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ةمدقم
يضابإلا ثارتلا عقاو

،هتلود دعاوق اونبي نأ اولواح نيذلا هئاملعو هتمئأب يضابإلا ركفلا فرع
يف اوبتكو ،ةيمالكلاو ةيهقفلا هلئاسم يف اوفلأف ،ةيركفلا هلوصأ ءاسرإ يف اودهاجو
يسايس عباط تاذ ةينيد ةكرح يأ نأشك مهنكلو ،ةيخيراتلاو ةيراضحلا هتريسم
ةحاسلا ىلع ركفلا اذه روهظ ذنم مهموصخ نم ةقحالملاو ةدراطملا اوهجاو
.ةيسايسلا

ركفلا اذه باحصأ تلعج يتلا بابسألا ىوقأ نم فسؤملا عقاولا اذه ناكو
اولعف لب ،اهورداصيف مهموصخ اهيلع علطي نأ ةيشخ مهتافلؤم ءافخإ ىلإ نيرطضم
بيذعتلل مهسفنأ مه اوضرعتي نأ ةفاخم مهخيرات نم لحارملا ضعب يف كلذ
نأ فراعملا كلت ىلع فوخلا ببسبو فسعتملا فقوملا اذه ببسبو .داهطضالاو
نيقلتلاو ةهفاشملا قيرط نع ،كلت مهفراعم لاصيإ ىلإ لئاوألا ءاملعلا أجل ،عيضت
يبأ نب ملسم ةديبع وبأ وهو ركفلا اذه داور دحأ لعف امك ،سانلا نيعأ نع ًاديعب
.ةميرك

،برغملاو قرشملا يف هثارتو ،بهذملل ًابحاصم ملؤملا عقاولا اذه ناكو
ةيضابإلل ةيوق ةلود لوأ مايق نيح ىلإ يرجهلا يناثلا نرقلا فصتنم يف هتأشن ذنم
باحصأ همدختسا املاطً احلطصم اهيف مدختسن قدأ ةرابعب وأ ،ةيمتسرلا ةلودلا يهو
يتلا ةيمتسرلا ةلودلا لظ يفف .روهظلا ةلحرم ىلإ نامتكلا ةلحرم نم ،ركفلا اذه
بهاذملا نم اهريغلو هتقنتعا يذلا اهبهذمل ريبعتلاو ركفلا ةيرحل ةيامحلا ترفو
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ةقيرطك ةيمتسرلا ةلودلا اهتجهتنأ يتلا ةيمالسإلا ةلادعلا لضفبو ،ىرخألا فئاوطلاو
،ةرظانملاو لادجلا قاوسأ تعاشو ،ةركاذملا قلح ترثكو ،فيلأتلا رهدزا مكح
اهنكلو ،نوخرؤملا اهثارتب داشأ يتلا ةموصعملا ةبتكم ةديشرلا ةسايسلا هذه تجتنأو
تناكو ،ترهات ىلع يعيشلا هللا ديبع موجه ءانثأ تقرتحا ،حناوجلا ءلم فسألاو
مهئادعأ ىلع ةدهاش ىقبتس ام ردقب ،لدعلاو ةهازنلاب ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأل ةدهاش
.ةفرعملاو ملعلا راونأ ةاداعمو ،تيقملا بصعتلا ىلع نييمطافلا

ةرم هباحصأ داعو ،ملظلاو داهطضالا نم ىرخأ ةلحرم يضابإلا ركفلا دهشو
نيذئال ،ةيوارحصلا كلاسملاو باعشلاب نيرتستم ،نامتكلا ةلحرم ىلإ ىرخأ

يداوب مهرارقتسا نيح ىلإ مهلاح كلذ ناكو ،عرز يذ ريغ داو ىلإ مهتديقعب
.يرجهلا سماخلا نرقلا ةيادب يف بازيم

فرعت مل اهنإف ،ةيسايسلا اهتواسق مغر ةلحرملا هذه نأ ىلع دكزأ نأ بحأو
لدت ةمئألاو خياشملاو ءاملعلا ريس ةساردب ةصاخلا رداصملا نأ ذإ ،ًايركف ًابوضن

،فيلأتلاب ةيانع باحصأ ىرخألا بهاذملا نم مهريغ لثم اوناك ةيضابإلا نأ ىلع

ريس ىلإ عجري يذلاف .خيراتلاو ةعيرشلا يف اميس الو ،نيودتلاو قيقحتلاو
ثارتلا اذه نم دكأتي ناظقيلا يبأل ريسلا قحلم وأ ،يداربلا رهاوج وأ ،يخامشلا
يف اوفلا ةيضابإلا نأ كردي تافلؤملا هذه نيوانع لالخ نمف ،عساولا يفرعملا
ضعب لعلو ،ةفرعملا بورض ىتش يف اوبتك مهنأو ،ةيناسنإلا مولعلا فلتخم
امهريغ وأ تخاش وأ ،يكستفل اهدادعإب ماق يتلا كلت لثم ةثيدحلا تايفارغويلبيبلا
ىلع .لاجملا اذه يف مهتناكمو ةيضابإلا بيصن روصت ىلع دعاست نييبوروألا نم
اهتبسنو ركفلا اذه باحصأ اهفلا يتلا بتكلا عيمج ءاصحإب ثحاب ماق ول هنأ
بسن نيب نراق مث ،بهاذملا ةيقب يف كلذ لثم لعف مث ،مهددع ىلإ ةيوثملا
اهنم ريثكلا نأ ىلع ،اهالعأ نكت مل نإ بسنلا ىلعأ نم مهتبسن دجول ،عيمجلا

مهتقياضمو مهتدراطم نع نامز يأ يف فقوتت مل يتلا ةيسايسلا ةقحالملل عاض
،تابتكملاو بتكلا قرح ًانايحا اهادم يف تغلب ىتح ،روصلاو بيلاسألا ىتشب
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ىلإو . . .ةطلسلا ةزهجأ ءارو نيبصعتملا ءاهقفلا عباصأ نوكت ةريثك نايحأ يفو
.مهسفنأ اهباحصأ دنع ىتح ةلوهجم اهمهأو ركفلا اذه بتك رثكأ لازت ال نآلا

هيلع تنج ذإ هرثكأ عاض ثارتلا اذه نأ وه ًاقح هل فسؤي يذلا نكلو
فورظلا رخآلا هضعبب ىدوأو ،تاقحالمو بورح نم ،ةيجراخلا فورظلا
يسفنلا رارقتسالا ىلع ملعلا لها دعاست مل يتلا ةبعصلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
.هعبطو ثارتلا اذه رشن يف اودهز مهنإ لب ،ةريسملا ةعباتمل

رضاحلا رصعلا يف يضابإلا ثارتلا عقاو

ثارتلا اذه رشنب ثيدحلا رصعلا يف ةيضابإلا ءاملع قبسأ نم هنأ بسحأ
امو ،رصمب ةينورابلا ةعبطملاو ينورابلا ناميلس خيشلا هب ماق ام ،سانلل هجارخإو
نايسنلا زيح نم تجرخأ تادوهجملا هذه .رئاخذو سئافن نم شيفطأ خيشلا هعبط
،تاريخلا رطانق :لثم ةيرجحلا هتعبط يف اذه انموي ىلإ هضعب لاز ام ًاميق ًاثارت
،ةيضايرلا راهزألاو ،لوقعلا لهأل ليلدلاو ،ةنامضلا ءافو ،ليلعلا ءافشو لينلاو
.ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق كلذ ناك .اهريغو

قحسإ وبأ خيشلا اهعطق يتلا ةميقلا ةلحرملا ةينورابلا ةعبطملا دعب ءاجو
ثيح ،ةكربو ًاريخ ةرهاقلا ىلإ يسنرفلا رامعتسالا لبق نم هيفن ناك يذلا ،شيفطأ
جارخإو نسحأ ةعبطب ،ةمئألا بطق تافلؤم نم ةسيفن رئاخذ رخآلا وه جرخأ
بهذلاو ،لينلا حرش نم ةريخألا ءازجألا جارخإ يف لضفلا دوعي هيلإو ،دوجأ
ةماهلا عجارملاو رداصملا نم امهريغو عضولاو ،عرفلاو لصألا لماشو ،صلاخلا

ىلإ دوعت يتلا تاعبطلا هذه ضعب سرادتن مويلا ىتح لازن امو .خيراتلاو هقفلا يف
.تاينيعبرألاو تاينيثالثلا

نيبو شيفطأ ميهاربإ قحسإ يبأ نيب يمالسإلا نواعتلا نأ يف كش نم امو
دعاس دق ،ةيفلسلا ةعبطملا بحاص ،بيطخلا نيدلا بحم ريبكلا .ةيعادلا هقيدص
تناك يتلا جاهنملا ةلجمل ناكو ،ًاديج ًاجارخإ زونكلا هذه نم ريثكلا جارخإ ىلع
ظاقيإ ديحولا هسجاهو لوألا همه ناك يذلا ةيعادلا رود ةعبطملا هذهب عبطت
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وزغ نم مهددهتي امو ،يبرغلا لالتحالا ةأطو تحت ريرملا مهعقاو ىلإ نيملسملا
،ةيريصنتلا تايلاسرإلا اهسأر ىلع ةدقاح ةيمالعإ لئاسو نم مدختسي امو ،يركف
يمالسإلا ركفلاب فرعت - جاهنملا يأ - تناك اهنإف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه
بساور نم نيملسملا ناهذأب تقلع يتلا ميهافملا ححصتو هتراضحو هثارتو
يف ادهج لاي مل هنإف يضابإ قحسإ ابا نأ امبو .طاطحنالاو فلختلا روصع
.يراضحلا هثارتو بهذملا اذهب فيرعتلا

امهدحأ ،نايضابإ نابتاك يمالسإلا ركفلا ملاع ىلإ زرب تاينيتسلا لئاوأ يفو

زوبد يلع دمحم خيشلا وه امهيناثو ،يسوفنلا يبيللا رمعم ىحي يلع خيشلا وه
مث ،يمالسإلا برغملا خيرات ىلإ زوبد يلع دمحم هجتا اذإو .يبازيملا يرئازجلا
تافقو يف ،ةئطاخ تامولعمو فقاوم نم اهيف ام ححصي ةيحالصإلا ةكرحلا ىلإ

ردصأف ،ًاثيدحو ًاميدق ةيضابإلا خيرات ىلإ هجتا رمعم ىحي يلع خيشلا نإف ،ةليوط
،تاقلح ىلع لمتشت يهو ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ةميقلا ةعئارلا هتلسلس
نع ةثلاثلاو ةيناثلا ةقلحلاف ،ةيضابإلل ةيخيراتلا ةأشنلا نع ىلوألا ةقلحلا تناك

يف ةيضابإلا نع ةسماخلا مث ،سنوت يف ةيضابإلا نع ةعبارلاف ،ايبيل يف ةيضابإلا
.رئالا

مراعلا هبحو ،ديدشلا هعروو ،داقولا هئاكذو ،يوعدلا هجهنمب فشك دقلو
مل ءاملعو ءامعزو تايصخشب ملسملا ^ىراقلا تفرع زونك نع ةيمالسإلا هتمأل

.لبق نم ءيش مهنع فرعي نكي

وه مهتملك عمجو ،نيملسملا نيب ديحوتلا ةانق يف بصي يذلا باتكلا نكلو
،رينلا هركف هاده دقو ،ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا هاوحنو هجهنم يف دئارلا هباتك
ءانب نورصاعملا نوملسملا اهيلع يلعي ةيرظن عضو ىلإ بقاثلا يمالسإلا هنهذو
هذه صخل دقو ،مهلمش ملو مهتملك عمج ىلإ هنوكلسي ًاقيرط دبعو ،مهتدحو
.فارتعالا ،فراعتلا ،ةفرعملا :ةثالثلا ىدابملا يف ةيرظنلا

نييمالسإلا ةاعدلا مهأ نم دعي كلت ةميقلا هتافلؤمب رمعم ىحي يلع خيشلاو
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.ةريخألا دوقعلا هذه يف نيملسملا ةدحو ىلإ نيعادلا

يف ةيبنجأ وأ ةيبرع كانهو انه رشتنت تذخأ يتلا تاباتكلا بلغأ نأ بسحأو
اهرداصم نم رمعم ىحي يلع خيشلا بتك ذختت ةيضابإلا فاصنإل اهنم ةلواحم
.ةيساسألا

ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس زرب دقف قرشملا يف امأ
هللا هبهو دقو ،فالخلا ذبنو براقتلا ىلإ ةوعدلا ةيلوؤسم لمحتف ،نامع ةنطلسل

ةعيرشلا يف مدقلا خسار ملاع وهف ،قاقحتساو ةرادج نع كلذل هتلهأ تافص
مج عضاوت ىلإ ،ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألاب هفعست ،ةضايف ةركاذ هللا هابح ،ةيمالسإلا
يف ًاكراشم ءىتف ام ةلاسرلا هذه ليبس يف وهو ،اهنم هبرقيو ،سوفنلا نم هببحي
ًامجهت وأ ًالطاب ىأر وأ عمس اذإو ،ربانملا ىلع هللا ىلإ وعدي ةيمالسإلا تارمتؤملا
لقعلاب رواحيو ،نسحأ يه يتلاب لداجي . .لجو الو بايه ريغ درلا ىلإ ىربنإ

هتاباتك رشن يف نورشانلا دهتجي نأ ىسعو .ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألاو قطنملاو
دقو ،ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا لئاسو مهأ نم اهنإف ةماهلا هتافلؤمو ،ةميقلا
يف هل هللا هرخديس امب يبرعلا قرشملاو جيلخلا ةقطنم يف كلت هدوهج راثآ تحضو

.هللا ءاش نإ لامعأل حلاص

ةساردلا هذه ةناكم

يمانلا ورمع روتكدلا ةسارد ءيجت ًاقباس هيلإ راشملا عقاولا اذه مضخ يفو
اهمدقي ةداج ةيميداكأ ةسارد لوأ ملعأ اميف يهو ،)ةيضابإلا نع تاسارد( ةميقلا
ةيجهنمل ًارظنو لماشلا ماعلا يفرعملا عباطلا تاذ اهتيمهأل ًارظنو ،يضابإ ثحاب

اهدمتعا دقف ،ةيساسألا اهرداصم ىلإ ةدوع صوصنلاو قئاثولا ىلإ هدانتساو ،اهبحاص
ىلاعتو هناحبس هشا قيفوت نم لعلو ،بناجأو ًابرع نيرصاعملا نيثحابلا نم ريثك
ةغللاب جدربمك ةعماج نم ءاروتكدا ةجرد لينل ةساردلا هذه مدقي نأ اهبحاصل
.يوعدلا هجهنمو بهذملا اذه ةقيقح ىلعً اعم برعلاو بناجألا علطيل ةيزيلجنإلا
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1971 ةنس ذنم ةيزيلجنإلا اهتغل ةسيبح يمانلا ورمع روتكدلا ةحورطأ تلظو

يمالسإلا برغلا راد بحاص يسمللا بيبح جاحلا لضافلا اهل هللا ضيق نأ ىلإ
نطولا يف نوسرادلاو نوثحابلا اهيلع علطي ىتح ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرتم اهرشنل
،تمجرتو تفلا هلجأ نم يذلا ليبنلا دصقلا لصحيو ،عافتنالا اهب معيل ،يبرعلا
يمالسإلا برغلا راد تئتف ام يتلا تاروشنملا ةمئاق ىلإ ًاماه ًافلؤم كلذب فيضيف
هذه ميدقت ىلإ ةجاح يف تسلو .ةروجأم ةروكشم يبرعلا ءىراقلا ىلإ اهمدقت
نعىنغيف ميقلا لمعلا اذه لثم نأل ميركلا ءىراقلا ىلإ ةماهلا ةيملعلا ةحورطألا
^ىراقلل مدقن نأ عاطتسملا ردق انلواح اننأ ىلإ ريشا نأ يف بغرأ امنإو ،كلذ
،ًالصأ اهب تبتك يتلا ةيبرعلا اهتغلب اهناظم نم ةحورطألا يف ةدمتعملا صوصنلا
لصألا نيبو يزيلجنإلا لصألا يف تءاج يتلا خسنلا نيب فالتخا ظحلي دقف اذلو
اهبلغأو ،اهتردنل اهيلإ لصوتلا عطتسن مل اننأل ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرتملا
تابتكملا نم ذلانهو انه يمانلا ورمع روتكدلا ثحابلا اهيلإ عجر تاطوطخم
ةحورطألا ةباتك ءانثأ ًاطوطخم ناك امم ريثكلا نأو ،ًاصوصخ ةماعلاو ةصاخلا
اهناظم يف صوصنلا ىلإ عوجرلا نيثحابلل لهسي ام وهو ًاعوبطم مويلا حبصأ
امك دمتعملا صنلا ركذ وه لاحلكىلع مهملاو ،كلذ يف اوبغر مه نإ ةيلصألا
.هطا يف دوجومو*

املك ةيلصألا صوصنلا ىلإ ميركلا ءىراقلاب ةدوعلا يف اندهتجا اننأ انبسحو
.هيلإ لوصولا رذعت امع رذتعنو ،ًاليبس كلذ ىلإ اندجو

يمانلا ورمع روتكدلا تانسح نازيم يف ًارخذ لمعلا اذه لعجي نا هللا لأسن
دحويو ،هنيدو هتعيرش بح ىلع نينمؤملا بولق عمجي نا هللا لأسنو ،ناك امثيح
.هنيكمتو هترصنل مهفوفص
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ةساردلا هذه فلؤم

:ي ورمعوهنم-

لبجلا عالق ىدحإ تولان يف )1939( ةنس يف يمانلا ةفيلخ نب ورمع دلو
.مشألا ةسوفن لبج نم يبرغلا

،اهميقب ةينغ اهنكلو لبجلا تالئاع بلغأ لثم ةريقف ةلئاع ناضحأ يف ىبرتو
هينيع ورمع حتف انه نمو ،ةلضافلا قالخألاو ،يمالسإلا نيدلا ىلع اهتظفاحمو
ديدانصلا غيزامألا نطوم ةيمالسإلا داجمألاب هيف ةرذ لك قطنت يذلا لبجلا اذه ىلع
ثيح لبجلا لقاعم دحأ دعت تولانو ،ةلوجرلاو ،ةلاسبلاو ،ةلوطبلاب نيروهشملا
ىندألا نيبرغملا ءازجأ يقاب ىلإ دتمي نأ لبق عرعرتو يضابإلا بهذملا أشن
.ىلوألا ةيرجهلا نورقلا يف طسوألاو

: ةيملعلا هتريسم -

ةيبرعلا ةغللا ءىدابم ملعتو ،هتادل لثم نآرقلا ظفحي باتكلا ىلإ فلتخا
ةيعاو ةيمالسإ ةضهنو ةيحالصإ ةكرح نع ثدحتت تولان تناكو ةيعرشلا مولعلاو
ام ناعرسو ،رمعم ىيحي يلع خيشلا تولان ءانبأ دحأ اهيلإ وعديو اهسأرتي
ةنيدم ىلإ كلذ دعب لقتنا يذلا لفطلا ةركاذ يف ةبيهملا يلع خيشلا ةروص تمسترا
.ةيوناثلاو ةيدادعإلا ةسردملا يف سرد ثيح نايرغ

لضفأ دغو قرشم دهع ىلإ علطتت ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغ لثم ايبيل تناكو
تفلخ يتلا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نوتأ ءارج نم اهب ترم يتلا تارسحلا دعب
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.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا يف ةصاخ ةفصب اهراثآ

الوصف هنم عمسيو يلع خيشلا لاجم ىلإ فلتخي ورمع عفايلا ىتفلا ناكو
يف ًايلاع مالسإلا ءاول اوعفر نيذلا لساوبلا نيدهاجملاو لئاوألا نيحتافلا خيرات نم
نيذلا داجمألا هفالسأ نم ماظعلا لاجرلا تايركذ هريمض يف كرحيو ،عوبرلا هذه
يومألا نيدهعلا يف ءاوس مالسإلا نع مهتحفانم ىلع لبجلا يف لمر ةرذ لك دهشت
ينامثعلا مكحلاو يلاطيإلا رامعتسالا دض ثيدحلا رصعلا يف مأ يسابعلا مأ
.راكفأو راثآ نم ينورابلا ناميلس خيشلا هكرت ام اميس الو

رشع يلاوح ىضق ثيح رئازجلا نم يلع خيشلا ةدوع تناك ءانثألا .ذه يف
خيشلا مامإلا ةيحالصإلا ةكرحلا خيش دي ىلع بابشلا دهعم نيعم نم لهني تاونس
مايألا هتلبذأ ام ثعبو حالصإلاو ةضهنلل ًاسمحتم يلع خيشلا داع ،ضويب ميهاربإ
ام لكب يمانلا ورمع يكذلا باشلا رثأتي نأ دب ال ناكو ،ةفلاسلا داجمألا ةراضن نم
أوبتي نأ ىلإ علطتيو ،داشرإو ظعوو سوردو تاشقانم نم روديو هلوح يرجي
اميسالو نيملسملل لضفأًادغ فرشتست ةيملعلا فوفصلا هذه يف ةقومرم ةلزنم
.رقفلاو فلختلاو لهجلا اهيلع نار يتلا عوبرلا كلت

يزاغنب ةعماجب داجلا يكذلا بلاطلا قحتلي ىتح 1957 ةنس لصن داكن الو
هذه تنكمتو 1955 ةنس تحتتفا ذإ ايبيل يف ةعماج لوأ دعت يتلا ةعماجلا هذه
ةذتاسألا نم ددع مادقتسا نم تاينيتسلاو تاينيسمخلا يدقع يف ةعماجلا

ورمعل تناكو ،ةيردنكسإلاو ةرهاقلا يتعماج نم مهلجو نيعماللا نييعماجلا
ةونب ةقالع هب هتطبر يذلا نيسح دمحم دمحم روتكدلا هذاتسأ عم ةميمح تاقالع
.هكولسو هقالخأو هتباجنو ورمع ءاكذبً ابجعم روتكدلا ناكو ،ةقيمع

ناك نيسح دمحم دمحم روتكدلا خيشلاب يمانلا ورمع ءاقتلا نأ بسحنو
هجوملاو يبرملا ،داجلا مزتلملا روتكدلا دي ىلع دجو ذإً اينابر ًاقيفوتو ًايهلإً اهيجوت
ام لمكيل هكولسو هقالخأو هتفاقثو هركفب ليصألا روتكدلا اذه هل رخس هللا نأكو

.ةيوناثلاو ةيئادتبالا هتلحرم يف رمعم ىيحي يلع هخيش يف هدجو
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: ةقالعلا كلت نع عوكانلا هليمز لوقي

يمانلا ورمع ءاكذب باجعإلا ديدشًاعلوم نيسح دمحم دمحم روتكدلا ناكا
آذاتسأ ام ًاموي حبصي ىتح ةساردلاو ثحبلا قيرط يف يضملا ىلع هعجشو هب متهاف
.) (»يمالسإلا هيجوتلاو قلطنملا ةطبار هذيملتو ذاتسألا نيب تعمجو ،ًايعماج

:ايلعلا تاساردلا-
بالطلا نيب نم نوكيل هاللأ نيزيمم ءاكذو ًاقوفت رهظأ ىتح ورمع ثبل امو

دعتسي حارو ،ايبيل جراخ ايلعلا مهتسارد اولوازيل ةعماجلا مهتراتخا نيذلا نيقوفتملا
.رصم ىلإ رمألا ةيادب يف هجوتو ،ايلعلا تاساردلا ةلحرمل

:هيل يفرعت-

خيشلا يذاتسأ قيرط نع يمانلاورمع ىلع لوألا يفرعت ناك ةنوآلا هذه يف
رمعم يلع خيشلا عمو هعم ةليلقلا تاءاقللا ضعبب انيظح دقف ،زوبد يلع دمحم
دقو )خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا( ماهلا هباتك عبطلذئدنع ةرهاقلاروزي ناك يذلا
،هداهتجاو ،هئاكذو ،هتناصرب باجعإلا هؤلم ًاعابطنا يتركاذ يف يمانلا ورمع كرت
،ةيمالسإلا مولعلا لاجم يف ثحبلاو سردلا يف هملقب ةكراشملا ىلإ هعلطتو
ًاحضاو ًافغشو ،فلسلا خيراتل ًاميظع ًاريدقتو ًاساسح ًارعاش ًاضيأ هيف تفرعو
ةرركتملا هتاسلج نم ةيناحورلا هذه حورتسي يمانلا ناكو ،ألاجرو ًاركف ثارتلاب
.حلاصلا فلسلا ةيقب شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ ىلإ

1 ثادحأ تعقو ةلحرملا كلت يف ناك امنيبو 9 6 ثادحأ يهو 5
نأل ًارظنو ،بطق ديس ديهشلا مهسأر ىلع ناكو مهمادعإو ناوخإلا تالاقتعا

ةميمحلا هتقالعلو يركفلا هجوتلا ثيح نم ةرئادلا سفن يف عقي يمانلا ورمع
تاساردلا نأش كرتو ،رصم كرت لاقتعالا دي هيلإ دتمت نأ نم هتيشخو بطق ديسب

1 ،ع،ندنل ملاعلا ةلجم ،عوكانلا دومحم )1( 9 9 3 /1 /1 3  ،468.
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.)1 (تقولا ضعبل ايبيل ىلإ داعو اهب ايلعلا

وحن هتته هب تهجتا ام ناعرس ذإ رصم يف رثاعلا هظحل ورمع ملستسي مل

لضفب اهنم ةحنمبو ةيبيللا ةعماجلا ةقفاومبو تاذلاب جدربمك ةعماج ىلإو برغلا

تاءارجإ ىلع قفاوو يمانلا ورمع فورظ ردق يذلا ويعب ىفطصم ذاتسألا اهريدم
. رييغتلا

سمخ جدربمك ةعماج باحر يف ىضمأو 967 1 ةنس ايناطيرب ىلإ ورمع رفاس
ىتحً ارهاظ ًاقوفت اهيف قوفت يتلا ةيزيلجنإلا ةفاقثلا نم ًاديفتسم ًابقنم ًاثحاب ،تاونس

لان يتلا هتحورطأاهب بتك يتلا يهورادتقا لكب هتالاقمو هثاحبأاهب بتكي تاب
.ةيضابإلا نع تاسارد :ناونع تحت هاروتكدلا اهب

دمحأ موحرملا يقيدصو انأ اهب تمق ةلحر يف هب يناثلا يئاقل ناكو
ةدملا هذه يف تعطتساو )2(هيلع نيمركم نيفيض اهءانثأ انلزن جدربمك ىلإ صوصرف

نم ًاديدج ًابناج هيف تفشتكاو ،برق نع يمانلا ورمع ىلع فرعتأ نأ ةريصقلا

ناك يتلا هتالاقم ضعب ىلع ينعلطأو ،برغلا طاسوأ يف ةيمالسإلا هتامامتها

دقتني ناك امك ،ةصاخب ايبيل يفو ةماعب ةيبرعلا دالبلا يف يراسيلا رايتلا دض اهبتكي
نيصر يملع بولسأب حضويو ةيبرغلا ةسردملاب نيرهبنملا فقاوم ةعذال ةرارمب
.اهتايبلسو ةيبرغلا ةراضحلا تفاهت

ًاركفو ،ًايخس ءاطع اهلك تناك جدربمك يف اهاضق يتلا ةرتفلا نإ قحلاو

:عوكانلا دومحم هقيدص اهنع لوقي ،ارين

،ةيمالسإلا ةيبرعلا تاساردلا يف هاروتكدلا يميلعتلا اهداصح ناك

ملعلا لهأ عم ةعونتم تاقالعو ةيراضح ةبرجتو ،ةعساو ةفاقث ماعلا اهداصحو

ىلع تمكح ةيرصملا تاطللا نأ ،يمانلا ررتكدلا نم نيبيرقلا نارخإلا دحأ ينربخأ )٦(
.بطق ديسب رشابملا هلاصتال ًانجس ةنس ةرشع مخب يمانلا

ةبسانمب يل .ادهأ يذلا )نويهص ءامكح تالوكوتورب( باتكب زازتعا لكب ظفتحأ تلز امو )2(
.ةرايزلا هذه

12



.) (»تاراقلاو تاغللاو سانجألا فلتخم نم ةيمالسإلا تاكرحلا داورو ركفلاو

:هتاباتك-

ناك ًاجاتنإو ًاركفو ءاطع هطاشن جوأ يف ةلحرملا هذه يف يمانلا ورمع ناك
تمزت وأ دومج نود مزتلملا ملسملا بابشلا نم جذومنلا كلذ هتاباتك يف لثمي
يمالسإلا ركفلا لوح موحت هتامامتها بلغأ تناك ،بيست وأ لالحنا نود حتفتملا
،تباث يمالسإ روظنم نم ًاقلطنم اهجلاعي ناك يتلا تاعوضوملا عيمج يف هاؤرو
،ةيسايسلا هتاعباتم يف مأ ،ةيميداكألا هثوحب يف مأ ،ةيدقنلا ةيبدألا هتالاقم يف ءاوس
رابخأ عباتي ناك ،هجراخو يبرعلا نطولا لخاد ثادحألا تايرجم هترظنب لمشو
هرشنت ام ضعب دصري لظو ،ةيسايسو ةيفاقث تالعافت نم هيف يرجي امو هنطو
نأ هتوفي الو ،رعش نم هرشنت ام وأ ،ةيبدأو ةيركف تالاقم نم ةيبيللا فحصلا
اهنع ىضري ال تالالد نم سكعت امو ،اهتاهاجتا نم هفقوم نع ربعي نأو ،اهميقي
.جاتنإلا كلذضعب يفو ،تاقوألا ضعب يف

ةنحم يفو ةعماجلا يف هفرع يذلا عوكانلا دومحم هليمزو هقيدص لوقي
: ةلحرملا هذه نع نجسلا

ًايمويً ادومع ةداع بتكأ ملعلا ةفيحص يف ًايفاحص تاونسلا كلت يف انأ تنك«
ةقالعل ًارظنو ، . . .ىرخألا تالاجملاو فحصلا ضعب يف تالاقم ًانايحأ بتكأو
انتاراوحو ،ةفاقثلاو ركفلاب انتامامتهال ًارظنو ،يمانلا ورمع نيبو ينيب ةقادصلا
بتكي نأ انقفتا دقف ،ةعماجلا يف انك ذنم ىرخأ ًانايحأ ةعطقتملاو ًانايحأ ةلصاوتملا
- 969 1( نيب هل رشن ام نيب نم ناكو ملعلا ةفيحصب رشنت تالاقم نمً اددع )968 1 
مالسإلا نم اهفقومو ةيبرغلا ةراضحلا( :لوح رودت تناك يتلا ةيدقنلا تالاقملا
نم لوصف( )اناونع اهل راتخاو( )ةيبيل جذامن ،ثيدحلا رعشلا( )يمالسإلا ملاعلاو
.)لزاهلا دجلا

.قباس ردصم ،عوكانلا دمحم )1(
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نم تلفنا يذلا يبيللا يرعشلا جاتنإلا ضعبل ًاعذالو ًارخاس ًادقن تسكعو
،ةيمالسإلا ةيبرعلا ةينبلا ةروصو ميقو ةفاقث نم تلفناو ،يبرعلا رعشلا نيزاوم
يهو ،ىرخأ ءايشاو )نابلصلاو ،سيقاونلا( يمانلا تاراشإ دح ىلع هيف ترثكو
بادآلاو ،نيتيرصملا بتاكلاو ،ةعيلطلا :تالجم نم نويبيللا بابشلا اهملعت ةفاقث
اهأشنأ يتلا تالاقملا يهف ًالئاه ًايود تراثأ يتلا تالاقملا اما ،اهريغو ةيتوريبلا
اهرشن يتلا موهينلا قداصلا تاباتك ىلعدراهيفو )نآرقلا يفزمغ مأزمر( :ناونعب
زمرلا نع تناكو ،دئارلا :ةفيحص يف رخآلا اهضعب رشنو ،ةقيقحلا :ةفيحص يف
)بأ نودب حيسملا لظي ىتم ىلإ( :ناونعب هتلاقم ًالدج اهرثكأ نمو ،نآرقلا يف

دودر نيب نمو ،ةيبدأو ةيفاحصو ةينيد رئاود ةدع يف لاعفأ دودر تثدحأ ثيح
ملعلاب ترشنو جدربمك ةنيدم نم اهلسرأ يتلا يمانلا ورمع ةلاقم تناك كلت لعفلا
:اهيف ءاجو )1969/4/18( خيراتب

- ةعماجلا يف هل ًاليمز ناك - ًاديج موهينلا قداصلا فرعأ تنك يننأ الول«
سسأ نم قلطني ال ًاصخش قداصلا فرعأ انأف ،رمألا اذه نع اذه ريغ تبتكل
نم هيلع أرطي ام وأ أرقي امل ةباجتسا كلذ عنصي وهو ،بتكي وأ لعفي اميف ةحضاو
دودحم تباث كولس وأ ،ةايحلل حضاو روصت اهمكحي ال يتلا هتايح فتكت لاوحأ
نم هتمدق ام ىلع كلذ تبسح نآرقلا يف زمرلا نع هلوصف ضعب رشن امدنعف كلذلو
نم ال عقاولا يف ةميق يذ ريغ ءيش وهو ،تءاج امب يضمتسو ةبون تلقو ،هلاوحأ
. »هجئاتنو هراثآ ثيح نم الو ،ميلسلا يملعلا ثحبلاو ،ةساردلاو لهجلا ةيحان

. )٦ (ًايقيبطتو ًايرظن ةينطابلا هيلإ هقبس دق موهينلا هددري ام نأ يمانلا فشكو

تهتناو ،جدربمك ءاوجأ يف ةيركفلا ةيرحلا لالظ ًايفتي يمانلا لظ اذكه
يفو 1971 ةنس ايبيل ىلإ داعو ،ةبرجتلاو ركفلاو ملعلاب ةلمحم سمخلا تاونسلا
جلاعي ًاقومرم ًايمالسإ ًايعماج ًاذاتسأ حبصي نأ وهو هقيقحت ىلإ علطتي ملح هفن
داصرملاب فقيو ،ةذفان ةريصبو رين ركفب ةيمالسإلا هتمأو هعمتجم اياضق

19،ع،ملاعلا)1( 9 2/1 .34 :ص، 3/
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ماظن يف نظلا نسح ناك هلعلو ،)٢(ةسايسلاو ركفلا نيدايم يف ةغئازلا تافارحنالل
يف )حتافلا ةروث( رثإ يكلملا ماظنلل ًاليدب يروهمجلا ماظنلا لحأ يذلا يفاذقلا

1 9 6 9 /9 ةريسم يف ةروثلا ةداقل حئاصنلا ءادسإ ىلإ ملسملا بتاكلا عراسو ،1/
ناونعب ةلاقم بتكف ءاخرلاو ةيهافرلاو ،ءاطعلاو ريخلاب رشبت اهنأ سانلل ليخ
1 يف ةروثلا ةفيحصب ترشن ةروثلل تاملك 9 6 9 /1 1 اهنومضم ىلإ ريشنسو ،4/
.لاقملا اذهيف ًاقحال

هتعتمأ هتمأو هنطوو هنيدب نمؤملا ذاتسألا مزح 1971 فيص يفو اذكه
اهيف ةبيطلا ةملكلا ربانم ىلع فقيلو ءانبلا ةكرعم يف كراشيل ايبيل بوص ًاهجتم

،ًايعماج ًاذاتسأو ،ًاثحاب اهيف قفو يتلا هنيدايم يف ملقلاب ًاكراشم ،قحلاب ًاعداص
هتلبقتسا ربانملا هذه باوبأ همامأ حتفت نأ لدبو ،ًاعدبم ًارعاشو ،ًادقان ًابيدأو
نوجلا نزانزو قيقحتلا تافرغ ىلإ ،ةطرشلا زكارم نمف ،ربانعلا تاملظ
.بارتغالاو يفنلاو باذعلاو نحملا نم ةقاش ةلحر أدبتو ،تالقتعملاو

:باذعلاو ةاناعملا ةلحر-
ةيبيللا تاطلسلا ىدل ًالوهجم نوكيل ناك ام يمانلا ورمع لثم ًاصخش نإ

يمالسإلا هركفب ةيعماجلاو ةيملعلاو ةيفاقثلا طاسوألا يف فورعم وهف ،ةمكاحلا
هتمأل حصنلا صلخي يذلا صلخملا ملسملا نأش حضاولا تباثلا هفقومو ،رينلا
دهع يتأي نأ عقوتو ،ةيفاص ةين نع كرتعملا اذه يمانلا ورمع لخد دقو ،هنطوو
،قباسلا يكلملا دهعلا نم ًانمأ رفوأو ،ًارارقتسا نحأو ،اعفن ىدجأ وه امب ةروثلا
خيراتب ةروثلا ةفيحصب ترشن )ةروثلل تاملك( هلاقم بتك روصتلا اذه قلطنم نمو

1 9 6 9 /1 1 تارربم ،لاقملا كلذ يف ددح دقو ،ًابلاط جدربمكب ذثموي ناكو 4/
ةطلسلا ميلست اهبقعي ةدودحم ةيرورض ةيئانثتسا ةمهم يهو ،شيجلا ةمهمو ،ةروثلا
ةرتفلا يف يعامتجالاو يسايسلا هتايح بولسأ راتخي يذلا وهو ،بعشلا ىلإ
كلذ يف ايبيل يف ةمئاقلا ةيسايسلا ةيركفلا تاهاجتالا ةلاقملا تلوانتو ،ةمداقلا

.)ةصاخ ةبتكم( ناظقيلا يأ خثلا رإ هلئامر ي هب حرص ام كلذ )٦(
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:يلاتلا وحنلا ىلع اهبترو تقولا

.برعلا نويموقلا - 1

.نويثعبلا - 2

.نويرصانلا - 3

.نويعويشلا - 4

.نويمالسإلا-5

ىلختت نل نظلا باففا هريبعت بسح كلذلو ةيدقع تاعمجتاهنأب اهفصوو
،اهيلإ ةوعدلاو تاهاجتالا هذهب اهطابترا يف رمتستس لب ،ةمئاقلا اهتاهاجتا نع
قالخألا راطإ يف اهضرعو ،اهراكفأ قانتعا يف ًاقح ًاعيمج اهل نأ دقتعن نحنو
. . .فاجرإلاو بذكلاو ،مهتلاب قشارتلا نعًاديع بعشلل ةماعلا

اهضرعو اهراكفأ نع ريبعتلل تاعمجتلا هذهل ةلماكلا ةصرفلا حاتت نأ بجيو
تائفلا هذه تاربخ نم ةدافتسالا بجي امك ،اهراتخت يتلا ةعورشملا روصلا لكب

اهنم ةئف يأ نيكمت بنجت عم ةلودلل يرادإلا زاهجلا يف يدرفلا قاطنلا ىلع ًاعيمج
اهفادهأ ليبس يف ةلودلا قفارم لغتست اهلعجت يتلا ةيويحلا زكارملا لك نم
.»...ةصاخلا

وه مالسإلا نأ دكأو ،مالسإلاو ةروثلا نع ةليوطلا هتلاقم يف ثدحت امك
ايبيل يف دجوت الف ،ايبيل يف دوشنملا حالصإلا ثادحإ يف ساسألا وهو لصألا

. )٦(مالسإلا ةديقع ريغ ةديقع

ناك يذلا ماظنلا بجعت ال يمانلا ورمع اهيلإ اعد يتلا راكفألا نأ حضاولا نم
وأ ىروشلا وأ ةيطارقميدلاب نمؤي فيك اذه هنأش ماظنو ،طلستيو مكحي نأ همه
ةيجولويديا نم قلطني وهو ،راكفألاو ءارآلاو فئاوطلاو تائفلا لكل صرفلا ءاطعإ

.ةيادبلا ذنم ةنيعم

35 :ص ،تباسلا ردصملا ،عركانلا )1(
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يمالسإلا هاجتالا ىلإ ةحارص وعدي يمانلا ورمع نا ًاضيأ حضاولا نمو
.هتراضحو هعقاوو هخيرات نم ًاقالطنا يبيللا بعشلا ديحوتل ىوقألا لماعلا هرابخاب

لاق يذلا رمعم ىيحي يلع هخيش ةسارف ماكحلا كئلوأ يف تقدص دقو
.)1(مهمكح لظيف ايبيل ريصم نم فوختو لافطألا نم ةنفح مهنأ مهنع

لدت اهثادحأ نكلو ةخرؤم ريغ جدربمك نم ناطقيلا يبأ خيثلا ىلإ يمانلا اهلسرأ ةلاسر نم )1(
.ةرشابم ربمتبس ةروث دعب تبتك اهنأ ىلع

يف عضوو قيقحتلا ىلإ هب جز ىتح ايبيل ضرأ .الجر تأطو نإ ام انه نمو
هل لاقتعا لوأ ناكو ةمكاحلا ةطلسلا نوضراعي نيذلا نيهوبشملا صاخشألا ةمئاق
.مايأ ةعضب ىوس قرغتسي ملوً اريذحتو ًاراذنإ

ثبل ام مث يزاغنب يف ةعماجلاب ًاذاتسأ يداعلا هطاشن يمانلا ورمع فنأتساو
عباط تاذ تسيل اهنأ حجرن انك نإو اهلهجن بابسأل سلبارط ةعماج ىلإ لقن نأ
.يسايس عباط تاذ يه ام ردقب يميداكأ

ةروثلا :تاراعش تحت 1973 ةنس ترجفت يتلا ةعساولا ةلمحلا تءاجو
اهب ظتكي يتلا تاراعشلا نم كلذ ريغو ،ةيرادإلا ةروثلاو ،ناخ بزحت نمو ةيفاقثلا
ركفلا يوذ نم ةبلطلاو نيفقثملا تاثف ةلمحلا هذه تلاط اذكهو ،رضخألا باتكلا
ورمع روتكدلا ضبقلا مهيلع يقلأ نم نيب نم ناكف ،ةزيمتملا تايصخشلاو رحلا
ءاقدصأو خويشو ةذاتسأ نم ريثكو هئانبأ ضعبو رمعم ىيحي يلع خيشلاو ،يمانلا
ةبارق نجسلا ةنحم تمادو ،عوكانلا دومحم ميمحلا هقيدص مهنيب نمو يمانلا

.نيتنس

وهو دالبلا رداغي نأ يمانلا روتكدلا نم بلط نينوجسملا نع جرفأ نأ دعبو
ةينيتاللا اكيرمأ وأ نابايلا يف هافنم رايتخا قح يطعأو )يفنلا( هب داري بذهم ريبعت
،ايقيرفإو ،اكيرمأو ،نابايلا نم لكف ةيانعب راتخم انه يرايتخالا يفنلاو ايقيرفإ وأ
هتفاقثل امبر - يمانلا ورمع نكلو ،اهتبرغل ًاحورو اهدعبل ًادسج ءرملا يفنت
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ةعماج يف مالسإلاو ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةدحتملا تايالولا ىلإ رفاس - ةيزيلجنإلا
قحلا هللا نيد ىلإ ةوعدلا لاجم يف ريبك طاشنب لمعي كلذ بناج ىلإ ناكو ةيكيرمأ
نم هلا هاتأ ام لغتسا دقو ،ةدلاخلا ةلاسرلا ةيناحور ىلإ نيشطعتملا نيب .رشنو
طاسوألا يف ةنسحلا ةعمسلا هل دلخ امم لاجملا اذه يف ةيويحو ءاكذو ةحاصف
.رايدلا كلتب ةيمالسإلا

1979 ةنس كلذ ناكو نابايلا ىلإ باهذلا هنم بلطنأ ثبل ام نكلو
ناديملا يف اميسالو ةيمالسإلا ةكرحلل ىلج تامدخ نم همدق ام مغر كلانهو
قوشلا هب دبتساو ،هملؤتو .رمعت ةيساقلا ةبرغلاب رعش يمالسإلا يبابشلاو يبالطلا
يف ةشايجلا سيساحألا كلت عدوأ دقو بابشلا عبارمو ةلوفطلا عبارم ىلإ نينحلاو
: اهيف لوقي نابايلاب وهو ةنوآلا هذه ىف اهبتك ةديصق

رادلل قوشلا مغر كراد تعدو
ةرماغ نازحألاب تيسمأ راد اي
اهتنحم تثع رادلءادفلا يفن

لمأ الو داز ال لوحلا ددبم
ينفطعي بلقلا نإف تلحترا ىنا

رابخأو ثيداحأ تاذ رادلاو
راد ىلإ راد نم كمومه ىدهت
راتخم ريغآديحو تلحترا مث
راعشأو راكفأ تالالعالإ
رارصإو قوش يف ةبحألا ىلإ

نأو ،هنطوو هتمأ حلصي نأ اوهو همهو ،بارتغالا ةايح قطي مل اذكهو
.اهتقرافم نع لوح نارود لبق ايبيل ىلإ داعف هبراقأو ،هيوذو هلهأ نمً ابيرق نوكي

نأ يمانلا ورمع نقيأ لاقتعاو بارتغاو يفن نيب ام ةريرملا ةبرجتلا .ذه دعب
ىلح املك هداهطضاو هتقحالمل تارربملا قلتخيس هنأو هنع تكسي نل يبيللا ماظنلا
،ناسنإلا قوقح نم قح يه يتلا ةكرحلاو ةملكلا ةيرح نأ نمآو ،كلذ لعفي نأ هل
دجت نأ نكمي ال ،ملسم لك ىلع بجاو يه يتلا ةحيصنلا ءادأو قحلاب عدصلا نأو

باحسنالا ررق انه نمو ،ةيطارقوميدلاب رهاظت ولو يروتاتكد مكح لظ يف اهناكم
،سيساوجلاو تارباخملا نيعأ نع ًاديعب ةسوفن لبج ىلإ ًايوآ ةريبكلا ندملا نم
نأ يعماجلا ذاتسألا ررق ،ةايح ىلإ ةايح نم هب لوحتي ًاريرم ًارارق ذفني نأ ررقو
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،لبجلا ةمق ىلإ ةعماجلا ءاهبأ عدويو ،يعرلا ةنهم ىلإ يردتلا ةنهم كرتي
فظشب يفتكيو لبجلا ءودهو ءارحصلا نوكس ،مصاوعلاو ندملا ءاوضأب لدبتسيو
نم ًاعيطق ىرتشاف ،اهيشاوح ةقرو ةنيدملا ةيهافر نع سبلملا ةنوشخو شيعلا
،هلهأو هترسأ رقمو هتايركذ عبارمو هسأر طقسم )تولان( رهاظ ىلإ بهذف مانغألا
هغلبي ناك يذلا يبيللا ماظنلل ةزخوم ةنادإو خراص جاجتحا بعصلا رارقلا اذه يفو
.دالبلا هذه يف يأرلا ةيرحو ةفاقثلل ناكم ال نأ اذه هلمعب

نأش نمف لسرلاو ءايبنألاب ةوسأ ةنهملا هذه راتخا يمانلا ورمع نأ بسحأو
نم ءرملا برقت نأ فئازلا اهقيربو ةنيدملا بخص نع ةديعبلا ةئداهلا ةايحلا هذه
مغرلا ىلع يمانلا ورمع رايتخا كلذ ناك ،ةقلطم ةيناحور يف شيعي هلعجتو هسفن
ةلاسرلا بحاص بيدألاو ،يعامتجالا فقثملاو يكرحلا ملسملا لثمي هنأ نم
.ةقداصلا

ًابطاخم اهيف لوقي ةديصق يف هتايح نع يرذجلا لوحتلا اذه نع ربع دقو

: هنبا

ًامركم شيعي يكل كابأ يفكي
انلظت لابجلا ننق يف شيعنو

ىري الف ةالفلا شحو انناريج
اضفلا بئذ ىوس ىشخن ال كانهو

هشطبل مالي ال شحو شحولاو
ءىناه ةشيع كانه ثيعن دقلف

هتقحال سيساوجلا نيعأ نأ ريغ
ناك امك ًاميرك ًازع شيعي وأ ،هعورشم ققحي ىتح هوملاسي ملو ،هتاهيوش عمو
.ًامود كلذب هسفن ينمي

برجأ سيت و ،ةيغاث ءافجع
بس رفق ظغحلاب انطيحيو
بلعثو حيسي عبس ىوس اهيف
بهنيف هايشلا كلت ىلع ودعي

بصغيو ريغي هتعيبط يف وه
بعرملا عاجشلا انملاسي دقلو

هئارحص يف وهو هتدراطو ،هتلزع يف وهو
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:نايغطلا ةهجاوم يف-

هيلع يقلت يفاذقلا ةطرش ةضبقب ىرخأ ةرم ورمع ءىجوف 1981 ةنس يفو
همانغأو ،هيوذو هلهأ ض اديعب ،باوبألا هنود دصوتو نجسلا يف هب جزتو ضبقلا
1986 ذنمو ،هتمكاحم وأ هترداغمب هل حمسي ال نجسلا ناردج نيب لظو همالحأو

هذه تدتماو ،نايسنلا ةملظ يف يمانلا صاغو هيوذو هلهأ نع هرابخأ تعطقنا
ال لوهجم ريصم يف هلضف يفراعو هيبحمو هيوذ سفنأ ىلع ةريرم ةليقث ةملظلا
ءلم ناك يذلا يمانلا روتكدلا نم قبي ملو ،ىلاعتو هناحبس هللا ىوس هادم كردي
زهي دعي ملو ،حالصلاو ىوقتلاب هل دهشت ةحلاصلا هلامعأ ىوس رصبلاو عمسلا
يف للست ىرح ةعمد وأ ةنيزحلا ةرثؤملا ةيجشملا هتايبأ ىوس هركذت دنع سفنألا

.نيقيمع تمصو ةريح

ًايريوصت ًاريبعت هنع ربع يذلا اذه موتحملا هريصم ًايعار ناك يمانلا نأكو
نابضقلا فلخ نم همأ بطاخي ثيح نابكرلا اهتايبأب تراس يتلا هتديصق يف ارثؤم
:الئاق

. . .هانربخ دق ًاقيرط انكلس انإ هللا ظفاحلاف يعزجت ال هامأ

:ناينا يط ش٠
ةرماؤم رمتستو ةرصاعملا ايبيل مالعأ نم ًازراب ًاملع نايسنلا يوطي اذكه

نأكو ةيدقعلا وأ ةينطولا هتبارق يوذ نم ًانكاس كرحي دحأ الو ،ةلتاق ةبعرم تمصلا
ءيضولا يمانلا رثأ وحمي نأ وه هلعف توغاطلا عيطتسي ال يذلا نكلو نكي مل ًاثيش
اكيرمأ وأ نابايلا يف مايألا نم موي تاذ اهملع يتلا كلت ءاوس ةملسملا سوفنلا يف
اهدافأ وأ ،ةبهتلملا ةيرعشلا هتايبأ نم تيبب اهرعاشم كرح وأ نآرقلا تايآ نم ةيآ
. ةنيصرلا ةيثارتلا ةيملعلا هتاقيقحتبً املعو ةفرعم

نيدايملا فلتخم يفو سوفنلا يف ًاراثآ يمانلا روتكدلل دجت تهجتا ىنأف

تاءاضف يفو ،يمالسإلا طاشنلا لاجم يفو ،يملعلا قيقحتلا ناديم يف ةيملعلا
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هابشأ مأ اي مهو لاجرلا نحن
هانعم نوجري يذلل اوري ملف

هالول ريخلا برد فرعأ تنك ام
هانبرش نإ سأك كوؤسي الف
هانمت ام ىمسأ هشا يف توملاف

بحأً ادولخو ًاروضح نيدايملا هذه يف هل نأً ارخف هافكو ،قداصلا يمالسإلا رعشلا
.هرك مأ كاذ توغاطلا

ثيح ةملظلا عم هرمأ هيلإ لوؤيس امع ًاقداص ثدحتي ناك يمانلا نأكو
:لوقي

ممش يف توغاطلا ىلع انخمش انإ

مهتنحم ربصلا طايس نم مهقيذن

:ًاقداص ًانمؤم لاق نم تومي لهو

هب تمصتعاو يبر تعياب هامأ
هب تومأ دق يبرد كلذ هامأ
ًابستحم تام نإ ىتفل يعزجت ال

.ًامعنمً اديهش وأ ًابستحمً ارباص نوكت ثيح ورمع اي هللا كمحر

ةياهنلاو ةيادبلا يف قيفوتلا هللا لأسن
رصان حلاص دمحم .د
2 :رئازجلا 0 0 0 /6 /1
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هلئاسر نم جذامن

خ مًاىلًامنحًا٠غ ي

.هزعو هلضف مادأو هللا هظفح ناظقيلا وبأ رباصلا دهاجملا ليلجلا مامإلا انذاتسأ

: دعب امأ ،هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو

هللا لوسر انديس ىلع ملسأو يلصأو وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأف
انبنجي نأ هناحبس هللا ىلإ لهتبأو .نينمؤملا نم هليبس جهنو ،اده عبت نم ىلعو
وه ريبك ريصقت نم كيلإ رذتعأ و ،لمعلا نم ريخلا ىلع اننيعيو لسكلاو زجعلا

يناوتلاو زجعلا نم تاهاتم يف شيعت لازت ام يتلا سفنلا هذه فعض ىلع ةداهش
. . .رايدلا هذهب ةيحان لك يف دومجلاو لومخلا روص نم اهضحي امم فعضلاو
ال نكلو كتجح يلع ىضمأو هتجح يلع هلا ماقأ دقو ريصقتلاب كيلإ رذتعأ فيكو

نمو يسفن نم يه ثيح يهو ،كبتك ينتلصو دقلف ...شاب ال إةوق الو لوح
يف يسفن رماؤأ لازأ ال مث ةدافتساوً ارابتعاو ًالالجإوً ارابكإو ًازازعإ ناوخإلا سوغن
تدتماو ًاروهش تراصف مايألا تلواطت ىتح موي دعب ًاموي فوستو كيلإ ةباتكلا
ام ثادحألاو لاوحألا نم ةدملا كلت لك يف ناك دقو . .ًاماوعأ تراصف روهشلا
نأ ديرأ ام ضعب ةرم نم رثكأ يسفن نم تأيه دقل . .بتكأ اميف نأش هل نوكي
ةمالعلا ذاتسألا ىلإ ةباتكلاب كلذك تارم تممهو ليلجلا كماقم ىلإ .رطسأ
ام ذفنأ الو كلذ يل ًايهتي ال مث ةيمهألا ضعب اهل نوؤش يف ضويب خيشلا دهاجملا
اهيلع بلغتلا عيطتسأ يلعلو يسفن نم لاحلا هذه ىشخأ تحبصأ انأو ،تيون
. . .هناحبس هلا نوعب
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يتلاو اهمزتعن يتلا انتضهن يف انل قيفوتلاب كرابملا مكؤاعد يردص جلثأ
ىلع ناوخإلا نئأو ،رطانقلا باتك نم عوبطملا لوألا مسقلا يف اهنم ةروص تيأر
ًاعفادو ًاديدج ًازفاح مكعيجشت ليمجو مكنظ نسح نم انل ناكو كرابملا ءاعدلا

نأل اهيف لمعلا نع ترخأت دقف ماسقألا ةيقبل ةبسنلاب امأ ،لمعلا ةلصاوم ىلع
ملو هب تابتكم ال نطوم يف نحنو ،نآلا اهيلإ ليبس الو ،رصم يف تيقب يتبتكم
ىلع لوصحلا يف عمطأ يننأ كلذ ىلع دز ،نآلا ىتح رارقتسالا ةصرف يل ًايهتت
يف ناوخإلا نوثحتست مكلعل ةبرج وأ بازيمب ناوخإلا نم ةطوطخملا خسنلا ضعب
ةعوبطملا عبط خيرات اهخسن خيراتب تقبس يتلا ةيطخلا خسنلا ضعبب انتافاوم
رسيتي ول اذبحو . . .طقف لوألا ءزجلل باتكلا تاطوطخم نم يدل امف ةينورابلا
،جحلا باتكو ،ضئارفلا :ىرخألا ةطوطخملا يلاطيجلا بتك ةيقب ىلع لوصحلا
اذه نع صاخ باتك جارخإ مزعأ يننإف رصن يبأ ةينون حرشو ،ةمئألا لئاسرو
لعلف نكمأ نإ هتافلؤم لماك ىلع لماكلا عالطالا كلذ يعدتسيو ،ليلجلا ملاعلا
.رمألا اذه يف نونيعي بازيم يداوب انناوخإ

ةساردلا مامتإل ةدم دعب ندنل ىلإ رفاسأ فوسو تولان يف ةدملا هذه ميقم انأ
تاعماجلا ىدحإ يف ناكم ىلع لوصحلاو رفسلاب ةقلعتملا تاءارجإلا ترسيت اذإ
.ناك اذإ كلذ ربخب مكيفاوأسو ...ةيناطيربلا

سوفنلا كيرحت يف ميظع رثأ يضاملا فيصلا اذه لبجلل ناوخإلا ةرايزل ناك
اهل ضفتني هلماكب لبجلا تلعج ةيئابرهكلا ةزهلاك مهتلوج تناك دقو اهئايحاو
هشا لاسنو مئاغ لمأو بئاس عقاوو عئار ضام نيب هسفن يف رعاثملا تطلتخاف
رثألا مظعأ اهل نوكي فوس هلا هظفح ضويب خيشلا ةرايزو . .قيرطلا ىلإ قيفوتلا
.اهب هنولجعتست مكلعلف تمت اذإ

لاسرإب سانلا ةباجتسا يف ةرايزلا رثأ متظحال مكلعلو ،ريخب ناوخإلا لك
ذاتسألاو ،لضفلاو قبلا اذه يف .راوزل ناك دقو مكدهاعمب ةساردلل مهئانبأ
ةدحو نيوكت يف رثأ نيدفوملا ةرثكل نوكي نأ ىشخي رمعم يلع خيشلا لضافلا
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نوكي ىتح ةيحانلا هذه ىلع زيكرتلا ةيمهأ ىريو ،دهعملا يف نابوذلا ىلع يصعتست
يف ةحيحصلا ةيمالسإلا قالخألاب عابطنا عباطلا ةدحوب ظافتحالا نم مهصلخت يف
وه مهملا ،انه مهقالخأ بساور نم مهصيلخت يف كلذ مهاسي ىتحو ،بازيم
ريخلا ةحتاف نوكت ىتحً اصاخً ازيكرت ةعومجملا هذه ةيبرت ىلع زيكرتلا ةرورض ىري
ليلجلا انذاتسأ هيلإ راشأ ام كلذ نكلو اذه لثمب هيونتلل ةجاح الو لمألا ثعبمو
. . .اذهل هبني ال مكلثمو هيلع مكعالطا تببحأف

ه 1386 ناضمر فصتنم

تلآزتتآىلًادني

:ملسو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

انخيش فيرشلا بهذملا ةكربو فلسلا ةيقب دهاجملا ةمالعلا ليلجلا ذاتسألا
هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا .ةعفر هدازو ىلاعت هللا هظفح ميهاربإ ناظقيلا وبأ
ىلع مالسلاو .خياشملا ةداسلاو ناوخإلاو ءانبألا نم مكب ذولي نم ىلع مالسلاو
متنكفذاذفألا مالسإلا تالاجر نع هبابع فشكنا يذلا كرابملا يداولا كلذ ضاير
: دعبو .هب خمشي يذلا هرخفو ،هنع سطعي يذلا هفنأ متنكو نامزلا ةرغ مهيف

لوألا ينزفحي ،زجعلا لاقعو قوشلا حاحلإ نيبً اددرتم ملقلا ىلإ عزفأ اذنأاه
يه ثداوح نم انمايأ يف عباتتي ام مامأ ىريح تاملكلا فقتو ،رخآلا ينلقعيو
ىلع تقفأ املك يندجأ ًاعيرس ًايط اهيوطتف مايألا علتبت اهنكلو ،رباع تهاب اهلك
ىلإ كلذ رمأ يندوقيو ،ىرخا ىلإ ةجوم ينعفدت ريصقتلا راحب يف ًاقراغ هتقيقح
بجعأ تضم دق ةليوط ةدم هذهف ،ربكأ ريصقت ىلإ اهنم برهأ لجخلا نم لاح
.كنع اهيف تعطقنا فيك مويلا

يسفن ينعواطت ال تلق امك نكلو ،كب لوصوم بلقلا نأ هللا ملعيو . .
ام وأ كل هلوقأ ام نأب روعشلا اذه كنع ينعطقيف ،كريغل بتكأ امك كيلإ ةباتكلا
يف رقتسي نأ زجعي اممو تاملكلا قاطن نع جراخ وه ربعأ نأو هلوقأ نأ ديرأ
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اهئاوجأ يف قلحت نأ الإ ىبأت يتلا حورلا ةاجانم نم هنكلو ،ساطرق ىلع فورح
نم هب يلع حلي ام نأو هيف ام كلذ نم بلقلا يف نأ هللا ملعيو . . .ةفرفرملا ةقيلطلا
ءافو نع زجعلاب رقي يتلا قوشلا رعاشم نم لمحي امم يلع دشأ بينأتلاو موللا

امب اهراسم سفنلا ىلع ناذخأيف نارمألا لخادتيو ةلصاوملاو نايبلا لاجم يف اهقح
. . .كلذ لك نم دشأ نوكي

اميف انبر ىلإ انتليسو تنأف انل ءاعدلا كلأسأو ةيفاعلاو ءانهلا كل هللا لأسأ
ًاشنف نيملسملاو مالسإلا ىلع هتابرض تدتشا يذلا نامزلا اذه لاوهأ نم انب طوحي
ةبيصمو ،نوملسملا اهشيعي يتلا ةلذلاو عايضلا ةبيصم ،نيتبيصم ىلع انلايجأ هيف
يف هللا لوحب ضامف انأ امأ . .حالصإلا ءادن نع مهتنسلا لقعت يتلا ناسنإلا

الإ تاحرف خألا ينربخأ امك سنوت يف ةعئاضلا ةبيقحلا دوجو نم مغرلابو ،يلمع
هللا رسي اذإو . .يلمع ضعب نع ينديقي اهدعب لاز الو . . .)٢(دعب ينلصت مل اهنأ
مت اذإف مداقلا ماعلا نم تقولا اذه لبق ةساردلا هذه رمأ نم يهتنأ فوسف ىلاعت
مكعم تقو ءاضمإب دعسأ ىتح بازيم يداو هللا نذإب يتدوع قيرط نوكيسف ،كلذ
. . .اذه ىلاعت هللا رسي ىتح مكتاوعد مكلأسأف

ترشن يبدألا دقنلا يف لوصف ةدع ةباتكب تقولا نم ةرتف يسفن تلغش دقل

.لزاهلا دجلا نم لوصف اهتيمس سلبارط يف ةيمسرلا ةديرجلا يف

ىلع هرطخ تحضوأو هتاعد ضعب تعبتتو رحلا رعشلا ةيضقل اهيف تضرع
ةمومسملا راكفألا نم هتايط يف فاعز مس نم هلمحي امب يمالسإلا ركفلاو ةغللا
درلا يف ًاليوط ًالصف ترشن امك .بيط ىدص تالاقملل ناكو ،ةمادهلا ءىدابملاو
ىلإ اهيف وعدي نآرقلا ريسفت لوح ةلاض ًاراكفأ ددري ماق نييبيللا باتكلا دحأ ىلع
هتبتك يذلا درلل ناكو ،ةينابرلا تازجعملا كلذب لطبيو زمرلا بسح نآرقلا ريسفت
،يلمعل يئاهنلا غرفتلل ماعلا يفاقثلا طاشنلا اذه نع تفقوت دقو نسح ىدص ًاضيأ

تاحرف/د وه تاحرفو ،هتحورطأو هتاطوطخمو هتافلؤم ةبيقح عايض ىرخأ ةلاسر يف ركذ )1(
.يسنوتلا يبرجلا يريبعجلا
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)يراتورلا يداون( نع فاض ليوط لصف طاشنلا كلذ يف هب تمهاس ام رخآو
نم اهدوجو هرجي امو اهيلع دوهيلا ةرطيسو اهتركفو يداونلا هذه ةأشن اهيف تشقان
فوسو ايبيل يف يدانلا اذهل عرف ءاشنإ ةبسانمب كلذو نيملسملا دالب ىلع بئاصم
. . .اهيلع يلوصح دنع لصفلا اذه اهيف رشن يتلا ةديرجلا نم ةخسن مكيلإ ثعبأ

خيشلا ةلاسر ةلباقمو ةعابط نم تغرف دقف ،عفانلا ملعلا قاطن يف امأ
هظفح ميهاربإ ضويب ذاتسألا ليلجلا خيشلل اهنم ةخسنب تثعبو نوفلخ نب فسوي
ديز نب رباج مامإلا لئاسر ةعابط نم نآلا ىتح تغرفو ،هدنع يهف اهتعجارمل هللا

مكل ثعبأل خسن ةدع اهنم عبطأ فوسو ةئيدر ةميدق ةخسن نم ةنقارلا ةلآلا ىلع
نأ تملعو ،ًادج اهجيرخت يلع بعص تارابعلا ضعب كانه نأل ،اهحيحصتل اهنم
اهتلباقمل ةصرفب رفظي مكنم دحأ لعلف ) (رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم يف اهنم ةخسن

. . .ىلاعت هللا لوحبرهش فصن دودح يف اهلاسرإ متي فوسو ،لصألا كلذب أ

هنأ تملع ينكلو ةليوط ةدمل رمعم ىيحي يلع خيشلا لئاسر ينع تعطقنا
يف ةيضابإلا هباتك نإف ًاريثك هب ترشبتسا رمأ اذهو سلبارطب رقتساو لقتنا هنأو ريخب
قلعتلاو بهذملاب زازتعالا يناعم ضعب انه سانلا سوفن يف ايحأ دق خيراتلا بكوم
ةلاسرلا نأ تملع امك . .ددصلا اذه يف رخآً اروط نوكت فوس سلبارطب هتماقإف هب
سلبارطب ءانيملا تلصو اهنأو اهعبط مت دق دجسملا ةلاسر اهب متحفن يتلا ةثلاثلا
،ًاريثك هللا دمحنف ةكربو ريخ عئالط اهلك هذهو . .دعب ةخسن اهنم انلصت مل نكلو
ةذتاسأو خياشملا ةداسلا ىلإو ضويب خيشلا ليلجلا انخيش ىلإ ريثكلا يمالس
. .كانه ان بابحأ عيمجو ةبازعلا ةعامجو دهعملا

مكيلإ ننحتملا مكنبا
سانلا ةفيلخ ورمع

19طغأ4

ع

.)زازجلا( ةيادرغ ةيالو نلزي ينبي ةبكلا .ذه دجوت )1(
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هرعش نم جذامن

)٦هامأ

يف سردو شاعو ،م 1939 ماع دلو ،ملسم رعاش . .يمانلا ةفيلخ ورمع
لمعو . .م 1970 ماع اهيف جرختو ايناطيرب يف ايلعلا هتسارد لصاوو . .ايبيل
. .ًابيرقت نيتنس ةدمل هنجس دعب اهنع يصقأ مث ،برغلا سلبارط ةعماجبً اسردم

،توغاطلاو ملظلا هجو يف فقو ،يمالسإ ةيعاد يمانلا ذاتسألاو . .
نيذلا ،نيبستحملا نيرباصلا ةاعدلا نم ناكو . .بيذعتلا نم ناولأل ضرعتو

ىلع مهسوفن اونطوو ،لطابلا ةعراقمل اودعتساو ،فوخ لك نم مهبولق تررحت
. .قحلا قيرط ىلع اوتبثو ،ةيحضتلاو لذبلاو ،ةرباصملاو ربصلا

ءاضقب نمآو . .تابثو ةبالصب هتوعد لجأ نم دهاج ،دهاجم ةيعاد يمانلاو
ةليح الو لخد الو ،اهب لفكتمو اهربدم هدحو هشا ،ةثالث رومأ ةمثف . .هردقو هللا

زيزعلا هلل دنعنم آلإ رصنلا اموو . .رصنلاو ،قازرألاو ،رامعألا :اهيف نانإل
. . .)2(»ميكحلا

،اهيلع هبر عيابف . .ةتباثلا دعاوقلاو ةليصألا ءىدابملا هذهب يمانلا نمآ دقل
ةجيتنلا لمحتل دعتساو . .نيقداصلا ةاعدلا بكوم يف راسو ،نيتملا هلبحب مصتعاو
ىمسأ هللا يف توملاف . .ةايحلا هذه ةقرافم ةجيتنلا تناك ولو .عزج الو نهو الب
. .هانمت ام

ندرألا ،نامع ،عيزوتلاو رشنلل ءايضلا راد ،ةرسألاو مألا ىلإ دئاصق رارج مهدأ ينسح )1(
ريدجلاو .)ت.د( لوألا ددعلا ةنماثلا ةنلا ،ءابرغلا ةلجم نع ًالقن ،57 :ص ،1989

.ًابرغموً اقرشم ،ةيمالسإلا ديشانألا قرف نم ريثك اهدشنت ةديصقلا هذه نأ ركذلاب
.126:ةيآ،نارمعل روس )2(
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هذه يمانلا مظن ،ةليصألا ىدابملا هذه يحو نمو . .قداصلا روعشلا اذهب
:ةديصقلا

هامأ

هللا ظفاحلاف يعزجت ال هامأ
مهعبتن قحلا ةاعد نم بكوم يف

اندقرم هامأ اي هيفافح ىلع
اهحفسي رحلا ديهشلا ءامد نمو
ًاحرف يمسباو لب يعزجت ال هامأ
ممش يف توغاطلا ىلع انخمش انإ
مهتنحم ربصلا طايسأ نم مهقيذن

اوبلغ مهنأ مهيرعشت ال ٠امأ
يرغص يف زعلا نابلب ينتعضرأ
ةرطسم يبلق يف كايؤر ،هامأ

ينسنؤي هامأ اي كفيط رمو
يجهتباف قحلا قيرط اذه هامأ

اهضرعي ناطيشلاو ضرألاب تئزه
تقلطناف هللا لسر بكوم تقشع
مهتحاسب ييلحت نود ةحار ال

هرمغي ررنلاو ىدهلا بكر تقشع
هب تمصتعاو يبر تعاب هامأ
هب تومأ دق يبرد كلذ هامأ
ًابتحم تام نإ ىتفل يعزجت ال

هللا ظفاحلاف يعزجت ال هامأ

هانظفح دق ًاقيرط انكلس انإ
هاندجو ىنأ ىدهلا قيرط ىلع
هاياوز ىسرت انمجامج نمو
هانسرغ ام يقسن هيفافض ىلع
هاضرأ تسل فعض كبلق نزحف
هابشأ مأاي مهو لاجرلا نحن
هانعم نوجري يذلل اوري ملف

)ءاوأ( كنم مهيعمست ال هامأ
هاشخأ توغاطلا ةوطس نم ءيش ال

هايانث يف ايحأ كبح عبنو
هاقلا نابضقلا تفص نإو ينإ
هايند نمحرلل عاب ملسمب
هالح لذلا قيربب اهفيز يف
هايؤر قافآ يف موحت يحور
هانغم نود يبلقل ءانه الو
هافضأ يحولا هيلع ًانسح تقشع
هالول ريخلا برد فرعأ تنك ام

هانبرش نإ سأك كوؤسي الف
هانمت ام ىمسأ هللا يف توملاف
هامأ بيغلاب انل ليكو لا وهو
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ركش ةملك

نم يل هرفو ام ىلع تنجرس .ب .ر ذاتسألا ىلإ يركش قداصب مدقتأ
اهيف فرشأ يتلا ةرتفلا ءانثأ ةريثكلا ةديفملا تاداقتنالاو تاشقانملاو تاحرتقملا

.ثحبلا اذه ةباتك ىلع

ةيضابإلا نيثحابلاو ءاقدصألا نم نيريثكلا ىلإ صاخلا يركشب مدقتأ كلذك
تءاج يتلا مهتدعاسم ىلعو مهتفايض ىلع ةيقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا طاسوألا يف
نم ةصاخلا تاعومجملا باحصأل نانتمالا دشأ نتمم يننإ .دودح الب
لمعلا اذه ناك كلذ نودب ؛ةميقلا مهتابتكم لامعتسا نم ينيكمتل تاطوطخملا
يتراعإل نامع نم يثراحلا ملاسو ،يملاسلا دمحم خيشلا ًاضيأ ركشأو .ًاليحتسم
اودم نيذلا ءاقدصألا عيمج ىلإ يركشب هجوتأ امك ؛ةميقلا تاطوطخملا نم ديدعلا
.ىرخأب وأ ةروصب نوعلا دي يل

ةيلام ةحنمب ينتدوز اهنأل ةيبيللا ةيبرتلا ةارزو ىلإً اضيأ ركشلاب مدقتأ نأ دوأو
ةزاجإلا يئاطعإل ةيبيللا ةعماجلا يف بادآلا دهعم ركشا امك ،ثحبلا اذه لالخ
سيئر ،ينابيشلا رمع ذاتسألل ركشلا بجاو يلع نإ مث .لمعلا اذهب مايقلل ةيساردلا
نمحرلا دبع ديسلاو ،بادآلا دهعم ديمع ،ايخيك روصنم روتكدلاو ،ةيبيللا ةعماجلا
لكشلا اذهب لمعلا اذه رشن دوعي هيلإو ،رشنلاو عبطلا ةرئاد سيئر ،يديرشلا
.زمملا
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ديهمب

ىلإ اهتأشن دوعت يتلا ،ةيمالسإلا قرفلا مدقأ ىدحإ يه ةيضابألا وأ ةيضابإلا
،ضابإ نب هللا دبع نم اهمسا تذخأ دقو ؛لوألا يرجهلا نرقلا نم لوألا فصنلا
.نيلوأل اهئاهقف دحأ

ًاعرف باتكلا مظعم لبق نم تربتعا ةيمالسإ ةعومجم ةيضابإلا مسا لمشيو
طاسوألا نم ًاددع بهذملا اذه راصنأ لكشيو .جراوخلا ةكرح نم آلدتعم

ًايلاح شيعت تاعومجملا هذه ربكأو ؛ةوقب اهميلاعتب كسمتت لازت ال يتلا ةلقتسملا
يف ىرخأ تايلقأ كلانه نإ مث ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش يقرش يبونج يف نامع يف
يفو ،ايبيل يف هراوزو هسوفن لبج يفو ،يقرشلا ةيقيرفأ ءىطاش لباقم ،رابجنز

.رئازجلا يف بازم يداو يفو ،سنوت يف ةبرج ةريزج

،اهلوصأو ،اهميلاعتو ،ةيضابإلا نع تامولعملا ًادج ليلقلا الإ فرعي ال
ناديم يف ةديفم تاماهسإ اوققح نوثيدح نويبوروأ نوثحاب كلانهو .اهروطتو
خيرات ىلإ ىلوألا ةجردلاب ةهجوم تءاج مهتاسارد نأ ريغ ،ةيضابإلا تاساردلا
.ةيلاحلا ةيعامتجالاو ةينيدلا مهتايح يحاون ضعب ىلإ وأ ،ةيضابإلا تاعامجلا
هجوب ةيضابإلا ميلاعتلا تيقب ،يضابإلا هقفلا نع تالاقملا نم ليلق ددع ءانثتسابو
نع نويبوروألا ةثاحبلا اهب ماق يتلا تاساردلاو .ةداج ةروصب ةجلاعم ريغ ماع

يف ةريزغلا ةيضابإلا تاباتكلا امأ .ةيخيرات رداصم ىلوألا ةجردلاب دمتعت ةيضابإلا

ةبوعص ىلإ ،بير الو ،كلذ درمو ؛ةمئالملا ةقيرطلاب مدختست ملف مالكلاو هقفلا
.رداصملا هذه لثم ىلإ لوصولا

33



لاقم يف يكسنليتوم اهمدق ،اهعجارمو ةيضابإلا رداصم تلوانت ةقرو مدقأو
،يداربلا اهركذ يتلا ةيضابإلا لامعألا اهيف درس )٠(»بازم ايفارغويلبيب« نع هل
مل ،لاح يأ ىلع ،هنأ ريغ .اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاو هتاظحالم كلذ ىلإ ًافيضم
ءانثتساب ،اهل ًايضرم ًافصو طعي ملو ،اهركذ يتلا تاطوطخملا عضاوم ةقدب ددحي
تلهس ةيديهمت ةوطخ اهنوك يف ةساردلا هذه ةميق نمكتو ،ةيخيراتلا لامعألا
بازم يف ةيضابإلا لامعألل ةدئاف رثكألاو ثدحألا لودجلا امأ .ةقحاللا ثاحبألا
عجارمو رداصما نع هل لاقم يف تخاش فيزوج ذاتسألا عضو نم وهف
تابتكملا يف ةدوجوملا ةيضابإلا تاطوطخملا هيف درس »ةيضابأ تاطوطخمو
ماقرأو تابتكملا ءامسأ ًاركاذ ،اهتاعوضوم قفو ةبترم ،بازيمب ةصاخلا
ةثاحب اهعمج ةيضابإ تاطوطخمل ىرخأ تاعومجم كلانه نإ مث .تاطوطخملا
اهعمج ادنلوب يف ايفوكرك يف ةيضابإلا تاطوطخملا ةحئال :نورخآ نورصاعم
يف ،»اينولوب يف ةيبرعلا تاطوطخملا« هناونع هل يلاقم يف كايبوك فالسيدالف
دهعملا يف ةيضابإلا تاطوطخملا ةمئاقو ؛»ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجما
ةيضابإلا تاطوطخملل فصو كلانهو ؛يشتانيبور دادعإ نم ،يلوبان يف يقرشلا
.بتكلا راد سرهف يف ديس داؤف دادعإ نم ،ةرهاقلا يف بتكلا راد يف

يلامش يف ةيضابإلا تاعامجلا نيب نيتلوجب تمق ةساردلا هذه دادعإ لالخو
/ناريزح يف ىلوألا ةلوجلا تناك .يلمعل داومو تاطوطخم نع ًاثحب ةيقيرفإ
1 ربمتبس /لوليأ - وينوي 9 6 نوناك - ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةيناثلا تناكو ؛8
ريغ سكعب يضابإ يننأ امب يلع لهسلا نم ناك دقو .1969 ربمسيد /لوألا
تدجوو .تاطوطخملاب ةصاخلا تابتكملاو تابتكملا ىلع علطأ نأ نييضابإلا
اهنأ نظي ناك يتل كلذ يف امب ،ةماهلا ةيبرغملا لامعألا ةيبلاغ نأ يتشهدل
ًاريبك ًالمأ كلانه نأ كلذ ىلإ فاضي .ةديج ةلاح يفو ةدوجوم لازت ال ،ةدوقفم
ضعبل ًافصو ترشنو .ناديملا اذه يف لبقتسملا يف ةماه تافاشتكا قيقحت لامتحاب

.اهيلي امو 295 ص عجارملاو رداصملا رظنا ،انه ةروكذملا لامعألاو تالاقملا صوصخب )1(
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تاساردلا ةلجم يف ىلوألا يتلوج يف تفشتكا يتلا ةديدجلا تاطوطخملا
ًافصو نمضتي لماك لودج دادعإ ىلإ بيرقلا لبقتسملا يف راصي نأ لمآو »ةيمالا

.اهتصحفت يتلا تاطوطخملا عيمجل ًالماش

دجوت نأ لمتحي ناكم ،بير الو ،يهو ًايلك فشكتست مل يتلا ةقطنملا امأ
نم ًاصاخ ًامامتها كلذ بلطتيو نامع يهف ،ةميق رثكأ ةيضابإ تاطوطخم هيف
نم تدوز يننكل ،ًايصخش نامع روزأ نا عطتسا ملو .ةيضابإلا نوؤشلا يسراد
هقفلا يف ةميدق لامعأ ضعب نع ةميق ةيضابإ تاطوطخمب نيينامعلا ءاقدصألا ضعب
لوصأ ةسارد يف ةريبك ةدئاف تاذ تناك دقو ؛لئاوألا ةيضابإلا ءاملعل ريسلا يفو
.مالسإلا يف ىلوألا ةضراعملا تاكرحب هتقالعو يضابإلا بهذملا

تيظح اهنإف ةيضابإلا ةمامإللو ةيضابإلل ًاسيئر ًازكرم نامع تناك املو
يف كلذ نوسنكليو .ج ضرع دقو ؛نييبوروألا نيثحابلا نم قيثو مامتهاب
،دروفسكوأ نم »نامع يف يبرعلا ناطيتسالا« ناونعب هاروتكدلا ةجرد لينل هتحورطأ

وه نامعل ةبسنلابً ابولطم لازي ال يذلا نأ ريغ .انه هجلاعأ نل اموهو ،1969 ةنس
يف بير الو مهسي امم داوملا نم ديزملا فاشتكا - هزاجنإ لامتحا ةبوعص ىلع -
.ةيضابإلا قطانملا عيمج يف هروطتو ةيضابإلا بهذمل ًاحوضو رثكأ ةروص نيوكت
سيسأت ىرج ثيح نامع ىلإ ةرصبلا نم ىلوألا ةيضابإلا عجارملا ةيبلاغ تلقتنا
ماهسإلاو ،مهرظن تاهجو ريوطتل ءاملعلا كئلوأل ةمءالم رثكأ ؤج رفوتو ةيوق ةمامإ
نكل ،ىرخأ ةيضابإ نادلب ىلإ لقتنا ام هنمو ؛يضابإلا بدألا يف ربكأ ةروصب
؛نامع يف ةظوفحم تناك امبر ىلوألا اهترتف يف ةيضابإلا ةديقعلل ةيلصألا داوملا
.ًادج لمتحم رمأ وه كانه ةماه تافاشتكا ىلإ لصوتلاو

ةيقيرفإ يف ةيضابإلاب ًاقيثو ًامامتها نويبوروألا نوثحابلا ىدبأ كلذك
ايركز يبأ ةريس مجرت يذلا ياروكسام ةطساوب مهتاسارد تأدب دقل .ةيلامشلا
تاساردلاب اومهسأ نيرخآ ءاملع هابتنا هلمع تفلو .ةيسنرفلا ىلإ ينالجراولا
نع هلاقم يف يكسنليتوم مدق ،خيراتلا ناديم يفف .ةفلتخم نيدايم يف ةيضابإلا
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خويش ريس صوصخب ةيضابإلا لامعألا تايوتحم نع ةلماك لوادج ةيضابإلا بتكلا
ريسو ،يدازبلل ٠؛رهاوجلا،و ؛»ينيجردلا تاقبط»و ءايركز يبأ ةريس :ةيضابإلا
ريغصلا نبا خيرات ،ةيسنرفلا ةغللا ىلإ مجرتو ،كلذ دعب ققح مث .يخاتشلا
هذهل ةلماك تاعجارم ترهظ قحال تقو يفو .نييمتسرا ةمئألا نع يكلاملا
؛ًاعم يخامشلا ريسو »ينيجردلا تاقبطا يكيتفيل عجار دقف : ةيضابإلا رداصملا
كلمي وهو ،يكيتفيل رشن كلذك ؛يداربلل »رهاوجلا باتكا يشتانيبور عجارو
ينايسولا اهركذ داوم نم ًاديفتسم تالاقم نم ةلسلس ،ينايسولا ريس نم ةخسن
ةينعملا تاعوضوملا نم ًاددع يطغت يهو ،ىرخألا ةيخيراتلا ةيضابإلا لامعألاو
يف اميس ال ،ةفلتخملا اهنادلب يف ةيضابإلا تاعامجلابو ةيضابإلا تاساردلاب

رهاظلاو .ةيسايسلاو ةيراجتلا مهتاطاشنو ةيركفلا مهتايح ثيح نم ،ةيقيرفإ يلامش
طاقن نم اهيف ام مغرب لبق نم تركذ يتلا كلت نم الوبق رثكأ ودبت هتاسارد نأ
يلامش يف ةيضابإلا نعو .داوملا صقن ىلوألا ةجردلاب اهيف هللض ةليلق ةيوناث
ربربلا، هناونع مل لاقم يف ةزجوم ةيخيرات ًاضورع الوأ نامتورتشإ مدق ةيقيرفإ

ةيضابإلا نع لمكأ ًاضرع قحال تقو يف هدعب يركب خيش مدقيل ،»ةيضابإلاو

مث .»ربربلاو جراوخلا»هناونع هل يلاقم يف ةيقيرفإ يلامش يف جراوخلا نم مهريغو
يف نييلاطيإلا ءاملعلا لبق نم زيجو يتقو ذنم تمدختسا ةيضابإلا رداصملا نإ

عارصلا ضرعل يرييلاف لبق نم اميس ال ،مالسإلا يف ركابلا يسايسلا عازنلا ةسارد
دبع يومألا ةفيلخلا نيب ةقالعلا ضرعل يشتانيبور لبق نمو ،ةيواعمو يلع نيب
.ةيضابإلاو ناورم نب كلملا

هذه ترهظ دقو .يضابإلا مالكلا ملع تالاقملا نم نويبرغلا ةثاحبلا جلاع
نبورمع دنع ةيضابإلا ةديقعلل ةيسنرفلاب ةمجرت يكسنليتوم مدق نأ دعب تالاقملا

ًايلزتعم ًارثأت هربتعا ام لوح هتاظحالم ونيلن بتك كلذ دعب .1905 ةنس يف عيمج

ةلاقم يف ونيروم راس ةساردلا نم رارغلا اذه ىلعو .يضابإلا مالكلا ملع يف
قورفلا نع الاقم يكسفروغ ومس بتك لقحلا اذه يفو .»ةيضابإ ةيهقف تاظحالم«
:لوهجم يضابإل ةموظنم نم ليلق ددع ىلع ًاينبم ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب
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بتك هتهج نمو . ،ةيضابإلاو ةيكلاملا نيب ةيفالخلا ءارالا نع يضابإ رعشا
ةسارد كلذك كلانهو .ةيضابإلا تاعرفت نع تامولعملاب ًادشاح ًالاقم يكيثفيل

،ةيلاطيإ ةمجرتم عم يشتانيبور همدق ينوانجلا ءايركز يبأل ةيضابإلا ةديقعلا نع
.ىرخألا ةيمالسإلا قرفلاب اهتلص نع ثحبو

ةمثو .ةداج ةروصب رضاحلا تقولا ىتح جلاعي مل يضابإلا هقفلا نإ مث
لاقم عوضوملا اذه نم ةيوناث حاون اهيف تجلوع تالاقملا نم ليلق ددع

0 ج111ة3ك1أ1" هناونع يشتانيبورل 9 0 ةنراقم ةسارد مدق هيفو "13 ما1٢1أ3 1٢عال31ه 5عع0
لوانت لاقمو ؛ىرخألا ةيمالسإلاو ةيضابإلا بهاذملا يف »ةراهطلا« عوضومل
ازورال يبورغ هبتك ،ةيلامشلا ةيقيرفإ يف ةيضابإلا ةديقعلا ترشن يتلا عجارملا
ينورابلا يحي نب هللا دبع ثيدحلا ةثاحبلل لمع ىلع ينبم ،ةيلاطيإلا ةغللاب

ةايحلا« نع نوشاوغل ةيسنرفلا ةغللاب لمع كلانهو .نيئدتبملاو ةماعلا ملس«
9٨4" ،»بازم يف ةيئاسنلا ويليمل ًالمع كلانه نأ امك "1ه ٧:ع 1003030ع 3آل 2
هقفلا طاقن ضعبل تاسمالم هيفو »بازم ةعامج تاشقانم ةعومجم» هناونع

.يإلا

،ةبازعلل يضابإلا ميظنتلا ةساردب ثينع ىرخألا تالاقملا نم ليلق ددع ةمثو
1 هناونع يشتانيبورل رخآً الاقم« و ،»هقلحلا« نع يكيثفيلل ًالاقم كلانه نأ امك 0"

"3 0 0 5 ٥٥30110س1ع110 كا 1٧أ3 600٠ة1ًا140302٠1^ هذه . »هقلحلا« لوصأ لوانتي 0 

يف ةيضابإلاب قلعتت يتلا تاساردلا لوح ةيبوروألا تاغللاب ةيساسألا لامعألا يه
ىلوألا ةيبهذملا تاكرحلا نوكت.نيح رفوتت يتلا تاظحالملا يه ةليلقو .برغملا
نيب ةيضابإلا نوعضي نييبوروألا ةثاحبلا عيمج نأل ثحبلا عوضوم يه مالسإلا يف

.جرالا

نورظني رارمتساب اوناك مهنإف ،ةيضابإلا ريغ نيملسملا ءاملعلل ةبسنلاب امأ
يدج مامتها يأ اوريعي ملو .ةعدتبمو نيفرطتم جراوخ مهرابتعاب ةيضابإلا ىلإ
تقو ذنمو .يضابإلا بهذملل حضوأ ةروص نيوكت ىلإو ةيضابإلا ةديقعلا ةساردل
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نيتعوسوملا يف ةلثمم ،ةيمالسإلا بهاذملا نيب يضابإلا بهذملا لخدأ طقف زيجو

زاسلا ثدحلا اذه ققحت دقو .تيوكلاو رصم يف يمالسإلا هقفلا لوح نيتديدجلا
اهل لضفأ مهف ىلع لوصحلا ىلإ فدهت يتلا ةرمتسملا ةيضابإلا تاطاشنلا ةجيتن
نم ينورابلا اشاب ناميلس تاطاشنلا هذهب أدب دقل .نيرواجملا نيملسملا لبق نم
نييلاطيإلا ةازغلا ةبراحم يف ًاسيئرً ارود بعل طشن ملسم يسايس وهو ،هسوفن لبج
يذلا رودلا لعفب ةيضابإلا نوؤشب نيملسملا مامتها ريثأ دقو .1911 ةنس ايبيلل
ةيروطاربمالل خسارلا هئالوبو ،ايلاطيإ ةبراحم يف ةسوفن لبج ويضابإو ينورابلا هبعل
مهافتلا ىلإ وعدي ناك ذإ ،مالسإلا ةيضق ليبس يف بلصلا هحافكبو ةينامثعلا
يتلا تافالخلا نايسنل نيملسملا اعد نم لوأ دحأ ناكو ؛نيملسملا نيب لضفألا
مكحلا ىلإ ةدوعللو ،مهبهاذمل نيلوألا ةمئألا نيب يأرلا يف تافالخ نع تأشن
طاسوألا يف هسفنل ينورابلا اهخسر يتلا ةناكملا نإ .ةنسلاو نآرقلل رشابملا
ترفو يبرغلا يرامعتسالا وزغلا هجو يف يلوطبلا ملاضن لضفب ةيلودلا ةيمالسإلا
ةداقلا ةيبلاغ راعش تناك يتلا ةيمالسإلا ةدحولا ليبس يف يضابإلا ماهسإلل ريدقتلا
ىلإ ةفاضإلابو .ةيضابإلا رظن تاهجو عامسل ليبسلا تدهمو ،كاذنآ نيملسملا
أشنأ ،يلاحلا نرقلا ةيادب لبق ةرهاقلا يف تئشنأ يتلا ةينورابلا ةيرجحلا ةعبطملا

هتفيحص ردصأو ،نرقلا اذه نم ركاب تقو يف هب ةصاخلا هتعبطم ينورابلا ناميلس
رثكأ ةيضابإلل ةروص ءاطعإ ىلإ ىعسو هءارآ اهيف ثب يتلا »يمالسإلا دسألا«
امب ،ةبراغمو نيينامع نيفلؤمل ةيضابإلا بتكلا نم ًاليلقً اددع رشن كلذك .ًاحوضو

لصاو مث . »ةيضايرلا راهزألا« ةيضابإلا خيرات نع صاخلا هباتك كلذ يف
قحسإ وبأ هل روفغملا ةمالعلا كلذ دعب رصم يف ينورابلا اهأدب يتلا تاطاشنلا
،رصم يف رقتساف رئازجلا نم نويسنرفلا هاغن يذلا ،بازم نم شيفطأ ميهاربإ

يضابإلا ملاعلا لامعأ رشنو ريرحت يف كراشو جاهنملا« هتفيحص ردصأ ثيح
،ناكو .يملاسلا ينامعلا ةمالعلا لامعا ضعبو شيفطأ فسوي نب دمحم رصاعملا

يضابإلا بهذملل يمسرلا ريغ لثمملا ،رصم يف اهيقب يتلا ةليوطلا ةدملا لالخ
ءادسإل دادعتسا ىلع رارمتساب ناك امك .اهرشنيو ةيضابإلا ءارآلا نع عفادي
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ميدقت لجأ نم هماهسإ نأب كشلل لاجم الو .ةيضابإلا تاساردلا نأشب ةروشملا
يف ديدش حوضوب اذه ىلجتو .ةريبك ةيمهأ وذ يضابإلا بهذملل حضوأ ضرع
ىلع هتاظحالم يفو ،اهررح يتلا تافلؤملا ىلع هتاظحالم يفو ،جاهنملا« هتلجم
ححصي نأ لواح اهيفو ،ةيبرعلا ىلإ ةمجرتملا »ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد« نم ءازجأ
.ةيضابإلا نع ةئطاخ ءارآ

يف حالصإلا بزح ةداق لبق نم ةلثامم تاطاشن ترج رئازجلاو سنوت يفو
ةيضابإ ةداقو ءاملع لبق نمو ،رئازجلا يف ءاملعلا ةيعمج تاطاشنب ةكراشملا بازم
نمو .يبلاعثلا زيزعلا دبعل يروتسدلا بزحلا تاطاشن يف اوكراش سنوت يف
دمحم هل روفغملا ،سنوت يف ًاماه ًارود تبعل يتلا ةزرابلا ةيضابإلا تايصخشلا
رشن يف كراشو ،سنوت يف ةبتكم سسأ دقو بازم نم لصألا يف وهو ؛ينيمثلا
ناكو ،ةبرج نم يوداجلا ناميلس خيشلا هل روفغملاو ؛ةيضابإلا تافلؤملا عيزوتو
هذه لثم يف ةزرابلا تايصخشلا نمو . »ةمألا دشرما ةريهشلا ةفيحصلا ررحم
فحص ينامث وحن ردصأ يذلا ميهاربإ ناظقيلا وبأ رئازجلا يف ةلثامملا تاطاشنلا
الوؤسم ناك يذلا رمع نب ميهاربإ ضويب خيشلاو ؛يسنرفلا دهعلا لظ يف ةفلتخم
ناك دقو .اهتاسؤمو اهسرادم نعو ،بازم يف ةثيدحلا ةيحالصإلا ةكرحلا نع
ةنسلا ءاملعل نييصخش نيقيدصو ،،ءاملعلا ةيعمجا يف نيطشان نيوضع نالجرلا
عم لضفأ مهافت فادهتسا يف نيصلخم ًاعيمج اوناكو .»ةيعمجلا« يف نيزرابلا

يحو نم ىلوألا ةجردلاب تناك يتلا ةكرحلا هذه ترفسأو .ةنسلا نم مهناريج
فلتخم يف ةيضابإلا نم ريرملا ةضراعملا فقوم فيطلت نع ،هتبراقمو ينورابلا
.ةلدتعم ةقيرطب مهرظن تاهجو ضرعل نييضابإلل لضفأ ًاوج ترفوو ،مهطاسوأ
وهو ،ايبيل يف ،هسوفن لبج نم رمعم يلع همدق ناديملا اذه يف ريخألا ماهسإلاو
»خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا« ناونع تحت تافلؤملا نم ًاددع ًاثيدح رشن يذلا

رشن امك .ةفلتخملا مهنادلب يف نييضابإلا نع ةماع ةسارد ميدقت ىلإ كلذب ًافداه
نم زوبد يلع دمحم وه رخآلا ملاعلاو .ةينيدو ةيعرش اياضق لوانتت ىرخا آلامعأ

،ةيضابإلا رظنلا ةهجو نم برغملا خيرات ةباتك ةداعإب دهعت دقو ؛بازم يف ةرارقلا
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يفو .هلمع لمكي نأ اهيف يوني ،ةرشع نم تادلجم ةعبس نآلا ىتح رشنو
ةيلاتلا تادلجملا تناك اميف ريبكلا برغملا خيرات لوانت ىلوألا ةثالثلا تادلجملا
.ةكرابملا اهتضهنو رئازجلا ةروث - ثيدحلا رصعلا يف رئازجلا ةساردل ةصصخم
هئارآب ريبك دح ىلإ ارثأت دقو ،ضويب خيشلا بالط نم امه نيفلؤملا الكو
نأ ىلإ ةوقبو ةعنقم ةروصب امهتافلؤم يف نيملسملا ناوعدي امهو ،ةيحالصإلا

نع ءىشانلا ماسقنالا بابسأ ًاباج اوكرتي نأو ةنسلاو نآرقلا ىلإ اودوعي نأ مهيلع
ماهسإ وه كلذ .ةيسايسلا تافالخلاب اورثأت يذلا نيرخأتملا ءاملعلا عابتا
هيلع وهامك ليصألا مالسإلا ىلإ ةدوعلل ثيدحلا يمالسإلا ىعسملا يف ةيضابإلا
هدبع دمحم هيلإ اعد يذلا هاجتالا اذه نأش نم ناكو .ةنسلاو باتكلا يف
نأ ،ةيلات تاطاشن نم هب اوماق اميف امهتذمالت هلصاو مث ،اضر ديشر هذيملتو
مهموصخ نأ مهل ادب دقل لضفأ هجو ىلع مهمهفب ًاديدج ًالمأ ةيضابإلل نمأ
دقو .ةيادبلا ذنم هيلإ تعدو ةيضابإلا هتلثم ام نوكردي ةياهنلا يف اوأدب نيملسملا
لالقتسالا ليبس يف يسايسلا لاضنلا ةطساوب ةكرحلا هذه يف ارود ةيضابإلا بعل
هجو يف ةنسلا مهناريج عم بنج ىلإ ًابنج اوفقوو ،ةفلتخملا مهرايد يف ينطولا
مهفلا ءوس حيضوتل مهدئاقعو مهءارآ اوضرعي نأ ًامئاد اولواحو ةيزاغلا لودلا
مهناريج لايح رارمتساب اهيف اوشاع يتلا ةيديلقتلا ةلزعلا نم صلختلاو ميدقلا
نينثا نيهاجتا ةيضابإلا تاساردلا يف ةيضابإلا ةمهاسملا تذختا دقو .نيملسملا
: امه

ةيضابإلا مهلامعأ رشنو قيقحت قيرط نع مهب صاخلا مهجاتنإ ريفوت-أ
.ةيلاحلا تابلطتملا ةيبلتل ةديدج تاباتكب ةديدج تامهاسم ةفاضإو ،ةقباسلا

لبق نم مهل لضفأ مهف قيقحتل حضوأ ةروصب مهخيراتو مهئارآ ضرع - ب

.نييضابإلا ريغ نيملسملا

ةلواحم ةيأ نآلا ىتح كلانه تسيلف ،ةيضابإلا ريغ نيملسملل ةبسنلاب امأ

تامالع نأ ريغ ،اهب ةصاخلا اهرداصم ربع قمعب ةيضابإلا ةساردل مهبناج نم ةداج
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ربع ةثيدحلا تاعماجلا يف رهظت تأدب ةيضابإلا تاساردلاب مامتهالا اذه لثم ىلع
ءاملعلا مامتها لعفب ةيضابإلا تاساردلا ىلإ بير الو اوهجوت نيرصاعم ءاملع
موقي ثيح ةرهاقلا ةعماج يتأت هاجتالا اذه ةعيلط يفو .مهماهسإو نييبوروألا

يضابإلا هقفلا يف ةيكلملا نيناوقل ةنراقم ةساردب هلوبنح دمحم وه يضابإ بلاط
اذه ةلاصأ نأ كش الو .روكدم مآلس دمحم فارشإب ،ايبيل يف ثيدحلا نوناقلاو
عجشتس ثحبلا يف ةديدج تاهاجتا ليبس يف اهحتفي يتلا تاناكمإلاو عوضوملا

. ) (لبقتسملا يف تاساردلا نم ديزملا ءارجإ ىلع

بهذملل ًاحوضو رثكأ ةروص ضرع وه ةيلاحلا ةساردلا نم ضرغلا نإ
ةينعم ةساردلا هذه تناك اذإو .ًاثيدح ةفشتكم اهنكل ةيضابإ داوم ىلع ةينبم يضابإلا
سردن نأ نم اندبال ناك هنأ ًاالإ ،ةقطنملا ثيح نم ةيقيرفإ لامش يف ةيضابإلاب

،جراوخلا ةكرحب اهتقالعو ،ةرصبلا يف لئاوألا اهيسسؤمو ةيضابإلا ةكرحلا لوصأ
ناك يذلا ريثأتلاو ،يسايسلا روطتلاو يمالسإلا خيراتلل ىلوألا ثادحألاب اهتلصو
،ةيمالكلاو ةيهقفلا هئارآل ةبسنلاب يضابإلا بهذملا ىلع نيتريخألا نيتيحانلا نيتاهل
ملعو هقفلل ةحضاو ةرظن ميدقت ىلإ ًاضيأ فدهنو .ةيقيرفأ يلامش يف هعسوت مث
اهل ةرصاعملا ةضراعملا تاكرح عم فالتخالاو قافتالا طاقنو ؛نييضابإلا مالكلا
ماظن« ،ًاديدحتو : ةيضابإلا ةديقعلل ةزيمملا صئاصخلا ضعبو ةيهقفلا سرادملاو
دقو . »نيدلا كلاسم« يأ ،ةيضابإلا ةعامجلا روطت لحارمو »ةءاربلاو ةيالولا

جاتنلا نم جذامن ميدقتل ةيضابأ صوصن ةثالث ةحورطألا هذه نم ءزجك تررح

يف لخدي يذلا ةءاربلاو ةيالولا عوضومو ،عرشلاو هقفلا نيدايم يطغت يضابإلا
. ) (ًاعم نيناديملا

داوم نم عساو ساسأ ىلع ةينبملا ىلوألا ،نآلا ىتح ةساردلا هذه ربتعت
ةيبلاغل ةلماش ةمات ةسارد ىلعو ىلوألا ةيضابإلا رداصملل ًاثيدح ةفشتكم ةيلصأ

تاعماج يف .نييضابإ ريغو نييضابإ نيثحابل هاجتالا اذه يف ةريثك ةيميداكأ لئاسر ترهظ )1(
.)رصان دمحم( .نيململا نيب مهفلا بيرقت ىلع اهلك تدعاس ،ةيبنجأو ةيبرع

.ةلصفنم صوصنلا هذه رشنتس )2(
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ىلإ كلذ يدؤي نأ وجرأو .ةساردلا لوقح فلتخم يف ةدوجوملا ةيضابإلا لامعألا
نم ديزملا ىلع عيجشتلا ىلإو ةيمالسإلا تاساردلا ناديم يف ديدج قفأ حتف
يهو .اهيلإ انلصوت يتلا ءارآلاو ،انه ةمدختسملا ةديدجلا داوملا ءوض يف قيقحتلا

كلانه نأ بير الو .ةيضابإلا ةسارد يف ىلوألا ةوطخلا ريغ تسيل لاحلكىلع
يتلا جئاتنلا لضفب تدةم دق قيرطلا نأب قثي بتاكلا نأ ولو هلمع ىقبي امم ريثكلا
.ثحبلا اذه لضفب تققحت
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لوألا لصفلا
جراوخلا يف ةيضابإلا ءارآ ،ةيضابإلا ةأشن

ضابإ نب هللا دبع

دقو ؛يميمتلا يرملا ضابإ نب هللا دبع نع همسا يضابإلا بهذملا ذخأ
ملع يف لاحلا يه امك ،ةرهش هنبا نم رثكأ ناك هنأل هيبأ مسا ىلع بهذملا يمس
ىلع تيمس ةقرفلا هذه نأ ركذ يذلا ديحولا وه يطلملاو )٦(برعلا دنع باسنألا
نكمي ال ةمولعملا هذه نأ ىلع . ) (ورمع نب ضابإ ،لاق امك وهو ،اهسسؤم مسا
عيمجل ةضقانم جراوخلا نع تامولعم هباتك يف دروأ يطلملا نأل رابتعالاب ذخؤت نأ
. )3(عوضوملا تلوانت يتلا ةقوثوملا عجارملا

ريغ مأ ةيضابإلا رداصملا يف ءاوس ،ًادج ليلق ضابإ نب هللا دبع نع هملعن ام

لئابق ىدحإ ،ميمت ينب نم سعاقم نب ثراحلا نب ميرص ينب نم وهو ؛ةيضابإلا
ثيدحلا يضابإلا ملاعلا ىريو ،ىلوألا هتايح نع ءيش فرعي الو . )٥(ةسيئرلا رضم

، 1054 ،لماكلا ،دربملا )1( 1 0 5 1 /3.
ةرهاقلا( ،يرثوكلا رهاز دمحم قيقحت ،عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا ،يطلملا )2(

.5ص،)68/1949 1

، 56 ،هفن ردمملا )3( 55.
، 207 ةرهاقلا( لاسنفورب يفيل .1 قيقحت ،برعلا باسنأ ةرهمج ،مزح نبا )4( ( نبا ؛1948

- 347 ةرهاقلا( نيرخآو نيمأ دمحأ قيقحت ،ديرفلا دقعلا ،هبر دبع  3 4 6 /3  1 9 4 0.
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ىلإ ،هتليبق نطوم ،دجن نم لقتنا ضابإ نبا نأ شيفطأ فسوي نبدمحم
ةرتفل ًايباحص ناك هنأ ديفت ةنيعم تاياور كلانه نأ ركذ كلذك .) (ةرصبلا
يف اوشاع نيذلا نيعباتلا ةقبط يضابإ نبا اودروأ نييضابإ ةاور نأ الإ ؛)2(ةريصق
بورحلا يف كرتشا له فرعي الو . )2(لوألا يرجهلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءانثأ
نع ًايضار نكي مل هنأ ودبيو ،ةيمأ ينب ةفالخ لبق نيملسملا نيب تعقو يتلا ةيلهألا

لوح ةديكأ ةمولعم لوأ درت . )ه(ةتللو نآرقلل هتفلاخم دقتنا دقو ،ةيواعم مكح

ريمن نب نيصح يومألا دئاقلا هجوب ةكم نع عافدلا يف هرود نع ةماعلا هتاطاشن
(2( ةبقع نب ملسم فلخ يذلا ،ينوكسلا ( 6 8 2 /6 قيرف ءامعز دحأ ناك امك ؛)3
مل اومدقو ،مهبناج ىلإ ريبزلا نب هللا دبع اوبسكي نأ اولواح نيذلا همكحملا

تاذلاب هدلاوو ،ةحلطو ،نامثع نع لصفناو مهئارآ ىلع قفاو اذإ لماكلا مهمعد

داعو هوكرتف مهئارآ ىلع ةقفاوملا ضفر ريبزلا نب هللا دبع نأ ريغ ؛ماوعلا نب ريبزلا
نبا فقوم نأ رهاظلاو .)صابإ نب هللا دبع ءالؤه نيب نمو ،ةرصبلا ىلإ مهضعب
هيلإ نوعسي اوناك ام وهو نييشرقلا نم ةزراب ةدايق نيمأت نم سأيلا ىلإ مهعفد ريبزلا

ةبسنلاب ةجرح ةلحرم مهتكرح تلخد ةرتفلا هذه ءانثأ يفو .ريبزلا نباب مهلاصتاب

ةدايقب زوفلا تلواح يتلا ةزرابلا تايصخشلا نم ددع رهظ دقف اهتدايق ةلأسمل
ذختا يذلا قرزألا نب عفان دشار وبأ ءالؤه لوأو ،يركسعلا لمعلا ربع ةكرحلا

،ةيرجح ةعبطم( خيراوتلا ضعب يف ةيفاشلا ةلاسرلا شيفطإ فسوي نب دمحم ،بطقلا )1(
نيتملا زرحلا« ناونعب فلؤملا اذهل ةطوطخم تيأر دقو( .49 ،).ه 1299 ،رئازجلا
،كولملاو لسرلا خيرات ريرج نب دمحم يربطلا ؛)6( )ةبرج ،ةينورابلا ،نيدلاو لقعلل
567 ،ةرهاقلا( ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت  -  5 6 6 /5  ( 1963 .

.49 ،قباسردصم ،بطقلا )2(

،تاقبط ،ينيجردلا ؛2 ةطوطخم ،خياشملا تاقبط رصتخم ،يفاكلا دبع رامع وبأ )3(
-6 ةطوطخم .3 ةطوطخم ،تاقبط ،ينورابلا ايركز نب دمحم ؛205 

لخأ اميف ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا يف ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع ةلاسر )4(
1 ،ةرهاقلا ،ةينورابلا ،ةيرجحلا ةعبطملا( .تاقبطلا باتكهب 6 4 -  163 ، ( 1300.

/ 563 ،خيرات ،يربطلا )5(  5.
.566/5،قباسلا ردصملا )6(
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ساسأ ىلع ةيمالسإلا ةعامجلا نم هراصنأو وه بحسناو هتضافتنا يف ًافرطتم ىحنم
نب هللا دبع زرب ةلحرملا هذه يف . ) (نوكرشم ًاعيمج مهنأو برح راد مهراد نأ
ىلإ اعدو جراوخلا ةداقلا نم هاوسو عفان فقوم ضراعت ةدئاق ةيصخش ضابإ
بهذملا ةيادب ناك كلذ نأ ةيضابإلا ريغ رداصملا ىرتو . )2(ًانلخ مهتمواقم
كلت ةيبلاغل ًاقفو ،ناك يذلا ضابإ نب هللا دبع ىلإ هسيسأت بسنتو ،يضابإلا
.) (يضابإلا بهذملا »سأر ،رداصملا

بعل ضابإ نب هللا دبع نأ نيبت ةيضابإلا رداصملا يف ةدراولا تامولعملاو
لوألا اهمامإ عم ةنراقملاب اهتدايقو ةيضابإلا ةكرحلا سيسأت يف ًايوناث ًارود
رماوأل ًاقفو هتاطاشن لك يف لمعي ناك ضابإ نبا نإ لاقيو .ديز نب رباج اهسسؤمو
نب رباج نمز يف زربألا هيقفلا ناك ضابإ نبا نأ كلذك ركذيو .)٩(ديز نرباج
،ةيردقلا نم ةضراعملا تاعومجملا مارآ أنلع ضفر يذلا صخشلا ناك هنأو ،ديز
ضابإ نبا نأ دقتعملاو .)^(نيفرطتملا جراوخلاو ،ةعيشلاو ،ةئجرملاو ،ةلزتعملاو
،ًارس ذفنت كاذنآ تناك يضابإلا بهذملا تاطاشن نأ عم هبهذم ءارآ ىلإ ًانلع اعد
دعب تناك ةيضابإلا ةكرحلا نأ وه رخآ ببس كلانهو .هتليبق ةيامحب عتمتي ناك هنأل
سانلا مامأ ةقرازألا هاجت اهئارآ نع نالعإلل ةرطضم ،قرزألا نب عفان ةضافتنا
تناكو .اهتقحالم بنجتتل تاطلسلا مامأو ،نييداعلا نيملسملا معدب ظافتحالل

؛اهيلي امو 86 ص ،)1969 ،لوبنطسا( رتير .ه قيقحت ،نييمالسإلا تالاقم ،يرعشألا )1(
9 17 ،ةرهاقلا( دمحم يمهف دمحأ قيقحت ،للملا ،يناتسرهشلا /1  ، ( 1 3 6 9 /1 9 4 8-

3 ،لماكلا ،دربملا ؛86 2 - 1 0 3 1 /3.
/1040 ،لماكلا )2( .261/1 ،دقعلا ،هبردبعنبا ؛3 
2 ،نازيملا ناسل ،يبهذلا ؛207 ،ةرهمجلا ،مزح نبا )3( 4 8 ،خيراتلا ،نودلخ نبا ؛3/

.  656/2

نبا ينامعلا فلؤملا نع ًالقن ،43 ،ةيفاشلا ةلاسرلا ،بطقلا ؛77 ،ريلا ،يخاتشلا )4(
.فاصو

2 ةطوطخم ،نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا )5( 2 ؛74 ةطوطخم ،مالظلا حابصم ،يشيقرلا ؛ب4

.)أ( 247 ةطوطخم ،حرصملا ىلع هيشاح :يبعصملا
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ةيضابإلا ةكرحلا مامإ ناك يذلا ديز نبرباج لتق نم ةهجوم ضابإ نبا تاطاشن
امك ،بهذملا ءارآب ًانلع رشبي نأ داتعا هنأل ضابإ نبا مسا بهذملا ذخأو .كاذنآ

نم مزاحلا حضاولا هفقوم ببسبو ،مهئارآ ضفرب نييضابإلا ريغ نيب ًافورعم ناك
لمحي يضابإلا بهذملا لعج يذلا رخآلا ببسلا لعلو .ًاضيأ نيفرطتملا جراوخلا

يذلا ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلاب هتالاصتاو ةيسايسلا هتاطاشن وه همسا
مسا نومدختسي ةيادبلا يف نويضابإلا نكي ملو .) (لئاسرلا هايإو لدابتي ناك

ةعامجا و ،»نيملسملا ةمأ» و »نيملسملا« تارابع اومدختسا لب ؛ةيضابإلا
ةيضابإلا لامعألا يف »ةيضابإلا« مسا ركذ دري ملو .»ةوعدلا لهأ« و ،»نيملسملا
تقو يف اوداع ،مهنأ الإ ،ركبم رخآ لمع يأ وأ مناغ يبأ »هنودم« لثم ىلوألا
ةيضابإلا لامعألا يف ةرم لوأل رهظ دقو .هولبقو مسالا اذهب اوفرتعاف ،قحال
.)893/280(2 تحتف نب سورمع ةلاسر يف ةيبرغملا

،هتاطاشنو هئارآ ببسب ةفورعم ةيصخش حبصأ ضابإ نب هللا دبع نأ رهظيو
،) (لاثملا ليبس ىلع ،ةيرمعلاك ،ةيضابإ ريغ ىرخأ تاعومجم كلانه نإ ىتح
اونلعأ يضابإلا ديزم نب ثراحلا عابتأ ،ةيثراحلا نإ ًاضيأ لاقيو ،اهدئاق هنأ تمعز

.)٥(ضابإ نب هللا دبع ةمامإ ريغب نوفرتعي ال مهنأ سادرم لالب يبأ ةافو دعب

تاضافتنالا يف طيشن رود يأ بعل ضابإ نب هللا دبع نأ حضاولا نم سيلو

- 76 ،رهاوج ،يداربلا رظنا ،ضابإ نب هللا دبع لئاسر صوصن لوح )٦( نب ناحرس ؛156
،رئازجلا ،ةيرجح ةعبط( ديحوتلا ةديقع حرش :بطقلا ةطوطخم ؟ةمغلا فثك ،ديعس

"الهة٢٠ ها٠ 1٠٢ذع؛0ك80 ٨الككحج٦هال٢ا١٢ج٠ل١ ٢٥٥ : واخاسً اضيأ رظنا ؛1326)، 62-248
102ز1٤ ٦̂٤٤٩ !١س3دءهة0ء٢ 010 10هم 8.0.8.̂! 10., ٧١ع5أ3ك ى٤. 0 11؟1٤ا*٩"

- 69؛ 2 11ان10٤٤. "٥٨ ها-42ان* . 10ة1٢ ع عان :يشانيبور وتربورو .1899، 62
.4، 2 195، 99-121دلجم1.0.1.٨ل.ل.يف .٥1)0نأ٠1

.4 ةطوطخم ،ةيفاصلا ةنونيدلا ،حتف نب سورمع )2(
راد ةعبط[ أ 15 ةطوطخم ،ريس ،ينالجرولا ايركز وبأ ؛51 ،ةيفاشلا ةلاسرلا ،بطقلا )3(

.يلي امً اضيأ رظناو ؛91 ،ةينوتلا رادلا ةعبط ؛88 ،يمالسإلا برغلا
-1367)، 62 ،ةرهاقلا( يرثوكلا قيقحت ،قرغل نيب قرغلا ،يدادغبلا )4( 1948.
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يبأ عم ةمئاقلا سفن يف هركذ يمدكلا نا نيح يف ،هتايح يف ترج يتلا ةيركسعلا
ام ىلع ءانبو . ) حراوخلا نم امهنأب امهفصوو يدنكلا ىيحي نب هللا دبعو لالب
نبدمحم نب ناورم دهع ءانثأ يف ةلابتب ضابإ نبا راث دقف ،ينيوزقلا هركذ
ضابإ نبا بناج ىلإ ناك ىحي نب هللا دبع نأ يناتسرهشلا ركذ كلذك . )2(ةيطع
نافلؤملا ركذو . ) (هلاوقأو هلاوحأ عيمج يف هل ًاقيفر ناكو ،هتضافتنا يف
ةفالخ ىتح شاع ضابإ نبا نأ يشيقرلا هللا دبع نب دمحأو يتاهلقلا ،ناينامعلا
نم امهريغك ،امهنأ ًالإ ،) (ةريهشلا هلئاسر هيلإ بتك يذلا ناورم نب كلملا دبع

ةضافتنا يف ًارود بعل له وأ ،هدعب ًايح يقب له اركذي مل ،نييضابإلا نيفلؤملا
رود يأ بعل ضابإ نبا نوكي نأ لمتحملا نم سيلو ؟يدنكلا ىحي نب هللا دبع
نورخآلا نوخرؤملا وأ نويضابإلا نوفلؤملا هركذي نأ ريغ نم بورحلا كلت يف
.)5(امهارسو يناهفصألاو يربطلاك بورحلا هذه رابخأ اوور نيذلا

نب هللا دبع نأ يتاهلقلا اهدروأ يتلا ةميدقلا ةيضابإلا عجارملا ةحئال لدتو

،يبسارلا بهو نب هللا دبعو ،ديز نب رباج ةذمالت نم امه ريدح نب ةورعو ضابإ
نب ةورفو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ نأ ىلع كلذك لدتو ؛ناحوص نب ديزو

اميف ،هل نورصاعمو ،ضابإ نب هللا دبع ةذمالت نم مه ةرثوح نب عادوو ،لفون
ةديبع يبأ ةبلط نيب نيدودعم فوع نب راتخملاو يدنكلا ىحي نب هللا دبعناك
وأ ةديبع وبأ هفلخو رباج يفوت نيح يفوت دق ناك ضابإ نبا نأ رهاظلاو . ) (ملسم
رثكأ لوألا يأرلا نأ ودبيو .ةكرحلا ةدايق مالتسال ةيفاك ةجرد ىلإ ًامهم نكي مل هنأ
سأرت يضابإلا ثراحلا نأ يه يدادغبلا دنع درت ةمولعمب موعدم هنإ مث ؛ًاعانقإ

.35 ةطوطخم ةماقتسالا باتك ،ديعس نب دمحم ،يمدكلا )1(
.37/1 ؛دلغنتسو قيقحت ؛دابعلا رابخأو دالبلا راثآ باتك ؛دمحم نب ء ايركز ؛ينيوزقلا )2(

-213 ،للملا ،يناتسرهثلا )3(  2 1 2 /1.
2 ،فشكلا ،يتاهلقلا )4( 2 .74 ،حابصم ،يثيقرلا ؛ب4
-402 ،خيرات ،يربطلا )5( 399 ، 76 - 374 ، 3 4 8 ،يناغألا ،يناهفصإلا جرفلا وبأ ؛7/

-158 ،جارف قيقحت 1 1 1 /2 3.

.ب-ا-230 ،ًاقباسروكذمردمم ،يتاهلقلا )6(
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يفوت دق ناك ضابإ نا نأ دب ال كلذل ًاقفوو .ضابإ نب هللا دبعل ًافلخ هتعومجم
نمو .ةيضابإلا تادايقلا اهيف ضراع يتلاو ردقلا نأشب هءارآرشني ثراحلا أدب نيح
ديق ىلع لاز ال ناك ول هنإ ذإ ،ًايح لازي ال ناك ضابإ نبا نأ قدصن نأ بعصلا
ةضراعم ءبع نأ ةيضابإلا عجارملا تركذ دقو ،ثراحلا ءارآ ضفر ناكل ،ةايحلا
يكستفيل يأر ديؤت قئاقحلا هذه عيمج نإ . ) (ملسم ةديبع وبأ هلمحي ناك ثراحلا
رودل ةبسنلاب ًاعم ينيوزقلاو يناتسرهشلا اهدروأ يتلا تامولعملا نأ ىلإ راشأ يذلا
نأ ىلع . )2(ًاديج ةعنقم تسيل دمحم نب ناورمب هجو يف تاضافتنالا يف ضابإ نبا
نم مزح نبا ناكو ،كلذكً ادج ةكبرمو ةدودحم ضابإ نبا نع ةمدقملا تامولعملا
ًاملع نييضابإلا رثكأ نأ ركذي ذإ ةقيقحلا هذهاوظحال نيذلا لئاوألا نيفلؤملا نيب
هآر امك ،ببسلاو . ) (ضابإ نب هللا دبع نع ًائيش نوفرعي اونوكي مل سلدنألا يف
نم ةبلاعثلا ةعومجم ىلإ مضناو هئارآل ركنت ضابإ نبا نأ وه ،مزح نبا

ريغ ،) (!ةيضابإلا هتعدب نع عجارت ضابإ نبا نأ يبهذلا ركذ كلذك .) (جراوخلا
تامولعملا نع رخآ لثم كلانهو .ةيضابإلا عجارملا اهديؤت ال ةمولعملا هذه نأ
ضابإ نب هللا دبع نم الك نإ :لاق ذإ لقوح نبا اهركذ ةقوثوملا ريغو ةشوشملا
. )6(كانه اتامو ةسوفن لبج ىلإ امدق يبسارلا بهو نب هللا دبعو

ةيضابإلا نامتكلا ةلاح نأب ،يكستفيل لوق نأ ركذن نأ انه يرورضلا نمو
تركذ دقلو .ةيضابإلا تافلؤملا يف ةدراولا ةمولعملل ضقانم )7(ضابإ نباب تأدب
ةمامإ دهع يف تلخدأ نامتكلا نم ةلاحلا هذه نأ حوضوب ةيضابإلا عجارملا

2 ،تاقبط ،ينيجردلا )1( 3 2 - ام رظنا ليصافتلا نم ديزمللو ؛85 ،ريسلا ،يخامشلا ؛231
.يلي

.649/2 ةعبط ،ةيمالسإلا ةعوسوملا :يف ،ةيضابإلا ةدام ،يكتفيل )2(
.191/4،لحنلاو للملا يف لصفلا ،مزحنبا )3(
.هسفن ردصملا )4(
.248/3 ،ناسل ،يبهذلا )5(

...95/1 ،ضرألاةروص،لقوحنبا )6(
.648 ص ،ًاقباس روكذم ردصم ،يكتفيل )7(
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نأ ركذت امك . ) (اهئاضعأ تاطاشنو ةكرحلا تاطاشن هجو يذلا ديز نبرباج
تاك ،اهاوس وأ لالب يبأ ةضافتنا ءاوس ،هتايح ءانثأ يف تعقو يتلا تاضافتنالا
.هريوطتو يضابإل ا بهذملا سيسأت نع لوؤسملا ناك يذلا )٤(ديز نب رباج نم طيطختب

جراوخلا يف ةيضابإلا ءارآ

ةكرح نم ًاعرف هرابتعاب يضابإلا بهذملا ىلإ ةيضابإلا ريغ رداصملا رظنت
.ضابإ نب هللا دبع ةدايقب ةلدتعم ةعومجم لكشيل ماعلا طخلا نع لصفنا جراوخلا
عوضوملا اوسرد نيذلا ءاملعلا كئلوأ هررك يضابإلا بهذملل ضرعلا اذه لثمو
.ةيضابإلا ريغ رداصملا نم ةاقتسم تامولعم ساسأ ىلع

ةكرحلا نع ةحضاو ةرظن اونوكي نأ ةيضابإلا ريغ ىلع بعصلا نم ناك دقل
تاطاشنلا لوح متكتلا ىلإ كلذ درمو .جراوخلا ةكرحب اهتاقالع ةعيبط نعو ةيضابإلا
امك ،وه رخآلا ببسلاو .ىلوألا ةيضابإلا تاطاشنلا مظعم تهجو يتلا تاططخملاو

مهلعج ،مهموصخ لبق نم داهطضالا نم ةيضابإلا فوخ نأ ،ميدنلا نبا هركذ
أشنم ىلإ ةصاخلا ةيضابإلا ةرظن ضرعن نأ آذإ مهملا نمف .)3(مهبتك نورتسي

.كلذ اهرداصم تأر امك جراوخلا تاكرحل ةبسنلاب اهعقوم ىلإو مهتكرح

ةمألل ركابلا يسايسلا روطتلا نع مهئارآل ًالصفم ًاحرش ةيضابإلا ظفح دقل
تلوانت يتلا ىلوألا قئاثولاو لامعألل يلاتلا لودجلا يداربلا ركذو ةيمالسإلا
.)*(عوضوملا

،عيمج ن ورمع ؛22 ).ت .ال ةرهاقلا( قحسإ يبأ قيقحت ،عضولا باتك ،ينوانجلا )٦(
، 54 ،ةرهاقلا( قحسإ يبأ قيقحت ،ديحوتلا ةمدقم ( 1353.

سوماق ،سيمخ نب ليمج ؛43 ،ةيفاشلا ةلاسرلا ،بطقلا ؛77 ،ريسلا ،يخامشلا )2(
.عوضوملاب قلعتت يتلا ةحفصلا ،88 مسق ةطوطخم ،ةعيرشلا

-329 ،تسرهفلا ،ميدنلا نبا )3( 258.
،1 ،ةطوطخم ،فاصنإلاو لدعلا باتك حرش يف فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا ،يداربلا )4(
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.ناورهنلاو نيفص رابخأ - 1

.نامثع ثادحأ ةفص - 2
نرو رهنلا لهأ ةميزه دعب سابع نبا ىلإ بلاط يبأ نب يلع اههجو يتلا ةلاسرلا - 3

.ا سابعنبا
.ةعيشلا دارفأ دحأ ىلإ ديز نب رباج ةلاسر - 4

.ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع ةلاسر - 5
.نيملسملا ىلإ سادرم لالب يبأ ةلاسر - 6
.برغملا لهأ ىلإ بجاحو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ةلاسر - 7
جرؤملا يبأو ،زيزعلا دبع نب هللادبع صوصخب بيبح نب عيبرلا ةلاسر -8

.بيعشو

.نيصحلا نب يلع رحلا يبأ ةلاسر - 9

.يلالهلاةئيطحنب ملاس باتك -10

.ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ باتك -11

.برغملا لهأ ىلإ بوبحم نب دمحم ةريس 2 1
.ينالعجلا رينلا نب رينم ةريس-13

اهأرقو هالعأ ةروكذملا لامعألاو قئاثولا عيمج دهاش هنأ يداربلا ركذو
ةريسلا هذه نم ةلماك ةخسن كلانه نإ لاقيو . ) (بوبحم نب دمحم ةريس ءانثتساب
عبارلا نرقلا ةياهن يلاوح ةسوفن لبج يف ةدوجوم تناك ًاءزج نيعبس نم ةفلؤم
ةبرج ةريزج يف ًادوجوم ناك باتكلا اذه نم طقف سداسلا ءزجلا نإو ؛يرجهلا
لامعأ ءانثتسابً ادوجوم لازي ال قئاثولاو لامعألا هذه مظعم نإ .) (ةرتفلا هذه ءانثأ
ةلاسرو ،يلالهلا ةئيطح نب ملاس باتكو ،بوبحم نبدمحم هنباو نايفس يبأ

يف انل ظفتحا يداربلا نا ىلع .سادرم لالي يبا ةلاسرو ،يعيش ىلإ ديز نب رباج

.هسغن ردصملا )1(
. 15 ةطوطخم ،ريسلا ،مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ ،ينايسولا )2(
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ظفتحا اميف ) (ةدوقفملا لامعألا هذه ضعب نع ةديفم تامولعمب »هرهاوجا

يبأ باتك نم لئاوألا ةيضابإلا ءاملع نع ةديفم تامولعمب »هتاقبط« يف ينيجردلا

. )2(بوبحم نايفس

ةدوجوم لازت ال ،عوضوملا تلوانت ةميدق ىرخأ ةيضابإ قئاثو كلانهو

: هيلإ ةدوعلا ناكمإلابو

.)2(ديز نب رباجل رصاعم يضابإ ملاع وهو ،ناوكذ نب ملاس ةريس - 1

.)*(ينامعلا ةيطع نب بيبش ةريس - 2

. )ث(يراجهلا ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ ةريس - 3

،فوع نب راتخملل بطخو ىيحي نب هللا دبعل بطخ ًاضيأ كلذ ىلإ فاضي

.)٥(ةظوفحمو ةلجسم تناك دقو ،ةنيدملاو ةكم يف هسفنب اهاقلأ

.)1302 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط( رهاوجلا ،يداربلا )1(

له :ملعن انسل هنأ ريغ ،يخامشلا ريس يف نايفس يبأ نع ًابيرقت اهفن تامولعملا تركذ )2(
.يلصألا نايفس يأ لمع ىلع لوصحلا عاطتسا هنأ مأ طقف ينيجردلا مدختسي

ءزج اهنأ دقتعملاو ،تايوتحملا ةددعتم ةينامع ةطوطخم يف ةريسلا هذهل ةلماك ةخسن كلانه )3(

ةخسن كلانهو .)84 ،ةعمللا ،يملالا رظنا( هل »ةريبكلا ةريسلا« وأ »ينايسبلا خيرات« نم

ةبتكم ةزوح يف يه ،ينامع قيدص لبق نم يل تيطعأ ةينامعلا ةطوطخملا هذهل ةروصم
.جديربمك يف ةيقرشلا تاساردلا دهعم

؛ب 195-أ 160 ةطوطخم ،نايبلاو غثكلا ،يتاهلقلا يف ةريسلا هذهل ةلماك خسن كلانه )4(
- 161 ةطلتخملا تايوتحملا تاذ ةينامعلا ةطوطخملا ةينامع ةطوطخم كلانهو ؛125

رينلا نبرينم ةريسو ،سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ ةريس نمضتت تايوتحملا ةطلتخم
قيدص لبق نم يل ةطوطخملا ذه تيطعأ( .ينامعلا ةيطع نب بيبش ةريسو ،ينالعجلا

.)ينامع
ةحفص نيعبس لوأ لتحت يهو .ينامع قيدص يل اهلسرأ يتلا ةريسلا هذه ةطوطخم لمعتسا )5(

قيقحت ،نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا :نآلا رظنا[ تايوتحملا ةطلتخم ةطوطخم نم

-15 ص ،1986 ،ةرهاقلا ،فشاك ليعامسإ ةديس نبا رظنا ناطحق يبأ ةريس يفو ؛]86 
.35 ،مهتومو ءاملعلا بسن ةفص ،دادم

= ؛يناغألا ،يناهفصألا :رظنا ،يدنكلا ىيحي نب هللا دبعو ةزمح يبأ بطخ صوصن لوح )6(
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ةرظنلا ىلع يوتحت ) (ةميدق ةيضابإ عجارم يف درت يتلا لامعألا هذه عيمجو
تأدب يتلا يهو ؛يمالسإلا عمتجملا يف تثدح يتلا ةركابلا تارييغتلل ةيضابإلا
قرفلل يضابإلا ضرعلا ىلعو ،نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا ةسايس ةضراعمب
.اهنم ةيضابإلا فقوم ىلعو ،يمالسإلا خيراتلا لئاوأ يف تأشن يتلا ةفلتخملا
اهيأرلو ،ةيمالسإلا ةمألل ركابلا يسايسلا روطتلل ةيضابإلا ةرظنل يلاتلا ضرعلاو
.هالعأ ةروكذملا داوملا هذه ىلع ينبم جراوخلاب

ثلاثلا ةفيلخلا تطقسأ يتلا ةضراعملل ًارارمتسا مهتكرح ةيضابإلا ربتعا

ًايمالسإ ًاضفر اهرابتعاب ةضراعملا كلت ىلإ اورظنو .هتافو تببسو نافع نب نامثع
»ثادحألا« هذه نإ مث ؛ةيومألا هتيشاحو نامثع اهلخدأ يتلا »ثادحألل« ًافرص

ةريسو ،ضابإ نب هللا دبع ةلاسرو »نامثع ثادحأ ةفص« باتك يف ةضورعم
ةضافتنالا يف أبس نب هللا دبع رودل ةيضابإلا رداصملا يف ركذ الو .ناوكذ نب ملاس
ةضافتنالا كلت يف اوأر ةيضابإلا نأ ىلإ ريشت ةقيقح كلتو ؛نامثع هجوب ىلوألا
لاثمو لوسرلا ةنسب اوديقتي نأ اودارأ نيذلا يبنلا ةباحص هب موقي ًايمالسإ ًابجاو

ىلع ةيضابإلا قفاو دقو .بيرغ وأ يجراخ ذوفن يأ ةجيتن ال ،نيلوألا هيتفيلخ

امهراصنأو ةشئاعو ريبزلا نب ةحلط ىلإ اورظنو بلاط يبأ نب يلع ةفالخ
اشقان سادرم لالب ابأو ديز نب رباج نأ ركذي انهو . ) (»ةيغابلا ةئفلا« امهرابتعاب

يذلا يلعل اهتمواقم ىلع موللا اهيلإ اهجوو ،لمجلا ةكرعم نم اهفقوم يف ةشئاع

،53( يلي ام رظناو .ةغالبلا جهن حرش ،ديدحلا يبأ نبا ؛نييبتلاو نايبلا ،ظحاجلا
.)115 ةظوحلم

- 176 ،ةينامع ةطوطخم نم مسق( نامثع ثادحأ ةفص رصتخم )٦( ًاضيأ رظنا( .)161
،8ال!1. هء ءه٢٢ه٠ً؟ال. ٨م٢ا٠ يف ؟بازم رداصم ةدام ،يكسنليتوم ؛219 ،رهاوج ،يداربلا

،4 ،1.٨.ال.0.ال: ل5. يف "11 ة ها 0ه٧١ه١1ا٥٢؛ ها 0ه٢٢ههذ,ا ،يشتانيبور ؛16 ص ،3
، 106 ،امور -167 ،رهاوجلا ،يداربلا ،ضابإ نبا ةلاسرلو-1952 نب ملاس ؛161
2 ،ةريس ،ناوكذ 0 1 - 195.

ريسلا[ اهدعب امو 21 ةطوطخم ،ةريس ،ناطحق وبأ ؛102 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يداربلا )2(
1 تاباوجلاو 0 7 - . 202 ةطوطخم ،ةريس ،ناوكذ نب ملاس . 106
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اوقفاو كلذك .)٦(»هيف تلخد دق تناك امم تبات« و ،كاذنآ يعرشلا ةفيلخلا ناك
امهيرصانمو ًاعم صاعلا نبورمعو ةيواعم ىلإ اورظنو ةيواعم عم هبورح يف ًايلع
مل مهنكل . ) (هللا رمأل عضخت ىتح اهتبراحم بجي يتلا ةيغابلا ةئفلا مهرابتعاب
نوملسملا مه ميكحتلا اوضفر نيذلا نأ نيربتعم ميكحتلاب يلع لوبق ىلع اوقفاوي
يعرشلا ةفيلخلا وه يبسارلا بهو نب هللا دبع مهميعز نأو نويقيقحلا
نكي مل هنأ مهتجحو رهنلا لهأب كتف هنأل بلاط يبأ نب ًايلع اومجاهو . )٥(سماخلا
ام ىلع ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ قلعو .مهلتاقي نأب قالطإلا ىلع هل قحي
؛لطاي اهب ديرأ قح ةملك اهنأب »هلل الإ مكح ال رهنلا لهأ راعشل ةبسنلاب يلع هنلعأ

هب نوديري مهنأ هربخأ نمف ،قحلا وه مهراعش نأ يلع ملع دقلا :ةديبع وبأ لاق
.(؟»لطاب

نأ ظحل نيح ،بلاط يبأ نًبايلع نأ ركذي ديز نب رباج هلاق ام ىلع ءانبو
،هولعف ام ىلع اومدنو ،ناورهنلا ةكرعم يف ءايقتألا نيملسملا لتقمل اوقلق هيرصانم
؛رهنلا لهأ ىلتق نيب ناطيش نع اوثحبي نأ ةكرعملل يلاتلا مويلا يف مهنم بلط
.ناطيشلا وه كاذ :يلع مهل لاقف ،هردص يف لمجلا هضع دق ناك لجرب هوؤاج

يباحصلا ىلوم ،عفان يباحصلا وه لجرلا اذه نأ ىلإ نسحلا هنبا ههتن نيحو
هذه نأش نمو .)5(»ةعدخ برحلا نإ« هل لاقو يلع هتكسا ،داهجلاب مهسأ ،ةلمزن

بلاط يبأ نب ًايلع نأ تدقتعا ىلوألا ةيضابإلا عجارملا نأ ىلع لدت نأ تامولعملا
تاحومط ىلع ًاينبم ناك كاذنآ هفقوم نأو ،رهنلا لهأ ةبراحم يف قح ىلع نكي مل
.)٥(رهنلا لهأل ةبسنلاب لاحلا يه امك ةينيد سسأ ىلع ال ،ةيويند

20 ،يالط[ 198 ةطوطخم ،تاقبط ،ينيجردلا )1( ،105 ،ًاقباس روكذمردصم ،يداربلا ؛]6

7 ريلا ،يخامشلا .23 ،ةريس ،ناطحق وبأ ؛.2

.202 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ناوكذ نب ملاس ؛هيلي امو 25 ،قباسلا ردصملا )2(

2قباسلا ردصملا )3( 0 4  -  2 0 .اهيلي امو ،29 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ناطحقوبأ ؛3
. 25 ةطوطخم ،ةديبع يبأ لئاسم ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ )4(

.141 ،رهاوجلا ،يداربلا )5(

-204 ،ناوكذ نب ملاس )6( 203.
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.اهومهف امك ىلوألا ةيسايسلا تاروطتلل ةبسنلاب ةيضابإلا ةرظن تناك اذكه
ةدوعلا لجأ نم حفاكت تناك يتلا ةديحولا ةعومجملا مه ممكحملا نأ مهدنعو

تسلا تاونسلاو ،رمعو ركب يبأ يدهع ءانثأ هيلع تناك ام ىلإ ةيمالسإلا ةمامإلاب
.ميكحتلاب ىضري نأ لبق يلع ةفالخ نم ىلوألا تاونسلاو نامثع ةفالخ نم ىلوألا
بلاط يبأ نب يلعيديىلع رهنلا لهأ ةلتقم يف ةعامجلا هذه داهج ىهتنا مث

6( هشيجو 5 8 / 2 نب نسحلاو ةيواعم ييركسع يديأ ىلع ةليخنلا لهأ ةلتقمو ،)7
.>٦(أعميلء

يأ برضت نأ اهمه تلعجو ةيومألا ةفالخلا تخسرت ةلحرملا هذه دعب
ةعامج« وأ »نيملسملا« وأ ،ةمكحملا ةعومجم يديؤم نإف اذكهو .ةمواقم

ءافخإل اورطضا ،ميدقلا يضابإلا بدألا يف نوعدي اوناك امك ،»نيملسملا
نب ةورع ،ناورهنلا ةكرعم نم اوجن نيذلا نمو . )2 رس مهتاطاشنب مايقلاو مهتديقع
امهو ،ةرصبلا يف امهتاطاشن الصاو دقو .)3(سادرم لالب وبأ هقيقشو هيدأ

نيملسملا ةعامج نيب نيزراب اناكو ،ةينيدلا امهتابجاو يف امهينافتب نافورعملا
اوقلع لاجر ةثالث دحا ناك هنأل ةرصبلا يف ًاميعز ناك لالب ابا نا ودبيو .كانه

لبق نم ريخألا اذه نيع نيح ةرصبلا عماج يف ىلوألا هيبأ نب دايز ةبطخ ىلع
لالب ابأ نأ ًاضيأ ركذيو . ) (ناتسجسو ناسارخو ةرصبلا ىلع ًامكاح ةيواعم

عم ًاليوط ًاتقو قفني ناك هنأو ،ةرتفلا هذه لالخ ةقيثو ةلص ىلع اناك ديز نب رباجو

موي اهنم ناك ام ىلع اهابتاعف ةشئاع ىلع الخد امهنإ لاقيو .ديز نب رباج

- 147 ،ًاقباس روكذم ردصم ؛يداربلا )1( ،خيرات ،يربطلا ؛32 ،ةريس ،ناطحقوبا ؛146 
1 6 6 - 1 6 5 / 9 ،لماكلا ،دربملا ؟5 7 8 /3.

.33 ،ًاقباسروكذم ردصم ،ناطحقوبأ )2(

3 ،خيرات ،يربطلا )3( 1 4 - 3 1 2 9 ،لماكلا ،دربملا ؛5/ 9 1 جهن حرش ،ديدحلا يبأنبا ؛3/
8 ،نوراهقيقحت ،ةغالبلا 4 -213 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛5/ 206.

، 65 ،ةرهاقلا( نوراهتيقحت ،نيبتلاو نايبلا ،ظحاجلا )4( ( 1 3 6 7 /1 9 4 ،لماكلا ،دربملا ؛8
9 4 9 .207 ،ًاقباسروكذمردصم ،ينيجردلا ؛3/
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ةعومجمل رباج ةدايق تخسرت ةرتفلا هذه ءانثأ يفو .)0(تباتو ترفغتساف لمجلا
،يبسارلا بهو نب هللا دبع ةليبق نم ،دزألا نم ملاع يقت لجر وهو ؛ةمكحملا
هنأ ثيحب ،ةيركف رباج تاطاشن تناك ماع هجوبو .ةعومجملل بختنم ميعز رخآو
تاطلسلا كش رثت مل ةقيرطب هميلاعت ىلع ظافحلاو مالسإلل ةوعدلا عاطتسا
ةماقإ نم هنكمو ًاديفم ءاطغ هل نمتأ ةرصبلا يف زراب يتفمك هبصنم نإ مث .ةيومألا

. )^(ةيمالسإلا نادلبلا ءاحنأ فلتخم يف ةزراب تايصخش عم ةعساو تالص

هتكرح نمأ نامضل لئاسولا عيمج ىلإ ءوجللا ىلع رباج ةسايس تماقو
غلبأ ةلدرخ ىعدي صخش لتقمب رمألا دح ىلإ بهذ هنإ ىتح ،هعابتأ ةمالسو
مهيف نعطي لعجو ةرصبلا يف ةيضابإلا ةكرحلا دارفأ ءامسأ نع ةيومألا تاطلسلا
يدافتل ةواتإلا ذخأب رباج حمس كلذك .) (مهرارسأ حضفيو مهتاروع ىلع لديو
. ) (دايز نب هللا ديبع دهع يف تاطلسلا عم ليقارعلا

ةرصبلايف همكحملا ةعومجم ءاضعأل ،لصاوتملا ،ديازتملا داهطضالا ىذأو

امك ،فنعب كلذ لايح اوفرصتي نأ ءاضعألا لمح ىلإ دايز نب هللا ديبع دي ىلع
عاونأ فلتخم اوهجاو دقو . ) (نيملسملا مهناوخإ داهطضا ةعباتمل تاطلسلاب عفد
ةبوقعلل نضرعت ءاسنلا نإ ىتح ؛) (توملاو نجسلا نيب حوارتي امم تاليكنتلا
نأ ةعومجملا يف ةزرابلا تايصخشلا ىلع رذعت عضولا اذه يفو . ) (ةيساقلا

.72 ،ريلا ،يخامشلا ؛105 ،رهاوجلا ،يداربلا ؛198 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا )1(
-76 ،قباسلا رظنا )2( 75.
1 ةطوطخم ،ليلدلا ،ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ،ينالجرولا )3( 5 ؛هيلي امو ،ب0

، 28 مقر صنلا ،2 مسقلا رظنا ؛دعاوق ،يلاطيجلا ،بطقلا ؟76 ،ريسلا ،يخامثلا ؟1
، 48 ةرهاقلا( تحسإ يبأ قيقحت ،صلاخلا بهذلا ( يبأ قيقحت ،لينلا حرش ؛1343
2( ةرهاقلا ،قحسإ 9 - 4 2 8 /1 0  ، ( 1343.

، 189 ةطوطخم ،ةداتق لاوقأ )4( .31 ةطوطخم ،ريسلا ،ينابسوا, ؛6
.990/3 ،لماكلا ،دربملا )5(
، 1004 ،قبال ردصملا )6( 1001 ، 9 8 9 /3.
9 ، 989 ،قبالا ردصملا )7( 8 5 /3.
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يفو .اهميلعتو مهئارآرشن لامتحا نود لاح هنأ لقن مل نإ ،ةئداه ةايح اوشيعي
لوصأ بجومب ةكرحلا يف تاذلاب ةيحضتلا يأ ،»ءارشلا أدبم لخدأ ةلحرملا هذه
يذلا سادرم لالب يبأ ةدايقب ةكرحلا يف ًاوضع نيعبرأ لبق نم ذفن مث ،ةددحم
ألإ مئانغلا نم ذخأي نل هنأو ،هنولتاقي نيذلا الإ لتاقي نأ يوني ال هنأ حضوا

ًافوشكم ًاضفر لعفلاب كلذ ناكو .)٦(هقح نم يهيتلا تايطعألا يأ ،هبيصن

اوناك نمم ،لالب يبأ لبق جراوخلا ضعب اهسرامي ناك يتلا »ضارعتسالا« ةسايسل
ةسايسل ًايلمع ًاذيفنت كلذك تناك كلت . )2(ةمكحملا ةعامج عم مهفطاعتب نيفورعم

دهع يف ءوده ةلاح يف ءاقبلا يأ ،»دوعقلا»و ،تاذلاب ةيحضتلا يأ ،»ءارشلا«
مل كلذبو ،»نامتكلا ةلحرم« ءانثأ يف مهدض داهجلا ىلإ جورخلا مدعو ةاغطلا
حصنو ةيقتلا أدبم ىلع قفاو هنأ عقاولاو .ةيقتلا وأ دوعقلا أدبم لالب وبأ ضفري
. ) (اهبقاعي نأ ررق دايز نب هللا ديبع نأ ملع نيح اهتادقتعم يف متكتت نأب ءاجلبلا
اولتق ،صخش يفلأ نم ًاشيج اومزه نأ دعب ،هراصنأو لالب ابأ نإف لاح يأ يفو
هذه نإ ةيضابإلا عجارملا لوقتو .) (مهتاولص نودؤي اوناك اميف ةيلات ةكرعم يف
ةيضابإلا مامإ ديز نبرباج لبق نم تططخ دق تناك لالب يبأ لبق نم ةضافتنالا
،ةرصبلا ةرداغم دنع رباج نم بلط لالب ابأ نإ كلذك لاقيو .)5(هتقفاومبو كاذنآ
بنجت ىلع ةمئاقلا هتسايس عباتو ةرصبلا يف يقب ًارباج نكلو ) (هيلإ مضني نا
- فعلا

ءىدابملا ساسأ ىلع نيملسملا مهموصخو ةيضابإلا نيب ةقالعلا موقتو
:اتلا

9 ،قباسلا ردصملا )1( 9 2 .85/5 ،ًاقباسروكذمردصم ،ديدحلا يبأنبا ؛3/
.984/3 ،ًاقباس روكذم ردصم ،دربملا )2(

-989 ،قباسلا ردصملا )3( 9 8 8 /3.
-97 ،قبالا ردصملا )4( 9 9 1 - 471 ،خيرات ،يربطلا ؛3/ 4 7 0 /5.

،88 مسق ،ةطوطخم ،ةعيرشلا سوماق ،سيمخ نب ليمج ؛38 ،حابصم ،يثيقرلا )5(
.43 ةيفاشلا ةلاسرلا ،بطقلا ؛عوضوملا لوانتت يتلا ةحفصلا

. 3 ةطوطخم ،هسوفن خياشم ريس ،دمحم نب نارقم ،يروطغبلا )6(
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اوجهني نا مهل سيلو ؛مهنولتاقي نيذلاألإًادحأاولتاقيالأ ةيضابإلاىلع-أ

.ضارعتسالا ةسايس

مهئاسن لتق زوجي الو ؛مئانغ نيملسملا تاكلتمم ذخؤت نأ زوجي ا ل-ب
يف لئاوألا نيملسملا ةريس ىلع أدبملا اذه دمتعيو .ايابس اوذخؤي نأ وأ مهدالوأو
ناك نيح ريبزلاو ةحلط دض هبرح يف يلع ةريس ىلعو ،هراصنأو نامثعل مهلاتق
.)ىعرشلا ذغيلخلا ىلع

ةاغطلا لظ يف اوشيعي نأ نيملسملل نكميو ؛ًابجاو »جورخلا« سيل-ج
.موزلل دنع،ةيقتلا ىلإ نيئجال

مهددع لمتكا نم ىلع يرايتخا بجاو ،تاذلاب ةيحضتلا وأ ،ءارشلا -د
.جورخلا اوراتخا نيذلا مه نونوكي نيح رثكأ وأ ًاصخش نيعبرأ

تديأو ؛اهرييغت زوجي ال ةعبتم نيملسملل ةريس ءىدابملا هذه تحبصأو
ليبس يف هحافك لاوط لوسرلا ةريس ىلع ًاسايق ءىدابملا هذه ةيضابإلا عجارملا
ءىدابملا هذه نأ اومعز كلذك . )2(هللا ةعيرشلً اقفو ةيمالسإلا ةلودلاو ةيمالسإلا ةمألا
نبا لاق امك وأ ،كلذل ًافالخ فرصت يذلا قرزألا نب عفان ةضافتنا لبق قرخت مل
اوراث نيح :هراصنأو قرزألا نبا عم فلتخن هللا مساب اننكلو ... « :هسفن ضابإ
. )٥(»نيرفاك اوحبصأو كلذ دعب هوكرت مهنكل ،نيملسملا نيد ىلع اوناك مهنأ انل ادب

؛) (ةمكحملا ةعامج يف ريطخ داج قاقشنا لوأ قرزألا نبا ةكرح تاكو
ضراع دقو ةفلتخم لعف دودر ىلإ قرزألا نب عفان اهلخدأ يتلا ميلاعتلا تدأ دقو
ىلوألا ةمكحملا ءىدابم نع اعفادو عفان ءارآ ضابأ نب هللا دبعو ديز نبرباج
.اهرشنىلعالمعو

-25 ،ةريس ،ناطحقوبأ ؛204 ،ةريس ،ناوكذنبملاس )1( .109 ،تاباوجلاوريسلا[ 24 
4 ،قباسلارظنا )2( 0 7 - 402.

.205 ،ةريس ،ناوكذنبا ؛165 ،رهاوجلا ،يداربلا )3(
1 ،لماكلا ،دربملا )4( 0 4 0 -  1 0 3 9 - 98 ،ديرفلادقعلا ،هبردبعنبا ؛3/ 3 9 7 /1 1.
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يضابإلا بهذملا ءامعز نا ىلع ةمكحملا ةعامج روطتل ضرعلا اذه لديو
ءاضعألا نيب ةقالعلا ىلع وأ »جورخلا« ةلأسم ىلع ةديدج دئاقع يأ اولخدي مل
دئاقعلا رشن ةلصاوم وه هولعف ام لكو ،برحلاو ملسلا نمز يف نيملسملا ةيقبو
اهاسرأ يتلا كلت ما ،ةحلطو يلع نيب بورحلا ءانثأ يف ءاوس لبق نم ةعوضوملا
قرزألا نب عفان ءارآ ،ىرخأ ةيحان نم ،اوضفرو .قحال يتقو يف لالب وبأ

لوصألا كلت مهقرخل ،دوادو ةدجنك نيفرطتملا جراوخلا ءامعز نم هاوسو
يضابإلا فقوملا نع ناوكذ نب ملاس ربع دقو .مهفالسأ لبق نم ةعوضوملا
: ةيلاتلا تارابعلاب

مويو ،نامثع اولتق موي نيملسملل ةنتفلا لوزن لبق نيملسملا ةمئأل عبت انرمأف
،ذئموي عبت مهيأرل مويلا انيأرو .مهنيد يف لاجرلا ميكحت اوركنأ مويو ،لمجلا
نآرقلا يف ًاملع دافأ هنأ معزي نمم انسل .عبت ذئموي مهليوأتل مويلا نآرقلا انليوأتو
مهل ةبسنلاب نكي مل يذلا مهمكح ةيضابإلا مهف اذكه .)^(»مهبلغ ىتح ةنسلاو
كلذلو .نيفرطتملا جراوخلاو عفان لاصفنا لبق همكحملا مكحل رارمتسا ىوس

اوقبطو ،نيدلا اوزواجت نيذلا يأ ،»ةقراملا« مهنأب نيفرطتملا جراوخلا ىلإ اورظن
جرخي« :وهو ،)^(لوسرلل ريهش ثيدح يف روكذملا فورعملا فصولا مهيلع
عم مكلامعأو مهمايص عم مكمايصو ،مهتالص عم مكتالص نورقحت موق مكيف
مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مهرجانح زواجي الو نآرقلا نوؤرقي ،مهلامعأ
يف رظنت مثً انيش ىرت الف حدقلا يف رظنت مثً ائيش ىرت الف لصنلا يف رظنت ةيمرلا نم
. ) (»قوفلا يف ىرامتتو ًائيش ىرت الف شيرلا

2 ،ةريس ،ناوكذنبملاس )٦( 2 1 - 2 2 0.

3 ،فائكسالاو قداعلا ثحبلا ،يداربلا )2( 5 1 ،ةطوطخم ،ليلدلا ،ينالجرولا ؛1/ -ب3
قيبطت ضفر ثيح ةيطع نب بيبش ةريس يف »ةقراملا« ةلأمل يليصفت ثحب كلانهو .أ 14

.ةنسلا لعفي نأ بلغ امك ،همكحملا ةعومجم ىلع ةقراملا نع ثيدحلا

يضابإلا صنلا دريو .ثيدحلا تاعومجم يف ةروكذم ثيدحلا اذهل ةفلتخم صوصن كلانه )3(
، 15 ،بيبح نب عيبرلا دنسم يف 3 منر ،1955 ةمكحلا راد .ط[ 1 = :ًاضيا رظنا ؛6
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ىنعمب ةيضابإلا امهلمعتسا دقف »جورخلا و »جراوخلا« يتملكل ةبسنلاب امأ
اذه ةيضابإلا نيفلؤملا ضعب رصح ،قحال تقو يفو .)3 (داهجلا ىلإ »جورخلا«
ءىدابمل ضيقنلا ىلع تفرصت جراوخلا نم ةفرطتم تاعومجم يف مسالا
نيينامعلا نيفلؤملا ضعبو ،ةميدقلا ةيضابإلا عجارملا ةيبلاغ نأ ريغ .) (همكحملا

كلذب نيريشم »جراوخلا, و »جورخ« يتملك اولمعتسا ،كلذك نيرخأتملا
كلذك اولمعتساو . ) (»روجلا جراوخ« ةرابعب نيفرطتملا جراوخلا اوزيمو ،ةيضابإلل
»ءارش« يتملكل ناك هنأ عم ،»جراوخ« و »جورخ يتملك نم الدب »ةارش« و »ءارش«
لهألو همكحملل ةبسنلابو . ) (ةيضابإلا ةديقعلا يف امهب صاخلا امهانعم »ةارش« و

»نيملسملا« اترابع ةداع تلمعتسا دقف ،هراصنأو لالب يبأو ،ةليخنلاو ،رهنلا
»ةوعدلا لهأ« مسا ىلإ ةفاضإلاب نامسالا ناذه ناكو .»نيملسملا هعامجاو
.مهبهذم ىلإ ةراشإلل ةيضابإلا لي نم نالمعتسي

:جراوخلاو ةيضابإلا اهيلع فلتخا يتلا طاقنلا يلي اميفو

: جورخلا ةلأسم - 1

ىلإ »ةرجهلا« وأ »جورخلا« نأ يه قرزألا نب عفان اهلخدأ يتلا ةديقعلا نإ
راد )نيفلاخملا( نيملسملا نم مهموصخ دالب ربتعا دقو .يمازلإ رمأ مهركسعم
نيكرشم مهرابتعاب )ةدعقلا( لمع يأب نوموقي ال نيذلا كئلوأ ىلإ رظنو ،برح

- 60 ،ةرهاقلا( حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا 5 6 /1  ( ثيدحنا اذه ةمجرتو .1326
.كنسنف نع ةلوقنم انه

.59/1 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يملاسلا )1(
.61 .ت .ال ،رئازجلا ،ةقرف لك نايب يف ةلاسر : ةفيلخنب نامثعورمعوبأ ،يفوسلا )2(

35٤ ،ةماقتسالا باتك ،يمدكلا ؛37 ،ةريس ،ناطحق وبأ ؛204 ،ةريس ،ناوكذ نب ملاس )3(
ميهاربإ نبدمحمل ؟عرشلا نايا باتك نم ةريثك نكامأ يف ةلمعتسم »روجلا جراوخ« ةرابع
.111 ةطوطخم ،يدنكلا

.402-07 4:ي رظنا )4(
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ةديقعلا هذهو .)^(»نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإوو ةينآرقلا ةيآلا ساسأ ىلع
ضحم مه نيملسملا نم مهيضراعم نإ يهو ةمكحملا اهب لاق يتلا ةديقعلل ةضقانم

نيب ةايحلا ىلع نورداق نيملسملا مهناوخإ نإو ،نوكرشم ال )2(»ةمعن رافك«
نأ عقاولاو .نييمازلإ اسيل ةرجهلا وأ جورخلا نإ ذإ ،دوعقلاب اوحمسو ،مهموصخ
ةبسنلاب ًايعرش هرابتعاب دوعقلا ةلأسم نأشب ًاريثك نيحضاو اوناك نيلوألا همكحملا

هورثآو ،ًامامإ يبسارلا بهو نب هللادبع اوبختنا مهنأ ىتح نيملسملا مهناوخإل

: )3(لاق هنأل يدايإلا نادعم ىلع

مالس ميقملا بزحلا ىلع سيلو ًايراش هللا عياب نم ىلع مالس

نإ اولاقو ،عفان فقوم اوضفرو لئاوألا همكحملا ةديقعب ةيضابإلا كسمت دقل

نم فلختيو جرخي نم جرخي ؛نوملسم مه ،ةدعقلاو نيدهاجملا نم ًالك

،اوضرقناو اوضم كلذ ىلع ،جراخلا دعاقلاو دعاقلا جراخلا ىلوتيف ،فلختي
لوقلاب قحال تقو يف ةديقعلا هذه نع ريبعتلا ىرج دقو . ) (»مهل رفغو هللا مهمحر
دقو ،) (لوسرلل ثيدح نم ءزج عقاولا يف وهو ،»حتفلا دعب ةرجه الا :يلاتلا
. )6(جورخلا وأ ةرجهلا ةلأسمب مهيأر نع ريبعتلل ةيضابإلا تادقتعملا عيمج يف درو

. ) (»نيفلاخملا« نيملسملا مهموصخل ةبسنلاب مهفقوم يه ةيناثلا ةلأسملاو - 2

.ب 92 ،ليلد ،ينالجرولاًاضيأرظنا ؛121 ،ماعنألا )1(
رفاكا ةيبرعلا ةرابعلل تنجرس .ب.ر فرشملا ذاتسألا يلع اهحرتقا 6٦10عان0ء3٢̂ء ةرابع )2(

دقو . ةريطخ ًاماثآ نوبكتري نيذلا نيململل ةيضابإلا تاباتكلا يف مدختست يهو »ةمعن رفك
اهمادختسا نكمي يتلا يهو )رفاك اهدرفم( رافك نع مهزييمتل ةرابعلا هذه تمدختسا
.كلذك نيكرشملل

8 ،لماكل ،دربملا )3( 9 1 /2.

، 225 ،ةريس ،ناوكذنب ملاس )4( .38 ،ةريس ،ناطحقوبأ ؛204

ح٢0٠١٢0ه٦٢3حء : كنسنو هيج .هيأ رظنا .ثيدحلا تاعومجم مظعم يف روكذم ثيدحلا اذه )5(
، 67 ،نديال ،ءأ 10ه10ءك ٠٥ ا3 آ3٢ل1أ10ًا٦ 1٧1ا18ال٢1أ١عل٠١ 7 ، 1969.

، 260 ،ناوكذ نبا رظنا )6( 227.

1 ،للملا ،يناتسرهشلا )7( 8 6 -51 ،قرفل نيب قرفلا ،يدادغبلا ،1/ 50.
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مهدالب ىلإ يلاتلاب اورظنو .رافك نيملسملا مهموصخ نأ ةقرازألا دقتعا دقل
،مهيبسب وأ ،مهدالوأو مهئاسن لبتق ةيعرشب اونمآو ،برح راد اهرابتعاب
اوثري نأ نم مهعابتأ اوعنم مهنإف ىرخأ ةيحان نمو .مهتاكلتمم ىلع ءاليتسالابو
نم هيلع مهنمأ امب ظافتحالا ةيعرش ازأر كلذك .مهئاسن نم اوجوزتي نأ نمو مهنم

.)1(هيف مهقح مهيلع اوركني نأو ،نيملسملا نم مهفلاخ

ةيضابإلا اهيلإ رظن نيملسملا مهموصخب مهتقالع نع دئاقعلا هذه عيمج نإ
ناميعزلا ضفرو .مهتريسل ةضقانم نيملسملا ءارآل ةضراعم اهنأل »تالالضكا
كلذك .)2(اهاركنأو ةقرازألا ءارآ ضابإ نب هللا دبعو ديز نب رباج ،نايضابإلا
تادجنلاو ةيرفصلاك جراوخلا نم ىرخأ تاعومجم نم هسفن فقوملا اذختا
ضعب لوح ةقرازألا نع تفلتخا ةريخألا ةعومجملا هذه نأ عم ،امهريغو
.)3(لئاملا

اهنأب ،نورخآ جراوخو عفان اهلخدأ يتلا ةديدجلا دئاقعلا هذه ةيضابإلا ربتعاو
ًابورح اوضاخ مهنأ ىتح ،مهءارآ اوضفرو مهتاكرح نع اولصفناو ،»عدبا

تشقان يتلا ةميدقلا ةيضابإلا قئاثولا نيب نم ناوكذ نب ملاس ةريس دعتو . ) (مهدض

،لماكلا ،دربملا يف هدجن ىلإ هتلاسر يف اياضقلا هذهل عفان حرش رظنا :هسفن ردصملا )1(
37 - 1035 ةقرازألا ءارآ نع ليصافتلا نم ديزمللو .ديرفلا دقعلا ،هبر دبع نباو ؛3/

دنع تاسؤملاو ةيسايسلا ةيرظنلا :ملاس بيدأ يليا رظنا ،ىرخألا جراوخلا تاعومجمو
يجوب جراوخلل ةديفم ةسارد اذه هلمع يف مدق فلؤملا نأ عمو .1956 ،روميتلب ،جراوخلا

مل ةيضابإلا تايبدألا نأ امك ،ةيضرم ريغ يضابإلا بهذملا نع ةضورعملا ءارآلا نإف ،ماع
ةفسلفلا :تاو :نيرخآلا جراوخلاو ةقرازألا ءارآ نع ًاضيأ رظنأ .مادختسالا قح مدختست

، 10 ،هربندا ،نايمالسإلا هقفلاو .اهيلي امو 1967
.70-72 مرظنأ )2(

، 54 ،قرفلا ،يدادغبلا )3( 1 للملا ،يناتسرهشلا ؛52  6 3 .اهيلي امو1/

.نييرفصلا ميعز ،نابيش ىلع نامع يف ةيضابإلا بورح ،لاثملا ليبس ىلع كلانه )4(
7 ،ةفحتلا ،يملاسلا 7 ةيقيرفأ مامإ يضابإلا ىلعألا دبع باطخلا يبأ برحو ؛1/
= نبا ؛82 ،نايبلا ،يراذع نبا ،ناوريقلا يف ةموجفرو يف نييرفصلا دض ،ةيلامشلا
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هذه لوح هءارآ انه لقنن نأ ديفملا نم هلعلو .مهءارآو جراوخلا يفرطتم ةلكشم
يضابإلا فقوملا سكعتو ،زراب يضابإ ةمالعل رصاعملا يأرلا لثمت اهنأل ةلأسملا
.جراوخلا وحن ماعلا

يحولا ةيادب نم مالسإلا ريسل لصفم ضرعب هتريس ناوكذ نب ملاس لهتسا
ةمكحملا هضفر مث ،ميكحتلاب ،عبارلا ةفيلخلا ،بلاط يبأ نب يلع لوبق تقو ىتح

يف مهحاورأب نوحضي ،ةصاخلا مهتقيرطب ضرألا ىلع هللا مكح نوميقي اوحارو
،مهئافلخو ةمكحملا نع يلاتلا ضرعلا ناوكذ نبا مدق دقل .مهتيضق ليبس

هللا نومكحي نيملسملا جراوخ كلذ ىلع تعباتت مث« : يلي امك مهتريس فصوو

الو ،مهموق ةيرذ نولتقي ال ،نيملسملا نم مهلبق ىضم نم ليبس نوضريو هدحو
نوعطقي الو ،مهلاومأ نوستخي الو مهنوضرعتسي الو ،مهئاسن جورف نولحتسي
نمو ،مهدوهعب نوفويو ،مهريغ ىلإو مهيلإ ةنامألا نودؤيو ،مهنم ثاريملا

يف نوكشي اونوكي نأ ريغنم ،مهموق نم لزتعملاو فاكلا مهدنع نمأيو ،مهريغ

.لالضلا الإ قحلا دعب سيلو ،ةلزنم لطابلاو قحلا نيب مهلذاخت الو مهتلالض
تكلم امو ليبسلا نباو ميتيلاو بحاصلاو راجلا قح نوفرعيو ،محرلا نولصيو
نوباحتي ،هللا هاطعأ يتلا ةليضفلا مهيضامل مهدعاقو مهيضام ىلوتيو ،مهناميأ
هجو ءاغتبا مهريقف مهينغ يساويو هللا ةاضرم ءاغتبا ًاضعب مهضعب ىلوتيو هللا بحب
مهودع ىلع مهئايلوأ نم مهفلخ نمل اوكرت ةفئاط تضم اذإ .ةرخآلا رادلاو هللا
. )3(»هللا رمأب ملعلاو لوقعلا يوذ دنع ةتباثلا ةجحلا

نم جرخ مث» :يلي امك ةقرازألا فقوم حرشي ناوكذ نبا حار كلذ دعب
نم مهلبق ناك نم ةريسب نوريسي هللا ءاش ام اوثكمف ،هباحصأو قرزألا نبا مهدعب
اوعطقف ،ناثوألا ةدبع لزانمب مهولزنأ نأ موق نآنش مهمرح مهنإ مث ،جراوخلا
كلذ نكي نإف ،مهثراوو نولوتي نم مهحكان دقو ،مهتحكانم اومرحو مهنم ثاريملا

1 ،خيرات ،نودلخ 9 1 بابسأل نابرحلا ترج دقو ؛44 ،برألا ةياهن ،يريونلا ؛4/
.ةينيد
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نإو ،هب لمع نمم ةءاربلاب مويلا اونادو هيف مهوفلاخ دقف نولوتي نم هب لمعو ىده

مهئاسن حاكنتساو موق يبس اولحتساو ،هب لمع نم مهيلوتب اولض ةلالض كلذ نوكي
ًائيش نولحتسي نولوتي نم نكي ملو ،مهضارعتساو مهيرارذ لتقو مهلاومأ سمخو

دقف ،ىده مهموق نم نولوتي نم هب لمع يذلا نكي نإف ،مهموق نم كلذ نم
مهو ،هشلا مالك عمسي ىتح مهموق نم مهراجتسا نم اوريجي نأ اوبأو هيلع مهوفلاخ
نيكرشملا نم دحأ نإوو )3(هيبنل هللا لاقو .ناثوأا ةدبع لزانمب مهنأ نودهشي

. )^(هنمأم هغلبأ مث هللا مالك عمسي ىتح ٠رجأف كراجتسا

ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ مهاتأ نمم اولبقي نأ اوبأو ،ةبحم موقلل اولعجو

ناك نإو يبارعأ لك نم اوئربو ...هللا مكح هنأ نومعزي مهو ،مهمكحب مهرارقإر
:هللا لاق دقو .هئادعأ داهج نم مهقزر يذلا لثم مهقزري نأ هللا لأسيو مهالوتي
تاولصو هللا دنع تابرق قفني ام ذختيو رخآلا مويلاو هشلاب نمؤي نم بارعألا نمو9

. )3 (ميحر روفغ هللا نإ هتمحر يف هللا مهلخديس ،مهل ةبرق اهنإ الأ لوسرلا

رافغتسالاو مهتيالو اومرحو مهلاومأو مهءامد اولحتساو مهتدعق اورفكو«

مهوفلاخ دقف نولوتي نم هب لمع ىده كلذ نكي نإف ،مهنم كلذ اوملع دقو مهل
،اورفك دقف ًارفاك ىلوت نولوتي نم نكي نإو ،هيلع مويلا ىلوتي نم اورفكو هيف

مهرفكب مهبذعف نورفكي امنأ اومعزف ،رافكلا يلوت ىلع مهايإ مهتيالوب مه اورفكو
. )4(»اوبوتي نأ هللا رمأ دقو مهنود مهايإ

:يلي امك ،ةيقتلا, صوصخب ةقرازألا يأر ةشقانم ناوكذ نبا عباتي كلذ دعبو

هللا هدري ملف هناميإ ًامتاك ثكمي نأ هللا ءاش ام ) (نوعرف لآ نمؤم ثكم دقف

نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي الو :هللا لاق دقو ،هايإ هنامتكب هيلع
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ىيخي نب هللأدبع لوق :دمحم نب نمحرلادبع همكاح ىلإ ةيضيوفتلا هتلاسر يف
مهلتقنو سانلا ىلع قيرطلا عطقن ال اننإ :دمحم نب نمحرلا دبعل قحلا بلاط
ىلإ مهوعدن اننإ ،ةقيقحلا كاردإ ىلإ ًالوأ مهوعدن نأ ريغ نم مهتيؤر درجمل
نوملسملا اهب عتمتي يتلا قوقحلا عيمجب عتمتي اهب لبقي يذلأ كلذ نإ .ةقيقحلا
انلتاقيو ةقيقحلا ركني يذلا كاذ امأ .مهتامازتلا عيمجل عضاخ وهو )ةيضابإلا(
. )1(ههدص انديؤي نا هللا لأسنو ملتاقنف

،ةيضابإلا هارآ مهفل ةصرفلا مهؤاطعإو سانا ءوعد يا ،فقوملا اذه لثم
رارمتساب اوحضوأ املاطو .ةيضابإلا هررك املاط ،ألوأ مهفقوم ريرقتل مهراظتناو
ىلع ةيلمعلا ةلثمألاو .ًالوأ ءالؤه مهمجاهي امدنع ،طقف مهموصخ نولتاقيس مهنأ
لتق ةبسايس نأ نيح يف مهخيرات لالخ رارمتساب رهظت يضابإلا فقوملا اذه
ةمالعلا تناك - ضارعتسالاب ةفورعملا يهو - قبسملا راذنإلا نودب موصخلا
يتلا ةسيئرلا اياضقلا ىدحإ تناك كلت .ةنمزألا لك يف ةقرازألل ةزيمملا

ىلإ ةفاضإلاب ،نيفرطتملا جراوخلا نم مهاوسو ةقرازألا نومواقي ةيضابإلا تلعج

نيملسملا مهمويصخ ىلإ رظنلا نع ةئشانا ةفرطتملا ىرخألا فقاوملا ةمواقم
نب هللا دبع ةفلتخم روصب هنع رتع اياضقلا هذه نم يضابإلا فقوملاو .نيكرشمك
هذه ٥٠٠٠ ٠:لوقي ىيحي نب هللا دبع بتكو .ناوكذ نب ملاسو ةزمح وبأو ،ىيحي

نع ءايربألا ببقاعن ال نحن ،مهل نمكن وأ نيملاسملا عورن ال نحن ،انتريس
نع ريغصلا الو ،لجرلا نع ةأرملا الو ،رارشألا نع نيبيطلا الو ،نيمرجملا
الوأ ةقيقحلا ىلإ مهتوعد نودب ةيؤرلا درجمل سانلا لتقن ال نحن ،ريبكلا

.)٤(»مهل اهحاضيإو

نإ ...« :قحلا بلاط ،ىحي نب هللادبعلوق :بتك اهسفن ةلاسرلا يفو
ىلوتسا يتلا قوقحلا كلت اهباحصأ ىلإ درنل هتاكلتمم يف ثحبنو هلتاقن انلتاقي نم

؛ .هسفن ردصملا ،يمخنب ليمج)٦(
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،رخآ ناسنإ يأ اهببسب ىذأ دق نوكي نأ ريغ نم هل قح وه ام هيلإ ديعنو- دهيلع
ةلبقلا لهأ نم ذخؤت نأ نكمي :ىرسأ الو ةمينغ ال ،مهتثروو هئانبأ ىلإ اهملسنو

.مهؤانبأو مهؤاسن رسؤتو مهلاومأ بهنت نيذلا نيكرشملاب اوسيل مهنأل )نيملننلا(
لعفت ةيناثلاو هب كسمتتو ،قج وه امل لثتمت امهادحإ ناتئف ةلبقلا لهأ؛هنأ ىلع
.)3(»هيلعرصتوذيجلإ

،ةرصبلا يف نيزرابلا ةيضابإلا دحأ ،فوع نب راتخملا ةزمح وبأ لاقو؟
يف مكريخن انإ ،سانلا اهيأ« :يدنكلا ىحي نب هللا دبع بورح يف مهألا ميعزلاو
امإ .هسفنل رايخلا ذخأ أرما هللا محر .مكسفنأل اوذخف متنش اميأ ،لالخ ثالث
نوكيف ،هسفنب انعم دهاجي نأ ىلع هتين هتلمح ،هانلق يذلاب نادو انلوفب لئاق

هيلإ وعدي هراد يف ميقم رمألا اذهب فراعو ،هل ام ءيفلا اذه مسق نمو انم .دهاجملل
ىلع ًانمآ جرخيلف انلوق هرك ثلاثو ،انم ةلزنم نسحأ نوكي نأ ىسعف ؛هناسلو هبلقي
نإو ،همد كفسن مل هسفن ضرعي ملو انرفظ نإف ،هناسلو هدانع فكيو ،هلامو هلهل
.)2(ً»اليلق الإ هرفك يف رمعي ال نأ ىسعو ،انتنؤم يفك دق ناك انلتف نحن

يهو ،اياضقلا هذه وحن ةيضابإلا تاسايسل ًاليصفتر̂ثألاو مدقألاضرعلاو
تافطتقملا اهنمو ،ناوكذ نب ملاس ةريس يف دري ،جراوخلا ةفرطتم اهقرخ تانسايس

قحو نيكاسملا قحو ىماتيلا قحو ىبرقلا يذ قحو نيدلاولا قح ىرنا :ةيلاتلا
اراربأ ،ًاقح انيلع انناميأ تكلم ام قحو راجلا قحو بحاصلا قحو ليبسلا ءانبأ
وأ انموق نم مهلك سانلا نم اهيلع اننمأتسا نم ىلإ ةنامألا يدؤنو .ًاراجف مأ اوناك

يذلا انعطتسا نإ ةمذلا لهأ ىلع درنو ،ةمذلا لهأ نم انموق دوهعب يفونو ،مهريغ
نمو انموق نم انراجتسا نم ريجنو ،مهريغ نم وأ انموق نم ملظلا نم هب مهنوذخأي
ريغ نم رمألا مهيلإ ولخي ىتح لزتعملا فاكلا لاتقلا رضح اذإ اندنع نمأيو ،مهريغ
قحلا دعب اذامف9 ،ةلزنم لطابلاو قحلا نيب مهذاختالو مهتلالض يف كشن نوكن نأ

.هسفن ردصملا )1(
.هسفن ردصملا )2(
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قحلا ةفرعمو هللا باتك ىلإ مهانوعد رمألا مهيلإ ىلخأ اذإف .)٦(»لالضلا الإ
انآلوتو هب رقأو قحلا مهنم فرع نمف ،هلهأ ةاداعمو لطابلا ةقرافمو هلهأ ةالاومو
ىمعلا بحتساو مهنم هللا قح ركنأ نمو ،انعم رفني نإو ،همد انمرحو هانيلوت هيلع
رمأ ىلإ ءيفي ىتح هانلتاقو هانقراف مهتعماجم ىلع نيملسملا ةقرافمو ىدهلا ىلع
،ناثوألا ةدبع لزانم اولزن مهارن نوكي نأ ريغ نم ،هتلالض ىلع كلهي وأ هشلا

ىرن الو .مهنم ثاريملا عطقو مهلاومأ سمخو مهيرارذ لتقو مهابس لحتسنف
مهل رهظن مهينارهظ نيب انمد ام آلآلض اوناك نإو رسلا يف مهلتقو انموقب كتفلا
نمم ًادحأ ملعن الو ،هباتك يف هب رمأي مل هللا نأ كلذو ،هيلع مه يذلاب ىضرلا
انتلزنم لثمب وهو ،كلذ نم ًائيش لحتسا ةيضاملا ممألا يف هللا ءايلوأ نم ىضم
نم دحأب ةكمب اوناك نمم نيملسملا نم دحأ هلعفي ملو ،كلذ يف مهتنسب يدتقنف
.ةلبقلا لهأب نحن هلعفنف نيكرشملا

موق نم نفاخت امإوو : لاقف ةنايخ هنم فاخ نم ىلإ ذبني نأ هيبن هللا رمأ دقو
. )^(»نينئاخلا بحي ال هللا نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ

،مهتلالض ىلع اوناك ام هموق كولم عم نيملسملا نم دحأ فلكتي نأ هركيو
دحأ ىلع مهعم لتاقملا ريصي امنإف . . .مهعم ازغ وه اذإ ملسملا لجرلا نأ كلذو
.مهناطلس ديدستو مهرصن ىلع امإو ،مهرمأب ىضرو مهتيالو ىلع امإ :نيتلزنم

نأل ،انتلبق نولبقتسي اوماد ام انيلع مرحت ال مهتثراومو انموق ةحكانم ىرنو

نم مهنم رهظيو نوملعي مهو مهوثراويو نيقفانملا نوحكاني اوناك دق نيملسملا
.انموق نمريثكنم مويلا رهظي ام رثكأ يصاعملا

نم ًاريثك نإف ،هب انل ملع ال مث ،انتلبق لبقتسي نمم ًادحأ فذقن نأ ىرن الو

مهموق نم انزلا نم ءيرب هنأ نوملعي نم فذق مهنيد يف نولحتسي جراوخلا
نولوتي نمم دحأ مهربخأ الو ،طق هوملك اونوكي ال مهلعلو هايإ اومعز ،مهقارفب

.3 وية روس) 1(
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نع لض نمب ملعأ وه كبر نإو :ىلاعت هلللاق .وهام ىلع نوردي الو ،هملك هنأ
ىل وعدأ يليبس هذهلقو :هللاقو .)125 :لحنلا( »نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس
:فسوي( »نيكرشملا نم انأ امو هللا ناحبسو ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا

نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلوو :لاقو .)108
10 :نارمع لآ( »نوحلفملا مه ككوأو ركنملا ًالوق نسحأ نموو :لاق مث ،)4
.)33: تلصف( »نيملسملا نم يننإ لاقو ًاحلاص لمعو مللا ىلإ اعد نمم

نمم هيف فلتخا امم لمعي ملو هل بنذ ال انتلبق لهأ نم ريغص لتق ىرن الو
فلتخا يذلا رمألا ملعو هللا رمأ امع لفغ دق ريبك رخآ بنذب مهنيب ةلبقلا لبقتسي
مويلا ةلبقلا لبقتسي نم ةيرذ امنإو ،ةنيبلا دعب ىمعو ملعلا دعب لهج مث هيف سانلا
ضعب هقرافف هللا ةعاطب مهيلع مكحي ىده مامإ مهيلع ناك ولو ،مهتلزنمب كلذ يف
.مهئابآ

اهقلطي ىتح هيبن ةنسو هللا باتكب اهجوزت لجر ةأرما جرف لحتسي نأ ىرن الو
.اهجوز اهنع ىفوتملا وأ ةقلطملا ةدع دتعت مث اهنع ىفوتي وأ اهجوز

رمأو باذعلا هيلع هللا دعو وأ هنم ةيصعم هلل وه لمع هنم انل رهظ نمم أربنو
هنم ثدحيو عزني ىتح هيلع ىلوتي وأ هنم ةءاربلاو لمعلا كلذب لمع نم قارفب
.)1(ةبوت

لمعو هللا قح ةفرعم هنم انل رهظأ الإ دحأ سانلا نمً ادحأ ىلوتي نأ ىرن الو«
.هئادعأل ةقرافمو هئايلوأل ةالاومو هللا ةعاطب

راد نم هباحصأو فيي يبنلا ةرجهك انموق راد نم ةرجهلا لاحتنا ىرن الو
عجر وه نإف ،هتعاط ىلع هللا ليبس يف ًادهاجم انم جرخ نم جرخي نكلو .مهموق
.هلامو هسفن يف هب ارقم هللا قحل ًافارع ناك اذإ هانيلوت هموق راد ىلإ

لبق امهنم انملع نحن ام اذإ جورخلا ىلع كولمملاو ةأرملا ىلوتن نأ ىرنو

.223ق دصملا) 1(
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ىف ةبعرلا. الا امهجرجي ملو ،هيلع ةالاوملاو هل ةفرعملاو قحلاب اضرلا جورخلا
مبهرض1.< !مهتبانمؤملاو نونمؤملاوو :لوقي هللا نأل ،هاوس ام ىلع ةرثألاو مالسإلا
ةاكزلانوتؤيوةالصلا نوميقيو ركنملا ىلع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ
٠ )71:: ةبوتلا( ميكح زيزع شا نإ شأمهمحريس كنلوا هلوسرو هشا نوعيطيو

هللل ليبتس يفداهجلاىلع الإ مهمامإ اوع يابينأ نيملسملا نم رفنلا ىرن الو
رميألا اولنويف ،مهودعىلع اورهظي وأ كلذ ىلع اوكلهي ىتح فورعملاب ةعاطلاو
ح ٠ -٠٠ .مهءاهقفو مهلضافأ

. )^(هلا هاطخأ يتلا ةليضفلا انيضامل اندعاق فرعيو ،اندعاقو انيضام ىلوتنو

رظن يتاهجو طقف ضرعت مل ،ناوكذ نب ملاس اهشقان يتلا لثاسملا .ذه نإ

عيمجل ًايوق ًاضفر ًاضيأ تضرع لب ،اهلوانت يتلا اياضقلا صوصخب ةيضابإلا
. اياضقلا هذه نأشب جراوخلا رظن تاهجو

هنأ ةميدقلا ةيضابإلا تايبدألا نم تافطتقملاو تياشق انمملا هذه نم حضاوو
نأ عقاولاو . ةلأسم ةيأ ىلع جراوخلاو ةيضابإلا نيب قافتا يأ دجوي ال داكي
،ةبر اممو ًايرظن مهوضراعو مهتادقتعم عيمج يف جراوخلا عم اوفلتخا ةيضابإل ا

. ممكحملا يف مهيأر يه جراوخلا عم اهيف نوكرتشي يتلا ةديحولا ةلأسملاو

ناكمب ةيمهأل نم هلعل ،مهتكرحو جراوخلا يف يضابإل ا يأرلا ةشقانم دعب

ةزمح وبأ زبعدقف .ةعيشلاو نيرصاعملا نييومألا يف مهيأر زاجيإب ركذن نأ
يفو نييومألا يف ةيضابإلا يأر نع حوضوب ةنيدملا يف هتبطخ يف فوع نب راتخملا
ًاءدب ،ادحاوف ًادحاو نييومألا ءافلخلا لامعأ نع ملكت نأ دعبو .ًاعم ةعيشلا

ةيمأ ينب ةلالس مكح نع ةزمح وبأ ملكت ،كلملا دبع نب ديزيب ءاهتناو ةيواعمب
:ةيلاتلا تارابعلا يفً امونع

،ةنظلا نودغاب ، ةيربج شطب مهنطي :ةنألفلا ةقرنن ةيما ونب امأذا ٦٠۶

- ٠. 224قبالاريصملا )1(
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نوذخأيو ،ةعافشلاب نومكحتيو ،بضغلا ىلع :نولتقيو ،ىوهلاب نوضقيو
مهلعجف اهلهأ هللا نيب دقو ،اهلهأ ريغ يف اهنوعضيو ،اهعضوم ريغ:نم ةضيرفلا
ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ لاقف ىنانصأ ةينامث
6/ ةبوتلا( ليبسلا نباو هللا ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق 0(،

لزنأ ام ريغب ةمكاحلا ةقرفلا مكلت ،اهلك اهذخأف اهنم سيل عسات فنص لبقأف
.>1(|هللا

باتكب ترهاظ عيشف عيشلا هذه امأو« :ةزمخوبأ لاق ةعيشلا ضوصخبو
ذفان ملعب الو نيدلا يف ذفان رصبب سانلا اوقرافي مل ،هللا ىلع ةيرفلا تنلعأو ،هللا
ةنتفلا ىلع نورصي ،اهب اولو اذإ نولمعيو اهلهأ ىلع ةيصعملا نومقني ،نآرقلا يف
ثعب يف لودلا نولمؤي ،ناهك عابتأ ،نآرقلا نع ةافج ،اهنم جرخملا نوفرعي الو
هللا مهلتاق ،مهل رظني ال ًالجر مهنيد اودلق ،ايندلا ىلإ ةعجرلا نودقتعيو ،ىتوملا
.)2(٠نمويشا

مهتيضقو ،ةيضابإلا نع ،هتثف نع ًاضيأ ةزمح وبأ ملكت ةبطخلا هذه يفو
،هللا باتك ىلإ مكوعدنا :ًالئاق ،ةنيدملا لهأ ىلإ همالك ةزمح وبأ هجو .مهعفاودو
يتلا اهعضاوم سامخألا عضوو ،ةيعرلا يف لدعلاو ،ةيوسلاب مسقلاو ،هيبن ةنسو

. )0(ةروشلل اهبابسأو ،اهعفاودو اهفادهأو هتق, فصد حار من .٠اهب هللا رما

لاجرلا ءالؤه نأب« ،دلانودكم لاق امك ا كثلا.نكهي لالر ،لاح يأ ىلعو
ركب ابأ نوثري مهنأ مهسفنأل اوعدا دقل .فلاسلا مالسإلل نييقيقحلا نيلثمملا اوناك

، 218[ ،كزويوين :مإلسإلا ،ندلانرج ،زمير )1( 196.

2-218٠ذ ،قبسلا ردسا )2( 1 9:
:رظنا ،ةزمح يبأ بطخل ةلماكلا صوصنلاو ةفلتخنلا.يوصنللو ؛216 قبلسلا ردصملا )3(

-25.ي2بناييلا ،ظحاجلا 1 2 1 ،يناغألو ،يناهفصألا 1٤ 3 9 -  1 3 0 /2 ،هبر دبعنبا ؛3
1.ءدديرفلادقعلا 4 4 1 ،ةغالبلا جهن حرش ،ديدحلايبأ نبا ؛47-ن 4/ 1 4 .اهيلي امو 5/
- 55 ،تاقبط ،ينيجردلا - 46 ةطوطخم ،مالسإلا ءدب،مآلتب نبا ؛251 قيقحتب[ 45

.]112 ،بوقعي نباونتراغش
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٢٢ أ؛٦ًا
؛يويند ىلإ مالسإلا ليوحت ىرج دقل .قح ىلع مهئاعدا يف اوناك دقلو

ءاخإلا ةطبار ترمد ةئيطخلاو ،فرتلاو ،يوخألا عازنلاو ،يويندلا

لازي ال يتلا ليبسلا يهو ،مهليبس يف اوضمو ًاباج اوبحسنا كلذلو .

هلعلو . )٦("رئازجلا يفو ،ةيقرشلا ةيقيرفإو ،نامع يف اهنوجهني مهنم نو

كلمي ،مالكلا اذه بتك نيح ،نكي مل دلانودكم ذاتسألا نأ ركذن نأ انيمل

نوكي نأ نكمي ال هفصو نأ حضاو هنأ ىلع ،جراوخلاو ةيضابإلا نيب ًاحضا

.ةضابإلا ىلع قبط اذإ ألإ

1 ،توريب ،ةيروتسدلا ةيرظنلاو عرشلاو يمالسإلا هقفلا روطت ،ب ناكند ،دلانودكام )1( 9 5 6،
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يناثلا لصفلا

يضابإلا بهذملل لوألا مامإلا ،ديز نب رباج

،دمحيلا نب ورمع ينب ىلإ يفوجلا يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ بستني
ثيح )^(نامع يف »ىوزنا و »حنم« نيب »قرف« ةيرق نم وهو ؛دزألا ةليبق عورف دحا
ناكملا وهو ،ةرصبلاب فوجلا برد يف رارقتسالل هتلئاعو لقتنا مث ،دلو هنأ حجري
ركذ دقو ؛ ) (نامع يف اهنطقت رباج ةليبق تناك يتلا ةقطنملا نم همسا ذخأ يذلا
نمو . ) (ةليمحلا فوجب ًافورعم دزألا ونب هنطوتسي ناك نامع يف ًاعقوم توقاي
يبأ نب نامثع هزةج يذلا شيجلا عم ةرصبلا ىلإ تءاج رباج ةلئاع نأ لمتحملا
ام ىلع ءانبو .دزألا نم ًاريبك ًاددع شيجلا اذه مضدقو؛سرفلا ةبراحمل صاعلا
نبا وأ »كر هاش« مهدئاق لتقو سرفلا مزه نأ دعب ،شيجلا نإف ،يملاسلا هركذ
مكح ءانثأ يف ةرصبلا ىلإ لقتنا مث ،»جاوت« يف رقتساو سراف وحن هجوت ،ءارمحلا

يذلا لجرلا نإ لاقيو .)م(نافع نب نامثع لبق نم ةرصبلا مكاح ،رماع نب هللا دبع
،اهسفن ديز نب رباج ةلئاع نم ،)5(يدمحيلا ديدح نب رباج وه يسرافلا دئاقلا لتق

ىعدي ناكم يف رباج دلو ،نابح نبال ًاقفوو ؛4 ةطوطخم ،ءاملعلا بسن ةفص ،دادم نبا )1(
ءاملع ريهاثم باتك نابح نبا رظنا .قرفل فيحصت هلعلو ،نامع راوجب ةقرحلا
، 89 ةرهاقلا( رماهشيالف .م قيقحت ،راصمألا ( 1959.

/ 203 ،خيرات،يراخبلا )2( 1 .1 شماه 2/
1 ةرهاقلا( ،نادلبلا مجعم ،توقاي )3( 7 5 /3  ، يف وه فوجلاف ،يعمصألل ًاقفوو ؛1906)

، 200 ،ةرهاقلا( يواصلا دمحم قيقحت ،فراعملا باتك هبيتق نبا رظنا ؛نميلا ( 1934.
-57 ةرهاقلا 2 .ط( ،ةفحتلا ،يملاسلا )4( 55 ( 1347.
.56 ،قباسل ردصملا )5(
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اوريقتسلنث ،شيجنلا كلذ دادع يف اوناك ديز نب رباج ةلئاع دارفأ نأ ىلإ ريشي امم
يف-قرف يف دلو رباج نأ ىلإ يملاسلا ريشيو .نامثع ةفالخ يف ةرصبلا يف

نأل: يأرلإ اذه ضفر نكمي هنأ ريغ ،)٦ (ملعلل. ًابلط ةرصبلا ىلإ مدق مث ،نامع
كلذ دعب نامع ىلإ داع ناكل ،ملعلا بلط درجمل ةرصبلا ىلإ ءاج ناك ول ،ًارباج
:ياجيوات رباج دلومل ركذيو .هتايح لاوط ةرصبلا يف شاع هنأ الإ ،هتلئاع ىلإ

1 6/ه8 3 2 و ،)2(م9 6/جه1 3 يف ناك ًارباج نأ ركذت رداصم كلانهو .)3(م9
تامولعم ال هنأ ىلع .) (ركب يبأ لوألا ةفيلخلل هيف عيوب يذلا مويلا يف ةنيدملا
نع ًائيش فرعن ال اننإ مث ؛ىلوألا هتاونس يف هتايح نع الو رباج ةلوفط نع انيدل
هملعت ةشقانمل ةساردلا هذه يف اندهج فرصن نأ انيلع يغبني كلذل .هيدلاو
.هتفاقثو

بناج ىلإف ؛رباج نمز يف تخسرتو تأشن دق ةيمالسإلا تاساردلا نكت مل
ثيداحأو ،ةبلطلا لبق نم ًابيغ هظفح بجي يذلا نآرقلا كلانه ،ةباتكلاو ةءارقلا
نولوألا ءافلخلا اهردصأ دق ناك يتلا ،ةيعرشلا ءارآلا وأ ،ىواتفلاو ،لوسرلا

ةفرعملا هذه ىلع مهنم لوصحلا نكمي ناك نيذلا خويشلا امأ .نوزرابلا ةباحصلاو
نم ًاريبك ًاددع رصاع هنأ رباج ظح نسح نمو .لوسرلا ةباحص مهف مالسإلاب
،ىربكلا ردب ةكرعم اورضح نيذلا ةباحصلا نم نيعبس ىقتلاف ،نيلوألا ةباحصلا
ىقتلا كلذك .)2(اهنوفرعي اوناك يتلا ثيداحألاو رابخألا عيمج مهنع ظفحو
اهعم شقانو ،)٤(ةصاخلا لوسرلا ةايح نع اهلأسو ،ةلضفملا لوسرلا جوز ،ةشئاعب

،8 ،حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا )1(  1.

.132 ،ةديقعلا حرش :بطقلا ؛155 ؛رهاوجلا ،يداربلا )2(

، 197 ةطوطخم ،لدعلا ،ينالجراولا )3( .77 ،ريس ،يخامشلا ؛1

2 ةطوطخم ،هسوفن لزاون باتك ،لوهجم )4( 0 ،حرصملا ىلع ةيشاح ،يبعصملا ؛ب8
.أ 147 ةطوطخم

1 ،هغن ردصملا )5( 4 .4 ،ًاقباس روكذم ردصم دادمنبا ؛ب7

يف كلذك ةدوجوم ةمولعملا هذه .ةطوطخم راغشلا حاكن باتك زيزعلا دبع نب هللا دبع )6(
لئاضف باب ناونعب ،ةيضابإ تاياور يوتحي يذلا باتكلا اذهب ةقحلم ىرخأ ةطوطخم
، 233 ،لينلا حرش ،بطقلارظنا ؛22 ،ديزنبرباج 3 شماهو ،9 4 - -مآلسنبا ؛232
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ىلإ ةفاضإلابو .)٢(ًاسيئر ًارود اهيف تبعل يتلا ةيسايسلا ةيمالسإلا ةمألا لكاشم
ناك هخويش زربأ نإف ،كلام نب سنأو ،دوعسم نباو ،ةشئاعو ،رمع نب هللادبع
ربحب فرعو ،نابشلا ةباحصلا نيب ًاملع عسوألا ناك وهو ،) (سابع نب هللا دبع
رباج نإ مث .ًاعم ،ةنسلابو ،هريسفتو نآرقلاب ةعساولا هفراعم ببسب رحبلابو ةمألا
. )3(لضفملا هذيملتو ،سابع نبال ًابرقم ًاقيدص ناك

،ةنيدملاو ،ةرصبلاب مهاقتلا نيذلا ةباحصلا نع لوسرلا ثيداحأ رباج ظفحو
تقو يف ةكم ىلإ نوتأي اوناك نيذلا ةباحصلا ءاقلل جحلا ةبسانم :لغتساو .ةكمو
ةكمو ةرصبلا نيب لقنت ًارباج نإ لاقيو .ةيمالسإلا نادلبلا ءاحنأ ىتش نم جحلا

ىلإ لوسرلا ثيداحأ ةفرعم ىلإ هقوت هعفد دقلو )ه(ةس نيعبرأ نع لقي ال ام ًاجاح
دصقو ،ةصاخ ةروصب ةنيدملا ىلإ مدق دقو .ثيداحألا هذه عمجل دوهجلا لك لذب
عم لوسرلا اهب ثعب يتلا ةلاسرلا هوري نأ مهنم بلطو يراصنألا مزح نب ورمع ينب

. )5(بط ىلإ اوباجتساو ،ةاكزلا صوصخب نميلا لهأ ىلإ مزح نب ورمع مهدلاو

نبا هخيش ناكو ..ىواتفلاو ثيداحألاو نآرقلاب ةعساو ةفرعم ىلع رباج لصح دقل
ةرصبلا لهأ نأ ول« :لاق هنأ سابع نبا نع ىوريو ،ىضرلا مامت هنع ًايضار سابع
ًارباج فصو مث . )6(»هللا باتك يف امع ًاملع مهعسوأل ديز نب رباج لوق دنع اولزن
ةجاح ال منأ ىتح ،ملعلا نم ةيلاع ةبترم غلب ًارباج نأ دقتغاو ؛،ءاملعلا نما هناب

.1108 ،بوقعي نباو سترافش قيقحتب[ 42 ةطوطخم ،مالسإلا ٠د

.67 ،ريس ،يخامشلا )1(

9 ،ءايلوألا ةيلح ،ميعن وبأ )2( 0 6 ،ظافحلا ةركذت ،يبهذلا ؛3/ 2 ،بيذهت ،رجح نبا ؛1/
3 9 - 3 8 / . 4 صً اقباس روكذم ردصم ،دادم نبا ؛2

6 ةيلح ،ميعنوبا )3( - 8 5 6 ةركذت ،يبهذلا ؛3/ 2 /1.

. 3 ةطوطخم ،هسوفن خياشم ريس ،يروطغبلا )4(

، 72 ةطوطخم لدعلا ؛ا38ةطوطخم ،ليلدلا ،ينالجراولا )5( .ربلدبعنبانعًالقن .1
- 180 ،تاقبط ،دعس نبا )؟( 1 7 9 2 ،خيرات ،يراخبلا ؛7/ 0 4 / 1 / ردصم ،يبهذلا ؛2
6 ،ًاقباس روكذم . 2 8 ،ًاقباس روكذم ردصم ميعن وبأ ؛1/ 5 روكذم ردصم ،رجح نبا ؛3/

3 ،ًاقباس 8 /2.
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ناك اذإ ةيعرش ماكحأ ةيأ رادصإل ،هسفن سابع نبا ىلإ ولو ،هدعب دحأ ىلإ ةدوعلل
سابع نبا ،- ةرصبلا ءانبأ دحأ وهو - عيبرلا لأسو .كلذ يف هيأر نع رتع دق رباج
نب رباج مكيفو يننولأست« :سابع نبا هيلع درف ،ةنيعم لئاسم يف يعرشلا هيأر نع
يراصنألا هللا دبع نب رباجو ،رمع نب هللا دبعك ،نيرخآ ةباحصل ناكو .) (»؟ديز

يب رم: لاق هنأ ديز نب رباج نع يراخبلا لقن دقو .رباج يف سابع نبا يأر لثم
ةرصبلا لهأ ءاهقف نم كنإ رباج اي :يل لاقو ،فاوطلا يف تنك امنيب رمع نبا

كلذ ريغ تلعف نإ كنإف ،ةيضام ةنس وأ قطان نآرقب الإ نيتفت الف ،ىتفتستس كنإو

نب رباج يباحصلا لأس ريبج نب ديعس نإ ًاضيأ لاقيو . ) (»تكلهأو تكله
:لاق هيأر يباحصلا ىطعأ نأ دعبو ،ةنيعم ةيضق يف هيأر نع يراصنألا هللا دبع
ةرصبلا ءاملع دحأ ناك ًارباج نإف اذكهو .) (»؟ءاثعشلا وبأ مكيفو يننولأست«
نم ًاملع عسوأ ناك ًارباج نإف ،بوبحم نبدمحم هلاق ام ىلع ءانبو ؛نيزرابلا
،ىواتفلا ردصي هتايح ىضقو )٥(ةرصبلل ًايتفم رباج حبصأ مث .)؟(يرصبلا نسحلا
رباج ناك املو .هتبلط ىلإ مالسإلاب عساولا هملع لقنيو ،لوسرلا ثيداحأ سرديو
يذلا رودلا راطإ يف هكاردإ نكمي ةيمانلا ةيمالسإلا ةمألل هماهسإ نإف ،ًازراب ًايعبات
مث ،ةرشابم ةباحصل نعمالسإلا قيبطتو ملعلا اوثرو نيذلا نيعباتلا ةقبط هتبعل
مظعم يف مهسأ يذلا سابع نباب ةلصلا قيثو ًابلاط ناك هنأ امبو .مهبالط ىلإ هولقن
ىلإ فرعتي نأ نم رباج نكمت دقف ،هبابش ذنم ةيمالسإلا ةمألل ةيسايسلا تاطاشنلا
ةفالخ يف يلهألا عازنلا عم تأدب يتلا ةيسايسلا تاطاشنلا يف ةضقانتملا فقاوملا

.هفن ردصملا )1(
20 ،ًاقباس روكذمردصم ،يراخبلا )2( 4 /1  / 8 ،ةيلح ،ميعن وبأ ؛2 6 صخلم ،مزحنبا ؛3/

،قشمد ،يناغفألا ديعس قيقحت ،ليلعتلاو ديلقتلاو ناسحتسالاو يأرلاو سايقلا لاطبإ
. 69 ، 1960

86 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ميعن وبأ )3( /3.
.7/1 ،حيحصل عماجلا ةيشاح،يملاسلا )4(
1 ،تاقبط ،دعس نبا )5( 3 1 8 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ميعن وبأ ؛7/ 6 ،بيذهت ،رجحنبا ؛3/

. 39-3/2
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.ةيواعم راصتناب تهتناو ،نامثع

هترصاعمبو ،ةيسايسلا تاطاشنلا زكارم مهأ ىدحإ ،ةرصبلا يف هشيعبو
2( ةيويحلاب ةمعفملا ةرتفلا كلت ثادحأل 6 /ه8 8 9 - م4 7 /ه3 0 رباج عاطتسا )م1
ةيمالسإلا ةمألا يف ةيسايسلاو ةينيدلا نوؤشلل دقعملا ريسلل ًاحضاو ًامهف نوكي نأ
عيمج نع ًاديعب يقب ذإ ،هفادهأ قيقحتل لثمألا ليبسلا راتخا كلذل ةجيتنو .ةيمانلا

مكحلا لاجرب هتاقالع يف ديدشلا رذحلاب مستي ًاجهن جهنو ةيسايسلا تاطاشنلا
ماكحألا ةغايصو سانلل مالسإلا ميلعتل هتقو سرك دقف ىرخأ ةيحان نمو .نييومألا
.ةينيدلا لكاشملا نأشب ةيعرشلا

لاق يذلا وهو ،دهزو ىوقت ةايح رباج شاع دقف ،هتايح ةقيرطل ةبسنلابو
ةلحارو ،ةنمؤم ةجوز :يل اهحنم دقو ،ءايشأ ةثالث يبر نم تبلط« :ةرم تاذ

هتورث نع هباحصأ ىلإ مل ثيدح يفو .) (»مويب ًاموي ًافافك الالح ًاقزرو ،ةحلاص
لاقو .)2(»نيد يلع سيلو مهرد يدنع سيل ،ينم ىنغأ دحأ مكنم سيل« :لاق
اناتأ موي تاذو ؛انعماجيف انيتأي نأ ديز نب رباجداتعا دقل« :هنييعنب جاجحلا
تمعنو اهيف تبصأف :لاق ،ةنس نوتس يلجأ نم ىضم :لاقو ًاميدق ءاذح يذتحي
هنأ نيريس نب دمحم نعو .)3(»هتمدق ًاريخ الإ هلك كلذ نم يلع زعا نآلا يلعنف
ًاعرو ناك هنأ كلذب ينعي وهو »مهاردلا دنع ًاملسم ناك ًارباج هللا محر :لاق
.رباج ةايح يف ناتسيئرلا ناتفصلا امه ىوقتلاو ةطاسبلاف ؛)٧(ًايقت

اذه يف ةزراب ةيصخش هنم تلعج ةنسلابو نآرقلا ريسفتب ةعساولا رباج ةفرعمو
فصوي وهو ؛ماع هجوب ةلوبقم لوسرلا ثيداحأل هتياورو ،ملعلا نم ناديملا
هتعن يذلا يليصألا وه كلذل ديحولا ءانثتسالاو .نيثدحملا لبق نم )5(»ةقثلابا

.21 ،راغشل حاكن باتكب ةقحلم ةطوطخم ةيضابإلا تاياور )1(
.هسفن ردصملا )2(

1 ،تاقبط ،دعس نبا )3( 8 0 8 ،ةيلح ،ميعن وبأ ؛7/ 8 /3.

1 ،تاقبط ،دعسنبا )4( 8 7 8 ،ةيلح ،ميعن وبأ ؛7/ 8 /3.

3 ،بيذهت ،رجحنبا )5( 8 /2.
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هبالط ىلإ ةفاضإلابو .)اذاذه هيأر ينالقبعلا رجح نبا درو »فيعضلا« ثدحملاب
هنم نوبلطي هيلإ نوتأي سانلا ناك دقف ،هقفلاو ثيدحلا هيلع اوسرد نيذلا نييداعلا

ةروص ىلع ًابوتكم ءارآلا هذه ضعب ناكو . ةينيدلا اياضقلا صوصخب ةيعرشلا مءارآ

ًاملع سانلا رثكأ هنأب فصوي ناكو ؛ةرصبلا جراخ ءاقدصألا نم هيلإ ةلسرم ةلئسأ
نأ ريغ ،ةباتك ةيعرشلا هءارآ اولجسي نأ هبالط نم ريثكلا داتعاو .)(ايتفلا لقح يف

،كلذ نولعفي ه بالط نأب ملع نيحو ةقيرطلا هذهب هئارآ نيودتل ًاديؤم نكي مل ًارباج
نأ ىلع .)3(»ادغ اهنع عجرأ دقو ءازآ ينع نوبتكي ،هلل انإ« :هلوقب كلذ ىلع قلع
ىلإ هملغ لقن دقو .هبآلط لبق نم ،كلذ مغرب ،تنود هتاياورو هئارآ ةيبلاغ
لاثمأ ةيضابإلا هبألط هنؤد ام ىلع ةينبم ةيساسألا ىلوألا :نيتانق ربع ةيلاتلا لايجألا

،ناهدلا حلاص حقن يبآو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ،بئاسلا نب مامض

مهنيبو ،ةيضابإلا ريغ هبالط هنةد ام ىلع ةمئأق ةيناثلاو ؛مهاوسو ،جرعألا نايحو
ينايتخسلا بويأو ،يسودسلا هماعد نب ةداتقو ،مره ن ورمعو ،رانيد نب ورمع
.)*(نورخآو

:ركذن ،هتاياورو رباج ىواتف اهيف تنود يتلا ةيقابلا لامعألا نمو

نب عيبرلا نع ،ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ اهاور :مامض تاياور )1
. )2 (ديز نب رباج نع مامض نع ،بيبح

نب عيبرلا اهاور ثيداحأ ىلوألا ةجردلابمض دقو :بيبح نب عيبرلا دنسم )2
.)ة(دز نب رباج نع مامضو ،ةديبع يبأ نع يديهارفلا بيبح

.39/2 ،قباسلا ردصملا )1(
6 ،ةركذت ،يبهذلا )2( 2 .86/3 ،ةيلح ،ميعن وبأ ؛1/

1 تاقبط ،دعس نا )3( 8 1 .64 ،صخلم ،مزح نا ؛7/

9 ،ةيلح ،ميعن وبأ )4( 0 .62/1 ،ةركذت ،يبهذلا ؛3/
تاساردلا ةلجم ،ايقيرفإ يلامش نم ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصو :فلؤملل رظنا )5(

.67 5٦1٩١،ةيهاساا

.)هيلي امو 150( يلي ام رظنا )6(
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.هعابتأو هئاقدصأ ضعب ىلإ ةلسرم هيواتف ضعب اهيفو :رباج »تاباوج« )3

:ًاضيأ ةيلاتلا لامعألا كلانه نأ ىلع ،ةيضابإلا تانودمنم اهلك هذهو

.رباج نع ًالقن ،جاوزلا صوصخب ًاماكخأ مضي وهو :حاكنلا باتك - 1

باتك ةطوطخم يف هدوجو نكل ،باتكلا اذه ىور يذلا وه نم لهجن انلزالو
فلؤم لبق نم هتياور لامتحا ىلإ ريشي زيزعلا دبع نب هللا دبعل »راغشلا حاكنا

.)؟(هسفن »راغشلا حاكن باتكا

مره نورمع نعيمرخل بيبحيبأ :نب بيبحهاور :)2(ةالصلا باتك- 2
.)3(ديزنبرباجنء

نيمسقلا يف ناتذوجوم .،مره نب ورمعورانيد.نب ورمع نع ناتياور -3
لوانتت ىواتفو ثيداحأ امهيفو .)؟(»ةداتق. لاوقأ باتك. نم سداسلاو سماخلا
هثيداحأو هيواتف بناج ىلإ ،ةالصلاو ،ةاكزلاو ،جاوزلا عيضاوم ىلوألا ةجردلاب
. )5 (ةداتق ةطساوب هنع ةلوقنملا

مث ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ةزوح يف تناك رباج بتك نإ لاقيو

هنبا مث ،ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ ىلإف ،بيبح نب عيبرلا ىلإ تلقتنا
. )٢(ةكم يف تخسن هنعو ،بوبحم نب دمحم

نم ًاريبك ًاباتك عمج هسفن ًارباج نإ نييضابإلا نيخرؤملا ضعب لوقيو
تناك ناويدلا نم ةخسن نإو ،نيز نرباج ناويدب فرعي ىواتفلاو ثيداحألا
0 8/ه170( ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلا ةبتكم يف ةدوجوم 9 - 7 2 لاقيو .)6

. 67 ،ًاقباس روكذم ردصم »ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصو فلؤملل رظنا )٦(

1،صيلي ام رظنا )2( 5 1.
. 67 ،ًاقباس روكذم ردصم ،»ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا بفضو« فلؤملل رظنا )3(

1 ،بيذهت ،رجحنبا رظنا ،بيبحيبأ نب بيبحةريسل )4( 8 0 /2.
6( يلي امرظنا )5( 1 - 1 6 0(.
.120 ةطوطخم ،ريسلا ،ينايسولا )6(
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خسن نم نكمت رصن نب )جرف( ثافن ،هسوفن لبج يف يضابإلا ملاعلا نإ ًاضيأ

لبجلا مكاحل ضراعملا وهو ،ًاثافن نكل ،هسوفن لبج ىلإ هب ءاجو ناويدلا
نم ]ةوعدلا لهأ[ هموصخ نكمتي ال يك ناويدلا ةخسن فلتأ ،ةيمتسرلا ةمامإللو
ىلع ىلوألا ةجردلاب ماق يضابإلا هقفلا نإف لاح يأ ىلعو .)٦(اهيلع لوصحلا

ةديبع وبأ لاقو .نييضابإلا هبالط ىلإ رباج اهاور يتلا ىواتفلاو ثيداحألا ساسأ

الولو .لاضوهف هقفلا يف مامإ هل سيل ثيدح بحاص لكا :ةميرك يبأ نب ملسم

. )2(»انللضل ديز نب رباجب انيلع نم ىلاعت هللا نأ

ةقالع هل نكت مل ًازباج نأ اوتبثي نأ نييضابإلا ريغ ءاملعلا لواح دقلو
هذه لثم ركنأ هسفن ًارباج نأ ىلع ةلالدلل ىورت ةقلتخم صصق كلانهو ؛ةيضابإلاب
نإ رباجل تلق« :لاق هنأ ةرزع نع دنه يبأ ندوادو ةداتق لقن دقو .)^(ةقالعلا
دنه نإ لاقي كلذك .) (»مهنم هللا ىلإ أربأ« :لاقف .»مهنم كنأ نومعزي ةيضابإلا
ملعأ امف ،يمأ ىلإو يلإًاعاطقنا سانلا دشأ ديز نب رباج ناكا تلاق بلهملا تنب

يناهن الإ لجو زعهللا نع يندعابي ًائيش الو ،هب ينرمأ الإ هللا ىلإ ينبرقي ناك ًائيش

. )5(» . .اهب ينرمأ الو طق ةيضابإلا ىلإ يناعد امو ،هنع

ثالث ىلإ اهفينصت يدؤي نأ ةقباسلا تامولعملل قيقدلا صحفلا نأش نمو

٠ تاعف

يفو .ةيضابإلاب ةقالع ةيأ اهيف ركني ،رباج نع ةلوقنم اهنأ ركذي تامولعم - 1
اهلقن دقو ،ةيضابإلا ريغ رداصملا يف الإ ركذت ال يتلا تامولعملا يتأت ةئفلا هذه

1 ،يمالسإلا برغلا راد .ط[ أ32 -أ31 ةطوطخم ،ريسلا ،ايركز وبأ )٦( 4 6  - ؛]142 
1 ةطوطخم ،تاقبط ،ينيجردلا 4 2 - 8 ،يالط .ط82  2  - - 47 يلي ام رظنا ؛81   146.

ةطوطخم ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؛37 ةطوطخم لئاسم ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ )2(
. 47 1

1 ،تاقبط ،دعم نا )3( 8 2 - 1 8 1 8 ،ةيلح ،ميعن ويأ ؛7/ 9 /3.
181 ،ًاقباس روكذم ردصم،دعسنبا )4( /7.
.89/3 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ميعن وبأ )5(
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شارف ىلع وهو يفنلا اذه نلعأ ًارباج نأ معزي امهالكو .ةرزعو ينانبلا تباث
رداصملا يف ةروكذم يرصبلا نسحلا ةقفرب رباجل ينانبلا تباث ةرايز نإ مث .توملا
،ارباج نأ دكؤتو رداصملا عيمج يف ةدراو يهو آلعف ترج دقلو .ًاضيأ ةيضابإلا
ًايراوتم كاذنآ ناك يذلا يرصبلا نسحلا ىري نأب ىنمت ،توملا كشو ىلع وهو
ءاجو رباج ةبغر نسحلل ينانبلا تباث ركذ دقلو .جاجحلا نم ًافوخ راظنألا نع
هللا الإ هلإ ال لق :رباجل نسحلا لاق ،هادهاش نيحو .رباج لزنم ىلإ ًارس امهالك

كبر تايآ ضعب يتأت مويو ،ديعس ابأ اي :رباج هيلع درف . »هللا لوسر ًادمحم نأو
مث .)٦(هآريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن عفني ال

نسحلا لاق كلذ عامس دنع .»رانلا ىلإ حاورو ودغ نم هللاب ذوعأ« :لوقي فدرأ
.)2(»ملاعلا هيقفلا هللاو اذه« :ًاقلعم

لأس نسحلا نأب ةفاضإلا امأ : ةياكحلا هذه يورت يتلا رداصملا قفتت انه ىلإ
نع ًالقن هدحو دعس نبا ريغ اهوري ملف ةيضابإلاب هيأرو ،رهنلا لهأب هيأر ًارباج
: بابسأ ةدعل ةحيحص اهرابتعا نكمي ال ةفاضإلا هذه لثم .ينانبلا تباثو ةرزع

ةياكحلا هذه تركذ ةيضابإلا ريغ رداصملا اهيف امب ،رداصملا ةيبلاغ نإ-أ
نإ مث .رهنلا لهأ وأ ةيضابإلا نم هفقوم نع ملكت ًارباج نأ ركذت نأ نودب
مل ًارباج نأ ،هالعأ تدرو امك نسحلاو رباج ةثداحم ىور نأ دعب ،دكأ يروطغبلا
.مالك يأ كلذ دعب فضي

لئاسملا هذه صوصخب اميسال ،داقتعالا اذه دقتعي رباج ناك اذإ -ب
.توملا كشو ىلع حبصي نأ لبق هنع ًافورعم نوكي نأ يغبني ناك كلذ نإف ،ةمهملا

ىلع ةلئسألا هذه لثم حرطل ًالعف ةمئالم تناك ةبسانملا نأ ودبي ا-ج
.رباج

1 ،ماعنألا ةروس )1( 5 8 /6.
ةطوطخم ،ريسلا ،يروطغبلا ؛20 ،راغشلا حاكن باتكب ةقحلم ةطوطخم ،ةيضابإ تاياور )2(

.199،تاقبط،ينيجر ،4
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١ . 1 رباجل نوكت نأ اهيف نوفني ةنسلا ءاملعلا نع ةلوقنم تامولعم كلانهو -1

ىلإ ةبوسنملا كلت ىلإ ةفاضإلاب ،تامولعملا هذه لثم .)٦(ةيضابإلاب تاقالع ةيأ

حمست ،ودبي ام ىلع ،ةيضابإلاب ةقلتخم ةقالع ةيأ هراكنإل ةبسنلاب ،هسفن رباج
دعاوقلل ًاقفوو .رباج اهيوري يتلا ثيداحالا لوبقب ةنسلا لهأ نم ثيدحلا ءاملعل

»عدبلا« لهأ نع ىورت يتلا ثيداحألا نإف ،ةنسلا نيثدحملا ضعب اهعضو يتلا

فاك اذه نإف ،ًايضابإ وا ،ًايجراخ وأ ،ًايعيش صخشلا ناك اذإف .ةلوبقم تسيل

ضعب لبق نم ةقلتخم ًافنآ ةروكذملا تامولعملا نأ دقتعي كلذلو . ) (هحيرجتل

.ةيضابإلا ةمهت نم رباج ةئربت دصقب ةنسلا نيثدحملأ

يبنت بلهملا تنبدنهل ربخ ىلع دمتت تامولعملا نم ةلياثلا ةقبطلاو — 11 . ب

نأكًارباج نأل ،حيحص اذه لعل . )3(آدبأ ةيضابإلا ىلإ اهعدي مل ًارباج:نأ هيف

نالمعتسي انوكي مل تاذلاب ةيضابإلاو نييضابإلا يحلطصم نإ مث ،مالسإلا اهملعب
يحلطصم نولمعتسي وناك امهنم ًالدبو .رباج ةافو دعب ىتح لثاوألا .يييص الا ني

.،نيملسملا ةعاًامجت و ،نبملنملا«

ض هدقن ئ ىذع ١دامتخا ركذ يذالق٠علا رجح ض ٠زإف ٤ىرخأ ةييب سو ٦ ج

نيح ،يرعشألا نسحلا وبا ركذو ) (آيضابإ ناك ديز نبررباج نا ،يجابلا ؛ءافعضإ

نب رباج فلسلا نم نوعديو« ،مهيلإ نييضابإلا مض دقو ،جراوخلا تادقتعم ددع
له :وه انه لاؤسلاو .) (ديدحلا يبأ نب هيوري هسفن يأرلا اذه نإ مث .)5(،ديز

رباج هبعل رود يأو ؟ديز نبرباج نمز يف مسالا اذهب ةيضابإ ةكرح كلانه تناك

ةيمالسإلا ةمألا غاضوا ركذن نا بجي نيلاؤسلا نيذه ىلع درللو ؟ةكرحلا كلت يف

/ 181 ،تاقبط،دعننبنا )1( 7.

-195 ،ثيدحتل دعاوق ،يمساقلا )2(  1 9 2.

9 ،ةيلح،ميعن وبأ )3( 8 /3.

3 ،بيذهتلا بيذهت ،رجحنبا )4( 9 /2.

.109 ،رتير قيقحت ،تالاقم ،يرعشألا )5(

/ 76 ،ةغالبل جهن حرش،ديدحلا يبا نبا )6( 5.
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؛٠٠, :نيوانع ةثالث تحت ؛كاننآ

ي ٠٠٠- - - ا .مهراصنأو ةطلسلا يف اوناكنيذلا ةيمأ ونب -ا

.بلاط يبا نب يلع ةعامج وأ ةعيشلا - ب

خررد ٤ :نيتنف ىلإ مسقت نأ نكمي ةثلاثلأ ةغامجلاو - ج

يسايس طاشن يا نع اوعنتماو لازتعال اورآنبذلا كئلوأ-1

اودارأو ،ةينيد ريذاحمل ،ًاعم ةعيشلاو نيومألا ديأت اوضفر نيذلا كنلوا - 2
نورخآلا ةمكحملاو ،ناورهنلا ةكرعم نم اوجن نيذلا يأ - نيمكاحلا مه اونوكي نا

نمو .يومألا مكحلل ءادشأ نيضراعم اوناك مهنكل ،يلع ةبراحم اوضفر نيذلا
.زيدح نب ساذرم لالب ابأ ركذن ناورهنلا ةكرعم نم تجن يتلا ةزرابلا تايصخشلا
ًاقفوو . ) (ديز نبرباجل ًابرقم ًاقيدص ناك لالب ابأ نإ ةيضابإلا عجارملا لوقتو
ركذيو .)٤(رباج ةقفاومب ةيمأ ينب ىلع لالب وبأ راث دقف نييضابإلا ءاملعلا ضعبل
.)2(هيلإ مضني يك ديز نبرباج ثح هنأو لالب يبأ ةركف تناك ةروثلا نا نورخآ

اودجو يبسارلا بهو نب هللا دبعمهمامإ ةافو دعب ،ةمكحملا نإ لوقلا نكمي انهر

عساو ملع وذ ،بهو نب هللا دبغ ةليبق نم يدزأ وهو ،يعيبطلا مهدئاق رباج يف
هعابتأ هدصق ينيد ميعز نم رثكأ نكي مل هنإف يصخشلا يأر يفو .ةنسلاو نآرقلاب
ةلحرملا يف هتدايق نكت ملو ،ةينيدلا نوزشلاب قلعتت ةلئسأ حرطلو ،مالسإلا ملعتل

يف ميظنتلا ةصرف اهل حاتتل ،ةيحان نم ،نكت مل ةئفلا هذه نأل ،ةيلاعف تاذ ىلوألا
،ىرخأ ةيحان نم ،اونوكي مل نييومألا نألو .ةحضاو ةيسايسو ةينيد ةكرح
ينعي نأ نكمي ةدايقلا هذه لثم نالعإ نأل ،ةدايقلا نم عون يأ روهظب نوحمسي
رخآ ببس كلانهو .ةوقب هنومواقي نويومألا ناك ام وهو ،ةديدج ةفالخ نالعإ

6ريس،يخامشلا )1( .54 ،صمدقت ام رظنا ؛7

8 ؛دلجم ةطوطخم ،ةعيرشلا سوماق ،سيمخ نب ليمج )2( ؛عوضوملاب قلعتت يتلا ةحفصلا ،8
.38 ةطوطخم ،حابصملا ،يشيقرلا ؛43 ،ةيفاشلا ةلاسرلا ،بطقلا

.3 ةطوطخم ،ريس ،يروطغبلا )؟(
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رباجل نوكت نأ اهيف نوفني ةنسلا ءاملعلا نع ةلوقنم تامولعم كلانهو - 11 ، ,
ىلإ ةبوسنملا كلت ىلإ ةفاضإلاب ،تامولعملا هذه لثم .)٢(ةيضابإلاب تاقالع ةيأ
حمست ،ودبي ام ىلع ،ةيضابإلاب ةقلتخم ةقالع ةيأ هراكنإل ةبسنلاب ،هسفن رباج
دعاوقللًاقفوو .رباج اهيوري يتلا ثيداحألا لوبقب ةنسلا لهأ نم ثيدحلا ءاملعل
،عدبلا« لهأ نع ىورت يتلا ثيداحألا نإف ،ةنسلا نيثدحملا ضعب اهعضو يتلا
فاك اذه نإف ،ًايضابإ وأ ،ًايجراخ وأ ،ًايعيش صخشلا ناك اذإف .ةلوبقم تسيل
ضعب لبق نم ةقلتخم ًافنآ ةروكذملا تامولعملا نأ دقتعي كلذلو .)2(هحيرجتل
. ةيضابإلا ةمهت نم رباج ةئربت دصقب ةنسلا نيثدحملأ
يينتبلهملا ننبدنهل ربخ ىلع دمتعت تامولعملا نم ةنلانلا ةقبطلاو —اا . إ٠

تاكًارباج نأل ،خيحص اذه لعل . )3(آدبأ ةيضابإلا ىلإ اهعدي مل ًارباج:نا ميف

نالمعتسي انوكي مل تاذلاب ةيضابإلاو نييضابإلا يحلطصم نإ مث ،مالسإلا اهملعب
يحلطصم نولمعتسي اوناك امهنم ًالدبو .رباج ةافو دعب ىتحت لئاوألا ستيالا ن٦
.نيملسملا ةعامجا و:؟نبملسملا«
نم سقن م ىلع اداتما ركذ ينالقسلا رجح نب نأن ؛ىرخا ةيحب .سو .;

نيح ،يرعشألا نسحلا وبا ركذو )٧(ًايضابإ ناك ديز نبرباج نأ ،يجابلا ؛ءافعض!
نبرباج فلسلا نم نوعديو« ،مهيلإ نييضابإلا مض دقو ،جراوخلا تادقتعم ددع
له :وهانه لاؤسلاو .)٥(ديدحلا يبأ نبا هيوري هسفن يأرلا اذه ذإ مث )5(اديز
رباج هبعل رود يأو ؟ديز نب رباج نمز يف مسالا اذهب ةيضابإ ةكرح كلانه تناك
ةيمالسإلا ةمألا غاضوأ ركذن نأ بجي نيلاؤسلا نيذه ىلع هرللو ؟ةكرحلا كلت يف

1 ،تاقبط،دعنبا )1( 8 1 /7.

-195 ،ثيدحتلا دعاوق ،يمساقلا )2(  192.

.9/3،ةيلح نوبأ )3(
39،بيذهتلا بيذهت ،رجحنبا )4( /2.
.109 ،رتير قيقحت ،تالاقم ،يرعشألا )5(

.76/5 ،ةغالبل جهن حرش ،ديدحلا يبأ نبا )6(
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:نيوانع ةثالث تحت ،كاذنآ

. مهراصنأو ةطلسلا يف اوناك نيذلا ةيما ونب -ا

.بلاط يبا نب يلع ةعامج وا ةعيشلا - ب

:نيتئف ىلإ مسقت نأ نكمي ةثلاثل ةعامجلاو - ج

. يسايس طانن يا نع اوعتماو لازتعال اورنآ نيذلا كنلوا - ٦

اودارأو ،ةينيد ريذاحمل ،ًاعم ةعيشلاو نييومألا دييأت اوضفر نيذلا كئلوأ - 2
نورخآلا ةمكحملاو ،ناورهنلا ةكرعم نم اوجن نيذلا يأ - نيمكاحلا مه اونوكي نأ

نمو .يومألا مكحلل ءادشأ نيضراعم اوناك مهنكل ،يلع ةبراحم اوضفر نيذلا
.ريدح نب ساذرم لالب ابأ ركذن ناورهنلا ةكرعم نم تجن يتلا ةزرابلا تايصخشلا
ًاقفوو . ) (ديز نب رباجل ًابرقم ًاقيدص ناك لالب ابأ نإ ةيضابإلا عجارملا لوقتو
ركذيو . ) (رباج ةقفاومب ةيمأ ينب ىلع لالب وبأ راث دقف نييضابإلا ءاملعلا ضعبل
.)٥(هيلإ مضني يك ديز نبرباج ثج هنأو لالب يبأ ةركف تناك ةروثلا نأ نورخآ

اودجو يبسارلا بهو نب هللا دبعمهمامإ ةافو دعب ،ةمكحملا نإ لوقلا نكمي انهو

عساو ملع وذ ،بهو نب هللا دبغ ةليبق نم يدزأ وهو ،يعيبطلا مهدئاق رباج يف
هعابتأ هدصق ينيد ميعز نم رثكأ نكي مل هنإف يصخشلا ييأر يفو .ةنسلاو نآرقلاب
ةلحرملا يف هتدايق نكت ملو ،ةينيدلا نوؤشلاب قلعتت ةلنسأ حرطلو ،مالسإلا ملعتل
يف ميظنتلا ةصرف اهل حاتتل ،ةيحان نم ،نكت مل ةئفلا هذه نأل ،ةيلاعف تاذ ىلوألا

،ىرخأ ةيحان نم ،اونوكي مل نييومألا نألو .ةحضاو ةيسايسو ةينيد ةكرح
ينعي نأ نكمي ةدايقلا هذهلثم نالعإنأل ،ةدايقلا نم عون يأ روهظب نوحمسي
رخآ ببس كلانهو .ةوقب هنومواقي نويومأا ناك ام وهو ،ةديدج ةفالخ نالعإ

6ريس ،يخامشلا )1( .54 ،صمدقتامرظنا 7
8 ؛دلجم ةطوطخم ،ةعيرشلا سوماق ،سيمخ نب ليمج )2( ؛عوضوملاب قلعتت يتلا ةحفصلا ،8

.38 ةطوطخم ،حابصملا ،يشيقرلا ؛43 ،ةيفاشلا ةلاسرلا ،بطقلا
.3 ةطوطخم ،ريس ،يروطغبلا )؟(
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مل ماع هجوب ةيمالسإلا ةمألا نأ ًاحضاو ناك ذإ ؛ةيشرقلا ةدايقلا موهفم يف لثمتي
وه اذه لعلو .ةيشرق تناك اذإ ًالإ ةفالخلا ىوتسم ىلع ةدايق ةيأ ىلع قفاوت نكت

نب مللا دبع ىلإ اومضني نأل ةعامجلا هذه نم نيزرابلا ةداقلا عفد يذلا ببسلا

نب هللادبع ناكو .مهءارآ لبقي نأ هنم نيلمآ ،نييومألا هجو يف هوديؤيو ريبزلا
جراوخلا ةكرح ميعز قرزألا نب عفان ةروث نكل ؛)^(ةداقلا ءالؤه نيب ضابإ
ةنف راسم ريغ ًاديدج ًاثدح تءاج ،ةقرازألا ،همسا اولمح نيذلا نيفرطتملا
هجهنو عفان ءارآل ةوقب ًاضراعم رباج ناك دقل .اهب رباج ةقالع ةعيبطو ةمكحملا

،نيكرشم مهوربتعا نيذلا نيملسملا مهيضراعمل ةبسنلاب مهءارآ ضفرو هراصنألو
مهئاسن يبس ىلإ ةفاضإلاب ،مهتاكلتمم نم مهديرجتو مهلتق ةيعرش اوأتراو
يلاتلا شاقنلل ًاضرع ةيضابإلا رداصملا تظفح دقو .رباج هضفر ام اذهو مهدالوأو
لوقيف جراوخلا يتأي رباج ناك :هيف ءاج ؛مامض نع الوقنم ،جراوخلاو رباج نيب

ةءاربلا هللا مرحو ؛معن :نولوقيف ؟نيدب نيملسملا ءامد هللا مرح دق سيلأ :مهل

نيدب برحلا لهأ ءامد هللا لحأ دق سيلوأ :لوقيف ؛معن :نولوقيف ؟نيدب مهنم
اهب رمألا دعب نيدب مهتيالو هللا مرحو :لوقيف ؛ىلب :نولوقيف ؟نيدب اهميرحت دعب
ديرجت ىلإ كلذبً اريشم( ؟نيدب اذه دعب ام لحأ له :لوقيف ؛معن :نولوقيف ؟نيدب
نكميو .)2(»نوتكسيف ،)مهدالوأو مهئاسنب كتفلاو مهتاكلتمم نم نيملسملا
ةوطخلا ببسب ةمكحملا ةئف لخاد يدج ماسقنا أدب فطعنملا اذه دنع هنإ لوقلا

مهلماعو ًارافك نيضراعملا نيملسملا ربتعا يذلا قرزألا نب عفان اهذختا يتلا
تناك ءارآلا هذه لك .نيملسملا هئالمز ىلع ًايمازلإ جورخلا لعجو ،نيكرشمك

يبأ ،مهعابتأو ،ةمكحملا ءامدقو ،مهتاسراممو ناورهنلا لها تادقتعمل ةضقانم

لاثمأ ةئفلا هذه يف نيزرابلا ءامعزلا ىلع ًامازل حبصأ اذكهو .هبحصو سادرم لالب

كلذ اوحضوي نأو هءارآ اودقتعا نمم هريغو عفان ةطخ اوضفري نأ رباج نبديز
نيب ضابإ نب هللا دبع ناكو .مهفطعب اوظفتحيل ،تاعومجمو ًادارفأ ،عيمجلل

5 ،خيرات ،يربطلا )٦( 6 3 .هيلي امو 5/
. 8 ةطوطخم ،مامض تاياور ،ةرفص نب كلملا دبع ،ةرفص وبأ )2(
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رظتني ةرصبلا عماج يف ناك نيح هنأ ريغ ،عفان ىلإ مامضنالاب اومه نيذلا ةداقلا
هيأر ريغ ،ةالصلا ىلإ ةوعدلا عمسيو ،نآرقلا نولتي مهو سانلل عمتسيو ةالصلا
مهب طالتخالاو نيملسملا نيب ةماقإلا ةيعرشب نمآ»و .)٦(جورخلا ةضراعم ررقو
امك مهراصنأو ناورهنلا لهأ ءارآب نمآ دقف . ) (»لدابتملا حماستلا ساسأ ىلع
،ًارباج نإ لوقلا نكمي انهو . ) (هنع هلاصفنا نلعأو عفان ءارآ ةوقب ضفرو ،هتلصو
ةعامج ءارآل ًانلع ةوعدلاو عفان ءارآ ضفرب ضابإ نبا فلك ،عفان ةروث دعب
نب هللا دبع هبعل يذلا حجانلا رودلا ببسب هنأ عقاولاو .)ةيضابإلا يأ( نيملسملا
مساب نيملسملا نيب تفرعو همسا اهتيلكب ةكرحلا تلمح ،ةلحرملا كلت يف ضابإ
.)*(ةضابإلا

ةكرحلاب ةلعافو ةقيثو ةقالع رباجل تناك هنأ ىلإ ريشت ةديدع ثداوح ةمثو
وضع ةقفرب ةكم ىلإ بهذي نأ داتعا ًارباج نإ لاقيو .ًادج ةركاب ةلحرم يف ةيضابإلا
نباب نايقتلي اناكو ،سيق نب دوسألا ساقفلا وبأ ىعدي »نيملسملا ةعامج نم رخآ

نبا هل لاقف ،هدحو سابع نبا رباج ءاج مساوملا ىدحإ يفو .ةكم يف سابع
هنإو :سابع نبا لاقف ،دايز نب هللا ديبع هذخأ : لاق ؟كبحاص نيأ :سابع
.)٠(»لجأ :لاق ،مهتم تنأ ام وأ :سابع نبا لاقف ،معن :رباج لاقف ،مهتمل
ربنق نايفس وبأ وه نيملسملا ةعامج نم ًاريبك ًاخيش كلانه نأ يخامشلا فيضيو
ةعامج نم رخآ وضع نع تامولعملا ءاشفإ ىلع هلمحل ةدلج ةئام دلجو ذخأ

امو هنم ًابيرق تنكو« :ديز نب رباج لاق ؛مهئامسأب ءاضفإلا ضفر هنكل ،نيملسملا
هنأ ىلع لدي يذلا رخآلا ثيدحلاو ،)5(»هللا همصعف وه اذه لوقي نأ ًالإ رظتنأ تنك

9 ،ليلدل ،ينالجراولا )1( .ب9
.)30 صمدقت ام( ،رظنا ،211 ،٨ 1ن٤ع٧٣2 ٧9٣1540 1٤0ع٨؟2نوسلوكين )2(

4صمدقتام رظنا )3( .اهدعب امو4
- 224 تاقبطلا ،ينيجردلا )4( مهللا :لاق ؟مهنم تنأ ام وأ« :235 ،يالط .ط ،هيفو[ 223 

.96 ،ريس ،يخامشلا ؛اال
.93 ريس ،يخامشلا )5(
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كتفلاب ةيضابإلا نابش دحأ رمأ هنأ وه ةيضلنإلاتكنرجلابةي:وق ةلص رباجل تناك
ىلإ ىدأ امم ةيضابإلا ءاضعأ ضعب ءامسأ ىشفأ ةكرحلاب.قباسوضع وهو ،ةلدرخب
ىلع ناهربك قحال تقو يف ةثداحلا هذه تيور.دقو .)؟(ةاغللايديأ ىلع مهلتق
.)سابإلا عرشلا يف )نيدلا يف نعاطلا( ةضابإلاب ريشي نم لتق يوخو

عباط حوضوب فشكنا ،نيرخآلا جراوخلاو عفان ةروث دعب ،لاح-قأ ىلغ
،نيملسملا ةعامجب وأ ،ةوعدلا لهأب وأ ،ةيضابإلاب دعب اغيف:تفزع يتلا ةئفلا

.اهمامإوأ ةكرحلا هذه سيئررباج حبصأو

نأ انلو ،ةيضابإلا ةكرحلل مامإك رباج جهن ةسارديلإ لقتنن نأ نآلإ اننكميو
- : ةبير تإهاجتا ةعبرا هيفزيمن

عم ةيدو تاقالع ىلع ظافحلاو تاطلسلا عم ينلعمادصيأ بنجت :ًالولسنا

٤٠:)ًةالولا(ماكحتا

.ةيمالسإلا ةمألا نع ةكرحلا ءاضعا لزع مدع :ًايناث

مهنوك نع رظنلا فرصب سانلل ىواتفلاو ثيداحألا سيردتب راربتسالا :ًاثلاث
.ال ما ةكرحلا يف ءاضعا

ضعب ذيفنتب ةكرحلا ةمالس ىلع ةظفاحملا ىلع ًاممصم رباج نأك.امل :ًاعبار ٠٠
ًافقوم ذختا دقف ،ماكحلا ىدل نيلوهجم ةمظنملا دارفأ ءاقبإبو ،آرس هتاطاشن

.رابتعاب رباج ىلإ ةيضابإلا رظنيو .)3(»ةاغطلل« ءابعألا ءامسأ نوشفينممًاددشتم
. )٥(نامتكلا ةلاح ىلع ًالانم رباج ةمامإ ةرتف نرربتعيو ،مهبهذمل مامإ لوا

هنباو نايفس يبأ نب دايز ةيالو ءانثأ يف رباج تاطاشن نع انتامولعم يه ةليلق

:2وتدعاوق،يلإطيجلا )1(

.)239 ،نت،يليتام:رلنأ( )2(
.ًالثم ،ةلدرخلةبننلابلعفامك )3(

،ةيرجح ةعبط( ،ديحوتلا ةديقع ،ينوانجلا ؛54 ،ديحوتلا ةديقع ،غيمج نب:هزتع )4(

. 20 ، ) 1325
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لتق دقو ،ةرتفلا كلت يف داهطضالا تهجاو .ةكرحلا نأ عمو .دايز .نب هللا ديبع
يبأ لثم نورخآنجسو ،ةورع هقيقشو ،لالب يبأ لثم ،رباج نم نوبرقم .ءاقدصأ

.ةلماعملا هذه لثم هجاوً ارباج نأ ىلع ةدكؤم تامولعم دجوت ال هنإف ربنقو ،ساقف
دهعلا كلذ يف انل عفنأ ءيش قبي مل« :لاق ًارباج.نأ ةيضابإلا رداصملا. تردقو,
ةوشرلا مادختسا دح غلب ًارباج نإف اذكهو . ) (:ةوشرلا ألإ - هللأديبع ذهعب
. .راصنأبو هب ةاغطلا هلزني داهطضا يا بنجيل

هبتاك ربع هعم ةبيط تالم ىلع رباج ظفاح ،جاجحلا مكح ءانثأ..يفوم
نم ،هبرإقأ مهو ،بلهملا ونب ناك . )2(رباجل ًابرقمً اقيدص ناك يذلا ملبم نب ديزي

ةطبآر نم مهألا نأ ىلع.ةبيط تاقالع اهعم رباج ماقأ يتلا ةيوقلا تالئاعلا نيب
مهنقليو مهروزي نأ داتعا ذإ . .هتلئاعل ينيدلا ملعملا ناك ًارباج نأ وه ىبرقلا
كلانه ةيقابلا رباج لئاسر نمو .)3(»حلاصلا لمعلاب مهرمأي »و مالسإلا ميلاعت
دبع ىلإ اتلسرأ اهنم ناتنثا .بلهملا ةلئاع دارفأ نم لئاسر ىلع ًادر اهلسرأ ثالث
نمو .بلهملا ةجوز ،ةيريشقلا ةرمض تنب ةريخ ىلإ ةثلاثلاو بلهملا نب كلملا

ةيمسر بصانم يف سانأ عم تالامتا ةدع رباجل تناك هنأ ظحلن ىرخألاهتالسارم
هلأسي رباج ىلإ ةلاسر هجو يذلا ةملس نب نامعنلا ءالؤه نمو .ةفلتخم عقاوم يف

ةبيرضكو جارخلا ةبيرضك مزاللا يلاملا غلبملا عمج نم نكمتي ثيحب هتحيصن
ميلاعتلا فلاخي امب فرصتي نأ وأ ،ةيعرلا ىلع روجي نأ ريغ نم ةيامحلا
تامولعم ةيضقلا هذه لوح نامعنلا ىلإ رباج اههجو يتلا ةلاسرلا يفو .ةيمالسإلا

ةيامثالث لصأ نم هنأ ىلع ةلالدو ،بئارضلا عمجل ةعبتملا لئاسولا نع ةفيرط
دايسأ( نيقاهدلا يقابلا ذخاي اميف ،ةياملا نود وه ام ألإ لاملا تيب لضي ال ،مهرد

دقو ،راسي نب ديزي ىعدي رخآلا صخشلاو .-)*(بئارغلا اوعماجو )نيعرازملا

.189 ةطوطخم ،ةداتق لاوقأ )1(

.74 ،ريس،يخامثلا )2(
:8/3،ةيلح،نوبأ )3(

.31 ةطوطخم ،)فلؤملا( يقيقحت ،رباجتاباوج ،ديزنب رباج )4(
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نامع يف زكارملا ضعب نع الوؤسم نيع هنأ اهيف هغلبي رباج ىلإ ةلاسر لسرأ
تناك نيذلا نيرخآلا نامع لهأ نمو .)٦(اياضقلا نم ددع لوح هيأر هنم بلطيو
رباج ىلإ ةلاسر هجو يذلا وهو )ديسأ وأ( ديسآ نب كلام كلانه رباجب تالص مهل

يف ءاج امك ،كلذ ىلع رباج قفاوو ؛نامع نم هل ةقان ءارش هيلع اهيف ضرعي
.)2(ديسأ نب كلام ىلإ هنم ةلاسر

رباج ناك ،ةيئانلا ةنكمألا كلت يف هئاقدصأ ىلإ ىواتفلا هيجوت ىلإ ةفاضإلابو
لك هل اوركذي نأو ،مهنادلب يف عاضوألا لوح ريراقتب هيلإ اوثعبي نأ مهنم بلطي

. )3 (اهيف ثدحي ءيش

تاذ تالئاعبو ،نيذفان سانأب ةعساولا تالاصتالا هذه نأش نم ناكو
.هنم فسوي نب جاجحلا رذح ريثي نأ ،رباج فراعمل ماعلا ريدقتلا اذهو ،ةناكم
ضفر ًارباج نأ ريغ ،ءاضقلا بصنم هيلع ضرعو هبناج ىلإ هليمتسي نأ لواح دقف
هتضراعم ةريثك تالاح يف رهظأ ًارباج نإ ةيضابأ رداصم لوقتو . ) (ضرعلا اذه
نعل« :لاق يبنلا نأ هل ًالئاق جاجحلل ملق ميلست ضفر ًارباج نإ لاقيو ؛جاجحلل
. ) (»ملق دمب ولو مهناوعأ ناوعأو مهناوعأو نيملاظلا هللا

ءوضولا يف نيفخلا ىلع حسملا ةلأسم ىلع جاجحلا قفاوي نأ ضفر كلذك
هللا لوسر حسمي له :مهتلأسف ،ةلي هللا لوسر ةباحص نم ةعامج تكردأ :لاقو
.)6(ال :اولاقف؟هيفخىلع

ام اذه ،هراصنأو هئاقدصأب هتالاصتا يف ًاظقيتم ،ًارذح هسفن رباج ناكو
ىطعأو هلئاسر نم سمخ فالتإ بلط ذإ ،هتالسارم نم حوضوب هظحالن نأ نكمي

.22 قبانا ردملا )1(
.3ق دصملا )2(

.24قباسلا ردصملا )3(

.74 ،ريس ،يخامشلا )4(
.أ108 ،ليلدلا ،ينالجراولا )5(
1 ،دنسم ،بيبحنب عيبرلاً اضيأ رظنا ؛39 ،هبوجا ،نوفلخنبا )6( 6 - 1 5 /4.



ءامدق دحأ ،ورمع نب ثراحلا ىلإ هتلاسر يف )أ( - اهنم ثالث يف كلذل بابسألا
نأ بحأ ال دالب يف كنأ ،هللا كحلصأ ،ملعا :رباج بتك ،)1 (ةفوكلا يف ،عابتألا,
. ) (كل هتبتك امم ءيش يأ لقنت ال كلذلو يمسا اهيف ركذت

نبديزي ةفالخ ءانثأ يف يفوت ثراحلا نأل دايز دهع يف عقو كلذ لعلو
ام يل بتكا :رباج بتك ،بلهملا نب كلملا دبع ىلإ هتلاسر يف )ب( .ةيواعم
وه هاشخن يذلاو ،انعضو فرعت كنإ ؛هب قثت نم عم ًارس يل هلسراو هجاتحت
هب انل ببست دق امب رطاخت ال كلذلو ،انئاذيإل بابسأ نع نوثحبي نيذلا كئلوأ
.)3(»كرومأ هللا حلصأ .انلاوز

متنأ :يلي امب )ماكحلا( ءارمألا نوؤش رباج فصو ىرخأ ةلاسر يفو
عيمج نإ . ) (»اندض راذعأ نع نوثحبي مهو ؛مهاشخن اننأ ؛ءارمألا نوؤش نوملعت
،ماكحلا ،ءارمألا فاخي ًامئاد ناك ًارباج نأ نيبت تامولعملا نم تافطتقملا هذه
.هتاطاشن يفً ارذح ناك هنأو

هنأل هلل هركش نع رباج ربع ،بلهملا نب كلملا دبع ىلإ هلئاسر ىدحإ يفو

مكل رهظي نأ ىلإ« هيمحيو هذقني يك قلاخلا ىلإ لسوتو ،هاقوو كلملا دبع ىمح
نأ لمتحيو .) (»انءادعأ قحسيو ،ءادعس انلعجي ام اننوؤشو مكنوؤش يف انلو
.جاجحلا ىلإ ريشي ةريخألا تاملكلا هذهب ناكً ارباج

جاجحلا نأ لمتحيو .مهنجسو مهلقتعا ،بلهملا لآب جاجحلا مدطصا املو
ةيأ مدقي نأ عيطتسي أل ثيحب )٧(نامع ىلإ ؛ةريبه ،هيديؤم دحأو ًارباج ىفن

تايصخشلا نم ةثالث نجسو جاجحلا لقتعا ةرتفلا هذه يفو . بلهملا لال ةدعاسم

.105 ،راصمأل ءاملعريهاشم ،نابحنبا )1(

.15 ،تاباوج ،ديز نب رباج )2(
:40،قب دصملا )3(

.33 ،قباسلا ردصملا )4(

.37 ،قباذا ردسا )5(

.81 ريس ،يخامشلا )6(
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هيم كلذ .) (ةملس وبأو ،مامضو ،ةديبع وبأ مهو ،ةيضابإلا ةكرحلا يف ةزرابلا

دهعيف ،هسفن رباج مهيف نمب ،ةيضابإلا ةكرحلا ةداق هجاو يدج عمق لمع لوأ
وحن هتسايس رييغت ىلإ جاجحلا عفد يذلا سيئرلا ببسلا نأ رهاظلاو .جاجحلا
بنسب- ،جاجحلا نأ لوقلا نكمي انهو .بلهملا لآ عم هعارص وه ةيضابإلا
هدض .ام لمعب موقي دق ًارباج نأ نظ ،ةلئاعلا هذهو رباج نيب ةيوقلا تاقالعلا
اله.زيسفتل رخآ ببس يأ ىلإ ةراشإلا نكمت ال ،كلذ ىوس و .بلهملا لآ ةدعاسمل
اةنكمت بلهملا لآ نأ ًالإ .ةيضابإلا ةكرحلاو رباج وحن جاجحلا ةسايس يف رييغتلا

هنم اولانو ،قشمد يف كلملا دبع نب ناميلس ىلإ ءوجللاو نجسلا نم برهلا نم
9 ةنس يفوت ًارباج نإ نولوقي نيذلا ةياور ىلع ءانبو .)2(ةيامحلا هنإف ،711 /ه3
لبق .نف بلهملا لآ وحن يدولا فقوملا ببسب ةرصبلا ىلإ داع هنأ لمتحملا نم
كلملا دبع نب ديلولاو ناميلس

يذلا مهال رودلا نا ىلع ؛ةماعلا هناطاننو رباج ةسايس نع نجوم وه كلذ
: . يضابإل بهذملا هقف ىسيسأتبو ،يمالسإلا هقفلا يف هماهسإ ناك رباج هبعل

ضعبو ةينآرقلا تايآلا نن ًاددع ظفحي نأ مدسم لك ىلع ضورفملا نم
تابجاولا نم اهريغو ةالصلاك ةينيدلا تابجاولاب موقي يكل ةتوبنلا ثيداحألا
ةديدج زكارم ءوشن ىلإ ،عيرسلا اهعسوتو ةيمالسإلا ةمألا روطت ىدا دقو .ةينيذلا

ةسيئرا زكارملا هذخ دحأ ةرصبلا ةنيدم تناكو .ةباحصلا نم تاعامج اهيف :ترقتسا
تحبصأ ام ناعرن مث ،ةيركسع ةدعاقك باطخلا نب رمع ةفالخ ءانثأ ي̂فتأشن ذإ

ددعب ىقتلا انهو ،رباج أشن ةنيدملا هذه يفو .مالسإلا يف ةيركفلا مضاوعلا ىدخإ
ةقبط تأشنو .مالسإلا نيد سانلا ميلعتل نيقاوت اوناك نيذلا ةباحصلا نم ريبك

نيذلا يناثلا نيجلا مهو ،ةباحصلا يعبات نم ةفلؤم يمالسإلا عمتجملا يف ةديدج
اوملعو ،نيدلل ةاعد اوحبصأو »ةباحصلا« مهل اهمدق امك مالسإلا ميلاعت اوثرو

٠ ، - .224 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛96 قباسلا ردصملا )1(
4 ،خيرات ،يربطلا )2( 5 2 - 4 4 8 الردن ت . ٠٠٠٦ .6/
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لالخ نم نيملسملل ًايقيقح الاثم مهل اومدقو ،لوسرلا ثيداخأو ،نآرقلا سانلا

اوسرك نمم ةرصبلا يف نيعباتلا ءامدق نيب ديز نبرباج ناكو ،ةيلمعلا مهتايخ
؛ًاملغ ةرصبلا لهأ رثكأ دحأ حبصأ هنأ انركذ نأ قبس دقو .ةمهملا هذهل مهتايح
يتفف« ناك ًارباج نأ ةيواعم نب سايإ ركذ دقو .ةرصبلا يتفم حبصأ كلذل ةجيتنو

ركذت ىرخأ رداصم كلانه نأل ةدودحم ةرتفل ناك كلذ نأ حجرملاو .)1 (»ةرصبلا
،يرضبلا نسحلا مهنمو ،ةرصبلا يف ىوتفلا ءبع هوكراش نيرخآ ءاملع كلانه نأ
نب ورمعل ناكو .)٤(روس نب بعكو ،يفنحلا ميرم وبأو ،يمرجلا هملس نب ورمعو
تيأر ام« :لوقلا دح ىلإ بهذ هنأ ىتح رباجب ًادج عيفر يأر ،رباج ذيملت ،رانيد
. )3(»ديز نب رباج نم ايتفلاب ملعأً ادحأ

دعاست نأ هيواتف رادصإ يف رباج اهجهن يتلا ةقيرطلل ةزجوم ةسارد نأش نمو
ثيدحلاب ةعساولا هتفرعم تناكو ؛ثدحم وهف .يضابإلا هقفلا ةعيبط مهف ىلع
نأ بجي ىوتف يأ نأ هدنعو .طابنتسالا يف هتقيرط ةزيم يه ةباحصلا ىواتفبو
،هيواتفل يناثلا ردصملاو .هيأرب يلدي مث ؛ةباحصلا ءارآو ةنسلاو نآرقلا ىلإ دنتست
.)٥(»ضقن ةنسلا هيف فلوخ رمأ نم ناك ام« لئاقلا وهو ،ةنسلا وه ،نآرقلا دعب

ةقيرطلا هذه جاهتنابو .) (»ةنسلا هيف اوفلاخ ام سانلل ميقتسي ال« :كلذ يف لوقيو
رمع نب هللا دبع هملعم هرذح دقلو .ةباحصلا هعضو يذلا مكحلاب ديقتي رباج ناك
: لاق ًارباج نإ ًاضيأ لاقيو . ) (ةيضام ةنس وأ قطان باتكب الإ ىوتف ردصي نأ نم

ةنسلا دعبو .) (»فيي هللا لوسر ثيداحأ مهايتف رثكأ ،ةباحصلا نم ًاسان تكردأ,
يغبني همكح نأب رباج دقتعا ،عرشلل ثلاثلا ردصملا اذهل ةبسنلابو .»يأرلا« يتأي

1 ،تاقبط ،دعس نبا )1( 3 1 .42 ،مالسإلا ءدب ،مآلسنبا ؛7/

.9 ،نيعقوملا مالعأ ،ميقلا نبا )2(
6 ،ةركذت ،يبهذلا )3( 2 /1.

.19 ،تاباوج ،ديز نب رباج )4(
.14 ،قباسل ردصملا )5(

1 ،خيرات ،يراخبلا )6( /2.
-14 ،دنسم ،بيبحنب عيبرلا )7( 1 3 /1.
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يذلا انيأر نم لضفأ انلبق نم يأرو« :لاقف ؛هلبق ال ،ةباحصلا مكح دعب يتأي نأ
عم نيرجاهملا نم كلذب قحأ اوناكو ،هلضف لوألل فرعي رخآلا لزي مل ،ىرن

ءطو انيلع قحلاف ،اوملعو اودهش دقف ،ناسحإب مهل نيعباتلاو قيف هللا لوسر
راثآ عبتم ملعتم الإ انأ ام يرمعلف« :كلذ دعب لوقي مث .) (»مهراثآ عابتاو مهمادقأ
فلتخن نأ ىسع ةياور الإ ةلالد الو ةقث كلذ نم يدنع امو ،يلبق تئطو دق

سيل« :يلي امك هسفن أدبملا اذه نع رباج ربع ،ةفينع ىلإ هتلاسر يفو .) (»اهيف

كلذ يف نحنف اندنع نم يأر امأو ،سانلا نع سانلا يوري ام الإ ءيش كلذ نم
ةصق يهو .أدبملا اذهب رباج كسمت ىدم نيبت ةصق يلي اميفو .) (ً»ايأر صقنأ

رطخ لاوز رظتنت نأ اهيلع نأ ،سابع نبا يأر ناكف .ضيرملا اهجوز اهقلط ةأرما
لبق رخآ ًالجر تجوزت اذإ امأ ؛ثرإلابو رهملاب اهقحب ظفتحت يك اهجوز ضرم

لاق ،سابع نبال يأرا اذه ةياور دعبو .ثرإلابو رهملاب اهقح دقفت اهنإف ،كلذ
نأ ،ررضلا فرعاذإ - تجوزت نإو - ينرسل كلذ يف سابع نا لوقالولوا :رباج
نبا يأر لضفي ناك ًارباج نأ ىلع .) (»اهثاريم بهذي مل ام هلك رمألا بجوتست

يف هيأر نأ ىري ناك هنأ ولو ،هالعأ روكذملا أدبملا ىلع ًاديكأت هيأر ىلع سابع
نآرقلا يه يضابإلا هقفلا رداصم نأ لوقلا نكمي اذكهو .لضفألا وه ةلاحلا هذه
هذهل ةصالخكو .ثيدحلا رفوتي مل اذإ الإ هيلإ أجلي ال يأرلا نأ الإ .يأرلاو ةنسلاو

ناك ديز نب رباج هأشنأ يذلا يهقفلا بهذملا نأ لوقلا نكمي ةزجوملا ةساردلا
هبالط هتافو دعب اهعبتا هذه رباج ةقيرط نإ مث . ) (ثيدحلاب ريبك دح ىلإ ًارثأتم
،ملسم ةديبع ابأ نإ لاقيو .ىلوألا ةجردلاب راثآلا ىلع مههقف اؤنب نيذلا نويضابإلا

لاقف ،ةيعرشلا مهماكحأ يف يأرلاب نوتفي نامع لهأ نإ هل ليق ،ًارباج فلخ يذلا

: .42 ،تاباوج،ديز نب رباج )1(

.38 ،قباسل ردصملا )2(

.18 ،ةاذا ردصملا )3(

.42 ،قبانلا ردصملا )4(

1 ،يلي ام رظنأ( )5( 4 .)هيلي امو 2
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. ) (»ءامدلاو جورفلا نم ارملنث مل« : ةديبع وبا

نيذلا كئلوأ نإ .هتافول ةفلتخم خيراوت ةسمخ رباج ةريس باتك ركذ دقل
،كلام نب سنأ يباحصلا هيف يفوت يذلا عوبسألا سفن يف يفوت ًارباج نإ نولوقي
9 امهلوأ نيخيرات نوركذي 7 /ه1 0 9 امهيناثو ،)٤(ناتح نبا لوقي امك 9 1 71 /ه3

،لبنح ندمحأو ،يراخبلاو ،بيبح نب عيبرلا هركذي ريخألا خيراتلا اذهو
اوناك دقو ،نوثدحم ًاعيمج ءالؤه .) (نابح ناو ،ميعن وبأو ،راجنلاو ،سآلفلاو
ةيمهأ وذ كلذ نأل ،ثدحملا ةافول طوبضملا خيراتلا ءاطعإ يف ةقدلاب نيمزلم
.دانسإلا ةحصب قلعتي اميف ،مهل ةبسنلاب ةريبك

نباو ،يعمصألاو ،يدوعسملاو ،يدقاولاو ،دعس نباو ،مآلس نبا خرؤيو
1 ةنس يف هتافو دادم 0 7 /ه3 2 هتافو خيرات ركذي هدحو يخامشلا نأ نيح يف ؛) (1
7(5/ه6 9 ةنس 1 ةنس يفوت ًارباج نأ يدع نبا نع رجح نبا لقنو ؛ )4

1 0 7/ه4 2 ذخأن نأ يغبني ،رباج ةافول طوبضملا خيراتلا ريرقت ةلواحملو .) (2
:رابعالا نيعب ةيلاتلا قئاقحلا

يرصبلا نسحلا ىري نأ ،هتافو ةليل دارأ ًارباج نإ لوقت رداصملا ةيبلاغ نإ )أ
رباج ةافو نأ دب ال كلذ ىلع ءانبو .جاجحلا بنجتي ًايفتخم كاذنآ ناك يذلا

9 جاجحلا ةافو لبق تلصح . 3 71 /ه5

- 271 ،تاباوجلاو ريسلا[ 20 ،ةطوطخم ،ةريم ،يمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ )1(  270[.
3،راصمألاءاملعريهاشم،نابحنبا )2( 7.

1 ،دنسم ،بيبحنب عيبرلا ؛89 ،قبالا ردصملا )3( 0 3 2 ،خيرات ،يراخبلا ؛2/ 0 4 /1 ؛2/
-39 ،بيذهت ،رجحنبا  3 8 /1 .63/1 ،ةركذت ،يبهذلا ؛1

/ 133 تاقبط ،دعس نبا )4( ،بوقعي نباو سترافش قيقحتب[ 42 ،مالسإلا ءدب ،مآلس نبا ؛7
1 0 1 ،ةرهاقلا( بهذلا جورم ،يدوعسملا ؛8 4 1 /2  ، ( 6 ،ةركذت ،يبهذلا ؛1283 3 ؛1/

.200 ،فراعملا باتك ،ةبن نا
.77 ،ريس ،يخامشلا )5(

39 ،بيذهت ،رجحنبا )6( /2.
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نب سنأ يباحصلا ةافو لبق يفوت ًارباج نأ تركذ رداصملا ةيبلاغ نإ )ب
.) (»ضرألا لهأ ملعأ ىضق مويلا« :رباج ةافو ًابنب عامسلا دنع لاق يذلا كلام
9و91 امهسنأ ةافول ناركذي ناذللا ناخيراتلاو 3.

- 101( زيزعلا دبع نيرمع ةفالخ ءانثأ يف )ج تالص ةيضابإلل تناك )99
يبا قيلعت ريغ ركذت ال ةيضابإلا رداصملا نإ مث .يضابإ دفو هيلإ ثبيو ؛هي ةطشان

.ةثداحلا هذه صوصخب رباج نع ءيش ىوري الو .دفولا كلذ جئاتن ىلع ةديبع
يفوت هنأب يحوي امم ،ًايح ناك هنأ ول قلعيل نكي ملً ارباج نأ دقتعن نأ بعصلا نمو
نبا لوقي امك 104 وأ ،نوخرؤملا لوقي امك 103 ئ ال ،719/101 ةنس لبق

93 ةنس نإف ،هذهك ةلاح يف قيقدلا خيراتلا ىلإ لصوتلا ليحتسي ناك نئلو .يدع

ةبيرق ييأر يف ربتعت نأ نكمي ةيضابإلا عجارملا اهديؤتو نوثدحملا اهركذي يتلا
.ةقيقحلا نمً ادج

.70 ،ريس ،يخامشلا ؛20 ةطوطخم ،ةيضابإ تاياور )1(
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ثلاثلا لصفلا

ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ
ةيضابإلا ةعامجلل يناثلا مامإلا

ةرصبلايف

ظحاجلا ركذ .)٦(ميمت ينب ىلوم ،يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ وه
سردو ةرصبلا يف شاع .)2(سادرم لالب يبا قيقش ،هيدأ نب ةورع ىلوم ناك هنا

نإ ءاملعلا ضعب لوقيو . )3(كاميلا نب رفعجو يدبعلا راحصو ،ديز نب رباج ىلع
:نع ثيدحلا ىورو ،رباج هخيش مهب ىقتلا نيذلا ةباحصلاب ىقتلا ةديبع ابأ

ديعس يبأو ،سابع نباو ،ةريره يبأو ،كلام نب سنأو ،هللادبع نبرباج
هنكل ،مهعيمج وأ ،ةباحصلا ءالؤه ضعبب ىقتلا هنأ لمتحيو .)*(ةشئاعو ،يردخلا
،كامسلا نبرفعج مهف هخويش امأ .ديز نرباج لعف امك ًاليوط مهبحصي مل
يديأ ىلع هملع نم ربكألا مسقلا ذخأ هنأ الإ ،ديز نبرباجو ،يدبعلا راحصو

قفنأ هنإ لاقيو .ميلعتلاو ملعتلل هتايح سرك مث )5(راحصو كامسلا نب رفعج

.83 ،ريس ،يخامشلا )1(

.227/3 ،يبودنسلا قيقحت ،نيبتلاو نايبلا ،ظحاجلا )2(
.28،ةف دمنبا )3(

6 ،حيحصلا عماجلا ةيشاح،يملاسلا )4( /1.
.قباسلا ردصملا )5(

4 ٠95ةيضابإلانعتلسارس



نأ كش الو . ) (ميلعتلا يف ىرخأ ةنس نيعبرأ قفنأ مث ،ملعتي هتايح نم ةنس نيعبرأ
،نامعو ،نميلا يف ةعيرسلا اهتكرح راشتناو ،اهميظنت ومنو ةيضابإلا ةكرحلا روطت
لجركو ملاعك ةيعيبطلا هتاردقو ةديبع يبأ ىلإ دوعي ةيقيرفإ يلامشو ،ناسارخو
ةيضابإلا ةكرحلل ًاحاجن رثكألا دئاقلا هرابتعاب ربكألا رودلا بعل دقو .) (ًاعم ةسايس
يخامشلا ركذ دقو .يسابعلا دهعلا ةيادبو يومألا دهعلا نم ةريخألا ةرتفلا ءانثأ يف
(3( روصنملا رفعج يبأ:ةفالخيف يفوت ةديبع ابأ نأ (7 7 4 /1 5 8-  7 3 5 /1 3 6(.

نكمي كلذلو ،ميلعتلاو ملعتلا يف اهاضق ةنس نينامث شاع هنأ انركذ نأ قبسو

لوألا نرقلا نم لوألا فصنلا ةياهندبت يتلا ةرتفلا يف شاع ةديبع ابأ نإ لوقلا
ميعز حبصأ هنأ ىلإ ًاضيأ راشي مث .يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ةياهن ىتح
7 ةنس نجسلا نم هحارس قلطأ نأ دعب ةيضابإلا ةكرحلا 1 3 /9 نم نيتنس دعب ،5
.)^(ديزنبرباج ةافو

ال ،هتيصخش تزيم يتلا ةصاخلا ةيحانلاو ةديبع يبأل زيمملا عباطلا كاردإلو
يوق لجر وهو ؛هيدأ نب ةورع الوأ كانهف .هخويش ريثأت ىلإ ةراشإلا نم انل دب
ةيلهألا بورحلا ءانثأ يف عقو يذلا ينيدلاو يسايسلا عازنلاب ةعساو ةربخ وذ يقتو

،ناورهنلا ةكرعم يف ًايلع براحو ميكحتلا ضفر نم لوأ ناكو .ةيواعمو يلع نيب
امك هللا ديبع ىلإ ةورع مداخ هفصوو .قحال تقو يف دايز نب هللا ديبع هلتق مث
كلذب دصق دقو ،)5(»طق ليلبً اشارف هل تشرف الو ،طق راهنب ماعطب هتيتأ ام« :يلي
ابأ نأ دب الو .تاولصلا يف يلايللا قفنيو ،راهنلا ءانثأ يف رارمتساب موصي ناك هنأ

راحص رخآلا هخيش ناكو .ديعب دح ىلإ هب رثأت دق ،ةورع ىلوم وهو ،ةديبع
ًاهيقفناكو ،)٤(لاثمألا يف باتك فلؤم وهو ،ًاميظع ةباسنو ،ًاهوفمً ابيطخ يدبعلا

.3 ،ريس،يروطغبلا )1(
.2ط ،ةيمالسإلا ةعوسوملا ،ةيضابإلا ةدام ،يكتفيل )2(

.91 ،ريس ،يخامثلا )3(
.68 مدقت ام رظنا )4(
، .910/3،لماكلا دربملا )5(
61 ،تاقبط ،دعس نبا ؛132 ،تسرهفلا ،ميدنلا نبا )6( .فراعملا ،ةبيتق نبا ؛7/
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ناك املو .ًازراب ًاثدحمو ،عرشلا يف ًاعيلض ديز نب رباج هخيش ناكو .) (كلذك
،ًادهاز ناك ؛ًاعيمج مهتافص كلتما هنإف ماظعلا ءالؤه ىلع سرد دق ةديبع وبا
نيدايم عسو ،ًاريبك ًاملاعو ،ًازاتمم ًاسردمو ، ) (اهوفم ًابيطخو ، ) (ًايقت ًادباعو
. ةزاتمم ةيميظنت ةردق اذ ناك هنإف ،ًاريخأو . ثيدحلاو مالكلاو هقفلا

نأ ًالإ ،هسفن ديز نب رباج جهن ةديبع وبا جهن ،ةيضابإلا ةديقعلا ناديم يفو

.ناديملا اذه يف ةدجتسملا لكاشملا هجاوي يكل ربكأ ناك ةيهقفلا ءارآلاب هماهسإ
هيواتف يف ةديبع وبا راسو .ًاضيأ يدبعلا راحص هسردم ريثأت ىلإ دئاع كلذ لعلر
لك« :لاق دقو ،ًادج هبً اروخف ناك يذلا وهو ،ديز نب رباج ،هفلس جهن سفن ىلع

انيلع معنأ هللا نأ الولو .لالض يف وهف ،هقفلا يف مامإ هل سيل ثيدح جحإص
سفنب .مبهءإرآو ةباحصلا مرتحي هخيش لثم ناكو .)٧(اتلوضلا،ديز نبرباجب
يف نوخسارلا مهو ،مآلس نب هللادبعو دوعسم نب هللادبع لاثمأ نم .ةجردلا
اندمتعا مهتريس ىلعو انيدتقا مهلوقبو انيفتقا مهراثآ ىلعو :مهنع لئاقلا وهو ملعلا
. )2(»انكلس مهجهانم ىلعو

ةباحصلا ميلاعتب ةوقب كسمتي نأ يه ةديبع وبأ اهجهن يتلا ةقيرطلاو
ىلع ليلد ةنسلا عابتا نأ هدنعو .مهنع هدعبي دق راسم يأ .عبتي نأ ال ،نيعباتلاو

مث ،حالصل ىلإ وعديً اثيدحىور نم« :لاق هنأ سابعنبا نعلقن دقو .ملسملا ىوقت
مل اذإو ؛لمعلارجأو ،ظفحلارجأ ،نيرجأ هل نإف ،هاورامك ،هعابتا يف هدهج لذب
لمع نم رجأ عيضي ال هللا نأل ،هسفن رجألا لاني وهف ،هاور امك ثيدحلا نكي

)٧(ةعدب لمعلا ناك اذإ ألإ ةدابعلاو حلاصلا لمعلا رجأ هللا عيضي نلو ؛ًاحلاص

.81،ري امشلا )1(
.30 ،ةفحم ،دادم نبا )2(

.ةبرج ،ةينورابلا ةعومجم نم تافطتقم .زيزعلا دبع نب هللا دبع هتبلط دحأل مالك نم )3(
.47/1 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؛37 ةطوطخم ،لئاسم ،ةديبعوبأ )4(
.قباسلا ردصملا )5(
-18 ،ةمدقملا ،)فلؤملا( يقيقحت نمةعبط ،تاريخلا رطانق ،يلاطيجلا )6( 17.

97



اذإ ،ملسملا نأ اوملعا« :ًالئاق ةديبع وبأ قلع ،سابع نبال يأرلا اذه ضرع دعبو
هللا نم هبرقي ام عمسي نيح ،هللا ةدابع ىلإ ةهجوم ةحلاص ًاسفن هبهو دق هللا ناك
اذ صخشلا اذه ناك اذإ امأ .لبق نم ركذ امك رجؤيس وهف ،هعابتا يف هعسو لذبي
لدجلا يف كاذ دنع هلك همه .ةدابعلا هركيو هلا ةدابع لمي وهف ةريرش سفن
اذه :لاقو سايقلاب هضراع ،لمعلا ىلإ هوعدي ًاثيدح عمس ام اذإو .كشلاو
.)٦(هللا ةعاطب هل ةلص ال هتبغر مئالي يذلا هيأر نأل ،ًاحيحص سيل ثيدحلا

ثيدحلاب ًارثأتم ،ريبك دح ىلإ ناكو ،ًاثدحم ةديبع وبأ ناك دقف ،لاح يأ ىلعو
نإ هل ليق املو .يأرلا ىلإ ءوجللا ضراعي ناكو ،ًاهيقفو عرشلا يف ًاعيلض هتفصب
جورفلا نم اوجن ام« :لاق ،يواتفلا رادصإل يأرلا ىلإ نوأجلي نامع لهأ
ً،اراثآ« وأ ،ةياور ناك اذإ الإ يأر يأ اولبقي ال نأ هراصنأل لاق هنإ مث .) (»ءامدلاو

اهراز ،ةيضابإ ةأرما يهو ،باهش مأ نأ يوريو .يضابإلا بهذملا خويش نم
امهتلأسف ،ةديبع يبأ ىدل نيبلاط اناكو ،ريثك نب حلاصو زيزعلا دبع نب هللادبع
تلاقف ؛ييأر وه« :لاقف ؟اهتذخأ نمع :هل تلاقف ،حلاص اهباجأف ةيضق يف ىوتف
مامتهالا هنمز يف دازو .)2(»هيف يل ةجاح ال .طئاحلا ضرع كيأرب برضا« :هل
تقو يف هيلع ناك امع ،ةيلمعلاو ةيرظنلا نيتيحانلا نم ،ةءاربلاو ةيالولا ماظنب

: نيمامإلا نيب فقوملا يف قرافلا نانيبت ناتيلاتلا ناتلاحلاو .ديز نب رباج

ةيضابإ يهو نافع مأ دي بلط نمحرلا دبع نب نسحلا ىعديً ايضابإ نإ ليق-1
نيحو ،ةهراك يهو اهجوزي نأ رباج هاهنف كلذ تهركف اهوبأ اهرمأتساف ،اهدلاوك
. )ه(هايإ اهجوزي نأ رباج هرمأف ،هب تيضر اهدي بلطي اهنم يضابإ ريغ ملسم مدقت

ًالجر مجاه هنإ لاقي .ًارياغم ًافقوم ةديبع وبأ ذختا ةلثامم ةلاح يفو -ال
هذيملت ركذيو .ًاديدش ءايتسا كلذل ىدبأو يضابإ ريغ ملسم نم هتنبا جقز ًايضابإ

.قباسلا ردصملا )1(
.20 ةطوطخم ،ةريس ،رثؤملا وبأ )2(

.120-121ريس، مشلا )3(

.113 ،قباسلا ردصملا )4(



نم هحاكن هللا لحأ نمم وهو ،ةملسملا قفانملا حاكن ةديبع وبأ هركو :جرؤملا وبا
ذخألا هركو ،تاكرشملا نم هحاكن هللا لحأ نم حاكن رمعهركامك ،تاملسملا
كلذ نوكي نأ ريغ نم نهتريصب نع ةدرلاو ،نهل ةنتفلا ةفاخم كلذ يف ةصخرلاب

نع نييضابإلا لزعل مزاحلا فقوملإ اذه ذخأ ةديبع ابأ نأ رهاظلاو .)٦ (ً،امارح
.كاذنآ ةئشانلا ةفلتخملا ءارآلاب نورثأتي ال ثيحب نيملسملا نم ىرخألا تائفلا
ةيضابإلا ةمامإلا ةماقإ ىلع هميمصت يف دارأ ةديبع ابأ نأ وه رخآً اببس كلانه لعلو
دقف .اهيف رثؤي نأ بيرغ يأ عيطتسي ال ثيحب هتكرحو هتاططخم ةمالس نمضي نا
. )2(ةيحانلا هذه نم ةريبك ةيمهأ اذ كاذنآ ةءاربلاو ةيالولا ماظن ناك

:نييساسأ نيهاجتا ةديبع يبأ تاطاشن تطغ دقو

.ةيضابإلا ةقرفلا ميظنتب ةيانعلا - أ

.ملعلا نوقلتي نيذلا ةبلطلل ةيضابإلا ةديقعلا ميلعت - ب

يف ام ناكم يف قيمع بادرس نم رثكأ نكت مل يتلا هذه ةيرسلا هتسسؤم يفو
يفو ةيضابإلا ةديقعلا ريوطت يف مهألا رودلا اوبعل نيذلا لاجرلا ملع ،)3(ةرصبلا
.يسايسلا اهحاجن

.ةفلتخم بابسأل يفاثلا نرقلا ةياهن ىتح ةيضابإلا ةكرحلا زكرم ةرصبلا تلظ دقو

مهتاطاشنب نوموقيو ةرصبلا يف نوشيعي اوناك نوينيدلا ةكرحلا ءامعزف - أ
.كئ اهلك ةيميلعتلا

براقأ نم ريبكلا ددعلا نم لماكلا معدلا ةكرحلا تلان ةرصبلا يفو - ب
.ةزرابلا بذهملا لآ ةلئاع نمو ،دزألنمرباج

بناج ىلإ ،لكشت ةيركفلا مالسإلا مصاوع ىدحإ ةرصبلا تنناكو -ج

، 8 ةطوطخم ةنودم ،يناسارخلا مناغوبا )1( 11.

.239 ،صيلي ام رظنا )2(
-5ريس ،يروطغبلا ؛12 ،تاقبط ،ينيجردلا )3( .124ريس ،يخامشلا ؛4
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.ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاساردللً ايفاقثً ازكرم ،ةفوكلا

تالامتالا لهس امم ةيمالسإلا ايسآ نادلب بلق يف ةرصبلا عقت ،ًاريخأو -د
،نميلاو ،نامعو ،ناسارخ يف ىرخألا عورفلاو ةرصبلا يف ةكرحلا زكرم نيب

.ةكمو

موقت ،خويشلا سلجمو ةديبع يبأ ةماعزب ةيضابإلا ةمظنملا تناك ةرصبلا يفو
ىلإ مهلاسرإل ةوعدلاب مايقلل نيملعتملا دادعإو ةكرحلا ةسايس ميمصت ةيلوؤسمب
نيثوعبملا نييضابإلا ةاعدلا ءالؤه دحأو .ةيضابإلا ةديقعلا رشنل ةيمالسإلا نادلبلا
لوألا نرقلا ةياهن عم ةيقيرفإ يلامش ىلإ لسرأ دقو دعس نب ةملس وه ةرصبلا نم
ةدلاو نع باهولا دبع مامإلا نع ىوريو .)ىرجهلا يناثلا نرقلا ةيادبو

ناوريقب نحنو ةيضابإلا بهذم بلطي ءاج نم لوأ« لاق هنأ متسر نب نمحرلا دبع
،سابع نبا ىلوم ةمركع هعمو ةرصبلا ضرأ نم انيلع مدق دعس نب ةملس ةيقيرفا
ىلإ وعدي ةمركعو ةيضابإلا بهذم ىلإ وعدي ًاةملس[ ناكف ريعب ىلع نيبقاعتم
بهذم ينعي ،رمألا اذه رهظ ول تددو :لوقي ]ةملس[ تعمسف ،ةيرفصلا بهذم
.) (»هدعب ةايحلا« ىلع فسآ الف هرخآ ىلإ راهنلا لوأ نم ًادحاو ًاموي ،ةيضابإلا
: تاياغ ثالث ىخوتت ةيقيرفإ يلامش يف دعس نب ةملس ةمهم تناكو

؛يضابإلا بهذملا ةديقع رشن - 1

يف بيردتلل مهلاسرإو ةدوصقملا نادلبلا نم نيزراب دارفأ رايتخا - 2
؛ةصبلا

يف يضابإلا مامإلل اهنع ريرقت ميدقتو نادلبلا كلتل ةقيقد ةساردب مايقلا - 3
.ةرصبلا

7 ين ةيقيرفإ يلامش ىل دعس نب ةملس ةلحرل ةجيننر 2 5 /1 0 7  -  7 2 3 /1 0 2

.98 ،قباسلا ردصملا يخامشلا ؛11 قبالا ردصملا ،ينيجردلا )1(

-12 قباسلا ردصملا ،ينيجردلا )2( - 124 ،قباسلا ردصملا ،يخامشلا ؛11  123،
.أ 150 ،حرصملا ىلع ةيشاح ،يبعصملا
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سمخ ةدم ةديبع يبأ ىلع اوسردو ةرصبلا ىلإ ملعلا ةلمح ثعب ،ًابيرقت
ضارغألل نادلبلا فلتخم ىلإ اوثعب دق اوناك ةاعدلا نم ديدعلا نإ مث . ) (تاونس
،تومرضحو ،نميلا ىلإ ملعلا ةلمح هجوتف ؛دعس نب ةملس اهفدهتسا يتلا اهتاذ
.)2(نامعو ،ناسارخو

ةلاح يهو ؛ًارس اهلك يرجت ةرصبلا يف ةيضابإلا ةكرحلا تاطاشن تناكو
عمقلا نأش نم ناك دقلو .)^(نامتكلا ةلاحب ةفورعم ةيضابإلا ةديقعلا يف ةصاخ
ىلع ظافحلل ًارس مهتاطاشنب مايقلا ىلع نييضابإلا مغرأ نأ ةضراعملل يومألا

نكامأ يف ةصاخ سلاجم ءاشنإب كلذ مهل ققحت دقو ؛ةوعدلا ةمالسو مهتمالس
.ةيفاقثلاو ةينيدلا مهتاطاشن نوسرامي اوناك ثيح ةيرس

يوري ذإ نايفس يبأ نب دايز مايأ ذنم تأشن ةيرسلا سلاجملا ةركف نأ رهاظلاو
تاك دقلو .)٥(هيف.دبعتي ناك )يرس قفن( ،برس« يف هيلع ضبق ةيدأ نب ةورع نا

هللا نوركذي ثيح ةكرحلا ءاضعأ تاعامتجال مدختست ةيرسلا ءىجالملا هذه
. ) (ًاضيأ سلاجملا هذه لثم سادرم لالب وبأ ركذ دقو .ةوعدلا رومأ نوشقانيو
: سلاجملا نم عاونأ ةثالث كلانه تناك هنأ ةرفوتملا تامولعملا نم رهاظلاو

خويشلا ناك سلاجملا هذه يفو .ةكرحلا ةداق وأ ،خويشلا سلاجم -1
ءانثأ ثدحت تناك سلاجملا هذه تاعامتجا نإ مث .ميظنتلا تاططخم نوثحبي
ام تاعامتجالا هذه روضحب نسلا يف راغصلا ءاضعألل حمسي نكي ملو ؛ةداع ليللا
تاذ انغلب« : ليحرلا نبا بوبحم نايفس وبأ لاق .ةقثلا لك مهب ًاقوثوم اونوكي مل
ليللاب مهعم نورضحي ال خياشملا ناكو ،ركذلل ًاسلجم بجاح لرتم ين لا ةليل

1 ،قباسلا ردصملا )1( 5 .ب0
4 ،حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا )2( .119 ،ريس ،يخامشلا ؛1/
.اهيلي امو 407 يلي ام رظنا )3(
9 ،لماكلا ،دربملا )4( 0 9 جهن حرش ،ديدحلا يبأ نبا ؛214 ،تاقط،ينيجردلا ؛3/

1 ،ةغالبلا 0 2 - 1 0 1 /5.

.66،ري امشلا )5(
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بجاح لزنم ىلإ انب قلطنا :نامع لهأ نم لجرل تلقف حيلملا لاق ،نايتفلا
هدنع اندجوف ،انل نذأف ،لزنملا اننج ىتح انرسف لاق ،انل نونذأي مهلعلف

:بجاح يل لاقف ،لاق ،خياشملا نم ةثالث وأ نيلجرو فوع نبراتخملا
هل الوقو اناكمب هاربخأف ةبقع نب جلب ىلإ ينامعلا اذهو تنأ بهذا حيلم اي
يف انذخأ مث ةمتعلا انيلصف ،حيلملا لاق .ءاجف هانملعأف هيلإ انرسف لاق ،انيتأي
رخآلا موقيف ،سلجي مث هللا ءاشام ملكتيف ًامئاق مهدحا ماق امبر :لاق ،ةركاذملا
الو ،ةليللا كلت دعب ًادحأ تيأر امف :حيلملا لاق ،حبصلا ءاضأ ىتح كلذك
لضافأ نم رمع نب بيعش ناكو :لاق .سلجم يف ًامئاق ًاملكتم اهلبق تيأر
بجاح هب ذخأف ةليللا كلت هءاجف لاق ،بجاح تحت هتخأ تناكو ،ذئموي نايتفلا
ةعاسلا هذه يف حامسلا نم ءاج هللا ناحبس دودوم ابأ اي : هل اولاق ،هوذر :لاقف
ةثالث وحن بجاح لزنمو هلزنم نيب ناكو :لاق ؛هودرف ،هوذر :لاقف ؟هدرتو

-)٩_ب

عامسل اهيلإ نوتأي ةماعلا سلاجملا وه سلاجملا نم يناثلا عونلاو -2
يأ سلاجملا هذهل سيلو .ماع هجوب ةينيدلا تاعوضوملا لوح خويشلا تاباطخ
مهتاردق ىلعو ،اهنع نيلوؤسملا صاخشألا ىلع كلذ فقوتي ذإ ؛صاخ جمانرب
بيرق هنأ ينعي كلذف ،عوشخلا رثأ ههجو ىلعو صخش دهوش ام اذإو« .مهلويمو
،نآرقلل ةوالتو ،هلل ًاركذ تناك هسلاجم نإ ذإ ،ربنق نايفس يبأ سلاجمب دهعلا
سلاجملا مظنم بلطي نايحألا ضعب يفو .)2(هللا باقعو رانلا نم سانلل ًافيوختو
.)3(هيلإ نينيعم ءاضعأ هابتنا تفلل نيعم عوضوم ىلع اودكؤي نأ نيملكتملا نم

نويضابإلا نوخرؤملا ركذيو ؛ةرصبلا يف ةريثك سلاجم تدقع ةرتفلا هذه يفو
،)3 2 4 (سيمخلاو* نينثالا مايأ دقعت تناك يتلا نيصحلا نب يلع رحلا يبأ سلاجم

2 ،تاقط ،ينيجردلا )٦( 3 6 - 91 ،قباسلاردصملا ،يخامشلا 235 -9 0.

.93 ،قباسلا ردصملا )2(
.256 ،قباسلا ردصملا ،ينيجردلا ،قباسلا ردصملا )3(

.قباسلا ردصملا )4(
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سلاجملا هذه يفو .) (ليوطلا كلملا دبع سلاجمو ،ربنق نايفس يبأ سلاجمو
مث .) (سلاجملا نم عونلا اذه روضحب نهل نذؤي ناك ؛ةصاخ فرغ ءاسنلل تناك
.)3(سلاجملا هذه لثم دقعل نهلزانم نمدقي نك ءاسنلا ضعب نإ

نييداعلا ةبلطلل دقعت تناك يتلا كلت وه سلاجملا نم ثلاثلا عونلاو - 3
نإ لاقيو .ةوعدلا ثب ىلع بردتلا وأ ،ةيضابإلا ةديقعلا ةسارد نوديري اوناك نيذلا
سراح فقي ناكو ؛يرس برس يف ه بالط ميلعت فلأ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابا

فقوتي يك ةيديدح ةللس كيرحتب ،يتأي ًابيرغ دهاش اذإ مهريذحتل لخدملا ىلع
رتستي ناك يتلا ةيلمعلا يهو ،فافقلا عنص ةيلمع لصاويو هتبطخ نع ةديبع وبأ
ةكرحلا ءاضعأل طقف نذؤيو .)*(لاللا عناص يأ ،فافقلا بقل لان اهنمو ،اهب
يأ اودبأ ام اذإ اهنم نودرطي اوناك مهنأ ألإ ،سلاجملا هذه ىلإ مامضنالاب

يف رذحلا يديدش دارفألا ناك ةديبع يبأو رباج نمز لالخو .)5(فارحنا
سبالم نيدترم تاعامتجالا اذه نورضحي اوناك تابسانملا ضعب يفو ؛مهتاطاشن
يفو .)٥(موصخلا نم دحا مهيلإ هبنتي ال ثيحب لامعو راجتك نيفختم وأ ،ةيئاسن
ةديدع تابسانم يف محتقت سلاجملل مدختست يتلا نكاسملا تناك ،هنباو دايز دهع
بعاصملا هذه مغرب تناك نييضابإلا تاطاشن نأ ىلع .نولقتعي دارفألا ناكو
.)7(ىلوألا ةجردلاب سلاجملا هذه يف يرجت ،اهلك

يلامش ىلإ ةرصبلا نم نويضابإلا بالطلا اهلقن سلاجملا ةركف نأ ودبيو
:هبالطل لاق ملعلا ةلمح« نع ذخأ نم لوأ ،يلكردلا ليلخ ابأ نأ يوريو .ةيقيرفإ

2قباسلا ردصملا ،ينيجردلا )1( 3 -107 ،قباسل ردصملا ،يخامثلا ؛ 6 101.

.93 ،قباسلا ردصملا )2(

1قباسلا ردصملا )3( 09  ، .21 ،قبالا ردصملا ،ينيجردلا ؛108

.124 ،قباسلا ردصملا ،يخامشلا ؛21 ،قباسل ردصملا ،ينيجردلا )4(

3 ،ص ،قبالا )5( 6 .اهيلي امو 8
10 ،ريس ،يخامشلا )6( .237 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛8
.قباسل ردصملا )7(
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لبجلا نم راس دق آلجر نإف ىلاسك اي تناك امثيح اهودصقاو ةقلحلا ىلإ اوريس«
كلذب ناك هنإ لاقيو ،)^(»ةقلحلا يف ةبغر لحاسلا ىلإو سمادغ ىلإو نازف ىلإ
ةمالس نامضل نامتكلا ةلحرم لالخ تأشن سلاجملا هذه نأ ىلع .هسفن دصقي
ةيضابإلا ةعامجلل ةيساسألا تارورضلا ىدحإ كلذ دعب تحبصأ مث ،نييضابإلا
.نامتكلا ةرتف ءانثأ

ةينيد ةكرح تناك ملسم ةديبع يبأ ةدايقب ةيضابإلا ةكرحلا نإ لوقلا نكميو
يبأ جهن ناكو .ىلوألا ةجردلاب ةيفاقث تناك ةرصبلا يف اهتاطاشن نإو ،ةيركفو
ربكألا ددعلا هل نوكي نأو ،ةيضابإلا ةديقعلا مهملعي نأو ءاضعألا فقثي نأ ةديبع
لك ةلماش ةيملاع ةمامإ ءىشني يكل ،ةيمالسإلا نادلبلا ميلاقأ فلتخم نم نكمملا
نعً ايلك ةديبع وبأ عطقنا دقف ،ةرصبلا يف هتاطاشنب موقي يكلو . )2(يمالسإلا ملاعلا
هفلس ةسايسل ةضقانم ةيحانلا هذه يف هتسايس تناكو ،ًاميلس ىقبيل )ةالولا( ماكحلا

ىور دقو .ماكحلا عم ةقالع ةيأ مهل نوكت ال نأب هعابتأ ىصوأ دقلو .ديز نب رباج
لاق )ماكحلا( لامعلا دحأ نأ ،ةديبع يبأ بالط دحأ ،زيزعلا دبع نب هللا دبع
يقيقش .كبترم كعم مستقاو ناويدلا يف كمسا لجسأ يئعدا :يضابإ وضعل

ىلإ تبهذ : هللا دبع لاق انه .»لاحلل لاملا ذخأت تنأو ،ةعيبلا ةلكشم كيفكيس
ًابيرق نكت الو ،مهيلإ بهذت ال :لاقف ،ضرعلا اذهب هيأر نع هلأسأ ةديبع يبأ
نب عيبرلا اهاور اهل ةهباشم ىرخأ ةياور كلانهو .)3(»كلذ يف كل ريخ ال ،مهنم
.ةرصبلا يف ةيضابإلا ةعامجلل ًادئاق هدعب ءاج ،ةديبع يبأل رخآ بلاط وهو ،بيبح
انلأس .هعم جرخي نأو ةزيجو ةرتف ذنم ًانيعم ًامكاح قفاري نأ يضابإ درف دارأ« :لاق
ةديبع ابأ نإ لوقي رخآ لجر درف ؟مكاحلا اذه قفارت نأ كنم بلط نم :لجرلا

صخشلا كلذل حمس له هتلأسو ةديبع ابأ تدصق :عيبرلا لاقف ،كلذب هل حمس
لوقي بلعثلا :لثملا يف ءاجدقل .كلذ نم ًائيش هل لقأ مل« :لاقف ؟مكاحلا قفارينأب

-12 ،ريس ،يخامشلا ؛84 ،ريس ،يروطغبلا )1( 211.

.2 طةيمالسإلا ةعوسوملا ،ةيضابإلا ةدام ،يكتفيل )2(

. 14 ةطوطخم ةيضابإ تاياور )3(
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،بلكلا يناري ال نأ نم يل عفنأ وه ام اهنيب سيل هنكلو ؛ةعدخ نوعستو عست يدل
مهاريال نأ نم هل لضفأ ءيش ال ،ملسملل ةبسنلاب وه هتاذ ءيشلاو ،»هارأ ال نأو
ًانومأم نوكي ال نأ نذؤملا ىلع ىشخأ يننا هللا قحو .هنوري مهعدي ال نأو )ماكحلا(
نم ذختملا مساحلا فقوملا اذه لثم .)3 (»نيرخآلاب فيكف ،ةالصلل مهل ةوعدلا يف
ريغ كلذل ءانثتسا الو ،هتسايسل ةسيئرلا ةزيملا :وه ماكحلا وحن ةديبع يبأ لبق
.)2(ةيضابإلا ةكرحلا مساب دفوهيلإلسرأ يذلا زيزعلا دبع نب رمع

،ةمكحملا قيرف يف نيزرابلا ءامعزلا نم ةعومجم نأ ركذ ،رباج نمز يفو
ةدعاسملا هيلع تضرعو ريبزلا نب هللا دبعب تلصتاد ،ضابإ نب هللا دبع مهيف نمب
ناك ذإ .ةضقانم ىرخأ ةسايس جهن ةديبع ابأ نأ ألإ :)3(اهئارآ ىلع قفاوي نأ لمأب

.كابترا يأ نودب اهفادهأ قيقحت نم نكمتت ةصلاخ ةيضابإ ةكرح رارمتساب ديري
ةديبع يبأ ىلإ ثعب ةيمأ ينب ىلع جورخلا دارأ نيح ،نسحلا نب هللا دبع نإ لاقيو
،مهعم هتاططخم ةشقانم بلطي ةرصبلا يف ةيضابإلا ةعومجملا يف نيرخآ خياشمو
ىلع ةقفاوملا ضفر ةديبع ابأ نأ ريغ ،هيلإ ريثك نب حلاص دافيإ ىلع خياشملا قفاوو
ام لك مكيطعي ال كلملا بلطيو هسفن ىلع فاخي ًالجر نورتأ« : لاقو مهيأر
يلإ سانلا نكلو مكتوعدب رقم انأ : لاق هيلإ هنوعدت ام ىلع مكعواط اذإو ،هومتلأس
معزي امك نيدلا دارأ نإف ؟قدص دقو حلاص اي هل لوقت ىشع امف ؛قحأ انأو عرسأ
.)^(،تومي ىتح هيدي نيب لتاقيلف ىيحي نب هللا ذبع تومرضحب انبحاصب قخليلف٣

ةديبع يبأل مزاحلا فقوملا اذه لثمو .ةديبع يبأ ببسب مهءارآ اوريغ دقف اذكه و
يحاون يطغي ناك ؛حوضولا ديدش ناك نييضابإ ريغ .نيملسمب تالاصتا يأ دض

تدكأت دقو .ةيدلاو ةيسايسلا تاطاشنلا ىلإ ةفافإلاب)٤(جاوزلاك ةايحلا يف ىرخا

1 قيالا ردمنا )1( 5 - .--.ث . ؛.14
1 ،ةفص ،دادمنبا ؛ ٦ 9 ةطوطخم ،ةريس ،ينايسبلا )2( 0 - 9.

.)3( .العأ )3(

8 ،ريس ،يخامثلا )4( 4 - 83.

، 8 ،ةنةدم ،مناغوبأ )5( 11.
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تظفاح ةرصبلا يفو .سلاجملا ماظن عمو ةءاربلاو ةيالولا أدبم عم ةسايسلا هذه
خويشلا ةعامج نأ رهاظلاو .ةديبع يبأ ةدايقب نامتكلا ةسايس ىلع ةيضابإلا ةكرحلا
دئاقلا وه ةديبع وبأ ناكو .ةيضابإلا ةكرحلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةباثمب اوناك ةرصبلا يف

،اهلك ةعامجلل ةماعلا ةسايسلا نعو ةينيدلا نوؤشلا نع لوؤسملا وهو مامإلا وأ

مهلكاشم صوصخب ةيمالسإلا نادلبلا عيمج يف نييضابإلا لبق نم راشتسي ناكو
يبأ ةقفاوم لان ىتح ةمامإلا ىحي نب هللا دبع نلعي مل ،نميلا يفو .مهتاططخمو

يبأ لبق نم ةررقم ةيقيرفإ يلامش يف باطخلا يبأ ةمامإ تناك كلذك .)٦(ةديبع

يبأ بناج ىلإً اماهً ارود نوبعلي نيذلا نيزرابلا خويشلا نم ددع كلانه ناكو

،لاله ينب نم ،يئاطلا بجاح دودوم ابأ )1(: ركذن ءالؤه نيبو .هتمهم يف ةديبع
توم دعب ةيضابإلا ةكرحلا ىلإ مضناو ؛)3(ةرصبلا يف دلو ،ينامع ،ىلوم وهو
ةيلاملا نوؤشلا نع الوؤسم ناكف ةديبع يبأل ىنميلا ديلا حبصأو ،) (ديز نب رباج

ماقت تناكو ،ةرصبلا يف ةكرحلل ةمهملا زكارملا دحأ هلزنم ناكو ؛)ت(ةيركسعلاو

نلعأ نيحو . )7(خويشلل ةمهم تاعامتجا دقعتو ، )6(ناضمر ءانثا يف ةالصلا هيف

لاملا نم ًاريبك ًاغلبم بجاح عمج ،ةمامإلا ةزمح وبأو ،يدنكلا ىحي نب هللا دبع

فلأ نيسمخ غلب ًانيد كرت يفوت نيحو .) (امهل ةحلسألا ىرتشاو ،امهتدعاسمل

.)2(نيدلا كلذ ديدستل راحص يف هلزنم بدنج نب لضفلا هليمز عابو ؛مهرد

.112/23 ،يناغألا ،يناهغصألا )1(

2 ،تاقبط ،ينيجردلا )2( .124 ،ريس ،يخامثلا ؛2

3 ،ةفص ،دادم نبا )3( 0  ، 29  ، 6.

.92 ،ريس ،يخامثلا )4(

.6 ،قباسلا ردصملا ،دادم نبا ؟92قباسلا ردصملا )5(

.118 ،قباسلا ردصملا ،يخامثلا )6(

، 90 ،قبالا ردصملا )7( 8 4.

9 ،تباسلا ردصملا )8( .6 ،قباسلا ردصملا ،دادمنبا ؛2

.106 ،قباسلا ردصملا ،يخامثلا ؟6 قباسلا ردصملا )9(
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دهع يف تومرضح ييضابإ نيب حلصلا دقعل جحلا ءانثأ يف ةكم ىلإ لسرأ كلذك

ةرصبلا يف ةمظنملا تاطاشن ىلع فرشي نأ داتعا كلذكو .)٦(ديعس نب هللدبع

ةفالخ ءانثأ يف ةديبع يبأ لبق بجاح يفوتو . ) (ةماعلا تاعامتجالا ىلإ وعدي نأو
.)ررسا رفعج يبأ

سفن يف ةرصبلا يف شاع ،روهشم ثدحم وهو ،جرعألا نايحو )2(
، ) (ةديبع يبأ نم ًانس ربكأ ناكو . ) (ديز نب رباج هملعم اهيف شاع يتلا ةقطنملا

ىتح ،نييضابإلا ةبلطلا ىلإ رباج نع ثيداحألا لقنو ،ديز نب رباج عم سرد
. )٧(ناتدلا حلاص حون يبأك ،رباج يدي ىلع نوسردي اوناك نيذلا كثلوأ

يف لزني ناك ،ةرصبلا نم وهو ؛ناتدلا حون نب حلاص حون ابأو )3(
.ةيضابإلا ةديقعلا ميلعت يف ةديبع ابا كراشو ) (ديز نب رباج ىلع سردو ،) (ءيط

،ةديبع يبأ« :لاجر ةثالث نع هقفلا تذخا : لاق بيبح نب عيبرلا نأ يوريو

حون يبأو ةديبع يبأ نع تيور يتلا ةيقابلا لامعألا نمو .)2(»حون يبأو ،مامضو
.)10(امهذيملتوهو ،زيزعلادبع نب هللادبعل »راغشلا حاكنا باتك

دلو .)"(نامع يف بدنلا نم لصألا يف وهو ،بئاسلا نب مامضو )4(

ةجردلاب هنع ثيدحلا ىورو ،ديز نبرباج ىلع سردو ةرصبلا يف

. 92 قياعلا ردصملا )1(

.85 ،ريس،يخامشلا )2(
.91 قياعلا ردصملا )3(

1 ،نادلبلا مجعم ،توقاي )4( 7 3 /2.

.89 ،ريس ،يخامشلا )5(

.90 قباسلا ردصملا )6(

-13 ،ةفص ،داد نبا )7( 12.

4 ،تاقبط،ينيجردلا ؛88 قباسلا ردصملا ،يخامنلا )8( 2 - 241.

.104 ،قباسلا ردصملا ،يخامشلا ؛261 ،قباسلا ردصملا ،ينيجردلا )9(

.164 ،ص ،قباسلا )10(

، 29 قباسلا ردصملا دادمنبا )11( 6.
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.ديز نبرباج نع ثيدحلا ذخأ هسفن ةديبع ابأ نأ مامض يوريو .) (ىلوألا
اهتيبلاغو ثيداحألاو ةيضابإلا ةديقعلا ميلعت وه مامض هبعل يذلا مهألا رودلاو
ةديبع يبأ عم مامض نجسو .بيبح نب عيبرلا ورمع يبأ نع ةرفص وبأ اهنذد
هنع جرفأ مث ،فسوي نب جاجحلا دهع يف ،ملاس وبأ ىعدي ،رخآ يضابإ خيشو
يبأو ،نيصحلا نب يلعرحلا يأك نورخآ خويش كلانهو .)2(جاجحلا ةافو دعب

.مهاوسو ،ةبقع نب جلبو ،فوع نب راتخملا ةزمح

ةيضابإلا ةمظنملا يفً اريبكً ارود بعل نمم ،ةديبع يبأ ةبلط راغص نيبو )5(
ب نب عيبرلاورمعابأركذن ،قحال تقو يف مث ةديبع يبأ ةايحءانثأ يف ةرصبلا يف

يف ةرصبلا رداغو .)3(ةرصبلا نم ةبيرخلا لزني ناكو ،يديهارفلا ورمع نب بيبح
نبرباجل ًارصاعم ناكو .)٥(ةنطابلا يف نافضغ يف نكسو نامع ىلإ قحال تقو

يبأو ،ةديبع يبأو ،بئاسلا نب مامض ىلعً اضيأ سرد امك ،هيدي ىلع سردو ،ديازل:
ءاضعأ بناج ىلإ ،ةديبع يبأ نمز يف ناكو .)5(ناقدلا حون نب حلاص حنونا

ءانثأ يف نييضابإلل ًايتفم هنيع ةديبع ابأ نإ مث ؛) (سلاجملا نع ًالوؤسم ،نيرخآ

.)7(»انيقتو انمامإو انهيقف« هنأب هفصوو ،هتايح

نم نكمتو ،حاجنب هتسايس ذفني نا ةديبع وبا عاطتسا لاجرلا ءالؤه ةنوعمبو
نم نييسابعلا ىلع مث نيومألا ىلع ًايقيقح ًارطخ اتناك نيتيضابإ نيتلود ءاشنإ

٠ ةيقيرفإ يلامش يفو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف مهدعب

ىلع قارعلا يف ةيضابإل تاطاشنلل يبرلا زكرملا ناى ةرصبلا نا عضاو

٠٢ .88 ،ريس ،يخامثلا )1(
3 ،تاقبط صالا ؛96 ؛87 قبالأ ردملا )2( 5 - 234.

2 قبالا ردصملا )3( 6 -37 ،ءاملعلبنةفص،دادم نبا ؛1 36.
.4/1 ،حيحصلا عماجلا ةيشاح،يملاسلا )4(
.103 ،ريس ،يخامشلا ؟261 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛28 ةغص ،دادم نبا )5(
.86 قباسلا ردصملا )6(
.103 ،قبالا ردصملا ،يخامثلا ؛261. ،تاقبط ،ينيجردلا )7(
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،لصوملاو ،ةفوكلا يف ةطشان ىرخأ ةيضابإ تاعامج دوجو ىلع ًاليلد كلانه نا
ءاملعلا رابك نم ريبك ددع زرب ثيح ناسارخ ءاحنأ ضعبو ةنيذملاو ،ةكمو
عم بنج ىلإ ًابنج ءاملعلا ءالؤه ءارآ تضرعو .يضابإلا بهذملا يف اومهسأو
ىلوألا ةيضابإلا لامعألا يف حضاو وه امك ،ملسم ةديبع يبأو ،ديز نب رباج ءارآ
هذه ءانثتسابو .مامض »تاياورو ،ضورعملا ناويدلاو ،مناغ يبأ »ةنزدما لثم
ةكرحلا يف اهماهسإو تاعامجلا هذه نع ًادج ةليلق انتامولعم نإف ،ةقيقحلا
ةداقلل ناك دقل ،لاح يأ ىلعو .)!(ةيفاقثلاو ةيسايسلا تاطاشنلا ثيح نم ةيضابإلا
ةيئانلا عاقصألا وحن مهتاطاشن هيجوت ىلع ةمئاق ةحضاو ةسايس لئاوألا نييضابإلا

رذحب اوبنجت امك .ًالهس مهيلع ءاضقلا نوكي ال ثيحب ةيمالسإلا ةيروطاربمالا يف
)٤(ةيبرعلا ةريزجلا هبش يبونج ىلع اوزكرو ،قارعلا يف ةينلع ةروث ةيأ ةلواحم
ميلاعتلا راشتنا ىلع ءوضلا ءاقلإ ةيلاتلا تاحفصلا يف يوننو .ةيقيرفإ يلامشو
.ةيقيرفإيلامش يف ةيضابإل

ةيقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا راشتنا

يلامش يف ازاصنأ هل بسكي يضابإلا بهذملا أدب ىتم طبضلاب فرعن انسل
فصنلا ءانثأ ةرصبلا يف يضابإلا بهذملا هيف خسرت يذلا تقولا يفو .ةيقيرفإ
ةيقيرفإ يلامش يف خسرت دق هسفن مالسإلا ناك ،يرجهلا لوألا نرقلا نم يناثلا
لبج لهأ نأ ،يكستفيل لوقيو .ربربلا لبق نم ةضراعم نم ةيادبلا يف هيقل ام مغرب
بهذملا اوقنتعا نأ ىلإ يمالسإلا حتفلا دعب ةيحيسملاب نيكسمتم اولظ هسوفن

هسوفن لهأ نأ تمعز ىرخأ رداصم هضقانت لوقلا اذه نأ ىلع ) (ةرشابم يضابإلا

.2 ط ،ةيمالسإلا ةعوسوملا ،»ةيضابإلا« ةدام ،يكستفيل )1(

]0118 .طيسولا رصعلا يف ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف نويضابإلا :651 قباسلا ردصملا )2(
.٢1 9 5 9 ) ،1 ، 1-ه ،)0 ٠٦٦٠٠٠ م . 7

٦/5ةيضابإ تاسارد :يكتفيل )3( 4.
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ةقيقح ةتثو .)ىالطالا ىلع عارص يا ريغ نم ةيعامج ةروصب مالسإلا اوقنتعا
،هسوفن لبج نم يبرغلا بونجلا ىلإ سمادغ ىتح رشتنا مالسإلا نأ يه ةخسار
برغلا وحن صاعلا نبورمع ههجو يذلا شيجلا دئاق ،ورمع نب ةبقع يدي ىلع
6 ةنس سلبارط حتتفاو 4 3 / 2 نييسوفنلا ضعب نأب لوقلا ديؤي نأ كلذ نأش نمو . 3
كلانهو .قحال تقو يف ةيضابإلا ةديقعلا اونبت مث ،مالسإلا اوقنتعا دق كاذنآ اوناك
هسوفن لبج يف ةدوجوم لازت ال تناك ةيحيسم تالئاع نأ ديفت ةقوثوم تامولعم
ًاتابثإ كلانه نأ كلذ ىلإ فاضي .) (لبجلا يف يضابإلا بهذملا خسرت نأ دعب
ةليوط ةرتف ىتح ،ةيضابإ ريغ ،ةملسم تيقب ةنيعم ةيسوفن تالئاع نأ ىلع ًاقوثوم
روصنم يبأ ةلئاع تالئاعلا هذه نيبو ،ةقطنملا يف يضابإلا بهذملا داس نأ دعب
هنأ ىلع .)3(ةسوفن يف ةتهملا تالئاعلا ىدحإ يهو ،ةريمدنت نم ،سايلإ
ةمساح ةجيتن ىلإ لوصولا بعصي ،ةضقانتمو ةليلق يهو ،ةرفوتملا تامولعملاب

٠ .عوضوملا اذه لوح

يلامشبو ةرصبلاب ةلص هل ) (يمرضحلا دعس نب ةملس ىعدي صخش ةمثو
لوصول الو ةمهملا هذهل ددحم خيرات ركذي ال .بهذملا ميلاعت رشن يف ةيقيرفإ

ءاج ةملس نأب ةقوثوم ةيضابإ عجارم لوق نأ ىلع ؛ةيقيرفإ يلامش ىلإ ةملس
لبق ترج ةمهملا هذه نأ ىلإ ريشي )5(سابع نبا ىلوم ،ةمركع ةقفرب ناوريقلا

7 2 5 / 1 0 7  - 7 2 3 / 1 0 هبش دقو .)6(ةمركع ةافول ركذي يذلا خيراتلا وهو ،5
يف ضابإ نب هللا دبع رودب برغملا يف دعس نب ةملس رود نويضابإلا ءاملعلا
يتلا يهو ،ةيقيرفإ يلامش ىلإ هترايزب يضابإلا بهذملا راشتنا اوطبرو . )7(قرشملا

. 6 ،عضولا باتك ةمدقم قحسإ وبأ )1 (
، 141 ةطوطخم ،ةسرفن خياثم ريس ،يروطغبلا )2( 69.

-49 ،قباسردصم ،يكستفيل ؛59 ،تبالا ردصملا )3( 4 8.
.98 ،ريس ،يخامشلا ؛11 ،تاقبط ،ينيجردلا )4(
.ا 150 حزصملا ىلع ةيشاح ،يبعصملا ٤ 11 قبام ردصم ينيجردلا )5(
- 73 بيذهتلا بيذهت :ينالقسعلا رجحنبا )6(  2 6 3 /7.
.236/9 ،لينلا حرش :بطقلا نعًالقن ،تالاؤس :يفوسلا )7(
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ةرصبلا ىلإ ملعلا ةلمحا ب قحال تقو يف نيفورعملا ةبلطلا دافيإ نع ترفسا
ةديبع يبأ يأ ،يضابإلا بهذملل يناثلا مامإلا يدي ىلع ةيضابإلا ميلاعتلا ةساردل

.ةميرك يبأ نب ملم

يلامش ىلإ دعس نب ةملس مودق دنع هنأ يه ىسنت ال نأ يغبني يتلا ةقيقحلاو
قطانملا ضعب يف لبق نم ةدوجوم ةريبك ةيضابإ تاعومجم كلانه تناك ةيقيرفإ
نأ ىلإ دئاع كلذ لعلو .ايبيل نم يبرغلا مسقلا يف يأ ،ةيقيرفإ يلامش يف ىطسولا
يف اومدق نيذلا برعلا نيحتافلا نيب ًاراصنأ الوأ اهل تبسك ةيضابإلا ءىدابملا
.ةديدجلا دالبلا يف كلذ دعب اونطوتساو ،ةيقيرفإ يلامش لالتحال ةيلبق تاعومجم
ةيلحملا ،هتانزو ،هناهزو ،هتاولو ،ةراوهو ،ةسوفن لئابق نيب ًامعد اهل تدجو مث
مكح يأل اهعضخي ال مالسإلا نيدل ًايقيقح ًاليثمت ةيضابإلا ءىدابملا يف تأر يتلا
ديدجلا نيدلا راطإ يف يتاذلا مكحلا لجأ نم اهلاضنل رربملا اهيطعيو ،يدادبتسا

يف اودجو نييلحملا ناكسلا نأ ًاضيأ دقتعيو .برعلا عم ةاواسملا مدق ىلع
.نييسابعلاو نييومألل يدادبتسالا مكحلا ةمواقمل ينيدلا زفاحلا ةيضابإلا ميلاعتلا
هبعل ةيقيرفإ يلامش يف لوألا يضابإلا عارصلا يف مهألا رودلا نأ ًاضيأ انه حضاوو
.ةينميو ةيمرضح لوصأ نم اوناك نيذلا برعلا

ةيلحم تايصخش رايتخا فدهتست تناك دعس نب ةملس ةمهم نأ رهاظلاو
يلامش يف ةيضابإلا ةدايقلا ءبع لمحت عيطتست ثيحب اهبيردتل ةرصبلا ىلإ اهلاسرإل
ميلاعتلا ىلإ نورظني نييلحملا ناكسلا لعجي نأ هجوتلا اذه لثملو .ةيقيرفإ
.ةيضابإلا ةيضقلل لماكلا ربربلا معد نمؤي اتم ،مهب ًاصاخ ًائيش اهرابتعاب ةيضابإلا

ةيضابإلا ةمامإ ىري نأ يف هتبغر دعس نب ةملسل ةسيئرلا تاحومطلا نمو
تعمس« لاق هنأ متسر نب نمحرلا دبع مامإلا نع يوريو .ةيقيرفإ يلامش يف ةدئاس
بهذم ينعي ،رمألا اذه رهظ ول تددو »ناوريقلا يف لوقي دعس نب ةملس
.)3(»هدعب ةايحلا ىلع فسآال مث هرخآ ىلإ راهنلا لوأ نم ًادحاو ًاموي ،ةيضابإلا
1 تاقبطينيجردلا )1( 2 - .98 ،ريس ،يخامشلا 11 
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ةيقيرفإ يلامش يف ةيضابإ ةعومجم دوجو ىلإ ةلمتحم ةراشإ تاملكلا هذه يف لعلو
نكت مل هنأ ىلإو ،نامتكلا ةلاح يف لازت ال تناك اهنكل ،دعس نب ةملس ءيجم لبق
.ًانلع ةيضابإلا ةمامإلا خيسرتل ةلواحم ةيأ ترج دق كاذنآ

تأدب ةيقيرفإ يلامش يف مهتمامإ ءاشنإل نييضابإلا لبق نم ىلوألا ةلواحملاو
7ةنس دعب سلبارط ىلع ًايلاو بيبح نب سايلإ نيع نيح 4 4 /  1 2 نأ يوريو . 7
ءامعز دحأ وهو ،يمرضح لصأ نم ،يبيجتل ا دوعسم نب هللادبع عرص سايلإ
يضابإلا ميعزلا اذه عرصم ببس فرعن الو .) (سلبارط يف ةيضابإلا ةعامجلا

فيوخت كلذب دارأ سايلإ نأب نايحوي سابع ناسحإو ركاغم يلع نكلو
يف ريبك رثأ تاذ ةوق كاذنآ اوناك نييضابإلا نأ ىلإ ريشت ةقيقحيهو ،) (نييضابإلا

ةرشابم ةجيتن ناك امبر لمعلا اذه نأ دقتعأ يننأ ىلع .اهرواج امو سلبارط
يف تقولا كلذ وحن يف نميلاو تومرضح ويضابإ اهب ماق يتلا ةحجانلا تاروثلل

عنم ىلع نيصيرح ةيمأ ونب نوكي نأ يعيبطو .ةلقتسم ةمامإ ءاشنإل ةيمأ ينب هجو
رهاظلاو .ةعدار ريبادت ذاختاب ةيضابإلل ىرخأ لقاعم ةيأ يف تاروثلا هذهل راركت يأ
مل نأ ،اذه هلمع نأش نم ناكو ،ةيضابإلا ةوق ريدقت ءاسأ بيبح نب سايلإ نأ
اوبختناف ؛مهتروثل رشابملا ببسلا رفوو مهبضغ راثأ لب ،خوضرلا ىلع مههركي
،يدارملا سيق نب رابجلا دبع هيضاق ةدعاسمبو ؛ًامامإ يمرضحلا ديلت نب ثراحلا
نب ريصن نب سيق ىعدي ًاصخش لتقي نأو سلبارط ىلع يلوتسي نأ ثراحلا عاطتسا

لماك ثراحلا مكحو .) (يبيجتلا دوعسم نب هللا دبعل ًارأث ،راصنألا ىلوم ،دشار
يدي ىلع التق ًاعم رابجلا دبعو ثراحلا نأ ريغ ،ترسو سباق نيب ةعقاولا ةقطنملا

ةروثلا دامخإل بيبح نب نمحرلا دبع مهنيع نيذلا ةداقلإ دحأ نامثع نب بيعش

،1947 ،رئازجلا ،وتاغ تربلا قيقحت ،سلدنألاو ةيقيرفا حوتف باتك ،مكحلا دبع نبا )1(

. 140

4 ،ايبيل يف ةيضابإلا ،رمعم يلع )2( 5 0 .43 ،ايبيل خيرات ،سابع ناسحإ ؛1/

.140 ،قبإسلا ردصملا مكحلا دبع نبا )3(
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ًادئاق يسوفنلا دايز نب ليعامسإ رجازلا ابأ نويضابإلا راتخا كاذ دنع . ) (ةيضابإلا
يف ءاج دقو .)*(سلبارط. قطانم ىلع رطيسي نأ عاطتساو ،مهعارص يف مهل
هذه نأ ىلإ ريشت ةقيقح يهو )3(٠عافد مامإ ناك رجازلا ابأ نأ ةيضابإلا رداصملا
مل هنأ ىلإو ،هئادعأ هجو يف لصاوتم يركسع حافك ةرتف تناك هتدايقب ةرتفلا
يف ةمامإلا لجأ نم لوألا عارصلا اذه عقو دقلو .ةرقتسم ةلود ءىشني نأ عطتسي

7 نيب ةعقاولا تاونسلا يف ،ةيقيرفإ يلامش 4 4 /1 2 7 و 7 4 9 /1 3 دعب تداعو .2
7 ةنس يفو .ماوعأ ةينامث لاوط نامتكلا ىلإ ةيضابإلا ةعامجلا كلذ 5 7 / 1 4 0

بصنمل »ملعلا ةلمح« دحأ ،يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ بختنا
نأ ريغ ؛هليوزو ناوريقلاو ترس نيب ةعقاولا ةقطنملا مكحف ،سلبارط يف مامإلا

يفو .ديدجلا يسابعلا ةفيلخلا شيج ةمواقم نم نكمتت مل ةيضابإلا ةمامإلا هذه
7 ةنس 6 1 /1 4 تاوقلا يديأ ىلع هعابتأ نم 14000 وحنو باطخلا وبأ لتق 4
. )٥(روصنملا رفعج يبأ لبق نم رصم يلاو ،ثعشألا نب دمحم ةدايقب ةيسابعلا

ملعلا ةلمح

ةديقعلا رشن يف »ملعلا ةلمخ« رودل ًاضرع مدقن نأ انه انيلع ًامازل ىرن
دوقعلا لالخ تأدب ةيفاقثلا مهتاطاشن نأ رهاظلاو .ةيقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا
يف ةيضابإلا ءاملعب مهلاصتا نأ انركذ نأ قبس دقل .ةرجهلل يناثلا نرقلا نم ىلوألا
نم مهرايتخا ىرج دقو .ةيقيرفإ يلامش ىلإ دعس نب ةملس ةرايز دعب ناك ةرصبلا
ةلثمم تناك طسوألا ةيقيرفإ يلامش يف ةيمهأ زكارملا رثكأ نأ ثيحب ةفلتخم قطانم
ةبلطلا ءالؤهو .نييلصألا ناكسلا نم ينيدلا اهميعز ةقطنم لكل يلاتلاب نوكي يكل

،متسر نب نمحرلا دبعو ؛سمادغ نم ،يسمادغلا رارد نب ليعامسإ رارد وبأ :مه

- 29 برغملاو ةيقيرفا خيرات ،يناوريقلا قيقرلا )1(  128.

.142 قباسلا ردصملا مكحلا دبعنبا )2(

-128 ،ةيضابإ تاسارد :يكستفيل ؛77 ،ريس ،ينايسولا )3(  1 2 7 /1.

7 ،نايبلا ،يراذعنبا )4( 2 1 ،ريس ،ايركزوب أ ؛1/ .ب0 113



دواد وبأو .هتاردس نم يتاردسلا مصاعو ؛ناوريقلا نم ،لصألا يسراف وهو
دبع باطخلا وبأ مهيلإ مضنا مث )سنوت يبونج( ةوازفن نم يوازفنلا يلبقلا
هنأب ملسم ةديبع وبأ مهخيش هزيم ثيح )٢(ةرصبلا يف ،لصألا ينميلا ،ىلعألا
ةوقلا نأ نيبي نأ كلذ نأش نمو .ةيقيرفإ يلامش يف ةبقترملا ةمامإلل لوألا مامإلا
دقو ؛برعلا نينطوتسملا ةوق يه ةدايقلا ةلأسمل ةبسنلاب زربألا لازت ال تناك يتلا
هذه دارفأ نيب نكي ملو .ةجاحلا هذه دسل ةيقيرفإ يلامش ىلإ باطخلا وبأ لسرأ
دق .ناك ينوانجلا ريطغم نبا ،ةلثامم ةثعب يف ةسوفن لثمم نأل يسوفن يأ ةثعبلا
.)٤(ركاب تقو يف داعمث ةرصبلا ىلإ بهذ

ناكو ،تاونس سمخ هعم اوضقف ةبلطلا ءالؤه بيردتب هسفن ةديبع وبأ ماقو
ةنس أدب يذلا يسايسلا مهحافك ىلإ ةفاضإلابو .هوغلب يذلا ىوتسملا نع ًايضار

7 5 7 /1 4 يذلا متسر نب نمحرلا دبع هليمز ةدايقب رمتسا مث ،باطخلا يبأ ةدايقب 0
ةمامإلا أشنأ ثيح باطخلا يبأ ةافو دعب رئازجلا طسو ىلإ رارفلا نم نكمت
7 ةنس ةيمتسرلا 7 6 /1 6 9 ىتح تمادو 0 8 0 /2 9 ًاماه ًارود ،مدعلا ةلمح ىدا ،6

.ةيقيرفإ يلامش يف نييضابإلا مهقافر ىلإ ةرصبلا يف اهوقلت يتلا ميلاعتلا لقن يف
يذلا ديحولا يطخلا لمعلا نأ عقاولاو ،ةيطخ ميلاعتلا هذهب اوتأ له فرعن انسلو

نأ ىوريو . ) (متسر نب نمحرلا دبع »ريسفت« وه »ملعلا ةلمح« دحأ ىلإ بسني
نازف يف ةدوجوم تناك ملسم ةديبع يبأ لبق نم بوتكملا لكشلاب ةيضابإلا ةديقعلا

ينازفلا ملاعلا ىلإ ةلاسر يفو .ةرجهلل يناثلا نرقلا فصتنم يفايبيليف
ربربلا نم هنويدم ةليبق نم ،ينويدملا ىتف نبوانج بتك ،فلخ نبراهقلادبع
هذه لهأ كب ىيحي نأ هللا لعل« ةديبع يبأ بتك ةساردل هيلع مودقلا يف هبغري
ملعن انسل . )ه(،يلجأ بارتقاو يمايا رخآ ىلع ينأل كلذ ليجعت تحأو ،ةوعدلا

3تاقبط،ينيجردلا )٦( 4ريس ،يروطغبلا ؛3 - 3.

.17 ،نباس ردصم ،يكتفيل ؟ 76 ريس ،ين ايس ولا )2(

، 191( يلي ام )3( 1 4 .)10 شماه، 1

.191 ،ريس ،يخاكا ؛3 ةطوطخم نازن مادع ةبوجا )4(
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هلعلو ؛ينازفلا ملاعلا يدي ىلإ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ بتك تلقتنا فيك
.هعم اهب داعو ةرصبلا يف ةديبع يبأ ىلع سرد

ةيضابإلا ةديقعلل يئاهنلا لكشلا نأ يهانه اهيلع دكؤن نأ يغبني يتلا ةلأسملاو
،ودبي ام ىلع ،مهو ةاعدلا ةبلطلا ةطساوب ةيقيرفإ يلامش ىلإ لقنو ،ةرصبلا يف خسرت
مساب ةيضابإلا رداصملا يف نوفورعم مهو ؛ىضم اميف مهانركذ نيذلا ةسمخلا نم رثكأ
ةرصبلا يف ةيضابإلا ةكرحلا زكرم نيب تالاصتالا نأ ًاضيأ حضاولاو .»ملعلا ةلمحا
.ةريخألا هذه خيرات نم ةركاب ةلحرم يف تخسرت ةيقيرفإ يلامشو

.ملسم ةديبع يبأ دهع لبق ربربلا نيب نييضابإ ءاملع دوجو ىلع ليلد الو
يذلا ينوانجلا ريطغم نبا وه ةيضابإلا رداصملا يف ركذ ربربلا نم يضابإ ملاع لوأو
ماظن نأشب ةيئاهنلا هءارآريخألا اذه ددحي نأ لبق ةرصبلا يف ةديبع يبأ ىلع سرد
»ملغلا ةلمح« ةدوع لبق هسوفن لبج يتفم ريطغم نبا ناك دقلو . ) (يضابإلا هقفلا
نم يضابإ ملاع لوأ هنأب نتكمي نب ورمع كلذك ةيضابإلا رداصملا ركذتو .ةسمخلا
ةداقلا دحأ كلذ دعب راصو .نامطافإ هتيرق دجسم يف نآرقلا سيردتب أدب ةسوفن
. )2(يسابعلا شيجلا هجوب باطخلا يبأ بورح يف كرتشاو ،ةسوفن يف نيمهملا

ىلع اوناك ةيقيرفإ يلامش يضابإ نأ حضتي ةرفوتملا تامولعملا ىلع ءانبو
ًاضيأ تباثلا نم كلذك .ةيادبلا ذنم ةيضابإلا ميلاعتلا ةساردل ةرصبلاب ةخسار ةلص

.ةرجهلل لوألا نرقلا ةياهن يلاوح ةمئاق تناك تالاصتالا هذه لثم نأ

ال ،ةرصبلا ءاملع ىلع ريبك دح ىلإ نودمتعي ةيقيرفإ يلامش ويضابإ ناكو
.ةيهقفلاو ةيعرشلا لئاسملا يف اهنوهجاوي ةلكشم ةيأ يف ،ملسم ةديبع يبأ اميس
»ةاكزلا نع ةلاسرا برغملا لهأ ىلإ ةديبع وبأ هبتك امم ةيقابلا لامعألا نيب نمو
نأ يلاطيجلا ىور كلذك .),(يرفعلا ناميلس نب ليعامسإ ىعدي صخش ىلإ اهبتك

1( قباسلا )1( 9 6 ،1 6 .93شماه)9
.]126 ،بوقعي نباو سترافشقيقحت50 1 ،نيدل عئارشو مالسإلا ءدب ،مآلسنبا )2(
- 68 ل.ة.8. يف باتكلا غلؤمل »ةديدج ةيضابإ تاطوطخم فصو« )3( 6 7 /1 /1 لعل .5
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ال تاباوجلا هذه نكل ) (برغملا لهأل ةيهقف لئاسم ىلع »تاباوج هجو ةديبع ابأ
يبأ دهع يف ةيلاعفلا ةديدش تناك تالاصتالا هذه نأ ضرتفملاو .ةدوقفم لازت

رشن ءبع اولمحت دقو ةيقيرفإ ىلإ ملعلا ةلمحا ةسمخلا ةبلطلا ةدوع لبق ةديبع
ةمهملا هذه نم مهألا مسقلاو .برغملا لهأ نيب اهروذج قيمعتو ةيضابإلا ميلاعتلا
،نارخآلا امأ .متسر نب نمحرلا دبعو يلبقلا دواد وبأو ،يسمادغلارارد وبا هب ماق

يسايسلا حافكلا وحن امهتاطاشن اهجوف يتازدسلا مصاعو ىلعألا دبع باطخلا وبأ يأ
.ةيفاقثلا تاطاشنلا يف ماهسإلل رارقتسالا اعيطتسي نأ لبق ايفوتو ،يركعلاو

برغملا يفو قرشملا يف نيتيضابإلا نيتعامجلا نيب تالاصتالا تلصاوتو
ويضابإ لسرأ ،ترهات ةمامإل متسر نب نمحرلا دبع بختنا نيحو .تقولا لاوط
معدلا هوحنم ،هب دفولا عنتقا ام اذإ ىتح ،هكلسم صحفل ًاصاخ ًادفو قرشملا
،ةيقيرفإ يلامش ييضابإ نيب عازن يأ ثدح املك ناك كلذ دعب .ًايلامو ًايبدا لماكلا

اهبتك »لئاسرلا»نم ددع كلانهو .قرشملا يف مهئالمز ىدل لحلا ىلإ ءالزه ىعس
أشنت تاك يتلا ةيسايسلاو ةينيدلا اياضثلا لوح مهءارآ اهيف نوضرعي قرشملا ءاملع

.)(برغمل ين نيفابإلا ني

يف نييضابإلا ىلإ مدقت قرشملا ءاملع اهبتكي يتلا ةيضابإلا تافلؤملا تناكو
نم ًابتك هدهع يف متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع ماإلا بلطو . )3(برغملا
ىلع داوملا نم ًالمج نيعبرأ ةلومح قرشملا يف نويضابإلا هؤالمز خسنو ،قرشملا
دهع يفو .)م(هيلإ اهولسرأو باهولادبع مامإلا اهعفد رانيد فلأ هتميق قرو

11ه

دايز نب ليعامسإ هفن وهةديبع يبأ ةلاقم يف روكذملا يبرغملا ناميلسنب ليعامسإ -
.ثراحلا ةافو دعب بختنا يذلا ؟عافدلا« مامإ ،يسوفنلا

.ةينونلا حرش :يلاطيجلا )1(
، 187 ،ريس ،يخامثلا )2( -63قباسلاجيدنصملا مالسنبا ؛146 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛60 

،72-7٦ ،52-5٩
.25 ،يملالا )3(
جذ 4 3 2 1 *"برب، .قبالا ردصملا )4(



هلامعأ ضرعل ترهات ىلإ يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ بهذ ًاضيأ باهولا دبع
ناكو ،ةخسرتم ةمئاق نيتعامجلا نيب ةيفاقثلا تالاصتالا تلظو .مامإلا ىلع
لدأبتل ةكم يف نوقتلي اوناكف جحلا ءانثأ يف دقعي نييضابإلل يونسلا رمتؤملا

٠مي- م٠ .تاظحالملا ةنراقمو رابخألا
ركفلا ريوطت يف ةيقيرفإ يلامش ويضابإ هبعل يذلا رودلا ناك ماع هجوبو

عوجر دعبو .ةيلمعلاو ةيرظنلا نيتيحانلا نم هيلع اوظفاح مهنكل ،ًاليئض يضابإلا
ةلمحا ةبلطب اوفرع برغملا يضابإ نيب رابكلا ءاملعلا نم ددع زرب ،»ملعلا ةلمحا

،يلكردلا ليلخلا دبعو ،متسر نب نمحرلا دبع نب باهولادبع :مهنمو ،؟ملعلا
ةمامإلا ةمصاع ،ترهات ةنيدم سيسأت دعبو .)1 (نورخآو ،سناي نبدمحمو
ناكو .ةيضابإلا ميلاعتلا ثبل زكارملا مهأ دحأ ىلإ ةنيدملا هذه تلوحت ،ةيضابإلا
ىرخأ زكارم كلانه تناكو ؛بتكلا ةباتكو ميلعتلا يف ًارود نودؤي مهسفنأ ةمثألا
تلقتنا ترهات ةمامإ رإيهنا دعبو .برغملا يف ىرخأ نكامأ يفو ةسوفن يف
ةبرج ةريزج تحبصأ كلذك .غير يداوو نالجراو ىلإ ةيركفلا ةيضايإلا تاطاشن
بعلو . )2(ةقطنملا يف ةبازعلا سلجم تاطاشن ةجيتن ةسيئرلا ةيفاقثلا زكارملا دحأ

ةبلاغألا هجوب ونام ةكرعم دعب ترهات ةمامإب هتالاصتا فعض مغرب ،ةسوفن لبج
8 ةنس 9 6 /2 8 تأشنو ؛ةيضابإلا ميلاعتلا ىلع ظافحلا يف ًابيرقت ًالقتسم ًارود 3
أشنو .ةيضابإلا ةديقعلا ميلعتل لبجلا يف ةفلتخم يطانم يف ةديدع سرادمو زكارم
؛ةسوفن لبجيف ثالثلا تاعامجلا نيب رابكلا نييضابإلا ءاملعلا نم ريبك ددع
يف اومهسأو ،رئازجلاو سنوت يبونج يأ ةيقيرفإ يلامش طسوو ،ةبرج ةريزجو
يتلا ةماهلا لامعألا هذه نمب ةيبلاغلا لازت إلو .ًاريبك ًاماهسإ ةيضابإلا تاساردلا
.اهب ًاصاخ ًايميداكأ ًامامتها قحتست يهو ةدوجوم نورقلا ربع ءاملعلا ءالؤه اهبتك

30 ،قباس ردمم .:يكتغيل رظنا ،ناي نب دمخ2ف ليلخ يبأ يتريس نع )1(  - ،87 ؛ 27 

٦٠،٥١٠  . 101

.1966 ،توريب ،،سنوت يف ةيضابإلا, رمم يط ذظنا ةرج ةيضابا نع )2(
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عبارلا لصفلا
يضابإلا هقفلا

1 ماعلا يف 9 0 نع ًايبسن ليلقلا ملعن اننإ« :دلانودكم ناكند ذاتسألا بتك 3
يف دوعي هنأل ،ىوصق ةيمهأ تاذ يضابإلا هقفلل ةلماشلا ةساردلاف .يضابإلا هقفلا
. )3(»ىرخألا ةيهقفلا سرادملا نم يأ ليكشت لبق امىلإ هتأشن لسلت

اذه ناك امك تقولا كلذ ذنم رجت مل يضابإلا هقفلل ةلماشلا ةساردلا نأ ىلع
اوسرد نيذلا لبق نم يضابإلا هقفلا لموع دقفكلذنم ألدبو .لمأي ةثاحبلا ملاعلا

ةليلق ةماع لاوقأب ماودلا ىلع هيلإ راشي ناكو مامتهالا نم ليلقلاب يمالسإلا هقفلا
.ةميقلا

يعباتلا ىلإ بسني يضابإلا هقفلا بهذم نأ ةقيقح يعي ناك تخاش نأ عمو
نم مههقف اودمتسا نييضابإلا نإ لوقلاب هنأشب هتظحالم متخ هنإف ،)2(ديز نب رباج
.)3 (ةمئاقلا ةيمالسإل بهاذملا

دقل .ًالصفنم ًاطخ ةيادبلا ذنم ذخأ يضابإلا بهذملا نإف هنلعي امل ًافالخو
.هئاهقف لامعأو ،ةيثيدحلا هتاعومجمو ،هب ةصاخلا ةلقتسملا هتايعجرم هل تناك
تامولعملا يف صقنلا : ةيلاتلا بابسألل ةرظنلا هذه ىلإ قاسنا تخاش نأ ودبيو

1 ،توريب ،؟مالسإلا يف ةيروتسدلا ةيرظنلاو عرشلاو ،هقفلا روطت« :دلانودكم )1( 9 6 5،
. 116

.261 ،يمالسإل هقفلا ةأشن .ج،تخاش )2(
.هفن ردصملا )3(
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ةثف نييضابإلا نأب ةلئاقلا ةماعلا ةرظنلاو ؛يضابإلا هقفلل ةيساسألا رداصملا نأشب
ءارآل ةضقانم ءارآ مهل تناك ،ةنسلاك ،نييضابإلا نأ امبو .جراوخلا ةكرح نم
نم ءارآلا هذه اودمتسا نييضابإلا نأ دقتعا دقف ،ةنيعم طاقن لوح جراوخلا
نيب ةكرتشملا صئاصخلا نوك ةقيقح ًاتاب ًايفن يفني ،ًاريخأ ،وهو .ةينسلا بهاذملا
. ) (بهاذملا هذه مايق نم مدقأ يه ةفلتخملا ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا

،يضابإلا هقفلا بهذم ءوشن سردن نأ انسفنأ ىلع ذخأن لصفلا اذه يفو
ةسيئرلا ةيمالسإلا بهاذملاو ةيضابإلا نيب فالتخالا طاقنو ،هروطتو ،هسيسأتو
.ىرلا

نإ ،يمالسإلا هقفلا بهاذم نيب ةيقابلا بهاذملا مدقأ دحأ يضابإلا هقفلا دعي
،هل رصاعملا هليمزو يدزألا ديز نرباج يغباتلا ىلإ همايق دوعيو .اهمدقأ لقن مل
دب ال يضابإلا هقفلا نأب دلانودكم لوقف .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ،هذيملتو
ريغ )2(»ضابإ نب هللادبع يدئلنئعدك،كاذ وأ دحلا اذه ىلإ ،فنصو عمج هنأ

هقفلل ماهسإ يأ مدقي مل ضابإ نب هللا دبع نأب قيقدلا ثحبلا لد دقف .حيحص

.ةيضابإلل ةيسايسلا ةديقعلا يفو مالكلا يف رصحنا سيئرلا هرود نإو ،يضابإلا

وه يضابإلا مقفلل ةسردم سيسأت نع ًايلعف ًالوؤسم ناك يذلا لجرلاو

ثيداجأيو نآرقلاب ةعساولا هتفرعم ببسبو ؛هيقفو ،ثدحم وهو .ديز نب رباج
نم ًاددع هيلإ بذجي نأو ،ًالقتسم .ًابهذم ءىشني نأ ًارداق ناك دقف ،لوسرلا

.اهنورشنيو هءارآ نوروطي ءالؤه حار قحال تقو يفو .نيملعتملا

يبأ نب ملسم ةدينعيبأ هذيملت يدي ىلعيئاهنلا هلكش يضابإلا هقفلاذختاو نذ

يبأو ديز نب رباج ذيملت ،بيبح نب عيبرلا يدي ىلعو ،ةريخألا هتاونس يف ةميرك

اذه سيسأت يف ىربكلا ةيمهألا تاذ ةيصخشلا لظي ديز نب رباج نأ ريغ .ًاعم ةديبع
ةيعرشلا ماكحألا رادصإل متايح مظعم فرص ًايتفم متراهم ىلإ ةفاض٠إلاتيو .بهذملا
. 6 ٩2 :ننالا ردح٠ل١ل )1(

ب٠ 116 ،ًاقياس روكةم٠زدصم ،دلانودكم )2(
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كلذك ناكو ،نيزرابلا نيعباتلاو ،ءايحألا لوسرلا ةباحص ةراشتساب هئارآ طبضو
سيئرلا رودلا اوبعل نيذلا ةباحصلا كثلوأو هبهذم عابتأ نيب ةيساسألا لصولا ةلص
.اهرشنو ةيعرشلاو ةينيدلا نوؤشلا لوح ءارآلا ةغايص يف

هب هل فرتعم يضابإلا بهذملا سيسأت يف رباج هبعل يذلا يعيلطلا رودلاو
بحاص لك .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ،ةيضابإلل يناثلا مامإلا لبق نم حوضوب

ديز نبرباجب انيلع نم هللا نأ الولو .لاض وهف هقفلا يف مامإ هل سيل ثيدح
هب هل تفرتعا رمأ لقتسم يهقف بهذم بحاص رباج نوك ةقيقحو ٠)٦(انللضل
1ت( يوونلا ءايركز وبأ لوقي .ًاضيأ ةينسلا تايعجرملا 2 7 7 / 6 7 هباتك يف )6
ىلع اوقفتا« هذيمالتو ،هيسردمو ،ديز نب رباج نع ثيدحلا دعب »ءامسألا بيذهتا
. ) (»هب درفتي بهذم هلو مهئاهقفو نيعباتلا ةمئأ يف دودعم وهو هتلالجو هقيثوت

ةجردلاب اننإف انه امأ . )3(ًايتفم هتاطاشنو رباج ةايح ةصق تركذ نأ قبس دقل
نم ةيعرشلا هماكحأ وأ هيواتف تلجس دقو .ًاهيقف هتبراقمبو هماهسإب نوينعم ىلوألا
.هقفلا يف يضابإلا بهذملا ساسا نم ًاماهً اءزج لكشت يهو نييضابإلا هبالط لبق

يه اهمدختسا يتلاو رباج ىدل ةفورعملا ةيعرشلا ماكحألا رداصم تناك دقو
.صاخلا هيأر مث ،)راثآلا( ةباحصلا ءارآو ،ةنسلاو ،نآرقلا

سابع نبا هخيش نم هريسفتب ةمات ةفرعم كلمي رباج ناك ،نآرقلل ةبسنلاب
ربكألا مسقلا امهنع لقن ناذللا ناتقثلاو .نآرقلا ريسفت يف عجرم ريخ ربتعي يذلا
.رباجب ةقيثو ةلص ىلع اناك ،ةداتقو دهاجم يأ ،ريسفتلا يف تامولعملا نم
دجوت مل هنأ انه دكؤن نأ فيرطلا نمو . ) (رباج ةذمالت دحأ ناك ةداتق نأ عقاولاو
.ةرجهلا نم ىلوألا ةنس نيسمخلاو ةئاملا لالخ ريسفتلاب ةصاخ ةيضابإ لامعا ةيا

3 ،لتام،مدم:ديعوب )1( 4 ةينونل حرض ،يلاطيجلا ؛7 7 / 1.

.140 ،)تال ،ةرهاقلا ،يزود .ر قيقحت؛ ،ءامسألا بيذهت ،يوونلا )2(

.مدقت ام رظنأ )3(
9 ،ةيلح ،ميعن وبأ )4( 0 /3.
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يبأ ةذمالت دحأ )٦(متسر نب نمحرلادبع ريسفت ةيضابإلا رداصملا تركذ دقلو

يناثلا ريسفتلاو .ةيضابإلا ترهات ةمامإ يف مامإ لوأو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع
٠ )*(ةرجهلل ثلاثلا نرقلا لالخ عضو يذلا يراوهلا مكحم نبدوهل وه لماكلا

ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ريسفت وه يضابإ فلؤم هعضو ريسفت ربكأو مهأو

1 )(3 .ت( ينالجرولا 1 7 4 / 5 7 روثعلاو ؛ًادوقفم لازي ال لمعلا اذه نأ ىلع .)0
.ةيضابإلاو ةيمالسإلا تاساردلل ةريبك ةميق لكشي باتكلا اذه ىلع

كلت يف دوجوم ةينيدلاو ةيهقفلا اياضقلا لوانتت يتلا ةينآرقلا تايآلا ريسفتو

تايآلا اتأ .ةديبع يبأو رباج نع ةلوقنملا تاياورلاو ىواتفلا مضت يتلا لامعألا

نب تلصلا رثؤملا يبأ خيشلل صاخ لمع يف ةجلاعمف ةيعرشلا لئاسملا لوانتت يتلا
2 :ت( .ىمعأ وهو سيمخ 7 وأ »ماكحألا تايآ ريسفت« هفلؤم ناونعو .)ه8
. ) (»ةيآ ةئامسمخلا ريسفت ٠

هماظنو مالسإلاب هتفرعم بستكا دقف ،ديز نب رباج تاساردل ةبسنلاب امأو

،رمع نباو ،سابع نبا اميس ال ،ةباحصلا نم ددع ربع يهقفلاو ينيدلا
ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ يضابإلا مامإلا نإ مث .ةشئاعو ،دوعسم نب هللا دبعو

،سابع نب هللادبع ةباحصلا ىلع يضابإلا بهذملا يف ذملتت هنأ معزي

4 ةطوطخم ،ريس ،ينايسولا )٦( راد .ط[ 17 ،ريغصلا نبا رظنا ؛139 ،ريس ،يخامشلا 4
:كلذك رظنا .بتك يأ بتك دق نمحرلا دبع نوكي نأ يفني ثيح ،145 ،يمالسإلا برغلا

> 6. ٤٤٤٨ع" ،يكسنليتوم 0 ،1885 ،,٠ه1ها؛هع٢ةمذء هال 811116110 "44228 ه1)65-

. 2 4 , 2 3

دمحم ،يبهذلا رظنا .ريسفتلل ةققحم ةيملع ةخسن ،بازم ةرارقلا نم جاحلاب يفيرش دعي )2(
، 11 ،ةرهاقلا ،نورسفملاو ريسفتلا ،نيسح يمالسإل برغلا راد نعردصدقو[ ،1961
1 ةن- 9 9 5.

2 ،رهاوجلا ،يداربلا )3( 2 1 - 2 2 ةسؤملاو ةيرظنلا« هباتك يف ملاس بيدأ يليإ بسن ،0
6 ،»جراوخلا ىدل ةيسايلا .اطخ كلذ نكل ،بيبح نب عيبرلل ريسفتلا اذه ،8

2 ،رهاوجلا ،يداربلا )4( 1 نا ،بازم ةرارقلا نم رمع نب ميهاربإ ضويب خيشلا ينربخأ ؛9
.بازم يف ةدوجوم سيمخ نب تلصلل ريسفتلا اذه تاطوطخم
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مث .»ملعلا يف نوخسار« مهنأب مهفصوو مآلس نب هللا دبعو ،دوعسم نب هللا دبعو
اندلقو مهفرصت ىلع اندمتعاو ،مهلاوقأ انعبتو ،مهاطخ انيفتقا دقل( :ًالئاق فاضأ
.)^()مهبلاسأ

نيوكتل ديز نب رباج اهمدختسا يتلا ةيساسألا رداصملا نأ انركذ نأ قبس دقو
.يأرلاو ،راثآلاو ،ةنسلاو ،نآرقلا يه ةيعرشلا ماكحألا

ةنيعم لاوقأو لامعأ ىلع هتقفاومو ،هلامعأو ،لوسرلا لاوقأ يهو ،ةنسلاو
كلذ يفو .اهيناعم عسوأب نيلوألا ةيضابإلا تاقثلا ىدل ةفورعم ،هتباحص لبق نم
»لوسرلا ةنس« ةرابع لامعتسا ىلع ،عبطلاب قوثوم ليلد لوأ« :تخاش لاق
ةنس« نيب ةيدئاقع ةطبار لثم يذلا يلصألا يسايسلا اهلامعتسا ىلإ ةراشإلاب
نب هللادبع اههجو ةلاسر يف تدرو ،نآرقلاو ،رمعو ،ركب يبأ ةنسو »لوسرلا
6(2 وحن ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ 9 5 / 7 ةيضابإلا عجارملا نأ ىلع .)6
دقو .مهبهذم سيسأتل ةركابلا ةرتفلا ذنم ينقتلا اهانعمب ةرابعلا هذه تلمعتسا

ىلإ ةلاسر يفو .هلئاسر نم نيتلاسر يف ةرابعلا هذه ديز نبرباج لمعتسا
يلصي له كولمملا نم هنع ينلأست تبتك يذلا امأف« :رباج بتك ،رساي نب نامثع
اوكرتت نأ هركيو ،اهكرت يغبني ال ةبجاو ةنس نيملسملا نم ناتخلا نإف ،نتتخي ملو
ىرخأ ةلاسر يفو .)3 (»نتتخي ىتح يلصي الو ،نوتخم ريغ ًاكولمم مكل
برغملا يلصي لجر نم تركذ ام امأو« :ىرخا ةرم رباج بتك ،ورمع نب ثراحلل

أرقيف هتالص ديعي نأ يلإ بحأ هنإف ،نآرقلا نم ءيشب نهيف أرقي مل حبصلاو ءاشعلاو
ال هشلا نإف ،متغاو أرقي ال ًايمأ ًالجر نوكي نأ الإ ،اهيف ةنسلا كرت دق هنإف ،اهنم
. )٩(»اهعسو الإً اسفن فلكي

.47/1 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؛37 ،لئاسم ،ةديبعوبأ )1(
، 18 ،دروغسكوأ( »يمالسإلا عرشلا ىلإ لخدم« تخاش )2( ( 1964.

، 4 مقر ،ةطوطخم ،فلؤملا قيقحت ،رباج تاباوج ،ديز نب رباج )3( 2.
، 14 مقر ،قباسلا ردصملا )4( 5.
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:يلاتلا لوقلابديلخ نب فيرط ىلإ هتلاسر يف »ةندا ةملكرباجركذ كلذك
اهيف كرت هنكلو ،ةبجاولا ةالصلا يف سانلا مؤيً امامإ نأ نم تركذ يذلا امأو«
كلذب مهنأل كلت مهتالص ةداعإ مهل لضفألاف ،نومومأملا كلذ يف هعبتو عوكرلا
نبرباج باتك يف ناروكذم نيريخألا نيربخلا نيذه نإ مث .)٦(اةذسلا اوفلاخ دق
. )2(ديز نب رباج نعمرهنب ورمع نع بيبح يبأ نب بيبح هاور امك ديز

رصاعم وهو ،ناوكذ نب ملاس لاق ،نيفرطتملا جراوخلا فقوم ةشقانم دنعو
ىتح ةنسلاو نآرقلا يف ًاملع مويلا دافأ هنأ معزي نمم انسل« :ديز نب رباجل

ةديبع وبأ ةحارصب هركذ يضابإلا هقفلل ناث ردصمك ةنسلا رود نإ .) (»مهبلغ
: لاوقألا نم ددع يف ،ديز نب رباج ةفيلخ ،ةميرك يبأ نب ملسم

ام طقف بحي ،هللا لوسر ةنس وه هليلدو ،نآرقلا وه ملسملا مامإ نإ )1 (
. )٩(هلوسرو هللا هبحي

وبأ لاق ،ال مأ هوريغي نأ ةمألا ءاملعل نكمي له :مامإلا مكحل ةبسنلاب )2(
ىلع مكحلا ناكو ،ةنسلاو باتكلا يف امل ًاضراعم همكح ناك اذإ : ملسم ةديبع
ضقانم وه ام اوريغي نأ مهيلع نإف ،ةنسلا يفو نآرقلا يف ًافورعم ةيضقلا هذه
.)5 (ةنسللو باتكلل

دحأل نكمي ال ؛امهتضراعم يف ررضلاو ،هلوسرو هلا راتخا اميف ريخلا )3(
. )٧(امهل ًاقفاوم ناك اذإ -الإً ابيصم نوكي نأ

ضفر دح ىلإ مهضعب بهذ دقو ،هسفن جهنلا اذهب ةديبع يبأ ةذمالت كسمتو

. مغن ردصملا )٦ (
2 ،خيرات ،يراخبلا ًاضيأرظنا ،5 ،ةالصلا باتك ،ديز نب رباج )2( 0 4 /1 /2.

.221 ،ةريس .،ناوكذنب ملاس )3(
.15 ،لئاسم ،ملسم ةديبعوبأ )4(
.4 ةطوطخم ،دودحلا نم نيعنتمملا باتك ،ضورعملا ناويدلا )5(
. 1٦ ةطوطخم ،ةاكزلا يف ةلاسرً اضيأ رظنا ،10 ،اقباس روكذم ردصم ،ةديبع وبأ )6(
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ثيداحأ تلقن نيح ،ةديبع يبأو ،ديز نبرباجك ىلوألا ةيضابإلا عجارملا ماكحا
ةلأسمل ةبسنلابو .) (ةيضابإ ريغ عجارم لبق نم ىتح ،ةنيعم ةيضقل ةبسنلاب ةقوثوم
تاونس رشع ،طايتحالا ليبس ىلع ،فاضأ ،ديز نب رباج نإ ليق »ةزايحلا«
قح ىلع ءاليتسالل ىوصق ةدمك لوسرلا اهددح يتلا رشعلا تاونسلا ىلع ىرخا

هتيكلم ءاعداب يلصألا كلاملا مدقتي مل اذإ ،تاكلتمملا وأ ضرألا ةزايح
،ةديبع يبأ ذيملت ،زيزعلا دبع نب هللا دبع نأ ريغ .نيرشعلا تاونسلا كلت لالخ
ةيندملا عجارملا هتور امك لوسرلا ثيدح ساسأ ىلع رباج يأر ضفر
امب هلوق متخو . ) (طقف تاونس رشعب ةزايحلا ةدم ددح هنأ وهو ًاعم ةيفوكلاو
ةنس نوكت نأ طرش ،الوأ ةنسلا .ةقيقحلا هدحو وه لوسرلا هلاق ام نإ٠ :يلي

لحم لحي نأ هل نكمي الف ،ًاميدق ناك ولو ،سايقلا امأ .لوسرلا نع ةقوثوم
.)3(»سلا

ثيدحلا لقحيف يضابإلا ماهسإلا

يف مهماهسإب لوسرلا ةنس عابتا ىلإ ىلوألا ةيضابإلا عجارملا قوت لثمت دقل
ةرابع لامعتساو ؛ةنسلل نييقيقحلا نيعباتلا مهسفنأ ةيضابإلا ربتعاو ثيدحلا ناديم
ةماع ةروصب ضوفرم ةعبرألا ةينسلا ةيهقفلا ةيمالسإلا بهاذملا نع ريبعتلل »ةنسلا«
نوعباتلا ،مهدحو اونوكي مل نإ ،ًاضيأ مه مهنأ ساسأ ىلع نييضابإلا لتق نم
مهتعومجم اوئزدو اوظفح ناب ثيدحلا ناديم يف اومهسأو . )٩(ةنسلل نويقيقحلا
يضابإلا بهذملا اوسسأ نيذلا لئاوألا ءاملعلا عيمج نإ .ثيدحلا نم مهب ةصاخلا
،ناهدلا حون نب خلاص حون يبأو ،ديز نبرباج لاثمأ نيزراب نيثدحم اوناك
،ةيمالسإلا ثيدحلا تاعومجم يف ًاديج ةفورعم مهؤامسأو جرعألا نب نابحر

.400 ةطوطخم ،ةنودملا ،مناغوبأ )1(
.هسفن ردصملا )2(

.هسفن ردصملا )3(
59 ،حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا ؛25 ةطوطحم ،ةريس ،ينايسبلا )4( /1.
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يبا لاثمأ نيرخآلا ءاملعلل ةبسنلاب امأ .)٦ (،ةاقثا نيثدحملا لبق نم نوربتعم مهو
ةنسلا نوثدحملا مهيلإ رظنو ،ًاضيأ نيثدحم اوناك دقف ،ليحرلا نب بوبحم نايفس
نوروكذملا هب فرع يذلا دحلا ىلإ نيفورعم اونوكي مل مهنأ ولو »ةاقث« مهنأب

نيودت يف مهسأ ديز نب رباج نإف ،لوسرلا ثيداحأ لقن ىلإ ةفاضإلابو .)2(ًاقباس
اولجسي نأب هبالطل حامسلابو )3(هئالمز نع ًالقن ثيداحألا ةباتكب لوسرلا ثيداحأ
يتلا تامولعملا ةيضابإلا رداصملا تررك مث .)*(هتيقادصم ىلع ءانب ثيداحألا
ناك يذلاو ،ديز نبرباج ناويد نع |٠رس| يف ينالجراولا ءايركز وبأ اهركذ
ةفيلخ يجاح ركذ كلذك . )2(ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلا ةبتكم يف ًادوجوم
ردصم نع وأ ناويدلا نع ةيفانضإ تامولعم ةيأ ركذي مل هنكل )ه(ديز نب رباج ناويد
هنأ لمتحملا نمف ،هباتك يف ةيضابإ رداصم ةيأ ركذي مل هنأ امبو .هنع هتامولعم
كلذ نأ ىلع ،انيدل ةلوهجم ةيضابإ ريغ رداصم نم رباج ناويد نع هتامولعم دمتسا
مدقأ دحأ فاشتكا لامتحاب ًالمأ انيطعيو ناويدلا نع ةيضابإلا تامولعملا ديؤي
رابتعالا نيعب ةيلاتلا ةمولعملا ذخأ بجيو .)7(لبقتسملا يف ،ثيدحلا نع لامعألا
ةيعرشلا ماكحألا نم ىرخأ ًاعاونأو ثيداحألا نود ديز نبرباج نأب لوقلا معدل
نع ،يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ لاق :هئالمز ضعبو ةباحصلا نع ًالقن
،ةديبع يبأ ةدهع يف ناك رباج ناويد نإ :دمحم يبأ نع ،بويأ نب نتفلخي خيشلا

68بيذهتلا بيذهت ،رجحنبا )1( .187/3 ،نال ؛3/
.115 ،ديحوتلا ةديقعحرش ،بطقلا )2(

9 ،لادتعالا نازيم ،يبهذلا )3( 3 فسوي قيقحت( ،؟ملعلا دييقت يدادغبلا بيطخلا ؛3/
، 109 ،قشمد ،يشع ( ،ميدقلا ثيدحلا بدأ يف تاسارد ،يمظعألا نوفلخ نبا ؛1949
، 77 ،توريب( 67 ، 66 ، ( 1968.

3 ،تاقبط ،دعم نا )4( 1 /1 /7.
3 ،ةطوطخم ،ريس ،ءايركزوبأ )5( ،)1985 ،سنوت( بويأ نمحرلا دبعقيقحتب[ .اهيلي امو0

.]140 ص
.781/1 ،نونظلا فثك،ةفيلخيجاح )6(

ناويدلا ةطوطخم يف نيدوجوملا ،ةالصلا باتكو حاكنلا باتك ،نيذه رباج يلمع لعل )7(
.انه هركذ دراولا رباج ناويد نمً اءزج نالكشي ضورعملا
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هنبا ةدهع يف مث ،بوبحم نايفس يبأ ةدهع يف مث ،بيبح نب عيبرلا ةدهع يف مث
هلعلو .)٢(ةكم يف )ناويدلا تادلجم وأ بتك( تخسن هنعو ،بوبحم نبدمحم
ىنعمب ةيضابإلا رابخألا يف ةريثك نكامأ يف لمعتست ناويد ةملك نأ انه ركذلاب ريدج
. )*(تاذلاب نيعم باتك درجم ال ،بتك ةعومجم اهنأ

لوصأ صوصخب تاظحالملا نم ًاددع ىلوأا ةيضابإلا رداصملا تظفحو

ثيداحأ يف تاملك عقوم رييغت رثؤي ال :ةديبع وبأ لاقو .اهنيودتو ثيداحألا درس
اذام« :لئس مث .ًادحاو ىنعملا يقب اذإ اهرخؤن وأ اهمدقن نأب ،راثآلا وأ لوسرلا
»؟ىنعملا كلذ ريغي مل اذإ ةزومهملا فلألا وأ واولاك فورح فذح وأ ةفاضإ نأشب
. )3(»كلذ يف جرح ال نأ وجرأ« : لاقف

نم ملعلا ذخأت نأ يغبني ال« :ةديبع وبأ لاق ،نيدلا ذخؤي نمع هل مالك يفو
نإو بذكي نمم الو ،ههفس ىلإ وعدي هيفس نم الو ،هتعدب ىلإ وعدي هنأل عدتبم
. )٥(»هريغ بهذم نم هبهذم زرفي ال نمم الو ،هاوتف يف قدصي ناك

يأ ،ملعلا سيردتل ءاملعلل ةيرورض تسيل ثيداحألا ةفرعم نأ رهاظلاو
ظفحي ال يذلا صخشلا نع ةديبع وبأ لئس دقو .ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم وأ ،هقفلا
،هلا ناحبس :لاقف ؟ملعلا سردي نأ عيطتسي له ،ةقث وه له :لوسرلا ثيداحأ
نوملعي ال اوناك نإو ،تاقثلا نع ملعلا ذخؤي لب ؟ثيدحلا نوظفحي سانلا لكأ

.)5(»آدحاوً اثيدح

.ةديبع يبأ لئاسم يف دري لوألا :نالوق كلانه ،ثيداحألا دامتعال ةبسنلابو
ىلع اهانب دق ناك اذإ قوثوملا صخشلا ىوتف عبتي نأ لئاسلا ىلع له :لئس دقو

.120 ،ريم ،ىايسرا )1(
.129 ،قباسلا ردصملا )2(

-24 ،لئاسم ،ةديبعوبأ )3( 23.

4 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؛24 ،قباسلا ردصملا )4( 7 /1.
.هسغن ردصملا )5(
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الإو ،هعبتت نأ كيلع ناك قحلا تفرع اذإ، :لاقف ؟ياحص نع لوقنم ثيدح
بجي امنإ ؛هعمس ام لك كل يوري لجرل يغصت ال نأ يغبني« :فاضأ مث .،الف

ةبسنلاب امأ .)٦(هنم ملعأ وه نمع لأت نأو ،ةقوثوملا ماكحألا زيمت نأ كيلع
ةلاحلا كلت نع ةديبع وبأ لئس دقف ،ةيهقفلا ماكحألا رادصإل بتكلا ىلإ ةدوعلل
ىواتفلا ردصأو ؛هرشناو هذخ ،يباتك وه اذه :رخآلجرل ملاع لجر اهيف لاق يتلا
لجرلا نم هعمس دق ناك امب الإ يتفي نأ لجرلل قحي ال : لاقف .هيف ام ًادمتعم
نأ زيزعلا دبع نب هللا دبع ركذو .)2(اذكو اذك باتك يف هآر هنإ لاق وأ ،ملاعلا
،دمتعت نأ بجي يتلا يه »نيعباتلا« و ةباحصلا نيب ةروهشم تناك يتلا ثيداحألا
.)2(رابتعالا نيعب ذخؤت الأ يغبنيف ذاوشلا امأ

لمع يف ثيدحلاب قلعتت ىرخأ لوصأ قحال تقو يف ترهظ ،لاح يأ ىلع
يف ةفورعم لوصألا كلت ةيبلاغو ،»فاصنإلاو لدعلا« وه ينالجراولا بوقعي يبأل
يف ةنسلا هيسردم نم اهضعب عمج بوقعي ابأ لعلو .ثيدحلا ملع نع ةنسلا بتك
دوهع ىلإ دوعت ةيضابإ عجارم نم هيلإ لقتنا لوصألا كلت نم ًاددع لعل وأ ،ةبطرق
يف تعقو امهبتك نأ لاقي ذإ ،نايفس يبأ هدلاوو ،بوبحم نب دمحم لاثمأ ،ةقباس
نويضابإلا اهعضو يتلا لوصألا ركذن نأ انه ناكمب ةيمهألا نم هلعلو . )م(هيد
.ةيعرشلا ماكحألا رادصإ نكمي اهنم يتلا ةيهقفلا ماكحألا بتك خسنو نيودتل
يغبني هيلع يلمي يذلا لجرلا نأو ،ًايلو نوكي نأ يغبني خسانلا نأ يه لوصألاو
نايلو بقاري اميف ،ءالمإلا ابقاري نأ نييلول يغبني هنإ مث .ًايلو نوكي نأ كلذك
.)5 (ةباتكلا نارخآ

.هسفن ردصملا )1(
.24 ،ًاقباس روكذم ردصم،ةديبعوبأ )2(

.5 ةطوطخم ،عويبلا باوبأ باتك ،ضورعملا ناويدلا )3(

، 91 ،سنوت ،ةيرجحةعبطم( ،ريس ،فلخي نب ناميلس )4( ( 1321.

.120 ،ريس ،ينايسولا )5(
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حيحصلا عماجلا

قيقدلا ىنعملاب ،ثيداحألل ةيضابإلا ةعومجملا مضي يذلا لمعلا نإ
باتكلل يلصألا صنلاو ؛بيبح نب عيبرلا دنسم وأ ،حيحصلا عماجلا وه ،ةملكلل
يتلا يهف ةعئاشلا ةخسنلا امأ ؛لامعتسالا عئاشب سيل ،بيبح نب عيبرلا هعضو امك
. ) (»دنسملا بيترت« ناونعب اهميظنت ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ داعأ
نيمسقلا لتحت يهو بوقعي وبأ اهداز ةيضابإ تاياور ةريخألا ةخسنلا هذه يفو
يهو ،ةيهقفلا لئاسملا يف عيبرلا تاياور مضتو ةيلاحلا تاعبطلا نم عبارلاو ثلاثلا
نب بوبحم نايفس يبأ تاياور كلانهف عبارلا مسقلا يف امأ .ثلاثلا مسقلا يف اهلك
يبأ نع متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا تاياورو ،عيبرلا نع ليحرلا

ركذي ال ليسارملا هذه يفو .ديز نب رباج ليسارمو ،يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ
.لوسرلاو رباج نيب دنسلا تاقلح

يتلا ثيداحألا نامضي امهنإف ،دنسملا نم نيلوألا نيمسقلل ةبسنلاب امأو
دانسإلاو .ثيدحلل ةنسلا تاعومجم قفو ةبتر- ،ةينيدلاو ةيعرشلا اياضقلا لوانتت
:يلي امكوه نيلوألا نيمسقلا نيب

ةباحصلاو .لوسرلا - يباحص -ديز نبرباج - ةديبع وبأ - بيبح نب عيبرلا
نب سنأو ،يردخلا ديعس وبأو ،ةريره وبأو ،سابع نبا ىلوألا ةجردلاب مه
:نع ةلوقنملا ثيداحألا نإف ،عيبرلل ًاقفوو ،نورخآو ةشئاعو ،كلام

68 ةشئاع

150 سابعنبا

40 كلام نب سنأ

60 يردخلا ديعسيبأ

72 ةريره يبأ

.444ريس ،يخامشلا ؛220 ،رهاوجلا ،يداربلا )1(
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1 يهف ديز نب رباج نع »ليسارملا« ثيداحألا اقأ 8 يبأ نع يتلا كلتو ،0
8 يه ةديبع : ةيلاتلا ديناسألا ربع ثيداحألا درتو . 8

.لوسرلا - يراصنألا بويأ وبأ - عيبرلا - أ
.لوسرلا - تماصلا نب ةدابع - عيبرلا - ب
يتلا ثيداحألا ةيقبو .92 اهددعو ،لوسرلا - دوعسم نبا - عيبرلا -ج

ةعومجم امأ .) (261 يه عبارلاو ثلاثلا نيمسقلا يف بوقعي وبأ اهفاضأ
عيبرلا دكأ دقو .ةينسلا ثيداحألا تاعومجم نم ريثكب لقأ يهف ةيضابإلا ثيداحألا
اهنأب لوسرلا نع ةلوقنملا ةقوثوملا ثيداحألا عومجم لوح ريهشلا لوقلا هسفن

4 0 0 9 اهنم ،0 0 امأ .)2(رابخألاو بادآلا لوح يقابلاو ،لوصألا لوح 0
1 مضتف بوقعي يبأ تافاضإ كلذ يف امب ةيضابإلا ةعومجملا 0 0 .ثيداحأ 5

ةنسلا تاعومجم يف ةروكذملا داوملا يه بيبح نب عيبرلا دنسم داومو
ةينسلا عجارملا يف ةروكذم بيبح نب عيبرلا اهاور يتلا ثيداحألا ةيبلاغو ؛اهسفن
يملاسلا زربأ دنسملا ىلع قيلعتلا يفو .ةفيفط قورفب وأ ،هسفن صنلاب ىرخألا
نأ الإ ،ةينسلا تاعومجملا يف دراولا لكشلا ريغ ديرف لكشب ةروكذملا ثيداحألا

.دهاوشلاب ًاحالطصا ىمست ،اهسفن ءارآلا نع ربعت ةلثامم ىرخأ ثيداحأ كلانه
ثيداحألا نم ًاددع ةيضابإلا ةعومجملا يف ،ىرخأ ةيحان نم ،كلانه نأ ىلع
يف ةلوبقم ريغ كلذ مغرب اهنكل ،ةيضابإلا عجارملا نع حيحص دانسإب ةلوقنملا
ددعل ةبسنلاب لاقي هسفن رمألاو .عوضوم هنأب اهضعب فصو ذإ ،ةينسلا تاعومجملا
ةيضابإلا عجارملل ةبسنلاب اهنكل ،ةقوثوم ةينسلا عجارملا اهربتعت يتلا ثيداحألا نم
. )3 (،عدب وأ حيرص بذك نم رثكأ تسيل

-104 دنسم ،بيبحنب عيبرلا )٦(  1 0 3 /2.

،يخونتلا نيدلا زع قيقحت( حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا ؛104 ،قباسلا ردصملا )2(
- 621 ،قشمد 6 2 0 /3  ، ( 19 6 .304 ،ميدقلا ثيدحلا يف تاسارد ،يمظعألا ؛3

8 دنسملا ،عيبرلا ،لاثملا ليبس ىلع ،رظنا )3( 1 ،ةنودم ،مناغ ابأو ؛تونقلا ةلأسم نع 1/
. 127 ، 119 ، 34
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ةيورم ةيضابإ داوم ىلع ألإ ليوطلا هخيرات لالخيضابإلا هقفلا دمتعي ملو

يف مدختست ملف ىرخألا ةينسلا ثيداحألا تاعومجم امأ .نييضابإ ءاملع لبق نم
تاعومجم ضعب ركذ ةيقيرفإ يلامش يف يضابإ ملاع لوأ نأ عقاولاو .ةلحرم ةيأ
سداسلا نرقلا نم ينالجراولا بوقعي وبأ وه هلامعأ يف ةينسلا ثيداحألا
مادختسا نوطبثي نولازي ال نويضابإلا ناك يداربلا نمز ىتحو .)٦(ةرجهلل
ةبلطلا »قئاقحلا« هتلاسر يف يداربلا حصنو .ةينسلا ثيداحألا تاعومجم
ناك يضابإلا يهقفلا ماظنلا نإف اذكهو )2(نكمأ ام اهتءارق نع اوعنتمي نأ نييضابإلا
راطإ يف ،هخيرات لالخ ،روطتو .طقف ةيضابإلا رداصملا اهيورت داوم ىلع ًامئاق
معجارمو هداوم ةساردب ألإ يضابإلا عيرشتلا ةعيبط مهف نكمي الو .داوملا هذه

اهومن تهجوو ةيضابإلا ةكرحلا سيسأت ىلإ تدأ يتلا فورظلاو ،ةيلصألا
اهرابتعاب نيلوألا نيتفيلخلا دهع يف ىلوألا ةرتفلا ىلإ نويضابإلا رظنو .اهروطتو
عمتجملا داسف يف ببست ةيويندلا تاوهشلاو عدبلا تذخأ هدعب يذلا يلاثملا رصعلا
يذلا لاثملاب كسمتلا وه مهفدهف ؛ةيسايسلاو ةينيدلا ةايحلا ثيح نم يمالسإلا
سفن ىلع عمتجملا خيسرت ةداعإو ،نوميقتسملا ةباحصلاو هاتفيلخو ،لوسرلا هنس
ةباحصلا نم مهرداصم نويضابإلا راتخا كلذلو .لوألا يمالسإلا عمتجملا سسا
نم مهوربتعا نيذلا كتلوأ نع راثآلاو ثيداحألا اوورو مهورصاع نيذلا نيعباتلاو

.نييقيقح نيملسم ،مهرظن ةهجو

فقوملا اذهل ةيضابإلا ةجحلاو ؛ةباحصلا نم ًاددع ةيضابإلا حرج دقو
اذهب صاخ رخآ لمع كلانهو )3(ينالجراولل »فاصنإلاو لدعلا« يف ةروكذم

يوزنلا هللا دبع نب دمحأ ينامعلا ةمالعلل »صيصختلا باتك« وه ،عوضوملا
1 ت( 1 6 1 /5 5 ةيعرشلا بهاذملا مايق نمز ىتح ،مهيعباتلو نيعباتلل ةبسنلابو .)7
وأ يلعل ةعيشامإ اوناكو ،ىلوألا ةنتفلاب نيرثأتم ًاعيمج اوناك دقف ،ةفلتخملا

3 ،ليلدلا،ينالجراولا )1( .ب5
.23 ةطوطخم ،قئاقحلا يف ةلاسر ،يداربلا )2(
8 طوطخم ،فاصنإلاولدعلا ،ينالجراولا )3( 5  ، .اهيلي امو11
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قيرف لك ناكو ؛ةمكحملا ةنفل نيرصانم وأ ،ةيمأ ينب ةلالسو ةيواعمل نيديؤم
عمتجملا نويضابإلا فبص اذكه .)٢(نيرخآلا بنجتيو ،هب ةصاخ ةعومجم ىعري

لوسرلا ةنس نع تامولعملا اهنم اوقلت يتلا مهعجارم ةيانعب اوراتخاو يمالسإلا
.مههقف اونب اهيلعو ،ةباحصلا راثآو

:ةيلاتلا لامعألا يف ةظوفحم يضابإلا هقفلل ةيلصألا ةداملاو

.بيبحنب عيبرلل ،حيحصلا عماجلا-1
.يناسارخلا مناغنب رشب مناغ يبأل ةنقدملا - 2

.ةيضابإلا ءاملع ىلع ضورعملا ناويدلا - 3
.ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ هفلأ . )2(مامض تاياور - 4

. )3(بيبح نب عيبرلا ايتف - 5

.زيزعلا دبع نب هللا دبعل راغشلا حاكن باتك - 6

ةديبعيبأو ،ديز نبرباج ،يضابإلا بهذملل نيلوألا نيمامإلا لئاسرو بتك-7
.)*(ملم

ىلوألا ةجردلاب ةينبم - ام دحىلإ- تءاج ةيلاتلا ةيضابإلا لامعألا عيمجو
لازت ال اهتاطوطخم نأ مغرو .هالعأ ةروكذملا لامعألا يف ةظوفحملا داوملا ىلع
ةقيقد ةيملع ةرشن نإ .نآلا ىتح ةيميداكأ ةساردل عضخت مل اهنإف ةدوجوم

انه مدقن نأ ديفملا نم هلعلو .ةريبك ةميق تاذ نوكتس لامعألا هذهل ةيميداكأو
ةسارد ىلإ:قحال تقو يف راصي نأ لمأ ىلع ،اهضعب نع ةزجوم تاظحالم

.اهل ةيليصفت

-88قباسلا ردصملا )1( 87.

،[0ا. 1165)8111 :)8601111 يف ،؟ةديدج ةيضابإ تاطوطخ فصوا : باتكلا بتاكل ألاقم رظنا )2(
. 69-6/1/5

6قبالاردصملا )3( 9 - 68.
-68 قباسلا ردصملا )4(  67 ، 66 -  65.
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: يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأل ةنودملا - 1

ىلوألا مايألا يف ناسارخ ةقطنم تلصو ةيضابإلا ءارآلا نأ ىلع ليلد ةمث

نيذلا نييضابإلا ءاملعلا نم ذدع زرب ةرجهلل يناثلا نرقلا يفو .)3(ةيضابإلا ةكرحلل

ةيضابإلا ةديقعلا ظفحب اومهسأو ،ةماقإلاب وأ ،ةدالولاب امإ ،نيينامارخلاب اوبقل
وبأ وه ،نمزلا ثيح نم رخأتم ملاع ءالؤه نيبو . )2(ملسم ةديبع يبأ نع اهنيودتو

نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب نيب ةعقاولا ةرتفلا يف شاع ؛»ةنودملا» فلؤم مناغ
وحن( ثلاثلا يرجهلا نرقلا نم ىلوألادوقعلاو ةرجهلل يناثلا

8 2 0 /2 0 5 -  7 6 5 /1 4 فلأو ،ةديبع يبأ بالط يديأ ىلع ةرصبلا يف سرد )8

نم ةخسن لمحي ترهات ىلإ لحر .ةرجهلل يناثلا نرقلا ةياهن وحن »ةنودملا«

متسر نب نمحرلادبع نب باهولادبع ،يناثلا يمتسرلا مامإلل اهمدقو »ةنودملا«
(3 ت( (80 5 /1 9 نرقلا ةياهن وحن ةيقيرفإ يلامش ىلإ ةلحرلا هذه ترج دقو .)0

.باهولا دبع دهع ءانثأ يف ،ةرجهلل يناثلا

: )٩(ةنودملا تايوتحم

:مهتاياورو مهؤامسأ ةيلاتلا نييضابإلا ءاملعلا ءارآ ىلع ةنودملا يوتحت

وه ،ملسم ةديبع يبأ خيش ،يدبعلا راحص نإ لوقي وهو .28 ةطوطخم ،ةريس ،دادم نبا )1(
.ناسارخ نم

ركذت كلذك ؛14 ،ًاقباس روكذم ردصم :دادم نبا ؛26 ةطوطخم ،ةنودم ،مناغ وبأ )2(
نع ةيضابإلا ةديقعلا لجس يذلا يناسارخلا رصن نب دومحم مساب ًاصخش ةيضابإلا رداصملا

.ةديبع يبأ ةبلط
.228 ،ريس ،يخامشلا ،3 ،ريس ،ينايسولا )3(
ىفطصم ةعومجم ،،راوز ،ايبيل ؛ةينورابلا ،ةبرج يف ةنودملا تاطوطخملا نم ًاددع تيأر )4(

،بتكلا راد يف ىرخأ ةخسن كانهو .وناباب دمحم ةعومجم ،نفزي ينب ،بازمو ؛يبازعلا
نم يل تمدق ةساردلا هذه يف اهلمعتسآ يتلا ةطوطخملاو .ةرهاقلا لودج رظنا ؛ةرهاقلا
قيلعتب ةنودملا نم ىرخأ ةخسن يناطعأ كلذك .يملاسلا دمحم ينامعلا ملاعلا لبق
.عرثلا نايب باتك نم ثلاثلا ءزجلاو ةماقتسالا باتك ةطوطخمب يدززو .بطقلل
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؛دمحم نبورمع جرؤملا وبأ ؛رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبأ ؛بيبح نب عيبرلا
نب لئاو بويأ وبأ ؛درمعلا نب دلخم ناسغ وبأ ؛زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس وبأ
.ليحرا نب بوبحم نايفس وبأو ،يرصملا دابع نبا ؛روصنم نب متاح ؛بويأ

لوصأ نم مهو ؛ةرصبلا يف ةديبع يبأ يدي ىلع اوسرد دق ًاعيمج ءالؤه ناكو
مادق نم جرؤملا وبأ ناك .ةفلتخم نكامأ يف قحال تقو يف اورقتسا مث ؛ةفلتخم

يف رقتسا دقو ،تومرضح نم رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبأو ؛)٢(نميلا يف

يف هتاسارد لامكإ دعب ،داع هنكل لصألا يرصم ،يرصملا دابع ناو ؛)٤(ةفوكلا

ضعب مناغ وبأ نود ترهات ىلإ قيرطلا يفو .)3(اهيف رقتساو ،رصم ىلإ ةرصبلا
يف اهمض مث ،رصم يف نييضابإلا نع ،دابع نبا ىلإ بسنت يتلا ءارآلا

بورح يف كراش ؛)5(تومرضح نم بويأ نب لئاو بويأ وبأو .)٧(ةنودملا

؛تومرضح يف ةيضابإلا ةمامإلا ةماقإ يفو ،نميلا يف يدنكلا ىحي نب هللا دبع
يتلا ةيضابإلا ةعومجملا مساب ةكم ىلإ لسرأ يذلا دفولا يف ًاوضع ناكو

نيب قاقشنالا نأشب ضوافتلل ،تومرضح مامإ ،ديعس نب هللادبع تضراع

رقتساو .)*(ةرمبلا يف نييضابإلا ةمئألا عم تومرضح يف نيتيضابإلا نيتعومجملا

نأ دعب ،قارعلا يف نييضابإلا خويش سيئر حبصأ مث ،ةرصبلا يف قحال تقو يف
نب هللا دبعو ،روصنم نب متاحل ةبسنلاب امأ . )7(نامع ىلإ بيبح نب عيبرلا بهذ

مهنكلو ،مهلوصأ نع ءيش فرعي الف ،درمعلا نبدلخم ناسغ يبأو زيزعلادبع
اميس الو ،ريثكلا اومدقو ةديبع يبأ يدي ىلع اوسردو ،ةرصبلا يف اوشاع

،مجعم ،يركبلا رظنا مادقل .1 ةطوطخم .ةنودملا ىلع تاظحالم ،هللا دبع ،يملاسلا )٦(
. 12/3

. 4٦ 1 ،ةفص ،دادم نبا ؛47 ةطوطخم مالسإلا ءدب ،مآلس نبا )2(
.44 ،ًاقباس روكذم ردصم ،مالس نبا ؛70 ةطوطخم ،تالاؤس ،نامثعوبأ ،يفولا )3(

.87 ،ةردملا ،مناغ وبأ )ا(

.29 ،ةفص ،دادم نا )5(
-263تاقبط،ينيجردلا )6( ، 105 ،ريس،يخامشلا ؛262 92.

.ةلأسملاب ةقلعتملا ةحفصلا ،111 ةطوطخم ،عرشلا نايب ،يدنكلا )7(
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.يضابإلا هقفلا ريوطت لجأ نم مهنم زيزعلا دبعنب هللا دبع

عامسب امإ هالعأ مهؤامسأ ةروكذملا ءاملعلا نع ةنودملا مناغ وبأ نزدو
ينثا ىلإ ةموسقم ةنودملاو .)٢(مهنع اهعمس دق ناك نمعاهلقنب وأ ،ةرشابم مهئارآ

بتكب لودج يلي اميفو .باوبألا نم ددعىلع يوتحي باتك لكو ؛)ء(اباتك رثع
:»ةنودملا«

.ةالعلا باتك -1
.ةاكزلا باتك -2
.موصلا باتك - 3

.حاكنلا باتك -4
.قالطلا باتك -5
.ةيدهلاو ةبهلا باتك -6
.اياصولا باتك -7
.تايدلا باتك - 8

.دودحلاو ةبرشألا باتك -9
.تاداهشلا باتك -10
.عويبلا باتك -11

1 .ةيضق ألاو ماكحأل باتك -2

باتك هناونع رخآً اباتك فيضت ةساردلا هذهل انه اهتمدختسا يتلا ةطوطخملاو
.»ةيضقألاو عويبلا«

يف نويضابإلا ءاملعلا اهجلاع يتلا تاعوضوملا عيمج ةنودملا« يطغتو
يف نأ انه ركذن نأ ءيشلا ضعب عتمملا نم هلعلو .يضابإلا هقفلل يبهذلا رصعلا
لامعأ يف ةريبك ةيانع ةداع يطعي يذلا وهو ،جحلا عوضوم نع ةليلق ةدام ةنودملا

.2 ،ةنودملا )1(
.228 ،ريس ،يخامشلا ؛303 ،تاقبط ،ينيجردلا ؟3 ،ريس ،ينايسولا )2(
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ةينيدلا نوؤشلا لوح ةيضابإلا ءارآ ةنودملا تمدق ،لاح يأ ىلع .عونلا اذه نم
يتلا مهءارآو ،نييضابإلا ءاملعلا رظن تاهجوو ،يأرلا يف قورفلاو ،ةيعرشلاو
روطتل ًاحضاو ًاضرع يطعت امك . ةنسلا ءاملع ءارآ يف ةروهشملا قورفلاب قلعتت
.ىلوألا هتنمزأ يف يضابإلا هقفلا

تاقيلعتلا اهنع تبتكو .ةنودملاب ًاريبك ًامامتها ةيضابإلا ءاملع ىدبأ دقلو
نب مساقلا يبأل ًاقيلعت ركذت ةيضابإ رداصم كلانهو . ) (ةيبرعلاو ةيربربلا نيتغللاب
.ةنودملا ىلع قلع نم رخآ شيفطأ فسوي نب دمحم ناكو . )2(رصان وأ دجان
ينامعلا ملاعلا ركذيو .صنلا ىلع هتافاضإ لخدأو ،باتكلا ةدام بيترت داعأف
ةنودملا هنأب فارعي اذه شيفطأ لمع نأ ،يملاسلا هلل دبع نب دمحم ،رصاعملا
راشيو ، ) (ىرغصلا ةنودملا مساب مناغ يبأل ةيلصألا ةنودملا زيمت اميف ىربكلا
.)^(ةيمناغلاب ةيضابإلا رداصملا يف اهيلإ

: ةيضابإلا ءاملع ىلع ضورعملا ناويدلا - 2

كلانهو ،لمعلا اذه نم نيتخسن تفشتكا »ةبرجا يف ثحبلاب يمايق لالخ
نم آلصأ ةرهاقلا ةخسن ردصمو . )5(ةرهاقلا يف بتكلا راد يف هنم ةثلاث ةخسن
ةعومجملا نم اهتخسن ىلع ام ةقيرطب تلصح بتكلا راد نأ لمتحيو .ةبرج
نيذلا نييضابإلا ةبلطلل ءىشنأ فقو يهو ،سوماجلا ةلاكو ةطوطخمل ةيضابإلا
.رهزألا يف ةساردلل رصم نودصقي

مضي هنأ امك ،ةيضابإلا عجارملاب ةقلعتملا بتكلا نم ًاددع لمعلا اذه مضيو

8ا1011ع9الع هإ ٢٢لة٦٢الك€1٢عبال ٨س1ًاةك :تخاش )1( ، 381ع٧. ٢٢٨ يف ،1 ( 1956)  ، 100 8،
ح٠8٦٢0 ٦٢1أ٠ يف ،14 ،طه ١٢٢ة0أل1٢50ًا ٢٨عا(٠0ةه٢ةخ٢ه ٥٥ ٠2الج113 :يكسنليتوم ؛8 شماه
.4 /2 ، -78مسق/0 1905   68.

.ةينورابلا ةطوطخم ،ضورعملا ناويدلا )2(
.381 ،ًاقباس روكذمردصم ،تخاش رظنا )3(

.30ر نايسولا )4(
.ةرهاقلا لودج رظنا )5(
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تاعوضومب قلعتت ،ةنيدملاو ،ةفوكلاو ،ةرصبلا يف ةفلتخم عجارم نم تاياور
.ةعونتم ةيهقف

فلؤمو .هالعأ درو امك ةطوطخملا ماسقأ ضعب يف لمعلا اذه ناونع دريو
نأل ،ةنودملا فلؤم مناغ يبأ فيلأت نم هنأ نظي هنكل ،فورعم ريغ لمعلا اذه
ةنودملا رداصم نع لوقنم ةريبكلا ةطوطخملا هذه يف ةدراولا لامعألا نم ريثكلا
: مب ،٠٠ اهفدعن

:تايوتحملا لودج

ىلوألا ةجردلاب باتكلا يوتحيو ،ماسقأ ةعبس يف وهو ةداتق لاوقأ .باتكي سب
ةيهقف ،ةعونتم تاعوضوم لوح ) (يسودسلا ةماعد نب ةداتق >يعباتلاؤ١ئء٠تحذايايوير
:٠ .تسا.ةينيدو

.ةالصلابو ،ءوضولاب ىلوألا ةجردلاب قلعتت تاياور :لوألا مسقلا

نع تاياور كلذكو ،بارشلاو ،موصلاو ،ةاكزلاب قلعتت تاياور :يناثلا مسقلا
.حاكنلاب قلعثت بيبح نب عيبرلا

تاعوضوم لوح بيبح نب عيبرلا نع تاياورو ،قالطلاو حاكنلا :ثلاثلا مسقلا
- ةفلتخم

. . .خلا ،ديصلاو ،حئابذلاو ،بارشلا :عبارلا مسقلا

.حاكنل عوضوم لوحديز نب رباجنعمرهنب رمعنعتاياور :سماخلا مسقلا

مضي كلذك .جحلاو حاكنلاو ،عويبلا لوانتت يتلا ةداتق تاياور :سداسلا مسقلا

.حاكنلا لوح ديز نب رباج نع رانيد نب ورمع نع تاياور

. ءوضولا باب يف ةداتق نع تاياور : عباسلا مسقلا

يبأ نب بيبح هاور امك ،ةالصلا نع ديز نب رباج باتك عاسلا مسقلا ولتي

1 ،ةركذت ،يبهذلا :رظنا ةداتقةريسل )1( 0 9 /1.
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.ةداتق لاوقأ نم عباسلا مسقلا يف رباج باتك دجن خسنلا ضعب يفو )1<٠جسح

يلي اميفو .ضورعملا ناويدلل تاطوطخملا هذه نيب بتكلا بيترت فلتخيو
ةطوطخم لك يف اهبيترت نع رظنلا فرصب ،اهضعب يف وأ ،اهيف ةدوجوملا لامعألا
.تاطوطخملا نم

.)2()مامض تاياور( ،عيبرلا راثآنم لوألا مسقلا -1

.),(بيح نب عيبرلا ايتفنم يناثلا مقلا -2

.ءازجأ ةعبرأ ؛زيزعلا دبع نب هللا دبعل راغشلا حاكن باتك - 3

.)*(ديز نب رباجل حاكنلا باتك -4

لكش ىلع ةديبع يبأ هخيش نع جرؤملا يبأ تاياورب أدبي وهو ،مايصلا باتك -5
درت »مايصلا يف ءاملعلا فالتخا بابا :يلاتلا ناونعلا دعبو .تاباجإو ةلئسأ
ةمثألا اهدمتعي يتلا ءارآلاب ةهونم ،عوضوملا لوح ءاملعلا فلتخم ءارآ
.ةديبع وبأ اميس ال ،نويضابإلا

لامعلا باتك ةرهاقلا ةطوطخم يفو .»مامإلا نم دودحلا نم نيعنتمملا باتكا -6
ةرادإلا عوضوم ىلوألا ةجردلاب لوانتي باتكلاو .»سانلا ىلع يلي نمو
وه باتكلا اذه نأ رهاظلاو .مهتيعرب مهتاقالعو ماكحلاو ةمئألا تابجاوو
يف دوجوم ريغ هنكل ،ةلثامم تاعوضوم لوانتي يذلا ةمامإلا باتك نم ءزج
.ةينورابلا ةطوطخم يف لماك ريغ وهو ،ةرهاقلا ةطوطخم

.نييفوكلل بسنت ماكحأ ،ناميألا تارافك باتك -7

،10س٣ 5خأآلاأا٠ 5ا. يف ،ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملل يفصو :باتكلا بتاكل رظنا )1(
. 69-6/1/5

.قبالا ردصملا )2(
.قبالا ردصملا )3(
.قباسل ردصملا )4(
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.ملسم ةديبع يبأ نع تاياور ،اياصولا باتك -8

.تادلا باتك -9

.نييفوكلا ىلإ ىزعت ماكحأ ،اهلوصأ نينفتو ةمسقلا باتك -10

.عويبلا باتك -11

.دودحلا باوبأ -12

.ماكلا -13

.اهلوصأ نينفت و ةعفشلا باتك -14

.ةنيدملا لهأ ىلإ ىزعت ءارآ ،تاراجإلاو لعجلا باتك -15

.ةنيدملا لها ىلإ بسنت لاوقأ ،ضارقلا يف ءاضقلا باتك -16

.بويعلاو سيلفتلا يف ءاضقلا باتك -17

1 .نييفوكلا ىلإ ىزعت ءارآ ،تايدلا باتك -8

.تالافكلا باتك -19

.نييفوكلا ىلإ بسنت لاوقأ ،ةيراعلاو عئادولا باتك -20

.ةيراعلا باتك -21

.تاداهشلا باتك -22

لئاسم ركذ باتك« و . ) (ةاكزلا نأشب ملسم ةديبع يبأ ةلاسر ًاضيأ كانهو
فلؤم هنأ رهاظلاو ؛فورعم ريغ ريخألا لمعلا اذه فلؤمو .»اهصيخلتو ضيحلا
.ةقباسلا لامعألا دعب قحال يتقو يف

عومجملا اذه يف ةدوجوملا داوملا عيمج نإف ،ريخألا باتكلا اذه ءانثتسابو

،دهال٠٢ ك٠اآ١ذًاا٠ 8أاله. يف ،ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملل يفصو :باتكلا بتاكل رظنا )1(
. 69-6 6/1 5
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ةيهقفلاو ةينيدلا لئاسملا لك يطغت يهو ةميدق ةيضابإ عجارم نع ةلوقنم مخضلا
ىلع باتكلا يوتحي كلذك .مالسإلا نم نيلوألا نينرقلا لالخ تأشن يتلا
ةسوردم ،ةيندملاو ةيفوكلا عجارملا نم ةفلتخم تاعوضوم نع ةعئاشلا تاياورلا
لإمعألا هذه داوم نم ريبكلا مسقلاو .ةرصبلا يف ةيضابإلا ءاملع لتق نم ةدوقنمو
كلتو ؛هتنودم يف يناسارخلا مناغ وبأ اهيلع دمتعا يتلا اهتاذ عجارملا نع لوقنم
.ًاضيأ مناغ وبأ هلجس انه هشقانن يذلا يلاحلا لمعلا نأب لوقلا معدت ةقيقح
فاشتكا دعاسيو ؛يفاضإ تابثإ ىلإ ةجاحب ةيضقلا هذه نأشب ةيئاهنلا ةصالخلاو
.راطإلا اذه يف ةريبك ةدعاسم لمعلا اذهل ةديج ةلاحب ةلماك ةطوطخم

:زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس يبأل راغشلا حاكن باتك - 3

يف ناك هنأ لمتحملا نمو ،ةقباسلا ةطوطخملا نم ًامسق باتكلا اذه لكشي
،زيزعلا دبع نب هللا دبع نع يورم هنأ امبو .ضورعملا ناويدلا نم ًامسق لصألا
،ماسقأ ةعبرأ نم فلأتي باتكلاو .»ةداتق لاوقأ باتك« ةلاح يف امك هيلإ بسن دقف
تاطوطخم ىدحإ ةخسن يفو ةرهاقلا ةطوطخم ةخسن يف دوقفم ثلاثلا مسقلاو

.ةينورابلا

امهب ةقلعتملا ةيهقفلا لئاسملاو قالطلاو جاوزلا عوضوم لوانتي باتكلاو

:يلاتلا لوقلاب يهتني وهو .ًاعم

ناهدلا حلاص حون يبأ نع زيزعلا دبع نبا لاوقأ نم حاكنلا باتك ةياهن هذه«
كش يأ كرتي ال امم سايقلاب هجوت يتلا راثآلا عم ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو

ينعت راغشلاو ؛راغشلا باتك ىمسي وهو .مهفلا لهأ ىدل ةبير يأ وأ ،ناهذألا يف
اذإو .رهم يأ ديدحت نودب رخآلا كلذ ةنبا لباقم رخآ لجرل هتنبا جوزي لجرلا نأ

.)3 (»روظحم وهف ،كلذك رمألا ناك

يفو ،ديز نبرباجل حاكنلا باتك اهسفن ةطوطخملا يف باتكلا اذهب قحلأو

، 69 ةطوطخم ،راغشلا حاكن ،زيزعلا دبع نب هللا دبع )1( 4.
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وهو ،جاوزلا عوضوم لوح ةيلصألاو ةميدقلا ةيضابإلا ءارآلل ضرع ًاعم نيلمعلا
هنأب ،يضابإلا بهذملا سسؤم ،ديز نب رباج سابع نبا هيف فصو يذلا عوضوملا

.)1 (»لضفألا عجرملا«

يف يضابإلا هقفلل يرقفلا دومعلا هالعأ ةروكذملا لامعألا هذه لكشتو
ءاملعلا اهلذب يتلا دوهجلل ًالصفمو ًاحضاو ًاضرع يوتحت يهو .نيلوألا نينرقلا
.مهبهذم ريوطت يف لئاوألا نويضابإلا

اهدمتعا يتلا لئاسوللو ،يضابإلا هقفلا بهذم ةعيبطل ةيلاحلا ةساردلاو
ضرع ءاطعإ نكمي هنإف اذكهو ؛لامعألا كلت ىلع ىلوألا ةجردلاب ةينبم هوسسؤم
بهذملا نيب رشابم لاصتا يأ عوقو لامتحا لبق ةصلاخلا ةيضابإلا ءارآلل حضاو
.قحال تقو يف تسسأت يتلا ىرخألا ةيمالسإلا هقفلا بهاذمو يضابإلا

هركذ دقف يأرلا امأ .هقفلل يناثلا ردصملا اهرابتعاب ةنسلا رود نع انملكت دقل
ىلإ أجل هنأ ىلع تاتابثإلا نم ديدعلا كلانهو .ةددعتم تابسانم يف ديز نبرباج
ةينسلاو ةيضابإلا رداصملا نم ذدع ركذ دقو .ةيعرشلا ماكحألا رادصإ يف يأرلا
: يلي امكوه ،هئارآ ليجستب قلعتي هل الوق

قح هسفن ىلع رباج ركنأ كلذك . )2(اآدغ هنع عجرأ دق ام نوبتكي ،هلل اتإ«
،تافطتقملا هذه لدتو . )د(اهيف مهءارآ اوردصأ نأ ةباحصلل قبس ةلأسم يف يأرلا

.يأر يأ ةباحصلا نع وري مل نيح صاخلا هيأر ىلإ ًاجل ارباج نأ ،لاح يأ ىلع
.ةيضابإلا عجارملا نيب هب فرتعم أدبم ةاحصلا اهردصأ يتلا ماكحألا ةيقبسا نإ

: يلي امك هلئاسر ىدحإ يف يأرلا اذه نعديز نب رباج ربع دقو

لوألل فرعي رخآلا لزي مل ،ىرن يذلا انيأر نم لضفأ انلبق نم يأرو«

دقف ،ناسحإب مهل نيعباتلاو !هللا لوسر عم نيرجاهملا كلذب قحأ اوناكو ،هلضف

.قبالا ردصملا )1(
1 تاقبط ،دعسنبا )2( 8 1 5 ،ليلدلا ،ينالجراولا ؛64 ،صخلم ؛مزحنبا ؛7/ .ب8
-63مدقتا جار)( 62،52.
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نم ديزملا كلانهو .)3(»مهراثآ عابتاو مهمادقأ ءطو انيلع قحلاف ،اوملعو اودهش
فلتخا ام اذإو .)٤(رباجل فقوملا اذه ريربتل انه اهركذ نكمي يتلا تاتابثإلا
يفو .مهماكحأ نم هلضفي ام رايتخا قحب هسفنل رباج ظفتحا ،مهنيب اميف ةباحصلا
. )3(سابع نبا هخيش يأر ةداع عبتي تالاحلا هذه لثم

ءارآ ازع هنأ انركذ نأ قبس دقف )٥ (ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل ةبسنلاب امأ
،مالس نب هللا دبعو ،سابع نب هللا دبعو ،دوعسم نب هللا دبع ةباحصلا ىلإ هبهذم
كنلوأ نأ« ركذ كلذك .»ملعلا يف نوخسارلا« مهنأب مهفصو نيذلا مه ءالؤهو
دعب ترهظ يتلا رظنلا تاهجوو ءارآلاب نومتهي ال مهفلاو ءاكذلا نوكلمي نيذلا

دعب ثدح امب اونعي نأ طقف مهتدابع يف اونواهت نيذلا فده .ةباحصلا دهع
.)*(،ةباحصلا

ضراعي مل هنإف ،اهريغي نأ ةيشخ هماكحأ ليجست .رك ديز نب رباج نأ عمو
ريغ .ةنسلا وأ نآرقلا اهلوانتي مل اياضق لوح يعرشلا مكحلا نيوكتل يأرلا لامعتسا
ليق نيحو .ةيعرشلا ماكحألا نيوكت يف يأرلا لامعتسا نع ىهن ةديبع ابأ هفلخ نأ
ازجن ام« :ًاقلعم لاق ،يأرلا ساسأ ىلع ةيعرش ًاماكحأ نوردصي نامع لهأ نإ هل

.)٠(٠٠امدلاوجورسس

ماكحألا نيوكت صوصخب ىلوألا ةيضابإلا عجارملا نيب ةلوبقملا ةقيرطلاو
ىلوألا ةجردلاب ًاينبم نوكي نأ بجي ةيعرش ةلأسم ةيأ يف مكحلا نأ يه ةيهقفلا

ىلإ ةدوعلا بجاولاف ،نآرقلا نم دمتسم مكح كلانه نكي مل اذإو .نآرقلا ىلع

اذإامأ ؛اةباحصلا عامجإ ىلإ عوجرلا بجي هنإف ،كلذ ةنسلا جلاعت مل اذإو .ةنسلا

4مقر،تاباوج،ديزنبرباج )1( 2 ، 1 7.

، 18 متر ،قباتاردصملا )2( ، 38 متر ؛6 16,

.168/1 ،حيحصل عماجلا ةيشاح،يملاسلا )3(

.37 ،لئاسم ،ملسم ةديبعوبأ )4(

-11قباسلاردصملا )5( 10.

.20 ةطوطخم ،ةريس ،سيمخنب تلصلا رثؤملا وبأ )6(
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يفرذحلا ىصقأ ةسرامم كاذ ذإ بجيف ،مهماكحا يف مهنيب اميف ةباحصلا فلتخا
مكح يأ دمتسي نأ نكمي ال نيخف ،لاح يأ ىلعو .ةباحصلا ماكخأ لضفآ رايتخا

دمتسي نأ كاذ ذإ بجيف ،ةباحصلا ءارآوأ ،ةنسلا وأ ،نآرقلا نم ةيضقلآ بوح: قباس
.)٢(لضفألا يأرلا عابتا بجيو ،يضابإلا بهذملا يف ىلوألا عجارولإءامآ نم

دقو . )٤(لمهت نأ زوجي ال ىلوألا عجارملل وأ ةباحصلل ةقباسلا ءارآلا نأ ركذي انجو،
نوكت نيح ةقباسلا ءارآلا عابتا يف ًاديدش ًامامتها ىلوألا ةيضابإلا عجارملا تسرام٠

يف ،يأرلابو سايقلاب هعلوب فورعملا زيزعلادبع نب هللا دبع لاق دقو .ةميلس
. ) (فالسا نع ميلس يأر يوزك ثيح صاخلا هيأر ىلإ اجلي نل هنأ ةدع تاببانم

صوصخب ةيضابإلا ءارآلا ثناك ةرجهلل يناثلا نرقلا نم دوقع ةثالث ءاضقنابق

لالخ ةلحرملا هذه تعقو دقو .،ترقتسا دق ةينيدلاو ةيعرشلا لئاسملا مظعم
نبا ،يسوفنلا ملاعلا نإ لاقيو .ةميزك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل ةريخألا تاونسلا
ةلمحا لبق ةرصبلا يف ملسم ةديبع يبا يدي ىلع سرد يذلا ينوانجلا ريطغم
.ةرصبلا نم ءالؤه لوصو دنع ةيعرشلا ماكحألا رادصإ نع عنتما ،ةسمخلا »ملعلا
ريخألا اذه ددحي نأ لبق ةديبع يبأ ىلع سرد هنأ وه فقوملا اذه هذاختا ببسو
دق »ملعلا ةلمحا ناك اميف ،اهايإ هسرد يتلا ةفلتخملا ءارآلا صوصخب يئاهنلا هيأر

. ) (»لاوقألا نم هدنع راتخملا رزرح نأ دعب ةديبع يبأ ىلع اوسرد

ىلع اباد دقو زيزعلادبع نب مللادبعو جروملا وبا ،ةديع يبا بالل نمو
فقوملا اذه نأش نم ناكو .)2(سايقلا ىلع ةسسؤملا هئارآ يف امهخيش ةضراعم

ةطوطخم ،)ىدهلا مامإ عم يأرلا باب( دودحلا نم نيعنتمملا باتك ؛ضورعملا ناويدلا )1(

،،نيالا ردعملا )2(
، 11 ،قبال ردصملا )3( 4.

12 4 ةطوطخم ،ريس ،يروطغبلا )4( .143 ،ريس ،يخامشلا 0

1 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )5( 1 9 -1 2 4 ةطوطخم ،مالسإلا ءدب ،مالس نبا ؛0 ؛7

.114 ،ماطالا ءدب هيف باتك[
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بهذملا ماسقنا لبقو .)٦(امهيلع امهءالمز راثأ نأ نييضابإلا نيملاعلا لبق نم
يبا بالط فالتخا دنع ،)2(عبتت يتلا يه بيبح نب عيبرلا ءارآ تناك ،يضابإلا

ًاعابتأ جرؤملا وبأو زيزعلا دبع نب هللا دبع دجو دقف قحال تقو يف اتأ .ةديبع
. )3(هقفلا يف امهرظن ةهجو تنبت يتلا ةيراكنلا ةعومجملا يف امهل

نإف ،سايقلاو يأرلا لوح ىلوألا ةيضابإلا عجارملا نيب فالتخالا مغربو
ءارجإلا وأ هقفلا يف اهب فرتعم بيلاسأ نم ًاءزج تحبصأ ءىدابملا هذه
ىوتسملا نوغلبي نيذلا ىلعف ،ديلقتلا ىلع دامتعالا ةوقب اومواقو .يضابإلا
لامش يف نييضابإلل لامعألا مدقأ نيبو .يأرلا اومدختسي نأ ملعلا نم بولطملا
عيبرلا يبأل »فحتلا« باتك ،تبوبو داهتجالا لوصأ تعمج ثيح ةيقيرفإ

عيبرلا وبأ لاق ،يأرلا داهتجا ةلأسم نع مالك يفو .)٥(يتازملا فلخي نب ناميلس
نييضابإلا نإ ،يأرلا ببسب ةئشانلا ةفلتخملا رظنلا تاهجو ىلإ ةراشإلا دعب
لذب ام اذإو ؛باوصلا نوكي نأ هل نكمي طقف ًادحاو ًايأر كلانه نأ نودقتعي

نوأفاكي مهنإف ،اوقفخأ مهنكل بئاصلا مكحلا ىلإ لوصولل مهدهج نوملسملا

اهيف حمسي يتلا اياضقلاو .ىطاخلا مكحلا ىلع نوبساحي الو مهدوهج ىلع
.)^(ةقباسلا عجارملا لبق نم وأ ةنسلا وأ نآرقلا يف جلاعت مل يتلا يه يأرلاب
ةنسلابو نآرقلاب ًاملاع نوكي نأ هل يغبني هيأر مادختساب هل حمسي يذلا صخشلاو

نيوكتو يأرلا لامعتساب قحلا هل صخشلا اذه لثم .ةقباسلا عجارملا ءارآبو
لهؤملا ريغ صخشلا امأ .ًارفاك نوكي قحلا اذه هيلع ركني نمو ةيعرشلا ماكحألا

»ةمعن رفاك« نوكي قحلا اذه لثم هل حيبي يذلاو ؛يأرلا ىلإ أجلي نأ هل سيلف
عامجإ وأ ،ةنسلا وأ نآرقلا اهلوانت تالاح يف هيأر ىلإ ًاجلي يذلا صخشلاو

.119 ،ًاقباس روكذمردصم ،يخامشلا )1(
4 ،ًاقباس روكذم ردصم ،مالسنبا )2( .]114،مالسإل ءدب هيفباتك1؛7

.263 ،ص ،يخامثلارظنا )3(
7. بتاكلل« ةديدج ةيضابإ تاطوطخم فصو :رظنا )4( 2 /1 /1 5  «1.5.5.

.ا 28 ةطوطخم ،فحت ،فلخي نب ناميلس )5(
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هتاظحالم ،فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ متخو .)٢(لاض هنإف ،اهضراعو ،نيملسملا
: يلاتلا لوقلاب عوضوملا اذه لوح

لك يف لهاج لك ىلع روظحمو ،نيح لك يف ملاع لكل هب حومسم يأرلا«
.)٤(»نيح

ةلحرم ةيأ يف دصوت مل يه ؛ةيضابإلا دنع ًامئاد ةحوتفم داهتجالا باوبأو
.لهؤم صخش يأ ىلع

،عورفلاب ةلص تاذ تالاح يف يأرلا ةجيتن ءارآلا لوح فالتخالل ةبسنلابو
نأ نيملسملل حابمو ،ًاباوص نوكي نأ هل نكمي طقفً ادحاو ًايأر نأ ،نويضابإلا ىري
اولذبي مل ام حابم ريغ عقاولا يف ،كلذ نأ ألإ ،ةقحم اهوأر اذإ ىرخأ ءارآ اونبتي

. )((حيحصلا يأرلا غولبل مهدهج

اسسأ نييضابإ نيملاع لبق نم ةضراعم قحال تقو-يف هجاو أدبملا اذه لثم
سسؤم نيسح نب دمحأو ةيثافنلا سسؤم رصن نب ثافن :امهب نيتصاخ نيتعومجم
نأو ،عبتي نأ بجي يذلا وه طقف باوصلا يأرلا نأ ناربتعي امهف .)^(ةينيسحلا
نباو ثافن لبق نم ةرظنلا هذه . )5(نومثآ مه ىرخأ ءارآ ةيأ نوعبتي نيذلا كثلوأ
يف يأرا يف فالخلا نأ ساسأ ىلع ةيضابإلا ءاملع ةيقب لبق نم ةضوفرم نيسحلا

ظفتحي نأ دحاو لكل يعرش هنأ اوربتعا دقو ،ةباحصلا نيب تعقو عورفلا تالاح
اميف ةباحصلا فلتخي ملو ؛المأ ،بيصملا يأرلا هنوك نع رظنلا فرصب هيأرب
.)*(كلذ ىلع مهتي

2 ةطوطخم ،فحت ،فلخي نب ناميلس )1( .ب8
.هسفن ردصملا )2(
، 8 21 ةطوطخم ،لدعلا ،ينالجراولا ؛هسفن ردصملا )3( .ةبوجأ ،نوفلخنبا ؛11
- 281 يلي ام عجار تاعومجملا ذهل )4(  272.
-219 ،قباسلاردصملا ،ينالجراولا )5( 2 1 8 /2.
2 قباسلا ردصملا )6( 2 2 نم ديزملل .ب-أ 29 ،ًاقباس روكذم ردصم ،فلخي نب ناميلس ؛2/

= :يملاسلا ؛ب 64 — أ 58 ةطوطخم ،ليلدلا ،ينالجراولا :رظنا عوضوملا لوح ليصافتلا
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رادصإل ةيضابإلا عجارملا نيب هب ًاملسم ًابولسأ هرابتعاب هناكم سايقلا لتحاو
يح ىلإ سروم دقو .ةرجهلل يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم ةيعرشلا ماكحألا
يبأو زيزعلادبع نب هللادبع لبق نم اميس ال ،ةديبع يبا ةبلط لبق نم ريبك
ديدشلا مهكسمتب اوفرعو سايقلا اوضراع هتنفو بيبح نب عيبرلا نأ عمو .جرؤملا

نيضابإلا عيمج لبق نم قحال تفو يف مب فرتعا سايقلا بولسأ نإف ،)راثآلاب

.ةعساو ةروصب دمتعاو

،سايقلا عاونأ فلتخمب نيفراع اوناك ةيضابإلا ءاملع نأ ينالجراولا ركذو
.)٤(تالاحلا نم ددع يف ةيضابإلا عجارملا هتسرام يذلا ناسحتسالا اهيف امب

لدعلا« يف يضابإلا بهذملا يف سايقلاو يأرلا ةيمهأ ىلإ ينالجراولا راشأو
أدبملا اذه قيبطت رهظ دقو .نييضابإلا نيب هب ًاملسم أدبم ناك دقل .)3(»فاصنإلاو

يف ناميكلا كلسمل ةيضابإلا عجارملا اهتعضو يتلا عئارشلاو لوصأ لا يف
١٠٠٦٠٦٠ مهعمجم

مهنكرح ين نامتكلا كلسم ىلإ نورظني نويضابإلا ناك سابقلا ساسا ىلعو
ةرتفلا ءانثأ يمالسإلا عمتجملاو لوسرلا ةايح يف ةيزاوملا ةلحرملل آلثامم .رابتعاب
ةلودلا« مامإ ةطلسب اهذيفنت اورصحو دودحلا عيمج اوقلع كلذلو ،ةيكملا

.)5(ةمئالا

كلانهو .)6(»ةعبسلا راصمألا« ريغ يف ةعمجلا موي ةالص تقلع كلذكو

- 280 ،سسا ةعلل حرش ي  2 7 9 امو 71 ،)ه 1314 ،ةرهاقلا( لوقعلاراونأ قراشم ؛2/
.هيلي

.590 ،)يخامشلا ريس عم ةيرجح ةعبطم( ةبيهول ا خويش ضعب ءامسأ ركذ ،لوهجم فلؤم )1(
-43 ةطوطخم ،لدعلا ،ينالجراولا )2( 4 2 /3.
- 17قبالا ردصملا )3(  1 .ا 64 ،ليلدل ؛3/
2،لدعلا ،ينالجراولا )4( 9 3 .هيلي امر 2/
2 ،قباسلا ردصملا )5( 9 3 /2.
2 ،قباسلا ردصملا )6( 9 4 /2.
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.)١(نورخآهرظحو ضعبلا هب حمس ذإ داهجلا لوح يأرلا يف فالخ

.روهظلاو نامتكلا يتلحرم ءانثأ ةحيحص مجرلا ريغب توملا ةبوقع تناكو
ةانجلاو )ج( نيدلا يف نعاطلاو )2( دترملا )1( :لمشت ةبوقعلا هذه تناكرو
نوضفري نيذلا وأ قحلا يعنامو ةعيرشلا ناطلس نوضفري نيذلا كئلوأو )د(
ءانثتساب ،حالسلاب وأ دلجلاب مهلتق بجي ًاعيمج ءالؤه .مهقوقح ةداعتسا نيرخآلل

ذيفنت بجي فيك ررقي نأ )مدلا يلو( برقألا يناجلا يلول ناكو ،ءامدلا يكفاس
.ةبوقعلا

ةوبأل جوزلا راكنإو ،)ناعللا( ةيناز ةجوزلا نأب تبثملا ريغ معزلا نإ مث
ةرتف ءانثأ هب لمعي ال قلعم ناعللا ببسب ناعللاب ةمهتم ةأرما هدلت يذلا لفطلا
.نامتكلا

يأ( ةضيبلا ةيالوو صاخشألا ةيالو تناك دقف ،ةيالولا بجاول ةبسنلابو
.نامتكلا ةلحرم ءانثأ نيتقلعم )مكحلا ةمصاع

ةريثك تاعيرشت ذيفنت فقوت تناك يتلا ماكحألاو لوصألا هذه عيمجو
ًاقفوو .)2(طقف سايقلاو يأرلا ىلإ دنتست تناك ،ةنسلاو نآرقلا نم ةدمتم
. ) (»ناسحتسالا ىلع ةينبم نامتكلا ماكحأ ةيبلاغ وأ عيمج نإ« ف ينالجراولل

ةيمالسإلا بهاذملاو يضابإلا بهذملا نيب قراوفلا ىلع ةلثمألا ضعب
.ةيهقفلا ماكحألا يف ىرخألا

لبق نم يمإلبإلا عرجلا يف اهب فرتعملا قورفلا نأ« تخاغ ذاتسالا ركذ

هقفلا سرادم ةديقع نع فلتخت ال ،ةعيشلاو ،جراوخلاك ،ةقباسلا ةيمالسإلا قرفلا
. )٥(»اهنيب اميف يه فلتخت امم رثكأب ةنسلاو

2 ،هش ردملا )1( 9 4 /2.

2 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينالجراولا )2( 9 5 /2 - 2 9 7.

/ 295 ،قباسلا ردصملا )3( 2.

.261 ،يمالسإلا هقفلا ةأشن ،تخاش )4(
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ام ىلع ،نكت مل لوألا جراوخلا دئاقع ىلع ةبترتملا ةجيتنلا« نأ ظحل كلذك
مث ) (» .. .نييضلبإلا لبق نم هب فرتعملا يعرشلا ماظنلا نم ًاءزج ،حضاو وه
،ةرجهلل لوألا نرقلا فصتنم ىلإ نييضابإلل يسايسلا خيراتلا دوعي اميفو« :فاضأ
،د-س)٤(»ليوطنمزب كلذ دعب قحال تقو يف ةينسلا بهاذملا نم دمتسم مههقف نإف

جناوخلا ةديقع ونبتي مل نويضابإلاف عرستم ريخألا جاتتسالا نا بير ال

يتلا جراوخلا تاعومجم نع ًاديعب مهب ةصاخلا مهتديقع اوروط مهنكل ىلوألا
نويضابإلا دمتسي مل كلذك .ةميدقلا ةمكحملا ةثفل هسفن لصألا نع تلصفنا

بهاذملا رهظت نأ لبق خسرت دق ناك مهعرش نأل ةينسلا بهاذملا نم مهعرش

ناك ،يضابإلا بهذملا سسؤم ديز نرباج يفوت نيحو .دوجولا ىلإ ةينسلا
وبأ ناكو ،)2(رمعلا نم ةثلاثلا وحن يف يكلاملا بهذملا بحاص ،سنأ نب كلام
هباشتلا دوعيو . )هدرمعلا نم ةرشعةيناثلا وحن يف يفنحلا بهذملا بحاص ةفينح
هنم تدمتسا يذلا دحاولا اهلصأ: ىلإ ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نيب ءارآلا يف

.عامجإلاو ،ةنسلاو ،نآرقلا :ةيعرشلا اهتمظنأ

مث . ) (هعباطو هتيحورب كسامتم ماظن جراوخلا هقف نأ ىلإ نوسلوك راشأو

ينسلا نييهقفلا نيماظنلا نيب قورفلاب قلعتي امب تخاش رظن ةهجو ىلع قفاو
،)ةيضابإلا كلذ يف امب( جراوخلا هقف نم ربكألا مسقلا« نإ ًالئاق ،يضابإلاو
. )6(»ةنسلا ءاهقف نيب هًلايفاوً امعد دجي نأ نكمي ،عبطلاب ةيساسألا هدئاقعو

.قباسلا ردصملا )٦(
.قباسلا ردصملا )2(

،2 ط( كلام ،ةرهز وبأ :رظنا .ه 97 و 90 نيب كلام دلوو .ه 93 ةنس رباج يفوت )3(
، 24 ،ةرهاقلا ( 1952.

٦7 وحن ةغينح وبا دلو )4( 0 0 ،ةرهاقلا ،2 ط( ،ةفينح وبا ،:رهز وبا دمحم رظنا ؛8/
1 2  ، ) 1955

.109 ،يمالسإلا عرشلا خيرات ،نوسلوك )5(
.هسفن ردصملا )6(
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بهاذملل اهتاذ رداصملا نم يهقفلا مهماظن اودمتسا دق نويضابإلا ناك املو
ًابيرقت بيلاسألا سفن اولمعتساو ،عامجإلاو ،ةنسلاو ،نآرقلا نم يأ ،ىرخألا
يتلا قورفلا نإف ؛ةقباسلا رداصملا اهلوانتت مل يتلا ماكحألا نيوكت يف داهتجالل

يف ةروصحم ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ةمظنأو يهقفلا مهماظن نيب ترهظ
اهتور ثيداحأ نييضابإلل اهيف تاك تالاح يف قورفلا هذه تأشن دقو .عورفلا
كلذك .ًاضيأ سكعلاب سكعلاو ،ىرخألا بهاذملا اهيلع قفاوت ملو مهعجارم
.ةنسلاو نآرقلا ،نيشيئرلا نيردصملا ريسفت يف يأرلا يف قرف نم تأنن

يف ةزرابلا صئاصخلا نم ددعل ًازجوم ًاضرع ةيلاتلا تاحفصلا يف مدقنو
.هادمو فالخلا ةعيبطل لثمن يكل يضابإلا هقفلا

:ءوضولا نم ءزجك نيفخلا ىلع حسملا - 1

هذه .)ءوضولا نم ءزجك نيمدقلا لسغ نم الدب( نيفخلا ىلع حسملا-ا

اهنوضفري نيذلا ةعيشلا نيب ةزيمم فالخ ةطقنك ليصفتب تخاش اهشقان ةلأسملا
٣ .)اداهوزاجأ نيذلا خسلاو

ديز نرباج لاق دقو .نيفخلا ىلع حسملا عامجإلاب نويضابإلا ضفر
هباتك يف انبطاخي ىلاعت هللاو هيفخ ىلع لجرلا حسمي فيك : ةيضقلا هذهل ةبسنلاب
حسملاب قلعتي يذلا ثيدحلا نأ ةيضابإلا عجارملا يأر يفو .) (»ءوضولا سفنب
ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأيو ةدئاملا ةروس يف ءوضولا ةيآب لطبأ نيفخلا ىلع
ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولغاف ةالصلا
يذلا ثيدحلا اوور مهنأ مهنع نويضابإلا يوري نيذلا ةباحصلا نيبو .)3(»نيبعكلا

،سابع نب هللادبعو ،بلاط يبأ نب يلع ،لطبأ اولاق مهنكل حسملا ةحصب رقي

-237 ،ةأشن ،تخاش )1( 2 3 6.

-9 17 ،حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا ؛39ةبوجأ ،نوفلخنبا )2(  1 7 7 /1.

، 6 ،نآرقلا )3( 5.
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جاجحلل لاق يذلا ريبج نب ديعس نإ ًاضيأ لاقيو .)3(ةشئاعو ،ةريره وبأو ،لالبو
. )2(جاجحلا نم هفوخل كلذ لاق هنأ معزو هيأر نع ىلخت حسملا دمتعي نأب

ىلع حسملا ضفرت راثآلا نم ًاددع نويضابإلا ىور ىرخأ ةيحان نمو
.نخلا

حسم فييرمشلا لوسر تيأر ام :سابع نب نعديز نب رباج نع ةديبع وبأ-1
.)د(٠طقهثخىلمش

ذييمللا لوسر تيأراما : تلاقاهنأ ةشئاع نعديز نبرباج نع ةديبعوبأ - 2

عطقي وأ نيبعكلا نم هيلجر لجرلا عطقي نأ تددو ينإو ،طق هفخ ىلع حسم
. )؟(»امهيلع حسمي نأ نم نيغخلا

نيكسلا لمحأ نألا : تلاق اهنأ ةشئاع نع ديز نبرباج نع ةديبع وبأ - 3

.)5(»نيفخلا ىلعحسمأنأنم يلإ بحأ يمدق ىلع

هلا لوسر باحصأ نم ةعامج تكردأ, :لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4

فيك :رباج لاق ؛ال : اولاقف ،هيفخ ىلع ،فيههللا لوسر حسمي له مهتلأسف ،٠

امب ملعأ هللاو ؛ءوضولا فنب هباتك يف انبطاخي ىلاعت هللاو هيفخ ىلع لجرلا حسمي
.)6(»؟مهثيداحأ يف انوفلاخم هيوري

فالتخالا لك فلتخم ،نيفخلا ىلع حسملا ةلأسم صوصخب ةيضابإلا يأرو

رفسلاو ةماقإلا ءانثأو ،ضعبلا دنع رفسلا ءانثأ ،حسملا اوزاجأ نيذلا ةنسلا يأر نع

1 ،ةنودملا ،مناغ وبأ ؛39 هسفن ردصملا ،نوفلخ نبا )1( 8 - ،دعاوق :يلاطيجلا ؛17
.67 ةطولخم

.39 ،ةبوجأ ،نوفلخنبا )2(

.36/1 ،دنسم ،بيبحنب عيبرلا )3(

.هسفن ردصملا )4(
37 ،قبالاردصملا )5( - 3 6 /1.

3 ،قباسل ردصملا )6( 6 /1.
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هذه لوح نييضابإلا يأر . . .يعيشلا بهذملا ىنبت دقو .رخآلا ضعبلا دنع
.)١(ةلئلا

:لصلا-2

:ثالث عوضوملا اذه لوح ةيسيئرلا فالتخالا طاقن

هقف يفو .رصعلاو رهظلا ةالص يف نآرقلا ةءارقب ىلوألا ةطقنلا قلعتت -1
يفو ،ًاعم نييلوألا نيتعكرلا يف أرقت نأ بجي يتلا يه »ةحتافلا« ةروس نا ةيضابإلا
موعدم فقوملا اذهو .)٤(ديز نبرباج ىلإ ىزعي يأر وهو ،نيتيلاتلا نيتعكرلا
ةالص يف ةثلاثلا ةعكرلاك يرخألا تاولصلا نم ةيرسلا تاعكرلا عيمج يف هنأ ةقيقحب
،طقف ةحتافلا ةروسؤ^ارقت ال ،ءاشعلا :الص نم نيتياتلا نيتعكرلا يفو ،برغملا

ءاوس تمصب أرقت ةمهيهفلا ةررحم ريغ ميف أرقت ال ءالص نم ةعكر وأ ءالص لك نأو
ةءارقلا نإف ديعلاو ةيجلا ةالص يف امأ ؟راهنلا يف وأ ليللا يف ةالصلا تناك
اهيف ىرخألا روسلا ةارق ببسب ةيرهج نوكت نأ بجي ،راهنلا يف اهنأ مغرب ،امهيف

يه اهتاذ لوصألا نإف ةيرس رهظلار رصعلا تاولص نأ امبو .ةحتافلا بناج ىلإ
ةروسلا ةءارق اوضفر نيذلا يأر نويهمابإلا عبتا دقف اذكهو .قبطت نأ بجي يتلا

,.ً ارمعلاو رهظلا تاولص يف ةحتافلإ بناج ىلإ

ءانثأ نييسايسلا موصخلا نعل يأ( تونقلا يه ةيناثلا فالخلا ةطقنو -2
مهنإف نويضابإلا امأ .كلذ ةحصب ةعيشلاو ةنسلا بهاذم رقتو .) ()تاولصلا
نأو حصت ال تونقلا نوسرامي نيذلا ةمئألا عم ةالصلا نأ نوريو تونقلا نوضفري
لئسا :لاق هنأ مره نورمع نع يوريو .)5(داعت نأ اهل يغبني ةالصلا كلت

82 ،دنم ،يلعنب ديز مامإلا ؛263 ،ةأشن ،تخاش )1( - 80.
.3 ةطوطخم ،ةالصلا باتك ،ديز نب رباج )2(
1 ةطوطخم دعاوق ،يلاطيجلا )3( 2 0 - ،تولان ،ايبيل( ىواتفو ةبوجأ ،رتعم يلع ؛199 

. 2 3 , 1 8  ، ) 1970
2،ةأشن ،تخاش )4( 6 .اهيلي امو 7
-92 ،ريس ،يخامثلا )5( 91.
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نإ ،سانلا اهعدتبا ةعدب اهنإ :لاقف رتولاو رجفلا ةالص يف تونقلا نع ديز نب رباج
. ) (هدعب نيتفيلخلا الو هتالص يف طق تنقي مل ةليي يبنلا

يتلا طاقنلا نم ددع كلانه .رفسلا ةالص نأشب يه ةثلاثلا فالخلا ةطقنو - 3
.اهلك نع وأ ةنسلا بهاذم ضعب نع نويضابإلا اهيف فلتخي

نويفوكلا دمتعاو ،ةيضابإلا لبق نم ًاضرف رفسلا ءانثأ ةالصلا رصق ربتعي-أ
كلانه نأ ىلع .ةنس رفسلا يف رصقلا ةيكلاملا دعو ،اهسفن ةرظنلا هذه ةيفنحلاو
نوكت نأ لضفملاو ،ةصخر رصقلا نأ وه لوألان: ةلأسملا هذه لوح نيرخآ نييأر
لكو .ةيرايتخا ةلأسم رفسلا يف ةالصلا رصق نأ وه يناثلاو .ةمات ةلماك ةالصلا
. ) (لوسرلا ىلإ ةبوسنم ثيداحأ ىلع ةينبم هالعأ ركذ امم رظن ةهجو

نييفوكلا ضعبو نويضابإلا لاق .رصقلا ذيفنت اهب أدبي يتلا ةفاسملا -ب
هيوري ثيدح ىلإ يأرلا اذه دنتسيو .لايمأ ةتس وحن يأ ،ناخسرف اهنأب ةيرهاظلاو
نب هللادبعو بلاطيبأ نب يلع نييباحصلا نإ مث ؛لوسرلا نع كلام نب سنأ

ةفاسملا نإ اولاقف ةنيدملا لهأو يعفاشلاو كلام امأ .ًاضيأ يأرلا اذهب .الاق سابع
ضعب نأ نيح يف ،موي ةريسم يلداعي ام يأ ،تالحر عبرأ نع صقنت ال نأ يغبني
مهيأر اوبسنو ،مايأ ةثالث نع لقي ال نا يغبني رفسلا نأب اولاق ةفينح ابأو نييفوكلا
.)دوعسم نبا ىلإ اذه

.ةماتلا ةالصلا يلصي نأ »رفاسملل« يغبني هدعب يذلا تقولا - ج

يقب ولو ىتح هتالص رضق.لصاوي نأ يغبني »رفاسملا« نأ نييضابإلا يأر يف
امك-نليمي مل اموأ ،هًلانطو هذختي مل ام ،هيلإرفاس يذلا ناكملا يف دبألا ىلإ
اوأترا ةيعفاشلاو ةيكلاملا نأ ريغ .هيف هل الزنم - ةميرك يبأ نب ملبسب ةديبع وبأ لاق

ةفينح وبأ امأ ؛رثكأ وا مايأ ةعبرا ماقملا ررق اذإ هتالص لبكي نا ؟رفاسملا^ىلع نا

2،ةنودملا ،مناغوبا ؛81/1 دنسم ،بيحنب عيبرلا ؛5 — 6 ةالملا باتك ،رباج )1( -112 ،دعاوق :يلاطيجلا )2( 111. .112 ،قبالا رذمملا )3(
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.ًاموي رشع ةسمخ ةدم ءاقبلا ررق اذإ هتالص لمكينأ هيلع:ةنإ الاقف يروثلا نايفسو
هنع يوري يذلا رمع نباك ،ةباحصلا نم ددع ةشراممناىنلغ ينبم نييضابإلا مكحو
وهو ،ارهشرشع ةعبس ،ىرخأ ةياور ىلعءانبواأارهشا ةتس ناجيبرذأ يف يقب هنا

نبا بحاص ،سيق نب ةمقلع نأ يعخنلا ميهاربإ نعً اضيأ يورييملايتالص يف رصقي
يبأ نب دعس يباحصلا نأو ،هتالص يف رصقي وهو نيتنس مزراوحيايفيقب ،دوعسج
يفو .نورصقي مهو ةليوط ةدم ةيسداقلا يف اوقب لوسرلا ةباحض نم ًاددعو صاقو
ًانيعم ًاتقو ددحي مل لوسرلا نأ ىلإ دوعي ةيضقلا هذه يف قرفلا نأ يلاطيجلا يأز

.)3 2 1(كال

-4 قباستلا ردصملا )٦( عوضوملا نع ليصافتلا نم ديزملل ؛26 ،ةنودملا ،مناغ وبأ ؛113٦1 
.1966 ،توريب ،مالسإلا يف رفسلا ماكحأ :رمعم يلع رظنا

- 85 ،دنسم ،بيبحنب عيبرلا )2(  8 4 /1.
213 ًاطوملا ،كلام )3( 2 حيحص ،يراخبلا .1/ 49 3 حيحص ،ملسم ؛1/ 8 - 1 3 7 /3.

:موصلا - 3

ةبسنلاب ةبانجلا لسغب قلعتت عوضوملا اذه لوح ةسيئرلا فالخلا ةطقن

يرورض وه امك موصلل يرورض ةبانجلا نم رهطتلا نأ ةيضابإلا ىري .موصلل
سابع نب لضفلاو ةريره يبأ نع ىوزت ثيداحا ىلع ينبم اذه مهفقومو .ةالصلل
مهفالسأ نإ نويضابإلا لوقيو . ) (ً»ارطفم حبصأًابنج حبصأ نما لاق يبنلا نأًباعم
.يعخنلا ميهاربإو ،ريبزلا نب ةورعو ،سوواطو ،ةريره وبأ مه فقوملا اذه يف

يف ًايرورض سيل ةبانجلا نم لغلا نإ تلاقف اهلك ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا امأ
ىلع ينبتاذه مهفقومو .موصلاب رضي ال حابصلا ىتح كلذ لامهإ نإو موصلا ةلاح

نم ًابنج حابصلا يف ظقيتسا لوسرلا نأ يهو ،ةملس مأو ةشئاع نع ىورت ثيداحأ
لاخهإ نأب اولاق مهنإف كلذ ىلع ءانبو .)٥(ماص مث ناضمر يف مالتحا ريغ عامج
هنإ ذا ،موصلا يف رثؤي ال رهظلا ةالص ىتح ناضمر لالخ ةبانجلا نم لسغلا

ه ش - ع ل .موصلل ال طقف ةالصلل يرورض
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.هلامعا ضقنت لوسرلا لاوقأ نإ ،مهرظن ةهجول ًامعد ،ةيضابإلا لوقيو
ةلاحلا هذه يف هلمع صوصخب ةملس مأو ةشئاع نع ةلوقنملا ثيداحألل ةبسنلابو
نا ريغ .ًامئان ناك وأ ،يسن دق هلعل وأ ،لوسرلاب ًاصاخ ًالمع ناك كلذ لعلف

رارق ىلإ ريشت ،سابع نب لضفلاو ةريره يبأ قيرط نع هنع ةيورملا ثيداحألا
.)٦(نهكتيألآلاجمكرتتالو،حضاو

ريثأت يه موصلا ةيضق يف يضابإلا بهذملا زيمت يتلا ىرخألا ةطقنلاو
.موصلا لطبت ةريبكلا بونذلا عيمج نأ مهيأرو .موصلا ىلع ةيونعملا بونذلا
مئاصلا رطفت ةبيغلا نأب لوسرلا ثيدح ىلع ءانب سايقلا ىلع ةدمتعم ةرظنلا هذهو
ثنحلاو ،ةميمنلاو ،بذكلا ةياور نإ ،كلذ ىلع ءانبو .) (ءوضولا ضقنتو
. )3(موصلا لطبت ةلثامملا بونذلاو نيميلاب

بهاذملاو ةيضابإلا نيب قرفلا يف ىرخا ةطقن فيضن نأ نكمي انهو

ناضمر يف ءرملا اهمي.مل يتلإ مايألا ءاضقب قلعتت يهو ؛ىرخألا ةيمالسإلا
نع ًالدب ًامايأ ةيلاوتم ةروصب موصلا ءاضق نم دب ال هنإ نويضابإلا لاق دقو .قباسلا

نإ تلاق ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا نكلو ؛ناضمر لالخ مصت مل يتلا مايألا
نم بولطملا ددعلا موصي نأ ءرملا ىلع ؛ةلاحلا هذه لثم يف ًايرورض سيل عباتتلا
. )٥(همدع وأ اهعباتت نع رظنلا فرصب مايألا

:ةاكزلا-4

:ناتطقن كلاد ةاكزل با

هسفن وه ةاكزلل ىندألا باصنلا دحف .لبإلاك منغلا نويضابإلا ربتعا -1

.196 ،دعاوق ،يلاطيجلا ؛71 ةنودملا ،مناغوبأ )1(

، 85 ،دنسم ،بيبحنب عيبرلا )2( 3 3 /1.
.156 ،عضولا :ينوانجلا ؛198 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يلاطيجلا )3(

.206 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يلاطيجلا )4(
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سمخ يف ناتاش ،رشع يف ؛ةدحاو ةاش ،تأرقب.سمخ يق .)٦(لبإلاو منغلل
ةنس اهرمع ةرقب ،نيرشعو سمخ يف ؛هايش عبرأ ،نيرشع يف ؛هايش ثالث ،ةرشع
،نيعبرأو تس يف ؛)ةينث( ثالث وأ ناتنس اهرمع ةرقب ،نيثالثو تس يف .ةدحاو
اهرمع ةدحاو ةرقب ،نيتسو ىدحإ يف )ةيعابر( تاونس سمخ اهرمع ةدحاو ةرقب

ىندألا باصنلا نأ تأر دقف ،ةنسلا بهاذمل ةبسنلابو . . .خلا تاونس تس
اهرمع ةرقب ،نيعبرأ يفو ؛ةدحاو ةنس هرمع لجع ،ةرقب نيثالث يف :وه ةيشاملل

لوسرلا نع ىورت ثيداحأ نم ددع ىلع ينبم ريخألا يأرلا اذهو . . .خلا ناتنس
ثيدح نع جرؤملا ابأ مناغ وبأ لأس .)^(ةيشاملل باصنلا نم ىندألا دحلاب قلعتت
انئاهقف دنع رثألا« :هباوج ناكو .اهرظن ةهجول ًامعد ةنسلا عجارم هيورت ذاعمل
،لبإلا ةاكز يف ةنسلاك رقبلا ةاكز يف ةنسلا نأ مهيلع دمتعنو مهنع ذخأن نيذلا

مهنيب سيلو ،لبإلا يف لمعي ام اهيف لمعيو ،لبإلا نم ذخؤي ام اهنم ذخؤيف
نع كلذ نأ ملعن ولو ،هب ملعأ هللاف ةلي يبنلا نع ذاعم ثيدح امأو . . .فالتخا
نب رباجو ةديبع ابأو ان باحصأ نأ ريغ ،هيلع اندمتعاو هب انذخأل ةفلي يبنلا نع ذاعم
. )3(»تفصو نم لوق مهغلب دقو ،هب اوذخأي مل ديز

لاق ،مهفقوم ىلع يضابإلا ليلدلاو قرفلا ببس حرشل ةلواحم يفو
ثيدح هيف مهدنع حص وأ ،لبإلا باصن ىلع كلذ اوساق مهنأ نظأو« :يلاطيجلا
ثيداحأ يورت ثيداحألل ةينس تاعومجم كلانه نأ ىلع .)٩(»هيلع انأ فقأ مل
.)2()يضابإلا( يأرلا ساسأ اهنأ ودبي

.مهل ةاكزلا ىطعت نأ يغبني نيذلا صاخشألاب قلعتت ةيناثلا ةطقنلاو -2
كلذ ىلع ءانبو . »ةيالو« ةلاح يف صخشلا اذه نوكي نأ نوطرتشي نويضابإلا

.164 ،قباسلا ردصملا )1(

-353( ةيارلا بصن ،يعليزلا )2( 3 4 6 /2  ، ( 1 3 5 7 /1 9 3 8.

6 ،ةنودملا ،مناغوبأ )3( 9 - 68.

.164 ،دعاوق ،يلاطيجلا )4(

-348ةيارلا بصن ،يعليزلا )5(  3 4 7 /2.
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،ءالؤه نيب ءارقف كلانه نكي مل اذإو .ةيالولا لهأل الإ ىطعت ال نأ ةاكزلل يغبني
مل اذإو . »ةيالولا« لهأ نم اونوكي مل ولو ىتح ةيضابإلا ءارقفل ىطعت نأ بجي هنإف
ال نمم ةيضابإلا ريغ نم ءارقفلا فاعضلا نيملسملل ىطعت ذئدنع ،ءالؤه لثم دجوي
. ) (ةيضابإلل ىذأ اوببسي نأ ىشخي

:اكنلا -5

لاق .ىنزلا ةشحاف نابكتري نيذللا نيفرطلا ةلاح انه فالخلا ةطقن لوانتت
نيفرطلا نيذه نيب جاوزلا عنمي ًامئاد ًاقئاع لكشت ةقالعلا هذه لثم نإ نويضابإلا

ةطقنلا هذه ىلع نوعمجم ةيضابإلا ءاهقف رئاس نأ نوفلخ نبا ىوريو .نيبنذملا
نب ءاربلاو ،ةشئاعو ،دوعسم نب هللادنع :ةباحصلا مه فقوملا اذه يف مهفالسأو
ةرصبلا املاع ناكو ،هللا دبعنب.رباجمو ،ةريره وبأو ،بلاط يبأ نب يلعو ،بزاع
هب لاق كلذك . )2(أغيأ يأرلا اذه ىلع نيريس نب دمحمو نسحلأ يبأ نب نسحلا
نيذللا نيفرطلل زوجي هنإ تلاقف ىرخألا ةنسلا بهاذم امأ .)3(ةيربشع انثإلا ةعيشلا
ةبوتلا امهيلع ضعبلا طرتشا امنإ ،رخآلا امهدحا جوزتي نأ ىنزلا ةشحاف ابكترا

.طرش يأ رخآلا ضعبلا عضي مل اميف ةحلاصلا ةايحلاو

رئاس ججحلو ةيضقلا هذهل ًالصفم ًاضرع هتلاسر يف نوفلخ نبا مدقو
.)*(فارطألا

:ثرإلا -6

لاومأ نإ - ناهدلا حون يبأ ءانثتساب - ةيضابإلا ءاملع لاق ،ىلوملل ةبسنلاب
،ءابرقأ ىفوتملا ىلوملل ناك اذإو .)^(هالوم ال هلهأ اهثري هل ءابسنأ ال يذلا ىلوملا

1دعاوق ،يلاطيجلا )1( 8 4 ةطوطخم ،حاضيإ ،يخامشلا نكاس وبأ ؛0 6 /2.

.9 ،ةبوجأ ،نوفلخنبا )2(
.268 ،ةأشن ،تخاش )3(
.9-14،بوجأ،نو نبا) 4(

.337 ةردملا ،مناغوبا )5(
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هتليبق ىلإ بستني هل ثيرو كلانه نكي مل اذإ امأو ؛مهل ىطعت نأ بجي هلاومأ نإف
نأ ىلع ،هتافو موي هدالب يف نيرضاحلا هسنج ءانبأل ىطعت نأ بجي لاومألاف
ءاملع ضعب نإف نيفلتخم نيقرع نم هادلاو ناك اذإو .ركذلاو ىثنألا بيصن ىواستي
نإف ،يراوحلا وبأ هلاق ام ىلع ءانبو .هدلاو لهأل هلاومأ ءاطعإب اولاق ةيضابإلا
لاقو .هتدلاو لهأل ثلثو ،هدلاو لهأل نيثلث ،ةبصنأ ةثالث مسقت نأ بجي هلاومأ

.)!(ثاريملاب قحأ وهف ىفوتملا لهأ نم الوأ رضح نم نأ ةسوفن لبج خويش

هالوم نإف ،»ةبصع« ىلوملل نكت مل اذإ هنأ ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا تلاقو
نأ اهل يغبني »هتبصع« نإف ،ًايح هالوم نكي مل اذإو .هثيرو وه هقتعأ دق ناك يذلا
ىلإ لوؤت ىلوملا لاومأ نإف ،ءالؤه نم دحأ دوجو مدع دنعو .ىلوملا كالمأ ثرت
.)2(لالاتي

: صاصقلاو دودحلا - 7

ليطعتلا يه لاجملا اذه يف يضابإلا بهذملل ةزيمملا ةسيئرلا ةصاخلا نإ
.)^(نامتكلا ةرتف لالخ )مجرلا ادع ام( مادعإلا ةبوقع ءانثتساب دودحلل تقؤملا
:نييرخأ نيتطقن ركذن نأ انه انل نكمي ،ةصاخلا هذه ىلإ ةفاضإلابو

اوددح نيذلا مه مهدحو نويضابإلا ناك ،اهلك ةيمالسإلا بهاذملا نيب - 1
رارضألا لازنإ نع ًاضيوعت ةددحم غلابم عفدت نأ يغبني اهبجومب يتلا تاءارجإلا
لبق نم غلبم يأ كلذل ددحي مل هنأ نيح يف ،ةروطخ ةيمادلا نود ،ةيدسجلا
»ةموكحلا^رارقل تالاحلا هذه لثم ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا تكرت دقل .ةنسلا
ام وهو ،قيقرلا ةميقب هيلإ راشملا ررضلا هضفخي ام رادقم يأ ،ةبوقعلا ردقت يتلا
تارارقلابانتجا ةيغب ،ةيضابإلا ءاملع عضو دقو .؛(عفدت يتلا ةيدلإ ةبسن ددحي

4 ،خيحصلا عماجلا حرش،ييلابلا )٢( 4 1 .أ 13 -ب 12 ةلوطخم ضنارف ،يلاطيجلا ؛3/
.170 ،لخدم ،تخاش )2(

1- 174هالعأرظنا )3( 7 .412 يلي امو 2
.186ً اقبابس روكذم ردصم ،تخاش )4(
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يذلا غلبملا ديدحتو رارضألا ريدقتل ًاصاخ ًاسايقم ،ةموكحلا لبق نم ةلداعلا ريغ
فرطلا ةدقع وأ ،»ةبجارلا« يه رارضألا ريدقت ةدحوو :اهنعً اضيوعت عفدي نأ بجي
.)1(ةدحاو ةصوب نم برقي اميأ ،ماهبإلا يف

،ًادمعتم ةأرما هلتقل مل ةبوقع لجرلا لق يغبني ناك اذإ ،صاصقلا يفو - 2

اذهو .)2(لجرلا براقأ ىلإ لجرلا ةيد فصن .ديعي نأ ةأرملا يلو ىلع بجي هنإف
.)3(ةيرشع انثإلا ةعيشلا هذختا يذلا هسفن فقوملا وه

يف نوقفتي وأ نويضابإلا فلتخي دق ،هالعأ اهانركذ يتلا ةلثمألا ءانثتسابو
كلذ ادع امو .كاذ وأ يمالسإلا بهذملا اذه عم يهقفلا مهماظن نم ةديدع حاون
نويضابإلا ناك اذإو .ماع يجوب ينسلا هقفلاو يضابإلا هقفلا نيب ًاريبك قراف الف
مهنع نوفلتخي مهنإف ،لئاسملا ضعب يف ةيرشع ينثإلا ةعيشلاك يأرلا سفن نوري
يتلا لئاسملا ىدحإ يه ،لاثملا ليبس ىلع ،ةعتملا حاكنو .ىرخأ طاقن يف ًاضيأ

ينثالا ةعيشلا نكل ،ةعيشلا نم يديزلا عرفلاو ةنسلا يأر نويضابإلا اهيف ىري
.)؟(ةيعرش اهنوربتعي ةيرشع

رداصملا لبق نم ركاب تقو يف لئاسملا هذه ضعب شقون دقف ،لاح يأ ىلع
يأرب هخويش مناغ وبأ هجاو تالاحلا نم ددع يفو .مناغ يبأ ةنودمك ةيضابإلا
اوور مه ؛هنولوقي اميف يش ال ةداع ناك مهدر نكل ،نييضابإلا ريغ ءاملعلا
هذهب نوفرتعي ال انؤاهقف .ربخلا اذه عبتن ال اننإ ؛ةياورلا يف اوأطخأو بيذاكألا

،رمع نب نمحرل دبعيلكب قيقحت( لينلا ،ينيمثل زيزعل دبع :رظنا ليصافتلا نمديزملل )٦(
-987 ،رئازجلا 9 8 0 /3  ، ( 9 صثماولاو ،1969 0 - 987 ، 9 8 2 -9 8 1.

،حيحصلا عماجلا حرش ؛23 تايدلا ءزج ،ةطوطخم ،غماجلا .،رفعج نب دمحم رفعج وبأ )2(
. 4 3 2 /3

1 رطوألا لين،ينلكوشلا )3( 7 -1 6  ، 3 ،يفاكلا ،ينيلكلا ؛7 0 0 - 2 9 8 ،تخاش ؛7/
-ر.ر -٠٠ :ةيمالسإل ةعوسوملا ،؟صاصق« ةدام

.264،ةأشن-،تخاش )4(
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تالاح يفو .تاءاعدالا هذهل ًامعد ججح يأ داريإ ريغ نم ،)1(.. .خلا ةياورلا
.)2(ليصفتلاب مهنيهاربو مهججح اوضرع بتاكملا ةلاحو ،دلولا ما ةلاحك ،ةنيعم

يبأ عامس دنعو .انموق ءاهقف« ةرابعب مهيلإ راشي نورخآلا نوملسملا ءاملعلاو
،جادخ يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص لكو« :لاق ةديبع ابأ نأب ًايصخش جرؤملا
نولوقي كموق : لاق ،انموق لوق اذه نإ جرؤملا ابأ اي :ذئنيح هل )مناغ وبأ( تلقف

هيف اوؤطخأ اميف مهوفلاخ امنإ نكلو ،اوباصأ اميف نوملسملا مهفلاخي مل ًاريثكً اقح
.)3(>اوبذكو

؛نويقيقحلا نوملسملا مهنأب رارمتساب مهسفنأ ىلإ نورظني نويضابإلا ناك
قحلا لثمملا وه مهبهذم نأ نيربتعم حيحصلا يمالسإلا نيدلا وه مهعرش نأبو
خيشلا ربع دقو .ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ىلع قوفتملاو ةحيحصلا ةنسلل
: ةيلاتلا تاملكلاب يأرلا اذه نع ثيدحلا رصعلا يف شيفطأ فسوي دمحم يضابإلا

. )٩(»باوصلا لمتحي أطخ انريغ لوقو ،أطخلا لمتحيو باوص انلوق«

دحأ عنمت مل ةيضابإلا ريغ ةيهقفلا بهاذملا ىلإ ةيضابإلا ةرظنلا هذه نأ ىلع
حومسم هنأ هلوقب يضابإلا هقفلا ىلع ديدج أدبم لاخدإ نم نيزرابلا مهئاملع
ءاملعل دجوي مل اذإ ةيضابإلا ريغ بهاذملا ءارآب اونيعتسي نأ نييضابإلا نيتفملل
.)2(لئاسملا كلت يف ءارآ ةيضابإلا

، 364 ةنودملا ،مناغوبأ )1( 198 ، 195 ، 134 ، 127 ، 119 ، 117 ، 116 ، 93 ، 50 ، 5،
.خلا

2قباسلا ردصملا )2( 1 2 - 211 ، 198.

.12 قباسلا ردصملا )3(

3 ،لينلا حرش ،بطقلا )4( 2 3 /1 0.

يبأ لبقنم يطعأ يأرلا اذه نأ ركذ ؛2 ةطوطخم ،يتاعلطلل قارشالا ةضور نم تافطتقم )5(
مل يننأ ريغ ،رابجنز يف رشن ةتس يبأل ريخألا لمعلا اذهو( .دنسملا بيترت يشاوح يف ةتس
. ])م981 1 : ت( ضويب خيشلا يأر وهو[ . )اطوطخم الو ًاعوبطم ال هيلع علطأ نأ عطتسأ
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سماخلا لصفلا
يضابإلا مالكلا ملع

ةثاحبلا هابتنا هيلإ بذج يضابإلا مالكلا ملع نإف ،يضابإلا هقفلل ًافالخ
ىلع هتاظحالم يف يضابإلا مالكلا ملع ةساردب ياريكسام متهاو ،نييبوروألا
هيس يد .آ مدقو ،)٢(ينالجراولا ءايركز يبأ »ريسل اهب ماق يتلا ةمجرتلا
رمتؤملا ىلإ عيمج نب ورمع عضو نم ةيضابإلا ةديقعلل ةيسنرف ةمجرت يكسنليتوم
. )905 1(2 ةنس رئازجلا يف نيقرشتسملل رشع عبارلا

نييضابإلا نيب ءارآلاو فقاوملا يف هباشتلا ونيلنو رهيزدلوغ ناتمآلعلا ظحلو
مالكلا ملع ىلع ةلزتعملا ريثأت ىلإ هباشتلا اذه ادرو ،ةددحم اياضق لوح ةلزتعملاو
يف قحم وهو نوسموت ميلو راشأ ايافقلا هذه ضعب ةشقانم دنعو .) (يضابإلا
مل اهنأ ىلإو ،ًايبسن ةركاب ةرتف يف جراوخلا طاسوأ تراثأ دق تناك اهنأ ىلإ ،كلذ
يف امب( جراوخلا نيب اهروهظ لامتحا نأ ىلإ راشأ امك ،لصألا يف ةيلزتعم نكت
.)؟(يعيبط رمأ وه )ةيضابإلا كلذ

ةدام مدقيل ةيرجحلا ةينورابلا ةعبطمب ةيلصألا ةيضابإلا رداصملا رشن ءاج مث

.1878 ،رئازجلا ،ايركز يبأ ةريس ،يإياريكسام )1(
.1905 ،رئازجلا ،ةيضابإلا ةديقع ،يكسنكيتوم )2(
امو 232 ص ،)52، (1905 ددع ،»€٧ال4 6ء ٠1غ٢01٤15ع ه8 5€عا3ء309و يف رهيزدلوغ )3(

»1٣2000ا ٥٢۶ ا3 ل0ج3١٢٢أ1ه41 3ال,أ32؛1ذأ3 ع وسع11ه هءعاذ 1ة3ك1أ1 هءاا٠ ٢٨:عه :ونيلن ؛اهيلي
- 60 ،امور( ،8.0.»، 7 يف 5ى»»0أ٢أ003اء« 455 ، 18- ملقب ةيبرعلا ةمجرتلا .1916
-210 ،ةرهاقلا( ،ينانويلا ثارتلا ،يودب نمحرلادبع  204 ، 1946.

نوتسنرب ،٦٦ع 442240321ه م٣ه5ه0أ3أ؛00 ٧ه1د يف .جراوخلاو ةيجراخلاو نوسبموت )4(
.386 ،)193(
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1 ةنس يفو .ةيفاضإ تاماهسإ ىلع عجشيو عوضوملا لوح ةديدج 9 3 ماق 6
ىلإ ينالجراولل »ناهربلاو ليلدلا باتكا نم نيلصف ةمجرتب شولع .سإ.يآ
1 ةنس يفو .ةيسنرفلا 9 4 ملعل ًاحوضو رثكأ ًاضرع مدقي نأ ونيروم ويرام لواح ،9
ديمح نب هللادبع ةمآلعلا لامعأ ىلإ ىلوألا ةجردلاب ًادنتسم يضابإلا مالكلا
1 ت( ينامعلا يملاسلا 3 3 .)^(ةينورابلا ةعبطملا اهترشن ىرخأ لامعأ ىلإو ،)ه 2
ينوانجلا ءايركز يبأ دنع ةيضابإلا ةديقعلل ةنراقم ةسارد ترهظ تاونس تس ذنمو
. )2( ايركز يبأ »ةديقعل« ةيلاطيإلا ىلإ ةمجرتب ةقفرم ىرخألا ةينسلا دئاقعلاب اهتقالعو

مالكلا ملع لوح نييبوروألا ءاملعلا ىدل تنوكت يتلا ءارآلا مييقتلو
ملع ةساردب أدبي نأ ءرملل يغبني ،ونيلنو رهيزدلوغ نيثحابلا ءارآ اميس ال ،يضابإلا
ددحي يكل هلوصأ روطت عبتتي نأ مث ،ةكرحلل ىلوألا ةلحرملا نم يضابإلا مالكلا
.ىرخألا قرفلل ةبسنلاب اهزيميو يضابإلا بهذملا رظن ةهجو

نم ًاءدب يضابإلا مالكلا ملع روطت ةساردلاب لوانتأس ةيلاتلا تاحفصلا يفو
كلذ عبتي مث ،كاذنآ تأشن يتلا لكاشملل ًاحضاو ًاضرع ًامدقم ،ىلوألا هلحارم
تماق قورفل ةجيتن ةيضابإلا ةكرحلا يف تأشن يتلا ةيعرفلا تاماسقنالل ةساردب

راصيً اريخأو ،مالكلا لوح ةيضابإلا لامعألل ةماع ةعجارمب مث ،ةيمالك سسأ ىلع
رظن تاهجو عم ةنراقملاب ةيضابإلا ةيمالكلا رظنلا تاهجول ةزجوم ةسارد ميدقت ىلإ
.ةيساسأ اياضق لوح ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا

نيذلا ةباحصلاو .)3(يمالسإلا مالكلا ملعل يساسألا ردصملا وه نآرقلا
نم ىلوألا ةئفلا مهرابتعا نكمي نيملسملل هريبفتلونآرقلل نيسردم مهفنأ اوبصن

اهجلاع يتلا ةيمالكلا لكاشملل مهتشقانم تناك دقلو .نيملسملا مالكلا ءاملع

-313 ،1.0.٨.م.يف ،»۴ي٠)٠ هذ آع0ا0عأع 1ةةه1أة< ،ونيرام )1( 299 ، (1949)  ، 3.
8ء ها ؛ء٥ع هذ ها-0ه١008عمثال0ذ* :يشتانيبور وتربور )2( 0 . 14.. يف ،»13 م 0٠0 41.0،

. 9 2 - 5 5 2  ، ) 1964(
، 7( ،ندنل ،يمالسإلا هقغلا ،نوتيرت )3( (1 9 4 7.
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اهوعمس ثيداحأ ىلع ىلوألا ةجردلاب ةينبم ،ةينآرقلا رياعتلا نع تأشن وأ نآرقلا
.لوسرلا ىلإ اهدنسب دوعت ةقوثوم عجارم نع تلقن وأ ،لوسرلا نم

،ديز نبرباج ،مهبهذم سسؤم ،لوألا مهمامإ نإف ،ةيضابإلل ةبسنلابو
يذلا ياحصلا ،سابع نبا اميس ال ،ةباحصلا نم ريبك ددع نع هرظن تاهجو لمح
ةقيقحلا هذه نأش نمو .) (ريسفتلا ناشب تامولعملا نم ربكألا مسقلا هنع ىور
قلعتي ام يف نييضابإلا رظن ةهجو ةحص ىلع ًاليلد نوكت نأ ةيمهألا ةريبكلا
ةعومجملا يف ءارآلا هذه ةيبلاغ تنود دقو .نآرقلاب لصتت يتلا ةيمالكلا لئاسملاب
. ) (»بيبح نب عيبرلا نما ناونعب ثيدحلل ةيضابإلا

٠ةيركف ةكرحك تقلطنا ةيضابإلا ةكرحلا نأ يه ىرخأ ةقيقح كلانهو
ةياعبو بثك نع اوبقار نيذلا اهتداق ،رسلاب يرجت تناك يتلا اهتاطاشن تنكمو

تماهجو ،ةيعيبط ةروصب ،اوروطي نأ نم ،ًايسايسو ًاينيد يمالسإلا عمتجملا روطت
.ةفلتخم تاعوضوم لوح مهرظن

ىف ةهمبالددامملا يف ترهظ يتلا ةيمالكلا لئاسملا فنصت نأ نكمي
: تاعومجم ثالث يف ركاب تقو

.قلاخلاب قلعتت سم-1

.قلاخلاو ناسنإلا نيب تاقالعلاب قلعتت لئاسم - 2

.ناسنإلاو ناسنإلا نيب قلعتت لئاسم - 3

ةهنآرغعخهرلهسلا نع تأشن يتلا ،هيبشتلا ةلأسم يتأت لوألا ناونعلا تحت - 1
ابرطردبك قحال تقو يف ةلأسملا هذه تسردو . )3(ميسجتلا لوانتت يتلا
سري مش تتقن ىلوألا ةيضابإلا عجارملا نأ ريغ .ةيضابإلا ةديقعلا يف ديحوتلا

.57 ،مدقت ام رظنا )1(

.4 و3 نادلجملا ،دنسملا ،بيبح نب عيبرلا )2(

1٠ ةطرطخسه .ىنلكلا دبع رامع يبأل زجوملا باتك يف عوضوملل ةيليصفت ةشقانم دجوت )3(
1 9 2 - 3 يبلاط رامع .ط48 5 1 .]اهدعب امو 1/
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نم ةلثمألا ضعب يلي اميفو .يه امك اهيلع تظفاحو ،ةباحصلا نع عونلا اذه نم
: تايآلا هذه نع ةيورملا تاليوأتلا

.)٢(»ةمايقلامويهتضبًقاعيمجضرألاوو:ةلتلاةيآلايفدرتيتلايهوةضبقلا

سابع نبا نأ ديز نب رباج لاقو ،كلملاو ةردقلا اهنأ وه انه ةضبقلا ريسفتف
دقل .نوكرشم مه ةردقلاو كلملا ريغ ءيش يه ةضبقلا نأب نودقتعي نيذلا نأ نلعأ
مث .عنميو يطعي هنأ كلذبً ادصاق )٤ (»نوعجرت هيلإو طسبيو ضبقي هشاوو : هللا لاق
نبا دروأ كلذ دعب .)3(»اريسي ًاضبق انيلإ هاصبق مثو :لظلا ةيآ يف كلذك لاق
. ) (ةيبرعلا ةغللا يف ةيامحلاو ةزايحلا اهب ينعي ةضبق ىلع ةلثمأ سابع

ديب لضفلا نإ لو : ىلاعت هلوق يف هكلمو هللا ةردق اهنأب كلذك ريسفت ديلاو
. (2 :نارمع لآ( »هللا ( 7 تلاقوو :ىلاعت هلوق يف )؛(قزرلاب رسفت هللا ديو )3
. »ةلولغم هللا دي دوهيلا

نم ةبهلاو ةأفاكملا اهنأب ديلا رسفت »مهيديأ قوف هللا ديو : ىلاعت هلوق يفو
: لاثمأ ،نآرقلا يف تدرو ةهباشم ىرخأ تارابع ىلع قبط بولسأل ا اذه لثم . ) (قلاخلا

3 :هط( »ينيع ىلع عنضتلوو :ىلاعت هلوق يف نيعلا -أ ينعت يهو .)9
.)٥(ظفحلاو ملعلا

.245 /ةرقبلا )1(
.245 /ةرقبلا )2(

.46 /ناقرفلا )3(
4دنسملا،بيبحنبعيبرلا )4( 3 - 4 2 /3.

4دنسم،بيبحنب عيبرلا )5( 4 /3.

.45 قيالا ردمملا )6(

- 92 ،زجوملا ،رامع ابأ رظنا ،ليصافتلا نم ديزمللو .51 قبالا ردصملا )7( 4 8 /1

]3 5 1 / 1 ةطوطخم ،فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا ،يداربلا ؛]اهدعب امو 1 5 5 -ب2/
1 ةطوطخم ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؛1168 6 8 - 1 5 1 /1.

5 ،دنسملابيبحنب ،عيبرلا )8( 0 /3.
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.)35 :رونلا( »ضرألاو تاوامسلا رون هللاو :ىلاعت هلوق يف رونلا-ب

تاامسلا يف نم يداهو ،ضرألا ىلعو تاوامسلا يف لدعلا وه قلاخلا نأ ينعي
.)صرألاو

. )2(هدحو قلاخلا ينعي قلاخلا هجو - ج

. )٥(ديدشلا رمألا ينعت قاسلا - د
.)*(ملعلا ينعت قلاخلا ىلإ بسنت يتلا سفنلا-ه
. )5(هكلم ءيجم هرابتعاب رسف ةمايقلا موي يف هتكئالم عم قلاخلا ءيجم - و

. )6(نوكلا ىلع هتردقو هرمأ ينعي شرعلا ىلع هللا ءاوتسا - ز

:ةؤرلا

ةلحرملا يف ترهظ يتلا ةيمالكلا لئاسملا نم ىلوألا ةعومجملا تحت
لاق .هيبشتلاب ةلصلا ةقيثو يهو ةيؤرلا ةلأسم عقت ،يضابإلا مالكلا ملعل ىلوألا
لوسرلل ناثيدح كلانهو .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ىري ال قلاخلا نإ نويضابإلا

قورسم قيرطب ىوري لوألا ثيدحلا .ةرظنلا هذه ىلع نادكؤي عيبرلا دنسم يف ايور
.)7(»ةيزفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ًادمحم نأ معز نم« :تلاق اهنأ ةشئاع نع

ىرت له« :لئس هشا لوسر نأ وهو ،ينابيشلا دمحم نع ىوري يناثلا ثيدحلاو
نأب يحوت يتلا ةينآرقلا تايآلل ةبسنلاب اما .)٥(»هارا ىنأو هللا ناحبس :لاقف ؟كبر
عم ضقانتت ال ةقيرطب اهورسفو ليوأتلا ىلإ نويضابإلا أجل دقف ،ىري فوس قلاخلا

.مهرظنةهجو

4 ،قباسلا ردصملا )1( 6 - 4 5 /3.
5 ،قبالاردصملا )2( 0 - 4 9 /3.

5 ،قباسلا ردصملا )3( 2 /3.
5 ،قباسلا ردصملا )4( 0 /3.
4 ،قباسلا ردصملا )5( 6 /3.
4 ،قباسلا ردصملا )6( 9 /3.
.22/1 ،قباسلا ردصملا )7(

3 ،قباسلا ردصملا )8( 7 /3.
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نم نذإلا راظتنا اهنأب تريف 23 ةيآلا ناسنإلا ةروس يف »ةرظان« ةملكو
نباو بلاط يبأ نب يلع نييباحصلا نع ريسفتلا اذه لقن دقو .ةنجلا لوخدل قلاخلا

نب عيبرلا دنسم يف ةلماك ةروصب ةشقانم ةيؤرلا ةلأسم نإ مث . ) (ًاعم سابع
.>1(بم

هيبشتلا نأ حوضوب نيبت ثيداحألل ةيضابإلا ةعومجملا يف ىورت يتلا راثآلاو
رمع نب هللادبعو دوعسم نبا نأ ىوريو .ةباحصلا لبق نم ةوقب ًاضوفرم ناك
ءامسلا ىلإ دعص قلاخلا نأب نولوقي ماشلا يف نيملسملا نأ اعمس نيح ًاقرف ادعترا
هذه ءارو اوناك دوهيلا نأ ىأرو .)^(ةرخصلا ىلع همدق عضوو ؛سدقملا تيب نم
نلف ؛ءيش نع باتكلا لها اولأست ال« :دوعسم نبا لاق ؛)^(ةيهيبشتلا ءارآلا
. )5(»اولض دقو مكودهي

نم ريبك ددع ىوري )6(»لجو زع هللا ميظعت يف ةنسلا« ناونع تحتو
نمو .قلاخلا نع هيبشتلا يفنت رظن تاهجو نع ربعت اهلك يهو ،راثآلاو ثيداحألا
يبأ نب يلعو ،باطخلا نب رمع ركذي ثيداحألا هذه مهنع تيور نيذلا ةباحصلا

نيبو .رمع نب هللادبعو ،دوعسم نب هللادبعو ،سابع نب هللادبعو ،بلاط
،يرصبلا نسحلاو ،دهاجم ،يضابإلا مامإلا ديز نب رباج ءانثتساب ،كلانه نيعباتلا
.مهاوسو ،كاحضلاو ،ريبجنب ديعسو

،نآرقلا يف ةدراولا هيبشتلا تارابعل يليوأتلا ريسفتلا ًاضيأ ةلزتعملا دمتعا دقو

35 ،قباسلا ردصملا )1( /3.
- 42 ،قباسلا ردصملا )2(  3 5 ،يلاطيجلا رظنا عوضوملا لوح تامولعملا نم ديزمللو ؛3/

17 ،ًاقباس روكذم ردصم 0 /1 - 1 8 - 69 ،نيدلا لوصأ ،ىسيع نب نيروغبت ؛1  65.

.53/3 ،ًاقباس روكذم ردصم ،بيبحنب عيبرلا )ن(
.هسفن ردصملا )4(
.هغن ردصملا )5(
- 60قباسلا ردصملا )6(  19/3.
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يتلا ةيبرعلا ةغللا ةعيبطو لوسرلا ثيداحأ ىلع ةينبم ةقيرطلا هذه نأ حضاولا نم هنأ ىلع
نآرقلا نم ىرخأ تايآب اهيف دهشتسا ةريثك تالاح كلانهو .تاريسفتلا هذه لثم حيتت
ةلمعتسم اهدجن ةينعملا ريباعتلا نإ ثيح نآرقلا راطإ يف ةيهيبشتلا تاريسفتلا ةضراعمل
.نويضابإلا ءاملعلا اهعضو يتلا تاريسفتللً ادييأت اهيف سبل ال ةحضاو ناعم يف

ىلع يأ ،ام ناكم يف هدوجو مدع وأ هللا دوجو ةلأسمب قلعتي ام يفو
نبا نع ديز نبرباج لقن دقف . ..خلا ةمايقلا موي ةكئالملا عم ًامداق وأ ؛شرعلا

ددع ىلع ةينبملا هيبشتلا لاكشأ عيمج ًاضفار ةلاسملا هذه لوح ًالصفم ًاشاقن سابع
:يلاتل لوقلاب هضرعسابعنبا متخو .)1 (ةينآرقلا تايآلا نم

ىلعلا تاوامسلا يف ناكم هنم ولخي ال ىلاعت هنأ هنع )نآرقلا( ربخأ دقل«
هضعب قدصي هنأل ضعب نود نآرقلا ضعبب اوذخأي نأ زوجي الو ىلفسلا نيضرألاو
طيحم ءيش لكب وهو ،ديهش ءيش لك ىلع وهو ىوتسا شرعلا ىلع وهو ،ًاضعب
. )2(»ميهوت الو هيبشت الو ليثمت الو ،ديدحت الو فيكت الب

قلاخلا ةيالو ةلأسم هيبشتلا ةلأسمب قلعتت يتلا ىلوألا لكاشملا نمو
ام هللا ةيالو قحتسي ال يذلا ململا كلسمب قلعتت ةديقعلا هذه نأ امبو .نيملسملل
ريغتت قلاخلا ةيالو نأ اوأر ةيضابإلا ءاملع ضعب نإف ،ًاحلاص ًاملسم نكي مل
ال ةتباث قلاخلا ةيالو نإ اولاق ةيضابإلا ءاملع ةيبلاغ نأ ىلع ؛صخشلا ةلاحل ًاقفو
.)2 41 3 (ريغت

3 قبانا ردصبا )1( 9 - 3 8 /3.

3 ،ًاقباس روكذمردصم ،بيبحنب عيبرلا )2( 9 /3.

.337 يلي ام عجار ليصاغتلا نم ديزملل )3(

.هيلي امو 4 ةطوطخم ،تانايدلا حرش ،يتالتلا )4(

نأ ىلع نويضابإلا رصأ دقف ،هيبشتلا نم عون يأل مهتضراعم ةجيتنو
.)م(هتاذ نيع يه هللا ىلإ بسنت يتلا تافصلا

نآرقلا يف ةيهيبشتلا ريباعتلا ريسفتل تمدختسا يتلا ةيليوأتلا ةقيرطلا هذه نإ
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.)٢(طارصلاو نازيملاك ،رخآلا مويلاب قلعتت لئاسمل كلذك تمدختسا

: ناسنإلاو هللا نيب ةقالعلاب قلعتت لئاسم - 2
ةدارإلا ةيرح ةلأسمو ردقلا ةلأسم :ناتلأسم ةيناثلا ةعومجملا هذه تحت عقت

فقوملا ساسأ لوسرلا نع ةيورملا ثيداحألا تناك ًاضيأ انه .ردقلاو ءاضقلاو
ةيضابإلا ةعومجملا يف ةدراولا ثيداحألا ضعب يلي ام يفو .لئاسملا نم يضابإلا
.ردقلاب قلعتي امم ثيداحألل

هللا ءىرب ،ةثجرملا نم أربأ ،ةيردقلا نم هشا ىلإ أربأ« :شا لوسر لاق )1
. )2(،هلوسرو امهنم

الف اوتام نإو ،مهودوعت الف اوضرم نإ ،ةمألا هذه سوجم ةيردقلا« )2
.)3(»مهيلع اولصت

ناسل ىلع هللا مهنعل ،ةمايقلا موي يتعافش مهلانت ال يتمأ نم نافنصا )3
نمف :ليق ،ةئجرملاو ةيردقلا لاق ؟هللا لوسر اي مهنمف :ليق ،يلبق ًايبن نيعبس
نولمعي نيذلا ةيردقلاو ،لمع الب لوق ناميإلا نولوقي نيذلا :لاق ؟ةثجرملا
. )٩("انيصع الو انكرشأ ام هللا ءاش ول امأ رابجإ هللا نم نه نولوقيو يصاعملاب

. )5(»ردقلاب ًابيذكت هحاتفم الإ رفك ناك ام )4

:لاق ،بتكأ امو بر اي :لاقف ،بتكا :هل لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ« )5
.)؛(,ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ىرجف ردقلا بتكا

،بتكي نأ ماحرألا كلم ىلإ هلا ىصوأ محرلا يف ةفطنلا تعقو اذإ, )6

، 72 ،نيدل لوصأ ،ىيعنب نيروغبت )1( 69- 68.

2 ،دنملا،بيبحنب عيبرلا )2( 5 /4.
1 ،قباسلا ردصملا )3( 3 /3.

1 ،قباسلا ردصملا )4( 5 /3.

1 ،قباسلا ردصملا )5( 3 /3.

-14 ،قباسل ردصملا )6( 3 / 3.
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هلمعو هرثأ بتكاو ،هلمعب ًايقش وأ ًاديعس هبتكا :لوقيف ؟بتكأ امو بر اي :لوقيف
.)٦(٠هقزرو هلجأو

امب لمعي نأ عيطتسي هنإ : لاق نمع سابع نبا لئس :ديز نبرباج لاق )7
نب ةقارس لأس :لاقف ،هلعف هللا قلخي نأ ريغ نم هنع هلا هاهن امع فكيو هب هللا رمأ

يف مأ فنأتسم أدتبم رمأ يف هللا لوسر اي لمعلا ام : لاقف فليي هللا لوسر معشج
لوسر اي اذإ لمعلا ميفف :لاق مث هنمغرفدق ءيش يف لب :لاقف ؟هنم غرف دق ءيش
.)2(هل قلخامل رسيم لكف اولمعا :لاقف ؟هللا

نب رباج نع اهلك يهو .ةلسرملا اهتغيصب ةيورم ىلوألا ةتسلا ثيداحألا نإ
ريغ .ةيضابإلا ةعومجملا يف دانسإلا يف ياحصلل انه ركذ الف .لوسرلا نع ديز
هذه لقن دعبو .)^(لماكلا اهدانسإب ةنسلا تاعومجم يف ةيورم ثيداحألا هذه نأ
لعف قلخ مشلا نأ ىلع لدت تاياورلا هذهف :ًاقلعم بيبح نب عيبرلا لاق ثيداحألا
. )٩(»هيلإ رئاص وه ام ملعو هملعو هردق اذإ مللا نود هلعفي مل دبعلا نأو دبعلا

صخش ناكو .ةرصبلا يف رهظ دق هلامعأ قلخي ناسنإلا نأب لوقلا ناكو
يأرلا اذه نإ مث .)2(انه ردقلا لوح شاقنلا لهتسا نم لوأ ينهجلا دبعم ىعدي
طاسوألا ىلإ هليبس دجو يأرلا اذه نأ رهاظلاو .يقشمدلا ناليغ هذيملت هرشن
هذهلوحتاشقانم ترجهنأ ىوريو .ةنكمأل نم اهاوسو ةرصبلا يفةيضابإلا
ىلع .)^(ةميرك يبأ نب ملسمةديبع يبأ ،يناثلا يضابإلا مامإلاو ناليغ نيب ةلأسملا

.14/3 ،قباسلا ردصملا )1(
.13/3 ،قباسلا ردصملا )2(
،)1965 ،نديل( ، €٢0٠11٠)ا€80ح 6ع $1106) 111 ا1 1٢8)8اخ41151111118116̂ 100 .ج.ا ،كنيسنف )3(

. 18-317/4

.14/3 ،ًاقباس روكذمردصم ،بيبحنب عيبرلا )4(
30̂ .م ،تاو )5(  1• 1 ؛اهيلي امو 1، (1946)، 40ءعء 11٧٧ا 1)811 م151801٤30٤2425 

.206 ،ةطوطخم ،مئاحلا ءافش ،يداربلا
-32 ،ةطوطخ ،تاقبط ،ينيجردلا )6( 2 ،يالط.ط[ 231  4 4 85 ،ريس ،يخامشلا ؛241-
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مهل ًاضراعم ناك ةديبع ابأ نكل ةيردقلا رظن ةهجو اودمتعا نييضابإلا ضعب نأ
ةزمح ةيضابإلا رداصملا تركذ ،ةيردقلا رظن تاهجو اودمتعا نيذلا نيبو .ةوقب
ةهجو ةديبع وبأ ضفرو .ناسارخ نم وهو ةيطعو يضابإلا ثراحلاو ،يفوكلا
ىلإ نويضابإلا دمعو ناليغ تقراف لوقلا اذه ىلع ةزمح اي« ةزمحل لاقو مهرظن
.)٦(دحأ مهبرقي ملو ةيضابإلا سلاجملا نم مهودرطو ،هئالمزو ةزمح رجه

شاقنلاو لادجلا ىرج يتلا ةيساسألا لئاسملا ىدحإ ردقلا ةلأسم تناكو
تناك دقلو .مهدعب نم ةلزتعملا مث ،الوا ةيردقلا ،مهموصخو ةيضابإلا نيب اهلوح
راحص نإ ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ لاقو .ةديبع يبأ لبق ةمئاق تاشاقنلا هذه
هب اورقأ نإف ،ملعلا يف )ةيردقلا( مهوملك :لوقي ناك ،ةديبع يبأ خيش ،يدبعلا

.)2(»اورفك هوركنأ نإو مهلاوقأ اوضقن

هسفن بولسألا ًاعبتم ،ردقلا ةلأسم ةشقانم داتعا دق هسفن ةديبع وبأ ناكو
،ردقلا يف هيلإ ملكتو ةديبع ابأ ءاج ًالجر نإ لاقيو .راحص هذاتسأ هنتسا يذلا
نأ لبق نورئاص هيلإ وه ام ىلإو ،نولماع دابعلا ام هللا ملع له« :ةديبع وبأ هل لاقف
لئاسم هذه امنإو ،ةديبع ابأ اي ملعلاب تنعتسا ام عرسأ ام :لجرلا لاقف ؟مهقلخي
. )2(اقرتفاف ،هبجي ملف »فيعضلا اذه بجأ : هل لاقف . ءافعضلا

يعسلاب موقي ناك اميف ،يرصبلا خيشلا نبا ىعدي ًايلزتعم نا ًاضيأ ىوريو
مغرب ىصعي هللا نأ معزي يذلا تنأا« :ةديبع ابأ لأس ،ةكم يف جحلا يف وهو
.)4(»دارإ

ةيمهأ لقأ اهرابتعاب ردقلا ةلأسم ىلإ ترظن ىلوألاةيضابإلا عجارملا نأرهاظلاو
مهتاقالع صوصخب ةريطخ ةديدج عدبب اوؤاج نيذلا جراوخلا فقاوم عم ةنراقملاب

1 ،قباسلا ردصملا )1( 8 2 ،يالط .ط5 4 4  ، 241[.

2 ،تاقبط ،ينيجردلا )2( 2 7 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؛2 4 /2.

7 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يلاطيجلا )3( 4 /2.

-25،مئاحلاءافش،يداربلا ؛هتاذردصملا )4( 224.
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.هللا هلزنأ ام ريغ عئارش نوذفني نيذلا ةاغطلا ماكحلابو ،يمالسإلا عمتجملاب

ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ« نأ بوبحم نايفس وبأ ،يضابإلا عجرملا لاقو
،ةرجه لاحتنا الو ،لعب تاذ حاكن هيف ام هللاو :لوقيو ردقلا رمأ نم فعضي ناك
هللا نأب رقأ نمف ،مهنيب اميف سانلا هثدحأ يأر وه امنإ ،هللا لزنأ ام ريغب مكح الو

.)٦(»ردقلاب رقأ دقف نوكت نأ لبق ءايشألا ملع

ةيضابإلا رداصملا تظفح دقو .رايتخالاو ربجلا ةلأسم يه ىرخألا ةلأسملاو
ملو .ةلأسملا هذهب ةقلعتم ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ىلإ ىزعت رظن تاهجو
وبأ ىقتلا :نايفس وبأ لاق .ربجلاب الو ةرحلا ةدارإلاب ًاحضاو ًارارقإ هفقوم نكي

له ةديبع ابأ اي :ةديبع ابأ خيشلا نا لأسف ؛ىنم يف يرصبلا خيشلا نباو ةديبع
وأ هتعاط ىلع دابعلا ربج مللا نأ ملعأ ام : لاق ؟هتيصعم وأ هتعاط ىلعً ادحأ هللا ربج

ىوقتلا ىلع ىوقتلا لهأ ربج :تلقل ًادحأ ربج هلا نأ ًالئاق تنك ولو ،هتيصعم
داق يذلا وه ملعلاف ،ةديبع ابأ اي :لاق ،هايإ هب مهبيغرت ةدشو مهل هفيوخت مظعل

ناطيشلا مهل نيزو مهسفنأ مهل تلوس نكلو ال : لاق ؟اولمع ام ىلإ دابعلا
.)2(»هللا ملع ام مهنم ناكو ،مهلامعأ

لوقأ ال :لاقف ؟ناميإلا رفاكلا عيطتسي الا :لئس ةديبع ابأ نأ ًاضيأ ىوريو

يلصي نأ عيطتسي ال )2 (مرح ىلإ لحنم بطح ةمزحب يتأي نأ عيطتسي نم نإ
نع ةديبع وبأ ربعيو . )4(»ىلاعت هللا هقفوي نأ ألإ كلذ عيطتسي هنإ لوقأ الو ،نيتعكر

كلذ هللا بحأ دقل .ةعاطلاب سانلا رمأ هللا :يلي امك ةدارإلا ةيرح نأشب هيأر

ناكو . )5(»فطعلا نيعب هيلإ رظني وهو ،هللا ملعب وهف كلذل ًاقفو لعفي نمو .هنيزو

2 ،يالط .ط[ 222 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا )1( 33[.

روكذم ردصم ،يلاطيجلا ؛]241 ،يالط .ط[ 228 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا )2(
-12٩75أقبس 7.

. 000٢٣٩ ة م30٢)0عً ا1ً٣٢٠ا٢0لم ،0 ه كةء٠٢ه ه٠0ا٧3ه” ةمجرتلاو »مرح ىلإ لح نم« يلصألا صنلا )3(
.]241 ،يالط .ط[ 229 ،ًاقباس روكذمردصم ،ينيجردلا )4(
6 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا )5( 2 /2.
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هللا نم يه لامعألا نأ يأ ،باستكالل ةيضابإلا ةرظن ساسأ ةديبع يبأل يأرلا اذه
.)1(باستكا دبعلا نمو ،قلخ

ًاحضاو نكي مل ةلأسملا هذه لوح لئاوألا نييضابإلا ءاملعلا يأر نأ رهاظلاو
لبج يضابإ نيب ةيضقلا هذه لوح يأرلا يف عازنلا ببسب ةيافكلا هيف امب ًاددحمو
يفا رح ناسنإلا نإ اولاق ءالؤهف .رئازجلاو سنوت يأ ايقيرفإ يضابإو هسوفن
ليمب اوقلخ مهنأب يأ ،»لنجلا»ب نويسوفنلا دقتعا امنيب .)2(»هلامعأ باستكا

ايقيرفإ يلامش يضابإ نأ ىلع . )3(ناسنإلا لمع نم هللا هملعي ام ذيفنتل يعيبط
يلاطيجلا لواحو .»رايتخالا, و »لبجلا« يتلأسم اونثتساو باستكالاب اورقأ مهلك

هاركإلا ينعت يهوربجلا نعاهزيمت ةقيرطب ،لبجا ةملكريسفت ؟ةينونلا حرش« يف
ءارآ ةيأ ورت مل ،نييسوفنلا ءاملعلل ًاقفوو .)^(باستكالل ًاحوتفم ًاهجو كرتت الو

،مهتذمالت نع الو ،ةرصبلا يف لئاوألا نييضابإلا ةمئألا نع ةلأسملا هذه لوح
يف تفتخا »لبجلا« ةركف نأ ريغ .) (نييمتسرلا ةمئألا نع الو ،»ملعلا ةلمح«
رصاعملا ،يخامشلا يلع نب رماع نكاس يبأ تقو ذنم ةسوفن يف ةيضابإلا تاباتكلا
مهلامعأ نوبستكي سانلا نأ نع »تانايدلا« هتديقع يف ربع يذلا يلاطيجلل
.)ه(اهيله نيمغرم ريغ مهو اهب نوموقيو

.ناسنإلاو ناسنإلا نيب ةقالعلاب قلعتت لئام-3

ركذ دقو .نآرقلا يف ةددحم نيملسملا ريغو نيملسملا نيب تاقالعلا نإ
.نوقفانملاو ،باتكلا لهأو ،نوكرشملا : يه سانلا نم ةفلتخم تاعومجم ثالث نآرقلا
يف امهنم ةعومجم لكب نيملسملا ةقالع نآرقلا حضوأ نييلوألا نيتعومجملل ةبسنلابو

9 ،ةطوطخم ،تانايدلا حرش ،يتالتلا )1( - 7.

7 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يلاطيجلا )2( 0 /2.

.هسغن قباسلا ردصملا )3(
6 ،قبالا ردصملا )4( 8 / 2.

.ةبرج ،ةينورابلا ،ةيضابإ تافطتقم )5(
.25 امرظنا )6(
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تببس نيملسملا نيب ةيلهألا بورحلا نإ مث .كلذب لوسرلا كسمتو ،ملسلاو برحلا
نب نامثع لتق نيح بورحلا هذه تأدب دقو .يمالسإلا عمتجملل ةديدج لكاشم
،ةيحان نم عبارلا ةفيلخلا ،يلع نيب ترمتسا مث ،نيملسملا هقافر يديأ ىلع نافع
رهنلا لهأو يلع نيبف ،ةيواعمو يلع نيب مث ،ىرخأ ةيحان نم ريبزلاو ةحلطو
ةعومجملا ةبراحم اهل رربي ام يعدت نتفلا هذه يف ةعومجم لك تاكو .كلذك
نع تامولعملاو .اهنيهاربو اهججح ةعومجم لكل ناكو ؛ةينيد سسأ ىلع ىرخألا

معدل قحال تقو يف غيص اهنم ريثكلا نوكي دقو بارطضالا ةديدش ةرتفلا هذه
تور ةيضابإلا عجارملا نإ مث .ةعراصتملا تاعومجملا نم ةعومجم لك معازم
.نامثع ةلأسمب قلعتي ام يف ةباحصلل ةفلتخم فقاوم ةسمخ

.عدب نم هب ىتأ امل نوملسملا هلتقي نأ قحتسا نامثع نأ اوأترا نيذلا كئلوأ )أ
جهن ىلع ريسلاو اهرييغت ىلع هلمح نولواحي نوملسملا لظ تاونس تس ىدم ىلعو
عورشم همد كفسف .هولتق ،كلذب لبقي نأ ضفر نيحو .ليقتسي نأ وأ ،هفالسأ
نمو .همعن رفك رفاكلاو ملاظلاو قسافلابو رئاجلاب هوفصوو ،ًاظفو ًارئاج ناك هنأل
دبعو ،يرافغلا رذ وبأو ،رساي نب رامعو ،دوعسم نب هللا دبع ةباحصلا ءالؤه
.راصنألا ةيبلاغو تباث نب ديزو ،ةملسم نب دمحم نب ورمعو ،فوع نب نمحرلا

داهتجا ةيضق يه ةباحصلا نيب ةنتفلا ةلأسم اوربتعا نيذلا كئلوأ )ب
كلانه نإ ىتح .حماسي نأ بجي ءىطخملاو ،أفاكي نأ هل يغبني قحملا ؛ةيصخش
يبأ نب يلعىلإ بسني ريخألا يأرلا اذهو ؛قح ىلع اناك نيبناجلا نإ لوقي نم

.باط

،هتبوت دعب لتق هنأو ،هعدب نع بات نامثع نإ نولوقي نيذلا كئلوأ )ج

.ةشئاعو ريبزلاو ةحلط ةباحصلا يأر وه اذهو .نيئطخم هموصخ نوكي كلذبو

يف اوناكو ،اهولزتعاو ةنتفلا لوح مهيأرب مهسفنأل اوظفتحا نيذلا كئلوأ )د
،رمع نب هللادبعو ،صاقو يبأ نبدعس ءالؤه نيبو ؛هتمرب عضولا نم ةبير
.نورخآو ةملسم نب دمحمر

نامثع نأب الاق نيذللا صاعلا نبورمعو ةيواعم فقوم كلانه ًاريخأو )ه
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.)٢(هلتقمل رأثلاب ابلاطو قحلا لك قحم

.يلاحلا اننمز ىتح مالسإلا خيرات ىلع اهرثأ تكرت ةيلهألا بورحلا نأ ىلع
تنوكت يتلا ىلوألا ءارآلا كلتب ةينيدلاو ةيلقعلاو ةيسايسلا نيملسملا ةايح تنولتو
بهذملا تحبصأ يتلا يلع ةعيش ءانثتسابو .ةفلتخملا عجارملاو تاعومجملا ىدل
نم لماكلاب ديبأو نينثالا ةدايق ضفر ثلاث قيرف كلانه ،ةيواعم راصنأو ،يعيشلا
ناك .ةيواعم لبق نم ةليخنلا يف مث ،يط لبق نم ناورهنلا يف ،ًاعم نينثالا لبق
مكح نع ىلخت هنأل ميكحتلاب لبق نيح هنع اوقشنا مهنكل يلع شيج يف ءالؤه
نع ىلخت بلاط يبأ نب يلع قباسلا مهمامإ نأ امبو .رشبلا مكح حلاصل نآرقلا

ميعز عيوب ةرم لوألو ،ديدج مامإ ةعيابم اوررق دقف ،ميكحتلا هلوبقب ةمامإلاب هقح
،يبسارلا بهو نب هللا دبع يدزألا يباحصلا وه ،نينمؤملل اريمأ شيرق ريغ نم
نب هللادبع شيج دارفا ديبأف ؛بلاط يبأ نب يلع هجوب ةكرعملا يف هلاجر داقف

مهيبأ ةركب نع »موصلاو ةالصلا لهأ« نم ءايقتأ ملسم يفلأ نم رثكأ وهو ،بهو

.ناورهنلا ةكرعم يف يلع شيج دي ىلع

؛رهنلا لهأو ؛همكحملا :ةفلتخم ةعبرأ ءامسأب ةعومجملا هذه تفرع دقو
.،هلل الإ مكح الا مهراعش نم قتشم لوألا مسالاو .جراوخلاو ؛ةيرورحلاو
ثيح ءارورح عقوم نم قتشم ةيرورحلا مسا نإف ،نيرخآلا نيمسالل ةبسنلابو
ةحاس مسا ىلإ هدرم ،رهنلا لهأ ،رخآلا مسالاو ،ةفوكلا راوجب مهضعب دشتحا

نأ لوقي نم كلانهف ،جراوخلا ،ريخألا مسالل ةبسنلاب امأ .ناورهنلا - ةكرعملا
اذه اورسفي نأ مهموصخ بحي امك ،ةمألا نع ،»جرخ« ةملك نم قتشم مسالا
اورسفي نأ مهعم نوفطاعتملا بحي امك هللا ىلإ نيرجاهمك مهلزانم نم وأ ،مسالا
هللا ىلإ ًارجاهم هتيب نم جرخي نموو ةينآرقلا ةيآلا ساسأ ىلع مسالا اذه
1/ءاسنلا[ ه. . .هلوسرو 0 هذهل مادختسا مسالا اذه نأ ىلإ ًاضيأ راشيو .]0

لوسرلل فورعم ثيدح نم ىلوألا ةملكلا ىلإ ةراشإك مهموصخ لبق نم ةعومجملا

-307 ةطوطخم ،فاصنإلاولدعلا ،ينالجراولا )1( 297 -97 ،رهاوج ،يداربلا ؛1/ 96.
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ىضئض نم جرخي هإ< .ةيمالسإلا ةمألا يف رهظت سانلا نم ةعومجم هيف فصي
قرمي امك نيدلا نم نوقرمي ،مهرجانح زواجي ال ًابطر هللا باتك نولتي موق اذه
. )3 (»دومث لتق مهنلتقأل مهتكردأ نثل ةيمرلا نم مهسلا

.ةضقانتم ءارآ اهلوح ترهظ لئاسم ةدع ءوشن ىلإ يسايسلا عقاولا اذه ىدأو
ال نيذلا نيرئاجلا ماكحلا وأ ،نايغطلا نم نيملسملا فقوم لئاسملا هذه نمو
نأشب اوفلتخا مث »نوكرشم« مهموصخ نأب ماع هجوب جراوخلا لاق .ةعيرشلا نوعبتي
ىلإ ةرجهلا وأ جورخلا نإ قرزألا نب عفان عابتأ ،ةقرازألا لاقف ،ةينيدلا ةيقتلا ًادبم

.برحلا راد اهرابتعاب مهموصخ دالب ىلإ اورظنو يمازلإ بجاو مهفوفص

)نيملسملا( »ةلبقلا« لهأ ىلإ اورظني نأ نويضابإلا ضفر ،ىرخأ ةيحان نمو
مهينارهظ نيب شيعلا نأ اوأرو ،ةمعنلا رافك وأ ،نيدحوملاب مهوعدو ،نيكرشمك
نع حوضوب ضابإ نب هللا دبع ربعو .)ع رشم رمأ لدابتملا حماستلا ساسأ ىلع
ةءاربلا ضابإ نب هللا دبع نلعأ دقف . )٥(جراوخلا ءامعز هضراع كلذلو ،ةديقعلا هذه
ىلوتساو نيمدم أل افطأو ءاسن لتق هنأل كرشم مالسإلا نع دترم وهف قرزألا نب عفان نم
حارو ،ضابإ نب هللا دبع فقوم سفن ديز نب رباج ذختاو . )٥ (ةمينغ مهلاومأ ىلع

مهموصخ نم مهفقومب قلعتي اميف مهرظن ةهجو ضفريو جراوخلا شقاني
هنأ دقتعي ناك يذلا مشعألا نب ديز نأب فرع ديز نب رباج نأ ىوريو . ) (نيملسملا
، هلأسو رباج هيلإ لسرأف .نيكرشمك نيملسملا هموصخ ىلإ رظني ناك ،حلاص ملسم
لكآو اهحبذا« :هدر ءاجو .موصخلا نوملسملا اهب يحضي يتلا »يدهلا« يف هيأر
. ناك مشعألا نب ديز نأ زجوملا لوقلا اذه ىنعمو .»مهل يده ال ؛اهمانسو اهدابكأ

- 42س̂ا3 كنيسنف )1(  41 ، ،بيبح نب عيبرلا رظنا ثيدحلا اذهل يضابإلا صنللو ؛4
.15/1 ،دنسملا

٤0ء٨ه5،نوسلوكن )2( 1 .11، ٤211ء]1135 0٤10
)179/2 ،ةرهاقلا( لماكلا ،دربملا )3( 1364.
. 165 ،رهاوج ،يداربلا ؛ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع ةلاسر )4(
.84 ،ص ،ثحبلا اذهرظنا )5(
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هنأل هلل ةيحضت جراوخلل موصخلا نوملسملا اهب يحضي يتلا يحاضألا ربتعي نأ ضفري
هنأل ،ةيرحب ،هدي يف تعقو ام اذإ يعرش اهحبذ نأ ىريو ،نيكرشم ءالؤه ربتعي
رباج هضفرف ؛لامجلا محل لضفأ يه مانسلاو دابكألاو ،هللهب لهأ اتم تسيل
.)!(هبجشو

مهموصخ ءاسن اولتقي ملف ،مهخيرات لالخ أدبملا اذه نع ةضابإلا لختي ملو
اومنغ الو ،ًاموزهم مهل ًاودع اوبقعت الو ،ىحرجلا ىلع اوزهجأ الو ،مهلافطأ الو
،سايلإ روصنم يبأل روهشم لمع فقوملا اذه ىلع ةلثمألا رهشأ نمو .)*(مهلاومأ

روصنم وبأ ماق دقف .حلفأ نب دمحم عارلا يمتسرلا مامإلا مساب ةسوفن لبج مكاح
،هيلع رظتناو ،ه 267 ةنس سلبارط مجاه يذلا نولوط نب سابعلا ةبراحمب سايلإ
.)٥(ةدحاو ةعطق اهنم ذخأي مل بهذلا نم ًالمح نيتس ةكرعملا ضرأ يف كرت هنكل
اي« :ثدحلا اذه ىلع هل قيلعت يف ينالجراولا بوقعي وبأ يضابإلا ةمالعلا لوقيو
. )ه(، !ةريبك ةراسخ نم اهل

؟ةعزانتملا قرفلا نيب نويقيقحلا نوملسملا مه نم :يه ىرخألا ةلأسملاو
هذه نأ يف راكنإ ال ؟رافك مهنأ ما ًاضيأ نوملسم مه له ؟نورخآلا ناك اذامو
؛نيدلا قيبطتب اذإ قلعتت ةلأسملاف ؛ايبن لوسرلابو ابر هللاب نمؤت اهلك تاعومجملا
،بنذللو ،ةئيطخلل مهديدحت ىلع ًامئاق ةلكشملا هذهل نييضابإلا لح ناكو
:)؛(نيتعومجم ىلإ مسقنت يهو ،ةريطخلا اياطخلا يأ ،رئابكللو

:لمشت يهو)كرشل رئابك( كرشلا راطإ يف عقت يتلا )رئابكلا(ةريبكلا اياطخلا )أ
،هللا ةفرعمو ،هللا ةينادحوك نيدلا رومأ نم هلهج عسي ال ام راكنإ - 1

.ةكئالملاو ءايبنألاو

- 484طرطخم ،عرشلا نايب ،يدنكلا )٦(  4 8 3 /3.

8 ،قرفلانيبقزغلا ،يدادغبلا )2( 7 - 8 6.

5 ،راهزأ ،ينورابلا ناميلس )3( 8 - 255.

1 ،ليلدلا ،ينالجراولا )4( 0 .ب3
39 ،ةينرنلحرش ،يلاطيجلا )5( - 2 3 8 /2.
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ريغب سفنلا لتقو ،ريزنخلا محلو ،مدلاو ،ةتيملاك نآرقلا همرح ام ليلحت - 2
.نيكرشم نودعي رئابكلا هذه نوبكتري نيذلا كئلوأ نإ .خلا ابرلاب لماعتلاو ،قح

:نم فلأتت يهو ،قافنلا رئابك )ب

ليوأتب لالحتسالا( ىطاخلا ليوأتلا قيرط نع هلا همرح ام لالحتسا-1
.)ئ

ةرخآلا يف هل بيدأتلابو ايندلا هذه يف هيلع ةبقاعملاب هللا دده ام باكترا - 2
الو »انمؤم« سيل عونلا اذه نم بنذ بكترمف .ةقباس ًاممأ هيلع مشا بقاع ام وأ
اذه زييمتل ريبعتلا اذه لمعتسا دقو .)3(»ةمعنرفكرفاكاو »قفانم« هنكل ً»اكرشما
ملكتتو .ًاضيأ رفاك ةملك مهل لمعتست نيذلا نيكرشملا نع نيصاعلا نم عونلا
ينعي وهو ةاواسم رفك وأ دوحج رفك )1( رفكلا نم نيعون نع ةيضابإلا رداصملا

آلداعم رفاكلا ريبعت نوكي ىنعملا اذهبو .هريغب هللا ةاواسم وأ هللاب ناميإلا مدع
ىلع ةلالدلل مدختسا ريبعت وهو ،هللا معن راكنإ وهو ةمعن رفك )2( .)^(كرشملل
ال مهنكل مالسإلا نوقنتعي نيذلاو ةريطخ قافن رئابك نوفرتقي نيذلا نيملسملا
نأل هسفن ىنعملاب مدختست ةمعن رفكو قافن رفكو ،قافن تاملكلاو .) (هنوقبطي
.)٥(ناميإلا يف ال لامعألا يف وه قافنلا نأ اودقتعا نييضابإلا

2 ،ةيثيدحلا هتعومجم يف بيبح نب عيبرلا دروأو ةديقعلل ًامعد ًاثيدح 5
هذهل يضابإلا لامعتسالاو .)2(نيملسملا ىلع رفكلا ةملك قبطت يتلا ةيضابإلا
اذه دنتسيو ) (ثيداحألاو نآرقلا يف اهلامعتسا ىلع ينبم ىنعملا اذهب ةرابعلا

2 ،قباسلا ردصملا )1( 2 1 /2.
4-أ39 ،أ28 ،تالاهجلا حرش ،راتعوبا )2( 2 ،ًاقباس روكذم ردصم يلاطيجلا ؛ب1 13 /2.
2 ،قباسلا ردصملا )3( 1 4 - 2 1 3 - 65 ،زجوملا رامع وبأ ؛2/ 5 8 ،تالاهجلا حرش ؛2/

9-أ90 .ب1
.371/1 )باتكلا اذهبتاكةعبط( ،تاريخل رطانق ،يلاطيجلا )4(

6 ،دنسمل ،بيبحنب عيبرلا )5( - 2 /3.
- 223،ةينونلا حرش،يلاطيجلا )6(  2 2 2 /2.
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نيب عمجي يذلا ناميإلا يف ةيضابإلا رظنلا ةهجو ىلإ )ءامسألا( تارابعلاب زييمتلا
تامازتلاب نوفوي نيذلا كثلوأو .ةبولطملا تابجاولا ةسراممو مالكلاب ناميإلا
وا نوفوم نوملسم( نونمؤم وأ نوملسم مه ًاعم ةسرامملاو مالكلاب ناميإلا
ةلاحل ةبسنلاب اهدئاقع حرشل نيتدام ركذت ةيضابإلا دئاقعلا نإ مث .)نوفوم نونمؤم
.نيرخآلا »نيدحوملا«

.كرشلاو ناميإلا نيب قافنلا ةلاح يأ نيتلزنملا نيب ةلزنملا - أ

اذهو .)ادرفكلاو ناميإلا نيب ةلاحال يأ ؛نيتلزنملا نيب ةلزنم ال-ب
وه رئابكلا ىدحإ بكتري يذلا نأب اولاق نيذلا ةلزتعملا ىلإ هجوم ريخألا فقوملا
،رفاكلاب هتعن اوضفرو قساف هنكلو ،كرشم وه الو نمؤم وه ال ؛ةطسوتم ةلزنم يف
.دحاو ءيشف ةيضابإلا ةديقعلا يف رفكلاو قسفلا امأ

ةمألا ةيقبو مهتعامج نيب ةقالعلا لوح ةيضابإلا رظنلا ةهجو ىلإ ةدوعلابو
ناميإلا تابجاو نوممتي نيذلا مه نييقيقحلا نيملسملا نإ اولاق دقف ،ةيمالسإلا
ةعامجا نولكشي نيذلا مهو ،نوفوملا نوملسملا مه ءالؤه .آلمعو الوق

ىلإ ةيمالسإلا ةمألا ةيقب مسقتو .ةيضابإلا ةمألا يأ ،ةوعدلا لهأ وأ »نيملسملا
رافك اودع مهلك ءالؤه .ةماع نيملسملا ةئيهو ،عدبلا لهأو ،ةاغطلا :تائف ثالث
ساسأ ىلع مهمكح تحت اوشيعيو مهب اوطلتخي نأ نييضابإلل نكمي كلذلو ،ةمعن
حالصلا ىلإ ةوعدلا وأ ،روجلا مكح رييغت امأ .نامتكلا ةلاح يف )*(ةينيدلا ةيقتلا
. )3(ةنيعم لوصأ لظ يف هب حصنيف رشلا عنمو

وهو ؛»حتفلا دعب ةرجه ال هنأب لوقي يذلا أدبملا ىلع نويضابإلا قفاوو
راد وه طقف مهتماقإ ناكم نإ اولاق نيذلا جراوخلا نم مهاوسو ةقرازألا دض هجوم
مه مهركسعم ىلإ ةرجهلاب نوموقي الو لمعب نوموقي ال نيذلا ةدعقلا نإو مالسإلا

3 ،نيدلا لوصأ ،ىسيع نب نيروغبت )1( 4 - .275 ،ادأرظنا ،21
.25/1 ،ةققحملا صوصنلا ؛هاندأ رظنا ،دعاوق ،يلاطيجلا )2(

.اهيلي امو 275 ٠اذدأ رظنا )3(
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نبراتخملا ةزمح وبأ لاق ،ةنيدملا يف هل ةظعوم يفو .)^(نينمؤم ريغو ةاطخ
،باتكلا لهأ نم ًارفاك وأ ،نثو دباع ًاكرشم ألإ ،مهنم نحنو انم سانلا« :فوع

. )2(»هتعدب ىلإ سانلا وعديً اعدتبم وأ ،ًارئاجً امامإ وأ

نأ ةيضابإلا ةكرحلا نم راكنلا عرف ءامعز لواح بيبح نب عيبرلا نمز يفو

ببسب نيكرشم مهرابتعاب نيفلاخملا نيملسملا مهموصخ ىلإ رظني نأب عيبرلا اوعنقي
ال ءارآلا هذه لثم نأ ىلإً اريشم مهعم قافتالا ضفر عيبرلا نأ ريغ ةيهيبشتلا مهئارآ
نع فقوملا اذه لثم ىورو .) (نوصلخملا نوملعتملا ال ،ةلهجلا ألإ اهب نمؤي

قلخ هللا نإ« :لوقي لتاقم نإ هل ليق هنأ ىوريو .ةميرك يبأ ملسم ةديبع يبأ هفلس
. ) (اكرشم هربتعي مل هنكل ،»لتاقم بذك« :ً الئاق ةديبع وبأ درف هلاثم ىلع مدآ

يف مهتبوقعبو ،رئابكلا يبكترم ةاصعلا نيملسملاب قلعتت ىرخألا ةلأسملاو
قحب عتمتيل بوتي نأ ةريبكلا بكترم ىلع نا نويضابإلا ىأرو رخآلا مويلا
.)وددألا ىلإ منهج يف دولخلا يهو ،ةريبكلا ىلع ةبوقعلا نم وجنيلو ،ةعافشلا
اذإ اهنكل ،ةيفاك اهدحو ةبوتلاف ،هللا وحن تامازتلاب لصتت ةيصعملا تاك اذإو
مهقوقح سانلا كئلوأل ديعي نأ يصاعلا ىلعف ،نيرخآلا قوقح ىلع رثؤت تناك
.)^(هتبوتلمتكتل

دعولا يف ةيضابإلا ةديقعلا ساسأ ،عقاولا يف ،فقوملا اذه ناكو
وه )ةداهشلا( مالسإلا قانتعا نأب اولاق نيذلا ةثجرملا دض ةهجوملا يهو ،ديعولاو
لوسرلا نع ةيورملا ثيداحألا نإ .ةنجلا لخدي يكل نمؤملا نم بولطم وهام لك
ال طقف لوقلاب وه ناميإلا نإ نولوقي نيذلا كئلوأ مهنأب ةثجرملا تددح

8ل .م ،تاو )1( 1 1 0 5 0 9 1 9 4 .12 ،اقا^120102 

.ًاعدتبم وأ :هلوقهيف دجأ ملو[ 132/23 ،يناغألا ،يناهفصألا جرفلا وبأ )2(
.166 ،ليلدلا ،ينالجراولا )3(

.485/3 ةطوطخم ،عرشلا نايب ،يدنكلا )4(

.31/4 ،دنسملا ،بيبحنب عيبرلا )5(
.90/2،قباس صملا )6(
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نودوي مهنأل ةلبقلا لهأ دوهي مه ةثجرملا« لاق ديز نب رباج نإ لاقيو .)٢(لمعلاب
دوهيلا تلاق امك ةدودعمًامايأ الإرانلا انسمت نلا اولاقو ةنجلاب ةيصعملا لهأ

.)*(»ىراقلاو

ميظنتل ةيضابإلا ةكرحلا نم ةركاب ةلحرم يف ةءاربلاو ةيالولا ماظن عضوو
نأب رارمتساب نيملسملا ريكذت ىلإ راصي ثيحب ،ةاصعلاو نينمؤملا نيب تاقالعلا
لالخ نم فلآتلاو ةبحملا قحتست يتلا يه طقف ةيمالسإلا ميلاعتلا ةسرامم
نورصيو ةينيدلا مهتابجاو نولمهي نيذلا نأو ،ةيمالسإلا ميلاعتلل ةلماكلا ةسرامملا

.اوبوتي نأ ىلإ مهؤاصقإو مهرجه يغبني نايصعلا ىلع

.ةيضابإلا ةديقعلا يف ةسيئرلا تاعوضوملا نم ةءاربلاو ةيالولا ةديقع تناكو

ىلإ ةفاضإلابو .ةيضابإلا ةكرحلا سسؤم ديز نبرباج نمز يف اهدعاوق تعضو
ريبك ددعً اضيأ كلانه ،ةديقعلا هذه اهيلع تينب يتلا ةينآرقلا تايآلا نم ريبكلا ددعلا
نإف ،بيبح نب عيبرلل ًاقفوو .ماظنلا اذه يف تاهيجوتك تربتعا يتلا ثيداحألا نم
نأ يغبني صخشلا اذه نأ ينعي كلذف »انم سيل« ةرابعب صخش ىلإ ريشي ثيدح يأ
. )2 (»ةءارب ةلاح يف ربتعي

اذه يف صاخ لصف يف ليصفتب ةءاربلاو ةيالولا ةديقع انحرش دقو
يتلا ىلوألا دئاقعلا ىدحإ تناك اهنأ ىلع ةلالدلل طقف انه اهركذنو .)؟(باتكلا

.يضابإلا هقفلا يف ترهظ

نرقلا

هجوب يمالسإلا مالكلا ملع يف ًاريبك ًافالخ تراثأ يتلا ةسيئرلا لئاسملا نم
مالكلا ملع تايادب نع تاياورلا ريشتو .هللا مالكو ،نآرقلا قلخ لئاسم ،ماع

1 ،قباسلا ردصملا )1( 5 ،6 /3.

1 ،قبالا ردصملا )2( 9 /4.

4 ،قباسلا ردصملا )3( 0 /3.

2 .اندأ رظنا )4( 3 .اهيلي امو 9
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هذه نع ديحولا ربخلاو .ةدودحم ةقيرطب تشقون ةلأسملا هذه نأ ىلإ يضابإلا
:ديز نبرباج لاق دقو .هنم فذحلا وأ نآرقلا ىلع ةدايزلا ةلأسمب لصتي ةيضقلا

،فلي هللا لوسر لاق :لاقف ؟هنم صقني وأ هيف دازيأ :نآرقلا نع سابع نبا لئس«
.) (»عمجأ نآرقلاب رفك دقف فرحب رفك نمو :لاق ،هللا باتك يف دئازلا هللا نعل
ةالص ،فيلي هللا لوسر انب ىلص« :لاق ينهجلا رماع نب ةبقع نأ رباج ىور كلذك

روبزلاو نآرقلا يف ةروس لضفأ نيتاه نإ ةبقع اي : لاقف نيتذوعملاب أرقف ةادغلا
.)2(»اومثأو اوبذك دقف نآرقلا نم اتسيل امهنإ :موق لاق دقو ،ةاروتلاو ليجنإلاو

دنع ناك هنم صقن وأ هيف داز ادحأ نأ ول« : لاق سابع نبا نأ ًاضيأ ىوريو
ةمايقلا موي نوكي يذلا هدابع مامإو هدبع ىلع هتجحو همالك وهو . . .ًارفاك ةمألا

.)3( ديهش مهيلع

،هللا مالك هنأب سابع نبا هفصو دقو ؛هتيلزأ وأ نآرقلا قلخ ةلأسمل ركذ الو
.مامإلاو ةجحلاو

ةيضابإلا فقوم خيسرتل هنم فذحلا وأ نآرقلا يف ةدايزلا ةلأسم تجلوع دقو
ةروس نأ لاق يذلا ،نارمع نب نوميم راصنأ ،يجراخلا ةينوميملا عرفل ضراعملا
. )ه(هللا باتك نم ًاءزج بح ةصق نوكت نأ ركنأو ،نآرقلا نم تسيل فسوي
نب هللا دبع فورعملا يباحصلا نإ لاقي »سانلا« و قلفلا» يتروسل ةبسنلابو
كلذ دعب داع هنكل ،نآرقلل هعمج يف امهمضي نأ تقولا ضعبل ضفر دوعسم
ىلتي يذلا ءاعدلا نإ لاق بعك نب يبأ نإ لاقي ىرخأ ةيحان نمو . ) (هيف امهلخدأف

1 ،ًاقباس روكذم ردصم ،بيبحنبعيبرلا )1( 6 /3.

1 ،قباسلا ردصملا )2( 6 /3.

-17 ،قباسلا ردصملا )3( 1 6 / 3.

3 لينلا حرش ،بطقلا )4( 8 3 / 1 17 1 ،للملا ،يناتسرهشلا ًاضيأ رظنا ،0  6 / نب نوميم :هيفو1
3ا8أ01ا 111 ٤*• م4ن40!ء 22ء٤ يف يشتانيبور وزعي .ًادلاخ 0 9  ، 11 ،« ىلإ ةرظنلا هذه €

.نييضابإلا

، 40 )ةرهاقلا( تسرهفلا ،ميدنلا نبا )5( 1 3 4 8.
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اورثأت نمم سانلا ضعب نأ لمتحملا نمو .)1 (نآرقلا نم ءزج وه رتولا ةالص دعب
بنجتلو . ءاعد ًالإ اتسيل نآرقلا ىف نيتريخألا نيتروسلا نإ اولاق دوعسم نبا فقومب
دقف ،بعك نب يبأو دوعسم نبا ىلإ بسنت يتلا ءارآلا نع لصحي كابترا يأ

رماع نب ةبقعو سابع نبا نع ىورت يتلا ثيداحألا كلت ةيضابإلا عجارملا تعمج
. ةيضقلا يف مسحلل

هتفيلخ وأ بيبح نب عيبرلا نأ ًافورعم سيلف ،نآرقلا قلخ ةلأسمل ةبسنلاب امأ
،يرازفلا ديزي نب هللا دبعل ةبسنلابو .اهلوح يأر ىلإ اصلخ دق ،بويأ نب لئاو
ةلاسم طقف شقانو ديز نب رباج ةقيرط سفنب عوضوملا براق دقف ،يراكنلا هيقفلا
يف ةرم لوأل نآرقلا قلخ ةشقانم ترجو .)2(هنم فذحلا وأ نآرقلل ةفاضإلا
لاق دقلو .ثلاثلا يرجهلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا يف نامع يف ةيضابإلا طاسوألا
8 ت( يراوحلا نب لضفلا 9 1 /2 7 ،ةبقع نب حاضولا مهنمو ةيضابإلا خويش نإ )8

يف اوقتلا ،نورخآو بوبحم ندمحمو ،مشاه ندمحمو ،زرحم نبديعسو
لوقأ يننإ« : لاق بوبحم نب دمحم .نآرقلا يف اوشقانتو نامع يف )امد( يف لزنم
اهيف ىقبأ نلو نامع كرتأس« : لاقو مشاه نب دمحم بضغف ؛ »قولخم نآرقلا نأ
نم جورخلاب ىلوأ انأ« :لاقف هيلإ ريشي مشاه نبا نأ بوبحم نبا نظو ،»ادبأ

.)3(»اهنع بيرغ انأف ؛نامع

عجرو ،ةيناث اوعمتجا مهسفنأ خويشلا ءالؤه نأ ىوري لاح يأ ىلعو
. )8 (قاقشنالا بنجتل قباسلا هفقوم نع بوبحم نب دمحم

نكاس وبأ اهراثأ نآرقلا قلخ ةلأسم نأ ي نالجراولا بوقعي وبأ ىريو
وهو .يمالسإلا عمتجملا داسفإ ةيغب ةرصبلا ءاج يسراف لصأ نم وهو يناصيدلا

.159 ،نآرقل مولع يف ثحابم ،حلاصلا يحبص )1(

.33 طوطخم ،دودرلا باتك ،يرازفلا ديزي نب هللا دبع )2(

ءافش ،يداربلا ؛رشع سداسلا لوقلا ،1 ةطوطخم ،ةينورابلا ،جاهنملا ،ديعس نب يمخلا )3(
8 طوطخم ،مثاحلا 6 - - 129 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا ؛285  1 2 8 /1.

.هسغن قباسلا ردصملا )4(
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ريغ ينالجراولا اهيوري يتلا ةصقلا هذه نوكت دقو .)٦ (ةلاسملا هذه راثأ يذلا
،ةببحم نكت مل عازنلا ىلإ يدؤت يتلا تاشقانملا هذه لثم نأ نيبت اهنكل ةحيحص

.نيملسملا نم ةعقوتم نكت ملو

كلانه تناك نامع يفو .ةلأسملا هذه لوح ةفلتخم رظن تاهجو ةيضابإللو
:ةرجهلل ثلاثلا نرقلا ءاملع رابك اهب لوقي رظن تاهجو ثالث

.هملعل الو هتاذل الو ،هل ةفص سيل وه ؛هلا ةملك وه نآرقلا نأب لاق نم - أ
.نورخآو )844/230 ت( يلع نب ىسوم يلع وبأ اهب لاقرظن ةهجو هذه

نأب اولاق مهنكل ،ةلأسملا نم مساح فقوم يأ ىلإ لصوتي مل نم - ب
نوملسملا ىقبي دق ةيضق اهنأب اولاقو ،لوسرلا ىلإ هيحوو هللا ةملك وه نآرقلا

نبدمحم فقوم وه اذه .)هلهج عسي امم( اهلوح نيمسقنم ،اهل نيلهاج

.بوبحم

فقوم اوذختاو قولخم نآرقلا نأب ةلئاقلا رظنلا ةهجو ضفر نمو - ج
فقوم وه اذه .قولخم نآرقلا نأب اولاق نيذلل ةبسنلاب )ظفحتلا( »فوقولا«
تيقبو .)٤(مهاوسو ،مشاه نبدمحمو ،ةبقع نب حاضولاو ،مكحلا نب ناميلس
لاقو قحال يتقو ىتح ،قرشلا« يضابإ نيب فالخلا اهلوح ماق ةلأسم ةيضقلا هذه
،نآرقلا نع ةكم يف يمرضحلا دمحأ لأس هنأ )ه 750 ت( ينالجراولا بوقعي وبأ
هنإ ضابأ قرش لهأ لوقي اميف ،قولخم ريغ هنأ نولوقي نامع لهأ نإ« :هيلع درف
عم الو ءالؤه عم ال ،نيب نيب اننإف ،تومرضح لهأ ،انل ةبسنلاب امأ .قولخم
حمسي يذلا يصخشلا يأرلا ةجيتن ربتعت تناك ءارآلا هذه نأ ىلع .) (،نيرخآلا

.)»(ناميإلا ىلع رثؤي نأريغنم فالخلاب

.أ7 ،ليلدلا ،ينالجراولا )1(
.285 ،مئاحلاءافث ،يداربلا )2(

2 قبابسلا ردجملا )3( 8 .أ149 ،ليلدلا ،ينالجراولا ؛6
هسغن قباسلا رديصملا )4(
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نولوقي دحاو يأر ىلع ًاعيمج اوناكف ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلل ةبسنلاب امأ
مامإلا اهفلا ةلاسر يه ةلأسملا هذه جلاعت ةقيثو مدقأو .قولخم نآرقلا نإ
ًامدقم ليصفتب ةلأسملا اهيف شقان )281 ت( حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبأ ،يمتسرلا

. )٦(نآرقلا قلخ ةديقع معدل ةيوق ًاججح

هسفن فقوملا ىنبتت ةيلامشلا ايقيرفإ نم نيفلؤمل ةقحاللا لامعألا تناكو
رظن ةهجو اونبت ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا نأ ثدح فيك .حلفأ نب دمحم مامإلاك
؟صوصخلا اذهب نيكبترم قرشلا ويضابإ ناك اميف ةلأسملا هذه لوح ةحضاو ةدحاو
حص اذإو ؟نييبوروألا ءاملعلا ضعب لوقي امك ،ةلزتعملا ريثأت ببسب كلذ ناك له
يف ةيلاعف لقأ وهاميف ةيلاعفلا غلاب ايقيرفإ يلامش يف ذوفنلا ناك اذاملف كلذ
اورثات ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا نأب ةلئاقلا ونيلن رظن ةهجول ًامعدو ؟قرشلا
ملع ىلإ هقيرط دجو ريثأتلا اذه نأ حجرملاف ،نآرقلا قلخ ةديقعل ةبسنلاب ةلزتعملاب
يذلا يمتسرلا مامإلا ،حلفأ نب دمحم ةطساوب ايقيرفإ يلامش يف يضابإلا مالكلا
يف هنجس ءانثأ ةديقعلا هذهب عنتقا هنأ لمتحملاو .ةلأسملا هذه لوح لمع لوأ عضو
نييضابإلا ةمئألا نم دحأ نكي مل املو .)2(نييسابعلا ءافلخلا دحأ دهع يف دادغب
لخدي نأ ناظقيلا وبأ عاطتسا دقف ةلأسملا هذه شقان دق ايقيرفإ يلامش يف هلبق
نإف ايقيرفإ يلامش يف اهلك ةيضابإلا ةلودلا مامإ هنوكلو ؛ةرم لوأل هرظن ةهجو
.عامجإلاب هرظن ةهجو اوضترا هراصنأ

ةروصب ،تروطت دق نآرقلا قلخ ةديقع نوكت نأ لمتحي ةيناث ةيحان نمو
هللا تاذ يف مهتيرظن ساسأ ىلع نييضابإلا ءاملع يديأ ىلع ،ةلقتسمو ةيعيبط
هذه اوجلاعي مل ىلوألا مهتلحرم يف ةيضابإلا نإف كلذ مغرب هنأ ىلع .هتافصو
قلخ لوح ةلزتعملا رظن ةهجو تناك اهوجلاع نيحو ؛ةيحانلا هذه نم ةلأسملا
.ًاعساوً اراشتنا مهطاسوأ يف ترشتنا دق نآرقلا

- 201 ،يداربلل رهاوجلا باتكيف ةدوجومةلاسرلا هذه )1( 1 8 2.

-00٢30ع808٩ 11081115 163 *3111 2844٤116عم ،ريغصلا نبا )2(  27  ، 0 برغلا راد .ط[ 1
6 ،يمالسإلا 5  -  6 .ً ازاحب ميهاربإو رصان دمحم .د قيقحت 4
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:ةماإلا

نم ىلوألا ةلحرملا يف تجلوع يتلا تاعوضوملا نم ةمامإلا ةلأسم تناك
ةلأسملا هذه لوح ديز نب رباج اهاور يتلا ثيداحألاو .يضابإلا مالكلا ملع روطت
ينعي - رمألا لازي ال :يلي امك اهدحأ يف روكذم نييشرقلا مكحو ؛ًادج ةليلق
نتتفا نمل ليولا نكلو - هيعبصإب راشأو - نالجر مهيف ماد ام شيرق يف - ةيالولا
نمو .ةمامإلاب ًاصاخ ًاقح نييشرقلل نأ ركذي ال ثيدحلا اذه نأ ريغ .) (»كلملاب
ركذت يهو ،ماكحلل ةعاطلا بجاوب قلعتت ثيداحألا نم ددع كلانه ىرخأ ةيحان
.)٤(هلوسرو هللا رمأ نم رمألا يلوأ ةعاط نأ حوضوب

ريغ رخآ صخش يأ ةمامإب نويضابإلا فرتعي مل ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو
ىلإ ةدوعلا زفاح ىلع مهتكرح تماق دقو .طقف يناثلا رمع ةمامإ نينثتسم ،مهتمئأ
.رمعو ركب يبأ ،نيلوألا نيدشارلا نيتفيلخلا دهع يف تناك امك ةيمالسإلا ةفالخلا
هذه لثمل ةصاخ الوصأ اوأشنأو ،فدهلا اذه وحن ةيادبلا ذنم مهتاطاشن اوهجوو

يمالسإلا عمتجملا لحارمب صاخ باب يف لوصألا هذه تشقونو .تاطاشنلا
.)3 (نيدلا كلاسم-

نايأر كلانه لوسرلا ثيداحأ ساسأ ىلع تنوكت يتلا ىلوألا ءارآلا نمو
: انه امهركذن نأ بجي نايفاضإ

لخدي دحأ مكنم ام« لاق لوسرلا نأ ديز نبرباج ىور دقو : ةعافشلا - 1
اهاور ىرخأ ثيداحأل ًاقفوو .) (»يتعافشو هللا ةمحربو ،حلاص لمعب الإ ةتجلا

:لاق لوسرلا نأ ىورو .رئابكلا اوبكترا نمل قحت ةعافشلا نكت مل ،ديز ن رباج

.18/1 ،دنسملا ،بيبحنب عيبرلا )1(
1 ،قباسلا ردصملا )2( 9 - 1 8 نامع ،نونكلو .جرظنا ليصافتلا نم ديزمللو .10/3 ؛1/

-88 ،دروغسكوا ،هاروتكد ةحورطأ(  64 ، ( .هتايحالصو مامإلا :قحلملاو 1969
.اهيليامر 275 .اندارظنا )3(
3 ،ًاقباس روكذم ردصم ،عيبرلا )4( 1 /4.
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لهأل سيل نأ رباج فلحي كاذ دنع .)(»يتمأ نم رئابكلا لهأل ةعافشلا تسيل«

نب سنأ نع ثيدحلا ءاج نإو هباتك يف رئابكلا لهأ دعوأ دق هللا نأل ةعافش رئابكلا
هللا دعوأ امو رحسلاو ىنزلاو لتقلا ىنع ام هللاوف ،رئابكلا لهأل ةعافشلا نأ كلام
مكنيعا يف قدأ يه الامعأ نولمعتل مكنإ :لوقي كلام نب سنأ نأ ركذو ،رانلا هيلع
. ) (»رئابكلا نم الإ ،نلي هللا لوسر دهع ىلع اهدعن انك ام رعشلا نم

: يأرلا اذه ناديؤي نارخآ ناثيدح كلانهو

هلل بقاري ال ًالجرو سانلل ًاموشغًاناطلسيتعافشلانت ال« :لاق لوسرلا-ا
٠)3<>مكايف

. )٥(»هنع يفاجلا الو نيدلا يف يلاغلا يتعافش لاني ال»-ب

،ةمايقلا موي ةعافشلا متت اهب يتلا ةقيرطلا فصي ليوط ثيدح كلانهو
فقوملا يف نوسبحي ناميإلا لهأ نإ :ثيدحلل ةيضابإلا ةعومجملا يف روكذم
رفغ دق مهبر هللا نأ روبقلا يف ةنحملا دنع اوباجا امدعبو توملا دنع اورشب امدعب
مهلخدي نأ هللا دارأو مهنيزاوم تلقنو مههوجو تضيباو مهناميإب مهبتك ذخأو مهل
لوسر اهحتفي ىتحكلم الو يبن اهيلإ لصي ال ةنزخم ةعافشلاو ،ةعافشلاب ةنجلا

امنيبف :لاق ،نورخآلاو نولذألاو نوسوبحم مهعبتا نمو ءايبنألاو :لاق ،٠ هللا
مهضعب لوقيف ،ماقملا اذه نم انحيريف انبر ىلإ انعفشتسا ول نولوقيف كلذك مه
مهعيمجو ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون نوتأي مث .. .)2(»مدآب مكيلعو :ضعبل
هل رفغ دق ًادبع« ،فيلعًادتحم نوتأيف ،مهبر ءاقل نم ءايحو هوفرتقا بنذل مهنودري
كلذكو« . . .ةعافشلا ،فيي هللا لوسر حتفي ىتح . . .»رخخأت امو هبنذ نم مدقت ام

-32،قباسلاردصملا )1( 3 1 /4.
-32 ،قبالاردصملا )2( 3 1 /4.
.هسفن قباسلا ردصملا )3(
.هسفن قباسلا ردصملا )4(
.2/خفلا )5(
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نيعبس يف عفشي ديهشلا نأ انغلب ىتح ةعافشلاب ةنجلا نونمؤملا لخدي نأ هللا ءاش
.)^(»نيقتمنينمؤماوناك اذإ هتيب لهأ نم

يتلا ثيداحألا نم ددع ريشيو .ربقلا باذع يف وه يناثلا ثيدحلاو )ب
نمم رباج ناك :ًالئاق ةديبع وبأ قلعيو .)2(ربقلا باذع ىلإ ديز نبرباج اهاور

ضعب نكل ،لامجإلا هجوب نويضابإلا هرقأ فقوملا اذهو .) (»ربقلا باذع تبثي
ًاضيأ ركذن نأ انه اننكميو .)*(قطنملا ساسأ ىلع هوركنأ نييضابإلا ةثاحبلا
هاور ثيدح يف درو امبسح ريكنو ركنم :نيكلملا لبق نم تاومألا قاطنتسا

.)؛(دين نب رباج

ىربكلا ةيمالسإلا قرفلل ةبسنلاب ةيضابإلا ةديقعلا عضو

رظن تاهجو ىلع لمتشت يضابإلا عيمج نب ورمع ةديقع نأ رهيزدلوغ ظحال
:يلي ام ركذ هذه رظنلا تاهجو نيبو .ةحضاو ةيلزتعم ةعيبط تاذ

.نآرقلا قلخ - أ

.ةرخآلا يف هللا ةيؤر ةلاحتسا - ب

امب اميس ال ،نآرقلا يف ةيهيبشتلا ريباعتلا ىلع ليوأتلا بولسأ قيبطت -ج
طارصلاك ،ةمايقلا مويب لصتت ةنيعم اياضقبو ،شرعلا ىلع ءاوتسالاب قلعتي
.)ه(نازي٠لاو

ةيضابإلا اهيف ذختا ىرخا ًاطاقن كلانه نا ىلإ ونيلن راشأ قحال تقو يفو

3 ،ًاقباس روكذمردصم ،بيبحنب عيبرلا )1( 2 /4 - 34.
-33 ،قبالا ردصملا )2(  3 1 .483، 487، 490ثيداحألا 2/

3 ،قباسلا ردصملا )3( 2 /2.
-490 ،)باتكل بتاكقيقحت( تاريخلا رطانق،يلاطيجلا )4( 3 1 6 /1.

-37 ،دنسملا ،بيبحنب عيبرلا )5( 2 6 /4.
5ع1اء10معيفرهيزدلوغ )6( ، 232ع4٧ع1"ف0٤ذ4ع8 52 ،8.
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:يهو اهتاذ ةلزتعملا رظن تاهجو

.تومي نأ لبق ءىطاخلا بتي مل ام رئابكلا رفغي ال هللا - أ

مهلانت الو رئابكلا باكترا نولصاوي يذلا نيملسملل صاصقلا ماود - ب
.مهتامم لبق اوبات دق اوناك اذإ ألا ةعافشلا

.تاذلا نيع يه تافصلا نأ يأ . )٦ (تاذلا ىلع ةدئاز تسيل هللا تافص - ج

نا ىلع نوقفتم عوضوملا اذه اوشقان نيذلا نييبوروألا نيثحابلا نأ رهاظلا

لاؤسلا نكلو ؛يلزتعم لصأ نم يه يضابإلا مالكلا يف هذه رظنلا تاهجو لك
.)^(ريثأتلا اذه رهظ نيأو ىتم :وه هيلع اوبيجي مل يذلا

هلوقب ،ةلأسملا هذه ةشقانم يف ًاديدج ًاجهن ىأترا نوسموت ميلو نأ عمو
نيثحابلا نإف ،)3(ةيعيبط ةروصب ةيضابإلا نيب ءارآلا هذه ضعب ءوشن ةيناكمإب

ىلإ دوعن نأ ناكمإلاب حبصأ هنأ امبو .قيقحتلا نم طمنلا اذه اولصاوي مل نيقحاللا
نا نآلا انل نكمي هنإف ،لبق نم ةرفوتم نكت مل يتلا ةيضابإلا رداصملا نم ريبك ددع

قرفلاب هتقالع ةعيبطو يضابإلا مالكلا ملع روطت ،ًاحوضو رثكأ ةروصب ،ضرعن
.لضفأ هجو ىلع ىرخألا ةيمالسإلا

روطت ةجيتن تءاج له : ةنيعم رظن تاهجول ةبسنلاب ررقن نأ بعصلا نم
ىلوألا تاشقانملا ةيبلاغ نإ .يجراخ ريثأت ةجيتن مأ ،تاذلاب ةقرفلا لخاد يعيبط
ىلع ىرخأب وأ ةقيرطب ةينبم تناك نيملسملا ءاملعلا لبق نم ةيمالكلا لئاسملل
ةجرد ىلعو ،كاذ وأ ردصملا اذه ريسفت ىلعو ،لوسرلا ةنسو نآرقلا ساسأ
.مهريسفت يف ءاهقفلا ءالؤه همدختسا يذلا قطنملا

نوفورعم ةلزتعملا نأ وه ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب يساسأ قراف كلانه

٤٣82990ا ٢٢ة 13 ه0ج٣٢ا3أ€1ة ٦١ال٠أ32111أة ع ٩الح1ا3 ه2ع11 تة3ل1أ1 هء11 ٥٠٦٢٢٨ :ونيلن )1(

0ع2٤ا يف ،5ع11̂ع130821ع -٧60:داع4ءا00٤35ا3 9 5 5 / 7  ،8 2.

0ن525 ٤4012 ،ماعققحم ،يربرا )2(  1 2 3« ،يشتانيبور ،8عا:ء:44  0 9 /2  ،« 13435.

.386 ،^ل٠8>ل1٠ا8ا>11«2520٣ئال٠اا ،؟جراوخلاو ةيجراخلا :نوسموت )3(
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نأ نيح يف ) (ثيدحلا ةاعارم ةلقبو ) (مالكلا يف ةينالقعلا بيلاسألا مادختساب
نإف ةأشنلل ةبسنلاب امأ .قوثوملا ثيدحلا رفوت دنع قطنملاب اوذخأي مل ةيضابإلا

رظن تاهجو نم ليوط تقو لبق ترقتسا دق تناك ةيضابإلا رظنلا تاهجو ةيبلاغ
.ةلعملا

طقف ةدحاو ةطقن ءاقب لامتحا يقب ،رابتعالا نيعب نيتطقنلا نيتاه انذخأ اذإو
يهو ،يضابإلا مالكلا ىلع ةلزتعملا ريثأتل ةعضاخ هالعأ ةروكذملا تسلا طاقنلا نم
يف اهتددح دق ةيضابإلا عجارملا تناك ىرخألا طاقنلا عيمج نإ .نآرقلا قلخ
ثيداحأ ساسأ ىلع ةباحصلا لبق نم تددحت دق تناك اهنأ عقاولاو .ةركاب ةلحرم
هذه درسريغ ةيضابإلا عجارملا رود نكي ملو دانسإلا لسلستب لوسرلا نع ةلوقنم
.اهدامتعاو ءارالا

تاعومجملا يف ةنودملا ثيداحألا نم ًاريبك ًاددع نأ انركذ نأ قبس دقو
ضفرتو رخآلا مويلا يف قلاخلا ةيؤر ةلاحتسا حوضوب ركذت ثيداحألل ةيضابإلا

فقوملا اذه نإف ،ةيفاضإ ريغ هللا تافص نوكل ةبسنلاب امأ هيبشتلا لاكشأ عيمج
.ةيمالسإلا ةديقعلا يف ساسأ يهو هللا ةينادحو ىلع ديكأتلل ذختا

نيذلا نيملسملل ةبوقعلا ماودب ناقلعتت نيتللا نييرخألا نيتلأسملل ةبسنلابو
امهجلاع دقف ،رئابكلا اوفرتقا نيذلا كئلوأل هللا نارفغو ةعافشلاب ،رئابكلا نوبكتري
ثيداحأو ةينآرقلا تايآلا ساسأ ىلع ،يضابإلا بهذملل مامإ لوأ ديز نب رباج

.لسرلا

رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإو :ةيلاتلا ةيآلا نم ةلأسملا تأشن دقل
ام باكترا نأ سابع نبال ًاقفوو .)3(»اميرك ًالخدم مكلخدنو مكتائيس مكنع

1ع1،تاو )1( 0̂ 1 2 0 1 2م0 1 1 3 1 0 5 ، 61ا0 15.

8ؤال٣أ8اا1االه،1ل،6 ،تخاش )2( .258 ،ه٢أ8ا5٠ 8٠8٠٢٥ه0

.31 /ءاسنلا )3(
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.ةيصعم ربتعي ةنسلا هنع ىهنت ام باكتراو ،رئابكلا ىدحإ وه نآرقلا يف هنع نوهني
كلذبو ،يصاعملاب يأ ،طقف تائيسلاب قلعتم ةقباسلا ةيآلا يف روكذملا نارفغلاو
. )١ (ديعوللً اببس رئابكلا عيمج ىقبت

:ةلأسملا هذه لوانتت ىرخأ تايآ كلانهو

. )2(»ميحرلا روفغلا وه هنإ ،ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإو - 1

. )3(»ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هلا نإو - 2

ًالخدم مكلخدنو مكتانيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإو - 3
٠ >4 ح هً اميرك

. )؛(هآدبا اهيف نيدلاخ منهج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نموو - 4

يأ طرتشي مل ةعبارلا ةيآلا يفو ،نارفغلل ًاطرش هلا ددحي مل ىلوألا ةيآلا يف
ةباثمب امه نيتيآلا نإف اذكهو ،هلوسرو هلا نوصعي نيذلل ةمئادلا ةبوقعلل طرش
ًاطرش ةبوتلا ضرف دقف ةثلاثلا ةيآلا يفو ةيناثلا ةيآلا يف امأ .ةلأسملا لوح ماع لوق
. ) (٠بات نمل رافغل ينإووً اضيأ لاق دقلو ؛هنارفغل

قلعتي ام يف هللا ةدارإل ةبسنلاب ةلاسملا هذه لوح يأرلا يف فالخلا اشنو
هتئيشم انغلبأ هللا« نأ ديز نب رباج يأر ناكو .كرشلا نود يه يتلا بونذلا نارفغب
.) (»بات نمل رافغل ينإوو .ةبوتلا ىلع رفغي نأ ديري هنأ لاق ذإ .ةرفغملل ةبسنلاب
ىلإ منهج ران يف نودلخي هلوسرو قلاخلا نوصعي نيذلا نأ ركذي نآرقلا نأ امبو

8،ليلدلا،ينالجارولا )1( .ب4
.53 /رمزلا )2(
.48 /ءاسنلا )3(
.31 /ءاسنلا )4(

.23 /نجلا )5(
.82/هط )6(
.بم8 ،اقباس روكذم ردصم ،ينالجراولا )7(
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طقف ةبوتلاف نآرقلا يف نيبم وهامك ،اوبات اذإ الإ كلذ ذيفنت مدعل رربم الف ،دبألا

، .رانلا يف دولخلا نم مهذقنت يتلا يه

لهأب مهتيمستب اهب اوفرعو اهسفن رظنلا ةهجو ةلزتعملا دمتعا ،لاح يأ ىلعو
.ديعولاو دعولا

لوسرلا نع ثيداحألا نم ًاددع ديز نب رباج ىور دقف ةعافشلل ةبسنلابو
ةعافشلا نأ حوضوب رباج ركذ دقو .ةعافشلا نوقحتسي نيذلا كثلوأ صوصخب
. )٦(اوتومي نأ لبق اوبوتي مل نيذلا نيئطاخلل تسيل

ءارآ ةثالث ،انحرش نأ قبس امك ةيضابإلل تناك دقف ،نآرقلا قلخل ةبسنلاب امأ
كلت نم ةدحاوك ةلأسملا هذه ىلإ اورظن دقلو .قولخم نآرقلا نا اهدحأ ،ةفلتخم
يهو .داهتجا وأ يصخش مكح ىلع ءانب اهلوح اوفلتخي نأ مهنكمي يتلا لئاسملا
يه امك ،اهنأشب ةنيعم ةرظن ذاختا يغبني يتلا ةيساسألا دئاقعلا نم تسيل كلذل
.لبق نم ركذ ةيضقلا هذه يف ةلزتعملا ريثأت لامتحا نإ .ةلزتعملل ةبسنلاب لاحلا
هذه نم ةلاسملا اوشقاني مل ةيضابإلا نأل هراكنإنكمي ال لامتحاا اذه نأ رهاظلاو
.ةلزتعملا اهراثأ نأ لبق ةيوازلا

دئاقعلا هذه لوح اهسفن رظنلا تاهجو اودمتعا ةلزتعملاو ةيضابإلا نأ عمو
لوح مهرظن تاهجو اوغاص دق اوناك ةيضابإلا نأ يه ةقيقحلاف ،هالعأ ةروكذملا
وأ لوسرلا نع ةيورم ثيداحأ ىلع ةمئاق تناك دقو ؛ةقباس ةلحرم يف لئاسملا هذه
كلت ضعب تجلاع ةنيعم ةينآرق تايآ ريسفتل ةبسنلاب ةباحصلا ضعب ءارآ ىلع
كاقعلا

ةلزتعملا رظن تاهجو ضعب ةوقب ةيضابإلا ضراع ،ىرخأ ةيحان نمو
.نيتلزنملا نيب ةلزنملاو ةيهلإلا ةدارإلاو ،ردقلا لوح ،ةيساسألا

هلا نإ ةيضابإلا لايف،ةيهلإلا ةدارإلاو ردقلا يأ ،نييلوألا نيتلأسملل ةبسنلابو
.تنش .ثحبااط نم ،185 ،صرظذا)ا(
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ةدارإلل ةبسنلابو .هلمعب موقي يذلا وه ناسنإلا نأو ،هلامعأو ناسنإلا قلاخ وه
ما ًاحلاص ناك ءاوس ،ملاعلا اذه يف ثدحي ءيش لك نإ ةيضابإلا لاق ،ةيهلإلا

.ةرعاشألا امهانبت نييأرلا نيذه نإ مث ،هللا ةدارإب وه ،ًائيس

؛كرشلاو ناميإلا نيب عقت يتلا ةلاحلل نيتلزنملا نيب ةلزنملا ةلزتعملا روطو
نأ اوضفر كلذكو ،ةثجرملا لعف امك ًانمؤم ،ةريبكلا بكترم اوربتعي نأ اوضفرو
هنأ كلذب نيدصاق ،نيتلزنملا نيب ةلزنم يف ًاقساف هوربتعاو ،ةمعن رفكً ارفاك هوربتعي
نيأدبملاب ةلاسملا هذه لايح مهفقوم ةيضابإلا زيمو .رفاكب وه الو نمؤمب وه ال

:نيتلا

وهو .كرشلاو ناميإلا نيب قافن ةلزنم ضرتفت نيتلزنملا نيب ةلزنملا نإ )1
؛نمؤم ريغ هنأب ةريبكلا بكترم ىلإ رظنلا اوضفر نيذلا ةئجرمل ضراعم فقوم
.كرشم هنأ رئابكلا بكتري نم لكىلإ اورظن نيذلا جراوخلل ضراعم وهو

نأ مهدنعو .رفكلاو ناميإلا نيب ةلزنم ال هنأ يأ ،نيتلزنملا نيب ةلزنم ال )2
دض هجوم فقوم وهو . »معنلا رافكا مه نيدلا ميلاعت نوسرامي ال نيذلا كئلوأ
رفكو قافنلاو قسفلا تارابع نإ ةيضابإلل ةبسنلابو .ةيضقلا هذه ىلإ ةلزتعملا ةرظن
وه الو نمؤمب وه ال ةئفلا هذه يف عقي يذلا نإ .ًاقافن ينعت يهو ةدحاو ةمعنلا
.لوسرلا نمز يف نيقفانملاك قفانم وأ ،ةمعن رفاك هنكل كرشمب

يضابإلا بهذملا عورف

بهذملا يف ةيمالكلا تاشقانملا روطت ةساردل ةيلاتلا تاحفصلا صصخن
يتلا تاماسقنالا مث ،يلاتلاب ترهظ يتلا ةفلتخملا رظنلا تاهجوو ،يضابإلا
.بهذملا نع يلاتلاب تعرفت

عوضوملا اذه جلاع ةثاحب لوأ يكستفيل شويدات ينولوبلا ةثاحبلا ناك
ةيضابإلا تاماسقنالا نع هتلاقم تءاجو ةيضابإ رداصم نم تامولعم دامتعاب
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.ةيهقفلا ةيضابإلا تاعومجملا نع ةديفم ةسارد ريخ ) (»ةيعرفلا

ال نحن .ً اليصفت رثكأ عوضوملا اذهل ةسارد مدقن نأ لمأن لمعلا اذه يفو
تاذ نوكت نيح ًالإ ،قرشلا« يف ةيضابإلا نع ةيعرفلا تاماسقنالا لوانتن نأ يونن

.ايقيرفإ يلامش يف ةيعرفلا ةيضابإلا تاماسقنالاب ةلص

تامولعملا نم ًادج دودحم رادقم ىلع يوتحت انل رفوتت يتلا رداصملا نإ
ءاملع نيب ىلوألا ةلحرملا يف ترج يتلا ىلوألا ةيمالكلا تاشقانملا لوح
مساب ًاصخش ةيضابإلا ركذيو .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نمز يف ةيضابإلا

اذام فرعن انسل .) (هنوبنجتي ةيضابإلا تلعج لئاسم راثأ )ريثك وأ( ريثك نب حلاص
ةعيبط تاذ تناك امبر اهنأ ىلإ ريشت ملكتم ىلإ اهتبسن نكلو ،لئاسملا هذه تناك
لمحت نكت مل اهنأو ،ةريبك ةيمهأ تاذ نكت مل هرظن تاهجو نأ رهاظلاو .ةيمالك
يح ىلإً ارقوم لظ هنإ ذإ ،ةيضابإلا يرصاعم لبق نم الو هلبق نم ال ،ًايدج ًالمحم
نأ مغربو ) (ةيضابإلا مساب نسحلا نب هللا دبع ةضوافمل هرايتخال فاك
يف الوبقم لازي ال ناك ،حلاصا نأ ىلع ليلد كلذ نإف ،رجت مل تاضوافملا

يضابإلا عمتجملا

مهنم ضعبلا ىنبتو ،ةيضابإلا نيثحابلا ضعب كبرت ردقلا ةلأسم تناكو

،يضابإلا ديزم نب ثراحلاو ،يفوكلا ةزمح ءالؤه نيبو .ةيردقلا رظن تاهجو
رظن ةهجوب نيرثأتم ًاعيمج اوناك دقل . )٩(ناسارخ نم ةيطع ىعدي رخآ ملاعو
مهضراعو ؛هللا ال ،هلامعأ قلاخ وه ناسنإلا نأ يأ ،لامعألا قلخ نأشب ةيردقلا
. )5(ةيضابإلا مهذبن مث نمو ،ةوقب ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ

-82كل11٢٢3حع )1( 71 ، ( 9 ) 8111(118 1.

.83 ،ريس ،يخامشلا )2(

.هسفن قباسلا ردصملا )3(
3 ةطوطخم ،تاقبط ،ينيجردلا )4( 2 - 2 ،يالط .ط[ 231 4 4 - ردصم ،يخامشلا ؛243

. 85 ،ًاقباس روكذم

.هفن قباسلا ردصملا )5(
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ةلحرملا هذه يف ةيضابإلا نيب تافالخلا اهلوح ترهظ يتلا ةيناثلا ةلأسملاو
رسؤملا نب نمحرلا دبع ىعدي ًايضابإ ًاباش نأ ىوريو .ةءاربلاو ةيالولا ةديقع يه
لواحو .هنم مب أربأ امهنميل رهظ نم الإ ،ةيالو لهأ مه سانلا عيمج نإ لاق

.اهرييغت ضفر هنكل ،اهحيحصتو هئارآرييغت ىلع هولمحي نأ نورخآ ءاملعو هدلاو
.)٢(مهنم سيل هنأ سانلا اوملعأو هنم اؤربو هوعلخف

دقف .ةلحرملا هذه لالخ ترج ةلثامم ةعيبط تاذ ىرخأ ةثداح كلانهو
يدارملا سيق نب رابجلا دبع هيضاقو ،يضابإلا سلبارط مامإ ديلت نب ثراحلا دجو
ناك له دحأ ملعي مل ؛رخآلا مسج يف سورغم مهنم دحاو لك فيسو ،نيليتق
تناكو ؟امهنم ءىطخملا نمف ،كلذك رمألا ناك اذإو ؛رخآلا لتق يذلا وه امهدحأ
.)*(ةءاربلا وأ فوقولا يتلاح ىلإ نالقني مأ ةيالولا ةلاح يف نايقبي له :ةلأسملا
مث ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلا نيب عوضوملا لوح ةضقانتم ءارآ يلاتلاب تأشنو
.)2 51 4 3 (اهيف مسحلل ةرصبلا يف ةديبع يبأ ىلع ةيضقلا تضرع

.116 ،ًاقباس روكذمردصم ،يخاملا )1(

.125 ،قباسلا ردصملا )2(

-65 ،بويأ .ط[ أ7 ةطوطخم ،ربس ،ءايركزوبأ )3( ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛]60
1 2 7 - .24-2 ،ي الط.ط5

.86 ،ريس ،يخامشلا ؛]242 ,يالط .ط[ 229 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا )4(

-50 ،نيدلا لوصأ ،ىسيع نب نيروغبت رظنا ليصافتلا نم ديزملل )5( 4 5.

يضابإلا عمتجملا يف شاقنلا لالخ تأشن اهنأ ىوري ىرخأ ةلأسم كلانهو
يحيسم نع ةيضارتفا ةيضق لوح اهيف شاقنلا راد دقلو .ةجحلا توبث ةلأسم لوح
ددع ءاجو .ةيحيسملا قانتعا ىلإ ًايسوجم ىدهو ،مالسإلا يبنب عمس دق نكي مل
نكي مل هنأل ملسم يحيسملا نأ وه بيرغ يأرب ةديبع يبأ ىلإ نييضابإلا نابشلا نم
ةديبع ابأ نكلو .ةيحيسملا هقانتعا مغرب رفاك يسوجملا نأو ،دمحم يبنلاب عمس دق
ةقرفلا لبق نم تريثأ ةرظنلا هذهو -)*(مهنم ءىربو هذه مهرظن ةهجو ضفر

. )2 (قحال تقو يف ةينيسحلا
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ةكرحلا تدقف ذإ ؛يأرلا يف فالتخاو عازن لاجم اثن ةديبع يبأ ةافو دعب
لوح ةمساح تارارق تنمأو ةكرحلا ةدحو ىلع تظفاح ةيوق ةدايق هتومب ةيضابإلا
نب عيبرلا نكلو ،ةكرحلا تعسوتو .رخآلاو نيحلا نيب أشنت تناك يتلا لئاسملا

هل معدلا بسك يف قفخأ ،ينيدلا اهدئاق هتفصب ةديبع ابأ فلخ يذلا بيبح
ةيضابإلا تائفلا روهظ أدب ةرتفلا هذه يفو .هيرصاعم عيمج لبق نم هب لوبقلاو
.ةنملا

،يضابإلا بهذملا ين يساسالا رايتلا وأ ةيصألا ةكرحلا ألوأ انه جلاعن

مهف يلاتلاب نكمي ةيساسألا مهرظن تاهجو ضرع دعبو .ةيبهولاب فرع يذلا وهو
.ةيضابإلا تاعومجملا نيب فالخلا ةعيبط

:ةيبهولا - 1

،ةيبهولا مساب ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا ةكرحلا يف يساسألا رايتلا زيمت
كلذب تيمس اهنإ قيقرلا نبا لوقي .ةيمستلا هذه ةأشن لوح ةددعتم ءارآ كلانهو
ريغصلا نبا هاور هسفن يأرلا اذهو ) (يناثلا يمتسرلا مامإلا ،باهولا دبع مسا ىلع
. )2(هردصمب ةفرعملا ركنأ هنأ ىلع

مجوب نيضابإلل ةيهولا مسا ،نايبلاو فثكلاا هبانك يف يتاهلقلا لنعتساو
ناثحابلا دمتعاو .)3(يبسارلا بهو نب هللا دبع مسا ىلع يه ةيمستلا نأ ركذو ماع
هللادبعو شيفطأ فسوي دمحم ،ايقيرفإ يلامش يف نارصاعملا نايضابإلا

ال بهو نب هللادبع مسا ىلع يه ةيبهولا نأب الاقو هسفن يأرلا اذه ،ينورابلا
ناكل ،باهولا دبع مسا ىلع تاك ول ةيمستلا نأ شيفطأ ةجحو .باهولادبع

.173 ،يبعكلا قيقحت ،خيرات ،يناوريقلا قيقرلا )1(
1 ،ه٢١ه0ا٩اله ،ريغصلا نبا )2( 4 ،يمالسإلا برغلا راد .ط16  4 - 43[.

1 ،ةطوطخم ،نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا )3( 9 .أ197 - ب6
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ةيبرعلا ةغللا دعاوق ىلإ دنتسي يأرلا اذه نكلو .)^(ةيبهو ال ةيباهو نوكت نأ بجي
.طقف

يف ربربلا لبق نم ىلوألا ةجردلاب لمعتسا مسالا نأ انه ركذن نأ انب ردجي
قطنلا ىلع هليهستل روح مسالل حيحصلا لكشلا نأ نكمملا نمو ،ايقيرفإ يلامش
ىرخألا ةقيقحلاو .ةيباهولا وهو حيحصلا لكشلا نم ًالدب ةيبهولا حبصأف ،يربربلا

لبق رهظي مل مسالا نأ وه باهولا دبع نم قتشم ةيبهولا مسا نأب لوقلا معدت يتلا
يف ةيضابإلا ةمألا تقش يتلا ةضراعملا يهو ،باهولا دبع ةمامإل راكنلا ةضراعم
دبع عابتأو راكنلاب اومس نيذلا نيدنف نبديزي عابتأ ،نيقيرف ىلإ ايقيرفإ يلامش

،لبق نم ريشأ امك ،همسا ىلع ،ةيباهولاب اومسي نأ بجي ناك نيذلا باهولا
.ةيبهولا حبصأف لدع مسالا نكلو

رودلا تبعل دقو .ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلل سيئرلا رايتلا ةيبهولا لثمتو
نم تنكمت يتلا ةديحولا ةعومجملا يهو ،يركفلاو يسايسلا نيناديملا يف مهألا
ىلإو ةعومجملا هذه ىلإ نونيدم نحن .ةرضاحلا ةنوآلا ىتح اهدوجوب رمتست نأ
.يضاملا يف اهتاطاشنو ةيضابإلا تاعمتجملا نع تامولعملا لك صوصخب اهبدأ
تاعومجملا نيب ةيمالكلا قورفلاب ىلوألا ةجردلاب ينعم لصفلا اذه نأ امبو
اهبتك امك ةيبهولا »ةديقعلل« ةمجرت انه مدقن نأ ديفملا نم هنإف ،ةفلتخملا ةيضابإلا
ءارآلا نع ليصافتلا نم ديزمللو .)ه 592 ت( يخامشلا يلع نب رماع نكاس وبأ

نيتغللاب اهيلع عالطإلل ةيصاصتخا تاسارد رفوتت اهدئاقعو ةيبهولل ةيمالكلا
.)2(ةيلاطيإلاو ةيسنرفلا

ملس ،ينورابلا ىيحي نب هللا دبع ؛115 ،ةديقعلا حرش ؛325/10 ،لينلا حرش ،بطقلا )٦(
.12 ،هماعلا

«ع ال ؛4 1عء 01خ4٢0101 61 65ء 16X165 60 يف »3٨1 065 03 23ة601أ65« : يكسنليتوم )2(
- 545 ،رئازجلا ،4 *!«110006ء *٧1ء 009عهو 065 ه٣أ60ا1٠ذ5ا65 ؛1905، 505
،14 ،ل.5. يف ،1.0.٨.ال. يف اه |(0٢م$$6!01٠ 0 ٢ء0ء هذ ه0 6-1ة0١؛* :ر ،يثتانيبور

.595-553 ،)1964(

196



تانايدلا

)ةيبهولا ةيضابإلا ةديقعلا(

يخامشلا يلع نب رماع :ملقب

،لدعلاو ،ديحوتلا :يهو ،لوصأ ةعست لبق نم سانلا فالتخا ءاج امنإو«

نيب ةلزنملاو ،ديعولاو دعولاو ،يهنلاو رمألاو ،ةوادعلاو ةيالولاو ،ردقلاو

.ماكحألاو )أ(ءاألا ،نيتلزنملا نيب ةلزنمال نأو ،نيتلزنملا

: ديحوتلا - 1

.لعف يف الو ،تاذ يف الو ةفص يف ءيش هلثمك سيل دحاو هللا نأب نيدن

كردي وهو راصبألا هكردت الو .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ىري ال هنأب نيدنو

. )2 (»ريبخلا فيطللا وهو راصبألا

.لوقعم ريغ ءاوتسا ءيش لك ىلعو ،شرعلا ىلع ىوتسا هنأب نيدنو

.اهب ًافوصوم انبر لزي مل ،هل ةفص ءاوتسالاو

ءايشألا عمو ءايشألا يف هنوكبو ،ةردقلاو ظفحلاب ناكم لك يف هنأب نيدنو

.نانجإلاو نكمتلاولولحلا ىلع ال ،ناصقنلابو ةدايزلابو اهل ةطاحإلاب

ال ،هريغ ءيش مث سيل هنأب نيدنو ،وه هتافص نأبو ،وه هءامسأ نأب نيدنو

.فالتخالاو رياغتلاو دعلا هيلع يرجي

مه :مهفقومل ةبسنلاب سانلا نم ةددعتملا تاعومجملا ءامسأ ىلإ ريشت انه »ءامسأ« ةملك )1(
.هللا »ءامسأ« ىلإ ال . .خلا نوكرشم وأ ،نوقفانم ،نوملسم

.103 /ماعنألا )2(
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:لدعلا -2

نيدنو ،لض (يف الو مكح يف روجلا هيلإ بسني ال لدع هلا نأب نيدن
يف ىلاعت هللا مكح دعب نيمكحلا ميكحت يلع ىلع اوركنأ نيذلا رهنلا لها بيوصتب
.)3 (هلا رمأ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقفو :لاق نيح ةيغابلا ةثفلا

،) (»نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو ًائيش سانلا ملظي الوهللا نأب نيدنو
.هومرتجا ام ريغب مهبذعي الو ،هوبستكا ام ريغب مهذخاؤي ال ءانعمو

اورطضي ملو ،اهيلع اوربجي ملو ،اهولمعو اهوبستكا دابعلا لاعفأ نأب نيدنو
1 ةملك ةيزيلكنإلاب ثحبلا لصأ يف درو( .اهيلإ دقو .دابعلا ينعتو 5*٨٧ل5
.),(شماهلا ين اهيلإ راشا

:ردقلا -3

.ءيش لك ديرمو ،ءيش لكب ملاعو ،ءيش لك قلاخ هللا نأب نيدنو
٠ج . .هلل نم هرشو .ريخردقلا نأبنيدنو

.اهديرمو اهثدحمو دابعلا لاعفأ قلاخ هللا نأب نيدنو
.هلزنمو هلعاجو هثدحمو هيحوو همالك قلاخ هللا نأب نيدن و

:ةوادعلاو ةيالولا - 4

.هئادعأل داعمو هئايلوأل لاوم هللا نأب نيدن

بلقتب نابلقتت الو نامزألا ريغتب ناريغتت ال هتوادعو هللا ةيالو نأب نيدنو
.لألا

.ةفاك نيرفاكلا ةءاربو ،ةفاك نيملسملا ةيالوب نيدنو

.9 /تارجحلا )ن(

.44 /نوي )2(
وأ هلاب نونمؤي اوناك اذإ امع رظنلا فرصب ماع هجوب سانلا ينعتو »دابعلا« يه ةيبرعلا ةملكلا )3(

.هب نونمؤيال
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.ةنجلا لهأ نم مهنأ هباتك يف هلا مهركذ نيذلا ةيالوب نيدنو
.رانلا لهأ نم مهنأ هباتك يف هللا مهركذ نيذلا ةءاربب نيدنو
بكترملا صوصخملا ةءارببو ،هللا نيدب ىفوملا صوصخملا ةيالوب نيدنو

ت . .رئابكلل

.انبر نيدنمهب نيدن امم انيديأ يف امل نيفانلا نيفلاخملا ةءاربب نيدنو
.ةيالولا الإ اهحيزي ال ةءاربلاو ،ةءاربلا الإ اهحبزي ال ةيالولا نأب نيدنو
رفك الو ناميا هنم فرعي مل يذلا دنع ةضيرف فوقولانأب نيدن و

:يهذاورمألا-ة

.هتيصعم نع ىهنو هتعاطب رمأ هللا نأب نيدن
.ًارفك اهلك هتيصعم تسيلو .ناميإ اهلك هلا ةعاطنأب نيدنو
ردق ىلع نامز لك يف بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأب نيدنو

.قاطلا
.اهيلع اوردق اذإ سانلا ىلع ةبجاو ةمامإلا نأب نيدنو

:ديعولاو دعولا -6

.هديعوو هدعو يف قداص هللا نأب نيدن
.رانلا يف رانلا لهأو ةنجلا يف ةنجلا لهأ ديلختب نيدنو
هباوث هبشي ال ةرخآلا يف هئادعأل هباقعو ةرخآلا يف هئايلوأل هباوث نأب نيدنو

.ايندلا رادلا يف هاتعو

:نيتلزنملا نيب ةزنملا -7
.كرشلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب قافتلا ةلزنم نأب نيدن
.نيكرشمب الو نينمؤمب اوسيل نيقفانملا نأب نيدنو
.نيقفانمب الو نينمؤمب اوسيل نيكرشملا نأب نيدنو

,00



دحاو لك ىمس نمو .نيركشمب الو نيقفانمب اوسيل نينمؤملا نأب نيدنو
.)٦(رغك دقف رخآلا مساب مهنم

:نيتلزنمل نيب ةلزنم ال -8
.رفكلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب ةلزنم ال نأب نيدنو
.كرش اهلك هللا ةيصعم نأو ،ديحوت اهلك هللا ةعاط نأ معز نم ريفكتب نيدنو
.كرش هلك رفكلاو ،ديحوت هلك ناميإلا نأ معز نم ريفكتب نيدنو
الإ رئابكلا رفغي الو .رئابكلا بنتجا نمل رئاغصلا رفغي هللا نأب نيدنو

.ةبوتلاب

.اهجرف نود اميف ىتؤت يتلا ةقسافلا ةأرملا ريفكتب نيدنو
.مهليوأت يف نيئطخملا ليوأتلا لهأ ريفكتب نيدنو

:ماكحألاو ءامسألا -9
.ماكحألل ةعبات ءامسألا نأب نيدنو
نيكرشملا ماكحأو ،نيكرشملا ماكحأك تسيل نيدحوملا ماكحأ نأب نيدنو

.نيدحوملا ماكحأك تسيل

ناميإلاب ةيمستلاو ةيالولا يف الإ ةدحاو مهنيب نيدحوملا ماكحأ نأب نيدنو
.هنيدب يفوملا نمؤملا الإ اهقحتسي ال اهنإف

مهنكلو نينمؤمب اوسيل نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا باتكلا لهأ نأب نيدنو
.نوكرشم

.هلوسر ماكحأو هللا ماكحأ لدب نم ريفكتب نيدنو

.ةنسلاو يأرا ركنأ نم ريفكتب نيدنو

.لسرلاو بتكلا هدابع ىلع هللا ةجح نأب نيدنو

.ةكم حتف دعب ةرجه ال نأب نيدنو

رفاك« ةيبرعلا ةرابعلل تنجرس فرثملا ذاتسألا يلع اهحرتقا »10؟هعا ذ0ع٢ه1ه* ةرابعلا هذه )1(
.نيملسملا نم رئابكلا يبكترمل ةيضابإلا تاباتكلا يف لمعتست يتلا ةمعن رفك
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باتكلاب لانت امنإو ،بارطضالاب الو ريكفتلاب لانت ال هللا ةفرعم نأب نيدنو
.كلذ ىلع هتنمو ربخم دعب حصي كلذو .ميلعتلاو

:اكنلا-2

ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نمز ىلإ ةقشنملا راكنلا ةعومجم روذب دوعت
لوح ةنيعم رظن تاهجو اوروط وأ اوكلتملا نيذلا نيركفلا هتذمالت نم ددع مهو
،بيعش فورعملا وبأو ،زيزعلا دبع نب هللا دبع مهو ةيهقفلاو ةيدقعلا لئاسملا
دقل .يرازفلا ديزي نب هللا دبعو ،روصنم نب متاحو ،دمحم نب ورمع جرؤملا وبأو
مهدرطو مهيلع اهركنأ هنكل ،ةديبع يبأ ةايح ءانثأ مهراكفأ ضعب نع ءالؤه ربع
سلاجم ىلإ ةدوعلاب مهل حمسو ،اوباتو اومدن مهنإ لاقيو .)!(سلاجملا نم
اوداع مهنكل .)2(ةرصبلا يف ةيضابإلا ةعومجملا تاطاشن يف ماهسإلاو ةيضابإلا
،بيبح نب عيبرلل رمألا كرتو .مهرظن تاهجو ىلع اودكأف ةديبع يأ ةافو دعب

. )3 (مهبجشيو مهرظن تاهجو ضفري يك ،ةديبع يبأ ةفيلخ

بهذملا بناج ىلإ ةيضابإ ةعومجم مهأ اوسسأ نيذلا مه مهسفنأ ءالؤه
ةيسايس ةضراعمك مهتكرح ساسأ أدب دقو .ةيبهولا يأ ،سيئرلاو يلصألا يضابإلا
يديأ ىلع روطتو أدب ةكرحلل يركفلا بناجلا نكل ،ايقيرفإ يلامش يف ةيبهولل
.ةرصبلا يف ءاملعلا ءالؤه

دبع نب باهولا دبع ةمامإ مهراكنإل راكنلاب ةقشنملا ةعومجملا هذه تفرع
وأ ،ةثاكنلا وأ ،ةثكانلا :ىرخأ ءامسأب كلذك اوفرعو .)٥(متسر ن نمحرلا
دبعل اهوعطق يتلا نيميلا اوثكن مهنأل »ركنأ« يأ »ثكن« ةملك نم ،ثاكنلا

- 105 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )1(  104.

.قباسل ردصملا )2(
-105 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )3(  104.

1 ،ريس ،ءايركزوبأ )4( 1 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛]95 ،بويأ .ط[6 5 .]51 ،يالط .ط3
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مهنع تفرع يتلا ةيرسلا ةعيدخلا يأ ،ىوجن ةملك نم ةيوجنلاب وأ ؛) (باهولا
دبع هنبا رايتخاو لوألا يمتسرلا مامإلا ةافو دعب ةمامإلا ةلأسم ةشقانم دنع
ءامسأل با اودحلا مهنأل ةدحلملا مسا مهيلع قلطأ كلذكو .)2(باهولا
ىلع امبر وأ ،يرازفلا ديزي نب هللادبع مههيقف مسا ىلع ةيديزيلاب وأ ؛)٥(هلا
بغشلا ببسب ةيبغشلاب وأ ؛)٩(نيدنف نبديزي ،ترهات يف يسايسلا مهميعز مسا
ةديؤملا ةسيئرلا ربربلا لئابق ىدحإ مسا ىلإ ةبسن هواتنملابو ،)٥(هوثدحأ يذلا

،ةكسامتم ةلماكتم ةكرح ناك يضابإلا بهذملا يف راكنلا عرف نأ عقاولاو
ةيدقعلا مهءارآ اوروط دقل .مألا ةيضابإلا ةكرح نع ةلقتسم نوكت نأ تلواح
راكنلا ناك دقف ،نييضابإلا نيخرؤملل ًاقفوو .هقفلا يف ةصاخلا مهتمثأ يأر اوعبتاو

،هقفلا يف روصنم نب متاحو ،جرؤملا ابأو ،زيزعلا دبع نب هللادبع نوعبتي
.),(مالكلا يف يرازفلا ديزي نب هللا دبعو

شيعي ةيضابإلا ةعومجملل ةيمالكلا سسألا عضو يذلا ديزي نب هللا دبع ناك
ناك هنأ يدوعسملا لوقيو .)ةرجهلل ثلاثلا نرقلا - يناثلا نرقلا( ةفوكلا يف

ًايراجت ًاكيرش ناك امك ،دلجلا ةعانص يف ًايصاصتخا ،ةيذحأ عناص يأ »ًازارخ
،) (هنم اوملعتيل ةفوكلا يف هلحم يف هيلإ نوتأي هعابتأ ناكو .ماشه ن مكحلل
باتك :ةيلاتلا تافلؤملا هيلإ ميدنلا نبا بسن .مالكلا يف بتكلا نم ًاددع بتكو

1 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركز وبأ ؛53 ،قباسلا ردصملا )1( .ب6
.53 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛أ6٦ ،قبالا ردصملا )2(

.53 ،قرفلا ،يفوسلا ورمعوبأ )3(
.قباسلا ردصملا )4(
.]95 ،بويأ .ط[ أ16 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركز وبأ )5(

.ةيفاشلا ةلاسرلا ،بطقلا )6(
2 ،ريس ،يخامشلا )7( 8 .53 ،قرغلا ،يفوس ؛0

1بهذلا جورم ،يدوعسملا )8( 3 7 1 للملا ،مزحنبا 2٤/ 1 2 /2.
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.)!(ةعاطتسالا باتكو ؛ةضفارلا ىلع درلا باتك ؛ةلزتعملا ىلع درلا باتك ؛ديحوتلا

يف ةيضابإلا تاطوطخملا نم ةصاخ تاعومجم يف ثحبأ تنك نيحو
:هناونع ديزي نب هللا دبع ىلإ ةبوسنملا بتكلا دحأ ىلع ترثع ،ايقيرفإ يلامش
ديحولا لمعلا وه ،نآلا ىتح مولعم وه ام ىلع ،باتكلا اذهو .)2(دودرلا باتك
تاطوطخم نم ديزملا فاشتكاب ًاريبك ًالمأ كلانه نأ ريغ ،يراكن هيقفل يقابلا
.ةبرجو )ايبيل( هراوز يف مهبادآ

ةديبع يبأ ةضراعمب مهتكرح اوأدب نييراكنلا ءامعزلا نأ انركذ نأ قبس دقل
ءارآب نونمؤي نيذلا نيملسملا نأ اهنمو ،اياضقلا ضعب لوح ةميرك يبأ نب ملسم
ةلاحل ًاقفو ريغتت هللا ةيالو نأ اولاق كلذك . )3(نوكرشم مه قلاخلا لوح ةيهيبشت
دقف بونذلا بكترا ام اذإو ،هللا ةيالو لان ةحلاص لامعأب ماق ام اذإف ؛صخشلا
رابجلا دبعو ثراحلا ةلأسم لوح رياغم يأر مهل ناك كلذك . ) (ةلاحلا كلت
ىلعو ءارآلا هح ىلع ةيوق ةضراعم اوهجاو دقلو .)5(»فوقو« ةلاح يف امهونلعأو
.بيبح نب عيبرلا هتفيلخ مث ةديبع يبأ لبقنم ةيهقفلا ءارآلا نم اهريغ

ةفيلخ باهولا دبع هنبا رايتخاو ترهات يف لوألا يمتسرلا مامإلا ةافو دنعو
برغملا يف راكنلا نيب تالامتالا تماقو ،راكنلل ةيسايسلا فادهأا تفشكت ،هل
عورف دحأ ،نرفي ينب نم نيدنف نديزي همادق وبأ ناكو .قرشلا يف مهراصنأو
ةتسلا لاجرلا دحأو ايقيرفإ يلامش يف نييضابإلا ةداقلا دحأو ،ربربلا نم هتانز ةليبق
مامإلل ءالو نلعي نا ضنر دق ،باهولا دبع يناثلا ترهات مامإ ريتخا مهنم نيذلا

،مالسإلا ءدب هيف باتك13 1 ،مالسإلا ءدب ،مآلس نبا ؛258 ،تسرهفلا ،ميدنلا نبا )1(
. ] 72

يتراعإب فطلت دقو ؛ايبيل ،.راوز يف يبازعلا دايع ةزوح يف يه باتكلا اذه ةطوطخم )2(
.ةساردلا هذهل اهمادختسال ةطوطخملا

-3 ،ةطوطخم ،قرغلا ،يفوسلا ؛166 ،ليلدلا ،ينالجراولا )3( 2.
.2 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يفوسلا )4(
.3ق ردملا) 5(
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.) (ةنيعم ةعامج ةقفاومب آلإ رارق يأ ذاختا مدع طرش ىلع قفاوي مل ام ديدجلا

مامإلا باهولا دبع حبصأو راذنإلا اذه ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا ةداق ةيقب ضفرو
لواحو ،باهولا دبع ةمامإ هراصنأو نيدنف نب ديزي ركنأو .ةيضابإلا ةلودلل يناثلا
ىلع مهبقاعي نأ ةيشخ ًانلع هومواقي نأ اورطضا مهقافخإ ببسبو .هلايتغا مهضعب
ءاملعلا ىلإ ةباتكلا ىلع نافرطلا قفتا ،لاتقلا نم ةرتف دعبو .)2(ةلشافلا مهتلواحم
. ءىطخملا ديدحتل مهدر راظتناو مهعازن صوصخب قرشلا يف نييضابإلا

كاذنآرصم يف ناك يذلا بيعش فورعملا ابأ نودفوملا دصق ،قيرطلا يفو
،بيبح نب عيبرلاب اوعمتجا ثيح ةكم اودصق مث ،ترهات يف عضولا هل اوحرشو
لئاسرلا مهل دفولا مدقو .مهاوسو ،درمعلا نب دلخم ناسغ يبأو ،بويأ نب لئاوو
.)إ(مهدري اوداع مث عضولا مهل اوضرعو ،ايقيرفإ يلامش نم اهنولمحي يتلا

عازنلا نأ ،هئالمزو عيبرلا يأ ،قرشلا يف نييضابإلا خويشلا در نم نيبتيو
:نيتيلاتلا نيتلأسملا ىلع ماق ايقيرفإ يلامش يف نييضابإلا نيب

.مامإلا ىلع ةضورفملا طورشلا )1

:)*(لضفألا دوجو عم لوضفملا ةمامإ )2

باهولا دبع حلاصل نيتلأسملا نيتاه لوح هئالمزو عيبرلا مكح ءاجو
صخش لكل نكمي هنأو ،مامإلا ىلع طورش عضو زوجي ال هنأ ررقت دقل .هقيرفو
. ) (هيلع مهتافصب نوقوفتم نورخآرفوت ولو ىتحً امامإ بختني نأ بسانم

،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛]92 ،بويأ .ط115 1 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركز وبأ )1 (
. 50

- 55 ،قباسلا ردصملا )2( .أ17-أ16 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركزوبأ ؛53 
.أ15 ،ًاقباس روكذمردصم ،ءايركز وبأ ؛51 ،ًاقباس روكذمردصم ،ينيجردلا )3(
1 ،ءايركز يبا »ريس« يف لوقنم ةرصبلا يف نييضابإلا ءاملعلا در صن )4( 1 - ب5 ؛6

5 ،تاقبط ،ينيجردلاو 2 - .147 ،ريس ،يخامشلاو ؛51
نم نيعنتمملا باتك ،ضورعملا ناويدلا يف ةدوجوم ةطقنلا هذه لوح ةيراكنلا ةجحلا )5(

-8 ،ةطوطخم ،دودحلا 6.
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اوناك نيذلا نيدرمتملا ىلإ مضناو ترهات ىلإ هجوتف فورعملا نب بيعش امأ
لتقو .؟قرشلا« يف نييضابإلا ءاملعلا نم درلا لوصو لبق باهولا دبع نومواقي
ةيبدألا هتضراعم لصاو ثيح سلارط ىلإ بيعش داعو ،هقيرف مزهو نيدنف نب ديزي
دبع مامإلل ةيداعملا هتاطاشنو بيعش فقومب ًابنلا عامس ىدلو .)٦(باهولا دبعل
اذه نأش نم ناكو .) (هنم لصنتلا ىلإ هؤالمزو بيبح نب عيبرلا دمع ،باهولا
موصخ عم فطاعتلا ىلإ نيدنف نبا قيرف ةيقب عفد نأ عيبرلا هذختا يذلا فقوملا

نب هللا دبعو ،فورعملا نب بيعش مهنمو قرشلا يف نييضابإلا ءاملعلا نيب عيبرلا
ةكرحلا يفرط نيب محالتلا عقو اذكه .مهاوسو ديزي نب هللادبعو ،زيزعلا دبع
.يبرغلاو يقرشلا ،ةيراكنلا

اهسلاجمو اهتائيه تنوكو ايقيرفإ يلامش يف ةيراكنلا ةعومجملا تمنو
ديزي يبأ ةدايقب اهتمامإ ةماقإ تلواح ةرجهلل عبارلا نرقلا ةيادب عمو . )3(هبازعلا

نيدنف نبديزي اهنم يتلا ربربلا ةليبق سفن يهو ،نرفي ينب نم داديك نبدلخم
- 336 نيبو .ةيراكنلا ةكرحلا سسؤم ربكألا مسقلا ىلع ديزي وبأ بلغت ه 316
نبروصنملا يمطافلا مكاحلا يدي ىلع عرصو مزه هنكل ايقيرفإ يلامش طسو نم
.)م(-ه 336 ةنس مساقلا

ىلإ اهقيرط تدجو مث ايقيرفإ يلامش ءاحنأ فلتخم يف ةيراكنلا ترشتناو

.135 ،ريس ،يخامشلا ؛57 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا )1(
ريغصلا نبا ىطعأ دقو ؛57 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛153 قباسلا ردصملا )2(

٩001٢0الع كأد٢ ا65 اهببسو نيدنف نباو باهولا دبع نيب برحلل ًارياغم ًاضرع يكلاملا 1
-20 29014٤1ع5 17 ، 1 9 8 9 8 0 .]اهدعب امو 43 ،يمالسإلا برغلا راد .ط5

4 ،ريس ،ءايركز وبأ )3( ،ةيمالسإلا ةعوسوملا يف »ةقلح« ةدام ،يكستفيل ؛]184[ ب0
.2 .ط

- 220 ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا رظنا ،داديك نبا ةروثل )4(  2 1 6 ،ريس ،ءايركز وبأ ؛1/
4 -أ38 - 178 ،بويأ .ط[ ب0 - 105 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛]168 ،يالط ٠ظ[ 97 

1102 - ؛2 .ط ،ةيمالسإلا ةعوسوملا ،يراكنلا ديزي وبأ ةدام ،نريتس .ما .سإ ؛96
. 1 6 4 -1 6 3
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يف اهب ةصاخلا اهلود اهل سسؤتل فاك دح ىلإ ةيوق تناك ثيح ًانضيلتسلدنألا
نوبستني سلدنألا يف جراوخلا ةيبلاغ ناك مزح نبا هلاق امل ًاقفوو .) (ندملا ضعب
.)2(ةيضابإلانميراكنلاعرفلا ىلإ

يحاون عيمج يطغي نأ هل نكمي الو ًادج دودحم انل رفوتملا راكنلا بدأ نإ
اهمدقي امك مهرظن تاهجو ةساردب ًامزلم هسفن ءرملا دجي كلذلو .مهرظن تاهجو
نيلمع يف ىلوألا ةجردلاب ةدوجوم مهرظن تاهجو نإ .نويبهولا نويضابإلا انل

يبأل ةريغص ةلاسر لوألا لمعلاو .ةيمالسإلا قرفلا عوضومل نيصصخم نيريغص
)ةرجهلل سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف( يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع
قرفلا ءارآل ديفم ضرع ىلع يوتحت يهو ،)3(»ةقرف لك نايب يف ةلاسر اهناونع

1 نم )ةزوجرأ( ةديصق وه يناثلا لمعلاو .ةيمالسإلا 1 خيشلا فيلأت نم ًاتيب 1
يبأ ةلاسر عوضوم سفن يف يهو )٧(يبعصملا حلاص يبأ نب ميهاربإ نب حلاص
ةيدقعلا ةيخيراتلا لامعألا يف ةضورعم راكنلا رظن تاهجو حورش نإ مث .ورمع

.ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلل

عيمج يف سيل« :راكنلل يلاتلا ضرعلا ينالجراولا بوقعي وبأ مدق دقو
،ءوسلا نع نوكي ام دعبأ ًاضيأ هسفن تقولا يف وهو ،انيلإ برقأ وه نم بهاذملا

،مالتحالا لبق عيوب نميف مالعألا لامعأ بيطخلا نيدلا ناسل رظنا ليصافتلا نم ديزملل )1(
.)1956 ،توريب ،لاسنفورب يفيل .يإ قيقحت(

1 للملا ،مزح نبا )2( 8 9 ةنس لدنألا يف نيومألاو راكنلا نيب تالامتالا تأدب دقو .4/
3 3 -13 ،نايب ،يراذعنبا( ،ناوريقلا ديزي وبأ حتف نأ دعب .ه3 2 1 2 تقو يفو .)2/

ينب نم مهئادعأ مامأ ،ربربلا نم ةتانز ةليبق نم راكنلا رطضا ،ه 381 ةنس يف ،قحال
،ءوجللا قح مهحنمو راكنلاب رماع يبأ نبا بحرو .سلدنألا ىلإ اولقتني نأ ىلع ةجاهنص

-94 ،نايب ،يراذع نبا( .مهلاجرب هشيج ززع مث  2 9 3 سبتقملا« ،يبطرقلا نايح نبا ؛2/
-194 ،توريب ،يجحل قيقحت( »لدنألا رابخأيف 191 ، ( 1965.

ىلع خيراتلا وأ ناكملا رهظي الو .ىرخألا ةيضابإلا لامعألا عم ةلاسرلا هذه ترشن )3(

.يتزوحب يتلا ةلاسرلا ةطوطخم مدختساو .يتخسن
.ةبرج ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةزوحب ةطرطخملا )4(
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.)٦(،دكتلاو ،لهجلاو ،ءايربكلاو

نع ًادج ةديعب ةئف مها :يلي امك مهفصوف ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ امأ
.)2(»ةميمذ ءارآو ،ةبيرم ةعيبطب ،قحلا

ةقالعلا تناكو ،ةمعن رافك راكنلا ةيبهولا ةيضابإلا ربتعا دقف لاح ةيأ ىلعو
نع اهنأشب اوفلتخا يتلا راكنلا تادقتعم يلي اميفو .ةيئادع ةعيبط تاذ نيقيرفلا نيب
.ةيبهولا ةيضابإلا

.ةقولخم هللا ءامسأ )1

.ةمزلم تسيل هللا ةجح )2

.ةبلقتم نيملسملل مشلا ةيالو )3

ء .رابجلا دبعو ثراحلا ةلاسم يف فوقولاب اولاق )4

.لافطألا عيمجل ةبسنلاب فوقولا فقوم اوذختا )5

.ضئارفلا كلتب لمعلا مزلي نكلو .ديحوتلا ادع ضئارفلاب ملعلا مزلي ال )6

:موصخ .٠ -اهب رومأم ريغ لفارلا نا را .لفاولاب سانلا رمأي مل هللا )7

هنأ ذقتعي ن . .نوكرشم مه هللا قح يف هيبشتلاب نونمؤي نيذلا نوملسملا )8
هلفتيخا^باتوبكتري نيذلا لاجرلاو ،جرفلا نود امب نيتؤي يتاوللا ءاسنلا )9

.ا ٠٠ ت اهجبذا .ًارافك اوسيل ةذخافملا

قرسي مل هنأل ًارفاك ربتعي الو بقاعي ال رانيد عبر نود ام قرسي يذلا نإ )0 1
.ةيعرشلا ةبوقعلل ًاضرعم هلعجي يذلا غلبملا

رازإ ريغ نم تامامحلا لوخدو ةلبقلاو لاجرلاو ءاسنلا نم ةوهشب رظنلا )1 1
.رئابك ال رئاغص اهلك هذه ؛نيرخآلا ةناهإو

.115-ب14 ،ليلدلا ،ينالجراولا )1(
.56 ،قرغلا ،يفوسلا )2(
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.ةزئاج ريغ رئاجلا مكاحلا دهع يف ةعمجلا ةالص )2 1

.ةزئاج ريغ نيرئاجلا ماكحلا اياطع )13

.حابم لوهجملا مارحلا )14

.حابم ةيقتلا ببسب ةرمخلا لوانت )15

٠ هنم ملعأ وه نم نيملسملا يف ناك اذإ لجر ةمامإ زوجت ال )6 1

.ةبجاو ،تسيل ةمامإلا )17

.عدبلا لهأ نم ةءاربلا نالعإو ،ةداهشلا ىلإ نيكرشملا ةوعد بجي )18

.لتقت نأ زوجي ال ةدترملا ةأرملا )19

عم باوصلا نوكي ،ءاهقفلا ءارآ اهيف فلتخت يتلا اياضقلل ةبسنلاب )20
. )٦(هعم اوفلتخي نأ سانلا ىلع رظحيو ،دحاو

اهضرعي امك ةيبهولا ةيضابإلاو راكنلا نيب فالخلا طاقن ةيبلاغ يه هذه
يف مهسي نأ ىرخأ ةيبهو لامعألو مهسفنأ راكنلا لامعأ فاشتكال عقوتيو .ءالؤه
.مهئارآو راكنلا نع حضوأ ةركف نيوكت

ةقشنم ىرخأ تاعومجم تس ةيضابإلا رداصملا ركذت راكنلا بناج ىلإو

بابسأل اتسسأت اهنم نينثا نإ مث . ..نييبهولا ءارآ نعةفلتخم ءارآاهل تناك
.ةيثافنلاو ةيفلخلا امه ةيسايس

ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ : ةيلاتلا رداصملا نم اهتعمج انه ةضورعملا راكنلا ةرظن نإ )1(
5 ،قرفلا ،يفوسلا 6 - ، 302 ،ةطوطخم ،تالازس ؛53 232 ، 259 ، 164 ، ؛41، 53
.]اهيلي امو 95 ،بويأ .ط[ اهيلي امو 115 ،ريس ،ءايركز وبأ
، 79 طوطخم ،زجوملا ،يفاكلا دبع رامع وبأ .اهيلي امو 11
-154 ،ريس ،يخامثلا ؛146 
.اهبياسو 99 ،ةيضايرلاراهزألا ،ينورابلا
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:لخلا-3

ىلعألا دبع باطخلا يبأ ديفح ،حمسلا نب فلخ عابتأ .مه ةيفلخلا
فلخ دلاو ،حمسلاو ٠ )!(ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا ةلودلل مامإ لوأ ،يرفاعملا
لبج لهأ بلط ىلع ءانبو .متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبعل ًاريزو ناك
نأ فلخ لواح ،هدلاو ةافو دعبو )2(لبجلا ىلع ًامكاح باهولا دبع هنيع هسوفن
ةفاسملا نأ وه هيأرو . )3(ةرواجملا قطانملاو هسوفن لبج يف ةلقتسم ةمامإ ءىشني
اهمكحي ةريبك قطانمب ةلوصفم ًادج ةليوط ترهات يف ةمامإلا ةمصاعو لبجلا نيب
.)*(ةلاتف ريغ ةرادإلا لعجي امم ةبلاغألا

نيب ةديحولا فالخلا ةطقن تناك كلت ،ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأل ًاقفوو
لكل نوكي نأ يغبني هنأ ىرت تناك ةيفلخلا :ةيبهولا ةيضابإلاو ةيفلخلا ةيضابإلا

فلخ أدبو ) (اهنوؤش يف اولخدتي نأ نيرخآلا ةمئألل سيل هنأو ،لقتسم مامإ ةزوح
يناثلا نرقلا ةياهن( باهولا دبع ةمامإ نم ةريخألا تاونسلا يف هذه هتكرح

يظحو ،سلبارطو وداج نيب ةيضابإلا ةقطنملا نم يقرشلا مسقلا مكحو ،)ةرجهلل
دبع ةديبع يبأ دض نيتريبك نيتكرعم ضاخو .)ه(ًاعم هغاوزو نرفي ينب دييأتب
8(7 ةنس يف امهتيناث تناكو ،لبجلا مكاح ،ينوانجلا ديمحلا 3 5 /2 2 كلذك .)1

مهتضراعم هعابتأ لصاو هتافو دعبو . )٥(ةديبع يبأ ةفيلخ ،بويأ نب سابعلا براح

.ًااهدعب امو 68 ،يالط .ط[ 70 ،تاقبط ،ينيجردلا )1(
1 ،ريس ،ءايركزوبأ ؛69 ،قباسلا ردصملا )2( .]120 ،بويأ .ط124 

روكذم ردصم ،ينيجردلا ،]122 ،بويأ .ط[ 125 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركز وبأ )3(
7 ،ًاقباس 1 -7 2.

.قباسل ردصملا )4(
5 ،قرغلا ،يفوسلا )5( 8 , 5 7.

، 224 ،ريس ،يخامشلا )6( .167 ،راهزأ ،ينورابلا ؛183

- 127ةطوطخم ،هسوفن خياشمريس،يروطغبلا )7(  124.

.اهيلي امو 196 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )8(
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سايلإ روصنم وبأ ،يوقلا هسوفن دئاق مهمزه ىتح ترهات ةمامإلو لبجلا مكاحل

نب بيطلا مهدئاق رسأو مهتاوق قوط ثيح ةبرج ةريزج ىلإ رارفلا ىلع مهربجأو
. )2(لبجلا يف هتايح ةيقب ىضقو بات بيطلا نإ لاقيو . )3(فلخ

تاعومجم عم شيعت تناك اميف اهرظن ةهجوب فلخ عابتأ نم ةيلقأ تكسمتو
،لبابو ،نرفي يف هسوفن لبج نم يقرشلا مسقلا يف ةينيسحلاو راكنلا نم ىرخا

يناثلا فصنلا( ينورابلا ميهاربإ نب ءايركز ىيحي يبا نمز ىتح .)3(هلككو لابكتو

.) ىبهولا بهذملا ىلإ اهدرتسا يذلا وهو ،)ةرجهلل سماخلا نرقلا نم

:ةيثاغلا-4

يه ةيسايس ةعيبط تاذ بابسأل ترهظ يتلا ةقشنملا ىرخألا ةعومجملاو
. ) (اضيأ ةينامتكلاب نوعدي ءالؤه ناكو .رصن نب جرف )5(ثافن عابتأ ،ةيثافنلا

نييمتسرلا ةمئألا يديأ ىلع ترهات يف سرد ،اشنملا يسوفن ثافنلاو

نب دعس هل نيرصاعملا ةذمالتلا نمو .)7(ترهات يف نييضابإلا ءاملعلا نم مهريغو
يبأ ةافو دعبو ،ةساردلل ًاعم ترهات ادصق .)٥(هرارطنق مكاح نبا ،سنوي يبأ
ًاثافن نأ امبو . )9(هتقفرب ثافن داع اميف ،هرارطنق ىلإ دوعي نأ دعس هنبا ررق سنوي

-225قباسلا ردصملا )1( 224.
.88 ،تاقبط ،ينيجردلا )2(
.546 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامثلا )3(
-547 قباسلا ردصملا )4( 546.
ناميلس يضابإلا ةمالعلا لمعتسا دقو ثافن وه ةطوطخملا يف وه امك مسالا اذه لكش نإ )5(

-210 ص( »ةيضايرلا راهزألا« هلمع يف لكشلا اذه ينورابلا ةميدق رداصم بسحبو )195 
كلذلو .؛دسافلا راكفألاب سانكل يحوي ناك هنأل ثافنلاب حلفا مامإلا هبقلو جرف همسا نأ
.ثغن ةملكلا نم »ثاغن« بتكي نأ بجي

.56 ،قرفلا ،يفوسلا )6(
.136 ،بويأ .ط[ ب29 ،ريس ،ءايركزوبأ )7(
.79 ،تاقبط ،ينيجردلا :هالدأ ردملا )8(
..العأ ردصملا )9(
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ىلع ًامكاح حلفأ مامإلا هنيعي نأ عقوت دقف ملعلا نم ًايلاع ىوتسم لان دق ناك
يف ادعس نيع حلفأ نأ ريغ .سنوي يبأ ةافوب رغش يذلا بصنملا وهو هرارطنق
ىلع ًاثافن لمح يذلا ببسلا وه كلذ نأ نويضابإلا نوخرؤملا لوقيو .هيبأ ناكم
) (هقح يف تاماهتالا رشنب رشابي نأو ،حلفأ مامإلا ىلع دقحي نا

لمحي ناك هنأ ثافن ةيضقل ةبسنلاب هلامعو حلفا نيب تندسارملا لدتو
ىلإ زيشأو: هيدلةربخ ال لهاج باش هنأب فصو دقو .ةعدب ربتعت رظن تاهجو

همهتإرعثافن ىلإ ةريخألا هتلاسر يفو .حلفأ مامإلا لئاسر ىدحإ يف هعدب ىدحإ
ةلاح يغ اوناك نيذلا ةيمتسرلا ةلودلا لامع نأب اودقتعا نيذلا دحأ هنأب حلفأ
ةوق نوكلميال مهنأل مهتعاط زوجت ال كلذلو ،ةفقاسأ ريغ اونوكي مل ،نامتكا
. )2(ةرادإ

.:هيير

عخمت ٠ .يفوسلا ورمع وبأ اهركذ امك هرظن ةهجول ضرع يلي اميفو

يف هتدجو :باجا كلذ ىنعم ام لئس نيحو .مئادلا رهدلا وه هللا نإ — 1

ئ ٢ .،رتفدلا«

. ةعدب ةعمجلا ةالص يف ةبطخلا - 2

قحيإلل؛رئاجلا مكاحلا ملظ نم هتيعر يمحي نأ نع زجعي يذلا مامإلا - 3
نأ وبببيو^مهنع عافدلاو لاتقلا ىلع رداق ريغ فيعض هنأل مهنم ةاكزلا عمجي نا هل .

اهعفدك يه حلفأل ةاكزلا عفد :لاق ًاثافن نإ لاقيو .حلفأ مامإلا دض هجوم كلذ
حلفأ نأ ثافن ركذ ،حلفأل ىرخألا هتاداقتنا نمو .)3(»نادوسلا كلم رابون ىلإ

.80 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛أ30 ،ًاقباسروكذمردصم ،ءايركز وبأ )1(

- 205 ،راهزألا ،ينورابلا )2(  2 0 1صىلع ةلوقنم ثاغنل ةبسنلاب حلفأ ةلسارمو .4 9 9-

اهلعلو ،ةيحيسملا ةنبهرلا يف ةنيعم ةبتر نع ريبعت )فقسأ اهدرفم( ةفقاسأ ةملكلاو . 205
ةيحيسملا نوقنتعي اوناك نيذلا هسوفن ربرب نيب ةمدختسم لازت ال تناك اهنأل انه تمدختسا
.مالسإلا لبن

.57 ،قرفلا ،يفوسلا )3(
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ةمامإلا يف هنا نيعو ؛نيملسملا حلاصمب مامتهالا لمهأو ديصلاب ًاعلوم حبصأ

نكي مل كلذ نأ عم ةاكزلا عمجل لامعلا مدختساو ؛ةايحلا ديق ىلع لازي ال وهو
ناك ههجوف : هتئيه نييزت ىلإ دمع حلفأ نا ًاضيأ ثافن معزو .هشلا لوسر ةداع نم
.ًاعارذ هتيحل تناك كلذكو ؛ًاعارذ تناك هتمامعو ؛)1 (ًاعارذ

ةفئاز اهنوربتعي نويبهولا ناك ءارآ ةثالث كلانه ،ةيهقفلا ثافن ءارآل ةبسنلابو

. م (بال عال نم ثاريملاب نحلا نقنلا عأل نب — كا

ًانيش كلمي يذلا نأل ،عوجلا ببسب معيبي نأ ةميق يذ ءيش كلامل سيل - 2

.رارطضا ةلاح يف نوكي نأ نكمي ال ةميق اذ
تالاح يف ألإ حصي ال دقفلاب مكحلا يأ بئاغلا جوزلا توم ضارتفا - 3

. )3(طقف راحبلا ءارو ام ىلإ رفسلا

دشأ هلامعو ترهات مامإ كبرأو ثافن هذختا يذلا فقوملا نأ رهاظلاو

ةلاح ءانثأ ةيضابإلا ةالولاو ةيضابإلا نيب ةقالعلاب لصتي يذلا هيأر وه كابرإلا

.ةينامتكلاب هعابتأو ثافن يعد فقوملا اذه ببسب هلعلو نامتكلا

ضرعل لامعأ ةيأ اوعضو هعابتأ نم ًايأ نأ وأ ًاثافن نأ نع انيدل تامولعم الو

يف ةريصق ةلاسر وه ثافنل فورعملا يقابلا ديحولا لمعلاو .مهرظن تاهجو
.) (ةميدقلا ةيضابإلا عجارملا نيب ةلدابتم لئاسر نم ددع ىلع يوتحت ،ةطوطخم

.قباسلا ردصملا )1(
ءاقشألا نأ يه ،نييضابإلا ءاملعلا نيب ،هيلع قفتم وهامك ،ةلاحلا هذه يف ةدعاقلا )2(

نود ةلوليحلل نولماك تاقيقش وأ ءاقشأ دجوي ال نيح نوثري بألا ةهج نم تاقيقشلاو
رظنا .بألا ةهجل تاقيقشلاو ءاقشألا عم نوثري ال نيلماكلا ءاقشألل تانبلاو ءانبألاو .كلذ
.ب4 ةطوطخم ،ضئارفلا ،يلاطيجلا ؛8 ،ضئارفلا رصتخم :يف وسلا

-57 ،قرفلا ،يفوسل رظنا ،ثافن دنعءارآلا ٠ذهل )3( ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركزابأ ؛56 
-196 ،راهزألا ،ينورابلا ؛97 ةطوطخم ؛ريس ،يروطغبلا ؛ب-30١ 195.

،)15( ،ل.8.8. يف باتكلا اذه بتاكل »ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصو« رظنا )4(

. 651٩
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- 163( يروطغبلا نسحلا نب تاردس مساقلا يبأ ىلإ ثافن اهبتك ةلاسرلا هذهو

عمتجملا ثافن روصت فيك نيبت يهو . ) (ةسوفن يف ءاملعلا رابك دحأ )ه 333
نكت مل ماكحلا ىواتف مظعم نأ ثافن ركذي اهيفو .هتداقو ةسوفن يف يضابإلا

ببسب اوعمق دقف ءاملعلا رئاس امأ ؛هللا نوفاخي ال مهنأل ،حيحص ملع نع ةرداص
ربصلا انحنمي نأ هللا لأسن« :ةيلاتلا تاملكلاب هتلاسر متخ مث .ماكحلا رورغ
نأو هناميإ متكي نأ هيلعف عيطتسي مل نمو ،ربصيلف ربصلا عاطتسا نمف ؛ليمجلا

.»مهنوؤشو سانلا نع دعتبي

هتدوع دعب باتو هرظن تاهجو نع ثافن ىلخت دقف )2(ءاملعلا ضعب بسحو
هتضراعمب قلطنا ًاثافن نأ عمو .لوقلا اذه معدي ليلد ال هنأ ريغ ،قرشملا نم
ىلإ لوحتي مل هنإف ًامامت ةيفلخلاو راكنلاك ،ةيسايس بابسأ نم ةيضابإلا ةلودلل
حتف نب سورمع لبق نم ةوقب تضفر ةيعرشلاو ةيهقفلا هؤارآو .هتضراعم يف فنعلا
.)3 (يوغيولا يدهم هليمزو

.ةيسايس بابسأل لصألا يف ةريخألا تاعومجملا هذه تسسأت دقلو
انتسارد نأ ريغ ،ةفلتخم تابسانم يف ةيسايس ةضراعم ترهات يف ةمامإلا تهجاوو
.ةيهقفلاو ةيمالكلا اهءارآ تروط يتلا تائفلا كلتب طقف ةينعم لصفلا اذهيف انه

ةكرحلا ءارآل ةرياغم ةيهقفو ةيمالك ءارآ اهل تناكف ةيلاتلا تاعومجملا امأ

.ةيسايسلا تاطاشنلا يف لخدتت مل اهنأ ريغ ،ةيلصألا ةيضابإلا

6 - : ةيريمعلاو ةينيسحلا-5

ًاقفوو ٠ )دايز يبأ نب يسلبارطالا نيسحلا ندمحأ عابتأ مه ةينيسحلا

سلبارط نم وه نيسحلا نب :نإف - هللا ممحر - نيفطا فسوي نب دمحم خيكل

.235 ،ريس ،يخامشلا )1(

.210 ،راهزألا ،ينورابلا )2(

.97 ،ًاقباس روكذمردصم ،يروطغبلا )3(

- 1135 ،مالسإلا ءدب هيف باتك[ 60 ةطوطخم ،مالسإلا ءدب ،مآلس نبا )4(  134.
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نأ ىلع يوق ليلد ىرخا ةيحان نم كلانه .لوقلا اذه ديؤي ليلد ال هنأ ًالإ ،ماشلا

مل هنأ كلذ ىلإ فاضي ؛كانه اوناك هعابتأ نأل ،ايبيل يف سلبارط نم نيسحلا نبا
نبا ركذ يضابإ ردصم مدقأ نإ .تقو يأ يف ةيضابإ تاعومجم ةيأ ايروس يف نكت
نبا لاق برغملا يف ةيضابإلا ءاملع نع همالك دنعو ؛مآلس نبا باتك وه نيسحلا

نيسحلا نبدمحأ نب نسحلا هوخأوراتع سلبارط ةنيدم يفوا :مآلس
نم ًافرصنم نيتئامو نيتس ةنس دعب ةيبادجأ يف هتيقل :دايزيبأ نب يسلبارطألا
نولوانتي هباحصأو هتعيشو دمحأ نيسحلا نباو« :كلذ دعب فاضأ مث .»جحلا
وه نيسحلا نبا نأ ةفطتقملا ةرابعلا هذه يف حضاولاو .)3(»سايقلا مهلئاسم يف
ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح شاع هنأو -ايبيل ،سلبارط يف نييضابإلا ءاملعلا نم
.ةرجهلل

سايقلا لئاسمب ناذخأي ةرامع ناو نيسحلا نب دمحأ نإف ،يخامشلل ًاقفور

ىورو .)2(هقفلا يف ةيلع نبا لوقبو مالكلا يف ريمع نب ىسيع لوقب اذخأو
نأ فاضأو ،نيسحلا نبا لبق نم ةبوتكم بتكلا نم ًاددع ىأر هنأ ًاضيأ يخامشلا
.)3(هقفلا يف »رصتخملا باتك و ،مالكلا يف »تالاقملا باتك« وه ًاعيمج اهلضفأ

ركذ فلؤم رخآو .ًايلاح نيدوجوم ريغ نيباتكلا نيذه نأ ظحلا ءوس نم هنأ ىلع
نيسحلا نبا بتك نأ ىوريو .هالعأ ةفطتقملا ةرابعلا يف يخامشلا وه امهدوجو
نمو .)٥(عبارلا يرجهلا نرقلا ةيادب يف نالجراو يف ةدوجوم لازتال تناك
رهاط وبأ »تالاقملا باتك« نع اولقن نمم ،ةسوفن يف نييضابإلا نيفلؤملا
مدقأ دحأ نع ىوريو .)5(»مالسإلا دعاوق« هباتك يف يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ

ناذللا باهولا دبع نب حلفاو حتف نب سورمع الول« :لاق هنأ نييضابإلا ءاملع

.قباسلا ردصملا )1(
.262 ،ًاقباس روكذمردصم ،يخامشلا )2(

.قباسل ردصملا )3(
.366 ،قباسلا ردصملا )4(
.ةطوطخم ،دعاوق ،يلاطيجلا ١ )5(
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.. ) (؟بهاذملا مهتعبتل ،نيسحلا نب دمحأو رصن نب ثافن ءارآ اضفر

.ًاعم ةيريمعلاو ةييبحلا لوانتت عوضوملا اذه جلاعت يتلا رداصملا ةيبلاغ نإ
عابتا ،ةيريمعلل ةيرارمتسا اهرابتعاب ةينيسحلا ىلإ يكلاملا ريغصلا نبا رظن دقو
يذلا يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ هديؤي يأر اذهو .)٤(ريمع نب ىسيع
ىنبت نيسحلا نبا نأ ركذ يذلا يخامشلا هديؤي امك . )3(اعم نيتعومجملا ءارآ ضرع
ذنم ةلقتسم ةئف ةيريمعلا نإف ،ءايركز يبأل ًاقفوو .)^(ةيمالكلا ريمع نبا ةرظن
.) (نويضابإ مهنأ نوعدي مهنأ ولو ،يضابإلا بهذملاب اهل ةقالع الو ،ةيادبلا
ةباحص دحأ ،دوعسم نب هللا دبع ىلإ مهبهذم نودنسي ام ًاريثك مهنأ ركذ كلذك
نأ يخامشلا ركذ دقو ،ريثكلا هنع فرعن الف ريمع نب ىسيعل ةبسنلاب امأ .)6(يبنلا

نمز يف ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نمز يف عقو ةيضابإلا خويش عم هفالخ
٠ )7(دزي ن هللا دع

ةيضابإلا ةكرحلا نع ناتعومجملا اهيف تفلتخا يتلا رظنلا تاهجو يلي اميفو
: .)٥(ساسألايف

.كرشمب سيلف هللا ىوس ام ركنأ نم-1

ربعملا ةفرعم ألإ سانلا ىلع سيلو مالسلا هيلع دمحم ةفرعم لهج عسي - 2

!اذكه هنع

.نوكرشم نوئطخملا نولوأتملا - 3

.262 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )1(

1 ،ح٦٢0٢11ذ٩ال٠ ،ريغصلا نبا )2( .44 ،يمالسإلا برغلا راد .ط16 
.58،قرفلا ،يفوسلا )3(
.262 !ًاقباحروكذمردصم ،يخامشلا )4(

.]91 ،بويأ .ط[ ب14 ،ريس ،ءايركز وبأ )5(

1،قباسلا ردصملا )6( 1 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛ب4 4 .47،يالط .ط9

.105 ،ًاقباس روكذمردصم ،يخامشلا )7(

5 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يفوسلا )8( 8 -5 9.
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.ركفتلاب لانت هللا ةجح - 4

ريغ ءيش يأ نع مهعنمي ملو ،ديحوتلا ريغب نيكرشملا مشا رمأي مل -5
.يصاعملا عيمج نع اوهنو ضئارفلا عيمج مهتمزل مب اونمآ ام اذإف .كرشلا

ال ،هلل لاعفأ يه طخسلاو ضغبلاو ةءاربلاو ،ةيالولاو ،اضرلاو ،بحلا - 6
.تافص

.نوكرشم مه ًائطاخ ًاليوأت نولوأتملا نوملسملاو ،نوقفانم دوهيلا - 7

.نيرخآلا نع اهب زيميو اهب فرعي ،ةصاخ ةمالعب هللا هب ثعبي لوسر لك - 8
.ةمالعلا هذه نودب هل الوسرو هللا نم ةجح ذخؤي ال وهو

.هيلع بقاعم نيعلا لوهجملا مارحلا - 9

.لقعلاب هميرحت تبثي مل ام حابم نيعلا لوهجملا مارحلا -10

اميف اهمرغي مث ةيقت كلذ ىلع هركأ نمل سانلا لاومأ ذخأو ىنزلا زوجي -11

.دعب

نب دمحأ اهروط ىرخأ طاقن سمخ كلانه ،هالعأ ةروكذملا طاقنلا ءانثتسابو
:اهب لاقو نيسحلا

تامازتلالاب مايقلا ىلعو ،ةعاطتسالا ىلع موقت سانلا نيب ىربكلا ةنسحلا )1
.هاكذلاىلعال ،طقفةينيدلا

.باقع فوخ ال لالجإ فوخ وه هللا نم لوسرلا فوخ )2

.يدبأ ءاجرو ،يدبأ فوخ يف نوشيعي ةنجلا ناكس نإ )3

.ديدج نم قلخت هنمو ،صعصعلا ألإ ،ضرألا اهكلهتست ةتيملا ماسجألا )4

.ناتيعرش ةنيعم طورشب ديقتلا ةطيرش ةءازبلاو ةيالولا )5

مث ؛ةسوفن لبج نم يقرشلا مسقلا يف ةدوجوم ةينيسحلا ةعومجم تناكو
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. )٦ (يبهولا بهذملا ىلإ ينورابلا ميهاربإ نب ءايركز ىيحي وبأ مهلامتسا

:ةيكافلا ,7

شاع .)2(هتاول ةليبق نم ربربلا نم مه ،غئاصلا ،كاكسلا هللا دبع عابتأ نإ

عبس لوح ةيضابإلا ةيقب نع هريكفت فلتخاو ؛سنوت يبونج يف هرارطنق يف
م(طاقذ

نع لوقعلا لهأ هباتكب ىنغأ ىلاعت هللا نأو ،نيملسملا يأرو ةنسلا لطبأ - 1
.هريغ

.ةعدب ةعامجلا يف ةالصلا - 2

.ةعدب ناذألا-3

.لمق هيف بوثب ةالصلا زوجت ال - 4
.هريسفتو هانعم فرع ام ألإ نآرقلا نم ءيشب ةالصلا زوجت ال-5

الإ رهطي ال حمقلاو ،هسجن سردت يتلا باودلا اهيف تلاب اذإ بوبحلا - 6

.ةسجن ثورلا اهل لمعتسي نيتاسب نم راضخلاو ،لسغلاب

اهعابتأ نأ امك ،ةيضابإلا ءاملع نم ةيوق ةضراعم ةعومجملا هذه تهجاو
ريغ نيملسملا ىتوم نونفدي نييضابإلا نأ ىوريو .نيكرشم نيربتعم اوناك
.)ه(آرج رفحلا ىلإ مهرجت ةعومجملا هذه نكل ،ةيمالسإلا ةقيرطلا ىلع نييضابإلا
ةياهن يف ًايلك تشالت مث ،هرارطنق جراخ رشتنت مل ةعومجملا هذه ءارآ نأ ىلع
. )5(ةرجهلل سماخلا نرقلا

.546 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )1(
روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛]192 ،بويأ .ط[ أ46 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركز وبأ )2(

.118 ،ئبام
.قباسل ردصملا )3(
.قباسل ردصملا )4(
.146 ،ًاقباس روكذمردصم ،ءايركزوبأ ؛60 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يفولا )5(
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:رفلا-8

طاقنلا لوح يبهولا بهذملاو ةعومجملا هذه نيب فالخلا ناك ،ةيكاكسلاكو
نب دمحم نب بوقعي ناميلس يبأ يدي ىلع تسسأت دقو .ىلوألا ةجردلاب ةيعرشلا
هدلاو ناكو ،هدلاو عم نالجراو يف شيعي ناك .يضأبإلا ترهات مامإ نبا ،حلفأ
.)٢(نيسحلا نب دمحأ ناويد نم سرد هنإ مهل لوقيو هنبا نم نييضابإلا رذحي

ددحو ةيعرشلا ماكحألا رادصإب ةقيرطلا ناميلس وبأ ذخأ ،هدلاو توم دعبو
.)ء(يضابإلا بهذملا عم فالخ ىلعاهيفناك،ةنيعمً اطاقن

اذه ببسبو .سجن ثرفلا هيف يطعي يذل .ماعطلاو )ثرفلا( ةساجن -1
ب ىدار مةيئرفلااهم̂سةعومجملا هذهتلان يأرلا

.حبذملا لنغدعبىتخ حوبذملا ناويحلا قورع يف مامدلا ةساجن -2

٠٠ر 1 ر: ٠:ج٠؛ .ءانحألامدكلذكو

٠ .انلاو لاجرلا نم بنجلإقرعو؛هيضيخلا يف يهو ةارملا قرع ةساجت - 3

٦٠؛ من ا .همأ حبذ دعب نينجلا ميرحت -4

:براقألل ألإ عفدت ال ةاكزلا -5

دعب اهسسؤم يفوتو .ةيبهولا ءاملع نم ةيوق ةضراعضهجاوت ةئفلا هذه تناكو
دق ةثفلا هذه تناك ،لاح ةيا يفو .) (الاتو نالجرإو يف دجاسملا اهعابتأ ىنب نأ
.)ه(ةرجهلل سداسلا نرقلا ةياهن يفً ايلك تشالت

يه ةيبهولا دعب مهألا ةيضابإلا ةعومجملا نأ ةقباسلا ةساردلا نم ودبي

2 ،قباسلا ردصملا )٦( .107 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛ب4

1 ،قباسلاردصملا )2( 0 9 - .60 ،قرفلا ،يفوسلا ٤ 107 

.119 ،ًاقباس روكذمردصم ،ينيجردلا ؛60 ،قباسلا ردصملا )3(

.60 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يفوسلا )4(
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ةيادب ىتح ةدوجوم راكنلا ةثف تيقب اميف ،ًاليوط مدت مل ىرخألا تائفلاو .راكنلا

.ايبيل يف هراوز يفو ةبرج ةريزج يف يلاحلا نرقلا

بورحلا نأ ىتح ،ءادعو ضغب ةقالع يه نيتثفلا نيب ةيخيراتلا ةقالعلاو
.مالس يف ًاعم اشيعت نأ تالاحلا ضعب يف اتلواح امهنأ ولو ،امهنيب عقت تناك

ريغ رداصم نكلو ،نويضابإلا نوفلؤملا اهفزع يتلا ةيضابإلا تاثفلا يه هذه
يلامش يف ىلوألا ةيضابإلا رداصملل ةفورعم نكت مل )ىرخأ تائف ركذت ةيضابإ
مث قرشلا يف ةكرحلا نم ىلوألا ةلحرملا يف تسسأت تائف اهنأ لمتحملاو .ايقيرفإ
.ركاب تقو يف تشالت

ةديقعلا ملع يف ةيضابإلا تاباتك

لامعألا نم ليلقلا عضو نئلو .ةيضابإلا نم ًاريبك ًامامتها ةديقعلا ملع يقل
عونلا اذه اوضراعي مل نيلوألا نييضابإلا ةمئألا نإف ةكرحلا نم ىلوألا لحارملا يف
.ةساردلا نم

نمز وأ ديز نب رباج نمز يف عوضوملا اذه لوح ةصاخ لامعأ ةيأ بتكت مل
نب هللا دبع ةلاسرك نيلوألا ةيضابإلا ةداقلا نع ةيقابلا قئاثولاو .ملسم ةديبع يبا
ةجردلاب قلعتت تناك ،ناوكذ نب ملاس ،ةريسا و ،ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ
،يمالسإلا عمتجملا يف تعقو يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاريغتلاب ىلوألا
يضابإلا مالكلا روذب ىلع يوتحت تناك اهنأ ريغ .اهل ةبسنلاب ةيضابإلا فقاومبو
بتك ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ نأ ًاضيأ ىوريو .ةددحملا ااضقلا ضعب لوح
ريغ ،)^(ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا نم هيلإ هجوت تناك ةيمالك لئاسم ىلع ادودر

قيقحت( نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا رظنا تاعومجملا هذه نع تامولعملا نم ديزملل )1(
- 111 ،)رتير 5 ،قرفلا ،يدادغبلا ؛102 6 - - 184 ،للملا ،يناتسرهشلا ؛16 ؛180
-192 ،لصفلا ،مزحنبا  188.

3 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا )2( 0 5 /2.
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.نيرصاعملا ءاملعلا لبق نم نآلا ىتح فشتكت مل ةبوجألا هذه نأ

ةيضابإلا نيب تاعازن عوقو دعب رهظت مالكلا لوح ةصاخلا لامعألا تأدب
نيب عوضوملا لوانت نم لوأ يرازفلا ديزي نب هللا دبع ناكو .ةددحم اياضق لوح
. ) (هئارآ نع ريبعتلل بتكلا نمً اددع عضوو قرشملا ةيضابإ

نب ىسيعل »ريبكلا ديحوتلا باتك« وه ايقيرفإ يلامش ويضابإ هبتك لمع مدقأو
رفوتي امم ودبي هنكل ًادج ةدودحم باتكلا اذه نع تامولعملاو .يرصملا ةمقلع
هفصو ةمقلع نب ىسيعو .)*(يرازفلا ديزي نب هللا دبع ءارآ ىلع درلل بتك هنأ اهنم
ةعنقم ةروصب ضفر هنأ فاضأو ةيضابإلا مالكلا ءاملع دحأك يفاكلا دبع رامع وبأ
. )3(ةقولخم هتافصو هللا ءامسأ نأب نيلئاقلا ءارآ

ةقشنملا قرفلا نم ةيوق ةضراعم اوهجاو ايقيرفإ يلامش يضابإ نأ عمو
- 168( متسر نب نامحرلا دبع نب باهولا دبع ةمامإ ءانثأ ةلزتعملا يأ ،ةرواجملا

1 9 ضحدل هسوفن لبج ءاملع نم ةدعاسم بلط ىلع مغرأ مامإلا نأ دح ىلإ )ه 0
ةيمالك ةصاخ لامعأ نع تامولعم انيدل تسيل هنأ اإ )*(ترها- يف ةلزتعملا ءارآ

.ةرتفلا هذه يف ليقيرفإ يلامش ةيضابإ لبق نم ةبوتكم

2( باهولا دبعنبحلفأ ةمامإ ءانثأ يفو 4 0  -  1 9 ةيضابإلا نيب تأشن )ه 0
ةرتفلا هذه لالخ .مسح ىلإ ةجاحب تناك ناديملا اذه يف ةديدج ةيلدج اياضق
ذرلا نم دب ال ناكو ،ًافنآ ةروكذملا ةينيسحلاو ةيثافنلاو ةيفلخلا تاعومجم تأشن
لبج لوح قطانم يف تنوكت دق ةقشنملا قرفلا هذه نأ امبو . )٥(اهججح ىلع
قرفلا هذه هتلاق ام ةشقانم ءبع مهقتاع ىلع اوذخأ نييسوفنلا ءاهقفلا نإف ،ةسوفن

.261 ،قباسلا رظنا )1(
.122 ،ريس ،يخامشلا )2(

.99/2 ،زجومل ،يفاكلا دبعرامعوبأ )3(
اهيلي امو 59 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛1104 ،بويأ .ط1 أ19 ،ريس ،ءايركز وبأ )4(

.57 ،يالط .ط1
- 281 قياظا رظنا )5(  271.
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ناتلاسر ،ةرتفلا هذه يف تعضو يتلا ةيقابلا لامعألا نمو .) (هنالطب تابثإو

ةثكانلا ىلع درلاو )2( ،ةيفاصلا ةنونيدلا )1 ( امه حتف نب سورمعل ناتريصق
يف ًادج ةديج ةروصب نيفورعم اناك نارخآ نالمع كلانهو . )2(نيسحلا نب دمحأو

فسؤي امم هنأ ىلع .ينازفلا قلاخلا دبع امهبتك ،هقفلا لوح امهالكو ةرتفلا كلت
.)3(نيدوقفم نالازي ال نيلمعلا نأ هل

ديحولا نيسحلا نب دمحأ ناك ،ىرخألا ةيضابإلا تاعومجملا ءاهقف نيبو
2( هتمامإءانثأ يفو .)*(»تالاقملا باتكا هناونع هقفلا لوحًاباتك بتك يذلا 4 0 -

هنأ ىوريو . )5(نآرقلا قلخ نع هتلاسر حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبأ بتك )ه 281
ىلإ ةفاضإلاب ،طقف »ةعاطتسالا« عوضوم يف ًاباتك نيعبرأ بتك ،ًاريبك ًاهيقف ناك

.)ه(دودراولتاسرلاسم

رزخ يبأ نمز ىتح ةرتفلا هذه دعب ىرخأ لامعأ تبتك له فرعي الو
3 ت( فاتلز نب ىلغي 8 نب ىلغي رزخ يبأ باتكي« فورعملا هباتك فلا يذلا )ه 0

يف رقتسا نأ دعب ةيضابإلا ءاملع ضعب نم هيلإ ةهجوم ةلئسأ ىلع ًادر ،) (»فاتلز
٠)ه(رصم

مدق ليغنز نب ديعس حون وبأ وه رزخ يبأل ذيملتو رصاعم صخش كلانهو

.قباسلا رظنأ ،2 ةطوطخم ،ريس ،ينايسولا ؛97 ،ريس ،يروطغبلا )1(
(15.يف باتكلا اذه بتاكل »ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فموا رظنا )2(  ، 1.5.5(،

. 81-801

-229 ،ريس ،يخامشلا )3(  19 0.

.2 الارظنا )4(

-٠- . 201 ٠ 182 ص يداربللارهاوجلا باتك« يف ةدوجوم ةلاسرلا ٠ذه )5(
.20 ةطوطخم ،ريس ،ينايسولا )6(

،ًاقباسروكذمردصم ،باتكلا اذه بتاكل »ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصوا رظنا )7(
. 82

؛]اهدعب امو 194 ،بويأ .ط[ اهيلي امو أ94 ،ريس ،ءايركز ابأ رظنا ،رزخ يبأ ةريسل )8(
1 ،تاقبط ،ينيجردلاو 4 3 - 1 1 3 ،ريس ،يخامشلاو ؛9 4 .اهيلي امو6
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نبديعس باتكب ةيضابإلا رداصملا يف فورعم هباتكو ناديملا اذه يف تاماهسإ
يف يداربلا تافطتقم نم هنأ ىلع ؛)٢(ًادوقفم لازي ال باتكلا اذه نأ ألإ .،ليغنز

ضعب حرش يف مئاحلا ءافش« ،ينامعلا رظنلا نب دمحا ركب يبا ةديصق ىلع هقيلعت
ا ام« لثم ةيزكرملا ةيمالكلا لئاسملا جلاع ليغنز نبا باتك نأ ودبي ،»مئاعدلا
.) (خلا »هلا مالك« و .نآرقلا قلخو ،ةعاطتسالاو ،ةيؤرلاو ،،نيدلا نم هلهج عسي
ءايحإل ةريخألا ةلواحملا يف الاعف ارود ًاعم حون وبأو رزخ وبأ ناملاعلا بعل دقو
.)3(ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا ةمامإلا

مامتها لذب دقف .ناديملا اذه يف ةيفاضإ تاماهسإ ترج ةقحال تارتف يفو
كلذو ،ةماهلا لامعألا نم ظوحلم ددع كلذ يف بتكو يلمأتلا مالكلاب ريبك
4 ت( ركب نبدمحم نب هللادبع دمحم يبأ يضابإلا ملاعلا نم ضيرحتب 4 )ه 0
يف ولجأ ىلإ لقتنا .ةسوفن لبج يف ءاطسرف نم لصألا يف وهو .ىلوألا ةجردلاب

هبالط عيجشت ىلع بأدو .)^(ةبازعلاو ةقلحلا سلاجم لكشو رئازجلا يبونج
نإف ،مالكلا يف هيلإ بسنت ةلماك تافلؤمل دوجو ال هنأ عمو .مالكلا ةساردل
عيبرلا وبأ أدب دقل .فلخي نب ناميلس هذيملتل »فحتلا باتك« يف درت هئارآضعب

دمحم يبأ عم هقفلا سردي ناك ثيح ةبرج يف مالكلا ميلعت فلخي نب ناميلس
نم ةفلتخم ءاحنأ نم نييضابإلا ةبلطلا نم ريبك ددع هلوح عمتجاو .نالسو
4 ماعلا دعبو .هقفلا ةساردل ،ةيضابإلا ايقيرفإ يلامش نادلب 5 هنم بلط ه 0
ىلع قفاوف داع هنكل ةيادبلا يف ددرت .مالكلا يف ًاباتك بتكي نأ هتذمالت
قفاوو قحال تقو يف اهحقنف داع يتلا هتارضاحم ليجستب مهل نذأو مهتبغر

،111 ،٠ا111ء،!لل 4ء ء٣0ا"ا1|0,|5ا1 ءهأ ٨؛ا٠؛ا٠1، يف بازم اينارغوبلبيا ،يكسنليترم رظنا )٦(
، 24رئازجلا( ( .53 منر ،1885

، 298 ، 305 ،طوطخم ،مئاحلا ءافش ،يداربلا )2( 276 ، 181 ، 53 ،48.
.257ةظوحلم رظنا )3(
- 68 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركز ابأ رظنأ ركب نب دمحم هللا دبع يبأ ةريل )4( أ156

، 320 ،بويأ .ط1 268 - -168 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛اهدعب امو 252
3 ةطوطخم ،ريس ،ينايسولا ؛188 3 - .اهيلي امو 384 ،ريس ،يخامشلا ؛30
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باتك« مساب فرعو ،نيدلجم نم لصفم باتك لكش لمعلا اذه ذختاو .)1 (اهيلم
.)*(،فحتلا

،الومش رثكأا لمعلا هنأ دجن ،ةيقاب ةقباس لامعأب باتكلا اذه ةنراقمبو

:ةيلاتلا تاعوضوملل لصفم شاقن ىلع يوتحي وهو

؛يهنلاو رمألا ؛ةءاربلاو ةيالولا ؛نيدلا نمهلهجعسيالام :لوألا مسقلا
ةوبنلا ؛لهجلاو ملعلا ؛ثئابخلا ميرحتو تابيطلا ةحابإ ؛رفكلاو ناميإلا ؛هلا مالك
دوجو ىلع نيهارب ؛ًايعرش نوكي ىتمو ،يأرلا ؛نيعلا لوهجملا مارحلا ؛ةلاسرلاو
؛ًاقاتفو نيكرشم نيضراعملا نيملسملا رابتعا ؛نيدلا كلاسم ؛رخآلا ملاعلا

هللا ءامسأ ؛ردقلا ؛رهنلا لهأ يف نييضابإلا يأر ؛ةيؤرلا ؛منهج يف دولخلا
ريغ ةيضقلا ؛جرفلا نود ام يف ةمرحملا ةرشابملا ؛هتوادعو هللا ةرصن ؛هتافصو
؛هلا ىلع ليلدلا ؛رخآلل امهنم لك لتقب نيمهتملا نيملسملا صوصخب ةتوتبملا
نبا ةديقع ةشقانم ؛ةمصعلاو نوعلا ؛ماكحلا اياطع ؛ةعمجلا ةالص ؛ةمامإلا
ةرشع ىدحإلا تاعوضوملاو .نيكرشملل ةبسنلاب يهنلاو رمألا لوح يييبحلا
.ةيضابإلا تائفلا ةيقب نع ةيبهولا ةيضابإلا اهيف فلتخا يتلا لئاسملا صورصحالا

:ةيلاتلا تاعوضوملا تشقون يناثلا مسقلا يفو

نيملسملا ةداهش ؛دترملا نم فقوملا ؛ةرجهلا ؛ضئارفلا ؛ةبوتلا بوجو
؛تافصلا ؛رعاشملا ؛ضرعلاو رهوجلا ؛هللا ةرصن ؛هللا ةمكح ؛نيقشنملا
.هللاو ءايشألا نيب ةاواسملاو هيبشتلا ضفرو هللا ةينادحوً اريخأو ؛ساوحلا

ةيمالكلا تاعوضوملا عيمج ةيطغتل ممصم هنأ ىلع باتكلا تايوتحم لدت
،ةئجرملاو ،ةيردقلاك ىرخألا تاعومجملا نم نيفلاخملا ءارآ ةشقانمو ةفورعملا

ردصم ،ينيجردلا ؛1269 ،بويأ .ط[ اهيلي امو 168 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ءايركز وبأ )1(
-193 ،ًاقباسروكو .اهيليامو412 ،ريس ،يخامشلا ،190 

،ًاقباس روكذم ردصم ،باتكلا اذه بتاكل »ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصو رظنا )2(
. 7 3 -7 2
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.ةقشنملا ىرخألا ةيضابإلا قرفلا ءارآىلإ ةفاضإلاب ةيوشحلاو ،ةيرفصلاو

: عيبرلا يبأ بالط اهب مهسأ يتلا لامعألا ةحئال يلي اميفو

ركب نب دمحم نبدمحأ سابعلا يبأل »ديحوتلا لئاسم« : 1
.>ا(ئ 504 ت(

يف شاع( يطوشلملا ىسيع دواد نب نيروغبتل »نيدلا لوصأ باتك« )2
.)2()سماخلا يرجهلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

باتكب فرعي وهو ىسيع نب دواد نب نيروغبت ًاضيأ هبتك ثلاثلا لمعلاو )3
ةيمالكلا لئاسملا فلتخم نع ةلئسألا فلؤملا عضي باتكلا اذه يفو .،تالاهجلا
زييمتلاو ،ناسنإلا لوح ةلئسألا نأ ىوريو .ًاعابت اهنع بيجيو شاقنلل ةعضاخلا
نب ميهاربإ ليعامسإ يبأ ةطساوب صنلا ىلإ تفيضأ ،لالدلاو ،كرشلاو رفكلا نيب

نأ لوقيف ،يفاكلا دبع رامع وبأ ،»تالاهجلا حرش« فلؤم امأ ،)3(لآلم
.) (لعفلاب اهفاضأ نمم قثاوب سيل هنأ ريغ ،خويشلا نم ددع ىلإ بسنت تافاضإلا

رابك نم ددع هابتنا بذجي يسردملا مالكلا ملع حار ،ةلحرملا هذه دعب

عمتجم يف ءاهقفلا نم ةعومجم ترهظو .ايقيرفإ يلامش يف نييضابإلا ءاملعلا
نأ عقاولاو .ةماه آلامعأ مهنم لك كرتو هب ةطيحملا قطانملاو يضابإلا نالجراو
ءاملعلا اهزواجتي مل ةيلاع ةجرد تغلب ةرتفلا هذه يف تعضو يتلا لامعألا
.رخآ تقو يأ يف ايقيرفإ يلامش يف نويضابإلا

- 34 ،ريس ،ينايسولا رظنا ركب نب دمحم ن دمحأ ةريل .73 ،قباسلا ردصملا )1( ؛33
- 411 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا - 446 ،يالط .ط[ 408 ،يخامشلا ؛]442 

-25 ،ريس 423.
هذه نم ءزجك اهريرحت مت يتلا صوصنلا دحأ وهو ،2 مقر صن ،2 مق ،هاندأ رظنا )2(

.ةحورطألا

.27 ،ريس ،ينايسولا )3(
.ب122 ،تالاهجلا حرش ،راص وبأ )4(
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يبأ نب يفاكلا دبع رامع وبا وه ةعومجملا هذه يف زربألا ملاعلا ناكو
مالكلاو هقفلا سرد .)٦()ةرجهلل سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا( يتوانتلا بوقعي
دصق مث ،نالجراو يف ركب يبأ نب ءايركز ىيحي يبأ هسردم يدي ىلع نييضابإلا
.)2(ةنوتيزلا عماج يف وحنلاو فرصلا دعاوقو يبرعلا بدألا سرد ثيح سنوت

: هقفلا نع بتك ةثالث بتك

.تالاهجلا حرش )1

.زجوملا باتك )2

.)3 (ةعاطتسالا باتك )3

:نيرصتخم نيرخآ نيباتك فلا كلذك .ًادوقفم ريخألا باتكلا لازيالو
دعاوقلا ضعب عضوو . )٥(»خياشملا تاقبط رصتخم« و ؛ »ضئارفلا يف رصتخما
. )5(ةغلحلل

»تالاهجلا حرش« لوألا هباتك .ةيدقعلا هلامعأب طقف ينعم لصفلا اذهو
رامع وبأ عسو »تالاهجلا حرش« يفو يطوشلملل »تالاهجلا باتكا ىلع قيلعت
،ةيليصفت تاشقانمك »تالاهجلا• يف ىسيع نب نيروغبت اهاطعأ يتلا تاباجإلا
.تاتابثإلا نم ديزملاب ةيضابإلا ءارآلاًامعدمو ةيلصألا اهرداصم ىلإ رآلاًابسان

يف لاقملا صيخلتو لاؤسلا ليصحت يف زجوملا باتك يناثلا هباتك لثميو
ريغو ةيمالسإلا ةيمالكلا دئاقعلا ىلإ ةرظنلل ةلصفم ةسارد »فالخلا لهأ ىلع درلا

.15 ،تاقبط ،ينورابلا ءايركز وبأ ؛10 ،تاقبط ،ينيجردلا )1(
4- 446 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا )2( 4 - 491 ،يالط .ط[ 2 ،يخامشلا ؛]485

4 ،ريس 2 8 - 4 ؛427 4 3 - 441.
.50 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛441 ،قبالا ردصملا )3(
،ًاقباس روكذم ردصم ،باتكلا اذه بتاكل »ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصوا رظنا )4(

. 86
1 ،ريس ،فلخي نب ناميلسعيبرلا وبأ )5( 0 5 - 91.
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وهو ؛اهادعام ضفرو ةيضابإلا ءارآلا نع عافدلل ممصم باتكلاو .ةيمالسألا
وهو ىلوألا ةجردلاب نيدحلملا ءارآ لوانتي :لوألا مقلا :نيمسق ىلإ مسفني
ةداملا دولخو رهدلا ةيدبأب نولوقي نيذلا ةيرهدلا )1 ( لوألا ءزجلا :يلي امك بترم
ءزجلاو .نييسيلاطوطسرألاو ،نييعيبطلاو ،نيمجنملا - باوبأ ةثالث ىلإ مسقم وهو
ناقالخلا نآدبملا امه مالظلاو رونلا نأب لوقت يتلا ةتونثلا ةديقع )2( يناثلا
،ةيوناملا -باوبأ ةثالث ىلإ موسقم كلذك وهو ٠)٦ (نادلاخلا نايواسثملإ

لوانتي وهو ،لسرلا ةلاسر نوركني نيذلا :ثلاثلا ءزجلاو .ةيكدزملاو ،ةيناصيدلاو
اهراكنإل ةريخألا ةئفلا هذه باتكلا لمش دقو .باتكلا لهأو سوجملاو ،همهأربلا

ةديقعلا هذه راصنأ فلؤملا مسقي مث ؛هيبشتلا : عبارلا ءزجلاو .هتوبنو دمحم ةلاسر

:صاخ لصف يف ةعومجم لك شقانيو تاعومجم ثالث ىلإ

مسج هللا نأ نولوقيو ةيعيبط ةقيقحك هيبشتلا ىلإ نورظني نيذلا كئلوأ - أ

.خلا ،مدو محل نمو ،يرشب لكشب يعيبطلا يقيقحلا ىنعملاب

،ةرشابملا ةيعيبطلا ةقيقحلا دامتعا ريغ نم هيبشتلل نوعدي نيذلا كئلوأ-ب
فورعملا رونلا هبشي ال رون وهو ،ىرخألا ماسجألاك سيل مسج هللا نأب نولوقيو

.خلا

.ةينآرقلا تارابعلا ىلع اطخ ةيهيبشتلا تاريسفتلا نولخدي نيذلا كئلوأ - ج

يأ ةلبقلا لهأ« ةديقع ةشقانمل صصخم باتكلا نم يناثلا ءزجلاو
،ةيضابإلا ءارآل ةضقانملا ءارآلا يأ ،ةئطاخلا مهءارآ فلؤملا ضفريو .»نيملسملا

،جراوخلاو ،ةثجرملاو ،ةيردقلا ءارآ نأ مث .نيريخألا ءالؤه فقوم رربيو
ىلإ ةفاضإلاب ،ةيوشحلاو ،ةيمهجلاو ،ةيربجلاو ،ةلزتعملاو ،ةيرفصلاو ،ةقرازألاو
نع فلتخت ثيح باتكلا اذه يف شقانت ،ةقشنملا ىرخألا ةيضايالا تاعومجملا
.ةيبهولا ةيضابإلا ءارآ

)5. .592 ،ةيمالسإلا ةعوسوملا ،1) 

2 26



ةدارإلا )2( ،ةيردقلا »( :ةيلاتلا تاعوضوملا لوانت مسقلا اذه يفو

رئابكلا لهأل ةيمستلا )6( ،دعيلاو دعولا )5( ؛ناميإلا )4( ؛لدعلا )3( ،ةيهلإلا
تانايدلا )9( ؛قلخلا ىئ٠هلل،ه ناهربلا )8( ،نآرقلا قلخ )7( ؛ةلملا لهأنم

1( ،هتوادعو هلا ةرصن )11( ؛هللا ءامسأ )10( ؛مالسإلا ريغ ىرخألا ةأرملا )2
ءامد كفم يف ةلزتعملا يأر ضنن )14( ،ةمامإلا )13( ؛جرفلا نود اميف ةيتأملا

لوق ضقن )16( ؛ميكحتلا ةلأسم لوح ةيديزلا رظن ةهجو ضقن )15( ؛نامثع
1( ؛لوضفملا مامإلا ةلأسم نأشب راكنلا مهنكل ،نآرقلاب نونمؤي نيذلا ةلكشم )7

.ليوأتلا نوئطخي

،يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ وه ةعومجملا هذه يف يناثلا ةمآلعلاو
سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاع .رئازجلا يبونج يف فوس داو نم
ةلاسر كلذك عضوو .)2(»تالاؤسلا باتكا وه هل يهقف لمع مهأو .)٦(ةرجهلل
ريخألا لمعلا اذه يفو .»ةقرف لك نايب يف ةلاسر« ،ةيمالسإلا قرفلا لوح ةرصتخم
ىلع ،اهئارآل ًازجوم ًاضرع مدقو ىلوألا ةجردلاب ةيضابإلا قرفلا ورمع وبأ جلاع
.ىرخأ ةيمالسإً اقرف كلذك ركذ هنأ

ري باعتل ةيبدأ تاريسفت نم طيلخ وهو ؛ريبك يمالك لمع »تالاؤسلا باتك« و
ينغ لمع وهو .ميدقلا يبرعلا رعشلاو ،ثيدحلاو ،نآرقلا ساسأ ىلع ةيمالك
لمعتست يتلا ةيمالكلا تارابعلاو ءارآلا ىلإ ةفاضإلاب ةيبرعلا ةغللا لوح تايطعملاب

يف وههيلإ بسني يذلا باتكلا اذهو .نييضابإلا بالطلاو ءاملعلا طاسوأ يف
عيبرلا يبأ بالط نع ورمع وبأ اهاور ةلئسألا نم ريبك ددع ىلع دودرل لقن عقاولا

رظنا هتريسلو .15 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينورابلا ؛9 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا )1(
- 441 ،ًاقباس روكذم ردصم ينيجردلا 4 4 - 485 ،يالط .ط[ 0 ،يخامشلا ؛]483 
- 441 ،ًاقباس روكذم ردصم  44 0 .

مدختسا .ةبرجو بازمو ،ةسوغن يف لمعلا اذه نم ةدوجوملا تاطوطخملا نم ددع كلانه )2(
.ةسوغن ،تابيحر نم ينواسرملا دوليم يلع ةطوطخم ةساردلا ذه يف
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نب فسوي بوقعي وبأ هالمأ دقو .فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ مهسردم نع
لبوقو ،ورمع يبأ بالط هعجارو يسوفنلا ىسيع نب ىسيع وبأ هنودو ،دمحم
يبا ةطساوب نيترم عجور كلذ دعب .ةيلصألا ةيبرعلا رداصملاو ةيضابإلا عجارملاب
ةرملل عجور مث ،ًالوأ حوتفلا يبأو نوانج نب زعملاو ناميمجس نب هللا دبع دمحم

ةلصفم ةبوجأ ىلع باتكلا يوتحيو .)^(ميهاربإ نب حلاص حون يبأ ةطساوب ةريخألا
راهظإو ،للا ةينادحو اهنم تاعوضوم يطغت الاؤس نيعست نم رثكأل ةقيقدو

ىلإ ةفاضإلاب ،اهلهج عسي ال اياضقو ،يهنلاو رمألاو ،ةءاربلاو ةيالولاو ،ناميإلا
. )ع(يضابإلا بهذملا يف دونب ةعست زاربإ اهنمو ،نيدلا لوصأ

ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ وه ةعومجملا هذه يف ثلاثلا ةمآلعلاو
5ت( ينالجراولا 7 ءاملعلا دحأ حبصأو سلدنألا يف ةبطرق يف سرد :)ه0
. )3(ةفرعملا نيدايم فلتخم نم ددع يف نيزرابلا

ليلدلا باتك« مساب فورعملا هباتك سيئرلا هماهسإ ناك ،يسردملا هقفلا يفو
،يمالسإلا عمتجملا يف قرفلا لوح ماع لخدم نم فلؤم وهو )٩(»لوقعلا لهأل
:يلاتلاك ماسقأ ةثالث نممث

ءارآ شقانو ،هبهذم ةحص ىلع نيهاربلا فلؤملا دروأ لوألا مسقلا يف
دروأ مسقلا اذه يفو .نآرقلا قلخو ،ديعولاو دعولاو ،تافصلا لوح يرعشألا
يذلا يفاكلا دبع رامع يبأ ىلإ يراصنألا باهولا دبع نم هجوم لاؤس ىلع هتاباجإ

، 142 ،ةطوطخم ،تالاؤس ،ةفيلخنب نامثعورمعوبأ )1( 10.
.اهيلي امو 252 ،قباسلا ردصملا )2(
- 450 ،تاقبط ،ينيجردلا رظنا ،ينالجراول بوقعي يبأةريسل )3( -491 ،يالط .ط[ 447 

4 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا ؛]495 4 3 - 445.
باتكلا اذه نمو ؛1306 ،ةينورابلا ،ةرهاقلا يف ةيرجحلا ةعبطملا ىلع لمعلا اذه عبط )4(

0 ، ٠22الع 6ءح1أ٢خ5 ٠٥ 0٠141ا٠ةذ٠ 3جةه1أ٠«8٠ا< - ةيسنرفلا ىلإ نيلصف شولع .سإ .يآ مجرت
)88 - 57 ( فحتملا يف باتكلا ةطوطخم مدختسأ ةساردلا هذهل يننأ ىلع .1936
.0 6564 منر يناطيربلا
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.هيلع درلا نم نكمتي نأ لبق يفوت

.نيدلا يف ؟هلهج عسي ال ام« عوضوم ةشقانم ىلع يناثلا مسقلا يوتحيو
فلخي نب ناميلس عيبرلا يبا نع عوضوملا اذه لوح ةيورملا ءارآلا ريسفت دعبو
اهآترا امك ةددعتم اياضق لوح ةزيامتملا ءارآلا ةشقانم ىلإ فلؤملا لقتنا ،يتازملا

ن باول ؛رقصلا نب نازع ؛ديز نرباج :يلاتلا بيترتلاب ،نييضابإ ةمئأ ةرشع
مساقلا وبأ ؛حتف نب سورمع ؛باهولا دبع نب حلفأ ؛بيبح نب عيبرلا ؛مآلس

؛ىحي نب ةلاصمو ،بوبحم نب دمحم ،فاتلز نب ىلغي رزخ وبأ ؛دلخم نب ديزي
باسحلا لوح تاظحالملا ضعببو ،قطنملا نع ةزجوم ةساردب مسقلا اذه متخ مث
.ةسدنهلاو

.فلؤملا ىلع تحرط ةلئسأ ىلع ةليوط دودر ةتس نم ثلاثلا مسقلا فلأتيو
.هطخسو هللا ىضر نع لاؤسلاب قلعتم لوألا درلا

؟ةيويند مأ ةينيد زفاوح ىلإ دئاع وه له ؛ميكحتلاب يلع لوبق - 2

طقف نيملسملاب كلذ قلعتي له ؛ءاعدلل ةباجتسالاب هللا دعو نع لاؤس -3
؟ًاضيأ رافكلا ىلع قبطني مأ

.ةبيتق نبال نويعلا رهز باتك يف يورم ثيدحب لصتي در -4

؟مسج توصلا له : لاؤس ىلع در -5

: ةيلاتلا ةثالثلا تاعوضوملا لوح هسوفن لبج لهأ ىلع در ًاريخأو - 6

.ة رباو ةيالولا-!

.ةيضابإلا ناميإ يف نعطلا - ب

.هللا تافص - ج

تاجاحمو ءارآ نع تامولعم فلؤملا نود ،باتكلا اذه ىلإ ةفاضإلابو

ةثالث يف ،هل ؟فالتخالاو هقفلا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلا باتكا يف ةيهقف
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،هقفلا لوصأ ةساردل ىلوألا ةجردلاب صصخم باتكلا اذه نأ عمو .)3(تادلجم
اذه نأ ىلإ كلذ درم لعلو .ةيمالكلا لئاسملا ضعب كلذك جلاع فلؤملا نإف
ةيمالك اياضق لوح ًاحضاو نوكي نأ دارأ هنإ مث ؛»ليلدلا باتك• لبق بتك باتكلا
يفو .ىلوألا ةجردلاب ثلاثلاو لوألا نيمسقلا يف اهلوح ٠وارآ تضرع ،ةنيعم
ضرعو ) (شلا ةلاسرل ةوعدلاو ليلدلا لوح لاؤس نع لصفم شاقن لوالا مسقلا
ضرع ثلاثلا مسقلا يفو . )3(ةطمارقلاو ةعيشلا ةالغ ،ةينطابلا ءارآ ضقن يف لصفم
)5(كرثلاو ،قافنلاو ،رفكلاو ،)؟(مالسإلاو ،ناميإلا لوح ةيضابإلا ءارآل يليصفت

.)عباو، حلاو

عجارملا زجوم : ةقحال تاقيلعت

نماثلا نرقلاو سماخلا نرقلا ةياهن نيب ةعقاولا ةرتفلا يف ،ةلحرملا هذه يف
نم ءاملع اهبتك اهنم ًاعبرا ؛دئاقعلا نم ًاددع نويضابإلا ءاهقفلا غاص ،ةرجهلل
قبس دقو .ةبرج ةريزجو سنوت يبونجو ،رئازجلا يبونج يأ ،ايقيرفإ يلامش طسو
نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل »ديحوتلا لئاسم« - لامعألا هنع نم نينثا انركذ نأ
ثلاثلاو )٥(يطوشلملا ىسيع نبدواد نب نيروغبتل ،نيد"وصأ باتكاو ،ركب
نرقلا( نالجراو نم ،ناميلس نب ميهاربإ نب ىحي لهس وبأ خيشلا هبتك - ةديقعلا -

4̂عم :تخاش رظنا )1( ، 1956ء٧. ٨»ا يف ،ذان0*هملع ٠، 1"،"الا61يا« ه1 100 ، 8،

.لمعلا اذهل ةققحم ةعبط دعأو ،يتزوحب ةطرطخم مدخعسل يننإ .380
، 128 ةطرطخم ،فاصنإلو لدعلا ،ينالجراولا )2( 1.

، 235 ،قباسلا ردصمل )3( 2 4 4 /1.

9 143 قيالا ردصملا )4( 3 / 3.

1 ،نيالردصملا )5( 0 9 /3.

7 ،قباسلردصملا )6( 7 /3.

1 ،نباسلا ريصمل )7( 2 4 /3.

.29قبا صملا )8(
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صفح يبأ ةطساوب ةيربربلا نم ةيبرعلا ىلإ ةمجرت وه عبارلاو ،)٦ ()ةرجهلل سداسلا
نرقلا لالخ تمت ةمجرتلا نأ عمو .)2()ةرجهلل نماثلا نرقلا( عيمج نورمع

ةياهن ىلاوح امبر ،كلذ لبق بتك ةيربربلاب يلصألا صنلا نأ دقتعملاف ،نماثلا
مهو ةبازعلا سلجم دارفأ ضعب لبق نم عوضوم هنأ دقتعيو .ةرجهلل سماخلا نرقلا
،مهمساب فورعملاو ،يضابإلا هقفلا لوح روهشملا باتكلا ًاضيأ اوبتك نيذلا
نأ الإ .ةبازعلا ةديقعب ًاضيأ ةفورعم ةديقعلا هذه نأ ىلع . )3(»ةبازعلا ناويدا

.ليحتسم ةطقنلا هذه لوح مساح رارق ىلإ لوصولا

وبأ هبتك اهلوأ : ةسوفن لبج نم ءاملعل ةهباشم ىرخأ لامعأ ةثالث كلانهو

وهو ،)ةرجهلل سداسلا نرقلا( ينوانجلا ريخلا يبأ نب ريخلا نب ىحي ،ايركز
نم يتاشولملا حون نب حتف رصن وبأ هفلأ رعش اهيناثو . )ه(»ةسوغن ةديقعب« فرعي
هبتك ،رصقألا وهو ،اهثلاثو .ديحوتلا يف ةينونلا ةديصقلاب فرعتو ،)^(تياشولمت

7 ت( يخامشلا يلع نب رماع نكاس وبا 9 . ؟تانايدلاب« فرعيو ،)-ه 2

ةرصتخم يهو ؛ةيربربلا ةغللاب اهادحإ ؛ةطيسب ةغلب دتاقعلا هذه تبتك دقلو

سانلا لبق نمو ،مهتاساردب نيئدتبم بالط لبق نم اهمهفو اهظفح لهسي ثيحب
.ًاضيأ نييداعلا

يف يهف قحال تقو يف نورخآ نويضابإ ءاملع اهفاضأ يتلا لامعألا امأ

ةديصق ىلع قيلعت ةيمهأ اهرثكأو اهلوأو .دئاقعلا هذه ضعب ىلع تاقيلعت بلاغلا

.»ةديقعلا« هذهرأ مل ؛391 ،ًاقباس روكذم ردصم ،تخاش )1(
5- 62 ،ريس ،يخامشلا رظنا عيمج نبا ةريسل )2( 6 ةمدقم :شيفطأ ميهاربإ قاحسإ وبأ ؛1

- 4 ةمدقم ،1353 ،ةرهاقلا ،اهحورشو ديحوتلا  2.
ء رئازجلا ،رمع نب نمحرلا دبع ىلكب ريرحت »ليلعلا ءافشو لينلا« رظنا »ناويدلل« ةبسنلاب )3(

.  1- 1080/3، 1969

.ه 1325 ،رئازجلا يف ةيرجحلا ةعبطملا ىلع عبط )4(
- 49 ،ريس ،يخامشلا )5( £ةصاع68 ^٥٢٥ :يكتفيل رظنا .تانوتنتو ؛548 111(161 1

.61/1 ،٨م٢ذء3آ٠0
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يفو .) (ةينونلا حرش ناونعب يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط يبأل رصن يبأ
همهف يلاطيجلا لخدأ ،»تاريخلا رطانق« و »مالسإلا دعاوق« نيرخآلا هيلمع
عم ةنراقملاب ةريبك ةجرد ىلإ زجوم هنكل )2(ةيضابإلا ةيمالكلا ءارآلل هب صاخلا
ةسارد مضت ةريبك تادلجم ةثالث نم فلأتي يذلا وهو ةينونلا ىلع ليوطلا هقيلعت
.يمالسإلا مالكلا ملع يف ةلصفم

،انه هركذن نأ يغبني رخآ فلؤم كلانه ،ةقحال تارتف ىلإ لاقتنالا لبقو
،ةريثك ةيهقف ءارآ هلامعأ يف ظفح هنإف ،ريبك ريغ هقفلا ناديم يف هماهسإ ناك اذإو
نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ وه فلؤملاو .ًادوقفم اهضعب لازي ال ةقباس عجارم نم
افشا امهلوأ ،مالكلا نعداوم ىلع هلامعأ نم نينثا يوتحيو .)3(يداربلا ميهاربإ
نم ءزج ىلعو دئاصق سمخ لوأ ىلع هقيلعت يف »مئاعدلا ضعب حرشب مئاحلا
دئاصقلا لوانتتو .ينامعلا رظنلا ن دمحأ ركب يبأ »ناويد« يف ةسداسلا ةديصقلا
،هللا ةفرعم ىلع ليلدلاو ،هيبشتلا ضفرو ةينادحولا تاعوضوم ىلوألا عبرألا

لوح ةسماخلا ةديصقلا ىلع قيلعتلا متأ مث .نآرقلا قلخو ،لامعألا قلخو
هنكل ،نيديعلا ةالص لوح ةسداسلا ةديصقلا نم ًاتيب رشع ةثالث ىلعو ،ءوضولا
دصقب ةرصتخم ةلاسرف رخآلا هلمع امأ .ناويدلا نم ىقبت ام ىلع قلعي مل
يف ةلاسر« اهمساو ةديفملا تاحلطصملا نم ددعل ةيضابإ تاديدحت ءاطعإ
.)*(»قئاقحلا

ىلإ »ديحوتلا ةديقع» عيمج نبا مجرت ةرجهلل نماثلا نرقلا ةياهن ىلاوح
9 ماع يفو ،ةيبرعلا 0 يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ لمكأ ه 4
9 ت( 2 نب دواد ناميلس وبأ هيلع يناثلا قيلعتلا بتكو .ةديقعلا ىلع هقيلعت )ه 8

.9 ،ةمدقملا ،2ءزج ،هادارظنا )1(
2 ،باتكل اذهبتاك قيقحت ،تاريخلا رطانق،يلاطيجلا )2( 8 7 .اهيلي امو1/

/ .*.1.0 ،»يداربلل رهاوجلا باتك« :يشتانيبور رظنا هلامعأو غلؤملل )3( 4.٨، )19 5 2(،
. 97

.اهلً ايدقنً اقيقحت تددعأ دقو .ىرخأ لامعأ عم )عبط خيرات الب( ةلاسرلا هذه تعبط )4(
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نبا ،ةديقع, ىلع ةينبملا ةيمالكلا لامعألا نيبو .)٦()ه 967 ت( يتالتلا ميهاربإ

دمحم نب ناميلس نب مساقلل ةزوجرأ يهو »ديحوتلا ملع يف ةؤلؤللا« كلانه عيمج
هذه ىلع الوطم ًاقيلعت ًاضيأ عضو يذلا وهو ،)2()ه 1275 ت( يخامشلا

ىلع »ةيشاحلا« مساب ةماخضلا غلاب ًاقيلعت بتك هتس ابأ خيشلا نإ مث )2(ةيضقلا

عيمج نبال »ديحوتلا ةديقع« ىلع قيلعت رخآو . )4(ركذلا قباسلا يخامشلا قيلعت

رئازجلا يف ةيرجح ةعبط عبطو )ه 1336 ت( شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا هبتك
.-ه 1326 ةنس

اهيلع حورشلا نم ددع بتك دقف ،رصن يبأل ةينونلا ةديصق صوصخبو
رمع هبتك لوألا .هانركذ نأ قبس يذلا يلاطيجلا ليعامسإ قيلعت ىلإ ةفاضإلاب

1 نرق( يناريولا 1 - يبعصملا فسوي هذيملت بتك مث ؛حرصملا« هناونعو .)ه 10
ةينونلا ىلع رخآ قيلعت كلانهو ؛قيلعتلا اذه ىلع ةريبك ،ةيشاح« )5()ه 1187 ت(

يبعصملا ميهاربإ نب زيزعلا دبع هرصتخاو ،يتالتلا ناضمر نب رمع سابعلا وبأ هبتك

.)٥(»رونلا« مساب )م 1808/ه 1223 ت(

وبأ مب أدب لوألا ؛يخامشلا رماع نكاس يبأل »تانايدلا« ىلع ناقيلعت بتكو

؛) (يبعصملا فسوي همتأو )ه 1056 ت( يشكيودسلا ديعس نب هللا دبع دمحم

[6 ،سنوت ين ةيضابإلا ،رمعم ىيحي يلع )1(  - خيفطا قاحسإ وبا نقح دتو 177٦
.1353 ةرهاقلا يف ارشنو نيقيلعتلاو »ةديقعلا«

.)1968 ،ةبرج ،نزيغ ،ةصاخ ةلباقم( بوقعي نب ملاس )2(
،بطقلا ةبتكمو ،ةبرج ،بوقعي نب ملاس ةعومجم يف ةدوجوم لمعلا اذه تاطوطخم )3(

.بوقعي نب ملاس ةطوطخ لمعتسأ يننإ . 393 ،ًاقباس روكذم ردصم ،تخاش رظنا .بازم
.192 ،ًاقباس روكذم ردصم ،رمعم )4(
-200 ،قباسل ردصملا )5( 199.
،ةرهاقلاب ةيرجحلا ةعبطملا ىلع ينبمثلا يبعصملا زيزعلا دبع مدعأ يذلا رصتخملا عبط )6(

1 ،ةينورابلا 3 0 .ةينورابلا ،ةبرجيف ةدوجوم ةيلصألا يتالتلا ةطوطخمو .ه6
- 187 ،ًاقباس روكذم ردصم ،رمعم رظنا ،يشكيودسلا ةريسل )7( لمعلا اذه ةطوطخم . 183 

.هسوفنو ،ةبرجيف ةدوجوم
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1 ةنس يتالتل ا رمع هبتك يناثلاو ةنس ةرهاقلاب ةيرجحلا عبطملاب عبطو ه179 
1 3 0 .د 4

ضعب ًاضيأ ةريخألا ةرتفلا هذه يف ةلوطملا ةيفاضإلا تاقيلعتلا هذه يطغت
ناقيلعت كلانه ةلوطملا ةيفاضإلا تاقيلعتلا هذه نيبو .ىلوألا ةريبكلا لامعألا
)2( ،تالاهجلا حرش ىلع ةيشاح )1( امهدحأ :)٦ (هتس وبأ ورمع نب دمحم امهبتك

بطقلا همدق لاجملا اذه يف رخآ ًاماهسا كلانه نإ مث .تالاؤسلا ىلع ةيشاحو
؟داعملا راد ىلإ دازلا نايمها :نآرقلل »هريسفت« يف شيفطأ فسوي نبدمحم
ماهسإ هلو . ) (مهتادقتعم نع عفاديو ةيضابإلا ءارآلا ديؤي امهيفو »ريسفتلا ريسيت« و
. )3(ينامعلا رظنلا نب دمحأ ركب يبأ »ناود« ىلع ريبكلا هحرش يف

أدبت يتلا ةرتفلا يف مالكلا ناديم يف ةيضابإلا لامعألل قباسلا حسملا اذه نم
نأ حضتي ،ةرجهلل يلاحلا نرقلا ةيادب ىتح نماثلا نرقلا نمب لوألا فصنلاب
لامعألا ىلع يشاوح وأ ًاحورش تناك ةرتفلا هذه يف تبتك يتلا ةسيئرا لامعألا
يبعصملا ينيمثلا زيزعلا دبعل ،ندلا ملاعم باتك وه ديحولا ءانثتسالاو ،ةقباسلا
. )٧(نيتئفلا نم يأ نمض جردني ال وهو

ًاهجوم مالكلا يف ةقحاللا ةيضابإلا تاباتكلا هتذختا يذلا رخآلا جهنلا ناكو
مهتاعمتجم يف نويضابإلا هجاو .يضابإلا بهذملا ىلع ةتسلا تامجه ىلع درلل
تامجه ،ةسوفن لبجو ،ةبرج ةريزجو ،بازم يف يأ ،ايقيرفإ يلامش يف ةثالثلا

.ينامثعلا دهعلا ءانثأ ةنسلا موصخلا لبق نم مهتادقتعمو مهبهذم ىلع ةيباتك

نم نيينس تاماهتا ىلع دودر ةثالث تبتك دقف ،ةسوفن لبجب قلعتي ام يف

-189 ،ًاقباس روكذم ردصم ،رمعم رظفا ،ةتم يبأ ةريسل )1( 1 9 2.

- 336 ،ةرهاقلا ،نورفملاو ريسغتلا :يبهذلا نيسح ن4 دمس* )2(  3 1 9 /2  . 1961.

.ه 1326 ،رئازجلاب ةيرجحلا ةعبطملا ىلع لمعلا اذه عبط )3(
1 ،ةرهاقلا ،؟لينلا حرشا )4( 3 4 يه ،يبعصملازيزعلا دبع ،؟لينلا باتكا فلزم ةريس ،3

.)9 ص( ،رشاعلا دلجملا ةياهن يف فلؤملا لامعأب ةحثال مدقي يدلا قحسإ يبأ ملقب
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ريهشلا يضابإلا خرؤملا هبتك لوألا .مهتالؤاستو مهتامجهو سمادغو نايرغ
.)^(يسمادغلا ميهاربإ نب ةلوص اهبتك ةلاسر ىلع ًادر يخامشلا ديعس ندمحا
نم هتلصو ةنيعم قاروأ ىلع ًادر اهبتك هنأ هتلاسر ةمدقم يف يسمادغلا ةلوص ركذر
نأ ركذ كلذك . )2(اهضفرل ًارطضم هسفن دجو ءارآ ىلع يوتحت نييبهو نييضابا
.)2(ةنسلا عم ةيضابإلا اهلوح فلتخي ةطقن ةرشع سمخ ىلإ راشأ يضابإلا بتاكلا

لك يف ةنسلا ءارآً ايطعم اهلك اهشقانو عست يف طاقنلا هذه رصتخا ةلوص نا ريغ
.ةيضابإلا لبق نم ةئطاخ ءارآ هربتعا ام ًاضفارو ،اهنم ةدحار

.هتلاسر يف يسمادغلا ةلوص اهشقان يتلا عستلا طاقنلا درس يلي اميفو

.ًاقولخم نآرقلا نوك -1

.  -2

.هديو ،ههجو ،شرعلا ىلع هلا ءاوتسا : هيبشتلا- 3

.ناميإلا يقح-4

.رانلا يف رئابكلا يبكترم دولخ مدع - 5

هلوخد دعب ةنجلا لخديس رئابكلا ىلع تام نم نأب لئاقلا ينسلا يأرلا - 6
.رانلا

.رئابكلا اوبكترا نيذلل نارفغلا لامتحا يف ةنسلا يأر - 7

.ال مأ ًانمؤم ربتعي له : ةريبكلا بكترم - 8

.ةعافشلا-9

يبأ عضو نم باتك« :يلاتلا لمعلا يكسنليتوم ركذ ،38 مقر »بازم ايفارغويلبيا يف )1(
نيبو هنيب طلخ امبر هنأ بحأ ،»نآرقلا قلخب لوقي ال نم ىلع در يف يسمادغلا ميهاريل

.انه روكذملا هلوص لمع
.1 ةطوطخم ،هلوصباوج )2(
، . 3 قباسلا ردصملا )3(
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كلت عيمج شقانو ةيضابإلا ءارآلا نع يخامشلا عفاد ةلوص ةلاسرل هدقن يفو
نا تابثإل ًابيرقت ةددعتملا ةيمالسإلا بهاذملا عيمج ءارآ ًاضراع ليصفتب طاقنلا

.اهترظن يف ةيكلاملا نع فلتخت ةيضابإلا ريغ ةريثك بهاذم كلانه

1 ةنس اهبتك ةهباشم ىرخأ لامعأ كلانهو 2 1 مساقلا يبأ نب ىسيع ه 0
هذه فلؤم نأ رهاظلاو .سمادغ نم لوهجم فلؤمل ةلاسر ىلع ًادر ينورابلا
.)٦()تولان( تولال نم نويضابإ اهبتك ىرخأ ةلاسر ىلعًادر اهبتك ةريخألا ةلاسرلا
ةعيبط تاذ تسيل ةيضابإلل تاماهتا ىلوألا ةجردلاب تلوانت ةلاسرلا نأ عمو
ًاججح ًاضيأ تمض اهنإف ،خلا ةحيبذلاو ةعمجلا ةالصك اياضقب ةلصتم ،ةيمالك
.) (ةمايقلاب نونمؤي ال نييضابإلا نمً اددع نأ تمعز ،لاثملا ليبس ىلعو ،ةيمالك

ىسيع أدب يسمادغلا فلؤملا لبق نم ةهجوملا تاماهتالا ضفر لبقو
. )3(ةيضابإلا ةديقعلا زاجيإب هلمع ينورابلا

لبج ءاملع ىلإ نايرغ نم لسرم لاؤس ىلع ًادر ثلاثلا باوجلا بتكو
ةيحانلا نم وهو .يوداجلا بوقعي نب ميهاربإ قحسإ وبأ درلا بتك دقو . ) (ةسوفن
.ةيؤرلاو نآرقلا قلخ امه طقف نيعوضوم لوانتي ،ةيمالكلا

نب دمحم ،سلبارط يتفم اهردصأ ىوتفل ًاضحد ريخألاو عبارلا لمعلا ءاجو
اذه عضاوو .»ةلاضلا تاعامجلا« نم ةسوفن لبج لهأ ربتعا اهيفو ،ىفطصم
ةفرعم يف دومحملا كلسملا» :هناونعو ةبرج نم يتيراعتلا ديعس وهلمعلا
٠)5(ادودرلا

. 18 ةطوطخم ،سمادغ ءاهقف ضعبل ينورابلا ىسيع بارجا )٦ (
.38 ،قبال ردسا )2(
1 ،قبانا ردسا )3( 4 - 3.
،ًاقباسروكذمردصم ،باتكلا اذه فلؤمل »ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصوا رظنا )4(

. 265 ص ،)ر 1331( ضوت ي ةرجحلا ةعبطلا ىلع لمعلا ١ط عط )5(
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باوج وه ةلثامم ةعيبط نم لمع لوأ نإف ،ةبرج ةريزجو بازمل ةبسنلابو
9 ت( يبعصملا ليعامسإ نب ىسيع يدهم يبا 7 نع ةباينلاب هبتك يذلا )1<)د 1
.يلولهبلا نسحلا يبأ نب يلع يبأ يكلاملا خيشلل »باوج« ىلع ًادر نيبازيملا
خيشلا اههجو يتلا تاماهتالا ضفرو ةيضابإلا ءارآلا نع يدهم وبأ عفاد هباوج يفو
خيشلا ةيضابإلا ءارآلا نع عافدلا ةمهم داق قحال تقو يفو .)2(ةيضابإلل يكلاملا
1 ت( دمحم نب فسوي هنباو يبعصملا مساقلا يبأ نب دمحم 1 8 عضوو .)3()ه 7
فلؤم اهراثأ ةلئسأ ىلع در اهدحأو ،ةنسلا تامجه ىلع دودرلا نم ًاددع لوألا

نأ ودبي يبعصملا باوج نمو .هيادرغ عماج بارحم يف تدجو لوهجم ينس
دولخو ،ةيؤرلا, ةلأسم ىلع ةيضابإلا ءارآلا ركذو ،ةلزتعم ةيضابإلا ربتعا لئاسلا

.منهج يف - اهوبكترا رئابك نع اوبوتي مل نيذلا - نيملسملا

نييرخأ نيتطقن شقانو ،ةلزتعمك نييضابإلا فينصت يبعصملا ضفر هدر يفو
ةيفرصلاو ةيوغللا ةلئسألا ىلع هتبوجأ ىطعأو منهج يف دولخلاو ةيؤرلا لوح
.)*(لكالا اهحرط يتل ةيوحنلاو

مل ينس نم كلذك ةهجوم رئازجلا ةنيدم نم ةلاسر ىلع يناثلا باوجلا ناكو
ةلزتعمك ،هتلاسر يف ،ةيضابإلا ىلإ راشأ ينسلا بتاكلا نأ رهاظلاو .همسا ركذي

يلعو رمعو ركب يبأ هركب مهمهتاو .ًاثلاث ًانيح ةضفاركو ،رخآً انيح ةقرامكو ،ًانيح

مث يلعو رمعو ركب يبأ ءامسأب اهب نوحضي يتلا مهتاناويح نومسي مهنأ معزو
ةديقعلا يبعصملا زجوي ،تاماهتالا هذه دنفي نأ لبقو ،ًاضيأ انهو .اهنوحبذي
.ةيابإلا

.128 ،ةيفاش ةلاسر ،بطقلا ؛19 ،تاقبط ،ينورابلا ءايركزوبأ )1(

132 ،سنوت يف ىرخألا لامعألا عم ةيرجحلا ةعبطملا ىلع باوجلا اذه عبط )2( .ه 1 
. 1-106

، 394 ،ًاقباس روكذم ردصم ،رمعميلعرظنا )3( 393 ، 391 ، 199- 2 0 0.

.قباسلا ردصملا )4(
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دمحأ ىلإ ةلوطم ةلاسر يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ هنبا بتكو
1( سلبارط يلاو ،اشاب 1 5 8  -  1 1 2 نأ ىوريو .ةيضابإلا ةداهش لوانتت )2 1(ئ 3
1 ةنس عقو ثدحلا اذه 1 5 اهتباتك ببس نأ يبعصملا ركذ هتلاسر ةمدقم يفو .ه 5
يف تالاحلا ىدحإ يف ةداهشب اولدأ ةبرج ةريزج نم نييضابإلا نم ةعومجم نأ وه
انلقلا راثأ امم ،لبقت ال مهتداهش نإ هل لاق ءاملعلا دحأ نكل ،اشاب دمحأ طالب
رداصملا ادمتعم ةداهشلا ةلأسم شقانو ةيضابإلا ةديقعلا ضرع كلذلو كابترالاو
.)*(ةيكلاماو ةبسلا

اذه ةطوطخم ،رشنلا ناكم الو خيرات هيلع ركذي ملو ،ىرخأ لامعأ عم لمعلا اذه رشن )1(
ً.اضيأ ةرفوتم لمعلا

، 1955سعا هع عج0حلةا0ع٠1 ع هعق0٦01٢ا0علء 00س» ٢ج1٦ًكا٢1٠ح لع ا,ل5اد -ررابماز )2( 4439،

. 7 ،ةطولخم ،نيينامعلا مهناربإل ةبرج ةريزج لهأ باوج و(

امك ةديقعلا اهسفن يه يبعصملا دمحم بارج يف تدرو امك ةديقعلاو
دمحم له ًافورعم سيل هنأ ىلع .يبعصملا دمحم نب فسوي هنبا دودر يف تدرو
دكؤملا نم مهنأ ألإ ؛قباس تقو يف تبتك اهنأ وأ ةديقعلا هذه بتاك وه يبعصملا

.)3(لبق نم ةروكذملا دئاقعلا ىدحإ تسيل اهنأ

فسوي نب دمحم ةطساوب بتك ةهباشم ةعيبط وذ لامعألا هذه نمً اددع نإ مث
،يخامشلا ديعس نب مساق لاثمأ نيرخاتملا نييضابإلا ءاملعلا نم .ريغو شيفطأ

.تيراعت نب ديعسو ،ينورابلا هللا دبعو
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سداسلا لصفلا
ةءاربلاو ةيالولا ماظن

ة٠اربلاو١الولاش

: ةيتآلا يناعملا ديفت »يلت« رذجلا نم ةقتشملا ةيبرعلا تاملكلا نإ
.اهنع الوؤسم رومألل ًايلوتم نوكي نا ،يلو - 1
.ةقالعلا ،ةلصلا ،ةيامحلا ،معدلا ،نوعلا ،ةياصولا ،ةيالولا,2
.)ةفالخلا( عباتدا ،٠الو«-3
.ريغلا ديب وه ام ىلع لوصحلا ،ىلوتما - 4
وأ ،لغبلا وأ ،داوجلا وأ ،لمجلا رهظ يلي يذلا جرسلا ءاطض هيلولا -5

.رامحلا

.)٦(بمفىلرت -6

،ةيالولاو برقلا وه ىلوألا سمخلا غيصلا هيف كرتشت يذلا ماعلا ىنعملاو
:ةيضابإلا تبتكلا ٠مهض٠يهو

. ) (نيملسملل رافغسالاو محرخلا برجر )أ

، 2 ةطوطخس ةيفرخل حش ،راطيبلا )1( 1 ،قالوب( برعلا نال ،روظنم نبا ؛11 3 0 ،)ه 7
. 9 -387/20

دبع رامع وبأ 41٤ ،ةطوطخم ،يحوكملا ؛ب4 ،فحت ،فلخي نمب ناميلس عيبرلا وبأ )2(
5 ،ةطوطخم ٠تالامجلا حرث ٠يفاكلا ة ،تالاؤس ،ةفيخ نب نامتع ،يفولل ؛ب 8
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. ) ()ناسللاب ءانثلاو نانجلاب بحلا ؛ناسللاب ءانثلاو نانجلاب دولا( )ب

. )2(ةاخاؤملاو ةدوملا )ج

.)3(ةينيدلا ةدوملا )د

. )4 (ةافاصملاو ةدوملا )ه

.)5(رافغتسالاو ةدوملا )و

. )6(هتعاطل عيطم ىلإ حراوجلاو بلقلاب ليملا )ز

.) (ةرخآلا يفو ايندلا هذه يف كسفنل هبحت ام ملسملا كيخأل بحت نأ )ح

. ) (هدو داقتعاو يلولا قحب مايقلا يلوت )ط

دقتعأ يننأ ىلع ،ةيبرعلاب ةيالولا ةملكل ةداع لمعتست يتلا يه ةدوملا ةملكو
تاباتكلا يف لمعتست امك ةيالولا ةملكل لماكلا ىنعملا يطعت ال ةدوملا ةملك نأ

ضغبلاو بحلا نم ةيرشبلا رعاشملا ىلع رطيسي ينيد بجاو يهف ؛ةيضابإلا
هذه يف ةيالولا ةرابع مدختست عقاولا اذه ساسأ ىلعو .مالسإلا ميلاعت بجومب
لصتت يتلا تابجاولاو ،نيملسملا نيب داحتالا ،ءاخإلا ،بحلا - ينعتل ةساردلا
.كلذب

روكذم ردصم ،يلاطيجلا ؛4 ،ةطوطخم ،ديحوتلا لئاسم ،ركب نب دمحأ ؛108 ،ةطوطخم =
، 2 ،ًاقباس 11.

1 ،ةرهاقلا ،ديحوتلا ةديقع ،عيمجنب ورمع )1( 3 5 .69 ،ه3
.64 ،)م 1353 ،ةرهاقلا( دحوتلا ةديقع حرش ،يخامشلا )2(

.83 قبالا ودعلا )3(
.2 ،ةطوطخم ،تاباوج ،باهولا دبع نب حلفأ مامإلا ؛48 قبالا ردصملا )4(
.2، دصملا) 5(
.69 ،ًاقباس روكذم ردصم يخامشلا ؛10 ،ةطوطخم ،نيتملا ةبخن ،يتالتلا )6(
1 ،ةرهاقلا( ديحوتلا ةديقعحرش،يتالتلا )7( 3 5 .69 ،)ه3
.5 ،ةطوطخم ،صيصختلا باتك ،يدنكلا هللا دبع نب دمحأ )8(
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يأ ةيالولا سكع نع ريبعت يهف ،ةءاربلا ،ىرخألا ةيبرعلا ةملكلا امأ
:يلي امع ريبعتلل ةيضابإلا تاباتكلا يف تلمعتسا دقو .نامرحلا

.)٦(رفاكلل ةنعللاو متشلا بوجو-أ

. )2(ةوادعلاو ةذبانملا - ب

. )2(ناسللاب متشلاو بلقلاب ضغبلا - ج

. )4(هضغب داقتعاو ،هثدحو ودعلا نم يربتلا - د

ىلع ةلالدلل ،ةءاربلاو ةيالولا ،نيتملكلا نيتاه ةيضابإلا ءاملع لمعتسا دقو
.رافكلا نمو نيملسملا مهناوخإ نم نينمؤملا فقوم

اذإف .)ظفحتلا( /،فوقولا يه ةءاربلاو ةيالولاب قلعتت يتلا ةثلاثلا ةرابعلاو
نع عنتمي نأ هيلع ناك ،هناميإ وأ ام يصخش لامعأل ةبسنلاب ًانقيتم نمؤملا نكي مل

فقوم ىلإ لصي ىتح هناميإو هلامعأ نم نيقي ىلع حبصي نأ ىلإ هيلع مكح رادصإ
.)^(ةءاربلا امإو ةيالولا امإف ،هنم ددحم

لوقلا نيب نيدلا يف قفاوتلا ةيالولا ينعت ،ةيضابإلا ءاملع ضعب دنعو
ًاعيطم نوكي يذلا كاذ وه نينمؤملا نم ةيالولا قحتسي يذلا صخشلاو . )^(لمعلاو

،ةينيدلا تابجاولا عيمج متيو ةحلاصلا تافصلا عيمجب فصتيو ،ةلماك ةعاط هلل
قفاوتلا نأ نودقتعي نيرخآ ءاملع كلانه نأ ىلع . ) (تامرحملا نع عانتمالابو
.ةيالولا قاقحتسال هل فاك نيملسملاو صخشلا نيب يظفللا

5 ،تالاهجلا حرش ،رامعوبا )1( ، 1 ًاقباس روكذم ردصم ،يلاطيجلا ؛ب9 11.
.48 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )2(

.ب5 ،غحت ،فلخي نب ناميلس )3(
.5 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يدنكلا )4(
.47 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )5(
5 ،ًاقباس روكذم ردصم ،رامع وبأ )6( ،ينالجراولا ؛7 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يدنكلا ؛ب8

.ةطوطخم ،ليلدلا
.347 ،قراشم ،يملاسلا ؛7 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يدنكلا )7(
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ايو :ةيلاتلا ةينآرقلا ةيآلا ساسأ ىلع يملالا مب مدقت يذلا يأرلا وه اذه
الو نقرسي الو ًائيش هللاب نكرشي ال نأ ىلع كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ يىنلا اهيأ
الو نهلجرأو نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيتأي الو ،نهدالوأ نلتقي الو نينزي
ةجحو )٦(هميحر روفغ هلا نإ ،هلا نهل رفغتساو نهعيابف فورعم يف كنيصعي
طقف ةيهفشلا نهتقفاوم ساسأ ىلع ءانلا ءالوهل رفغتسي نأ هيبن رمأ هلا نأ يملاسلا
. )2 (نهلامعأ ىريل رظتني نأ هل سيل هنأو  ،ه العأ درو امل

ةروكذملا ةثالثلا ميهافملا عم مجسني يذلا لمعلاف ،يضابإلا بهذملل ًاقفوو
لصي نأ ذنم لوصألا كلتل ًاقفو فرصتي نأ هيلعو ؛درفلا ىلع ًابجاو لكثي ٠الءأ

دنع ةرشع ةيناثلا نسو ،روكذلا دنع ًابيرقت ةرشع ةسماخلا نم يأ( غمدا نس
.)3()ثاإلا

دقو .ةيضابإلا ةديقعلا ىسأ زربأ دحأ ةءاربلاو ةيالولا اموهفم لكشيو
بتكلا نم ديدعلا نأ امك ،عوضوملا اذهل ًاريبك ًامامتها ةيضابالا دملع صصخ
.)»(اذه ةءاربلاو ةيالولا ماظن حرشل هلوح تبتك

ليصفتب نيعوضوملا نيذه ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا تايبدألا جلاعت ملو
ةسارد ضرع لمع لوأ ناف ،ةقدلا هجو ىلعو .ةرجهلل عبارلا نرقلا ةياهن ىتح مات
يبأل )2(»ةنونكملا رهاوجلاو ةنوزخملا فحتلا باتك« وه صرلا اذهل ةقسنم

1 ةسا )1( 2 /6 0.
.347 ،ًاقباس روكذم دصم ،يملالا )2(

.7،ديحوتل؟ةهيقع(حرش،يخامشلا 32٤عضرلا،ينرانجلا )3(
باتك« و ،يمدكلا دمس نب دمحا درعس يبأل »عماعسالا باتك« ،لاثملا ليبس رع كلانه )4(

ثقاني مل ةيضابإلا؛ةديقعل؟ ين فلؤم هرجور^م: يدنكلا هللا دبع نب دمحأل ىمصختلا
ناك دقو ديحوتلل ةيسسألا هرنبلا نم ًاسو ربتمي ماظنلاو ،ىرخلب وأ ةكألد عرضوملا
.ةساردلا نم ناجملا اذه يف ارسممأ نيللا نيضابإلا نيفلؤملا لق نم رلرمتدب جلاعي

، 72/1ى.5. ،باتكلا اذه بتاكل »ةديهجلا ةيضابإلا ىدطرسا فصر« رظنا )5( ( 15)  ، 1 -
. 73
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1 ت( يتازملا فلخي ن ناميلس عيبرلا 0 7 8 /4 7 ًاماكحأ كلانه نأ ىلع .)1
لامعأ نأ امك ،عيبرلا يبأ لبق ةيضابإلا تايبدألا يف عوضوملا اذه لوح تردص

ةمئألا نع ةنودملا ءارآلا يف عوضوملا اذه لوح ةعزوم داوم تتض ريسلا
.ىلوألا ةعبرألا نورقلا ءانثأ ءاملعلاو نييضابإلا

:ةيالولا دعاوق

هللا ةينادحوب داقتعالا عم مجسنت امهالوأ ناتيساسأ ناتيحان ةيالولا ماظنل
: ةيلاتلا سسأل اب ناميإل ا نودب ةلماك نوكت نأ ،ةيضابإل ا دنع ،نكمي ال يتلا )ديحوتلا(

.) (هيهاون بنجتو ،هرماوأ ةعاط يأ ،هلل ةالولا -أ

. )ةلمجلا ةيالو( ماع هجوب نيملسملا عيمجل ةيالولا - ب

.ةنجلا لهأ نم مهنأب نآرقلا يف مهيلع صوصنمللو نيموصعملل ةيالولا - ج
.)2(ًاكرشم ناك اهلمهي وأ ةيالولا نم هجولا اذه لهاجتي نمو

نيب ةلدابتملا قوقحلا نم ًاءزج لكشت ةيالولا نأ وه يناثلا هجولاو
. )٥(نيقفانم هنولمهي وأ يمازلإلا بجاولا اذه نولهاجتي نيذلا دعيو . )3(نينمؤملا

عوضوملا اذه اوشقان نيذلا نيفلؤملا ةيبلاغ نإف ،لوألا هجولا ىلإ ةدوعلابو
:ةيلاتلا ثالثلا اياضقلا اولوانت

ىرخأ ةيحان نم كلانهو .هيهاون بنجتو هرماوأ ةعاط يأ ،هلل ةيالولا -1
٠ )5(مهل هتيامحو هشا نم معدو ،مهل ةياده اهنأب رسفت يهو نينمؤملل هللا ةيالو
ريغتب نينمؤملل هللا ةيالو ريغتت له : ةيهقفلا ةلأسملا اهلوح تأشن يتلا ةيضقلا يهو

-338 ،قراشملا ،يملاسلا ؛40 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )1( 337.
-64 ،ًاقباسروكذمردصم ،يخامشلا ؛5 ،ًاقباس روكذمردصم ،يلاطيجلا )2( 65.

3 ةبوجألا ،باهولا دبعنبحلفأ )3( - 2.

.72 ،ديحوتلا ةديقع ،عيمجنب ورمع )4(
-337 ،ًاقباسروكذمردصم ،يملالا ؛39 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )5( 338.
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نينمؤملل هللا ةيالو نأب نويبهولا نويضابإلا لاقو ؟أوسألا وأ لضفألا ىلإ مهلامعأ
. )٦ (ةقلطم مهلامعأب هتفرعم نأل ،ريغتت ال ةتباث رافكلا نم هتءاربو

II- ءانبألاو فالسألا نجلاو ،سنإلا ،ماع هجوب نيملسملا عيمجل ةيالولا،

نم نينمؤملا عيمج لمشي اذهو .نيعم صخش صيصخت نود ،ةمايقلا موي ىلإ
،لبقتسملا يفو رضاحلا تقولا يف نينمؤملاو ،ةيضاملا روصعلا لك يف بوعشلا

.ًانج مأً اسنإ اوناك ءاوس

I I I- هللا لسرو ،ءايبنألاو ،ةكئالملا مهو ؛بنذلا نم نيموصعملل ةيالولا،
لمشت امك ،)2(فصولاب وأ ،مسالاب نآرقلا يف نوروكذملا ،نورخآلا هللا ءايلوأو
مهركذ امك »بنذلا نم نوموصعملا« و .)د(هللا لوسر مهل عفش نيذلا كئلوأ
:مه ،ةنجلا مهدعوو ،مهيلع هللا ىنثأو ،نآرقلا

نيب هعمجل دمحمو مدآ اميس الو ،ماع هجوب هللا لسرو ءايبنألا عيمج )1
.)٩(ةلاسرلاو ةوبنلا

ندجتلوو ... :ةيلاتلا نآرقلا تايآ يف نوروكذملا نابهرلاو ةنهكلا )2
ًانابهرو نيسيسق مهنم نأب كلذ ىراصن انإ اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقأ
عمدلا نم ضيفت مهنيعأ ىرت لوسرلا ىلإ لزنأ ام اوعمس اذإو نوربكتسي ال مهنأو

امو هللاب نمؤن ال انل امو .نيدهاشلا عم انبتكاف انمآ انبر نولوقي قحلا نم اوفرع امم
اولاق امب هللا مهباثأف نيحلاصلا موقلا عم انبر انلخدي نأ عمطنو قحلا نم انءاج
. )2(»نينسحملا ءازج كلذو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج

1 ،ةطوطخم ،زجوملا ،رامع وبأ )1( 9 7 - 4 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؛191 2 ناكو ،2/
.مدقت ام عجار .نييبهولا يأرلً اسكاعمً ايأر نوري راكنلا

6قباسلا ردصملا )2( .5 ،دعارقلا ،يلاطيجلا 4٤

/3 ،ةينرنلا حرش ،هسفن ردصملا )3( .اهيلي امو 2 
.5 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )4(

-85 /ةدئاملا )5( 8 2.
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ةيآلا يف مهركذ درو دقو ؛)سسفا يف نومئانلا ةعبسلا( فهكلا باحصأ )3
انل ءيهو ةمحر كندل نم انتآ انبر اولاقف فهكلا ىلإ ةيتفلا ىوأ ذإ ...و: ةيلاتلا
مهبرب اونمآ ةيتف مهنإ قحلاب مهابن كيلع صقن نحنو مث .)1 (»ادشر انرمأ نم
نل ضرألاو تاومسلا بر انبر اولاقف اوماق ذإ مهبولق ىلع انطبرو ىده مهاندزو
. )2(ًاهلإ هنود نم اوعدن

1 تايآل ا ،جوربلا ةروس يف هللا مهنع ملكت نيذلا دودخأل ا باحصأ )4 1 -4.

امل سنوي موق الإ ...و :ةيلاتلا ةيآلا يف مهركذ درو دقو ،سنوي لهأ )5
. )3(»نيح ىلإ مهانعتمو ايندلا ةايحلا يف يزخلا باذع مهنع انفشك اونمآ

نيدجاس ةرحسلا يقلأوو يلي امك نآرقلا يف اوركذ نيذلا نوعرف ةرحس )6
.)؟(»نوراهو ىسوم بر ،نيملاعلا برب انمآاولاق

ةنيدملا ىصقأ نم ءاجوو ةيلاتلا تايآلا يف هركذ درو يذلا راجنلا بيبح )7
نودتهم مهو ًارجأ مكلأسي ال نم اوعبتا نيلسرملا اوعبتا موق اي ،لاق ىعسي لجر
نمحرلا ندري نإ ةهلآ هنود نم ذختأا نوعجرت هيلإو ينرطف يذلا دبعأ ال يلامو
تنمآ ينإ نيبم لالض يفل ًاذإ ينإ نوذقني الو ًائيش مهتعافش ينع نغت ال رضب

يبر يل رفغ امب نوملعي يموق تيل اي لاق ةنجلا لخدا ليق نوعمساف مكبرب
.)2(»نيمركملا نم ينلعجو

نم نمؤم لجر لاقو ...وهنأب نآرقلا يف فصو دقو ،نوعرف لآ نمؤم )8
.)ه(ههذاميإ متكي نوعرف لآ

.10 /فهكلا )1(

-14 /فهكلا )2( 13.

.98 /سنوي )3(
.20 1-122 رعألا )4(

-27 /ي )5( 20.

.28 /رفاغ )6(
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:نه نآرقلا يف هللا نهب ىصوأ يتاوللاو ،تاموصعملا ءاسنلاو

انمحرتو انل رفغت مل نإو انسفنأ انملظ انبر الاقو مدآو يه رشبلا مأ ءاوح )1
. )3 (»نيرساخلا نم ننوكنل

.ميهاربإ ةأرما ةراس )2
.بويأ ةأرما ةمحر )3

.ميرم مأ ةنح )4

.انحوي مأ ةنم )5

.نوعرف ةأرما ،ةيسآ )6

.فسوي ةأرما ءاخيلز )7

.ىسيع مأو نارمع تنب ميرم )8

.)٤(دمحم يبنلا ةجوز ةشئاع )9

ةيالو وأ صاخشألا ةيالوب فورعملا وه ةيالولا ماظن نم يناثلا هجولاو
ثيداحألاو )*(نينمؤملا نيب ةلدابتملا قوقحلا نم ًاءزج ربتعت يهو ؛نيصوصخملا
وعدت يتلا ةينآرقلا تايآلا ىلإ ةفاضإلاب ،هتباحص نع راثآلاو ،يبنلا نع ةيلاتلا
لوقلل ةيضابإلا ءاملع اهدمتعا يتلا ةلدألا يه )رارشألا لازتعا ىلإ نيملسملا
.صاخشألا ةيالو بوجوب

،هلل عنمو ،هلل ىطعأو ،هلل ضغبأو ،هلل بحأ نم« :لاق يبنلا نأ ىوري )1
. )^(»ناميإلا لمكتسا دقف

- 4 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا رظنا ليصاغتلا نم ديزمللو .23 /فارعألا )1(  3 / ،بطقلا ؛2
-234 ،ديحوتلا ةديقع حرش  17 0.

.343 ،قراشم ،يملاسلا )2(

1 /ةبوتلا )3( 1 .13 ءاسنلا /6 ؛فاقحألا /11 ؛4

5 ،ننس ،دواد وبأ )4( 2 3 / 2 ننس ،يذمرتلا ؛2 2 3 4 دنم ،لبنح نب دمحأ ؛9/ 3 0 /1،

. 4 4 0  ٠4 3 9
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ثعبيو هدحو توميو هدحو يشمي ،رذ ابأ هللا محر« :فلي لاقو )2
.)٦(،هدحو

اننظو اريخ هيف انلًقاريخ هيف انملع نما : لاق باطخلا نبا ًارمع نأ ىوري )3
. )2(»هنم انأربت وً ارش هيف اننظوً ارش هيف انلقً ارش هيف انملع نمو هانيلوتو ً اريخ هيف

،هرطفأ ال راهنلا تمص ول هللاو :لاق رمع نب هللا دبع نأ ًاضيأ ىوريو )4
يبلق يف سيلو تومأ موي تمو ،هللا ليبس يف يلام تقفنأو ،همانأ ال ليللا تمقأو
ًادامتعاو .)3(»ًائيش كلذ ينعفن ام ،شا ةيصعم لهأل ضغبو ،للا ةعاط لهأل بح
ةيالو نأ ىلع ليلدلا ةيضابإلا ءاملع مدقي ،ةروكذملا ثيداحألا هذه ىلع
.)*(يمازلإ بجاو صاخشألا

:)5(يهو ةيلاتلا لاوحألا يف ةيالولا ءرملا قحتسيو

بسانت ةقيرطب - يجراخلا هرهظمل ةبسنلاب ىتح - كلسو فرصت اذإ - ا
.نينمملا

.ةينيدلا هتابجاوب همايقل ةبسنلاب ةيضرملا رابخألا الإ هنع عمست ال - ب

كلذ نع هاريو هعمسي امب هبلق يف ًاعنتقم نوكي نأ بجي نمؤملا - ج
.صخشلا

.يضابإلا بهذملا ءارآ عم ةمجسنم هؤارآ نوكت نأ -د

: هنأ ظحول اذإ نينمؤملا نم ةيالولا قحتسي صخشلا نإ

، 606 »دمحم ةايح« ،مويغ رظنا )1( نيرخآو اقسلا قيقحت ،ةيوبنلا ةريسلا ،ماشه نبا ؛1967
. 524/2

.92/2 ،دنسملا ،بيبحنب عيبرلا )2(
، 407 ،لينلا حرش ،بطقلا )3( 9.
1 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا )4( 2 -12 دعاوقلا ؛اهيليامو 2/ 11.
باتك ،يدنكلا 17٤ ،دعاوقلا ،يلاطيجلا ؛72 ،ديحوتلا ةديقع حرش ،يخامشلا )5(

-8 ،صيصختلا 7. ٠٠
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نيملسملا عم قافو ىلع هنأ ةرهتشم ةروصب ةيصخشلا ةربخلاب فرع )1
؛ًالعفو الوق )ةيضابإلا(

؛صالخإب ةينيدلا هتابجاوب موقي هنأ ةرهتشم ةروصبً افورعم ناك اذإ )2

نيصخش ةداهشل ًاقفو ةينيدلا هتابجاوب همايقب صلخم هنأب ًافورعم ناك اذإ )3
؛نيلدع

كلذب دهشي نأب ةينيدلا هتابجاوب مايقلا يف صلخم هنأ ًافورعم ناك اذإ )4
هنع فرعي صخش لكو . )٦ (ًاقيقر وأ ةأرما دهاشلا اذه ناك ولو ىتح ،لدع صخش
.نينمؤملا نم ةيالولا قحتسي هالعأ ةروكذملا طورشلاب ءافولا

: ةيالولا نم مسقلا اذه عم مجسنت ىرخأ ءازجأ ةعبرأ ًاضيأ كلانهو

ةقحلا ةيمالسإلا ميلاعتلا نورشني نيذلا ةيضابإلا ةمألا ةداقو ةمئألل ةيالولا-أ
عيمج ىلعو ،مهدالب لهأ ىلع ةيمازلإ ءالؤهل ةيالولا .ةفئازلا ميلاعتلا نوضفريو
ىلع نوفورعم مهنأل ةيالولا نوقحتسي مهف ؛مهب نوعمسي نيذلا نيرخآلا نيملسملا
ال ةيالولا هذه لثم .هنع عافدلاو حيحصلا نيدلا رشن يف مهطاشنب عساو قاطن
ءاملعلا كئلوأل ًاقفوو . )2(سانلا نم ريبك ددع مهيف ملكت اذإ ىتح اهرييغت نكمي
اولظي ال نأ يغبني »روهظلا كلسم« /»روهظلا ةلحرم« ةمئأ نأب نولوقي نيذلا
ةيضابإلا رداصملاو .)3(ًاضيأ ةيالولاب اودصقي نأ بجيف ،نينمؤملا ىدل نيلوهجم
. )٩(روهظلا كلسم ةمئأ نم ةيلاتلا ةمئاقلا ركذت

.لوألا ةفيلخلا ،يميتلا ةفاحق يبأ نب ركب وبأ - 1

.يناثلا ةفيلخلا ،يدع ينب نم باطخلا نب رمع - 2

.4 ،ريس ،ينايسولا ؛228 ،ريس ؛72 ،اقباس روكذ ردصم ،يخامشلا )1(

1دعاوقلا ،يلاطيجلا )2( 3 ،ةينونلا حرش ؛9 5 /2.

-36 ،قباسل ردصملا )3(  35 / 2.

3 ،قبالا ردصملا )4( 6 / .201 ،تالاؤس ،يفوسلا ؛2
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هبش يبونج يف ةيضابإ ةلود لوأ سسؤم ،يدنكلا ىيحي نب هللادبع-3
.تومرضحو نميلا - ةيبرعلا ةريزجلا

ةيضابإلا ةلودلل مامإ لوأ ،يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ - 4

.)سنوتو ايبيل( ايقيرفإ يلامشيف

،ترهات يف ةيضابإلا ةلودلا سسؤم ،يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع -5
:هؤافلخو

.باهولادب نبا -6

.باهولا دبع نب حلفأ - 7

.حلفأ نب دمحم - 8

.دمحم نب فسوي 9

يف ةيضابإلا ةلودلا مامإ دوعسم نبىدنلجلا فيضي نم ءاملعلا نمو
.)1(نامع

.لداعلا ناطلسلا وأ ،لداعلا مامإلل ةيالولا-ب

مكح ىلع مهنودعاسي نيذلا لامعلاو ،ةالولا ىلإ اههيجوت بجي ةيالولا هذه
،ةيضابإلا تاباتكلا يف فرعت يهو .مهل نيعضاخلا نيملسملا عيمج ىلإو ،دالبلا
دالب لك يفف .) ()ةمصاعلا ةضيبلا ينعت ثيح( »ةضيبلا ةيالوب ،ةينقت ةروصب
نوصويو ،يبنلا عرش نوعبتيو ،نآرقلا ميلاعت قفو نوريسي نيذلا كثلوأ اهمكحي
،بارغألا دض الو ،مهبراقأل نوبصعتي الو ،عدبلا نوضفريو ،ةنسلا ةسراممب
لكو ،»ناسحإلاو لدعلا راد« مهدالب ىعدت نأ بجيو ؛ءايلوأ اوربتعي نأ بجي
. )3(ةيالولا قحتسي دالبلا كلت يف صخش

1 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا)ا( 9 - 18.
.72 ،ديحوتلا ةديقع ،عيمج نب ورمع ،6 ،قباسلا ردصملا )2(

-6 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يلاطيجلا )3( 8 ،ةينونلا حرش ؛7 /2.
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مهل قح يه ؛نيكرشم اوناك نأ دعب مالسإلا اوقنتعا نيذلل ةيالولا -ج
نم ءاملعلا نمو .هللا لوسرً ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال هنأب ناميإلاو مالسإلا مهلوبقل
نع رظنلا فرصب )٦(نيرئاجلا ماكحلا نم هتءارب نلعي نأ مالسإلا قنتعم ىلع طرتشي
ملسملا حضوي نيح الإ ،يضابإ وأ فلاخم ملسم يدي ىلع مالسإلا قنتعا هنأ
دقف كلذ عمو ،ءىطخم ،)فلاخملا ملسملا يأ( هنأ مالسإلا قنتعمل ضراجملا
. ) (هسفن اطخلا مالسإلا قنتعم ىنبت

اذه يفو .نييضابإ اوحبصأو ةئطاخلا مهئارآ نع اوعجر نيذلل ةيالولا-د
:دارفألا نم ناعون مسقلا

.ةماع وأ ،نودلقم مهنأ يأ ،مهنيد يف ءاملعلا نوعبتي نيذلا كثلوأ )ا
يتلو وه مكيلو مكنم دحاو انأ« : اولوقي نأو اوبوتي نأ نيدلقملا نم بولطملاو
. )3(يضابإلا عمتجملا يفً اوضع حبصي كاذب ،يودع مكزدعو

وأ ةيعرش اياضق صوصخب ةلقتسم ماكحأ ذاختا ىلع نورداقلا كتلوأ )ب
اهدعي نأو ،ةئطاخلا هئارآ لك نم بوتي نأ دهتجملا ىلعو ؛نودهتجملا يأ ،ةيهقف
. )٩(ةقحلا دئاقعلا قانتعا ىلعً ادكؤم ،اهنع هعجارتً انلعم ،ًادحاوً ادحاو

نأو هعدب يف هوعبت نيذلا كئلوأب لصتي نأ ةعدب رشن يذلا ،عدتبملا ىلعو
يضابإلا عمتجملا يف ًاوضع لبقي كلذ لعفي نأ دعبو ؛اوناك امثيح هتبوتب مهملعي
.)*(آيلوو

:لافطألا ةيالو وه عوضوملا اذه يف ريخألا مسقلاو )ه

عيمجل نإ اولاق ةثجرملاف .ةيضقلا هذه لوح ةضقانتم ءارآ انه ىورتو

.9 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا ؛73 ،ةديقعلا حرش ،يخامشلا ؛73 ،ةديقعلا ،عيمجنبا )1(
.9 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا ؛73 ،ًاقباس روكذمردصم ،يخامشلا )2(
..10 ،قبالا رسا )3(
1 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا )4( 2- 1 1 -70 ،تالاؤس ،يفوسلا ؟9 ،دعاوقلا ٤ 2/ 68.
.10 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )5(
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لاقو .)؟(لبج نب ذاعم يباحصلا يأر ًاضيأ وه انهو ،ةيالولا يف قحلا نيرصاقلا
لافطاف .مهئابآ ةلماعم نولماعي لافطألا نأ ،جراوخلا نم عرف مهو ،ةيرفصلا
راكنلا ىدل دئاسلا يأرلاو ؛)^(مهنم ةءاربلا نيملسملا ىلعو ،رافك مه رافكلا
يأرو .دشرل نصنوغلبي امثير .نيرصاقلل ةبسنلب فوقولا« وه نيسحلا نب دمحأ و
ةبسنلاب »فوقولا« و نينمؤملا ءانبأ نم نيرصاقلا ةيالو وه ةيضابإلا نم ىقبت نم
هذه نأشب قيرف لك اهمدق يتلا ةلدألاو ججحلاو )3(نيكرشملاو رافكلا لافطأل
. ) (ةيضابإلا رداصملا يف ةحورشم ةلاسملا

:)5(اذإ نينمؤملا ءانبأ نم رصاقلل ةيالولا قحتو

.يضابإ نبا هنأ فرعي نيح يا ،دلاولا ةؤبأ تدكأت )أ

ديكأت نأ لوقي نم ءاملعلا نمو ؛دلولا روضحب »ينبا اذه« بألا لاق وأ )ب
.لدع لجر نم ةداهشب كلذ .معد.بجي ؛فاك ريغ ةوبألل بألا

.نيقوثوم صاخشأ ةداهشب »يلول« دولوم دلولا نأً افورعم ناك وأ )ج

ضعب ضراع دقو .هتدلاو ةلاح ةجيتن ةيالولا ثس ةيالولا تحت ةأرما دلو □
.طقف دلاولا نم ألإ ثروت ال ةهالولا ةلاح نإ اولاقو يأرلا اذه ءاملعلا

ءانبألاو ؛مالسإلا يف اهدالوأ لخدت كرشلا نم مالسإلا قنتعت يتلا مألا نأ □
رئارحلا ءاسنلا ءانبأ ىلع هتاذ ءيشلا قبطنيو .ةيالولا يف مهقح يف مهتدلاو نوعبتي

.قيفرلا نم نجوزت اذإةيالولا ةلاحيف

ةيالولا قح نباللف ،»فلاخمو« يلو ،نيصخش لبق نم دلو قتعأ اذإ •
.يضابإلا هكلام ةلاحلً اقفو

2 ،ةينونلاحرش ،يلاطيجلا )1( 6 - 2 4 /2.

191 ،لصفلا ،مزحنبا )2( /4.
-20 ،ةطوطخم ،ةثكانلا ىلع درلا ،حتف نب سورمع )3(  19.
- 331 ،تالازس ،يفوسلا )4( 330 ، 3 1 0 - - 26 ،ةيوتا حرش ،ي(اطإجل ؛301  2 4 /2.
-27 ،قباسلا ردصملا )5( -16 ،دعاوقلا ؛26  15.
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اوعنتمي نأ نينمؤملا ىلعف ،رخآلا نود ،ًايلو دلولا يدلاو دحأ ناك اذإ •
.دشرلا نس غلبي نأ لبق هنم فقوم يأ ذاختا نع

رثأتي ال ةيالولاب دلولا قح نإف ،هنبا ةدالو دعب دتراو ًايلو دلاولا ناك اذإ •
.»فكلا« وه هئانبأ وحن نينمؤملا فقومف قفانم ىلإ بألا لوحت اذإ امأ ؛كلذب

ةلاح يف مهرابتعا بجي ،دشرلا نس نيفلاخملا نيملسملا ءانبأ غلبي نيح •
ةلاح ىلإ مهتداعإ بجت هنإف نوميقتسم مهنأ كلذ دعب تبث ام اذإو ؛»فوقولا«
.مهنم اولصنتي نأ نينمؤملا ىلع ناك كلذ تبثي مل اذإو ؛ةيالولا

. )^(ةيالولاًباعتمتم ىقبي هتلوفط ءانثأ هلقع دقفي يذلا لقاعلا ريغ صخشلا □

:ةءاربلا دعاوق

يف ليصأ ءزج وه ،تاذلاب ةيالولاك ،مالسإلا يف ةيمازلإ ةءاربلا نأب لوقلا
غولب روف ةءاربلا لوصأل ًاقفو اوفرصتي نأ نينمؤملا ىلعو .ةيضابإلا ةديقعلا بلص
ةينادحوب ناميإلا عم قفتي امهلوأ ،ًاضيأ ناسيئر ناهجو كلذلو .)^(دشرلا نس
: نم فلأتيو ،هللا

I( وأ ،ءايحأ ،نيفورعم ريغ مأ اوناك نيفورعم ،ًامومع نيرفاكلا نم ةءاربلا
.)؛(ةلجلا ةءاربب ةيضابإلا تاباتكلا يف فورعم اذهو .ًانج وأ ًاسنإ ،تاومأ

II( ديعولا لهأ ةءارب وأ ،ةقيقحلا ةءارب) نم ةءاربلا ةريخألا هذه ىنعمو ،)3
اولصنتي نأ نينمؤملا ىلعف ؛منهج وه مهريصم نأ نآرقلا صن نيذلا ديعولا لهأ
:مهنم ءىربتملا يلي اميف ركذنو .)^(منهج لهأ نم مهنأب نيدقتعم ،ءالؤهنم

.16،دعاوقلا يجلا )1(

8 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا )2( / .23 ،دعاوقلا ؛2

9 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؛341 ،قراشم ،يملاسلا ؟9 ،صيصختلا ،يدنكلا )3( ؛2/

.75 ،ةديقعلا حرش ،يخامثلا

.75 ،ديحوتلا ةديقع ،عيمجنبا )4(
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مهانذبنف هدونجو هانذخأفو :هيف هللا لاق دقو ،نوعرف ديأ يذلا ،ناماه )1
اولخدا ةعاسلا موقت مويو ًايشعو ًاودغ اهيلع نوضرعي رانلا ...وو) (»ميلا يف
. )2(» . . .باذعلا دشأ نوعرف لآ

ةئف نمهل ناك امف ضرألا هرادبو هب انفسخفو هنع هللا لاق يذلا نوراق )2
.)3(»نيرصتنملا نم ناك امو هللا نود نم ،هنورصني

.)م(»ىغط هنإ نوعرف ىلإ بهذاو هنع هلا لاق دقو نوعرف )3

جاح يذلا ىلإ رت ملأو :ةيلاتلا نآرقلا تايآ يف هركذ درو دقو دورمنلا )4
انأ لاق تيميو يحي يذلا يبر ميهاربإ لاق ذإ كلملا هللا هاتآ نأ هبر يف ميهاربإ
برغملا نم اهب تأف قرشملا نم سمشلاب يتأي هللا نإف ميهاربإ لاق تيمأو يحأ
.)2(»نيملاظلا موقلا يدهي ال هللاو رفك يذلا تهبف

ةأرما اورفك نيذلل آلثم هللا برضو :امهيف هللا لاق ،طولو حون اتجوز )5
امهنع اينغي ملف امهاتناخف نيحلاص اندابع نم نيدبع تحت اتناك طول ةأرماو حون

.)٥(»نيلخادل عم رانلا الخدأليقو .ًائيشهللانم

اهزيم دقو ؛ةددهملا يه نآرقلا يف ةدراولا تايصخشلا هذه تناك دقل
شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا فاضأ مث . )^(ديحوتلا ةديقع يف عيمج نب ورمع

.)ه(نرخآأس

.40 /صصقلا )1(

.47 /رفاغ )2(
.)82(77-83/صقلا)(

، 43 /هط )4( 24.
.58 /ةرقبلا )5(
1 /ميرحتلا )6( 1 - 10.
-76 ،ديحوتلا ةديقع ،عيمجنب ورمع )7( 75.
-278 ،ديحوتل ةديقعحرش،بطقلا )8( 269.
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عيرأ انه زيمتتو .صاخشألا ةءارب ،دارفألا نم ةءاربلا وه يناثلا هجولاو
:تاعف

: ناتف ءالؤهو ،نينمؤملا ىدل ةئيسلا هلامعا رهتشت صخش لك نم ةءاربلا - 1

بادعلايو ايندلا هذه يف دحلاب بقاعت يتلا يه ةريبكلاو .رئابكلا وبكترم )أ
ضعب يه ،ودعلا ماما رارفلاو ،رمخلا برشو ،ىنزلاو ،ةقرسلا .ةرخآلا يف
.)3(رئالا

ةعداخملاك بونذلا نم رئاغصلا باكترا ىلع نورصي نيذلا نم ةءاربلا )ب
هنذإ نودب قيدص نم ءيش ذخأو ،تايبنجألا ءاسنلا ىلإ ةوهشلا رظن ،يذؤت ال يتلا
كلانه نكلو ةددحم ريغ بونذلا رئاغص نأ برغملا يف ةيضابإلا يأر يفو .) (خلا
نأ نينمؤملا ىلع يغبني كلذلو .ثيداحألاو نآرقلا اهددح يتلا يه ةفورعم رئابك
اهراركتب رئابك حبصت بونذلا رئاغصو . )2(رئابكلا بنجتل بنذ لكل اوهبنتي
.بنذملا نم ةءاربلا اونلعي نأ نينمؤملا ىلع متحي ام اذهو ،) (لصاوتملا

: ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف ثدحت صاخشألا نم ةءاربلاو

.) (ةريغص-بأكترا ىلع زصأ وأ ،ةريبك بكترا هنأ صخشلا فرتعي نيح )أ
نيملسملا ًاربتعم ،حيحصلا هلا نسد يه ةثطاخلا هءارآ نأ صخشلا ربتعي نيحو
.)8 (نيكرشم هنوفلاخي نيذلا

بونذلا ىلع رمع وأ ؛ةريبكلا بكترس ًاصخع نمؤملا ىلوتي نيح )ب

.ةيوناثلا

-278 ،قراثم ،يملاسلا )1( 26 9.

.379 ،قباسلا ردصملا )2(

6 ،تالاهجلا حرش ،رامعوبأ )3( 5- 1 6 .12 ،ةطوطخم ،تئاقح ،يداربلا ؛ب4
.380 ،ًاقباس روكذم ردصج ؛يملالا )4(

3 ،ةينولا حرش ،سيجلا )5( 4 - .33 ،دعاوقلا ؛33

.هغن ردصملا )6(
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ىلع ضرفت ةءاربلا قحتسي ام ًاصخش نأ ىلع نيلدع نيصخش ةداهش )ج

نب رباج ،ذيفنتلا عضوم هعضوو ،هب لاق أدبملا اذه .هنم ةءاربلا اونلعي نأ نينمؤملا
.)3(ةيضابإلا ةمئأ لوأ ،ديز

،كلذ سكع رمألا يلي ؛نمؤملا نم ةءاربلل يفكت ال دحاو صخش ةداهش نإ
هماهتا ديأت عطتسي مل اذإ دهاشلا كلذ نم لصنتلا ىلإ نينمؤملا وعدت اهنأ يا

بكترا رخآً ايلو نإ يلو لاق ام اذإف اذكهو . )2(لدع رخآ صخش ةداهشب نمؤملل

كلذكو .)ءاهلا رسكب( مهئملا نم ةءاربلا اونلعي نأ نينمؤملا ىلع ناك ةريبك
ىلع مهنم ةعؤمجم لب ال صخش مدقأ ام اذإ ،ةيضابإلا ريغ نيملسملا عمرمألا

اولصنتي نأو ةمهتلا اوضفري نأ نينمؤملا ىلع نإف ،يلول ةريبك باكترا ةبسن
.)*(مهنم

. )4<ءيل٠٠لا لامعأ نم ةءاربلا اونلعي نأ نينمؤملا ىلع )د

لك نمو هنم ةءاربلا اونلعي نأ نينمؤملا ىلع :زئاجلا ناطلسلا نم ةءاربلا )2

نأل همكح تحت مه نم عيمج لمشي نأ هل يغبني ال كلذ نكل .همكح نوديؤي نم

دالب يأو .ةيقتلا ببسب هوضراعي نأ ريغ نم رئاج مكحل نوعضخي دق نينمؤملا

نالعإ ىلإ ةفاضإلابو .ملظو روج راد نلعت نأ بجي نوملاظلاو نورئاجلا اهمكحي

الاقف ،امتنعل نم شلا نعل :لاقف ؛فرعي ال ًالجر نانعلي هعابتأ نم نيتثا عمس رباج نا ىوري )1(
دقو امكنم تبثأ تيبثت يأو :لاق ؟٠رمأ كدنع تبثي مل ًالجر نعلت فيكو كناكمب انملع ام
3 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا ؟هنعل ىلع امتعمتجا 9 205 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛2/

2 ،يالط .ط[ ٠ 1 .73 ،ريس ،يخامثلا ؛3
نمزم ىلإ ىلجي ناك ،يضابإلا بهذملا ءاملع رابك لئاوأ دحأ بئاسلا نب مامض نأ ىوري )2(

.رهتناف ،داعف ،لعفت ال ،هص ،مامض هل لاقف ،هصقنف نيملسملا نم ًالجر ركذ نيح )يلو(
ردصملا . »ةرغغملا لأسو لجرلا بات مث...كنم مشلا أربت : مامض لاقف ؟هنم هشا أربت : لاقف
8 ،قباسلا 8 - . .235 ،تاقبط ،يخامشلا ؛87

.19 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )3(

.33 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا ؛8 ،صيصخت ،يدنكلا )4(
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. ) (ايلو مهنم ايأ اوذختي نأ نينمؤملل سيلو ،مهعابتأ نمو ماكحلا ءالؤه نم ةءاربلا

وهو تميف هنيد نع مكنم ددتري نموو هللا لوقل ،نيدترملا نم ةءاربلا )3
اهيف مه رانلا باحصأ كثلوأو ةرخآلاو ايندلا يف مهلامعأ تطبح كثلوأف رفاك
نيب هيلع عمجملاو )3(»هولتقاف هنيد لدب نم« في لوسرلا لوقو .)2(»نودلاخ
اذهل ًاقفوو .)*(دترملا ىلإ ريشي ثيدحلا اذه يف يبنلا نأ نيملسملا ءاملعلا
قحتسي كرشلا ىنبتيو مالسإلا نع دتري يذلا صخشلا نأب ةيضابإلا نمآ ثيدحلا

ىطعأ باطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا نأ ىوري هنأ ىلع . )5(»فيسلاو ةءاربلا«
مهقوقح ءاغلإو مهلتق بجو دقف اهوضفر ام اذإف ،ةبوتلل مايأ ةثالث ةلهم نيدترملا

.ثرإو ،يمالسإ نفدو ،جاوزو ،ةيالو نم نيملسمك

،ىرخأ بهاذم ءارآ نونبتيو ةيضابإلا مهئارآ نع نودتري نمم ةءاربلا )4
ةمئألا نم »ةءاربلا« نونلعيو مهل »ءايلوأ« بهاذملا كلت ءامعز نم نوذختيو
.اوبوتي نأ ىلإ نيدترملا ءالؤه لاثمأ نم اوؤربتي نأ نينمؤملا ىلعف ،ةيضابإلا
ىلإ راصي نأ وأ اولتقي نأ يغبني نييضابإلا نوذؤيو ةيضابإلا نع نولختي نيذلاو
. ) (ةنكمم ةليس و ةيأب مهلايتغا

؛ةبوتلا هنم اوبلطي نأ نينمؤملل يغبني ،رئابكلا ىدحإ بكتري يذلا يلولاو
ىلع نإ لوقي نم ءاملعلا نمو .هنم ةءاربلا نالعإ مهيلع ناك ،كلذ ضفر اذإو
هذه لثم يفو .بوتي نأ هنم اوبلطي نأ مث ،الوأ هنم ةءاربلا اونلعي نأ نينمؤملا
ىلع ًامازل دوعي ال كلذ دعب ،تارم ثالث ةبوتلا هنم بلطت نأ نكمي تالاحلا

-26 ،قباسلا ردصملا )٦( .76 ،ةديقعل حرش،يخامشلا ؟25 
.217 /ةرقبلا )2(

.27 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )3(
.هسفن ردصملا )4(
.هغن ردصملا )5(
4، 48 طوطخم ،دابعلا لاعفأ نييبت ،ركب ندمحأ ؛28 ،قباسلا ردصملا )6( 2 ؛3/

2 لينلا حرش ،بطقلا .اهيلي امو ،أا50 ،ليلدلا ،ينالجراولا 9 - 4 2 8 /1 0.
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ةديبع يبأ ،يناثلا نييضابإلا مامإل ًاقفوو .بوتي نأ بنذملا نم بلطي نا نمؤملا
وه ناطيشلا نوكي ىتح« ةدعاقلا هذه ذيفنت يغبني ،ةميرك يبأ نب ملسم
.بلاط يبأ نب يلع نعً اضيأ ىوري يأرلا اذهنإ مث. )3(»رساخلا

:فقولا

نكي مل اذإف .ةءاربلاو ةيالولاب لصتم ،مزال رخآ بجاو »فوقولا»و
يهو ،»فوقو« ةلاح نوكت نأ يغبني هتلاح نإف ةءاربلا وأ ةيالولا قحتسي صخشلا

ىلإ دنتسي فقوملا اذه لثمو .ةحضاو ريغ صخشلا ةلاح نأ املاط ةيرورض ةلاح
:نيتيلاتلا نيتينآرقلا نيتيآلا

كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ،ملعهب كل سيلام فقت الوو - 1
.)2(هآلوؤسهذءناك

ةلاهجب ًاموق اوبيصت نأ اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ ايو - 2
. )3(نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتف

:يأرلا اذه زيزعتل ةيلاتلا ثيداحألاب دهشتسيو

٠ :لاق فلي يبنلا نأىوري

هيغ مكل ناب رمأو ،هوعبتاف هدشر مكل ناب رمأ ،ةثالث رومألا نإ« -1
. )ه(اهللا ىلإ هولكف مكيلع لكشأ رمأو ،هوبنتجاف

.)5(»باثو قفانملاو فاقونمؤملا« :يبنلا لاق -2

3 ،ةينونلا حرش ،يلاطيجلا )1( 0 .35 ،دعاوقلا ؛2/

.37 /ءارسإلا )2(

.6 /تارجحلا )3(

.46 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )4(

.372 ،قراشم ،يملاسلا )5(
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امكوأ ،نيدلا فوقواوه لوألا :)^(فوقولا يف عاونأ ةسمخ يملاسلازكذو
نكل ًاعرش فلكم صخشل ةبسنلاب فوقو وهو . »ةمالسلا فوقو« نورخآ هيمتي

مسقلا اذه صوصخب نييضابإلا ءاملعلا عيمج قفتاو .نينمؤملا دنع ةلوهجم هتلاح
يلولا صوصخب فوقولا وه يناثلاو .ىرخألا ماسقألل ةبسنلاب اوقفتي مل مهنكل
نم مهنكمي فاك دح ىلإ هيلع نيعلطم نونمؤملا نكي مل لمع هيلإ بسني يذلا
بجي ةلاحلا هذه يف نينمؤملا فقوم نإ لوقي نم ءاملعلا نمو هنأشب مكح رادصإ
. ،فوقولا« نوكي نا

هنأ ألإ يناثلا مسقلاب هيبش وهو لاؤسلا فوقو وه فوقولا نم ثلاثلا مسقلاو

. )2(لوهجملا لعفلا نأشب ءاملعلا نمؤملا لأسي نأ هيف طرتشي

وهو .اهيف كوكشملا اياضقلل ةبسنلا لاكشإلا ،فوقو« وهعبارلا مسقلاو
ريغ يلعفلا ءيسملا لظيو ،هلتقي وأ رخآلا امهدحأ نعلي نيذللا نييلولا ىلع قبطني
دقو رابجلا دبعو ثراحلا ةلاح ةيضابإلا رداصملا ركذت انه .نينمؤملل فورعم
ةيالو ةلاح يف امهالكف ؛رخآلا دسج يف سورغم امهنم لك فيسو نيليتق ادجو
،ءاملعلا نم .يقيقحلا ءيسملا لوح نينمؤملا ناهذأ يف ًاكش كرت امهتوم نكل
يف ةيبهولا ءاملع( نيرخآ نكل امهنم فوقولا ةيعرشب لوقي نم ،راكنلا مهيف نمب

. )3(ةقباسلا ةيالولا ةلاح يف امهؤاقبإ يغبني هنأ نوري )برغملا

نم فوقولا يأ ،»كشلا فوقو« وه ،يملاسلا لوقي امك ،سماخلا مسقلاو
اذه لثم .فقوملا اذه لثم نوذختي نمم ألإ ءايلوأ ذاختا مدعو ،سانلا عيمج

.)*(اهل لهأ مه نمل ةيالولا بجاو لمهي هنأل يعرش ريغ ربتعي فوقولا

.هتاذردمملا )1(
هتاذ ردصملا )2(
1 ،تاقبط ،ينيجردلا 125٤ ،ريس ،يخامثلا )3(  27- 2 ،يالط .ط25  6 - 2 ،يداربلا ؛4

-171 ،رهاوجلا 1 7 0.

.373 ،ًاقباس روكذم ردمم ،يملاسلا )4(
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:ةءاربلاو ةيالولا ماظناثئم

مهأ ةليبقلاو )ةريشعلا( ةلئاعلا تناك .)ةيلهاجلا( مالسإلل ةقباسلا ةرتفلا يف ٠

درفلا ناك عمتجملا اذه يفو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ينثولا عمتجملا يف نيتدحو
صالخإ« نم رثكأ سيل ءالو وه .هتليبقو هتلئاعل لماكلا ءالولا روعشب اشني يبرعلا
ًابارغأ ناتضت ةليبقلاو ةلئاعلا تناكو .ةبارقلا ةركفب ةلصلا قيثو وهو ؛هئابرقأل يفو
،تاعومجمكو دارفأك ءالؤه نع عافدلا ناكو ،ةيامحلا قاثيم تحت امهيف نوشيعي
اوناك ولو ىتح هيوذو هلهأ ديؤي نأ لجرلا نم ًابولطم ناك كلذك . ) (»ًاسدقم ًابجاو
ةيمهأ تاذ ةيضق هبراقأ عم ةقادصلاو ةدوملا يبرعلا رعاشلا ربتعا كلذلو .أطخ ىلع
:ىربك

.»دشزأ ةيزغدشزت نإو تيوغ توغ نإ ةيزغ نمالإانأاموا

يبرعلا ًادبملا تزه اهنكل ،)*(يلبقلا ماظنلاب تفرتعاف مالسإلا ميلاعت تءاجو. ٠

نأ بجي ءالولاف .قامعألا ىتح ةلئاعلاو ةليبقلل يقرعلا ءالولا صوصخب ينثولا
.فرشلا اهبلطتي ةيديلقت تابجاو ال ةينيد تامازتلا يه هتابجاوو ؛هيبنلو هلل نوكي

ةيالولا ماظن ميقأ دقل .)3(،عمتجملل عماجلا أدبملا وه ،يلبقلا بسنلا إل ،مالسإلا«
يف يمالسإلا عمتجملل ىلوألا ةيادبلا ذنم ةيساسألا ءىدابملا هذه ىلع ةءاربلاو
.ئم

ىلع ةلماك ةرطيس كلمت نايحألا ضعب يف ةليبقلا نكت مل ،ةيناث ةيحان نمو
امم تالئاعلا نيبو لئابقلا نيب لكاشم ريثت دق لامعأ يف نوطروتي نيذلا اهدارفأ
دارفألا ءالؤه لثم اهببسي يتلا لكاشملا بنجتلو .اهلك ةلئاعلاو ةليبقلا ىلع رثؤي
امك ،ةلاحلا هذه يف ةداعلاو .مهنع ىلختت ةليبقلا وأ ةلئاعلا تناك نيلوؤسملا ريغ
زكارمو قاوسأ يف ةيلبقلا تاعامتجالا ىلإ هنباب يتأي لجرلا نأ يه ،ينزوزلا لوقي

، 83 يبرعلا بدألا خيرأت ،نولكين )1( ( 1 9 6 2.
.84 ،قباسلا ردمملا )2(

، 55/1 )ةيزيلكنال ةمجرتلا( ةيمالسإ تاسارد ،رهيزدلوغ )3( 1967.
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يذلا هنبا اهبكتري ةميرج ةيأ نع الوؤسم دوعي ال كلذبو .هنبا ركنأ هنأ نلعيو جحلا
. ) (نبالا اذه قحب ةميرج ةيأ تبكترا ام اذإ رأثلاب بلاطي نل هنأ امك ،هنم ًاربت

وأ ،نيعللا وأ عيلخلاب فرعي هنم ؤربتلا ىرج يذلا صخشلا اذه لثم
) (سيقلا ءىرماو رارض نب خامشلا راعشأ يف نادرت نايلوألا ناتفصلاو .) (ديرطلا

نامدإلا يه اهدارفأ دحأ نع ىلختت ةلئاعلا وأ ةليبقلا لعجت يتلا ءىواسملا نمو
. ) (دبعلا نب ةفرطل ةديصق يف روكذم وه امك ،لاومألاب ريذبتلاو ،رومخلا ىلع

يدلنمو يفيرطيقافنإو يعيبو يتذلورومخلا يبارشتلازامو

يبعملريعبلادارفإ تدرفأو اهلك ةريشعلا ينتماحت نأىلإ

مالسإلل ةقباسلا ةرتفلا يف ةليبقلا يف مرجملا وأ مثآلا وضعلل ةلماعملا هذه نإ
أجل دقو .دعب اميف ةءاربلاب فرعي حبصأ يذلا ماظنلا اذه رذج ،ودبي ام ىلع ،يه
مهنأل ةكم يف بلطملا ينبو مشاه ينب عم ةلماعملا نم عونلا اذه ىلإ نويشرقلا

نيذلا نأ ركذت ةياغلا هذهل نوكرشملا اهبتك يتلا »ةفيحصلا »و .يبنلا اومح
الو ،مهوحكني الو مهيلإ اوحكني ال نأ ىلع . . .ا ةقيثولا هذه ىلع نودقاعتي
مهتامحلو نيملسملل ةعطاقملا هذه تمادو . ) (»مهنم اوعاتبي الو ًائيش مهوعيبي
.ًاديفم ًاحالس ماظنلا اذه نم مالسإلا لعج مث ؛تاونس ثالث وأ نيتنس نم رثكأ

عمتجملا دارفأ نيب سناجتلاب روعش قلخل ىرج أدبملا اذهل لامعتسا لوأو
نم مهب ةطيحملا تاعمتجملا نع نيلزعنم مهئاقبإلو ،ةأشنلا ديدجلا يمالسإلا

-111 ،قشمد ،هللا دمح يلع دمحم قيقحت( تاقلعملا حرش ،ينزوزلا )1 ( 110 ، ( 1963.

3 توريب( ناسل ،روظنم نبا )2( 7 4 /4  ، ( 4 ؛1956 9 0 2 ؛9/ 6 1 /2 خيرات ،يلع داوج ؛0
، 366/1 ،دادغب( برعلا ( 1950.

،)1924 ،ةرهاقلا ،2 ط( برعلا لاوحأ ةفرعم يف برالا غولب ،يسولألا يركش دمحم )3(
. 29-2 7/3

، 86( عبلا تاقلعملا يف يربرأ ذاتسألا امهمجرت ناتيبلا )4( ( 1957.
3 ،ةرهاقلا ،نورخآو اقسلا ىفطصم ،2 ط( ،ةريسلا ،ماشه نبا )5( 5 0 /1  ، ( رظناو ؛1955

.اهيلي امو 159 ،دمحم ةايح ،مويغ
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نوذفني ال نيذلا عم يطاعتلل ماظنلا اذه ليدعت ىرج مث .باتكلا لهأو نيينثولا
.ةديدجلا ةمألا وحن تامازتلالاو ديدجلا نيدلا تابجاو

يمالسإلا عمتجملا دارفأ ضعب قحب تناك ةءاربلا ماظن ذيفنت يف ةثداح لوأو
نيب اثن يذلا شاقنلا ءاهنإل ةيلاتلا ةيآلا تلزنو ؛مهل حضاولا يبنلا رمأ مغرب

دعب مهيلإ اومضني مل نيذلا نيملسملا مهئالمزب لصتي ام يف ةنيدملا يف نيملسملا
.)2(»اورجاهي ىتحءيش نم مهتيالو نم مكل ام اورجاهي ملواونمآنيذلاو^ )٦(ةرجهلا

ةوزغ يف ةكراشملا نع اوعنتما نيذلا ةثالثلا لاجرلا لوانتت ىرخألا ةثداحلاو
يبنلا رظح دقف ،ةيمأ يبأ نب لالهو ،عيبرلا نب ةرارمو ،كلام نب بعك يأ كوبت

اولزتعي نأ نيعوبسأ ةرتف دعب مهرمأ مث ؛مهوملكي نأ نيملسملا عيمج ىلع

ىلع هشلا بات دقلو مهنأشب هتملك هللا لزنأ ىتح ةليل نيسمخ كلذ رمتساو .مهءاسن
بولق غيزي داك ام دعب نم ةرسعلا ةعاس يف هوعبتا نيذلا راصنألاو نيرجاهملاو يبنلا

نيذلا ةثالثلا ىلعو ميحر فوؤر مهب هنإ مهيلع بات مث ،مهنم قيرف
.)»(يمالسإلا عمتجملا ىلإ اوديعأ اذكهو .)3(ه. . .اوفلخ

لب ؛يبنلا ةايح يف ةءاربلاو ةيالولا ماظن سردن نأ باتكلا اذه ضرغ سيلو
.قحال تقو يف ةيضابإلا ةديقعلا يف هسيسأت ىلإ ىدا امم ماظنلا اذه ةأشن نيبن نأ
تناك نئلو .عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا ساسأ ىلع ماظنلا اذه ةيضابإلا سرد دقل
نإف ،ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا لبق نم ةعبتملا يه عرشلل ةيلوألا رداصملا هذه
نم ةريبك ةيمهأ هوطعأو اذه ةءاربلاو ةيالولا ماظن اوروط نيذلا مه طقف نييضابإلا
يتلا فورطاو ةضابإلا ةكحلا ةعيبط ىلإ كذ درمو ةلمسلاو ةر^لانجلل

.29 ،صيصخت ،يدنكلا )1(

7/لافنألا )2( .هواءانا ؛2
-118/ةبوتلا )3( 117.

.534/ةريسلا،نبا )4(
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نأ كاذنآ اهيلع ناكو ةيمأ ينب دهع لئاوأ يف ةيضابإلا ةكرحلا تسسأت دقل

تناكو .نيومألا ةالولا عمق بنجتت نأو ةيمالسإلا نادلبلا يف اهروذج خسرت
يف ةديدع تامكاخم نوهجاوي نييضابإلا لعج امم ةيمانلا ةكرحلا هذه زكرم ةرصبلا

نب جاجحلاو ،مبلاديبع هنباو ،هيبأ نبدايز يأ ،»مهنامز يف ةالولا ىسقأ لظ

ذه تاجاحل ًاقفوو نامتكلا ةلحرم يف كاذنآ ةيضابإلا ةكرحلا تناكو ؛فسوي
راظنأ نع ًاديعب ةحيحصلا مالسإلا ميلاعت رشنل ةيرس ةمظنم تماق ،ةلحرملا

ينيدلا ميلعتللو ،ةيضابإلا ءاملع تاعامتجال سلاجم ةدع تنشنأو .»ةاغطلا«

.ةمظنملا تابلطتم قيقحتل ةئفلا هذه ءاضعأل

هاجتال يف ةكرحلا نيمأت يف ةليلج ةمدخ ةءاربلاو ةيالولا ماظن مدقو
ىلإ مامضنالا ديري يذلا ديدجلا وضعلل ةيساسألا لوصألا دحأ ناكو ،حيحصلا
نأو )ةيضابإلا ةكرحلا موصخ يأ( يبنلاو هللا ءادعأ نم هتءارب نلعي نأ نييضابإلا
. )يضابإلا عمتجملإ يفءانمألا ءاضعألا يأ( هيبنو هللا ءايلوأل ةيالولاب نمؤي

ىلإ مضني يك ًايرفص ناك يذلا رظنلا يبأ ماطسب اوعد نييضابإلا نأ ىوريو
لوقي هتملع دق نم ةيالو ىلأ كوعدن« :اولاق ينوعد نيح :ماطسب لاق ،مهتكرح
فوقولاو ،هب لمعيو قخلا فالخب لوقي هتملع دق نم ةءارب ىلإو ،هب لمعيو قحلاب
كلذ نأ رهاظلاو .)٦(»نامتكلا دهع يف ناك اذها :لاق .»ملعت ىتح ملعت ال نميف
يف ةيضابإلا ةلودلل مامإ لوأ نأل ،ةيضابإلا ةكرحلا يف ةيساسألا *ىدابملا دحأ وه
ىلإ وعدن« :سانلا ًابطاخم نميلا حتف دعب لاق يدنكلا ىيحي نب هللا دبع ،نميلا
ءاضعألا ناكو .)2(»هللا ءادعأل ةوادعلاو هلا ةيالو لهأل ةيالولاو . . .برلا ديحوت
مهئاطخأ ةروطخل ةبسنلاب ةفلتخم قرطب نولماعي مالسإلا ميلاعت اوعبتي مل نيذلا
دقف ،هيخأ نم أطخ مكدحأ ىأر اذإ« :لاق هنأ ديز نب رباج نع يوريو .اهتعيبطو
ضفر اذإو .طقف امهنيب متي نأ بجي اذه نأ ؛هراركت نم هعنمي نأ هيلع بجو

1 ،تاقيط ،ينيجردلا )٦(  2 7 2 ،يالط .ط2 8 1 ،ريس ،يخامشلا ؛9 2 - 1 1 1.

1يناغألإ ،يناهفصألا )2( 1 5 /23
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نوكي نأ ىلإ ،رخآوضع نم ةنوعملا بلطي نأ هيلع بجي هنإف ،هئطخ نع يلختلا
بجي هنإف ،ةئيطخلا باكترا نع ءىطخملا عنتما ام اذإف .عقاولا ىلع نادهاش هيدل
يأر كلانهو . )1(»هنم ةءاربلا اونلعي نأ مهيلعف هبنذ ىلع رصأ اذإ امأ .هتئيطخ ءافخإ
هذه بجاح مسقيو . )ع(نييضابإلا ةداق لئاوأ دحأ ،يئاطلا بجاح نع يوري هباشم
ىلع ؛هللا وحن ناسنإلا تابجاوب قلعتي يذلا كاذ )أ( .نيعون ىلإ تافلاخملا
اوحمسي نأو ،نمؤملا مهقيفرل حصنلا اومدقي نأو ءاطححألا هذه اوفخي نأ نيملسملا
تاذ ةفلاخملا تناك اذإ اما )ب( ؛هيلع بوتي ذق هلل نألمهسلاجم روضحب هل

يف مهيلع نإف ،نويضابإلا هب نمؤي امل ةضقانم ءارآب كسمتلاب ناميإلاب ةلص
اوغلبي نأو مهسلاجم روضح نم هوعنمي نأو هنم ةءاربلا اونلعي نأ ةلاحلا هذه لثم
تالاحلا ركذن ةديقعلا هذه حرشلو . )2(هنم نيرذح اونوكيل كلذب ءاضعألا عيمج
... ؛ ٠ :ةيلاتلا

يف ةديبع يبأ ىلإ يفوكلا ةزمح ءاجا :ليحرلا نب بوبحمثايفس وبأ لاق

ناكف ،ًاريثك ًامالك املكتو بجاح لزنم ىلإ ابهذف ،ردقلا ةيضق هعم شقانيل هلزنم
جرخف ،ناليغ تقراف لوقلا اذه ىلع ةزمح اي :لاق نأةدينغ يبأ نم عمنس ام رخآ
نيملسملا دنع نم مالكلا اذه تذخأ امنإ« :لاق ،بجاح هملك مث ةديبع وبأ
نعف ،ًارباج الإ هتيقلو هتكردأ دقو الإً ادحا كردت مل :بجاحةللاقف ،)ةيضابإلا(
،هنع عجرأ ينإف :بجاح هل لاقف لاق .هتذخأ كنم :لاق ؟لوقلا اذه تذخا نم
.كل لوقأ ام ينم لبقأو دودوم ابأ اي يب قفرأ : لاقف ناق .تعجز امك هنع عجراف
نمف ةئيس نم كباصأ امو هلا نمف ةنسح نم كباصأ ا« لوقأ :ناق .تاه :لاق
رداغف ،هنم كلذ بجاح لبقي ملو .؟دابعلا نم تائيسلاو هللا نم تانسحلاف كسفن
كلذ دعب ؟قفرب ةزمح اولماع« :لاق ،هنع بجاح لئس نيحو .ناكملا ةزمح
.هءارآ مهملعيل ةليلقلا ةفرعملا يوذ نم لاجرلاو ءاسنلاب لصتا ةزمح نأ اوعمس

.38 ،ةطوطخم ،ةبوجأعويجم ،لوهجم )1(
164 ،ةرهاقلا ،باتكلا اذه فلؤم قيقحت( تاريخلا رطانق ،يلاطيجلا )2( /1  ، ( 1965.

.239 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛165 ،ًاقباس روكذم ردضم .يلاطيجلا )3(
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ىلع مهعالطال ماع عامتجا ىلإ ةكرحلا ءاضعأ وعدي نأ بجاح ةديبع وبأ رمأف
نإ« : لاق نأب ءاقللا كلذ يف ممالك بجاح متخو .ةزمح اهب ءاج يتلا عدبلا

سيلف ،مهسلاجوأ مهلبقتساوأ ،مهاوآ نمف ،عدبب انوتأ ثراحلاو ،ةيطعو ،ةزمح
اودرطو ةءاربلا ةلاح يف اونوكي نأب رمأو مهنم ةءاربلا ةديبع وبأ نلعأو . »انل يلوب
ةيضابإلا نأ تعمس نيحو .ةديعس مأ هيبله روزي نأ ةزمح داتعاو . )٦(ىلجملا نم
مث .لصوملا ىلإ ةرصبلا رداغ كلذلو .كلذ دعب هلبقتست نأ تضفر ،هنم اوأربت
ةيناثلا ةثداحلاو . ) (هنم نيملسملا ريذحتل ىرخأ ىلإ ةيرق نم هعبتي ظوفحم وبأ حار
ةلاح نع هولأسو ةديبع ابأ اوؤاج نيذلا نايتفلا ةثداح يه ةديبع يبأ دهع يف
وبأ مهلأسف ؛ةينارصنلا ىلإ يسوجملا اعدو ،مالسإلا يبنب عمسي مل يذلا ينارصنلا

نأو ملسم وه مالسإلا يبنب عمسي مل يذلا يحيسملا نأ مهباوج ناكو مهيأر ةديبع
،مالكلا هودارف ةديبع وبأ ضفرو .رفاك هل عايصنالا ىلع قفاو يذلا يسوجملا
انيلع لجع هنإف ،انثغأ هل اولاقف« نيرسكنم بجاح ىلإ نايتفلا ءاجو مهنم ءىربف
. . .نوبئات مهنأ هملعأف بجاح هيلإ بكرف :لاق ،همهفتسن نأ اندرأ امنإ ةءاربلاب
.),(»ىلاجملا اولخدف مهب رمأو مهنم لبقف

نكي مل هنأ ثيحب ريبك دح ىلإ ةيضابإلا خيرات لالخ لوصألا هذه تعبتاو
نأ كلذ دعب ثدح هنأ الإ .يضابإلا عمتجملا يف ومنت نأ ةضقانم ءارآ ةيأل نكمي

مهتاعومجم اولكشو ةيلصألا ةكرحلا نع ةئفلا هذهل نيديؤملا نم ددع قشنا
.)*(ةصاخلا

-231 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛85 ،ريس ،يخامشلا )1( 3 ،يالط .ط[ 2
. ] 244-2 3

.ط[ 231 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛120 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )2(
.62 ،ريس ،ينايسولا ؛1243 ،يالط

-230 1 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛86 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )3( .ط229 

.242 ،يالط
.اهيلي امو 249 ،قباسلا رظنا )4(
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ةيضابإلا ءارالا يف نعطلاو ميظنتلا نع لاصفنالا ينعي قاقشنالا اذه ناك اذإو
داعتبالاب يفتكي نكي مل صاخشألا ءالؤه نم فقوملا نإف ،مهرارسأ ءاشفإ وا

ديز نب رباج ءاج ًايضابإً اباش نإ لاقيو . )١(ةليسو ةيأب مهيلع ءاضقلاب لب طقف مهنع
نم باشلا بلطو .»ةلدرخ لتقا هنأب رباج درف ،داهجلا لاكشأ لضفأ نع هلامو
ًاقفوو .عماجلا لخاد مومسم رجنخب هنعطو ةلدرخ ىلع هلدي نأ رخآ لجر
دارفأ ءامسأ ىشفأو اهكرت هنكل ةيضابإلا ةكرحلا يف ًاوضع ةلدرخ ناك ،يلاطيجلل

نودقعي نويضابإلا ناك يتلا مهعقاوم ىلع لدو ،مهموصخ ىلإ يضابإلا عمتجملا
. )2(مهتاءا٠تجا اهيف

. )3( : يتآلا لكشلا ىلع يمالسإلا عمتجملا لحارم ةيضابإلا ددحو

.)*()سفنلاب ةيحضتلا( ءارشلاو ،عافدلاو ،روهظلاو ،نامتكلا

عمتجملا نأ ىلع نويضابإلا هضرعي امك يمالسإلا خيراتلا ريس لدي
عبرألا لحارملا نم دحاو يف وه ،مهلاضن يف هولثم يذلا حيحصلا يمالسإلا
ةنيدملا يف يبنلا اهماقأ امك ،مالسإلا يف روهظلا ةلاح تداسو .هالعأ ةروكذملا

لظ يفو ،نامثع ةفالخ نم ىلوألا تسلا تاونسلاو رمعو ركب يبأ ةفالخ لالخ
ثالث ىلإ يمالسإلا عمتجملا مسقنا كلذ دعب .ميكحتلاب يضر ىتح يلع
فنصو ،ءاجرإلا يف نوطرفي الو نامثع رمأ نونيزي فنص« :ةسيئر تاعومجم
مهقزر امو مهاوه ىلع دعب نوملسملاو ،عيشتلا يف نوطرفي الو يلع رمأ نونيزي
.)5(»قحلا ةباصإو قيفوتلاو نوعلا نم هللا

.356 ،قباسلا رظنا )1(
،ليلدلا ،ينالجراولا ؛76 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا ؛28 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )2(

.ةلدرخ لتقب تاميلعتلا ردصأ يذلا وه رباج ناك دقف هيف ءاج امل ًاقفوو .اهيلي امو 1150
.ببلا اذهل هلتاق هلتق دقوً ايضابإ ناك ةلدرخ نإ لوفيو

.اهيلي امو 397هاندأ رظنا ليصافتلا نمديزملل )3(
.اهيلي امو 406قباسلا رظنا )4(
.89 ،ريس ،يخامشلا )5(
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يف نودشارلا نؤملسملا لشف نيح »روهظلا ةلود« ءايحإل نويضابإلا بهو
اهءاضعأ اهيف اوملع ةيرس ةمظنمب اوأدبو .ناورهنلا ةكرعم يف اوديبأو ؛اهئايحإ

ىلإ تذا يتلا ءاطخألا اوفرعي نأ ةكرحلا ءاضعأل ًايرورض ناكو .يقيقحلا نيدلا
ةبسنلاب امأ .نالوألا هاتفيلخو يبنلا اهسرامو اهحرش امك نآرقلا ميلاعت داسفإ
نأش نم ناكو .مهنم ةءاربلا نويضابإلا نلعأف ءاطخألا نع نيلوؤسم اوناك نيذلل
اونعل نيذلا يبنلا ةباحصل يصخشلا ذوفنلا نم نييضابإلا ررح نأ ًادبملا اذه
سايقمل ًاقفو مهيلعاومكحو نيملسملا نيب ةيلهألا بورحلا يف مهألا رودلا
حوضوب مهؤاطخأ تضرعو ،ةنسلاو نآرقلا يف ضورعم وه امك حالصلاو ىوقتلا
نب كلملا دبع يومأل ةفيلخلا ىلإ،هتلاسر يفو .ةيضابإلل ىلوألا تاباتكلا يف
نيملسملا مايق يف تببست يتلا نامثع الخا ىلإ ضابإ نب هللا دبع راشا ،ناورم

اوؤربت هللا ةيعم نم نامثع هب لزن يذلا نونمؤملا ىأر املف« :لاق .)٦(هيلع
انإف هعم نمو نامثع ىلوتي نمف« :ًاقلعم عبات مث .)2(،هللا ءادهش نونمؤملاو هنم
ىلع شيعن ،انبولقو انتنسلأو انيديأب ءادعأ مهلو ءارب مهنم انأب هتكئالمو هللا دهشن
دنع كلذب بساحنو انثعب اذإ هيلع ثعبنو انتم اذإ هيلع تومنو انشع ام كلذ
. )3د>هللا

نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلظ ةءاربلا أدبمل ًاقفو اولموع نيذلا ةباحصلا نمو

نب يلع يعرشلا ةفيلخلا دض لاتقلاو ءالولاب دهعلا امهضقنل ةءاربلا اقحتسا .ماوعلا
اهروضحو لاتقلا يف رودب مايقلا مغرب اهنإف ،يبنلا ةجوز ةشئاع امأ .)٧(بلاط يبأ
اهالوتو اهلعف نع تعجرو هلا ترفغتسا اهنأل اهنم أرس مل ،لمجلا ةكرعم

.اهيلي امو 158 ،رهاوجلا ،يداربلا )1(
يف ضابإ نبا ةلاسر صن يف طقف ةروكذم »هنم ًاربت« ةرابع نإ .161 ،قباسلا ردصملا )2(

ًاضيا تعجار( يداربلا »رهاوج« يف درت الو ،245 ،بطقلل »ديحوتلا ةديقع حرش«
.ةينامعلا ةطوطخملا يف دوجوملا صنلا يف الو )؟رهاوجلا« ةطوطخف

.164 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يداربلا )3(

2،ةطوطخم ،ةريسلا ،ناطحقوبأ )4( - .]107 ،تاباوجلاوريسلا[18
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،اهنأ ،ةشئاع ةذمالت دحاو ،ةيضابإلل مامإ لوأ ديز نب رباج ىورو .) (نوملسملا
تبات ،لمجلا موي اهنم ناك ام ىلع اهل سادرم لالب يبأ هقيدص باتعلو اهل هباتعل
يبأ نب يلع لموع كلذك . )2(هللا نم نارفغلا تجرو هيف تلخد دق تناك امم
لوقي نآرقلاو .نآرقلا اهيف ئب ةيضق يف سانلا ميكحتب هلوبقل ةءاربلاب بلاط
ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو9 حوضوب
ةيواعم نإف ةيضابإلل ًاقفوو ٠)3<ههللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح ىغبت يتلا اولتاقف ىرخألا

يأ ،هشا رمأ ىلإ اودوعي ىتح مهلتاقي نا يلع ىلع ناكو ةيغابلا ةتفلا اوناك هراصنأر
ءيش اذهو ،ةفالخلا نم هتلاقإ هانعم ميكحتلل يلع لوبقو .يعرشلا ةفيلخلا مكح
نب هللا دبع وه ًاديدج ًامامإ اوراتخي نأ مهيلغ ضرفو نيملسملا نم ةعومجب ملس
،قح ىلع ناورهنلا لهأو بهو نب هللا هبع نأ ةيضابإلا دقتعيو .يبسارلا بهو
لهأ هتلتاقمل مث ،ىلوألا ةجردلاب ميكحتلاب هلوبقل ءىطخم بلاط يبأ نً ايلع نأو
.)٩(ًايناث ناورهنلا

ةءاربلاب المرص دقف صاعلا نب ورمعو نايفس يبأ نب ةيواعمل ةبسنلابو
ضابل نب هللا دبع فصوو .) (»يعرشلا ةفيلخلا« ،يلع ىلع امهدرمتل رارمتساب
،هل مف ىنل ةمقلل كرتأ ًادحأ سانلا نمملعنالو :ةيلاتلا تاملكلاب ةيواعم
٠)ه(اهذم مارح مدل كفسأ الو ،هللا همكح مكحلالو

نكت مل ةباحصلا ءالؤه لثم نم ةيضابإلا ةءارب نإ لوقلا ىلإ انب ةجاح الو
نم ةلوبقم ةيهقفلا مهزارآف .نيدلاب مهملع ال طقف ةيسايسلاو مهتاطاشن ريغ لوانتت
ءارآلا انل مدقت يتلا ةيضابإلا رداصملا نم حضاو وه امك ةيضابإلا ءاهقفلا لبف

.23 ،قباسلا ردصملا )1(
.206 ،يالط .ط[ 198 ،تاقبط ،ينيجردلا )2(

.10/تارجحلا )3(
. 199 )تايرتحملا ةغلتخم ةطرطخم نم ءزج( ،ةطوطخم ،ةريسلا ،بوبحم نب دمحم )4(
.26 ،ةريسل ،ناطحق وبأ )5(
-28 ،ةطوطخم ،حابصم ،يثيقرلارظنا ؛163 ،رهاوج ،يداربلا )6( 14.
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ةيواعم ىتح ؛امهاوسو ،نافع نب نامثعو ،بلاط يبأ نب يلعل ةيهقفلاو ةينيدلا
ديز نبرباج مهنع ىور نيذلا صاخشألا دحأ ناك ةوقب ةيضابإلا هضراعي يذلا
.)٦(يبنللثيداحأ

ىلإ اوبراحي نأ اوضفرو ةنتفلا نأشب مهئارآب اوظفتحا نيذلا ةباحصلل ةبسنلابو
،ملسم نبدمحمو ،رمع نب هللدبعو ،صاقو يبأ نبدعسك ،يلع بناج
يناثلاو مهنم ةءاربلا امهدحأ :نايأر مهيف ةيضابإلل ناك دقف ،تباث نب ديزو
نيطالس اوربتع ا ةيواعم نم ًاءدب مهتالوو ءافلخلا عيمجو .)2(مهنأشب »فوقولا«
.يومألا ةفيلخلا ،زيزعلا دبع نبرمع ءانثتساب مهنم ةءاربلا ةيضابإلا نلعأو روج
هلوبقل هيلع ةمألا عامجإ ببسبً ايعرشً امامإ ناك هنإ لوقي نم نييضابإلا ءاملعلا نمو
محري نأ هلا لأس ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ نإ نورخآ ءاملع لوقيو . ) (ًامامإ

ابا نأ ًاضيأ يوريو . ) (ةيالولا قحتسي ناك رمع نأ .ينعي امم ،زيزعلا دبع نب رمع
ليوط شاقن دعبو .ةيضابإلا ةديقعلا لوبقل هوعدي رمع ىلإ ًادفو لسرأ ةديبع
رةط ءامد كلتا :لاقو نامثعب نعطلا ضفر هنأريغ ،مهئارآرثكأ ىلعرمع مهقفاو
دفولا سيئر لاقو ،هيأرب لوبقلا اوضفرو ،)5(»انتنسلأ اهنم رةطنلف ،انيديأ اهنم هللا
عامس ىدلو .)6(»كالوتن ال انأ ملعا« :رمعل نيصحلا نبيلعرحلاوبأ ،يضابإلا

ًاضيا لاقيو . ) (»رمع يأر اولبق مهنأ ول ىنمتأ تدك« : ةديبع وبأ لاق شاقنلا اذه

،ةيضابإلا ةديقعلا ىلع قفاو زيزعلا دبع نًبارمع نإ لاق يراوحلا نب لضفلا نإ
،كلذ نلعي نأ دفولا هنم بلطو .ءايلوأ ةيضابإلا ذختي نأ لبقو ةاغطلا نم ةءاربلاو

-13 دنسملا ،بيبحنب عيبرلا )1( 12 /1.
3 لدعلا ،ينالجراولا )2( 0 7 - 2 7 0 ريسلا[ 26 ،ةطوطخم ،ةريس ،ناطحق وبأ ؛2/

1 ،تاباوجلاو 1 .97 ،رهاوج ،يداربلا ؛]0

.24 ،ريس ،ينايبا )3(
.24 ،قباسلا ردصملا )4(
- 53،ةرهاقلا ،قحسإيبأقيقحت( اهحورشوديحوتلا ةمدقم )5(  52 ، ( 1353.
.9 ،ةطوطخم ،ةريس ،دادم نبا )6(

.24 ،ةرس ،ينايبا )7(
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عطتسي ملو ؛لداعلا مكاحلا ىلع ةبجاو تسيل ،ةيضابإلل ًاقفو ،ةينيدلا ةيقتلا نإ ذإ
مهنكل ،ةعدب تيميو ةنشموي لك ييحي نأب مهدعوو كلذ ىلع مهقفاوي نأ رمع
برقأ ناك زيزعلا دبع نب رمع نأ برغملا يف ةيضابإلا دقتعاو . )٦(هحارتقا اوضفر

ةلودل يناثلا مامإلا ،متسر نب نمحرلادبع نب باهولا دبع لئسو .ةءاربلا ىلإ
ءانثلاب ًاريدج سيل وه« :باجاف ،زيزعلا دبع نب رمعيف هيأر نع ةيضابإلا ترهات
.)2(»ةءاربلا ىلإ برقأ وهو ًايلو هوذختي مل مهف )نييضابإلا يأ( نيملسملا نيب

،ليصفتب ةاغطلاو نايغطلا ةلكشم ةشقانمب ةيضابإلا رداصملا تأدب دقل
امك ةاغطلا فصو يلي اميفو .مهلظ يف نويضابإلا هذختي نأ يغبني يذلا فقوملاو
مهف ةروجلا نيطالسلا امأو :ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ انل همدقي
،هب نولمعي الو ،هيلإ نوعدي الو ًاعرش نوعاري ال ،سانلا ىلع اوبلغت نيذلا
ةيضقألاب نومتهي الو ،تاجارخلاو روشعلاو تاقدصلاو ةاكزلا اولطعو

ةماقإ يف ًاقرط مهسفنأل اوعرشو ،تاصاصقلاو دودحلا ةماقإب الو ،تاموكحلاو
سرحلاب اهونصحو ،رودلا اونبو روصقلا اوديشو ،عئارشلا قئارط فالخ ،مهكلم
مراغملا لاومألا عيمج يف اولمعتساو ،نادلبلا ىلع نوريغيو ،ناوعألاو

ريرحلا سابلو رومخلا برش اورهظأو ،ةافكلاو ناوعألا اوذختاو ،تالابقلاو
ىلع ،ةيضابإلا عجارملا ريشتو .)^(»رومألا لك يف روجلاو روتسلاو فزاعملاو
كلانهو .روج يناطلسك فسوي نب جاجحلاو نايفس يبأ نب دايز ىلإ ،لاثملا ليبس
ينالجراولا بوقعي وبأ اهركذ سلدنألاو برغملا يف نيرئاجلا ةاغطلا ءامسأب ةحئال

ءالؤه لثم نأ ىلع نوقفتم ةيضابإلا ءاملع عيمجو .)م(اناهربلاو ليلدلا« هباتك يف

.ةءاربلا ةلاح يف اونوكي نأ بجي مهراصنأو مهف ،ةيالولا يف مهل قح ال ماكحلا

ماع هجوب نيملسملا عيمج ىدل ًافورعم ناك ةءاربلاو ةيالولا أدبم نأ ودبيو

.19 ،قبال ردصملا )1(

.27 ،ةطوطخم ،تاباوجلا ،باهولا دبعمامإلا )2(

9 ،ليلدل ،ينالجراولا )3( 1-ب9 0 .أ0
.هتاذردصملا )4(
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ة نوقرو .امهراصنأو ةيواعمو يلع هسراح ،لوآلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف

.وطعا يذلاءالولا دهع بلاط يبأ نب آيلع اوطعا نيملسملا نإ ةيضابإلا رداصملا

ةيواعم نأ ظحاجلا ىورو .) (هقيرفو نامثع نم ةءاربلا اونلعأو ،رمعو ركب يبأل
يبأ: نب يلع نم ةءاربلا ةطيرش سانلا نمءالولا نيمي ىقلتي ةفوكلا يف سلج
ريما ايا :لجرلا لاقف ،كلذ ىلع ةيواعم .دارأف ميمت ينب نم لجر ءاجف ،بلاط

يدع نبرجح نأ ًاضيأ ىوريو .)2(»مكاتوم نم أربن الو مكءايحا عيطن ،نينمؤملا
ةيواعم رمأو . )3(هنم ةءاربلاو ةيواعم نعل نورهظي اوناك )يلع قيرف( .راصنأو
نأ اودارأ اذإ يلع نم ةءاربلا نالعإل نجسلا ىلإ هلوسرب مهيلإ ثعبو مهلاقتعاب
،رشع ةعبرأ نم ةينامث ضفرو .نولتقيس مهنإف اوضفر اذإ امأ .مهحارس قلطي
نيذلا نم ًاضيأ جراوخلا ناكو .)٥(اولتقف ،يلع نم ةءاربلا نالعإ ،رجح مهنيب
بتك ،ديبع نب كامس ىلإ هتلاسر يفو .)2(ةءاربلاو ةيالولا أدبم ىلإ اوعد
ةيالوو ،فييهيبن ةنسو لجو زع ،هللا باتك ىلإ كوعدن ...« ةقالع نبدروتسملا
نيدلا يف امهثادحإل يلعو نامثع نم ةءاربلاو ،امهيلع هللا ناوضر رمعو ركب يبأ

ىلإ اومضن ا نيذلا ةمكحملا ءامعز نأ ًاضيأ ىوريو .)ه(،باتكلا مكح امهكرتو
نب هللا دبعنم اوبلط ،يومألا شيجلا موجه نم ةكمنع عافدلل ريبزلا نب هللا دبع
ةيذا نب ةورع نع يوري هسفن ،يشلاو . )07(ةحلطو ريبزلاو نامثع نم اربتي نا ريبزلا

تس نامثع ىلوت هنأ هباوج ناكف يلعو نامثع يف هيأر دايز نب هللا ديبع هلأس يذلا
مث مكح نأ ىلإ كلذ لثم يلعرمأ يف لعفو رفكلاب هيلع دهش مث هتفالخ نم نينس

.18 ،ةريسلا ،ناطحق وبأ )1(

1 نايا ،ظحاجلا )2( 0 5 /2.

.256/5خيرات ،يربطلا )3(

2 خرات ،يربسا )4( 5 7 /5.

، 173 للملا ،يناتسرهثلا :رظنا ةيضقلا هذه لوح جراوخلا ءارآ نع )5( 169  ، 1 6 6 ؛1/
-67 ،)يرثوكلا قيقحت( قرفلا نيب قزفلا ،يدادغبلا 4 5.

1 19خيرات يربطلا )6( /5.

.566/5قباسلا ردصملا )7(
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.رفكلابهيلعدهش

هنم رثكأ ينيد مازتلاك ةءاربلاو ةيالولا ةديقع ةيضابإلا عبتا ،قحال يتقو يفو
مث ،ىلوألا تايادبلا ذنم يضابإلا عرشلا يف تامازتلالا ترهظو .ًايسايس ًافقوم

ىدل أدبملا اذه دجن ال اميف ،لبق نم انحرش امك يضابإلا عمتجملا يف تسروم
. ةيضابإلا ىدل هيف دجو يذلا هسفن لكشلاب نييضابإلا ريغ نيملسملا

:يضابإلا هقفلا ىلع ةءاربلاو ةيالولا ماظن ريثأت ىلع ةلثمأ

قرطب يضابإلا هقفلا ىلع رثأ ةءاربلاو ةيالولا ماظن نإف ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب
:ريثأتلا اذه ىلع ًاليلد ةيلاتلا ةلثمألا ركذنو .ةريثك

ةيالولا لهأل ألإ ىطعت ال اهنأ ةيضابإلا ءاملع ضعب ىري ،ةاكزلل ةبسنلاب - 1

ةمامإلل ثلاثلا مامإلا ،باهولا دبع نبحلفأ نع ىوري يأر وهو .طقف
هتاكز نم ًاءزج يطعي نأ يضابإلل نكمي ،بئاسلا نب مامضل ًاقفوو .)^(ةيمتسرلا
زيزعلا دبع نب هللادبع ىأرو .)3(نييضابإ ريغ نيملسم اوناك ولو ىتح هبراقأل
لوقيو .)*(ةاكزلا يف ًاقح ،نييضابإ ريغو نييضابإ ،نيملسملا .عيمجل نأ بيعشو
نأ بجي اهنأ ذإ طقف ءايلوألا نم ذخزت نأ بجي ةاكزلا نإ-6 5 4 3 2 1ةريضأبإلا ءاملعلا ضعب
:هنا بناسلا نب مامضو بيبح نب عيبرلاورمعوبا ىارو ذرءبايلوأللألإ ىطعنال

ابا نأ عيبرلا ىورو .)ه(٠كفالخ اوملع اذإ فالخلا لهأ نماهذخا يف ساب الا

هنوطعي يذلا نأ نوفرعي اونوكي مل اذإ نييضابإلا ريغ نم ةاكزلا ذخأ ةدشب هرك ةديبع

- 10 ،لماكلا ،دربملا )٢(  9 9 9 1 للملا ،يناسرمغلا 3١/ 6 1 /1.

3 تاباوج ،حلفأ )2( 1 .28 ،ةبوجأ ،نوفلخنبا ؛1/

.180 ،ةطوطخم ،دعاوقلا ،يلاطيجلا ؛28 ،قباسلا ردصملا )3(

18 ،قباسلا ردصملا )4( .28 ،ةبوجأ ،نوفلخ نا ؛0

،حاضيإلا ،يخامشلا يلع نرماع ،نكاس وبأ ؛180 ،قباسلا ردصملا ،يلاطيجلا )5(
. 46/2

.هغن ردصملا )6(
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ًانيش مهوطعت ال :لاق ةديبع ابأ نأ يلاطيجلا ىورو .)٢(مهءارآ فلاخي مهتاكز

:لاق هنا رثؤملا يبأ »تاباوج نع يلاطيجلا لقني مث .)2(»مهنم اهوذخأت الو

،انموق نم هقفلاو لضفلا لهأ نم اهب قحأ نيملسملا ةوعد لهأ نم قسافلا ريقفلا
ةمرحب رقمو مهلضفب فارتعالاو مهتبحمو نيملسملا ةيالوب نيدي نم يوتسي ال هنأل
تاقدص يف ءالؤهل قح ال .مهنم ةءاربلاو نيملسملا ليلضتب نيدي نمو ،هبكتري ام
ىلإ ةاكزلا ثلث عفدت ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذإ موق لاقو .)3(»نيملسملا

الو ،ةقفاوملا لهأل الإ عفدت ال ةروهقم تناك نإو ،دلبلا لهأ نم ءارقفلا عيمج
.)^(»ةيصعملا ىلع اهب ىوقتي هنأ ملعي نم ىلإ عفدت

ءاملع ضعب ىري ،رخآ صخش نع ةباينلاب جحلاب مايقلا صوصخب -11
نكلو .ًايلو ناك اذإ ألإ رخآ صخش نع جحلاب موقي نأ يضابإلل سيل هنأ ةيضابإلا

يبأ ةدلاو نإ لاقيو . )5(هل وعدي ال نأ ةطيرش ًاعورشم كلذ اوربتعا نيرخآ ءاملع
،اهنع الدب جحلاب نوموقي نم يف اهتبغر نع اهتافو لبق تلئس يسوفنلا نوميم

دارأو نوميم وبأ غلب املف . »دهملا يف يذلا اذه« تلاقو نوميم اهنبا ىلإ تراشأ
دنع . ةيقتم ةدحاو ةأرما الإ اهالوتي نم دجي ملف اهتيالو نع لأسف اهنع جحي نأ

مل اهنأل ،هتدلاو نع جحلاب موقي نأ عيطتسي ال هنأ ةسوفن ءاملع عيمج ررق كاذ
جحلاب هل صخرف يرصملا دابع نبا امأ .طقف ةدحاو ةأرما ةداهشب ةيلو ربتعت نكت
ةصق كلانهو . )٥(ةيفاك ةلاحلا هذه يف ةيقت ةدحاو ةأرما ةداهش نإ لاقو اهنع ةباينلاب
. )7(حتف نب سورمع نع ىورت ةلثامم ىرخأ

6 ،حاضيإلا ،نكاسوبأ ؛180 ،قباسلا ردصملا ،يلاطيجلا )1( 4 /2.
.هسفن ردصملا )2(

.180 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يلاطيجلا )3(
.هسفن ردصملا )4(
100 ،ةطوطخم ،حاضيإلا ،نكاسوب أ )5( /2.
، 232 ،ريس ،يخامشلا )6( 122.
.4 ،ريس ،ينايسولا ؟228 ،قباسلا ردصملا )7(
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يغبني نيتللا ةيقلخلا ةنامألاو ةينيدلا ةماقتسالا( ةلادعلا ةلأسمل ةبسنلاب-111
لدعلا وه هدحو يلولاف ،) ()ةلوبقم هتداهش نوكت يك امهب ىلحتي نأ دهاشلل
سيل ةءاربلا ةلاح يف نوكي يذلا صخشلاو .تالاحلا عيمج يف ةلوبقم هتداهشو
ًادحاو ربتعي فوقولا ةلاح يف نوكي يذلا صخشلاو .ةقوثوم ريغ هتداهشو ،ًالدع

لك يف ةلوبقم ةعومجملا هذه دارفأ ةداهشو .ةلمجلا لهأ نم ،ةماع نيملسملا نم
نودقتعي تالاحبو ،دحلا تالاحبو ،ةءاربلاو ةيالولاب اهنم قلعت ام ألإ تالاحلا

نودقتعي نيح نيملسملا لاومأب قلعتت تالاحبو ،)2(نورفاك نييضابإلا نأ اهيف
رثؤملا يبأ نع ىوريو ؛) (نيملسملا نيب برحلا ءانثأ ةمينغ اهيلع ءاليتسالا ةيعرش
امأ ،ةلوبقم مهتداهشف ،ةطلسلا يف )نييضابإلا ريغ نوملسملا( اوناك اذإ« :لاق هنأ
.)^(»مهتداهش لبقت الف ةطلسلا يف نحن انك اذإ

ىري يذلا صخشلا نأ نيملسملا ءاملع ةيبلاغ نيب هيلع قفتملاو - ٧1
لاوش لوأ لاله ىأر اذإ امأ .موصي نأ هيلع ،هدحو ،ناضمر لوأ يف لالهلا
لوقيو .رطفي نأ ،ةفينح يبأو سنأ نب كلام لوق دح ىلع ،هل سيل هنإف ،هدحو
نكلو ،رطفي نأ هل نكمي هنإ رذنملا نركب وبأو ،يعفاشلاو ،ةيضابإلا ءاملع
ةءاربلا نالعإ ىلإ نوملسملا رطضي ال يك ًارس كلذ لعفي نأ هل :اولاق ةيضابإلا
.)*(هنم

اذه يف ىرخأ ةلثمأ نع فشكي نأ يضابإلا هقفلا يف قيقدلا ثحبلل نكميو
.لجملا

.235 ،يمالسإلا عرشلا خيرات :نوسلوك )1(
4 ،ةطوطخم ،ماكحألا باتك ؛خايشألا ناويد )2( .7 ،ةطوطخم ،ماكحأ ،ينوانجلا .ب8

4 ،ماكحأ ،ناويدلا )3( 1 ،ةطوطخم ،حرصمل ىلعةيشاح ،يبعصملا ؛ب8 0 .ب1
4 ،ماكحأ ،ناويدلا ،هتاذ ردصملا )4( ،فحتلا ،فلخي نب ناميلس رظنا ةداهشلا لاؤسل ؛ب8

8 لدعلا ،ينالجراولا ؛أ 52 7 / 4 1 ،ةطوطخم ،لينلا حرش ،بطقلا ،اهيلي امو 3 امو 4
.اهيلي

.191 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا )5(

273





عباسلا لصفلا
نيدلا كلاسم

)يضابإلا عمتجملا لحارم(

،نيدلا قرط ًايفرح ينعت يهو ،نيدلا كلاسم ةرابع ةيضابإلا ءاملع لمعتسي
كلذلو .هيف ةعيرشلا نيناوق ذفنت نأ بجي يذلا مهعمتجم لحارم نع ريبعتلل
:ةيلاتلا عبرألا لحارملا نوركذي

.روهظلا-
.فدلا-

.)تاذلاب ةيحضتلا( ءارشلا-

.)٦(نا٠تكلا-

.مهخيرات ربع اهلك نويضابإلا اهربخ دقو ؛اهتمظنأو اهدعاوق ةلحرم لكلو
ركب ابأ نأ ىوريو .عبرألا هذه ريغ ىرخأ لحارم ال هنأ ىلع ةيضابإلا ءاملع قفتير

،عافد يفالوروهظ يفانسل نحنا :اهدقعي يتلا سلاجملا يف لوقي ناك يغاوزلا
ءايركز وبأ هليمز قلعو .)2(»بئاس اننامز نكلو ءارش يف الو ،نامتك يف الو
نمف ةعبرأ نيدلا كلاسم نإ هوربخأ« :ًالئاق كلذ عامس ىدل رؤس يبأ نب ليصف

ةديقع ،عيمجنب ورمع ؛اهيليامو 17 ،ديحوتلا ةديقع ،2و ،عضولا ،ينوانجلا *ايركز وبأ )1(

- 54 ،ديحرتلا .24 ص ،ةساردلا ذه بتاك قيقحت ،ديحوتلا لئاسم ،ركب نب دمحأ ؛50 
1 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛372 ريي ،يخايشلا )2( .364 ،يالط .ط340 
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يف )كلاسملا( لحارملا هذه تددح دقلو .)1(>ءىطخم وهف اهنم صقن وأ اهيف داز
يف يمالسإلا خيراتلل يضابإلا ريسفتلاو .نييضابإلا ءاملعلا لتق نم ادج ركاب تقو
ءاوس ،لحارم عبرأ لالخ رم يمالسإلا عمتجملا نأ رهظي ىلوألا نيسمخلا هتاونس
نويومألا ملست امدنع لحارملا هذه ةرود تلمتكا دقلو .هدعب وأ لوسرلا نمز يف
ةمث يومألا مكحلا لظ يف نكي ملو ،مهمكحل هوعضخأو يمالسإلا عمتجملا
ذإ ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل وأ مهئارآ ثبل نييقيقحلا نيملسملل لاجم
ناكو .توملا وأ نجسلا ىلإ ماع لكشب يدؤت تناك عونلا اذه نم ةلواحم يأ نإ
ةيضابإلا ةكرحلا تناكو ،ارس مهتاطاشن ةسرامم وه نييقيقحلا نيملسملل ليدبلا
اهب رم يتلا اهتاذ ةربخلاب رمت يك ًارس أدبت نأ دب ال ناكف ؛قحلا نيدلا ءايحإ يونت
.روهظلا ةلحرم لبق لوألا يمالسإلا عمتجملا

يمالسإلا عمتجملا لحارمل ةزجوم ةسارد ضرعن ةيلاتلا تاحفصلا يفو
.)نيدلا كلاسم(

:رولا

ناك روهظلا ةلحرم ءانثأ يفو ؛ةلقتسملا ةمامإلا نالعإ روهظلا ينعي
ةريسو ،ةنسلاو ،نآرقلل ًاقفو مهمكحي نأ بجي يذلا مهمامإ نوراتخي نويضابإلا
اهيلع ظفاحي نأ يغبني يتلا ةسيئرلا ةلحرملا يه هذه .)^(نيدشارلا ءافلخلا
ىلع بجاولاف ) (روهظلا ةلحرم يف نيملسملا ًاكرات يبنلا يفوت دقو .نوملسملا
ةالصو ؛دودحلا ةماقإ :هلا رماوأ ذيفنتل ةلحرملا هذه ىلع اوظفاحي نأ نيملسملا
عيزوتو ،ةاغبلاو نيكرشملاك ءادعألا ةبراحمو ؛ةيزجلاو ةاكزلا عمجو ؛ةعمجلا
تامازتلالا هذه نم مازتلا يأب مايقلا نكمي الو ًالداع ًاعيزوت ةاكزلاو مئانغلا

،فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ ؛24 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ركب نب دمحأ ؛هفن ردصملا )1(
.32 ،فحت

.25 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ركب نب دمحأ ؛5 ،تاقبط ،ينيجردلا )2(
.50 ،ديحوتلا ةديقعحرش ،يخامشلا )3(
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ىلع نيلثمك رمعو ركب يبأ يتفالخ ةيضابإلا ءاملع درويو .)1 (مامإلا ةطلس نودب
.)*(مالسإلا لئاوأ يف روهظلا ةلحرم

،نيدلاب ملعلاو ،ةورثلاو ةطلسلا نم ةمئالم ًافورظ نوملسملا ققحي نيحو

نم ءادعألا فصن وحن مهددع غلبي امنيحو ،هللا رماوأ ذيفنت نوعيطتسي ثيحب
. )3(نيزرابلا مهلاجر نيب نم مهمامإ اوبختنيو ةمامإلا اونلعي نأ مهل يغبني ،مهلوح

راص اذإ امأ ،نيعبرأ نم رثكأ نودعي هعابتأ نأ املاط هللا رماوأ ذفني نأ مامإلا ىلعو
. ) (ةمامإلا لحي نأ هيلع بجي هنإف كلذ نود مهددع

:عافدلاةلحرم

نوضرعتي نيحو ؛)٥(روهظلا ةلحرم بايغ يف ًايرورض ًابجاو عافدلا حبصي
ًادئاق اوراتخي نأ نيملسملا ىلع يغبني ،ام موجه لامتحا يف نوكشي وأ ،موجهلل

نوكي نأ يغبنيو ؛عافدلا مامإب فرعي مامإلا اذه لثم .مهودع لاتق يف مهدوقيل
نأ ىلإ روهظلا مامإك اهتاذ ةلماكلا ةطلسلا هل ؛)٥(ةعيفر ةيركسع ةردقم اذ ًاملاع

ىدل نوكي ال ثيحب ،ًايئاقلت هتمامإ لحنت برحلا ةياهنبو ؛) (اهتياهن برحلا غلبت

مهمامإ نوملسملا بختني كلذ دعب .هبصنم نم هتحازإ يف ةبوعص ةيأ نيملسملا

.هتاذ ردصملا )1(
-114 ،ديحوتلاةديقعحرش ،بطقلا ؛هتاذردصملا )2( 113.

-214 ،ةطوطخم ،زجوملا ،يفاكل دبعرامعوبأ )3( 213.
رماع وبأ ؛54 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا ؛98 ،ةطوطخم ،نازف ءاملع ةبوجأ )4(

، 8 ،ةطوطخم ،طقللا ،رماع نب ىسوم ةيضابإلا ةرادإلا نع ليصاغتلا نم ديزمللو .3
ءاملع نمو .اهيلي ام وأ 103 ،ةطوطخم ،ليلدلا ،ينالجراولا رظنا ،روهظلا ةلحرم لالخ
نم )ف( قحلملا يف ةيفاو ةروصب عوضوملا نوسنكلو .جروتكدلا جلاع ،ثيدحلا رصعلا

-12 .ف قحلم ،يناثل دلجملا ،»هتايحالصومامإلا« :نامعنعهتلاسر 1.
.52 ،ًاقباس روكذم ردصم ،يخامشلا )5(
.25 ،ديحوتلا لئاسم ،ركب نب دمحأ )6(
.53 ،ًاقباس روكذمردصم ،يخامشلا )7(
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مامإ لوأو . ) (نامتكلا وأ روهظلا امإف - ةلحرملا ةعيبط بسحب وه امك ديدجلا
ةكرعم لبق ريتخا يذلا يبسارلا بهو نب هللا دبع وه ةيضابإلا رداصملا هتركذ عافد
يذلا يزوزلملا متاح وبأ ةيقيرفا يلامش يف نيرخآلا عافدلا ةمئأ نمو .)*(ناورهنلا

حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ اهأشنأ يتلا روهظلا ةمامإ ءايحإ لواح
ةيمتسرلا ةمامإلا ءايحإ لواخ يذلا فاتلز نب ىلغي رزخ وبأو ،)3(يرفاعملا

.)صرفلا اذهل نييمطافلا براحو

ءادعأل ىلع وأ رناجلا ةيغاطلا مكح ىلعةماع ةرون عافدلا رابتعا نكميو
لخد ،تعمقو ،اهفده قيقحت يف ةماعلا ةروثلا تلشف ام اذإو .نييجراخلا
.نامتكلا ةلحرمب فرعت ةديدج ةلحرم يمالسإلا عمتجملا

نم يعوطت لمع ءارشلا .تقولا سفن يف ادجوي نأ ءارشلاو نامتكلل نكميو
٠ نوحضي ًالجر نيعبرأ نع لقت ال ةعومجم:لبق نم متي هذيفنتو ؛سفنلاب ةيحضتلا
٠٧ ٠٢.٠ ) (شا ءادعا نم ئاجلا مكحلا يينت ىلع ةيألا ةبقب ثحل هللا ليبس ين مهتايحب

:)تاذلاب ةيحضتلا( ءارشلا

ةيضابإلا تاباتكلا يف مدختست ةملك يهو ،غيبلاو ءارشلا ،ءارشلا ةملك ينعت
مه )عمجلاب( ةارشلاو .ةنجلا غولبل هللا ليبس يف ءرملا ةايحب ةيحضتلا نع ًاريبعت
ةينآرقلا تايآلا نم ةقتشم ءارشلا ةرابعو .)*(،هللا ليبس يف مهسفنأ اوعاب نيذلا

.94 ،يضابإلا بهذملا ةأشن ،رمعم يلع )1(
-55 قاحسإ يبأ ةظحالمو ؛53 ،ديحوتلا ةديقع حرش ؛372 ،ريس ،يخامشلا )2( 54.

5 ،مالسإلا ءدب ،مآلس نبا )3( 9 - 1 ،مالسإلا ءدب هيف باتك[ ؛56 3 1 - ضفر دقو ]128
.اروهظ مامإ« ناك هنأاحرتقاو ،عافدريمأ ناك متاحابأ نأب يأرلا قاحسإوبأو يخامثلا
.53 ،قاحسإ يبأ قيقحت ،ديحوتلا ةديقع حرش

1 ،تاقبط ،ينيجردلا )4( .ط[ اهيلي ام وأ 49 ،ريس ،ءايركز وبأ ؛]126 ،يالط .ط129 
.350 ،ريس ،يخامشلا ؛]اهدعب امو 194 ،بويأ

-95،يضابإلا بهذملا ةأشن ،رمعميلع )5( 94.
.246 ،ةيمالسإلا ةعوسوملا ،جراوخلا ةدام :اديفاليد )6(
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ليبس يف نولتاقي ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ( : ةيلاتلا
هللا نم هدهعب ىفوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يفً اقح هيلعً ادعو نولتقيو نولتقيف شا
ةايحل نورشي نيذلا هللا ليبس يف لتاقيلفوو)^(». . .هب متعياب يذلا مكعيبب اورثبتساف
.)2(>. . .ًاميظعًارجأ هيتؤن فوسف بلغي وأ لتقيف هللا ليبسيف لتاقينمو ،ةرخآلاب ايندلا

. )3(ههللا تاضرم ءاغتب هسفن يربغي نم سانلا نمو : ةيلاتلا ةيآلار

وا ءارشلا ةركفو ،ءارشلا سرام نم لوا وه ريدح نب سادرم لالب وبا ناكو

ناكف ) (نيململل دايز نب هللا ديبع هببسي يذلا ررضلا ىأر نيح هتءاج جورخلا
نإ هللاو . . .نيملاظلا ءالؤه نيب ماقملا انعسي ال هللاو هنإ« : عضولا ىلع هقيلعت
،ًادحا عؤرنل الو ،ضرألا يف دسفنل جرخن مل اننإ .. .ميظعل اذه ىلع ربصلا
راتخي نأ لالب وبأ داتعاو .)5(» . . .انلتاقي نم الإ لتاقن انسلو ملظلا نم ًابره نكلو
ءارشلا طورش حرشو .»ءارشلا بجاو يف« ًاقوفتو ةقث مهرثكأ نيملسملا نم
جرخت كنإ« : هيلإ مضني نأ دوي نم لك اهب بطاخي نأ داتعا يتلا ةيلاتلا تاملكلاب
ايندلا يف كل الو ايندلا ضارعا نم ًانيش ديرت ال هتاضرم ءاغتباو هللا ليبس يفً اداهج
ةرخآلا يف بغارلا اهل ضغبملا ايندلا يف دهازلا تنأ ،ةعجر اهيلإ كل الو ةجاح

كل ةعجر ال كنأو لوتقم كنأ ملعاف ، ٠ريغ ال لاتقلا ىلإ جراخلا اهبلط يف دهاجلا
هذه ىلعتنكنإف ،هللا ىقلت ىتح قحلا الإ ءيش ال كمامأ ضام كنأو ايندلا ىلإ
رتساو كنيد بقارو ،كتنابلو كتجاح ايندلا نم ضقاف ك ءارو ام ىلإ عجراف لاحلا
اذإف ،مهيلإ كل ةعجر ال هنأ مهملعأو كلهأ عذوو غارفلاب كرمأ يف ذجو كسفن
. )6 ("كتعي اب تغرف

11/و ةبوتلا )1( 1.
7 ءاسنلا )2( 4 /4.

2 ةرقبلا )3( 0 7 /2.

-17 ،ريس ،يروطغبلارظنا )4( 16. ٦ ،٦
.3 ،ريس ،يروطغبلا )5(

.9 ،ةطوطخم ،ريس ،ينالعجلا رينلا نب رينم )6(
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ةيكملا ةرتفلا ءانثأ ةرم لوأل تقبط هذه ءارشلا ةلاح نإ لوقي نم ءاملعلا نمو
انه . ) (نيعبرألا هعابتأ ددع غلب نيح مالسإلا نلعأ يبنلا نأ نوريف ،يبنلا ةايح نم
هتاطاشن زكرم ناكا يذلا مقرألا يبأ نب مقرألا لزنم كرتي نأ هيلإ يحوأ
هللا كبسح يبنلا اهيأ ايو : هيلإ هللا ىحوأ ةيرسلا ةلحرم زاتجا نيحو . )2(»ةيوعدلا
تلزن دقف ،شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلل ًاقفوو .)3(»نينمؤملا نم كعبتا نمو
يف تلزن يتلا لافنألا ةروس يف قحال تقو يف تلخدأ مث ،ةكم يف ةيآلا هذه
ءارشلا ةلحرم نوكت نأب لوقلا اذه ىلع قفاون نأ بعصلا نم هنأ ىلع . ) (ةنيدملا
تناك نثلو .يبنلا ةايح يف هالعأ روكذملا ثدحلا نم ةدمتسم ةيضابإلا ةديقعلا يف
نأ يف ًاريبك ًاقراف كلانه نإف ،عقاولا يف ةهباشتم ريغ يهو ،ةهباشم فورظلا
وه يناثلا ءيشلاو .يحولاب ةرشابم ًاددحم ناك يبنلا ةايح يف لامعألا هذه تيقوت
هيلعً اصوصنم ناك اذإ اميس ال ،يبنلا جهن اوعبتي نأ مهيلع ناك نيملسملا عيمج نأ
يرايتخا بجاو هنإ ؛ًايدرف ًامازتلا ءارشلا اوربتعي مل نييضابإلا نأ ريغ ،نآرقلا يف
اوربتعا نيذلا ةقرازألا عم اهيف اوفلتخا يتلا ةسيئرلا ءىدابملا دحأ كلذ ناكو طقف
* )5(آيدرف أبجاو جورخلا

نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ هحرش امك ءارشلا ماظن حيضوت يلي اميفو
الو ،هللا ةاضرم ءاغتبا مهسفنأ نوعيبي مهنأ ىلع نوقفاوي ،ةارشلا يأ ،مما :ركب
اذإ اوروثي نأ مهل سيل ؛باوصلا ءايحإو روجلا ءاهنإب لب ،مكحلاب ةبلاطم نودبي
ال نأ نووني اوناك اذإو .ةدحاو ةأرماب ددعلا لامكتسا مهعسوب ؛نيعبرألا نود اوناك
لطابلا ءاهنإ لبق مهلزانم ىلإ اودوعي نأ مهل سيلف ،لطابلا ىلع ءاضقلا لبق اودوعي
اودوعي نأ مهنكمي هنإف ،اوؤاش اذإ ةدوعلا ةين ىلع اوجرخ اذإو .اوتومي نأ لبق وأ

.114 ،ديحوتلا ةديقع حرش ،بطقلا )1(

، 57( ،يسايس لجرويبن :دمحم :تاو )2( ( 1 9 6 7.
6 لافنألا )3( 4 /8.

.114 ،ًاقباس روكذمردصم ،بطقلا )4(

-23 ،.العأ رظنا )5( 21.
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،ةياغ ةيأل ةيلصألا مهلزانم ىلإ اوداع ام اذإف ؛مهفويس مهلزانم ؛تقو يأ يف
ولو ىتح مهتروث ءانثأ يف رضحلا ةالص اولصي نأو ،رفس ةالص اولصي نأ مهيلعف
. )3 (»ةيلصألا مهلزانم نع نيديعب اوناك

نإف عقاولاو ،روهظلا مامإ بايغ يف داهجلا نم لضفألا عونلا وه ءارشلاو
.)*(»ةرهاظلا ةمامإلا« ءاشنإل رسجك تالاحلا ضعب يف ءارشلا اولمعتسا ةيضابإلا

: ءارشلل ةيساسألا ءىدابملا يلي اميفو

نم ىلع بجاوو ،ماع هجوب ةيضابإلل ةبسنلاب يرايتخا بجاو ءارشلا )1(
.مهسفنا هب اومزلا

.ًالجر نيعبرأ نع ءارشلا لهأ ددعلقي ال نا يغبني )2(

. )و(طقف هعابتأل ةمزلم هتطلسو ،مهنم مهدئاق اوراتخي نأ مهيلع )3(

روجلا يهتني ىتح اوبراحي نأ مهيلعو ؛ةارشلل ةمئالم ريغ ةينيدلا ةيقتلا )4(
ةثالث ريغ مهنم قبي مل اذإ اودوعي نأ مهعسوب هنإ ءاملعلا ضعب لوقيو ) (اولتقيوا

.)5(ظ

اوداع اذإو ،مهئادعأ ةلتاقمل هيف اوعمتجا يذلا ناكملا الإ مهل لزنمال )5(
،ىرخأ ةياغ ةيأل وأ ،تامولعم وأ ،ةنوؤم ىلع لوصحلل ةيلصألا مهتويب ىلإ
مهلزانم يف مهو رفس ةالص اولصي نأو نيرفاسم مهسفنأ اوربتعي نأ مهيلع بجر
.صألا

وأ موزهملا اودراطي نأ وأ ؛مهبراحي نم الإً ادحأ اوبراحي نأ مهل سيلو )6(

.26 ،)ةلأسم وبأ( ،عماجلا ؛25 ،ديحوتلا لئاسم ،ركب نب دمحل )1(
.91/1 ةفحت ،يملاسلا )2(
،ينالجراولا ؛25 ،ديحوتلا لئاسم ،ركب نب دمحأ ؛19 ،ةديقع ،ينوانجلا ءايركز وبا )3(

1 :ليلدلا 4 . 126/2زجوملا ،رامعوبأ ؛ب9
.25 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ركب نب دمحا )4(
، 8 ،ةطوطخم ،طقل رماعنب ىسوم ؛17 ،ةديقع ،ينوانجلا ءايركزوبا )5( 3.
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اوذخأي نأ الو ،لافطألاو ،ءاسنلاو ،نينسملا اولتقي نأ وأ ؛حيرجلا اولتقي نأ

لالب ابأ نإ ليق لاثملا ليبس ىلعو .)٦(اهيف قح مهل ناك اذإ ألإ تاكلتمم وأ مئانغ

نب هللا ديبع ةرصبلا مكاحل مئانغ لمحت ةلفاقب مهتروث يف اوقتلا .راصنأو سادرم
ىطعأو يقابلا كرتو هعم نم تايطعأو هتايطغأ ذخاو ةلفاقلا لالب وبأ فقوأف دايز

٠٠ ٠ .)2(كلذ٠اقًلاذاي

.. .. ن .. : نامنكلا ةحرم

نونمؤملا ظفتحي ةلاحلا ذه يفو هتادقتعمل صخشلا ءافخإ ،نامكلا, ينعي

نأب نييضابإلل اوحمسي نل.نيذلا مهئادعأ لبق نم عمقلا بنجتل ًارس مهتادقتعمب

لضفا تادقتعملا ءافخإ نوكي ىنغنلاةذهن:يتو^)ق(متؤفشك اذإ مهتادقتعم اونلعي

لدهدقل :ةلاجلاهذه لثم يف ًامازل.»ةيزسلا« حبضتاذكهو .اهيلع ظافحلل ةقيرط

ناميعزلا لمعو .نييومألا ماكحلا لبق نم عمقلا بنجتل ًارس مهتكرح نويضابإلا

،!نإمتكلا ةلجرميف:ةميركيبأ نبميبب ةديبعزوبأعتفيلجويديزننب رباج نايضابإلا
لك يف ًانسختسم متكتلا ناك تقولا اذهلالخو متكتب يرجت مهتاطاشن تناكو

عمتجملا خويش رابك دحأو ،رباج ذيملت ،بئاسلا نب مامضنإ لاقيو .ءيش

هيفك ىلع هنيد يدبيو همهردو هرانيد رصي مكدحأ لاب ام :لاق ةرصبلا يف يضابإلا

يف نامتكلا ةلحرم نإ ةيضابإلا-ءاملع لوقيو .)٩(»هايإ هبلسي نم هاقلي هلعلو
ةايحيف متكتلا ةرتف ديدحت يف نوفلتخي مهنكل ؛يبنلا ةايح نم ةدمتسم مهتديقع

يحولا ةيادب نيب ةعقاولا ةرتفلا اهنإف ،شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلل ًاقفوو .يبنلا

يف هلوخد باطخلا نب رمع نلعأ نيح ،نيعبرأ نيملسملا ددع لوصو تقو ىتح

،يخونتلا قيقحت( حلاص خيشلا تاباوج يف حلاصملا نيع ،يلع نب حلاص ،يثراحلا )٦(
.412 ،).تال ،قثمد

9 ،ليلدلا ،ينالجراولا )2( .ب9
.113 ،ديحوتلا ةديقعحرش ،بطقلا )3(

.88 ،ريس ،يخامشلا )4(
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ةرجه تقبس يتلا ةرتفلا نأ يتالتلا ميهفاربإنب دواد ناميلس وبأ ربتعيو .)٢(مالسإلا

يبنلا نإ :لوقيف يفاكلا دبع رامع وبأ امأ )2(نامتك ةرتف اهلك يه ةنيدملا ىلإ يبنلا
ةرتف كلذب دصق هنأ رهاظلاو )3(»يحولا لوزن دعب تقولا ضعب ةكم يف ًامتكتم يقب

نع ضرعأو رمؤت امب عدصافو :ةيلاتلا ةيآلا لوزن لبق ةوبنلا نم ثالث تاونس
ىلع ًاليلد نويضابإلا همدق يذلا ساسألا ناككلذلاحيأىلعو .)^(»نيكرشملا
.نآرقلا يف ينيد بجاوك نامتكلا

2 ةنس ترهات يف ةيمتسرلا ةمامإلا رايهنا دعبو 9 9/ه6 0 ويضابإ لواح م 9
اورسخ مهنكل .فاتلز نب ىلغي رزخ يبأ ةدايقب مهتمامإ اويحي نأ ةيقيرفإ يلامش
9(2 ةنس نييمطافلا اهيف اوبراح يتلا ياغاب ةكرعم 6 8 / 3 5 نويضابإلا لخد مث .)8
.ةديدج ةمامإ.ءايشبنإ،.كلذيدعب اولواحي ملو رضاحلا انتقو ىتح ةيرسلا ةلحرم
ةيضابإلا ىلع نأ٠ يه ركب نب دمحا سابعلا وبا اهحرش امك ةيرسلا ةلحرم ةمظنأو

ءايقتألا نم اهعمجي ،)٧(مهقوقحو مهتاكز هل نوعفدي ًادئاق اونيعيو اوعمتجي نا
سلاجملا اولكشي نأو ًاضعب مهضعب روزي نأ مهل يغبني ،ءايقتألا نيب اهعزويو مهنم
نأو ةيعامجلا ةالصلا اوميقي نأ مهل يغبني كلذك .هللا ةدابعو مهتديقع ميلعتل
يفو .)7(»رشلا نود ةلوليحلاو حلاصلا لمع بجاو نم هنوعيطتسي ام لك اوذفني
ءاقبإلل ًارس لمعت ةيرس تامظنم ىلإ ةيضابإلا تاعمتجملا لوحتت ةيرسلا دهع ءانثأ

.يضابإلا بهذملا ميلاعتو عمتجملا ةدحو ىلع

يف نييضابإلا ةميزه دعب ةيقيرفإ يلامش يف تأدب يتلا ةيرسلا ةلحرم تدأو

.115 ،ًاقباس روكذمردصم ،بطقلا )1(
.54 ،ديحوتل ةديقعحرش،يتالتلا )2(
.224 ،يبويألا دمحم ةزوح يف ةطوطخم ،زجوملا ،رامع وبأ )3(
، 117 ،دروفسكوأ(دمحمةايح :مويغرظنا ؛94/رجحلا )4( ( 1967.
.129 ،تاقبط ،ينيجردلا )5(
.184 ،ةطوطخم ،دعاوق ،يلاطيجلا رظنا )6(
.24 ،ديحوتلا لئاسم ،ركب نب دمحأ )7(

283



يف ةرصبلا خويش ةمظنم هبشي هيحاون نم ريثك يف وهو ةبازعلا ماظن ءاشنإ ىلإ ياغاب
تناك يضابإ عمجت لك يفف . )3 (ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباج نمز
نم لكشتت نأ يغبني ناك تائيه يهو سانلا نوؤشب مامتهالل ةبازع تائيه لكشت

لالخو .ةصاخ تامهملو ةصاخلا تافصلا يوذ نم ،عمتجملا يف سانلا ةريخ
عمتجملا مكح يف مامإلل يتلا ةلماكلا ةطلسلا ةبازعلا تائيه سرامت نامتكلا دهع
لمعت اهسيسأت ذنم تائيهلا هذه لازت الو .ةيعامتجالاو ةينيدلا هنوؤش يف يضابإلا
دقف ةبرج ةريزجو ةسوفن لبج يف نييضابإلا نيعمتجملا يف امأ ؛بازم داو يف

هلوصأو ،ةبازعلا ماظنل ةيليصفت ةسارد نأش نمو .ينامثعلا مكحلا ءانثأ تلح
نوكت نأ ،ميلعتلا ةكرحو ةيضابإلا تاعمتجملا يف هبعل يذلا رودلاو ،هتمظنأو
.)2(ةريبك ةميق تاذو ،ةعتمم

قباسلا ماسقنالا نع تقثبنا يتلا نيناوقلا زربن نأ ةيلاتلا تاحفصلا يف انفدهو
.يضابإلا عرشلا يف )نيدلا كلاسم( يضابإلا عمتجملا لحارمل

ةيقتلا نأ ريغ ،روهظلاو عافدلا يتلحرم لوح انه هلوقن امم ريثكلا انل سيل
ءارشلا ىلع قبطنت ةدعاقلا هذه لثم ؛)2(روهظلاو عافدلا ةمئأ عم مءالتت ال ةينيدلا
فسوي نب دمحم خيشلا ضرتعي ،ثيدحلا رصعلا يف ةيضابإلا ءاملع نيبو .) (أضيأ
ةيقتلا تناك اذإ« ،لوقي امك ،هنأل روهظلا مامإب قلعتي يذلا يأرلا اذه ىلع شيفطأ
. )2(»ةيمهأ رثكأ اهنأ دب ال ةمامإلا ةلأسم نإف مهتايح ذاقنإل دارفألل ةيعرش

دعب ًايئاقلت لحنت عافدلا ةمامإ نأ انركذ نأ قبس دقف عافدلا ةلحرمل ةبسنلابو

.2.ط ،ةيمالسإلا ةعوسوملا يف ا ةقلح ا ةدام ،يكتفيل رظنا )٦(
،1.0.٨.م. ،ا,ال301100 0 ل00ال٢آ٦ء١٢)0 هأ ٤1٧ع 0م03ة1ًا1 103أ٦الكال٦31٦٣٢1ة” :يثتانيبور رظنا )2(

7 ، ىدلجم( 8 - 37.
.377 قباسل رظنا ؛124/2ةطوطخم ،زجوملا ،رامعوبأ )3(

.420 ،ةطوطخم ،ةؤلؤللا حرش ،ناميلس نب مساق ،يخامشلا رظنا )4(
،حلاص نب ىسيع ،يثراحلا ؛)يتعومجم يف تافطتقم( ةطوطخم ،تاباوج ،بطقلا )5(

.466/2 لئاسملا بيترت يف لئاسولا ةصالخ
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رمتست نأ اهل نكمي عافدلا ةمامإ نإ نولوقي ءاملعلا ضعب نأ ريغ ،برحلا ءاهتنا
. )٦ (برحلا ءاهتنا دعب

نم رثكأل يرايتخا بجاو اهنأ انركذ نأ قبس دقف ،ءارشلا ةلحرمل ةبسنلابو
نيديعب اوناك ولو ةروثلا لالخ ةرضاح مهتالص اولصي نأ مهيلع نأو ًاصخش نيعبرا

نإف ،عافدلا ةمامإ لالخ رومألا اوملستي نأ ةارشلا ءاش اذإو .ةيلصألا مهتويب نع
لجأ نم هتايحب ةيحضتلا ةين نم هل امب ،ةارشلا مامإ نأل كلذ يف قحلا لك مهل
عيمج نإف ،كلذ ءانثتسابو .)^(عافدلا مامإ نم ةدايقلاب قحأ ،يضابإلا عمتجملا
. ) (نامتكلا دهع يف يضابإلا عمتجملا لوصأك اهسفن يه ةارشلا لوصا

يضابإلا هقفلا ىلع ريثأتلا ةميظع نامتكلا ةلحرم تناك عبرألا لحارملا نيبو
يف نامتكلا ماكحأ ليصفتلاب ينالجراولا بوقعي وبأ شقان دقو .ةيقيرفإ يلامش يف
دحلا ةبوقعب لمعلا قيلعت يه مهألا ةيحانلاو ؛»فاصنإلاو لدعلا« و »ليلدلا« هيباتك
نامتكلا ةلحرم ىلإ ةيضابإلا رظن دقف ،ينالجراولل ًاقفوو .نامتكلا ةرتف ءانثا يف
نيح ةرجهلا لبق ةكم يف يبنلا اهاضق يتلا ةلحرملل ةهباشم اهنأ ىلع مهعمتجم يف
ءاملع ضعب نإف لاح يأ ىلعو . ) (دحلل تابوقع ةيأب لزن دق يحولا نكي مل
ةيرسلا نأ ساسأ ىلع ةنيعم تابسانم يف ةدعاقلا هذهل ًافالخ اوفرصت ةيضابإلا
ذخأي نأ روهظلل سيل هنا ولو ،ًانكمم كلذ ناك املك روهظلا ماكحأ ذخأ )نامتكلا(
نيذلا لتق وه دودحلا ذيفنت قيلعت مكحل ديحولا ءانثتسالاو .)*(نامتكلا ماكحا
يف تقو يأ يف ةليسو ةيأب اولتقي نأ يغبني سانلا ءالؤه لثمف ةيضابإلا يف نونعطي
.)عبرألا لحارملا ءانثأ

.113 ،ديحوتلا ةديقع حرش ،بطقلا )1(

-39 1 ،تاقبط ،ينيجردلا ؛92 ،ريس ،يخامشلا )2( -252 ،يالط .ط238 251.

1 ،ليلدلا ،ينالجراولا )3( 4 .أ150-ب9
-93 ،ةطوطخم ،لدعلا ،ينالجراولا )4( 292/2.

.378 ،ًاقباس روكذم ردصم ،ينيجردلا ؛106 ،ريس ،ينايسولا )5(

.296/2 ،لدعلا ،ينالجراولا )6(
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دقو .ةاغطلا لظ يف اوشيعي نأ ةيضابإلا ىلع نوكي نامتكلا دهع يفو
.نامتكلا دهع يف ةاغطلاب مهتاقالع نأشب ةيضابإلل ةنيعم لوصأ كلذل تعضو
يف ،ةاغطلل ةنوعم يأ اومدقي نأ مهل يغبني ال ةيضابإلا نأ وه سيئرلا أدبملاو
ةدعاقلا هذهل ءانثتسالاو . )1 (مهدهع يف بصانم يأ مالتسا مهل زوجي الو ؛مهمكح
نا مهعسوب ناك اذإ ةاغطلل مهتضراعمب نيفورعملا يضابإلا عمتجملا ءاضعا نأ وه

لظ يف بصانملا اوملستي نأ مهل ناك ،ركنملا نع مهوهني نأو فورعملاب مهورمأي
،مئانغلا نع نيلوؤسم اونوكي نأو ،داهجلا يف تاوقلا اودوقي نأ مهلو ؛ةاغطلا
نب رباجو ،سابع نبا لثم . . .ةيضابإلا عبتي فقوملا اذه يفو .ايتفلا وأ ، ءاضقلاو
اوفرع ًاعيمج رابكلا ءاملعلا ءالؤهف ،يضاقلا حيرشو ،يرصبلا نسحلاو ،ديز
لثم يف طرتشيو .مهلظ يف بصانملا اوملست مهنكلو ةاغطلا مكحل مهتضراعمب
يف دحأ نم ةيشخلا مدعو ،ةعيرشلل ًاقفو بصانملا هذه رادت نأ فقوملا اذه
.)2(ةلادعلا ةسرامم

نأ مهل سيلف ،اهركذ قبس يتلا تافصلا سفنب نولحتي ءاضعألا نكي مل اذإو
،سانلا ىلإ نوئيسي دق مهنأل ةماعلا ةحلصملاب لصتي بصنم يأ اوملستي
ةنيعم فئاظو كلانه نأ ىلع .خلا ةبسحلا وأ ،طرشلا وأ ،قوسلا نع ةيلوؤسملاك
يف ميلعتلاو دجاسملا يف ةبطخلاو ،ةالصلا ةمامإو ناذألاك اهب اوموقي نأ مهل نكمي
.)3(سرادملا

وأ مالكلا ىلع ةيضابإلا هاركإ ىلإ ةاغطلا اهيف دمعي ةددحم تالاح كلانهو
هعابتأل يضابإلا بهذملا حمسي فورظلا هذه لثم يفف ،مهتادقتعم سكعب فرصتلا
.توملا ةبوقع بنجتل ةينيدلا ةيقتلا أدبم لظ يف ةصاخ »ةصخر« اومدختسي نأ
اوعذي نأ وأ ،دحاو هلإ نم رثكأ كلانه نأاولوقي نأ مهعسوب ،لاثملا ليبس ىلعو

.222 ،ةطوطخمفريس ،ناوكذنبملابب. )1(
3 لدعلا ؛تبببأ ؟ي8 ،ليلدلا.،ينالجراولا : )2( 2 2 - 3 1 4 /2.

.هتاذزدصملا . )3(
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وأ ،ةفئأز ةداهبشب اولذي نأ وأ ،نييقيقحلا نينمؤملا نم ةءاربلاو ،هللا ءادعأل ةيالولا
نأ ًاضيأ مهعسوبو .هب ناميإلا نود طقف ناسللاب هلك كلذو ،بذكلا اووري نأ
كلذو ،ريزنخلا محلو ،مدلاو ،ةتيملا لولكأي نأ وأ ،ناضمر لالخ راهنلا يف اولكاي

نل مهنأ نوفرعي مهو ،ًانجس ،آلثم ،ةبوقعلا تناك اذإو .توملا ةبوقع بنجتل
نأ مهل سيلف ،ةيساق ىرخأ ةبوقع يأ وأ ،شطعلا وأ عوجلا نم نجسلا يف اوتومي
لاح يف طقف ةيعرش اهنأل نجسلا بنجتل ةصاخلا »ةصخرلا« هذه نم اوديفتسي
نأ مهل زوجي ال ةنيعم الامعأ لاح لك يف كلانه نأ ىلع .) (توملا بنجت

ءاليتسالا وأ .،ءيربلا لتقك ،مهتايح دقف ىلإ كلذ مهب ىهتنا ولو ىتح اهولمعي
وأ ،رمخلا برش وأ ،مهئادعأل مهتحلسأ ميلست وأ ،اهرده وأ ،سانلا كالمأ ىلع
زر .)٤(جن وهام برشولكأ وا ،ىنزلا باكترا

،ًاعورشم نامتكلا دهع يف ةاغطلا لظ يف شيعلا اوربتعا ةيضابإلا نأ عمو
ميدقت مدعو ةاغطلا نع داعتبالا وه يضابإلا عمتجملا ءاضعأل لضفملا فقوملا نإف
.)3 (مهل ةنوعم يأ

نأو ،ةاغطلا عم ةعمجلا ةالص اوميقي نأ ةيضابإلا ىلع ىرخأ ةيحان نمو
. )4(ةيعامجلا تاولصلا ىلع ةظفاحملل ةيمويلا تاولصلا يف مهيلإ اومضني

مهوطعا مه ام اذإ ةاغطلا نم تابهلا اوقلتي نأ ةيضابإلل ًاعرش زوجي كلذك
ناكو ؛كلذ ىلع اوضرتعاف راكنلا اما .)(مهنم اهبلط مهل نوجي ال هنكل ،اهايإ

( . 108 ،)ةلام ربأ( عاجلا ،ركب نب دمحم نب دمحأ )1(
عئارشلاو ةينيدلا ةيقتلل ةيضابإلا موهفم نع ليصافتلا نم ديزمللو .109 ،قباسلا ردصملا )2(

6 ،ةطوطخم ،عماجلا ،ةكرب نبا رظنا ،اهب ةقلعتملا 5 - ىلع ةيشاحلا ،يبعصملا ؛61
1-ب 109 ،ةطوطخم ،حرصملا 1 ،)ةرهاقلا( لوقعلا راونأ قراشم ،يملاسلاو ؛ا 1

. 461 - 456
1 قبالا ودعلا )3( 4 - 413.

.25 ،ديحوتلا لئاسم ،ركب نب دمحم نب دمحا )4(
.ا 39 ،ةطوطخم ،فحتلا ،غلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ )5(

10 ٠287ةبضابإلانمتدسارد



ىلإو .)٦(نيرخآلا ةيضابإلا ءاملع نع اهيف اوفلتخا يتلا تاعوضوملا دحأ وه اذه
مهل نوكت نأ ،ةاغطلا لظ يف نوشيعي اوناك ولو ةيضابإلا ىلغ بجي ،كلذ بناج
ىلع ظافحللو مهعمتجم ةمالسل طيطختللو ،مهنوؤشب مامتهالل ةصاخلا مهتامظنم
مهموصخ ةعومجم يف نابوذلا نم ةيضابإلا عنمل ،رخآ مالكبو .مهبهذم ميلاعت
.روهظلا ةلحرمل دادعتسالا دصقلو ،ةريبكلا

.269 ،قبدلا رظنا )1(
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ةصالخ

وأ لكشب اهرثأ تكرت ةددعتم لحارم ربع هخيرات لالخ يمالسإلا نيدلا رم
لوأل رهظ امك نيدلل ىلوألا صئاصخلاو .هتراضحو هعئارشو نيدلا ةينب ىلع رخآب
ىلع ترثأ )ةفلتخم قرطب( ةنيعم تاريغتب ترم لوألا يمالسإلا عمتجملا يف ةرم
كلانه ذإ .يحاونلا رئاس ىلع لاح يأ ىلع قبطني ال كلذ نأ ريغ .يلوألا هلكش
نم برقلا ةقيثو ،نآلا ىتح ةمئاق لازت ال ةيمالسإلا تاعمتجملا نم ةليلق تالاح
عباطلا ىلع ظافحلل خيراتلا لالخ داهتجاو دكب تحفاك دقو لوألا مالسإلا لكش
.ةيضابالايأ ،ةيمالسإل قرفلا مدقأ ىدحإيف حضاو اذهو .زيممل لوألا

،جراوخلا ةكرح نم ًاعرف ةيضابإلا نكي مل ،ماع هجوب دقتعي امل ًافالخو
بهاذملاو ةنسلا ةسارد نم يل رهظي امك ،مه لب ،ةلدتعملا ريغ وأ ةلدتعملا
يف ،مالسإلا نيدل ةيلصألا ةيقنلا حورلا نولثمي ،ودبي ام ىلع اوناك ،ةيمالسإلا
ةيروطاربمالل عيرسلا عسوتلا لعفب ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاريغتلا ةهجاوم
.ةيمالسإلا

ةيداملا اهلاكشأ يف ةطلسلا رود لتحي نأ ةديدجلا ةيروطاربمالا ءانب متح دقل
دوعت ةطلسلا ىلإ لوصولل مالسإلل ةقباسلا تاءارجإلا تذخأ مث ،ىلوألا ةناكملا
ةفيلخلا دهع يفو .ديدجلا مالسإلا نيد اهب ىتأ يتلا ميقلا لحم لحتو روهظلا ىلإ
ذإ .مكحلا يف ماهلا بصنملا ىلإ مهقيرط ةيمأ ونب قش ،نافع نب نامثع ،ثلاثلا
ركب يبأ يتفالخ لاوط ىفنملا يف يقبو يبنلا هافن يذلا مكحلا نب ناورم ديعا
ًاذوفن اهرثكأو تايصخشلا برقأ ىدحإ حبصأو ،نامثع ةطساوب ةنيدملا ىلإ ،رمعو
رمأ دق يبنلا ناك يذلا - حرس يبأ نبدعس نب هللادبع حبصأ كلذك .هطالب يف
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ناكو .رصم ىلع هيلاو - هل هئاويإو نامثع ةيامحب يظح هنكل ،ةكم حتف موي همادعإب
ةريخألا تسلا تاونسلا لالخ ةلودلا ,نوؤش ىلع ةرطيسلا يف ةقيرطلا هذه نأش نم
دح ىلإ ،تراثأو ،هبراقأ يديأ يف ةطلسلا نم ديزملا تعضو نأ نامثع دهع نم
ةيروطاربمالا يصاقأ نم اوعمجتف ،ةددعتمن نكامأ يف نيملسملا دقحو بضغ ،ام
نا ىلع . ةنطاخ ةسايس هيف وار ام ريغتل ،كاذنآ ةفنإلخلا ةمصاع ،ةنيدملا اوتأو

ةفيلخك بلاط يبأ نب يلع عيوب ام ناعرسو ،نامثع لثقه ىلإ تدأ ةوطخلا هذه
نأ عمو .نيملسملا نيب هتنت مل يتلا ةيلهألا بورحلا تأدبف ؛ةنيدملا يف عبار
ججحب ةطلسلا ىلع اهعارص ريربت تلواح نامثع لتقم روف تبه يتلا فارطألا
ةفالخلا بصنم ىلع ًارشابم ًاعارص تناك ةلأسملا نأ حضتا ام ناعرس هنإف ،ةينيد
يف سنأ نب كلام لاق امك وأ ،ةديدجلا ةيروطاربمالا يف ىلعألا بصنملا اهرابتعاب
.)1()نارفعزلاب نولم ديرث( »رفعألا ديرثلا ىلع الإ اولتتقا ام هللاو« :ةرخاسلا هترابع

يبا نب ةيواعم مامأ هسفن دجو ،ريبزلاو ةحلط عم ه باسح يلع ىفص نأ دعبو
ةبلاطم نأ يلع يديؤمل أدب ةيادبلا يفو .نامثع لتقمل رأثلا بلاطي ناك يذلا نايفس
براحي نأ يلع ىلع ناكف ،ديدجلا ةفيلخلا ةضراعمل رذع ىوس تسيل ةيواعم

ددع هنع ىلخت ميكحتلاب يلع لبق نيحو .هتطلسل اوخضري ىتح هيديؤمو ةيواعم
نم اوأربتو ،يبسارلا بهو نب هللادبعوه ًاديدج ًاريمأ اوعيابو هيديؤم نم ريبك
مساب اوفرعو ناورهنلا يف مهمظعم لتق نيذلا سانلا ءالؤه نأ ىلع .ةفيلخك يلع
عمتجملا يف ًايدايق ًارود سسؤي نأ لواحي قيرف لوأ اوناك ،ةمكحملا وأ رهنلا لها

لبق ةيبرعلا لئابقلا ةيقب لبق نم نوربتعي اوناك نيذلا شيرق جراخ ديدجلا يمالسإلا
يف ةطلسلا ةليسوب مالسإلا دعب اوظفتحا مث ،ةكم يف مارحلا تيبلل ةامح مالسإلا
ينب عم ةيوست ىلع مهافتلل دادعتسا ىلع نسحلا هنبا ناك يلع توم دعبو .مهيديأ
نويومألا خسرو ،ةيواعم ةافو دعب ةفيلخلا نوكيس هنأب ًاديكأت ىقلت نأ دعب ةيمأ

ةدايقب ةيشرقلا ةضراعملا عمق اوعاطتساو يمالسإلا ملاعلا ىلع يوقلا مهمكح

.215/3 )ةرهاقل ،ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت( لماكلا ،دربملا )1(
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نيب ةطلسلا ىلع عارصلا رصحناو .ريبزلا نبا ةدايقب وأ ،يلع بزح يأ ،ةعيشلا
يف نييومألا ةطلس تفعض نيحو .مشاه ينبو ةيمأ ينب يتيب يف شيرق
رمتسا مث ،ةطلسلا نويسابعلا ملست ،لئاهلا عاستالا يف ةذخآلا ةيروطاربمالا
عيمج مادختسابو ،مالسإلا ىدابمب ديقتلا نم نوكي ام لقأب ةطلسلا ىلع عارصلا

.ةطلسلا ىلإ لوصولل لئاسولا

عارصلا يف مهرود اوذخأي يك نييشرقلا ريغل يلمع لاثم لوأ ةمكحملا ناك

ةيواعم تبث املو .ةيسايسلا ةايحلا يف اهذيفنتلو ةديدجلا مالسإلا ميق لجأ نم
يأ نش لاحتسا ،ءايوقأ ةداق ةطساوب ةيمالسإلا قطانملا ىلع ةخسارلا هترطيس

قيقد طيطخت ةلحرم يف ترمو ةرصبلا يف ةيضابإلا ةكرحلا تسسأت ءانثألا هذه

لعف ةدرك ةيركسع تاكرحت ترجو .هلمجمب عضولا رييغت هل نكمي حجان موجه
يف .ىلوألا ةجردلاب جراوخلا اهضاخ بورح لكش تذخأ ،ةرصاعم ثادحأ ىلع

،كاذنآ يمالسإلا ملاعلا يف معدلا ىلع لصحت نأو اهروذج قمعتنأ اهيلع ناك
ًايرظن ةكرحلا ةداق اهظفح امك ةيمالسإلا ميلاعتلل قيقد نبت ىلع ينبم بيردت ربع

حضاو يأر نيوكت نم ،ةيضابإلا نكمي مل يضابإلا فقوملا اذهغ لثم .ًايلمعو

ةمامإلا ةداعتسا فدهب ،ءايوقأ ءادعأب طاحم وهو ةكم يف يبنلا ةسايس ديلقتل عاوو
هذه .ينيد ساسأ ىلع قحلا يمالسإلا عمتجملا ءانب ةداعإو ةلداعلا ةيمالسإلا

نم ريبك ودع يديأ ىلع سرد يذلا زرابلا يعباتلا ،ديز نبرباج اهسسأ ةكرحلا
ةيفاقث ةيركف ةكرح ةجيتن يضابإلا عمتجملا ناك كلذبو .نيروهشملا يبنلا ةباحص

بابسألو .يحلا عمتجملا يف مالسإلل برقألا يلمعلا لكشلاب نوظفتحي ةيضابإلا
نميلاو تومرضح يف ةيبرعلا لئابقلاو دزألا ني ًاعساو ًادييأت ةيضابإلا بسك ةددعتم

هوربتعا ام ةضراعم نم مهنكم لب ،طقف مالسإلا لئاوأ يف يتيدلا يسايملا عضولل
رمتسا دقف اذكهو . مهتكرح ةيادب يف مهومواقي ناو ،جرأوخلل ةنطاخ ءارآ

نرقلا نم ىلوألا دوقعلا يفو .ةيقيرفإ يلامش يف ةريبكلا ربربلا لئابق ضعب نيبو

يفو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يبونج يف مهلود ءاشنإ نم ةيضابإلا نكمت ةرجهلل يناثلا
..ةيقيرفإ يلامش
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9 ةنس ديز نبرباج ةافو دعبو نيذلا ناكسلا نيب نم ةيضابإلا بحسنا 3
تقولا كلذ ذنمو .اهتديقعب ظفتحتو روطتت تحار ةيرس ةمظنم يف مهب نوطيحي
يف ةيمالسإلا ميلاعتلا ضرعت يتلا ةلقتسملا هصئاصخب يضابإلا بهذملا ظفتحا
يف تنجرس ذاتسألا لاقو .يبنلا ةباحص نع نوعبات اهاور يتلا راثآلاو ثيداحألا

نم ىلوألا لحارملا يف نولثمي ،ودبي ام ىلع ،ةيديزلا« نإ ةيديزلا نع هثيدح
يئادبلا يطارقويتلا لكشلا ىلإ نوكي ام برقأ مالسإلا نم ًالكش مهروطت
نأل نييديزلا ىلع هنم ةيضابإلا ىلع ًاقابطنا رثكأ فصولا اذه نكلو .)1 (»ناميإلل
ديؤت ةيضابإلا عجارملا نإ مث .ةقباس ةرتف يف تعضو مهدئاقعو يعيرشتلا مهماظن
ريشيو .اهيلإ برقألا يه ،ةيمالسإلا بهاذملا نيب ،ةيديزلا نأب فرتعتو يأرلا اذه
ةلأسمب مهلوق يه ،نيبهذملا نيب طقف قورف ةثالث ىلإ يفاكلا دبع رامع وبأ
ىري فوس هللا نأب نيلئاقلا مهرابتعاو ،ميكحتلل يلع لوبق ىلع ةقفاوملاو ؛ةمامإلا
.)*(نيرشم رخألا مويلا يف

،زرابلا ثدحملا ،ديز نبرباج دي ىلع ةيضابإلا ةسردملا سيسأت نإ
،ةيفاقث ةسسؤمك ،هقافرو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ دوهج لضفب اهروطتو
دهع يف ءاوس ،ًاملعو ةماقتسا رثكألا مه نم يدي يف الإ اهتدايق عوقو نود لاح
اهتور داوم ةليصح ىلع ينب يذلا يضابإلا هقفلا نإ مث .روهظلا دهع يف مأ ةيرسلا
يف ةيمالسإلا سرادملا ةيقبك اهسفن بيلاسألا مدختسا ،طقف ةيضابإلا عجارملا
اهماظن نإ ثيح نم ةيضابإلا ةسردملا زييمت لهسي هنأ ىلع .ءارآلا نيوكت

ثيح نم ،رخآ مالكب ،وأ ؛يقلخلا اهعابتأ فرصتب مامتهالا ديدش ،يعيرشتلا
ضقنت يتلا لاعفألا يف رهظي ،كلذ ىلع لاثملاو .هتيفرحبو عرشلا حورب ديقتلا
ةيفانملا لاعفألا عيمج رابتعاب اهيف ةيضابإلا درفتي يتلا يهو ،ءوضولاو ،مايصلا
،خلا ،ىقيسوملا وأ فذقلل ءاغصإلاو ،هبشأ امو ،فذقلاو ،بذكلاك قالخألل

2 ،»نييديزلا« ةدام ،طسوألا قرشلا يف نيدلا ،)ققحم( يربرآ )٦( 8 5 ىلع هضقن يف رظنا[ 2/
2يبلاطرامع .طةيديزلا 5 0 .ًااهدعبامو 2/

.124/2 ةطوطخم ،زجوملا ،يفاكلا دبعرامعوبأ )2(
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لاجملا اذه يفو .خلا تايبنجألا ءاسنلا ىلإ رظنلا وأ ،نيرخآلا لزانم ىلإ رظنلاو
تامازتلالاب ماتلا ديقتلا ىلع ًاينبم ةيضابإلا هروط يذلا ةءاربلاو ةيالولا ماظن ناك
هناوخإ نم اهقحتسي يتلا قوقحلا عيمج يلاتلاب لانيو ،ًايلو لجرلا ذختيل ةينيدلا
يحاون يطغي ناك صخشلل يقلخلا كولسلل ةبسنلاب فقوملا اذه لثمو .ةيضابإلا
،رخآلا مويلا يف يبنلا ةعافش قح نم رئابكلا يبكترم ءانثتساك ناميإلا نم ىرخأ
كلانهو .توملا لبق اوبوتي مل ام منهج يف نودلاخ رئابكلا يبكترم نأب داقتعالاو
ءانثأ يف دحلا تابوقع ليطعتك يضابإلا بهذملل ىرخأ ةصاخ تازيمم ًاضيا

يفو .ةينيدلا ةيسايسلا ةلحرملا هذهل ةعوضوملا نيناوقلا مث ،نامتكلا ةلحرم
ةسردملا اهيف فلتخت يتلا طاقنلا نم ددع كلانه ةينيدلاو ةيعيرشتلا ةموظنملا
ىلإ اذه درمو ،اهضعب نع وأ ةيمالسإلا ةيهقفلا سرادملا ةيقب نع ةيضابإلا
ةدمتعملا داوملا تاك ىرخأ تالاح كلانهو .طاقنلا كلت اهيلإ دنتست يتلا صوصنلا
.حيحص سكعلاو ،ةيعيشلا عجارملل وأ ةنسلل ةفورعم ريغ ةيضابإلا لبق نم

يف ةدحاو ةدحو نيدلا نأ اومهف ةيضابإلا نأ يه ىرخألا ةيساسألا ةصاخلاو
.دحاو تقو يف ةايحلا يف اهذيفنت بجي ةيهقفلاو ،ةيحورلاو ،ةيسايسلا هيحاون

عمتجملا نم ةنيعم لحارم يف يحاونلا هذه ىدحإ ليطعت ىلإ راصي نيحو
يتلا ةيلاحلا ةلحرملا هبلطتت دوصقم لمعك نكلو ،لامهإ نع كلذ سيلف ،يضابإلا
ةوطخلا ىلإ يدؤت نأ بجي يتلا يهو ةيلمعلا يبنلا ةايحب ًاهبشت عمتجملا اهيف رمي
ببسلا وه كلذ نأ رهاظلاو .ةبسانم فورظ يف نيدلا ميلاعت عيمج ذيفنت يف ةيلاتلا
هجوت اهنأل ،ةيفوصلاب نويضابإلا لبقي مل ،لاثملا ليبس ىلع ،هلجأ نم يذلا
نيدلا يحاونب ًاريثك ىنعت الو يحورلا بناجلا ىلإ ةسيئر ةروصب نيملسملا تاطاشن
2 .ت( بوبحم نب دمحم هلاق ام ةلأسملا هذه ىلع تاقيلعتلا ىلوأ نمو .ىرخألا 6 )ه2
مكدالب يف ًاسانأ كلانه نأ انفرعا :تومرضح يف نييضابإلا ىلإ هتريس يف
. ) (،فيسلا يغبلا لها لاتق يف نوككشتيو فيصلا يف فوصلا سابلب نودبعتي

.279 ،ةطوطخم ،ةريس ،بوبحم نب دمحم )1(
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نإف ،ةيئان ةطيسب تاعمتجم يف نوشيعي رارمتساب اوناك ةيضابإلا نأ امبو
لواح دقل .يلصألا اهلكش يف تيقبو ،نمزلا وأ ةينبلا خاريغتب رثأتت مل مهتاعيرشت

لك يف مه ثيح موفيكي نأو ،يهلإلا عرشلل ًاقفو اوشيعي نا رارمتساب ةيضابإلا
عاضوألا نم ةفلتخملا لحارملل ةصاخ لوصأ تعضو ةركاب ةلخرم يفو .تاقوألا
.دوجو ىلع ظفاحي نأ يضابإلا عمتجملا ىلع ناك اهبجنومبو ،ةينيدلاو ةيسايسلا

تاعمتجملل ًاحوضو رثكأ ةروص نيوكتل هنم دب ال ريثكلا ءيشلا ىقبي هنأ ىلع
عضولا نع ليلقلا ريغ فرعي الو .تاطاشنلا نيدايم فلتخم يف اهروطتلو ةيضابإلا
ةسارد ىلإ ةجاحب ةيضابإ تاعمتجم يهو ؛ةددعتملا ةيضابإلا نادلبلا يف يلاحلا
،ثيدحلا يف ةيلصألا ةيضابإلا لامعألا نم لئاه مك كلانه نإ مث .ةقيقد
؛مامتها ىلإ جاتحت يتلا ملعلا نيدايم نم كلذ ريغ وأ خيراتلاو ،هقفلاو ،مالكلاو
قيمعلا رظنلاو ينأتملا ثحبلا راظتناب ةديدجلا داوملا نم ًادج ريبك ردق كلانهو
.ةيضابإلا ةسردملل الامتكا رثكأ ةرظن ققحت ثيحب
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ايفارغويلبيبلا





تاطوطخملا

.)يتعومجم( ،ءازجأ ةسمخ ،عماجلا باتك ،دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ،ةكرب نبا ٠
.)ةددعتم تايوتحم تاذ ةطوطخم نم ءزج( ،ةنزاوملا باتك-

.وداج ،نوانج ،دمحم بويأ ،حاولألا باتك ،دمحم نب دمحا سابعلا وبأ ،ركب نبا ٠
. )يتعومجم( )ةلأسم وبأ( عماجلا باتك -
.)بوقعي نب ملاس( ،تادلجم 3 ،دابعلا لاعفأ نييبت باتك -
.)وداج ،ويلام ،تابيحر ،ينواسرم( ،نيضرألا لوصأ باتك -
.)ةينوراب ،تابيحر ،ينواسرم( ،ةمسقلا لوصأ باتك -
.)ةبرج ،ةينورابلا( تاومألا لئاسم باتك -
. )باتكلا بتاك قيقحت( ديحوتلا لئاسم باتك -

. )وداج ،ينورابلا دمحمأ( ،ةقرو 26 ،ةينونلا حرش ،يلع ،نايب نبا *

،وتاغ تربلأ( ةيسنرف ةمجرتب يبرعلا صنلا ،لدنألاو ةيقيرفا حوتف ،مكحلا دبع نبا *
..17،رئازجلا،ط

. )يتعومجم( مهنادلبو مهتومو ءاملعلا بسن ةفص ،هللا دبع نب دمحم دادم نبا *

،بوقعي نب ملاس( نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب ،يتاوللا نينطموت نب ورمع نب مآلس نبا *
.)ةبرج

،نمحرلا دبع يلكبو نفزي يني .ق( ،نادلجم ،عماجلا ،رفعج نبدمحم رفعجوبا *
:نم ةفلؤم ةلماكلا ريغ ةخسنلا ؛ةبرج ،ةينورابلا .ةلماك ريغ ةخسن .بازم ،نايرب
.)تابيحر ،ينواسرم ؛ص 77 ،دودحلاو تايدلا يف باب
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، 1. رظنا .نيفلاخملا عماج ىلع درلا باتك ،فاتلز نب ىلغي رزخ وبأ ٠ 15 ، 1.5.9،

. 82

.فلخي نب ناميلس ريس ،فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ ٠

،بتكلا راد( ،ةمثألا رابخأو ةريلا ،ركب يبأ نب ىحي ،ءايركز وبأ .،ريس ؛ءايركز وبأ ٠
.)ةرهاقلا

.)وداج ،يصقملا( ةقرو 321 ،دنسملا بيترت حرش ،دمحم نب ورمع ،ةتس وبأ •
.)تابيحر ،ينواسرم( ةقرو 14ة ،عويبلا ةيشاح-
.)تابيحر ؛ينواسرم( ةقرو 9 17 ،عضولا ةيشاح-

دمحمأ( ،اياصولاو ةبهلاو ةعفشلا باتك ىلع ةيشاح ،ورمع نبدمحم ،ةتس وبأ ٠
.)وداح ،يبورابلا

ةزوح يف ةحفص 120 ؛ةلماك ريغ ةخسن( عماجلا ،فسوي يبأ نبدواد ناميلس وبا ٠
.)تابيحرلا ،فريزنلو ،يلبدلا دوعسم

،بتكلا راد ،ةبرج ،ةينوراب( ،مامض تاياور ،ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ ٠
.)ةرهالا

.يلاطيجلا - ىسوم نب ليعامسإ ،رهاط وبأ ٠

ةزوح يف ،ةلماك ريغ( .ص 38 ،ةديبع يبأ لئاسم ،ةميرك يبأ نب ملسم ،ةديبع وبأ ٠
.)بازم ،فطعلا ،يوافطعلا فسوي خيشلا
ةققحم ةخسن ةساردلا هذه بتاك دعأ ،ةبرج ،ةينورابلا( ىطعت نملو ةاكزلا يف ةلاسر -

.)اهنم

تايوتحملا ةددعتم ةطوطخم نم ءزج( ،ةريس ،يراجهلا ناطحق نب دلاخ ناطحق وبا ،

.)نامعنم
يف رصن يبأراعشا ةعومجم(رصثهيبأشناريد :يئاشولملا حون نب حتف ،رصن وبا

. مد ا .)تابيحر ،ينراسرملا دوليم يلع :زوح

:ش .)يتعومجم(ةبازعل يف ةديصت .ىسيع نب ميهاربإ ،ناظقيلا وب
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دمحمأ( .ص 106 ،تالاهجلا حرش :يتوانتلا بوقعي يبأ نب يفاكلا دبع رامع وبا •

،ةينورابلا ؛ةبرج ،بوقعي ض ملاس ةزوجيف ىرخا خسن كلانهو ؛وداج ،ينورابلا

.)ًاضيأ بازم يفو ؛تابيحر ،يواسرم ،ةبرج

،ينورابلا يلع ظوفحم( ،ًاءزج 11 ،لإقملا صيخلتو لاؤسلا ليصحت يف زجوملا-

ر، .)وداج ،نوانج ،دمحم بويأ ،ةبرج

.)واباك ،ينورابلا( ،خياشملا تاقبطرصتخم-

.)ةبرج ،ةينورابلا( ،ةقلحلا ةريس-

4 ،ةنةدملا ،يناسارخلا مناغنب رشب مناغوبأ • 9 كلمأ انأو ؛يملالا ةعومجم( .ص5

.)ةطوطخملا هذه نم ةروصم ةخسن

.)اهنم ةخسن يتعومجم يف( شيفطأ غسوي نب دمحم بيترت ،نادلجم ،ىربكلا ةنودملا -

.)ةرهاقلا ،بتكلا راد ،ةبرج ،ةينورابلا( ةيضابإلا ءاملع ىلع ضورعملا ناويدلا-

.)ةسوفن لبجو ةينورابلا ،ةبرج( ًاءزج 24 ،خايشألا ناويد ،خايشألا •

،تاعومجم 3 ،حلفأ مامإلا تاباوج ،متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع نب حلفا ٠

.)ةبرج ،ةينورابلا(

نم تايوتحملا ةفلتخم ةطوطخم نم ءزج( ةريس ،سيمخ نب تلصلا ،رثؤملا وبأ ٠

.)نامع

.)واباك ،ينوراب( ؛طقللا :ىحي نب ميهاربإ نب زيزعوبأ ،ينورابلا•

ةطوطخم نم ءزج( سمادغ دالب ءاهقف ضعبل باوج ،مساقلا يبأ نب ىسيع ،ينورابلا ٠

.)واباك ،ينورابلا ،أ 23 - ب 77 تاقرولا ،تايوتحملا ةددعتم

،بوقعي نب ملاس( مهخيراتو ،ءاملعلا تاقبط باتك ،ءايركز نبدمحم ،ينورابلا٠

.)ةبرج

لدعلا باتك يناعم نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا :ميهاربإ نب مساقلا وبا ،يداربلا ٠

،ناباوج( تاباوج ،)ةبرج ،ةينورابلا ،واباك ،ينورابلا( تادلجم 3 ،فاصنإلاو

.)ةبرج خياشم تاباوج نم ءزجك

.)يتعومجم( تاقبطلا باتك هب لخأ ام يف ةاقتنملا رهاوجلا -
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. )ةسوفن لبجو ةبرج نم خسنلا نم ددع( ،قتاقحلا ةلاسر -
؛ةبرج ،ةينورابلا يف تاطوطخملا نم ددع( مئاعدلا ضعب حرش يف مئاحلا ءافش-

.)ةسوفن لبجو ؛بازم

ةلماك ريغ ةخسن ،ةقرو 139 ،عماجلا ،دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ينايبا ٠

.)واباك ،ينورابلا(
.)ةبرج ،بوقعي نب ملاس( نامعب عقاولا لاؤسلا لطبي نم ىلع ةجح ،ةريس -

،ةلماك ريغ يهو ،نامع نم يلإ تلسرأ ةطوطخملا هذه .ص 426 ؟ينايبلا ةريس ٠
ةريسلا« اهنأ دكؤي يلإ اهلسرأ يذلا يقيدص نأ ريغ .اهيلع رهاظ ريغ فلؤملا مساو
نيينامع ءاملعل ريسلا نم ديفم ودع ىلع يوتحت لاح ةيأ يف يهر .ينايسبلل »ةريبكلا
لقنلا دنعو .يضابإلا بهذملل ىلوألا ةديقعلا ةساردل ةيمها تاذ تناك ركاب تقو يف
.ينايسبلا ىلإ ال ،اهفلؤمو ةريسلا ىلإ ترشأ ،لمعلا اذهيف اهنع

؛بوقعي نب ملاس ،ابرج ،روطغبلا( ةسوفن خياشم ريس ،نارقم نب دمحم ،يروطغبلا ٠
وأ نارقم وه حيحصلا لكشلا نكل ،نرقم نب دمحم رخآ ناكم يف همسا تبتك )ةبرج
.نارقم وأ ،نارقم ظفلب .نسحلا ،ريبكلا ،ميظعلا ينعت ةيربرب ةملك نم ،نارقم

اهحورشو ديحوتلا ةمدقم يف ،ديحوتلا ةديقع حرش ،دواد نب ناميلس وبأ ،يتالتلا ٠
.1353 ،ةرهاقلا ،قاحسإ يبأ قيقحت

.1304 ،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،تانايدلا حرش ،ناضمر نب ورمع ،يتالتلا ٠

.)ةبرج ،ةينوراب( ةيثارلا ةموظنملا ىلع ةيضايرلا راهزألا -
.)ةبرج ،ةينوراب ،وداج ،ةينورابلا ،دمح مأ( تانايدلا دوقع يف ةموظنملا يلآللا -
.)ةبرج ،ةينوراب( ةينونلا ةموظنملا ىلع ةينوميملا ءىلآللا -
.)واباك ،ينوراب( نيروغبت لوصأ نم نيتملا ةبخنلا -

يلكب قيقحت ،2ط ،تادلجم 3 ،لينلا باتك ،ميهاربإ نزيزعلا دبع ،ينيمثلا *
.1389/1969 ،رئازجلا ،رمعنب نمحرلا دبع

.)سنوت ،ينيمثلا دمحم خيش( ناءزج ،رطانقلا رحب نم رهاوجلا دقع -

.)ةبرج ،ةينورابلا( 1 ءزج نيدلا ملاعم -
.1306 ،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،ةيئارلا ةموظنملا ىلع ةينارونلا رارسألا-
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.1306 ،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،ةينونلا ةديصقلا حرش ،رونلا-

1 ،سنوت ،لينلا باتك هب لخأ امل ليمكتلا- 3 4 4 / 1 9 2 5.

1 ،سنوت ،ماكحأل ضاير يف ماسبلا درولا- 3 1 نب فسوي ،بوقعي وبأ ،ينالجراو ،5
1 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،ناهربلاو ليلدلا ،ميهاربإ 3 0 6.

.بيبح نب عيبرلا رظنا ،ةددعتم تاعبط ،دنسملا بيترت-

.)ةرهاقلا ،بتكلا راد ،ةبرج ،ةينورابلا( ةالصلا باتك ،ديز نب رباج*
.)ةبرج ،ةينورابلا( حاكنلا باتك-

.)ةبرج ،ةينورابلا( ديز نب رباج تاباوج-

8 1 ،نايرغ نم ةيكلاملا ضعبل لاؤس باوج ،بوقعي نب ميهاربإ قحسإ وبأ ،يوداجلا ٠

.)واباك ،ينورابلا( .ص

.)يتعومجم( ةيوداجلا ةديصقلا ،حلاص ،يوداجلا *

.)يتعومجم( حاكنلا باتك ،ريخلا نب ىحي ءايركز وبأ ،ينوانجلا *
.)وداج ،نوانج دمحم بويأ :ًاضيأو يتعومجم( ،ماكحألا باتك -
.)يتعومجم( موصلا باتك-

.)نرفي ،يخامشلا( تاراهطلا لئاسم حرش :قيفوت ىحي وبأ ،ينوانجلا *

.)يتعومجم( مالسإلا دعاوق باتك ،ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ ،يلاطيجلا ٠
.)وداج ،ويلم رمع ؛واباك ،ينورابلا( ضئارفلا باتك-
،ةبرج ،بوقعي نب ملاس ،ةبرج ،ةينورابلا( تادلجم 3 ،ةينونلا ةديصقلا حرش -

.)بازم ،بطقلاو
.)يتعومجم( لئاسرو دئاصق -
.)ًايلاح يتزوح يف ،ةرهاقلا ،سوماجلا ةلاكو( تاريخلا رطانق-
.)ةبرج ،ةينورابلا( جحلا كسانم -

.)ةبرج ،بوقعي نب ملاس( ثادحألاو رابخألا نم تافطتقم ،عيبرلا وبأ ،يتاليحلا *

.)ةبرج ،بوقعي نب ملاس( باتكلا ةحتاف ريسفت :سيمخ نب دعاج ،يصورخلا *

ةروص مدختسا يننإ( .خياشملا تاقبط ،ديعس نب دمحا سابعلا وبأ ،ينيجردلا *
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.)بازم ،ةرارقلا نم ناظقيلا وبأ خيشلا يلإ اهلسرأ ةطوطخمل

.1381 ،سدقلا ؛ 3ط،حيحصلا عماجلا ،بيبح نب عيبرلا ٠

89 ،جاوزلا نع ،15 ءزجلا ،جاهنملا باتك ،يلع نب ديعس نب سيمخ ،يقاتسرلا *

:اهيلع تعلطا دقو ،ةبرج. ،ةينورابلا يف ىرخأ ءازجأ ،)واباك ،ينورابلا( .ةقرو
.)ادلجم 21 ض هلك باتكلا(

يوتحت )ةسماخلا ةعطقلا( مئاعد ىلع مالظلا حابصم ،هللادبع ندمحأ ،يثيقرلا ٠
.)ةرهاقلا بتكلا راد ،رظنلا نبال ةيماللا ىلعًاقيلعت

،1 ،؟سمشلا ةعلطا يشاوح ىلع ،راونألا ةجهب ،ديمح نب هللادبع ،يلادا ٠

.تال ،ةرهاقلا
.11 ، »سمشلا ةعلط يشاوح ىلع ،ةعمجلا ءالص ماكحأ يف ةعنقملا ججحلا -

.ةرهاقل ،ماظنلا رهوج-
.ىرخأ لامعأ عم ،تال ،سنوت ،ةيضابإلا ةعيشلا نم ةيضرملا ةعمللا -
. .1316،رابجنز ،لاصخلا رصتخم مظن يف لامكلا جرادم -

٠: .1314 ،ةرهاقلا ،لوقعلا راونأ قراشم-
نيدلا زع قيقحت .3ط، 1326 ةرهاقلا ،2و1 ،تادلجم 3 ،حيحصلا عماجلا حرش -

.1963 ،قشمد ،يخونتلا

.تال ،ةرهاقلا ،نادلجم ،مشلا ةعلط-
.1966 قثمد ،7 ط ،نايبصلا نيقلت-

،ةرهاقلا ،قحسإ يبأ قيقحت ،2 ط ،نادلجم ،نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت -
. 1950

.تال ،ةرهاقلا ،نامع ةيرحب نايعألا ةضهن ،هللا دبع نب دمحم ،يملاسلا ٠
.1963 ،قشمد ،ملكتي خيراتنامع :فاسعيجانو-

نم ءزج( ،ةعمجلا ةالص لوح باوج ،ديعس نب هللادبع دمحم وبأ ،يشكيودلا *
.)واباك ،ينورابلا ،تايوتحملا ةفلتخم ةطوطخم

.)خسن ةدع( تانايدلا ةيشاح -
.)تابيحر ،ينواسرم( ،ةقرو 77 ،حاضيإلا نم لوألا رفسلا ىلع يشاوح-
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-10 تادلجم ،ةعيرثلا سوماق باتك ،سيمخ نب ليمج ،يدعلا ٠ ،رابجنز ،1
84- .)٤4. .14516 ،يناطيربلا فحتملا( ،1880 

.1331 ،سنوت ،ةيرجح ةعبط ،دودرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا ،تيراعت نب ديعم ٠

.)ابرج ،بوقعي نب ملاس( ،ةريزجلا ءاملع خيرات ،تيراعت نب ديعس ٠

.1321 ،سنوت ،ةيرجحةعبط ،ريسلا ،عيبرلا وبأ ،فلخي نب ناميلس•

.)ةبرج ،ةينوراب ،واباك ينورابلا( ةنونكملا رهاوجلاو ةنوزخملا فحتلا -

ىرخأ لامخأ عم .تال ،ةقرف لك نايب يف ةلاسر ،ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ ،يفوسلا •

.)ومجم(يف
35 تالاؤسلا- .)تابيحر ،يواسرم( ص 4

.)واباك ،ينوراب( ،باوج ،يسمادغلا ميهاربإ نب ةلوص ٠

.)نامع نم تايوتحملا ةطلتخم ةطوطخم نم ءزج( ،ةريس ،ينامعلا ةيطع نب بيبش ٠

.)واباك ،ينورابلا( ،تاباوج ،ديعس نب دمحا سابعلا وبأ ،يخامشلا •
.)ةبرج ،ةينورابلا ،واباك ،ينورابلا( يسمادغلا ةلوصل باوج-
.)ةبرج ،ةينورابلا( مئاعدلا لكشم بارعإ -

.)تابيحر ،ينواسرم ،واباك ،ينوراب( ىمسملاو مسالا قيقحت-
.)ةبرج ،ةينورابلا( فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش -

،ةلماك ريغ ةخسن( .ةقرو 165 ،طقللا ،رماع نب ىسوم رماع وبأ ،يخامشلا ٠

.)واباك ،ينورابلا

.يلع نب رماع نكاس وبأ ،يخامشلا •
.)تابيحر ،ينواسرم( ،4 ،هقفلا باوبأ ةلدأ حاضيإ .حاضيإ-
.)يتعومجم( تانايدلا -
.)ةبرج( ،روطغبلا لئاسم-

.1301 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،ريسلا ،ديعس نب دمحأ ،يخامشلا٠

،ةرهاقلا ،قحسإ يبأ قيقحت ،اهحورشو ديحوتلا ةمدقم يف ديحوتلا ةديقع حرش-
. 1353
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،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،تادلجم 4 ،حاضيإلا باتك :يلع نب رماع ،يخامشلا ٠
1970 ،توريب ،1 ءزج ،2 ط /1390.

،ةرهاقلا ،نيفلاخملا ىلع درلا يف نيتملا لوقل :مساق نب ديعسنب مساق ،يخامشلا *
. 1324

.)ةبرج ،بوقعي نب ملاس( ص 464 ديحوتلا ملع يف ؤلؤللا ةزوجرأ حرش -

مقر جد يربمك ةعماج ةبتكم( بيبللا ةفالسو بيدألا زنك ،ديعس نب ملاس ،يغئاصلا ٠
02896.

،بتكلا راد ،ةبرج ،ةينورابلا( .ج 4 ،راغشلا حاكن باتك ،زيزعلا دبع نب هللا دبع *
.)ةرهاقلا

يف يل ًالاقم رظنا )ةبرج ،ةينورابلا( تاباوج ،متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع *
7 ،ل.8.8. 0 - 69 ، 1970 ، 1 ، 15.

،ةبرج ،ةينورابلا( ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ ،صفح وبأ ،ينكاسملا حتف ن سورمع *
.)بازم ،وناباب
.)وداج ،نوانج ،يبازع ،ةبرج ،روطغب( ،نيسحلا نب دمحأو ةثكانلا ىلعدرلا-

.)هراوز ،يبازعلا دايع( ةلماك ريغ ص 40 ،دودرلا باتك ،ديزي نب هللا دبع ،يرازفلا ٠

.)ةبرج ،ةينورابلا( ،تاباوج ،دمحم نب راكب ،ينازفلا ٠

ناويدلا ةطوطخم نم ءزج( ءازجأ ةعبس ،ةداتق لاوقأ ،يسودسلا ةماعد نب ةداتق٠
.)مناغوب أ رظنا .ضورعملا

،نفزي ينب ،بطقلا ةبتكم( يواتفو تاباوج ،شيفطأ فسوي نب دمحم ،بطقلا *

.)يتعرمجم يف ةروص ،بازم
.)بازم ،نفزي نب بطقلا( نيروغبتحرش-
.)ةبرج ،ةينورابلا( ،رظنلا نبا ةيمال حرش-
.)تابيحر ،ينواسرم ،واباك ،ينورابلا ،تادلجم ةدع( لينلا حرش-

.1343 ،قحسإ يبا قيقحت ،صلاخلا بهذلا ،شيفطأ فسوي نب دمحم ،بطقلا ٠

.1316 ،رابجنز ،ضابإ لآ يقحم نع ضارتعاا ةلازإ -
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.1347 ،رئازجلا ،ةيرجحةعبط ،لطاهلا ملعلاب لطابلا قاهزإ-

.ةرهاقلا ،ةينورابلا ،تال ،ةيرجح ةعبط ،لسرلا ريخ ثيدح يف لمشلا عماج-
.1306 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،ةيشاحلاو عضولا عماج-

.1325 ،رئازجلا ،ةيرجحةعبط ،ةراوز لهأ باوج-

.ىرخأ لامعأ عم ،1321 ،سنوت ،ةيرجحةعبط ،يبقعل ىلعدرلا -
.1299 ،رئازجلا ،ةيرجحةعبط ،خيراوتلا ضعب يفةيفاشلا ةلاسرلا-

.1326 ،رئازجلا ،ةيرجحةعبط ،ديحوتلا ةديقعحرش-

.)ايبيل ،تولان ،رمعم يلع ةزرحب ةلماك ةخسن( ؛ةرهاقلا ،تادلجم 10 ،لينلا حرش-
.1326 ،رئازجلا ،ةيرجحةعبط ،نادلجم ،مئاعدلا حرش-

.1319 ،رئازجلا ،ةيرجح ةعبط ،رماعنب ىسوم طقل بيترتب رماغلا هيقفت -

.1326 ،رئازجلا ،ةيرجحةعبط ،تادلجم6 ،ريسفتلا رييت-

.تال ،ةرهاقلا ،ةينورابلا ،ةيرجح ةعبط ،ةوعدلا لها رابخأ يف تاقلعملا بيترت -

؛ًادلجم 11 ،نايبلاو فشكلا باتك ،يدزألا ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ :يتاهلقلا ٠
2* يناطيربلا فحتملا( 6 0 6 1 دلجملا ،وداج ،ينورابلا دمحما .)ًاعم ةدلجم 0/
.طقف

دمحم خيشلا ةعومجم( .ةماقتسالا باتك :ديعس ندمحم ديعس وبأ ،يمدكلا•
.)ةساردلا هذهل اهتلمعتسا يتلا ةخسنلا هذه يتراعإب فطلت ،يملاسلا

.)يتعومجم( صيصختلا باتك ،ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ ،يدنكلا *
.ًادلجم 41 هلك ،)ةبرج ،ةينورابلا ،تادلجم ةدع( فنصملا -

،تادلجم ةدع( عرشلا نايب باتك : ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ ،يدنكلا ٠
ةيالولا ةساردل ةديفم ةدام ىلع يوتحي وهو 3 دلجملا يتزوح يف ؛ةبرج ،ةينورابلا
.دلجم 73يف هلكباتكلا .ةءاربلاو

.)ةبرج ،ةينورابلا( .لهس يبأ تاباوج ،لهسوبأ ،يتولاللا*

1 ،ةبرج خياشم تاباوج :لوهجم ٠ 6 ىلع ةبرج يف نييضابإ خويش تاباجإ( .ص0
.)ةبرج ،ينورابلا يلع ةزوحب .ةيهقفو ةيعرش لئاسم
.)ةبرج ،ةينورابلا ،تايوتحملا ةطلتخم ةطوطخم نم ءزج( نازف ءاملع ةبوجأ -
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،ةبرج ،غلاو ،روطغبلا ةعومجم يف ،ص 22 ،ةمألا هيلع تعمتجا ام ضعب هيف باتك -

.)ةبرج ،بوقعي نب ملام(
.)ينورابلا ىيحي نب هللا دبع خسن ،ةبرج ،ةينورابلا( لئاسمو ةبوجأ عومجم -
.)ةبرج ،ةينورابلا( ةقرو 222 ،ةسوفن لزاون-

يناطيربلا فحتملا( .لئاسولاو لئالدلا باتك ،رمع نب ةعمج نب شيورد ،يقورحملا •
. ) 2 0 8 5 / 0

مب حدق ام ىلع باوجلاو انتديقع نايب يف ةلاسر ،مساقلا يبأ نبدمحم ،يبعصملا ٠
.ىرخأ لامعأعم .تال ،فلاخملا

.ىرخأ لامعأ عم .تال ،اشاب دمحأ ىلإ ةلاسر ،دمحم نب فسوي ،يبعصملا ٠

،ةينورابلا( ،نيروغبت ةلاسر ىلع ةيشاح ،دمحم نب فنوي بوقعي وبأ ،يبعصملا ٠
.)ةبرج

.)واباك ،ينورابلا( ةقرو 160 ،حرصملا ىلع ةيشاح-
تاقرولا ،تايوتحملا ةطلتخم ةطوطخم نم ءزج( اشاب دمحأ ىلإ ةلاسر-

.)واباك ،ينورابلا .أ 159-ب 149

نم ءزج( ؛تاعومجم 4 نيفلاخملا ضعبل تاباوج ،مساقلا يبأ نب دمحم ،يبعصملا •
1-أ 123 تاقرولا ،تايوتحملا ةطلتخم ةطوطخم 4 .)واباك ،ىورابلا .أ 9

.)يتعومجم( .ةقرف لك هب تصتخا اميف ةزوجرأ :حلاص يبأ نب ميهاربإ نب حلاص ،يبعصملا ٠

.1966 ،توريب ،مالسإلا يف رفسلا ماكحأ ،ىحي يلع ،رمعم٠

.1970 ،تولان ،ىواتفو ةبوجأ -

:خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا -
1 ،ةرهاقلا ،ةيضابإلا ةأشن )أ( 3 8 4 /1 9 6 4.

1 ،ةرهاقلا ،نادلجم ،ايبيل يف ةيضابإلا )ب( 3 8 4 /1 9 6 4.

1 ،توريب ،ضوم٠ىةيضاإلا )ج( 3 8 4 /1 9 6 4.

1 ،توريب ،ةملسم ةرسأ رمس- 3 8 5 /1 9 6 6.

دمحمأ ؛ةبرج ،بوقعي نب ملاس( تالاهجلا ،ىسيع نب دواد نب نيروغبت ،يطوشلملا ٠

.)رداج ،ينورابلا

306



. )تاطوطخملا نم ددع( نيدلا لوصأ -

1 لبق بتك ؛ةريس ،ينالعجلا رينلا نبرينم٠ 9 ةطلتخم ةطوطخم نم ءزج( .ه2
.)نامعنم ،تايوتحملا

:ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ،ينالجراولا •
.)6564 مقر ،يناطيربلا فحتملا( ،لوقعلا لهأل ليلدلا باتك-
7 ،ءازجأ 3 فالتخالاو هقفلا لوصأ يف فاصنالاو لدعلا - 7 ؛يتعومجم( .ص0

.)بازم ،وناباب ةعومجم يف ىرخأ ةخسن
. )يتعومجم( ةيزاجحلا ةديصقلا -

.ايركز وبأ = ركب يبأ نب ىيحي ايركز وبأ ،ينالجراولا •

انه دوأ .ةبرج ،ينورابلا ظوفحم( ريسلا ،ماللا دبع نب ناميلس عيبرلاوبأ ،ينايسولا •
باتكلا اذه نم ةخنب يندوز يذلا وهو 5.0.5. ى٠ نونيب روتكدلل يركش لجسا نا
.)يكسفيل ذاتسألا ةزوحب ناك يذلا

:الاقم-2

.ا1 6>ج1٢3٦ل1ك٢!٦ح 6٢66حلم6 ،خيش يركب •
.15( 1.٨..ه, 55-108 (1957

.ايقيرفا يلامش نم ةديدج ةيضابإ تاطوطخم فصو — . ك . ا ،ييانلا •
ل0ال21١٢٢ ٤٥ 1٦5611)٠1 $116)11)5 ٥٧ا 67-63 1970 ,151. ١٠٠ا
11ع 15ع 1٤٤0هم:ز 2 151ى01611ع )0 5316٨ 11 4٧س210126.5210 1 ،دمحم ،ىفافك •

ها 2٨ك1 ها >1 ,3211211ع 111)611116 ٤٥ )2] 66عس11ل ٢٨٤٥)€21 ,$٥٢, *٧1 29-48 .1952 ,1
،15 ،يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم ،جراوخلا روهظ :ميلس ،يميعنلا٠

. 35-1 ،1 387 196 7
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تاعوبطملا
:ةيضابتك-أ

.1318 ،رابجنز )ةلأسم وبأ( عماجلا ،ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ٠

.ىرخأ لامعأو ،خيرات ال ،ضئارفلا راصتخا باتك ،يفاكلا دبع رامع وبأ ٠

.1966 قشمد ،2 ط ،مئاعدلا باتك ،ينامعلا رظنلا نب دمحأ ،ركب وبأ ٠

،رجح ةعبط ،يلولهبلا يلع يبأل باوج ،يبعصملا ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ ٠

.ىرخأ لامعأو ،1321 نوت

1 ،رئازجلا ،ةينونلا ةديصقلا ،يتاشولملا حون نبحتف ،رصن وبأ ٠ 9 3 3 /1 3 5 ًاضيأو 2

2 ص 1966 قشمد ؛رظنلا نب ركب يبأل مئاعدلا باتك 0 3 , 193.

- 211 ص مئاعدلا باتك يف ًاضيأو ،ةالصلا يف ةيئارلا ةموظنملا -  203.

1 ،سنوت ،يتوزرملادمحميرحت ،ةبرجرابخأ يف ةبحالا ىسنؤم ،دمحم ،ساروبا ٠ 9 6 0

.ه 1297 ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،دعاوقلا ةيشاح ،ورمع نب دمحم ،ةتس وبأ ٠

.1343 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،ينوانجلل حاكنلا باتكةيشاح-

،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،يخامشلل حاضيإلا باتك نم 4و3 ءازجألا ىلع ةيشاح-
١ . 1309

.1315 ،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،تاباوج-

خويش ضعب ءامسأ ركذ .لوهجم ،1304 ،رابجنز ،ءازجأ 3 ،دنسملا بيترت حرش-

.يخامشلا ريس عم ةيرجح ةعبط ،ةيبهولا

:ناويد ،خايشألا 1

.1315 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،موصلا باتك-ا

.1315 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،تاراهطل اباتك - ب
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باتك هب لخأ اميف ةاقتنملا رهاوجلا ،ميهاربإ نب مساقلا وبأ ،لضفلا وبأ ،يداربلا٠

.1302 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،تاقبطلا

1 ،ةرهاقلا ،نيدلا ةمئأ ةفرعمل نيئدتبملاو ةماعلا ملس ،ىحي نب هلادبع ،يفورابلا • 3 2 4 .

1 ،سنوت ،ةيضابإلا خيرات رصتخم ،ناميلس عيبرلا وبأ ،ينورابلا* 3 5 7 /1 9 3 8.

،يخامشلا ريس عم ةيرجح ةعبط ،نيملسملا نيد ةبسن ،ايرك ز نب دمحم ،ينورابلا •

.1301 ،ةرهاقلا

،ةرهاقلا ،ةيضابإلا كولمو ةمئأ خيرات يف ةيضايرلا راهزألا ،اشاب ناميلس ،ينورابلا•

1وحن( .تال 3 2 6 -  1 3 2 .طقف2ج).ه4

3 1 ،رتازجلا ،ةيرجح ةعبط ،ديحوتلا ةديقع ،ريخلا نب ىحي ءايركز وبا ،ينوانجلا ٠ 2 5 .

.ةتس يبأ »ةيشاح عم ،1343 ،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،حاكنلا باتك-

132 ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،موصلا باتك - .باتكلا اذهل ةديدجةعبطًايلاحرضحت ،0

.تال ،ةرهاقلا ،شيفطأ ميهاربإ قحسإ يبأ قيقحت ،عضولا باتك-

.ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ ،يلاطيجلا ٠

1 ،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،مالسإلا دعاوقباتك- 2 .ةتس يبأ »ةيشاحعم ،97

.تال ،ةرهاقلا ،ةيرجحةعبط ،حورجلا :سيياقملاو ضئارفلا باتك-

1 ،ةرهاقلا ،ةيرجح ةعبط ،تادلجم 3 ،تاريخلا ريطانق باتك- 3 0 لوألا ءزجلا ؛7

.1964 ،ةرهاقلا يفعبط ،ةساردلا هذهبتاكقيقحت ،باتكلااذهنم

.1963 ،ةرهاقلا ،ءازجأ 3 ،ريبكلا برغملا خيرات ،يلع دمحم ،زوبد •

.1965 ،ةرهاقلا ءازجأ 3 ةكرابملا اهتضهنو رئازجلا ةروث*

:سيقنب ميهاربإ ،يمرضحلا •
1 ،ةيرجحةعبط ،ناءزج ،لاصخلا رمتخم باتك )أ( 8 9 3 /1 3 1 0.

.تال قثمد 2 ط ،داقنلا فيسلا ناويد )ب(

زع ريرحت ،نآزج ،لئاسملا بيترت يف لئاسولا ةصالخ ،حلاص نب ىسيع ،يثراحلا •

.تال ،قشمد ،يخونتلا نيدلا

نيدلا زع ريرحت ،حلاص خيشلا تاباوج يف حلاصملا نيع ،يلع نب حلاص ،يثراحلا ٠

.قشمد ،يخونتلا
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: ةيبرعلا ةغللاب ةماع رداصم - ب

رديح ،تادلجم 8 ،ةمدقم ،ليدعتلاو حرجلا ،نمحرلا دبع ،يزارلا متاح يبأ نبا
-1373 ،دابأ 1 3 6 0.

7 ،ةرهاقلا ،تادلجم 5 ،ةباغلا دسأ ،دمحم نب يلع ،ريثألا نبا -  1285.

،ةرهاقلا ،تادلجم 4 ،ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ،دمحم نب كرابم ،ريثألا نبا
. 1893/ 311

.1356 ،دابأ رديح ،ةوفصلا ةفص ،يلع نب نمحرلا دبع ،يزوجلا نبا

،رماهشيالف ديرفنام قيقحت ،راصمألا ءاملع ريهاشم ،دمحم ،يتسبلا نابج نبا .
1 ،ةرهاقلا 3 7 9 /1 9 5 .ه 9

.يلع نب دمحأ ،رجح نبا ه
1 ،ةرهاقلا ،تادلجم4 ،ةباحصل زييمت يف ةباصإلا )أ( 9 3 9 /1 3 5 8.

2 ،دابأ رديح ،تادلجم 6 ،نازيملا ناسل )ب( 7 - .ه 1325
2 ،دابأرديح ،ًادلجم 12 ،بيذهتلابيذهت)ج( 7 - .ه 1325 
. 1960 ،ةرهاقلا ،فيطللا دبع قيقحت ،نادلجم ،بيذهتلا بيرقت )د(

.ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ ،مزح نبا
. 1948 ،ةرهاقلا ،لاسنفورب يفيل قيقحت ،برعلا باسنأ ةرهمج )أ(

ديعس قيقحت ،ليلعتلاو ديلقتلاو ناسحتسالاو سايقلاو يأرلا لاطبإ صخلم )ب(
1 ،قشمد ،يناغفألا 9 6 0 -  1379.

5 ،ةرهاقلا ،لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا باتك)ج(  ، .تادلجم1321
-48 ،ةرهاقلا ،تادلجم5 ،ماكحأل لوصأ يف ماكحإلا )د(  1345.

5 ،ةرهاقلا ،ًادلجم 11 ،ىلحملا)و( 2 -1 3 4 .ه7

،تيجيسوك ةعلط قيقحت ،لاجرلا ةفرعمو للعلا )أ( ،دمحم نب دمحأ ،لبنح نبا
.1963 ،ةرقنأ

.1313 ،ةرهاقلا ،تادلجم 6 ،دنسملا )ب(

،زرميارك .ه.جقيقحت ،ضرألا ةروص باتك ،يبيصنلا مساقلا وبأ ،لقوح نبا
.1939 ،نديال
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.1872 ،نديل ،ييوغيد .ج.م قيقحت ،كلامملا كلاسملا باتك-

.1309 ،نديل ،كلامملاو كلاسملا ،ةبذادرخنبا^

،توريب ،رغاد قيقحت ،تادلجم 7 ،ربخلاو ادتبملا ناويدو ربعلا ،نودلخ نبا*
6 1 -1 9 5 6

.1835 ،نغنتوغ ،دليفنتسو .ف قيقحت ،نايعأل ا تايفو ،دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا *

.1871 ،ندنل ،رجداب يب جروجةمجرت ،نيبملا حتفلا ،ديمح ،قيزر نبا٠

-1904 ،نديل ،وخاس دراودا قيقحت ،ريبكلا تاقبطلا باتك ،دمحم ،دعس نبا٠

1  9 4 .1377/1958،وريو0

،ةرهاقلا ،ساره ليلخ دمحم قيقحت ،لاومألا باتك ،مآلس ن مساقلا ،مآلس نبا٠
.  969/1 389

كلذك .ةرهاقلا ،تادلجم 4 ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )أ( ،ربلا دبعنبا٠
.نآزج 2 ،د 1319 ،دابآرديح

.1969 ،ةنيدملا ،نادلجم ،ملعلا نايب عماج)ب(

ةمدقمو ةيسنرف ةمجرت عم يبرعلا صنلا ،سلدنألاو ةيقيرفإ حوتف ،مكحلا دبع نبا٠
.1947 ،رئازجلا ،2 ط ،وتاغ تربلأل

،ةرهاقلا ،نيرخآو نيمأ دمحأ قيقحت ،ديرفلا دقعلا ،دمحم نب دمحأ ،هبر دبع نبا*
. 1940/1359

يفيل .يإو نيلوك .ص.ج قيقحت ،برغملا نايبلا باتك ،يشكارملا ىراذع نبا*
.1948 ،نديل ،لاسنفورب

. 350 1 ،ةرهاقلا ،بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش ،يحلا دبع ،دامعلا نبا ٠

.1934 ،ةرهاقلا ،يواصلا دمحم قيقحت ،فراعملا ،ملسم نب هللا دبع ،ةبيتق نا ٠

. 323 1 ،دابآرديح ،نيحيحصلا لاجر نيب عماجلا ،رهاط نب دمحم ،ينارسيقلا نب *

.تال ،ةرهاقلا ،تادلجم 4 ،نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ ،ميقلا نب *

1 ،ةياهنلاو ةيادبلا ،رمعنب ليعامسإ ،ريثك نبا* .1932 ،ةرهاقلا ،ًادلجم4
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،ةرهاقلا ،يقابلا دبع .ف.م قيقحت ،نادلجم ،ننس ،ديزي نب دمحم ،هجام نبا٠
.  954/1373

.1909 ،يناتياك .ل قيقحت ،ممألا براجت ،هيوكسم نبا •

-8 ،قالوب ،ًادلجم 20 ،برعلا نال ،مركمنب دمحم ،روظنم نبا ٠  1 300.

.1348 ،ةرهاقلاو ؛1871 ،غيزبيل ،ليغولف .جقيقحت ،تسرهفلا ،ميدنلا نبا٠

.1955 ،ةرهاقلا ،نيرخآو اقسلا ىفطصم قيقحت ،ةيوبنلا ةريسلاالذمحم ،ماشه نب ٠

1 ،ةرهافلا ،ديمحلادبع .م .م قيقحت ،تادلجم 4 ،ننس ،دراد وبأ • 9 5 0 /1 3 6 9.

.1952 ،ةرهاقلا ،2ط،كلام - دمحم ،ةرهز وبأ ٠

.1955 ،ةرهاقلا ،2 ط ،ةفينحوبأ-

1 ،ةرهاقلا ،يعفاشلا- 9 5 4 /1 3 6 4.

.1958 ،ةرهاقلا ،نوثدحملاو ثيدحلا ،دمحم ،ةرهزوبأ ٠

1 ،دابأ رديح ،دنسم ،قحسإ نب بوقعي ،ةناوع وبأ ٠ 3 6 .ه2

دبع قيقحت ،ًادلجم 24 ،يناغألا باتك ،نيحلا نب يلع ،يناهفصألا جرفلا وبأ ٠
1 ،توريب ،جارف دمحأ راتسلا 9 6 1 /1 3 8 0.

ام جيرخت يف رافسألا لمح نع ينغملا ،يقارعلا نيسحلا نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ ٠
1 ،ةرهاقلا ،يلازغلل ،نيدلا مولع ءايحإ« عم ،رابخألا نم ءايحإلا يف 9 3 9 /1 3 5 3.

10 ،ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح ،يناهبصألا هللا دبع ن دمحأ ،ميعن وبأ ٠

.1932 ،ةرهاقلا ،تادلجم

.1940 ،ةرهاقلا ،نيدلا يف ريصبتلا ،دمحمنبرهاطرفظملاوبأ ،ينيارفسإلا٠

قيقحت ،نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم ،ليعامسإ نب يلع ،يرعشألا٠
.1929 ،لوبنطسا ،رتير تومليه

.1870 ،نديل ،كلاممل كلاسم ،دمحم نب ميهاربإ ،يوخطصإلا ٠

.1924 ،ةرهاقلا ،2 ط،برعلا لاوحأ ةفرعم يف برإلا غولب ،يركش دمحم،يسولألا٠
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.ةددعتم تاعبط ،حيحصلا عماجلا ،ليعامسإ نب دمحم ،يراخبلا •
.1361 ،دابأرديح ،تادلجم4 ،ريبكلا خيراتلا-

8 ،لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك ،يدنهلا يقتملا يلع ،يروفناهربلا•

1 ،دابأ رديح ،تادلجم 4 - 1 3 1 2.

هللا ديمح قيقحت ،نادلجم ،هقفلا لوصأ يف دمتعملا ،يلع نب دمحم ،يرصبلا٠
6 ،قشمد ،نيرخآو 5 -  1 9 6 4 /1 3 8 4 /5.

.1956 ،ةرهاقلا ،دجنملا قيقحت ،نادلبلا حوتف ،ىحي نب دمحأ ،يرذالبلا*

،يرثوكلا دهاز قيقحت ،قرفلا نيب قزفلا :رهاط نب رداقلا دبع ،روصنم وبأ ،يدادغبلا •
1 ،ةرهاقلا 9 4 .1935 ،نيكلاه . س ماهاربا ملقب تاظحالمو ةمدقم ع ةيزيلكنإ ةجرت ؛8

،ركاش دمحم دمحأ قيقحت ،)حيحصلا عماجلا( ننسلا ،ىسيع نب دمحم ،يذمرتلا•
،ةرهاقلا ،يقابلا دبع .ف دمحم قيقحت ،ثلاثلا دلجملا .2و 1 نادلجملا

. 1937/1356

1 ،ةرهاقلا ،ًادلجم 13 ،يكلاملا يبرعلا نبا قيلعت عم يذمرتلا حجم* 3 5 0

.  34-1931 -

.1321 ،دابآرديح ،دنسم ،دواد نب ناميلس ،يلايطلا ٠

دبع دمحم قيقحت ،تادلجم 4 ،نييبتلاو نايبلا ،رحب نب ورمع نامثع وبأ ،ظحاجلا ٠
-1369 ،ةرهاقلا ،نوراهمالسلا  1 3 6 7  / 1 9 5 0 -  1 9 4 8.

1 ،ةرهاقلا ،نوراهقيقحت ،ظحاجلا لئاسر- 9 6 5 /1 3 8 4.

1 ،ةرهاقلا ،نوراهقيقحت ،ةينامثعلا- 3 7 4 /1 9 5 .ه 5

،ةرهاقلا ،نيسح مظعملا قيقحت ،ثيدحلا ءاملع ةفرعم ،هللا دبع نب دمحم ،مكاحلا ٠
. 1937

.دابأ رديح ،تادلجم4 ،كردتسملا-

،نونفلاو بتكلا ءامسأ نع نونظلا فشك ،هللادبع نب ىفطصم ،ةفيلخ ،يجاح٠
1 ،نارهط 9 5 7 /1 3 7 8.

.1096 ،ةرهاقلا ،نادلبلا مجعم ،توقاي ،يومحلا٠
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.1965 ،ةرهاقلا ؛2 ط ،ةيسايلا قئاثولا ،دمحم ،هللا ديمح ٠

3 1 ،ةرهاقلا ،لامكلا بيذهت ةصالخ ،هللا دبع نب دمحأ ،يجرزخلا ٠ 2 2 .

.1949 ،قشمد .يشع .يقيقحت ،ملعلا دييقت ،يدادغبلا بيطخلا ٠

،ةنيدملا ،يماميلا مشاه هللا دبع قيقحت ،ننس ،نمحرلا دبع نب هللا دبع ،يمرادلا ٠
. 1960/1 386

.دمحأ نب دمحم ،يبهذلا ٠
1 ،ةرهاقلا ،يواجبل قيقحت ،تادلجم4 ،لادتعالا نازيم )ا( 9 6 3 /1 3 8 2.

.1962 ،ةرهاقلا ،يواجبلا قيقحت ،هبتشملا )ب(

.تال ،دابأ رديح ،تادلجم4 ،ظافحلا ةركذت )ج(
1 ،ةرهاقلا ،1-4 ،مالسإلا خيرات )د( 9 4 8 /1 3 6 7.

-3 ،ءالبنلا مالعأريس)ه( .1956 ،ةرهاقلا ،نيرخآو دجنملا قيقحت ،تادلجم 1

1 ،دابأ رديح ،نازيملا ناسل )و( 3 3 .ه 0

1 ،ةرهاقلا ،تادلجم3 ،نررسفملاو ريسفتلا ،نيسحدمحم ،يبهذلا * 9 6 1 /1 3 8 1.

.1306 ،ةرهاقلا ،تادلجم 10 ،سورعلا جات ،ينيحلا ىضترم دمحم ،يديبزلا ٠

-1319 ،قالوب ،تادلجم 3 ،فاشكلا ،رمعنب دمحم هللاراج ،يرشخمزلا * 1 3 1 8.

1 ،دابأ رديح ،ثيدحلا بيرغيفقئافلا - 9 0 6 /1 3 2 4.

.1963 ،قشمد ،هللا دمح يلع دمحم قيقحت ،عبسلا تاقلعملا حرش ،ينزوزلا ٠

.1966 ،توريب ،ديز مامإلا دنسم ،يلع نب ديز٠

4 ،ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن ،فسوي نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا لامج ،يعليزلا *

1 ،ةرهاقلا ،تادلجم 9 3 8 /1 3 5 7.

1 ،ةرهاقلا ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا ،ىفطصم ،يعابسلا* 9 6 1 /1 3 8 0.

2 ،ةرهاقلا ،ًادلجم 16 ،ىربكلا ةنودملا ،نونحس* 4 -  1 3 2 3.

- 31 ،ةرهاقلا ،ًادلجم 30 ،طوسبملا ،يسخرسلا ٠  1 3 2 4.

،يناميلا قيقحت ،تادلجم 6 ،باسنألا ،روصنم نبدمحم ميركلا دبع ،يناعملا*
-1966 ،دابآرديح 1 9 6 3.
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،ةرهاقلا ،نادلجم ،ريغصلا عماجلا ،ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ،يطويسلا ٠

.تال

.1348 ،ةرهاقلا ،نادلجم ،كلام مامإلا اطوم حرش كلاوحلا ريونت -

5 ،ةرهاقلا ،تادلجم7 ،مألا ،سيردإنب دمحم ،يعفاشكا• - 1321.

.1357 ،ةرهاقلا ،تادلجم8 ،راطوألا لين ،يلعنب دمحم ،يناكوكا٠

.ريغصلا عماجلا ،نسحلا نب دمحم ،ينابيشلا •

1965 ،توريب ،3ط ،ثيدحلا مولع ،يحبص ،حلاصلا٠ /1384.

.ةرهاقلا ،ًادلجم 15 ،ركاش قيقحت ،ريسفتلا ،ريرجنب دمحم ،يربطلا٠

- 69 ،تادلجم 10 ،ميهاربا لسا ىن قيقحت ،كولملاو لسرلا خيرات- ،ةرهاقلا ،1960 

1383 ،ةرهاقلا ،نيردتل لبقةنسلا ،بيطخلا جاجع ٠ /1963.

1،ةرهاقلا،يمالسإلاهقفلاخيراتيفةماعةرظن ،رداقلادبعنسحيلع٠ 9 4 2 /1  61.

، ءافعضلاو تاعوضوملا نوناقو تاعوضوملا ةركذت ،يلع نب رهاط دمحم ،ينتفلا •

.1968 ،توريب

1933 ،ةرهاقلا ،ةنلازونكحيتافم ،يقابلادبعداؤف٠ /1352.

.1378 ،ةرهاقلا ،نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا-

- 9،ةرهاقلا ،ةعفنملا ريسيت- 1 9 3 ديح٠ : .5

،تادلجم 4 ،طيحملا سوماقلا ،بوقعي ندمحم نيدلا دجم ،يدابآزوريفلا ٠

1 ،ةرهاقلا 3 7 1 /1 9 5 ._ه 2

، 2ط ،راطيبلا ةجهب دمحم قيقحت ،ثيدحتلا دعاوق ،نيدلا لامج دمحم ،يمساقلا٠

1 ،ةرهاقلا 9 6 1 /1 3 8 0.

،يجحلا نمحرلا دبع قيقحت ،سلدنألا رابخأ يف سبتقملا ،نايح نبا ،يبطرتلا*

.1965 ،توريب

راد قيقحت ،ًادلجم 20 ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،يراصنألا دمحأ نب دمحم ،يبطرقلا •

1 ،ةرهاقلا ،بتكلا 3 6 9 -  1 3 5 1 /5 0 - .ه 1933 
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،دلفنتسو قيقحت ،دابعلا رابخأو دالبلا راثآ باتك ،دمحم نب ء ايركز ،ينيوزقلا ٠

.1848 ،نغنتوغ

.1968 ،سنوت ،يبعكلا يجنملا قيقحت ،برغملاو ،ةيقيرفإ خيرات ،قيقرلا ،يناوريقلا *

.1381 ،نارهط ،تادلجم8 ،يفاكلا ،بوقعي نب دمحم ،ينيلكلا٠

. 348 1 ،ةرهاقلا ،يطويسلا حرش عم أطوملا ،سنأ نب كلام ٠

، 16 ،ةرهاقلا ،نونحسةياور ،ةنودملا- 2 4 -1 3 2 .ًادلجم 3

يكزو ركاش دمحأ قيقحت ،تادلجم 3 ،لماكلا ،ديزي نب دمحم سابعلا وبأ ،دربملا ٠

.و 1302 ،ةرهاقلا ،كرابم

.ه 1302 ،ةرهاقلا ،ريغصلا عماجلا ،نسحلا نب دمحم ٠

.1867/1283 ،ةرهاقلا ،نادلجم ،بهذلا جورم ،نيسحلا نب يلع ،يدوعسملا*

.تاعبط ةدع ،حيحصلا ،يريشقلا جاجحلا نب ملسم ٠

قيقحت ،ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ،دمحا نبدمحم هللادبع وبأ ،يسدقملا ٠

.1877 ،نديل ،ييوغيد .ج.م

قيقحت ،عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا ،دمحا نب دمحم نسحلا وبأ ،يطلملا *
1368 ،ةرهاقلا ،يرثوكلا /19 ٠أ -- .49

.ه 1365 ،ةرهاقلا ،نيفص ةعقو ،محازم نب رصن ،يرقنملا *

.تال ،ةرهاقلا ،يطويسلا نم قيلعت ،ننسلا ،بيعش نب دمحأ ،يئاسنلا *

،تال ،ةرهاقلا ،يزود .ر قيقحت ،ءامسألا بيذهت ،فرش نب نيدلا يحم ،يوونلا *
.1842 ،نغنتوغ ًافيأو

.برعلا ةريزج ةفص ،يناذمهلا ٠

. 302 1 ،نديل ،نادلبلا باتك ،دمحم نب دمحأ ركب وبأ ،يناذمهلا ٠

،يعوغ يد .ج.م قيقحت ،نادلبلا باتك ،حضاو نب ثوقعي يبأ نب دمحأ ،يبوقعيلا ٠

.1892 ،نديل
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ةيبنجألا ةغللاب ةماع رداصم

*0 أل٧01ه81٢أال 1<٢ه1964 ,88. • ٧٢٢٥٥٢٨, ٨.ل. 11ع اك30٢0 ل0)ه٢ل(٢هأهه, 010
)0ع1عهل £ة1)٢٠ا :ع11 101 ٤٤ع 110٧لا 2 ,381£ 0211٧ ..015ط٤142, 1969.

.1964 ،دروغسكوأ ةعماجةعبطم ،نآرقلا ريسفت .ج.هيا ،يربرآ*
.1969 ،جديربمك ،نادلجم ،طسوألا قرشلا يف نيدلا )ماعررحم( -

5٧1.3٧1 .4س01ع3£ 11 ٢3ا٧ ٤11201ا 111ه3٢أال٢ه٠ 8ه1ال1968 ,1. 1 , 1٨ •
.1968 ،توريب ،ميدقلا ثيدحلا بدأ يف تاسارد .م .م،يمزع ٠

.12̂ 0ع 2011 ,00125115 13011 1س1967 , ٠ ٢0٧١808أه, 11 ,.£.
.1967 ،٠ربندأ ،ةيمالسإلا تالالسلا .يإ ،يس ،ثروزرب*
0٦0 30. )ره80ا11هأه ٢٥٥ 36٢٨ذ8ءهه0 ا1أأه3٢أال٢ )£11٤٢ ٢ه10٢0غ 1 ,1943ؤ4و ٠ ة٠0٢ععا٠
5ال001ه01ه0أ ةح٦٢ل 30 ,11 ,1ه 111, ًا٠هةهه1ا, 3 (1942-1947 م٢3أ0 ٤8 أا٩١ه ٢٨شاء

00 30813 ٧ ها-مةزز2] ٥٢٠٧١ مس1151ع11 0 ة:1959 ,0.
،1، 2 ،قحلملا ؛1934، 1949 ،ليرب عبط( ،يبرعلا بدألا خيرات .جناملكورب•

يف راجنلا ملقب ةيبرعلا ةمجرتلا نم ءازجأ ترشن )1937 - 1942 ،نديال ،3
.1959 ،ةرهاقلا

.2 1 • 14.0 ,0001800. ٨ 111510]٧ ٤0 1 113011س٩ع٧., 011س1964 ,
.1964 ،ةربندا ،ةيمالسإلا ةعيرشلا خيرات .ج.ن ،نرلوك*

• 00130, ل.4٧1. ٨ ٧٢0111003 100211٧٢0̂ ٢؛»ه0 3٢٨ه1, 1٧ع5124ع1966 ,1.
.1966 ،ندابزياو ،ةبوتكملا ةثيدحلا ةيبرعلا ةغللا سوماق .م .ج ،ناوك*

2ع 0ه6ه14 1ه0٤ال120) ,.83ع 6022019ع(, 1935 ,13118. * 1 ,050035ع1 .
.1935 ،سيراب )ةيفارغجةيإرد( ،ةسوفن لبج ،ناج ،اوبيد*
2٧٠عع, ٨٠٨.٨٠٨ 8خ1٦ذأ٠ ٢0ههه., ه 308ا3أ3 018183131 00ا-3٩111ه. ٢0آلماله301013ه ٠٥

0*0٤*0 ال٧01ه81٢أال ٢1ه1942 ,88. .11لذ 21-جس0  8 2 2 2٨,
هيوباب نب يلع نب دمحمل ،لادتعالا ةلاسر ةمجرت ،ةيعيش ةديقع .هيأ .هيأ .هيا يزيف •

31و 11ةيضابإلانمتاساره



.1942 ،دروفسكوأ ةعماج ةعبطم ،يمقلا
4011̂ عه. 1964 ,101001. 1 1̂002^15. , ٠ 6اةةا 11.٨..̂ 1)21 

.1964 ،ندنل ،2 ط ،مالسإلا .ر .هيأ .ه ،بج٠
٠ ٤001021ع, ل8132, م4٧س5 1110 5 )اله5٠1., ح0جا1ك1 أ318٢ا3أ1٠1 ةال .. ٢٠٥٢٠٠ 4̂.5 1)31.

ةأ1٢٠. 0٧اال٠11 ٠01, 1967 ,101001.

٠م٠سو ،ربرب.ر.يس ل ةيزيلكنإ ةمجرت ،ةيمالسإ تاسارد ،زاينيإ ،رهيزدلوغ٠

.1967 ندنل ،1 دلجم ،نريتس
- ا3 ا0آ ع٤ !ه هه٠811 ه151311’1 315.

.1946 ،ةرهاقلا ،ىسوم فسوي دمحمل ةيبرع ةمجرت ،مالسإلا يف ةديقعلاو نوناقلا -
٠ هالاد, ٠٨ 11ع ا؛.٠ ٤0̂ 1)4110311113., أة٠ 315٢1ا3،1ه0 ٤1 11ع ة3٢٠1٠ة 1٥ ۴ه1512 1م.,

00٤0 ل٧91ع]٧٤51 1967٠٢1 ,55.
،دروفسكوأ ةعماج ةعبطم ،قاحسإ نبا ةريس ةمجرت ،دمحم يبنلا ةايح .هيأ ،مويغ٠

1967.

٤11 0 ,11311ح.٢٠)1924 ,1.  ̂12011105 0 -
,015ه11هال٢جة٠ 1867. ٠ ط٠30, .٧٧. ٨]ه1ع 1ع1151 ط٠ح8٠٠1 ,1 ٧£ 

.1867 ،هربندا ،تادلجم 8 ،يزيلكنإ يبرعسوماق :ويلبد ،يأ ،نيال ٠
٠ ام٤1٧£ .1 ,1أاله1٠ 5ه3ه11ء1 ١5ب٢0ه-٨؛1٢ء311ع5, ]. ٢3٧١ك٧١3ا 1955.

.1955 ،ايفوصرف ،1 ،ةيقيرفإ يلامش يف ةيضابإتاسارد .يت ،يكتفيل ٠
٠ 42ع001ه10, هال1ء0 .38 ٧٠31ه1ه]<11ه0 ٤11 11 041151 )ه0٠ا£0ال, ؤال15٢إل٢ال)٠٠1٠1 1)31

ء018أ ال 1ه13ا ؛٠٧٢٥٠٥, ٢1٠٠ال, 1965.

،توريب ،مالسإلا يف ةيروتسدلا ةيرظنلاو عرثلاو هقفلا روطت :يب ،ناكند ،دلانودكم ٠

. 1965

1.آة٠ ع1٢3ال ٤2100121٧0 ٤0 04الة٠31111ه1914 ,101009 ,311511. , . ٠ 142ع0110س5
.1914 ،ندنل ،ىلوألا .دوهعيف مالسإلا روطت .س.د ،ثويلوغرم *

٩438١٠ال3٢٠ال, 01]01:وسع ٧٠٥٨٠٥ 13 ,٢23433ذ1٨٠8عذ1878٢٠ ,8.

.1878 ،رئازجلا - يراب ،ايرك ز يبأ ريس ،ياريكسام ٠
٧٤٣4̂, 10٠ة٢3)1 ل. 119 )ه0٠ا£0ال ٢٥ 34-ا8٨ةا٢3ذ., 11ع 3٢٨هذء 0٤1 ٤5 3ا-ا5٨ةا٠1٢3ا8 2٧٠
>. ةا-ًاال113ا 2 181521 ٤210 ,12*-21 0٧15110831 ]ا ها-21210, ٤1٧ 1ع٧1٤ 2110131ل

315٢1ا36ه1.(. ٢1٠٠ال, 1953.
ناسحتسا ةلاسرو عمللا باتكل ةيبرعلا صوصنلا ،يرعشألا هقف .جدراشتير ،يثراكام ٠
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.1953 ،توريب ،ةرصتخم تاقيلعتب ةمجرت عم ،مالكلا يف ضوخلا
٠ 1115٧4011ز. ه. ه€ ح "أ" ٨و10ه 0ع5 ٨ة3قغلأ$٠.٠٠6 عسعز0 1ع ١د0ل5٠٢ عا 0ع

0 05 8ع2115٤1)ع5. 1٨ع1ة٠8٢ 1905. 1 1011٠8عاس] قاع ٧1 ح1٢0ع٢ج1] آ٠عأ5٠ ٢<الة11حل1 

ععسعنا ٠0 ٤0«2م:٣ع5 عا هع آءعأءك ،»ةيضابإلا ةديقعلا« .يس .هيإ.هيأ يكسنليتوم•

.1905 ،رئازجلا ،مس1165 ع111099ع̂سس٧761 00^عع0̂ع50:ع2135^٤2ع5
,052ةم1899 ,15. - اع 10زععا 1ع1٤ 

.1899،ير،ةسوفنلبج-
0ع1962 ,9. 2 0 ٠ ]ل1ع01509, لع.٨٠٨ ًام2٤1ى٧ ٧٢111510 ٤0 ع 3٢٨ة8.٠ 10]

.1962 ،جديربمك ،يبرعل بدألا خيرات .هيأ .ر ،نوسلوكين•
.015., 0 2 1 ٠ 1ع8٣2ها, 110 .1.0^* ل8ل10٦٢٢3الك, )111 ,(1906-1965 1967٧ -1985 ,1̂42

- 1967)، 3( تايمالسإلا سرهف .د.ج ،نوسري ٠ ،جديربمك ،تادلجم 1906

. 167-185
1ا10٢0ال1956 .10121 8. ̂ 0د0ال1, آ1 م42111ع م٤ ،6  2, 101٧ه1010ع1 1 1 1 ٠

.1956 ،ديجملا نآرقلا ىنعم ،كودمرم دمحم ،لاثكب ٠
* 82100ه151211 :9210 ,1ع 12سا 8٤1 5ع0مع 0 عوس٧٤1., 1970 ,01109 210.

.2، 1970 ط ،هتلادعو هادم ،يمالسإلا نوناقلا ،ديعس ،ناضمر٠
1 8]ل, 1968. 1 ̂.0 ,11س5٠11 آ308٢ا3أ100 م *0هم£ ,٢6٧1ذ2٠٦121] 0. 0 6٥٠ع4

.1968 ،نام يرفإ ةبتكم ،نآرقلل ليودور ةمجرت .م .ج،ليودور •
٠ 82ا٠١٢٢6 121:ع هه:. 10اذ1ذء110 21^̂ ه15: ٤1٤10س0 ٤11015 1٤ع 112ع٧ة]زز. 821100]ع,

1956
.1956 ،روميتلب ،جراوخلا دنع ةيسايلا تاسسؤملاو ةيرظنلا ،بيدأ يليا ،ملام •

.0[0, 1961٤0 ,٧٩1512111̂ 8, .ه( 11٨ ٤1]001101 أ٠ 1  0 2 0 *
( 11ع 1٢0ع0 ٤105 1س210112421 لس15مسع٤1., 4ا ٦٢٢1؛(. 1967٤0 ,00.

.1964 ،دروفسكأ ،يمالسإل نوناقلل ديهمت)^( :ج،تخاش٠
.1967 ،دروفسكأ ،4 ط ،يمالسإلا عرشلا لوصأ )ب(

* ٧5ع0 ,11021. 111٧١)ل٧١0٢, 11010 15121]01 210 151211ع٧, 1م1947 ,01001.

.1947 ،ندنل ،يحيسملا توهاللاو مالسإلا ،وردنو .ج،نامتيوس٠
14̂ .8ع010ع٧, 1947 ,101001. * آ٢ذأأ01,٨.11 5111

.1947 ،ندنل ،يمالسإلا هقفلا .سإ.هيا ،نوتيرت•
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] .1036 11310م1ع٤ 5 31٤210ع0 ,0٤51121ل, 1967. 3٧١٠)أ. ٧٧. 14011ع01مع٧: م10
- 151219:ع 11050م٧ 21م 112010عل, 2611 ط̂سع, 1967.

- 11٧٧٥٠٢٢ا 210 م6٢م2£ 11 101)112)1٢68ال 1918 ,101001 ,15121.
.1967 ،دروفكوأ ،ةسايس لجرو يبن دمحم :يرموغتنوم .و ،تار •

.1967 ،هربندأ ،مالسإلا يف هقفلاو ةفلفلا-
.1948 ،ندنل ،مالسإلا ةيادب يف ةيربجلاو ةدارإلا ةيرح -

٧٧٠ع1112س5ع1. لسا1س016 .5 ع1:ع105-م0ا:0٤15٤ 1ا5م081أ1015م٢2ًا15٠61 60)21 11 1اهمه 1.
11ع 1٧٩٦0]2ع. 2’8111 016 .11., ٨ه1ع )1218121101 ةال ٨ل ه18-1ه1121 ة2م١2عمت.تهنم٠0

1958
: 61 ،سويلوي ،نسراهلو ٠ 0؛٠ ٢ع1:ع0(] - 105ا18)0٠1٠01ة0 61مم081أ٢1018ر٢2أ60ا61)21 

1ذع 2’8111 إ . 016 .1 081210 حة٢2٧2ذع. 0 
.1958 ،ةرهاقلا ،يودب نمحرلا دبعل ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا -

4٧1س5س112ع. 1 ٧٧٠ع1510ع*, ٠٨ل. 2( ح٢0100م210ع٥) 11م10ع0 8ع 1 2̂011101
1 1210102421, ط61مع٠1 1927. ٤14 2£1٢ال 4٧س201100] 2 0 0 0  0 ٨ -

- 1ع̂ 0 66٢1181111ه., 1965 ,001)101.
٠2 )ا( - .ج.هيأ ،كنسنو • \ 101)1ال8ال1١11 0 ء01068)11 1 هع 1هً ا2٢م1 0 (02106< .

.1927 ،نديال ،لوألا يمالسإلا ثيدحللليلد-
.1965 ،ندنل ،ةيمالسإل ةديقعلا-

0ا0ع1ع للهاا٢ 1اةا01)٠٢3 هء ٠ 1 ٠ ٠0 7211ة2ال٢, £. ه٧ومسعا مع ةي1ه2ا0ع1ع ع) هع 0ة0٢
1’081211., 1955.

.1955 ،مالسإلا خيرات رابخأوةمكاحلا رسألا ليلد .يإ ،روابمزيد•
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ةماعلا سراهفلا

.ةميركلا ةينآرقلا تايآلا سرهف -1
.راثآلاو ثيداحألا سرهف -2
.مالعألاس رهف -3

.تاعامجلاو قرفلا سرهف - 4
.نكامألاس رهف-5

.رعشلا تايبأ سرهف - 6
.تالجملاو بتكلاو تاطوطخملا سرهف - 7
.تايوتحملل لصفم سرهف - 8
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ةينارقلا تايالا سرهف - 1

ةحفصلاةروسلا ةيالا

ةرقبلا ةروس - 2
253 ه...كلملاهللاهاتآن١هبريفميها حاحيذلاىل!رتملا^ 58

180 ه. ..دوهيلا تلاق امك ةدودعمً امايا ألإ رانلا انست نل اولاقو« 80

279 » ...هللا ةاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نمسانلا نموو 207

2»...مهلامعا تطبح رفاك وهو تميف هنيد نع مكنم ددتري نموو 217 5 6

164» . ..ةمايقلا موي هتضبقً اعيمج ضرألاوو245

1» . . .نوعجرت هيلإو طسبيو ضبقي هللاوو245 4

نارمع لآ ةروس - 3

63، 64» . . .نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي الو28

164»...هللا ديب لضفلا نإ لقو73

1 69». ..فورعملاب نورمايو ريخلا ىلإ نوعدي ةما مكنم نكتلوو4

27» . .ميكحلا زيزعلا هللدنعنم الإ رصنلا اموو126

ءاسنلا ةروس - 4

189، 190» . ..مكلخدنو مكتائيس رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإو31

1» . .ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هشلا نإو48 0

279» .. . ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس يف لتاقيلفو74

174» . . .هلوسرو هللا ىلإً ارجاهم هتيب نم جرخي نموو100
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ةروسلا ةيآلا

ةبئاملا ةروس -5

»...اولغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيا ايو 6-5

6 .>. ..ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقوو 4
» . ..ىراصن اتإاولاق نيللا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقأ ندجتلوو . 85-82

ماعنألا ةروس-6 م

. ..ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راضبألا مكردت الو 10و

» ...نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإوو 121
» . ..نكت مل اهناميإ.ًاغنعفم ال كنبر تايآ ضعب يتأت مويو 158

فارعألا ةروس -.7

» . ..ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو انسفنأ انملظ انبر الاقو 23

» . . .٠بر نيملاعلا برب انمآ اولاق نيدجاس ةرحسلا يقلأوو 122-120

لافنألا ةورم-8

ه ...هللا نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم نفاخت امإوو 58

» . . .نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح يبنلا اهيأ ايو 64

ه٠٠٠ مهتيالر نم مكل ام اورجاهي ملو اونمآ نيذلاوو 72

ةبوتلا ةروس - 9

مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإوو6

ه ...هللا

ه...اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإو 60
نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاونونمؤملاوو 71

» . ..فورعملاب
قفني ام ذختيو رخآلا مويلار هللاب نمؤي نم بارعألا نموو 99

» . ..تابرق

ةحفصلا

1 9

164

244

197

60

81

246

245

68

280

257

63

71

70

63
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ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

279 » .. .ةنجلا مهل نأب مهلاوماو مسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ* 111
261 ».. .نيذلا راصنألاو نيرجاهملاو يبنلا ىلع للا بات دقل« 118-117

سنوي ةروس-10

6 .لالضلا الإ قحلا دعب اذام̂ف 32 8 ،6 7
198 » ...نوملظي مهسفنأ سانلا نكلوً ائيش سانلا ملظيالو 44
245 » ...يزخل باذع مهنعانفشكاونمآامل سنوي موقالإو 98

فسوي ةروس-12

69 » . ..ينعبت نمو انأ ةريصب ىلعهشل ىلإ وعدأ يليبس هذهلقو 108

1 رجحلا ةروس -5

283 » . ..نيكرشملا نع ضرعاو رمؤت امب عدصافو 94

لحنلا ةروس -16

69 ».. .نيدتهملاب ملعا وهو هليبس نع لض نمب ملعأ وه كبر نإو 125

1 ءارسإلا ةروس -7

257 ه ٠. ٠داؤفلاو رمبار علا نا ملع هب كل سب ام فقت الو« 37

فهكلا ةروس -18

245 » . ..ةمحر كندلن م انتآ انبر اولاقف فهكلا ىلإ ةيتفلا ىوأ ذإو 0 1
245 »...مهترب اونمآ ةيتف مهنإ قحلاب مهأبن كيلعصقن نحنو 14-13

هط ةروس - 20

253 »...ىغط هنإ نوعرف ىلإ بهذاو 24
164 »...ينيع ىلع عسوو 39
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ةحفصلا ةروسلاةيالا

190» . ..بات نمل رافغل ينإوو82

رونلا ةروس - 24

165» . . .ضرألاو تاومسلا رون هللاو35

ناقرفلا ةروس - 25

164ه٠٠ .ًاريسيً اضبق انيلإ هانضبق مثو46

صصقلا ةروس -28

253» . . .ميلا يف مهذبنف هدونجو هانذخأفو40

253». ..هنورصني ةئف نم هل ناك امف ضرألا هرادبو هب انفسخفو82

3 سيةروس-6

245ه٠٠٠ اوعبتا موق اي لاق ىعسي لجر ةنيدملا ىصقأ نم ءاجوو27-20

رمزلا ةروس-39

190» . ..ميحرلا روفغلا وه هنإ ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإو53

رفاغ ةروس - 40

245» . ..هناميإ متكي نوعرف لآ نم نمؤم لجر لاقوو28

253و... ةعاسلا موقت مويوً ايشعوً اودغ اهيلع نوضرعي رانلاو47

تلصف ةروس -41

69». ..يننإ لاقوً احلاصلمعوهللا ىلإ اعدنممالوقنسحأنموو33

حتفلا ةروس -48

186»...مدآبمكيلعو2
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ةحفصلاةروسلاةيالا

164» . ..مهيديأ قوف هللا ديو10

تارجحلا ةروس - 49

257<.. .اوبيصت نأ اونيبتف ًابنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ ايو6

198»...هللا رما ىلإ ءيغت ىتح يغبت يتلا اولتاقفو9

267» ...امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإوو10

ةنحتمملا ةروس - 60

242>٠. .نكرشي ال نأ ىلع كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ ىبنلا اهيأ ايو12

ميرحتلا ةروس - 66

253>٠. .اتناك طول ةأرماو حون ةأرما اورفك نيذلل آلثم هللا برضو11-10

نجلا ةروس-72

190>.٠.ًادأ اهيف نيدلاخ منهج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نموو23

ناسنإلا ةروس -76

166»...ةرضان ذئموي هوجوو23
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راثآلاو ثيداحألا سرهف- 2

ثيحلا

...............................................٠٠.٠ ةثجرملا نم أربأ ةيردقلا نم هللا ىلإ أربأ,
ىلع هللا لوسر حسمي له مهتلأسف هلا لوسر باحصأ نم ةعامج تكردأ,

..........................................................................................»...هيفخ
ىلع هللا لوسر حسمي له مهتلأسف هللا لوسر ةباحص نم ةعامج تكردأ«

٠٠.٠ هيفخ

» هللا لوسر ثيداحأ مهايتف رثكأ ةباحصلا نم ًاسان تكردأ«
» .بتكي نأ ماحرألا كلم ىلإ هللا ىصوأ محرلا يف ةفطنلا تعقو اذإ«
.................................................................هلقلخامل رسيم لكف اولمعا«
هوبنتجاف هيغ مكل ناب رمأو هوعبتاف هدشر مكل ناب رمأ ةثالث رومألا نإ«
............ » . ..توملا دنع اورشب امدعب فقوملا يف نوسبحي ناميإلا لهأ نإ«
..........................................................هوضرلا ضقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلا نإ«
. » اهدعن انك ام رعشلا نم مكنيعأ يف قدأ يه ًالامعأ نولمعتل مكتإ«

مث ناضمر يف مالتحا ريغ عامج نم ًابنج حابصلا يف ظقيتسا يبنلا نإ«
...................................................................................................ماص

» نيتفيلخلا الو هتالص يف طق تنقي مل يبنلا نإ«
» .ًابطر هللا باتك نولتي موق اذه ىضئض نم جرخي هنإ«
............ » . ..بتكأ امو بر اي :لاقف بتكا : هل لاقف ملقلا هشا قلخ ام لوأ«

هدحو ثعبيو هدحو توميو هدحو يشميرذ ابأ هلا محرا
..................هنم صقني وأ هيف دازيأ نآرقلا نع سابع نبا لئس•
............... ا .. .نيتذوعملاًبارقف ةادغلا ةالص هللا لوسرانب ىلص«

ةحفصلا

1 6 8

1 5 0

8 8

9 1

1 6 8

1 6 9

2 5 7

1 8 6

1 5 4

1 8 6

1 5 3

1 5 2

1 7 5

1 6 8

2 4 7

1 8 1

1 8 1

3 3 0



ةحفصلا نيدحلا

1 .........................هللا مهنعل ةمايقلا موي يتعافش مهلانت ال يتمأ نم نافنص« 6 8

68 1 ................» ...اوتام نإو مهودوعت الف اوضرم نإ ةمألا هذه سوجم ةيردقلا«

1 ......................» . ..اولضدقو مكودهي نلف ءيش نعباتكلا لهأ اولأست ال« 6 6

1 ......ميتيل يف هللا بقاري ال ًالجرو سانللً امئوشغًاناطلس يتعافشلانت ال« 8 6

60........................................................................حتفلا دعب ةرجهال«

1 ..............» ...- هيعبصإب راشأو - نالجر مهيف ماد ام شيرق يف رمألا لازي ال« 8 5
1 ..................ئ يفاجلا الو نيدلا يف يلاغلا يعافش لاني ال« 6 6

1 .......نيفخلا ىلع حسما نا نم يلإ بحا يمدق ىلع نيكسلا لمحا نألا 5 0

8 ملق ذمي ولو مهناوعأ ناوعأو مهناوعأو نيملاظلا هللا نعل« 8

181 ............... .ًارفاك ةمألا دنع ناك هنم صقن وأ هيف دازً ادحأ نأ ول«

1 ....................................... ،...ينمأ صرثابكلا لهأل ةعافنلا تبا 8 6

1 ........................................،...طق هيفخ ىلع حسم هللا لوسر تيأر اما 5 0

5 1 » . ..لجرلا عطقي نأ تددو ينإو طق هيفخ ىلع حسم مللا لوسر تيأر ام« 0

69 1 ...،...هنم غرف دق ءيش يف ما فنأتسم أدتبم رما يف هلا لوسر اي لمعلا ام«

1 ...................... ». ..ردقلابً ابيذكت هحاتفم الإ رفكناكام« 6 8

85 1 ي .... ٠ . .يتعافشو هللا ةمحربو حلاص لمعبآلإ ةنجلا لخدي دحأ مكنم اما

2 ..........» . ..ناميإلا لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحأ ض« 4 6

1 .....................................................» .. .ًارطفم حبصأًابنج حبصأ سا 53

2 ...............................................................»...هولتقاف هنيد لدب نم« 5 6

1 » ةيرفلا هلا ىلع مظعأدقف هبر ىأرًادمحم نا معز شا 65

2 . .. » . ..انملع نمو هانيلوتوًاريخ هيف اننظوًاريخ هيف انلًقاريخ هيف انملع نما 4 7

2 ...................................................» . ..باثو قفانملاو فاقو نمؤملا« 5 7

65 1 .....................................» . ..هارأ ىتأو هللا ناحبس لاقف ؟كبر ىرت له«

1 ..................................» ...جادخيهف نآرقل مأب اهيف ًارقي ال ةالصلكو 5 9

2 .... ...يلام تقفنأو همانأ ال ليللا تمقأو هرطفأ ال راهنلا تمصولهللاو 4 7

5 مهمايص عم مكمايصو مهتالص عم مكتالص نورقحت موق مكيف جرخي« 8
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مالعألا سرهف - 3

.179، 186، 244، 246 :ماللهيلعمدآ

.246 :)نوعرفةأرما( ةيسآ

.43 :ورمعنبضابإ

.184 :زاحب ميهاربإ

.186، 246، 253 :مالسلا هيلع ميهاربإ

.153 :يعخنلا ميهاربإ

،52، 54، 56، 71، 82 :ديدحلا يبأ نبا

. 101

.206 :رماعيبأنبا

.287: ةكربنبا

.73، 89، 93 :ناح نا

، 76، 77، 78 :ينالقسعلا رجح نبا 75،

. 126 ،110 ،93 ،82 ، 79

4 76، 78، 202 :مزح نبا 8  ،45 ،43.

. 251 ، 2 1 9 ،2 0 6

.73 :ءارمحلا نبا

.48 :لقوح نا

.206 :يطرفلا ناج ن

6 :نودلخنب 2 ،6 1  ،45.

،26، 88، 126 :يمظعألا نوفلخ نبآ

. 271 ، 1 5 6 ،1 5 0  ، 149 ،130

.اوء :قنرلا نا
، 80، 81 :دعس نبا 78 ، 77 ، 76 ، 75،

. 126 9 6  ،9 3 9 1  8 2

،71، 74، 91، 93، 97، 115 :مآلس نبا

،203 ،144 ، 143 ، 142 ،134 ،123

. 278 ، 21 4 ،2 13

، 171 :يرصبلا خيشلا نبا 170.

،36، 122، 184 :يكلاملا ريغصلا نبا

. 2 1 5 ،2 0 5  ,195

، 272 :يرصملادابعنبا 134.

، 85، 92، 95 :سابع نبا 76 ، 75 ،50،

، 122 ،121 ، 110 ، 100 ،98 ،97

،163 ,152 ، 150 ، 142 ، 141 ، 129

، 182 ،181 ، 169 ، 167 ، 166 . 164

. 286

.75 :ربلدبعنبا

1 :مكحلا دبع نا 1 3 ,1 1 2.

،43، 45 :دمحم نب دمحأ هبر دبع نبا

. 71 ,65 ،61 ،57
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.74 :زيزعلادبع نبا

.93، 94:يدعنبا

2. 206 :يراذعنبا 0 5 ،1 1 3 ،6 1.

.214 :ةيلعنبا

.214 :ةرامعنبا

.75، 76، 91، 122، 153، 166 :رمعنبا

. 268 ،2 4 7 ,1 7 3

.93، 96، 229: ةبيتقنبا

.91 :ميقلا نبا

،51، 73، 74، 75، 93، 95 :دادم نبا

،133 ،108 ،107 ,106 ،105 ،97

. 268  ، 134

1 :يتواتجلا ربغم نا 1 5 ,1 1 4.

.260 :روظنم نبا

.49، 96، 181، 202، 203 :ميدنلا نبا

.247، 260، 261 :ماشهنبا

.45:ف صونب ا

، 11 :بوقعي نبا 93،75،  71.

.130 :يراصنألا بويأ وبأ

.134: بويا نب لئاو بويأ وبأ

،11، 38، 49 :شيفطا ميهاربإ قحسإ وبا

،268 ، 234 , 233 ،231 ، 110 ،55

. 278

.224 :لآلم نب ميهاربإ ليخامسإ ربأ

،222 :ينامعلا رظنلا نب دمحا ركب وبا

. 232

،54, 71، 72، 74 :ةفاحق يبأ نب ركب وبا

،265 ,248 ، 237 ، 185 ، 131 ،123

. 289 ، 27 7 ،2 7 0

.273 :رذنملا نب ركب وبأ

.275:يغاوزلاركبوبأ

،46، 47، 49، 50، 52 :سادرم لالب وبأ

,95 8 7  .84 ،83 ،59 5 8  5 6  ،54

. 282 ، 279 2 6 6 ,1 0 1

.158 :رفعج نب دمحم رفعج وبأ

1 :ررسا رفعج وبأ 1 3 ,1 0 7 ,9 6.

.278:يزرلملامتاحوبأ

،50، 102 :نيصحلا نب يلع رحلا وبأ

. 268 ,108

،231، 232 :عيمج نب ورمع صفح وبأ

. 233

6، 66 :فوعنبراتخملا ةزمحوبأ 5 ،5 1،

. 179 ، 108 ، 106 ، 71 ، 70 ،67

.148، 152، 273: ةفينحوبأ

.157 :يراوحلاوبأ

،221، 222 :فاتلز نب ىلعي رزخ وبأ

. 283 ، 278 ، 229

:يرفاعملا حملا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ
، 116 ، 115 ، 114 ، 113 ، 106 ,61

. 278 ، 249 ، 209

.103 :يلكردلا ليلخ وبأ

،114، 116 :يوازفنلا يلبقلا دواد وبأ

. 246

:يسمادغلا رارد نب ليعامسإ رارد وبأ
. 1،13
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.173، 247:يرافلارذ وبأ

14 :فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ 4  ،128،

، 228 ،2 2 7  ،2 2 5  ، 224 ، 222 ،14 5

،2 73  ، 243 ، 242 ، 241 ,2 3 9  ، 229

. 287 ,276

.113 :دايز نب ليعامسإ رجازلا وبأ

2، 237 :ينورابلا ءايركزوبأ 2 7 ،2 2 5.

.275 :روم يبأ نب ليصفءايركزوبأ

.121 :يوونلا ءايركزوبأ

.182 :يناصيدلا نكاس وبأ

.108 :ملاس وبأ

،159، 233 :ورمع.نب دمحم ةتس وبأ

. 2 3 4

،129 :يردخلا ديعسوب أ  95.

10، 103 :ربنق نايفسوبأ 2  ،87  ،85.

،50، 51 :ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ

، 129 ، 128 ،1 2 7  ، 126 ، 101 ،79

. 263 ،171 ، 170 ، 134

.90 :ةملس وبأ

:حلفا نب دمحم نب بوقعي ناميلس وبأ
. 218

:ناميلس نب ميهاربإ نب ىيحي لهس وبأ
. 230

،78، 84 :ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ

. 132 ، 108

.277، 281 :رماعنب ىسوم رماعوبأ

،224 :ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

، 277 ، 276 ، 275 ، 256 ، 240  ، 230

. 2 8 7 ،2 8 3  ، 281 ، 280

.209 :ينوانجلا ديمحلا دبع ةديبع وبأ

،47، 48 :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ

78  ،65 ,53 92، 93و ،50،   ،80 ، 7،

، 100 ، 99 ،9 8  ،97 ،96  ،95 ،94

،108 ، 107 ،1 05  ،10 4  ،103  ،101

، 120 ,1 1 6  ،115  ،1 1 4  ،111 ،109

، 126 ،125  ، 124 ،123 .12 2  ، 121

.1 3 3 . 1 3 2 . 1 3 0  .1 2 9  ،1 28  ،127

، 143 ، 142 ، 140 ، 139 ، 138 ، 134

، 159 1  55 ، 152 ، 150 ، 146 ، 144

، 187 ، 179 ، 172 ،171 1 7 0  ،169

،215 ، 203 ، 201 ، 195 ، 194 ، 193

,271 ، 268 ، 264 ، 263 ، 257 ، 219

. 292 2 8 4  ، 282 ، 272

.183 :يلع نب ىسوم يلعوبأ

163، 164 :يفاكلا دبع رامع وبأ  ،44،

، 228 ، 225 ، 224 ، 220 ، 208 ، 177

، 281 ،277 ، 254 ، 244 ، 241 ، 239

. 292 ،2 8 4  ،2 83

2 :يسوفنلا ىسيع نب ىسيع وبأ 2 8 .

،99 :يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ

،130 ، 129 ،125  ,1 1 7  ،109  ، 105

، 140 ,1 3 7 , 1 3 5 , 1 3 4 , 1 3 3  ، 132

، 158 ، 156  ، 155 , 154  ، 153 ، 150

. 159

1 204 :درمعلا نب دلخم ناسغوبأ 3 4.

.228 :حوتفلاوبأ
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.64، 65 :كيدفوبأ

،47، 51، 65، 71 :يناهفصألا جرفلا وبأ

. 262 ، 179 , 106

.85، 87 :سيق نب دوسألا ساقفلا وبأ

.136 :)رصان( دجان نب مساقلا وبأ

. 229 : دلخم نب ديزي مساقلا وبأ

:يراجهلا ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ
،266 ،60 ،59 ،57 ،54 ،53 ،51

. 270 ، 2 6 8 ،2 6 7

.264 :ظوفحموبأ

.228 :ناميمجس نب هللادبع دمحم وبأ

،126 :ركب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ

. 222

.222 :نالسو دمحم وبأ

.91 :يفنحل ميرم وبأ

.201، 204 :بيعش فورعملا وبأ

2 :سايلإررصنم وبأ 1 0 , 7 6.

.134: رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبا

،51، 93 :سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ

. 273 ،272  ، 142 ، 122 ،98

،50، 99 :دمحم نب ورمع جرؤملا وبأ

،155 ،146 ، 144 ،143 ، 138 ،134

. 202 ، 201 ، 159

.272 :يسوفنلا نوميم وبأ

.23 :رصن وبأ

،75، 76، 77، 78، 93، 80، 82 :ميعن وبا

. 121 ،87

.221، 222 :ليغنز نب ديعس حون وبأ

،78، 107، 108 :ناهدلا حلاص حون وبأ

. 156 ،140 ،125

، 150، 153، 154 :ةريره وبأ 129 ،95،

. 156

.210، 225 :ينورابلا ءايركز ىيحي وبأ

206 :داديك نب دلخم ديزي وبأ  ,205 .

،15، 17، 22، 24 :ميهاربإ ناظقيلا وبأ

. 39

.184، 221 :حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبأ

:)سنوي يبأ نب دعس دلاو( سنوي وبأ
. 211 ،210

، 1:ب عكن بيبأ 181.

.112 :سابعناسحإ

.4 :نيمأدمحأ
.238 :اشاب دمحأ

يبأ نب يسلبارطألا نيسحلا نب دمحأ
، 216 :دايز 215 ، 214 ، 213 ، 145،

. 251 ،221 ، 2 1 8 ،2 17

.93، 246 :لبنحنب دمحأ

.ركبوبأ يدنكلا = يوزنلا هللادبعنبدمحأ
.183 :يمرضحلا دمحأ

.12 :صوصرف دمحأ

. 45 :دمحم يمهف دمحأ

.188، 260، 292 :يربرأ

.280: مقرأل يبأنبمقرألا

.116 :يصا دايز نب سمما

،115 :يبرغملا ناميلس نب ليعامسإ

. 116
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.36 : نامتورتشإ

،45، 82 :ليعامسإ نب يلع يرعشألا

. 22 ،219

.73, 93 :يسألا

،211، 212، 214 :باهولا دبعنب حلفأ

. 271 >249 ،243 ، 240 ، 229 ، 220

.112 :وتاغتربلأ

.112 :بيبحنب سايلإ

.253 :طول ةأرما

.253 :حون ةأرما

.260 :سيقلا ؤرما

.153، 154 :ةملسمأ

.98 :باهشمأ

.98 :نافعمأ

،12و ،75، 93، 94، 95 :كلام نب سنأ

. 18,152

.وا :ةيواعم ن سايإ
. 61 : ملاس بيدأ يليإ

.78 : ينايتخسلا بويأ

.246 :ماللا هيلع بويأ

.236 :مساقلا يبأ ن سيخ يورابلا

.44 :ايركز نب دمحم ينورابلا

، 91، 93، 124 :يراخبلا 76 ، 75 ، 73،

. 153

.156 :بزاعنب ءاربلا

44، 46، 49، 50، 53 :يداربلا  ،36 ،34.

,131 ، 129 .74 ,58 ,57 ,55 ،54

, 174, 182، 183و ،164 170 . 16,

,266 ، 254 ، 258 ، 232 ,222 ,221

. 268 ، 267

.262 :ماطسب

. 105، 125، 268 :ينايسبلا 65 ،51.

:رهاط نب رداقلا دبع روصنم وبأ يدادغبلا
. 270 ,2 1 9 ,1 7 6  ،61 ،47 ،46

، 81 :دمحم نب نارقم يروطغبلا 75 ،56،

،143 ، 114 ،110 ، 104 ،99 9 6  ،83

. 279 ، 221 ،213 ،212 ،209

.134 :يركبلا

1 231 :رمع نب نمحرلا دبعيلكب 5 8.

.150 :لالب

، 10:ة بقعن بجلب 102.

.7 23 :نسحلايأنبيلع وبأ يلولهبلا

،10، 22، 23، 26: رمعنب ميهاربإ ضويب

. 1 5 9 ,1 2 2  ،40 ،39

ت

،166 :يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت

. 2 3 9 .2 2 5  ,224 ، 178 ، 168

.112 :دوعسم نب هشادبع يبيجتلا

.246 :يذمرتلا

. 62 1 :نوتيرت

،232 :ميهاربإ نب دواد ناميلس وبأ يتالتلا

. 283 ، 240 ،233
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،172 : ناضمر نب رمع سابعلا وبأ يتالتلا

. 240 ،234  ،233

.282 :يخونتلا

.188 :نوسموت

— ث —

.81 :ينانبلا تباث

.53 :ةلمرث

- -
.73 :يدمحيلا ديدح نب رباج

،26. 45، 46، 47، 49، 50 :ديز نب رباج

,61 .57 ،56 .55 ،54 ،53 .52 ،51

. 80 ،79 ,78 ،77 ، 76 ، 75 ،74 ,73

،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81

،96 ,95 9 4  ،93 ,92 ,91 ,90 ,89

، 106 ، 105 , 104 ، 103 ،99 ,98 9 7

108 ، ، 121و ,107 120 ، 119 , 10,

126 ,125 ,124 ، 123 ، .129 م122

،141 ، 140 ، 138 , 137 ، 132 ، 130

،152 ، 151 ،150 ،149 ،148 ، 142

، 169 ،167 ،166 ،164 ،163 ،155

،185 ، 182 ,181 ,180 ،176 ،175

، 219 ،191 ، 190 ،189 ،187 ،186

، 267 ،265 ، 263 ،262  ، 255 ، 229

. 292 ، 291 ، 286 ,284 ،282 ، 268

.76، 95، 156 :يراصنألا هشادبعنبرباج

.52، 54، 71، 95، 270 :ظحاجلا

:بوقعي نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يوداجلا
. 236

.95 : ك املا نب رفعج

2: :درعس نب يذلجلا 4 9.

. 49. 56، 65، 83 :سيمخ نب ليمج

.114 :ينويدملا ىتف ن واتج
،86، 143 37٠، 49 :ءايركز وبأ ينوانجلا

، 275 ,273 ،242 ، 231 ،162 ,154
. 281

.260 :يلعداوج

.71 :ندلأ نوج

1 ٠يلاطيجلا 5  ،97 ،86 ،80 ،55 ,23،

،153 ,151 ،150 ،127 ،123 ,116

،170 ،164 ،157 , 1 6 ،155 ،154

،187 ،178 ،177 ،176 ،172 ،171

،233 ،232 ،219 ،214 ،213 ،212

،246 ،244 ،243 ،241 ،240 ,239

،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247

،271 ،265 ،263 ،257 ,255 ,254

.2 8 3 ،273 ،272

.60 :كسن و هيج

-ح-
.134، 201، 202 :روصنم نب متاح

،50، 101، 102، 106 :يئاطلا بجاح

. 264 ، 263 ،107

.126 :ةفيلخيجاح

94 1 :يمرضحلا ديلت نب ثراحلا  ،112 .
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.89، 123 :ورمعنب ثراحلا

،46، 47، 48 :يضابإلا ديزم نب ثراحلا

, 258 ، 207 ، 203 .193  ، 170 ، 116

. 264

.282:يلعنبحلاصيثراحلا

.284 :حلام ن ىيع يثراحلا

124، 137 :بيبح يبأ نب بيبح  ،79،

. 138

.245 :راجنلا بيبح

.77 : هنييع نب جاجحلا

88، 89 :فسوي نب جاجحلا  ،87  ،81،

. 2 6 9  ، 262 ، 1 5 0 ,1 0 8  ،93 ،90

2 :يدع نب رجح 7 0.

.206 :يجحلا

166 :يرصبلا نحلا  ،93 ،91 ،81 ، 76،

. 286

.156 :نسحل يبأ نب نسحلا

.214 :نيسحلا نب دمحأ نب نسحلا

.98 :نمحرلا دبعنب نسحلا

،53، 54 :بلاط يبأ نب يلعنب نسحلا

. 2 9 0

.27 :رارجمهدأ ينسح

.44 :ينوكسلا ريمن نب نيصح

.202 :ماشهنب مكحلا

2. 264 :يفوكلا ةزمح 6 3  ،1 9 3  ،1 7 0.

2 :)ميرم مأ( ئ 4 6.

.246 :)انحويما(ةنخ

2 :)رثبا مأ( .اوح 4 6.

، 125 :جرعألا نايح 107  ،78.

-خ-

.55، 86، 265: ةلدرخ

1 :يدادغبا بطخلا 2 6.

.276 :نودشارلا ءافلخلا

.209، 21:حمسلانبفلخ

. 82 1 : ديعس نب سيمخلا

.87 : ةيريشقلا ةرمض تنب ةريخ

6: دنه يبأ ن دواد 0.

64، 65 :)يجراخ( دواد  ،58.

48، 51، 53، 54 :ينيجردلا  ،44  ،36،

،99 ،93 ،90  ،85 ,81 ، 80 ،71 ،55

،107  ,1 0 6  ,103  ، 102 ، 101 ،100

،135 ، 134 ،1 1 4  ،111 ،1 1 0  ،108

، 204 ، 201 ،193  ،171 ، 170 ،169

، 218 ، 217 ،215 ، 210 ،2 0 9  ،205

، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220

، 263 ، 262 ، 258 ،2 5 5  ،2 2 6  ، 227

، 283 ، 278 ، 276 ،2 7 5  ، 267 ،2 6 4

. 285

.121 :يزود

2 :اديفاليد 7 8.

و م« ،45 :دمحا ن دمحم يبهذلا
. 1 2 6 ،9 3  ،91 ، 78
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.122، 234 :نيبحدمحم يبهذلا

،50، 58، 76. 78، 79 :بيبح نب عيبرلا

، 120 ، 108 ,107 ،104 ،93 ،91 ,88

6 1 3 4  ،132 ، 130 ، 129 ،127 ،122

،15و ،137، 138، 144، 146، 150

،169 ,168 ،166  , 164 ,163 ،154

.نايفس يبأ نب دايز -هيبأ نب دايز
.175 :مشعألا نب ديز

،8 26 : تباث نب ديز  173.

.84: رباجنبديز

. 47 : ناحوص نب ديز

.151 :يملع ن ديز

.155 :يعليزلا

، 180، 181، 182و ،175، 177 17،

،204 ، 203 ، 201 , 195 ،187 ، 185

268  . 247 . .271 ؛205، 229

.246 :)بريا ةأرما( ةمحر

.٠يبلا = لرسرا
.40 :اضرديشر

،45، 47، 56 :هلادبع نب دمحأ يشيقرلا

. 267 ،83

.113، 195 :يارريقلا قبرلا

،34، 36، 37، 45، 46، 52 :يشتانيبور

. 284 ،232 ،1 9 6 .1 8 8  ، 181 ، 162

.45، 219 :ضر

— س_

.82 :يجاسلا

.46 :داخاس

.246 : )ميهاربإ ةأرما( ةراس

.50 :يلالهلا ةئيطح ن ملاح

.51، 53، 57، 58، 59 :ناوكذ نب ملاس

،70  ،67 ،66 . 65 ،64 ،63 ,62 ،60

. 286 .2 1 9 .1 2 4

.206، 233 :بوقعي نب ملاس

.29 :يثراحلا ملاس

. 59 :ديمح نب هلادبع يملالا 51 ،38.

،125  ، 108 , 101 ، 76 7 4  ، 73 ،61

،157 ، 149 ،145 ،142 ،134 ، 130

162، 182، 241، 242، 243، 246 :روابماز . 238،

،44، 57، 173، 266 :ماوعلا نب ريبزلا

. 290 ، 270

.246 :)فسوي ةأرما(ءاخيلز

.259، 260 :ينزوزلا

, 89، 101 :نايفس يبأ نب داين 86 ،54،

. 28 7  ,281 ، 258 ، 257 ، 254 ،252

116 :هللادبع نب دمحم يملاسلا  ،27،

. 1،13

.205 :نريتس

:ديعس نب هشادبع دمحم وبأ يشكيودسلا
.233 .2 6 9  ،262 ،103
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.169 :معشجنب ةقارس

2، 292 :تجرم 0 0  ،60  ،29.

.46 :ديعس نب ناحرس

173، 268 :صاقو يبأ نب دعس  ،153.

.210، 211 :سنوي يبأ نب دعس

.76 :يناغفألا ديعس

.238 :تيراعت نب ديعس

1، 166 :ريبجنبديعس 5 0  ، 76.

.182 :زرحم نب ديعس

.236 :يتيراعتلا ديعس

.153 :يروثلا نابغم

، 111 :دعس نب ةملس 110 ،101 ،1 0 0،

. 1 1 3 .1 1 2

208 :ينورابلا ناميلس  ،17 6  ،38  ،10،

. 2 1 3  ،2 1 2  ،211 ،2 1 0

.183 :مكحلا نب ناميلس

. 90 :كلملا دبع نب ناميلس

.39 :يرداجلا ناميلس

.270 :ديبعنب كامس

.209 :)فلخدلاو( حمسلا

.36 :يكفروغومس

.>٠( يبلا ٠ ةتلا
.95 : يبودنسلا

،59 :ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ يفولا

. 206 ، 203 . 202  .1 3 4  ، 126 ، 110

، 212 .211  .2 1 0  2 0 9  ، 208  ، 207

، 239 ,2 2 8  ، 227 ، 218 ، 217 . 215

. 251 ، 250 , 248

1 :بطن نس 2 .1 1.

.51 :غشاك ليعامسإ ةديم

-ش-

136، 147 :تخاش  ، 123 ،1 1 9  ,34،

، 158 ،1 5 7  ، 156 ، 151 ،1 4 9  ، 148

. 2 3 3 ,2 3 1  ،2 3 0 .1 8 9

.152، 273 :يعفاشلا

.73 :كرهاش

5 :ينامعل ةيطعنب بيبش 8 ،5 1.

.286 :يضاقلا حيرش

1 :جاحلاب يقيرش 2 2.

.112 : نامثع نب بيعش

.102 : رمع نب بيعش

2، 271 :فورعملا نب بيعش 0 5  ،50.

1 :سترافش 1 5 ،9 3  ، 75،71.

.260 :رارضنب خامشلا

،156 :يلع نب رماع نكاس وبأ يخامشلا

، 233 ، 231 ، 201 ، 197 ، 196 ،172

. 272 ، 271

،36، 45، 48 :ديعس نب دمحأ يخامشلا

،87 ،85 ،83 ،75 ،74  5 5  ،53 ،49

،99 9 7  ،9 6  9 5  ،94  ،93  ،89 ،88

، 105 ، 104 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100

،114  ،111 ،1 1 0  ،1 0 8  ،1 0 7  ،1 0 6

، 143 ، 135 ، 134  ، 133 ،1 2 9  ،122

، 204 ، 202 ، 193 ,1 6 9  ، 151 ، 144

، 215 ، 214 ، 213 ، 210 ، 209 ، 205
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,224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،217

،235 ،232 ,231 ،228 ،227 ،225

.247 .243 .242 .241 ،240 ،236

،258 .256 ،255 ،252 ،250 .248

،282 .275 ،272 .265 ،264 ،262

.2 8 5

.238 :ديعس نب مساق يخامشلا

:دمحم نب ناميلس نب مساقلا يخامشلا
. 284 ، 233

>45، 47، 48، 60، 61 :يناتسرهشلا

. 271 .27 0  ،2 1 9 .1 8 1

.158 :يناكوشلا

.61 :)نييرفصلا ميعز( نابيش

.36: يركبخيش

2 :ناطيغلا 5 7 .1 7 1.

-ص-

.14 :موهينلا قداصلا

.26 :ر٠ءنح(ام

.98، 105، 193 :ريثكنبحلاص

.182 :حلاصلا يحبص

.95، 96، 97، 133، 170 :يدبعلا راحص

2 :يسمادغلاميهاربإنبةلوص 3 6 ،2 3 5.

-ض-

.166 :ناسا

9 107 :بئاسلا نب مامض 0  ،84 ,78،

. 282 ،271 ، 255 ،1 3 2 ,1 0 8

-ط-

.153 :سوواط

،44، 47، 54 :ريرج نب دمحم يربطلا

. 270 . 90 ،84 ,56

- 260 :دبعلا نب ةفرط

.124 :ديلخنب فيرط

،44، 52، 57، 58، 173 :ريبزلا نب ةحلط

. 290 ، 270

.266 : هلل١ديبء ن ةحلط

.159 :يتاعلطلا

.210 : فلخنب بيطلا

-ع-
.114، 116 :يتاردلا مصاع

،52، 54, 74, 75، 95، 122 ةثئاع

،165 ,156  ,154 ,153 ,150 ، 129

. 2 6 7 ,2 6 6  .2 4 6 ,1 7 3

.130 :تماصلا نب ةدابع

.209 :بو أنبسابعلا

.176:ولوطنبسابعلا

،112، 194 :يدارملا سيق نب رابجلا دبع

. 2 5 8 .2 0 7  2 0 3

.221 : ينازفلا قلاخلا دبع

.117 :يلكردل ليلخلا دبع

.126 :بويأ نمحرلا دبع

.161 : يودب نمحرلا دبع

.112 :بيبحنب نمحرلا دبع
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،100، 111، 113: متسر نب نمحرلا دبع

، 203 ، 202 ، 122 ، 117 ، 116 , 114

. 2 4 9

.173 :فوعنب نمحرلا دبع

.66 :دمحم نب نمحرلا دبع

1: رسؤملا ن نمحرلا دبع 9 4.

.29 :يديرشلا نمحرلا دبع

.54 :نوراهمالسلا دبع

.39 :يبلاعثلا زيزعلا دبع

.158 :ينيمثلا زيزعلا دبع

1 :ينازفلافلخنب راهقلا دبع 1 5 .1 1 4.

47، 50 :ناورم نب كلملا دبع  ،46  ،36،

. 2 6 6  ،2 1 9  ،175  ، 123

.87، 89 :بلهملا نب كلملا دبع

.103 :ليوطلا كلملا دبع

:متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع
، 195 ،133  ، 129 ، 117 ،1 1 6  ، 100

، 205 ،2 0 4  ، 203 ، 202 ،201 ، 196

. 269 ، 249 ، 2 2 8 ،2 2 0  ، 209

4 :ضابإ نب هللادبع 6  ،45 ،44  ،43 ،33،

،84  ،65 ،61 ،57  ,50  ،4 9  ،4 8  ،47

،17 5  ، 123 ،1 2 0  ، 110 ، 105 ،85

. 267،266 ،2 1 9

.105، 193:نحلا نب هلادبع

10، 270 :ريبزلا نب هلادبع 5  ،84  ،4 4.

.52 :ًابس نب هشادبع

2 :حرس يبأ نب دعس نب هلادبع 8 9 .

،134 :ديعس نب هللادبع  1 0 7.

.73 :رماع ن ١̂۵

97، 98 :زيزعلا دبع نب هلادبع  ،79  ،50،

، 135 ، 134 ، 132 ، 128 ،125  ,104

، 202 ,201 ، 146 ,  144 ،143  ، 138

. 271 . 205

، 123 :دوعسم نب هللادبع 122 ،97  ، 75،

،166 ، 156 ،153  ، 152 ،14 2  ،1 3 0

. 2 1 5 ،1 8 2  ، 181 ، 173

4، 48، 53 :يبسارلا بهو نب هللادبع 7،

، 278 ، 267 ، 195 ، 174 ، 83 ،60  ،55

. 290

،37، 39، 195 :ينورابلا ىيحي نب ه̂لادبع

. 2 3 8 ,1 9 6

،47، 51، 65 :يدنكلا ىيحي نب هللادبع

67 249ح ،66،   ، 134 ،1 0 6  ، 10،

. 262

1، 201 :يرازفلا .دزي نب هشادبع 8 2،

. 220 ، 2 1 5 ،2 0 5  ، 202

.217 :غئاصلا كاكسلا هللادبع

56، 85، 86، 87 :دايز نب هللا ديبع  ،55،

2، 270 ,و6 6 .27، 2382و ،2

.73: صاعايبأنبنامثع

5 :نافع نب نامثع 7 .5 4  ،52  ،50  ،44،

74  ، 265 ""؛58, 73  ,2 2 7  . 173 ,76،

. 290 ، 289 ، 270 . 268 ، 266

.123 :رساي نب نامثع

270 :ةيدأ نب ةورع  ،101 ،96  ,95  ،54.

8 :ريدح ن ةورع 7 ,4 7.
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.153: ريبزل نبةررع

.130 :يخونتلا نيدلا زع

.229 :رقصل نب نازع

.80، 81 :ةرزع

.64، 65، 170, 193، 264 :ةيطع

1 :رماع نب ةنع 8 2 .1 8 1.

.110: ورمع نبةبقع

1 :)سابعنبا ىلوم( ةمركع 1 0 .1 0 0.

.153 :ىبق نب ةمقلع

.162، 22:شولع

،36، 50، 52، 53 :بلاط يبا نب يلع

,152 ،96 ،83 ،62 ،58 ،57 ،54

, 237 ،229 ,174 ،173 ،166 ،156

. 270 ، 268 , 267 ،266 ,265 ، 257

. 290

.227 :ىوا مرملا دولي يلع

،9، 10، 17، 23، 26 :رمعم ىيحي يلع

،233 ، 153 ،151 , 117 ، 112 ،39

. 278 ، 2 3 7 ،2 3 4

.214 :دمحأ نب راتع

.3 17: رساي نب رامع

،54، 72، 90، 99 :باطخلا نب رمع

، 247 ، 237 ، 185 ،166 ،131 ,123

276 ، 270 ، 265 2 5 6  ، ،277 م248

. . 289 ،282

،94، 105، 268 :زيزعلادبع نب رمع

. . .  ٠: 7 . 269

:139 :مزك نب رمع

.29 :ينابيشلا رمع

.233 :ياريولا رمع

. 86، 161، 187 :عيمج نب ورمع 36،

،253 ،252  ،250 ،249 ،243 , 240

. 275

.75 :مزح ن ورمع

، 91، 137 :رانيد نب ورمع 79 ، 78.

.91 :يمرجلا ةملسنب ورمع

،267 :صاعل نب ورمع  173 ، 110 ،53.

.173 :ةملسم نب دمحم نب ررمع

، 79، 124، 151 :مرهنبورمع 78.

.115 :نتكمي نب ورمع

. 11، 12، 13 :يمانلا ةفيلخ ورمع 10 ،9،

19 ، 18 ،17 ، 16 ، 15 ، ،2، 21ه ,14

. 31 ،28 ،27 ،26

،46، 213، 214، 221 :حتف نب سورمع

. 27 2 ،2 5 1  ، 229

.92 :ةفينع

.203 :يبازعلا دايع

.220 :يرصمل ةمقلعنب ىسيع

.214، 215 :ريمعنب ىسيع

.186، 246 :مالسلاهيلعىسيع

-غ-

.37 :ازورال يبورغ

.37 :نوشاوغ

259 :رهيزدلوغ  ،187  ،162 ،161.

.169، 170، 263 :يقشمدلا ناليغ
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2 283 :مونغ 8 8  ,247.

.38 :ير٠لاف

.47 :جارف

.25 :يسنوتلا يبرجلا يريبعجلا تاحرف
.245، 246، 253: نوعرف

.47:لفونبةررف
.106 :بدنجنب لضفلا

.182، 268 :يراوحلا نب لضفلا

.153. 154:س بعن بلضفلا

.34 :كايبوكفالسيدالف

.93 :سآلفلا

.73 :رناهثيالف

، 175 :كتيد 169 ،59.

.34 :ديسداؤف

-ق-

.253 :نوراق

. 82 :يمساقلا

،55، 78، 79 :يسودسلا ةماعد نب ةداتق

. 138 ،137 ،121 ،8 7 ،8 0

.15، 20 :يفاذقلا

.47، 48 :دمحم نب ايركز ينيوزقلا

،38 :شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلا

،83 ، 74 .56 ،55 ،49  ،46  ،45  ،44

،195 ،181 ، 159 ، 136 ، 133 ،110

، 237 ، 234 ، 233 ، 213 ، 202 ،196

،273 ،266 ،256 ،253 ،247 ،246

.285  ،284 ،283 ،282 ،280 ،277

.ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبا = فافقلا
، 65، 195: يتاهلقلا 51 ،47 ، 4 5.

.112 :دشار نريمن ن ىب

،47 :ديعس ن دسا ديعس وأ يدعلا

. 242 ،59

. 1:ر سنببعك

.261 :كلام نب بعك

.195 :يبعكلا

.158 :ينيلكلا

،131، 261، 240، 241 :ركب وبأ يدنكلا

. 255 ، 252 ، 2 4 7 ،2 4 2

،134، 176 :دمحم هللادبع وبأ يدنكلا

. 179

.46، 270 :يرثوكلا

.148، 273 :نولوك

--ل

.206 :بيطخل نيدلا ناسل

.229 :مالسنب باول

.253 :ماللا هيلع طول

،36، 37، 48، 96، 104، 109 :يكبستفيل

، 205 ، 192 ،117 ،114 ،113 ،110

. 284 ، 231

.43، 206 :لانفوو يغيل
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.162:ون رومويرام

.35، 161 :يارركسام

.8:دينبكلام

.148، 152 153، 273 :سنأ نب كلام

. 290

،43، 45، 55، 56، 57، 60، 61 :دربملا

. 290 ، 271 ،175 ، 101 ،96 ،65

1 :دهاجم 6 6 ,1 2 1.

-٠ يبتلا = دتحم
.148 :ةرهز وبأ دمحم

. 44، 290 :ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

.283 :يبويأل دمحم

.133 :وناباب دمحم

.113 :ثعشألا نب دمحم

.176، 249 :حلفأ نب دمحم

.59 :يدنكل ميهاربإ نب دمحم

1 :نيريس ن دس 5 6 *77.

، 127 :بوبحم نب دمحم 79 ، 76 ،50،

. 293 *2 6 7 *229 ،183 ، 182 ، 128

،268 :ةملسمنبدمحم  173.

.236 :ىفطصمنب دمحم

.182، 183 :مشاهنب دمحم

.117 :سن نبدمحم

.دمحم بطقلا = شيفطأ فسوي نب دمحم
.39 :ينيمثلا دس

.41 :ةلوبنح دمحم

.43 :يرثوكلا رهاز دمحم

.41 :روكدم مالسدمحم

.165 :ينابيشلا دمحم

.21 :رصان حلاص دمحم

.73 :يراصلا دمحم

. 40 :ه دبع دمحم

. 260 :هلا دمح يلع دمحم

،39 :زوتد يلعدمحم  11.

.10، 11 :نيسح دمحم دمحم

.41، 184 :رصان دمحم

.133 :يناسارخلا رصن نب دومحم

.260 :يسولألا يركش دومحم

،13، 16، 17 :عوكانلا دومحم  12،  11.

.47، 51، 102 :فوعنب راتخملا

.261: عيبرل نبةرارم

.289 :مكحل نب ناورم

. 47، 48 : ةيطع نب دمحم نب ناررم

ميرم ح )ىسيع مأو نارمع تنب( ميرم
.مالسلااهيلع

.246 :ماللا اهيلع ميرم

.270 :ةقالعنب دروتسملا

. 65 1 : قورسم

.93* 202 :يدوسلا

. 3،44 15:ةبقعنبملم

. 229 :ىيحي نب ةلاصم

.12 :ويعب ىفطصم

.247، 260 :اقسلا ىفطصم

.133 :يبازعل ىفطصم
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:ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ يبعصملا
. 237

:دمحم نب فسوي بوقعي وبأ يبعصملا
، 237 ، 233 ,110 ،100 ، 74 4 5

. 2 8 7 ,2 7 3  ، 238

:حلاص يبا نب ميهاربإ نب حلاص يبعصملا
. 228 ، 206

،233 :ميهاربإ نب زيزعلا دبع يبعصملا

. 234

.237 :مساقل يبأ نب دمحم يبعصملا

.155، 251: لبجنب ذاعم

،36، 44، 53، 54 :نايفس يبأ نب ةيواعم

،267 ،174 ،173 ، 131 ،96 ، 76 ، 70

. 291 ،290 ، 270 ،268

.169 :ينهجلا دبعم

٠ . 60 :يدايإلا نادعم
.228 :نوانجنب زعملا

.179 :لتاقم

.1 72،7 ،119 ،120:دلانودكم

.41 :دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ يطلملا

،231 :حون نب حتف رصن وبأ يتاشولملا

. 232

.102 :حيلملا

. 205 : مساقلا نب ررصنملا

. 29 : ايخيك روصنم

.187 :)كلم( ركنم

.50، 51، 279 :ينالعجلا رينل نب رينم

.213 : يوغيولا يدهم

.87 :بلهملا

،34، 35، 36، 52، 122 :يكسنليتوم

. 2 3 5 .2 2 2  ،196 .161 ، 136

.36 :ونيروم

. 186، 245: مالسلا هيلع ىسوم

.63، 245 :نوعرف لآنمؤم

.37 :ويليم

.181 :دلاخنب نوميم

.181 : نارمع نب نوميم

.44. 45. 53. 57. 58 :قرزألا ي عفا

.86 ،85 ،84 ،65 .62 .61 ،60 ،59

. 175

. 69، 74 :)٠( يبنلا 64 ،63 ،24 ،22،

، 120 ,92 ،91 ,88 ،77 ،76 ، 75

،129 ،127 ،126 ، 125 . 124 1 2 3

، 150 ،146 , 142 ، 141 ، 131 ،130

، 165 ، 163 ، 155 ,154 ،153 ، 152

،176 ,174 ، 173 ،169 ، 168 ، 167

,189 ، 186 .185 ،183 ، 181 ، 179

، 215 ، 211 ،194 ،192 ،191 ،190

،256 ، 250 ، 247 ، 246 ،226 ، 216

، 265 ،،264 ،262 ،261 ،259 ، 257

، 282 ، 280 ،276 ،270 ،268 ، 266

. 293 ، 291 ، 289 ،283

.93 :راجنلا

.58، 61، 64 :)يجراخ( ةدجن
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.87 :ةملس نب نامعنلا

,80، 145، 210، 211 :رصن نب ثاغن

. 2 1 5 .2 1 3 ,2 1 2

.187 :)كلم( ريكن

3، 161، 162، 184، 187، 188:ونيلن 6.

.253 :دورمنلا

.211 :رابون

.186، 253 :مالسلا هيلعحون

.62 :يريونلا

.85، 175، 259 :نرل ركي

1 :ديشرلا نورا* 2 6 ,7 9.

.245 :ماللا هيلع نورا*

.253 :ناماه

.89 :ةريبه

.261 :ةيمأ يبأ نب لاله

. 264 :ةديعس مأ ةيبله

. 80، 82 :بلهملا تنب دنه

.122 :يراوهلا مكحم نب دوه

2 :تاو 8 0 ,1 8 9 ,1 7 9 ,1 6 9 ,6 1.

،35، 46، 80 :ايركز وبأ ينالجراولا

,204 ، 202 ، 201 ،161 ، 126 ، 113

، 215 ،212 ، 210 ، 209 ، 208 ،205

، 228 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220 ، 217

. 278

:ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ينالجراولا
,88 . 85 ،75 ،74 6 5  ,60 ،58 ،55

،131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 126 ، 122

، 179 ،176 ،174 ،147 ، 146 ,145

,207  ، 206 ,203 ، 190 , 183 ،182

، 265 ،256  ، 241 ، 230 ، 229 ، 228

، 282 ، 281 ، 277 ، 273 2 6 9  ، 268

. 285

.93 :يدق اولا

.182، 204 :بويأ نب لئاو

.47:ةرثوح نبعادو
.47 :دلغنتسو

، 113، 114 :ينايسولا 79 . 55 ،50 . 36،

, 221 ، 135 ، 133 ، 128 ، 127 ،122

. 285 ، 272 ، 264 ،248  ،224  ، 222

.182، 183 :ةبقعني حاضولا

2 :نركلو 7 7 ,1 8 5  ،35.

.90 :كللا دبع نب ديلولا

،188 :نوسموت ميلو  1 61.

.71 :زميلو

-ي-

.73, 107 :توقاي

.126 :بويأنبنتفلخي

.70 :كلملا دبع نب ديزي

20 :نيدنف نب ديزي 4  2 0 3  ،202  ،196،

. 205

.87 :ملسم نب ديزي
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. 89 :ةيواع نب ديزي

. 87:راينب ديزي

.246 :انحوي

.249 :دمحم نب فسوي

.126 :يثح فسوي

.69، 181، 246 :مالسلا هيلعفسوي

198، 245 :مالسلا هيلع سنوي  ،68 ،67.
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تاعامجلاو قرفلا سرهف - 4

.245، 253:نوعرفلآ

.89. 90، 99 :بلهملا لآ

تاحفص مظعم يف رركتت( :ةيضابإلا
.)باتكلا

.ةيضابإلا : نويضابإلا
.ةرصبلا لهأ = ةرصبلا ءانبأ
.67 :ليبسلا ءانبأ

.89 :عابتألا

.226 :نويسيلاطوطسرألا

,45، 61، 62، 63، 64، 66، 84 :ةقرازألا

. 280 ، 226 ،1 7 8 .1 7 5

.55، 73، 99:دزألا

.10 :يلاطيإلا رامعتسالا

.16 :نويمالسإلا

.192 :ةرعاشألا

.245 :دودخألا باسأ

.245 :فهكلا باسأ

.256 :رانلا باحصأ

.63 :بارعألا

.117، 209 :ةبلاغألا

.46 :نيململا ةنأ

،10، 44، 70، 77، 83، 84 :نويومألا

،112 ،111 ،108 ، 105 ،1 0 1 ,9 6

، 282 ،276 ، 262 ,206 ، 132

. 290 ، 289

.112، 173، 261 :راصنألا

.174 :ةيواعم راصنأ

.82، 178، 208 :عدبلا لهأ

.75، 76، 91:ةرصبلا لهأ

.293 :يغبلا لهأ

.200 :ليوأتلا لهأ

،109، 209، 229 :ةسوفن لبج لهأ

. 36

.238 :ةبرجةريز لهأ

.199، 216، 243 :ةنجلا لأ

.252 :متهج لأ

.84 :برحلا لهأ

.183 :تومرضحلهأ

.46، 59، 178 :ةوعدلا لهأ

.64 :ةمذلا لهأ
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.ةتسلا = ةتبلا لهأ
.183 :ضاباقرشلهأ

.174 :مرملاو ةالصلا لها

.247 :ةعاطلا لهأ

.217 :لوقعلا لها

8، 92، 98، 102, 142، 183:نامع لهأ 8.

،180، 226 :ةلبقلالهأ  1 7 5 ،6 8 ،6 7 ،6 4.

2 :رئابكلا لها 2 7 .1 8 6.

،139، 166، 172، 179 :باتكلا لهأ

. 261 . 226 . 200

.71، 139، 152، 180 :ةنيدمل لهأ

، 24:ةيصعمل لهأ 180.

.50 ،115، 116:برغملالهأ

.199 :رانل لهأ

، 59 :ةليخنلا لهأ 54.

،10، 53، 54، 59، 81، 84 :رهنلا لهأ

. 290 ،267 ،223 ،174 ، 173 ، 85

.رهنلا لهأ = ناورهنلا لهأ
.191 :ديعولاو دمولا لا

.252 :ديعولا لهأ

.116، 271 :ةيالولا لا

.71 :سيلا لا

.241 :ضوي لا

.172 :نويترلا ةنألا

2 :بطابل١ 3 0 ب.14، 

،33، 35 :نويبوروألا )نوثحابلا( ةثاحبلا

. 188 ،161 ،37 ،36

.226 :ةمهاربلا

، 115، 196، 202 :ربربلا 114 ،109 ،36.

. 291 ،217 ،206 ،201 ,203

.211 : ةسوفن ربرب

.16 : نويثعبلا

.56 :ءاجلبلا

.دزألاحد ألاونب

.نويومألا = ةيمأ ونب
.43، 95، 270:ميمتونب

.209 :ةغاوزون

.43 :ثراحلا نب ميرص ونب

.206 :ةجاهنصونب

.75 :يراصنأل مزحنب ورمعونب

.73 :دمحيلا نب ررمعونب

.260 :بلطملا ونب

.87 :بلهملا ونب

.260, 291 :مشاه ون

.106 : لالهونب

.203. 205، 209 :نرفي ون

-ت

.131 :نيعباتلا وعبات

،44، 76، 90، 91، 97، 121 :نوعباتلا

. 131،12 ،125

.ةعيشلا = خشتلا

-ث

.174 :دومث
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.226 :ةيونثلا

.17 :ةيرادإلةروثلا

.17 :ةيفاقثلةروثلا

- -
.87 :بئارضلاوعماج

.226 :ةيربجلا

.26 :ةبازعلا ةعامج

.ةعيشلا ٠ بلاط يبأ نب يلع ةعامج
،44، 54 :ةمكحملا )ةعومجم( ةعامج

5 8  5 7  5 6 ,5. 60, 62و 55، 

، 132 ،105 ،84 ،83 ، 70 ،65

. 291 ، 290 ، 270 ،174 ،148

.46 :نيملسملا ةعامج

.39 :رئازجل يف ءاملعلا ةيعمج

.226 :ةيمهجلا

.115 :يسابعلا شيجلا

-ح-
.46 :ةيثراحلا

.ةضابإلا- ةضابإلا ةكرحلا
.10 :ةيماليإلا ةكرحلا

.39 :بازم يف ةيحالصإلا ةكرحلا

.جراوخلا = جراوخلا ةكرح
.راكنلا-ةراكلا ةكرحلا
.174 :ةرورحلا

.39 :بازم يف حالصإلا بزح

.39 :يروتسدلا بزحلا

.ةعيشلا = يلع بزح
، 210، 213، 214 :ةينيحلا 194 ، 145،

. 223 ، 220 ، 216

.224، 226 :ةيرشحلا

،113٦، 14 ،103٦، 11 :ملعلا فخ
. 172 ،143 ،1 1 7 . 1 6 .1 1 5

.148، 152 :ةيفنحلا

-خ-
. 68 : نونئاخلا

.133 :نويناسارخلا

.179 :ةاطخلا

، 220 :ةيفلخلا 2 1 3 ،2 0 9  ،208.

،33، 36، 37، 41، 43، 45 :جراوخلا

،58 5 6  ،52 ،49 ،48 ، 47 ،46

،68 ،67 ،66 ,65 ،62 6 1  ،59

، 122، 120 ,86 ,84 ،82 ,72 ، 70

،170 ،161 ،148 ،147 ،124

، 188 ، 178 ،176 ,175 ,174

، 270 . 251 ،226 ، 20 6 ،192

. 291 ، 289

.جراوخلا ه روجلا كلال

.27 :ةاعدلا

.87 :نيفاهدلا

.226 :ةيرهدلا

.226 :ةتاصيدلا
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1 :ةيطارقميدلا 8 *16.

142 ور :ملعلا يفنوخس١رلا  *123.

2 :ةغفارلا 3 7 *20 3.

2 :نابهرلا 4 4.

2 :ةيديزلا 9 2  *2 2 7  *1 58.

.ةيديزلا = نويديزلا

-ص —

.245 :نوعرف ةرحس

2 :ةيكاكلا 1 8  *2 1 7.

.ةنجلا لهأ = ةنجلا ناكس
1 :ةيبيللا تاسا 7 *15.

.12 :ةيرمملا تاطللا

5* 65, 71* 74 :نا 8  ,4 4  ، 40 3 8،

,91 ،85 ,83 ,82  ، 77 ، 76 ، 75

، 123 ،121 ، 120 ، 1 1 5 ,1 0 2  ,92

,143  ، 142 ,141 ، 125، 124

. 150 ، 149 ، 148 ، 147 ، 144

، 159 ، 158 ، 157 ،1 5 5  ،151

، 234 ,2 1 7  ، 200 ، 188 ,1 6 6

، 276 ، 249 ، 238 ,2 3 7  ، 235

. 293,289

٠ش-

.يبالا ارثلا
2 :ةيبغثلا 0 2.

.16 :ىروثلا

147 :ةعيثلا  ،83 ، 71 ، 70 ،50 ،45،

، 174 ،1 5 8  ،156  ،151 ،149

. 293 ، 291 ، 265

.ةعيشلا = ةيرشع انثالا ةعيثلا
.ةعيشلا - يلع ةعيش
2 :ةرصبلا خويش 8 4 .

.157 :ةسوفن لبجخويش

.16 :نويعويشلا

-ص-

.200 :ةئباصلا

.ةغباصلا = نوئباصلا

90، 91 :ةباحصلا  ،88  ، 76 ،75 ،74،

، 123 ، 122 ,121 ،97  ،95  9 2

،141 ،131 ،12 9 ، 128، 126

، 153 ، 149 ، 145 ،143  ، 142

،191 ، 189 ،173  ، 162 ،156

، 268 ، 267 ، 266 ، 246 ، 215

. 292 ، 291

2، 251 :ةيرفصلا 2 6  ،2 2 4  ،1 0 0  ،61.

.ةيرفصلا - نويرفصلا

٠٥٠

.226 :نويعيبطلا.152 :ةيعفاشلا
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_ظ_

.152 :ةيرهاظلا

- - -

.177 :نوصاعلا

.71 : تاقدصلا ىلع نولماعلا

.110 : سايلإ روصنم يبأ ةلئاع

.رباج ةليبق = رباج ةلئاع

.198 :دابعلا

1 13 :نويسابعلا 1 1  . 108 ،96 . 10

. 1

6 :ناثوألاةديع 8 .6 2.

، 234، 284:نوينامثعلا 10.

.231 :ةبازعلا

.180 :قاسلا

.ةيضابإلا=ةيضابإلا ةديقعلا
.41. 162 :نويوروألا عاطلا

.36 :نويلاطيإل ءاملعلا

.115 :ةرصبلا ءاملع

2 :ةسوغن لبج ءاملع 7 2 .2 3 6  ،220.

.82 :ناءادعلا

.277 :نازف ءاملع

.37 :نودلا ءاملعلا

.116 :قرشملا ءاملع

.ةسوفن لبج ءاملع ح ةسوفن ءاملع

23 :نوضاعلا 8  .35.

.46 :ةيرمعلا

.214 : ةيريمعلا

-غ-

.71 : نومراغلا

.38 :نويلاطيإلا ةازغلا

.259 :ةيزغ

.230 :ةعيشلا ةالغ

٠ف٠

.111 :برعلا نوحتافلا

.223 :نوقسافلا ،

.278. 283 :نويمطافلا

.218 :ةيثرفلا

.73 :سرفلا

.ةيمالسإلا بهاذملا = ةيمالسإلا قرغلا
.ةينيسحلا =ةينيحلا ةقرفلا

.نويومألا = ةلالضلا ةقرف

.38 :نويسنرفلا

1 :رقفلا 5 6 ,7 1.

.76 :ةرصبلا لهأ ءاهقف

.52, 53, 197 :ةيغابلا ةئفلا

-ق-

.251 :نورصاقلا

.ربربلا =ربربلا لئابق
.43 :رضم لئابق

، 74 :رباجةليبق 73.

.03،11 6،2 20:ةتانزةل يبق

353



.111 :ةناهزةليبق

. 83 :بهو نب هللادبع ةليبق

، 21:هتالةليبق 111.

.114:ين يدمةليبق

.نويسوغنلا - ةسوفن ةليبق
.111 :ةراوهةليبق

، 223 :ةيردقلا 193 ، 170 ،168  ،45،

. 227, 226

.230 :ةطمارقلا

.شرق = نويشرقلا
2، 291 :ثيرق 9 0  ، 260 ،183  ، 174.

.244 :نويسقلا

.5، 60، 178و :ةدعقلا

.سنوي لهأ =سنوي موق
.16 :برسلا نويموفلا

.رافكلا = نورفاكلا
2 :ةينامئكلا 1 2.

198 :رافكلا  ،176  ،64 ،22و ،60، 63، 

. 252 ،251 ، 244 ،241

1، 207 :مسكا راثك 9 2  ،1 7 5.

.71 :ناةكلا

.244 :ةنهكلا

1 :نويفوكلا 5 2 .1 3 9  ،1 3 8.

.جراوخلا = ةقراعلا

، 152، 236 :ةيكلاملا 148 ،37 ،36،

. 238

.226 :ةيوناملا

.250 :نودهتجملا

1: ةبارعلا ىلجم 1 7.

.48 :ةبلاعثل ةعومجم

.226 :سوجملا

.ةيردقلا = ةمألا سوجم
. 126 :نوثدحملا 82 ،76.

.ةمكحملا ةعامج = نومكحملا
.59، 60 :نوفلاخملا

بهاذملا - ةيمالسإلا ةيهقفلا سرادملا
.ةيمالسإلا

، 120 :ةيمالسإلا بهاذملا 119 ،38،

، 149 ،148 ،1 47  ،141 ،125

,156 ،155  , 154 ، 153 ،152

. 93 ، 292 ، 289 ، 206 ،159

.120 :ةيحلا بهاذملا

.ةيضابإلا ح يضابإلا بهذملا
.ةيفنحلا = يفنحلا بهذملا
.ةعيشلا = يعيشلا بهذملا
.ةيكلاملا ح يكلاملا بهذملا
.ةيبهولا = يبهولا بهذملا
.256 : نودترملا

، 192 :ةثجرملا 180 ،17 9  ، 168 ،45،

. 250 ، 226 ،223

.226 :ةيكدزملا

.67، 71 :نيكاسملا
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.202 :ةواتسملا

.114 :برعلا نونطوتسملا

، 110، 194، 211 :ةيحيسملا 109.

.99 :تاكرشملا

،45، 60، 63، 64، 66، 67 :نوكرثملا

، 177،1 76 ،1 75 ،1 72 ،84 ،69 ،68

,207 ،203 ،200 ، 199 ، 197

،223 ، 217 ،216 ،215 ، 208

. 292 ،276 ، 254 ,251 ،250

2: برقلا ئراعملا 9 0.

1. 178 :ةلزتعملا 7 0 .1 6 6  ،161 ،45 ،36،

، 192 ،191 ،189 ،188 ، 184

. 237 ،227 ،226 ، 220 ، 203

.246 :تاموصعملا

.243، 244 :نومرسلا

. 69 : نوحلفملا

.250 :نودلقملا

.202 :ةدحلملا

، 192، 197, 199 :نوقفانملا 172 ،68،

. 243 ، 2 1 6 ،200

.226 :نومجنملا

.92، 141، 174، 261 :نورجاهملا

.69 :نودتهملا

.175، 178، 200:نودحوملا

.71 :مهبولق ةفلؤملا

.38 :نوينامع نوفلؤم

.38 :ةبراغم نوفلؤم

.70 :تانمؤملا

.64، 70 :نونمؤملا

.181 :ةينوميملا

٥^٠ 16 :نويرصاذل4

.201 :ىانلا

ا .61 :تادجنلا
.202 :ةيوجنلا

، 200، 244، 264 :ىراصنلا 180.

.ىراصنلا = ةينارصنلا
, 220: ةيثافنلا 210 ،208 ،145.

.110، 111، 172 :نويموفنل

.ئاد ثاغلا
.ةثكانا = ةثاغئلا
،196، 201، 202، 203، 205 :راكنلا

. 219 ، 213 ، 210 ، 208 ، 207 ،206

. 286 ،258 ،251 ، 244 ، 227

.261 :نوبثولا

.196 :ةيباهولا

207 :ةيبهولا  ،206 ، 201 ،196 . 195،

، 217 ،212 ، 210 . 209 ، 208

. 258 ،244 ،2 3 5 .2 2 6  , 218

.ةيبهولا ع نويبهولا

--ي-

.202 :ةيديزيلا

21 :دوهيلا 6  ،200  ،1 80 ،1 66 ،1 64 ،26.
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نك امألا سرهف - 5

.214 :ايبادجأ

.222 :ولجأ

.61 : ,ربندا

.153 :ناجيبرذأ

.27 :ندرألا

.136 :رهزألا

.45 :لوبنطعسإ

.115 :نامطافإ

1 172: ايقيرفإ 1 6  ، 17.

.72 :ةيقرثلا ايقيرفإ

.35، 37، 61، 184 :ةيلامشلا ةيقيرفإ

.245 :سفأ

.38 :ةينامثعلا ةيروطاريمألا

1، 20 :اكيرمأ 8 ^ 17.

. 269 :لدنألا 228 ،206  ،48.

.35، 123، 185، 283 :دررفسكوأ

.38 :ايلاطيإ

21لباب 0 ب .2 

1 :ةينورابلا 6 1  ، 140 ، 133 ،44 ،38

. 233 ،228 ،182 ،172

.108 :ةنطابلا

.284 :ياغاب

.12، 27 :ايناطيرب

،35، 41، 55، 54، 55، 56، 65 :ةرصبلا

،90 ،78 ،77 ،76 ،75 ، 74 ،73 ,67

. 103 ، 102 ,101 ، 100 9 9  9 5  ،91

،109 ،108 ، 107 . 106 ، 105 ، 104

،133 ،1 1 5 .1 1 4  ،113 ،111 ،110

، 169 ،156 , 143 ،140 ، 137 ، 134

، 262 , 204 ،201 ، 194 ،182 ,172

. 291 ، 284 ، 282 ، 264

.184. 260 :دادغب

.9, 26 :ةيمالسإلا دالبلا

.12 :ةيبرعلا دالبلا

.60، 61 :روميتلب

.100 :ةيمالسإلا ايسآنادلب

.26، 133 :نقزي ينب

.34 :ادنلوب
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.34 -اينولوي

.290 مارحلا تيلا

.166 :ىسا ت

، 153 توربي 126 ، 119 ، 117 ،72،

. 260 ، 206

-ت-

.218 :الاق

1 134، 202 :ترهان 3 3  ،122 ،117،

، 212 ، 210 ،209  ,205 ،204 ،203

220 ، 218 . ، 269، 283و ،213 24.

.47 :ةلابن

.210 :لابكت

.231 :تياشولمت

.110 :ةريمدنن

.73 :جارن

، 128 :سنرن 126 ، 117 ،39 ،33 ،25،

2 3 7 .2 3 6 ,2 2 5 .24و ،172، 

- -
.209 :وداج

.54، 85 :ةرصبلا عماج

.225 :ةنوتيزلا عماج

.10 :ةيردنكسإل ةعماج

1 :يزاغب ةعماج 7 .1 0.

2 :برغلا ىلبارط ةعماج 7 .1 7.

.10، 41 :ةرهاقلا ةعماج

.12: جديربمك ةعماج

.12، 29 ؛طللا ةساجلا

.9، 10، 23 :يبرغلا لبجلا

. 39 :ةسرفن لبج 38 3 3  ،23 ،18 ،9،

, 115 ، 1 1 1 ،1 1 0  ،80 ،74 ,50 ،48

,2 10 ,209 ،176 ،172 ،157 ,117

، 234 ،231 ,229 . 222 ,220 ، 216

. 284 ,236

97. 133 :ةبرج  5 0  . 44 . 39 .23،

2 3 3  , 227 .222 .206 .203 .172

. 236

3 40 :رئازجلا 9  . 38 .33 ،26 . 21 .10.

،1 6 1 .1 5 7 .1 1  2 .72 .59 ،46 ،44

. 234 .233  ,231 .222 1 9 6  ،172

. 237

219 :ةبرج ةريزج  .210  ،117 ،50 . 33.

. 284 ،238 ،237 ،234 ،230

.217 :نوت بونج

،110 :ةسوفن لبج نم يبرغلا بونجلا

230 :نوت يونج  ،117 ،114.

.117، 222، 227، 230 :رئازجلا يبونج

،109، 249 :ةييرعلا ةريزجلا هبث يبونج

. 291

.33 :ةيبرعل ةريزجلا هبش يقرشيبونج

.73 : ةليمحلا فوج

-ح-

.73 :ةقرحلا
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، 105، 107، 112 :تومرضح 101 ،65،

. 293 ،291 ،249  ٩٥٦

،54، 96، 100، 101، 109 :نامارخ

.1و133, 170، 3

.108 :ةبيرخلا

.153 :مزراوخ

.58 :ةمكحلا راد

.34، 136،133 :)ةرهاقلا( بتكلا راد

.73 :فوجلا برد

.182 امد

2 :قشمد 8 2 ,2 6 0 ,1 3 0 ,1 2 6 ,9 0 ,7 6.

.228 :تابيحر

.52, 161 :امور

.111 :ةتاز

1 :رابجنز 5 9 ,3 3.

.111 :ةناهز

2 :ةراوز 1 9 ،2 0 3  ,133 ,33.

.113 :ةليوز

٠س —

.104 :لحاسلا

.54 :ناتجس

.114 :ةتاردس

.101، 103 :)قفن( برس

.112، 1:ترس

.211 :نادوسلا

.214 :ايروس

-ش-

.33 :يقرغلا ايقيرفإ ٠ىطاش

.166. 214 :ماثلا

.108، 259 :ةيبرعلا ةريزجلا هبش

،184، 193، 203، 204، 205 :قرشلا

. 219

.183 :ضابأ قرش

.292 :طوألا قرغلا

. 41 :ايقيرفإ يلامش 37 ،36 ،34 ،29،

،108 ، 106 ، 103 ، 100 ,96 ،78

، 114 ،113 ،112 ،111 ،110 ، 109

, 144 ،133 ،131 ،117 ،116 ،115

,196 .195 ، 194 ، 193 .184 ،172

, 209 ، 206 . 205 ، 204 ،203 ،201

، 220، 222، 224، 234، 242و 21،

. 291 ، 285 ، 283 ،278 ، 249

-ص-
،؛6’10 :راحص

.166 :ةرخصلا

.50 :نيفص
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ط

112، 113 :ىلبارط  ،110  ،26  ،25،

. 238  ، 2 14 , 209 ،2 0 5  , 194 ،176

2 :ماثلا ىلبارط 1 4 .2 1 3.

.80، 85:يالط

--ع-
1:قارعلا 3 4 ،1 0 9  ،108.

72و :نامع  . 6و ،2  ،89 . 88 ، 74 ، .و7
. 182 ، 134 . 108 ، 107 ،101 ،1 0 0

. 2 7 7 ,2 4 9  ،1 8 5  ، 183

.27 :)ندرألا نامع

-غ-
235 :سمادغ  ،113 1 1 1  ، 110 1 0 4،

. 236

1 :برغلا 0 . 1 2.

.26 :ةيادرغ

2:نايرغ 3 6 ،2 3 5  ،9.

.108 :نافضغ

.233 :نزيغ

.73 :سرأل

.222 :ءاطسرف

.73، 74:قرف

1 :نازف 1 4 .1 0 4.

13 ٠ ييالا ض تاسده

.112 :باق
.153 :ةيسداقلا

4 :ةرهاقلا 6  ،45 ،44 ،43 ،38  ،34 1 1،

،1 2 2  ، 121 ,93  ،73 ,55 ,51 .49

,161 , 148 ، 146 ,140  ,138  ,136

,2 6 0  ,2 3 4  ,233 ,231 , 228 , 181

. 290 ,268  ,263

.134 :مادق

122 :؛رارغلا  .39.

. 228: ةبطرق 128.

.111 :ايبيل نم يبرغلا مسقلا

2 :ةرارطتق 1 7  ,2 1  .2 1 0.

1 :ناوريقلا 1 3  ، 111 ، 110 ،100  .61

. 2 0 6  ,114

.34 :ايفوكرك

2 :ةلغك 1 0.

،17، 51: جديربمك  14،  13.

.245 :فهكلا

2 :ةفوكلا 0 2 ,1 7 4 ,1 3 7 ,1 3 4 ,1 0 9 .8 9.

. 270

.38 :تيوكلا

-ل-

.236 :تولال



.60 :نديال

1 :نذل 6 2 ,2 3  <11.

.111 :ةتاول

، 16 :ايبيل 15 ، 14 ،13 ، 12 ، 11 ، 10 ،9،

،1 1 4 .3 9  ,38 .3 3 .2 7 .2 6  ، 1 8 ,1 7
.24و ،21و ،133. 151

.69 :نديل

.228 :يناطيربلا فحتملا

.237 :ةيادرغ عماج بارحم

، 179 :ةنيدملا 137 ،109 ،75 ، 70 ،51.

. 290 ، 289 ,283 ، 280 ، 265 ، 261

. 24، 34، 37، 38، 39، 52 :بازم 23،

. 2 3 7 ,2 3 4  ، 233 ، 227،133 ،122

.115 :نامطافإدجسم

، 253 :قرثملا 220 ، 213 ،116 ،110.

،11، 12، 23، 38، 113، 134، 136 :رصم

. 290 ,221 ،204

.29 :بادآلا دهعم

.34 :يقرشلا دهعملا

39، 110. 116، 117، 203 :برغملا  ،37،

. 269 ،25 8 .2 5  4 .2 ٦4

. 9 : ىندألا برغملا

.9 :طوألا برغملا

.253 : )برغلا ةهج( برغملا

. 79، 85 :ةكم 75 ,6 8  ،6 4  ،51 .4 4،

، 170 ،1 3 4  ،1 1 7  .1 0 9  ، 107 . 100

،280 ،270 .260 ،259 .204 .183

.291  ،290 ،285 ،283

.51 :ةيقرثل تاساردلا ةبتكم

.233 :بسا ةبتكم

.79، 126 :ديشرلا نوراه ةبتكم

.73 :حنم

.171 :ىنم

.09 264 :لمرملا

.174:ءا ورحعقرم

و، :ري
1، 23: تولان 0 ،9.

.تولالإ تولان
.44 :دجن

.174 :ةليخنلا

.107 :بدنلا

-73 :ىرزن

.114 :ةوازغن

، 11: ةسرفن 11 ، 11 ، 11 ، 110،

.231 ،227 ، 214 ،213 ،209 ، 172

. 233

.50، 174، 265، 278، 290 :ناورهنلا

.71 :كرويوين

.111 :ةراؤه
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.227 : فوسيداو

.11 :غيريداو

24، 25، 33، 284 :بازم يداو  ،23.

225 :نالجرا  ،224  ، 218 ، 214 ، 117،

. 230

.61 :ةموجفرو

1 :رئازجلا طسو 14.

20، 230 :ايقيرفإ يلامشطسو 5  ،117.

.13: يبرعلانطولا

. اكيرمأ : ةدحتملا تايالولا

— ي —
.17، 18، 20 :نابايلا

.210 :نرفي

10 :نميلا 6  , 101 ،1 00  ،96 ،73 ،65،

. 291 ،26 2  , 134 ، 112
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رعشلا تايبأ سرهف - 6

ةحفصلاتايبألا ددعرعاشلاةيفاقلاتيبلا لوأ

19يمانلا ررمعبرجأكابأ يفكي 6
٦259-دشرأانأ امو
260دبعلا نب ةفرطيدلتمرلاز امو 2
18يمانلا ورمعرابخأوتعدو 5
60يبسارلا بهو نب هللادبعمالسىلعمالس 1

2٦ 5يمانلاورمعةابشأانخم انإ
20يمانلاورمعءانربخءاما 1
28يمانلا ورمع؛انظحهامأ 20
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تالجملاو تاطوطخملاو بتكلا سرهف - 7
تالاقملاو فحصلاو

.47 :ينيوزقلل دابعلا رابخأو دالبلا راثآ

13 :)ناويدلا( عبربا راثآ 8.

.14 :)ةلجم( بادآلا

،117 :رمعم يلعل سنوت يف ةيضابإلا

. 2 3 7 ،2 3 4  ، 233

.112 :رمعم يلعل ايب̂يليفةيضابإلا

:رتعم يلعل خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا

. 39 .2 6 .1 1

يف ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف نويضابإلا

.109 :طيسول رصعلا
.148 :ةريره يبأل ةفينحوبا

. 150 :نوفلخ نبا ةبوجأ 149 .145  .88.

. 271 ، 156
.114:نازف ءاملعةبوجأ

.243 :باهولا دبع نب حلفأل ةبوجألا

.151 :رمعم يلعل ىواتفو ةبوجا

27 :يوائجلا ماكحا 3.

2 :خايشألا ناويد ماكحا 7 3 .1 3 9.

:رمعم يلعل مالسإلا يف رغلا ماكحأ

. 153

.135 :)ةنودملا( ةيضقألاوماكحألا

.50 :ناورهنلاو نيغم رابخا

3 :ينورابلا ناميلسل ةيضايرلا راهزألا 8

. 2 1 3 .2 1 2 .1 7 6

.203 :يفاكلا دبعرامعيبأل ةعاطتسالا

.203 :ديزي نب هشادبعل ةعاطتسالا

1 :ديعس يبأ يمدكلل ةماقتسالا 3 3  . 59،

. 24 2

.35 :نامعيف يبرعلا ناطيتسإلا

.38 :)ةفيحص( يمالسإلا دسألا

.71 :ندلا نوجو زميلول مالسإلا

.135 :)ةنودملا( دودحلاو ةبرشألا

.37 :يثتانيبورل ةقلحلا لوصأ

1 :نيروغبتل نيدلا لوصأ 6 8  ،16  ،6،

. 230 ,224  ،195  ، 178

.91 : ميقلا نبال نيعقوملا مالعأ
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مالتحالا لبق عيوب نميف مالعألا لامعأ
.206 :بيطخلا نيدلا ناسلل

،47، 51 :يناهفصالا جرفلا يبأل يناغألا

. 262 ، 179 ، 106 ،71 ،65

, 138 :ةداتق لاوقأ 137 ،87 ،79 ،55،

. 140

.185، 277 :نرسنكلرلهتايحالصومامإلا

.138 :ةمامإلا

2 :ليجنإلا 7 9 ,1 8 1.

:يكتبل ةيعرفلا ةيضابإلا تاماسقنالا
. 193 ,192

نكاس يبأل هقفلا باوبأ ةلدا حاضيإ
،156، 271 :يخامثلا يلع نبرماع

. 272

حرش ر فاثكت٠سالاو قدا٠علا ثحبل١
،49 :يداربلل فاصنإلار لدعلا باتك

7 75 ىل نبال مالسإلا .دب  ،71<

,143 1 3 4  ، 116 ، 115 . 93 .91

. 278 ,2 1 3 ,2 0 3  . 144

.36 :نامتورتشإل ةيضابإلار ربربلا

1: نويهص ءامكح تالوكوتررب 2.

برعلا لاوحا ةفرعم يف برألا غولب

.260 :يسولألل

:يدنكلا ميهاربإ نب دمحمل عرشلا نايب
. 179 ،176  . 134 . 33 >59

،61> 113 :يراذع نبال برغملا نايبلا

. 206 ، 205

>52، 54، 71 :ظحاجلل نييبتلاو نايبلا

. 270 ،95

.34، 222، 235 :بازم ايفارغويلبي

. 139 :)ناويدلا( عويبلا 35.

.135 :)ةنودملا( ةيضقألاو عويبلا

.259 :نردكتيبرعلا بدألا خيرات

:يناوريقلا قيقرلل برغملاو ايقيرفإ خيرات
. 195 ،113

.36 :يكلامل ريغصلا نبا خيرات

،73، 75، 76، 91، 93 :يراخبلا خيرات

. 124

.51 :ينايسبلا خيرات

،44، 47 :يربطلل كولملاو لسرلا خيرات

. 270 ،90 ,84 ،56 5 4

،148 :نوسلوكل يمالسإلا عرشلا خيرات

. 273

. 260 : يلع داوجل برعلا خيرات

.112 :سابع ناسحإل ايبيل خيرات

.40 :زوبد يلعدمحملريبكلا برغملا خيرات

.256 :ركب نب دمحأل دابعلا لاعفأنييبت

يبأل ةنونكملا رهاوجلاو ةنوزخملا فحتلا
،144> 145 :فلخي ن ناميلس عيبرلا

>243 >242 ، 241 >239 >223 >222

. 2 8 7 ,2 7 6  ، 273
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،61، 73، 182 :يملاسلل نايعألا ةفحت
. 81

،131، 240 :ركب يبأ يدنكلل صيصختلا

. 261 ،255 ،252 ، 247 ،242  ،241

13 :يبهذلل ظافحلا ةركذت 7 ,91  ،7 8 .7 5.

.129 :ينالجرا^لل دنسملا بيترت

يف ةيروتسدلا ةيرظنلاو عرشلاو هقفلا روطت
.72، 119، 120 :دلانودكمل مالسإلا

يتالتلا ناضمر نب رمع سابعلا يبأ قيلعت
.233:يناريلاةينونىلع

:ىبمخ نب تلصلل ماكحألا تايآ ريسفت
. 122

ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ريفت
.122 :ينالجراولا

.122 :متسر نب نمحرلا دبع ريسفت

.122 :يرارهلا مكحم نب دوه ريفت

.234 :يبهذلل نورسفملاو ريسفتلا

.126 :يدادغبلا بيطخلل ملعلا دييقت

عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا
.43 :يطلملل

.37 :ةيارس ضابإلا مبتا

:يوونلا ءايركز يبأل ءامسألا بيذهت
. 121

:ينالقعلا رجح نبال بيذهتلا بيذهت
،110 . 93 , 82 ،79 ،77 ، 76 ، 75

. 126

:يرصملا ةمقلع نب ىيعل ريبكلا ديحوتلا
. 220

.203 :ديزي نب هلادبعل ديحوتلا

2 :ةاروتلا 7 9 .1 8 1.

.234 :بطقلل ريفتلا ريسيت

_ثل

.15 :)يمانل ورمعل ةلاقم ةفيحص(ةروثلا

- -
دنسم ه بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا

.بي نبعيبلا
:رفعج ندمحم رفعج يبأل عماجلا

. 158

2 :ركب نب دمحأل عماجلا 8 7 .2 8 1.

.287 :ئرب نال عاجذا

. 25 : ةيمسرلا ةديرجلا

يلع دمحمل ثيدحلا رصعلا يف رئازجلا

.45 :زوبد

.139 :)ناويدلا( تاراجإلاو لعجلا

،43 :مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج

. 45

ىسيع نب دواد نب نيروغبتل تالاهجلا
2 :يطوثلملا 3 9 ،2 2 5  ,224.

مهنارخإل ةبرج ةريزج لها بارج
.238 :نيينامعلا

: مادغ ءاهقف ضعبل ينورابلا ىيع باوج
. 236

:ةيهقف لئام ىلع ةديبع يبأ تاباوج
. 116
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.272 :رثؤملا يبأ تاباوج

،240 :باهولا دبع نب حلفأ تاباوج

. 27٩

، 87، 89، 91 :ديز نبرباج تاباوج 79،

. 142 ،123 ،92

.284 :بطق تاباوج

:نمحرلا دبع نب باهولا دبعل تاباوجلا
. 269

باتك هب لخأ ام يف ةاقتنملا رهاوجلا
،36، 44، 46، 51 :يداربلل تاقبطلا

، 122 ،74 ،57 ،55 5 4  5 3  ,52

،232 ،221 . 184 ،175 ،174 ,129

. 268 ,2 6 7 ,2 6 6  ،258

-ح-
،59 :يملاسلل حيحصلا عماجلا ةيشاح

,142 ,125 ,108 ,101 9 5  ,76 ،74

. 149

:هتس يبأل يخامشلا قيلعت ىلع ةيشاحلا
. 233

.234 :هتس يبأل تالاؤلا ىلعةيشاح

. 234 :هنس يأل تالاهجلا حرن لع ةيشاح

،45، 74 :يبعصملل حرصملا ىلع ةيشاح

. 2 8 7 ،2 7 3  ، 233 ,1 1 0 ,1 0 0

.139 :)ناويدلا( دردحلا

.44 :بطقلل نيدلاو لقعللنيتملا زرحلا

.254 :يداربلا قئاقح

.14 :)ةغيحص( ةقيقحلا

.37 :يكفبل ةقلحلا

،75، 76، 77 :ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح

. 1 2 1 9 3  ,8 7 ,8 2  ,80 ,78

. 260، 283 :مويغل دمحم ةايح 247.

.37 :نوشاوغل بازم يف ةيئانلا ةايحلا

-خ-

،161 :نوسبموتل جراوخلاو ةيجراخلا

. 188

لئاسملا بيترت يف لئاسولا ةصالخ
.284 :حلاصنب ىسيعيثراحلل

.36 :يركب خيشل ربربلاو جرارخلا

.39 :ةيمالسإلا فراعلا ةرئاد

:يكتغيللايقيرف؛يلامشيفةصابإتاارد
، 117 ، 114 ، 113 ، 110 ،109 ، 12

. 231

.259 :رهيزدلوغل ةيمالسإ تاسارد

نبال ميدقلا ثيدحلا بدأ يف تاسارد
.126، 130 :يمظعألا نوفلخ

يبأ ينالجراولل لوقعلا لهأل ليلدلا
، 85 :بوقعي 75 ،65 ،60 ،58 ،55،

، 147 ,146 ,145 ,141 ,131 ,88

، 203 ،190 ,183 ,179 ,176 ،162

، 265 ، 256 ، 241 ، 230 ، 228 ,207

277 ، .281، 282، 285، 286 م269

1 :)ةنودملا( تا.دلا 3 9 .1 3 5.
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يلع نب رماع نكاس يبأل تانايدلا
.231. 233 :يناثلا

.292 :يربوأل طسوألا قرثلا يفنيدلا
،46 :حتف نب سورمعل ةيفاصلا ةنونيدلا

. 221

.79. 127،126 :ديزنبرباجناويد

.231 :ةبازعلا ناويد

:ةيضابإلا ءاملع ىلع ضورعملا ناويدلا
, 143 ،136 ،132 ، 128 ،124 .109

. 204

:)ناويدلا( اهصيخلتو ضيحلا لئاسم ركذ
. 139

.55 :بطقلل صلاخلا بهذلا

.14 نيسسارا

.203 :ديزي نب هلادبعل ةضفارلا ىلعدرلا

.203 :ديزي نب هلادبعل ةلزتعملا ىلع درلا

نيحلا نب دمحأ و ةثكانلا ىلع درلا

.221. 251 :حتفنبسورمعل
،182 :يرازفلا ديزي نب هللادبعل دودرلا

. 203

:نيململا ىلإ سادرم لالب يبأ ةلاسر
. 50

.50 :نيصحلا نب يلع رحلا يبأ ةلاسر

ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبأ ةلاسر

.50 :برغملا لها ىلإ بجاحو

.50 :ديز نب رباجةلاسر
.131 :يداربلل قئاقحلا ةلاسر

.50 :بيبح نب عيبرلا ةلاسر
:)ناويدلا( ملسم ةديبع يبأل ةاكزلا ةلاسر

. 1 3 9 ,1 2 4  .115

:بطقلل خيراوتلا ضعب يف ةيفاشلا ةلاسرلا
. 202 .83 5 6  . 49 .46 .45 ,44

. 237

.235 :يمادغلا ميهاربإ نب ةلوصةلاسر

نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هلادبع ةلاسر
2:ناورم 1 9 ،1 7 5  . 52 5 0.

:سابع نبا ىلإ باط يا نب يلع الاسر
. 50

نب نامثع ورمع يبأل ةقرفلكنايبيف ةلاسر
2 :يفرسلا ةفيلخ 2 7 .2 0 6  ، 59.

.232 :يداربلل قئاقحلايفةلاسر

.61 : هدجن ىلإ عفان ةلاسر

ىلإ يبعصملا دمحم نب فسوي ةلاسر
.238 :اشابدمحا

.23 :يلاطيجلل ةنألا للاسر

. 94، 104 :ةضابإلا تاياور 81 .77.

نب كلملا دبع ةرغص يبأل مامض تاياور
. 132.109 :ةرغص 84 ،78.

.159 كالللل انارخأل" ذضد

.181 :روبزلا
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.135 :)ةنودملا( ةاكزلا

.229 :ةبيتقنبالنويعل رهز

د-
ىيحي نب هلادبعل نيئدتبملاو ةماعلا ملس

.37، 196 :ينررابلا

.246 :دواد ييا ننس

.246 :يذمرتلا ننس

ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأل تالاؤسلا
.110، 134، 208، 227 :يفرسلا

. 251 ، 250 ،248 ،2 3 9 .2 2 8

،36، 46، 80، 113، 126 :ايركز يبأ ريس

, 208 , 205 , 204 ،202 ،201 ،195

, 217 , 215 ,212 ،211 ، 210 ،209

. 2 7 8 ,2 2 3 ،2 2 2  ،221 ،220

.268 :ينايبا ررس

،96، 99، 104، 110 :يروطغبلا ريس

221 ،213 ،212  ،143 . .27و ،114

، 225 :فلخي نب ناميلس ريس 128 .

،36، 45، 48، 49، 52 :يخامشلا ريس

87 ،85 ،83 7 5 ،88 م53، 55. 74، 

،99 ،98 ,97 9 6  ،95 ،94  ,93 ،89

,228 ،225 ,224 ،223 ،222 ،221

،264 ،262 ,258 ,255 ,248 ,231

.2 8 5  ,282 ،278 ,275 ,272 ,265

,56، 75 :يروطغبلل ةسوفن خياشم ريس

. 83 ,81

.279 :ينالعجل رينلا نب رينم ريس

،51 :نامع ةمئأ و ءاملعل تاباوجلاو ريسلا

. 268 ,266 ،93 ,57 ,52

1 :ينايسرلا ريس 3  ، 79 ،55 ،50 ،36,

,221 ,135 , 133 ,127 ,122 ، 114

. 285 ،272  ،264 ، 248 ،224 ،222

.221 :فاتلز نب ىلغي رزخيبأ ةربس

،51، 52، 53، 54، 57 :ناطحق يبأ ةريس

. 270 ،268  ،267 ،266 ,60 ،59

،93 :يمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ ةريس

. 142 ،98

2 : دادم نبا ةريس 6 8 ،1 3 3.

.65، 105، 125 :ينايسبلاةريم

.79 :ببح يأ ن بيح ؛ري-

،51، 52، 57، 58 :ناركذ نب ملاس ةريس

،124 ،64 ،63 ،62 ،61 ,60 ،59

. 286 ,219

,103 ،102 ،100

،110 ،108 ،107

،133 ,129 ،122

,151 ,146  ،144

.204  ،202 ،201

.214  .213 ،210

،106 ،105 ,104

،116 ،114 ،111

،143 ،135 ،134

،194 ،193 ،169

20 20، 209 م5 8,

،22 0  ،21 7  ،21 5

،8 5 :ةيطعنب بيبشةريس  51.

.51 :ةريبكلا ةريسلا

:برغملا لهأ ىلإ بوبحم نب دمحم ةريس
. 293 ، 267،50

. 50 :ينالعجلا رينلا نب رينم ةريس

زيزعلا دبع لينلا باتك فلؤم ةريس
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.234 :قاحسا ييأل يبسا

.247، 260 :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا

. 61

٠ش-

:يخامشلا ناميلس نب مساقل ةؤلؤللا ءارش
. 284

.130 :يملاسلل حيحصلا عماجلا حرش

. 15 ،157

:يفاكلا دبع رامع يبال تالاهجلا حرش
. 254 ,241 ، 239 ، 225 ، 224 ، 177

.172 :التلل تانايدلا حرش

رظنلا نب دمحأ ركب يبأ ناويد حرش
.234 :بطقلل ينامعلا

.145. 146 :يملالل سمشلا ةعلطحرش

:ناميلس يبأ يتالتلل ديحوتلا ةديقع حرش
. 283 , 240

.240 :يخامشلل ديحوتلا ةديقع حرش

،252 ,250 .247 .243 .242  .241

. 278 .2 7 7 .2 7 6  ,256

،46. 47 :بطقلل ديحوتلا ةديقع حرش

، 266 ، 253 .246  ، 233 ، 129 ,126

. 285 .283 ، 282 ، 280 .277

.260 :ينزوزلل تاقلعملا حرش

،52 :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش

. 101 ،82 ، 71 ,56 ،54

. 97 :يلاطيجلل ةينونلا حرش 80 ،23.

.170 .164 .127 ،123 ،121 ، 16

،232 .219 1 7 7  ،176 ،172 ،171

،247 ,246  .244 .241 ،240. .239

254و .248.  ،2 52 ,251 ,250 ، 24،

. 2 5 7 ,2 5 5

. 74، 110، 159 :بطقلل لينلا حرش 55،

. 273 . 256 . 247 ،234 ،181 ،196

نيب ةيفالخلا ءارآلا نع يضابإ رعش
.37 :ةيضابإلاوةيكلاملا

: يداربلل مئاعدلا ضعب حرشب مئاحلا ءافش
. 232 2 2 2  ،183 .182 . 170 . 169

. 139 :)ناويدلا( اهلرصأ نينفتو ةعفشلا

.135، 139 :)ةنودملا( تادامثلا

-ص-

.153 :يراخبلا حيحص

.153 :ملم حيحص

.50, 52 :نامثع ثادحأ ةفص

نبال مهنادلبو مهتومو ءاملعلا بسن ةفص
، 95, 97 دادم 75 ,74 ,73 ،51<

. 134 ،108 ،10 7،  106 ،105

، 126 :ديز نب رباجل ةالصلا 124 ،79،

. 152 ،151 ،138 ،137 ،135

. 48 :لقوح نبال ضرألا ةروض

.135 :)ةنودلا( مرعلا

.138 :)ناريدلا( مايصلا

-ض-

.82 :يجانا حافعض
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ط

، 80 :دعس نبا تاقبط 78 ،77 ، 76 ، 75،

. 141 , 126 ,9 6 , 9 3 9 1  ،82

،36، 44، 71، 48، 51 :ينيجردلا تاقبط

,90 ,85 ,81 ،80 ,55 ,54 ،53 ،52

،106 ، 103 1 0 2  ، 101 ,100 ،99

،116 ،114 ,111 ،110 ،108 ،107

، 194 ،171 ،170 ،169 , 135 ،134

,210 ، 209 ، 205 ،204 ، 202 ،201

،221 , 220 ، 218 ،217 ،215 ,211

، 255 ،228 ,225 ,224 ، 223 ، 222

، 275 ,267 ،264 ، 263 ,262 ,258

. 285 ،283 ,278 ، 276

:ينورابلا ايركز نب دمحمل ءاملعلا تاقبط
. 2 3 7 .2 2 7 .2 2 5  ، 44

.135 :)ةنودلا( قالطلا

.14 :)ةلجم( ةعيلطلا

ةيمالسإلاو ةيضابإلا بهاذملا يف ةراهطلا
.37 :يثتائيورل ىرخألا

-ع-
.139 :)ناويدلا( ةيراعلا

:)عوكانلا درمحمل ةلاقم - ةلجم( ملاعلا
. 1 4 .1 1

: نودلخ نبال ربخلاو أدتبملا ناريدو ربعلا
. 45

هقفلا لوصا يف فاصنإلاو لدعلا

،65، 74، 75 :ينالجراولل ف التخالار

، 174 ، 147 ،146 ، 145 ،131 ،128

. 286 ،285 ، 273 ، 268 2 3 0  ،229

،43، 45، 57 :هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا

. 71 ،65 ،61

:ينوانجلا ءايركز يبأل ةيضابإلا ةديقعلا
. 281 ,8 6 ,3 7

.161 :يكسنكيتومل ةيضابإلا ةديقع

،86 :عيمج نب ورمعل ديحوتلا ةديقع

,252 . 250 ,249 ، 243 ,240 ،232

. 275 ، 253

نب ميهاربإ نب ىيحي لهس يبأل ةديقعلا
.230 :ناميلم

.231 : ينوانجلل ةسرفن ةديقع

.13 :)ةفيحص( ملعلا

.138 :سانا ىط يل٠نمولاعلا

حلاص خيشلا تاباوج يف حلاصملا نيع
.282 :يثراحلل

-غ-

.مناغ يبأل ةنودملا - ةيمناغلا
.27 :)ةلجم( ءابرغلا

-ف

:مكحلا دبع نبال سلدنألاو ةيقيرفإ حوتف
. 1 1 3 ,1 1 2

1 :بيبحنب عيبرلا ايتف 3 8 ،1 3 2.

.23، 157، 212 :يلاطيجلا ضئارف
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. 39 1 :)ناويذلا( اهلوصأ نينفتو ةمسقلا

.27:ةرسألاومألاىلإدئاصق

:يبعصملا حلاصل ةقرف لك نايب يف ةديصق
. 206

رصن يبأل ديحوتلا يف ةينونلا ةديصقلا
.231 :يتاشولملا

:)ناريدلا( بويعلاو سيلفتلا يف ءاضقلا
. 139

.139 :)ناويدلا( ضارقلا يف ءاضقلا

،97، 177 :يلاطيجلل تاريخلا رطانق

. 263 ،2 3 2 ,1 8 7

،55، 86، 150 :يلاطيجلل مالسإلا دعاوق

، 166 ,156 ،155 ,154 ,152 ,151

، 247 ,244 ، 243 ,241 ,232 ،214

، 254 ,252 ,251 . 250 ,249 ،248

،272 ، 271 ،265 ، 257 ,256 ,255

. 283 ,273

.82 :يمساقلل ثيدحتلا دعاوق

ىب

.14 :)ةلجم( بتاكلا

.158 :ينيلكلليفاكلا

،43. 45، 54، 55، 56 :دربملل لماكلا

,175 ,101 9 6  ,65 ,61 ,60 ،57

. 290 271

.ميركل نآرقلا=باتكلا

:ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ باتك
. 50

.46. 50، 61 :يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا

. 270 .2 1 9 .1 7 6

،202، 203 :يفوسلا ررمع يبأل قرفلا

.212 ,211 ، 210 .209 ، 208 ,207

. 2 1 6 .2 1 7 .2 1 5

،48 :مزح نبال لحنلاو للملا يف لصفلا
. 2 5 1 .2 1 9 .2 0 6  ،202

.162 :نوتيرتل يمالسإلا هقفلا

.61 :تاول نايمالسإلا هقفلاوةفسلفلا

،49، 96، 181 :ميدنلا نبال تسرهفلا

٠ 20

،49 :سيمخ ني لججل ةعيرشلا سرماف

. 83 , 66 ،65 ,56

دهعملا يف ةيضابإلا تاطوطخملا ةمئاق
:)يشتانيبور دادعإ( يلربان يف يقرشلا

. 34

،9، 14، 20، 25، 38، 40 :ميركلا نآرقلا

,77 ,76 ,75 .74 .71 ,65 ,58 ,44

, 120 ,1 1 5 ,1 0 2  ,92 ,9 1 ,8 5 ,8 3

,144 ,143 ،142 ،124 ، 123 ، 121

،163 ،162 ،151 ،149 ,148 ،147

,1 7 7 ,1 7 4 ,1 7 2 ,1 6 7 ,1 6 6 ,1 6 4

،187 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180

,235 ،232 ،217 ,191 ،190 ،188

ا ،236، 243، 244، 245، 246، 249
٠ ،278 ،276 ،261 ،254 ,253 ،252

. 283 ، 280 ،279
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.222 :ليغنز نب ديعس حون يبأ باتك

.17 :رضخألا باتكلا

.23 :يلاطيجلل جحلا باتك

.50 :يلالهل ةئيطحنب ملاسباتك

.126 :ةفيلخيجاحل نونظلا فثك

.46 :ديعس نب ناحرل ةمغلا فثك

،45، 47، 51 :يتاهلقلل نايبلاو فشكلا

. 195 ,65

.138 :)ناويدلا( ناميألا تاراغك

.139 :)ناويدلا(تالاغكلا

-ل-

2 260 :روظنم نبال برعلا نال 3 9.

. 48 :يبهذلل نازيملا ناسل 45. -

2، 281:رماعنب ىسوم رم اعيبأل طقللا 7 7.

.51 :يملادل ةعمللا

ناميلس نب مساقل ديحوتلا ملع يف نؤلؤللا

.233 :يخامثلادمحم نب

.148 :ةرهز ييأل كلام

:حلاصلا يحبصل نآرقلا مولع يف ثحابم

. 182

7 :ةيمالا تاساردلا ةلجم 8 .3 5.

. 34 :ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم

.263 :)لوهجمل( ةبوجأ عومجم

.37: ويليمل بازم ةعامج تاثقانم ةعرمجم

.280 :تارل يسايس لجرو يبن دمحم

دبع رامع يبأل خياشملا تاقبط رصتخم

. 225 :يفاكلا 44.

.212 : يفوسلل ضئارفلا رصتخم

دبع رامع يبأل ضئارفلا يف رصتخم

.225 :يفاكلا

.214 :نيسحل نبال هقفلا يف رصتخملا

ةلاقم( اينولوب يف ةيبرعلا تاطوطخملا

.34 :)كايبوكل

:تخاثل يمالسإلا عرشلا ىلإ لخدم
. 1 5 7 ,1 2 3

،99، 105، 109 :مناغ يبأل ةنودملا

,135 ، 134 ، 133 ، 132 ,130 ,125

,155 ،154 ،153 ،152 ,150 , 136

. 1 5 9 ,1 5 5 ,1 5 6

.مناغ يبأل ةنودملا - ىرغصلا ةنودملا

.136 :ىثيفطأل ىربكلا ةنودملا

يف ةيضابإلا ةديقعلا ترشن يتلا عجارملا

.37:ازورايبورغلةيلامثلااييرفإ

.39 :)ةفيحص( ةمألا دشرم

.93، 202 :يدرعملل بهذلا جورم

:ةميرك يبأ نملسم ةديبع يبأ لئام

.127 ,124 ، 123 .121 ,80 ,53

. 128

نب دمحأ سابعلا يبأل ديحوتلا لئاسم

. 230، 240، 275 :ركب نب دمحم 224،

. 2 8 7 ,2 8 3  ,281 .2 7 7 ,2 7 6

ديعسل دردرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا

.236 :يتبراعتلا
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.246 :لبنح نب دمحأ دنسم

.151 :يلعنب ديزمامإلا دنسم

،58، 78، 88، 91 :بيبح نب عيبرلا دنسم

،152 ، 150 ، 132 ، 130 ،129 ,93

,168 ،166 ،164 ، 163 ,154 ,153

، 181 ,180 .179 ، 177 ،175 ،169

. 2 6 8 ,1 8 7 ,1 8 6 ,1 8 5

:هلادبع يملاسلل لوقعلا راونأ قراشم
,252 ، 246 ، 243 ،242 ،241 ,146

. 28 7، 7،254

،73 :نابح نبال راصمألا ءاملع ريهاشم

. 93 ،89

ةلاقم( ةيضابإ تاطرطخمو عجارم و رداصم
.34 :)هتخاشل

،45، 47, 56 :يثيقرلل مالظلا حابصم

. 2 6 7 ,8 3

.233 :يناريرلارمعل ةينونلا حرشيفحرصملا

.73، 93، 96 :ةبيتق نبال فراعملا

:يبعصملا ينيمثلا زيزعلا دبعل نيدلا ملاعم
. 234

.134:ي ركبلامجعم

1 :توقايل نادلبلا مجعم 0 7 ،7 3.

نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم
1 2:يرعشألل 9 ،8 2  ،45.

،214 :نيسحلا نبال مالكلا يف تالاقملا
. 221

نايح نبال لدنألا رابخأ يف سبتقملا
.206 :يبطرقلا

.172 : ةيضابإ تاغطتقم

. 49 :عيمج نب ورمعل ديحوتلا ةمدقم

قاحسإ يبأل اهحررشو ديحوتلا ةمدقم
2 268 :ششطأ ميهاربإ 3 1.

.134 :يملاسلل ةنودملا ىلعتاظحالم

.36 :ونيرومل ةيضابإ ةيهقف تاظحالم

ناحتسالاو يأرلاو سايقلا لاطبإ صخلم
، 78 :مزح نبال ليلعتلاو ديلقتلاو 76،

. 141

،45، 47، 60 :يناتسرهثلل لحنلاو للملا

. 271 ،270 ، 21 9 ,18 1  ،61

مامإلا نم دودحلا نم نوعنتمملا
.138، 143، 204 :)ناويدلا(

.8 3، 39: )ةفيحص( جاهنملا

.182 :ديعس نب سيمخلل جاهنملا

صيخلتو لازسلا ليصحت يف زجوملا
يبأل فالخلا لهأ ىلع درلا يف لاقملا
،163، 164، 177 :يفاكلا دبع رامع

، 281 ،277  ،244  ،225 ، 220 ، 208

. 292 ,284 , 283

104 :ةيمالسإلا ةعوسوملا  ،96 ،48،

. 284 ،27 8  ،226  ،205 ،158 ، 109

.153 :كلامل أطوملا

.126 :يبهذلللادتعالا نازيم

يدس نيروغبت لوص١ نم نتلا ةبخن,
.240 :ورمع
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،119، 147 :تخاشل يمالسإلا هقغلا ةاشن
. 1 5 8 .1 5 6 ,1 5 1  ، 149

.278 :يضابإلا بهذملا ةاثن

.155 :يعليزلل ةيارلا بصن

جراوخلا دنع تاسزملاو ةيسايلا ةيرظنلا
12 :ملاس بدا يلايإ, 2 ,6 1.

،74 :زيزعلا دبع نب هشادبعل راغشلا حاكن
. 140 ,1 3 8 ,1 3 2 ,1 0 7 ,8 1  ,79 .77

. 135 :ديز نب رباجل حاكنلا 126 ،79،
. 140 .138

.62 :يريونلل برأل ةياهن
.74 :ةسوغف لزاون

.233 :يبعصملا زيزعلا دبعل رونلا

.158 :يناكوشلل راطوألا لين
دبع يلكب ريرحت ليلعلا ءافشو لينلا

.8 15، 231: رمعنب نمحرلا

.135 :)ةنردلا( ةيدهلاو ةبهلا
.234 :بطقلل داعملا رادىلإ دازلا نايمه

-و

.139 :)ناريدلا( ةيراعلاوعئادولا

.135. 139 :)ةنودملا( اياصولا

بتكلا راد يف ةيضابإلا تاطوطخملل غصو

. 34 :)ديس داؤف دادعإ( ةرهاقلا يف

7: ةديدجلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصو 8
138 ,132 .115 ، 1, 144و .79 3,

. 242 .236 .225 .223 .221 ، 212

.110 :صأ يبأل عنولا

،49، 154 :ءايركز يبأ ينوانجلل عضولا
. 275 .242

2 :شملا نا عبافو 1 5 .1 9 5.
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تايوتحملل لصفم سرهف - 8

3......................................٠ ةمدعم

3 .............يضابإلا ثارتلا عقاو
5 .ثيدحلارصعلا يف يضابإلا ثارتلا عقاو

7............................ةساردلا هذه ةناكم

9 .......... .٠: ةساردلا هذه غلؤم

٠9.... ....... يمانلا ورمعرهنم
9.................................ةيملعلا هتريسم

1...............................ايلعل تاساردلا 1

11 ..فلزملا ىلع رصان حلاص دمحم فرعت

1............................................هتاباتك 3

15 .. باذعلاو ةاناعملا ةلحر

20 . .... ..نايغطلا ةهجاوم يف

2.............................. ناينلا يطيف 0

22 ........... .. :هلئاسر نمجذامن

مامإلا ليلجلا ذاتسألا ىلإ ةلاسر-
22 .. ... ميهاربإ ناظقيلا يبأ دهاجملا

مامإلا ليلجلا ذاتسألا ىلإ ةيناث ةلاسر-
24... .. ميهاربإ ناظقيلا يبأ دهاجملا

2 ............. :٠رعشنمجذامن
2.......................................امأ ةديصف 7

2................................:ركشةملك 9

........................................٠ ديهمت
........................اهماو ةيضابإلا ةاثن

............ بابالا دوجو نطارم
.... اهرداصمو اهلوصأو ةيضابإلا ميلاعت

.............................بازم ايفارغويلبيب
....ةيقيرفإ يلامش يف فلزملا تالوج
............ ةيضابإلا تاطوطخملاونامع
..........نامعب نييبوروألا نيثحابلا مامتها
ايقيرفإ يلامشب نيبوروألا نيثحابلا مامتها
يضابإلا مالكلا ملعو نويبوروألا ةثاحبلا
ةيئالا ةايحلا - ةراهطلا( يضابإلا هقفلا

..........................)...بازميف
.................................ةبازعلل ميظنتلا
...........................................ةقلحلا
..ةيمالسإلا بهاذملاو يضابإلا بهذملا
.......................ينورابلا ناميلس طاشن
..........ثيفطأ ميهاربإ قاحسإ يبأ طاشن
.........حالصإلا بزحتاماهسإ

.................يروتسدلا بزحلا تاماهسإ

.....................................ينيمثلا رود
...................................يوداجلارود
......................ميهاربإ ناظقيلا يبأ رود

..........رمع نب ميهاربإ ضويب خيثلا رود

33

33

33

33

34

34

35

35

35

36

37

37

37

38

38

38

39

39

39

39

39

39
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39 .٠.٠.٠.....رمعم ىيحي ىلعماهسإ
39 ...... .......زوبديلعدمحمرود
40 .......... ةتسلاونآرقلاىلإةدوعلا
40 ... .اضر ديثر هذيملتو هدبع دمحم رود
41 ..ةيضابإلاب اهمامتهاو ةثيدحلا تاعماجلا

داوم لالخ نم يضابإلا بهذملا ةروص
41 ............................ًاثيدح ةغثتكم

41 ....... ... ىلوألا ةيضابإلا رداصملا

لوألا لصفلا

43 جراوخل يف ةيضابإلا ءارآ،ةيضابإلا ةأشن
4.............................:ضابإ نب هلادبع 3
43 .......... ..يضابإلابهذملامسا
يف رردو هطاشنر ضابإ نب هلادبع لصأ

4...........................ةكم نع عافدلا 4
4.........قرزألا نب عفان دشار يبأ ةضافتنا 4
ةكرحلا يسأت يف ضابإ نب مشادبع رود

4...................................ةضارإلا 5
45.......ضابإ نبال ديز نب راج هيجوت

هئارآ ببس ضابإ نب هلادبع ةرهش
4................................ هتاطاثنو 6

47 . ناورم نب كلملا دبعو ضابإ نب هلادبع
نم امه ريدح نب ةورعو ضابإ نب هلادبع

4......................ديز نب رباجةذمالت 7
نبراتخملاو يدنكلا ىيحي نب هلادبع

47 .. .. ملسم ةديبع يبأ ةبلط نم فوع
4...............................ردقلاو ثراحلا 8
ناورم دض ةضاغتنالا يف ضابإ نبا رود

4...................................دمحم نبا 8

نم ةبلاعثلا ةعرمجمل ضابإ نبا مامضنا

...................................جراوخلا
...........نامتكلا ةلاحوةيضابإلا
.........:جراوخلايفةيضابإلاءارآ
...................ةروتسملا مهبتكو ةيضابإلا
تلوانت يتلا ىلوألا قئاثولاو لامعألا

....................................ةيضابإلا
ءاملع تلوانت يتلا ةميدقلا قئاثولا

.............لئاوألا ةيضابإلا
نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا اوطقسأ ةيضابإلا

.......................................نافع
يبأ نب يلع ةفالخ ىلع اوقفاو ةيضابإلا

......................................بلاط
........................ةيغابلا ةئفلاو ةيضابإلا

ةكرعم يف يلع نم ةيضابإلا غقوم
...................................ناورهنلا ٠

...........................ةمكحملاو ةيضابإلا
امهفقومو ديز نب رباجو سادرم لالب وبأ

..................................ةثئاع نم
..............ةمكحملا ةعومجمل رباج ةدايق

..ةيضابإلا ةكرحلا ةديقع يف ءارشلا أدبم
ةيضابإلا نيب ةقالعلا ددحت يتلا *ىدابملا

....................نيملسملا مهموصخو
......................قرزألا نب عفان ةضافتنا

. . . نيدلا دودح اوزواجت نيذلا نوقراملا
.................................جورخلا ةلاسم

نيملسملا مهموصخ نم مهفقرمو ةيضابإلا
..................................نيغلاخملا

. . . ةيقتلا صوصخب ةقرازألاو ناوكذ نبا

48
48
49
49

49

51

52

52
52

53
54

55
55
56

56
57
58
59

60
63
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6..............راصنأو هدجن ءارآو ناوكذ نبا 4
ناوكذ نباو ةزمح وبأو ىيحي نب هلادبع

66 ....... ... نيملسملا مهمرصخو
70 .. ........نييومألا يف ةيضابإلا يأر
71 ... ........ةعيشلا يفةيضابإلا يأر

يناثلا لصفلا

بهذملل لوألا مامإلا ديز نب رباج
7............................. :يضابإلا 3

7..............................................هبسن 3
74 ........... لئاوألاةباحصلاورباج
75 . .. ةباحصلا نع لوسرلا ثيداحأ هظفح

7.............................ةرصبلا يتفم رباج 6
7.............................سابعنباو رباج 6
7...................................هتايحةقيرط 7

7.............. ةنسلاو نآرقل ريفتب هتفرعم 7
8 7 . هقفلاو ثيدحلا هيلع اوسرد نيذلا هبالط
رباج ىواتف اهيف تنرد يتلا لامعألا

7..................................:هتاياورو 8
7........................مامض تاياور - 1 8

78 . .......بيبحنب عيبرلا دنم- 2
7.........................رباج تاباوج -3 9
79 ............. حاكلا باتك -4

7..........................ةالصل باتك -5 9
جاوزلا لوانتت ىواتفو ثيداحأ - 6

79 ... ةداق اهلفن ةالصلاو ةاكزلار
7............................رباجناويد-7 9

هتقالعو رباج يف نييضابإلا ريغ ءاملعلا يأ
8.................................ةيضابإلاب 0

هتقالعو رباج يف ةنسلا ءاملعلا يأر
8...................................ةيضابإلاب 2

مل يذلا رباج يف بلهملا تنب دنهربخ
82 ........... ةيضابإل ىلإ اهعدي

رباج ةيضابإ يف ينالقعلا رجح نبا يأر
8................................... ديز نبا 2

رباج يف يرعشالا نحلا يبأ نبا يأر
8.................................. ديز نبا 2

82...ديزنب رباج يف ديدحلا يبأ نبا يأر
نمز يف ةيضابإ ةكرح تناك كانه له

8...............................ديزنب رباج 2
8...................ةكرحلا كلت يف رباج رود 2
ببب ةمكحملا ةئف لخاد ماقنالا ءدب

84 ...... ... قرزألا نب عفان فقوم
85 ةيضابإلا ةكرحلاب رباجةقالعدكؤت ثداوح
86 ... .. ةيضابإلا ةكرحلل مامإكرباججهن

8........................جاجحلاب رباج تالص 6
88 ..... .راصنأو هئاقدصأب رباج تالاصتا
89 .. ةيضابإلا ةكرحلا ةداقلجاجحلا لاقتعا
سيساتبو يمالسإلا هقفلا يف رباج ماهسإ

90 ............يضابإلابهذملا

9......................ديز نب رباجةافوخيرات 3

ثلاثلا لصفلا

مامإلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ
95 ةرصبلا يف ةيضابإلا ةعامجلليناثلا

9...........هخويشو ،هتسارد ه هناثن ،همسا 5
97 .......... ةيهفغلاءرآلا يف هماهسإ
9...........نيعباتلاو ةباحصلا ميلاعتب هكسمت 7
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9 .........يأرلاىلإءوجللاهتضراعم

99 .. ةيضابإلا ةقرفلا ميظنتب ةيانعلاب همامتها

ةبلطلل ةيضابإلا ةديقعلا ميلعتب همامتها
9........................ملعلا نرقلتي نيذلا 9

ةياهن ىتح ةيضابإلا ةكرحلا زكرم ةرصبلا
9.................................يناثل نرقلا 9

ةيقيرفإ يلامث يف دعس نب ةملس ةمهم
100 .............ةيضابإلارشنيه

ًافوخ ةرصبلا يف ةيضابإلا ةديقعلا نامتك
101 ..........................يومألا عمقلا نم

101 خويثل ىلاجم وأ ةكرحلا ةداقتاعامتجا

1....................................ةماعلالاجم 0 2

103 ....... ...نيداعلاةبلطلالاجم

ىلإ ةرصبلا نم لاجملا ةركف لاقتنا
1..............................ةيقيرفإ يلامش 0 3

ةكرحلا ةدايق يف ملسم ةديبع يبأ جهن
1......................................ةضابالا 0 4

ةيذيفنتلا ةنجللا ةباثمب خويشلا ةعامج
1...........................ةيضابإل ةكرحلل 0 6

ةمدخ يف يئاطلا بجاح دودوم يبأ رود
1............................ةيضابإلا ةكرحلا 0 6

107 ...............جرعألا نايح رود

107 .. .. ناهدلا حون نب حلاص حون يبأ رود

1..........................بتالا نب مامض رود 0 7

ورمع نب بيبح نب عيبرلا ورمع يبأ رود
1....................................يديهارفلا 0 8

تاطاثنلل يسيئرلا زكرملا يه ةرصبلا
108 ........... قارعلا ٠يذ ةيضابإلا

109 .٠ :ةيقيرفإ يلام^يف ةيضابإلا راثتنا

....يضابإلا بهذملاوةسوفنلبجلهأ

رشن يف .رردر يمرضحلا دعس نب ةملس
.............................بهذملا ميلاعت

يلامش يف مهتمامإ رشن نييضابإلا ةلواحم

................................. ةيقيرفإ

.................................: ملعلا ةلمح
ةيضابإلا ةديقعلا رشن يف ملعلا ةلمح رود

...........................ةيقيرفإ يلامث يف
ريطغم نبا وه ربربلا نم يضابإ ملاع لوأ

.....................................ينوانجلا
لهأل ةديبع وبأ اهبتك ةاكزلا نع ةلاسر

......................................برغملا

لهأل ةيهقف لئاسم ىلع ةديبع يبأ تاباوج
......................................برغملا

قرشملا يف نييضابإلا نيب تالامتالا

.....................................برغملاو
.............ةيضابإل ةمامإلا ةمصاعترهات
رايهنا دعب ةيركغلا ةيضابإلا تاطاشن لاقتنا

.......زكارم ةدع ىلإ ترهات ةمامإ

عبارلا لصفلا

......................... :يضابإلا هقفلا
.............................جراوخلاو ةيضابإلا

..يضابإلا هقفليفضابإنبهشادبعرود
هقفلل ةسردم سيسأت يف ديزنب رباج رود

......................................يضابإلا
يه رباج ىدل ةيعرثلا ماكحألا رداصم

......يأرلاوراثآلاوةنلاونآر قلا

109

110
112113
113

115

115
116

116117
117
120

120120
120

121
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هماظنو مالسإلاب هتفرعمل رباج باتكا
122 ةباحملا نم ددع ربع يهقفلاو ينيدلا

هذملتت يف رباجل ملسم ةديبع يبأ ءافتقإ
122..............................ةباحصل ىلع

123... اهلامعتسا لئالدو لوسرلا ةنسىنعم

هقغلل ناث ردصمك نسلاو ملسم ةديبع وبأ
1....................................يضابإلا 2 4

2 1...................................ةزايحلا ةلام 5

1. :ثيدحل لقحيف يضابإلا ماهسإلا 2 5
ةينلا ةيهقغلا ةيمالسإلا بهاذملاو ةنسلا

1......................................ةعبرألا 2 5
1..............لرسرلا ثيداحأ نيودتو رباج 2 6

1.............اهنيودتو ثيداحألا درس لرمأ 2 7

1..............................نيدل ذخزي نمع 2 7
1................................ثيداحألا دامتعا 2 7

لدعلا« هباتكو ينالجراولا بوقعي وبأ
1................................»فاصنإلاو 2 8

1..............................:حيحصلا عماجلا 2 9

1........................بيبحنب عيبرلا دنم 2 9
ءاملعلا ىلع يضابإلا هقغلا دامتعا

131 ..................................نييضابإلا
131 ...............ينالجراولل فاصنإل او لدعلا

دمحأ ينامعلا ةمالعلل صيصختلا باتك
131 ............ يرزنلا شادبعنبا

لامعألا يف ظوفحم يضابإلا هقفلا
1......................................:ةيلاتلا 3 2

مناغ نب رشب مناغ يبأل ةنردملا - 1
133 .............. يناسارخلا

1......................ةنردمل تايوتع 3 5

135 ..........ةنردملا بتكب لودج

ءاملع ىلع ضورعملا ناويدلا - 2
1...............................ةيضابإلا 3 6

137 ......... : تايوتحملا لودج

7 13...........ة داقلاوقباتك

137 . .. ةالصلا نع ديز نب رباج باتك

138...ناويدلا يف ةدوجوملا لامعألا

ديعس يبأل راغثلا حاكن باتك - 3
1................زيزعلا دبعنب هلادبع 4 0

1................................باتكلا عوضوم 4 0

141 ........يضابإلاهقغلايفيأرلارود
مظعم صوصخب ةيضابإلا ءارآلا رارقتسا

143 ........ةينيدلاو ةيعرثلا لئاملا

زيزعلادبع نب هلادبعو جرؤملا يبأ ةضراعم
1.................ةديبعيبأ امهخيشل 4 3

144.... .... ديلقتلاىلعدامتعالاةمواقم

عيبرلا يبأل فحتلا باتكو داهتجالا لوصأ
1..............يتازملا فلخي نب ناميلس 4 4

4 1.............يأرلاب اهيف حمي يتلا اياضقلا 4

145...ةيضابإلا دنع ةحوتغم داهتجالا باوبأ

1.............يضابإلا هقفلا يف سايقلا ناكم 4 6

نيب قراوفلا ىلع ةيهقفلا ةلثمألا ضعب
بهاذملاو يضابإلا بهذملا
1.........................:ةيمالسإلا 4 7

نم ءزجك نيفخلا ىلع حسملا-1
1................................. :ءوضولا 4 9

149 ...نويضابإلا هضفر نيفخلا ىلعحملا

150 ..نيغخلا ىلعحملا ضفرتيتلا راثآلا
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151 ...............................:أالملا_2

رهظلا ةالص يف نآرقلا ةءارق - 1
151 ٠٠.٠.....٠٠.٠٠رصعلاو

151 ............................تونقلا -2

1......................رغلا ؛الم -3 5 2

نويضابإلا اهيف فلتخي يتلا طاقنلا
152 ..........ةنلا بهاذمنع

152 .........ةالصلا رصق- أ

ذيفنتاهبادي يتلا ةفاملا-ب
1.........................رصقلا 5 2

يغبني هدعب يذلا تقرلا-ج
ةالصلا يلصي نأ رفاملل
1...................ةماتلا 5 2

1................................:موصلا - 3 5 3

1...........................ةبانجلا لغ 5 3

154 .موصلا ىلع ةيونعملا بونذلا ريثأت

ءرملا اهمصي مل يتلا مايألا ءاضق
1...................قباسل ناضمريف 5 4

1..................................ةاكزلا -4 5 4

لبإلاك منغل نويضابإلا ربتعا -1
154 .. ةاكزلل ىندألا باصنلا دحو

مهل ىطعت نيذلا صاخشألا -2
1..............................ةاكزلا 5 4

1................................:حاكنلا -5 5 6

ةشحاف نابكتري ناذللا نافرطلا
1....................................ىنزلا 5 6

1.................................:ثرإلا -6 5 6

156 .............روطل با

1.............. : صاصقلاو دردحلا - 7 5 7

ءانثتساب دردحلل تقزملا لبسا
لالخ )مجرلا ادع ام( مادعإلا ةبوقع
1..........................نامتكلا ةرتف 5 7

157 ةيدجل رارضأل نعضيوعتلا -1

يغبني ناك اذإ ،صاصقلا يف -2
ةأرما هلتقل هل ةبوقع لجرلا لتق

1 5 8 .............................11----

سماخلا لصفلا

161 ٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ... :يضابإل مالكلا ملح

161 . يضابإل مالكلا ملع ىلعةلزتعملا ريثأت

هلحارم نمًاهدب يضابإلا مالكلا ملع روطت
162 .....................................ىلوألا

مالكلا ملعل يساسألا ردصملا وه نآرقلا
1.....................................يمالسإلا 6 2

مالكلا ءاملع نم ىلوألا ةئفلا مه ةباحصلا
1..................................نيململا 6 2

سؤم لوألا ةيضابإلا مامإ ديز نب رباج
1....................................مهبهذم 6 3

يف ترهظ يتلا ةيمالكلا لئاملا فينصت
163 . ...ركاب تقو يف ةيضابإلا رداصملا

163 ...... ... :قلاخلا قلص لاص -1

1.............................هيبثتلا ةلاص 6 3

1............................ةيؤرل ةلأم 6 5

168 نانإلاو هلا نيب ةقالعلاب قلعتتلئام -2

1................................ردقلا ةلأسم 6 8

168 .ردقلاو ءاضقلاو ةدارإلا ةيرح ةلأسم

171 ......... رابخالارربجلا ةلام
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ناسنإلا نيب ةقالعلاب قلعتت لئام-3
1..................................نانإلاو 7 2

1.......................................نوكرثملا 7 2

1.....................................باتكل لهأ 7 2

1........................................نوقفانملا 7 2

1....................................نامثعةلأسم 7 3

قحتسا نامثع نأ اوأترا نيذلا كئلوأ - أ
1 .. .........نوملسملا هلتقينأ 7 3

نيب ةنتفلا ةلأم اوربتعا نيذلا كئلوأ - ب
1 . ةيصخشداهتجا ةيضق يهةباحصلا 7 3

بات نامثع نإ نولوقي نيذلا كئلوا - ج
1 ...هتبوت دعب لتق هنأو ،هعدب نع 7 3

مهيأرب مهغنأل اوظغتحا نيذلا كئكوأ - د
1 ...... ....اولزتعاوةنتلالوح 7 3

نب ورمعو ةيواعم غقاوم كلانه-ه
1 .قحم نامثع نأب الاق نيذللا صاعلا 7 4

7 1 يبسارلا بهو نب هلادبع يدزألا يباحصلا 4

،ةيرورحلا ،رهنلا لهأ ،ةمكحملا
1..................................جرارخلا 7 4

1................نايغطلا نم نيململا فقرم 7 5

1 .............نوملسملا ةلبقلا لها 7 5

1 نيملسملا مهموصخنم مهفقومو جراوخلا 7 5

1 نيملسملا مهموصخ نم مهفقومو ةيضابإلا 7 6

قرغلا نيب نويقيقحلا نوملسملا مه نم
1...................................ةعزانتملا 7 6

ي عقت يتل )رئابكلا( ةريبكلا اياطخلا- ا
1 ..... :)كرثل رئابك(كرشلا راطإ 7 6

رومأ نم هلهج عسي ال ام راكنإ - 1
1................ هلةينادحوكنيدلا 7 6

7 1 مدلاو ةتيملاك نآرقلا همرح ام ليلحت - 2 7

1.......................... :فاغنلارلابك-ب 7 7

قيرط نع هلا همرح ام لالحتسا - 1
1 .......... ءىطاخلا ليوأتلا 7 7

هيلع ةبقاعملاب هلا دده ام باكترا - 2
يف هل بيدأتلابو ايندلا هذه يف
1................................ةرخآلا 7 7

نيب قافنلا ةلاح يأ نيتكزنملا نيب ةلزنملا
1...........................كرشلاوناميإلا 7 8

نيب ةلاحال يأ نيتلزنملا نيب ةلزنم ال
1............................رفكلاو ناميإلا 7 8

1..............................حتغلا دعب ةرجه ال 7 8

1...........رئابكلا وبكترم ةاصعلا نوملسملا 7 9

نودعي مهنأل ةلبقلا لهأ دوهي مه ةئجرملا
1 ..........ةتجلاب ةعسلا لهأ 8 0

8 1..........................ةءاربلاو ةيالرلا ماظن 0

1 ........... :هلا مالكونآرقلاقلخ 8 0

وه هشا ةملك وه نآرقلا نأب لاق نم - أ
1.......................... هل ةغصيل 8 3

هيحوو هللا ةملك وه نآرقلا نأب اولاق - ب

1..............................لوسرلا ىلإ 8 3

نأب ةلئاقلا رظنلا ةهجو ضفر نمو-ج
1 فوقولا فقوم اوذختاو قولخم نآرقلا 8 3

نإ نرلرقي ةيقيرفإ يلامش يف نويضابإلا
8 1.............................قولخم نآرقلا 4

ةلزتعملاب ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا رثأت
1........................... مالكلا ملعيف 8 4

1..................................... :ةمامإلا 8 5

1............................ةهامالاو نويالا 8 5
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ألا ةنجلا لخدي دحأ مكنم ام :ةعافثلا
185 .. يتعاغشو هللا ةمحربو حلاص لمعب

185...يتمأنم رئابكلا لهأل ةعاغثلا تيل

سانلل ًاموشغ ًاناطلس يتعافش لانت ال
186 .....ميتيلا يف هلا بقاري ال ًالجرو

الو نيدلا يف يلاغلا يتعافش لاني ال
1................................هنعيف اجلا 8 6

1....................................ربقل باذع 8 7

قرفلل ةبسنلاب ةيضابإلا ةديقعلا عضو
187 ........... ىربكلا ةيمالسإلا

1... :ةيلاتلا طاقنلا يف ةلزتعملار ةيضابإلا 8 7

1................................ نآرقلا قلخ- 8 7

187 ....... ؛رخآلا يف هللا ةقر الاحتسا-

ريباعتلا ىلع ليوأتلا بولسأ قيبطت-
187 ......... . نآرالا يف ةيهيثيا

ىطاخلا بتي مل ام رئابكلا رفغي ال شا-
188 ................ تومي نأ لبق

نوطاوي نيذلا نيملسملل صاصقلا مارد -
1... ةعاغشلا مهلانت الو رئابكلا باكترا 8 8

1... تاذلا ىلع ةدئاز تيل هللا تافص - 8 8

ةلاحلل نيتكزنملا نيب ةلزنملل ةلزتعملا مرهفم

192 ....كرشلاوناميإلاني عقت يتلا
192 .. :نيتلزنمل نيب ةلزنملل ةيضابإلا موهغم

ةلزنم ضرتغق نيتلزنملا نيب ةلزنملا نإ -1
192 ........كرثلاوناميإلا نيب قاغن

ةلزنم ال هنأ يأ نيتلزنملا ني ةلزنم ال -2
192 ....... ..٠. رغكلاو ناميإلا نيب

192 ٠. ....... :يضابإل بهذملا عورف

193 ..... .......ردقلا ةلأسموةيضابإلا

193 ...... ةءاربلاو ةيالولا ةديقعوةيضابإلا

194 ........... ةجحلا توبثوةيضابإلا

1................................ :ةيبهولا-1 9 5

يمتسرلا مامإلا باهولا دبع ىلإ اهتبسن
195 .......................................يناثلا

195 .. ..يبسارلا بهو نب هشادبع ىلإ اهتبسن

يلامش يف ربربلا لبقنم ةيبهولا لامعتسا
1......................................ةيقيرفإ 9 6

نب رماع ملقب ةيبهولا ةيضابإلا ةديقعلا

1.................... :يخامشلايلع 9 7
197 . .... دحاو هشا نأب نيدن :ديحوتلا- 1

بسني ال لدع هشا نأب نيدن :لدعلا - 2
1.............................. روجل هيلإ 9 8

198 . ءيش لكقلاخهللا نأب نيدن :ردقلا-3

هئايلوأل لاوم هلا نأب نيدن :ةيالولا - 4
1.......................... هئادعأل داعمر 9 8

هتعاطب رمأ هللا نأب نيدن :يهنلاو رمألا - 5

1......................هتيصعم نعىهنر 9 9
يف قداص هلا نأب نيدن :ديعولاو دعولا - 6

1.......................... هديعوو هدعو 9 9

ةلزنم ناب نيدن : نيتلزنملا نيب ةلزنملا - 7
199 كرشلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب قافنلا

ال نأب نيدن :نيتلزنملا نيب ةلزنم ال - 8
200 .رغكلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب ةلزنم

ءامسألا ناب نيدن :ماكحألاو ءامسألا-9
2.................................ماكحألل ةعبات 0 0

201 .............................:راكنلا-2
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201 ............................اهوسزمو اهروذب

،ثاكنلا ،ةثاكنلا ،ةثكانلا( :اهؤامسا
،ةيبغشلا ،ةيديزيلا ،ةدحلملا ،ةيوجنلا
201 ...................................)ةراتملا

202 ................................هقفلا يف مهتمئأ

برغملا يف راكنلا نيب تالامتالا
203 ..................قرثملا يف مهراصنأو

ةيقيرفإ يلامش يف نييضابإلا نيب عازنلا
204 ........ :نيباتلا نيتلاملا ىلع ماق
204 . . مامإلا ىلع ةضررغملا طورشلا - 1

204 لضفأل دوجو عم لوضفملا ةمامإ - 2
يف مث ةيقيرفإ يلامش يف ةيراكنلا راشتنا

205 .....................................لدنألا

نايب يف ةلاسر( يف راكنلا رظن تاهجو
206 ..............................)ةقرف لك

206 يبعصملا )ةزوجرأ( يف راكنلا رظن تاهجو

نع اهنأنب اوفلتخا يتلا راكنلا تادقتعم
207 .............. ةيولا ةضابإلا

209 ..................................:ةيفلخلا -3

209 ....................حمسلا نب فلخ عابتأ مه

ةيفلخلا ةيضابإلا نيب فالخلا ةطقن
209 ...................... ةيبهولا ةيضابإلاو

2................................. :ةيئاغنلا -4 1 0

2.......................رصن نب ثافن عابتأ مه 1 0

2 .............. ثافنوحلفأمامإلا 1

ورمع وبأ اهركذ امك ثافن رظن ةهجو
211 ................................... يفوسلا

2 .......مئادلارهدلاوههلانإ-1 1

211 .٠ ةعدب ةعمجلا ةالم يف ةبطخلا - 2

يمحي نأ نع زجعي يذلا مامإلا - 3
ال رئاجلا مكاحلا ملظنم هتيعر
211 ............مهنم ةاكزل عمجهل قحي

2...............................ةيهقغلا ثافن ءارآ 1 2

-5 2........ :ةيريمعلاو ةينيسحلا-6  1 3

نيسحلا نب دمحأ عابتأ مه ةينيحلا
2.................دايزيبأنبيسلبارطألا 1 3

2..........ريمع نب ىيععابتأ مهةيريمعلا 1 5
اهيف تغلتخا يتلا رظنلا تاهجو

215...ةيضابإلا ةكرحلا نع ناتعومجملا

2 ................:ةيكاكسلا -7 1

217 ...........كاكسلاهلادبععابتأمه

217.ةيضابإلا ةيقب نع كاكسلا ريكغت فالتخا

2................................ :ةيثرفلا -8 1 8

نب دمحم نب بوقعي ناميلس وبا اهسؤم
2........................................حلفأ 1 8

218 ....يضابإلابهذملاعمفالخلاطاقن

219... :ةديقعل ملعيف ةيضابإلا تاباتك

هشادبع ةلاسر يف يضابإلا مالكلا روذب
2...............كلملادبعىلإضايإ نبا 1 9

عوقو دعب رهظت تأدب لامعألا ةيادب
220 ......................ةيضابإل نيب تاعازن

ويضابإ هبتك لمع مدقأ ريبكلا ديحوتلا باتك
220 ..............................ةيقيرفإ يلامش

2..........حتف نب سورمعل ةيفاصلا ةنونيدلا 2 1

نيحلا نب دمحاو ةثكانلا ىلع درلا
221 .............حتف نب سورمعل
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2.... نيحلا نب دمحأل تالاقملا باتك 2 1

221 ........ .. ناظقيل يبأل نآرقلا قلخ

221 .......فاتلز نب ىلغي رزخيبأ باتك

2........................ليغنز نب ديعس باتك 2 2

2...........فلخي نب ناميلل غحتلا باتك 2 2

2....................غحتلا باتك تاعوضوم 2 2

نب دمحأ سابعلا يبأل ديحوتلا لئام
2 .............................ركب نب دمحم 24

نب دواد نب نيروغبتل نيدلا لوصأ باتك
2 ............يطرثلملاىيع 2 4

يفاكلا دبع رامع يبأل تالاهجلا حرش
225 ...........................بوقعي يبأ نبا

2...يفاكلا دبع رامع يبأل زجوملا باتك 2 5

225 .يفاكلا دبعرامعيبال ةعاطتسالا باتك

225 يناكلادبعرامع^أل ضئارغلا يفرصتخم

رامع يبأل خيانملا تاقب رصتخم
2 ................................يفاكلا دبع 2 5

رامع يبأل زجوملا باتك تاعوضوم
2 ................................يفاكلا دبع 2 6

2... .يفوسلا ورمع يبأل تالاؤسلا باتك 2 7

2 يفولاورمعيبأل ةقرف لكنايب يفةلاسر 2 7

2 ......ينالجراولللوقعلالهألليلدلا 2 8

2 .......................... ليلدلاتاعوضرم 2 8

هقغلا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلا
22 .........يالجراوللفالتخالاو 9

23 ...............فاصنإلاو لدعلا تاعوضوم 0

2 . . . :عجارملا زجوم :ةقحال تاقيلعت 3 0

نب دمحأ سابعلا يبأل ديحوتلا لئاسم

2 ............................. ركب نب دمحع 3 0

.................نيروغبتل نيدلا لوصأ باتك

ميهاربإ نب ىيحي لهس مأ خيكل ةديقعلا
...........................ناميلس نبا

...................................ةبازعلا ناويد

ريخلا نب ىيحي ايركز يبأل ةسوغن ةديقع
..................يوانجلا ريخلا يبأ نبا

حتف رصن يبأل ديحوتلا يف ةينونلا ةديصقلا
.................يتاشولملا حون نبا

..........يلاطيجلا رهاط يبأل ةينونلا حرش
....................يلاطيجلل مالسإلا دعاوق
....................يلاطيجلل تاريخلا رطانق

يداربلل مئاعدلا ضعب حرشب مئاحلا ءافش
..................يداربلل قئاقحلا يف ةلاسر

نبا ةيبرعلا ىلإ اهمجرت ،ديحوتلا ةديقع

.................................عي
. .. دمحأ يخامشلل ديحوتلا ةديقع حرش

نب دواد ناميلس يبأل ديحوتلا ةديقع حرش

.......................يتالتلا ميهاربإ
مساقلل )ةزوجرأ( ديحوتلا ملع يف ةؤلؤللا

.. .. يخامثلا دمحم نب ناميلس نبا

يأل :دنبلل نابخلا لع حاحلا

نب دمحمل ديحوتلا ةديقع ىلع قيلعت
............................شيفطأ فسوي

.............................يناريولل حرصملا
.............يبعصملل حرصملا ىلع ةيشاح

نب رمع سابعلا يبأل ةينونلا ىلع قيلعت
...........................يتالتلا ناضمر

................ يبعصملل ررنلا

2 3 0

2 3 0

231

231

231

2 3 2

232

2 32

2 3 2

232

2 32

2 3 2

233

233

233

233

233

233

2 3 3

2 33
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233 . .. يخامشلا رماعنكاسيبألتانايدلا
يشكيودلل تانايدلا ىلع قيلعت

233 .................................يبعصملاو
234 .. ةتس يبأل تالاهجلا حرش ىلعةيشاح
234 ...... ةتسيبأل تالاؤلا ىلع ةيشاح
دمحم بطقلل داعملا راد ىلإ دازلا نايمه

234 ........................ثيفطأ فسوي نب
234 .........................بطقلل ريغتلا رييت
دمحأ ركب يبا ناويد ىلع ريبكلا حرثلا

234 ................بطقلل ينامعلا رظنلا نب
ينيمثلا زيزعلا دبعل نيدلا ملاعم باتك

234 ................................ يبعصملا
235 . ....يسمادغلا ميهاربإ نب ةلوصةلاسر
235 .......ةلرصةلاسر ىلعيخامثلا ذر
يف يسمادغلا اهشقان يتلا عستلا طاقنلا

235 ......................................هتلاسر

ءاهقف ضعبل ينورابلا ىسيع باوج
236 .....................................مادغ

لازس ىلع يوداجلا قاحسإ يبأ باوج
236 ... ةسوفن لبج ءاملع ىلإ نايرغ نم

ديعل دودرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا
236 ...................................يتيراعتلا

ليعامسإ نب ىسيع يدهم يبا باوج
237 .... يلولهبلا باوج ىلع يبعصملا

لوهجم ينس فلزم اهراثأ ةلئسأ ىلع در
يبأل ةيادرغ عماج بارحم يف تدجو
2..........................يبعصملا مساقلا 3 7

ينس نم رئازجلا ةنيدم نم ةلاسر ىلع در
2..........يبعصملا مساقلا يبأل لوهجم 3 7

دمحم نب فسوي بوقعي يبأ ةلاسر
...........اشاب دمحأ ىلإ يبصعملا

سداسلا لصفلا

.................... :ةءاربلاو ةيالولا ماظن

.................................ةيالول ىنعم
....................................ةدوملا ىنعم

....................................ةءاربلا ىنعم
..................................فوقولا ىنعم

زربأ دحأ لكشي ةءاربلاو ةيالولا موهفم
...................ةيضابإلا ةديقعلا سأ

يبأل ةنونكملا رهاوجلاو ةنوزخملا فحتلا
................فلخي نب ناميلس عيبرلا

.............................. :ةيالولادعاوق
.................................هشةيالولا- ا

...............نيململا عيمجل ةيالرلا - ب
صوصنمللو نيموصعملل ةيالولا -ج

ةنجلا لهأ نم مهنأب نآرقلا يف مهيلع
...... هلا لسرو ءايبنألا عيمج - 1
يف نوروكذملا نابهرلاو ةنهكلا-2

...........................نآرقلا تايآ
.............ةعبسلا فهكلا باحصأ - 3

....................دودخألا باحصأ - 4
.............................نوي لهأ-5

نآرقلا يف اوركذ نيذلا نوعرف ةرحس - 6
يف ،ركذ درو يذلا راجنلا بيبح-7

............................نآرقلا
......................نوعرف لآ نمؤم - 8

238

239

240
240

ج٦4

241

242

242
243
243
243

243
244

244
245
245
245
245

245
245
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نهب ىصوأ يتاوللاو تاموصعملا ءانلا
246 ...............................نآرقلا يف هلا
246 ..............ر ثبلام ءا وح -1

246 ............ميهاربإ ةأرما ةراس -2

246 ........................بويأ ةأرما ةمحر -3

246 ................................ميرممأةتح -4

246 ............................. انحويمأةتم -5

246 .........................نوعرف ةأرما ةيسآ- 6
246 ...........غسوي ةأرما ءاخيلز-7

246 ............ىسيع مأو نارمع تنب ميرم - 8

246 ................دمحم يبنلا ةجوز ةثئاع - 9

246 ................................صاخشألا ةيالو

248 ... ..ةيضابإلا ةمألا ةداقو ةمئألل ةيالولا

249 . لداعل ناطلسلا وأ لداعلا مامإللةيالولا

نأ دعب مالسإلا اوقنتعا نيذلل ةيالولا
250 ...............................نيكرثم اوناك

ةطاخلا مهئارآ نع اوعجر نيذلل ةيالولا
250 .........................نييضابإ اوحبصأو

250 ..................................لاغطألل ةيالولا

251 ............................رصاقلا ةيالوطورث

2....................................ةءاربلا دعاوق 5 2

252 .......أموص نيرفاكلا نم ةاربلا - 1

252 . . ديعولا لهأ ةءارب وأ ةقيقحلا ةءارب - 2

252 .................................. :مهنماربتملا

2..........................................نامام -1 5 3

2..........................................نرراق -2 5 3

253 .........................................نوعرف -3

253 ........................................دورمنلا -4

253 ...........................طرلو حون اتجوز -5

..............................:دارفألا نم ةءاربلا
هلامعأ رهتشت صخش لك نم ةءاربلا -1

......................نينمؤملا ىدل ةئيسلا
. ... رئابكلا يبكترم نم ةءاربلا - ا

ىلع نورصي نيذلا نم ةءاربلا-ب
. . . بونذلا نم رئاغصلا باكترا

.......رئاجلا ناطلل نم ةءاربلا -2

.......................نيدترملا نم ةءاربلا - 3
مهئارآ نع نودتري نمم ةءاربلا - 4

.ىرخأ بهاذم ءارآ نونبتيو ةيضابإلا

............................... :فوقولا
....................................فوقولا ىنعم

يه يملاسلا اهركذ يتلا فوقولا عاونأ
................... :ةز

.. .. ةمالسلا فوقو وأ نيدلا فوقو - 1

.................يلولا صوصخب فوقولا - 2
..............................لاؤسلا فوقو -3
............................لاكشإلا فوقو -4

................................كشلفوقو -5

....... :ةءاربلاو ةيالولاماظناثنم

ينثولا عمتجملا يف ةليبقلاو ةلئاعلل ءالولا
..... ........مالسإلا يفهشءالولا
دارفأ ضعب نم ةءاربلا ذيغنت يف ةثداح لوأ

..................... يمالسإلا عمتجملا
نع اوعنتما نيذلا ةثالثلا لاجرلا نم ةءاربلا

............كوبت ةوزغ يف ةكراثملا

قحلاب لوقي نم ةيالو ىلإ ماطسب ةرعد
فالخب لوقي نمم ةءاربلاو هب لمعير

........................هب لمعيو قحلا

254

254

254

254

254

256

256

257

257

258

258

258

258

258

258

259

259

259

261

261

262
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2 هللا «ادعأل ؛وادعلاو هللا ةالو لهأل ةالولا 6 2

2 ....تافلاخملا يف يئاطلا بجاحيار 6 3

،نامتكلا( يمالسإلا عمتجملا لحارم
265..... ..)ءارشلاو ،عاف دلا ،روهظلا

2 .ةءاربل ادبملً اقفو اولموعنيذلا ةباحملا 6 6

2 .......................ةاغطلاو نايغطلا ةلكثم 6 9

ىدل ًانورعم ناك ةءاربلاو ةيالولا أدبم
2 ............................نيملسملا عيمج 6 9

ةءارباو ةيالولا ماظن ريثأت ىلم ةلثما
271 ......... :يضابإل هقفلا ىلع

271 .............................ةاكزلل ةبسنلاب-1

نع ةباينلاب جحلاب مايقلا صوصخب - 2
2............................ رخآ صخش 7 2

ةماقتسالا( ةلادعلا ةلامل ةبناب-3
27 ................)ةيقلخل ةنامألاو ةينيدلا 3

نيملسملا ءاملع ةيبلاغ نيب هيلع قفتملا - 4
لوأ يف لالهلا ىري يذلا صخشلا نأ
2 ....موصي نأ هيلع ،هدحو ،ناضمر 7 3

عباسلا لصفلا

عمتجملا لحارم( نيدلا كلاسم
2 ................................:)يضابإلا 7 5

ةمامإلا نالعإ روهظلا ينعي :روهظلا
2 ...................................ةلقتملا 7 6

ًايرورضً ابجاو عافدلا حبصي :عافدلا ةلحرم

277 ٠:اي٠ح٠ي ٠ة٠يح٠ض٠٠تل١  ر:)وتثلا١,ذ لاةبل جبرم بكليف  ؛نر ش.ل١

2 ٠٠٠٠ ةئجلا غولب هللا ليجس ي ءرملا 7 8

2 . ءارثلا سرام نم لوأ سادرم لالب وبأ - 7 9

ءانثأ ةرم لوأل تقبط ءارثلا ةلاح نإ -
2 ........يبنلاةايحنم ةيكملا ةرتغلا 8 0

سابعلاوب أ هحرش امك ءارشلا ماظن حيضوت -
2...................ركب نب دمحم نب دمحأ 8 0

281 .........ءارثلل ةيساسألا ^ىدابملا-

ءافخإ نامتكلا ينعي :نامتكلا ةلحرم
2 .......................هتادقنعمل صخشلا 8 2

2.............................ةساردلا ةصالخ 8 9
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ه

يهوحبد^رو

سنوت
يسمللا بيبحلا: اهبحاصل

2 :ىويلخ-0021671396545:سكلف-سنوت-يفلاهةيلادلاجهن6 1 6 -96-346567
8آال1ال18 .[>.:177- « . 1(٨ايع611-1ع1>1ل٨]ر-1035٠11١1٨181.<1

2 :مقرلا 0 1 2 /6 /1 0 0 0 /3 9 4
توريب - تياتويبموك :ديضنتلا

توريب - بوش تنرب :ةعابطلا






