر لمسنه من دبننل لملقرين ي مننا يبيند خايننه  .ألبننىت لننم ولألقشنناق
عتى لأه وها ب مشبه ( . )1للذي كان مم ا تم م يهمس صشلاف ألتسس يف ما اوخسق لملقري ي عشه ما يلن ز للنراي للنذي
يذها إلسه لمحد امني ،بل عتى لللكس ،ما يهد هنذل للنراي ويهدمنه من ا ا نه  .ألتشانتزع إا لملقرين ي وهنم يقنما (
دناا لبن مشبن  :لعتن ا عزنرو بن عبسنند واصننباب لنه ليان  -يلن ليان للب نري  -ألاننزلمل لمللت لن ) ألهننل يف هننذل
غري ما يقمله غالبس للرولة لملاتزني يف
____________________
( )8بأ لن عرضشا ململدم لملاتزني ولءتالألها م مرضكا للكبرية.
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ضازس لمللت ل كزا مر بشنا ؟ هنل ألسنه منا يانري ولنم من بلسند إا نبا آءنر لتتانزس  ،نبا يت نل ابلإلرودنسم و (
يقما مبا يف للتمخلة عتى مل ما ألارق ليكزاف م ا الألهم ) ؟!
مث ماذل ضإلهم م عباخة لمحد امني ( لمللاام للتغمي ليديث ) للملخسة يف بدلين هنذل للببنن ؟ ألهنل ضلن لن لمللناام
للتغمين للقدمين  -لمللاصننرة او للقريبن من للإلرودننسم ،مل ضكن ض تننأ عتننى هننذق لل ا إل ن ل ننم لمللت لن ومل ضلرألهننا بننه ،ولن
لمللاام ليديث  -للبلسدة ع ع رهم  -وادها هل لل ال ق هذل لال م واضاألته إلسهم.
وملاذل هذل ( للبلض ) يف ( وذكر بلمنهم عن هنذق للإلردن ا نا كاأن ضنتكتم ابلقندخ ).امل يكن هنذل للنذي ضقنما بنه
يف للقدخ ملروألا عشهنا مبنا يكإلنل لال نتغشاف عن ( بلمنهم ) ؟ اكنان هشناك بلنض آءنر يشكنر ان ضكنمن هنذق للإلردن دند
ضكتز ابلقدخ ،كزا كاأ هشاك ملاام لغمي اديث وملاام اءرى ددمي ؟
ولشإلرته ان يا إل ما غنري للإلرودنسم دند نبق إا للكنالم يف للقندخ ،ومل يلتنم هبنا لو نتاذ لمحند امنني إال متنأءرلأ،
اكننان ننسبدا خايننه يف هننذق ليالن لسولننل من ضتننك لل ا إلن اصنالأ لتزلت لن  ،ام ننتكمن كننل لل مل ننم للن ننبق إا
للقما ابلقدخ اصالأ مارتكا لتزلت ل ؟!
يمنناف إا كننل مننا ننبأ ،اأشننا مل جننند بننني كتب نمل ع ن لمللت لن  ،عتننى كثننرقم دبننل لملقري ن ي وخمبننا بلنندق ،من ذكننر هننذق
لل ت او اداخ إلسها ،ء مصاأ م اعدلف لمللت ل وما اكثرهم ،وهم امر ل يثري ادل م للاك.
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وبلد ،ألإن ل ت الص خاي يف دمس ما  -ولنتك ضانزس لمللت لن  -نرس وانمس ضانابه يف لال نم او يف للإللنل ،هنم
امر بلسد ع للروح لللتزل للذي ااوا لو تاذ لمحد امني ان يكمن مدلأللاأ عشنه ،وهنم يكتنا عن ألكنر لمللت لن  .ألزنا
اارلق لن يكمن كذلك وهم يشادا ضازستهم.
 - 1خاي للدكتمخ انسخ:
وادم لآلن عشد للدكتمخ للبري أ ري انسخ ،ألهم ايماأ له خاي يف ضازس لمللت ل .
ووأ اءنذ أإلانل أبال ا ن عتنى ااند ،وال ااكنم عتنى خاي دبنل عرضنه ومشادانته ،ألانأااوا ان اعنره خاي
للدكتمخ يف ضازس لمللت ل ًهسدلأ ملشاداته بلد ذلك ،و رتى لأه كبري ادلأ ان يازل ما يرانه للندكتمخ انسخ خاايأ ،ألمنالأ

ع لأه خاي ياتبأ لملشادا .
ضلننره للنندكتمخ لتاننزس لمللت ل ن يف كتننابني م ن كتبننه لووا هننم ( ألتاننإل لمللت ل ن ) لمل بننم  ،8992وللثنناين ( اهننم
للإلرمل لال المس للاسا س وللكالمس ).8966

ألإلننل لووا يقننما للنندكتمخ ابلننشص ( :بسشزننا كاأ ن متتننم للإلننرمل لال ننالمس يكإلننر بلمننها للننبلض جننند ولصننل ب ن
ع اف وعزرو ب عبسد خا ل لمللت ل نضسان حبل اديد ألسه للكثنري من للتانامح ألقناال :ان لملنبم للنذي ناث بكبنرية هنم
يف مش ل بني لملش لتني اي بني للكإلر ولالميان  .وملا كان هذل ليل اديدلأ ومل يقبته ليان للب نري وبلنض اضباعنه لألن ا
ولصل وعزرو ب عبسد عشهم ).
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وبدفلأ االاظ ان وصم للدكتمخ لإلكرة لملش ل بنني لملشن لتني أب نا ( انل ألسنه للكثنري من للتانامح ) ،هنم وصنم غنري
صننبسح وال ميك ن لوءننذ بننه عتننى إيالدننه ،ألننإذل كاأ ن هننذق لملش ل ن ًثننل ا نالأ متانناحماأ ابلشاننب ابلننغ للتانندس ابلشاننب
لتزاتزني لآلءري للذي يلتلون مرضكا للكبرية مبمشا ولن ألاأ بكبريضه (.)1
ألايننل للننذي عرضننه ولصننل ابلشاننب ملرضكننا للكبننرية ،خيتتننم إذن ابءننتالف لل ا إل ن او للإلرد ن لل ن ضرينند ان ضقنناخن
دمله بقمهلا ،ال كزا ضمهم للدكتمخ انسخ.
هذق هل لملالاظ لووا ،وما اد للدكتمخ س الإل ألسها ،إال ان يشكنر منا ا نع عتسنه لملانتزمن يف هنذق للقمنس
ول يات سع.
امننا للثاأسن ألننان للنندكتمخ كزننا هننم ولضننح هشننا يلتزنند يف ضاننزس لمللت لن  ،للرولين لملاننهمخة للقا زن عتننى لعتن لا تننس
ليا ن للب ننري لكشننه مل يك ن سدسقننا  -وال اخينند ان ادننما غننري ذلننك  -يف أقتهننا ،ألالرولي ن ال زننع لبتنندلفلأ بننني ولصننل
وعزرو يف للقما ابملش ل بنني لملشن لتني وال ينرتك تنس ليان او لل نرس مشنه وإ نا ضإلرسمهنا كزنا ذكنران  .ألهنل امنا ان ضلن و
ضننرك ل تننس او لل ننرس مشننه إا ولصننل بلنند مقالتننه يف لملش لن بننني لملشن لتني وءرواننه بنراي مننالم يف ذلننك ،ومن مث يننامل
عزرو ولأمزامه إلسه  .واما ان لل لمللت ا لووا عزرو ب عبسد وضشاا إلسه ضرك ل تنس لكشهنا ال زنع بسشهزنا كزنا
يظهر م لل سغ لل ل تلزتها للدكتمخ انسخ  .ويف سع
____________________
( )8مل جننند م ن ننع بسشهزننا م ن لمل نبلإلني غننري لل نرلزي يف كتابننه ( لعتقنناسل ألننرمل لملاننتزني ولملاننركني ) كزننا اد نران لا ذلننك يف ممضننله ولل نرلزي
متأءر ضميف عام  626وكتابه يف غاي لالءت اخ مث لأه اني يلره لإلرمل لمللت ل يقما ع  -للملصتس مشهم  -لضبا ولصنل بن ع ناف للغن لا وهنم
اوا م داا ان للإلا أ لنسس مبنبم وال كناألر  . .لخل )  .وانني ي نل لا للإلردن للثالثن  -لللزرين  -يقنما ( لضبنا عزنرو بن عبسند ومن دنمهلم لن
دهاسة يتب ولل بري غري مقبمل بماه عام ) سون اي إداخة او ذكر لتزش ل بني لملش لتني ألهنم يثبن للقنما هبنا لملصنل واندق متابلنا يف ذلنك للنذي
بقمق م لملبلإلني وللكتاب يف للإلرمل ولملقاال .
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لوانملا ألإ ننا ال ضشاننا للقننما يف لملش لن بننني لملش ن لتني إال إا اانند للننراتني ولصننل بن ع نناف للننذي ضبلننه ألسننه بلنند ذلك
عزرو ب عبسد (.)1
وإذل كننان للنندكتمخ تنناوا ان يننتال يف ( اهننم للإلننرمل لال ننالمس ) لملذءننذ لل ن خايشاهننا يف ( ألتاننإل لمللت ل ن ) ألسننأاث
ابلرولي عتى واه دريا م واهها وبتاميه ادل  .ألاأه ما إن خيرج م للشص تهندلأ خااي يف امنر مرضكنا للكبنرية انىت
ي ا ويبلند عن لل نملب  .اال ضنرى إلسنه وهنم يتبندث عن لمللت لن يف كتابنه ذلك كسنم يقنرخ ( إن لملق نمس ابلكبنرية هشنا
ل روج عتى لالمام ) ألزن اين عتنم للندكتمخ ان لملق نمس ابلكبنرية ( هشنا ) هنم ل نروج عتنى لالمنام ومل يقنل بنذلك ااند
من للننذي عننا مل هننذل لملمضننم او ضلرضنمل لننه ؟ لننم كاأن للكبننرية هشننا ضلن ل ننروج عتننى لالمننام حباننا خاي للنندكتمخ
لكاأ دد اثري دبل زم يميل اني ءرج م ءرج عتى عثزان ،واني ءرج من ءنرج عتنى عتنل ،ومن ءنرج عتنى
م ااف بلدمها.
مث م ن اي ن اضننى للنندكتمخ مبننا اضنناأله إا ولصننل يف دملننه ( وال بكنناألر ( ننا عتسشننا مقاضتننه ) ألننأان مل اعثننر عتننى هننذق
ننبقتها ،وهننم يتبنندث عن عنندم دبننما ليان ( وبلننض

لالضنناأل ألسزننا بننني ينندي من م نناسخ ،وادشهننا كاالضنناأل للن
لضباعه ) لتبل للذي يراه ولصل يف لملش ل بني لملش لتني.
لن للدكتمخ انسخ جيتهد اسن ال جيا ،لكشه خي ا اسن جيتهد واسن ال جيتهد :يف للراي او يف للشص.

____________________
( )8ابم لياني عبد للراسم ب عثزان ل ساا م ماايا لمللت ل وا نتاذ ا للقا نم للبت نل ضنميف يف اندوس  722ه -كنان كزنا يقنما صنااا
يبقا لمللت ل ألقسها صااا ادين ول ع ليإلظ ملذلها لملتكتزني م ادهر كتبه ( لالأت اخ ) يف للرس عتى لبن للروأندي لمل بلن للكاثملسكسن
بريو .8991
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 - 1خاي لمللت ل يف ضازستهم:
كشا دد ضشاولشا ألسزا ممى آخلف للكتاب ولملبخءني م غري لمللت ل يف اصنل ضانزستهم ،ولآلن األنال جيندخ بشنا ان أقنم
دتسال لشاأا لمللت ل اأإلاهم  -اصباب للاأن  -ع مشاأ ضازستهم أللل عشدهم م ذلك عتزاأ ؟

ألزاذل عشد لمللت ل م ضازستهم ؟
عتننى ءننالف للنراي للننذي ننبأ ،من خبن للتاننزس ابعتن لا مننا لضإلقن عتسننه لومن  .انناوا لمللت لن من انناأبهم -
وكأ م يلكامن ذلك للراي  -لوءذ ابلشقسض انني التنمل لالعتن لا ،لعتن لال ملنا لءتتإلن ألسنه لومن يف دمنس مرضكنا
للكبرية  .ألا ساا ( )1يقما يف ص 881م كتابه ( لالأت اخ ) ( إن ولصل ب ع ناف مل تندث دنمال مل ضكن لومن
ضقما به ألسكمن دد ءرج م لال ا ولكشه وجيد لوم تزل عتى ضانزس اهنل للكبنا ر ابلإلانأ وللإلونمخ متتإلن ألسزنا
مى ذلك م امسا هم ألأءذ مبا االزلمل عتسه واماك عزا لءتتإلمل ألسه ).
وإا هننذل لل نراي ايمننا يننذها داضننل للقمنناة يف دننرح لوص ننما ل زا ن ويف لملشس ن ولومننل وللا نريم لملرضم ننى يف
لومايل ولب لملرضمى يف يبقنا لمللت لن ولن كنان للثالثن لوءنريون ينمخسون هنذل للنراي ضنز لآلخلف لوءنرى للن ادنران
إلسها آأإلا(.)2
وإذل كاأ دد خألمن نابقا للنراي للنذي ينرس للتانزس إا لعتن لا منا ا لن عتسنه لومن ألنإين اخألنض وبنشإلس للقنمة
مننا يتلتننأ بننه لمللت ل ن م ن ان ضاننزستهم انناف م ن لعت ن لهلم مننا لءتتإل ن ألسننه لوم ن واءننذهم اب زننع عتسننه وهننم ل ننم
للإلا أ.
____________________
( )8درح لوصما ل زا ص 186و  181ولملشس ولومل ص 62وامايل لملرضمى ص 866ويبقا لمللت ل ص.71
( )0وهلذل مل جند يف اسبسا ل ملخج او يف ء بهم ذكرل لتإلا أ إال عتى بسل للذم للذي يتبأ نتمك لالأانان و نريضه ولنسس كزرضكنا ملل نس
ملسش لمسها للكبرية.
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ولشالاظ اوال ان ليدين عزا لضإلق او لءتتإل ألسنه لومن ال يتلتنأ اب نم مرضكنا للكبنرية ألقن وكسنم جينا ان
يازى لس ح لتزلت ل ان تتومل بمامس لال ا عتسه ،ملف واد هذل لال ا أللنال ام مل يماند ،وإ نا ل نالف ا ا نا
يف اكم مرضكا للكبرية إذل ما م غري ضمب  .هل سكمن مثملق ل ش ام للشاخ ،وما هم لللذلب للنذي نستلره لنه
وما هل مدضه.
وهلذل ألان للبغدلسي وغري للبغدلسي انني يقملنمن ان ولصنالأ دند ءنرج بنراي يف صنااا للكبنرية ءنالم ألسنه لال نا
مل يكمأنمل يق ندون ل نم ( للإلا نأ ) للننذي يتإلنأ ولصنل يف ان ف مشننه منع عندس من للإلننرمل لال نالمس  ،ومشهنا للإلردن للن
يشتزل إلسها للبغدلسي أإلاه ،لكشهم كاأمل يق دون ابلدخا لووا ليكم للذي يرتضا عتى لخضكناب للكبنرية ألهنذل هنم
لملمضم لملهم للذي ءالم ألسه ولصل آخلف للإلرمل لوءرى دبته.
ولشلد إا لال م أإلاه ،ألهل اقا ان لال ا ولدع عتى ضازس مرضكا للكبرية ابلإلا أ ،كزا يندعل ل سناا وغنريق
م لمللت ل ؟
ان لمل اسخ يف للإلرمل ولملذلها ال ضبيد ذلك ،ألنا ملخج يانزمن صنااا للكبنرية كناألرلأ ،وليان واصنبابه يانزمأه
مشاألقاأ ،ولسس بني اولئك وهبالف م يمسم ل م للإلا أ إا لال م للذي لءتاخق ملرضكا للكبرية.
امننا ل نملخج ،ألن ن لملانناأل بننني لالميننان وللكإلننر عشنندهم من للق ننر حبسننن ال تزننل حم ن اءننرى لمسهننا ( للإلاننأ )،
يش ا عشدها صااا للكبرية ( للإلا أ ) ،ألهنم ال يلرألنمن إال لملنبم وللكناألر ،ولنسس هشناك و ن بنني لوثشنني تتناامن
مله إا ل م آءر يكمن عتزا عتسه ( )1بل ان ألرداأ مهز مشهم
____________________

( )8هذل هم مذها لالزلخد اكل ألرمل ل ملخج وامهها.
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ضتونناوز للكإلننر لتاننزل لمل ننالإلني هلننم ،اننىت مننع عنندم لخضكنناهبم وي ن كبننرية ماننركني مث نناوزل هننذل ألاننزمل للقلنندة م ن
مذهبهم ماركني (.)1
وامننا ليا ن واصننبابه ،أل ن ن للشإلننامل ياننتغرمل للإلاننأ ويتلنندلق ،ألننان حمننل الضنناأل ل ننم للإلا ننأ عشنندهم ،ودنند مس نمل
مرضكا للكبرية مشاألقاأ ،وخضبمل عتسه اكم لملشاألأ ،ألأي دسز لتازس ال اكم هلا.
ولشانتم مننع ل سنناا ،ان لومن ( تزلن عتننى ضاننزس اهنل للكبننا ر ابلإلاننأ وللإلوننمخ ،).ألتزنناذل ًاننك ولصننل اب ننم
للإلا أ وضرك للإلاار ،ودد ا لن لومن عتسنه إ اعهنا عتنى للإلا نأ ودرأتنه بنه ،كزنا يقنما ل سناا يف أ نه لملاناخ إلسنه
آأإلا.
ان لءتساخ ولصل او غري ولصل ا ( -للإلا أ ) ،لمسا ملرضكا للكبرية ،لن يت مشنا إذن بانلف وأنه نسكمن ضراسبنا
بننال مننراح ،ألننإذل لءتنناخ ولصننل ل ننم للإلا ننأ ألننأان ا ننت سع ،وسون اي اننرج ،إن اءتنناخ ل ننم للإلنناار لننشإلس للا ن ص،
ألتسس اادمها اوا م لآلءر ولسس وادمها لمتساز وخابان اىت لم اءنذان بقنما ل سناا للنذي نبق لالدناخة إلسنه،
إال ان يكمن لال ا يف أظر ل ساا هم ما لءتاخق ولصل.
هذل ألسزا خيص لال م ،اما ما خيص ليكم ،اي ا لف مرضكا للكبنرية ولللنذلب للنذي نستقاق يف لآلءنرة ،ألنان آخلف
للإلرمل لال المس لسا متإلق باأأه ،ألا ملخج وهم يلدون مرضكا للكبرية كاألرل ،كزا خايشا ،تكزنمن عتسنه اب تنمس يف
للشاخ ،وللاسل لالمامس واهل للاش  ،ال خيتدوأه
____________________
( )8للإلننرمل بننني للإلننرمل لتبغنندلسي ص 082واصننما للنندي لننه ايمننا أاننر مدخ ن لالهلسننا بنندلخ للإلشننمن للرتكس ن اب ننتاأبما ا اوا  8901ج8
ص 060وم ننا بل نندها وللإل ننما لمل ت نناخة من ن كت نناب لللس ننمن ولظا ن لتا نريم لملرضم ننى ج 0ص 870ود ننرح للتوري نند لتلالم ن ليت ننل ص068
وللإل ما لملهز يف أتلسم لوم لتاسد عبد لياني درف للندي م بلن لللرألنان صنسدل  8772ه -ص 79ولالخدناس لا دملينع لوسلن يف اصنما
لالعتقاس المام ليرمني ل نمي قسنأ للندكتمخ ة يم نم مم نى وعتنل عبند لملنشلم عبند ليزسند أانر مكتبن ل ناجنل مب نر  8992ص 718ومنا
بلنندها وللتب ننري يف للنندي ص 821 - 826ولعتقنناسل ألننرمل لملاننتزني ولملاننركني ص 18وللاننسل بننني لمللت لن ولالدنناعرة هلادننم ملننروف ليان
ص 060وما بلدها.
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بل هم يشاا عشدهم م لللذلب بقدخ مل بته ( )1ولملرائ ي ببمن إمياأه ،ويرتكمن ليكم عتسه هلل.
لسس هشاك إذن م إ ا بني هذق للإلرمل يف لملمضم  ،ميك للقما ابن لمللت ل دد اءذول به وضركمل لمل تتم ألسه.
ومع ذلك ألال أبه ان أتم ابلراي للذي اضى به لمللت ل  ،لشنرى إن كناأمل دند اضناألمل دنسئا ذل دسزن يف لملمضنم بلند ان
خايشا ألال سعملهم يف لال ا عتسه.
يقما لمللت ل  :إن مرضكا للكبرية متد يف للشاخ ،لكشه يف مش لن سون مش لن للكناألر من اسنن لللنذلب ،وهنذل خاي ال
اصال ألسه ،أ إله مارومل ،وأ إله مقتمب.
امننا للش ننم لملاننرومل ألهننم خاي ل نملخج كزننا ذكنران ،وامننا للش ننم لملقتننمب ،ألهننم خاي للاننش ولالمامسن من للاننسل ،
ألقد داا هبالف :إن لملبم ل خيتد يف للشاخ إذل ما من غنري ضمبن عن كبنرية لخضكبهنا لكشنا يلادنا بقندخ كبريضنه ،واناف
لمللت ل ألقالمل :لأه خيتد يف للشاخ ،مع تإلسم لللقاب عتسه إا ما سون عقاب للكاألر.
خك للاش ولالمامس عتى لللقاب ،مع عدم للتأبسد يف للشاخ ،وخك لمللت ل عتى للتأبسد مع تإلسم لللقاب.
____________________
( )8بل لن ألسزا ذها إلسه لمللت ل إغرلفلأ ابخضكاب لمل يد م للكبنا ر لمل يند من للكبنا ر منا سلمن اين ولاندة ضمانا ل تنمس ملرضكبسهنا يف للشناخ ألزنا
للذي ميشله م لخضكاب لمل يد ولللقاب هم هم ولاد ال يتغري ابخضكاب ولادة او لخضكاب اكثر.
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وخاي للاش ولالمامس ادرب إا ليأ ولالأ اف ،ذلك لأه جيلل لللقمب متشا ب منع ل نرم ،ألبنني يانتميف مرضكنا
للكبرية عقمبته ألت يكمن مث با البقا ه يف للشاخ مدة اءرى غري ما ادس رمه.
اما لمللت ل  ،أل نااا للكبنرية ،مهزنا كاأن  ،متند عشندهم يف للشناخ ،وهنذل خاي ألسنه دتنم كبنري من هنذق ل هن  ،وألسنه
ادتم اكل م اه اءرى ،لتاميته بني اصباب للكبا ر بتلريمنهم للقناب ولاند سون ًسسن بنني كبنرية وكبنرية ،منع لن
لللنندا يقتمننل عنندم لملانناولة بننني هننبالف ون للكبننا ر ،خغننم للتاننزس للملانندة ،كثننرية انندل ،ومتتإل ن انندل م ن اسننن
ل مخة ،ولسا يف للدخا أإلاها لتماا وصباهبا أإلس لللقاب ،للذي هم ل تمس يف للشاخ (.)1
مث إن لمللت لن مل يمضننبمل لشننا ألسزننا اضنناألمق ،سخان لللننذلب للننذي ننستقاق مرضكننا للكبننرية ،وإا اي انند ننس إلم
عشه ،وهل للإلرمل كبري بني عذلبه وبني عذلب للكاألر ؟
ولءت اخل اي سخاا للالري سبإلظ هلذل للاسا ليظ للذي ال هم مبم وال هم كاألر ؟
واىت لم اوزان ذلك ،ولااشا ضقسسم خاي لمللت ل  ،ألأين امهسن يف ان أتاث ألردن من لملانتزني ألتمنسم إا آخلف للإلنرمل
لوءننرى ،وهننل كثننرية يف لملمضننم  ،خااي ادينندل  .وهننل ياننتبأ هننذل لن ضشتن لمسهننا مشننه ،وضشاننا إلسننه مننع إن كننل ألردن
ضلتل ملت ل ابلشاب لتإلرمل لوءرى يف اكم مرضكا للكبرية كزا ذكران.
____________________
( )8لملشس ولومل لقاضل للقماة ص 1ويبقا لمللت ل الب لملرضمى ص.0
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ولشقبل خاي لمللت ل يف لن لمسهم ااف م لعت لهلم ما لءتتم ألسه لملاتزمن ،واءذهم مبنا ل لنمل عتسنه  .امل يكن من
لوأاننا لننم ل ننم هننم للننذي لءتنناخول لال ننم ،كزننا يقملننمن ،لن خيتنناخول من لومسنناف مننا يننلز ملن لال ننا للننذي ينندعمن
لوءننذ بننه ،ال ل ننم لمللت لن للننذي دنند يننمال لللكننس ،وهننم مننا ضلتننأ بننه ء ننممهم ضنندهم ،ذلننك لن للشاننب ل جيننا (
ل زنع عتسنه ) اوا من للشانب لتانتا ( لعتن لا لمل تتنم ألسننه ) ،ألنان ضكنمن ( منع ) اوضنح يف للداللن من ان ضكننمن (
ضد ).
ك ننان م ن لملزك ن م ننثال لن ي ت ننأ لمللت ل ن عت ننى اأإلا ننهم  .ل ننم اء ننذان بماه ن أظ ننرهم  .ل ننم ( لال نناعسني ) او (
لالضإلادسني ) او اي ل م آءر ،يدا عتى لال ا و لالضإلنامل او يانري إلسهزنا ،ألنذلك األمنل من ل نم ( لمللت لن ) للنذي
ال ياري يف األمل لياال إا اكثر م ممدم تا حب يتوأ إلسه م مل يلرف لل ملب ومل يهتد إا ليأ.
مث ان لمللت ل دد اوزول هذل ليد ،ألتم يقإلمل عشد نرس للنرألض ولعتن لا لمل تتنم ألسنه من لآلخلف يف مرضكنا للكبنرية،
بل ا امل ألرد اديدة ،وااؤول مبذها اديد وكان يإلرته  -وادششا ال أتواوز يف هذل سل نرة ل زنع عتسنه ايمنا  -ان
يتبنندس لمسهننم ،ممننا ياننكل للاننزا لو ا ننس ملننذهبهم ،ألنناعت لا آخلف لآلءنري دنند ياننكل ممدإلننا يف دننرف ملننني وإزلف
دمس ملسش  ،ولكشه ال ميك ان يبلم يف ذلضه مذهبا مث يكمن هم لال م لمل تاخ هلذل لملذها.
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عتننى ان لعتن لا لآلءنري  ،ال خيننتص بننه لمللت لن وانندهم ،وإ ننا هننم أق ن للبدلين يف بشنناف اين ألردن او مننذها ،سيشسننا
كان ذلك لملذها ،ام سا سا ،ام.لخل ،وإال ألتنم هنذل لللشناف يف أت نسس منذها منا إذل هنم ضبن آخلف واألكناخق غنريق من
لملذلها لل بقته ،ألتم ( يلت هلا ) ومل خيتتم عشها.
ويظهنر ان لمللت لن  ،دند دنلرول بلند ذلنك بق نمخ اونتهم عن ضإلانري لال نم ابال نتشاس إا لعتن لا لمل تتنم ألسنه من
لآلخلف يف دأن صااا للكبرية ،ألتسس ا هل م عكس ليو عتسهم وللقما ابن لالعت لا ،كان لعتن لال ملنا ا نع عتسنه
لملاننتزمن ،ألننرتس سعنملهم مبننا مياثتهننا ،وهننذل مننا أللتننه ملهننم ء ننممهم لبتنندلف ،وًاننكمل بننه ،كزننا خايشننا ،وهننم اكث نر عنندسل
وادنند دننمة  ,ولننسس يف للتغ ن مننا يننراح لسعنناف عتننى لسعنناف ،ومل يك ن ت نريد لمللت ل ن يف لعت ن لا لمل تتننم ألسننه أبدننمى م ن
تريد ء ممهم يف لعت لا ل زع عتسه ،ما سلم لالعت لا دابال لت رألني ،م غري لءت اص بملاد مشهزا.
وهلننذل ننأ لمللت ل ن إا للقننرآن ،لتنندألا ع ن لال ننم ،وبس نان ألم ننته ،يانندون بننه د ننمخ او ننتهم يف ضإلاننريق ابعت ن لا
لمل تتننم ألسننه ،ألننااتومل لننذلك بقملننه ضلنناا يف ننمخة مننرمي  ( 61ولعت ن لكم ) ،وبقملننه يف ننمخة لمل مننل  ( 82ولهوننرهم
هورل سال ) ،وكأ م يريدون ان جيلتمل لالعت لا ،ايشزا وخس يف للقرآن ،لعت لالأ لتانر لسبونمل ء نممهم ويإلبزنمهم مبنا
ال يات سلمن أقمه وللرس عتسه (.)1
وهننذل ضلاننم دنناهر م ن لمللت ل ن يف ضإلاننري الإلنناك للتغ ن وضمننسسأ هلننا ،غننري مننلخ وال مقبننما ،ألننإذل كننان للقننرآن دنند
ل تلزل للتإلظ يف هاضني لآليتني
____________________
( )8للرتلث للسمانين يف ليماخة لال المس هاما ص.890

57

لعت لا للار ألاأه ل تلزته يف مخة للكهم  86العت لا ل ري إذ يقما ( وإذل لعت لتزمهم ومنا يلبندون إال هللا ألنأوول إا
للكهننم  ،)1( ) . .ألتننسس يف للتغ ن مننا ميشننع م ن ل ننتلزاا للتإلننظ يف ل ننري ايمننا ،ألالإللننل ( ع ن ا ) يتاننع هلزننا ملننا وال
يتوننه وانندمها سون لآلءننر ،ولننسس وخوسق يف هننذق لآلين او ضتننك لعتن لال لتاننر مينناأع من وخوسق يف آين او آاي اءننرى
لعت لال لت ري ،ألايو هشا لسا أبدمى م ليو هشاك.
وكزنا ننأ لمللت لن إا للقننرآن ،ألقنند ننبول إا لينندين للشبننمي ياننتشودوأه يف ملركن للتاننزس  ،ألننااتومل حبنندين خووق
( ننتإلرتمل ام ن عتننى بمننع و ننبلني ألرد ن  ،ابرهننا واأقاهننا للإلرد ن لمللت ل ن )  .او ( ننتإلرتمل ام ن إا ألننرمل ءريهننا وابرهننا
لمللت ل ) سون ذكر للدس للإلرمل (.)2
ولمللت لن يف هننذل يشهوننمن نند للإلننرمل لوءننرى ،يف وضننع لوااسيننن أتيسنندل وسعزننا هلننا وا ننا من دننأن ء ننممها،
وإضلاألا هلم.
كزا لاتومل لالعت لا حبدين آءر ،خووق ع للشا يقما ( م لعت ا م للار ق يف ل ري ) (.)3
وللغريننا ان لمللت ل ن يرألمننمن لوءننذ ابآلاي للقرآأس ن إذل خاوهننا ضلنناخه مننع لللقننل ويبولشهننا مبننا جيلتهننا ماننايرة لننه،
مملألق واكامه ،مث نضمن هشا لسبتومل أبااسين ،كزثل هذل ليندين للنذي ال اسخي مندى صنبته يف أظنر اصنباب
ل رح وللتلنديل ،ولكن اانس إااا نا عزسقنا ،أبأنه مل ي ندخ عن إمنام للتغن  ،و نسد بتغا هنا ة بن عبند هللا لانقميه
لغ وممزمان ،ألإذل
____________________
( )8لملشس ولومل ص 1و  9ويبقا لمللت ل ص.0
( )0وادين لألرتلمل لوم عتى بمع و بلني ألرد م لوااسين للاسئ لل س وللن ي نلا ض نديقها وللمثنممل هبنا ودند ل نتغل لبانع ل نتغالا
يف ض ديع وادة لملاتزني وضكريس للإلرد بني يمل م لال الم وأتلسنا بلمنهم ضند بلنض  .بنل إن هنذل ليندين وخس يف كتناب ( للإلنرمل لملإلرتدن
ب ننني اه ننل لل ي ننغ ولل أددن ن ) للثز ننان بن ن عب نند هللا لللرلد ننل ليشإل ننل قس ننأ وضق نندمي لل نندكتمخ با نناخ دمضتن نملي اأق ننرة  8968ص 72ال عن ن للش ننا ة
كزننا يإلننرته بننل عن عتننل هننذق لملننرة  .مننع إضنناأل مننا يشا ننبه يبلننا من ننا ملن ( يشتبتننمن ابشننا اهننل للبس ن  ) . .او ملن ( يتاننبع او
للاسل ).
ولتلالمن للاننسا ة زلهنند للكننمثري حبننن دننسم عن هننذل لينندين يف مقدمتننه لكتنناب ( للإلننرمل بننني للإلننرمل ) للبنند للقنناهر للبغنندلسي و ( للتب ننري يف
للدي ) و لملظإلر لال إلرليس .
ولأظر كتابشا ( عتى هاما للإلرمل لال المس ) ألقد أل تشا ليدين يف هذل للببن.
وملرك لوااسين بني للإلرمل لال المس م ا ما ما عرف يخيا لال الم م ملاخك.
( )7لملشس ولومل ص 1و  9ويبقا لمللت ل ص.0
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كننان من لعتن لا للاننر ودننع يف ل ننري ،ألننأي ننسقع من أللننل ل ننري ومل يكتننم ابعتن لا للاننر وللكننم عشننه ،لن من لعتن ا
للانر يكننمن وبكننل بانناي دنند لعتن ا للاننر ألقن  ،وضتننك لملش لن  ،امننا عزننل ل ننري ألزش لن اءننرى غريهننا ،ومننا ادن لمللت لن
يرسون هذل او يلرتضمن عتسه ،وهم  -ال غريهم  -اصباب ضلدس لملشازا.
مث ان ليدين يتكتم ع لعت لا للانر ،ال عن ( لمللت لن ) للإلردن لمللروألن  ،ويبقنى للانبلا دا زنا لتبديند ل هن للن
يتشاوهلننا لينندين يف انناا ض ننبسبه  .من هننل هننذق ل هن للن لعت لن للاننر ؟ من دنناا إ ننم لمللت لن  ،وملنناذل ال يكننمن
غريهم ؟ إن ما ولاهشا يف ممضم ل زع عتسه ،ولمل تتنم ألسنه ،من ادنملا لملانتزني وليون وعكانها هشناك ،ميكن ان
يملاهشننا هشننا يف لعتن لا للاننر وللاننقما يف ل ننري ،او لعتن لا ل ننري وللاننقما يف للاننر ،ألتسان ألردن اوا بننه من ألرد ن ،
ألايدين خغم مالاظاضشا عتسه عنام يتلتنأ مبن لعتن ا للانر عزممناأ ،ألهنم ال تندس اهن او اعن  ،وال خينتص مبنذها،
وكل يات سع للتزاك به وسألع ء ممه عشه.
بل ان لمللت لن دند ناوزول ليند وكنأ م يف نبامل منع للإلنرمل لوءنرى يف خولين لوااسينن لملمضنمعس لتأيسند منذهبهم،
وهل لوااسين لل ااخبمها وااخبمل م وضلها وم ضاتح هبا.
ل تزع إلسهم وهم يروون ع للشا ادين ( يكمن يف ام خال يقاا له ولصل ب ع اف يإل ل بني لينأ وللباينل
) ،واد خلوي ليدين
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أاننل ،ألتننم يننذكر ( للغ ن لا ) لقننا ولصننل بلنند مننا ذكننر لمسننه ول ننم ابسننه ألتلننل هشنناك ولصننل ب ن ع نناف آءننر ينندعل لأننه
لملق مس هبذل ليدين !!
لقنند كننان لمللت لن يف غن عزننا ياننمق صننمخقم لللقتسن ابلتوننمف إا هننذل ومثتننه ممننا انناخبمل ء ننممهم عتسننه ،ولننم ا ننم
أللتن نمل لك نناأمل ااا ننشمل كث نريل مل ننذهبهم ،والاتإلظن نمل بتت ننك لل ننمخة لللقتس ن ل ننه ،ألتن ن يإلل ننل ا نندين ممض ننم هش ننا وآء ننر
مكذوب هشاك ،اكثر م ضاميه هذق لل مخة وهل ءااخة عتى كل ااا.
 - 9للراي للذي أرلق:
يبدو اأن لأتهسن إا خألنض لآلخلف للن يران انىت لآلن لتإلانري ل نم لمللت لن  ،نملف يف ذلنك منا ضلتنأ بنه ء نمم
لمللت لن  ،او مننا ًاننك بننه لمللت لن اأإلاننهم ،ألهننل ننشتمدم عشند ذلننك مكتإلننني هبننذق للشتسون لهلسشن للن ال ضرضننل يزننمح
لللتم وال ضاد ااا للبااثني  .السس هشناك من خاي أانت سع لوءنذ بنه ،م زئشنني إلسنه ،ولثقنني بشانب ضتوناوز منا منر
بشا عتى لودل.
ولك ن دب ننل ذلك ،اوس ان اعس نند هش ننا م ننا ننبأ لن يرات ننه يف بدلين ن ه ننذل للإل ننل ،مل نناذل اأخ ل ننم لمللت لن ن ك ننل ه ننذق
لل ننلمب  ،وكننل هننذل لالض ن رلب ،ءالألننا لتإلننرمل لال ننالمس لوءننرى ؟ اهننم واننه م ن واننمق للظتننم للننذي ضلرض نمل لننه يف
اسنناقم دننل يالاقهننم ،اننىت بلنند لءتإلننا هم وزولا أاننايهم ،يف ضاننزستهم هننذق لملننرة ألتننم يهتنند هلننا اباننن ،مبننا ي يننل
للاك ،ويبلن عتى لاليزئشان ؟!
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لننسس هننذل ،كزننا ادن  ،ألتقنند ضلننره للاننسل ودنند واداننى ممننا ضلننره لننه لمللت لن  .وضلننره ل نملخج ،كننذلك ،ودنند
واداى مما ضلره له لمللت ل  .ألتم يثر ل م لوولني ،وال ل م لآلءري لل لمب لل اأخها ل م لمللت ل .
ملاذل ؟ ون ل م اولئك وهبالف ،دد لخضب با ص ملني متاسلني له ،او ءاخاني عتسه ،هم عتل ب ا يالا.
ومل يثر ل م ل هزس اي صلمب لتابا أإلاه.
ومل يثر ل م للاش ول زاع الخضبايه بملدل ملسش وبتاخيا ملني.
واعنمس إا للشق ن للن بندا اننديثل مشهننا :هنل ننشقم إذن عشنند هنذق للشتسون للن ال ضتوناوز يف األمننل لينناال
سل ننرة للاننكمك وعن أببننن ضاننزس ألردن كاأن يف ودن مننا ،ذل دننأن كبننري يف يخخيشننا لال ننالمل ؟ وهننل ل ننتشإلد
سع للم ا ل لتمصما إا خاي مقبما يف هنذق للقمنس  .النسس هشناك منا ميكن ان يقدمنه للببنن بنديال ملنا خألمنشا من
آخلف ألسها ؟
يتمح يل لن خااي أبا ه هشا ،دد يات سع لن يكمن ذلك للبديل لملقبما او لالدرب إا لملقبما.
واخام اال ياتغرب للقاخ  ،إذل دت له إن هذل للراي يلتزد ا ا نا لنه لعتن لا ولصنل تنس ليان للب نري ،وهنم
لل نراي لل ننذي ننبأ ان خألم ننته كتإلا ننري لتا ننزس لمللت ل ن  .إذن كس ننم اع ننمس إا خاي خألم ننته اان دب ننل دتس ننل وددم ننه لآلن
كاءتساخ يل ؟ السس يف هذل م للتشادض ،ما ميشع يف ااا
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للإلروه ،م لوءذ هبزا او ليرلاهزا وخألمهزا ملاأ ،ام كش اعبن ابلقاخ وودته ،ألأأكر هشاك ما اضبشاق هشا.
ال دلف م هذل وال ذلك م تقنا ،ألقند دتن واان ااندنا للرولين للن ضشانا لعتن لا ولصنل إا للانبلا عن مرضكنا
للكبننرية يف تننس ليا ن  ،اأ ن اخألننض هننذق للرولي ن ابل ننسغ لل ن وخس هبننا ،وكننان هننذل إلظننل عتسهننا ،ألننأان مل اخألننض
للملدلن يف ذلقننا ،وال للتاننزس للن لخضب ن هبننا ،إ ننا خألمن هشنناك ،ولخألننض هشننا لو ننباب للن ضاننمدها للرولين ضإلا نريل
لتملدل .
اان اضإلنأ مننع للرولين يف دمهلننا ابعتن لا ولصننل تنس ليان  ،ويف ان ضانزس لمللت لن اناف من هنذل لالعتن لا ،لكن
اءتتم ملها ألسزا وخلف ذلك  .يف لو باب لل سأللن ولصنال إا ضنرك تنس ليان ولعت للنه  .ألتان من للانذلا
ابلدخان للن ادبننل ملهننا ،ان د ننا مننا ننأا ليا ن للب ننري ع ن مرضكننا للكبننرية ،ألنناألى لننه ولصننل ابالااب ن سون
لأتظاخ خس ليا  ،مث.مث دام ولصل م ودته ولعت ا ليا و تاه ،لسب س تاا اديدل.
ان هننذل للتإلاننري ،ال ااا ن للظ ن بننه كث نريلأ وال دتننسالأ ،وهننم إا لللبننن ادننرب مشننه إا ل نند ،يف ممضننم ال تتزننل
لللبن وال ي تح له.
ولقد اوضب ا باب خألمل هشاك ،بالف م للتإل سل ،ألال ااا إا ل مه ألسها م اديد هشا.
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ولءتتم مع للرولي لوءرى ،لل ضقمم هل ايما عتى لعت لا ولصل تس ليان  ،ولكشهنا ضلن و لالعتن لا إا ينرس
ولصل م دبل ليا بلد دمله ل اص يف مرضكا للكبرية ،مع ان هذق للقمس مل ضك  -كزا اض نمخ  -للماسندة للن
يرا ن وحبث ن يف تننس ليا ن  ،وال للماسنندة لل ن ودننع ألسهننا لالءننتالف ،ألننسزك لالأل نرتله ان دمننااي كثننرية كاأ ن
ض ننرح لتبب ننن ولملشادان ن يف ذل ننك ل ت ننس ،ألتتإل ننأ لآلخلف ،او تتت ننم اا ننا يبسل ن ن للقم ننس ولاته نناسل لملشادا ننني
ول اهاقم سون ان يدألع ذلك إا لعت لا او إا ما هم سوأه ،وإال ملا لاتزع لثشان يف اتق سخه.
اان ادبننل للننروليتني إذن يف ا ن ف مشهزننا ،ادبتهزننا ألسزننا يتلتننأ ابعت ن لا ولصننل تننس ليا ن  ،ولعتبنناخ هننذل لالعت ن لا
ا ا ا لتتازس  ،ولك األمهزا ألسزا ضقدماأه م ا باب لذلك لالعت لا.
يبقى لآلن ان ا نبا  -كزنا يقنما خاناا للقناأمن  -منمدإلل هنذل ،ألتنسس ا نهل وال ابلند عن لللزتسن للن ااولن
لاللت لم هبا م ان ادما لن هذل هم لءتساخي ،مث القل لللاف عتى للقاخ وا رتيح ،لسس هنذل أللنل من يريند ان يكنمن
صاسدا مع أإلاه ،امسشا لقسم لللتم.
يبقى إذن لوصلا يف مهز كزا اد  ،الن ضإلاري ليدث بلد ودمعه دند يكنمن ااسناان اصنلا لومنري  ،ألكسنم
حبنندث مننر عتسننه دننرون ودننرون ضشازعن ألسننه اينرلف كثننرية ولءتتإلن اينرلف كثننرية بننني متل ننا يف لالأت نناخ لننه وبننني
مارف يف لالأكاخ عتسه.
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لقنند مننر عتننى مننسالس لمللت ل ن اكثننر م ن ثالث ن عاننر د نران ،مل يتإلننأ مبخءننم لملننذلها لال ننالمس عتننى ضإلاننري ولانند
لتازستهم مشذ ادرب لللهمس بشاأقم واىت للسمم.
ألبني لعت لا ما لضإلق عتسه لوم  ،وبني لعت لا ما لءتتإل ألسه ،همة ول ل ال ميك خسمها او اوزها.
ولعتن لا تنس ليان للب نري ،هنمة اءنرى ال ميكن خسمهنا

وبني لعت لا لملتبناخبني من اصنباب للشنا ة
او اوزها.
وهلننذل ألننأان ال اأانند للسقننني يف هننذق لملاننأل  ،وال يف كثننري غريهننا من ماننا ل للتنناخيا لال ننالمل للننذي للبن ألسننه ومننا
ض لا عململ الت للمصما إا للسقني ،او ما هم دريا مشه ،امرل يف غاي لللار.
يكإلس ان ايرح خااي اخلق لودرب إا للقبنما من بنني آخلف م روان يف ممضنم منا ين لا دنابال لتببنن وللمصنما إا
أتا د اديدة ألسه  .و أكمن لسدل لم كام للببن يمما ما هم األمل واوا ابلقبما.
للتل اثقت عتى للقاخ  ،واءذ للكثري م ودته يف مقدمن عنذخي ألسهنا ،ا نا دند ضكنمن ضنروخي  ،واان ااناوا ان
اضب خااي او ابوارى أ م خاي ولن ادسزه عتى ا اه اديد غري للذي كان دا زا عتسه.
ولآلن اصل إا للابلا للذي ميثل للتكزت لل بسلس ملا بدا به :ما للذي يدعمين إا ضب للذي يقمم عتنى لعتن لا
ولصل تس
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ليا كأ اه لتازس لمللت ل ؟ ادمة يف هذل للراي ،ام ضلم يف لآلخلف لوءرى ؟
يبدو ان لومري ملا دد ادسل لءتساخي وسأللاين إا لوءذ هبذل للراي ،وضإلمسته عتى ملق.
ألأان مل ااد ألسزا ل تلرض ملك ،م آخلف منا ميكن لاليزئشنان إلسنه ،ألنامل تل يش تنأ من ءتن غرينا بنني لعتن لا
اأ نناخ عتننل بلنند بسلن ليان مللاوين  ،وبننني لمللت لن  :للإلردن للديشسن  ،ممضننم حبثشننا وجيزننع لالثشننني ن هننذق للتاننزس ،
ودد انداشا خاينه يف ممضنله هشناك ،ومل ااند ألسنه منا ي نتح ان يكنمن مقشلنا او دريبنا من لالدشنا لتتانزس  ،غنري ءتن -
كزا دت  -غريا وغري خؤي ن لن مل يابها للكثري م للتل ا ،ألقد داهبا للكثري م عدم للدد وعدم للمضمح.
وضاننزس لمللت لن ابعتن لا مننا ا لن عتسننه لومن  ،كزننا يننتهزهم لملتل ننبمن من ء ننممهم ،يشقمننها ان لومن مل ضكن
تزل عتى خاي ولاد يف دأن مرضكا للكبرية لسومز للقما برألمنه ولعت للنه  .ولقند اندانشا هنذق للندعمى ألسزنا نبأ،
ول عتاج إا إعاسة ما دتشاق هشاك.
كزا إأشا ال أانت سع لوءنذ بقنما لمللت لن يف ان ضانزستهم اناف من لعتن لهلم منا لءتتإلن ألسنه لومن  ،وأنه دنما ال
يدعزنه سلسنل ،ألنندعمى لعتن لا لمل تتننم ألسنه لسان أبدنمى من سعننمى ء نممهم ابعتن لا ل زنع عتسننه ألتتكاألنأ ليوتننان
وال ضرتاح اادلمها عتى لوءرى.
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مث لن امساف للإلرمل ولملذلها لال المس  ،مل أت م مإلهمم منبهم ول نع كناعت لا منا لءتتإلن ألسنه لومن  ،ألهنذل كنالم
ال يقما دسئاأ ،وأه يقما كل دلف ،ألهم او مثتنه ال ي نتح ان يكنمن عتزنا عتنى ألردن او منذها ،ولنسس منذها اوا
ابسعا ه ولالأتااب إلسه م مذها آءر.
اين ألردن او مننذها يرضننى ان يكننمن لمسننه ماننتقا من ممدننم غاين يف للاننل وللغزننمه ولالهبننام إا لينند للننذي ال
ميثل دسئاأ ،بل إا ليد للذي ميك لن يات دم ضدق ،كزا هل لياا ابلشاب لتزلت ل .
وال اااننب متوشبننا عتننى لمللت لن  ،وال بلسنندل عن لملش ننأ ،إذل دتن لن ألكننرة لعت ن لا مننا لءتتإلن ألسننه لومن وًاننك
لمللت لن ن هب ننا ،ولتاذه ننا ا ا ننا لتإلا ننري لال ننم ،ك ننل ذلك د نند ا نناف مت ننأءرل بل نند ان ص نناخ ه ننذل لال ننم عتز ننا عت ننسهم ال
يات سلمن ضغسريق ،وبلد ما اءذ ء ممهم يشب و م به ،ابعتباخق لعت لال ملا لضإلق عتسه لوم .
هشا ألكر لمللت ل يف ل ت دلم أإلس للانالح وسألنع ليةون مبثتهنا يف للنرس عتنى ل نمم  .ألتزناذل لعتن لا منا لاتزلن
عتسه لوم  ،ولسس لعت لا ما لءتتإل ألسه ،مناسلم للتإلنظ دنابال لتزلشسنني غنري منتص بملاند مشهزنا ،وملناذل لءتتإلن ألسنه،
ننممهم ننالاا يا ننت سلمن ه ننم لن
م نناسلم للتإل ننظ د ننابال لتزلشس ننني غ ننري م ننتص بملا نند مشهز ننا ،ومل نناذل ي ننرتك لمللت لن ن
ياتلزتمق بشإلس ليذمل ولملهاخة وسون لن يتكتإلمل ألسه اكثر م إاالا لإلظ حمل لإلظ.
مث أق اءرى لعرضها هشا ،بكل ضملضع ،ألأان ويف ادوس عتزل مل ااند للإللنل ( لعتن ا ) مانتلزال يف غنري لمللناين
لياس  ،ألقد ااف يف كالم
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لللننرب ( لعت ن ا ) للقننمم و ( لعت ن ا ) تاننهم او ا نرهبم ،ولك ن مل امسننع ( لعت ن ا ) خاي ألننالن او ألكننرق او ( لعت ن ا )
إ ننا لومن  ،إ ننا لملاننتلزل يف هننذل لمللن األلنناا اءننرى ك ( -هوننر ) او ( ضننرك ) او ( خألننض )  . .لخل  .ويكإلننل لن
للقرآن دد ل تلزل لإلنظ ( لعتن ا ) يف نبل مملضنع لنسس بسشهنا إال لالعتن لا مبلن لعتن لا لودن اص ( )1ألكسنم انرى
ل تلزاا للتإلظ هبذل لملل للذه  ،إذل ااز للتلبري ،م ء مم لمللت ل وم لمللت ل اأإلاهم
بلنند هننذل لللننره ال ا ننت سع بغننري لللشنناس لتبننأ ،إال ان اخألننض سننع ضتننك لآلخلف ،ألهننل يف أظننري اضننلم م ن ان
ض تح ا ا ا لتتازس .
وعتننل لآلن ان اعننره لل نراي للننذي لءرتضننه ،واان ال ازعننم لأننه ليننأ للننذي ال يقبننل أقمننا ولكشننه ابلقسنناه إا لآلخلف
لوءننرى ميثننل عشنندي األمننتها واانندخها ابالءتسنناخ وادرهبننا إا مننا ه ننم ملننروف م ن امس نناف للإلننرمل ولملننذلها لال ننالمس
لوءننرى للن لخضب ن امساؤهننا أبدن اص ملسشننني او بمدننا ع و مملدننم ملسش ن  ،ألالاننسل واهننل للاننش ول زاعن ول نملخج
وابدننل للإلننرمل ولملننذلها لال ننالمس يف لوصننما وللإلننرو  ،كا لإلري ن ولالدننلري ولل يدي ن وليشإلس ن وللانناأللس  .لخل ،كننل
هبالف دد ار امساؤهم عتى هنذق للقاعندة ،و ندس بملاند ممنا ذكنران ،ألتزناذل يكنمن لمللت لن واندهم ءناخاني عتسهنا
لسذها لمسهم بلسدل وبلسدل ادل يف للال ولالهبام اىت ( لعت لا ما لضإلق او ما لءتتإل ألسه لوم ).
____________________
( )8مخة للبقرة  000وللشااف  98 ،92وللكهم  86ومرمي  ،69 ،61وللدءان .08
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إن ولدلن لعت ن لا ولصننل تننس ليا ن  ،ولدل ن حمنندسة ولضننب ال تتتننم يف دننلف ع ن يبسل ن للمدننا ع لل ن انندس
امساف للإلرمل ولملذلها لال المس لوءرى ،وهلذل ألأان اخلها السنأ ابن ضكنمن للتإلانري لملشانمس ال نم لمللت لن ء مصنا ولن
هذق للملدل ضكاس ضكمن لوكثر دسمعا ولأتااخل لن مل ضك اكثرها أللال.
يماف إا هذل ان سع للذي اخءمل لتبا ولملصنل مل يشكنرول عالدن ولصنل ولض ناله ابيان وامنمخق تانه مث
لءتالأله مله بلد ذلك ولعت لله له.
ألنناعت لا ولصننل كزننا اخى ،هننم للننذي يإلاننر لشننا ل ننم لمللت لن  :ال لعت ن لا اأ نناخ عتننل وال لعت ن لا مننا لاتزلن او مننا
لءتتإل ألسه لوم للذي ال تدس وال يقما دسئا.
هذل هم للش م للذي اضإلأ ألسه مع للروليتني ولدبته مشهزا ،وهم للش م لملتلتأ ابلملدل ذلقا.
اما للش م لآلءر لملت ل أب باب لعتن لا ولصنل ،ألقند اعتشن خألمنل لنه من دبنل وبسشن ا نبابه ابلتإل نسل هشناك،
ودت ابلشاب ل وا مشهزا :لن هنذق للرولين ابل نمخة للن وخس هبنا ،ضبندو عناا ة ًنام لللون عن ضقندمي نبا ولاند
ملقما العت لا ولصل تس ليا  :عاا ة ع ضإلاري للابلا ،وعاا ة ع ضإلاري ممدم ولصل يف ض نديه لتانا ل،
وعاا ة  -وهذل هم لوهم  -ع ضإلاري لعت لا ولصل تس ليا بلد ذلك  .إ ا
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ضقمم عتى أل ل كامل بني لململدم ،وكأأك امام ماراس مل تا أتلسإلها وإءرلاها ،ال مملدم إأاناأس ينرضب بلمنها
ببلض ،ويإلار بلمها بلما.
ودت ن ابلشاننب لتثاأس ن  ،لن لءننتالف لل نراي يف دمننس وهننم امننر ماننرو ال ميك ن ان يبتننغ لعت ن لال ،وإال ملننا عرض ن
دمس وال كان تس وال سخه.
بلنند هننذق للشتسون للن وصننتتها يف خألننض لو ننباب للن ضاننمدها للروليتننان ضإلانريل العتن لا ولصننل تننس ليان  ،مننا
هم إذن للابا او لو باب لل اخلها لتإلاري هذق للملدل .
ول ن ايسننل هشننا ألقنند ايت ن يف بدلي ن هننذل لينندين ،الن ذلننك كننان ضننروخاي ،اليمنناح مننمدإلل للننذي لأتهس ن إلسننه،
أل با خايل ريلا يف هذق لو باب مبكندل منرة اءنرى ،ان هنذل خاي اخلق سانلدين ان جيندق للقناخ ءتسقنا ابلقبنما،
و سالدين اكثر ان تإل ق إا م يند من للببنن ،وللمصنما يف ذلنك إا منا هنم األمنل واكثنر دبنمال ،ألنايأ اخس ألسزنا
د د وألسزا كتب .
إن هذل للراي يقمم ،يف أظري عتى ان لعت لا ولصل تس ليا دد بقه لعت لا من أنم آءنر ،لعتن لا ذهن او
خواننل ،ل ننتغرمل ألننرتة خمبننا كاأن يميتن  ،دبننل ان يشتهننل بننرتك ولصننل تننس ا ننتاذق للاننسا ومإلاخدتننه لننه ،ألنناالعت لا هشننا
كان ءاً يبسلس لت مخ عزسأ ماتزر يف عالدا للراتني ،ال أللالأ مل والأ ااف اثر بلا مل يشتظر ألسه ولصنل انملب
ا تاذق ،ومل يتبني اىت مملضع لضإلاده او لءتالأله ألسه ،او لراي خآق ولصل
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يف اكم مرضكا للكبرية ءالم ألسه لآلءري  ،وليا أإلاه ءالإلهم دبته اني اعتل مرضكا للكبرية مشاألقا.
لقند كننان ليان د ننس دمين انألنذة ،وكننان تاننه او اتقتننه من ليتقنا لملاننهمخة يف للب ننرة ،وال بنند ان دمننااي
كثننرية ممننا كننان ياننغل للشنناه يف ذلننك لللهنند كاأ ن ض ننرح لتببننن ولملشادا ن  ،ولن آخلف لملانناخكني يف ليتق ن  -ومننشهم
ولصل  -كاأن ضتبناي بانأ ا وتتتنم نملف ألسزنا بسنشهم وبنني بلمنهم ،ام ألسزنا بسنشهم وبنني للانسا لو نتاذ ،إذ كاأن
ليتق مشلل ارل يات سع لياضرون ع يريقه ان يشادامل ما ياناؤون ويبندول منا ياناؤون ألسزنا يلنره هلنم سون ان ميتنل
عتسهم ألسه خاي ،إال ما كاأمل يقتشلمن ب ملبه ،وسون لن يكمن لالءتالف يف هذل للراي ممابا لرتك ليتق ولعت لهلا.
ألتسس يف لو باب لل ضامدها للروليتان ،إذن ما ميك ان يلخ لعت لا ولصل ويإلارق.
هذل ما ال ادك ألسه ،وهم منا سعناين إا خألنض ااند دن ريهزا ،ولكن منا ال ادنك ألسنه ايمناأ ،هنم ان ل نالف بنني
ولصل يبيدق عدس م اأ ناخق يف ليتقن وبنني ليان وللكثنرة من يالبنه واضباعنه ،دند بتنغ من لللزنأ اندل واند ولصنل
أإلاه ودد لبتلد ع ليا ال يف هذق للقمس او ضتك ألق  ،ألتنسس لنذلك من لومهسن منا يدأللنه إا مإلاخدن للانسا او
ما يدألع للاسا لن ي تا مشه لعتن لا تانه ،ولكن يف ل ن لللنام هلزنا ،ألكنرلأ وعقسندة ألكنان عتسنه ،ودند بتنغ ل نالف
هذل ليد ان يرتك ليتق ويلت هلا مكرهاأ او متاخلأ.
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هنذل هننم مش ننأ لودننساف :ألنرلمل ال بنند مشنه بلنند ءننالف يميننل ،هننم مننا ودننع لملصنل ومننا يقننع لغننري ولصننل ،لننم قسننأ
أإلنس للظننروف نملف كننان هشناك نبلا عن مرضكننا للكبنرية ام مل يكن  ،و نملف ءننالم ولصنل بنراي ألسهننا ام مل خيننالم،
ألز للغإلت ان يل ى هلذق لملاأل وادها كل لومهس وكل للشتا د لل ضرضب عتسها.
ودد يبكد ما أذها إلسه ،ان ولصالأ مل يرتك اتق ليا اني ضركها وادق ،وإ ا ضلبه آءنرون هنم اأ ناخق ومبيندوق
ألسها ،وهذل يل ان ولصالأ دد بتغ عشد ذلك م ل تقالا للراي ولالبتلاس ع ليا ما يتوناوز نرس لالءنتالف انما
لملاأل او ماا ل حمدسة مما كان مثاخ حبن يف ضتك لوايم ،ولن عدسل م زمال ه وخألاده يف ليتق دند لعنازول إلسنه وضبشنمل
آخلفق ،والإلمل مله سلءتها ما ميك ان أازسه للسمم كتت ماتقت  ،هلا ء ها للإلكري ل اص وهلا دساسقنا ل اصن لملتزثتن
بملصننل ،ومل يك ن يلمزهننا ل عننالن ع ن أإلاننها ككسننان ماننتقل إال ء ننمخة اء ننرية ء مه ننا اننني ضرك نمل اتق ن ليا ن
ولعت لمها ا سا ،لسبلإلمل مذهبا اديدل هم للذي عرف ألسزا بلد اب م ( لمللت ل ).
ألهذل ،وهذل وادق يف أظري هنم للنذي يإلانر ممدنم هنبالف يف لعتن لهلم اتقن ليان وللتبنادهم بملصنل اثنر لعت للنه
هلننا ،إذ مننا للننذي ينندعمهم إا ضننرك ليان عتننى االلن دنندخق ،ولعت للننه ولالأمننزام إا ولصننل لننم ان لومننر لدت ننر عتننى
رس لءتالف يف للراي بني ليا وبني ولصل
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اننما ماننأل مرضكننا للكبننرية ،وممدننم ليان ألسهننا ملننروف من دبننل هلننم ولملصننل ،ومل ينندأللهم ذلننك إا ضننرك ليان
ولعت لا تاه.
اال يل ن هننذل لأننه كننان هشنناك ل نناق او ء ن ألكننري ولانند ننع هننبالف بملصننل ،وكننان ادننمى عشنندهم م ن عالدننتهم
ابيا وارصهم عتى سولمها.
ودند يبكند ذلنك ايمنا ،ان ولصنالأ دند بندا بلند لعت للننه اتقن ليان يف إخ ناف سعنا م مذهبنه ل ديند و ديند مالحمننه
مبننا ميس ن ق ع ن للإلننرمل ولملننذلها لال ننالمس لل ن كاأ ن دا ز ن آأننذلك ،ولأننه اخ ننل للبلننمث م ن اصننبابه لتتباننري مبذهبننه
وللدعمة له وللمصما به إا كاأل اد اخ لللامل لال المل.
لق نند ك ننان م ننذها إ ننالمل كام ننل يف يريق ننه ون يق ننمم  .أله ننل ا ننت سع ان لدتش ننع لآلن ابن ولص ننال م ننا ض ننرك ت ننس
ليا  ،وال لتذ تاا ءاصا بنه ،وال ضبلنه لملبيندون ولوأ ناخ ،إال لسقنرخ ان مرضكنا للكبنرية هنم يف لآلءنرة مبش لن بنني
مش ل لملبم وللكاألر.
ولأه مل ير ل للبلمث إا اد اخ لال الم إال لتبديد مثمى هذل للبا س بسشهزا.
اما اان ألقد اوضب خايل مقتشلا به م زئشا إلسه ،ولك بلد ان ضتإلأ ملل ألسه او تتتنم و ( ضلتن ل ) و (ضلت لنه)،
ألذلك اأ لك ،ل اضع دسدل عتسه.
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الفصل الثاين
يف الكبرية والفاسق واملنزلة بني املنزلتني
يف للإل ننل للاننابأ كننان لينندين ينندوخ كتننه ضقريبننا عتننى حمنناوخ ثالث ن  ،ضتزثننل يف م ن تبا ثالث ن  ،هننل للكبننرية
وللإلا نأ ولملش لن بننني لملشن لتني ،ودنند آن لشنا ان أتننم هبنذق لمل ن تبا  ،مبتند ني ابلكبننرية للن كننان لالءنتالف يف ليكننم
عتى مرضكبها ،يف أظر يا إل كبرية م مبخءل لملذلها ،ببا يف لعت لا ولصل ودسام لمللت ل كإلرد سيشس متزس ة.
ألزننا هننل للكب ننرية لص ن الاا ،ومننا ه ننل للظننروف لل ن اثننري ألهسننا كقم ننس  ،وهننل كاأ ن ضلك ننس عشنند ذلك ممدإل ننا
سا سا ،ويف اي ل اق ؟
هننذق وغريهننا من لملاننا ل ،هننل للن ششاداننها يف هننذل للإل ننل ،إذ ان لالااب ن عتسهننا دنند ضاننهم يف ضإلاننري مملدننم
لمللت ل م عدس من لومنمخ للن كاأن مثناخ أن ل بنني متتنم للإلنرمل لال نالمس  .ومن هشنا ضنلز امهستهنا ،ومن هشنا أتاث
حماوالضشا لتمصما لا خاي ألسها.
ولشب نندا أبوا ه ننذق لملا ننا ل ولص ننتها لل ننذي ضإلرعن ن عش ننه ،وه ننل لملتلتقن ن ابلكب ننرية كز ن ن تح لل ننا سوخل يف ليس نناة
لال المس .
ألزاذل يل هذل لمل تح عتى واه للتبديد ؟
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لقد وخس للتإلظ يف للقرآن ب سغ لملإلرس ( كبرية ) وب سغ ل زع ( كبا ر ) يف اكثر من نمخة ( ،)1وضشاولنه لملإلانرون
واصننباب لملقنناال مشننذ يخيننا بلسنند  .ومننع ذلك ألإأشننا ال تننك عشننه اننىت لآلن غننري صننمخة مامدن و ملن غننري ولضننح
وال سدسننأ ،ضاننت سع ان ضكمأننه اأ ن لشإلاننك ،كزننا ا ننت سع ان اصننمغه اان لشإلاننل سون دسنند إال مننا يإلرضننه هننذل لملل ن
لللام لتإلظ.
وللكتنا للن بننني اينديشا ءننري دنناهد عتنى ذلك ،ألهننل ال ضتإلننأ عتننى ضلرينم للكبننرية يتننم دنتاقا ويننشظم مإلرسلقننا كزننا
هم للاأن يف لمل تبا للديشس لوءرى ،ألالكبرية عشد بلمهم ( كل مل س ألسهنا اند من ليندوس ) وعشند بلمنهم
لآلءر ( ما اصر عتسه لللبد م لمللاصل ) او ( منا كنان ارلمنا للسشنه ) وعشند غنريهم ( منا كنان من لمللاصنل دنشسلا بنني
لملاتزني وألسه هتنك ارمن هللا وهتنك للندي او ضمعند هللا او خ نمله ألاعتهنا ) او ( كنل ذأنا عظنم للانر للتمعند عتسنه
ابللق نناب ود نندسق او عظاننم ض ننرخق يف للما ننمس ) وعش نند آء نري ( ك ننل م ننا اوع نند هللا عتس ننه ابلش نناخ ) او ( ك ننل م ننا يا ننلر
ابال تهاأ ابلدي وعدم لالكرتلث به ) (.)2
وإذل كان لملاتزمن دد اءتتإلمل يف ديد للكبرية عن يرينأ ضلريإلهنا كزنا خايشنا ،ألنإ م اءتتإلنمل ايمنا يف ديندها عن
يريننأ ضلنندلس مننا يلتننل م ن للكبننا ر ،ألننذهبمل بننني م ن أ ن ا هبننا لا للننثالث او لوخبننع وبننني م ن صننلد هبننا لا مننا يقنناخب
للابلزا .
ويبدو ان للابا يف كل هذل لالءتالف ،يراع من اهن لا ان لملانتزني يف لل ندخ لووا ل نالم مل يكمأنمل دند
وصتمل بلد لا صساغ
____________________
( )8للبقرة  ،867 ،69وللشااف  78وللتمب  808وللكهم  69وللامخى  71وللشوم .70
( )0كتنناب للكبننا ر لتننذها ا مكتب ن للشقنناف ببغنندلس ص 1 ،6و ( عقمب ن اهننل للكبننا ر ) و للتسننن للاننزردشدي  717لملقدم ن بقتننم حمققننه
م ن إلى عبنند للقنناسخ ع ننا أاننر مكتبن للاننرمل ل دينند ببغنندلس ومقدمن كتنناب ( لل ولاننر عن لدنرتلف للكبننا ر ) البن اوننر ا اوا  8709ه-
ص 7ومننا بلنندها وضإلاننري للقننريا سلخ للكتنناب لمل نري  8971ج 9ص 891ومننا بلنندها ومملهننا للننرمح يف ضإلاننري للقننرآن لتاننسد عبنند لوعتننى
للاب ولخي م بل لآلسلب يف للشوم ج 1ص 861 - 868و .891 - 898
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ضلريم لتكبرية جيشنبهم وجيشنا من بلندهم لالءنتالف ألسهنا ويف ليكنم عتنى مرضكبهنا ،وإ نا كناأمل يشادانمن ودنا ع ا سن
مما يلتلوأه كنذلك  .ألزراتن لوبشسن لللقتسن كاأن ضبندو مراتن متقدمن ابلقسناه لا ذلنك لللهند ،ومل يبتغهنا لملانتزمن
إال يف زم يا.
كزا يرانع من اهن أأسن إا ان للكبنرية من لملإلناهسم للن ي نلا ديندها  .لأنك ضانت سع ان ضلنرف ،وبانهمل ،
هذق للكبرية او ضتك م للكبا ر :للقتل او للارد او للن ان ولكشنك منا ان ناوا صنساغ ضلرينم لتكبنرية كزإلهنمم ،انىت
ضاتاننلر لللون  .ذلننك ان لمللاصننل ولآلأم للن ضش ننمي ن هننذل لملإلهننمم من للكثننرة ولالءننتالف حبسننن ال ميكن ان
يمزها ضلريم ض زئ إلسنه ،كزنا دهنر لنك من ضلندس للتلناخيم وضبايشهنا ،وهنذل منا سألنع ااند اعنالم لالمامسن لمللاصنري
لا للقما ( لن لءتالف لللتزاف يف ضلريم للكبا ر وضلسسشها ال يراى زولله .)1( ) . .
عتننى لن هننذل لالءننتالف يف ضلريننم للكبننرية مل ميشننع للإلننرمل لال ننالمس دبننل لمللت ل ن  ،م ن دينند مملدإلهننا مشه ننا كننل
اابزا اسلق إلسه لاتهاسق وما امتته عتسه دروأله ،ألقد اخ ل ملخج يف غالبستهم وبتإل نسل ال يغنري كثنريل يف لل نمخة ،لا
ضكإلري مرضكا للكبا ر ولعتباخ اصباهبا متدي يف للشاخ ،مالإلني يف ذلك سع لملاتزني.
وخس لملرائن بت ننبسح إميننان لملاننتم مهزننا كاأن ذأمبننه ،مننا مل ضبتننغ للكإلننر  .وذهننا هننمخ لملاننتزني ننش ودننسل (
إمامس ) لا لعتباخ صااا للكبرية مبمشا لكشه ألا أ بكبريضه.
____________________
( )8هم للاسد عبد لالعتى لملم مي للاب ولخي صااا ( مملها للرمح يف ضإلاري للقرآن ) للذي ادران إلسه دبل دتسل لأظر ج 1ص.896
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ودمل ليا للب ري بشإلاده (.)1
واعتذخ لتقاخ م ل ت رلس جيرين إلسنه هنذل ليندين عن مملدنم للإلنرمل ولملنذلها لال نالمس من مرضكنا للكبنرية .
ألز بني هذق لململدم ولومساف لل ايتقتها ضتنك للإلنرمل ولملنذلها عتسنه ،يانتمدإل خاي ليان للب نري وإيالدنه ل نم
لملشنناألأ عتننى مرضكننا للكبننرية ،مننع بلنند مننا بننني لالثشننني وياننتمدإل اكثننر لن هننذل لال ننم مل يثننر اي لهتزننام لنندى لملنبلإلني
للذي مل يتواوزول صسغته للتإلظس  ،ومل يإلكرول ألسزا ميك لن يكمن ليا دد د دق واخلس للمصما إلسه م لءتساخق له.
لقد مر به هبالف لملبلإلمن ملوتني ،ألزشهم م اوخسق كزا ااف به للرولي سون مشادا او حبن ،ومنشهم من ناخ
لا أقنندق وضإلشسنندق ،مت ننمخل لن ليا ن اء ننأ يف ضاننزس مرضكننا للكبننرية ابملشنناألأ ،ون لملشنناألأ هننم للننذي يننب للكإلننر
ويلت لال الم وهم در م للكاألر.
ود ر اولئك ألتم يشادامل ومل جيهندول ،واء نأ هنبالف ألتنم يمألقنمل ومل ي نسبمل ،ألزنا كنان ليان لسوهنل لن لملشناألأ هنم
للذي يار للكإلر ويلتن لال نالم وهنم دنر عتنى لملانتزني من للكناألر لمللتن لكإلنرق  .ألهنل اخلس ليان دنسئاأ آءنر غنري

مننا ألهزننه لملبلإلننمن ،اننني خب ن بننني لخضكنناب للكبننرية وبننني للشإلننامل ؟ هننل اخلس لن ياننم ابلشإلننامل اه ن حمنندسة يتهزهزننا
ابخضكاب للكبا ر ؟ خمبا كان ذلك  .واخلين مم رل هشا لتومف لا ( خمبا ) ولالضكاف عتسها ،ألأان ال امتك للندلسل عتنى منا
ادما ،وإ ا هم خاي اخلق ،اء ا ألسه او اصسا ،ألادنرتلا لالصناب يف حبنن كهنذل دند ميشنع من للكتابن ألسنه ،و نا كتابن
ع ماه
____________________
( )8ضقدم مملدم للإلرمل م مرضكا للكبرية يف للإل ل للاابأ.
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ضماألر عململ كثرية ،ما هم مق مس وما هم غري مق مس ،عتى ضاميه صمخضه عل درون يميت .
ولآلن من هننل ل هن للن دنند يكننمن ليان عشاهننا واخسلهننا اننني خبن بننني لخضكنناب للكبننرية وبننني للشإلننامل ؟ هننل هننم
لملاتم لللاسي ؟ هل هم ل ملخج ،ام لملرائ  ،ام اه اءرى غري اولئك وهبالف ؟
ا ننتبلد اوال ان يكننمن ليا ن دنند اخلس ابملشنناألأ لملاننتم لللنناسي لملرضكننا لتكبننرية ،ألقنند ياننزى هننذل ماننتزا ألا ننقا
إبضاأل للإلاأ إلسه ،وهنم لمسنه لندى هنمخ لملانتزني من للانش وللانسل  ،او كناألرل كزنا هنم لمسنه عشند ل نملخج ،او غنري
ذلك م لومساف ،لك م غري ل نا لن يانزى مشاألقنا ون للشإلنامل ال ي ندمل عتسنه لغن وال سيشنا ،وال ميكن ان يكنمن
هذل بلسدل ع ليا  ،وأه ال ميك ان يكمن بلسدل عز هم سون ليا ملرأل ابلتغ وابلدي .
وكزا ل تبلد لملاتم لللاسي ،ألزا ادش أعدو خاي ليا إذل اان ل نتبلد ل نملخج ممنا اخلس ابال نم ،ألزنا كنان
هننبالف مشنناألقني يف سيننشهم ،وال منندلهشني يف عقسنندقم  .لقنند كنناأمل م ننبري ولضننبني ألسزننا يبمشننمن  .ألتهز ن للشإلننامل ال
ضتوه إلسهم وال ض دمل عتسهم.
مث ان ليا ن مل ياننزع عشننه لأننه مسننى ل نملخج مشنناألقني ،مننع ل ننم دنند لخضكب نمل للكبننا ر بقتنناهلم لملاننتزني ول ننتبالا
سما هم وامملهلم ،دريبا مشه ويف مديشن للب نرة  .وكنان يإلنرته لن يندعمهم ابملشناألقني ،للت لمنا مشنه ابال نم للنذي عنرف بنه
مرضكا للكبرية.
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كذلك ال اد ليا كان يريد لملرائ برايه ذلك ،ألتسس ألسزا يقمله لملرائ  ،م عندم عند لللزنل ان فلأ من لالمينان
للذي ال ضمر مله مل س  ،ما ميك لن يازى أإلاداأ وصاابه مشاألقاأ ،وهم بتأءريق لللزل وعدم عدق من لالمينان ،جيسن
ضزشا لخضكاب للكبرية  .وم اااز أللالأ مث ايق ألال يازى مشاألقاأ.

دند ضشكنر ضانندس ل نملخج وضانامح لملرائن  ،ودند ضنشقم عتننى اولئنك منا ازهقنمل من اخولح ومنا ا ننالمل من سمناف ،وضشلننى
عتننى هننبالف مننا اابانمل من ارمننا اننني ايزلنمل للإلاننامل يف عإلننم هللا ( ،)1لكشننك ال ضاننت سع ان ضشلتهزننا مبننا هننم بلسنند
عشهزا وما لسس م مذهبهزا.
ماذل بقل إذن مم جيمز ان يكمن ليا دد د دق يف ضازسته ابملشاألأ غري للات للقا ز آأذلك.
ألهل اخلس ليا هذق للات وعشاها ،اني خب بني لخضكاب للكبرية وبني للشإلامل ؟
اما اان ألأمسل لا هذل للراي واخابه ،ولك اأ ان أتءذ به ولن ضرألمنه ،منا سمن ال امتنك للندلسل عتسنه ،ومنا سلم
مستل وضراسبل ال ي تبان سلسال وال يلمضان ع سلسل ،ولسس لدي يف لملمضم إال ( خمبا ) لل اضمكأ عتسها.

واصننل اءنريل لا للشق ن للن ا ننل هبننا لينندين ع ن للكبننرية ،وهننل لملتلتق ن ب بسل ن لالءننتالف اننما مرضكبهننا وهننل
كان يلكس ممدإلا سا سا لتإلرمل ولملذلها لال المس لمل تتإل ألسه.
____________________
( )8وللقننما مشاننمب ل ينند ب ن عتننل لأظننر ألمننل لالعت ن لا ويبقننا لمللت ل ن لقاضننل للقمنناة قسننأ أل نبلس ننسد  -للنندلخ للتمأاننس لتشاننر 8916
ص 001ويبقا لمللت ل الب لملرضمى ص.86
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ال يبدو لومر كذلك ،ألاالءتالف يف مرضكا للكبرية  -كزا خايشا  -ال يلكس اي ممدنم سا نل وال يت نل بنه،
وإ ا هم لءتالف يف دأن م دبون للدي  .ذلك لن مإلهمم للكبرية لل يدوخ اما مرضكبها لالءنتالف ،هنم مإلهنمم
سي حب يت نل ابالمينان وللكإلنر ول شن وللشناخ ،وهنل لوءنرى مإلناهسم سيشسن ال ضت نل ابلاسا ن  ،و نا ال ضت نل حبسناة
لالأاان للدأسمي  ،بل حبساضه بلد لملم .
ولقد خايشا هنذل ولضنبا يف سنع للتلناخيم للن وضنل لتكبنرية ألتنسس بسشهنا ضلرينم ولاند خينرج عزنا ذكنران لسندءل
يف اا للاسا .
اي هم لملل للاسا نل يف لءنتالف يش نا اصنال كزنا دتشنا عتنى لالمينان وللكإلنر وللثنملب ولللقناب  .هنل مرضكنا
للكبننرية م ننبم ام كنناألر ،واي ن ننسكمن مكاأ ننه يف لآلءننرة ،هننل ننسشلم هشنناك جبش ننا ل تنند كزننا ي ننشلم لمل ننبم للكام ننل
لالميان ،ام سملاه لللقاب للذي يملاه لللقاب للذي يملاه للكاألر ،ام دلف آءر غري هذل وذلك.
ألايدين ع للكبرية كز تح ،وع مرضكبهنا ولالءنتالف بانأأه بنني للإلنرمل ولملنذلها ،اندين عن امنمل  ،وال
ميك ل ممل ان يكمأمل ممضمعا سا سا او ممضمعا لتاسا .
هكذل كاأ للكبرية عشدما اثري  ،وعشدما لءتتإل للإلرمل ولملذلها لال المس يف ليكم عتى مرضكبها.
مل يك للابلا  .هل مز للثمخة عتى مرضكا للكبرية ام ال مز ،ومل يك لالءتالف يف هنذل ،خغنم ان لألرتلضنه ال
يغري م يبسل لملمضم ،
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ولكن للانبلا ولالءننتالف كنناان سل زننا :مننا هننم اكننم مرضكننا للكبننرية إمينناان او كإلنرل ،اي مننا هننم مكاأننه واين
مثملق بني لملبم وللكاألر بلد لملم .
وهلذل ألز ل أ خب للكبرية ،وهل مإلهمم إمياين ألرسي ،مبإلهمم ثمخي او ممدم سا ل.

ننسكمن

وهننذق مملدننم للإلننرمل لال ننالمس ءننري دنناهد عتننى مننا أقننما  .لقنند بنندا ضتننك للإلننرمل بتبدينند مملدإلهننا من للاننت
مشننذ ودن مبكننر يف لال ننالم ،بلسنندل ع ن للكبننرية ومبل ن ا عشهننا ،بننل ودبننل لن ض ننرح كزاننأل خيتتننم ألسهننا لل نراي بمد ن
يميل.
ودد بتغ هذق لململدم عشد بلمها اد للثمخة ومحل للاالح.
أخ ل ملخج مشذ زم عتل ،ول تزر ثمخلقم اىت زم لللبا سني.
وأخ للاسل بلد عتل ،ول تزر ثمخلقم اىت زم لللبا سني.
أخول دبنل لن ض ننرح ماننأل مرضكننا للكبننرية ،ودبننل لن خيتتننم ألسهننا للنراي ،مث أخول بلنند لن يران لملاننأل ولءتتننم
ألسها للراي.
() 1
أخ للذي كاأمل يلتلون مرضكا للكبرية كاألرل وخيتدوأه يف للشاخ
() 2
وأخ للذي كاأمل يلتلون مرضكا للكبرية مبمشا ألا قا بكبريضه
وأخ للذي كاأمل يلتلوأه مبمشا كامل لالميان (.)3
أخ كل هبالف ،مع لءتالف مملدإلهم او ضشادما م مرضكا للكبرية ،سون ان دس هذق لملانأل منملدإلهم من للثنمخة
او ضبثر ألسها ،وذلك لابا
____________________
( )8وهم ل ملخج كزا مر.
( )0وهم للاسل .
( )7وهم لملرائ ودد أخول مع لياخث ب ريد ل ادلل اولءر لللهد لوممي ول تزر للثمخة مندة ناوز لللانر نشمل انىت دتنل دا ند للثنمخة
لياخث عام  801ودناخ نريضه اهنم بن صنإلملن وكناأمل دند دناخكمل ايمنا دبنل ذلك يف ثنمخة زيند بن لملهتنا ضند لومنميني عنام  820اأظنر أتخينا
لب لوثري ج 6املسث ش  820يف مقتل ي يد ب لملهتا ص.762
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باننس هننم ان للكبننرية ماننأل إمياأسن ضتلتننأ اب شن وللشنناخ ولملننبم وللكنناألر وللثننمخة عزننل سا ننل سأسننمي يتلتننأ ابلاننت
ولملمدم مشها.
عتى لن للكبرية ،وهل كزا دت  ،ماأل إمياأس ألرسي  ،دد ضبدو وكأ نا لكتانب يابلنا متتإلنا آءنر ضرضكبهنا للانت
وض دخ عشها.
وخمبا كان هذل وخلف ما ذها إلسه بلض للكتاب م للرب بني للكبرية وبني للثمخة (.)1
ودد يل ز خايشا يف يبسل للكبرية ان ألمس لا للرولي لل يذكرها لملبخءمن ولملبلإلمن يف للإلرمل ع للابلا للنذي وانه
لا ليا للب ري باأن مرضكا للكبرية ،لشرى لن كاأ ًثل ممدإلا او ألكرل سا سا او امرل يت ل ابلات وليكم.
و ننأثب أ ننها كزننا اوخسضننه لمل نناسخ ( سءننل ولانند عتننى ليا ن للب ننري ألقنناا اي إمننام للنندي لقنند دهننر يف زماأشننا
اع يكإلرون اصباب للكبا ر وللكبرية عشدهم كإلر خيرج به ع لملتن وهنم وعسدين ل نملخج و اعن يرائنمن اصنباب
للكبا ر وللكبرية عشدهم ال ضمر مع لالميان بل لللزنل عتنى منذهبهم لنسس خكشنا من لالمينان وال يمنر منع لالمينان مل نس
كزا ال يشإلع مع للكإلر ياع وهم مرائ لوم ألكسم كم لشا يف ذلك لعتقاسلأ (.) )2
ألالابلا يف هذق للرولي يبدا بلباخة ( اي إمام للدي ) وهنم أندلف ال سا ن ألسنه وال منا هنم درينا من للاسا ن  .اأنه
ل تغاث سيشس ضلل ع دتأ للاا ل م امر يتلره له للدي او يمدك ان يتلره له ،وهلذل مهد له
____________________
( )8وم هبالف للدكتمخ لمحد حمزمس صببل للذي يرى ان ل ملخج اعتشنمل ضكإلنري ألاعنل للكبنرية ،لتلينر ثنمخلقم ضند ليكنم لومنمي ،منع إن ثنمخل
ل نملخج مل ضشق ننع مشننذ ءرانمل يف صننإلني عتننى لالمننام عتنل  -ودبننل اكننم لومننميني  -ول نتزر ماننتلت عتننى لمتنندلس ذلنك ليكننم لبتنندلف من اوا
ءتإلا هم ملاوي  .ألهم مل يكمأمل ابدل حباا لا للكبرية ،يتم تمن هبا لتلير ثمخلقم ضد للات  ،وهل دد نبق للكبنرية ولءنتالف آخلف للإلنرمل يف
مرضكبها  .اأظر كتاب للدكتمخ صببل ( يف عتم للكالم  -لمللت ل ) أار سلخ للثمخة لللربس لت باع وللشار بريو ا ءاما  8919ص.98
( )0لملتل وللشبل لتاهر تاين ج 8ص 61ولملشس ولومل لقاضل للقماة ص 1ويبقا لمللت ل الب لملرضمنى ص 7ولوءنريلن يبندآن للنشص ب-
( خوي ) بسشزننا للننشص عشنند للاهر ننتاين للننذي يننشقالن عشننه يبنندا ب ( -سءننل ولانند ) سون ( خوي )  .واك ننرخ مننا ننبأ ان الاظتننه م ن أتءننر
للاهر تاين م اسن لل مان ابلشاب لقاضل للقماة ول تبال ان يشقل هذل ع للاهر تاين لملتأءر عشه.
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هبذل للشدلف للذي يالرك ،ال ب إل لملابوا ألق ( إمام للدي ) وإ ا ب بسل للقمس لملابوا عشها ايما.
مث ميمل للابلا هكذل (  .لقد دهر يف زماأشا اع يكإلرون اصباب للكبا ر وللكبرية عشندهم خينرج هبنا عن لملتن
وهم وعسدي ل ملخج ) ألالابلا إذن وكزا مهد له للشدلف ،يدوخ انما ضكإلنري اصنباب للكبنا ر من لملانتزني ،وهنم امنر
خيننص للنندي يف لل ننزسم ،اننىت يف لولإلنناك لملاننتلزت ( ضكإلننري وكبننرية ومتن ) ألإ ننا الإلنناك دتزننا ض نناسألها يف غننري مسنندلن
للدي .
( و اع ن يرائننمن اصننباب للكبننا ر وللكبننرية عشنندهم ال ضمننر مننع لالميننان بننل لللزننل عتننى مننذهبهم لننسس خكشننا م ن
لالميان وال يمر مع لالميان مل س كزا ال يشإلع مع للكإلر ياع وهم مرائ لوم ألكسم كم لشا يف ذلك لعتقاسل).
هشننا ايمننا ال أ نناسف غننري الإلنناك ( لالميننان واخكننان لالميننان وللكإلننر ولل اعن ولملل ننس ) للن هننل من اءننص دننبون
للدي اىت لكأأك ضقرا كتااب يف لللقا د.
ولكن بننني للننذي يكإلننرون وللننذي يرائننمن ،يبنندو ولضننبا ل نناق للاننا ل يف خألننض مننا يننذها إلسننه لل رألننان ،ولل نراي
للذي يريد ل ت دلخق م ليا  ،اني يات ر ( لالمنام ) لن يظهنر اكنم للندي للنذي ينتهم لل نرألني اب نروج عتسنه:
ل ملخج لملتادسي بتكإلريهم صااا للكبرية ،ولملرائ لملتااهتني بت بسبهم إمياأه.
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ومل يك ليكم للذي ي زع ألسه للاا ل ويرامق إال للم بني اولئك وهبالف.
أل ننسغ للانبلا كزننا اوخسقننا لمل نناسخ ،وكزننا خايشننا ،صننسغ بلسنندة عن للاسا ن  ،بقنندخ درهبننا من للنندي ولض نناهلا بننه .
ويبكنند هننذل لن للاننا ل عننره خايننني لإلننردتني من لملاننتزني يف مرضكننا للكبننرية ،لننسس بسننشهم للاننت  ،ولننم كننان للا نبلا
يتمننز ملن او ل اهننا سا ننسا ،مننع للاننت او ضنندها ،الكتإلننى بلننره اانند لل نرايني ومل جيزننع بسشهزننا ،مننع خألمننهزا
مل ناأ ،او لك ننان خاي للا ننت اانند لل نرايني يف لود ننل  .ذل ننك لن ص ننسغ للا نبلا اب ز ننع بننني أل ننردتني ما ننتزتني ومقابت ن
خايسهزا ،ضمال ابن لالءتالف حم مخ بسشهزا يف امر خيص لللقسدة.
هذل ع صسغ للابلا ،اما للذي واه إلسه للابلا ألهم ليا للب ري ،ااد ا زن للندي واعالمنه يف ودتنه  .خانل
عرف بمخعه وزهدق وبلدق ع للاسا  .ذكرول لأه كان يقما ابلقدخ مث ضركه.
ألاملا ننبوا مل يك ن سا ننسا إذن وال للا نبلا ،وللإل ننرمل لال ننالمس مل ضك ن يف ااا ن لا ضت ننك ( للكب ننرية ) لتا ننسسس
مملدإلها واألكاخها  .لقد كان لديها ما هم ( اكل ) يف اا لل رل عتى لمتدلس لوخه لال المس كتها.
ألزاننأل للكبننرية وللانبلا عشهننا ولالءننتالف يف مرضكبهننا مل يكن كزننا ذكنران ،مش تقننا من ممدننم سا ننل وال خلالننا
ملمدم سا ل ابلشاب لتإلرمل ولملذلها لال المس .
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ألهل خيتتم لومر ابلشاب لتزلت ل ؟ هل ما لملمدم م مرضكبها م ممدنم إميناين حبن  ،لا ممدنم سا نل او
ميثل خااي او ل اها سا سا ؟
ال ادن ذلنك ،ألتنسس لندى لمللت لن ممدنم يف مانأل مرضكنا للكبنرية غنري منا خايشنا عشند للإلنرمل لال نالمس لوءنرى .
بل خمبا كان ل اأا لالمياين هلا اوضح لدى لمللت ل مشه لدى للإلرمل لوءرى.
وما إءالشا أ زع يف بسنان ذلنك ،أبكثنر ممنا دالنه داضنل للقمناة ،وهنم يلنره لتكبنرية ولملمدنم من مرضكبهنا ( ولعتنم
لن هذق  -ماأل مرضكا للكبرية  -ماأل درعس ال اا لتلقل ألسها و ا كنالم يف مقناسير للثنملب ولللقناب وهنذل ال
يلتم عقال.)1().
اخاين اوضننح من هننذل للكننالم ي ندخ عن إمننام من ا زن لمللت لن  ،وهنم ال يشإلننل ل اأننا للاسا نل لتكبننرية ولملمدننم
م ن مرضكبهننا ألق ن  ،بننل يشإلننل لن ضكننمن هننذق لملاننأل ءاضننل لتلقننل اصننال ،ألهننل ماننأل تننص للث نملب ولللقنناب ،يف
لآلءرة يبلا.
وليأ لن داضل للقماة مل يشإلرس مبمدإله هذل م مرضكا للكبرية ،وإ ا كان يبكد لوصل للذي دام عتسه لالعت لا.
ألهذل ولصل ب ع ناف ،زعنسم لمللت لن ومب نس منذهبهم ،هنل دناا وهنم تناج عزنرو بن عبسند يف مانأل للكبنرية دبنل
لأمننزام لوءننري إلسننه ،دننسئا يتونناوز ألسننه لملننبم وللكنناألر وللإلاننأ  .لا مننا خيننص للاسا ن او يتلتننأ ابلاننت ولملمدننم
مشها(.)2
____________________
( )8درح لوصما ل زا ص.871
( )0يبقا لمللت ل ص 71ولملشس ولومل ص.62
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وهل اوز لمللت ل  ،مشذ ولصل واىت داضل للقماة للذي عرضشا خايه ،ادين لملبم وللكاألر وللإلا أ ؟!
ول ا دث ع لمللت ل بلد داضل للقماة ،ألتسس هشاك ما ياتبأ ليدين عشدهم.
لا هشننا اأتهننى م ن انندين للكبننرية وأتقننل لا انندين آءننر ي نرضب هبننا وال يكنناس يشإلننك عشهننا ،هننم انندين هننذل (
للإلا أ ) للذي لخضكبها.
ألز هم للإلا أ ،ما ضلريإله ،ما اكزه ،ما هم ممدم للإلرمل ولملذلها لال المس مشه ؟
لغ  ،يلرف للإلاأ أبأه ل روج ع للالف ،ألسقاا ألاق للريب ع دارها وللإلأخة ع اورها إذل ءرا عشه.
امننا لص ن الاا ،ألننان للإلاننأ يل ن ل ننروج ع ن ياع ن هللا بكإلننر او بل ننسان ،وللإلا ننأ هننم ل نناخج ع ن ياعتننه أبي
مشهزا ،ألالإلاأ هبذل لالعتباخ اعم م للكإلر وا ل ،وأه يتشاوا للكإلر ألسزا يتشاوا م ملاص وآأم.
وإذل ع ن ضركشننا للكإلننر للننذي ميثننل لل ننرف لوبلنند لتإلاننأ وخيمننع يكننم ءنناص م ن بننني م نناسيقه ،وإذل ع ن ضركشننا
صننغاخ للننذأمب للن مل يتإلننأ عتننى ملسنناخ ولضننح هلننا  .ألننان للإلاننأ ساننغل عشد ننذ كننل هننذق لملانناأل لل ميتن بننني للكإلننر
وبني صغاخ للذأمب ،مما لص تح عتى ضازسته ابلكبا ر ،ويكمن للإلا أ ابلتايل هم مرضكا لي مشها.
وادششننا مل أننشس بلنند لل ننلماب لل ن ولاهتشننا ،وع ن عنناوا دينند للكبننرية ،نملف ع ن يريننأ ضلريإلهننا او ع ن يريننأ
ضلدلس للكبا ر ،ألرب للإلاأ
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ابلكبننرية وضلريننم للإلا ننأ أبأننه مرضكبه نا ،مننع عنندم لضإلادشننا عتننى ضلريننم للكبننرية لل ن لخضننب هبننا ،ل ن يكننمن إال ضلريننم
هما او مبا يابه ل هما.
ومننع للتاننزس يرا ن للكبننرية ،او ابواننرى لخضكبهننا دمننستني اء نريني ،ضتلتننأ لووا مبك ننان مرضك ننا للكبننرية ب ننني
لملننبم وللكنناألر ،اي هننل يبقننى يف مش ل ن لملننبم بلنند لخضكابننه للكبننرية ،ام يشتقننل لا مش ل ن للكنناألر ،ام لا مش ل ن اءننرى
بسشهزا ،وهم ما عرف ب ( -لملش ل بني لملش لتني ) للذي ضلتلق غالبس للرولاي با لأإل اا ولصل ودسنام لمللت لن كزنا
ذكران.
وضتلتأ للثاأس حبكم هذل للذي لخضكا للكبرية ،هل هم اكم لملبم ام اكم للكاألر ،ام اكم آءر بني لالثشني.
اصننبح لننديشا إذن ثننالث دمننااي مرضب ن ببلمننها ،ومرضب ن كتهننا ابلكبننرية :لال ننم ولملش ل ن وليكننم ،ألزننا هننم ممدننم
لملاتزني مشها ؟
و شبدا أبوا ضتك للقمااي وهل لملتلتقن ابال نم ،ودند نبأ ان دتشنا :ان لملانتزني خب نمل بنني للإلانأ وبنني للكبنرية،
وإ م ايتقمل ل م للإلا أ عتى مرضكبها  .لك هذل للقما ل يكمن سدسقا عتى إيالده ،ألهشاك ألرد م لملاتزني عتنى
لودننل هننم ل نملخج ،ال يلرألننمن هننذق للتاننزس وال تتنناامن إلسهننا ،لاننبا باننس هننم ا ننم يلتننلون سننع لملاننتزني م ن
لملذلها لوءرى كإلاخلأ ،اىت م مل يرضكا للكبرية مشهم ،ألكسم يازمن م لخضكبها اب م سون ل م للكاألر(.)1

____________________
( )8يكإلل لتأيسد خايشا يف ل تغشاف ل ملخج ع ل م للإلا أ ولملش ل بني لملش لتني ان ضقرا ما يقمله يالا ليأ عبند هللا بن تن للكشندي من زعزناف
لالابضننس إانندى للإلننرمل غننري لملتانندسة من ل نملخج ،بلنند ل ننتسال ه عتننى للننسز ننش .( 809من زف ألهننم كنناألر ومن ننرمل ألهننم كنناألر ومن دننرب
ل زر ألهم كاألر وم دكل يف اأه كاألر ألهم كاألر ) . .

86

ولقد بأ ان دتشا ان لملااأل بني لالميان وللكإلر هل م للمسأ عشد ل ملخج حبسن ال ضانزح مبب ن بسشهزنا لمسهنا
للإلاننأ ،هننذل من اناسن  ،ومن اناسن للثاأسن ألننان ألردننا كبنريل بننني ممدننم للاننسل لالمامسن وللاننش اكننل للإلننرمل لال ننالمس
وامهه ننا ،وب ننني ممد ننم لمللت ل ن يف ممض ننم لال ننم ،خغ ننم لضإل ننامل لل نرألني عت ننى لوء ننذ ب ننه ،ألالا ننش وللا ننسل لالمامس ن ال
ي تقننمن ل ننم للإلا ننأ إال ممنناألا ال ننم لملننبم  ،ألتننسس للإلا ننأ عشنندهم صننشإلا ألثننا لا ااأننا لملننبم وللكنناألر ،لساننتقل
اب ننم ءنناص بننه ،كزننا يننذها لمللت ل ن  .لأننه مننبم وابمل يف مش لتننه م ن لالميننان ،مل يرتكهننا ومل يإلاخدهننا لا غريهننا ،لكشننه
مبم لخضكا مل س ألهم ألا أ مبل سته ،يلادنا بقندخها ينمم للقسامن  .هلنذل بقنل لمسنه كزنا كنان ،مبمشنا منع إضناأل منا
ياري لا صدوخ لملل س عشه وهم ل م للإلا أ.
امنا لمللت لن ألننريون يف للإلا ننأ صننشإلا ألثننا ماننتقال عن لملنبم وعن للكنناألر ،وجيلتمأننه يف مش لن و ن بسشهزننا  .وهلننذل
ألقنند لدت ننرول يف ضاننزسته عتننى للإلا ننأ وانندق سون إضنناألته لا لملننبم  ،ممننا ياننري لا ل ننتقالله عشنندهم ،ءالألننا لتاننش
ولالمامس م للاسل .
وهننا ع ن دنند وصننتشا لا للقمننس للثاأس ن لملتلتق ن مبكننان مرضكننا للكبننرية ومش لتننه للم ن بننني لملش ن لتني :مش ل ن لملننبم
ومش ل للكاألر.
واوا ما يالاظ هشا ،ان ألكرة للم هذق ( لملش ل بني لملش لتني ) مل يبتدعها لمللت ل او ولصل عتى وانه للتبديند،
ومل يابقمل إلسها ،وإ ا ضبلمل ألسها لوابضس م ل ملخج للذي كاأمل يلتلون ( كإلاخ هذق لوم -
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يلشمن بذلك مالإلسهم م لملاتزني  -برلفأ م للارك ولالميان ول م لسامل مبمشني وال ماركني ولكشهم كإلاخ )(.)1
ألاوابضس كزا ضرى ،بقمل ولصال ولمللت ل لا للقما ابملش ل بني لملش لتني ،اني دنرخول لن لمل نالم هلنم من لملانتزني
لسس مبمشاأ وال ماركا لكشه كاألر ،اي يف مش ل و بني لملبم ولملارك  .كل منا هشناك لن ولصنال وهنم يتبن للإلكنرة،
دد بدا للذي ياغتمن مرلك ها  .إذ كاأمل عشد لالابضس لملارك ولملبم وللكناألر ،ألاصنببمل عشند ولصنل لملنبم وللكناألر
وللإلا أ  .اما ألكرة للم يف ذلقا ،ولملش ل بني لملش لتني ،ألقد بقس كزا هل مل ي را عتسها ضغسري.
لك لوهم م لال م للذي أ تقه عتى مرضكا للكبرية ومن مكاأنه للنذي التشناق و ن ا بنني لملنبم وللكناألر ،هنم
ه له ،وإال ألأي دسز ضبقى لال م إذل ارسانق م اءص لملزمه وهم ليكم.
ليكم للذي ش
وهذل ما يقمسان لا للببن يف للقمس للثالث ولوءرية وهل لملتلتق حبكم مرضكا للكبرية عشد لمللت ل .
ألإذل كنان لتزنبم اكنم ملنروف ،ولتكناألر اكنم ملنروف ،ألزنا هنم ليكنم للنذي نسبدس ملن امسسشناق ألا نقا ودبتشنا
ان يكمن صشإلا ماتقال ،مع كثرة لمللاصل لل يمنزها للإلانأ ولءنتالف ء مخقنا كزنا ذكنران ؟ هنل هنم اكنم للقاضنل
مننثال ام اكننم دنناخب ل زننر ام اكننم للشادن ام اكننم البننس ليريننر وللننذها ام اكننم منرضكا للكبننا ر لوءننرى ،وكننل
ذلك يازى ألاقا ومرضكبه ألا قا ،ولكل اكم خيتتم ع لآلءر  .ذلك اأشا لم ولألقشا لن يكمن للإلا أ
____________________
( )8للإلرمل بني للإلرمل ص 68واصما للدي لتبغدلسي ايما ا اوا  8901ل تاأبما ج 8ص 770وألسه يشاا ذلنك لا للشوندل من ل نملخج
ال لا لالابضننس ومقنناال لال ننالمسني ج 8ص 818وأتخيننا لملننذلها لال ننالمس ظزنند ابننم زهننرة ص 11ولملتننل وللشبننل ج8ص 876وكانناف
لص الح للإلشمن لتتاأمي لملب ا لمل ري لللام لتتنألسم ولل باعن وللشانر  8967بتبقسنأ للندكتمخي ل إلنل عبند للبنديع وعبند لملنشلم ة اانشني
ص 887وخغبن لآلمننل من كتنناب للكامننل لاننسد بن عتننل لملرصننإلل ا اوا  8909ج 1ص 062ولالخدنناس لا دمليننع لوسلن يف اصننما لالعتقنناس
ص.719
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ليال اكثر م اكم ولاد عتى مل س ولادة :اكم للكاألر للذي ألرأله ،واكم للظامل للذي جنهتنه ،واكنم للإلا نأ
للذي لءرتعه لمللت ل .
امامشا إذن أتسوتان يقنمسان إلسهزنا أظنر لمللت لن لتإلا نأ ولعتبناخق صنشإلا مانتقال يف مقابنل لملنبم وللكناألر :ان يكنمن
ِ
مللاص متتإل اكم ولاد ولن يكمن ملل س ولادة اكثر م اكم  .وكال للشتسوتني مرألمض .
ألهل هشاك م بسل أتواوز به هذل لالدكاا للذي سأللشا إلسه لمللت ل ؟
يبدو يل إأشا أات سع ذلك إذل دتشا لن لإلظ للإلا أ ،دأأه دأن لولإلاك لملاابه لوءنرى كالظنامل وللإلناار ول ا نر،
يإلسد رس للذم للشادا ع لخضكاب للكبرية ،ولك سون ديد اكم ملرضكبها.
ألهننذق لولإلنناك ال ضتمننز اكزننا حمنندسل كنناملبم وللكنناألر ،وإال لتلنندس لواكننام بتلنندسها ،مننع لأننه لننسس هشنناك
إب ننا غننري ل شن وللشنناخ ،تكننم أبوالمهننا لتزننبم وابلثاأسن عتننى للكنناألر ،وال امنناك اءننرى لآلء نري م ن ألا ننأ وألنناار
وضاا لخل.
وو ننا كننذلك يف ساللتهننا عتننى لملل ننس مننع عنندم دينند ليكننم عتسهنا ،انناز لن ضمنناف لا غريهننا سون ءننمف م ن
للمدننم يف للتلنناخه ،ألسقنناا مننثال كنناألر ألنناار ،وذلننك ون للإلنناار ال اكننم حمنندسل لننه ألس اننى م ن ضلاخضننه مننع اكننم
للكاألر ،ويف أإلس للمد ألاأه يتمز للذم لملتالزم الدرتلف لمللاصل للذي يااخك ألسه للكاألر (.)1
و ننمص للإلا ننأ ألاأننه ال خيننرج عزننا دنندمشا  .ألهننم ال يتمننز اكزننا حمنندسل وال يبلننم صننشإلا ماننتقال لا ااأننا
لملبم وللكاألر ،ءالألا لتزلت ل
____________________
( )8يالاظ ان هذق لولإلاك دند ل نتلزتها لملانتزمن ال لتداللن عتنى لخضكناب مل نس ملسشن  ،بنل لتداللن يف غالنا لواسنان عتنى نتمك منذممم
سيشا او اءالدنا ،ألكثنريل منا ضنرى الإلناك ( للظنامل وللإلا نأ وللإلناار ) ضنرتسس يف مايبناقم مإلنرسة او متتابلن  ،مماهن ملن ضقناا لنه ألنرسل كنان او اعن
سون ان يق دول كبرية بذلقا ،بل إ ا لا للاا وللذم ادرب ،اىت اأك ضات سع.
لال نتغشاف عن اي لإلنظ مشهنا من غنري ان يتنأثر لمللن لمل تنمب  .وال ياننتقسم ذلنك ألسزنا يتلتنأ ابلإلا نأ ،إال يف االن ولاندة هنل ان ابءنذ ابينند
لوعتننى لتكبننا ر وللننذي ي ننل لا للاننبلزا كزننا خايشننا  .ألهننذل لللنندس ميك ن ان يمننم اكثننر مننا ياننتماا للننذم م ن األلنناا لالأاننان سيشننا واءالدننا
وي ننبح ابلتننايل ل ننتلزاا لإلننظ للإلا ننأ ألسهننا  .ولقنند خايشننا بلننض ذلننك عشنند لبن اوننر يف كتبنناق ( لل ولاننر عن لخضكنناب للكبننا ر ) للننذي عنند ألسننه
اخبلزا و بلا و تني كبرية ،وبقل عشدان ما تان وثالث الكزاا للابلزا  ،وما اد لوأللاا لل ضاتماا للذم تتواوز كثريل هذل لللدس.
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للذي اع مق لمسا واكزا ءاصني ،ألاأتهمل م ذلك لا للشتا د للغريب لل خايشا.
وللقرآن للكرمي ءري ما يل ز خايشا ذلك ،اني جيزع بني للكإلنر وللإلانأ وللكناألر وللإلا نأ يف ممضنع ولاند ،ولنم كنان
لومر ءالأل ملا ع بسشهزا.
ل ننتزع مننثال لا لآلين  12من ننمخة للتمبن ( ل ننتغإلر هلننم او ال ضاننتغإلر إن ضاننتغإلر ننبلني مننرة ألت ن يغإلننر هللا هلننم
ذلك أب م كإلرول ابهلل وخ مله وهللا ال يهدي للقمم للإلا قني ).
ألاآلي ضبدا بمصإلهم ابلكإلر وضشتهل بمصإلهم ابلإلاممل ،ولم كان للإلا أ صنشإلا مانتقال عن للكناألر ولملنبم  ،يشإلنرس
حبكم ءاص ،كزا يذها لمللت ل  ،ملا ااز ان يازى للذي كإلرول ،ابلإلا قني ،مع لءتالألهم يف لل شم ويف ليكم.
وكذلك لآلي  16م أإلس للامخة ( وال ض ل عتى ااد مشهم ما ابدل وال ضقم عتى دلق ا نم كإلنرول ابهلل وخ نمله
وماضمل وهم ألا قمن ).
ألهننبالف للننذي كإلننرول ابهلل وخ نمله ،ضاننزسهم لآلين ألا ننقني ال كنناألري  ،مننع ا ننم كزننا ضش ننأ لآلين أإلاننها ،كإلننرول ابهلل
وخ مله ،ولال م للذي يانتبقمأه بإللتهنم ذلك هنم للكإلنر ال للإلانأ ،ألنإذل لألرتضنشا ،منع لمللت لن  ،لن للإلا نأ ميثنل صنشإلا
ماننتقال واكزننا ماننتقال ،الاتزننع يف دن ص ولانند صننشإلان متتإلننان ،وضلننره يكزننني متتإلننني ،وهننم أإلننس للإلاعننل
وأإلس للإللل ،ولكشا ابلتايل امام متلاخه يقمسان إلسه مذها لمللت ل كزا خايشا.
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وال ءالص لشا م هذل للتلاخه إال مبا ددمشا م ان للإلاأ لإلظ ذم ال ياتقل حبكم ءاص ،دنأأه دنأن غنريق من
الإلاك للذم لوءرى ،ولذل ااز إضاأل للإلا أ لا للكاألر ،سون ءاس للمدم يف ضلناخه بنني اكزنني متتإلنني لكنل
مشهزا  .ولشإلس للابا ي دمل عتى لملبم ايما ،ألسقاا لتزبم للذي يرضكا كبرية :اأه مبم ألا أ بكبريضه.
لك عدم ديد ليكم ال يل عدم وامسق ،ألهذل ال ميك ض مخق ،إال اويشا بني لملنبم للنذي مل يرضكنا مل نس
وبني لملبم لملرضكا هلا ،وهذل دتم يف ااد ااأبسه وضاوسع عتنى لمللاصنل يف ااأبنه لآلءنر  .كنل منا يلشسنه ذلنك ،لن
ليكننم هشننا لننسس حمنندسل وال ولانندل بننل يقنندخ بقنندخ لملل ننس  ،ألتكننل مل ننس ( كبننرية ) اكزهننا للننذي يشا ننبها ،م ننع
مالاظ لن هذل ليكم ال ميك ان يكمن يف اي ااا ل تمس يف للشاخ وهنم منا اعند لتكناألري  ،و إال ناويشا هنذق لملنرة،
بني لملبم للذي مل يرضكا إال مل س ولادة يف اساضه وبني للكاألر للنذي مل يلنرف لالمينان ألقن  .وهنذل ايمنا دتنم يف
ا؛س ااأبس ننه مبا نناولة لمل ننبم ابلك نناألر ،واغ نرلف يف ااأب ننه لآلء ننر ابمللاص ننل  .ألز نناذل ننسزشلك لآلن م ن لال ننتزرلخ ألسه ننا
وللدولم عتسها ،ما سلم ل تنمس يف للشناخ م نريك انىت لنم لخضكبن يف اساضنك كتهنا كبنرية ولاندة ،ولن يتغنري هنذل لمل نري،
ملف لدت ر عتسها ام اضإل إلسها كبا ر اءرى (.)1
ود نند ننبأ ان دتش ننا :لن للا ننش وللا ننسل لالمامس ن ي ننذهبمن لا ء ننالف ه ننذل ،ألاالمي ننان عش نندهم ه ننم لوص ننل ابلشا ننب
لتزبم لللاصل ،وهذل لوصل ال يتغسه إال للكإلر ( )2اما لملل س لل ض دخ ع لملبم وال ضبتغ للكإلر
____________________
( )8لأظننر ألسزننا خيننص ءتننمس للكنناألر يف للشنناخ ولأق ننا عقنناب لملننبم لللاصننل وءرواننه مشهننا ،اين لالدنندلم يف عتننم للكننالم لتاهر ننتاين ص616
واول نل لملقنناال يف لملنذلها لمل تنناخل لتزإلسنند ص 61وض نبسح لالعتقنناس لمل بننم منع اول ننل لملقنناال لتزإلسند ايمننا ص 029 - 021ولالخدنناس
لا دمليننع لوسل ن يف اصننما لالعتقنناس ومننام ليننرمني ل ننمي ص 719ومننا بلنندها ولالدت نناس ألسزننا يتلتننأ ابالعتقنناس لتاننسا لل م ننل ص 890و
 026واص ننما لل نندي للب نند للق نناهر للبغ نندلسي ل ت نند لووا ص 067 - 060وص  069 -061واص ننما لل نندي لتبن ن سوي ص 878و  871و
 067ودننرح مملدننم لالجيننل لتورانناين ج 7ص  076 -077ودننرح رينند لالعتقنناس لتلالم ن ليتننل ص 068وللإل ننما لملهز ن يف أتلسننم لوم ن
لتاننسد عبنند لياننني دننرف للنندي اانند اكننل عتزنناف لالمامس ن يف للل ننمخ ليديث ن  8991م بل ن للإلردننان صننسدل 8772ه -ص 79ودننرح
للشاإلس لتدكتمخ عبد لملتتك للانلدي ا اوا بغندلس  8911ص 862ولاتزنا ل سنمش لال نالمس عتنى غن و لملل تن ول هزسن البن للقنسم ضلتسنأ
زكنراي عتننل يم ننم ص .886وخغننم لضإلننامل اهننل للاننش ولالمامسن عتننى ان للتأبسنند يف للشنناخ هننم لتكنناألري ءاصن سون لملننبمشني من منرضكا للكبننا ر،
أل ننسالاظ ان اه ننل للا ننش جيسن ن ون ان يلاد ننا لمل س ننع إبسءال ننه للش نناخ وإأبن ن لللاص ننل إبسءال ننه ل شن ن  ،كز ننا يظه ننر ذل ننك من ن لود ننلري يف مق نناال
لال ن ننالمسني ج 8ص 700ول ن ننمي يف لالخدن نناس ص 718ولالجين ننل يف لململدن ننم دن ننرح ل ران نناين ج 7ص 076ولب ن ن للقن ننسم يف لاتزن ننا ل سن ننمش
لال المس ص.886
بسشزا يقت ر لالمامس عتى املز لللإلم ع لللاصل وإسءالنه ل شن  ،وذلنك منا يظهنر من لالدت ناس يف لالعتقناس لت م نل ص 028و  026ودنرح
ريد لالعتقاس لتبتل ص 060وللإل ما لملهز للبد لياني درف للدي ص.79
( )0مقناال لال نالمسني ص 700وللإلننرمل بنني للإلنرمل ص 080واصننما للندي لتبن سوي ص 066ومت نر دنرح لللقسنندة لل باوين ص 19ودننرح
للشاإلس ص 869ولاتزا ل سمش لال المس عتى غ و لملل ت ول هزس ص.886
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ألتقابتهننا لللقمبن للن ننتمدع عتسننه ،ألهننم ألا ننأ مبننا لخضكننا من مل ننس ً ،سسن ل لننه عزن مل يرضكبهننا ،ولكشننه يبقننى ضننز
ااد صشإلني ال ألن هلزا هم صشم لملبمشني.
وإءنناا مننذها للاننش وللاننسل يف ممضننم للإلا ننأ ادننرب لا ليننأ ولللنندا ،واوا اال يإلننرا إبميننان لملننبم لكبننرية
ض نندخ مشننه ،ولالميننان ال يلن للل ننز من للننذأمب ،ألإهنندلخ لميننان لملننبم وأننه لخضكننا مل ننس  ،اننىت لننم امسستهننا كبننرية،
مف ل يبقى عشدك يف سل نرة لالمينان إال لل نإلمة من لملانتزني  .مث لن لللندا يقتمنسك اال ضتغنل إمينان نشني ينملا،
ااهد ألسها لملبم وصل وعزل كل ما هم م تمب مشه ،مبل س صدخ عشه وإن مل يتا عشها.
وألسزننا خيننص ل ننمخلج ،ألقنند ننتإل لالدنناخة لا ل ننم ال يلرألننمن ضاننزس للإلا ننأ ل ننباب لل ن بسشاهننا هشنناك ،وهلننذق
لو باب ايما ألا م ال يلرتألمن له حبكم ءاص ،غري ما خيمع له للكاألر م ذلك.
اما لملرائ  ،ألال تكزمن عتى للإلا أ بغري اكم لملبم  ،إذ لملل س ال ضمر عشدهم مع لالميان.
وأ ننل لآلن لا لمللت ل ن لل ننذي تكز ننمن عت ننى مرضك ننا للكب ننرية اب ت ننمس يف للش نناخ كالك نناألر ،ولك ننشهم خيإلإل ننمن عتس ننه
لللقاب ألال خيملمأه لشإلس عذلب للكاألر وإ ا للذلب اءم.
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ويظهننر ان لمللت ل ن اءإلق نمل هشننا ايم ناأ ،ألننان ليكننم لل نذي دننرخوق ملرضكننا للكبننرية ال يقابننل لملش ل ن بننني لملش ن لتني لل ن
وضلمق ألسها وال يتشا ا ملها.
ألزرضكننا للكبننرية للإلا ننأ هننم عشنندهم يف مش لن بننني مشن ل لملننبم وللكنناألر ،وهننذل يقتمننل ان يكننمن اكزننه كننذلك
بننني اكزننل لملننبم وللكنناألر ،لك ن مننا دننرخق لمللت لن يف هننذل للاننأن امننر آءننر :ا ننم خيتنندون للإلا ننأ يف للشنناخ ويانناووأه
ابلكاألر م هذق ل ه  ،اما دمهلم ابن عذلب للإلا أ اءم م عذلب للكاألر ألزنا ادشنه نسغري كثنريل بلندما ءتندوق يف
للشاخ.
ملاذل ال يلكامن للمضع ألسذها مرضكا للكبرية للإلا أ ،وللذي هم مبم اصالأ ،لا ل ش  ،لكشه تنرم من للتزتنع

بكننل ألنسم اهننل ل شن ممن مل يرضكبنمل مل ننس يف اسنناقم او لخضكبمهننا ويبنمل عشهننا دبننل لملننم  ،بنندالأ من تتسنندق يف للشنناخ
كالكاألري مع تإلسم عذلبه ع عذلهبم.
او ان ياننامل للإلا ننأ لا للشنناخ ،ولك ن ال عتننى ننبسل ل تننمس ألسهننا ،وإ ننا لتزنندة لل ن ضاننتت مها لملل ننس  ،اننىت إذل
امماها خيرج مشها لا ل ش  ،إذ لن للإلا أ مبم يف لوصل كزا دتشا ،لكشه منبم لخضكنا مل نس  ،ألاللندا يإلنره ان
ضكمن لللقمب بقدخ لملل س  ،اىت إذل ما ل تمألس  ،عاس للإلا أ لا ل ش  ،ول ضكمن كذلك مع تتسدق يف للشاخ.
السس هذل ادرب لا ليأ ولللدا للذي يبلم لوصل للثناين لتزلت لن  ،وللنذي يانتزدون لمسهنم لآلءنر مشنه ألسقناا (
لللدلس ) او ( اهل لللدا وللتماسد ).
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امننا ل تننمس يف للشنناخ ،ألننال ميك ن ان يكننمن مقننابال لتزش لن بننني لملش ن لتني للن اءننذ هبننا لمللت ل ن  ،ولعتننل م ن اخو مننا
وصل إلسه للإلكر لال المل يف هذل لملسدلن.
لقد لأ تأ لمللت ل م ء أ ،انني مسنمل مرضكنا للكبنرية ألا نقا واءرانمق مبل نس ولاندة من سل نرة لالمينان ،لسولتنمل
مشه صشإلا ماتقال ع لملبمشني ،يف مش ل بسشهم وبني للكاألري  ،مع لن ضتك لملل س او للكبرية دند ال ضكنمن ذل ء نر
خغم لال م ،ألالكبرية كزا خايشا ،لص الح يمم م لمللاصل ولآلأم ما ال ا ر له.
وهنذل ل ننأ يف لال ننم اننرهم لا ء ننأ يف ليكننم ،ولا دتننم كبننري ايقننمق مبن مسننمق ألا ننقاأ ،عشنندما ءتنندوق يف للشنناخ
مبل سته ضتك و اووق ابلكاألر م اسن ل تمس ألسها.
اء ننأ لمللت ل ن لذن م ن اهتننني :اء ننأول لبتنندلف اننني الت نمل مرضكننا للكبننرية للملانندة يف مش ل ن بننني مش ن ل لملننبم
وللكنناألر ،ولء ننأول لأتهنناف اننني نناوزل يف ليكننم عتسننه ،اننىت هننذق لملش لن للن ء ننمها لننه ،لس تنندوق يف مش لن يف للشنناخ
هل لا للكإلر وللكاألري ادرب كثريل مشها لا لالميان ولملبمشني.
مث مننا هننل انندوس تإلسننم لللقمب ن ؟ وهننل ننس بأ أإلننس للت إلسننم عتننى اصننباب للكبننا ر كتهننم ؟ وهننذق تتتننم
ء ننمخة ودنندة وال جيزلهننا إال مننا ذك نران م ن ضم ن ها بننني انندي للكإلننر وصننغاخ للننذأمب  .ام س ننشم للإلاننامل م ن
اصباب للكبا ر يف للشناخ اصنشاألاأ اءنرى ،تتتنم عقمبن كنل صنشم من لل نشم لآلءنر ،منع ل نم يبلإلنمن صنشإلا ولاندل
عشد لمللت ل اب م ولاد ويف مش ل ولادة (.)1
____________________
( )8واالاظ ان لمللت ل يف ممضم ضش يه هللا وأتويل لآلاي لل ضمهم للتابسه بسشه وبني لالأاان ،دد اصابمل يف لملشهد ولكنشهم مل ي نسبمل سل زناأ يف
للت بسأ.
اأظر إلسهم وهم تاولمن ان يإلارول لال تملف يف دما هللا ضلاا يف مخة يه  ( 9 -للرمح عتى لللرش ل تمى )
لقد اخلسول ان يإلرول م للتابسه للذي يلشسه لال تملف ابملل ليانل لمللنروف ،كا نتمى عتنى ألر نه او عتنى سلبتنه ،ألمدلنمل يف للتانبسه وألسزنا هنم دنر
م للتابسه.
لقد دالمل :ان مل لال تملف هشا ،هم لال تسالف وضربمل مثالأ لذلك.
من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن غ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننري ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننسم وسم من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرلمل
د ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننتمى با ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر عت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى لللن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرلمل

وخغم ا م مل جيدول يف كل للتغ لللربسن  ،عتنى نلتها ،غنري بسن ولاند ياتانهدون بنه يف أتيسند خايهنم  .ألنإين ال اسخي منا للإلنرمل من اسنن للتانبسه
بني لال تملف ليال للذي جيدق لمللت ل يف لآلي للقرآأس للاابق وبني لال تملف مبل لال تسالف للذي يريد لمللت ل ضإلانري لآلين بنه ،ألإلنل كنل مشهزنا
ضابسه ومل اال ،لسس للثاين لمللت يل مشهزا أبدل وضمااأ م لووا.
ولكن لمللت لن اضنناألمل لا هننذل للتاننبسه ،مننا ال جيننمز ان يمصننم بننه هللا  .ألاال ننتسالف عتننى للاننلف يلن اأننه كننان لغننريي او مننع غننريي ألاغت ننبته او
اءذضه ،كزا ضإلنتح مديشن يف انرب  .ألهنم هبنذل ،يشتق نمن من دندخة هللا ،ويثبتنمن اأندلسلأ لنه ادندم مشنه ،كناأمل ميتكنمن منا ال ميتنك ،مشنه  -لللنرش -
ألا تما عتسه واءذق مشهم.
السس هذل ما يقمسان إلسه ضإلاري لمللت ل  ،وهم ضابسه يماف إلسه لأتقاص م ددخة هللا ،وان هشناك منا مل يكن ميتكنه اوالأ ،ومنا كنان يف نت ان غنريق
مم هم ا بأ يف للمامس مشه ،وهذل ما خيالم ،كزا اد  ،ال اصل لمللت ل ألباا ،بل لوصل لملارتك لكل للإلرمل لال المس ولكل لملاتزني؟!
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وهكذل د لمللت ل دد اء أول يف لملشهد مث اء أول يف للت بسأ.
وادشن اضننرك ليكنم لآلن لتقنناخ بلند ان اوضننب خاينل يف ممضننم يانتبأ ان يشاداننه اصنباب للنراي ويندلمل مبننا
لديهم ألسه.
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الفصل الثالث
الدور السياسي للمعتزلة
عاصر لمللت ل  ،لبتدلف م أاأقم اول ل للقرن للثاين لهلوري ،عدسلأكبريلأ م للثمخل .
ويف هذل للإل ل للنذي ء نته لتبندين عن أانايهم للاسا نل ،ااناوا ان اضبنني سوخ لمللت لن يف ضتنك للثنمخل ،
دساسة او مااخك .
ودبل لال رت ناا يف هنذل ليندين ،اخى من للمنروخي ان ااندس منا اعشسنه ابلندوخ للاسا نل ،انني ا ندث عن سوخ
سا نل زاعن مننا  .ألزن دننأن هننذل للتبدينند ان جيشبشنا للكثننري من ل تن  ،وللكثننري من ل ننأ للنذي ننق ألسننه بلننض
للذي كتبمل يف هذل لملمضم .
ألأان اد د ابلدوخ للاسا ل ،للتلامل مع اادلث للل ر ولملااخك ألسها ولتاذ ممدم مشها.
ذلك هنم للندوخ للنذي اعشسنه ،انني ا ندث عن سوخ سا نل لتزلت لن او لغنريهم  .امنا ضقسنسم اندث سا نل نابأ
وإصدلخ اكم ألسه ،أتيسدل او خألما ،ألهذل رس خاي يف ادث ال ماناخك ألسنه ،يمدنك ان يكنمن عزنل منبخ  ،حمايند او
متل ا حباا للظروف.
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ولآلن ،وبلنند هننذل للتبدينند ،مننا هننم سوخ لمللت لن ألسزننا عاصننرول من ثننمخل كاأن ًثننل اضن م اانندلث ذلننك للل ننر
لهلا د لملم رب.
و أكتإلل م ضتك للثمخل مبا ذكرق ااد ادهر منبخءل لمللت لن ولملندلأللني عنشهم يف ودتشنا هنذل :للندكتمخ ة عزناخة
للذي أاا إلسهم يف ضتك للثمخل سوخل مهزا وااساان اامسا وواسدلأ (.)1
أكتإلل إذن هبذق للثمخل  .امنا للثنمخل لوءنرى ،عتنى ء مخقنا ،ألنأن ادند لملتل نبني لتزلت لن  ،بنل انىت لمللت لن
اأإلاهم ال جيرؤون عتى لسعاف سوخ هلم ألسها او للقما مبااخك يف اادلثها.
و أضشاوهلا حباا ضاتاها للتاخخيل مبتدائ بثمخة زيد ب عتل (.)2
ثمخة زيد:
وابندا كزننا دتن بثننمخة زينند بن عتننل ( )3عننام  880ضنند للاننت لوممين وعتننى خا ننها هاننام بن عبنند لملتننك  .وهننل
للثمخة لل ااوا للدكتمخ عزاخة ان خيتع عتسها م عشدق خسلف مل ضتباه ومل ضلرأله ،ومل يلرأله هلا كنل من كتنا عشهنا عتنى
لمتدلس أتخيا يميل.
وا نناخ ألننأبني :اأشننا لكننل عنندس همين ثننمخة م ن للثننمخل  ،ال بنند ان أاننتشد إا بلننض ليقننا أ لو ا ننس هلننا  .ألهننذق
ليقا أ وادها هل لل ضازح ابن أ م ثمخة ما بمصم ما ،وإال ألت يكمن اسدثشا غري ضالا خنند بنه لآلءنري .
ويف ذلك م مابولس للتأخيا ما ال ياد حبزته إال مل يتااوى لديه ان يقاا :صاسمل او كاذب.
____________________
( )8اأظننر ل ن ف للثالننن م ن مم ننمع ( لال ننالم وألتاننإل ليكننم ) ع ن ( لمللت ل ن وللثننمخة ) لل بل ن للثاأس ن  -أاننر وضمزيننع لملكتب ن لللاملس ن ببغنندلس
.8916
( )0وهم ما اءذ به للدكتمخة عزاخة يف كتابه لملذكمخ ولن كان ددم ثمخة عبد هللا ب ملاوي عتى ثمخة ي يند بن للملسند خمبنا ال نتزرلخ لووا لا عنام
 809اي بلد ثمخة ي يد لل مل ضاتزر غري ادهر ز
( )7اب لياني ب عتل ب ا يالنا من اابة للمنسم لمللنروألني يف لال نالم ومن األمنل لهلنا سني يف ع نرق سيشنا وزهندول ودنواع وأنبال ولند يف
لملديشن عننام  19وألسهننا اممننى اساضننه دبننل ان يشتقننل لا للكمألن لننسلت ألسهننا ثمخضننه ضنند ليكننم لومننمي يف زمن هاننام بن عبنند لملتننك  .ودنند لأتهن
للثمخة بقتته وصتبه عام 800ه.-
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ذلك هم لملقساه ،وهم ما شتت مه هشا يف حماول للتلرف عتى همي ثمخة زيد ،وبلدها ابلشاب لتثمخل لوءرى.
ألزا هل ليقا أ يف للثمخة لل يدي ؟
م هذق ليقا أ ما يتلتأ برااا للثمخة وداسقا مث اهريها لل رك وأخ وداضت .
وم هذق ليقا أ ما يتلتأ ابوهدلف ولملباس لل انس هبا ودام لتبقسقها.
ومشها ما يت ل ابلظروف لالدت اسي ولالاتزاعس لل كاأ ا دة آأذلك.
ألهذق ليقا أ وغريها هل لل ًشح للثمخة مستها ل اص لل ًس ها ع غريها م للثمخل .
ويف ضمف ذلك ششادا ثمخة زيد.
ولشبدا اوال بقاسة للثمخة وخااهلنا للنذي وخس امسناؤهم ألسهنا ( )1ألنأان ال ااند بنني كنل للنذي ضنرسس امسناؤهم يف هنذق
للثمخة ،ولادل م لمللت لن  ،منع ان وانمس دن ص او د نني يف صنإلمألهم  -عتنى لألنرتله ذلنك  -ال يغنري من يبسلن
للثمخة وال يإلار أبكثر م ان هذل للا ص ( لمللت يل ) دد داخك ألسها ،ال بمصإله ملت لسناأ يف ثنمخة ملت لسن  ،بنل كزانتم

عنناف للظتننم وكننرق اهتننه ،مث خاى ثننمخة دامن ظاخبتننه ألاأمننم إلسهننا ،سون ان ينندأللها لالأمننزام إلسهننا غننري مستهننا لللامن يف
حماخب للظتم ،ممثالأ ابلات للقا ز آأذلك.
____________________

( )8د امساف هبالف يف للكتا لل ضلرض لثمخة زيد واأظر عتى ل مص ( ثمخة زيد بن عتنل ) لشناال اان أانر مكتبن للشهمن ببغندلس ا
اوا  8966ص 826ومننا بلنندها ولينندل أ للمخسين يف مشادننا ا زن لل يدين م ننما ج 8ص 890يف مكتبتشننا ومقاضننل لل ننالبسني و للإلننرج دننرح
و قسأ للاسد عبد للرزلمل لملقرم لملم مي ا اوا للشوم  8971ص 802وما بلدها.
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ولسس هنذل بندعاأ يف ثنمخة زيند  .ألإلنل كنل للثنمخل للن دامن يف لال نالم وغنري لال نالم دندمياأ وانديثاأ ،مل يكن من
دننروا للثننمخل  -للكبننرية مشهننا عتننى ل ننمص  -ان يكننمن سننع لملشمننزني إلسهننا وللثننا ري ن لمل هننا م ن مننذها
ولاد وألكر ولاد ،هم مذها للثمخة وألكرها.
ولكن مالشننا أننذها بلسنندل يف للتزنناه ليونند ولو ننباب لتبدينند همين ثننمخة زينند وأإلنل للاننز لمللت لسن عشهننا ،وبننني
ايننديشا للنندلسل للننذي يغشسشننا عن نملق ،ألهننذل مب ننس لالعتن لا وزعننسم لمللت لن  :ولصننل بن ع نناف ،ودنند عاصننر للثننمخة مشننذ
بدلايقا لووا واىت للقماف عتسها مبقتل زيد  .هل لسعى ولاد من لملنبخءني ألقن  ،اأنه ل نهم ألسهنا بانسم اولانان او
سعا للسها او ايدها أبي دكل ،ومل يك بلسدل عشها إال بقدخ لملااأل بني للب رة وبني للكمأل .
وهذل عزرو ب عبسد دسه لمللت ل وزعسزها للثاين بلد ولصل ،ودد عاصر هم لآلءنر ثنمخة زيند ومل يكن بلسندل عشهنا .
اي ن سوخق ألسهننا ؟ منناذل كننان يشتظننر لالأظزننام إلسهننا او  -يف لودننل  -ل عننالن ع ن ممدننم ولضننح يف أتيسنندها وللنندعمة
اي عذخ واي او .
لاللتبامل هبا ،إذل ضلذخ عتسه هم ،لاللتبامل هبا
كسننم شإلاننر ممدننم زعسزننل لمللت لن من ثننمخة ملت لسن  ،وملت لسن ءال ن كزننا يقننما للنندكتمخ عزنناخة  . .إال إذل اخلس
ا ا ءال م اي اثر ملت يل ،ألهل ذلك اخلس ؟! مث اي وصم سدءرق لتثمخة ،لنم دناخك ألسهنا ولصنل وعزنرو ،بلندما
التها ملت لس ءال سون مااخك مشهزا وال سعم وال أتيسد.

99

هنذل عن خانناا للثنمخة وداسقننا  .ولنسس ألننسهم ملتن يل ولانند كزنا خايشننا ( )1ألنإذل لأتقتشننا لا اهريهنا ،للننذي ثبتنمل مننشهم
وداضتمل ألقتتمل او درسول او للذي أكثمل او تتإلمل وغدخول  .ألأ م مل يكمأمل غري اهري للكمأل لللتمي .
أخول دبننل زينند ،ودبننل ولصننل وعزننرو ولمللت ل ن  .أخول مننع لياننني وأخول بلنند لياننني  .ولض ننت ثننمخلقم مشننذ ذلك
ضاتد وضاتلل اسشاأ ،وضملم وتزد اسشا.
وللكمأل داعدة للثمخة ومارح اادلثها ،هل ذكر ا ا عرأل لالعت لا يمما يف أتخخيا ،انىت عشندما دنمي امنر لالعتن لا
ولدتد وضبشته للات لياكز يف ود ما.
وكزا مل يك بني للثنا ري وال بنني دناسقم من هنم ملتن يل ،ألإأشنا ال جنند بنني لملبناس للن انس هبنا ثنمخة زيند وسعن
إلسها ما ميك ان يلكس أظرلأ ملت لساأ م دريا او بلسد.
ألهننذق للثننمخة ،دننأ ا يف ذلننك دننأن للثننمخل لال ننالمس لوءننرى ،كاأ ن ضتب ن بلننض لملبنناس لللام ن ن كالنندعمة لا
لللزننل بكتنناب هللا و ننش أبسننه ،وهننل مبنناس يت تننع إلسهننا وياننلى لت بسقهننا لملاننتزمن كاأل ن عتننى لءننتالف مننذلهبهم
وألردهم  .وهلذل كاأ دلاخل  -صاسدا او كاذاب  -ضرألله كل للثمخل  ،اد به للشناه و زنع املنه لملانتزني من
لل مل م ،وأه دلاخ سع لل مل م.

سنع

____________________
( )8يكإلل إن داضل للقماة يف لملشس ولومل ولب لملرضمى يف يبقا لمللت ل مل يذكرل يف يبقاقزا ولاندل من دناسة للثنمخة وخااهلنا منع ل زنا و نلا
سل رة لالعت لا لتمم م مل يك ملت لسا ومل يلرف لالعت لا يف اساضه ومل ي إله ااد به.
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ولا ااأننا هننذق لملبنناس لللام ن وبلنندها ،أتاث عنناسة لملبنناس ولوهنندلف لوءننرى ل اص ن بكننل ثننمخة ولل ن ًشبهننا
هميتها ليقسقس  .ولنذل ألنأن هنذق لوهندلف تتتنم من ثنمخة وءنرى ضبلنا الءنتالف للثنا ري ولأتزنافلقم ومنا يرمنمن لا
قسقه م وخلف ثمخقم  .ألثمخة دنسلس ال بند ان تتتنم يف هنذق لوهندلف عن ثنمخة غنري دنسلس  .وثنمخة يقمسهنا عبند بن
للن بري ضند ي يند بن ملاوين او ضند عبند لملتنك بن منرولن تتتنم يف اهندلألها ل اصن عن ثنمخة يقمسهنا ي يند بن لملهتننا
ضد ي يد ب عبد لملتك ،مع ان للثمخضني متإلقتان يف لوهدلف لللام م سعمة لا لللزل بكتاب هللا و ش أبسه.
ولبسان ذلك ألسزا يتلتأ بثمخة زيد وحماولن لل نامل لل نإل لالعت للسن هبنا ،ألانأثب صنسغ بسلتنه كزنا اوخسي لمل ناسخ .
إذ كاأ ن هننذق لل ننسغ هننل ءننري مننا يمضننح اهنندلف ثننمخة زينند ،لللام ن مشهننا لل ن ضتإلننأ ألسهننا مننع غريهننا م ن للثننمخل ،
ول اص لل ضشإلرس هبا وضتزس .
يقما لل لي يف ج 1ص 810من أتخخينه ( وكاأن بسلتنه  -يلن بسلن زيند  -للن يبنايع عتسهنا للشناه :إان أندعمكم
لا كتاب هللا و ش أبسه واهاس للظاملني وللدألع ع لملاتملإلني وإع اف لظنرومني ودانم هنذل للإلنلف بنني اهتنه ابلانملف
وخس لملظامل ولدإلاا ل زر وأ ران اهل للبس عتى م أ ا لشا واهل اقشا ).
هذق إذن لوهدلف للن دامن عتسهنا وسعن إلسهنا ثنمخة زيند كزنا وخس يف صنسغ بسلتنه  .ألهنل ألسهنا اثنر وي ألكنر
ملت يل مهزا ضااحمشا ألزدسان م سل رة هذل للإلكر ؟!
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و أ اوز ما يت ل بكتاب هللا و ش أبسه ألزا اد اادل جيرؤ عتنى للقنما ابن للندعمة لا لللزنل بكتناب هللا و نش
أبسه هل سعمة ملت لس .
ننأ ه لا لوهنندلف ل اص ن كزننا دت ن  .ولك ن ل ن اضمدننم عشنندها كتهننا ،ألتننسس يف اهنناس للظنناملني وللنندألع ع ن
لملاتمننلإلني وإع نناف لظننرومني ،وال يف داننز للإلننلف ابلانملف وخس لملظننامل وإدإلنناا ل زننر مننا ميكن لعتبنناخق ألكنرلأ ملت لسناأ .
إ ا هل دلاخل واألكاخ ضلكس ليال لل كاأن ضلسانها ناهري لملانتزني عشند دسنام للثنمخة ومنا نمتمأنه مشهنا ويرامأنه
عشنند لأت نناخها  .وضننلز للقمننااي للانناءش  -كزننا يقنناا لآلن  -يف بسئن للثننمخة  .وهننل دمننااي مننا كننان لثننمخة زينند او غريهننا
ان ضغإلتها يف للظروف لل دام ألسها.
نأ ه لا للانلاخ ل نناص ب ( -أ نرة اهنل للبسن عتنى من أ نا هلنم واهننل اقهنم ) وهنم ولانند من دننلاخل
ثمخة زيد واعزدقا لل دام عتسها  .ألزاذل يل هذل للالاخ وما هم انأ اهنل للبسن  ،وعتنى مناذل يش نا ؟ لأنه يلن
بكننل وضننمح اقهننم يف ءالألن لملاننتزني للن سأللنمل عشهننا  .لكن للاننلاخ ال يكتإلننل مبوننرس ضقريننر هننذل ليننأ ،بننل ينندعم
وبشإلس للمضمح لا لالأت اخ هلم وللشهمه ملهم ال رتاا ليأ ضد م لغت به مشهم واأكرق عتسهم.
ألأي هذل م ألكر لمللت ل عزمماأ ،وم ألكر مب ال لالعت لا ولصل وعزرو ء مصاأ  .وأأسهزا يإلاأ عتسا كبنري
اهل للبس و سدهم وتكم عتسه اب تمس يف للشاخ ،واوهلزا يااوي بني انظ عتنل وانظ ملاوين من للشناخ ،انني يإلانأ
اادمها ال عتى للتلسني.
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وبلسدلأ ع ولصل وعزرو ،ألأي اصل م اصما لمللت ل يشص عتى اأ اهل للبس يف ل الأل ؟!
السس م للغريا بلد هنذل ،ان يقناا ان ثنمخة زيند للن دامن عتنى انأ اهنل للبسن يف ءالألن لملانتزني ولالأت ناخ
هلم وحماخب اعدل هم هل ثمخة لعت للس ءال ؟!
لقد دتل زيند ودزلن للثنمخة ول تبصنل للثنملخ وينمخس من بقنل اسنا منشهم ،ألزناذل كنان أ نسا زعسزنل لمللت لن ولصنل
وعزرو ،م كل ما ضلره له للثا رون مع زيد ،ولملتلاوأمن مله ،لم كاأ للثمخة ملت لس ؟!
هل لعتقال او لعتقل اادمها او ابس او ضلره وي لنمن من النملن لالضن هاس او لملمنايق  ،لنم كنان هلزنا سوخ يف
ثمخة زيد ،ألمال ع دساسة ثمخة ضد للات لوممي للقا ز آأذلك ؟!
اكاأ هذق للات تاى مملسني من اعندل ها من زعزناف ثنمخة دامن ضندها ،ألنال ضلنره هلزنا بانمف ،ودند دتتن
اسل لللرب وخؤوه للقبا ل وذوي للبسم سون ضرسس او ءمف ؟!
مث ان ألاننل ثننمخة زينند كننان باننبا غنندخ للغالبسن لللظزننى ممن ابيلنمل دا نندها  .ألهننل كاأن هننذق للغالبسن للن ابيلن
وأكث وغدخ هل غالبس ملت لس  ،ما سمشا دد لألرتضشا لن للثمخة هل ثمخة لعت للس ولعت للس ءال ؟!
اهريها غري ملت لس  ،واهدلألها ودنلاخلقا غنري ملت لسن  ،ومل يكن بنني
ماذل سبقى م لعت للس للثمخة إذن ،إذل كاأ
داسقا وخؤو ها ولاد م
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زنع للننرولاي عتننى ا ننا كاأن وخلف

لمللت لن  ،ومل ضقننم يف بسئن عرألن لالعتن لا يف أتخخيهنا ،واننىت لو ننباب لملبادننرة للن
ثمخة زيد ،وهل ضتلتأ مبمدم هاام مشه ،لسس ألسها ما يت ل ابالعت لا ولمللت ل .
يبقننى آءننر ل هننل ،يبقننى الثبننا لعت للسن ثننمخة زينند مننا يتاننبن بننه للننبلض من واننمس عالدن بننني زينند وبننني مب ننس
لالعت ن لا :ولصننل ب ن ع نناف ،وهننل عالدن ضمصننم ااسنناان أب ننا عالد ن زمالن وضمصننم ااسنناان أب ننا عالد ن ضتزننذة  .ويف
سع لالاملا ألان للذي يذكرو ا تاولمن لن جيدول ألسها مشإلذل لت وير ثمخة زيد و ( ضل يتها ) إذل ااز للتلبري.
وخغننم لن هننذق لللالدن  ،مل ضتأكنند بنندلسل دننمي ولانند ،أل ألننرته اأننه كاأ ن هشنناك عالد ن بننني لالثشننني :زينند وولصننل،
ووألرته ان هذق لللالد دد اوز لل دلد لا للتتزذة ( )1ولن زيدل كان ضتزسذلأ لملصل  .ألأي دلف يف ذلك ؟!
اي سلسننل او او ن عتننى لعت للس ن ثننمخة زينند ،ان يك نمن دا نندها عتننى عالد ن  ،مهزننا بتغ ن دمقننا ،مننع زعننسم لمللت ل ن
ولصل؟!
امل يكن ولصننل أإلاننه ضتزسننذلأ لتبان للب ننري وولانندل من خولس تاننه ،ألتننم ميشلننه ذلننك من ل ننالف عتننى ليان

ولعت لا تاه وأت سس مذها اديد هم مذها لمللت ل ؟!
ولودلري ابم ليا مب س لملنذها لودنلري ولللندو لولند لتزلت لن  ،مناذل كنان دبنل ان يتونرس لتنرس عتنى لمللت لن
وأقننض مننذهبهم ؟ امل يك ن ملت لس ناأ دبننل ذلك ؟ امل يقن ِ
نض د ن رل كب نريل م ن اساضننه ،وهننم يرألننع ل نملف لالعت ن لا وينندلألع عشننه
وتاخب اعدلفق ؟ ألهل مشله ذلك م ان ياتقل مبذها اديد ألسزا بلد ،

____________________
( )8يالاننظ ان ولصننال ضننرك لملديشن اسننن كننان زينند وهننم لبن لينناسي وعانري

ننش ومن كننان يف هننذق للان ألهننم لا للتتزننذة ادننرب  .ويف سننع

لوا نملا ألننال ميك ن ان يقنناا اأننه كننان ل ننتاذل ل ينند ،ء مصننا ولن زينندل كننان يف مثننل ننشه او ا ن مشننه ،ومثتننه  -لن مل يك ن اعتننى مشننه  -عتزننا
وألمال ،انهسك ع لملرك ولملكاأ  ،ألزا اد ولصال وال غري ولصل يدلأسه ألسهزا.
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ويشقتا عتى مذهبه للقدمي ويتبما لا عدو يبلم للكتا يف هدم ا اه وأقض بشا ه ؟!
وهننل كاأن لالأانناأس ننتتقدم لننم ًاننك كننل ضتزسننذ مبننا ضتقننى ع ن ا ننتاذق و ننتك يريقننه ألتننم يإلكننر ومل يشننادا ومل
خيالم ؟!
وبلنند كننل مننا ضقنندم ،ألهننل اان يف ااان لا للقننما أبن لننسس هشنناك مننبخ ولانند ممن كتبنمل عن ثننمخة زينند او مقتتننه -
عدل للدكتمخ عزاخة يبلا  -دد دث ع لعت للس هذق للثمخة او عزا هم دريا م ذلك.
ثمخة ت ب زيد
ول ايسل للمدمف عشد ثمخة ت بن زيند ،ولن اضكتنم لتنرس عتنى ( لعت لهلنا ) ألقند وألنر عتنل للندكتمخ عزناخة اهندل
وودتا ما اامج لالأاان إلسهزا يف هذق لالايم.
ألالدكتمخ مل جيد ما يثب به ( لعت لا ) هذق للثمخة ،غري ا ا لمتدلس لثمخة ابسه.
وكننان م ن لملزك ن ان ألتننل ء ننأ للنندكتمخ هش ننا يبلننا ئننه هش نناك  .ولن ك ننان إي ننامل ث ننمخة بث ننمخة ،و ننبا ص ننإل
إادلمها عتى لوءرى ،ملا بني دا ديهزا م صت للشاا ،هم م األدح لوء اف.
كشا شقبل ذلك وألتذخ عشه ابن ل أ يف ثمخة ت ااف م ل أ يف ثمخة زيد عدها ملت لس .
ولك يبدو اأشا كشا عا للظ كثريل ،ألقد اضاف للدكتمخ هشا ء أ اديدل يتواوز ما بأ.
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لشقرا أص ما اوخسق باأن ثمخة ت يف لل إلب  12م ل ف للثالن م مم معته ع لمللت ل .
يقما (.مث لأابا ت ببقااي للثملخ للذي جنمل م للقتل  -وهم يق ند يبلنا بقنااي للثنملخ منع زيند  -وعبند ملناخك
عديدة سءتها مع اأ اخق م ( لمللت ل ).دتل ت ب زيد ).
اخاي ن كسننم وضننل كتز ن ( لمللت ل ن ) يف ثشننااي لينندين ع ن ثننمخة ت ن  ،واضننسإل لتثننا ري ملننه باننكل ال يثننري
لالأتبنناق ،وك ننأ م  -عش نند م ن يق نرا لل ننشص  -كنناأمل ألل ننال م ن لمللت ل ن  ،وكننأن ص ننإلتهم ه ننذق زننع عتسه ننا ،وأل ننممل للري ننا
وللاكمك.
لن ادننما دننسئا يف للننرس عتننى للنندكتمخ عزنناخة هشننا غننري ان ااستننك اي ع ين ي للقنناخ عتننى كتننا للتنناخيا ،لننرتى كسننم
ضكمن لوماأ لللتزس وضتبني بلد ما اوخسق للدكتمخ يف هذل لملمضم عزا وخس هشاك.
يقننما لل ننلي يف ل ن ف للاننابع م ن أتخخيننه ص )1(819بلنند ان ياننرس د ن لءتإلنناف تن وانندق عشنند عبنند لملتننك ب ن
بار ب مرولن ( ألتزا ك لل تا ءرج ت يف أإلر م لل يدي لا ءرل ان ).
ولل لي يق د ( ابل يدي ) هشا ،للذي داضتمل مع زيد وبقمل عتى وال هم له ولثمخضنه  .ألتنم ضكن لل يدين دند أت ان
بلد كإلرد ألمال ع ان ض بح ألرد م لمللت ل (.)2
____________________
( )8أار سلخ لمللاخف ابلقاهرة يبل خلبل قسأ ة ابمللإلمل إبرلهسم.
( )0ند لصن الح لل يدين ابمللن للنذي أننذها للسنه عشند ا للإلنرج ايمنا يف اديثننه عن للقتناا بنني اصنباب زينند وبنني اهنل للانام ءنالا للثننمخة
اسن يقما ( والت ءسل اهل للاام ال ضثب سنل زيند بن عتنل ألبلنن لللبناه بن نلد لا يم نم بن عزنر يلتزنه منا يتقنل من ( لل يدين )
مقاضل لل البسني.
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مث يتننابع يف ص 001من أإلننس ل ن ف د ن تن وءرواننه لا إدتننسم ءرل ننان ودتتننه اب مزاننان مننع ننبلني أإلننر ،هننم
كل اأ اخق ،سون اي ذكر ال لتزلت ل وال لغريهم.
وهننذل ايمننا مننا اوخسق بننشإلس للش ننر ضقريبننا لبن لوثننري ص 610 - 618من ل ن ف للرلبننع من أتخخيننه( )1مل اانند ااان
الثباضه هشا.
ولملاننلمسي لمللت ن يل اوللقريننا م ن لمللت ل ن يقننما اننني يتلننره لثننمخة ت ن ومقتتننه يف ص 080م ن ج 7م ن مننروج
للنذها (.( )2ألننما اصنبابه  -يلن اصنباب تن  -عشنه يبمئننذ ولاتن خا نه.وادهننر اهنل ءرل ننان للشساان عتننى تن
ب زيد بل اايم يف نا ر اعزاهلنا ).سون اين إدناخة ل نإل للثنا ري منع تن او لملنملني عشنه غنري ا نم ( اصنبابه ) ولنم
كاأمل ملت ل لكان لملالمسي ل لد هبم وا نر لا ضثبسن صنإلتهم هنذق من للندكتمخ أإلانه  .لكن كسنم ألنا للندكتمخ
لن جيلل اهل ءرل ان للشا بني عتى ت بل اايم ،هم ايماأ ملت ل ؟!
وال يتواوز ابم للإلرج يف مقاضل لل نالبسني ص )3(819منا عشند لل نلي ولبن لوثنري لكشنه خيتتنم عن لملانلمسي ألسزنا
لقم به اصباب تن من لهلنرب وللت تنل عشنه انني دناا ( ألنما اصنبابه ) بسشزنا ينشص اوب للإلنرج عتنى ان اصنباب
ت للابلني دتتمل كتهم ،وهم ما يبكدق ايما لل نلي ولبن لوثنري ألسزنا أقتشناق عشهزنا ،ولبن لعنثم يف ص 879ج 1من
( كتاب للإلتمح ) ولن كان لوءري يرألع عدس لملقاضتني مع ت لا بلزا .
____________________
( )8أار سلخ للكتا لللتزس ببريو  8911قسأ للدكتمخ ة يم م للددامل.
( )0مروج للذها أار سلخ لوأدلس ببريو يبل خلبل .8918
( )7درح و قسأ للاسد امحد صقر يبل أأس للقاهرة .8969
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امننا للسلقننم يف أتخخيننه ج 7ص )1(10ألسولننل للننذي دنناممل ودنناضتمل مننع ت ن دممننا م ن للاننسل عننم ما ن وعا نري
د ننا وهننم مننا جننندق ايمننا عشنند للننذها يف أتخيننا لال ننالم ولن كننان ال تنندس عنندسلأ ،مقت نرلأ عتننى دملننه ( ولأمننم إلسننه
ءتأ م للاسل ) (.)2
ألهننل لنندى للنندكتمخ من م نناسخ لللتننم مننا ال ألرألننه وال يلرألننه لل ننلي وال لبن لوثننري وال لملاننلمسي وال ابننم للإلننرج وال
للسلقم وال غريهم مم اخ وكتا ع ثمخة ت  ،وهل وخس لتزلت ل لدى ولاد م ههبالف ؟!
() 3
ثمخة عبد هللا ب ملاوي
ولآلن لأتقل لا ثنمخة اءنرى هنل ثنمخة عبند بن ملاوين ( )4للن ال ميتنك للندكتمخ عزناخة ال نباغ صنإل لالعتن لا عتسهنا
غري وامس مش مخ ب همخ للكتا ( - )5وهم م اهل لللدا وللتماسد كزا يقما  -بني للذي ابيلمل لب ملاوي .
وللدكتمخ عزناخة خيتن ءت نا غريبنا يف امنر هنذق للثنمخة للن ال يندخي كسنم جيلنل مشهنا ثنمخة ملت لسن  .ألنإن ااندل من
لملبخءني مل يمخس ذكرل لتزلت ل ألسها ،ومل يتبدث ع مااخك هلنم يف ااندلثها ،كزنا هنم دنأن لمللت لن سل زنا من للثنمخل
 .ألكسم ساتم للدكتمخ ودد درخ هم ان ضكمن ثمخل لملاتزني كتها لعت للس ! كسم يرضسه ان ضقمم ثنمخة يف اي بتند
من بننالس للاننام ،مث ال يكننمن لتزلت لن سوخ ألسهننا ،اننىت لننم ا ننع لملبخءننمن كتهننم عتننى ذلننك ،بننل اننىت لننم ل ننع لمللت لن
اأإلاهم عتسه.
____________________
( )8أار لملكتب لملرضممي يف للشوم م بل للشوم  8791ه.-
( )0أتخيا لال الم ووألسا لملااهري ولالعالم لتباألظ س للدي للذها  161لل بق للثالث عارة ضر ت ب زيد ص.099
( )7كننان من لملإلننروه ان ألنناث هننذق للثننمخة آءننذل ابلتاتاننل للن م بلنند ثننمخة ي ينند بن للملسنند للن دام ن عننام  806اي دبننل ثننمخة عبنند هللا ب ن
ملاوي بلام ،كزا أبه لا ذلك يف بدلي هذل للإل ل  .ولكششا اريشا عتى منا انرى عتسنه للندكتمخ عزناخة ضانهسال عتنى للقناخ يف متابلن لوصنل
وللرس.
( )6عبند هللا بن ملاوين بن عبنند هللا بن الإلننر ( لل سناخ ) بن ا يالنا كننان كزنا يقننما ابنم للإلننرج يف مقاضنل لل ننالبسني ص ( 860انملسل ألاخ ننا
دناعرل ولكشننه كنان ننسا للانرية خسيف لملننذها دتناال ماننتظهرل بب اأن للاننمف ومن يرمننى ابل أددن ) أخ لولءننر اايم للدولن لوممين عنام  801وسعننا
لا أإلانه او لا للرضنا من آا ة ول نتزر أ نرل انىت عنام  809اسنن ل ن م يف آءنر ملركن ءاضنها ضند لومنميني متوهنا لا ءرل نان وكنان دنند
دهر ألسها ابم ماتم صااا سول لللبا سني ألأءذ أبمرق ودتل.
( )9مش مخ ب همخ للكتا م زعزاف ب كتا م للسزاأس ومم كان هلم سوخ يف لوادلث لل ار يف للل ر لوءنري من ليكنم لومنمي .
داخك يف ثمخة ي يد ب للملسد ضد لب عزنه للملسند بن ي يند كزنا دناخك يف ثنمخة عبند هللا بن ملاوين  .ضنميف يف اول نل اكنم لللبا نسني يف مإلنازة بنني
للاشد و واتان كان دد ل ه إلسها بلد ه ميته يف للقتاا للذي سلخ بسشه وبني مم ى ب كلا دا د اسا للاإلاح.
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وها هم دد واد ليل  .امل يك مش مخ ب همخ ،ودد لألرتضه من اهنل لللندا وللتماسند بنني لملبنايلني للبند هللا ؟
الننسس لمللت لن من اهننل لللنندا وللتماسنند ؟ اال يكإلننل هننذل إذن لسولننل من مش ننمخ ملت لسناأ ،مث من لمللت لن باننبا ذلك،
ااد اشااني دام عتسهزا ثمخة عبد هللا ب ملاوي  ،يخكا ل شاح لآلءر لاركا هم يف للثمخة م لل يدي .
ولك ن يب نندو ان لل نندكتمخ ننرعان م ننا أ نندم ،لن ال ننل لتزلت ل ن د ننركاف يف للث ننمخة لل ن ك ننان يتز ن لن ضك ننمن ملت لس ن
ءال  ،أللته مع ثمخة زيد وثمخة ت  .ألها هم مل يار إال مبقدلخ بمنل ا ن ر انىت خانع ممنا ضشنازا عشنه لت يدين  ،انني
الغى هميتهم وضزهم لا لمللت ل  ،لستبدث بلد ذلك ع ثالث ثمخل دنام هبنا لمللت لن يف لللنرلمل وءرل نان ضند ليكنم
لوممي (.)1
ولكن من هننم مش ننمخ بن هننمخ ،هننذل للننذي ل ننت ا وانندق وبإلمننل مبايلتننه وانندها ،ان تننما ثننمخة عبنند هللا لا
ثننمخة ملت لس ن ؟! هننل هننم م ن دنناسة لمللت ل ن او خانناهلم لمللننروألني ؟ هننل هننم م ن اهننل لللنندا وللتماسنند اقننا ،كزننا يرينند
للدكتمخ ان ي شإله عتى ل هذل لملإلهمم.
ان مش نمخ بن هننمخ كننان غسالأسننا كزنا ضقننما لمل نناسخ ( )2وهننذل يلن يف ااان للإلننروه ،اأننه كننان يبلننا او مملألقننا
لغننسالن ( )3يف للقننما ابلقنندخ  .واااننا هننذل مننا اعوننا للنندكتمخ عزنناخة مشننه وسأللننه ون جيلننل مشننه ملت لسناأ ولسولننل من
للثمخة كتها بلد ذلك ثمخة ملت لس  ،برغم ما بني للقدخي وبني لمللت لس م لءتالف ،ال يقتل م دأأه لضإلادهم يف للقما
____________________
( )8لمللت ل وللثمخة لتدكتمخ ة عزاخة  -أار وضمزيع لملكتب لللاملس ببغدلس ا أأس  8916ص.18
( )0أتخيا لل لي ج 1ص 012وللكامل الب لوثري ج 6ص.619
( )7لب ماتم للدماقل ابم مرولن أين لثشني ضكتزا يف للقندخ كنان هنم او ابنمق منما للثزنان بن عإلنان  .عرضنته مملدإلنه ضند لومنميني وللكانم
ع ملايبهم لا غما للات لوممي مث لأتهى لومر بقتته أبمر هاام ب عبد لملتك بلد ش .829
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ابلقنندخ ،وهننم امننر ال خيننتص بننه لمللت لن وانندهم وال يقت ننر عتننسهم ،بننل يانناخكهم ألسننه عنندس كبننري من لملاننتزني ،سون ان
يكمأمل لذلك ملت ل .
ومع ذلك ألسبدو لن للدكتمخ دد لدت ر عتى هذل للمصم للنذي واند ألسنه يتبنه كزنا ض نمخ ،ألتنم يقنرا منا دبتنه وال منا
بلدق مما وصم به مش مخ ،او اأه دراق ومل جيدق كزا اخلس ألرتكه.
و أكزل اان ما اغإلته للدكتمخ مما ال يارق م مش مخ  .ألقد ااف يف ص 012م ل ن ف للانابع من أتخينا لل نلي
( كان مش مخ بن هنمخ إعرلبسنا ااألنا غسالأسنا ،ومل يكن من اهنل للندي ول نا صناخ منع ي يند  -يق ند ل تسإلن لومنمي
ي يد ب للملسد  -لرايه يف للغسالأس  ،ومحس لقتل ءالد  -لب عبد هللا للقاري .) -
ويف ص 619م ل ف للرلبع م للكامل الب لوثري ( ومل يك مش مخ م اهل للدي ول نا صناخ منع ي يند لراينه يف
للغسالأس ومحس لقتنل يم نم  -يلن لبن عزنر للثقإلنل وليل للكمألن  -ءالند للقانري ) ون مش نمخل وءالندل ميشسنان كزنا
هم ملروف جيزلهزا أاا ولاد.
لك هذل لسس كل دلف ابلشاب ملش مخ  .ألهنذل للنذي كنان غسالأسنا نابقا كزنا ضقنما لمل ناسخ ،او من اهنل لللندا
وللتماسنند  -كزننا يرينند للنندكتمخ  -دنند ضننرك للغسالأس ن  ،وضننرك لللنندا وللتماسنند ،كزننا ضقننما أإلننس لمل نناسخ ،لستبننما لا
خلي ( امري لملبمشني ) للمباك ب دنسس للانسباين ( )1ااند زعزناف ل نملخج ومن
ءاخال يقاضل يف صإلمف ل ملخج
دملس ثمخلقم يف ذلك لللهد.
____________________
( )8لبن لي ننني للاننسباين من ذهننل بن دننسبان من زعزنناف ل نملخج ودننولا م نناوز عنندس اساننه ما ن الننم مقاضننل ل ننتما عتننى للكمألن وااصننر
ول

ولاتل لملمصل ألااخ للسه مرولن ب ة آءر ءتإلاف لومميني وسلخ بسشهم دتاا دديد لأتهى بقتل للمباك عام  801او ش .809
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وهننم دنند أللننل ذلننك سون ان ياننتأذن للنندكتمخ عزنناخة ،وسون ان يهننتم مبننا ننسلره لننه من اننرج  .وكننان انراي بننه ان
يإلكر هبنذل للنذي عناف منا عناف لسولنل من ثنمخة عبند هللا ملت لسن بانبا وانمسق ألسهنا ،مث هنم يشتقنل ألونأة لا ملانكر
ل ملخج ،ألسشام كل ما بشاق للدكتمخ وضلا ألسه.
نسئ اءنرى من نسئا مش نمخ  .ألزنناذل نسقما للندكتمخ عزنناخة لآلن ؟! هنل سمنسم لا ءسزن لللندا وللتماسنند
بمل امتاخ اءرى لتتاع لت ملخج ،بلد لأتقاا مش مخ لا صإلمألهم ؟!
مث ان دسام عبد هللا بثمخضه دد ا ل عام  ،801وكاأ لمللت ل دد ضكامت وبنرز كإلردن مانتقت دا زن بشإلانها .
وكان ما هم ملت يل يشاا للسها ويازى ابمسهنا ،سون ااان وي ل نم آءنر  .ويكإلنل ان للندكتمخ عزناخة ذلضنه يانزل
ثمخة زيد ،وهل دبل ثمخة عبد هللا باشني ،ملت لس ال غسالأس  ،وال ثمخة اهل لللدا وللتماسد.
وهكننذل ضننرك للنندكتمخ كننل دنناسة للثننمخة ،وعتننى خا ننهم عبنند هللا أإلاننه ،وكننل اهنندلألها ومباس هننا ،وكننل دننلاخلقا ،ألتننم
يلننرهم ومل يلرهننا اين امهسن  ،لستلتننأ مبش ننمخ وانندق ،وجيلننل من للثننمخة كتهننا ،وكأ ننا من صننشله هننم ،متغسننا جبنراة ال تانند
عتسها ،اي سوخ لغريق م خاناا للثنمخة ولملاناخكني ألسهنا ،لبتندلف من عبند هللا بن ملاوين للنذي ضشلتنه لمل ناسخ بكنل ألن
إال لالعت لا.
بننل مننا ادن لمللت لن يرضننمن بلبنند هللا او يقبتمأننه بننني صننإلمألهم مننع لقامننه أبأننه كننان ينندعل لولمهسن وللشبننمة وياننتبل
ل زر ولل ان وللتملا و ا ر لظرما ( )1وكان اهمن ما لقم به ما ااف عتى لاان ا للإلرج
____________________
( )8اأظر يف ذلك مقاال لال المسني ل دلري ج 8ص 61وللإلرمل بني للإلنرمل لتبغندلسي ص 892ولملتنل وللشبنل لتاهر نتاين ج 8ص-898
 890وللإل ل يف لملتل ولوهملف وللشبل وب ا م ج 9ص 76وليمخ لللني لشاملن ليزريي ص 862وء
هذق لالقاما يف كتابشا ( عتى هاما للإلرمل لال المس ) يف حبن ( ل شااس ) ألتريلاع للسه م داف.
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لملقرين ي ج 6ص 816ودند ألشندان

م اأه ( . .مل يك حمزمس لملذها يف سيشه وكان يرمى ابل أدد وياتميل عتسنه من يلنرف ويانهر امنرق ألسهنا . )1().وهنم
دد أإلمل عنشهم وضنلاول ممن هنم اءنم ارمنا واهنمن ذأبنا مشنه يف أظنرهم ،ومنا ااانبهم إال غاضنبني عتنى للندكتمخ ظاولتنه
اار لمسهم يف ثمخة عبد هللا ،وأابتها للسهم.
مث ان للذي ضزتهم ثمخة عبد هلل كاأمل م متتم للقبا ل وللل بسا وللإلرمل ولال اها .
كان بسشهم لملمري وللربلل وللسز كزا كان بسشهم ل اخال ولل يدي وللاامل وللكميف.
وكان بسشهم لوممي كاتسزان ب هاام ب عبد لملتك ولابن بن ملاوين بن هانام بن عبند لملتنك وعزنرو بن نهل
ب عبد للل ي ب مرولن ،ولهلا ل كالاإلاح ولملش مخ وعزسهزا عبند هللا وعسانى لبن عتنل بن عبند هللا بن عبناه ودند
ا ر اوهلزا يف آءر لمللاخك لل ءاضها عبد هللا.
وم وامق لللرب وذوي للبسم كنان هشناك عندس غنري دتسنل ،منشهم  -لا ااأنا مش نمخ بن هنمخ للكتنا  -عبند
للرمح ب ي يد ب لملهتا وعزر ب للغمبان ب للقبلرتي للاسباين ولمساعسل لب عبد هللا للقاري.
وال يقننل اي ولانند م ن هننبالف ع ن مش ننمخ أإلننمذل وأتث نريل ،لن مل يإلقننه وي ن س عتسننه  .ألهننل ننش تع عتننى هننذق للثننمخة
ل اهننا وم ننذلها كننل ه ننبالف  .ألتك ننمن ءاخاس ن ملت لس ن مت أدد ن زيدي ن اممي ن ها س ن  ،اا ننا ل اه ننا وم ننذلها
لملااخكني ألسها ،ام لن ذلك لمتساز ملش مخ وادق ال ياري عتى ااد وال يااخكه ألسه ااد.
____________________
( )8لوغاين ج 80ضر عبد هللا ب ملاوي ص.009
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ولآلن اصننبح ولضننبا كزننا اد ن  ،كسننم مل ن ثننمخة عبنند هللا لا ثننمخة ملت لس ن  .ألزش ننمخ ب ن هننمخ للكتننا كننان
غسالأسا كزا يقاا ،وملا كان غسالن يقما ابلقدخ ،ألزش مخ إذن م للقا تني ابلقدخ ،وون لمللت لن يقملنمن ابلقندخ ايمنا،
ألال بد ان يكمن مش مخ ملت لسا ،وملا كان مش مخ ممن ابينع عبند هللا بن ملاوين  ،ألنال بند ان يكنمن مش نمخ ملت لسنا ،وملنا
كننان مش ننمخ ممن ابيننع عبنند هللا ب ن ملاوين  ،ألننان للثننمخة للن داسهننا عب ند هللا دنند ملن لا ثننمخة لتزلت ل ن  ،ألسهننا ننت
سمألهم ويف اااقا اخيق سماؤهم.
اخايننتم ادننمى من هننذل لملش ننأ ومن هننذق ليون ألسزننا ياننتشد إلسننه مننبخ  ،وهننم يلنناث دمننااي للتننأخيا لال ننالمل وتكننم
ألسها.
لقند نت لنديشا إذن ثنالث من ثنمخل لمللت لن يف لللنرلمل وءرل نان ،مل يكن ااند يلنرف عشهنا دننسئا :لووا ون
زيدل كان عتى عالدن بملصنل ،وللثاأسن ون دا ندها هنم لبن لن وا ،وللثالثن ون مش نمخل كنان من بنني للنذي ابيلنمل عبند
هللا.
وهكذل ألتسك للتأخيا !!
ثمخة زيد ب للملسد:
يف اديثل ع ثمخة زيد دت  :اأه لتبتسل ثمخة منا وللكانم عن هميتهنا ال بند من لال نتشاس لا ليقنا أ لو ا نس
هلنا  .وإال ألننأن ليندين عشهننا ،منع نناوز ضتنك ليقننا أ ،ننسكمن من هننذل للتغنم للننذي ال ينرلس بننه غنري ل ننتلرله للقنندخة
عتى ل دل وللتمتسل ،وغري رد للمد ول هد .
و أبدا م بني ضتك ليقا أ أبوا ء ب داهلا ي يد بلند لأت ناخ ثمخضنه ،وهنل ء بن مهزن و نا ًثنل يف خاينل منا ميكن
ان أازسه بتغ للل ر،
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ابلقاأمن لو ا ل لتثمخة او س تمخها للذي تدس اهدلألها ويكام ابلتايل ع هميتها.
ألكسم كاأ ضتك ل ب وما للذي ضشاولته م دمااي واممخ ؟
وللس ننك أ ننص ل بن ن كز ننا اوخسه ننا لبن ن دتسبن ن يف عس ننمن لوءب نناخ ج 0ص ،061ول ننااظ يف للبس ننان وللتبس ننني ج0
ص 868قسننأ ة ابننم للإلمننل إب نرلهسم مننع لءننتالف ياننري يف بلننض لولإلنناك  .وءتسإلن ب ن ءسنناا ا اوا  -م بل ن
لآلسلب  -للشوننم  8961ج 0ص 710ولل ننلي ج 1اانندلث ننش  806ص 061ولب ن لوث ننري ب ننمخة م ننما ة يف
اادلث ش  806ص.611
( ايها للشاه ،وهللا منا ءران ادنرلأ وال ب نرلأ وال ارصناأ عتنى للندأسا وال خغبن يف لملتنك ،ومنا لينرلفن أإلانل ،واين
نمم هلننا إن مل يننرمح هللا ،ولك ن ءرا ن غمننباأ هلل وسيشننه ،سلعس ناأ لا هللا ولا نشا أبسِان ِنه ،ملننا نهنندم ملننامل لهلننندى،
لظةتنن ا
ة
ِ
ِ
أمخ ِ
ناألر بسنمم لياناب ،وإأنه
وانيإلا ن
اهل للتقمى ،ودهر ل بااخ لللشسد ،لملاتبلٌّ لكل نا ْرمن  ،وللرلك ن
نا لك ِانل ب ْدعن  ،للك ن
ِ
كا ننا وكإلسئ ننل يف ليا ننا ،ألتز ننا خاي ن ذل ننك ل ننت ر هللا يف ام ننرق و ننألته اال يكت ن لا أإلا ننل،
الب ن ن ا
عز ننل يف للش ة
ويهننر مشننه للننبالس ،حبةننمِ وبق ضنِنه ال حبننميل
وسعننم لا ذلننك م ن اانناب م ن اهننل والي ن  ،اننىت اخلح هللا مشننه لللبنناس ،ا
ودماث.
ا
ِ
ك
عتل اال اضع اورلأ عتى اور ،وال لبش أ عتى لبش  ،وال ا ْكري رلأ ،وال اكشن ن مناالأ ،وال انع سنه
ايها للشاه ،إن لكم ا
ألمنل ألم انل أقتتننه لا للبتند
اصن اهتنه ،ألنإن ة
زوااأ وال ولدلأ ،وال اأ نقتنته م بتند لا بتند انىت ا ن ن كد ألق ةنر ذلنك للبتند ة
وء ة
للذي يتسه  .وال ا اركم يف بلمثكم ألأألتشكم واأل اهتسكم ،وال
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انغ ْتأ اب سوأكم ألسأكل دميُّكم ضلسإلكم ،وال ِ
امح نل عتى اهل ِا يْتكم منا اناتنسهم بنه عن بالسهنم واد ة ننع بنه أانتهم .
ن
عتل إسخ نلخ للل اف يف كل ش وللرزمل يف كل دهر ،اىت ياتمي بكم لياا ألسكنمن األمنتكم كنأسانكم  .ألنإن اان
ولك ا
وألس ن ن لكن ننم أللتن ننسكم للان ننزع ولل اع ن ن واا ن ن لمل ن نبلزخة ولملكاضإل ن ن  ،وإن مل ِ
اف لكن ننم [ ألتكن ننم ] ان تتلن ننمين * إال ان
ضاننتتسبمين ،ألننإن اان ضبن دبتننتم من  ،وإن عنرألتم اانندلأ [ يقننمم مقننامل مم ن ] ينلننرف ابل ننالح ينل ننسكم من أإلاننه مثننل
وس ةءل يف ياعته.
للذي اع ستنكم ألأخسمت ان ضبايلمق ،ألأان اوا م ابيله ة
لللظسم يل ولكم ) .
ايها للشاه ،إأه ال ياع مل تممل يف مل س ِ ل الأ  .وادما دميل هذل وا تغإلر هللا
ة
ودنند آثننر ان اأقننل ل ب ن كامت ن هشننا سون لالكتإلنناف إباال ن للقنناخ عتسهننا يف مظا ننا م ن كتننا للتننأخيا ولوسب،
لكل ال يااف للشقل عشها وما يرتضا عتى ذلك م ضإلاري او ل تشتاج ءايئني.
ألهننل وانند للقنناخ يف هننذق ل بن عتننى يمهلننا ولءننتالف للقمننااي لل ن ضلرض ن هلننا ،مننا ميك ن ان يلنند م ن مبنناس
لمللت ل او دريبا مشها ؟
هنل ندث ألسهنا ي يند عن لللنندا وللتماسند مبإلهنمم لمللت لن  ،او عن مرضكننا للكبنرية ولملش لن بنني لملشن لتني ،او لملمدننم
م لملتباخبني يف ل زل وصإلني ؟
ولشرتك ل ب ولشإلتا يف اقا أ للثمخة لوءرى عاى ان جند ألسها ما عو ل ب ان ًدان به ممنا يثبن لعت للسن
للثمخة.
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و نشأءذ للثنملخ دناسة وغنري دناسة ،ممن هلنم سوخ يف ثنمخة ي يند ،ألتلتشنا ألثنر عشندهم او عشند بلمنهم عتنى منا يلن ز خاي
للدكتمخ عزاخة ،ويشقض خايشا يف هذق للثمخة عتى لودل.
ودبل ان اممل يف ليدين ،اانا ان االانظ كزنا نبأ ان الاظن عشند ليندين عن ثنمخة عبند هللا بن ملاوين ،
ان ي يد دام بثمخضه عنام  ،806وكاأن لمللت لن دند دهنر كإلردن  ،يلنرف األرلسهنا ابمسهنم لمللتن يل ال اب نم آءنر ،إذ كنان
ولصل دد اكزل بشاف مذهبه دبل ذلك ب م غري د ري ( )1ألهل كان بني للثملخ اوبني داسقم م دسل عشه اأه ملت يل ؟
إن سع لمل اسخ لل بني ايديشا ال ضذكر ولادل ألق م هبالف ،ايتأ عتسه ل م لالعت لا او عرف به.
ألز اي أتاث لتدكتمخ عزاخة ان يازل ثمخة ي يد أب ا ملت لس ؟
ويبدو يل ان للدكتمخ ،ودد درخ كزا ذكر  ،ان جيلل ثنمخل لملانتزني كتهنا ملت لسن  ،خلح يتنتزس كنل للم نا ل للن
يظشها ضمصته لا هشاك ،وكاأ ضتك للم ا ل ابلشاب لثمخة ي يد ثالث خولاي وثالث اد اص.
و أبدا ابلرولاي للثالث ،وهل و بكر ل ملخزمل وا للقا م للبت ل وا ليا لملالمسي.
اما خولي ل ملخزمل لل ل تاهد هبا للدكتمخ الثبا ملت لس للثمخة ألأدام لم اأ مكاأه ،ملا ذكرقا ابندل ،ولتوشبن
لالداخة إلسها.
____________________
( )8ضميف ولصل عام  878اي بلد ثمخة ي يد زس شني وثمخة عبد هللا أبخبع شني وكان لمللت ل دند دهنرول كإلردن دبنل ذلك حبنمليل لللانري
إذل عرألشا ان وألا ليا للب ري كاأ عام  882ولن ل الف بسشه وبني ولصل كان يف اساضه يبلا.
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نش

ألهل ان ضملم اوته ألسزا اخلس إثباضه ،ادمى بكثري م ان ضل ز اوته يف ذلك.
وانىت ال اقننم اباتكنناخ ارين للنراي ،وانىت ال اصنناسخ ارين للقنناخ يف لبنندلف خاينه وا ننتبه اقننه يف ليكننم ،ألاننأثب
أص للرولي للن ضقنما ( لنسس من ألنرمل لال نالم ألردن إال ودند هبن وهتهنا خوتن وسللن هلنم سولن كزنا اضإلنأ لتز تناخ
ب عبسد هللا  -يق د لب ا عبسد  -لتكسااأس وي يد ب للملسد لتغسالأس ولبرلهسم بن عبند هللا لت يدين ولملنأممن لانا ر
للاسل ولمللت م وللملثأ لتزلت ل ولملتمكل لتشملصا وليامي .)1( ) . .
ألا ملخزمل ميس مبا ال م يد عتسه م للمضمح ،بني للغسالأسن وبنني لمللت لن  ،وجيلنل كنال مشهزنا ألردن مانتقت مشإل نت ،
ولكل مشهزا ءتسإل يدعزها ويبيدها :ي يد لتغسالأس  ،ولمللت م وللملثأ لتزلت ل .
اهشاك ما هم ابتغ واوضح م دما ل ملخزمل هذل ،يف أإلل اي صت لس يد ابمللت ل ولتزلت ل بس يد ،بنل ويف أإلنل اين
صت لتزلت ل ابلغسالأس وأتيسد وامسمها كإلنردتني مانتقتتني  .وهنم منا يبكندق بندوخق ابنم للقا نم للبت نل للنذي ل تانهد
به ايما للدكتمخ عزاخة ا ( -ضل يل ) ثمخة ي يد.
مص هذق للثمخة ( وءرا للغسالأس مع ي يد ب للملسد ب عبد لملتك يف نش

ن وعانري

يقما ابم للقا م
وما .)2( ) . .
ألزاذل كان ميشع للبت ل م أاب ل روج لا لمللت ل  ،لم كان لمللت ل هم للذي ءرامل أللنالأ ،اولنم كنان للغسالأسن هنم
لمللت ل ؟
____________________
( )8لمللت ل وللثمخة ص.11
ننلسد ليزننريي يف ليننمخ لللننني اسننن يقننما يف ص 896مشننه (.وهننم للننذي يقنناا لننه

( )0لمللت لن وللثننمخة ص 11وهننذل مننا يبكنندق ايمننا أانملن بن
للشادص وءرا مله للغسالأس ).
أل ااا ليمخ لللني يغإلل هم ايما عشد اديثه ع ثمخة ي يد اي ذكر لتزلت ل ويقت ر عتى اصباب غسالن ( للغسالأس ).
ومنا ادن ل نملخزمل وللبت نل وليزنريي كناأمل يريندون وهنم يتبندثمن عن للغسالأسن للن أخ وانصنر ي يند بن للملسند ،للغسالأسن لالمياأسن للن هننل
ادننرب لا مننا ضببثننه كتننا لللقا نند ولملقنناال  ،وإ ننا للغسالأسن للاسا ننس وخا ننها غننسالن للننذي كننان يشتقنند عتشننا وبكننل دننمة اننمخ لومننميني ودتزهننم،
سلعسا للشاه لا للثمخة عتسهم.
ودد لأته اساضه ب تبه بدماأ أبمر هاام ب عبد لملتك.
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لق نند ك ننان للبت ننل وه ننم ا؛س كب نناخ خا نناا لمللت ل ن اوا ان يشا ننا ذل ننك إل ننسهم ويثبت ننه ،وال يرتك ننه لإلرد ن اء ننرى ه ننل
للغسالأس .
وضاافل  :اكان للدكتمخ اب تاهاسق اب ملخزمل وللبت ل يف للروليتني للاابقتني ،يريد ان يشإلل عالد لمللت لن بثنمخة
ي يد ام يريد ان يثب هذق لللالد ؟!
بقل م للرولاي للثالث خولي لملالمسي وهذل أ ها ( وكان ءروج ي يد ب للملسند بدمانأ منع دنا ل من لمللت لن
وغريهم م اهل سلخاي ولمل ة م غمي سماأ عتى للملسد ب يس س ملا دهر م ألاقه و ل للشاه م امخق )(.)1
واوا ما أالاظه ان لملالمسي ،وءالألا لغريق من لملنبخءني ،مل يلنره لثنمخة ي يند إال يف ثالثن ا ن ر هنل منا ذكنران،
واأننه م ن بننني سننع لملننبخءني ايمننا للننذي ذكننر ل ننم لمللت ل ن يف ملننره كالمننه ع ن ضتننك للثننمخة ،ألننال لملبخءننمن دبتننه وال
لملبخءمن بلدق ،اوخسول ل م لمللت ل او اداخول إلسهم ألسها.
ألهذل لل لي ودد ضشاوا ثمخة ي يد يف كل ضإلاصستها ،مل خي ص لتزلت ل كتز ولادة يف اديثه لل ميل عشها (.)2
وهذل ابم للإلرج ،ودد با اءباخ للثنمخة يف اكثنر من عانر صنإلبا كامتن من كتابنه لوغناين ،مل ينذكر هنم لآلءنر
لمللت ل ومل يار لا اي صت هلم هبا (.)3
____________________
( )8مروج للذها ج 7ص.006
( )0ل ف للاابع اادلث ش  806ص 078وم هذق لل إلب ضبدا اءباخ ي يد وثمخضه.
( )7لوغاين يبل سلخ للكتا  8979ج 1ويبدا ادين للثمخة عتى للملسد ب ي يد م ص.17 - 18
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ومثل لل لي وا للإلنرج أللنل لبن لوثنري وللسلقنم وءتسإلن بن ءبناا ولبن اعنثم للنذي اغإلتنمل اي ذكنر لتزلت لن يف
للثمخة (.)1
ألهل كان هبالف لملبخءمن عتى لءتالف مذلهبهم وع مخهم ،دد لضإلقمل عتى لأكاخ هذق ليقسق لل ال ًنس اصنال
م اصما للدي  ،وال دمس كبرية م دماايق ،لسبزل كمقم عشها ،حمزنل للتل نا وضلزند لالغإلناا هلنا ولتزاناخكني
ألسها ؟!
مث ما لملق مس بلباخة لملالمسي ( دا ل م لمللت ل ) ألأان ال األهم ما ضلشسه عتى واه للتبديد هذق لللبناخة اان األهنم
ان يقما ( مع لمللت ل ) او ( مع لمللت ل وغريهم ) اما ( دا ل م لمللت لن ) ألقند ضلنذخ عتنل ملشاهنا واهبنم  .ألهنل كنان
لملالمسي يق د اصال لا لالهبام ويتلزدق ؟!
ولكن مننا لشننا أتون عتننى لملاننلمسي وأاتاننهد لملننبخءني ألسزننا مل يننرس إلسننه ،ألهننا هننم يف كتابننه ( للتشبسنه ولود نرلف )
آءر كتبه كزا اد  ،يشإلل بشإلاه ما اوخسق ع لمللت ل  ،او ابوارى ع ( دا لتهم ) يف مروج للذها.
ل تزع إلسه وهم يتبدث ع للملسد ين ي يند وللثنمخة ضندق ألس سنل ليسندث ويلنره ويلنره و نباب نقميه دنا ال
(.وضتابل ن م ن للملسنند األلنناا اأكرهننا للشنناه عتسننه ألنندب ي ينند ب ن للملسنند يف للنندعاف لا ءتلننه ألأاابتننه للننسز أب ننرها
وعاضنندوق ووثب نمل ملننه عتننى عامننل للملسنند بدماننأ ألأاننابمق وابيل نمل ي ينند مث نناخول لا للملسنند وهننم يف لي ن لمللننروف
ابلب رلف مما يتل للل بني محص وسماأ ألقتتمق.)2( ).
____________________
( )8للكامل الب لوثري ج 6املسث ش  806ص 619ألزا بلدها وأتخيا للسلقم م بلن للغنري يف للشونم 8791ه -من ص( 19 -18
اايم للملسد ب ي يد ) و ( اايم ي يد ب للملسد ) وأتخيا ءتسإل ب ءساا ج 0املسث ش  806ص 712وكتناب للإلتنمح ومحند بن اعنثم للكنميف
لل بل لووا سلخ للشدوة ل ديدة ببريو ج 1ص 871ألزا بلدها.
( )0للتشبسه ولالدرلف  -سلخ لل اوي  8971اايم للملسد ب ي يد ص.012
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ألتننم كننان لتزلت لن سوخ يف ثننمخة ي ينند يلرألننه لملاننلمسي ،اكننان ي ينند يف لالدنناخة إلسننه اننىت بلبنناخة كلباخضننه عن ( دننا ل
م لمللت ل ) لل ل تلزتها يف مروج للذها.
لقد دث لملانلمسي عن للنسز للن ااابن ي يند أب نرها وعاضندضه ووثبن ملنه يف هنذق للثنمخة  .ومنا كنان لسغإلنل
سوخ لمللت ل وهم للقريا مشهم ألكنرل وعقسندة ،ودند األناه يف ليندين عن غنريهم ،لنم كنان لتزلت لن سوخ او بلنض سوخ،
وملا لكتإلى أبن ياري إلسه ب ( -دا ل ) يف كتاب ،مث يهزل اىت هذق للاا ل يف كتاب الاأ ألنال ينذكرها وال يانري
إلسها.
واءنريل ألننال بند ان أالاننظ ان ( دنا ل ) لملاننلمسي  -اننىت منع للتاننتسم ابدنرتلكها يف ثننمخة ي يند  -مل ضكن وانندها
يف ضتننك للثننمخة ،كزننا يقننرخ لملاننلمسي أإلاننه اننني يقننما (.مننع دننا ل م ن لمللت ل ن وغننريهم  ). . .وهننذل يل ن ان لننسس
لتزلت ل ن او ابواننرى لاننا لتهم سوخ متزس ن يف ثننمخة ي ينند ياننزح لتنندكتمخ عزنناخة ان يشاننا للثننمخة إلننسهم ،وجيلتشننا م ن
صشلهم وادهم.
وبلنند انندين للننرولاي اباث لا انندين لودن اص للننذي ذكننرهم للنندكتمخ والننل مننشهم سلستننه لآلءننر عتننى لعت للسن
للثننمخة وهننبالف هننم  -8ابننم وهننا عبسنند هللا ب ن وهننا للكالعننل  -0هاننام ب ن للغنناز ل ردننل  -7مش ننمخ ب ن هننمخ
للكتا (.)1
ثالث ن ألق ن ! ومننا اد ن للنندكتمخ إال دنند ل ننتإلرغ ل هنند يف للببننن وللتإلتننسا ،ومننا ادشننه وانند غننريهم بلنند للببننن
وللتإلتسا.
____________________
( )0لمللت ل وللثمخة ص 11اما ابلشاب ملش مخ ب
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ثالث إذن مشلندس ال ت نى من لملاناخكني يف ثنمخة ي يند  .ومنع ذلك ألهنل كنان هنبالف للثالثن من لملاناخكني يف للثنمخة
اقا ؟ وهل كاأمل م لمللت ل اقا ،لسزك لالسعاف م بلد أبن للثمخة كاأ لمللت ل ؟
امننا لووالن ألاأننك ال نند هلزننا ذكنرل يف كننل مننا كتننا عن للثننمخة واانندلثها ولملانناخكني ألسهننا ،ال بمصننإلهم ملت لن وال
أبي وصم آءر ،ولك وخس ذكرمها ابءت اخ دديد يف بلض كتا للرااا كرولة ادين.
ألإلسزننا خيننص لووا مشهزننا وهننم عبسنند هللا بن وهننا للكالعننل ،لدت ننر ضر تننه يف للتننأخيا للكبننري لتب نناخي عتننى مننا
يتل ( عبسد هللا ب وها ابم وها للكالعل للاامل ) (.)1
هذل كل دلف عشه عشد للب اخي.
ويف أتخيا للذها ( داا لب ملني لسس به أبه ) (.)2
ويف قذيا للتهذيا الب اور ( عبسد هللا ب عبسد ابم وها للكالعل للدماقل خوى ع .وعشه.داا ملاوين بن
صاحل ع لب ملني لسس به أبه وداا عثزان للدلخمل ع ساسم ثق ) (.)3
وع هاام ب للغ د يف لل بقا للكنلى البن نلد ( ( )4لبن خبسلن لبن عزنرو ل ردنل ويكن ااب لللبناه ودند
خوول عشننه وكننان ثقن ) ويف مسن لن لالعتنندلا عن للان ص أإلاننه ( وكننان عابنندل ءنريل ) ويف أتخيننا لال ننالم لتننذها ينندوخ
وصإله بني ( صاحل ليدين ) و ( ثق ) و ( م ءساخ للشاه ) و ( لسس به أبه ).
____________________
( )8كتاب للتأخيا للكبري لتب اخي ا سلخ للكتا لللتزس بريو للقام لووا م ل ف للثالن ص.620
( )0أتخيا لال الم لتذها قسأ عزر عبد للاالم ضدمري أار سلخ للكتاب لللر ا اوا  8911ج 6ص.619
( )7قذيا للتهذيا الب اور لللاقالين ا اوا اسدخ آابس  8706ه -ج 1ص.79
( )6يبقا لب لد يبلن لسندن  8771ه -بت نبسح اسوخ ن م ل ن ف للانابع للقانم للثناين ص 818ومسن لن لالعتن لا ج 6يبلن سلخ للإلكنر
ص 726خدم للرت  9076وأتخيا لال الم لتذها ج 1ص.691
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ألاينندين عشهزننا ال يتشنناوا إال ااأبننا ولانندل هننم لملتلتننأ حباهلزننا م ن للثق ن او ع ندم للثق ن ألسزننا يننرواين م ن انندين
ابعتباخمها م خااله ،سون ان يتواوز أاايهزا هذل ل اأا  .ولم كان هشاك ااأا آءر مما ميك إضناألته إلسهزنا ،ملنا
أتءننر ه ننبالف لملبلإل ننمن او بلمننهم يف لودننل م ن لالدنناخة إلسننه ،وه ننم يتبنندثمن عشهز ننا كز ننا خايشننا  .أل ننال ي ينند وال ثمخضننه
ولملا نناخك ألسه ننا وال لالعت ن لا وال لمللت ل ن كاأ ن مم ننا ذك ننرق اولئ ننك ،م ننع اأ ننه مل يإل ننتهم ان يشا ننبمل لل ننذي كتبن نمل ع ننشهم لا
يمل إلهم وألردهم او يمسإلمل إلسهم ما عرألمل به عشدهم م دما او خاي.
ألز اي ااف للدكتمخ مبلتمماضه ع مااخكتهزا يف ثمخة ي يد اوالأ وع ( لعت لهلزا ) أأساأ ؟
لقد هل عتسشا للدكتمخ ذلك اني داا ( ألتقد ذكر ل ااظ ا م م اهل للاام للذي دنهدول للمدلن منع ي يند بن
للملسد يف همخ للغسالأس ) (.)1
ألز دخ عتم للدكتمخ إذن هم ل ااظ للذي يشقل عشه داضل للقماة يف ( ألمل لالعت لا ويبقا لمللت ل ).
ولكن من ضل ننا ل ننااظ لتزلت لن  ،ومننع لألنرتله صنندده يف مننا يننروي عن مانناخك هننذي للا ننني ،وهننم مننا مل
جندق إال عشد داضل للقماة للذي يشقل للدكتمخ عشه ،ألأأنه مل يانت ع ان يردنى هبزنا وبندوخمها لا اكثنر من ا زنا دنهدل
للمدل يف ( همخ للغسالأس ) وهل عباخة بسش للملم ال ضلز اي سوخ للبسد هللا او هلاام ،واد نى منا ميكن ل نتشتااه
مشها ،ان هذي للا ني كاان م بني عدس ال ت ى م للشاه للذي دهدول هذق
____________________
( )8لمللت ل وللثمخة ص.11
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للمدل ن ولننسس هلزننا م ن سوخ غننري مننا يكننمن عنناسة لملانند او لثشننني م ن هننمخ للشنناه و نملسهم  .وإال لكننان ل ننااظ
ابلذل  ،دد ابرزق باكل آءر يتشا ا مع امهسته وأتثريق ،وهم لمللت يل للاديد للتل ا ملذهبه.
منناذل ي ننشع لثشننان يف ثننمخة مل يكننمان من داسقننا وال من خاتهننا للبنناخزي وال من ذوي للنراي وللتننأثري ألسهننا ! بننل ولننسس
هشاك م يذكرمها عشد ليدين عشها ،غري ما يشقل ع ل ااظ.وغري للدكتمخ.
عتى ان ل ااظ مل يشاا عبسد هللا او هاام لا لالعت لا  .اىت ومل يقل ا زا كاان غسالأسنني وإ نا دناا (.من اهنل
للاام للذي دهدول للمدل يف همخ للغسالأس ).
وعبنناخة ( دننهدول للمدل ن يف هننمخ للغسالأس ن ) ال ضل ن ابلمننروخة ا زننا كنناان م ن للغسالأس ن  .إذ خمبننا كننان لملق ننمس
اممخمها مع هبالف ،ال ا زا مشهم عتى اه للراي ولمللتقد.
ألهل يكإلل هذل ون جنلل م ثمخة ي يد م صشع هذي ؟ مث مناذل ينرب للغسالأسن ابمللت لن  ،غنري للقنما ابلقندخ وهنم
امننر م ن لللزننمم وللاننل حبسننن ال خيننتص بإلرد ن او مننذها بلسشننه  .وحبسننن ميك ن ان جيزننع اكثننر م ن ألرد ن واكثننر م ن
مننذها  .ألننالقما ابلقنندخ ،كننالقما بشإلننل للقنندخ ،ال يتن م مشننه ان يكننمن للقننا تمن بننه من مننذها ولانند ،كزننا ال يتن م ان
يكنمن للقننا تمن بشإلسننه من مننذها ولانند  .ولننسس لومننر ءاصنا ابلقنندخ ألهشنناك للكثننري من للقمننااي لملاننرتك بننني مننذها
ومذها سون ان يت م عشها هدم ليدوس بني لملذهبني ولعتباخمها مذهبا ولادل رس ضاابه مملدإلهزا إزلفها.
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ان للا ن ص ال يكننمن ملت لس ناأ وال ي ننح عتسننه لال ننم كزننا يقننما لمللت ل ن اأإلاننهم إال لذل ننع لوصننما ل زا ن
اننىت لننم اأننه لعتقنند اخبلن م ن اصننمهلم هننذق وتتننم ولانند ألق ن ملننا انناز ضاننزسته ابمللت ن يل  .ألكسننم اصننبح للغسالأس ن
ملت ل ن ولمللت ل ن غسالأس ن  ،وه ننم مل ياننرتكمل  -وال اخينند ان اد ننما مل نءننذول  -مننع للغسالأس ن إال يف للق ننما ابلقنندخ للننذي

() 1

دنناخكمل ألسننه غننري للغسالأس ن مم ن دننالمل بننه ( )2وهننل لشننا ان أاننزل لمللت ل ن اهزس ن كزننا مسنناهم عنندس م ن اعنندل هم ألل نالأ،
الدنرتلكهم مننع اهننم واصننبابه يف للقننما بشإلننل لل ننإلا  ،مننا سلم للقننما ابلقنندخ وانندق جيلننل مننشهم غسالأسن وجيلننل من
للغسالأس ملت ل (.)3
مث ان دننس ل لمللت لن ولصننال وعزننرو عاصنرل غننسالن للننذي مل يقتننل إال بلنند ننش  829وا اننا مننذهبهزا وهننم اننل،
ألتزاذل مل يبلإلا مله ألرد او مذهبا ،ول تقال بإلردتهزا او مذهبهزا ،لم كان هشاك ما جيزلهنم من لوصنما لملانرتك غنري
للقما ابلقدخ ،وهم ددخ مارتك بني للكثري م لملاتزني األرلسل و اعا .
إن للذي يريدون ان خيت مل بني لمللت ل وبني للغسالأس  ،او جيلتمل م للغسالأس ا الألاأ لتزلت ل  ،ال ي ندخون إال عن

ء أ مق مس او غري مق مس وال ي يدون أتخخيشا إال غزمضاأ وضاميااأ.
ويبقى ألن للثالث  :مش مخ ب همخ ،ودد بأ ان دث عشه عشدما ضشاولن ثنمخة عبند هللا بن ملاوين  .ويبندو
اأ أعمس إلسه هشا ،واان اضشاوا ثمخة ي يد ب للملسد ،ألقد كان م بني ما ا تدا به للدكتمخ عزاخة
____________________
( )8وهذق لوصما هل  -8للتماسد  -0لللدا  -7للمعد وللمعسد  -6لملش ل بني لملش لتني  -9لومر ابمللروف وللشهل ع لملشكر.
( )0ألاب دتسب مثال وهم يلدس خااا للقدخي يف لمللاخف ص 609مل يذكر ولصنل بن ع ناف بسنشهم منع لأنه ذكنر ملبند وغنسالن ممنا يلن لن للقدخين
عشدق غري لمللت ل اما ذكرق للزرو ب عبسد ون عزرل كان يف لوصل م للقا تني ابلقدخ دبل ان ي بح ملت لسا.
( )7ألأمحد ب اشبل وللب اخي ولب دتسب يف خسوسهم عتى ل هزس كاأمل يق دون لمللت ل ألسها.
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عتى ( لعت للس ) هذق للثمخة اني داا ( واوا ولا والق ي يد ب للملسد عتى لللرلمل كان هم مش مخ ب همخ ) (.)1
ولك دد ال يار للدكتمخ ان اءلق ،ان اوا ولا ع له ي يد هم مش مخ هذل ،بلد ألرتة د رية م واليته (.)2
ألإذل كان رس والي ولا كزش مخ ،مع ما ض إله به كتا للتأخيا ،سلسال عتى لعت للس للثمخة ،أللتى ماذل ضندا ضشبستنه
وع له بلد اايم ؟
وال أبه ان اأقننل هشننا خاي ولانند م ن خانناا للسزنناأسني واألاضننتهم يف مش ننمخ ،اننني والق ي ينند للل نرلمل بلنند لأت نناخ
ثمخضننه وإعالأننه ءتسإل ن  .ألقنند اننافق ي ينند ب ن اوننرة للغانناين ،وكننان كزننا يقننما لل ننلي ( سيشننا ألاضننال ذل دنندخ يف اهننل
للاام دد داضل للملسند سايأن ألقناا :اي امنري لملنبمشني اأنه  -يلن مش نمخ بن هنمخ  -لنسس هشناك يف لعرلبستنه واإلا نه يف
للدي  .داا :ألإذل مل لوا مش مخل يف اا ملاوأتنه ألزن لويل دناا ضنما خانال من اهنل للندي ولل نالح وللمدنمف عشند
للابها .ومايل ال اخى اادل م دسس يغااك ويقم ببابك داا لمال اأه لسس م دأين إلك للندماف للااتن دسانا
ألم هللا ما ع إال ذا لال الم ) (.)3
هذل إذن هم خاي مياين م ذوي للدي وللإلمل يف مش مخ ب همخ للسزاين  .اي من خانل غنري ممنري وال منتهم
ابلل بس للقبتس ضد للسزاأس  ،وال ي دخ يف خايه ع يزع يف والي او مش ا.
وهننم خاي يبكنند مننا ننبأ ذكننرق ع ن مش ننمخ ويننلز يف أإلننس للمد ن  -مننع ا نملب ل تسإل ن ي ينند  -لءننتالف مملدننم
للات م هذق للقبست او ضتك
____________________
( )8لمللت ل وللثمخة ص 19عتى ان بلض لملبخءني يتهزمن مش مخل أبأه لألتلل كتاب ضلسسشه  .اأظر أتخيا ءتسإل ب ءساا ج 0ص.711
( )0تدس ءتسإل ب ءساا مدة والي مش مخ عتى لللرلمل بشبم اخبلني يمما  -أتخيا ءتسإل ب ءساا لل إلب للاابق .
( )7أتخيا لل لي ج 1ص.018
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ضبل ناأ ململدإلهننا مشهننا ،ومننا أننتد ع ن ذلننك م ن ضكننتال وع ننبسا دبتس ن كاأ ن م ن ادننمى لو ننباب يف ننقما للدول ن
لوممي .
واءريل أ ل لا ممدم زعسزل لمللت ل ولصل ب ع اف وعزنرو بن عبسند  .وال بند من ليندين عشنه يف ثنمخة ملت لسن
!! ألهننل ذكننر اانند لملننبخءني او لملنبلإلني ،اننىت من لمللت لن اأإلاننهم ،ا زننا  -ودنند عاصنرل للثننمخة  -دنناخكا ألسهننا او محننال
سإلا او اورل ،سعزا هلا وسألاعا عشها.
ما للذي كان يشتظرق دس ا لمللت ل لدعم ثمخة ملت لسن ؟ ومنا للنذي يإلانر ممدإلهزنا مشهنا ،غنري ممدإلهزنا من للثنمخل
لوءرى لل عاصرلها ايماأ ،ألتم تزال ألسها سإلاأ وال اورلأ سعزاأ هلا وسألاعاأ عشها.
وكننم ااول ن ان امشننع أإلاننل م ن للمننبك ،وكننم اهنند ان آءننذ للكننالم ع ن ممدننم عزننرو ابلننذل  ،م ن ثننمخة
ي يد ،مأءذ ل د ألأءإلق  .أللزرو كزا يبدو ،كان نسا لينظ منع للثنمخل  ،ال يتهسنأ وال خينرج لاللتبنامل هبنا إال بلند
ألانتها ولأتهناف امرهننا ومقتنل او مننم داسقنا  .ألإلننل ثنمخة زينند بن عتننل عنام  ،800للن ل نتزر للتبمننري هلنا يف للكمألن

مندة ناوز للانش  ،مل ينرتك زيند ءالهلنا ااندل يرانم مشننه لللنمن او نمنل ألسنه لملاناعدة إال كاضبنه او لض نل بنه  .مل يشقننل
لشننا اانند ان صننمي لخضإلننع للزننرو لأت نناخل هلننا وأتيسنندلأ.مث هننذل هننم خيننرج ألوننأة لاللتبننامل هبننا وللقتنناا يف صننإلمألها  .لكشننه
لامف اظه منا يكناس خينرج  -وبلند اكثنر من نش كزنا دتشنا  -انىت نضسنه ل نل مبقتنل زيند وألانل ثمخضنه ،ألسلنمس او ينرتك
ل روج.
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اخايننتم لا ننمف اننظ عزننرو.بمننل عاننر دننهرل ،وزينند تمننر لتثننمخة يف للكمألن ألننال خينرج عزننرو وال يتبننرك ،اننىت إذل
درخ ل روج او ءرج ،وخس ل ل مبقتل زيد وألال للثمخة  .ويبقى عزرو مكاأه !!
مث يتكرخ لملاهد أإلاه بع اخبع شمل مع ثمخة اءرى ،يف سماأ هنذق لملنرة ،هنل ثنمخة ي يند بن للملسند  .ألبنني دنام
ي يد بثمخضه ضتنك ،مل يانرتك ألسهنا عزنرو بن عبسند وال ولصنل بن ع ناف ،ومل ير نال اسانا لندعزها وإ نشاسها يستن للإلنرتة
لل بقتها وال ءالا للإلرتة لل اعقب لأت اخها.
اننىت إذل ل ننتقر للثننمخة ومننر اكثننر من ان ادننهر عتسهننا ( )1عشنند ذلك وعشنند ذلك ألقن ( مهن ملت لن لللنرلمل ان
ضاري اساا يقمسق عزرو ب عبسد لش رة ي يد ب للملسد لمال لن لوال عااته .) . .
ألهشا ايما يالزم مف ليظ عزرو ب عبسند  .ألهنم منا يكناس يتهسنأ لت نروج عتنى خاه انسا لش نرة للثنمخة يف سمانأ
اىت ميم ي يد  .ألالنذأا إذن لنسس يف عزنرو ،ولكن يف لملنم للنذي عاانل ي يند سون ان يانتأذن عزنرل او ياتانريق
ألسه ،وكان عتسه لالأتظاخ ش او شتني اءرى اىت يإلرغ عزرو م إعدلس اساه للذي سشإلذق لا للاام.
امل ادل ان عزرلكان سا ليظ مع للثمخل  .ألهم ما ان يشمي ل روج يف كنل منرة لاللتبنامل هبنا ،انىت يإلاانأ بقتنل
او مم داسقا وألاتها !
ولك ملاذل هذل ل سا للذي مه لمللت لن بتانسريق بقسناسة عزنرو ،ودند لأت نر للثنمخة ضند للملسند وزلا ل نر عشهنا
ول تقر لوممخ وبميع لس يد اب الأل .
____________________
( )8كاأ مدة ءالأل ي يد كتها بني ا ادهر ويممني عتى خولي لملقل و ت ادهر ولث عار يمما عتى خولي لملكثنر وهنذل يلن ان لمللت لن مل
ضإلكر ومل قم إبخ اا ل سا عتى لألرتله صب ل ل إال بلد ان لاتاز للثمخة اايمها لل لب ومل ضلد حباا لا هذل ل سا.
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ملنناذل هننذل ل هنند لملمننسع يف إعنندلس اننسا كامننل لتاننسريق م ن للل نرلمل لا للاننام لأت نناخل لثننمخة مشت ننرة مل ضلنند حباا ن
إلسه؟
وكسم ل نت ا لمللت لن ان يلندول ويانريول اسانا كنامال لا للانام بقسناسة عزنرو بن عبسند ،وعزنرو أإلانه ي نرح كزنا
يشقل لل لي ( وهللا ما اعرف ممضع ثالث إذل دالمل وألمل ولم عرألتهم لكش هلم خلبلاأ ) (.)1
ايكمن اسا م اثشني اادمها عزرو ،او م اثشني يقمسمها عزرو ؟!
لقد ع عتى لمللت ل اال ( يثمخول ) دس هم عتى للظتم ،ودد أخ لملاتزمن م متتم للإلرمل ولل مل م.
ألنإذل كنان عزننرو مل يقند ثنمخة ومل يانناخ ألسهنا  .وهنذل منناال نبسل لا أكرلأنه إب ننا  ،ألنال ادنل من لالعتنذلخ عن تتإلننه
وتاذلننه ،وخمبننا مننا هننم اكثننر من ذلك ،أبأننه كننان يتوهن سل زننا لت ننروج او خيننرج لكشننه يلننمس بلنند مساعننه بإلاننل للثننمخة .
وهنذل منا ال ي ننلا لسعناؤق وميننشح لمللت لن  ،يف للمدن أإلانه ،دننرف لملانامه يف ثننمخل مل ياناخكمل م تقننا ألسهنا ومل يكن
هلم اي سوخ يف دسامها.
لقد كاأ ثمخة ي يد ب للملسد ولادة م للثمخل للكثرية لل دهدها عهد ب امس مشذ دسام اكزهم.
وهل ثمخل ألسها م لو باب لللام ددخ ما ألسها م لو نباب ل اصن  .ألسهنا للظتنم ولل غسنان ولال نتبدلس ،وألسهنا
ل زر ول ملخي و الس للغشاف  .ألسها لملباس وللإلرمل ولوان لب ،وألسهنا ليقند وللثنأخ وضشناألس لومنر ولودن اص  .ألسهنا
ع بس للقبست ولوخه ،وألسها عدانن ودب ان وخبسل
____________________
( )8أتخيا لل لي ج 1ص.900
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وممر  .ألسها اخألع ما يف لالأاان م دواع وإيثاخ ووألاف ،وألسها اوضع ما يف لالأاان م انب وءساأ وغدخ.
وكاأ ضتك للثمخل م جيا م هذق لو نباب او عندس مشهنا  .ينلز بلمنها ويتغتنا ،ويمنلم بلمنها ويرتلانع من
ثمخة وءنرى  .ألهنل ال نري عتنى أانأ ولاند من اسنن امهسن لللملمنل لملتبكزن ألسهنا ،وسوخ كنل مشهنا يف هنذق للثنمخة
او ضتك  .ولك دتزا ل تقت ثمخة مشها بلامل ولاد ولدت ر عتسه.
وكننان لودننمى م ن بننني هننذق لللملمننل ولو ننباب ولوكثننر بريقننا و ننبرل ،هننم لللامننل للنندي  .ألهننم للننذي يتلتننأ بننه
للثننا رون عنناسة ،ولننم دنناهرل ،و ن لمل ننه يتبانند للشنناه ،وسألاعننا عشننه يقنناضتمن  .إذ كننان هننم للماسنند للننذي ياننت سع ان
جيزننع صننإلمف لملاننتزني ويمانندهم يف ضتننك للبسئن وذلننك للل ننر  .ألزننا كاأ ن ثننمخة لتاننت سع ان ضقننمم وان ضننشوح ،لننم
اغإلت هذل لللامل او اوزضه ومل ضلزق كالاخ ا ا ل هلا.
بلد هذل ألمس لا ما بداأه به اديثشا ع ثمخة ي يد لل داسها ضد لب عزه للملسد ب ي يد.
واوا ما ضذكرق لوءباخ و زع عتسه ،هنم منا لدنتهر عن للملسند من قتنك ولزسخلف بقنسم للندي ولأتهناك يرماضنه ،انىت
لقد اصبب ريضه لملااشن ل تسلن عتنى كنل لانان ،يان ر هبنا من يان ر ويغمنا مشهنا من يغمنا  .وهنل يف كنل
ذلك ضإلور لللململ للقدمي  ،وضمسم عململ اديدة لتشقز عتى ليكم لوممي.
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وكان هذل جينري يف ودن كنان ليكنم يلناين من ضنلم ولعنالا دناهري  ،وسعناة آا ة بندؤول يهسئنمن لثنمخقم للن
كاأ للدعمة هلا يف للارمل رف امامها كل دلف يف زاإلها عم إدام للات ل ديدة.
ولملاننتزمن يف متتننم اد نناخهم يلربننمن عن ن هم عتننى ليكننم للقننا م من ءننالا للثننمخل لللدينندة للن ل ننت ا
ذلننك ليكننم ان يننشوح ،ع ن يريننأ للننب ا وللقاننمة يف للقمنناف عتسهننا  .لكشننه مل ياننت ع ان يننشوح يف للقمنناف عتننى
ا باهبا.
كاأ اااسين ضتك للثمخل وذكرايقا وما اخيأ ألسها م سمناف ومنا دتنل ألسهنا من صنايني واضقسناف ،ضتهنا للشإلنمه
و إل ها سل زا لتثأخ.
لملاتزني ان ي ل للملسد لا مش نا ل الألن  .ألتنسس ممنا يرضنسهم ان يكنمن ءتسإلنتهم د نا
ولقد زلس م
يف مثننل صننإلا للملسنند للننذي كاأ ن نريضه ال ضتسننأ بملانند م ن عام ن للشنناه ،ألكسننم مب ن هننم امننري لملننبمشني ودا نندهم
ولملزثل وهم وادده مش ا سي لديهم.
مل ن غننالبستهم ،ء مصننا يف اولءننر اايمننه ،لا أ ننر

وهكننذل ألقنند اصننبح هننذل ليكننم ثقننسال عتننى لملاننتزني للننذي
ضدق او متبإل لثمخة او متظر هلا.
() 1
وكاأ للسزاأس  ،وهم عظم اهل للاام وللاشد للقنمي لتبكنم لومنمي ،دند اقند عتنى للملسند العسنازق لتزمنري
عتى عاسة ل تإلاف لومميني يف لعسازهم لتسز او ملمر ،ضبلا الءتالف دروف ل تسإل .
____________________
( )8كاأ ام للملسد هل ام ليواج بش ة ب يم م للثقإلل للقسال لملمري ( اءل ليواج ب يم م ).
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مث انناف مقتننل اانند زعزنناف لل ننسز للكبنناخ :ءالنند ب ن عبنند هللا للقا ننري بلنند ضلذيبننه وألاننل للسزاأس ن يف ل ننتشقاذق،
لسبلندهم اكثنر عن للملسند ،وينندأللهم لا لللزنل عتننى لالياان بنه ،ماننتإلسدي من عملمننل للمنلم ول تننل للن ي ننلا
للاكم عتسها او للدألا عشها يف د ص للملسد ،اىت م للقريبني إلسه.
وكننان هننذل للتبننما يف ممدننم للسزاأس ن م ن لللملمننل لل ن عوت ن يف ننقما للملسنند ويف لأت نناخ ثننمخة ي ينند وإعالأننه
ءتسإل .
ودد عل لل لي صرلا ع ذلك اني داا ( وكان م اعظم ما ا عتنى أإلانه انىت اوخثنه ذلنك هالكنه  -يلن
للملسد ب ي يد  -إألااسق عتى أإلاه ب عزسه ب هادم وولد للملسد لب عبد لملتك بن منرولن منع إألاناسق عتنى أإلانه
للسزاأس وهم عظم اشد للاام ) (.)1
هننم يلننمس لل ننلي ألسمضننح مننا يلشسننه ذلننك دننا ال ( واض ن غ عتننى للملسنند  -لب ن ي ينند  -آا للملسنند وآا هاننام وآا
للقلقا وللسزاأس مبا صشع الد ب عبد هللا ألاض للسزاأس ي يد ب للملسد ألأخلسوق عتى للبسل ) (.)2
ألالسزاأسن إذن يف لض ن غا م عتننى للملسنند مل يقإل نمل عشنند عنندم للرضننا او للغمننا او مننا ياننزى بتغ ن للل ننر ،ابملمدننم
للاننتا  .ولننم لدت ننرول عتننى ذلك هلننان لومننر دننسئا مننا  .ومل يشتظننرول دسننام للثننمخة ضنندق لسشمننزمل إلسهننا ويكمأنمل عش نرل من
عشاصرها  .ا م يتواوزون كل ذلك ،وخي نمن اوا ء نملقم عنم للثنمخة للن نسقمسو ا ،انني يريندون ي يند عتنى للبسلن
مع وامس ل تسإل عتى خاه للات .
____________________
( )8أتخيا لل لي ج 1ص.078
( )0لمل دخ للاابأ ص.071
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وال خيننرج لب ن لوثننري كث نريل عزننا انناف لنندى لل ننلي م ن ألانناس للسزاأس ن و ننمهلم ضنند للملسنند وأتكسنند سوخهننم يف للثننمخة
وإخلسقم ي يد عتى للبسل ( )1كزا د ليدين ع بسل للسزاأس لس يد عشد ا للإلرج ايماأ (.)2
اما للديشمخي ألستواوز كثريل يف لوءباخ لل ملا ،ما ذكرق لل لي ولب لوثري ع سوخ للسزاأس يف ثمخة ي يد (.)3
وإلسننك أننص مننا اوخسق يف هننذل للاننأن ( ألتزننا مسننع من كننان أبد نناخ للاننام من للسزاأسن هننذل للاننلر اأإلنمل اأإلننا دننديدل
ألااتزلمل م مدن للاام ول اخول عم للملسد ي ي يد.
وبتغ للملسد ماريهم ألأمر مببزد ب ءالد ب عبد هللا  -للقاري  -ألببس بدماأ.
ادبت للسزاأس وءنرج إلنسهم للملسند مبمنر مانتلدل لتبنرب ألنالتقمل ولدتتتنمل واث شن للسزاأسن للقتنل يف ممنر ألا من
ممر واءذول عم سماأ وسءل للملسد د رق ألتب ألسه.
وادبت للسزاأس اىت سءت سماأ واءرامل ة ب ءالد م اباه وخا مق عتسهم.
ألأخ ل ة ب ءالد لا لب عم للملسند بن ي يند وهنم ي يند بن للملسند بن عبند لملتنك ألوناف بنه ألبنايلمق سلنا واخ نل
لا ادرلف لملمريني ألبايلمق يمعا وكرها.
وءتلمل للملسد ب ي يد ألتبن متمعا اايما كثرية وهم ءتسع ب امس ).
____________________
( )8للكامل الب لوثري ج 6ص 619و .618
( )0لوغاين سلخ للكتا ج 1ص.17
( )7ابم اشسإل امحد ب سلوس للديشمخي  010اصته م مديش سيشمخ يف إدتسم مهذلن وهم ااد لملبءني وللإلتكسنني وللتغنميني وللشبناضسني لللنرب .
م ن كتبننه لملاننهمخة يف للتننأخيا لوءبنناخ لل نملا للننذي أشقننل عشننه قسننأ عبنند لملننشلم عننامر وللنندكتمخ نناا للنندي للاننساا سلخ إاسنناف للكتننا لللربس ن
للقاهرة ا اوا  8962ص.769 -761
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ألالديشمخي يتكتم ع دتاا بني للسزاأس م اه وبني للملسد ب ي يد ومله لملمري م اه اءرى.
ويف هذل للقتاا للذي لأت ر ألسه للسزاأسن واث شن يف لملمنري  ،مل يكن ي يند ين للملسند يرألنا وإ نا اناف بنه للسزاأسن
بلد لأت اخهم ،ألبايلمق وءتلمل للملسد للذي لبن متمعا اايما كثرية كزا يقما للديشمخي.
ألتم ضك للثمخة ثمخة ي يد ،داخك ألسها للسزاأس  ،وإ ا كاأ ثمخة للسزاأس ااف ألسها ي يد او ااف بس يد ءتسإل .
اما للالر للذي يتبدث عشه للديشمخي يف بدلي للشص وللنذي لاتزنع بانببه للسزاأسن و ناخول عنم للملسند لقتالنه كزنا
يقما ،ألستلتأ بق سدة داهلا للملسند بن ي يند او أانب إلسنه ،يلنري ألسهنا للسزاأسن بنرتكهم ءالند بن عبند هللا للقانري دتنسال
او ا ريل ،كزا يف خولي لل لي ولب لوثري ( )1سون ان يات سلمل للدألا عشه وألك ا نرق ،منع ل نتهاأ ولضنب هبنم و ند
هلم.
عتننى اأننك ضاننت سع ان ضتزننس عزننأ للتغننري يف ممدننم للسزاأس ن واقنندها عتننى للملسنند وانندها يف للننت تص مشننه او
ابءت اخ ،وضمح لل ابع للسز لتثمخة عتى للملسد ،من ل نتلرله نريع ومسناف لودن اص للنذي ضملنمل دتتنه او دناخكمل
ألسننه  .ألتننسس ألننسهم غننري مينناين  .وهننبالف هننم كزننا ذكننرهم لملبخءننمن  -8ي ينند بن عشبان للاكاننكل من كشنندة ( مينناين )
 -0مش مخ ب همخ للكتا ( مياين )  -7اباا ب عزرو للكتا (مياين )  -6محسند بن أ نر للت زنل (ميناين ) -9
للاري ب زايس ب ا كبا للاكاكل ( مياين )  -6عبد للاالم للت زل ( ميناين )  -1ابمعالدن للقمناعل ( ميناين
)  -1ي يد ب
____________________
( )8لل لي ج 1ص 076ولب لوثري ج 6ص 612مع بلض لالءتالف يف للق سدة.
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لللقاخ للكتا ( مياين )  -9للملسد ب م اس للكتا ( مياين )  -82عبد للرمح ب عوالن مما ي يد )(.)1
مث هنذل للاننلر للننذي دالننه دننلرلف للسزاأسن ضاننإلسا ابلملسنند ولأت ناألا من للش لخين كتهننا ،وهننم دننلر ي إلننح هبننذق للل ننبس
لل داز لللرب يف ذلك لللهد ،باكل مل يلرألمق اىت يف ااهتستهم.
ل تزع لا ولاد م هبالف وهم يقما
م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن مبت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننغ دسا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا وءش ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندف كته ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا

و ن ن ن ن ن ن ن نناسلقم م ن ن ن ن ن ن ن ن ن عب ن ن ن ن ن ن ن نند ن ن ن ن ن ن ن ننس وهاد ن ن ن ن ن ن ن ننم

دتتشن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا امن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننري لملن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننبمشني الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند

وبلشن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا ولسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل عهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندق ابلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندخلهم

() 2

ألهم مل خينص بانلرق دسانا واندها ،وال ءشندف واندها ،وإ نا عنم ممنر كتهنا  .ألزن لمللتنمم اأنه لنسس يف ممنر من
للقبا ل غري ما يلمس لا دسس ولا ءشدف.
ولك ن دبننل ذلك اااننبك دنند ودإل ن عشنند عو ن للبس ن لووا م ن هننذل للاننلر  .واااننبك دنند اااا ن ألسننه مننا
ااااننته اان م ن ع ننبس ضتونناوز ممننر :دساننها وءشنندألها ،لتتشنناوا مننا مل يلتنند للاننلرلف ان يتشننالمق إال انسخل :عبنند ننس
وهادننم للتننذي مل يلننمسول يف أظننر للانناعر نناسة وءتإلنناف لتلننرب كتهننم ،ءنناخج انندوس للل ننبسا للقبتس ن  ،وألننممل هننذق
للل ننبسا  ،بننل نناسة لقننسس وءشنندف وانندمها  .ألالانناع ال يرينند ان تننتإلظ هلنناضني لو نرضني مبرك ن يتونناوز للتقاننسم
للتقتسدي لتلنرب من أن لخ ودب نان وخبسلن وممنر ،وإ نا يريند ان خيمنلهزا هلنذل للتقانسم وت نرمها يف اندوسمها للقبتسن
مشه ،كو ف م ممر ،جيري
____________________
( )8ند امسنناف مثاأسن من هننبالف لللانرة يف لل ننلي ص 066ويف ص 728مشننه يننرس لمسننا ي يند بن لللقنناخ وللملسنند بن م ناسخ كزننا نند بلننض هننذق
لومساف يف لب لوثري ج 6ص 616ولوغاين ج 1ص.12
( )0ه ننم لوص ننبغ ب ن ذؤلل ن للكت ننا اا نند لل ننذي ض ننرسس امس نناؤهم يف ث ننمخة ي ي نند وللا ننلر يف لوغ نناين ج 1ص 18وللتشبس ننه ولالد نرلف لتزا ننلمسي
ص.018
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عتسهزا ما جيري عتسها ،ولذلك ألهم اني يإل ر بقتل للملسند للنذي ابعنمل ولسنل عهندق ( ليكنم وعثزنان ) ابلندخلهم ،ال
يقم عشد هذل ليند بنل يتمانه بإل نرق لا دنسس وءشندف ،مث ال يقنم انىت يتشناوا لبشناف عزنممتهم او ناسقم من عبند
س وم هادم كزا يقما  .مل ميشله م ذلك ما هلم م ت ان ل الأل ومكان للر ال  ،ومل ميشله ان من بنني ءتإلناف
عبنند ننس من كننان مننع للننسز ضنند ممننر ولملمنريني  .ألهننبالف يبقننمن يف أظننرق أن لخيني ممنريني أاننباأ ،ال ياننإلع هلننم ان
يكمأنمل انناعني لتننسز او مش نرألني عن دننسس وءشنندف  .ألالانناعر يف يظن من يظننا زهننمق ابأت نناخ اا ننم كالننذي
قأ يف ثمخة ي يد يانلر بقنمة ممناعإل  ،يشانى ملهنا دنمة ء نزه ويشانى ملهنا ان آا عبند نس هنبالف يبقنمن ءتإلناف
لتلنرب ولتتزانتزني سلنا  .وان نقما للملسنند لالمنمي لللبانزل مل يإللنل اكثننر من اأنه اضنى اببن عزنه ي يند ين للملسنند
لوممي لللبازل ءتسإل لتزاتزني مكاأه.
() 1
مث ل تزع لا داعر مياين آءر وهم يقما يف لملشا ب أإلاها
ص ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندى ك ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننان ي د ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم لست ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه غن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننري
لق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننكش كت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا ول ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننبامل
ضن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرك امن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننري لملن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننبمشني

مكب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا عت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى ءسا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننممه غ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننري

ألهم ي مخ ءري ض مير اشأ للسزاأس م كتا ومذاد وغريها ،وغسظها للنذي مشنع عشهنا وعن للاناعر للشنمم ملقتنل
ءالد ،اىت إذل اسخك أثخها ممن وضرهنا بنه ،نك لل ندى للنذي كنان ي نر وينذمر لستنه كتنه ،سون ان يهونع او يشنام
م البا ابلثأخ.
____________________
( )8لل لي ج 1ص 062امنا يف خغبن لالمنل ج 1ص 810ألإأنك ند مكنان للبستنني اعنالق ،ثالثن ابسنا لنسس بسشهنا للبسن لووا وابسناي اءنرى
لااعر مياين آءر يف هذق لملشا ب .
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واان ال اخينند ان ا تق ننل مننا دسننل م ن دننلر ي ننمخ ع ننبس للسزاأس ن ضنند للملسنند ولخضسااهننا لقتتننه  .ألتننسس ذلننك م ن
دننأن هننذل للكتنناب وإ ننا اخس ألق ن ان امثننل هلننذل ل اأننا م ن ل ملأننا لل ن ا ننهز يف للتلوسننل ابلثننمخة ضنندق ويف
لأت اخ هذق للثمخة.
وإذل كننان مقتننل ءالنند ب ن عبنند هللا للقاننري دنند نناعد عتننى زننع للسزاأس ن وضماسنند صننإلهم ضنند للملسنند ،ألننان م ن
لوماأ لتتأخيا ان ادرخ ان ممدم للسزاأس م للملسد وإأقالهبم عتسه مل يك ألق بابا مقتل ءالد.
صبسح ان هذل كنان من لو نباب للقمين للن لاتإلظن للسزاأسن واضناأل نببا اديندل لتلوسنل لالياان ابلملسند،
لكشه مل يك  -كزا دت  -للانبا للماسند  .ألقبنل ءالند ،تندثشا لل نلي عن لضإلنامل لراناا للسزاأسن عتنى دتنل للملسند
ولض نناهلم هلننذل للغننره النند أإلاننه للننذي مل ينملألقهم عتسننه  .وإلسننك أننص لل ننلي اننما هننذل لملمضننم ( ( )1ألننأ ع عتننى
دتل للملسد اع م دماع وللسزاأس م اهل سماأ ءاص ألاضى ارين ودنبسا بن ا متنك للغاناين ومش نمخ بن
همخ ويلقمب بن عبند للنرمح وابناا بن عزنرو لبن عنم مش نمخ ومحسند بن أ نر للت زنل ولالصنبغ بن ذؤللن ويإلسنل
ب ن ااخث ن وللاننري ب ن زايس ب ن عالد ن ( )2ءالنند ب ن عبنند هللا ألنندعمق لا امننرهم  -يل ن لملانناخك يف دتننل للملسنند  -ألتننم
جيبهم ألاألمق ان يكتم عتسهم.لخل ).
وللشص م للمضمح حبسن ياتغ عن اي ضلتسنأ  .ومشنه يظهنر ان عن م للسزاأسن عتنى للإلتنك ابلملسند وللنت تص مشنه
كان يف زم ءالد أإلاه ،
____________________
( )8لل لي ج 1ص 077ولب لوثري ج 6ص.619
()0اد لل بسح هم للاري ب زايس ب ا كبا للاكاكل وهم ما دق عشد لل لي أإلانه ص 066عشند ذكنرق للنذي دناخكمل يف دتنل للملسند
ولوغاين ج 1ص 12وأتخيا ءتسإل ب ءساا ج 0ص.718
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وو باب لعتلوها ء رية لتدخا لل ضاتبأ ان جيزلمل عتى دتته ،وهم ءتسإل .
ومل ضك ن هننذق لو ننباب غننري للل ننبس للسزاأسن لل ن وانند يف للملسنند ذي للل ننبس للقساننس لملم نري  ،عنندوها للننذي
يمدك ان ي يتها ع مكا ا ،وما ضتزتع به م مرك وأإلمذ.
وااف مقتل ءالد ،ااد ابرز خاناهلم يف ذلنك لللهند ،بلند لللنذلب للنذي ضلنره لنه هنم واهنل بستنه ،يثنري لندى هنذق
للسزاأس ماوف اديدة مما يشتظرهم عتى يد للملسد ،ضدعزه للقساس وعزمم لملمري .
وهلذل كان لأت ناخ للثنمخة ضند للملسند لأت ناخل لس يند ولأت ناخ لتسزاأسن ايمنا  .ويف ذل للمدن إضنلاألا لقنسس وإبلناسل
هلا كزا بأ ان ذكران ،اىت داا ي يد ب اورة للغااين لس يد بلد لأت اخ ثمخضه وإعالأنه ءتسإلن (.ومنايل ال اخى ااندل
م ن دننسس يغانناك ويقننم ببابننك ) ومل أننشس بلنند ا نملب ي ينند للننذي ألسننه م ن ليقنند عتننى دننسس مننا ك نان يتز ن ملننه ان
يلا هم ابلاسم ،لمال اأه ال يرى إلك للدماف كزا يقما (.)1
مث كننان من بننني للظننروف للن مهنند لتثننمخة عتننى للملسنند و ننهت جنااهننا ،ل ننالف للننذي أاننا بننني للملسنند وبننني
بلض ب عزممته م ان هاام وآا للملسد ،وبتغ م ليدة ولللزأ ،ان اقزه هبالف ابلكإلنر ولل أددن وغانسان امهنا
اوالس ابسه  .بل ولتاذ ما اامل لقتل ما خال م ب امس اهل للملسد وا رضه (.)2
____________________
( )8لل لي ج 1ص.018
( )0لل لي ج 1ص.070
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وهكننذل ألتننم يلنند لللنندلف لتملسنند داص نرل هننذق لملننرة عتننى نملس لملاننتزني وانندهم ،وال عتننى للسزاأس ن وانندهم ،وإ ننا
لضال سل رضنه ،وهنل يف لوصنل ول نل كزنا أنرى ،لتمنم عندسل من بسن ل الألن ذلضنه ،وهنم منا مل ت نل من دبنل هبنذل
للمضمح وهذق للادة ،وهم ما اضلم للملسد اكثر و هل لالياا به.
وإذل كشننا ال أرينند ل ننمه يف ا ننباب هننذل ل ننالف ،ألننسزك ان أاننري هشننا لا ان م ن بننني اهننم ا ننبابه ،مننا يتلتننأ
بمالي لللهد ،ألقد ااوا هاام ب عبد لملتك  -عم للملسند  -وهنم ءتسإلن  ،سألنع للملسند عن والين لللهند بلندق والتهنا
يف لبشننه ماننتز  ،وهننم امننر مل يشاننه للملسنند ومل يغإلننرق آلا هاننام انننب وا ل الألن بلنند وألنناة ابننسهم ،أل ننا عذلبننه عتننسهم
وسأللهم بذلك لا صإلمف اعدل ه وللشادزني عتسه.
غري ان للملسد لخضكا ذل ل أ اني اصبح ءتسإل  ،أللقد للبسل البشسه ليكم وعثزان ،للملاد بلد لآلءنر ،وانرم
مشها م كنان مانتبقا هلنا او ياملنا ألسهنا من األنرلس للبسن لملنرولين ،للنذي مل يرضنهم يبلنا إبلناس للملسند هلنم عن ل الألن
وا رها يف لبشسه ،مدة دد ض ما وي ما ملها ارمان م كان بلد أإلاه لتملسها.
ودد ال يكمن هذل بلسدل ع ألكر ي يند ،وهنم يهسنا ثمخضنه ضند للملسند للنذي نهل بانمف نريضه ومحقنه نبل للشوناح
هلا.
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وهذل ل الف إن كان دد اضلم ليكم ككل ،ألأأه اضلم اوا ما اضلم من كنان عتنى خاه ليكنم :للملسند بن
ي يد  .مث لأتهى به لا ءاًته لل داخك هم ألسها او يف رع للمصما إلسها.
هننذق هننل للظننروف لل ن مهنند و ننامه وسألل ن لا للثننمخة ضنند للملسنند  .ألسهننا م ن لو ننباب لللام ن  ،وألسهننا م ن
لو باب ل اص  ،وألسها مما بني لالثشني  .للتق كتها يف اكم للملسد ألأضلإلته واضلإل ليكم.
وإذل كان مثل هذل للمضع يإلرته ان ميشع لومميني م للتإلكنري يف للقسنام بثنمخة ضند للملسند ،انىت ال ين لس يف ضنلم
ليكم واىت ال ضاتغل للثمخة لالأقماه عتى ليكم لوممي أإلاه وللت تص مشه ا ساأ ،وبكل ممثتسنه وخمنمزق ،ألأأنه دند
ي نندألع بل ننض لوم ننميني ،وخمب ننا اإلاد ننا عت ننى ليك ننم ايم ننا و نندل لك ننل ثغ ننرة يشإل ننذ مشه ننا اع نندلؤق ،او يزل ننا د ننسا يف
ل الأل  ،لتقسام بكل ما م دأأه للت تص م هذل ل تسإل للذي اصبح وامسق هم عش ر للملم وهنم م ندخ ل نر
عتى هذل ليكم.
وهننم مننا ا ننل ألل نالأ ،ألسبنندثشا صننااا لوغنناين اأننه ( ملننا اكثننر للملسنند ب ن ي ينند للتهتننك يف للتننذل ودننرب ل زننر

وبان لملكننروق عتننى ولنند هاننام وللملسنند ولألننرا يف امننرق وغسننه ،مننل للشنناه اايمننه وكرهننمق وكننان دنند عقنند البشسننه بلنندق ومل
يكمان بتغا ،ألزاى للشاه بلمهم لا بلض يف ءتلنه وكنان ادنملهم يف ذلنك ي يند للشنادص بن للملسند بن عبند لملتنك بن
مرولن ألزاى يف اءسه لللباه  -وكان لمرا صدمل ومل يك يف ب امس مثتنه  .كنان يتانبه بلزنر بن عنا للل ين ألانكا
إلسه ما جيري عتى للشاه م للملسد ألقاا له اي
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اءل ان للشاه دد متمل ب مرولن ولن ماى بلمكم يف امنر بلنض لكتنتم وهللا اانل ال بند ان يبتغنه ألناأتظرق أل نرج من
عشدق وماى لا غريق ألبايله اع من للسزاأسن للمانمق أللناس لا اءسنه وملنه منما لنه واعناس عتسنه للقنما وعنره لنه أبأنه
دد سعل لا ل الأل .ألاأ رف م عشدق والل يدعم للشاه لا أإلاه ) (.)1
كزا تدثشا ابم للإلرج ع لقناف آءنر بنني ي يند بن للملسند واءسنه بانر من اهن وبنني اءسهزنا لللبناه بن للملسند من
اه اءرى  .ويف هذل للتقاف يتكرخ ليدين أإلاها وضتكرخ لململدم أإلاها ألس ر ي يد عتى ءتع للملسند وي نر لللبناه
عتى للرألض (.)2
ألشب امام ضساخي امميني خ ساني ،األرزقزا ء نمخة للمضنع ولءنتالف للنراي بانأن عالانه  .لووا ميثتنه لللبناه بن
للملسنند للننذي ال يكتإلننل بنرألض مننا ينندعل إلسننه من ءتننع للملسنند ،وإ ننا يشهننل وتننذخ ويشبننه يف هلون ي غننى عتسهننا للغمننا
اسشننا ،وللقتننأ ولالدننإلامل اسشننا ،ممننا يشتظننر لومننميني عزممننا إذل هننم ادنندممل عتننى ءتننع للملسنند  .ألهننم تننس هنناذ ل ننر
للدلهم للمدسك للذي ل يبقل عتى ااد مشهم ،وتاوا ان يدأللنه مبنا ميتنك من و نا ل للندألع ،ألنان مل يانت ع لنه سأللنا
وال أتاسال ألهم ال يتلوته وال يالى إلسه ،ألتته اال ال بد ان يبتغه ألسه.
ألزمدم لللباه كان ابلغ للدد دديد ليرج  .اأنه يلنرف لبن عزنه للملسند ويلنرف منا خينمه للشناه ألسنه من
ولكشه يلرف م اه اءرى ،ان ءتله يف ضتك للظروف سإلتح لتإلتش اباب دد ال ميك دق ،وهم
____________________
( )8لوغاين ج 1ص.17
( )0لوغاين ج 1ص.19
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نريضه،

شني ،اىت ءتز صإلب لومميني يف للارمل.
يف ذلك عتى اأ ،ألتم ميض عتى ءتع للملسد ودتته اكثر م
واما للتساخ للثاين ألسقمسق ي يد ب للملسد ( للشادص ) للذي كان ادد للشاه عتى للملسند وابلندهم دنمال ألسنه وادنملهم يف
للتبريض عتسه ولالغرلف به  .وهذل للتساخ هم للذي لأت ر اءريلأ ،ألاأدلل للثمخة وءتع للملسد ودتل ،وبمينع لس يند ءتسإلن

عتى لملاتزني بلدق.
هننذق هننل دننروف ثننمخة ي ينند ،بان شاها باننلف من للتإل ننسل ،لسكننمن للنراي ألسهننا دريبننا من ليننأ بلسنندل عن لهلننمى .
ألهل واد ألسها ما ميك ان يازها أبي مس ملت لس ؟! بل أبي مس ملذها او ألرد بذلقا ؟
هل أخ لملاتزمن مع ي يد و م كاأمل ملت ل وكان ي يد ملت لسا ؟!
هل ابيع للسزاأس ي يد وأخول مله او دبته ،ضد للملسد و م كاأمل ملت ل وكان ي يد ملت لساأ ؟!
لقد كاأ ا باب للثمخة كتها مهسنأة :لملانتزمن وللسزاأسن وعزممن للملسند من بن منرولن وللملسند أإلانه للنذي كاأن
ريضه ضغذي عململ للثمخة عشد هبالف سلا.
وكننان ي ينند مهسئننا لت الأل ن  ،ألهننم لب ن للملسنند اكننل ابشنناف عبنند لملتتننك ب ن مننرولن  .وكننان كزننا يقننما لل ننلي ( يظهننر
للشاك ويتملضع ) و ملف كان صاسدا يف أاكه وضملضله  -ولسس لديشا ما يشإلنل ذلنك  -او كنان كناذاب ألسهزنا ( )1ألقند
كان عتسه ان ي شلهزا المكان دساسة ثمخة ،كان اوضح
____________________
( )8لل لي ج 1ص 070ولب لوثري ج 6ص 619اما لب دتسب ألسقما يف لمللاخف ص 021اأنه كنان ( حمزنمس للانرية مرضنسا ) ويقنما صنااا
مذثر لواند ع ي يد يف ص ( 899كان.دديد لللوا بشإلاه ) واأه ( ملا ويل ل الأل ادهر اا للارية ).
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ا باهبا لال ت إلاف أبممخ للدي ولأتهاك حماخمه  .ألتسس هشاك لعت لال وال ثمخة لعت للس  ،وال اي لمن لإلرد او مذها.
ان اد ى ما ميك ان يمصم به ي يد وادق ،م اسن لمللتقد هم ما ااف يف لل لي ( ( )1ودسنل اأنه كنان دندخاي )
وما اد م دأن هذق لللباخة او مثتها ،ان ما ثمخة كامتن كثنمخة ي يند ،وابلظنروف للن دنراشاها ،ألتولنل مشهنا ثنمخة
لعت للس  ،اىت لم ا ،ي يد كان ددخاي ال ( دسل اأه كان ددخاي ).
هذل ألمال ع اأشا انداشا لللالد بني للقدخي وبني لمللت ل  ،ودتشا ان للقما ابلقدخ ال يل لالعت لا وال للغسالأس .
وال اسخي بلنند كننل للننذي مننر ،إن كشن يف ااان لا خولين اءننرى لت ننلي ضت ننل ايمناأ مبمضننمعشا وضبكنند مننا ذهبشننا
إلسه م يبسل ثمخة ي يد.
يقما ابم الإلر يف ص 061م ج 1وهم يارس بلض لوادلث لملتلتق بثمخة ي يد ( داا  -يل عثزنان بن سلوس
ل مالين  -واهن ي يند بن للملسند  . .ألكإلهنم عن ليكنم بن انرو للقسن  -من للسزاأسن  -ألأدسزن لل نالة أل تنم
بننه ألقتن اين خ ننما ي ينند إلسننك وهللا مننا ضركن وخل ننل خلين ضلقنند إال عتننى خاه خاننل من دممننك  -يلن من للسزاأسن -
وال سخهم خيرج م بس لملاا إال يف يد خال مشهم وهم تزل لك كذل وكذل داا اأ بذلك دت ألم .). . .
ألهننذق للرولي ن إن كاأ ن ضبكنند بلنند ي ينند ع ن ذلننك للاننتمك لملثننايل للننذي انناوا لمللت ل ن دنندمياأ ولمللت لسننمن اننديثاأ ان
يمسإلمق إلسه ألسولتمل مشه ان كاأ

____________________
( )8لل لي ج 1ص 091ولب لوثري ج 6ص.699
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زلهدلأ صااا عقسدة وسي  ،ما أخ إال غمباأ هلل اني ع ت ااكامه ولأتهك حماخمه  .ألإ نا ضبكند من اهن اءنرى
غتب للسزاأس عتى للثمخة اىت ال ضلقد خلي وال خيرج سخهم إال أبمرها وخضاها ومل تبتها كزا ذكران.
وبلد ألزا للذي مشع ي يد ،لم كاأ للثمخة لعت للس اقاأ ،ان يقتند لمللت لن دنبو ا وينملسهم مرلك هنا ،ء مصناأ لملهزن

مشها ،وللثمخة ثمخة لمللت ل ودد لأت ر  ،وهم آم عتسها واارص عتى بقا ها وادد لاتسايا وصساأ مل تبتها.
ثمخة لياخث ي ريد
ولأتقل لآلن لا ثمخة اءرى م ثمخل لملاتزني ضد ليكم لوممي ،هنل ضتنك للن داسهنا ليناخث بن
إدتسم ءرل ان م للدول لللربس .

نريد ( )1يف

وهل م للثمخل لل ما ض لا يف ااا إا حبن اناس يمنلها يف مكا نا لل نبسح من للثنمخل لللربسن لال نالمس ،
ومننا ي ن لا للكثننري م ن املأبهننا غاممننا ،بننل ال يكنناس للشنناه  -إذل ل ننتثشسشا ذوي لالءت نناص  -يلرألننمن عشهننا دننسئا او
دسئا ذل غشاف.
ويبنندو يل ان م ن بننني ا ننباب ذلننك ،ان هننذق للثننمخة دام ن يف إدتننسم بلسنند ع ن مرك ن ل الأل ن وع ن ادالسزهننا لللربس ن
للقريبن  .ألهننل مل ضقننم يف للاننام وال يف ليونناز وال يف للل نرلمل اسننن كاأ ن ضقننمم للثننمخل عنناسة ،وإ ننا يف إدتننسم انف هننم
ذلك لملزتد بني ما لص تح عتى ضازسته مبا وخلف للشهر وبني إدتسم ءرل ان.
____________________
( )8لياخث ب نريد ابلت نغري بن ي يند بن نملف ل ادنلل للتزسزنل هكنذل وخس لمسنه يف ( لالكزناا ) البن مناكمال ض نبسح وضلتسنأ للانسا عبند
للننرمح ب ن ت ن لمللتزننل للسزنناين ا 0أاننر ة امننني سمنند بننريو ج 6ص 017وياننزسه لب ن ا ن م يف هننرة اأانناب لللننرب أاننر سلخ للكتننا
لللتزس ن بننريو ا اوا  8917ص ( 078لينناخث ب ن د نريد ابملثتث ن وهننم ء ننأ  -ب ن ي ينند و نملس ابلنندلا لملهزت ن بنندال م ن لهلز ن ة ويف أتخيننا
ل هزسن ن ولمللت لن ن لتا ننسا نناا لل نندي للق ننامسل ا اوا م بلن ن سلخ لملش نناخ  8778ه -ا نناف يف ص 1مش ننه ( لن لي نناخث ه ننذل ك ننان عظ ننسم لالزس
رل ان).
وهذل وهم حمض ألاياخث ادلل ًسزل إب ا ودد يكمن للقامسل ءت بني لياخث وبني للكرماين عظسم لالزس يف ءرل ان يف ود لياخث.
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ومشهننا ان هننذق للثننمخة دنند لمتنند عننل ودننا ع كثننرية سون إأخة او بريننأ ،وعتننى ألننرتة زمشسن بتغن لثن عاننر عامننا من
 801 -886ب ننني لأت نناخ وه مي ن ن ألأأ ن ال ضا ننت سع ان ضت ننم أبا نندلثها تزل ن يف ودل ن ولا نندة او ودلت ننني كب ننادل
للثمخل لل عرألشا ،وإ ا عتسك ان ضتابع ضتك لوادلث اة وممزع عتى للاشني ،كزا هم ا تمب لملنبخءني لللنرب .
ألقنند ض نناسف انندأ يت ننل هبننا يف ننش  ،مث ًمننل ننش او اكثننر ،ضملاننه ألسهننا عانرل لوانندلث ،لكشننك ال نند لثننمخة
لينناخث او اانندلثها ذكنرلأ  .ألنناملبخ لللننر يشتقننل بننك يف اانندلثها ال بتاتاننل مش قننل يرب هننا ببلمننها يف وانندة ضساننر
حبثها وسخل تها وإع اف صمخة صاسد ددخ لالمكان عشها ،وإ ا يتشاوهلا اا لف وودا ع مشإل ت  ،ضبلا لتانش للن ا نت
ألسهنا ،وهننم يلنناث اانندلث ضتننك للاننش  ،وكننأن لينندث ماننتقل عزننا دبتننه وعزننا بلنندق ال يرب ننه هبزننا دننلف من ننبا او
أتسو .
ومشها ان دا د للثمخة لياخث ب ريد ال أكاس ألرف عشه دبل للثنمخة إال للسانري ،ألتنم يكن وللسنا وال دا ندل ابخزلأ ،ومل
ياننغل مركن لأ ذل ء ننر( )1مث هننم ال يشتزننل لا ولانندة من ضتننك لو ننر للالملن يف للتننأخيا لللننر لال ننالمس  ،كنناب للن بري
ولبن لودننلن وي ينند بن لملهتننا وغننريهم  .كننل مننا ألرألننه اأننه من دبستن ًننسم ،لكشننه ال مين بشاننا دريننا لا بسن من
بسم ًسم للرألسل كذا زخلخة او آا لودر ب اابس او آا دسس ب عاصم.
ألإذل اوزان ذلك ،ألإأشا جنهل كل دلف ع أاأضه وبسئته وممي ا رضه وم م اهتنه للنذي خانل لا ضتنك لملشنايأ
ول تميشها ومىت كان.

____________________
( )8اوا ذكر لتباخث يرس يف لل لي ولب لوثنري يف ااندلث نش  882يف لملمدلن للن ا نت بنني لملانتزني وبنني اهنل للانغد و ناخى وملهنم
ءادان وللرتك وكان لملاتزمن دد ضلإلمل وااهدهم للل ا لشإلاس لملاف ألكنان ليناخث تنره للشناه عتنى للقتناا مث ضقندم منع آءنري يف ألنملخه من
ضسم ودسس ألقاضتمل اىت ازللمل لوعدلف ع لملاف ألارب لملاتزمن ول تقمل  .ومل يرس لتباخث ذكر بلد ذلك اىت عام  886اسنن يشقنل لل نلي ولبن
لوثري ءل ء ْتع ليناخث سون بسنان لتزركن للنذي كنان يانغته وسون بسنان ا نباب ءتلنه  .مث يبندا ليندين عن أانايه للاسا نل ءنالا لواندلث
لل ضت واىت مقتته عام  801لل لي ج 1ااندلث  882ص 91وااندلث نش  886ص 96ولبن لوثنري ج 6ااندلث نش  882ص716
واادلث ش  886ص.682
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كل هذل ال يلره لنه لملبخءنمن  .عتنى اأشنا جنند يف أتخينا لبن لوثنري عشند للكنالم عن ااندلث عنام  881منا ميكن
ان ينندلشا عتننى مننمي لينناخث وا نرضه اننني يقننما ( ويف هننذق للاننش أن ا ا نند  -يلن لبن عبنند هللا للقاننري اءننا ءالنند
للاننابأ ذكننرق  -بتننا و ننرح اننديلا للكرمنناين ( )2لا للقتل ن لل ن ألسهننا اهننل لينناخث واصننبابه و نامها للبتمدننكان م ن
ي اخ تان لللتسا وألسها بشم ب خى للتغتبسمن اصهاخ لياخث ألب رهم للكرماين اىت ألتبها ألقتل ب ب خى.)1().
و ملف كان اهل لياخث واصهاخق دد لخ تنمل بانبا دنروف للقتناا للنذي كنان سل نرل آأنذلك ،لا للقتلن للن ا نرول
ألسها ،ام كاأمل م كا ا اصال ،ألسبدو ان ا رة لياخث كاأ دد ضميش ضتك لملشايأ ،وألسها كاأن أانأضه ،وهنم منا
يإلار ءرواه هشاك.
ومن هننذق لو ننباب ايمناأ ان هننذق للثننمخة دنند لأتهن ابلإلاننل ودتننل دا نندها لينناخث ،سون ان يكتننا هلننا للشونناح يف
قسننأ اهنندلألها يف لللزننل ابلكتنناب وللاننش وللبسلن لترضننا او للاننمخى ( )3ء مصننا وان هننذق لوهنندلف  -لووالن مشهننا
عتننى لودننل  -هننل من لوهنندلف لللامن للن ننبأ ان صنناسألشاها و ش نناسألها يف كننل للثننمخل لوءننرى ،ألتننسس ألهسننا مننا
يرضب وامسق بثمخة لياخث وميشبها مس ءاص بني ضتك للثمخل  ،ضذكر للشاه هبا اىت بلد ألاتها وللقماف عتسها.
ولك مل ألات ثمخة لياخث ؟
ألات و باب ما كان هلا ان ضشوح مع وامسها.
____________________
( )8اديع ابلت غري ب عتل ب دبسا لوزسي لملل ولد بكرمان م بنالس ألناخه ومشهنا اناف لقبنه  .كبنري لالزس وخانل ءرل نان يف ودتنه كنان لنه
سوخ كبري يف لوادلث لل ودل هشاك اولءر لللهد لوممي دتل عام  809يف ودل بسشه وبني أ ر ب ساخ ولا ءرل ان م دبل لومميني.
( )0أتخيا لل لي ج 6اادلث ش  881ص 608ولب لوثري ج 6اادلث ش  881ص.608
( )7لل ننلي ج 1اا نندلث ننش  886ص 99ولب ن لوث ننري ج 6اا نندلث للا ننش أإلا ننها ص 682ولأظ ننر يف ال ننل لوم ننر د ننمخى  .لل ننلي ج1
اادلث ش  801ص 772و 778و .779
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ومع إين ال اخيد ان اؤخ هلذق الثمخة ،ألتسس ذلك م دأن هذل للكتاب ،ولكن ال بند من لالدناخة لا بلنض ضتنك
لو باب ،الخضبايها مبا اخيد للمصما إلسه م ادين ع للدوخ للاسا ل لتزلت ل .
ألزن هننذق لو ننباب لن ثننمخة لينناخث لدت نر يف أاننايها عتننى إدتننسم ءرل ننان ولع نر ألسننه ،ألتننم ضتونناوزق ومل ًنند
اذوخها ءاخج ادوسق  .وهذل ما اضلم م أتثريها و هل ضرهبا وللقماف عتسها.
ومشها ا ا لخضب متاخة او مم رة ،برولب متسش مع عندس من دناسة وخؤ ناف مشنايأ إدتنسم ءرل نان ومنا وخلف للشهنر
م للذي كاأمل يف اروب مت ت مع ل سمش لللربسن  .ودند بتنغ من دندة لخضبناا ليناخث هبنبالف ودنمة عالدتنه هبنم ،اأنه
اممننى منندة يميت ن نناوز لللاننر ننشمل  ،هننم واأ نناخق الائننني عشنندهم ( )1بننل لأننه كننان تنناخب ااسنناان لا انناأبهم،
دمل لللرب ولملاتزني هشاك (.)2
وبنرغم مننا ميكن ان يننلخ بننه ممدنم لينناخث هننذل ،وبننرغم مننا ميكن ان يلتننذخ بننه عشنه ،ألننال بند اأننه دنند ل ننتغل لتاننميه
ثمخضه وإضلاألها ،وألض للشاه عشها بت ميرها ءساأ لتلرب ولتزاتزني ،وكسدل
هلم وضلاوانأ مع اعدل هم  .وبني لللرب ولملاتزني م وضرق هبالف أب او لب او اب او دريا.
مشهنا ان ثننمخة لينناخث دنند ولاهن  ،ء مصننا يف للاننشمل لوءنرية هلننا ،ضكتتننني متشاألاننني كبنريي األرزقزننا للإلتشن يف
إدتننسم ءرل ننان وللل ننبس للقبتس ن ألسهننا ويف غريهننا آأننذلك ،مهننا ضكتننل أ ننر بن ننساخ للكشنناين لملمننري وليل لالدتننسم وممثننل
للات ( )3وضكتل للكرماين اديع ب عتل زعسم لوزس
____________________
( )8لل لي ج 1ص 096ولب لوثري ج 1ص 691لن مدة بقاف لياخث هل لثشتا عارة ش .
( )0لل لي ج 1ص 819 ،816 ،809 ،807 ،800 ،889ولب لوثري ج 6اادلث ش .808 ،889
( )7أ ر ب ساخ ب خلألع للتسثل للكشاين م لالمرلف للاولان لمللروألني  .آءر امرلف ءرل ان يف عهد للدولن لوممين اناوا لن يشقنذ للدولن ولن
يمدم سعمة لللبا سني لكشها كاأ لدمى مشه وكاأ للإلتش يف ءرل ان دد لضال بني ممر وبني خبسلن وللنسز وابدنل نكان لالدتنسم ومل ضانت ع
للات يف ذلك ليني لن ضشودق لو ضلسشه ضميف عام  878بااوة دريبا م مهذلن.
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وخاتها للقمي يف ذلك ليني ،وهم ضكتل ضم للسز وخبسل ودام عتسهزا  .ومل يك هذل للتكتل ميثنل يف للملدنع ًنرسل او
ثمخة ضد ليكم ،بقدخ ما كان ميثل خسل ميشسا خبلسا عتنى للتكتنل لملمنري للنذي كنان يت عزنه أ نر بن نساخ وللنذي دنرب
ممننر ولعتزنند عتسهننا ( )1ماننتبلدل للننسز وخبسل ن  .ألونناف للتكتننل للثنناين ضلب نريل ع ن للشقز ن وللغمننا وسألاعننا ع ن م نناحل
للسز وخبسل ضد سا أ ر لملشبازة ملمر يف ذلك لالدتسم  .ألالتكتالن كاان حمدوسي حبدوس إدتسم ءرل نان ،لكشهزنا
ضننز انندوس هننذل لالدتننسم دنند اننذاب غالبسن لللشاصننر من اصننباب للل ننبسا إلسهزننا :لملمنريني لتكتننل أ ننر ،وللسزشننني
لتكتل للكرماين.
وإذل كان هذل ل الف بني للتكتتني دد لدت ر كزا دتشنا عتنى إدتنسم ءرل نان ،إال اأنه ا نهم كثنريل ،إبمتدلسلضنه للقبتسن
ءنناخج هننذل لالدتننسم ،يف إضننلاف ليكننم كتننه ولال نرل  -مننع لللملمننل لوءننرى لل ن اد نران لا بلمننها  -يف سأللننه عننم
ايته.
ومل ضكن للدولن يف ذلننك ليننني ،ودنند بتغن ادنند سخاننا للمننلم ولالعننالا ،مننع لأاننغاهلا ابلإلن ول الألننا يف
مرك ل الأل أإلاه ،بقاسخة عتى ضغسري هذل للمضع وإعاسة ت تها يف لودالسم للبلسدة ع لملرك كإدتسم ءرل ان (.)2
عتى ان م ليأ ان أقما ان للل بس للقبتسن بنني ممنر من اهن وبنني للنسز وملهنا خبسلن يف غالنا لواسنان من
اه اءرى ،ولل أا وأا ها لومميمن مشذ دسام اكزهم ،مل ضتبدس إبدتسم ءرل ان وادق ،بل
____________________
( )8لل ن ننلي ج 1ص 891و  891و 771إذ مل يا ن ننتلزل أ ن ننر ء ن ننالا اخب ن ننع ن ننشمل إال مم ن نراي ص 891ولب ن ن لوث ن ننري ج 6ص 668وج9
ص.89
( )0لل ننلي ج 1ص  769وللاننلر للننذي اخ ننته أ ننر لا كننل من مننرولن بن ة آءننر ءتإلنناف لومننميني وي ينند بن عزننر بن هبننرية وليل لللنرلمل يف
ذلك ليني واملب كل مشهزا لا أ ر بلدم للقدخة عتى ملاوأته ولأظر ايما لب لوثري ج 9املسث ش  809ص.77
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اوزضه لا لودالسم لوءرى م للدول لللربس ( )1لكششا ال أريد هشنا حبثهنا ول نمه ألسهنا ،وإ نا عرضنشا هلنا بقندخ عالدتهنا
ابينناخث وثمخضننه  .ذلننك لن لأقاننام لللننرب يف ءرل ننان لا ع ننبس مم نري واءننرى ميشس ن خبلس ن  .وضننمزعهم عتننى هننذي
للتكتتني ،دد اثر سون دك عتى ثمخة لياخث وارمها من كثنري من لوأ ناخ للنذي كنان من لظتزنل ان يشمنزمل إلسهنا،
لمال ددة للل بس هشاك ،و ب ا دبست وللتبادها أباد للتكتتني.
بل ان لياخث أإلاه ،زعسم للثمخة ودا دها ،مل ياتم م هذق للل بس ااساانأ ،ومل يشس ممريته يف بلض لململدم(.)2
وم هذق لو باب ايمنا ان ليناخث مل يتتن م ء نا ولضنبا يف ثمخضنه ،وال هندألا حمندسل هلنا ،انىت لسبندو ااسناان وكأأنه
يتلاخه مع ء ه ومع هدألنه ،ألهنم يندعم لا للكتناب وللانش  ،لكشنه يرضنى من ذلنك بتبنديل بلنض لللزناا يف مسردشند
وي اخ تان ( )3وهم يدعم لا للامخى ويدعم يف للمد أإلاه لا للبسل لترضنا إبينالمل( )4بنل اأنه ال يتبنرج من سعنمة
دبستته ًسم لا أإلاه ،مالإلا يف ذلك مبدا للامخى للذي يدعم إلسه ( )5ومتواوزلأ للبسل لترضا م آا ة.
مث هم بني هذل وذلك ،يت ل ب عسزل للتكتتني ويكاضبهزا او يلاسيهزا ويقاضتهزا ،ال تاوا ان خيرج بثمخضه لستوناوز
هبا ادوس ءرل ان وأ رل وللكرماين.
ومننا ادن ثننمخة ميكن ان يتكننا هلننا للشونناح ،وهننل ضتذبننذب بننني اكثننر من ءن  ،اننىت لتظشهننا بننال ءن  .وهننذل منا
سألع عدسل م اأ اخ لياخث وكباخ
____________________
تل م للل بس للقبتس ألقد كاأن هشناك عتنى ادندها بنني للسزاأسن وللقسانس من لملمنري ووصنت يف كثنري من لواسنان لا
( )8اىت لوأدلس مل ن
ليروب ولالدتتاا بني لل رألني.
( )0لل لي ج 1ص 768 ،771 ،819ولب لوثري ج 9ص 89و .02
( )7لل لي ج 1ص.778
( )6لل لي ج 1ص 99ولب لوثري ج 6ص.682
( )9لل لي ج 1ص.782

148

اصبابه وللثا ري مله لا لعت لله ولالبتلاس عشه ،وهم ما اضلإله ولضلم ثمخضه (.)1
وللننل من اهننم لو ننباب وابلنندها اثنرل يف إءإلننامل ثننمخة لينناخث ،ان هننذق للثننمخة ضلاصننر مننع بنندلاي انندث كبننري:
لق نند كاأ ن لل نندعمة لللبا ننس او لل نندعمة لترض ننا م ن آا ة ،كز ننا كاأن ن ضل ننرف آأ ننذلك ،د نند ب نندا يف مش ننايأ د ننرمل
ل الأل  ،وابلذل إدتسم ءرل ان ،ممي ثمخة لياخث ومرك أاايه  .وهل اسمل ضشظسزا واوضنح اهندلألا واذكنى ت س نا
واأا سعاة واوألر اأ اخل واكثر دبمالأ ،واددخ عتى مايب ل زاهري وادد اذاب هلا وأتثنريلأ عتسهنا ،مبنا ًتنك من خصنسد
ال يدلأسه خصسد ،ألتم ضرتك هذق للدعمة لثمخة لياخث وال لغريها م للثمخل لظتس لوءرى ألمال من أاناا ،وال ألمنال
م اا ضلزل ألسها.
نبأ ليندين عشهنا وللن

هذل ابالضاأل لا لللململ لل
لياخث م ألال وإءإلامل.
اخلين ل رت ت كثريل يف ليدين ع ثمخة لياخث ب

نامه  ،مانتقت عن للندعمة لللبا نس  ،ألسزنا اصناب ثنمخة
ريد ،وما كان هنذل للإل نل ملندل يف لوصنل لتبندين عشهنا

وال ع ن غريهننا م ن ثننمخل لملاننتزني ،وإ ننا هننم أل ننل ء ننته لشانناا لمللت ل ن للاسا ننل ،وم نملدإلهم م ن للثننمخل لل ن
دام يف زما م  .ألتسلذخين للقاخ إذل كش دد ءرا  ،او اءرا ع ادوس هذل للشااا.
____________________
( )8لل لي ج 1ص.779
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ولقنند ننبأ ان بسشن  ،غننري مننتو وال متبامننل ،ان هننبالف لمللت لن مل يكن هلننم اي ممدننم سا ننل عتننى لاليننالمل،
اع اي مااخك إجيابس يف اي م ضتك للثمخل لل خايشاها ضاتلل عتى للااا لللربس لال المس .
خايشا ذلك يف ثمخة زيد وثمخة لبشه ت وخايشا ذلك يف ثمخة عبد هللا ب ملاوي وثمخة ي يد ب للملسد.
وأ ل لا ثمخة لياخث بن نريد ،وعناوا ان أببنن عن سوخ لتزلت لن  .ان جنند هلنم ذكنرل ،اي ذكنر او اين إدناخة
ألسها ،عتى لمتدلسها وكثر م عار شمل  ،وكثرة ودا لها وضلدس اادلثها ،ألال جند م ذلك دسئا.
ولسن لومننر ودنم عشنند هنذل لينند ،عشند عنندم لملاناخك وللاننكم عن لملانناخكني يف ثنمخة لينناخث  .إذن هلنان لومننر
و كتشا ،ومل أتلره هلم مبا يامف بلض للذي ي رون عتى ان جيلتمل مشهم اب اا كل ارك  ،ودناسة كنل ثنمخة دامن يف
لال الم مشذ أاأقم.
لقند هنناام لمللت لن ثننمخة لينناخث بن نريد يف دن ص ولانند من كبنناخ خااهلننا وهننم اهننم بن صننإلملن ( )1للننذي كننان
كاضا لياخث ومااعدق وداخ ريضه بني للشاه ،وللذي بتغ م لعتزاس ثمخة لياخث عتسنه وثقتهنا بنه ،اأنه كنان لملزثنل
هلا ولملتبندث ابمسهنا يف لملبااثنا للن كاأن نري بنني ممثتنل هنذق للثنمخة من اهن وبنني ممثتنل ضكتنل أ نر بن
م اه اءرى ( )2ودد لأته اساضه ابلقتل يف ولادة م لمللاخك لل ءاضتها للثمخة يف اولءر اايمها (.)3
ألقد بر مشه لمللت ل وأإلمق عشهم ول تشكإلمل ان يشاا إلسهم.
____________________
( )8بق ضر ته يف ص.18
( )0لل لي ج 1ص 778 ،772اادلث ش  801ولب لوثري اادلث للاش أإلاها ج 9ص 81و .81
( )7دتته تم ب اامز لملازين بلد ا رق وذلك ش  801لل لي ج 1ص.779
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نساخ

ا تزع لا ااد كباخ دسم لمللت ل بار ب لمللتزر ( )1وهم يقما:
وص ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننبا عز ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرو ذي للتق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى ولللت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم
إم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننامهم اه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم وم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا ه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم
وما اد بارلأ كان حمقا وهم يهوم اهزا ويذمه ويلسبه ،ألتسس م محل للاسم وداضل للظتنم ودتنل ،غنري ينامع يف
انناق وال مش ننا وال منناا ،أبوا ابهلونناف وللننذم ،ممن مل يلننرف لننه ممدننم اأكننر ألسننه دتزناأ او محننل ننسإلاأ او خألننع صننميأ
يش ننر ألسننه اق ناأ او ينندألع ابي نالأ ،غننري مننا يتشادتننه اأ نناخ لمللت ل ن اأإلاننهم ويمننسإلمأه إلننسهم م ن مملدننم ،ثب ن لءننتالمل
بلمها ،و سثب لءتالمل ما بقل مشها.
ومنا ادن من اننأ ااند ان يشاننا ثنمخة لينناخث لا لمللت لن ويمنسإلها إلننسهم ،وممدنم لمللت لن هنم مننا بسشنا مشهننا ومن
خااهلا ،وهم بني مراا وبني لة ( )2ابلد لملاتزني ألكرل وعقسدة ع لمللت ل .
انناخب للننذي ي ننببمن إ ننالم مرضكننا للكبننرية ،وانناخب للننذي جيلتننمن األلنناا لللبنناس متمد ن هلل ،ومحت نمل للاننسم
وداضتمل ودتتمل سألاعا ع ليأ  .و نامل للنذي خيتندون مرضكنا للكبنرية يف للشناخ ،وجيلتنمن األلناا لللبناس متمدن هلنم  .مث مل
يكتإلمل ألتواوزل ذلك لا هواف للثا ري لملقاضتني سألاعا ع ليأ.
ثمخة ة ( للشإلس للكس )
وهذق للثمخة م ثمخل آا للبس  ،دام هبا يف مشت م للقرن للثناين لهلونري ،ولاند منشهم ممن عرألنمل ابلندي وللإلمنل
وللبأه :ذلك هم ة لمللروف ابلشإلس للكس (.)3
____________________
( )8ابم هل بار ب لمللتزر لهلاليل مب س مدخ لالعت لا يف بغدلس م اكابر دسم لمللت ل ولملقندمني ألنسهم ضنميف عنام  082وللران هنذل من
لالأ اخ لت ساا ص.91
( )0كننان لينناخث يننرى خاي لملرائن كزننا يف لل ننلي ج 1ص 822امننا اهننم ألهننم زعننسم ل ننلة للننذي يشكنرون اين دنندخة لتلبنند يف ءتننأ األلالننه واأننه
بمخ عتسها ودد بق ضر ته يف بدلي للإل ل لووا.
( )7لب عبد هللا لظض ب ليا ب ليا ب عتل ب ا يالا لمللروف ابلشإلس للكس ولد يف لملديشن عنام  822ودتنل ألسهنا عنام  869زمن
ا الإلر لملش مخ بلد ثمخضه عتسه هشاك  .كان ااد اسل لللتميني وخااهلم سيشا ودواع وأاكا.
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وهنل لمتنندلس لثننمخل هننبالف لللتننميني للنذي زتنمل باننبا لال ننالم وللنندألا عشننه ،منا ال يادن وانند بننه ومننا ال صننل
لغننريهم عتسننه ،ألتننم يهنناسأمل ومل يانناململ ،غننري مإلك نري بننثز يدأللمأننه وال بتمننبس يقنندمم ا ،ودنند كننان ياننلهم مننا و ننع
غريهم م ادرلف دريا ولللرب ،بل واكثر مما و ع غريهم بكثري لم داؤول.
ويبنندول يل ااسنناانأ ،ان واننمس هننذل للبس ن يف ذلضننه ،كننان م نندخ دتننأ وهننم دننديدي لتاننت  ،ينندأللها لا لص ن شا
للذخل ع لتت تص مشه وللتشكسل أبألرلسق ،اىت لنم نكتمل ألتنم جيهنرول بشقند ومل تزتنمل نسإلا ،بنل انىت لنم كناأمل سون للان
لل ن جيهننرون ألسهننا ابلشقنند وتتزننمن للاننسم ،او نناوزول ضتننك للا ن  .ألهننم سل زننا ن لملرلدب ن  ،وهننم سل زننا ملرضننمن
لت ننر وسف ننلاي واوهننل ننبا  .ألننان مل يك ن دننلف م ن ذلك ،ألسكإلننل منناهلم م ن مش ل ن خألسل ن ومكاأ ن عالس ن عشنند
لملاتزني ،وم انا ولانرتلم عزسقنني لنديهم  .وهنذل يف ذلضنه هنم للانبا ،وهنم ل نر للندل م للنذي ال تزتنه للانت
وال ضتاامح ألسه.
لقد كاأ ثمخل لللتميني هنذق ،و نتبقى ،عظن وعنلة ضانتزد سل زنا دسزتهنا من ا نا ًثنل لالأانان يف اعتنى واخو
يظاضه ،وهم خيتاخ ،وبنمعل كامنل وإخلسة انرة ،منا هنم السنأ بنه ،خغنم عتزنه بشتا ونه ،يخكناأ ،وبنشإلس للنمعل ولالخلسة ،منا
هم ا هل وايار خغم عتزه بشتا وه ايماأ.
واعمس بلد هذق لملالاظن للانريل لا ثنمخة للنشإلس للكسن واعسند دنرلفة أل نمهلا ،أل نالأ بلند أل نل ،ومنرة بلند اءنرى،
ألال ااد ألسها غري
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للاننزا لللامن للن اان ولانندها يف ثننمخل آا للبسن  .ألنناملمدم وللاننلاخل ولوهنندلف ضكنناس ضكننمن هننل أإلاننها هشننا
وهشاك.
مث اعسد درلفقا وخى كسم ل ت ا للدكتمخ عزناخة ان جيلنل مشهنا ثنمخة ملت لسن  ،ألنال ادإلنر بانلف من ذلك  .ألنالثمخة
دام يف لملديش لل غتا عتسها اهل ليدين ،ادد اعدلف لمللت ل وابلد للشاه عن لالعتن لا ،وكنان مالنك أإلانه خاه
ألقهاف لملديش وزعسم مدخ ن ليندين ،ممن ناعد يف هنذق للثنمخة وضلنره بانببها لان ليكنم انىت لن م بستنه  .وذلنك
اني اال للشاه م للبسل لل كاأ يف اعشادهم لتزش مخ واااز هلم ل روج مع ة ،عتى للرغم مشها (.)1
وكان اغتا للذي ل توابمل ظزد عشد ءرواه ،هم اهل لملديش وللقبا ل لللربسن للقريبن مشهنا وابشناف لوأ ناخ و نا ر
دنريا ،ويف مقنندمتهم آا عزننر بن ل نناب وآا للن بري بن لللنملم  .ومننا ألننرف اانندل من هننبالف كننان يننرى لالعتن لا او
يذها إلسه (.)2
اما م لل البني ولللتميني ،ألقد ءرج مشهم مع ة عدس م ابشناف الإلنر بن ا يالنا وعقسنل بن ا يالنا ومن
ابشاف ليا وابشاف لياني (.)3
وعتى لللزمم مل يت تم ع ة ااد م وامق للشاه إال أإلر ع كد مشهم لل لي اخبل اد اص (.)4
لك ن للغريننا لن م ن بننني سننع لللتننميني ولل ننالبسني وم ن بننني سننع لملاننتزني للننذي ل ننتوابمل لنندعمة ة وءرا نمل
مله ،وللذي دتتمل او
____________________
( )8داا مالك اني ل تإلتاق للشاه يف ل روج مع ة ويف اعشنادهم بسلن لملش نمخ ( إ نا ابيلنتم مكنرهني ولنسس عتنى مكنرق مينني ) ألأ نر للشناه لا
ة ول م ماا بسته  .لل لي ج 1ص 962ومقاضل لل البسني ص.017
( )0لل لي ج 1ص 626ومروج للذها ج 7ص 099مقاضل لل البسني ص 071ألزا بلدها.
( )7لل لي ج 1ص 626ومروج للذها ج 7ص 099ومقاضل لل البسني ص 011ألزا بلدها.
( )6لل لي ج 1ص.999
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وشمل او درسول ،ال جند ولادل ألق م آا ة ب عتل ب ا يالنا ( لبن ليشإلسن ) للنذي يقناا :لن لالعتن لا دند
ءرج م بستهم (.)1
اضك ننمن للث ننمخة ملت لس ن ودا نندها ملت لس ننا ،وخي ننرج لش ننرقا م ن مل يك ن ملت لس ننا وم ن ه ننم ع نندو لالعت ن لا ولمللت ل ن  ،مث
يت تم عشها م ءرج لالعت لا م بسته ؟ ألهل ش بح وصم للثمخة او وصم م ءرج لالعت لا م بسته ؟!
ولشننرتك هننذل ،ولشأءننذ للكتننا لملتباسل ن بننني دا نند للثننمخة ة وبننني لملش ننمخ ،او  -لكننل اكننمن اكثننر سد ن  -للكتنناب
للذي اخ ته ة لا لملش مخة ،خسلأ عتى كتاب لوءري إلسنه ( )2ألنشب ال جنند ألسنه منا يت نل ابمللت لن ولالعتن لا أبين صنمخة
 .بننل عتننى لللكننس ،ألزننا ألسننه م ن أل ننر عتننى لملش ننمخ ،ااهتسن وإ ننالماأ ،ومننا ألسننه م ن ًاننك حبننأ آا للبس ن ولعتنندلف

لللبا سني عتسه ،ال يتإلأ وملتقدل لمللت ل ومإلاهسم يف للاسا وليكم ،كزا ادنران لا ذلنك يف ثنمخة زيند ،ألمنالأ عن
ان ادين لآلابف ولوادلس هشا ،دد ال يار لمللت ل وال يرضسهم ،وغالبستهم لللظزى كزا هم ملروف ،م لململيل.
اما ع للدعمة لا للكتاب وللاش يف سعمة ة ،ألزا اد ثنمخة إ نالمس  ،ضقنمم يف بتند إ نالمل ،ضانت سع ان ضغإلنل
للدعمة لا كتاب هللا و ش أبسه ،وهل خكس ة كل ثنمخة إ نالمس  ،ال يف ذلنك للل نر اانا بنل وانىت يف ع نران لينايل،
كزا تدث لآلن.
____________________
( )8ل الأل وأاأة لوا لب للاسا س لتدكتمخ عزاخة ص 811وليأ ان للغتم ال لالعت لا هنم للنذي ءنرج من بسن ة بن ل تسإلن ألنأوا للإلنرمل
للغالس كايربس اصباب عبند هللا بن عزنرو بن انرب للكشندي وللبساأسن لضبنا بسنان بن مسلنان للتزسزنل كاأتنا عتنى صنت وثسقن بنه ودند اسعنى زعنسم
للإلرد ن لووا ان خوح ا هادننم ات ن ألسننه كزننا لسعننى زعننسم للثاأس ن ان لالمام ن لأتقت ن إلسننه بمصننس م ن ا هادننم  .ويف كتننا للإلننرمل كزقنناال
لال المسني لالدلري وللإلرمل بني للإلرمل وللتب ري يف للدي لال إلرليس ضإل سل ذلك
ألاخاع إلسها ان دئ وكذلك كتابشا ( عتى هاما للإلرمل لال المس  ،أل ل للغتم بلد عتل ).
( )0لل لي ج 1ص 961 ،961ز
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ألزا دشك بثمخة يف للقرن للثاين لهلوري ،يقمسها ولاد م ابشاف صااا للر ال  ،وضقنمم يف مديشتنه ويقاضنل ألسهنا آلنه
وعاريضه واأ اخق ؟!
مننا للننذي ننتدعم إلسننه للثننمخة إن مل ضنند ن لا كتنناب هللا و ننش أبسننه ،ومننا للننذي سبانند ل زنناهري امهلننا ويرألنندها مبن

يدلألع عشها ويقاضل سو ا ،إذل هل تت ع هذل للالاخ ألتم ضرألله ومل ضبكد للت لمها به ؟!
إذن ،كسم مل هذق للثمخة بلد كل للذي ذكران لا ثمخة ملت لس ؟!
يبدو يل ان صااا ( لمللت ل وللثمخة ) وهم يرألض إال ان ضكمن ثنمخل لملانتزني كتهنا ملت لسن  ،خلح يإلنتا  -أللتنه
مننع للثننمخل لوءننرى  -ع ن كننل مننا ميك ن ان يانناعدق يف للمصننما لا هننذل ،م ن خولي ن مبتننمخة او انندين ممضننم او
ممدم ماتبه ،وهم ما ال ي لا لللثمخ عتسه مل اخلسق ،لك هذل ل يكنمن أتخخيناأ ،بنل لءتالدنا وضتإلسقنا يلنره عتسنك
يف صمخة أتخيا.
لشاننتزع إلسننه ،وهننم يتبنندث عزن اءننذ مشننه ة وضتتزننذ عتسننه دننا الأ ،اأننه ( كننان  -يل ن ةل  -هننم واءمضننه وابننمق

واعزامه  -ال يشاى وال ياتث اادل مشهم  -ملت ل  ،اءذول لالعت لا ع ولصل ب ع اف يف لملديش (.)1
واداننم ان لننم كننان للنندكتمخ عزنناخة ملهننم يف اتق ن ولصننل ،لإلاضننه ذكننر بلمننهم وملننا ل ننت ا ان يننمخسهم بكننل هننذل
للتإل ننسل ،سون ان يغإلننل او يهزننل اانندل م ن آا ة وا نرضه ،وهننم جيمبننمن سخوب لملديش ن ودننلاهبا لا اتق ن ولصننل،
يتتقمن لللتم ونءذون لالعت لا عشه كزا يقما مبلم ( لمللت ل وللثمخة ).

____________________
( )8لمللت ل وللثمخة ص 11وكنم ًشسن ان يردندان للندكتمخ لتز ندخ للنذي ل نتقى مشنه ملتمماضنه هنذق ألنشب مل جنندها ألسزنا بنني اينديشا من م ناسخ
ع لملمضم .
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اأ ن مل اك ن اعننرف دبننل لآلن ان ولصننال كاأ ن لننه اتق ن سخه يف لملديش ن خيتتننم إلسهننا لملاننتزمن  .نءننذون عشننه
ويتلتزننمن مشننه ألننان ااي م ن لملننبخءني مل يننذكر دننسئاأ ع ن هننذق ليتق ن لل ن يإلننرته ان ضكننمن م ن ليتقننا لملاننهمخة يف
لملديش حبسن يريسها وامق لللتميني وذوو للشباه وللإلمل مشهم.
واانندين ممن رلأ ان ادننم من بننني هننبالف ( لملتلتزننني ) عشنند ولانند مننشهم عتننى لودننل ،عبنند هللا ب ن ليا ن  -وللنند
دا د للثمخة ة للشإلس للكس  -للذي مل يتبرج للدكتمخة عزناخة ان جيلتنه هنم ايمنا من منريسي اتقن ولصنل وللدلخ نني
عتى يدق.
لقنند كننان عبنند هللا يكننل ولصننال بلاننر ننشني ( )1وهننم من نناسة آا للبسن ومن اخأللهننم دنندخل وعتننم مش لن  ،وكننان من
لللتنم وللنندي ودننمة للا ننس حبسننن يقننما عشننه لل ننلي ( مننا ناخ عبنند هللا بن اان اانندل دن إال ألتتننه عن خايننه ) او
بلباخة لب لوثري لملااهب ( ال تدث اادل د إال دتبه ع خايه ) (.)2
ألزاذل ستلتم عبد هللا عتى يد ولصل وهم يكلق بلار نشمل  ،ومن لللتنم وللندي ابملش لن للن خايشنا ؟ هنل نستلتم
مش ننه ممدإل ننه م ن ا نندق عت ننل وه ننم م ننا د نند عرألش ننا ،ام ا ننأ آل ننه يف ل الأل ن ؟! ام ي ننتلتم مش ننه للث ننمخة عت ننى ليك ننم لوم ننمي
ولومميني ،ولسس بني اهته إال دتسل او أ ر ضدهم ! ومىت كان لملصل ممدم من بن امسن انىت منا هنم سون للثنمخة ؟!
اي لعت لا إذن هذل للذي نءذق عبد هللا ع ولصل ؟!
____________________
( )8ولد عبد هللا ب ليا عام  12لتهورة وولد ولصل ب ع اف عام .12
( )0لل لي ج 1اادلث ش  866ص 979ولب لوثري ج 9اادلث للاش أإلاها ص.866
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مث ان ولصننال ضننرك لملديشن لا للب ننرة وهننم لبن إانندى وعانري ننش ( )1وال بنند ان يكننمن لءننتالف من خيتتننم إلسننه
م لللتميني وغريهم دد ا ل اثشاف وانمسق يف لملديشن  .ألهنل كاأن اتقن ولصنل هنذق للن يغاناها وخيتتنم إلسهنا من
ذكران م وامق لللتميني وم للشاه لآلءري  ،وهم سون لللاري م عزرق ؟!
وهننل اان يف ااان ون اضننسم لن لالعت ن لا للننذي اءننذق ة واءمضننه وابننمق واعزامننه كتهننم ع ن ولصننل يف لملديش ن مل
يشاننأ ومل يلننرف عتننى لءننتالف للننرولاي إال يف للب ننرة ،وبلنند مغنناسخة ولصننل لملديشن  .ألكسننم اصننبح هننبالف ملت لن دبننل
أامف لالعت لا ودسام لمللت ل ؟!
ويبدو ان للدكتمخ مملع لسس ألق برس ثمخل لملاتزني كتها لا لمللت ل وعتهم إايها  .وإ ا يريد ان جيلنل لهلنا سني
ولللتميني ءاص ضالمسذ لملصل  .ألنإذل ضإلمنل عتنى ولاند منشهم ،مهزنا كنان نشه ودندخق ،التنه زمنسال لنه يندخه وينتلتم
مله يف مكتا ولاد.
لقد خايشا ذلك دبل دتسل اني الل عبد هللا ب ليا وزيدل وغريمها ضالمسذ لملصل.
ولشاننتزع لا مننا يقملننه لآلن ع ن عالد ن ولصننل أب هادننم ب ن ة ب ن ليشإلس ن (.وضلتننم  -يل ن ولص نالأ  -مننع ا
هادم عبد هللا ب ة ب ليشإلس يف لملكتا وكان ءالأ له وخألسقاأ .)2( ) ..

____________________

( )8ل الأل وأاأة لوا لب لال المس لتدكتمخ عزاخة ص.819
( )0ل الأل وأاأة لوا لب لال المس م مم مع لال الم وألتاإل ليكم لتدكتمخ عزاخة ص.819
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ولكننل ضلتننم سد ن للنندكتمخ ألسزننا يقننما ،لمسننح يل ان اذكننر لننك ان ااب هادننم دنند ضننميف عننام  91او  ،99وولصننل مل
يتواوز بلد ،للثامش او للتا ل عارة م عزرق.
وكان ابم هادم كزا يقما للديشمخي ،عشد ذلك ( عظسم للقدخ وكاأ للاسل ضتمالق .)1( ) . .
ويتإلأ لملبخءمن عتى اأه هم للذي اوصنى لا ة بن عتنل بن عبند هللا بن عبناه ،وسألنع إلسنه كتبنه وصنرف للانسل
إلسه ،عشدما ااس ابملم (.)2
بننل اأننه بتننغ م ن ذيننم لال ننم وللاننهرة مننا سألننع عنندسل م ن زعزنناف للغننالة يف ذلننك لللهنند لا لالأتانناب إلسننه وإسعنناف
اتما خواه ألسهم.
وما ادشنه دند بتنغ كنل هنذق لملش لن وًتنع بكنل هنذق للانهرة ،وهنم يف ن للثامشن او للتا نل عانرة  -ن ولصنل -
وال دبتها او بلدها بقتسل ،لسزك للقما أبأه كان مله يف مكتا ولاد.
وإذل كاأن لمل نناسخ للن بننني ايننديشا ال ضلسششننا عتننى دينند أتخيننا مملنندق ب ننمخة سدسقن  ،ألننال ميكن ان أإلننرته ان ااب
هادم كان سون للثالثني م عزرق عشند وألاضنه ،ء مصنا وهنم اكنل ابشناف ة بن ليشإلسن للنذي داضنل يف ل زنل وصنإلني
وكننان بسنندق ل نملف ابسننه عتننل اول ن لللقنند للرلبننع لهلوننري ،وهننذل يلن ان مملنند ا هادننم كننان عننام  61او  69يف ادننل
ضقدير اي اأه يكل ولصال إبادى او لثش عارة ش .
____________________
( )8لمللاخف ص.081
( )0ضشقل للرولاي ان تسزان ب عبد لملتك دد اخ ل مع ا هادم م مسه يف لل ريأ عشد خامعه مشه وذلك عام  91يف ءالأل
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تسزان.

ألكسم ميك الب لللاري منثالأ  -منع صنرف للشظنر عن كمأنه اإلسندل للتنل بن ا يالنا  -ان ي لمنل يف مكتنا
ولاد ،م ال يتواوز للتاع شمل م عزرق او خمبا ادل م ذلك ،او يكمن ءالأ وخألسقاأ له ؟
عتى كل ،أدنكر لتندكتمخ عزناخة نل ليالعنه ،لنم ضإلمنل ألندلشا عتنى م ناسخق يف هنذق للندعمى ،عتنى اال يكنمن
اادمها داضل للقماة او ابم للقا م للبت ل  .ألتقد سها واان اخى ءب هزا يف هذل لملمضم .
امننا لووا ألننريوي يف ( ألمننل لالعتن لا ويبقننا لمللت لن ) لن ولصننل بن ع نناف كننان تكننل اأننه كننان ملننه  -يلن ااب
هادم بن ة بن ليشإلسن  -يف لملكتنا يف سلخ ابسنه ألأءنذ عشنه وعن ابسنه  -ة بن ليشإلسن  -هنذق لوصنما  -يق ند
يبلا لوصما ل زا لمللروأل لالعت لا .)1( -
وامننا للثنناين ( للبت ننل ) ألسقننما يف كتابننه ( مقنناال لال ننالمسني ) ان ولصننال ( خابق ة ب ن عتننل ب ن ا يالننا -
ة ب ليشإلس  -وعتزه ) (.)2
وعوبن كسننم ودننع دننس ا لمللت لن يف مثننل هننذل ل ننأ للننذي ال يقننع ألسننه من هننم سو زننا ،ومن ال يقنناه هبزننا ومبننا
تتالن م مكاأ ودهرة  .وعذخ للدكتمخ عزاخة إذل هم اولمها ،ألأء أ ألسزا ال يقع يف مثته ل أ.
ان ولصالأ ولد عام  12وضميف ة ب ليشإلس عام  18اي بلد ش ولادة ألق م والسة ولصل.
ألكسم ل ت ا ولصل وهم يف لملهد ،ان نءذ لوصما ل زان  ،عن لبن ليشإلسن او ينتلتم ويندخه عتنى يدينه ،إال
ان يكمن هللا دد اخلس م ذلك
____________________
( )8ألمل لالعت لا ويبقا لمللت ل لقاضل للقماة ص.089
( )0مقاال لال المسني و للقا م للبت ل ص.882
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إدهنناخ ملو ن ة ادينندة كزلو ن ة عساننى للننذي كتننم للشنناه يف لملهنند ،أل ن لس عتسننه ولصننل أبن ضلتننم وسخه واءننذ لوصننما
ل زا لالعت لا وهم ما ي لا يف لملهد.
مث ان لوصننما ل زا ن لالعت ن لا مل ضكتزننل ال يف زمننان لب ن ليشإلس ن للننذي اءننذها عشننه ولصننل كزننا تكننل داضننل
للقماة او ولصل ،وال يف زمان ولصل أإلاه ،وإ ا بلد وألاة ولصل مبدة لسا د رية.
لقد كش اال للنراتني من للمدنم يف ء نأ ،مل يندألع إلسنه إال دتن انرص يف نري لمللتممنا  ،او دندة ضل نا يف
خب لالعت لا مببزد ب ليشإلس  .وال اسخي اي لومري اء ر عتى هاذ لملاكني للذي يازمأه أتخخيا.
واع ننمس و ننأا مننا للننذي ل ننتشد إلسننه للنندكتمخ إذن لسولننل م ن ث ننمخة ة ث ننمخة ملت لس ن  ،ان ن ا كننل م ننا ا ننع عتس ننه
لملبخءمن واكدضه ودا ع للتأخيا.
خوليتان  .خوليتنان لت نلي ،وخس ألسهزنا ذكنر لمللت لن ألتلتنأ هبزنا صنااا ( لمللت لن وللثنمخة ) لسبندا همين ثنمخة كامتن ،
هل ثمخة ة للشإلس للكس يف لملديش .
و ننأعره عتسننك هنناضني للننروليتني لتشاداننهزا ملننل ،مبتنندائ ابووا مشهزننا وهننذل أ ننها كزننا وخس يف لل ننلي ( وذكننر
ان ةل كان يذكر ان ااب الإلنر  -لملش نمخ  -ممن ابينع لنه لستن ضاناوخ بشنم هادنم مبكن ألنسز يلقندون لنه ل الألن انني
لض رب امر ب امس مع ا ر لمللت ل للذي كاأمل ملهم هشالك ) (.)1
____________________
( )8أتخيا لل لي ج 1ص.981
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لا هشا يشتهل أص لل لي لترولي لووا.
واالاظ لبتدلف ان لللباخة لوءرية م للشص ( مع ا ر لمللت ل للذي كاأمل ملهم هشالك ) وللن ضلتنأ هبنا للندكتمخ،
لسس هلا مكان يف هذل للشص ،وا ا ادبز ألسه همل او اهال بلد ذلك ،او ان لل نلي مسنع دنسئا ألأثبتنه  .ومل ينرس ان
يتبزنل ضبلتننه ،ألننأوخسق ب ننسغ للتزنريض ( ذكننر ) سون ان يلن وق لا دن ص او ادن اص ملننروألني ممن ضننرس امسنناؤهم يف
أتخخيه  .ولم اخلس غري ذلك ،وكان متأكدل مشه ،و شدق لا خولي او خولضه ،كزا هل عاسضه يف ضشاوله لتزاا ل لوءرى.
ولسس هذل كزا يف للتأخيا وال ضلاإلا يف لأتقاف ما اخيد وخألض منا ال اخيند ممنا يشقتنه لل نلي ،ألاملمضنم كزنا يقنما
لل لي أإلاه ،يتلتأ ابءتساخ ااد لهلا سني لت الأل ومبايلته ،بلد ما لض رب امر ب امس .
واان األهنم ان يانناوخ لهلننا سمن وان جيتزلنمل لتشظننر ألننسز يملمأننه ل الألن بلنند مننا آذأن سولن لومننميني ابلن ولا  .ألهننم
لمللشسمن لو ا سمن ابومر ،ولملردح لت الأل سكمن م بسشهم وولادل مشهم.
وهذل ما ادك ألسه ،وهنم لومنر لل بسلنل للنذي يإللتنه لهلنا سمن وغنري لهلنا سمن يف مثنل ضتنك للظنروف  .لكن منا ال
ادننك ألسنه ايمننا ومننا هننم يبسلننل ايمناأ ،ان هننذل لالاتزننا للننذي يبننايع ألسننه لهلننا سمن ءتسإلن لملاننتقبل ،وهننم مننا ي للننمن
ليكم لوممي ،ال بد ان يكمن راي ادل وءاصا ادلأ ،يقت ر عتى عدس حمدوس م بني لهلا سني اأإلاهم.

161

ألزا للذي ادبم لمللت ل ألسه ااف هبم من لللنرلمل يمنمخق ؟ إذ لنم امنمخق ،لمانا ان تمنرق ملهنم او دنبتهم ،عندس
كبننري من لهلننا سني وادنناخهبم واأ نناخهم ،بننل لكننان اوا ان تمننرق هننبالف للننذي ثبتنمل ودنناضتمل ألسزننا بلنند مننع ة ،اننني مل
يااخك ومل يقاضل مله ولاد ألق م سع لمللت ل .
لكن لاتزاعناأ يمننم مثننل هننذل لللنندس من لهلننا سني وغننريهم ،ويشلقنند يف مك ن  ،ادننده واهننم مديش ن لنندى لملاننتزني،
ويتشاوا ءتع ل تسإل للقا م ومبايلته ءتسإل آءر ،ويااخك ألسه بني م يااخك ،لمللت ل للقناسممن من بلسند ،ال ينبم ان
ضتاننرب اءبنناخق وضلننرف ،ألتننم ضكن للاننت  -خغننم للمننلم للننذي لأتاهبننا  -مغزمن لللسشننني ماتاننتز لا لينند للننذي
هل مله مثل هذل لالاتزا  ،و هل ما سلخ ألسه ،ولسس هشاك اء ر مما سلخ ألسه.
مث ملاذل لمل ايرة وددوم لمللت ل م لللرلمل ،ويف آا ة ب ليشإلس للنذي ( ءنرج لالعتن لا من بسنشهم ) من يانت سع
ان تمننر لالاتزننا ممننثال لمللت ل ن  .وامننمخهم  -وهننم لللتميننمن لهلننا سمن  -ل ن يثننري لأتبنناق اانند م ن خصنند للاننت
وعسم ا ،ءالألاأ لآلءري م لمللت ل للقاسمني م لللرلمل.
عتى ان لل لي مل خيلان اب م ولاد م هبالف لمللت ل للذي امرول لالاتزا وابيلمل ةل.
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واعمس مرة اءرى لتشص وا نأا ،ملناذل ي نر ة عتنى ان ينذكر لمللت لن ومبنايلتهم ،وهنم يتبندث عن أقنض لملش نمخ
هلننا ؟ اكننان ألسهننا مننا يقننمي سع نملق وجيلتهننا اكثننر دبننمال لنندى آلننه واأ نناخق م ن اهننل لملديش ن ود نريا وم ن دبا ننل لللننرب
لوءرى ؟ وما ألرف ألسهم م كان ملت لساأ او دريباأ م لمللت ل  .ام كنان ألسهنا ضكسن لنه وسعزنا يوتنه امنام عندو لمللت لن

وزعسم مدخ ليدين مالك ب اأس لسإل للشاه ابلتبتل م بسلتهم لتزش مخ ول روج مع ة ولاللتبامل بثمخضه؟!
اد لب لوثري دد أل هلذل او لبلمه ،ألا تمدإله كزا ل تمدإل ودك ألسه كزا دكك ألسنه ،ألنأوخس للرولين ب نسغ
مماثت ضقريبا لك سون عباخة ( مع ا ر لمللت ل  ) . .واان اأقتها لك كزا وخس عشدق ايماأ.
دنناا لب ن لوثننري ( وذكننر لن ةل ب ن عبنند هللا كننان ي ن عم لن لملش ننمخ مم ن ابيلننه لست ن ضانناوخ بشننم هادننم مبك ن ألننسز

يلقدون له ل الأل اني لض رب امر مرولن ب ة ) (.)1
هننذل هننم أننص لبن لوثننري سون ذكننر لتزلت لن  .ومننا ذلك إال ون لبن لوثننري كزننا اض ننمخ ،دنند ل ننتبلد ان يكننمن ة
ذكر لمللت ل او اداخ إلسهم ،ألبذف لللباخة لوءرية م أص لل لي بلدما ضبني له عدم صبتها.
ولال باب أإلاها كزا اد  ،اغإلل لملقري ي ذكر لمللت ل  ،مقت رل عتى لهلا سني ،وهنم يتلنره ومنر للبسلن يف كتابنه
( للشن ل وللت اصننم ألسزنا بننني بن امسن وبن هادننم ) إذ يقنما (.اننىت ان ااب الإلنر  -يق نند لملش ننمخ يبلنا  -كننان ممن
ابيع ة ب عبد هللا ب ليا ب ليا ب
____________________
( )8لب لوثري ج 9املسث ش  866ص.871
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عتل لب ل يالا لست ضااوخ بشم هادم ألسز يلقدون له لالمام وذلك اني لض رب اممخ ب امس .)1( ).
ألهم ال ياري لغري ب هادم وال يتبدث إال عشهم وال جيلل لالاتزا إال بسشهم.
ودب ننل لب ن لالث ننري ودب ننل لملقري ن ي ،ه ننذل اب ننم للإل ننرج وه ننم يل ننره ل ننشإلس لملمض ننم أإلا ننه ( مقاض ننل لل ننالبسني ) لل ننذي
ء ه ،كزا يظهر م لمسه لقنتالهم ،ول تق نى ألسنه اءبناخهم ،ودند األناه يف ليندين عن عبند هللا بن ليان ولبشنه
ة وثمخضنه ،ومل يننرتك دننسئا يت ننل هبزننا إال ذكننرق واضننى عتسننه ،ودند عننره لالاتزننا لملننذكمخ يف اخبلن مملضننع من كتابننه،
ألهل اداخ لا وامس لمللت ل يف ذلك لالاتزا مع م امرق وداخك ألسه ؟
لشاننتزع إلسننه يف ص 026 ،029بلنند ان يننذكر امسنناف خولضننه ( ان اع ن م ن ب ن هاد ننم لاتزل نمل ابالب نملف وأل ننسهم
إبرلهسم  -لالمام  -ب ة ب عتنل بن عبند هللا بن لللبناه وابنم الإلنر لملش نمخ وصناحل بن عتنل وعبند هللا بن ليان
ب ليا ولبشاق ة وإبرلهسم وة ب عبد هللا ب عزرو ب عثزان.ألبايلمل سلا ةل ومابمل عتى يدق ).مث لألرتدنمل (
ومل جيتزلمل بلدها ).
ويف ص.( 077وابيل ننه  -يل ن ة بن ن عب نند هللا  -خا نناا من ن ب ن هاد ننم سل ننا م ن آا ا يال ننا وآا لللب نناه
و اير ب هادم .. . .
ويف ص ( 097ان ب هادم لاتزلمل أل بهم عبد هللا ب ليا )
____________________
( )8للش ل وللت اصم ألسزا بني امس وب هادم لتزقري ي بت بسح للاسا حمزمس عرأمه ص.17
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ويف ص  096يكننرخ ابننم للإلننرج مننا ننبأ ان اوخسق يف  029م ن انندين لالاتزننا يف لالب نملف ولود ن اص للننذي
امننروق ،إبضنناأل للاننإلاح هشننا ومبننايلتهم سلننا ظزنند بن عبنند هللا ،وا ننم مل جيتزلنمل بلنند هننذل لالاتزننا لا اايم مننرولن
ب ة ( .) 1
ألهل خاي ااب للإلرج ذكر لمللت ل او غري لمللت ل بكتز  ،وهم يتشاوا يف اكثر من ممضنع ،لالاتزنا للنذي ًن ألسنه
بسل ة ب عبد هللا.
وهننل نندث يف هننذل لملمضننم ع ن غننري لهلننا سني إ نناالأ او ضإل ننسالأ ،ممنناألا إلننسهم ة ب ن عبنند هللا ب ن عزننرو ب ن
عثزان وهم اءم عبد هللا ب ليا ومه.
ولك لن دئ ألاأءلك مبا ذكنرق ابنم للإلنرج عن ممدنم لمللت لن  ،ممنثال بن عسزهم عزنرو بن عبسند ،من للبسلن ظزند
وم ثمخضه ( لمللت لس ) ال يف هذل لالاتزنا للنذي مل تمنروق ولكن ألسزنا بلند ،انني سعنا ة عزنرو بن عبسند لتشهنمه
مله.
يقننما ابننم للإلننرج يف ص 029م ن مقاضننل لل ننالبسني ( ان ةل سعننا عزننرو ب ن عبسنند ألاعتننل عتسننه.وكننان ابننم الإلننر -
لملش مخ  -ياكر ذلك له وكان عزرو يقما ال اابيع خاال اىت لءتل عدله ).
وهذل يثب ان عزرلأ مل تمر ذلك لالاتزا ومل يبايع ة للشإلس للكسن ألسنه  .واأنه ل نتزر عتنى عندم مبايلتنه ،انىت
للمد للذي بدا ألسه ة يتهسأ لت روج ويدعم للشاه لت روج مله.
____________________
( )8لالبملف دري درب لملديش ألسها دل آمش ام للشا ة (ص) وهبا كان لاتزا لهلا سني لملااخ إلسه.
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بننل هننم يثب ن ان عز نرل مل يكن يلننرف ةلأ ،او مل يك ن يلرألننه مبننا ياننزح لننه ان خيتننل عدللتننه ،وجيس ن مبايلتننه ،مننا مل
أتهم عزرل أبأه كان كاذاب يف ذلك ،ءمألا او متقا او يزلا يف لملش مخ ،واإلاداأ عتى صتته به.
وعتى كل ،ألقد اخة عالد عزرو دمي متسش ابلات لللبا س وممثتها لملش مخ للذي بقل داكرلأ له ممدإله ذلك من

ة وعدم مبايلته له ،يما اساضه اىت خوي اأه خثى عزرل أببسا م للالر عشد وألاضه.
ألهننل بلنند هننذل للمضننمح م ن وضننمح ،وهننل ضننرك عزننرو أإلاننه مقنناال مل ن يرينند ان يلتننذخ عشننه او ينندعل بسل ن لننه ،او
ممدإلا لا ااأا ة وثمخضه ؟!
ولشننرتك لبن لالثننري ،ولشننرتك ااب للإلننرج ،ولشلنند لا أننص لل ننلي وأإلننرته صننبته ،ألهننل زلس هننذل للننشص عتننى للقننما ان
لمللت ل امرول لالاتزا للذي ً ألسه بسل ة  .ولشقل ا م ابيلمق ومل يكتإلمل حبمنمخق ،ألهنل ضلن للبسلن ابلمنروخة -
ومع للتاتسم حب مهلا  -للثبا عتسها وللثمخة مع م ً مبايلته عشدما يلت للثمخة.
لقد بق للثمخة ة ثمخل ما اكثرها ،ولك ما اكثر للذي أكثمل وغدخول وأقممل بسلتهم ألسها.
ويف ثننمخة ة ابلننذل ابيننع لملش ننمخ أإلاننه اكثننر من مننرة  .ألهننل ال متننه بسلن باننلف ك وهننل االن سون ان يشكثهننا
بلد ذ ،كزا يذكر أص
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ألزنناذل يلن ان يبننايع لمللت لن او بلمننهم ةل ؟ إذ يبقننى للانبلا  -اننىت لننم لضن رخان لا ض ننبسح للننشص ،ودبتشننا للقننما
مببايلتهم  -هل و لمللت ل ببسلتهم ضتك وأخول مع ة ،اني أخ ام أكثمل وتتإلمل وغدخول ؟
ان لملبخءني مل ينذكرول لشنا ل نم ولاند من لمللت لن  ،أخ منع ة او داضنل لا ااأبنه  .ولل نلي أإلانه صنااا للنشص،
وخغم كل للتإلاصنسل للن اناف هبنا عن للثنمخة ،مل ينمخس اي سوخ لتزلت لن ألسهنا ،ومل ينذكر د ناأ منشهم داضنل يف صنإلها او
كان له دأن يف اادلثها ،مع ان مااخك ولاد او اثشني او اكثر مشهم ،ال ضلن ان للثنمخة دند ملن لا ثنمخة لتزلت لن
 .إذن لكننان لظنناألظمن م ن اصننباب مالننك واهننل لملديش ن للننذي ءرا ن للثننمخة م ن بننني ادهننرهم ،اوا ابالسعنناف هبننا
واارى ان ضشاا إلسهم.
ول اعسد هشنا منا نبأ ان ذكرضنه عن آا ة بن ليشإلسن  ،لللتنميني لهلنا سني لمللتن لسني كزنا يقناا ،وللنذي مل يانرتك
ااد منشهم يف اي سوخ من اسولخ ثنمخة ة ،ومل ينرس هلنم ذكنر ألسهنا ،لبتندلف من لالاتزنا وللبسلن  ،ولأتهناف إبعنالن للثنمخة،
ال كلتميني وال كها سني وال كزلت ل .
وإذل كننان لل ننلي يتبنندث عن امننمخ لاتزننا او بسلن ألقن سون مانناخك  .وإذل كننان لبن لوثننري ال يتبنندث عن
لاتزا وال بسل وال مااخك  .وإذل كان ابم للإلرج يتبدث ع خألض لتبسل وخألض لتزااخك .
إذل كننان هننبالف لملبخءننمن يغإلتننمن لالدنناخة وي سوخ لتزلت لن يف ثننمخة ة ،وال يتبنندثمن ع ن اي أانناا هلننم ألسهننا .
ألهل لدى لملبخءني
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لآلءري دلف يشايف او خيتتم عزا وخس عشد اولئك اوي ثب اي سوخ او أااا لتزلت ل يف هذق للثمخة ؟
أءتاخ ل ااب عتى هذل للتااؤا لثشني م مبخءل لمللت ل لمللنروألني :لملانلمسي ولبن ا ليديند وكالمهنا مل يرتكنا
ممدإلننا يشاننا ألسننه لتزلت لن مننا ياننتبأ للننذكر ولالدنناسة ،إال اضسننا عتسننه ضإل ننسالأ  .ألزنناذل لننديهزا عن مانناخك لمللت لن يف

ثمخة ة ؟
ان ااي مشهزا مل يت رمل لتزلت ل ومل يلنره هلنم ومل يانر وي سوخ هلنم يف ثنمخة ة ،منع اأشنا خايشنا لملانلمسي يتبندث
عن ( دننا ل م ن لمللت لن ) ( )1لسثبن هلننم سوخل يف ثننمخة ي ينند بن للملسنند لل ن ننبأ لينندين عشهننا ،و ننشرلق يتبنندث ع ن
لأمزام ( اع مم يذها لا للقما للبغدلسيني م لمللت ل ) هبذل للتبديد للددسأ هلميتهم ،وذلنك عشند للكنالم عن
ثمخة إبرلهسم ب عبد هللا ب ليا اءل ة ،ولملقتما يف اب رى بلدق (.)2
ألاملالمسي للذي مل يإلتنه وهنم يتنابع أاناا لمللت لن  ،ان ينذكر ( للانا ل ) منشهم ،وان تندس بكنل سدن  ،همين للنذي
يدعل مااخكتهم يف ثمخة إبرلهسم ألس إلهم أب م ( مم يذها لا دما للبغدلسيني م لمللت ل ) ولسس عزمم لمللت ل .
هذل لملالمسي ،ال ميك ان ياك ويتغاضى ع اي سوخ مهزا كان ،لنم كنان هلنم أللنال سوخ يف ثنمخة ة ،ولكنان
اارص م لل لي ،يف
____________________
( )8مروج للذها ج 7ص 006ودد بق لالداخة إلسها.
( )0مننروج للننذها ج 7ص 096ومننا اد ن لملاننلمسي كننان م ننسبا يف دملننه هننذل  .ألننامللروف ان لالعت ن لا مل يشاننأ يف بغنندلس ومل ضب ننس مدخ ن
لمللت ل ألسها إال م دبل بار لب لمللتزر للذي ضميف عام  082ه -بلد مقتل لبرلهسم وألال ثمخضه زا
و تني عاما ومل ضك بلد دد أاأ مدخ لمللت ل ومل يك هشاك بلد م ( يذها لا دما للبغدلسيني م لمللت ل ) كزا يقما لملالمسي.
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إثباضه وإدهاخق مبا هم ادمى م هذق لللباخة ،ومبا يتشا ا مع ل اق لملانلمسي يف إينرلس كنل منا من دنأأه ان ينلز أاناا
لمللت ل  ،إذل واد هلم دسئاأ م أااا يف اي ثمخة يلره هلا ويكتا عشها.
وبلنند ألهننل امننامل كزننا ضننرى اكثننر من اانند ءسنناخي  :ان اصنندمل أننص لل ننلي واقننم لمللت لن بننرتك ة وأقننض بسلتننه
وللت تل ع ثمخضه ،ون اادلأ مشهم  -وهم ما ا ع عتسنه لملبخءنمن ملت لن وغنري ملت لن  -مل ياناخك ومل يقاضنل ألسهنا ،او
 وهذل هم ل ساخ للثاين  -للقما أبن ما ضمزشه للشص م مبايل لمللت ل ظزد دد سءل او اسءل هملأ او عزدلأ.واأتقل لا للرولي للثاأس لت لي ع صاحل صااا لمل تى وإلسك ما خينص لملمضنم من أ نها ( دناا ألكنان دندة
() 1
هرب ة م ا الإلر ان ااب الإلر كان عقد له مبك يف اانه م لمللت ل )
ول ايسل للمدنمف عشند هنذق للرولين وال ليندين عشهنا ،ولن ااتناج إلسنه ،ألزنا دتتنه عن للرولين للانابق ي ندمل هشنا
ايماأ ،ويماف إلسه ،ان خولي صااا لمل تى هذق ضبدو متلاخض  ،اىت مع خولين لل نلي للانابق وللن خألمنشا لوءنذ
هبننا بلنندما ضبننني ضننلإلها وقاألتهننا  .ذلننك ان للرولي ن ل دينندة ضقت ننر يف اننديثها ،عن للبسل ن ولملبايل ن  ،كزننا يظهننر م ن
للشص ،عتى لملش مخ ولمللت ل وادمها ،مغإلت باكل كامل ذكر لهلنا سني لمللشنني يبلناأ ،اكثنر من لمللت لن وغنري لمللت لن ،
أبمر للبسل  ،وللذي اع تهم للرولي للاابق  -عتى مذءذان عتسها  -لل دلخة يف أ ها.
____________________
( )8أتخيا لل لي ج 1ص.906
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واادين دد لأتهس مرة اءرى لا عزرو ب عبسد للذي كان دد ضم عام  866اي دبل عام م ثمخة ة.
و أضرك ليدين ع سوخق يف للثمخة أإلاها لكل ال يقما دا ل :وكسم يكمن للزنرو سوخ ألسهنا ،وهنم دند ضنميف دبتهنا
بلننام ؟ أدت ننر إذن يف اننديثل عتننى للإلننرتة للن ًتنند من للتننأخيا للننذي ًن ألسننه بسلن ة واننىت مننم عزننرو ،866
وهل دد بتغ او داخب لللاري عاما.
و أألرته ،كزا ا تإل  ،ان عزرل كان م بني للذي امرول لاتزا للبسلن  ،ومن بنني للنذي ابيلنمل ألنسز امنرول
وابيلمل م لمللت ل  ،إذل صبب خولي لل لي وذهب مله لا اممخ لمللت ل لالاتزا لملذكمخ ومبايلتهم ةل ألسه.
لك هذل لالألرتله ستقل عتى دسا لمللت ل مابولس اءرى دبل ة وثمخضه ،ال بمصنإله ذلك ،بنل لانبأ بسلتنه للن
ضماا عتسه لاللت لم وللمألاف ل اابها ،وللقسام مله اني يقمم وللدعمة له دبل ان يقمم.
ألزنناذل كننان ممدننم عزننرو من ة ومن أاننايه ينملا ضتننك للإلننرتة ،وهننم ينندعم وتمننر ويتهسننأ لتثننمخة ؟ اي سوخ كننان
للزرو يف سعم ة وأتيسدق وااد للشاه امله ؟
ال دلف عتى لاليالمل.
ذلننك هننم عزننرو بن عبسنند للننذي مل يانناخك يف اي من للثننمخل للن
لبشه ت  ،ومل يااخك
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نندثشا عشهننا :مل يانناخك يف ثننمخة زينند وال يف ثننمخة

يف ثمخة عبد هللا وال يف ثمخة ي يد وال يف ثمخة ليناخث ،منع اأنه عاصنرها كتهنا  .ألزمدإلنه من للثنمخل إذن وخألنض أتيسندها
ولملااخك ألسها ،هم تمك عام له ،ال ممدم مشإلرس يتلتأ بثمخة بلسشها.
ولان يف ملننره لهلن ا ألننأزعم  -كزنا يرينند لمللتنذخون عشننه من اأ ناخ لمللت لن  -اأنه اممننى للانهمخ لل نملا وهننمي
قسأ لالأمزام هلنذق للثنمخة او ضتنك  .ألنذلك منا ال نبسل لا لسعا نه وال يقنما بنه إال من كنان عشندق للندألا عن عزنرو،
اوا م للدألا ع لللقل للذي آم به لمللت ل اأإلاهم والتمق إماما وخل دل هلم.
ولك مالشا ووأ اخ عزرو ولتزلتذخي عشه ،وعزرو أإلانه يبكند هنذل للانتمك يف اكثنر من مشا نب  .ألنريوي داضنل
للقماة لمللت يل يف ص 076م كتابه ( ألمل لالعت لا ويبقا لمللت ل ) ان عزرلأ خس عتى لل عإلرلين انني ها نه هنذل،

متهزننا إايق اب نننب ألقنناا ( وتننك هننل ل شنند ادنند من اشنندهم وخاننايل من خانناهلم امننا خاين صننشسلهم بإلننالن وءننذال م
لإلالن.).
وااابك ضاأا ملل وهل ءت ثمخة م لمل اير لل يتكتم عشها عزرو ؟ ومناذل ضكنمن للثنمخة غنري هنذل ؟ ان بنني
للثنمخة وبنني للإلانل صنت لنسس ادنمى مشهنا منا بنني للثننمخة وبنني للشوناح  .ألكنالم عزنرو هشنا هنم كنالم يانر ال يل ننل إال
بمزان ،ال كالم اهد ذي ألكر وعقسدة  .ولم اءذ به للثا رون ملا دام ثمخة عتى لاليالمل.
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ولننسس هننذل دتزناأ للزننرو وال شبننا عتسننه ،وال ميكن لالعتننذلخ عشننه أبأننه كننان تنناوا ان ي نمألر لتثننمخة للن يانناخك ألسهننا
ا باب للشواح دبل إعال ا ،اىت ال ضكمن مغامرة دد ضمر اكثر مما ضشإلع.
كان م لملزك ان ألتذخ للزرو هبذل وأ بح ممدإله لم لدت ر عتى ثمخة بذلقا او ثمخضني  .لك منا كنان مشنه هنم
تمك وممدم أب كزا دتشا.
لمسع لا خايه يف للثمخة ومحل للاالح عزمما ،ودد أله لملش نمخ كاملانتثب من ممدإلنه ،بلند منا بتغنه ان ةل كتنا
إلسه ( او لا دد عرأل خايل يف للاسم اايم كش تتتم للسشا وإين ال اخلق ) (.)1
ألهننم يشكننر للاننسم ويشكننر للثننمخة ،ال حمتوننا بظننرف وال ماننرتيا دننريا  .يشكرمهننا ضنند اي ننت ويف اي دننرف .
وهم يذكر لملش مخ برايه او مذهبه هذل للذي مل يتغري ،حماوالأ ان ي زئشنه وان يندألع عن أإلانه يف ذل للمدن منا يلتنلق
قز جيا أإلسها وضإلشسدها ،وهل لالض اا مببزد او أتيسدق.
ودد ضركه لملش مخ بلد ان ليزأن لا ( صدده ) ألسزا ذكر ،ولا بقا ه عتى للمالف لتات ولتزش مخ.
بننل لمسننع خاي لملش ننمخ أإلاننه يف عزننرو ب ن عبسنند وممدإلننه م ن للثننمخة وللث نملخ ،وهننم يقننما ( مننا ءران لمللت ل ن اننىت
ما عزرو ب عبسد ) (.)2
____________________
( )8ألمل لالعت لا ويبقا لمللت ل ص 077وامايل لملرضمى ج 8ص 819وأتخيا بغدلس ج 80ص.869
( )0مقاال للبت ل ص 882وليمخ لللني ص.082
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وكل هذل ،لن كان يل ز خايشا يف عزرو ب عبسند من للثنمخة ،ألهنم يلن ز خايشنا كنذلك يف ممدنم لمللت لن عزممنا ،وعندم
لدرتلكهم يف اي ثمخة م للثمخل لل بأ ليدين عشها.
وذل كش ن دنند ايت ن للقننما يف عزننرو ،ألزننا ذلك إال وأننه كننان ي ننمخ سل زننا عتننى ءننالف اقسقتننه  .وإال وأننه كننان
يبدو يف هذق لل مخة ،وبت وير غريا ،وكأأه ال يغزد سإله بلد ثمخة إال لسورسق يف ثمخة اءرى.
ألالذي يتبدثمن ع أااا لمللت ل للاسا ل ،يرب مأه بلزرو اكثر مما يرب مأه بغريق م زعزا هم.
عتننى ان م ن لللنندا اال أننتهم عز نرل وانندق هبننذل لملمدننم للاننتا م ن للثننمخل وم ن مهاسأن للاننت  .ألزننا يقنناا ع ن
عزرو يقاا وابلدخا أإلاها م لل دمل ع لل عسم لآلءر لتزلت ل  :ولصل بن ع ناف ،للنذي مل يكن ممدإلنه تتنم يف
دتسل او كثري ع ممدم صاابه للذي عرألشا.
وبلنند ألتتننك ن من اهننم ثننمخل لملاننتزني للن عاصننرها لمللت لن  -سون للتلننره لتثننمخة لللبا ننس  -وضتننك كاأن
مملدإلهم مشها ،او ابوارى ممدإلهم مشها  .إذ لسس لتزلت ل مملدم متتإل من للثنمخل  .وإ نا هنم ممدنم ولاند أبن
مل يتغننري ومل يتبنندا ،بنندا مننع ولصننل وعزننرو ول ننتزر بلنند ولصننل مث ل ننتزر بلنند عزننرو  .وهننم ممدننم مل يبتننغ يف وصننإله
ووصم ( تزسته )  -إذل ااز للتلبري  -ما بتغه ولاد م اكابر زعزا هم هم ابم
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للقا ننم للبت ننل ( )1اننني يقننما ( مل تننرج لمللت لن دبننل إبنرلهسم  -يلن اءننا ة للننذي أخ بلنندق ودتننل يف اب ننرى  -وال
بلدق ) (.)2
اي ا ننا مل ضانناخك من بننني سننع للثننمخل للن ا ننت  ،عتننى كثرقننا ،إال يف ثننمخة إبنرلهسم ،إذل دبتشننا مننا دالننه للبت ننل
ع مااخك لتزلت ل ألسها.
ومنا ادن من انأ ااند ان يندعل للغنرية عتنى لمللت لن ولالأت ناف هلنم ممن ( دتزهنم ) واأكنر عتنسهم ( سوخهنم ) يف
ثمخل ع رهم بلد هذق للاهاسة ض دخ م زعسم كبري م زعزا هم !!
واصننل اء نريل لا للثننمخة لللبا ننس  ،اكننل لوانندلث للاسا ننس واض ن زها واعظزهننا اث نرل يف ذلننك لللهنند  .و ننسكمن
اديثل عشها وع اثر لمللت ل ألسها يف غاي لالءت اخ ،خمبا ل يتواوز لو ر عتى خغم ض ام ليدث كزا دت .
لقد لض رخ لا دلف م لال هاب عشد ليدين ع للثمخل للانابق  ،ون هشناك من يندعل او يتنمهم اأنه كنان
لتزلت ل سوخ ألسها ،ألادتماين ض بسح هذل لالسعاف ،للتلره لبلض ليود لل ينديل هبنا اصنباب ( للندوخ ) وأقمنها
وللرس عتسها.
ولنسس يف للثننمخة لللبا ننس  -واد اصنها واانندلثها ملروألن  -من ينندعل لتزلت لن يندل ألسهننا او مانناخك يف اانندلثها،
او سوخلأكبريلأ او صغريلأ يف دسامها.
____________________
( )8ابننم للقا ننم عبنند هللا بن امحنند ب ن حمزننمس للبت ننل للكلننا من كبنناخ ملت لن بغنندلس وم ن لل بقن للثامش ن من يبقنناقم ضننميف  789اءننذ ع ن ا
لياننني ل سنناا ويقننما عشننه لبن لملرضمننى يف ( يبقننا لمللت لن ) ( خ ننسس أبسننل غ يننر لللتننم ابلكننالم وللإلقننه وعتننم لوسب ول ننع لمللرألن يف مننذلها
للشاه .) . .
( )0مقاال للبت ل ص.882
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ألتزنناذل لينندين إذن عشهننا ولومننر كزننا دتن  .ملنناذل للمدن ول هنند يف أإلننل سوخ مل يشاننبه اانند لتزلت ل ن  ،ومل يمننإله
ااد إلسهم يف هذق للثمخة.
ليأ لن أإلل سوخ لمللت ل يف للثمخة لللبا س وعدم إ هامهم ألسها ،ياكل يف أظري سلسالأ دمايأ عتنى أإلنل منا اضنسم
إلسهم يف للثمخل لوءرى  .ألإذل كان لمللت ل كزا ي عم للبلض ،دد أخول او امهمل او سعزمل ضتك للثمخل للن دامن ،
وللا لوممي ما ض لا داسخة عتى ان ضلادا وضب ا وضرس  ،وهلا م للقمة ولوأ ناخ ولوعنملن منا ضانت سع ان ضمنرب
بننه وضقزننع اي ن ارك ن او ثننمخة ضقننمم ضنندها ،ومل ضبتننغ بلنند لالعننالا وللمننلم للننذي بتغتننه اننني بنندا سعننمة لللبا ننسني
ضدءل مرلاتها للشها س وليامس  ،واني بدل ولضبا عو لومميني عن سأللهنا وللقمناف عتسهنا او لل نزمس امامهنا  .اال

يإلرته ان يكمن لمللت ل ا ر لا لملااخك يف للثمخة لللبا س وسعزها وأتيسدها ولالأمزام إلسها ولملاامه بندوخ ولضنح
يف اادلثها ،ودد ل نتغرمل للتبمنري هلنذق للثنمخة مشنذ كاأن نرس سعنمة وانىت لأندالعها ،للانشني لوءنرية كتهنا من اسناة
للدولن لوممين  .ومل ضننتم بمنرب مإلاائن يقننمم هبننا ولانند من والة لودننالسم او دنناسة ل ننسا  .اين كننان لمللت لن يستن ضتننك
للإلننرتة ،واي ن سوخهننم ألسهننا لننم كننان هلننم سوخ او أانناا سا ننل ،وكنناأمل أللننال ضنند ليكننم لومننمي كزننا ينندعل لملنندلأللمن
عشهم ؟
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ان اادل مشهم او م غريهم مل يشاا هلم سوخلأ او أاايا او أللال مهزا كان يف هذق للثنمخة  .ألالنذي دامن ابمسهنم
ملروألمن ،وداسقا وزعزاؤها ملروألمن ،وخااا سعمقا وأقباؤهنا ملروألنمن ،ولملشنايأ للن لأ تقن مشهنا ملروألن  ،وللمدنا ع
لل لأته بقسامها و قما للدول لوممي ملروأل هل ايماأ.

وإذل مل يك لتزلت ل اي سوخ واي أااا يف للثمخة لللبا س  ،عتى ض امتها ووضنمح هميتهنا وكثنرة لملاناخكني ألسهنا،
اعا واألرلسلأ  .مع ما يقابل ذلك عتى ل اأا لآلءر م ضلم ليكم وضندلعل للانت وضنملضر للندال ل عتنى دنرب
ل ساخها.
إذل مل يك ن لتزلت ل ن سوخ يف للث ننمخة لللبا ننس  ،وه ننذق د ننروف دسامه ننا  .اميك ن ان أت ننمخ هل ننم سوخلأ يف للث ننمخل لل ن

بقتها ،وللظروف كتها متتإل  ،وللات ما ض لا بلدً ،تتك م و ا ل للرتغسنا وللرتهسنا منا ضانت سع بنه ان هنض
اي ثمخة ،دبل دسامها ،وضشت ر عتسها بلد دسامها ،أبسف مث وايار و ست ؟ !
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اجلزء الثاين من الفصل الثالث
يف أسباب املوقف املعتزيل
وهكننذل اباث عتننى ثننمخل لملاننتزني ،او اهننم ثننمخلقم لل ن عاصننرها لمللت ل ن  .وكننان ميك ن هلننم سوخ ألسهننا ،كزننا كننان
لغننريهم  .ودنند خايشننا ،ال متل ننبني وال متوشننني ،ا ننم مل يانناخكمل ألسهننا أبين صننمخة من صننمخ لملانناخك  :مل ياننل هلننم سم ومل
تاخبمل سإلا ومل ي لشمل برمح.
و أضرك للثمخل ولملااخك ألسها وللدم وللاسم وللرمح  .ألإن منا يقابتهنا ،لن يكنمن غنري للقتنل يف ناا لمللركن  ،او
للقتل صلل بلد لمللرك  .ولسس كل مهسأ لذلك  .ولك أدبل مبا هم سون  .ألهنل مسلشنا لن ولصنل بن ع ناف او عزنرو
ب عبسد ،دد ضلره ءالا اساضه لاو او ضلذيا او لض هاس او ضاريد  .او اأنه دا نى من اإلنمة للانت او عندم
خضاها ،ودد عاصر لووا مشهزا ألرتة يميت م ليكم لوممي ،ألتم مي إال دبل ش م نقميه  .ويناا عزنر للثناين
لا ما بلد دسام ليكم لللبا ل ابثش عارة ش  ،ملاصرل ت تني متلادبتني متلاسيتني :لوممي ولللبا س (.)1
وهننل ضلننره اانند م ن زعزنناف لمللت لن لآلء نري لاننو او ضلننذيا او لض ن هاس للاننت او ماخ نمل للاسا ن  ،مبننا ال
يرضسها وال يتإلأ مع خغباقا.
____________________
( )8كاأ وألاة ولصل عام  878ووألاة عزرو ش  866وكان دسام للدول لللبا س
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لقنند دتننل ملبنند ل ه ن  ،ودتننل غننسالن للدماننقل ،ومهننا م ن اول ننل للقننا تني ابلقنندخ  .وهبننذل ( للقنندخ ) يتتقننمن مننع
لمللت ل  ،او ابوارى يتتقل لمللت ل ملهم.
دت ننل ملب نند وأ ننه لدن نرتلك يف ث ننمخة لبن ن لود ننلن ( )1ودت ننل غ ننسالن وأ ننه ن نرا ألرأل ننع لل ننم لاتاا ننا عت ننى لوم ننميني
ول تشكاخل لظتزهم.
ودتنل اهنم بن صنإلملن ،وهنم ادنهر من دناا اب نل وأإلنل للقندخ ،بلند ا ننرة يف ثنمخة ليناخث بن نريد ضند ليكننم
لوممي.
دتل للقا ل حبري إخلسة لالأاان ولءتساخق وأللاله  .ودتل للقا ل ابألدلم اري لالأاان ولض رلخق وأللاله.
دتل لالثشان و زا ودإلا يف واه للات ن وعاخضاها واأكرل عتسها وأخل ضدها.
وما كان للقما ابلقدخ ،وال للقما بلكاه ،وخلف دتتهزا  .ولم كان وء أ للقتل اادمها اتزاأ.
دتال و زا أخل ضد للات  ،وكان ولصنل وعزنرو يلسانان يف نالم وهندوف يف دنل هنذق للانت  ،مل يقتقهزنا ااند
ومل يمايقهزا ااد  .ومل يابا هلزا للقما ابلقدخ ما يكدخ صإلم اساقزا ،او يلرضهزا لغما ليكم ولياكزني.
واخلين بتغن ل ن ف للثنناين م ن هننذل للإل ننل لوءننري وهننم لملتلتننأ أب ننباب لملمدننم لمللت ن يل ،وحماول ن ضإلاننريق ،بلنند ان
عرض يف ا ه
____________________
( )8عبد للرمح ب ة ب لودلن ب دنسس للكشندي أخ ضند عبند لملتنك بن منرولن عنام  18وأانب بسشنه وبنني انسا لومنميني أبمنرة ليوناج
ملاخك يميت مشها ممدل سير ل زاام مث ممدل مانك للن لأتهن هب ميتنه عنام  17و م نه لا خضبسنل كبنري للنرتك لكن هنذل دتتنه وبلنن برا نه لا
ليواج عام .19
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لووا ،صمخة هذل لملمدم عشد للكالم عتى لوادلث للاسا س او امهها لل عاصرها لمللت ل .
كسم أإلار ضلم ل اأا للاسا ل او لألدلمه  -إذل دئ للدد  -لدى لمللت ل ؟
يبدو يل عتى ءالف ل ملخج للذي ءرامل م دتا لمللرك  ،و الاهم أبيديهم.
وعتى ءالف للاسل للذي ءاضمل لمللرك لمللرك مع ا زتهم ،او أثخول و زتهم بلد ل تاهاسهم.
عتننى ءننالف اولئننك وهننبالف  .كاأ ن أاننأة لمللت ل ن هاس ن ماننامل بلسنندة ع ن للاسا ن  ،بلسنندة ع ن للنندم وللاننسم
وهلسا لمللرك .
لقنند كاأ ن أاننأة لمللت ل ن ولسنندة ض ننمخ ننتزل يميننل ،اد نران إلسننه عشنند لينندين ع ن ضاننزستهم  .ألهننم مل يشاننبول يف
لوصل كزذها سا ل ومل مياخ مل للاسا بلد أاأقم ،ومل يقرتبمل مشها  .ولم أللتمل الإلمل مذهبهم وءرامل عتسه.
أابول كزدخ كالمس  ،تمه يف ماا ل لالميان وضق ر أاايها عتسه.
هذق كاأ أاأقم أبي لآلخلف اءذ  :براي م داا ا م ل ممل مشازهلم ومااادهم ودالمل ( أانتغل ابللتنم ولللبناسة
) او بنراي من التهننم لمتنندلسل لتزلتن لني للاننابقني للنذي كاننرول ننسمألهم ولعت لنمل لل نرل  ،او من دنناا ابعتن لا تننس
ليا للب ري ،او لعت لا ادملا لوم يف مرضكا
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للكبرية  .ألتسس ألسها سلها إال ما يبلد ع للاسا وال يدءل ألسها وال يت ل هبا (.)1
بننل ان لإلننظ لالعتن لا ،وهننم ال يلن غننري للننرتك ولالبتلنناس ولالاتشنناب ،يتمننز يف ذلضننه ملن ننتبسا بلسنندل كننل للبلنند
ع للثمخة وللاسا وما ضإلرضه م مملدم وما رق م ضمنبسا ال تتزتهنا نتمك لمللت لن ومنستهم لا للدعن ولومن
ولال تقرلخ ،كزا مر بشا.
اضرلين بلد يف ااا لا أتكسد آءر عتى ما ذكر ؟!
سوأك إذن اصمهلم ل زا  .هل د ألسها او يف ولاد مشها دنسئا خينص للاسا ن او يتشناوا مانأل سا نس ؟ هنل
يف للتماسد او لللدا او للمعد وللمعسد او لملش ل بني لملش لتني ،ما ميك لعتباخق ممضمعا سا سا او دريبا من للاسا ن .
مهزا ااول ان ضتم ع يف مإلهمم للاسا  ،ومهزا ااول ان ضقرهبا م هذق لوصما او ضقرب هذق لوصما مشها.
وهل يف لومر ابمللنروف وللشهنل عن لملشكنر :اصنتهم ل نامس :منا ميكن ان جيلنل مشنه اصنال سا نسا كزنا دند يتنمهم
للننبلض ،وهننم ممضننم لن كننان يببننن يف كتننا للكننالم ألأأننه يببننن ايمننا يف كتننا للإلقننه لا ااأننا لل ننمم ولل ننالة،
وال عالد له ابلاسا ولسس م دبو ا ،ودند اءنذ بنه للإلنرمل ولملنذلها لال نالمس لوءنرى ،من غنري لمللت لن  ،عتنى
لءتالف بسشها يف درويه ،ألتم جيلل مشها ألردا ومذلها سا س .
وه ننذق لملا ننا ل للن ن اوخسه ننا لبن ن للرلوأ نندي ( )2يف ( ألم ننسب لمللت لن ن ) وخس عتسه ننا ل س نناا يف ( لالأت نناخ ) ما ننأل
ماأل  ،ودد بتغ لملا
____________________
( )8ودد اضسم هشا مالاظ اخلها اديرة ابالعتباخ هل لل ضتلتأ ابلالر لللر  .ذلك ان للإلرمل للاسا س لال المس كتهنا ،من دنسل وءنملخج
وزبرييني ،كان هلم دنلرلف هنم الانشتهم وممثتنمهم وللنذلبمن عنشهم ،يش نرون منذهبهم ويندعمن للقسندقم وينرسون عتنى ء نممهم  .ألالاسا ن يف ذلنك
للله نند ،هلس ننا وسم واد ننالف  .ول ننسس كالا ننلر ،يتق نندم لمللركن ن ويم ننرم هلسبه ننا ويا ننسل سمافه ننا  .ول ننسس ك نناللر يت ننأثر ابلا ننلر ويا ننتوسا لشا ننه
ويااتزس بازاعه.
لقنند كننان للاننلر ننالاا من اممننى لو ننتب يف ضتننك للبسئن لللربسن للن ضننبخ هلننا  .وإذل كاأن للإلننرمل ،وهننل تننمه ملاخكهننا ،تنناج لا لملقاضننل
تزل للاسم بسدق ألسهاام او يدلألع ،ألأ ا تاج ،وخمبا للدخا أإلاها ،لا للااعر يقاضل بتااأه ألساوع
او خيذا ،امام لملقاضل ووخلف ه وهلذل مل ضلدم اي ألرد سا س دناعرل او اكثنر  .وهلنذل ايمنا مل تنتد لمللت لن لا دناعر ومل يلنرف هلنم دناعر  .ذلنك
ان لالعت لا ولمللت ل  ،مذها كالمنل ،ال سم ألسنه وال دتتنى وال ادنالف  .ألزنا اااتنه او انااتهم لا للانلرلف ؟ ومناذل نسقما دناعر كالكزسن او
كال رماح ؟ بل  -ماذل سبركه ويالل عايإلته ؟
ألمامس للالرلف لدى للإلرمل لال المس لوءرى ،وعدم وامسهم لدى لمللت ل  ،ميثل يف خاينل نببا آءنر يندعمين لا خألنض منا يقناا عن ( سا نس )
لمللت ل  ،ولن لالعت لا مذها سا ل ،او اأه لأ تأ م ممدم سا ل.
( )0ابم لياني امحد ب ت ب ل بأ للرولأدي أاب لا خلوأد م درى لصبهان ودد يازى ابلريمأدي ااد مااهري لل انسد يف لال نالم كنان
يف بدلي امرق ملت لسا مث ض أدمل  .له مبلإلا كثرية يف لل أدد ولل لن يف للشنا ة (ص) وللقنرآن من كتبنه ( ألمنسب لمللت لن ) للنذي أقمنه ل سناا
يف كتابه ( لالأت اخ )  .يف وألاضه لءتالف كبريبني  067و  728ومل يتواوز لوخبلني م عزرق.
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وعارلأ  .كم م بسشها ،لملاا ل لل كاأ هلا  -ولم بكثري م للتواوز  -يبسل سا س ؟!
ولملاا ل لل ذكرها للبغدلسي يف ( للإلرمل بني للإلرمل ) وعدها م ألما ح لمللت ل للن ها هنا ودندس للشكنري عتنسهم
باننببها ،ودنند اءننذ م ن كتابننه ثننالأ و اننني صننإلب كامت ن ( )1مننا هننم أ ننسا لملاننا ل او للإلمننا ح ذل لللالد ن
ابلاسا مشها !!
ولمللرك للماسندة للن ءاضنها لمللت لن ضند ء نممهم من اهنل للانش وسءتتهنا للانت يرألناأ لا اناأبهم ،وادنغت
للن نراي للل ننام لال ننالمل أل ننرتة لسان ن د ننرية  .ه ننل كاأن ن ذل يبسلن ن سا ننس او ذل ص ننت مهز ننا كاأن ن ض ننلسإل
ابلاسا ؟! اكان للببن يف ءتأ للقرآن وكالم هللا ،هل هم متممل او ددمي ،امرلأ ميس للاسا يف دلف ؟
كسننم ميكن ان يبلننم لمللت لن إذن ألردن سا ننس  ،وهننم مل يشاننبول أاننأة سا ننس  ،وال ميتكننمن لينند لوسف ملقممننا
للإلرد ن للاسا ننس .بننل ال خيتتإلننمن يف دننلف ،دنندخ لءننتالألهم يف لملاننا ل ذل لل بسل ن للاسا ننس  ،عشنندما يتلرضننمن هلننا
ويلا م ا ؟!
اي هم للقدخ لملارتك لإلرد ضتنمز سا نسا بنني من خيتند عتسنا يف للشناخ وبنني من جيلتنه األمنل لل نباب بلند ة
واي للقدخ لملارتك بني م يكتا يف ألما ل لللثزاأس  ،وبني م يلا مشهم وكالمها م لمللت ل (.)3
____________________
( )8م ص.808 - 61
( )0كزلت ل بغدلس.
( ( )7ألما ل لللثزاأس ) اح مبلإلا ل ااظ.
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اأن دتن يف بدلي ن هننذل للإل ننل :ان إبنندلف خاي يف ممدننم او انندث سا ننل ننابأ ،ل ن جيلننل من صننااا هننذل
للراي أإلاه سا ساأ ،وال مااخكا يف ذلك ليدث وال ذل سوخ ألسه ،بل يبقنى يف اندوسق من إبندلف للنراي ،حمايندلأ مش نإلاأ
او متبس لأ متل با.
كسم ميك ان أتكتم ع ألرد سا س يقما زعسزهنا ( وهللا منا اعنرف ممضنع ثالثن إذل دنالمل وألنمل ).وهنم يتبندث
ع لمللت ل يبلا ،ال ع لآلءري للذي ال صت له هبم وال ملرأل  ،وال لمم إذل مل يكن يلنرألهم ،او يلنرف اولئنك للثالثن
مشهم.
ألإذل كان عزرو ال يلرف ثالث م بني سع لمللت ل إذل دالمل وألمل  .ألهل واد ان يشاا ثمخة او ثمخل هلم ؟!
كسننم مينناخه لمللت ل ن للاسا ن  ،ودننس هم يلسبننه ان جينند ثالث ن إذل عاهنندول وابيل نمل ثبت نمل ووأل نمل مبننا عاهنندول وابيل نمل ؟
وماذل يبقى م للاسا ومماخ للاسا يف ذلك لللهد ،إذل ل تبلد للاسم وللثنمخة ومن خيمضنها ومن يثبن ألسهنا
وم يإلل بلهدق عمها.
اأك ال ضات سع ان تتأ ألرد سا س إذل مل ضك أاأقا سا س  ،وإذل مل ضك دد ماخ للاسا ن أللنال  .امنا ان
ناوا ءتنأ ألردن سا نس  ،من كتزن ضلثنر عتسهنا ،بلند ل هند هشنا ،او خولين ممضنمع هشناك ،او خاي مشبنما بنني هنذق
وضتننك  .ألهننذل ال ي ننشع ابنندل ألرد ن سا ننس  .مهزننا لاتهنند للننذي يرينندون ( ضاننسسس ) لمللت ل ن  ،او اي ن ألرد ن مل تتننأ يف
لوصل سا س .
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لقد أاأ لمللت ل  ،كزا ددم  ،أاأة هاس لسش بلد ءالف واصل او عزرو ولأإل ناله  .لكن ااندل مل يقنل ان هنذل
ل ننالف كننان ننببا سا ننل ،او ان ولصنالأ او عزنرلأكننان سا ننساأ ،او اأننه دنناخك يف لوانندلث للاسا ننس للن عاصننرها،
منع للنذي دناخكمل ألسهنا ،او كنان لنه ،عتنى لودنل ،ممدنم حمزنمس ممن دناخكمل وأخول ،وللانسم ت ند للثنملخ ،مملاهن يف
ااا لمللاخك ،او صللأ ءاخج اااقا.
ووضرك ولصالأ وعزرلأ  .وودبل ا زا واندمها مل يكنمان سا نسني وال أ نري ءالألناأ لنشهد للإلردن  ،منع ا زنا مب اناها
وزعسزاها  .ألهل مسل ان لمللت ل غريمها او بلدمها ،داممل بثمخة ،او لدرتكمل يف ثنمخة ،عتنى كثنرة للثنمخل للن دامن يف
لوخه لللربس لال المس كزا خايشا ،لم كان لالعتن لا يانتشد لا اصنل سا نل ،وكنان لمللت لن يبلإلنمن ألردن سا نس وهلنا
أااا سا ل.
ان للاسا للماسدة لل ماخ ها لمللت ل  ،هل عدم مماخ للاسا .

184

للإلهره

لالهدلف4..........................................................................................
لملقدم 5..........................................................................................
للإل ل لووا يف ضازس لمللت ل 11 ...................................................................
 - 8خاي لملت ل12........................................................
 - 0لعت لا تس ليا للب ري 17........................................
 - 7للتازس ااف م دتاسة25.......................................... :
 - 6لعت لا دما لوم 26..................................................:
 - 9خاي أتتسشم31....................................................... :
 - 6خاي لمحد امني44................................................... :
 - 1خاي للدكتمخ انسخ48................................................. :
 - 1خاي لمللت ل يف ضازستهم51........................................... :
 - 9للراي للذي أرلق61...................................................:
للإل ل للثاين يف للكبرية وللإلا أ ولملش ل بني لملش لتني 73 ................................................
للإل ل للثالن للدوخ للاسا ل لتزلت ل 96 ............................................................
ثمخة زيد97.............................................................. :
ثمخة زيد ب للملسد113 ....................................................:
ثمخة لياخث ي ريد 143 .................................................
ثمخة ة ( للشإلس للكس ) 151 ..............................................
ل ف للثاين م للإل ل للثالن يف ا باب لملمدم لمللت يل 178 ..........................................
للإلهره 185 ..............................................................

185

