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 نامع ىف لاملا تيب لوصأ

ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو



 ١: - . .؟ م . . ل

 [2:كيح> ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصأ - تز
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 ةيناثلا ةعبطلا

 م ٢٠١٨ /_ه ١٤٣4٩

    

    

 اذه رادصإ ةداعإب حمسي الو ةظوفحم ةعبطل اهذه قوقح عيمج

 وأ هلقن وأ تامولعملا ةداعتسا قاطن يف هنيزخت وأ باتكلا

 رشانلا نم يطخ نذإ ذخأ نود لاكشألا نم لكش يأب هخاسنتسا

 عاديإلا مقر

 ٢٠١٨٥٦٤٠

 عيزوتو رشن

 عزوتلاو رشنلل _يرماضلا ةبتكم
 :فتاه ٤٤٦٦٩ ٠٠٩٦٨٩٦٤

... 

 نامع ةنطلس ١٢١ :يديربلا زمرلا .بيسلا ٢ :ب ص
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 نام يف لاملا تيب لوصأ

 ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرنأو

 ء

 فيلأت

 يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا

 عيزوتو رشن

 عزوتلاو رشنلل _يزرماضلا ةيتكم
 ٠٩٦٨٩٦٤٤٤٦٦٩. :فتاه

... 

 نامع ةنطلس ١٢١ :يديربلا زمرلا .بيسلا ٢ :ب ص
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 ;ح- ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -د:

  

 هبحصو هلآ ىلعو ‘ هللا لوسر دمحم انديس ىلع م السل او ةالصل او هل دمحلا

 ...هالاو نمو

 :دعب امأ

 اهتلمأ ةرورضو ثةيمالسإلا ةراضحلا ملاعم نم زراب ملعم لاملا تيب نإف

 ةئرلا وهف ،ةلودلل يلاملا راطإلا لكشي ثيح ىةيمالسإلا ةلودلل ةيلاملا فورظلا

 يلكيهلا ءانبلا يف مهم راطإ هنأ امك كافعضو ةوق ةلودلا اهنم سفنتت يلا

 .ةلودلل

 ىلع ةوبنلا دهع نم اءدب ثةيمالسإلا ةلودلا يف لاملا دوجوب هؤشن طبترا دقف

 وه ريضنلا ينب لاومأ نم ءيفلا ناك ثيح ؛مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص

 فجوي مل يقلا لاومألا كلت ءمالسالا ىف لاملا تيب ةأشنل ىلوألا ةاونلا

 ةصاخ هلوسرل هنلا هءافأ ًائيف تناك امنإو “باكر الو ليخ نم اهيلع نوملسملا
 م

 نكو باكر الو ىلح ئ نمه هَلَع ه عجوأ ًآمَق مب 7 هلوش لع هللأ آ أ اَمَو ظ

 امك «[٦:رشحلا] هأ [( يدق ء لك لع هللآو ش ى ىم مآع وهلشز طلس هللآ

 ًاضيأ مضت - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلع درت يلا لاومألا تناك

__ _  
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 هبلع درت يتلا لاومألا مسقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقف ،لاملا تيب ىلإ
 .ةجاحلا تقول هراد يف اهنم ًائيش رخديو غكلذ هموي يف
 ..ن قيدصلا ركب يبأ لوألا ةفيلخلا دهع ىلع كلذ ىلع لاحلا ترمتساو
 باطخلا نب رمع يناغلا ةفيلخلا دهع ىلع ةيمالسإلا تاحوتفلا عسوتل ةجيتنو
 ۔ ةفالخلا رادو مالسإلا ةمصاع ىلإ لاومألا لايهنا نم كلذ بحاص امو هن

 ناويد ءاشنإ متف “لاملا تيب عيسوتو ريوطت نم دبال ناك - ةرونملا ةنيدملا

 ىلاملاو يرادإلا ريوطتلا ةطخ نمض ىرخألا نيواودلا ءاشنإ بناجب ءاطعلا
 . .دشارلا ةفيلخلا اذه رصع اهدهش ىلا

 ىبنلا دهع ىلع اهيلإ مالسإلا لخد وأ مالسإلا تلخد اهرابتعاب نامعو

 ناك ثيح ثتقولا كلذ ذنم لاملا تيب اهيف دجو دقف ملسو هيلع هللا ىلص

 :نيرمأ نم لاملا تيب نوكتي

 نم مهريغو ءارقفلا يف فرصتو ءاينغألا نم ذخؤت تناك يتلا ةاكزلا :امهدحأ

 .ةبوتلا ةروس نم )٦٠( مقر ةيآلا يف اهيلع صوصنملا ةاكزلا فراصم
 :كاذنآ نامع يف نيدوجوم اوناك نيذلا سرفلا اهكرت يلا لاومألا :امهيناثو

 مهوجرخأو نوينامعلا مهبراحو مالسإلا يف لوخدلا اوضفر امدنع

 ةيفاص عرازمو تويب نم ةيراقعلا مهلاومأ تراصو ©نامغ نم
 .لاملا تيبل
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 يف لوصألا كلت تذخأ مث ©نامغ يف لاملا تيب لوصأ تنوكت اذكهو
 .ةيخيراتلا لحارملا رمع عسوتلا

 ةثالثل يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ةساردل يرايتخا يتأيو

 :بابسأ

 :لوألا ببسلا

 ةلودلل مهملاو يساسألا يلاملا دفارلا تناك نامع يف لاملا تيب لوصأ نأ وه

 يف تبقاعت يتلا لودلا تدمتعا دقو ثةيخيراتلا اهلحارم ربع نامغ يف

 تيبل تاكلتمم تناك قلا نايعألاو لوصألا كلت ىلع يأ اهيلع مكحلا

 ‘نامُغ ىف لاملا تيب لوصأ ةيمهأ نمكتو ىاقافنإو الخد ثدامتعا اميأ "لاملا

 ىلع ةمئاق ثةيح ةيقاب لازت ال لوصألا كلت نأ يف ؤاهتسارد ةيمهأ يلاتلابو

 اهبر نذإب نيح لك اهلكأ يتؤت ،ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلصأ ثاهلوصأ
 راجشألاو ثديضنلا اهعلطب ةقسابلا ليخنلا عرازم كانهو ثقاوسألا كانهف

 تاذ اهتاعورزمب ةيعارزلا يضارألا كلانه نأ امك ،ةعنايلا اهرامثأب هكاوفلاو

 يف ةلودلل داصتقالا بصع لثمت تناك لوصألا هذه نإ .ديصحلا بحلا

 ايوبرت ،يراضحلا يويحلا اهرود يدؤت تناك دقف ‘طفنلا روهظ لبق نامع

 .كرامجلا لخدو «ةاكزلا بناجب ،ًايعامتجاو كايداصتقاو

٦٦  



 _ . . . م . . :

 هه :- -و ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -:

 ةيح ةيقاب نامع يف لاملا تيب لوصأ نوكل ةساردلا هذه ةيمهأ زربت هنأ ىلع

 ريغ ىرخأ دالب يف دجوت ال هنأ ىلإ ركذلاب ريشن نأ ردجيو ثاذه انموي ىتح

 ذنم اهنم تضرقنا دقف ثلاملا تيبل ةيقاب _ ضارأو راقع - لوصأ نامع

 .ديعب نمز

 :يناثلا ببسلا

 - هنأ لب نآلا ىقح دحأ هيف بتكي مل لاملا تيب لوصأ عوضوم نأ وه

 ةماع ةفصب مالسإلا يف لاملا تيب عوضوم يف بتكي مل ىلع بسح

 ىقح لوألا نرقلا نم هروطتو هتأشن لاملا تيب) وه ثدحاو باتك ىوس

 ةرازو عباطمب عبط دقو ثركاش هلوخ ةيقارعلا ةفلؤملل ،(يرجهلا عبارلا نرقلا
 .م ١٩٧١٦ ماع ةيقارعلا فاقوألا

 علطأ مل ينإف عوضوملا اذه لوح تاسارد وأ تاباتك نم كلانه ناك اذإو

 .اهيلع

 يف ةلودلا ةيلام لوح ىرخأو ثةلودلا ةيلام لوح تاسارد ترهظ معن

 وأ ،يداصتقالا عباطلا اهيلع بلغي تاساردلا كلت نأ ديب ؛مالسإلا

 تاداريإلا ثيح نم لودلا تانزاوم لوانتت اهنأ ثيح ىيلاملا ليلحتلا

 .تافورصملاو



  

:. 
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 دح ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا - _ َ

 .يهقفلا فييكتلا ءوض يف يراضحلا راطإلا يف يهف ؤهذه انتلاسر امأ

 :ثلاثلا ببسلا

 ةئيهت ثيح نم ثنامع يف لاملا تيب لوصأ هتكرت يذلا يراضحلا رثألا وه

 ذنم ‘ةيخيراتلا بقحلا ربع يناملا عمتجملا نم ةعساو ةحيرشل لمع صرف

 ينامعلا عمتجملا نم دارفأ دنع ةيداملا ةيوبرلا ميقلا سرغو ثلاملا تيب ةأشن

 رهدلا مهب فصعي نيذلا وأ "تاهاعلا يوذ نم وأ ،ةنكسملاو رقفلا يوذ نم

 .هتابكنب

 لوصحلا ةبوعص يف ىلجتت ثحبلا اذه ىلإ ةبسنلاب تابوعصلا تناك دقلو

 ةحيحش صوصنلاو ةردان رداصملا تناك دقف .عوضوملا اذه يف رداصملا ىلع

 لوصأب قلعتت يتلا تامولعملا ىلع لوصحلا ةبوعص وه هنع جتن يذلا رمألا

 ةجلاعملا تناك امنإو ًاراصتعا صنلا رصتعأ تنك دقو نامع يف لاملا تيب

 ‘تالؤاستلا حرطب يه تابوعصلا هذه ىلع - ريبعتلا حص نإ - بلغتلا وأ

 هتءارق ءانثأ ئراقلا اهظحالي امك صوصنلا كلت نم تاجاتنتسالا كلذكو

 تنك ثيح ثيئارقتسالا يفصولا جهنملا يه ثاهيلع ترس يتلا ةيجهنملاو

 عمجلا ادمتعم ةبولطملا ةجيتنلا كلذ نم جتنتسال لاوقألاو تاياورلا عبتتأ

 نكمأ اذإ ثةلئاقلا ًانيح نيثدحملا ةقيرط ىلع ©لاوقألاو تاياورلا كلت نيب

] ٩ 
 ال
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 هنأ ةلئاقلا رخآ ًانيح ةرصاعملا ةيملعلا ةقيرطلاو .حيجرتلا ىلإ راصي ال عمجلا

 . قايسل ١ هيضتقيو ماقمل ١ هيضتقي ام بسح كلذو ‘ حيجرتل ١ نم دب ال

 ثيدحلا بتكو ثميركلا نآرقلا دعب ،اهيلع تدمتعا يتلا رداصملا مهأ امأ

 :اهمهأو ‘ةيراضحو ةيخيراتو ،ةيداصتقاو ؤةيهقف بتك يهف فيرشلا يوبنلا

 ةيهقفلا بتكلا :آلوأ

 وهو “(ه ٥٧٠ ) ت ثيدنكلا هللا دبع نب دمحأل :فنصملا باتك ١(

 هقفو يضابإلا بهذملا هقف لوانتي (عوبطم) يعوسوم يعقف باتك
 .ًاعزج ( ٤٢ ) يق عقيو يرهاظلا هقفلاو ،ةعبرألا ةينسلا بهاذملا

 (عوبطم) ( م ١٠ / ھ ٤ ق ) ةكرب نبا دمحم يبأ هفلؤمل :عماجلا باتك ٢(

 .هعورفو هقفلا لوصأ يف وهو ©نيدلجم يف
 ٣( ت شيفطأ فسوي نب دمحم هفلؤمو :ليلعلا ءافشو لينلا حرش )١٣٢٣٢

 /ه ١٩١٤ يف عقي (عوبطم) (م ) ١٧ ( بهاذملا هقف لوانتيو دلجم
 .يضابإلا بهذملا بناجب يكلاملا بهذملا هقف اميس ال ةيمالسلا

 مضيو ثدحاو دلجم ( عوبطم) ليلخ يبأ مامإلا ةبوجأ نم :ليلجلا حتف ٤(

 ١٣٧٣ ) ت ىييلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ةبوجأو لئاسر نم ةعومجع

 .(م ١٩٥٤ /ه
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 : .-< ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا -و :

 ةيداصتقالا بتكلا :ايناث

 ١( ت مالس نب مساق ديبع يبأل :لاومألا باتك ) ٢٢٤ ھ / ٨٢٨ م (
 باتكلا زكر دقو مالسإلا ىف لاملا تيب نيوكتو ةأشن لوانتي باتكلاو

 .مسقي ال ًافقو اهلعج نم باطخلا نب رمع هآر امو ثداوسلا يضارأ ىلع

 يقأت يلا لايجأللو راصنألاو نيرجاهملا ءانبأل ارمتسم ًائيف نوكتل

 .مهدعب

 ‘(م ٢٩٨ /ه ١٨٢ ) ت ميهاربإ نب بوقعي “فسوي يبأل :جارخلا باتك ٢(

 فلؤملا هيف بيجي ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلل هفلؤم هعضو دقو

 داوسلا يضارأو ،ةماع ةفصب جارخلا يضارأ لوح ةفيلخلا تالؤاست ىلع

 ةسايسلاب قلعتت ىرخأ رومأ عم ءاهلايح يعرشلا مكحلاو ،ةصاخ ةفصب
 .ةيعرشلا

 ت “ثيدرواملا بيبح نب دمحم نب ىلع هفلؤمو :ةيناطلسلا ماكحألا ٢)

 قايس يف كلاملا تيب لاومأ لوانتي باتكلاو (م٨٥٠١ / ھ٠٥٤)

 .ةيعرشلا ةسايسلا

 يف ثحبيو 6(رصاعم) سيرلا ءايض دمحم هفلؤم :ةيلاملا مظنلاو جارخلا (
 .ةيمالسإلا ةلودلا يف جارخلاو ،ةيلاملا مظنلا

 .(م ١٩١٤ /ه ١٢٢٦ ) ىملاسلا ديمح نب هللا دبع هفلؤمل :نايعألا ةفحت ١(

  ر
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 -.. ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُع يف لاملا تيب لوصأ . 2 .

 ت قيزر نب دمحم نب ديمحل :نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا ٢)

 .ىلهاجلا اهدهع ذنم نامُغ خيرات لوانتيو 6( م ١٨٧١٤ /ه )١٦٩٠

 دهع ذنم ديعسوبلا ةلود خيرات ىلع ازكرم ( ھ ١٢٦٧٢ ) ةنس ىحو

 هفلؤم هيف لوانتيو ‘ىملاسلا هنلا دبع نب دمحم هفلؤمل :نايعألا ةضهن ٢(

 نم يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يصورخلا دشار نب ملاس نيمامإلا خيرات

 مجارت عم ( م ١٩٥٤ / ھ ١٣٧٣ ) ىتحو ( م ١٩١٣ / ھ ) ١٣٣١

 .ةرتفلا هذه ءاملع ضعبل

 ةيراضحلا بتكلا :اعبار

 عقيو (رصاعم ) يبلش دمحأ روتكدلل :ةيمالسإلا ةراضحلا ةعوسوم - ١

 .ةيمالسإلا ةراضحلا بناوج لوانتيو ثءازجأ ةرشع يف باتكلا

 .ةساردلا هذه يف اهيلع دامتعالا ناك يتلا عجارملاو رداصملا مهأ يه هذه

 ثحبلاب ةقلعتملا تامولعملا نوك يف ةنماك رداصملا هذه يف ةبوعصلا تناكو

 .كانهو انه ةرثانتمو ةقرفتم

 ةينآرقلا تايآلا داريإ دنع تدمتعا دق يننأ وه هيلإ هيبنتلا يغبني امم هنأ ىلع

 ،دوجنلا يبأ نب مصاع نع ناميلس نب صفح ةءارق ىلع ثحبلا هذه ايانث يف

 .يرعلا قرشملا يف ةلمعتسملا ةءارقلا يهو

 .ةمتاخو لوصف ةثالث ف ةمدقملا هذه دعب ثحبلا ةطخ تءاج دقو

   رس !١٠ . .-- ٢ ١
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 :  . 2ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ٠ :وك .- ٢ . ٠ : . ه ٠

 تايصوصخلاو قايسلا ‘ديعسوبلا ةلود :لوألا لصفلا

 :اٹشح ابم ةث الث هيفو

 . نامعل ًايف ارغج افصو نمضتيو ؤي ديهمت ثحبم وهو : لوأل ١ ثحبملا

 فالتخالا ثيح نم ةيبرعيلا ةلودلا خيرات لوانتي وهف :يناخلا ثحبملا امأ

 .ديعسوبلا ةلود مايقل تدهم ةلاح كلذ رابتعاب اهتياهن مث اهتمئأب لح يذلا

 نب دمحأ مامإلا نم اءدب ‘ديعسوبلا ةلود مايق نع ثدحتي :ثلانلا ثحبملاو

 .ةيراضحلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ديعسوبلا ةلود صئاصخو 6هلامعأو ديعس

  

 



= 

 ؟ 29
 ..- :٢٠ے ح ٦١

 سح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُغ يف لاملا تيب لوصأ -: ِ - ح 2 : . ه ., - ٩ . . ٨

 نامع يف لاملا تيب لوصأ :يناثلا لصفلا

 يف لاملا تيب ةأشن ضرعتسل :لوألا ثحبملا :ثحابم ةثالث ىلع لمتشيو

 .نامع يف لاملا تيب ةأشن مث مالسإلا

 ثحبملا امأ .لاملا تيب لوصأ عاونأو لاملا تيب يف بصت يلا دفاورلاو

 .نامع يف لاملا تيب لوصأ اهنم تنوكت يتلا قرطلا نع ثدحتيف :ينانلا

 نامع يف لاملا تيب لوصأ مهأ نم يه يتلا فاوصلا شقاني :ثلاثلا ثحبملاو

 .اهءازإ يعرشلا مكحلا نيبيو اهماسقأو

 لاملا تيب لوصأل يراضحلا رنألا :ثلاثلا لصفلا

 :ثحابم ةتالث هيفو

 ةينآرقلا سرادملاو دجاسملل ام نيبيو ثيوبرتلا رثألا نع :لوألا ثحبملا

 مولعو ةيعرشلا مولعلا سيردت كلذكو يناملا عمتجملا يف يوبرت رثأ نم

 .مولعلا رئاس نم اهريغو ةيبرعلا

 ليومت ثيح نم لاملا تيبل يداصتقالا رثألا لوانتيف :يناخلا ثحبملا امأ

 نم ةعومجمل لمع صرف داجيإو ثةماعلا تاجاحلا عابشإل ةلودلا ةنيزخ

 هرثأ لاملا تيبل ناك امك ،لاتعو نيفظومو ثةلودلا يف نيلوؤسمك ثسانلا

 نم ثيعامتجالا رثألا لوانتي وهف :ثلاثلا ثحيملاو ‘يئاذغلا نمألا ريفوت يف
 ءامعز فيلأت يف هرثأ هل ناك امك ©نيجاتحملاو ءارقفلا نع ةاناعملا عفر ثيح
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 .: ةجح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصا در

  

 راثآلا نم كلذ ريغ ىلإ ةماعلا قفارملا حالصإو ءاطعو ةفايض لئابقلا

 .يعامتجالاو يركفلا نامغ خيرات يف ةيراضحلا
 ثفاتوألاو لاملا تيب ىفيظو نيب قرفلا ىلإ ةراشإلا ةمتاخلا تنمضت دقو

 امل يهف فاقوألا امأ ،ةلودلل ةماعلا تاكلتمملا نم وه لاملا تيب نأ رابتعاب

 وه يذلاك ةيمالسإلا ةايحلا يف ازراب ايراضح ًارثأ فاقوألل نأو ؤهل تفقو

 .رثكأ لب لاملا تيبل

 وهف اهقح عوضوملا تيفو دق ينأ يعدأ الو ،ةساردلا هذه يف يل رسيت ام اذه

 .ليلحتلاو ثحبلا نم ديزم ىلإ ةجاحب كش الو

 ةمألل ايراضح ادعب فيضي فوس ثحبلا اذه نإ لوقلا عيطتسا يننأ ديب

 يف ىلجتي دعبلا كلذ ‘ةصاخ ةفصب ةينامعلا ةمأللو ثةماع ةفصب ةيمالسالا

 لوصألا هذه ىلع ةظفاحملاو ظافتحالا ىلع اهتطلسو ةينامعلا ةركاذلا ةردق

 ىلإ ديعي اذه نأ كش الو ثةيمالسإلا ةيخيراتلا نورقلا ربع نايعألاو
 رمألا اذه عم لماعتلا نم ةمألا هذه فلس هيلع ناك ام ةيمالسإلا ةينهذلا

 يضارأ نم اهريغو ماشلاو رصم يضارأو ،قارعلا يف داوسلا يضارأ ربع
 .ًاحلص وأ ةونع تحتف يتلا نادلبلا

 ةسسؤم ثلاملا تيب ةسسؤم نأ وه ‘عوضوملا اذهب ةطبترملا ةيلاكشإلا لعلو

 يف يلاملا ماظنلا اهاسرأ ثيح ؛مالسإلا روهظ تقفار ,ةقيرع ةيراضح
 ةددعتم فئاظو تاذ يهو ثهيف يراضحلا هجوتلا اهروطو ؛مالسإلا

   ب
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 ىلع ةرداق يه لهف ‘عمتجملا ىلإ اهمتقت لازت الو اهتمدق ةلصاوتم تازجنمو

 يذلا رصعلا بكاوتل ريوطتلا ىلإ ةجاحب يه لهو ؟ءاطعلاو رارمتسالا
 ؟هشيعن

 دمحلا نأ اناوعد رخآو ؤهبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو

 ،©‘نيملاعلا بر هلل

 يبايسلا دوعس نب دمحأ
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 :: ةكن> ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ :ا

 ع

 لو الا لصفل ١

 تايصوصخلاو قايسلا :ديعسوبلا ةلود

 ديهمت : لوأل ا ثحبملا

 ديعسوبلا ةلود مايق يلإ تدأ ىلا لماوعلا :يناثلا ثحبملا

 ديعسوبلا ةلود مايق :ثلاثلا ثحيملا
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 لوألا ثحبملا

 ديهمد

 ثيح «ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم يقرشلا يبونجلا ءزجلا يف نام ةنطلس عقت
 ةةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ابرغو ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ًابونج اهدحي
 دادتما وه يذلا نامع جيلخ ًاقرشو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود الامشو

 ."يدنهلا طيحملل دادتما وه برعلا رحبو ‘برعلا رحبل

 -تاينالحلا رزجو ،هريصم ةريزج لثم رزجلا نم ددع ةينامعلا ضرألا عبتيو
 اهنمو نامع جيلخ يف يه ام اهنم رزجلا نم اهريغو ىاهتانبو همالس ةريزجو

 .برعلا رحب يف يتلا كلت

 عبطلاب اهنإف ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش يف ةعقاو نامع نوكل ًارظنو
 سأر ةقطنم لثمت ثيح ريبكلا يبرعلا نطولا قرش ىصقأ يف عقت ةعيبطلاو
 ةريزجلا هبشل ةيقرشلا ةهجلا نم بارت ةرذ ىصقأ (روص) ةيالول ةعباتلا دحلا

 "ةماع ةفصب يبرعلا نطولاو ‘ةصاخ ةيبرعلا

 .ناميع ةنطلسب مالعإلا ةرازو () ص )٨٨(« نايع ١(

 .مالعإلا ةرازو \(٢٢٣)ص )٩٢(، نايع ٢(

٩ ١ ١ ٩ ___ 
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 ةرازو جهانمل ايفارغجلا تاررقم نإف ،نامُع ةحاسم ىلع فرعتلا اندرأ ام اذإو

 رتموليك فلأ رشع ينثاو ةئامثالثب اهددحت ةنطلسلاب ميلعتلاو ةيبرتلا

 "عيرم

 اهطيرش غلبي ذإ ةديج ةحاسم اهنم نامع لتحتف ةيرحبلا عوطاوشلا امأ

 يف كلانهو انه ةرثانتملا رزجلا عمطاوش ريغ رتموليك ةئامعبسو فلأ يلحاسلا

 .ركذلا ةفنآلا رزجلا اهنمو هنامُع جيلخو برعلا رحب

 :اهمهأ ةيلبج لسالس نامُجب نوكتت امك

 يهو الامش لابجلا سوؤر نم دتمت ىتلا يبرغلا رجحلا لابج ةلسلس ه

 جيلخلا ةباوب زمره قيضم ىلع ةعقاولا مدنسم سأرب ةفورعملا
 دنع يهتنتو ثةيملاعلا ةيطفنلا قوسلل ماهلا يويحلا نايرشلاو ٠ييرعلا
 لبجلا ةقطنم ةيلبجلا ةلسلسلا هذه مضتو ابونج لئامس ةيالو

 .رحبلا حطس نع رتم فالآ ةثالث هعافترا غلبي يذلا رضخألا
 ىتحو الامش طقسم نم دتمت يهو يقرشلا رجحلا لابج ةلسلس

 .ًابونج روص ةنيدم

 .نامع ةنطلسب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو )١٢(، ص "يدادعالا ثلاثلا فصلل ةينطولا ةيبرتلا ١(

 )٢٢(. ص )٩٢(6 نايع ٢(

 - ٢ ه --
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 قحو ثاقرش تاينالحلا رزج ةلابق نم دتمتو ثرافظ لابج ةلسلس ه

 ىلع ةلسلسلا هذه لمشتو ابرغ ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا دودح
 .'ايرغ رمقلا لبجو ثًاطسو ىرقلا لبجو اقرش ناحمس لبج

 نوكتت ثيح ىهايملاب رابآلاو جالفألا يذغت ىتلا ةيدوألا نم ديدعلا ناممبو

 .راجشألاو ليخنلا تاحاو اهب يتلا نادلبلاو ىرقلا اهفافض ىلع

 "نيفلح يداو ؛مادنع يداو ،يزجلا يداو ،لئامس يداو ةيدوألا هذه مهأو
 ."ةريبكلا ةيدوألا نم اهريغو "قاتسرلا يداوو ،هوبلك يداو ؤهقيض يداو

 .ةلالصو "يميربلاو ©راحصو 6ىوزنو "طقسم يهف ةينامعلا ندملا مهأ امأ

 ‘توكلضو ثيربعو ثقاتسرلاو “‘بصخو ءابدو ثلئامسو ىاربإو ثروصو

 ‘ةيلحاس لوهس نيب ةعونتم ةينامعلا سيراضتلا نإف مومعلا ىلعو ‘طابرمو

 هذه للختتو ثةيلمر نابثكو فةيوارحص قطانمو ىةيلبج لسالسو

 تاحاو لكشت ىلا نادلبلاو ىرقلا اهفافض ىلع نوكتت ةيدوأ سيراضتلا
 .تاعورزملا رئاسو راجشألاو ليخنلا نم ءارضخ
 العلا نب ورمع وبأ يوغللا ملاعلا هيقل يذلا ينامعلا لجرلا كلذ قدصو
 ربتعت تاملكب ينامعلا هباجأف كدالب يل فص :هل الئاق هدالب نع هلأسف

 ١ ) سفن ١ ص . ردصمل ( ٣٢ ) .

 ٢( نامع )٨٨( ص)٢٠(.
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 ب- ديعسوبل اةلود دهع ف ير اضحلا اهرثأ او نامع ف لاملا تيب لوص أ - . -

 لبجو ‘حصحص ءاضفو ثحيفأ فيس) :هلوق يهو يبرعلا ملكلا عماوج نم

 '‘( حيصأ لمرو ‘حدلص
 لاصتالا اهلهأ عاطتسا ثيح ؤةصاخ ةيمهأ نامحل عقوملا اذه ىطعأ دقلو
 مهروضحو ادوهشم مهدوجو ناك دقف ثرحبلا قيرط نع يجر اخا ملاعلاب

 .ايسآ بونج يفو ايقيرفأ قرش يف ًادوهعم
 هيدي ًادام ،بونجحلا ىلإ لبقملا لجرلا هبشيل ًالاصتاو اعقوم نامع عضو نإ
 بونج ىلإ لصت ىرسيلا ديلا امنيب “يقيرفألا قرشلا لصت ىنميلا هديب اذإف
 .ايسآ قرش

 ةيمهألا هذهل دجن تالحرلاو ايفارغجلا بتك تاحفص انبلق ام اذإ اننأ ىلع
 اهلهأب ةرماع اهتاذب ةلقتسم اهنأب الئاق يسيردإلا اهركذيف ركذ اميأو ًاركذ

 ."بنعلاو نيتلاو نامرلاو كزوملا نم ةيمورجلا هكاوفلاو لخنلا ةريثك يهو
 امهب داصيو “ناترماع امهنأب لاقو تاهلقو روص ةينامحملا ندملا نم ركذو

 اهنع لاق - ةروهشملا ةيناملا ةنيدملا - راحص ةنيدمل هركذ دنعو هؤلؤللا
 ةنس لك يف اهدصقيو .اثيدحو ًاميدق الاومأ اهرثكأو نامع ندم مدقأ اهنأب
 'نميلا عئاضب عيمج بلجي اهيلإو ‘مهددع ىصحب ال ام دالبلا راجت نم
 ‘ةحبرم مهرجاتمو ؤةعساو اهلهأ لاوحأو ثتاراجتلا عاونأب اهنم زهجتيو

 نب هللادبع ، رظناو )٣١(\ ص ،(١ج) .ةنابإلا .يراحصلا يتبوملا ملسم نب ةملس ،يتبوعلا ١(
 .(١٦١)الص .١ج نايعألا ةفحت .ديح

.)١٥٥( 
 ص ث ١ج .قافألا قارتخا ف قاتشملا ةهزن .يسيردالا
(٢ 

  بس
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 رامثلا نم ريثكو لجرفسلاو نامرلاو زوملا هكاوفلا نمو كريثك لخن اهبو
 ميدق يف اهنم رفاست نيصلا بكارم نإ ًاضيأ اهنع لاقو ةبيطلا ةبيجعلا
 .)نامزلا

 اهنأبو كاهلهأب ةلقتسمو ةحسف ميلاقأ تاذ اهنأب اهفصيف لقوح نبا امأ

 ىصحي ال ام ةراجتلا نم اهب ىلا راحص اهتبصق نإ لاقو ثلخنلا ةريثك

 داكي الو لام اهرثكأو نامعب ةنيدم رمعأ اهنأب راحص نع لاقو "ةرث
 رثكأ ةنيدم مالسإلا دالب عيمجب (يبرعلا جيلخلا) سراف رحب طش ىلع فرعي
 .راحص نم الامو ةرامع

 ةريثك اهنأو &رحبلا لحاس ىلع ةنيصح ةنيدم اهنأب "نامع يركبلا فصيو

 هيلع رذعت نم) لاثمألا يفو :لاقو هكاوفلا نم بورضو نيتاسبلاو لخنلا

 ."( نامعب هيلعف قزرلا

 اهندم نم ركذو ،نامرلاو زوملاو لخنلا ةريثك اهنأب هوبرلا خيش اهنع لوقيو
 .ا الهبو ‘ىوزنو حنمو :مدأو طقسمو تاهلق ثراحص

 ١) ص ردصملا سفن )١٥٦(.۔

 ٢( ص ،ضرألا ةروص ،يبيصنلا لقوح نب مساقلا وبأ )٤٤(.

 يركبلا ديبع يأل كلايلاو كلاسملا باتك نم ذوخأم برعلا ةريزج \فسوي هللا دبع ،مينغلا ٣

 )٢٧(. ص

   ر٢"_ا _ [
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 دنسلا نم نفسلا ىسرم اهب ةيلبج ةنيدم اهنأب غنامغ نع يدنشقلقلا لاقو

 ."اهنم لجأ ةنيدم (يرعلا جيلخلا) سراف رحب ىلع سيلو ،جنزلاو دنهلاو
 ‘تيفحو ‘كنضو ثرسلاو ،راحص اهنأب نامغ ندم ركذيف ؤيسدقملا امأ

 لاقو “طقسمو ،ةعلقلاو يميربلاو ثايسبو ‘دمسو ثابدو “ىوزنو ‘تولسو

 ‘اهنم لجأ دلب مويلا نيصلا رحب ىلع سيل ؤنامُع ةبصق يه) راحص نع

 نم ىرسأ ،تاريخو هكاوفو رامثو راسي وذ ٠هزن بيط نسح لهآ رماعو
 نم مهرود ثرحبلا ىلع ةدتمم ،ةفيرظ ةدلبو ؤةبيجع قاوسأ ثءاعنصو ديبز
 يف ةليوط ةنسح ةرانم هل رحبلا ىلع عماجلاو ‘ةسيفن ةقهاش ،جاسلاو رجآلا
 ءيش لك نم ةعس يف مهو ثةولح ةانقو ؤةيبيذع رابآ مهلو قاوسألا رخآ

 ."؛نميلا ةثوغمو ،قارعلاو قرشلا ةنازخو “نيصلا زيلهدو

 :يه ماسقأ ةثالث ايندلا نأب ،( م )٨٢١ ت يعمصألا لوق ينادمهلا درويو

 .ںفاريسو ثةَلبألا ،نامغ

 ربلا بئاجع يف رهدلا ةبخن ،هوبرلا خيشب فورعملا بلاط يآ نب دمحم .يقشمدلا يراصنالا ) ١

 ) )٨٧ ٢ رص .رحبلاو

 ٥. ص )٥٣(.
 ج ءاشنالا ةعاتص ف ىشعألا حبص .يلع نب دمحأ سابعلا وبآ .يدنشقلقلا
(٢ 

.)٨٧( 
 ص ،ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ .يراشبلاب فورعملا يعفاشلا دمحح .يسدقملا
(٣ 

 ٤( رعشلاو ةغللاب ملعلا ةمئأ دحأو ؤبرعلا ةيوار رعمصالا ديعس وبأ بيرق نب كلملا دبع

 ةرصبلاب هتافوو هدلومو ،نادلبلاو ) ٢١٦٢ ص ،٤ج ٬مالعألا .يلكرزلاو ( ه )١٦١٢(.

__ 
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 نامغ ىلإ برعلا ةبرت نأب هلوق سرفلا كولم نم وهو ريشدرأ نع لقنيو

 '؛ضرألا ةوفص يه ناركمو

 عقوم ةيمهأ نع ءابدألاو نيخرؤملاو "نييفارغجلاو ةلاحرلا لاوقأ يه كلت

 .تابيطو عفانمو تاكربو تاريخ نم اهب امو ،يفارغجلا نامع

 ةيفارغجلا ملاعلا ةطيرخ ىلع ةريبك ةيمهأ نم نامعل ناك ام اهنم جتنتسن

 .ةيخيراتلاو ةيداصتقالاو

 نإ لوقي نم مهنمف - نامع ةيمست يأ - ةيمستلا ببس يف فالتخا كانهو

 هل لاقي برأمب مه داو ىلع تناك مهلزانم نأل نام اهتمس دزألا ءالؤه

 ليلخ ميهاربإ نب ناثفي نب ايحي نب ناطحق نب نامعب تيمس ليقو !نامع

 نأ ىلع ،ناطحق نب برعي يخأ ،}ناطحق نب نامعب تيمس ليقو "!نمحرلا

 :اهنم ىرخأ ءامسأ ناممل

 ١( ص "نادلبلا باتك رصتخم 6هيقفلا نب دمحم نب دمحأ ،يناذملا )١٨٩(۔

 ٢( ص ردصملا سفن )١٨٤(.

 ٣( ص 0 ٢ج ،باسنألا ،يبتوعلا )٢٠٥(« ص ،©١ج {ةفحنلا يملاسلا )١(.

 ٤( ص ،٤ج نادلبلا مجعم ‘توقاي "يومحلا )١٥١٠(.

 ٥( ص "قباسلا ردصملا ،يملاسلا )٧١(.

٢٥ 
 ال .
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 ."هبرعلا ليقو ،مسال ا اذهب اهومس سرفلا نإ لاقيو ثنوزم

٠٦١١ . 
 1

 )امح

 نامع اومكح نيذلا نويرموسلا اهيلع اهقلطا ةيمستلا هذهو ثناجع

 ."نيرهنلا نيب ام دالبو

 نيينامعلا ءارعشلا ضعب ناسل ىلع ةيمستلا هذه تدرو دقو ثنامممن

 "دمحم نب دادم :لوقي

 ينافجأ رهسأو يضمغ ىضنف اضأ ناممن ضرأ نم حال قربل تقرا

 :() ينالهبلا ملسم وبأ لوقيو

 ناجشاب نيضق بابلاب تظشف نام ءايفأ نكس نم ًارطو تضق

 ١( ص ،قباسلا ردصملا ،يبتوعلا )٢٠٥( ص "قباسلا ردصملا ،يملاسلا رظناو )١(۔

 ٢( ص .خيراتلا يف نايع "نيثحابلا نم ةعومجم )٦٩(، .نامع ةنطلس ،مالعإلا ةرازو

 يف شاع . ارعاش ًاهيقف ًالاع ناك ،ناهيعب ىوزن ةنيدم نم ىبعانلا ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم ٣)

 )٢٤(. ص .٢ج ،نايعألا فاحتإ دومح ني فيس ىشاطبلا يرجهلا عساتلا نرقلا

 ؛ايع نم مرحم يداو ةقطنم يف دلو «ملسم وبأ .يحاورلا ينالهبلا ميدع نب ملاس نب رصان وه ٤(
 ثر مث ايضاق اهب لمع .ةيق۔رشلا ايقيرفأب رابجنز ىلإ لقتنا ه ١٢٧٧ ليقو ١٦٧٣ ةنس

 يف ةيبهولا ةديقعلاو ،هقفلا يف رهوجلا راثن ،هتافلؤم نم ه ١٣٣٩ رفص ٢ يف يفوت ءءاضقلل
 لغتشا هنأ ايك ارعش ناوبد هل ءةيوبنلا ةريسلا يف يدمحملا رونلاو .ةيدمحملا ةأشنلاو ،ديحوتلا

 .ثحابلا ملقب ةمدقم رهوجلا راثن "ينالهبلا ملسم وبأ حاجنلا ةفيحص ردصأف ةفاحصلاب

_ 
_] ٢٦ ( 
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 يناثلا ثحيملا

 ديعسوبلا ةلود مايق ىلإ تدأ يتلا لماوعلا

 :نابلطم هيفو

 ةبراعيلا فالتخا :لوألا بلطملا

 ةبراعيلا ةلود ةياهن :يناثلا بلطملا



 _ت ,ةكح> ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع ىف لاملا تيب لوصأ حي ن
- « : : 

 ةبراعيلا فالتخا :لوألا بلطملا

 ه ١١٢٧ ماع ةمامإلل يبرعيلا دجام نب ناطلس نب أنهمل ميدقتل ناك

 ۔هماوعو سانلا ةماع نأ كلذو ثةبراعيلا ةلود يف ةمزألا ةيادب م ٩

 تولب نود ًاريغص لزي مل وه يذلا يناغلا ناطلس نب فيس ةمامإ يف نوبغار

 زوكي نأ حلصي ال رمعلا نم ىوتسملا اذه ىلع اصخش نأ بير الو هلحلا

 ةمامإلا يهو ‘ةالصلل امامإ نوكي نأ حلصي ال لب كةمامإلاب ةعيبلل الحم

 نأ اوثبل ام ةماعلا كعنلوأ نأ ريغ ،ىربكلا ةمامإلل حلصي فيكف 6ىرغصلا

 هتيلهأ مدعو هنس رغص اوكردأ مهنأ ديب امامإ ناطلس نب فيس اومدقو اوراث

 فيس مع نبا وهو "ناطلس نب برعلب نب برعي اولعج كلذل ڵًاعرش ةمامإلل

 مهعمو ةبراعيلا نم ةمكاحلا ةرسألا دارفأ ءوجل نأ رهاظلاو 0" هرمأب ًامئاق

 الو ،ةثارو رمألا اذه نأ مهنم ًانظ ةسرامملا نم عونلا اذه ىلإ "سانلا ةماع

 هنم للست يذلا يبرعيلا برعلا يبأ نب كلام دالوأ تيب نم جرخي نأ يغبني

 مامالا ىحو دشرم نب رصان مامإلا نم ًاعدب نوقباسلا ةبراعيلا ةمئألا

 نب فيس ةمامإب ثبشتلا ىلإ مهعفد يذلا رمألا يناغلا فيس نب ناطلس

 .يناغلا ناطلس

 بيسح ديجملا دبع قيقحت اةمغلا فشك نم سبتقملا نايع خيرات اديعس نب ناحرس ،يوكزاألا ١(

 )١١٥(. ص ٢ج ةفحتلا ،يملاسلا رظناو ١١( ٢٣)ص ،يسيقلا

_ ٨ 
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 تنك -. ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصا .رم

 حولت تذخأ نتفلا رداوبو ايعامتجاو اينيد دقعملاو كئاشلا عضولا اذه ءازإ
 يضاق ىأر ثينامعلا عراشلا هاوفأ ىلع اهتحار مشت تذخأ لب قفألا يف

 نأ يأرلاو لضفلا لهأو ءاملعلا نم هعم نمو نيدلا يف عجرملاو نيملسملا

 فيس نم ةبسانمو ةيلهأ رثكأ هرابتعاب برعلب نب برعيل ةمامإلا اودقعي
 .بستكاو لعف امم هوباتتسا نأ دعب

 اوذخأف مهعماطمو مهحلاصم مهل نيذلا نيرخآلا بجعي مل فرصتلا نأ ريغ

 يكل ناطلس نب فيس لاخ وه يذلا رصان نب برعي نوضهنتسيو نوريثتسي

 ."فيس رمأب وه موقيو برعلب نب برعي مامإلا نم رمألا لتسي

 نأ ًايعدم برعلب نب برعي مامإلا ىلع جرخ رصان نب برعي نأ دجن اذكهو

 صلختساو ،رمألا ىلع ىلوتساو "ناطلس نب فيس رمأب مايقلا لجأل هجورخ
 مل عضولا نكل ثبرعلب نب برعي مامإلا ةضبق نم لقاعملاو نوصحلا ضعب

 دمحم مهتمدقم يفو لئابقلا ءامعز ضعب دمع دقف رصان نب برعيل بتتسي

 برعلب نب برعي مامإلا ةرصانم ىلإ "ل ھ ١١٤٠١ ت يرفاغلا رصان نب

 ۔ ۔٫

 ١( ص ردصملا سفن يوكزألا )١١٤( ص ردصملا سفن 6يلايسلا )١١٧١(.

 ءايعز دحأ ،نايع نم رفاغ ينب يداوب ينس ةيرق نم سيرفاغلا ةثمر نب رماع نب رصان نب دمحم ٢(

 همصخ عم ةريرم ابرح ضاخ نايع ي يلبقلا ماسقنالا يف يرفاغلا حانجلا سيئر ربتعي لئابقلا

 ةنس ًاليتق يفوت ۔ يلبقلا ماسقنالا يف يئانهلا بناجلا سيئر ربتعي يذلا ىئانهلا كرابم نب فلخ
 .( ١٢٣٤ -١٤٠ ) ص ©٢ج 6نايعألا ةفحت ،ىملاسلا ه ١٠
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 _ -ةتةوحح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرث او نامع يف لاملا تيب لوصأ :رجت

 فنآلا يلبقلا ميعزلا ةلماعم ءاسأ يذلا رصان نب برعي دض هبناجب فوقولاو

 .'قاتسرلا يف هلباق امدنع ركذلا

 ةجيتنو .م ١٧٦٢ سرام ٢ - ه ١١٣٥ ةنسل ةرخآلا ىدامج نم رشع

 ايهت دقف ضعبل مهضعب ةبر احمو 0 مهنيب اميف ةيبرعيلا ةرس ل ا فالتخال

 نب برعي لاقتعاب موقي نأو «عضولا ىلع يلوتسي نأ يرفاغلا رصان نب دمحل

 هنع بئانو ،ريغصلا ناطلس نب فيس رمأب مئاق هنأب رخآلا وه ايعدم رصان

 ."ةمامإلا يف

 ثادحألا هيجوت ق لئابقلا ءامعز ةوقو ةلودلا فعض كلذ نم جت ةنتسنو

 .ةيراجلا

 لازي ال يذلا ناطلس نب فيس مساب رمألا ىلع يرفاغلا ءاليتسا دعبو

 يذلا "يئانلا كرابم نب فلخ وه رخآ يلبق ميعز رهظ ملحلا غلبي مل اريغص

 .اهيف ةداوه ال ءاوعش ًابرح هيلع ماقأو رصان نب دمحم ةمواقم ف ذخا

 .( ١٢٠ )ص "قباسلا ردصملا ءيملاسلا ١(

 ٢) )ص ردصملا سفن ١٦٢٤ (.

 دلب يف روبنعلا نصح ىلإ ةبسن يروبنعلا هل لاقيو ،ريصقلا بقلي 6يئانهلا كرابم نب فلخ وه ٢(
 ابرح ضاخ ،نامع يف يلبقلا ماسقنالا يف يوانلا بناجلا سيئر ربتعي ،قاتسرلا لايعأ نم لشولا

 .( ١٣١ _ .١٤ )ص . ٢ج نايعألا ةفحت ،يرفاغلا رصان نب دمحم همصخ عم ةريرم

_ ) ٢.٠ [ 
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 نكم ىذلا رمألا ،لئابقلا نم ةعومجم نيبراحملا نم دحاو لك ىلإ تزاحناو

 ناتيلبقلا ناتلتكلا ترهظو ،ةذفنتمو ةعساو ةيلبق تاماعز روهظ نم

 تزاحنا يلا لئابقلا نأ كلذو هةيوانهلاو ةيرفاغلا امهو نام يف ناتفورعللا
 ىلإ تزاحنا يلا لئابقلاو كةيوانهلاب تيمس هعم تلتاقو يئانهلا فلخ ىلإ

 رصان نب دمحمل اهيف نيبصعتملا نإف) ةيرفاغلاب تيمس يرفاغلا دمحم

 اومس يئانهلا كرابم نب فلخل نيبصعتملاو ةيرفاغلاب اومس يرفاغلا

 .("هةيوانهاب

 ًارشو ءالب ماسقنالا اذه ناكو نيتعومجملا نيتاه ىلإ ًايلبق نامع تقرتفاو
 كلد ذنم اضعب اهضعب براحي لئابقلا تذخأ دقف ،نامع ىلع ًاريطتسم

 .ضيغبلا ىلبقلا ماسقنالا نم ساسألا اذه ىلع نيحلا

 حبصأ هنأو هحلاصل ليمت تذخأ ةبلغلا نأ يرفاغلا ميعزلا ىأر نأ دعبو

 مايقلا نع هءافعإو ،رمألا لازتعا دارأ نامع نم ةعساو ءازجأ ىلع ارطيسم

 لهأو لئابقلا ءاسؤر ىلإ لسرأو ىوزن ىلا لصوو ثريغصلا مامإلا نوؤشب
 نأ مهنم بلطف ةريثك عومج هيلإ تعمتجاف اهقرشو نامع برغ نم ملعلا
 فيس عم اودارأ نم اوميقي نأو ءنيملسملا رومأبو برحلاب ةماقإلا نم رمي

 ."مهيلإ رذتعاو ناطلس نب

 ١) ص قباسلا ردصملا ،ىملاسلا )١٢٥(.

 ٢) ص ردصملا سفن )١٣٤(.
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 _+نزوح> ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -ت د

 ةمامإلاب عيابي يكل رصان نب دمحم نم ةليح رمآلا نوكي نأ ديعبب سيلو
 نأ دعبو ‘ةرطيسلا هل تراصو هموصخ دض تاراصتنالا زرحأ نأ دعب

 :املع نأ امك ،هريغ اومدق مه نإ هماقتنا نم مهتيشخو سانلا فوخ ظحال
 ةحلصم ةمامإلل هميدقت يف اوأر دقعلاو لحلا باحصأو لضفلا لهأو نيدلا
 اذإ دشا ةروصب حتفنت امير يتلا رشلا باوبأل ادسو نتفلا نيكست نم ةرهاظ
 مرحم نم عباسلا يف ةمامإلا هل اودقعو هورذعي مل كلذلو رخآ صخش مدق ام

 ايعرش ًامامإ يرفاغلا حبصأ كلذبو ؛م٥٢١٧١سرام ١٥ ۔ ھ ١٣٣٧ ةنس

 نومواقي اوذخأف ©ہهيديأ نم تلفأ رمألا نأ ةبراعيلا ضعب ىأر كانهو

 مل ةيهاو ةفيعض ةمواقم اهنكلو نكامألا ضعب ةمجاهمب يرفاغلا مامإلا
 .يرفاغلا مامإلا ةوق مامأ دومصلا عطتست

 عاطتسا هنكلو ،كانهو انه ةقرفتملا ةعطقتملا تاروغلا ضعب هدض تراث امك
 نم اهصلختسي يكل راحص ىلإ هجوت كلذ دعب ."اهيلع بلغتلاو اهدامخإ
 ةريبك اعومج هل عمجف راحص ىلإ ههجوتب يئانهلا همصخ ملعف ،هيئوانم يديأ
 يرفاغلا هجو يف فوقولل راحص ىلإ هجوتو هل ةيلاوملا لئابقلاو ةءانه ينب نم
 نيقيرفلا نيب تاشوانم تثدحو ءاهيلع ءاليتسالا نم هنيكمت مدعو
 ارخ كانهو راحص نصح مامأ هجول ًاهجو ايقتلا ىتح امايأ ترمتسا

 )١٣٥(. ص .قباسلا ردصملا ١(

 ٢) ص ردصملا سفن )١٣٦- ١٣٩ (.

  ۔ہ٦: رس
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 ھ ١١٤٠١ ةنس نابعش رهش علطم يف ثدحاو ن اكم ف ًاعم التق ثيح نيعيرص

 امهتياهن تناك يتلا "ةنتفلا يميعز ةياهن تناك اذكهو ‘م ١٧٢٨ سرام -

 .يناثلا بلطملا يف هنع ثدحتنس ام وهو كةيبرعيلا ةلودلا ةياهنب اناذيإ

 ١( الأزكوي٬ ص "قباسلا ردصملا )١٣٢(.

 >___حح (
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 ت نحن - ديعسوبلا ةلود دهع يف ير اضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا .. 2

 ةبراعيلا ةلود ةياهن :يناثلا بلطملا

 حبصا ثيح ؛ملحلا غلب دق ناطلس نب فيس ناك يئانملاو يرفاغلا ةافو دعب

 دقعلاو لحلا لهأ يأر ناك اذل مكاح مامإك مكحلا يلوتل ةيعرش ةيلهأ اذ

 نم هولمحف ثةمامإلا هيلع اودقعي نأ لئابقلا ءاسؤرو نيدلا ءاملع نم
 يف ةمامإلا هل اودقعو ىوزن ىلإ يرفاغلا مامإلا ةقفرب ناك ثيح راحص
 .ا م ١٧٢٨ سرام ١٢ -ه ١١٤٠ ةنس نابعش نم رشاعلا

 هيلع اهركنأ ادحأ ثدحأ ىتح ةليلق نينس ىوس هيلع ضمت مل هنأ ديب
 عم مجسنت ال ثادحألا كلت نأ اوأر نيذلا نايعألاو ءاهجولاو ءاملعلا

 ميدقتو ‘مكحلا نع هلزعو هعلخب اوماقف .ةيمالسإلا ةعيرشلا تاررقم

 مامإلا وهو ناطلس نب فيس نأ ريغ “"امامإ يبرعيلا ريمح نب برعلب

 ناتسشولب يف ناركم مكاحب دجنتساف ثعلخلا اذه نكحتسي مل عولخملا

 نم ءيش يأ لمع عطتست مل اهنكلو غشولبلا نم ةريغص ةقرفب هدجنأ يذلا
 نأ هاعد يذلا رمألا ،ةبلغلاو رهقلا ليبس ىلع هيلإ رمألا ةداعإو هذوفن ةيوقت

 دقو ثيسرافلا هاشلا نم ةناعتسالاو ةدجنلا ًابلاط سراف رطش ههجو يلوي
 هل تناك يذلاو سراف يف ةطلسلا ىلع هاش ردان دوجو بلطلا اذه فداص

« 

 ١( ص "قباسلا ردصملا ۔يلاسلا )١٤١(.

 ٢( ص ردصملا سفن )١٤١(،)١٤٣(.
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 -: :ة.- ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ :رت -
_ . 

 ةرطيسلاو ذوفنلا ةوالح قاذ نأ دعب اميس ال ،عسوتلاو ةرطيسلا يف عامطأ

 .(ناريل ) سرافل نارواجملا نارطقلا امهو “(١)نيرحبلاو ةرصبلا ىلع

 هدجن كلذل ،نامع ىلع ءاليتسالل ةحناس ةصرفلا بلطلا اذه يف دجو دقو

 ةريبك ةيسراف ةلمح لسرأف ثعولخملا ينامعلا مامإلا بلط ىل نأ ام ناعرس

 نامغ عاضخإ اهنطاب يفو “ناطلس نب فيسل ةرصن رمآلا رهاظ يف تناك

 .يسرافلا ذوفنلل

 مهنيب ةهجاوملا تثدحو عولخملا اهيلإ مضنا نامع ىلإ ةلمحلا لوصو دعبو

 'سرفلاو فيس حلاصل ةبلغلا تناكو ،ةرهاظلا ةقطنم يف برعلب مامإلا نيبو

 ةدحاولا ةينامعلا نادلبلا ىلع نولوتسي سرفلا ذخأو ؤبرعلب مامإلا مزهناو
 لهأ دض سرفلا امهلمعتسا نيتللا ةيشحولاو ةوسقلا نأ الإ ىرخألا ولت

 بوصنملا مامإلا نيب حلصلاب مايقلا ىلع نامُغ لهأ عامتجال ًابيس اتناك نامع

 دوعي يكل فيسل مكحلا نع برعلب مامإلا لزانتي نأ ىلع ،لوزعملا مامإلاو

 ةرطيسلا مامأ قيرطلا عطقو ءامدلا نم ديزمل انقح ديدج نم رمألا هيلإ

 هذهو 6ىرخأ ةهج نم ةرئادلا ةيلهألا برحلل ًاصيلقتو ،ةهج نم ةيسرافلا

 امم ،(هرنيدلا يف لضفلا لهأو ،ءاملعلا نود لئابقلا ءاسؤر نم تناك ةردابملا

 ص ىةينايعلا تاساردلا ةودن داصح اهروطتو اهتأشن ،ةيناهثعلا ةلودلا نسح قداص "يناودبع ١(

 )٥٦(.

 ٢( ص ،قباسلا ردصملا .يملاسلا )١٤٧(.

_- / ٣٦٢ | 
 ال .

  

  

 



 . ` ً . ٣ . . . % ٦

 - : :< - ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضح ا اهرثاو نامع ي لاملا تيب لوصا ےھت ::

 مكحلا داع اذكهو ثنيدلا ءاملع ذوفن لؤاضتو لئابقلا ءامعز ةوق ىلع لدي

 مهتنكم ةينطو ةدحو يف نامغ لهأ لمش كلذب عمتجاو كةيناث ةرم فيس ىلإ
 .نامُغ نم مهجارخإو سرفلا درط نم

 فرصتلا ءيسي ةيناث ةرم داع دقف ؤاليوط ثبلي مل ناطلس نب فيس نأ ريغ

 ةماعو لئابقلا ءاسؤرو ءاملعلا تجعزأ رومأ هنم تثدحو ‘مكحلا نوئش يف

 ناطلسل ةمامإلاب نيعيابم مكحلا نع هنولزعي مهلعج امم ،ءاوسلا ىلع سانلا

 رياربف ١٤ - ھ ١١٥٤ ةنس ةجحلا يذ نم عساتلا يف (ا)ييرعيلا دشرم نب

 .م ٦

 ،يدرتلاو فعضلا نم ةلاح يف ناك يذلا ةلودلل يلاملا عضولا نأ يأر يفو

 ةلودلا فعض يف ببسلا ناك يلاتلابو “فيس ىلع لكاشملا مقافتل ًاببس ناك

 نم هنإف ‘كلذ ىلإ قرطتت مل انيديأ نيب يتلا رداصملا تناك نإو اهرايهنا

 ءاهدهع رخآ يف ةيبرعيلا ةلودلا هل تضرعت امك ضرعتت ةلود ةيأ نأ مولعملا

 بلاطم ةيبلت نع ةزجاع ىقبت يلاتلابو ،ةيداصتقالا دراوملا اهدقفي نأو دبال

 وهو ،ناطلس نب فيس مامإلا رمأ هيلإ لآ يذلا عضولا وه اذهو ثاهينطاوم

 ةرم سرفلاب ةناعتسالا ىلإ دمع كلذل ،ةسائرلاو ةماعزلا بح برشأ يذلا

 امم ةربع دفتسي ملو ؤةيضاملا ةرملا يف سردلا بعوتسي مل هنأ رهاظلاو شةيناث
 . ث دح

 ١( ص ردصملا سفن )١٥٠(.
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 3-۔۔۔سصصصص ححص

 - ::.. ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ :ح :

 تناك ةرملا هذه هعماطم نأ ريغ ثهبلط ىلع هباجأ دقف يسرافلا هاشلا امأ

 نع ةيلالقتسالاب ةلمحلا ىلإ تاهيجوتلا تيطعأ دقف غةمارصو احوضو رثكأ

 كلذو ©نامع ىلع ةضبقلا ماكحإو رومألا طبضل فرصتلاو ةكرحلا يف فيس
 رثكأ ةرملا هذه سرفلا ناك امك ،لعفلاب ثدح ام وهو “فيس رود شيمهتل

 نب ناطلس مامإلا نيب ةهجاوملا ترمتساو ثةقباسلا ةرملا نم ةسارشو ةيشحو

 ةددعتم نكامأ يف ىرخأ ةهج نم سرفلا نيبو ةهج نم نيينامملاو دشرم

 اهاحر تراد يقلا ةكرعملا يف ةغلاب تاباصإب مامإلا بيصأ ىتح نامع نم

 .0رراهرثإ ىلع يفوتو راحص نم برقلاب

 ديعس نب دمحأ وه رخآ صخش سرفلا عم ةمواقملا طخ ىلع رهظ انهو

 .راحص ىلع ًايلاو ناك يذلاو ،ةيديعسوبلا ةلودلا سسؤم يديعسوبلا
 هنطو لهأو هموق ينب يف سرفلا لاعفأ دهاش امدنعف ناطلس نب فيس امأ

 الإ هوذختا ام سرفلا نأو ،هيدي نم تلفأ دق رمألا نأ نم نقيتو ىأرو
 زاحنا ،ةيسرافلا ةرطيسلل اهعاضخإ ةلواحمو ،نامع ىلإ لوصولا ىلإ ةعيرذ

 مامإلا ةافو دعب يفوت ىتح قاتسرلا ةنيدم نم بيرقلا مزحلا نصح ىلإ
 ءوس نم عاضوألا هيلإ تلآ ام ىلع ًانزحو ًادمك ةليلق مايأب دشرم نب ناطلس

 ١ ) ص ؤر دصلا سفن ( ٤6 ١ ) ٠ حتفل ا دمح نب ديمح ۔ قيزر نب ا رظن او ١ ص 6 نيبم ( ٣٤٤ ) .

  

  

  

 



 . . ., ه . . 0 ..

 : ك ۔ ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ .-: :ن
َ < 

 نيح تالو مدنلا عفني اذام نكلو &(ادوه هريصم هيلإ لآ امو ‘هفرصت

 .صانم نيح تالو نزحلا ديفي اذامو ثمدنم

 ءامعز ذوفن ةوقو ،يبرعيلا تيبلا دارفأ نيب فالتخا نم لماوعلا هذه نإ
 هيلع تناك ام عمو ‘ثادحألا هيجوت يف نيدلا ءاملع ذوفن فعضو لئابقلا

 ةيبرعيلا ةلودلا رايهنا ىلإ تدأ يتلا يه يداصتقا فعض نم ةلودلا

 دشرم نب ناطلس مامإلا ةافوب هنأ ثيح ثةيديعسوبلا ةلودلا مايقو ثاهئاهتناو

 تالواحم الإ قبت ملو “ةيبرعيلا ةلودلا ةياهن تناك يناغلا ناطلس نب فيسو

 .كلذ دعب ريمح نب برعلب بناج نم ةقفوم ريغ

 لاضنلل زمرو لطبك همجن عملو ‘يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مسا زرب كانهو
 ةلود هيلع تماق يذلا وهو ثيسرافلا لالتحالاو سرفلا دض يوقلا

 .مداقلا ثحبملا يف هركذنس ام وهو ثنامُع يف دعب اميف ديعسيوبلا

 ١( ص ،قباسلا ردصملا ںىملاسلا )٤ ١٥ ( 0ص ،قباسلا ردصملا ،قيزر نبا )٤ ٤ ٢(.

 / ٣٦٢ ح
 ال
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 ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث هيفو

 هلامعاو يديعسروبلا ديعس نب دمحأ مامإلا :لوألا بلطملا

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالوحتلا :يناغلا بلطملا

 ةيراضحلا صئاصخلا :ثلاغلا بلطملا





 > : 'ه.۔ ديعسيبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -: :ا

 "يدزالا يديعسوبلا كرابم نب فلخ نب دمحم نب ديعس نب دمحأ مامإلا وه

 ةدحاو لكشتو ،ةروهشمو ةفورعم ةينامع ةدلب يهو م( مدأ ) ةدلب يف دلو

 .يلاخلا عبرلاو ( حنم ) نيب ةدتمملا ءارحصلا طسوتتو ‘لالظلا ةفراو ءارضخ

 سرام - ه ١١٠٥ ةنس بجر نم نيرشعلاو سماخلا دحألا موي هدلوم ناكو
 ،مادقإلاو ةأرجلاو ةعاجشلاك ةيدايق تالهؤمب عتمتي ناكو 6( م ٤

 هبابش يف هرمأ ئداب يف لغتشاو ريبدتلا ةحصو ةسايسلا نسح ىلإ ةفاضإ
 .ةينامعلا ندملا نم اهريغو مدأو ىوزنو طقسم نيب ةراجتلاب
 نم ديدعلا عم ةبيط تاقالع ءانب نم هتنكم هذه ةيراجتلا هتالحر لعلو

 نم نوبرقم مهنيب نمو كنايعألاو ءاهجولا نم نأشلا يوذ نم صاخشألا

 رهتشاو (٧ مدأ ) ةدلب يف ةنسح ةعمس هل تراص هنأ امك ،ناطلس نب فيس

 فيس عمس ىلإ كلذ لصو ىتح ثكلذب هتيص عاذو يأرلا باوصب هموق نيب

 يكل لقعلا حجار ،يأرلا ديدس لجر ىلإ ةحلم ةجاحب ناك يذلا ناطلس نب

 .مكحلا ةقدو ةلودلا نوئش رييست يف ةسايسلاو يأرلا هكراشي

 ىلإ روضحلا هيراشتسم ضعب ةحيصن ىلع ءانبو “فيس هنم بلطف

 نأ هنم بلط هلباق امدنعو ؤهمكحل ةمصاع فيس اهذختا يتلاو طقسم

 ١( ص ؛ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا .دومح نب فيس ،يشاطبلا )١٢(.

 ) ٣: ط
 ال
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 سس ,ح - ى سوبل ود دهع ي ير اضحلا اهرثاو نامع ف لاملا تيب لرص ١ - -ج َ

 ىلإ لقتناو "بلطلا اذه ىلع ديعس نب دمحأ قفاوف هل ًادعاسمو ًانوع نوكي

 لإ ةيمسر ةمهم يف لاحلا يف هثعبو ،هبناجبو فيس نم ًابيرق نوكيل طقسم
 .(١)ءاسحإلا مكاح

 ةمامإلا نع هلزعو ناطلس نب فيس علخ دعب ناك تقولا اذه نأ يل رهظيو

 مامإلا دض ءاسحإلا مكاح نم ةدجنلا بلطل الإ تناك ام ةثعبلا هذه نأو

 .اهنع فيس لزع دعب ةمامإلاب عيوب يذلا ريمح نب برعلب

 يذلا ناركم مكاح ىلإ هجوتلا ررق كلذل ؤهبلطل ةيبلت دجي مل هنأ رهاظلاو

 ةهجاوم يف هل ءيش قيقحت عطتست مل شولبلا نم ةريغص ةلمحب هزرع

 ثدح ام ناك ىتح “سرفلا نم ةدجنلا بلط ىلإ هأجلأ يذلا رمألا اهموصخ

 .هركذ انمدق امك نامع ىلإ سرفلا ءيجم نم

 اذه يردن الو راحص ىلع ايلاو ديعس نب دمحأ “فيس نيع كلذ دعب

 هيلإ رمألا ديعأ ام دعب مأ ةمامإلا نع فيس لزع ءانثأ ناك له كنييعتلا

 امهنيب لصح يذلا قافتالا ةجيتن مكحلا نع ريمح نب برعلب يحنت دعب

 نع هلزع دعب ناطلس نب فيس نأ كلذو ،لئابقلا ءاسؤر ةطاسو ىلع انب

 .(٢)قاتسرلاو راحصو طقسمك قطانملا ضعب ىلع ارطيسم لظ ةمامإالا

 ١( .ص نيملا حتفلا )٢٣٠(.
 ب - ا

 ٢ ) ١ ر دصمل ! ` يل اسل ١ رص ` ىب اسل ( ١ ) .

 ل . .. 2 "م. ..
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 ىلإ ديعس نب دمحأ دوعصل ةيقيقحلا ةيادبلا وه نييعتلا اذه نإف لاح يأ ىلع
 قفرلاو ،ةلماعملا بيطو ةريسلا نسح سانلا هنع فرع كانهو ةطلسلا ملس

 فيس ةظيفح هيلعرانأ امم مهتامهم يف هودصقف ؛مادقإلاو ةعاجشلاو مركلاو

 ريبدت ىلإ دمع كلذل ،هلايح كوكشلا هترواسو ؤةفيخ هنم سجوتي ذخأو

 ءاقدصألا دحأ نأ ريغ طقسم ىلإ هاعدتساف هنجسو هيلع ضبقلل ةليح

 ىلإ ادئاع لفقف كةديكملاو رمألاب قيرطلا يف هربخأ دمحأل نيصلخملا

 .(١)راحص

 نأ الإ "طقسم ىلإ روضحلل ديعس نب دمحأ ءاعدتساب ىرخأ ةرم فيس ماقو

 هسفنب ريسملا ىلإ دمعي ًافيس لعج يذلا رمألا ٬روضحلا نع هيلإ رذتعا دمحأ

 ميلست ىلع يلاولا رابجإل يرحبلا لوطسألا عطق ضعب هعم اكرحم راحص ىلإ

 ضنايعألاو ءاهجولا ضعب كرحت نأ ريغ ،ةوقلاب هجارخإو هتبراحم وأ هسفن
 مامإلا ىفتكاو ثةهجاوملا ةدح نم فقخ يلاولاو مامإلا نيب طسوتلاب مهمايقو

 .(هدمامإلا هاجت ةينلا نسح ىلع ليلدك هتيعمب يلاولا ءانبأ دحأ نوكي نأب

 ١) ص قباسلا ردصملا 6قيزر نبا ( ١ ٢٢(.

 ٢) ص .ردصملا سفن )١ ٣٣ - ٢٣٤(.

__ 
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 - ٠ - ٧ . هم . ٠ ۔س ..

 - ___ ::.: - ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ٠ ز ::

 لزع مت ىتح راحص ىلع يلاوك هلمع سأر ىلع ديعس نب دمحأ لظ اذكهو

 دمحأ لوحف ؤهناكم ًامامإ دشرم نب ناطلس ميدقتو مكحلا نع ةيناث فيس

 .(١))يعرشلا مكاحلا هرابتعاب ديدجلا مامإلا ىلإ هءالو ديعس نب

 مهنم مسق هجوت ثرمألا رهاظ بسح فيسل ةرصن سرفلا ءاج امدنعو

 عافدلا يف لسبتسا يلاولا نأ الإ ،يلاولا نم اهصيلخت ةيغب راحص ةرصاحمل

 نمو ثةيوق ةميزعب مهتهجاوم يف دمصو ىةفينع ةمواقم سرفلا مواقو ثاهنع

 .نيلتحملا ةازغلا هجو يف دومصلا عاطتسا يوق لطبك هرود زربي ذخأ كانه

 يلاولا لظ ناطلس نب فيسو دشرم نب ناطلس مامإلا ةافو تناح امدنعو

 (؟رراحص نع راصحلا كف عاطتسا ىتح سرفلا ةبراحم يف ةحاسلا ىلع امئاق

 .("حرطمو طقسم مهنم ذخأ نأب فورظلا هتمدخ اهنع سرفلا ليحر دعبو

 وملع امدنع حرطمو طقسم يف نيدوجوم اوناك نيذلا سرفلا نأ كلذو

 ‘طابحإ مهباصأ ناطلس نب فيس ةافوو راحص نم مهباحصأ ليحرب

 دحأ اولسري نأ ناطلس نب فيس براقأ ىلإ اوثعبف ماسلاو للملا مهلخادو

 ()ناطلس نب دجام مهيلإ راسف ثهيلإ سانلا برقأ لب هعم مهافتلل هبراقأ

 ١ ( رص .قباسلا ردصملا ۔ىملاسلا )١٥٢١(.

 ٢) ص .ردصملا سفن قيزر نبا )٦ ٤ ٢) ص قباسلا ردصملا .ىماسلا ( ٤ ٥ ١ (.

 ٣( رص .ردصملا رسفن )١٥٦(.

 ٤( ص .ردصملا سفن )١٥٥(.
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 هاشلا ىلإ دجام بهذي نأ ىلع قافتالا راصو “فيس ةوخا دحأ هنأ رهاظلاو

 رابخإ هيفو طقسم يف ةيسرافلا ةيماحلا دئاق نم ًاباطخ الماح سراف ىف

 فوخلاو طابحإلا نم هيف مه امو ،نامع يف مهدوجو هيلإ لآ يذلا عقاولا نع

 "ىفوتملا مهفيلح ىلإ سانلا برقأ وه باطخلا لماح نأبو ثريصنلا مدعو

 ىللإ ةدوعلاب مهل حامسلاو هيلإ رمألا ميلستب احارتقا ًاضيأ باطخلا لمحيو
 ةيسرافلا ةدايقلا نم ةباجتساو الوبق باطخلا نومضم قال دقو ،مهدالب
 باطخب دجام دوزو ،تاحارتقالا كلت ىلع ةقفاوملاب اهباوج ناك يتلاو

 نع ثيرولا ربتعي هنأو عحرطمو طقسم ينصح هميلستب رمآلا نمضتي
 .)مكحلا ديلاقم مالتسا يف ناطلس نب فيس

 يغتشت ال امب حايرلا يرجت) رعاشلا ناسل ىلع لئاقلا لثملا قبطني انهو
 مهب عفدو رحبلا مهب جاه راحص نم برتقا امدنع ًادجام نإف ،(نفسلا

 دمحأ يلاولا هب كسمأف كاهيف لوزنلا ىلإ هرطضا امم راحص عرطاش ىلإ جوملا

 يف ةيسرافلا ةيماحلا دئاق ىلإ هجوملا هاشلا باطخ هنم ذخأو ديعس نب

 ملاس نب سيمخ وه هلبق نم رخآ اصخش باطخلا كلذب لسرأو "طقسم

 انظ نينصحلا هل سرفلا ملسف 'حرطمو طقسم ينصح مالتسال يديعسوبلا
 .(})ناطلس نب دجام لبق نم هنأ مهنم

 ١) ص 6ردصلملا سفن )١٥٦(.

 ٢( ص قباسلا ردصملا قيزر نبا )٢٤٠-٢٤٨(.
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 .هطحق

 هف .
 صح : َ .

 ۔ ٠
 ٠

 س ::ق وبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ

 مث ايناث طقسم نمو “لوأ راحص نم مهجارخإب سرفلا ىلع ىضق نأ دعبو
 .عضولا ىلع ارطيسم حبصأ كًاثلاث اكرب يف مهتيبلاغ لتقب مهيلع ءاضقلا
 دقف «نوصحلاو لقاعملا نم ديدعلا ىلعو نامع نم ريبك ءزج ىلع ًايلوتسم
 ةيلخادلاو ةرهاظلا قطانم امأ ©قاتسرلاو ةنطابلاو طقسم قطانم هل تعضخ

 ريمح نب برعلب بيصنت مت امنإو ثكاذنآ هل ةعضاخ نكت ملف ةيقرشلاو

 .(١)م ١٧٤٥ - ھ ١٣٥٧١ ةنس ىوزن يف ةمامإلا هل تدقع ثيح كاه ًامامإ

 طقسم قطانم ىلع رطيسي ديعس نب دمحأف ثلاحلا اذه ىلع عضولا لظو

 ةيلخادلا قطانمو ىوزن ىلع رطيسي برعلب مامإلا امنيب قاتسرلاو ةنطابلاو
 هتريس ءوسل ةمامإلا نع برعلب لزع مت ىتح ىةرهاظلاو ةيقرشلاو
 يف مهب جزلاو نايعألاو ءاملعلا نم ًاددع هلاقتعاب رهقلا بولسأ همادختساو

 ررقف (:رةلماعملا ءوسل ةجيتن نجسلا يف تام مهضعب نأ ىتح ؤنوجسلا

 خيشلاك ةمامإلا هل دقع نمم ناك مهضعبو ؤهعلخو هلزع ءاملعلا كغلوأ

 .ءاملعلا نم هريغو (٢)يديعسوبمأ ملاس نب بيبح

 ١( ص .قباسلا ردصملا ۔ىشاطبلا )٢٠(.

 ٢( رص .قباسلا ردصملا .ىماسلا )١٦٦١(.

 يف ناك اهيقف املاع يرجهلا ۔رشع يناثلا نرقلا ءايلع نم يوزنلا يديعسوبمالا ملاس نب بيبح ٣(

مإلل ةمامإلاب نيدقاعنا ةمدقم
 يديعسوبلا ديعس نب دمحأ ما

 ؛ةشح : ٠ آ ،يملاسلا .ة : 5 ف ةبوجأ هل

 - ٢ ُے_٠ ٥ ( ٩ ٦ ١ ) .

 . ب

 رخلا . ء/\١ ل .ه . _ - -

 ال {
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 : ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحل ا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا ح .:-

 وه ام فيرشلا بصنملا اذهل لهؤملا نأ اوأر مكحلا نع برعلب لزع دعبو
 هفقاومو ثةيعرلا يف هتريس نسحل كلذو “يديعسوبلا ديعس نب دمحأ الإ

 ةنيدم يف مهعامتجا ناكف غيسرافلا لالتحالا دض ينطولا هلاضنو ثةيلوطبلا

 يف اهعوقو يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا ىري يتلا ةمامإلاب هتعيابمل قاتسرلا

 )١(. ھ ١١٦٦ ماع علطم

 ةيلخادلا قطانملل هترايز ليلدب كلذ لبق تناك هتعيب نأ يل رهظي يذلاو
 كاذنآ بطاخي ناكو ‘ه١٦٦١ ةنس بجر رهش يف يزإو حنمو یوزنك

 لهأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاملع نم ديدعلا ةمامإلاب هعياب دقو ،(:رةمامإلاب

 نيدقاعلا ةمدقم يف ناكو ثنايعألاو ءاهجولاو لئابقلا ءاسؤر نم دقعلاو لحلا

 نب دمحم خيشلاو «)يديعسوبمالا ملاس نب بيبح خيشلا ةمامإلاب هيلع

 .(؛يلوعملا يودعلا قيرع نب رماع

 ١) ص ،قباسلا ردصملا ۔ىشتطبلا )١٩(.

 ٢) ص ردصملا سفن )٧ ٠ ٣(.

 ٢) .هب فيرعتلا مدقت

 ۔رشع يناثلا نرقلا ءايلع نم "يلوعملا قيرع نباب فورعملا \دشار نب رماع نب دمح ةمالعلا وه ٤(

 .يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلل ةمامإلا دقعب اوماق نيذلا ءايلعلا ةمدقتم ىف ناكو ،يرجملا

 ف ترج رابخاو رصصقو ‘بيذهتلاو ثاريملا ف بذهملا هتافلؤم نمو طقسم ىلع ءاضقلا ىلوت

 . ) ٤ ٧٥ا ص .٣ج .فاحتالا .ناع
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 , :حمح- ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نام يف لاملا تيب لوصا -:

 ح

 ىلإ ىوزن نم برعلب جرخو ىًايعرش ًامامإ ديعس نب دمحأ حبصأ كلذبو
 نم ةبيرقلا (قرف) ةكرعم يف لتق ىتح كلانه ماقأ ثيح ةرهاظلا ةقطنم

 ۔ ھ ١١٦٧١ ةنس ديعس نب دمحأ مامإلا نيبو هنيب تراد يتلا ؤىوزن

 ١(. م

 يتلا ةنحاطلا ةيلهألا بورحلا كلت دعب رمألا رقتساو ثنمألا بتتساو

 لهأ اهب ىلتباو يناخلا فيس نب ناطلس مامإلا ةافو بقع نامع اهتدهش

 لالتحالا يف لثمتملا يبنجألا وزغلا نم كلذ بقعأ امو ،ءالب رش نامغ

 ندلولا اهلوه نم بيشت ةيراض ابورح نويناملا هعم ضاخ يذلا يسرافلا
 نم اهصيلخت يف لضفلا هل يذلا وه دمحأ مامإلا ناكف ثنادبألا اهل رعشقتو

 .ةقئاف ةءافكب نتفلاو نحملا كلت

 ةماعزلا عضوملو ثةرادجي ةمامإلا بصنمل هتلهأ ةليلج لامعأ هل تناكو

 :لامعألا كلت نمو 6ةءافكب

١٧٤٥ 

 :سرفلا عم هبرح -

 ‘تيصلا عويذو “ ةرهشلا ىللإ اهب دعصو غاهب زرب قلا لامعألا كلت يلوأ يمهو

 ‘دومصلا لك دماص وهو ،ةليوط ةرتف راحص يف مهل تبثي نأ عاطتسا ثيح

.)٢٠( 
 ١) ص .قباسلا ردصملا .يشاطبلا

  



 -- سب. ٥ : ع.۔ ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نام يف لاملا تيب لوصأ -. - ٨ 2 ه ٨ ٠. . و . ء 9

 مهتقهزأ ىتح 6ةانق هل نلت ملو غشأج ةطابرو ثةميزعو وقو ةدشب مهعفادي

 هعم ضوافتلا ىلع مهعفد يذلا رمألا ،هل مهترصاحم نم اوبعتو ؤهعم برحلا

 نم مهجارخإ كلذ دعب هل أيهت مث 'راحص نع ليحرلاو ،هنع مهراصح كفل
 ةيبعشلا ةمواقملا لضفب اكرب يف ايئاهن مهيلع ءاضقلا نم نكمت مث “طقسم

 .نامغ يف يسرافلا دوجولا ةياهن تناك كلذبو "مهدض ةمراعلا

 :مظنم شيج نيوكت -
 زهجمو مظنم شيج دوجو نم ةلودلا ظفحو دلبلا ةيامحل دبال هنأ ىأر دقف

 نأ ثيح ثيلخاد درمت وأ يجراخ وزغ ثدح ام اذإ مات دادعتسا ىلعو
 ررق كلذل ثدالبلا نمأو ةلودلا ءاقبل اديفم دعي مل نيعوطتملا ىلع دامتعالا
 زم ةفلتخم تايسنج نم صخش فالآ ةثالث نم نوكم شيج نيوكت

 مني هنأ كش ال ءارجإلا اذه نأ ىلع «(ررةبونلاو ةقرافألاو نيينامعلا برعلا
 نيعوطتملا ىلع دامتعالا نأ ثيح ثةيركسع ةربخو ثةيسايس ةكنح نع

 نع لساكتلا ثودحل هيف ام لاكشإلا نم هيف ةجاحلا تقو دنع برحلل

 .ةرصنلا

 ١( ص .قباسلا ردصملا ،قيزر نبا )٢٥٣(.
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 : وح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُع يف لاملا تيب لوصأ - 2

 :سرفلا نم ةرصبلا ذاقنإل هتدجن -

 ماع سراف ف رومألا ديلاقم ىلع ىلوتسا يذلا دنز ناخ ميرك نأ كلذو

 ءةينامثعلا ةلودلا نم اهذخأو ةرصبلا لالتحال ةريبك ةلمح هجو م ٦

 نم ةدجنلا بلطي نأ ثلاغلا ىنطصم ينامثعلا ناطلسلاب اعد يذلا رمألا

 ينامثعلا ناطلسلا بلط ةيبلت ىلإ عراس يذلا ديعس نب دمحأ مامإلا

 ‘ةيبرحلا نفسلا نم ديدعلا نم انوكم الوطسأ لسرأ ثيح كهئادنل ًابيجتسم

 ؛م١٥٧١ ربوتكأ يف لاله هلجن ةدايقب (ينامحرلا) ةرخابلا اهسأر ىلعو
 يسرافلا لالتحالا درطو ةرصبلا ىلإ لوصولا يناملا لوطسألا عاطتساو

 برعلا طش ىلع سرفلا اهعضو يتلا ةديتعلا ةلسلسلا مطح نأ دعب ؤاهنع

 رفظلاب ًاللكم يناملا لوطسألا عجرو ،ةرصبلا ىلإ ةنيفس يأ لوصو عنمل
 مامإلل ةيونس ةأفاكم عفد ةينامثعلا ةلودلا تررق كلذل ؤرصنلا ءاول ًاعفار

 نب ديعس ناطلسلا هديفح دهع ىتح ةيونسلا ةأفاكملا كلت ترمتساو .دمحأ

 .(١)ناطلس

 :ةيجراخلا تاقالعلا -

 بيهم حبصأ ةيوق ةلودك اهتناكمو اهتبيه ناسحل داعأ ام دعب هنأ كلذو
 ىلع اهسفن ةيجراخلا تاقالعلا تضرف دقو ثةقادصلا بوغرم بناجلا

 ١( رص .قباسنا رذصملا .يناودبع )٦٦(.



 . ةكنح ديعسوبلا ةلود دهع يف ير اضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا ... ح : : : ٍ ه ١. - ة . :.
 ح :

 هبش تاعطاقم ماكح عم نواعتو ةقادص تاقالع ماقأ هنأ ثيح اهتموكح

 نيتللا اسنرفو ايناطيرب ؤكاذنآ نييمظعلا نيتلودلا عم كلذكو ثةيدنهلا ةراقلا

 دعب اميس ال شةيملاعلا ةراجتلاو ةحالملا ىلع ةرطيسلا ىلع ناسفانتت اتناك

 مامإلا ىلع ناكو .(ارم٣٦٧١ - ١٧٥٦ عبسلا تاونسلا برح نم امهجورخ
 نم هيف ناك فقوملا نأ كش الو ثامهنم لك عم هتاقالع يف نزاوي نأ دمحأ

 امو ،نيتروكذملا نيتلودلا نيب سفانتلا ةجيتن نايحألا ضعب يف هيف ام جرحلا

 رمأ وهو ،امهنم لكل ةعباتلا ةيبرحلا نفسلل تادراطم نم امهنيب ثدحي ناك

 صخل دقف مومعلا ىلعو ©لاوحألاو عاضوألاب ةربخو ءاهدو ةسايس ىلإ جاتحي

 بلطمو ثةيلاع ةمه بحاص ناكو) :هلوقب هلامعأو هتافص يملاسلا مامالا

 هل تنادو كهلا ءاش ام الإ هيلإ هلك نامُغ كلم راصف ،مادقإو ةأرجو ،ماس

 رمأب ماقو "ىهنو رمأو نتفلا نم اريثك ًافطأو “تاكرحلا نسو لئابقلا
 ددجتو ‘ةيعرلا تحارتساو ‘مجعلا عفادو ااهقح ةكلمملا ىطعأو ثةلودلا

 تدهش دقو .("؛نحملاو نتفلا دعب ةحارتساو ةحار مايأ همايأ تناكف ثكلملا

 تالوحت ديعس نب دمحأ مامإلا نم ًاعدب ديعسوبلا ةلود دهع ف نامُغ

 .يناغلا بلطملا يف هنع ثدحتنس ام وهو ؤةيعامتجاو ةيسايس

 ١ ) عبدواني٥ ص .ردصملا رسفن ( ٠ ٧(.

 ٢ ) ص .قباسلا ردصملا .ىلملاسلا ( ٢ ٧ ١ (.
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 :ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالوحتلا :يناثلا بلطملا

 امل ارظن ةيعامتجاو ةيسايس تالوحت ديعسوبلا ةلود دهع يف نامع تدهش

 هفورظ نامز لكل نأ ثيح ‘عاضوأ نم ريغت امو ثلاوحأ نم دجتسا
 :ةيعامتجالاو ةيسايسلا لاوحألا كلت نمو اهصئاصخو

 ثيح «(ارهمكحل ةمصاع قاتسرلا دمحا مامإلا ذختا دقف :ةمصاعلا لقن _ ١

 قاتسرلا ةنيدم ذاختا يف ببسلا وه ام نكلو ءاهيف ةمامإلاب هل دقع

 ذختا امك ،ىوزن يه نامزلا نم بلاغلا يف ةمصاعلا تناك نأ دعب ،؟ةمصاع

 ةدع كانه يرظن ةهجو نم ؤهمكحل ةمصاع طقسم ناطلس نب فيس

 :اهنم بابسأ

 تحت لازت ال تناك ةرهاظلاو ةيقرشلاو ةيلخادلا قطانملاو ىوزن نأ ه

 .مهعم ةفطاعتملا لقألا ىلع وأ ،مهل ةيلاوملا لئابقلاو ةبراعيلا ذوفن

 اهذختا يتلا ةيراجتلا ةمصاعلا يهو ‘طقسم نم قاتسرلا برق ه

 .همكحل ةمصاع ناطلس نب فيس

 دعص يتلا ةروهشملا ةيرحبلا ةنيدملا راحص نم ًاضيأ قاتسرلا برق ه

 اهنع عفاد يتلاو ،ةرهشلا ىلإو مكحلا ىلإ دمحأ مامإلا اهنم

 .ةلساب ةتامتساب يسرافلا لالتحالا

 ١) ص .قباسلا ردصملا 6قيزر نبا )٢٥٢٣(.

[ ٥٥ | 
 الا



 هن -- ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُع يف لاملا تيب لوصأ -ح .

 تاوزغلا هب ىدافتي يذلا رمألا رحبلا نع ًايبسن قاتسرلا دعب ه

 .ةلمتحملا ةيرحبلا

 اهضرأو ءةليمجلا اهتعيبطو ‘نيصحلا اهعقومب قاتسرلا زيمت ه
 .ىرقلاو نادلبلا نم ديدعلا ىلع اهلامتشاو ‘ةحيسفلا

 .اهطيحم يف ةيميلقإ ةمصاع ربتعت ه

 قاتسرلا ةنيدم نم ذختي نأ دمحأ مامإلا تلعج ىرخأ ًابابسأ كانه لعلو
 .هل ةمصاع

 تيب يف فرصتلا اهمهأ نمو :ةلودلا نوؤش ةرادإ يف ةقلطملا ةطلسلا - ٢

 نيدلا ءاملع ءارأب ًادّيقت رثكأ ةبراعيلا ةمئألا ناك دقو ءاطعو ًاذخأ لاملا

 دهع نم نيدلا ءاملع لبق نم مهل ضرفت تناك ةيلاملا مهتاصصخم نأ ىقح

 بلط امدنعو ثريخألا ناطلس نب فيس مامإلا ىلإو دشرم نب رصان مامالا

 نب ديعس كلاذنآ نيملسملا خيش ضفر ةيلاملا هتاصصخم ةدايز ريخألا اذه

 هئابآ ةضيرف لب ال) :الئاق ( م ١٧٢٨ / ه ١١٥٠ ) ت(»يحبصلا ريشب

 اولأي مل - هلا همحر - دشرم نب رصان مامإلا هدجل ةمامإلا نيدقاعلا نأل

 ا هولعج يذلا فلألا قوف مهعسوو مهل زاج ولو “ًاداهتجا اوكرتي ملو كدهج

 ناك ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ءايلع نم ىوزن نم يحبصلا يناث نب دمحم نب ريشب نب ديعس وه ١)

 نس ريبكلا عماجلا ناونع تحت ةعومجم ةيهقف ةبوجأ هل .ةبراعيلا ةلود دهع رخآ ي ايتفلا عجرم

 )٤٩(. ص ٣. ج نايعألا فاحتا ۔يشاطبلا دومح نب فيس :ريشب نب ديعس ةمالعلا ةبرجأ

١ 
 ال
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 _ت ةن : ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا - .

 هلوبق مامإلل زاجل كلذ مهل زاج ولو "فلأ موي لكل ولو ةدايزلا نم هيلع اولخب

 ذإ 'مهنم هلوبق يف مامإلا ىلع لخد الو "مهلاومأ يف مهيلع مرغ ال ذإ مهنم
 مامإلل زاجل هوراتخا ام مهل زاج ولو ،هللا لام تيب يف ضورفملا ءاطعلا راص

 :لجو زع هللا لوق نم ًأليوأت اولعف ام اوذخأ مهنأ وجرأو ،هوضرف ام

 4 © ائاوت كلذ ننب ناكوأوزشني منو أوفرسن ملأوشقنآآإ نيذلاو
 ةينه ةضيرف انديس اهذخف ،نيرمألا نيب لدعلا ماوقلاو 0[٧٦:ناقرفلا]

 مامإلا كدج نأ ملعأ الو ،ةيقتلا مكح ىلع ةجراخ ةيبو ال ةيرب ةبهو

 ناطلس كابأ الو ‘برعلب كمع الو ©فيس كدج الو ‘©فيس نب ناطلس

 نب رصان مهمامإ هيلع ىضم ام ىلع ةدايز مهنم دحأ ذخأ الو ثاوبلط
 فالخ كل ديرأ الو "فالسألا اهيلع تامو شةيفاك ةضيرف كلتو دشرم

 ةمول كرمأ يف تفخ الو ،ينم ةدهجلاو ،يرايتخا اذهف “فلسلا هيلع ام

 نوملسملا راتخاو ،ةمئألا نم كلمل هللا هراتخا ام كل ترتخا لب ،مئال

 .(١)مهبر باتكل ةقفاومو ةنوعمو ارظن كلذ مه

 يف ةمئألل رشابملا عوضخلا تحت نكي مل لاملا تيب نأ اذه نم جتنتسنو

 هيلع ناك ام سكع ءنيدلا ءاملع فارشإ تحت وه امنإو ؤتقولا كلذ

 نم هدعب نمو ديعس نب دمحأ مامإلا ناك دقف ،ةيديعسوبلا ةلودلا يف لاحلا

 وأ ديق نود لاملا تيب ىلع ةقلطملا ةطلسلا مهل ديعسوبلا ةلود ماكح 7

 ١( ص ،٢ج نايعألا ةفحت )١٤٢(.

 .. _ ٠٧ )س ___ ل
  
 



 : ٠
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 _ب; : - ديعسوبلا ةلود دهع ي ير اضحلا اهرثاو نامع ي لاملا تيب لوصا <> :

 غلبمب هبلاطي دمحأ مامإلا ىلل صاخشألا دحأ ءاج امدنع هنأ كلذو طرش

 لزنملا ىلإ همدخ دحأ مامإلا ثعب ةضف (اةيدمحم فلأ هردق لاملا نم

 اطخأ مداخلا كلذ نأ ريغ "بولطملا غلبملا هيف دوقنلا نم ًاسيك هل رضحيل

 اهئاطعإب مامإلا هرمأو كةيبهذ ريناند هيف اسيك رضحأف سيكلا يف
 قوفت ةيبهذ ريناند هب سيكلا نأ فشتكا امدنعو ،بلاطملا صخشلا

 لاق نأ الإ مامإلا نم ناك امف ،كلذب هربخأو مامإلا ىلإ عجر ريثكب هقح

 .(!)هنلا نم قزر ،كل وه :هل

 نم طقف نيماع لالخ اعساو ءارث ىرنأ لاملا تيب ءالكو دحأ نأ امك

 لوقي ام حيحصأ :الئاق هلأسو كلذب مامإلا ربخأ امدنعو هبصنم هيلوت

 هلأس امدنعو كزنك ىلع ترثع دقل معن :ليكولا كلذ هباجأف ،؟سانلا

 هيف تنأ يذلا ناكملا يف هباجأ ،هيلع رثع عضوم يأ يف زنكلا نع مامإلا

 نم ناك امف ثزنكلا وه هنأب هسفن مامإلا ىلإ كلذب ريشي ؤدعاق نألا

 ىلع هدمحأو هللا ركشاف كيلإ هنلا قزر كلذ :هل لاقو مسبت نأ الإ مامإلا

 .(٢)كاطعا ام

 ١( رص .٢ج نايعالا ةفحت )١٤٢(.

 ٢( .ص .ن .ردصملا سفن

 .ص ن ردصملا سفن ٣)
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 _ - - ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحل ا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا .حب :__

 مم .. .۔

 ةحاسملاو نيللا لامعتساو ةرهاصملاب نايعألاو ءاهجولاو ءامعزلا ةلامتسا - ٦

 رصان ىلإ دمحأ مامإلا رهصأ دقف كاهنوبكتري يتلا تايانجلاو ءاطخألا نع

 هذهو(")هتنبا مامإلا جوزت ثيح ثةرهاظلا لئابق ميعز (ا)يرفاغلا دمحم نب

 .هدض تاعازنلاو نتفلا نيكستلو ‘ميعزلا كلذ فيلأتل هنم ةميكح ةسايس

 ًاركنتسم ةعمجلا ةالصل روضحلا نع قاتسرلا ءامعز ضعب عنتما امدنعو

 ىلإ دمحأ مامإلا بهذ ؛مامإلا عابتأ ضعب نم تثدح ىتلا رومألا ضعب

 ام رمألاب هربخأ امو ،ةعمجلا ةالص هروضح مدع نع ًارسفتسم ميعزلا لزنم

 .(؟)هبلاطمل ةباجتسالا الإ مامإلا نم ناك

 ايركسع هيلع جورخلاب امإ ،نايعألاو ءامعزلا كغلوأ ضعب هيلإ ءاسأ دقو

 نوقلي امدنع نكلو ؛مامإلا هاجت تامازتلالا ضعب نم بورهلاو رارفلاب وأ

 يبرعيلا يناثلا فيس نب ناطلس مامإلل ايلاو لمع يرفاغلا رصان نب دمح نب رصان خيشلا وه ١(

 نيرحبلا ىلع سرفلا مجه ةياهنلا ىلع تكشوأ وأ ةبراعيلا ةلود تهتنا امدنعو .نيرحبلا ىلع

 كلذب عاطتساو "ناميع ىلإ اهب ءاجو ،هل اهوطعأ ةلئاط لاومأ لباقم مهيلإ اهميلست ىلع مهحلاصف

 حبصأو ءاهلئابق ىلع هترطيس طسب نم هنكم يذلا رمألا ،ةرهاظلا ةقطنم يف نوصحلا ضعب ءانب
 .قيزر نبا ،هركذ رم يذلا يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا وه هوبأو ال فيك ،يوقلا اهميعز

 )٢٣٦(. ص ثنيبملا حتفلا

 ٢ ) ص ردصملا سفن ٣٣٧١) .

 ٣( ص 8 ردصملا سفن )٣١٢(.

   



 - :: .هكت- ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -ت ت : و ِ . ٤. ., ه . ۔ ۔_4 .ت

 (رةحماسملاو وفعلا الإ هنم نكي مل ةحماسملاو وفعلا نيبلاط مهيديأب هيلإ

 ةدشلا لامعتسا يف نأل كمهفلأتي يكل هنم ةمكحو ةسايس هذهو ثمههاجت

 يف لخد امف فنعلا امأ ،هناز الإ ءيش يف لخد ام قفرلاو ثةرفنلا نوكت

 ةلود دهع يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالوحتلا هذهف ةجيتنو ثهناش الإ ءيش

 .مداقلا بلطملا يف اهنع ثدحتنس صئاصخ اهل تناك اديعسوبلا

 ١( ص ردصملا سفن )٣٢٨- ٣٢٣٢ (.

_ ._ 
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 ح َ ر ت < - ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامغ يف لاملا تيب لوصأ مي : ___ .-

 :ةيراضحلا صئاصخلا :ثلاثلا بلطملا

 نع ةيديعسوبلا ةلودلل ةيراضحلا صئاصخلا نيب ريبك قرف كلانه سيل

 يف هباشت كلانه امنإو كةبراعيلا ةلود اميس ال اهتقبس يتلا لودلا نم اهريغ
 ةدحو ىلإ عجار كلذو كريبك دح ىلإ رومألا بلغأ يف لب ثرومألا نم ريثك
 ذنم نامع يف ةيمالسإلا ةلودلا ةراضح نوكل فعبنملا ةدحوو ثردصلملا

 ،ةيناميل صئاصخ تاذ ةيمالسإ ةراضح يه اذه انموي ىتح اهمالسإ

 .ةيملع ثةيقالخأ ،ةيناسنإ

 ةيديعسوبلا ةلودلا اهب تزيمت ةيراضحلا صئاصخلا ضعب كلانه تناك اذإو

 ةايحلا ةكرح روطت ةجيتن كلذ امنإف ،نامغ يف لودلا نم اهتاقباس نع
 :ةيراضحلا صئاصخلا كلت نمو 6اهتاثدحتسمو

 :نيتمصاع ذاختا -

 ‘ىوزنو راحصك ىةلقنتم ةيسايس مصاوع دوجو ينامعلا خيراتلا دهش

 الإ ثدحي مل دحاو نآ يف نيتمصاع دوجو نأ الإ طقسمو ثالهبو ثقاتسرلاو

 هتمصاع قاتسرلا نم دمحأ مامإلا ذختا ثيح ثديعسوبلا ةلود دهع ف

 ءامهنيب لقنتي ناكو ‘ةيداصتقالا ةمصاعلا يه طقسم تناك امنيب ثةيسايسلا

 ءاهلاوحأ دقفتل طقسم ىلإ يتأي ناك امنإو ،قاتسرلاب هماقم رثكأ ناك هنأ ريغ

 ىلإ لصو اذإ ىتح 6غفيراصملاو لخدلا ةفرعمل كرامجلا ىلع نيمئاقلا ةبساحمو

 بكارملاو نيتريصلا نم عفادملا برض فدارت “ةزيرجلا تيب لخدو طقسم

} ٦١ | 
 {. ال

---> 
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 وك > ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ - دإ ::

 هيلع نوملسيف “بيترت ىلع اجاوفأ ةيعرلا هيتأتف سانلل زربيف "نينصحلاو

 هتيب لخدي مث ‘مهل اهيضقيف مهجناوح نع مهلأسي مث مالسلا مهيلع دريف
 ادمحم نب نافلخو ملاس نب سيمخ ثنييلاولاو ءالكولا ىلإ نيموي دعب ثعبيو

 نع هنوربخيف “جورخملا دعب لوخدملا نم انيلع مأ انل ةنسلا هذه مهل لوقيف

 .(١)كلذ

 لبقتسا ثيح ©قاتسرلا يف متت تناكف لودلا يبودنمل ةيمسرلا تالباقملا امأ

 دنهلا تاعطاقم ىدحإ - روسيم مكاح باونلا كلم ثوعبم دمحأ مامإلا

 ‘دمحأ )٢( مامإلاو روسيم مكاح نيب ةقادصلا تاقالع ديكأتل ءاج يذلا -

 امنيب همكحل ةمصاع ًاضيأ قاتسرلا لعج دقف مامإلا نب ديعس ديسلا امأ

 هرقم هدلاو نع مكحلا نوؤشب ًامئاق ناك يذلا ديعس نب دمح هدلو ناك

 .طقسم

 لعج ثيح ©كلذ نع رمألا عسوت دقف ناطلس نب ديعس ناطلسلا دهع يفو

 ١٨٣٢ ةنس يف كلذو ىةينامعلا ةكلمملل ةيناث ةمصاع ايقيرفأ قرشب رابجنز

 ةكلمملا عاستال ةجيتن كلذو ،ىلوألا ةمصاعلا يه طقسم تلظ امنيب ؛م

 تناكف كًايقيرفأ قرش نم ًامسقو ايسآ نم امسق تلمش يتلاو ؤهدهع ىلع

 .ةيقيرفأ ةيويسآ ةيبرع ةكلمم

 ١) ص .نيبملا حتفلا )٣١٤(.

 ٢) عبدواني٥ ص .قباس ردصم )٦٨(. ص نيبملا حتفلا ©قيزر نبا رظناو )٢٢٨(.

٦٢ ! ٢ ٦ 

  

  
 



 . طح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحل ١ اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -. < :
,< 

 .س

 :ءانبلا -

 غنوصحلاو عالقلاك ينابملا نم ديدعلا ةيديعسوبلا ةلودلا دهع يف تديش

 نأ ىنعمب ؤينكسو يبرح عباط تاذ اهنأب دهعلا اذه يف نوصحلا تزيمت دقو

 مامإلا فاضأ دقو ادحاو نآ يف اينكس ًارصقو ًايبرح انصح نوكي ىنبملا

 فرغلاو جوربلا ضعب ءاشنإ ثيح نم قاتسرلا نصح ىلع تافاضإ دمحأ

 ديعس نب دمح ديسلا ىنب دقو ،اكرب يف نامعنلا تيب ءانب داعأ امك ثةينكسلا

 ةحلسملا تاوقلا فحتم نآلا حبصأ يذلا جلفلا تيب نصح مامإلا نب

 ىوزن ةيالول ةعباتلا زوملا ةكرب يف ةديدرلا تيب ىنب امك ‘طقسم ةمصاعلاب

 يذلاو ،اكرب ةيالوب جيلفلا نصح ىنب دقف مامإلا نب ناطلس ناطلسلا امأ

 نب ديعس ناطلسلا دهع يف ءانبلا عسوت دقو ثنونفلل حرسم ًايلاح هب ميقأ

 ةلود دهع دهش امك روصقلا نم ديدعلا ءانب طقسم تدهشف «(١)ناطلس

 لهأ لبق نم ةمخفلا روصقلاو ةريبكلا ىنابملا نم ديدعلا ءانب ديعسوبلا

 دوجو هنم جتنتسن يذلا رمألا ،نامع ءاحنأ يف ةرشتنم يهو راسيلاو ىنغلا

 ينابملا دييشتب نوروسيملا ماق كلذل ‘يداصتقا راهدزاو “شيعلا يف ءاخر

 نم سيل هنإف ءانبلا لاكشأل ايسدنه افصو لجسأ نأ انه ديرأ الو ثةعساولا

 زيمتت تناك ةينامعلا ينابملا نأ ىلإ ريشأ نأ يفكيو “ثحبلا اذه صاصتخا

 ١( ص ثخيراتلا يف نايع )٢٥٩(.
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 :: :ككت- ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ << _ __ .::» ِ : . ء ١. ش ة : = :

 سيوقتو ثذفاونلا ةرثكو ثةفرخزملا ةيبشخلا فقسألا :يه ثالث صئاصخب

 .تاهدرلاو لخادملا

 ةرفط نامع ةنطلس تدهش دقف ثةرصاعملا ةضهنلا رصع ثدهعلا اذه ىف امأ

 لاكشأ قفو ةينكسلا تادحولاو تارامعلا رشتنت ثيح ثةعساو ةيرامعم

 .رصاعم يراضح عباط تاذو ثةعونتم ةيسدنه

 :يناملا ذوفنلا عسوت -

 ةعس او ع ازجأ عاضخإ متو . تاحوتفل ١ ف ًاعسوت ةيديعسوبل ١ ةلو دلا دهع دهش

 ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا لمع دقو ىةينامعلا ةرطيسلل ايقيرفأو ايسآ نم

 هدلو امأ ،ةبراعيلا اهيلع رطيس قلا ةيقيرفأ قرشلا قطانملا ىلع ةظفاحملا

 ىلوتسا ثيح “ايسآ نم ءازجأ ىلع ىلوتسا دقف مامإلا نبا ناطلس ناطلسلا

 رزجلاو ،الامش سابع ردنب ىلإو ًابونج رذاوج نم دتمت يبرعلا جيلخلاو
 .(١)جيلخلا يتفض نيب ةعقاولا

 اقيرفأ قرش ىلع هترطيس طسب ىلع ناطلس نب ديعس ناطلسلا لمع دقو

 لالقتسالا اولواح نيذلا عيرازملا عم اميسال ابورح كلذ لجأ نم ضاخو

 ١( ص .قباس ردصم ،قيزر نبا )٣٧٨(.

 م :٦٠_ . ...- | : ٦



 تقح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضح ١ اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ - :_ .. ح ۔ :

 ةداعإ اولواح امدنعو ثاسابمم هل تعضخ مهعم بورح دعبو غ(١)اسابمم ةرامإب

 ةعساو ءازجأ هل تعضخو ايئاهن مهيلع ءاضقلا نم نكمت اهيلع مهترطيس

 رمقلا رزج ىتحو الامش لاموصلاب وشيدقم نم دتمت ىايقيرفأ قرش نم
 كلذ نع ءارعشلا دحأ ربع دقو 6(رابرغ ىطسولا تاريحبلا ىلاو ثابونج

 :هلوقب عساولا ذوفنلا

 ًاصقر تاريحبلا يف سانلا صقر رابجنز يف رامزملا ىلاعت نإ
 عاطتسا كلذل ،يقيرفألا قرشلا قطانم يف ينامعلا يبرعلا عسوتلا نع ةيانك

 ةيقيرفأ ةيويسآ ةيمالسإ ةيبرع ةيروطاربمإ ءاشنإ ناطلس نب ديعس ديسلا
 ىلإ قمعتلا ناك ثيح ©عسوأ ًادعب ينامعلا يبرعلا دوجولا ذختا كلذل ةجيتنو

 لفاوقلا تذخأو ،يقيرفألا ربلا قطانمب ىمسي ام وأ ،ةيقيرفألا ةراقلا ةيلخاد

 نم ةقلطنم ءثءادوسلا ةراقلا لاغدأ يف اهقيرط قشت ةينامعلا ةيراجتلا

 ًابرغ اوهجتا ةروبت نمو كاقينجنت يف عقت يتلا ةروبت ىلإ يناغابو ويوماغاب

 مث 6ازناوم ىلإ اوهجتا الامشو ،وغنوكلا ىلإ مث &اموجكو يجيجولا ىلإ ًابونجو
 ‘هراجناو ابوكوب ىلإ مث ںازناين ةريحبب فرعت تناك يتلا ايروتكيف ةريحب اوربع

 اهب نويلاغتربلا ىنب دقو ايداصتقاو ايسايس ايقيرفأ قرش يسرك ربتعت يهو .ةريبك ةرامإ اسابمم ١

 .اينيك ةلود يف ًايلاح اسابمم عقتو "ىرخأ ميلاقأ اسابمم ةرامإ عبتت تناكو ،ةميظع ةعلق

 ةلود مساق ايركز لامج )١٥٩(6 ص رابجنز خيرات يف رابخألا ةنيهج يلع نب ديعس ،يريغملا ٢(

 )٢١١(. ص كايقيرفأ قرشو نايع يف ديعسوبلا

 ل __ ] ٦٥
ال {



 --< -- ديعسيوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ =

 ةكبش نوينامُملا أشنأ اذكهو ‘هدنغوأو ،يدنوربو ادناور ىلإ اولغوت مث

 تءاج يقلا ةرمعتسملا لودلا نأ ىتح ىةيقيرفألا ةراقلا لاغدأ يف قرط

 ديدحلا ككس اوأشنأ امدنع ريسلا طوطخو قرطلا كلت اودمتعا مهدعب

 ۔()١ىرخألا تالصاوملا قرطو

 ةيناث ةمصاع رابجنز ةريزج ديعس ديسلا لعج ذوفنلاو عسوتلا اذهل ًاجيوتتو
 .م ١٨٣٢ ماع يف فارطألا ةيمارتملا هتكلممل

 رابجنز ةريزجو 3 يويسآلا يبرعلا مسقلا ةمصاع ‘طقسم نيب لقنتي حبصأو

 'لاحلا اهب ىقتراو رابجنزب رمألا روطتو ،هتكلمم نم يقيرفألا مسقلا ةمصاع
 طحن تدغ ىتح ىةيداصتقا ةوق تراصو ثةعارزلاو ةراجتلا اهب ترهدزاو
 ناطلسلا نيب ةقادصلا تادهاعم تدقع كانهو كًابوعشو الود ملاعلا راظنأ
 !رةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهتمدقم يفو “ملاعلا لود نم ريثكو ديعس

 دقو "ىرخألا لودلل تايلصنقلاو تارافسلا نم ديدعلا اهب تميقأ امك

 ةزرلل ابلط مهريغو برعلا نم ةيرشبلا سانجألا نم ريثكلا اهيلإ رجاه

 .ةايحلا رارقتساو

 ١( ص .خيراتلا يف نايع )٤٩٤(.

 ٢( ص ايقيرفأ قرشو نايع يف ديعسوبلا ةلود ۔(٣٦١) ص ىرابخالا ةنيهج )٢٢١(۔

 ‘يريغملا ©ةرهقلا ،ةي۔برصمولجنالا ةبتكم )٦٢(. ص رابجنز .مساق ايركز لامج داقعلا حالص ٢)

 )١٦٥(. ص "قباسلا ردصملا

 د { ) ٦٦
 اذل

  
 



 ., م =.,
 ۔-_!ن:

 :ت ك ديعسربلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -- ك :- م۔>۔_۔ء۔ے۔ :و

 :ينامعلا يراضحلا ريثأتلا -

 يف لثمتي يراضح ريثأت ةيقرشلا ايقيرفأ يف اميس ال ينامعلا دوجولل ناك
 :ةيلاتلا رومألا

 :مالسإلا رشن - ١

 ناكسلا عم مهطالتخاو كايقيرفأ قرش يف ينامعلا دوجولا ةجيتن نم ناك
 ؛مالسإلل اديج اديصر اوحبصأ نيذلا ةقرافألا نيب مالسإلا رشتنا نأ كلانه

 .نيملسملل ايوق ادنسو

 :نينثا نيلماع ىلإ عجري ةقرافألا مكدلوأ نيب مالسإلا راشتنا نأ ىلع

 ةيناسنإلا ىغتنمب ايقيرفأ قرش يف ناكسلا نوينامحملا لماع :امهدحأ ه

 ةنامألاو قدصلا ينامعلا لجرلا يف يقيرفألا دجوو ،ةلماعملا نسحو

 اولغتشا مهعيمج نييناملا نأ اميو ثءالعتسالا مدعو ؛ةاعارملاو

 طيطختب اوماق مث ثدجاسملا ءاشنإب اوأدب اولح امنيأ مهنإف ةراجتلاب

 لوح اهعيزوتو نكاسملاو ةيراجتلا تالحملا عضوو قاوسألا
 .دجسملا

 دجسملا دهاشي اهقاوسأ يف لوجتيو قطانملا كلت روزي يذلا رئازلاو

 هلوح نم نكاسملاو ةيراجتلا تالحملاو قوسلا طسو يف ًامئاق

 .مالسإلا راعشو ديحوتلا ةملك هنم عفترت

= ٠١ _= .- بل _ ٦٦
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 ٦٩3: ديعسوبلا ةلو د دهع ف يراضحلا اهرث او نامع ف لاملا تيب لوص ١ ر __ 1 - . ٤. ه . . ٩ س .و

 نيينامعلا راجتلا ضعب ماق دقف :مالسإلا ىلإ ةوعدلا :امهيناثو ه

 .سانلل هئدابم نييبتو هملاعم حيضوتو مالسإلا ىلإ ةوعدلاب

 هقفو يذلا يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ خيشلا ،راجتلا مكدلوأ نيب نمو

 كلذ يف هلو إمالسإلا ىلإ ادنغوأ كلم انوس اكابكلا كلملا ةوعد ىلإ هللا

 ناك يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ خيشلا نأ كلذو ؤةبيجعو ةفيرظ ةصق

 نم عئاضبلا لمحي اهرواج امو ادنغوأ ،يقيرفألا ربلا ةيلخاد ىلع ددرتي
 كلملا ةفايض يف تاقوألا نم تقو يف نوكي نأ هثلا ءاش دقو ثرابجنز

 يناملا خيشلا ناك امنيبو ،اكابكلا هيلع قلطي يذلا ( انوس ) يدنغوألا

 ةقيرطب اورضحأ دق بابشلا نايتفلا نم ةعومجم دهاش كلملا عم ًاسلاج

 مهجبذل اورضحأ دق ءالؤه نأ كلملا هل لاقف كلذ نع لأسف ىةيداع ريغ

 خيشلا كلامتي مل كلذ دنع "مهدنع ةدئاس ةينثو ةينيد سيوقطل ًاقفو

 كلملا ىلع آرجتو ‘عينشلا ركنملا لعفلا كلذ راكنإ نم ملسملا يبرعلا
 'هللا دنع زوجي الو ةيناسنإلل يفانمو بناجع لعفلا اذه نإ هل الئاق

 .هلالج لج هللا وه ًادوبعم ًابر ءالؤهل نأبو ؤىلاعت هلاب هركذو

 هللا نع هربخي خيشلا ذخأف ،هلالج لج هلإلا نع لأسي كلملا ذخأ كلانه

 .هثلا ىلإ ةوعدلا هبجوت امم كلذ ريغ ىلإ ديحوتلا نم هل بجي امو

 هحراوج تعشخو هسفن تعضخو هبلق قر نأ الإ كلملا نم ناك امف

.مالسإلا يف لوخدلاب هتيشاحو هلهأ رمأو مالسإلا قنتعاو



 تجح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ حت

 ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف ًاضيأ رود مهل ناك نيرخآ اصاخشأ كلانه نأ ىلع
 نيبودنم اناك نيذللا ملاس نب سيمخو دومح نب هللا دبع مهنم ركذن
 ةقفوم دوهج امهل تناك دقف ثادنغوأ يف ديعس نب شغرب ناطلسلل

 .دجاسملا ءانب راشتنا كلذ بحاصو ١ )مالسالا رشن ق ةروكشمو

 :ةرادإلاو مكحلا _ ٢

 ‘اهتمظنأو ةرادإلاو مكحلا اودوعتي مل اوناك ايقيرفأ ناكس نأ مولعملا نم
 ًامكح نيطالس وأ ءامعز مهمكحي ةيلبق تاعمجت نع ةرابع اوناك امنإو

 .تاداعلاو فراعتلا ىلع ًامئاق ايلبق

 دوجو مهل راص دقف ةيقرشلا ايقيرفأ ىلإ ةينامعلا تارجهلل ةجيتنو
 ماظن رم دقو ىةرادإلاو مكحلل رطأ دوجو هنع جتن يلاتلابو ؤكلانه

 ۔:طامنأ ةثالثب مكحلا

 ةريبكلا ةيلحاسلا ندملا ىلع ةيمالسإ ةيبرع تارامإ نبوكت ه

 ةرامإ لك سأر ىلعو ،ىرخآلا نع اهلالقتسا اهل ةرامإ لك ،ةيسيئرلاو
 مكحلا يف طمنلا اذهو ؤكلم هيلع قلطي ًانايحأو ،اهمكحي ريمأ

 .(!)نييلاغتربلا لوصو لبق ادئاس ناك

 ١ ص .خيراتلا يف نايع( )٥٠٠٠(.

 !( ص شرابجنز .ايركز لامج .داقعلا حالص )٧(.
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 ذختا طمنلا اذهو "نامع يف ةيبرعيلا ةلودلل مهتيعبتو ةالولا نييعت

 مينم اوذخأو ايقيرفأ قرش نم نييلاغتربلا نوينامملا جرخأ نأ دعب
 نيع ثيح ثاهيلعاولوتسا دق نويلاغتربلا ناك يتلا عقاوملاو ندملا

 لحاسلا ندم نم ديدعلا ىلع مهلبق نم ةالو ةبراعيلا ةمئألا

 دهع ىتح ديعسوبلا ةلود دهع ةيادب يف رمألا ناك اذكهو ©يقيرفألا

 .(١)ناطلس نب ديعس ديسلا

 ديعس ديسلا دهع ذنم ديعسوبلا نيطالسلا لبق نم رشابملا مكحلا

 ةقطنمل ريبك امامتها ىطعأ يذلا ( م ١٨٠٦- ١٨٥٦ ) ناطلس نبا

 ةمصاع رابجنز نم ذختا نأب مامتهالا كلذ جوتو كةيقرشلا ايقيرفأ

 ةيروطاربمإلل ةيناغلا ةمصاعلا رابجنز تراصو ىةيقيرفألا ةكلمملل
 كلتل ىلوألا ةمصاعلا طقسم بناجب ةيقيرفألا ةيويسآلا

 .&)لبق نم انركذ امك ةيويسآلا كلامملا ىلع فرشتو ةيروطاربمإلا

 ةيقرشلا ايقيرفأ يف ةيديعسوبلا ةلودلا دهع ةرتف يأ - ةرتفلا هذه يفو

 ميسارملا نم ديدعلا تردص ثيح ءةرادإلاو مكحلا ماظن روطت

 .اياعرلا رومأو ةلودلا نوئش مظنت يتلا ةيميظنتلا حئاوللاو نيناوقلاو

 ١) ص ردصملا سفن )٢٣(.

 ٢( ص "قباس ردصم ،يريغملا )١٣٩(.

___ = 

  



 . ز ٠ ِ ه . .ث .. ح : -:
 ہ}ت >- ديعسربلا ةلود دهع ف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا ۔۔رمچ :

 ديعس نب دجام ناطلسلا هردصأ يذلا روشنملا كلذ اهمهأ نم لعلو

 ددح دقف ،يساسألا ماظنلا وأ روتسدلا ةباثمب وهو ( م )١٨٥٦ _ ١٨٧٠

 بجي امو مكاحلا ىلع بجي امو 'موكحملاب مكاحلا ةقالع روشنملا كلذ

 مهقارعأ ثيح نم عمتجملا حئارش عضو ىلإ قرطت امك ،موكحملا ىلع
 .)ةيعامتجالاو ةينيدلا مهتايرح روشنملا كلذ مهل لفك ثيح مهتانايدو

 رسلا ءانمأو نويراشتسملاو ءارزولا كانهف ؤةيرادإلا ةلودلا ةلكيه ترهظو

 .ةيركسعلاو ةيندملا تاصصختلا يف

 اميس ال لودلا لصانقو ءارفس نم ديدعلا دوجو ةرتفلا هذه تدهش امك

 .ةيبروألا لودلا

 تارقمك تصصخ ىقلا ةمزاللا تامدخلاب ةدوزم ةثيدحلا ينابملا ترهظو

 ةلمعتسمو ةدوجوم لازت ال يتلا ةيسايسلاو ةيركسعلاو ةيندملا ةزهجألل

 .مويلا ىتح
 ديعس نب شغرب ناطلسلا هانب يذلا ثرابجنز يف بئاجعلا تيب فقيو

 يبرعلا دهعلا كلذل يراضحلا راهدزالا ىلع ًايح ادهاش هئاهبو هتماخفب

 .ةموكحلل رقمك لمعتسا دقو ؤديجملا

 ١) ص ردصملا سفن )٢١١(.

_ 
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 بتك .حم ديعسوبلا ةلو د دهع ف ير اضحلا اهرثأ و نامع ف لاملا تيب لوص أ ين 2 ِ

 :ةفاقثلا _ ٣

 تلثمت ةطشن ةيفاقث ةكرح ةيقرشلا ايقيرفأ يف ينامعلا دوجولا بحاص

 :يف
 ؛ةفلتخملا لئاسولا ربع ملعلا رشنب نوينامعلا برعلا ماق :ميلعتلا - أ

 اولقتنا نيذلا ءاملعلا نم ريبك ددع دوجول ةجيتنو ‘ميلعتلا اهمهأ نمو
 يفو لزانملا يف ملعلا تاقلح ترشتنا دقف ايقيرفأ قرش ىلإ نامع نم

 ميلعتلاو ملعلا رشنب ىنعت تذخأ يتلا سرادملا تئشنأ امك ‘دجاسملا

 الو ليلق ريغ ددع هنم جرخت يذلا رابجنز يف يالسإلا دهعملا كانهو

 رزجو اينيكو اينازنت - ةيقرشلا ايقيرفأ يف بصانم نوأوبتي هوجيرخ لازي
 يلع نب ديعس خيشلا ةسردم ًاضيأ كانهو ؤنامُغ ةنطلس يف كلذكو رمقلا

 .(ابمب) ءارضخلا ةريزجلا يف (هتيو) ةقطنم يف يريغملا

 يف ةطشن ةكرح (ابمب) ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز تدهش :فيلأتلا =
 ماق ملعلا نونف فلتخم يف تافلؤملا نم ديدعلا تفلأ دقف فيلأتلا

 ‘بدألاو ةغللاو ملعلا نونف يف ةخسار مادقأ مهل ءالجأ ءاملع اهفيلأتب

 يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن

 نب فيس خيشلاو يحاورلا ينالهبلا ملاس نب رصان ملسم ابأ خيشلاو

 دمحم نب يلع خيشلاو يرذنملا يلع نب دمحم خيشلاو يصورخلا رصان
 خسن يه ىرخأ ةكرح فيلأتلا ةكرح بحاص امك .مهريغو يرذنملا

 ثيح ءايقيرفأ قرش يف اهخسن مت ةيبرعلا بتكلا نم ريثكلاف بتكلا

_ 



 | . .غ د جت _
 : - ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحل ا اهرثاو نامع ف لاملا تيب لوصا ۔۔رخ

 رعشلل ناكو ،ةزاتمملا ةديجلا طوطخلا يوذ خاَسنلا نم ددع دجوي ناك

 .ةيقرشلا ايقيرفأ يف ةيعامتجالا ةحاسلا ىلع هروضحو هدوجو يبرعلا
 دبعو يصورخلا رصان نب فيسو ينالهبلا ملسم وبأ برعلا رعاش كانهف

 نب ديعس نب لالهو يايرلا يلع نب ناميلسو يايرلا رصان نب نمحرلا

 .مهريغو ةبارع

 شغرب ناطلسلا دهع يف ةيبرع ةعبطم رابجنز يف تدجو :ةعابطلا - ج
 لودلا نم اريثك نأ نيح يف - ماع ةئام ىلع ديزي ام ذنم يأ - ديعس نب

 دوجول ناكو ‘تقولا كلذ يف ةعبطم دوجو دهشت مل ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 تعبط دقف ثةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا رشن يف ديج رثأ ةعبطملا كلت

 ةفاقثلا كلذب تخسرتو “فحصلاو تالجملاو بتكلا نم ديدعلا

 ىلإ بيطلا اهرثأ لصو لب ثيقيرفألا قرشلا عوبر يف ةيمالسإلا ةيبرعلا
 نم تاعوبطملا كلت ةءارق نم ريثك قلخ دافتسا ثيح اهريغو نامُغ

 .(١١د فحصلاو تالجملاو بتكلا

 دوجو ايقيرفأ قرش يف ةيفاقخلا ةكرحلا ملاعم نم :ةفاحصلا - ث

 عاطتسا ةيقرشلا ايقيرفأ يف يبرعلا دوجولاف رابجنز يف ةيبرعلا ةفاحصلا
 بدألاو ركفلا باحصأ ردصأ دقف ءةرونتملا ملاعلا نادلب بكاوي نأ

 ١( ص . خيراتلا ف ناع )٥٠٤(.
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 قلفلا ةفيحصو حاجنلا ةفيحص لثم 6 فحصلا نم ًاددع ملعلاو

 .(١)ةضهنلا ةفيحصو

 :ةعارزلا - ٤

 اوأشنأ ثيح ءايقيرفأ قرش يف يعارزلا نيسحتلا نويناملا لخدأ

 زم كلذ نم اعاونأ اهيلإ اوبلجو “تاورضخلاو راجشألا اوسرغو نيتاسبلا

 رزج نمو دنهلا نم رخآلا ضعبلاو نامغ نم اهضعب ‘ىقش نكامأ
 كلت "لفنرقلا ةرجش ىلإ ريشن نأ ناكمب ةيمهألا نمو “يدنهلا طيحملا

 رابجنز يف سيل يوقلا لخدلا ردصم تحبصأ يتلا ةكرابملا ةرجشلا
 اهراضحإ مت لفنرقلا ةرجشو ،هلك يقيرفألا قرشلا يف امنإو بسحف

 اهبلجو اهراضحإب رمأ دقف ،ناطلس نب ديعس ناطلسلا دهع يف اهسرغو

 ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز يف تراصو ثيدنهلا طيحملا رزج ىدحإ نم

 طيحملا قطانم يف ىرخألا نكامألا يف اهتريظن تقافو نوكت ام لضفأ

 .(٢))يدنهلا

 تلوحتف كةعارزلل اهتئيهتو يضارألا حالصتساب نوينامعلا ماق اذكهو

 حاتري ةيهاز نيتاسبو ءانغ تاحاو ىلإ ةشحوملا ةفيخملا تاباغلا كلت

 ١ ) سفن ١ ص ؤ©ر دصل ( ٥٠٥ ) .

 ٢) ١ ص . قب اس ردصم ث يريغ )١٤٣ ) .



 يي ح :كح ۔- ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحل ١ اهرثأ او نامع يف لاملا تيب لرص أ دم 7

 اولقن دقف ،ةجهب تاذ قئادح يمهف ،اهتيؤرل سوفنلا جهتبتو اهيلإ رظنلا
 يقيرفألا قرشلا قطانم ىلإ دنهلا نم (وجناملا) ابمألا راجشأ نم اعاونأ

 ةقطنم يف تيأر دقو ث©نامغ نم ليخنلا لئاسف ًاضيأ اهيلإ اولقن امك

 دتمت وجناملاو ليخنلا نم ةليمجلا تاحاولا كلت يقيرفألا ربلا يف (هروبت)
 نيينامعلا دوهج لضفب ةقرافألا فرعو رصبلا دم ىلع ةعساش تافاسمل

 ضرألا ثرح اوفرعو ،بوبحلاو راضخلاو هكاوفلا ةعارزك ثةعارزلا نونف
 ةميظعلاو ةرابجلا دوهجلا لضفب الإ كلذ امو ،اهتحالفو اهحالصتساو
 .برعلا كعلوأ اهب ماق يتلا

 :ةراجتلا - ٥

 قرطلا اوأشنأ نيذلا مهو كريبك امامتها ةراجتلاب نوينامعلا متها

 .لحاسلاو لخادلا نيب ةيراجتلا

 ئناوملاو ندملا نم ًاباهذو ةئيج اهكلست ةيراجتلا لفاوقلا تناكو
 قرطلا كلت تراصو يقيرفألا ربلا يف ةيلخادلا قطانملا ىلإ ةيلحاسلا

 قرش قطانم نيب ةيراجتلا ةكرحلا كلذب ترهدزاو ثراجتلل ةفورعم
 ءاخرلا معو ثًاريدصتو ًاداريتسا ملاعلا قطانم نيبو اهنيبو كايقيرفأ

 كانه ةدئاسلا ةمسلا شيعلا ةموعن تدغ ىتح ثناكسلا عيمج ةيهافرلاو

 ةقرافألا ناكسلا لمعو ةدهاشم ةخضاو ةايحلا ةراضن تحبصأو ثكاذنآ
 6مهتراجت يف نوينامعلا مهلمعتسا ثيح ءةراجتلا يف نيينامعلا عم

 .. ۔( ٧١ إ ......«



 زو ِ : . ” . ۔ه. [:
 بي :ح ديعسيوبلا ةلود دهع ف يراضحلا اهرثاو نامع ف لاملا تيب لوصا - ك

 نأ دعب يراجتلا لماعتلا لاجم يف ةياردو ةربخ كلذب ةقرافألا بستكاو

 )١(. اهنع ائيش نوفرعي ال اوناك

 :ديلاقتلاو تاداعلا - ٦

 :ايلا يف رود هل ناك ةيقرشلا ايقيرفأ يف ينامعلا دوجولا اريخأو

 سابللا يف ديلاقتلاو تاداعلا ثيح نم يعامتجالا كولسلاو ةيعامتجالا

 دايعألاو حارفألا لثم ىرخألا ةيعامتجالا ةايحلا رهاظم ةيقيو لكأملاو

 .(؟})سارعألاو

 لهأ نيب كولسلاو ديلاقتلاو تاداعلا يف احضاو اهباشت ءرملا دجي كلذل

 بونج رمقلا رزج ىتحو الامش لاموصلا نم ايقيرفأ قرش لهأو نامع

 رمقلا رزج ةيروهمج سيئر رهوج دمحم ديس سيئرلا ةماخف لاق دقلو
 ١٦٩٩٦ سطسغأ رهش ىف انل هتلباقم ءانثأ قباسلا ةيمالسإلا ةيداحتالا

 نإف ؤًاينامع ًاسابل رمقلا رزج يف انه سابللا متيأر اذإ اويجعتت ال) :م

 .(دلبلا اذهو نامع طبرت يتلا ةيخيراتلا ةقالعلا ىلع ليلد اذه

 ١( ص .خيراتلا يف نايع )٤٩٢(.

 ٢ ) سفن ١ ص 5 ردصمل ( ٧ ٩ ٤ ) .

  _] ٧٦١ ( ۔ --



 نه : : :. %. ريعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ >:: )
 . نحت

 كلذ ةجيتن غنامغ يف لاملا تيب عسوتو روطت يف هرثأ هل ناك كلذ لك

 عابشإل قافنإلا ىلع ارداق لاملا تيب راصو ثيعارزلاو ىراجتلا لمعلا

 .سانلا تاجاح
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 يناخلا لصفلا

 نامع يف لاملا تيب لوصأ

 :ثحابم ةثالث هيفو

 نامع يف لاملا تيب ةأشن :لوألا ثحيملا

 اهنم تنوكت تلا قرطلا :يناثلا ثحبملا

 نامع يف لاملا تيب لوصأ

 ىفاوصلا :ثلاخلا ثحبملا





 ة ح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحل ا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا ._ :ت » ِ ٥ ءار .اغ غ : _ >::

 : لوألا ثحبملا

 نامع ىف لاملا تيب ةأشن

 :بلاطم ةثالث هيفو

 ةأشنلاو فيرعتلا :لوألا بلطملا

 نامع يف لاملا تيب دفاور :يفاشلا بلطملا

 لاملا تيب لوصأ :ثلاثلا بلطملا
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 ةأشنلاو فيرعتلا :لوألا بلطملا

 ؛يالسإ ريبعت وه امنإو “لاملا تيبل يظفل فيرعت دجوي ال هنأ رهاظلا

 نم وهف مهنم هكلام نيعتي ملو نوملسملا هقحتسا لام لكل مسا وهو
 .(١)لاملا تيب قوقح

 ةلوهجم لاومألا نم اهريغو ثةيفاصلا ىنعم نم لمشاو معأ هانعمو
 .(ه)بابرألا

 كالمأ رئاسو ثةلودلا ةنيزخو يفاوصلا ىلع لمتشي لاملا تيب نأ كلذو
 .تالوقنمو تاراقع نم ةلودلا

 هللا ىلص - يبنلا دهع ىلع لاملا تيب ةأشن تناك له وه لاؤسلا نحلو

 ؟هدعب تناك اهنأ مأ - ملسو هيلع

 ىلص - لوسرلا دهع يف لاملا تيب دوجو مدع ىلإ نيثحابلا ضعب بهذي

 لاملا تيب دوجول ةسام نكت مل ةجاحلا نأل كلذو ؛ملسو هيلع هللا

 نم تاداريإلا تناكف ثاهيف ديقعت ال ةطيسب تناك ةايحلا نأ ثيح

 نيقحتسملا ىلع لاحلا يف عزوتو ىةلودلل درت ثاهريغو ةاكرلاو مئانغلا

 ١) ص ةيناطلسلا ماكحألا 86&بيبح نب دمحم نب ىلع يدرواملا ٢٦٦.

 ٢) ،لامآلا جراعم ديمح نب هللا دبع يملاسلا ج٥  6١ص ٥٢.

 -_- ! ٨٢ ا
 .ال

 لق
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 ك ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحل ١ اهرثأ او نامع ف لاملا تيب لوصأ د ١ حت ::

 هب ظفتحي ذئنيحو غنيقحتسملا ةجاح نع ديزي ءيش اهنم ىقبتي املقو

 :نيببسل كلذو ثهيلإ ةجاحلا نيحل لوسرلا

 بتاور نورظتني نومئاد نوفظوم ةلودلا يف نكي مل هنأ :لوألا
 .هنم هرجأ ذخأي المع يدؤب نم لك ناك لب ؤةمظتنم

 ةوعدلا رشنل ةليصح ربتعي ناك نيملسملا نم ءاينغألا لام نأ :يناثلا

 ةقفنلا ىلع ىنغلا لهأ لوسرلا ضح رمأ نيملسملا بزح اذإف ثةيمالسإلا

 .نالمحلاو

 .(ارركب يبأ دهع يف لاحلا تناك كلذكو

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هدهع ىلع تناك لاملا تيب ةأشن نأ ييأر يفو

 ،هللا لوسر مناغم بتكي ناك يسودلا ةمطاف يبأ نب بيقيعم نأ كلذو

 - لوسرلا رمأ امك مههايمو مهلئابق يف موقلا نيب مقرألا نب هللا دبعو

 افلأ هل اوبتكف ؛مالسإلا يف لخد نم هل ىصحي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص
 .(؟7)لجر ةئامسمخو

 وه امف ؛مالسإلا يف لاملا تيب ةيادب لكشي لمعلا اذه نكي مل اذإف

 ؟نذإ

 .ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ٧٩. ص 6 ٤ ج ةيمالسإلا ةراضحلا ةعوسوم دحأ .يبلش 6

 راصتنألا راد ١٢٧. ص ةيمالسإلا ةلودلل ةيلاملا مظنلاو جارخلا نيدلا ءايض دمحم سيرلا ٢

 . ةرهاقلا

 ل ٨٣ ا_ _
 ال



. . 
 ت ١ح

 :- ديعسوبلا ةلود دهع ف ير اضحلا اهرثأ او نامع ف لاملا تيب لوص 2 دهنت َ

 لاوما نم _ ملسو هيلع هنلا ىلص _ هلوسر ىلع هللا هءافأ يذلا ءيفلا ربتعيو

 مل يتلا لاومألا كلت ،(لاملا تيب) هيلع قلطأ امل ةاون وأ ةيادب ريضنلا ينب

 هلوسرو هللا اهءافأ ءيف يه امنإو "باكر الو ليخ نم نوملسملا اهيلع فجوي

 باكر الو ليع ني هيلع عُفَجوأ مق مهنم هلوسر لع هللا ءآقأ آمو ةصاخ

 « ح ۔ د م ّ ح ] ر 77 و د , 22 ٣

 4 يدق ءىش لك ىع هلآو ةمي نم ىلع رةلشز طلسي ةن نكن
 قفني _ مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو ‘ةصاخ هللا لوسرل تناكف ،[٦:رشحلا]

 عاركلا يف هلعجي ناك ىقبتي امو ،ةلماك ةنس ةقفن هلايعو هلهأ ىلع اهنم

 .(١)هللا ليبس يف ةدع حالسلاو

 امنيح ثباطخلا نب رمع نع ناثدحلا نب سوأ نب كلام ثيدح يف ءاج دقو

 دنع نايضاقتي بلاط يبأ نب ىلعو “بلطملا دبع نب سابعلا هيلع لخد

 ىلص - هللا لوسر صخ ناك هللا نأ رمألا اذه نع مكثدحأ ينإ :رمع لاقف

 اقآ آمو لاقف ثهريغ ادحأ هطعي مل ءيشب ءيفلا اذه يف - ملسو هيلع هنلا "

 طلست و -

 طلس هنلا نكو باكر الو للَح نيو 7 مذَجو آم مب مم ۔ولوُسَر لع هلل

 [٦:رشحلا] ه [( يدق ى ل ع هلأو مي رم وع رلس

 اةفرعملا راد ٦ ص ٥جارخلا مدآ نب ىح 6١١ ص لاومألا باتك مالس نب مساقلا ديبع وبآ ١)

 . توريب

   



 :ت ةح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ , ةتس و : ه ےاضلااه :أإ اش ة .

 اهراتخا ام هللاو مث ‘ةصلاخ -ملسو هيلع هنلا ىلص- هللا لوسرل هذه تناكف

 ىقب قح 6مكيف اهثبو كاهومكاطعأ دقل 'مكيلع اهب رثأتسا الو {مكنود
 مهتنس هلهأ ىلع قفني - ملسو هيلع هنلا ىلص - هللا لوسر ناكف ثلاملا اذه

 ةيادب لوأ نإف اذه ىلعف (هللا لام لعجم هلعجيف يقب ام ذخأي مث كهنم

 .- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا دهع ىلع ناك مالسإلا يف لاملا تيب ةأشنل

 ىلص - يبلا ىلع درت لاومأ كلانه تناك صاخلا ءيفلا اذه بناجب هنأ ىلع

 الو لام هيلع يتأي ام - مالسلاو ةالصلا هيلع - ناكو - ملسو هيلع هللا

 زم رثكأ هؤاقب نوكي الف هموي نم مسقي مل اذإو ‘هموي نم هقرف الإ ماعط
 )٦٢(. ةثالث مايأ

 ىلع ىرج دقو ثلاملا تيبب فرع يذلا يلاملا راطإلا اشن كلذ عومجم نمو

 نادلبلا نم لام هيلع مدق اذإ ناكف عقيدصلا ركب وبأ لوألا ةفيلخلا كلذ

 ىلع همسقف -ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دجسم ىلإ هراضحإب رمأ

 .(؛)لاملا تيبل اناكم هراد نم لعج هنأ امك ،(ء)هيقحتسم

 ١( ص ،مدآ نب ىيحي جارخلا ۔٨١ ص 6لاومألا ٣٦.

 ءارزولا .يوايشهجلا نع القن ٣٧. ص ةيلاملا مظنلاو جارحلا .نيدلا ءايض دمحم سيئرلا ٢)

 .باتكلاو

 ٣( ص .ةيناطلسلا بادآلا يف يرخفلا ،ىلع نب دمح ،ابطابط نبا ٨٨.

 ٤( ص ٦0ج ،خيراتلا يف لماكلا "يرزجلا دمحم نب يلع ريثألا نبا ٢٩٠.

! ٨٥ _ 
 ال .
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 .ةجاحلا تقول لاملا نم هيدل ىقبي ناك ام هراد يف ظفحي ناك هنأ رهاظلاو

 اودجي ملف ©لاملا تيب حتفو ثءانمآلا باطخلا نب رمع عمج ركب وبأ يفوت املو

 .(١)دحاو رانيد ىوس هيف

 ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا دهع ىلع لاملا تيب نأ اذه نم جتنتسنو

 هللا ىلص - هيلع درت تناك يتلا لاومألا نأل كلذو طيسب لكشب أشن دق

 ةريزج جراخ ةيمالسإلا تاحوتفلا عسوت مدعل ارظن شةليلق - ملسو هيلع
 اذكهو ثةبيصخلا دالبلل تاحوتف كلانه تسيل هنأ ىنعمب ؤكاذنآ برعلا

 .ركب يبأ دهع ىلع لاحلا ناك

 ةجيتن “باطخلا نب رمع دهع ىلع تلدبت عاضوألاو ©تريغت لاوحألا نأ ديب

 ةرثك هنع تجتن يذلا رمألا ،هدهع ىلع تعسوت يتلا ةيمالسإلا تاحوتفلا

 كلذل عيسوتو ريوطت نم دبال ناك كلذل ،ةفالخلا راد ىلإ تدرو يتلا لاومألا

 راس مث -ملسو هيلع هنلا ىلص- يبنلا دهع ىلع هؤاشنإ مت يذلا يلاملا راطالا

 يف ناويدلا عضو نم لوأو) ناويدلا رمع أشنأف ركب وبأ هتفيلخ هيلع
 ()٢(. هنع هللا يضر- رمع ةيمالسإلا ةلودلا

 ءاطعلا ناويد يف لثمتملا لاملا تيب ءاشنإ ىلع رمع لمح يذلا ببسلا نأ ىلع
 ؟تئج مب :رمع هلأسف ثريثك لامب نيرحبلا نم هيلع مدق ةريره ابأ نأ وه

 .ص ن .ردصملا سفن ١)

 ٢( ص .ةيناطلسلا ماكحالا ٢٤٩.

7 
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 :::يكح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا رمب :ت{:

 بهذا سعان تنأ ؟لوقت ام يردتأ :هل لاق ث©فلأ ةئامسمخب تئج :لاق

 فلأ ةئامسمخ :لاق ؟وه مك :هل لاق دغلا يف هءاج املف حبصت ىتح تبف

 :رمع لاقف ‘كلذ الإ ملعأ ال :لاق ؟وه بيط نمأ :لاق مهرد

 متئش نإو ؤاليك مكل انلك متئش نإف ثريثك لام انعاج دق سانلا اهيأ
 نيواود سانلل ند نينمؤملا ريمأ اي :موقلا نم لجر لاقف ،ادع مكل انددع
 .(١)اهيلع نوطعي

 ثيح ثكلذب رمع ىلع راشأ يذلا وه نازمرهلا نأ تاياورلا ضعب ركذت امنيب
 فرعت فيك :نازمرملا هل لاقف ؤاثعب لسري وهو ‘هدنع ارضاح ادوجوم ناك

 .(٢)مهل هرسف ىتح ناويدلا نع رمع هلأسف ؟مهنم فلختي نم

 يبأ نب يلع هيلع راشأف نيواودلا نيودت يف نيملسملا راشتسا رمع نإ ليقو

 هنم كسمي الو “لام نم هدنع عمتجي ناك ام ماع لك مسقي نأب بلاط

 .(٢)ائيش

 اهضعبو ةريغملا نب ماشه نب ديلولا ىلإ رمألا دنست تاياورلا ضعب نأ ىلع
 ىدل امهنم لك هدهاش امل ،ناويدلا عضو ىلإ ةراشالا يف ثديلولا نب دلاخ ىلإ

 .(١)نيواودلا نيودت نم ماشلا كولم

 ١( ص ةيناطلسلا ماكحألا رظناو ۔٧٤ ص ،جارخلا إميهاربإ نب بوقعي ؤفسوي وبأ ٢٤٩.

 ٢) ص ةيناطلسلا ماكحألا ٩.

 ٣ ) سفن ١ ص ردصمل ٢٥٠.
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 __)؛`بهچ ة ديعسيوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا - 2

 ضنازمرهلا ةراشإ نم ثاهلك تاياورلا ثودح نم عنمي ال هنإف ؤييأر يفو

 كولم دنع امهنم لك هدهاش امل ديلولا نب دلاخ وأ ماشه نب ديلولا فصوو

 ًارمأ نإف "نيملسملل كلذ دعب رمع ةراشتسا مث ةعوضوم نيواود نم ماشلا

 هقلعتل ارظن ‘هتروطخو هتيمهأل هلوح ءارآلا عمجي ذخأ رمع نأو دبال اذهك

 .مهقوقحو نيملسملا لاومأب

 نيتياورلا نيب قيفوتلاب لئاقلا يأرلا يف اروهظ رثكأ نوكي رمألا اذهو
 يف هعضو مت هنأ لوقت ةياور كانه نأ ثيح ،ناويدلا ءاشنإ تيقوتب نيتلئاقلا

 ةنسلا يف عضو هنأب ةيناغلا لوقت امنيب ‘ةرجهلل ةرشع ةسماخلا ةنسلا

 ءاشنإ يف ريكفتلا أدب نوكي امبر) لئاقلا يقيفوتلا يأرلا كلذو "نيرشعلا
 ناويدلا عضو امأ - ةرشع ةسماخلا ةنسلا يأ - تقولا كلذ يف ناويدلا

 يف ناك امنإ اذهف ؤهماظن اهيلع موقي يتلا ةمئادلا دعاوقلا ريدقتو ©لعفلاب

 ()٢(. نيرشعلا ةنسلا

 رينلا نب رينملا ةريس يف ىوس لاملا تيبل ركذ دري ملف ةينامعلا ةلودلا يف امأ

 ٢٠٧ ت ) «يدمحيلا هثلا دبع نب ناسغ مامإلا ىلإ اهبتك ىتلا ،(ه)يايرلا

 ١٣٩. ص ثةيمالسإلا ةلودلا يف ةيلاملا مظنلاو جارخلا ۔نيدلا ءايض دمحم ،سيرلا ١(

 ٢( ص ردصملا سفن ١٤٠.

 عيبرلا نع ملعلا لمح "نييرجهلا ثلاثلاو يناثلا نرقلا ءايلع نم ،ينالعجلا يمايرلا رينلا نب رينملا ٣(

 ؛نيدلاب كسمتلا نايب يف ةلاسر هل نايع لإ ملعلا ةلح نم دودعم ، يديهارفلا بيبح نب

 .ص © ١ج نايعألا ةفحت .ةيهقف ةبوجأو



 _ خ 3 ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -ج

 (ه ١٣٤ ت) «!ردوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةريس اهيف فصي &( ه

 نم ءالغ يف مهارد ةعبس مهنم قزري ءرملا ناكو) اهيف ءاج دقو ‘هباحصاو

 ،هللا دنع نم باوثلاو ةرخآلا يف ةبغر ثريسيلا توقلا ىلع ربصيف ثرعسلا

 كلذب عوطتيف نامهردلاو مهردلا مهنم لجرلا عم لضف امبر هنأ انغلب دقو
 ۔(٢)( نيملسملا ءيف يف هدريف لضفلا

 رصانع نم ديدعلل عماج مسا ءيفلا نأل ،لاملا تيب وه انه ءيغلاب دوصقملاو

 ء(؛)لاملا تيب

 ذنم تناك نامع نأ مولعملا نمف ثدوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةلود لبق امأ

 ضنيدشارلا ءافلخلاو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا عبتت اهمالسإ تنلعأ نأ

 ©نامغغ ىلع نيكلم ًادبعو ًارفيج - مالسلاو ةالصلا هيلع - يبلا رقأ دقف

 يبأ نب ةيواعم ىلوتسا امدنعو ‘هدعب نم نودشارلا ءافلخلا كلذ لعفو

 ١( ةنس ةمامإلاب عيوب ©ناعب مكحلا ةمئا نم ٥©يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ ١٩١ ةنس يفوت ه ٢٠٧١

 ص ،١ج نايعألا ةفحن ،يملاسلا ه ١٢٢ -١٢٦.

 .ةديبع يا نع ملعلا لمح مالسإلا روهظ دنع نايع كولم ىدنلجلا لآ نم دوعسم نب ىدنلجلا ٢(
 .يملاسلا ه ١٣٤ لتقو ه ١٣٢ ةنس عيوب ،نايعب مكح مامإ لوأ وهو ،ةميرك يأ نب ملسم

 ٧٨. ٩٧. ص ت ١ج ةفحتلا

 ٣) ص ©ءالعلا نم ةعومج ©تاباوحجلاو ريسلا ٢٣.

 . ص : نب ٤( ص تافيرعتلا باتك دمح نرب ىناج رحلا في رثلا ١٧٧١.

٨٩ [ 
 ال



  

 .. ديعسوبلا ةلود دهع ىف يراضحلا اهرثأو نامع ىف لاملا ت : _ت
 ةزوح ديعسوب سو و ير رثاو نامع يف لاملا تيپ لوصأ -::

 نأ ديب ثةيومألا ةلودلل ةيعبتلا نع نامع كولم لقتسا رمألا ىلع نايفس

 ةطساوب ةيومألا ةرطيسلل نامغ عاضخإ نم نكمت ناورم نب كلملا دبع
 ةيسابعلا ةلودلا مايقو ةيومألا ةلودلا ءاهتنا بقعو “فسوي نب جاجحلا هيلاو

 هللا دبع يبأ دهع يف ةيسابعلا ةلودلا نع لالقتسالا نم نوينامعلا نكمت
 .( ھ ١٢٦ - ١٢٤ ) مهل امامإ دوعسم نب ىدنلجلا اومدق ثيح ثحافسلا

 نب يدنلجلا مامإلا دهع لبق نامع يف لام تيب كانه له وه لاؤسلاو
 .لصفلا اذه نم يناثلا ثحبملا يف نوكتس كلذ ىلع ةباجآلا .؟دوعسم
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 2 -- ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحل ااهرثاو نامع ف لاملا تيب لوصا > :

 نامُغ يف لاملا تيب دفاور :يناثلا بلطملا

 :يه ةديدع دفاور "نامع ف لاملا تيبل

 :ةاكزلا - ١

 يف مولعملا نمو ،ةينامملا ةلودلا خيرات لحارم ربع لاملا تيب دفاور مهأ يهو
 ةنورقم تءاج ثيح ىمالسالا ناكرأ نم نم نكر يمهف ،ةاكرلا ةرورض نيدلا

 ملسملا لام نم ذخؤت يهو ثزيزعلا باتكلا تايآ نم ديدعلا يف ةالصلاب

 .هلامو هتايحل ةلودلا ةيامح لباقم

 ىلص- يبنلا دهع ىلع مالسإلا ذنم نامع يف ةاكزلا ةيابج قيبطت ادتبا دقو
 ريمأ صاعلا نب ورمع -مالسلاو ةالصلا هيلع ثعب دقف _ملسو هيلع هللا

 ةافو دعبو “(دةالصلل ًامامإ يراصنألا ديز ابأ هعم ثعبو ةقدصلا ىلع

 نوموقي مهلامعو نيدشارلا ءافلخلا ةالو ناك -ملسو هيلع هنلا ىلص- لوسرلا

 ثودح ةصق ةينامعلا ةيخيراتلا رداصملا ركذتو “نامُع لهأ نم ةاكزلا ةيابج

 ةفيلخلا يلاو لسرأ امدنع 'قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف تعقو يقلا ةرجاشملا

 (ابد) ةقطنم ىلإ ةابجلا - ينافلغلا نصحم نب ةفيذح وهو - كاذنآ نامغ ىلع
 ابد لهأ نم ةأرما نيبو ةابجلا كئلوأ نيب ثدح دقو ،نامُع لامش ةعقاولا

 ١( ص نادلبلا حوتف ىيحي نب دمحأ ،يرذالبلا ٨٧.

 - :: آمس
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 ربتعا ىتح ءةنتف ىلإ يدؤي نأ داك يذلا رمألا ،مهافت ءوسو فالتخا

 .())مالسإلا نع ةدر ثدحلا ضعبلا

 تقو بسح ةاكزلا ةيابج ىلإ ةاعسلا ثعبت نامع يف ةلودلا تناك كلذ دعبو

 نم ذخؤت ةاكزلا نأ مولعملا نم هنإ ثيح كاهفانصأ نم فنص لك ةاكز

 ةاكرو ثرامغلا ةاكرو ‘( ةضفلاو بهذلا) نيدقنلا ةاكر كانهف ‘ةديدع فانصأ

 هباصن فانصألا هذه نم فنص لكلو ماعنألا ةاكزو ،ةراجتلا ةاكرو ©بوبحلا

 .يالسإلا هقفلا رداصم يف فورعم وه امك هرادقمو

 :ىلاعت هلوق يف نآرقلا صنب ةددحملا ةينامثلا فراصملا يف ةاكزلا فرصتو

 ىفو هذهبو ةقلَوَْلاَو امهيلع نيِللعْلاَو نيكسملاو ءآرَقُفلل ثنقدَصلأامئِإ هثل
 م لق م ع م م م . م مم م .2

 يلع ةللاو هللا نمم ةضيرف لييَملا نباو ونلا ليبس ىفو َنيمرلَقلاَو باقزلا

 .[٦::ةبوتلا] & ©) ديح

 :ةيزجلا - ٢

 لع ةعوضوم يهو ٠رديذلا نم ذخؤي امو "ضرألا جارخ ةغل ارسكلاب يهو
 م

 تمه و

 مزيلأب الو هناب نوئمؤي ات نيزن أولتنقه :هلوق كلذ ف لصألاو "«"دسوؤرلا

 ص ٦٢ ج ثباسنألا 6يبتوعلا رظناو طوطخ 6نيملسملا ريس عومجم دايز نب فلخ ٥ينارحبلا ١)

 ٦٩. ص 6 ١ ح ةفحتلا 6.ىلاسلاو ٢٠.
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 4© ےررزفض دمو ي ىرغ ةيزجلا اوطعي ىمح بلتحلاأوئوأ
 نم مهريغو ىراصنلاو دوهيلاك باتكلا لهأ نم ذخؤتو .[؟٩:ةبوتلا]
 وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال نيذلا برعلا يكرشم ادع ام ثللملاو فئاوطلا

 .(٢)لتقلا

 ةمذ يف اوناك اذإ مهريغو باتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ نوكي هنأ ىلع

 ؛ءايشألا نم ديدعلاب عتمتلا لباقم ثةيمالسإلا ةلودلا ةمذ يف يأ نيملسملا

 ."مالسإلا ىلع مههاركإ مدعو ‘لاتقلا نم مهؤافعإو اينمأ مهتيامح اهنم

 يف برعلا يرشم ريغ نم ةينيدلا فئاوطلا باحصأ ضعب دوجول ارظنو
 ىلع 'مهنم ةيزجلا ذخأب موقت تناك ةلودلا نإف ،نايحملا ضعب يف نامع

 قطانم نم ذخؤت امك .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ يف ررقم وه ام بسح

 اهذخأ ثيح يناملا ذوفنلل ةعضاخلا قطانملا نم يأ ثةلودلا يف فارطألا

 ١( ص ،١0ج "يوازلا رهاطلا بيترت ،طيحملا سوماقلا ،يدابا زوريفلا ٤٩٠.

 ٢( ص ٬ةيناطلسلا ماكحألا ١٨١.

 ٣( ص 6لاومألا ٣٩.

 ٤( ص ةيرادألا بيتارتلا يحلا دبع "يناتكلا ٣٩٢.

/ ٦٢٣ 
 ال



 ديعسيوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ 2 1:

 ةريزج ىراصن نميرجهلا يناثلا نرقلا يف دوعسم نب ىدنلجلا مامالا
 .ا" [ 2

 .اهذوفنو اهتوقو كاذنآ ةينامعلا ةلودلا عاستا ىدم اذه نم جتنتسنو

 :ةمينغلا _ ٣

 هجو ىلع ةرفكلا رهقو ةازغلا ةوقب ةرفكلا لاومأ نم ذخؤب امل مسا يهو
 نيمناغلل هرئاسو ©كسمخج نأ همكحو ،ىلاعت هللا ةملكل ءالعإ هيف نوكي

 كلذ يف لصألاو باكرلاو ليخلاب نوملسملا اهيلع فجوي نأ ىلع &" ةصاخ

 لوشرللو ,هسح ونل ت ق ئش نرق معمَع امنأ أوئلغأو ؟ :ىلاعت هلوق

 ٤[. ١:لافنالا] همىليبشلآ نمآو نيجحسملآو يتدتيلاو نرقلا ىلق
 ضرأو يفاوص نوكت اهنإف تاراقعلا امأ ،“ةلوقنملا لاومألا ىف اهنأ رهاظلاو

 ."لاملا نيع اهامسو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ كلذب مكح امك جارخ

 ١( ،عرشلا نايب إميهاربإ نب دمحم "يدنكلا ج0٦٩ ٨٠.

 مجعم ؛يومحلا نيوخالا مدو ربصلا اهنم بلجي تناك "ندع ةلابق برعلا رحب يف ةريبك ةريزج (!
 ٢٧. ص ،٢٣ج ،نادلبلا

 ١٦٨. ص ©تافيرعتلا باتك ٣)

 ٤ ص ،ةيلاملا مظنلاو جارخلا اسيرلا ١١٣.
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 ريغ عم بورحلا ةجيتن ةينامعلا ةلودلا ىلإو نيينامعلا ىلإ يتأت مئانغلا تناكو

 يف اهنع ثيدحلا ءاج كلاومأ اهنم اومنغو ًابورح اوضاخ ثيح كنيملسللا
 نب تلصلا مامإلا برح بورحلا كلت نمو فةينامحلا خيراتلاو هقفلا بتك

 نيبو مهنيب يذلا دهعلا اوضقن نأ دعب يرطقس ةريزج ىراصن عم &"كلام

 ةيرحب ةيركسع ةلمح لاسرإ ىلإ تلصلا مامإلا لمح يذلا رمألا ،نيملسملا

 .ينامعلا يالسإلا مكحلا ىلإ ةريزجلا ةداعتسا تعاطتسا ةريبك

 ةيفيك ةيركسعلا ةلمحلا كلت ةداق ىلإ هبتك يذلا دهعلا يف مامإلا حضوأ دقو

 متمنغ امف ) :لاق ثيح ثيعرشلا وحنلا ىلع اهعيزوتو ةمينغلا ىلع لوصحلا
 هنم بهذي نأ نكنم دحأل سيلف ثاثأ وأ ماعنأ وأ ماعط وأ حالس نم

 امو ماعنألاو ماعطلاو ثاثألا امأف ؤهريغ الو ماعط ال اريثك الو ًاليلق ائيش

 داهتجالاب ديزي نميف هلك عابي كلذف ‘هلمح مكل نكمي الف مكيلع لقث

 نب ديعسو ةريشع نب دمحم هعيب ىلوتيو ‘نمشلا ةياغ بلط يف مكنم

 ؤيلإ لصوي ىتح كلذ سمخ لزعي مث ،امهنم كلذ دهش نم وأ ؤلالمش
 "( ءاوسلاب مهلك برحلا رضح نم ىلع ةلتاقملا ىلع سامخأ ةعبرأ مسقتو

 ١( ص لاومألا ٧٣.

 ةنس لزتعا ليقو لزعو ١6ه ٢٣٧ ةنس عيوب ٠ نامع ف مكحلا ةمئأ نم يصورخلا كلام نب تلصلا ) ٢

 ١٦١٢. ص ،١ج ،نايعألا ةفحت ه ٧٢

 ٣( ص ©١ج نايعألا ةفحت ١٧٩.

 ل ٩٥
 ال
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 مئانغلا ةرثك نعو كاذنآ ةينامعلا ةلودلا ةوق نع ةديج ةركف انيطعي اذهو

 .ىرطقس ىراصن نم اهومنغ يتلا

 ةلود دهع يف نييلاغتربلا عم ةديدش ًابورح ًاضيأ نوينامعلا ضاخ دقو

 هبش يف يدنهلا طيحملا لحاوس ىلعو ةيبرعلا ةريزجلاو نامع يف ؛ةبراعيلا

 بورحلا كلت نم مئانغ ىلع اولصحو ءايقيرفأ قرش يفو ةيدنهلا ةراقلا
 ابيط اراهدزا نامع يف ةايحلا ةكرح اهب ترهدزا ةليزج لاومأ اهنم اولثأت

 ىوزن ةعلق ىنب 6( ه ١٠٩٢ ت )» يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلا نأ ىتح

 “}نييلاغتربلا عم ويدلا ةكرعم ةمينغ نم ةديتعلا

 :( كرامجلا ) روشعلا - ٤

 . ةمذلا لهأو برحلا لهأ ةراجت ضورعو لاومأ ىلع ذخؤت يتل ا موسرلا يمهو

 لهأ راجت نم روشعلا ذخأ قيبطت أدتبا دقلو &مالسإلا روغث ىلع اهب نيراملا

 ١( نيب هتمامإ تناك ةبراعيلا ةلود يف يناثلا مامإلا ،يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس )١٠٥٩-
.) ١١٩٢ 

 اهنم اومنغو م ١٦٧٠ ةنس نوينامعلا اهمجاه نييلاغتربلل ةدعاق تناك دنهلا يف ةقطنم ويدلا ٢(

 .الاومأ

 ٢( ص ،٢ج ،نايعالا ةفحت ٤٥" ص ءايقيرفأ قرشو نايع يف ةبراعيلا ةلود .رايسلا ةشئاع رظناو ٧٤.

 ;٤( ص ةيلاملا مظنلاو جارخلا ١٦٧. ص ،ىيحيل ،جارخلا رظناو ١٧٣.

 7 ل _ _ ٦٦
 ار



 _ ِ : ه. .ث .. 2 ة : _ _
 ; وح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا -. :ر

 وبأ هيلإ بتك امدنع - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع دهع ىلع برحلا

 برحلا ضرأ نوتأي نيملسملا نم انلبق نم اراجت نأ) يرعشألا ىسوم
 نم نوذخأي امك مهنم تنأ ذخ ©رمع هيلإ بتكف رشعلا مهنم نوذخأي

 ةلماعملا باب نم وهو ؤ( رشعلا فصن ةمذلا لهأ نم ذخو “نيملسملا راجت

 ةفيلخلا رمأ نيملسملا راجت نم رشعلا كرشلا كولم ذخأي ناك امدنعف ثلثلاب

 .مهكولم ذخأي امك كرشلا لهأ راجت نم رشعلا ذخأب باطخلا نب رمع

 دالبلا نم ةمداقلا ةراجتلا قفدت ىلإ ةينامعلا قاوسألا تضرعت دقلو

 .ةيمالسإلا ريغ دالبلا نمو ،ةيمالسإلا

 ضعب تذختا دقف راحبلا ءارو نم نام ىلإ ةدراولا ةراجتلا مجحل ارظنو

 :تاءارجإلا كلت نمو ثةيرادإ ةربخ نع منت يتلا ةيرادإلا تاءارجإلا

 يلاو اهذخأي راحبلا ربع ةمداقلا عئاضبلل روشعلا وأ ةاكزلا نأ ١.

 لاو يأل حمسي ملو ؤةيلحاسلا قطانملا ةالو ريبك هرابتعاب ©راحص
 نم ايلاو نأ ثدح دقو ثاهذخأب ةيلحاسلا قطانملا ةالو نم رخآ

 كلذ مزلأ راحص يلاو نأ ريغ نيملسملا راجتلا ضعب ةاكز ذخأ ةالولا

 ةاكرلا هنم ذخأ يذلا يلاولا ىلإ عوجرلاو هيلإ ةاكزلا عفدب رجاتلا

 رومألا طبض وه ءارجإلا اذه نم ضرغلاو ثهيلإ هعفد ام عاجرتسال

 .بيست يأ كلانه نوكي ال ىتح ديج لكشب
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 الجر - راحص يلاو يأ - يلاولا هجوي شةيراجت ةنيفس تمدق اذإ .

 ةمئاق لسري مث ةنيفسلا رهظ ىلع نوكت يتلا عئاضبلا رصحل انيمأ
 .هيدل اهلجسي يكل يلاولا ىلإ رصحلا

 عيبي ىتح هنع ًاليفك رضحي نأ رمأي يلاولا نإف ابيرغ رجاتلا ناك اذإ .

 .ليفكلا صيلخت متي كلذبو ؤهيلع ام عفدي مث هعاتم

 بتكي يلاولا نإف هنع ليفك راضحإ بيرغلا رجاتلا عطتسي مل اذإ ٤.

 .هتعاضب عيبي هكرتي مث ،هيلع تانامضلا ضعب ذخأ عم همسا

 اهراضحإ رجاتلا ىلع نإف ثعتبت مل يتلا ةعاضبلا نم ءيش يقب اذإ .

 .رصحلا ةمئاق ىلع ءانب اهيلع ةبساحملا عقت اليك يلاولا يدي نيب

 ةقاش اهايإ نيربتعم تاءارجإلا هذه نم سانلا ضعب ءاتسا دقو

 ىلع مزحب دكأ -ههكحلا نب ناميلس وهو- يلاولا نأ الإ ،ةديدشو

 نفسلا باحصأ نأل ثةاكرلا تعاضل كلذ الول :الئاق اهعابتا ةرورض

 رذعت ‘مهفرعي نم ةفرعم ةلقو مهترثك عم ضعبب مهضعب طلتخا اذإ

 ةكرحلا ةفاثك اهنم جتنتسن ةريخألا ةرابعلا هذهو يلاولا ىلإ مهدر

 تناك ءاوس ث©راحص ءانيم اميس ال ثةينامتلا عوناوملا يف ةيراجتلا

 يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نايع يف ةمامإلا ةلود يف ةالولا ريبك مكحلا نب ناييلس ،ناورم وبأ وهو ١(

 ١٣٨. ص ،١ج كنايعألا ةفحت راحص ىلع هتيالو هلامعأ رهشأ
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 ح ان ےكر

 لدي ثةيليوحتلا ةراجتلا وأ ثةينامحلا قاوسألا يف ةلوادتملا ةراجتلا

 .اهنيب زييمتلا ةبوعصو نفسلا ةرثك كلذ ىلع

 :نيملسم ريغ وأ نيملسم اونوكي نأ امإ مهف راجتلا امأ
 هنم ذخؤت الق ؤةملسم اهنم مداقلا دالبلاو ‘ًاملسم رجاتلا ناك نإف -

 هنم تذخأ لوحلا هيلع لاح اذإو لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكرلا

 { .عبي مل مأ عاب ءاوس
 نإف غةملسم ريغ اهنم مداقلا دالبلاو ؤاملسم رجاتلا ناك نإو -

 لك روضحب "هللا دبع نب ناسغ مامإلا هدقع يذلا يملعلا سلجلا

 نب ديعسو ‘")رصفح نب بيبح دو دوم يب أو ء‘"»ن اليغ نب مشاه : :نم

 ىلإ لصو اذإ) :ةيلاتلا ىوتفلا ردصأ “ث؛بيعش نب مساقلاو ““رشبملا
 ه

 ١) ص ،قباس ردصم 6&فسوي وبأ ١٣٨.

 ٢( .هب فيرعتلا مدقت

 ىسومو رذنملا نب ربشب نع ملعلا لمح 6لئايس ةيالول ةعباتلا اجيس ةدلب نم ،ناليغ نب مشاه ٣)

 ف تاباوجلا نم ريثكلا هل "نييرجملا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا ءالع نم وهو 0 امهريغو رباج يأ نب

 ١٧٦. ص & ١ ج ،نايعألا فاحتإ ©ىشاطبلا }هقفلاو ةديقعلا

 ءايلع نم ًاضيأ وهو ،نايثع نب ناميلس ريبكلا يضاقلا نع ملعلا ذخأ يكزل نم «رشبملا نب ديعس ٤(

 ٤٢٥. ص ١ ج فاحتإلا ،يشاطبلا نييرجملا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا

 ص فاحتإلا "يرجملا ثلاثلا نرقلا ءايلع نم ،ىوزنب دمس ةقطنم نم بيعش نب مساقلا وه ٥)

 ٤٣٤.

_) ٦٩ ( _ 
 ال
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 ج

 ىتح عاتملا عبي مل نإو ثهنيح نم هنم ةاكزلا ذخف هعاتم عابو نامع

 ةنس ةاكزلا هنم ذخ مث ثعابي امك هعاتم موقي ثلوحلا هيلع لاح

 .(ةدحاو

 نوكي نأ امإ :نيرمأ دحأ ىلع وهف ملسم ريغ رجاتلا ناك اذإو -

 ام ةمذلا هلف) ةمذلا لهأ نم ناك نإف ايبرح نوكي نأ امإو شًايمذ

 ذخؤي الو ؤاهريغو ةيزجلا نم هيلع يذلا بجاولا ىدأو ،اهقحب ماق

 اهيلع ةاكر ال ذإ “يرحبلا .الو يرلا هلام نم ءيش كلذ دعب هنم

 لهأ ةلماعم لماعي ىقح يبرب سيلو ءةاكزلا لهأ ةلماعم لماعيف

 .©؛(برحلا

 اومدق ذإ نيملسملا نم مهكيلم ذخأي امك هنم ذخؤي هنإف ايبرح ناك نإو

 هب رئبقوغ ام ىلتمي أوبقاعق دئبقاع نإوز» :ىلاعت هلوقل هيلع
 .[١٦؟٦:لحنلا]

 لاق ام وهو ‘لاح يأ ىلع يبرحلا رجاتلا نم رشعلا ذخأب الوق كلانه نا ديب

 امهو 6(ه ٢٦٨ ت) "رقصلا نب ناّرعو ،( ھ ٢٦٠ ت) بوبحم نب دمحم هب

 ١ ) جراعم ١ ل امآل ٠ ح ٦ ١  5ص ٩ ٨ ٢ .

 يل مهعجرمو نيملسملا خيش شو هنامز يف ء ءالعلا رهشأ نم ،يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم ٢)

 ةعيبلا نيدقاعلا سأر لع ناكو ىوقتلاو دهزلاو ملعلا ف لثملا برضم ناكو 6ىوتفلاو يأرلا

 بهذملا بتك يف يهقف روضح هل ،راحص ىلع ايضاق لمع هتايح رخآ ،كلام نب تلصلا مامإلل
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 :::< ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ۔رن
>. 

 ‘ملعلا "هلهأ ةماع ىلإ لوقلا اذه؛يدكلا ديعسوبأ بسنو نامع ءاملع نم

 وه نيملسملا راجت نم مهتاموكح ذخأت امك ذخألاب لئاقلا لوقلا نأ ىلع

 ئدابم نم أدبم وه يذلا لثملاب ةلماعملا باب نم وهو ‘بسانملا لوقلا

 لدتو ثةدعصألا عيمج ىلع ةرصاعملا نيناوقلا يف هب لومعملا ةيلودلا تاقالعلا

 .[١٦؟٦:لحنلا] « مننِقوغ امم لثمب أوبِواَعَك هشنَقاَع نإو ةميركلا ةيآلا هيلع

 عيمج يف اهب لومعملا ةيكرمجلا ةيلمعلا نأ ىلا ريشن نأ بسانملا نمو
 .موهفملا اذه ىلع ةينبم يه امنإ رضاحلا انتقو يف لودلا

 ماظن نيبو ؛مالسإلا يف روشعلا ماظن نيب ةنراقملا لالخ نم كلذو

 نأ ماعلا يلودلا نوناقلا ءاملع ررق دقف ‘رضاحلا تقولا يف كرامجلا

 فاحتا .يثاطبلا ه ٢٦٠ ةنس يفوت ،دقف هنأ الإ اءزج نيعبس يف اباتك هل نإ لاقيو ۔ىضابإلا

 ١٩١. ص 0 ١ج ،نايعالا

 نم هقفالغ ةقطنم نكسي ناك ،يوزنلا رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ ةمالعلا هيقفلا خيشلا وه ١(

 .يشاطبلا ه ٢٦٨ ةنس يفوت ،ةريثك ةيهقف ةبوجأ هل ؤ\بوبحم نب دمحم نع ملعلا لمح ،يوزن

 ۔٦ ص 6 ١ج فاحتإلا

 ءاملع رابك نم ،يمدكلا يبعانلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ ةماهفلا ربخلاو ةمالعلا هيقفلا خيشلا وه ("

 .ربتعملا باتكو ،ةماقتسالا باتك هتافلؤم نم يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع " نيققحملا نايع

 ةنس هدلوم نوكي نأ دعبي الو هتافو الو هدلوم خيرات فرعي ال فارشألل ١ باتك ىلع ةدايزلاو

 ٢١٦. ص ١. ج ©٥ فاحتإلا ،يشاطبلا ه ٠٥

 ٦٤٧. ص .ديبع يأل لاومألا رظنا ۔٣١٢ ص 0 ٩١ج ،عرشلا نايب "ميهاربإ نب دمحم "يدنكلا ٢(

 } . ) ١٠١
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 دويقلا اهل عضتو ثاهمظنت نأو ثاهدالب ىلإ تادراولا بقارت نأ ةلودلل

 اموسر لصحت نأ ةلودلل زوجي هنأ اوررق امك تاداريالا ةيامحل ةلفاكلا

 ىلع موسر ةفاضإ زوجيو ثةيبنجألا عناوملا نم ةمداقلا نفسلا ةلومح ىلع

 ةلماعملا نأ ،اضيأ نوناقلا ءاملع ررقو ،ةيبنجأ نفس يف ةدراولا عئاضبلا

 نوذخأي ال نيملسملا نأو كؤفاكعلاو ةلثامملا ليبس ىلع نوكت نييبرحلل
 ًاضيأ اوررقو ثًائيش نيملسملا نم نوذخأي ال اوناك اذإ ًائيش نييبرحلا نم

 موسرلا ضيفخت ريرقت نم ةيراجتلا اهتادهاعم يف ةلودلا عنمي ءيشال هنأ

 ."اةيليضفت ةلماعمب اهصاصتخا نم وأ ةدقاعتملا ةلودلا دالب نم

 .نيتلماعملا نيب وأ "نييماظنلا نيب اريبك هبشلا لعجي اذه لك

 :تاعربتلا - ٦

 زم حالصلاو ريخلا لهأ هب عربتي ام نامع يف لاملا تيب دفاور نمو
 ناملا خيراتلا يف ثدح دقو ثةلودلا زعل تاراقع وأ غلابم صيصخت

 ؛لاعت هللا ىلإ برقتلا اهنم داري تناك يتلا تاعربتلا نم عونلا اذه لثم

 .اهتيوقتو مالسإلا ةلود زازعإو

 .توريبب ةيرصملا ةبتكملا ١٢. ص .مالسإلا ف يلاملا ماظنلا قلاخلا دبع 6يواونلا ) ١

 ٠ } ) ٢ . ١

 ال
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 ٢٦٢٦ ت)"ديمح نب كلملا دبع مامإلا نمز يف دنهلاب الجر نأ كلذ نمو

 لجرلا اذه له يردن ال اننأ ريغ "نامع يف ةلودلا زعل لامب ىصوأ ( ه

 دقو ينامغ لصأ نم ناك هلعلو ؟لصألا يدنه هنأ مأ ينامع لصأ نم

 براقتل ارظن :هحجرأ ام وهو كلانه ةراجتلاب لمعلل دنهلا يف ماقأ

 ؤبرعلا رحب ىوس امهنيب لصفي ال ثيح “ضعبلا امهضعب نم يدلبل
 مامإلا فلك كلذل 6نامغ يف سيلو دنهلا يف هب ىصوملا لاملا نأ نوكلو

 نم فصنلا ىلع يأ ةفصانم ةرجألاب لاملا كلذ رضحي نم كلملا دبع

 رجأتسملل نأ ىأر نم مهنمف ،كلذ لايح ءاهقفلا فلتخاف ثلاملا كلذ

 رضح ًايهقف اسلجم مامإلا دقعف “فصنلا ذخأ زوج نم مهنمو ثهءانع

 ريجألا ذخأي نأ نم عنام ال هنأ اوقفتاو ثنييناممحلا ءاهقفلا نم ديدعلا

 ."فصنلا

 .دنهلاو نامع نيب ةميدق ةيراجت ةقالع كانه نأ كلذ نم جتنتسنو

 قحلا ةريس راس ٥ه ٢٠٧١ ةنس ةمامإلاب عيوب }نادحلا نب ةدوس نب يلع ينب نم ديح نب كلملا دبع ) ١

 زه ٦٢٢ةنس ينوت راد ريخ هدهع ف نايع تراصو حلاصلا فلسلا رثأ عبت .تاو ©لدعلاو .

 ١٥٠. ص ث ١ج ،ةفحتلا ،يملاسلا

 ٢) ،لينلا حرش ٨ثفسوي نب دمحم ،شيفطأ ج٥ ٤ ص ١٥٠.
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 :لاملا تيب لوصأ :ثلاثلا بلطملا

 ‘ةيعارزلاو ةيراقعلا تآشنملا نم ديدعلا اهخيرات ربع ةينامعلا ةلودلل

 تيبل أكلم ايئاقلت نوكي تآشنم نم ةلودلا هثدحت ام نأ مولعملا نمو

 ةلودلا يه تآشنملا كلتل ًاثادحإ نامغ يف لودلا رثكأ نأ ىلع كلاملا
 دهع يف اميس ال )م ١٦٢٤ _ ١٧٤٤ / ھ )١٠٢٣٤ -_ ١١٥٦ ةيبرعيلا

 تآشنملا كلت لثمتتو '(ضرألا ديق) بقلملا "هناطلس نب فيس مامالا

 :يلي لم يف
 ضرألا نطاب يف ةقوقشم ةانق ربع يرجي يئام عبن وه جلفلاو :جالفألا - ١

 جرختستو “"ضرألا حطس ىلإ هجارخإو هعيمجتو نوزخملا صاصتمال

 يف الإ دجوت ال اهنأ امبر ؤةيسدنه ةينف ةقيرطب ضرألا نطاب نم جالفألا
 .نامع

 هيخأ دعب ه ١١٠٤ ةنس ةمامإلاب عيوب "يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا وه ١(

 نش دقو ،هلدعب دالبلا هدييقتو ،كلايملا هطبضل ضرألا ديقب بقلو ‘ناطلس نب برعلب مامإلا

 نكمت ىتح ايقيرفأ قرش يفو .ةيدنهلا ةراقلا هبش يف مهبقعت ثيح ،نييلاغتربلا دض ًاسورض ًابرح
 .يملاسلا ،قاتسرلا ةنيدم يف نفدو ه ١١٢٣ ةنس يفوت ،ايقيرفأ قرش نم ًايئاهن مهجارخإ نم

 ٩٧. ص . !٢ج }ةفحتلا

 ٢) ص ©نايع جالفأ ضعب يف نابيلا ملاس نيدلا ردب يربعلا ١٢.

} ٥. ١ ( ___ 

  



 _ تع ح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ 3 ن

 جالفألا هذه نم ديدعلا ةيخيراتلا اهلحارم ربع ةينامعلا ةلودلا تثدحأ دقو

 يذغيو ؤةيمويلا مهتايح يف يلاهألا اهيلع دمتعيو تاعورزملا يقست يتلا
 .تاعورزملا رئاسو راجشألاو ليخنلا نم ريبكلا ددعلا اهؤام

 اهنم نامع يف ًاجلف رشع ةعبس شنأ هدحو ناطلس نب فيس نإ لاقي
 'بوهلاو ؛مزحلاو ،ةافسملا جالفأو ،نامزربلاو ثرثوكلاو ،يغئاصلاو “يليزبلا
 ."نالعج جالفأو

 ةلودلا نإف تناك ةليسو ةيأب ءاملا ىلع لوصحلا ةرورضل ارظن :رابآلا - ٢

 يقسل نوكت انايحأ رابآلا هذهو ثةيزاوترالا رابآلا رفحب موقت تناك ةينامعلا

 .هريغو برش نم سانلا لامعتسال انايحأو ثةعارزلا

 رئب ،ناطلس نب فيس مامإلا اهثدحتسا يتلا ةيعارزلا رابآلا رهشأ نم

 ةرماع ارئب نوتسو تس ًايلاح دجوتو كةيرذنملا رئبو ةصارلا رئبو ،ةواسنلا
 فاقوألا ةرازو ىدل ةلجسم لاملا تيبل ةعبات ةرثاد ارئب نوسمخو ىدحاو

 فرشتو لاملا تيب لوصا ريدت يتلا ةهجلا يهو ،ةنطلسلاب ةينيذلا نوؤشلاو

 .اهيلع

 ىتلا ىرقلاو نادلبلا نم ديدعلا ءاشنإ مت دقو :ىرقلاو نادلبلا _ 7

 نادلبلا كلت نمو ثنينطاوملاو لئابقلا نم ديدعلل ارقتسم دعب اميف تحبصأ
 نب ناطلس مامإلا دهع يف امهؤاشنإ مت نيتللا نييربعلا ءارمحو زوملا ةكرب

 ١( ج نايعالا ةفحت ٦٢. ص ١٥١.
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 ي :كح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا ر

 .ج-

, 

 ًارظن نييربعلا ةليبق ىلإ ءارمحلا ةدلب ناطلس مامإلا حنم دقو فيس

 ةدلبب ظفتحا امنيب ثامهيجلف ءارجإو نيتروكذملا نيتدلبلا ريمعتب مهمايقل

 ."لاملا تيبل زوملا ةكرب

 ليخنلا نم ريبك ددع سرغب ناطلس نب فيس مامإلا هدلو ماق امك

 ."ءاكرب ةيالوب نامعنلا ةقطنم يف هكاوفلاو راجشلا فونصو ليجرانلاو

 نم ةئامسمخ اهنم ثلاملا تيبل ةلخن فالآ ةعبس سرغ مت الهب ةنيدم يفو

 / ھ ١٢٦٤ ت) “يايرلا ديز يبأ يلولا يلاولا دي ىلع كلذو “صالخلا عون

 نادلبلاو ىرقلا ضعب ءارشب ناطلس نب فيس مامإلا ماق امك ‘(م ٤٤

 نييلاغتربلا جرخأ يذلا وهو ه ١٠٥٩ ةنس ةمامإلاب عيوب "يبرعيلا كلام نب ناطلس مامإلا وه ١(

 ءةيق۔رشلا ايقيرفأو دنهلا لحاوس ىلع مهتقحالمو مهتمجاهم يف ذخاو ةيبرعلا ةريزجلاو نايع نم
 .ص ٢٦0ج ةفحتلا ،يملاسلا ه ١٠٩١ ةنس يفوت

 ٣٧٧. ص ثنايعألا ةضهن (!

 ٣( ص ،عئاشلا عاعشلا ٢٧٢.

 ملعلا لمح ،يكزإ ةنيدم يف ه ٣١٠١ ةنس دلو يمايرلا قيزر نب هللا دبع يلولا ةمالعلا خيشلا وه ٤(

 الهب ةيالو ىلع ًايضاقو ايلاو لمع "تافلؤملا نم ديدعلا هل .يملاسلا نيدلا رون ريبكلا مامإلا نع

 ةضهن ه ١٣٦٤ ةنس ينوت .يليلخلا هللا دبع نب دمجعو «يصورخلا دشار نب ملاس نيمامإلا دهع ين

 ٤٢٠. ص ؛نايعالا

٠٧ ١ .. 
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 ست ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا .

 يداو نأ لاقي كلذل ،لاملا تيبل اهلعجو "قاتسرلا ةيالوب نتحسلا يداوب

 ."هلام تيب هرثكأ نتحسلا

 دقو ؤةعساو ةروصب نامع يف ةرشتنم يهو :نوصحلاو عالقلا - ٤
 اذالم رفوت اهنأل كلذو ثةلود دعب ةلود ةبقاعتملا ةينامعلا لودلا اهتثدحتسا

 لاكشأو ؤةيعافد تانيصحتو ثةينمأ تاماكحتسا نم هيلع لمتشت امل انمآ

 ةرازو ةرشن يف ءاج دقو ثاهيف نم ىلإ لوصولا مجاهملا ىلع رسعتي يكل ةيبرح

 ةرادإلاو ةنايصلاو فارشإلاب موقت يتلا ةهجلا يهو - ةفاقثلاو يوقلا ثارتلا
 بناجب ةمخضلا ةيخيراتلا ينابملا هذه نأ ةنطلسلاب نوصحلاو عالقلل

 فقت اهنوك ©نامع خيراتب فيرعتلا يف ايويح ًارود تبعل ةيامحلل اهريفوت
 ملعلل زكارمكو “ينيدلاو يعامتجالاو يسايسلا لعافتلل ثءاقتلا طاقنك

 جضت قاوسأ عم ةلماكتم نوكت ام ابلاغو ثةيعامتجالا ةطشنألاو ةرادإلاو

 رئازل رفوت يتلاو ةباذج ةينكسو ةيفرح ءايحأو دجاسمو ؛ةيويحلاو ةكرحلاب

 نوصحلاو عالقلا ددع غلبيو &خيراتلا ةشياعمو ةبرجتل ةديرف ةصرف مويلا

 ١) ص 6عئاشلا عاعشلا ٣٢٧.

 ٢( ص نايعالا ةضهن ٣٧٨.

 ددعب فيرعتلل تدعأ ( خيراتلا عاجرتسا ) ناونعب ةرشن ،نايع ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٣(

 .نوصحلاو عالقلا نم



 2 ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ د ا 1

 راوسألاو جاربألا ادع ًانصحو ةعلق )٥٩٥( نيعستو ةسمخو ةمئاسمخ
 .ةيرثألا تويبلاو

 ؛مزحلا نصحو ‘قاتسرلا ةعلقو غنيربج نصحو ىوزن ةعلق كاهمهأ نمو
 ةعلتو ‘طقسمب يناريملا ةعلقو ،يلالجلا ةعلقو ،نامحنلا تيبو ،لخ ةعلقو

 نوصحلاو عالقلا نم اهريغو ،يربع نصحو كالهب نصحو جلفلا تيب
 “"ةينامُعلا ضرألا ىلع ةرشتنملا

 مونلل فرغك ىنكسلل تارقم نم ةداعلا يف عالقلاو نوصحلا نوكتتو

 .عافدلل نكامأو ةريخذلاو نؤملل نزاخمو “فويضلا لابقتسال سلاجمو
 رمت اهضعب نأ امك ؤيتايحلا لامعتسالل ةيئام رابآ اهلخادب رفوتت اهعيمجو
 .جالفأ اهلخادب

 موقت ال ةايحلا نأ ثيح ،يرشبلا دوجولا تايرورض نم يهو :قاوسألا _
 ةلاح يهو ءءارشلاو عيبلاب فرعي يذلا لدابتلاو ،ءاطعلاو ذخألا ىلع الإ

 -ضرألا- ينوكلا بكوكلا اذه ىلع تدجو نأ ذنم ةيرشبلا ةريسمل ةقفارم

 اهيف نأ لب ؤقاوسألا نم ديدعلا دوجو تدهش قطانملا نم اهريغك نامو
 ابد قوسو ©راحص قوس لثم ىةيلهاجلا يف برعلا قاوسأ ضعب دقعت تناك

 ١) ةرشن ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .

 ٢) ص نيثحابلا نم ةعومجم ،خيراتلا يف نايع ٢٦٦٢ / ٢٧٢٣.

3 _ 
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 هيح ديعسوبلا ةلو د دهع ف يراضحلا اهرث او نامع ف لاملا تيب لوص - _ ١

 دقف ؤنمزلا ريسو تقولا رورمب نامع يف قاوسألا تعسوت دقو &مدأ قوسو )(

 ةريبك ةيراجت ةيمهأ هل قاوسلا هذه ضعبو ؤقوس ةيسيئر ةيالو لك يف راص

 قاوسألا مظعم نأ ىلع نآلا ىتح ةيراجتلا ةيمهألا يف ةياغ اهضعب لازي الو

 ىلإ اهعير عجريو نينطاوملا ىلإ رجؤت ثيح لاملا تيبل ةعبات نامع يف

 )٢٩( نوثالثو ةعست لاملا تيبل ايلاح عبتيو ( ةيلاملا ةرازو ) ةلودلا ةنيزخ
 :رازوب لاملا تيب ةرئاد ةيئاصحإ بسح ثةنطلسلا تايالو ىلع ةعزوم اقوس

 قاوسألا هذه عيمج ىلع فرشت تناك يتلا ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا

 ."اهريدتو

 ١( ص ،مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا قاوسأ ،ديعس "يناغفألا ٢٢٠.

 ةئيبلاو ةيميلقإلا تايدلبلا ةرازو ىلإ اهيلع فارشإلاو اهترادإ تلقتنا دقف يلاحلا تقولا يف امأ ٭

 ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو فارشإ تحت لازي ال يذلا الهب قوس ادعام .هايملا دراومو

 قاوسألا هذه ريجأتب ناتهجلا موقت ثيح .حرطم قوسب ةيراجتلا تالحملا نم ددع كلذكو

 .( ةيلاملا ةرازو ) ةلودلا ةنيزخ ىلإ هلاخدإو اهعير مالتساو نينطاوملا ىلإ ةيراجتلا تالحملاو
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 يناثلا ثحبملا

 نامع يف لاملا تيب لوصأ اهنم تنوكت يتلا قرطلا

 :بلاطم ةثالث هيفو

 سرفلا لاومأ :ىلوألا ةقيرطلا :لوألا بلطملا

 ( ميمأتلا ) قيرغتلا :ةيناغلا ةقيرطلا :يناخلا بلطملا

 .بابرألا ةلوهجم لوصألا :ةخلاخلا ةقيرطلا :ثلاغلا بلطملا
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 سرفلا لاومأ :ىلوألا ةقيرطلا :لوألا بلطلل
 ناك لوألا دوجولاف “ًايسراف ادوجو ةيخيراتلا لحارملا ضعب يف نامع تدهش

 مهف نب كلام يبرعلا دئاقلا نكمت ىتح ث(شروق) روطاربمإلا دهع يف
 هموق نم ددع عم نامع ىلإ ءاج امدنع ثنامُع نم مهجارخإ نم يدزالا

 .نميلاب برام دس مادهنا ةجيتن

 كلانه تناك ‘ىدنلجلا لآ ىلإ نامع رمأ لآ امدنعف ثيناغلا دوجولا امأ

 دوجو بجوتسا يذلا رمألا "نييناساسلا سرفلا كولم نيبو مهنيب ةنداهم

 نم سرفلا كولم لعج دقو ‘عصخش فالآ ةعبرأ اهماوق ةيسراف ةيماح

 دقو “"مهتيعر نم مهمصخ نوكي وأ مهئواني نم اهيلإ نوفني ىفنم نامع

 اهومس ةيرق اهيف مهل اونتباو مهدوجول ةدعاق راحص نم اوذختا

 ."؛(درجتسد)

 ذخأو -ملسو هيلع هللا ىلص- ادمحم هيبن هثعبب ةيرشبلا ىلع هنلا نم امدنعو

 هيلع هللا ىلص- يبنلا لسرأ برعلا ةريزج عوبر يف رشتني يالسإلا نيدلا
 لهأ ىلإو نامغ يكلم ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج ىلإ صاعلا نب ورمع -ملسو

 ١( ج- نايعأل ا ةفحت ٢ ص ء ٣٠.

 ٢( ج ؤ قب اسلا ردصملا . ىبتوعل ا ٢ ص ء ٥٨.

 ٣) ص ردصملا سفن ٢٦٢.

/ ١١٣ 
   ال
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 _ حح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا -_-

 مسب) هيف ءاج يذلا نيروكذملا نيكلملا ىلإ ميركلا يبنلا باطخ هعمو ،نامُع
 'ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج ىلإ هللا لوسر دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هلا

 املسأ مالسإلا ةياعدب امكوعدأ ينإف دعب امأ ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا

 ىلع لوقلا قحيو ايح ناك نم رذنأل ةفاك سانلا ىلإ هثلا لوسر ينإف املست
 مالسالاب ارقت نأ امتيبأ نإو امكتيلو مالسالاب امتررقأ نإ امكنإو ثنيرفاكلا

 ىلع يتوبن رهظتو ثامكتحاس أطت يليخو ثامكنع لئاز امككلم نإف

 هللا ىلص- لوسرلا ةوعد ىلا ابعشو ةموكح نامع لهأ باجتساف .(امككلم

 ةيماحلا نم اوبلط كلذ دعبو ةبطاق مالسإلا يف اولخدف _ملسو هيلع

 نم اوبأ سرفلا نأ ريغ ،نامغ نم جورخلا وأ مالسإلا يف لوخدلا ةيسرافلا
 نامع نم مهجارخإو مهلاتق ىلإ نيينامعلا لمح يذلا رمألا ؛مالسإلا لوبق

 مالستسالاب نينعذم لاتقلا فقو سرفلا بلط مهنيب راد لاتق دعبو ،ةوقلاب

 نامع لهأ اوعد لاتقلا مهنيب لاط املف) ةيعارزلاو ةيراقعلا مهلاومأ نيكرات
 ةقلحو ،ءاضيبو ءارفص لك نامع لهأ اوطعي نأ ىلع مهولزنتساف حلصلا ىلإ
 ضرأ ىلإ اوعطقي ىتح ةنيفس يف مهتيشاحو مهيلاهأب مهولمحي نأو ،عاركو
 .&(سراف ىلل نامع نم سرفلا اوجرخأو ،كلذ ىلإ مهوباجأف سراف

 ١) ج ؤ عماجلا كمححم نب هللا دبع ،ةكرب نبا ٢ ص ء ٤٠٥.
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 لام تيبل اكلم سرفلا اهكرت يتلا ةيعارزلاو ةيراقعلا لاومألا تراصو
 .ةينامغ يفاوص تحبصأ يلاتلابو “نامغ يف ةلودلا

 خيرات نم ركبم تقو يف كلذو ،نامغب تناك فاوص لوأ اهنأ ييأر يفو

 :الصلا لضفأ هبحاص ىلع يوبنلا دهعلا ف كلذ ثدح ثيح ىمالسإلا

 مالسإلا يف نامغ لهأ لوخد بقع مت سرفلا جارخإ نأل -مالسلاو
 اودارأو 'ةيسوجملا مهتنايد ىلع ءاقبلاب نوينامعلا مهل حمسي مل ذإ كةرشابم

 ثعب دق هنأ) :مهل نيلئاق نوينامعلا هيف لخد يذلا مالسإلا يف لوخدلا مهنم

 إو انع اوجرخت نأ امإ "نيتلصخلا ىدحإ انم اوراتخاف “يبن برعلا يف انم

 1 (مكلتاقن نأ

 .ص ،ن قباسلا ردصملا :يبتوعلا ١)

 .ص ٥ن قباسلا ردصملا سفن ٢)
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 _زچح ديعسروبلا ةلو د دهع ي يراضح ا اهرثاو نامع ف لاملا تيب لوصا :رت ٢1:

 :قيرغتلا :ةيناغلا ةقيرطلا :يناثلا بلطملا

 رصعلا ةغلب وه ذإ ،ميمأتلا وأ ةرداصملا هانعم ،ينامع يهقف حلطصم قيرغتلا

 ىدل تاورث عمجتت امدنع كلذو ؤةماعلا ةحلصملل ةيكلم دادرتسا

 ملظ ةجيتن دابعلا لاومأ نم ةملظلا ةالولاو ءارمألاو كولملا نم نيلوئسملا

 اهلح ريغ نم لاومألا كلت اوذخأ مهنأ وأ ةيعرلا هاجت ،كعلوأ هسرام
 ؛مهيديأ نم لاومألا كلت عزن يضتقي يعرشلا مكحلا نإف “قح هجو ريغبو

 اهنإف نيدوجوم اونوكي مل اذإو غنيدوجوم اوناك نإ اهيوذ ىلإ اهعاجراو
 .لاملا تيب اهب مكحي وأ ءاهبابرأ رهظي ىتح ةلودلا ىدل ةنامأ نوكت

 دقف -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لعف كلذ يف لصألاو

 ملعي ملو ٠لاملا نم ةعس مهيلع ىري امنيح ،مهيديأ يف ام لامعلا رطاشي ناك
 ىلإ كلذ دريو اهنم اءزج وأ لاومألا كلت مهيلع رداصي ناك هنإف ؤاهردصم

 .لاملا تيب

 لاقف ،لامب هيلع مدقف كةنانك ىلع نايفس يبأ نب ةبتع ىلو هنأ كلذ نمو

 كلامو :لاق ،هيف ترجتأو يعم هب تجرخ ثلام :لاق ،ةبتع اي اذه ام :رمع

 ."لاملا تيب يف هريصف هجولا اذه يف لاملا اذه كعم جرخت

 الفت امنيح هللا ديبعو هللا دبع هيدلو عم رمع هلعف ام اضيأ كلذ نمو

 ضةرصبلا ىلع ايلاو ناكو يرعشألا ىسوم يبأ ىلع ارمف “قارعلا نم نيدئاع

 ١) ص ،٢ج ،ةيمالسإلا ممألا خيرات تارضاحم كب دمح ،يرضخلا ١٢ .

 ا ١١٧١ ح __
 . ال
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 د . . ُ . . : _ >::
 _ت ديعسوبل ١ ةلو د دهع ى ىر اضحلا اهرثاو نامع قف لاملا تيب لوصا ت :ا

 ر - - - ة ٠١.

 سأر ادريو حبرلا امهل نوكي نأ ىلع ثكلذب اعفتنيل هب ارجتي يكل امهفلسأف
 هيدلو رمأو ‘كلذب ضري مل نينمؤملا ريمأ نأ ريغ كنينمؤملا ريمأ ىلإ لاملا

 لخدت الول لاملا تيب ىلإ هبرو لاملا سأر ©عيمجلا درب هللا ديبعو هللا دبع

 نوكي نأ ىلع ثةيراضملا باب نم ةلماعملا لعج ًاحرتقم نيسلاجلا ضعب

 دري لاملا سأر ىلإ افاضم رخآلا فصنلاو حبرلا فصن نينمؤملا ريمأ ينبال

 .لاملا تيب ىلإ

 تيب يف هلعجو كهللا ديبعو هنلا دبع هادلو هحير ام فصن رمع رداص اذكهو

 لئاقلا يرمعلا أدبملل ًالعافو ًاقيقد اقيبطت - كش الو - لعفلا اذهو ثلاملا
 .(اذه كل نيأ نم)

 ملاظملا عيمج ممأ دقف ثزيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا دنع رمألا ناك كلذكو

 عيمج نيملسملا لام تيب ىلإ داعأ ثيح ؛مهلاتعو ةيمأ ونب اهفرتقا يتلا
 اهحنم وأ 'مهسفنأل اهوذخأ دق ةيمأ ينب ءافلخ ناك يتلا لاومألاو عئاطقلا

 .ناميإو ةوقو ةعاجش لكب فقوملا اذه رمع فقو دقو ‘سانلل

 ثيح 6هيزنلا لداعلا أدبملا اذهل ةيقيبطت ًاروص يناملا خيراتلا انل ظفح دقو

 يهو ؛ماكحألا هذه لثم عوقو :نامغ يف يالسإلا عيرشتلا خيرات دهش

 :ىلاتلاك

 ١) ص ردصملا سفن ١٦.

 ٢) ص ء ؛ج ،ةيمالسالا ةراضحلا ةعوسوم يبلش دحأ ٢١٢.

١ ٨ ١١ 
- ١٨ ١ 1 



 _ ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ متا 2 . ث ., 2 ن : <

 لاومأ ةرداصمب يصورخلا دمحم نب باطخلا نب رمع مامإلا ماق :ًالوأ

 ىلع ."ناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلاب ةحاطإلا دعب ةنهابنلا كولملا

 :يلي امك ةمكاحملا ةروصو ‘ملاظم اهنأ رابتعا

 :ةمكحملا ليكشت -

 دمحأ نب ناميلس نب دمحم 'ءاضقلا ةخيشم خيشو ةمكحملا سيئر ماق دقف

 :نم ًالك "!جرفم نب

 .نيمولظملا نع اليكو رمحأ نب ورمع نب دمحم ١-

 ةيرذ نم وه يذلا ناذاش نب ليلخلا مامإلا لسن نم "يصورخلا دمحم نب باطخلا نب رمع مامإلا ١(
 وأ قيرفتب مكح مامإ لوأ وهو ه ٨٨٥ ةنس ةمامإلاب عيوب ،يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا

 .١٧٣ص ،١ج ،ةفحتلا يملاسلا ،ةملظلا لاومأ ةرداصم

 ناك انأش مهمظعأو ةنهابنلا كولملا رهشا نم ،يناهبنلا رفظملا نب ناميلس نب ناييلس ناطلسلا وه (!

 هتغالبو هتحاصف نع ئبني رعش ناويد هل ةمئألا عم عارص يف راص نيترتف ىلع ناعل همكح

 ٣٧٦. ص & ١ ج ،ةفحتلا .يماسلا رابكلا ءارعشلا نم دودعم وهو

 ءايلع نم "يولهبلا جرفم نب دمحأ نب ناييلس نب دمحم دهاجملا يضاقلاو ةمالعلا خيشلا وه ٣(

 ءاملعلا زربأ نمو .ةمامإلا ةدوع يف نيدهتجملا نم ناكو "يرجهلا عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ففه ٨٩٤ ةنس ةمامإلاب هسفن وه عيوب مث يصورخلا دمحم نب باطخلا نب رمع اوعياب نيذلا

 ١٣. ص ،٢٦ج نايعألا فاحتا ۔يشاطبلا

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ءايلع نم ًاضيأ "يوهلبلا جرفم دمحأ نب رمع نب دمحم ملاعلا خيشلا وه ٤(

 ٦١. ص ردصملا سفن ۔يشاطبلا © يرجملا عساتلا

 ۔ہ ١١ )س ..
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 .ةنهابنلا كولملل اليكو ١" دمحأ نب ورمع نب دمحأ - ٢

 .نيفرطلا نيب مكحلل ايضاق "ورمع نب حلاص نب دمحأ - ٢

 .مكحلل بتاك "يقابلا دبع نب ىلع نب دمحم - ٤
 : مكحل ا قوطنم

 للغو ةنبأو ةحلسأو تويبو ليخنو نييضرأو لاومأ نم ناهبن لآ لام عيمج)

 ثاثأو ىوطأو رودو تويبو ءام نم ناك ام انئاك مهل ام عيمجو ركسو رمتو

 .(" ًامات ابجاو ءاضق ةعتمأو

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ءايلع نم اضيأ ،يولهبلا جرفم دمحأ نب رمع نب دمحأ هيقفلا خيشلا وه ١(

 ٦١. ص ردصملا سفن ،يشاطبلا يرجهلا عساتلا

 نيروكذملا مع نبا يولهبلا جرفم دمحأ نب رمع نب حلاص نب دمحأ هيقفلا يضاقلا خيشلا وه ٢(

 ٦١. ص 8 ردصملا سفن ،يشاطبلا .ةيملعلا جرفم لآ ةرسأ ىلإ عيمجلا يمتني ثيح ،ءالعأ

 ةمئألا رصاع ،يوزنلا يرقعلا يق ابلا دبع نب دحأ نب دمحم نب ىلع نب دمحم هيقفلا خيشلا وه ٣(

 لمح ،يرضاحلا ليعايسإ نب دمحمو .جرفم نب ناميلس نب دمحمو « يصورخلا باطخلا نب رمع

 ةبوجأ هلو هقفلا لوصأ يف باتكو 6يقارملا باتك "هتافلؤم نمو .خياشملا نم ددع نع ملعلا

 ١٣٩. ص . ٢ج فاحتإلا 6ىشاطبلا .ةيهقف زيجارأو ةريثك ةيهقف

 ٤) ج نيبلاطلا جهنم ديعس نب سيمخ ،يصقشلا ٥. ص ٣٢٤٩.



_ 

 7 . ٤. م . - ٠

 .< ديعبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ تت

 : مكحلا ةجيتن

 لهأ نم نيمولظملل ءاضقلا اذه - نيمولظملا ليكو - رمع نب دمحم لبق)

 "ثانإلاو مهنم روكذلا غربكو مهنم رغصو ارضح وأ مهنم باغ نم نام

 .“'(نيمولظملل حيحصلا نئاكلا ءاضقلاب لاومألا هذه تراصف

 هبر لوهجم لام لك راصف ؛مهتفرعمو مهؤامسأ تلهج دق نيمولظملاو)

 نم لكو ءاهب مايقلاو نيملسملا ةلود زازعإ يف هفرصيو ث‘هضبق مامإلل زئاج

 هل حصي امم ،ةئزجتلاب بساحيو 6مهلاومأ نم هل وهف هتبثأو ؤهقح حص

 كلذف ثاهب ظحي ملو كةئزجتلا كردي مل نإو ،كلذ كردأ نإ ؤهطسقب

 لاومألا ضبقي نأ مامإللو ءارقفلل لوهجم وهو ‘مولعم ريغ بيصن بيصنلا

 ."(نيملسملا ةلود زع يف هلعجيو ‘هل بر ال نمو ءارقفلا لاومأو ؤةبيغملا

 ىوتفلاو يأرلاو داهتجالا يوذ نم نييناملا ءاملعلا نم ديدعلا قداص دقو
 .كلذ ىلع اقافتا ربتعا امم مكحلا اذه ىلع

 ١( ص ردصملا سفن ٣٥٠١.

 ٢( ص ردصملا سفن ٣٥٠١.

 - أ ١٢١ !



« 

 تجح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ دهت

 اهيبش يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا هلعف ام يملاسلا خيشلا ربتعا دقو

 لاق ثيح “هتالو لاومأ هترداصم يف “باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لعفب

 ٥ :هرهوج يف

 ارمع ىعدي ناك قدص مامإ ىرشلا دسأ نم دمحيلا ينب يفو

 يباحصلا رمعل اياسم باطخلاب يعدي هوبأ اذك

 اوملظ نيح ملظلا لهأ خَود ملعلا كاذو نااش لسن نم

 انام ىلع اوناك اربابج اناهبن ينب ىلع ىضق دقو

 ملعام نكل نييناملا نم ملظ نمل مهلام نأب ىضق

 لاومألا كلامب مهلهجل لالم تيب كلذ اولعجف

 "قورافلاب قورافلا هبشأ ام قيرغتللب فرعي اذ ناكو

 ه ١٢٨٦ ةنس دلو يبضلا يملاسلا مولس نب ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا رون مامإلا وه ١(

 عم ةيبرعلاو ةيعرشلا نونفلا فلتخم يف ةمجلا هفيلآت يف كلذ رهظو "نامعب ملعلا ةساثر هيلإ تهتنا

 ةعلطو ماظنلا رهوج ،هتافلؤم نمو ء6اهلئاسرو اهبتك فيلأت يف ةداجالاو اهئاسم يف قيقحتلا

 ؛دنسملا حرش ،يخوتتلا نيدلا زع ه ٣٣٦٢ ١ ةنس يفوت ،دنسملا حرشو 5راونأل ا قراشمو سمشلا

 .ةمدقم ماظنلا رهوج 6‘شيفط أ قاحسإ وبأ ةمدقم

 ٢) ص ،ماظنلا رهوج ،ىملاسلا ٣٥٢.

 ا ٢ ٢ ١ ! __
 ال



 بت تح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نام يف لاملا تيب لوص ] حز ::- ٠ _ دن

 :نيرمأب ""يرضاحلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا ماق :ايناث

 باطخلا نب رمع مامإلا دهع يف مت يذلا مكحلا ديكأت :لوألا رمألا

 ناك دقو ،هقيبطت رارمتساو ٠ناهبن لآ كولملا لاومأ قيرغتب يصورخلا
 حلاص نب دمحأ هرصع يف ىوتفلا عجرمو ةاضقلا خيش مكح ىلع ءانب

 مكحلا ىلع ادامتعا همكح تايثيح يف ءاج ثيح "رمع نب

 تاقدص نم ءارقفلا ىلإ هعجرم ءيش لكب ىلوأ مامإلاو) ثروكذملا

 وأ ،نيملسملا ةلود زع يف هلعجيو ،كلذب ىلوأ وهف ،اهريغو اياصوو
 تلعجف باطخلا نب رمع مامإلل اهولحأو اهوزاجأ ةجحلا هذهب

 يف ناكو ‘كلذ دحأ بعي ملو ثاذه انموي ىلإ مامإ ىلإ مامإ نم لقتنت

 ."؛(ءاغلبلا ءايقتألا ءاملعلا نم ةمج ناوألا كلذ

 تزجأ دقو) .روكذملا مكحلل ًاديكأت همكح ردصأ كلذ دعبو

 لاومألا هذه زوح -هللا هزعأ- ليعامسإ نب دمحم هركذ مدقملا مامإلل

 راربألا ءاملعلا نم ماكحألا نم مدقت امل ءاضتقا ،اهركذ مدقملا

 ١( ةنس ةمامإلاب عيوب ،نايعب مكحلا ةمئأ نم ىعاضقلا يرضاحلا ليعايسإ نب دمح مامإلا وه ٩٠٦
 ةنس يفوتو ه ٩٤٦٢ ج ؤةفحتلا ،يملاسلا ه ١. ص ٣٧٩.

 عجرم ناك ،ةيملعلا جرفم لآ ةرسا نم يولهبلا رمع نب حلاص نب دمحأ هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه (!
 ١٦١. ص !ج ©فاعحتالا يشاطبلا ‘يرضاحلا ليعايسإ نب دمح مامإلا ةلود يف ىوتفلاو ءاضقلا

 ٣) ص & ١ج ةفحتلا ،يملاسلا ٦.
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 طح :
 _ - ديعسيوبلا ةلود دهع يف ير اضحلا اهرثأ او نامُغ يف لاملا تيب لوص ] ح :.

 هعنمو امل هزوح يف مامإلا ىلع حتحل ةجح الو ثرايخألا ءايقتألا

 ءاملعلا مكحو ؤنيضاملا ةمئألا نم هريغ رثأ فتقم وه ذإ ،اهايإ

 . (تحل ةجح الو نعاطل نعطم هيلع الو نيمدقتملا

 نامع لهأ ءاملعلا نم ةلمج مكحلا اذه ىلع قداص دقو

 نب رمع مامإلا ةلود يف عقاولا مكحلا رارغ ىلع ،هل نيرصاعملا
 .باطخلا

 يهو ؛ةينامعلا لئابقلا ضعب لاومأ (ميمأت) قيرغتب مكحلا :يناثلا رمألا
 دقف ؤناهبن ينب كولم عم ةنواعتم تناك يقلا "ةحاور ينب ةليبق

 مهنكمت نأل ثكولملا مكنلوأ هفرتقا امل نينماض مكحلا مهربتعا

 كلذل ،ةروكذملا ةليبقلا نم معدو ةنواعم ةجيتن ناك فارتقالا كلذل

 .مهلاومأ ةرداصمب مكحلا ناك

 ١( ج نايعال ا ةفحت ١. ص ٣٧٤.

 6ثىرقلاو نادلبلا نم ديدعلا نطقت .ةريبكلا ةينايعلا لئابقلا نم يهو سبع نم ةحاور ينب ةليبق ٢(

 .نايغ يف

 -- : ٢ ١
 . ال
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 !- ..۔ . ۔>= ٤٨ ديعسيبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -د

<: = 

 6"‘» ٠٦ ٩ ةنس نابعش نم فكلاخلا ف مكحلا رودص ناكو

 نب يلع نب دمحم خيشلا وه هررحو مكحلا ردصأ يذلا نأ رهاظلاو

 .نامع لهأ ءاملع نم ةلمج هيلع قداصو "يقابلا دبع

 نم ةعطقتم تارتف يف تثدح ليبقلا .اذه نم ماكحألا ضعب كانه :أخلاث

 تردص ثيح ،نامُغ ف يعقفلا داهتجالا ةريسم رمع ينامعلا خيراتلا

 ٨"يلرعيلا ناطلس نب ريمح نب برعلب مامإلا دوهع ىلع ماكحألا كلت

 دشار نب ملاس مامإلاو “كيديعسوبلا سيق نب نازع مامإلاو

 ١( ،نايعألا ةفحت ج١ ٠ ص ٣٧٩.

 ةنس مكحلا لزتعاو ه ١١٤٠ ةنس ةمامإلاب عيوب ،يبرعيلا ناطلس نب ريح نب برعلب مامإلا وه ٣)

 ةنس اليتق يفوتو ه ١١٦١ ةنس لزع هنأ الإ ه ١١٥١٧ ةنس ةيناثلا ةرملل عيوب مث ه ٦

 .يشاظطبلا ٬ىوزنب قرف ةقطنم يف يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا ىلع هجورخ ءانثأ هه ٧

 ٢١. ص ديعسلا علاطلا

 عيوب "يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نب سيق نب نازع نب سيق نب نازع يضرلا مامإلا وه ٤(

 .ص ،٦ج ،نايعألا ةفحت .يملاسلا ه ١٢٨٧ ةنس ًاديهش يفوتو ه ١٢٨٥ ةنس ةمامإلاب

 ال } _ | ١٢٥



 ( ١

 __ جلع دي ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحلا اهرثأ او نامع ف لاملا تيب لوص ] تهت -

  

 ةيعارزلاو ةيراقعلا كالمألا ضعب ةرداصمب تضق يتلا ،يصورخلا

 ملاظملاو تايابجحلا يف اهقارغتسا رابتعا ىلع ثلاملا تيب ىلإ اهمضو
 ."'لاملا تيبل اهعجرم راص كلذل بابرألا ةلوهجملا

 عيوب ميمت نب نازع مامإلا لسن نم "يصورخلا ناميلس نب دشار نب ملاس يضرلا مامإلا وه ١)

 ،نايعألا ةضهن ،هللا دبع نب دمحم ،يملاسلا ه ١٣٣٨ ةنس ًاديهش ينوت ؛كه ١٣٣١ ةنس ةمامإلاب

 ص ١٩٠١.

 ٦٢( ص ،٢٦ج "نايعألا ةفحت ٢٥٧.



 2 ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحل ا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا وإ ه 1 : أ ايع ؤ : _ت

 :بابرألا ةلوهجم لوصألا :ةثلاثلا ةقيرطلا :ثلاثلا بلطملا

 الو اهل كلام دوجو مدع لاملا تيب ىلإ لاومألا اهب لوؤت يتلا قرطلا نم

 ةلوهجم تناك اذإ لاومألاو ،بابرألا ةلوهجم ربتعت ذئنيح كاهبابرأ فرعي

 :يه ذفانملا كلتو ثاهيف ذفنت ذفانم ةعبرأ اهل نإف بابرألا

 ىقبت نأ وأ ،اهب عفتني ال ةيرشح نوكت نأ وأ "لاملا تيبل نوكت نأ امإ
 .ءارقفلل نوكت وأ ثلاملا تيب يف ةنامأ

 اهنأ اهب مححي مكاح مكح نم كلذ يف دبال ثلاملا تيبل اهنوك ىلع
 ."اامهلاوحأ عيمج يف لاملا تيب مكح اهمكح نوكي ئدنعف ثلاملا تيبل

 لوبق بجو ،ةمدقتملا لاوقألا نم لوقب اهيف مامإلا مكح اذإ اضيأ هنأ امك

 نع جرخف ؛هيلع عمجملا ةلزنمب لوقلا كلذ راصو ‘هتعاط بوجول ‘همكح

 "مامإلا ةعاط بوجو ىلع مهعامجإل ،عامجإلا عضوم ىلا عازنلا عضوم

 يف ردص يذلا مكحلا تايثيح يف ءاج يذلا وه مكحلا اذه لثم نأ ىلع

 دقف 6ةنهابنلا كولملا لاومأ ةرداصمل "يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا دهع

 هضبق مامإلل زاج هبر لوهجم لام لك راصف) ةيمكحلا ةيثيحلا كلت يف ءاج

 ١(١ يلاسل ٠ ص 1 ج ؤ ت اب اوج ٢٣٨.

 ٢( ج "نايعألا ةفحت  0٢ص ٢٥٨.

! ١٢٧ ( _ 



 ::و ِ . . ه . . :-
 _ت ديعسوبل ١ ةلو د دهع ف ير اضحلا اهرث او نامع ف لاملا تيب لوصا : رر

 لاومأو ،ةبيغملا لاومألا ضبقي نأ مامإللو نيملسملا ةلود زازعإ يف هفرصيو

 .“(نيملسملا ةلود زع يف هلعجيو هل بر ال نمو ثءارقفلا

 رأ ءارقفلا ىلإ اهعجرم بابرألا ةلوهجم لاومألا نوك هيملاسلا مامإلا حجريو

 لوقلاو) ةمدقتملا لاوقألا ركذ نأ دعب هل باوج يف ءاج دقف كلاملا تيب ىلا

 اهيف رجي مل ام اهب عافتنالاو اهكلمت ءارقفللف هيلعو "حصأ يدنع لوألا
 يف لاملا تيب مكح اهمكح نوكيف ثًألثم لاملا تيبل اهنأ مكاح مكح

 ."ه( اهلاوحأ عيمج

 ةدلب لاومأ يهف رمألا ئداب لاملا تيب يف ةنامأ تلعج قلا لاومألا امأ

 اوضرقنا اهلهأ نأ كلذو ‘طقسم ةمصاعلا نم ةبيرق ةقطنم يهو (دبدب)

 كلام نب تلصلا مامإلا دهع يف تثدح ةرمدم تاناضيف ةجيتن اهنع

 ةليل يف ديدحتلاب كلذ ناكو ،قطانملا نم اددع تحاتجاو (ه ٢٧٣ ۔-٧٣٢)
 ادبدبب بيجع عيظف رمأ لزن) ه ٢٥١ ةنس ىلوألا ىدامج نم ثلاثلا دحألا

 'لاومألاو لزانملا لويسلا تعلقف ..راحصو ءامدو “لئامسو ثةنطابلاو ثاقيقو

 اوحبصأف ؛هلامو هلزنم برختو هلايعو لجرلا قرغف ثلاجرلاو ءاسنلا تقرغو

 ١) ج "قباسلا ردصملا .ىماسلا ١ ٠ ص ٣٧٢.

 ٢) .هيب فيرعتلا مدقت

 ٣) ج تاباوجلا ٤ & ص ٢٤٨.



 ت ,< ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا - :ر . ١ . . . .8 ., ه . 4 ..:

 لويسلا تمدهف فةدماه مهلزانمو ةدماخ مهتاوصأ ،ةدحاو ةليل يف

 تعلقو ؛مهنادبأ روحبلا ىلإ تلمحو ؛مهناطوأ نم مهتجرخأو ثمهنكاسم
 (١. راهنألا تراغأو ،راجشألا

 مهسفنأب ةاجنلل برهلا نم ةروكذملا قطانملا يف يلاهألا ضعب عاطتسا دقو
 لاومأو مهلاومأ اوفرع قطانملا كلت ىلإ اوعجر امدنعو “تاناضيفلا كلت نم
 .مهريغ

 ملو لاقي امك دحأ مهنم قبي ملو اهلهأ لويسلا تلمح دقف دبدب ةدلب امأ

 دعب اهب مكح مث ثنيملسملا تيب يف ةنامأ تناك كلذل ‘ثراو مهل فرعي

 اهيلإ عجري ىتح نيملسملا يديأ يف ةضيبق دبدب تكرت دقو ثلاملا تيبل كلذ
 نإف ،ةيصو الو ‘هل ثراو ال نم نأ كلذ ““”(لاملا تيبل تريص مث ثاهلهأ

 ال نمع ةلوئسملا يه ةلودلا نأل ةلودلا يف ةلثمم ةعامجلا ىلإ لوؤت هتكرت

 ىلص- لوسرلا لاق دقو “فيعضلا خيشلاو ‘©بسكلا نع زجاعلاو ثهل لئاع

 لايع وأ ًألك كرت نمو ٧هتثرولف ًاقح وأ الام كرت نم) -ملسو هيلع هللا
 .”(يلإف

 ١( ص © ١ج ،نايعألا ةفحن ١٦٤.

 ٢( ن ايعال ا ةفحت ٠6 ج ١  6ص ١٠٥.

 ٣) ص ،يمالسإلا داصتقالا تاموقم ،عييمسلا دبع يرصملا ٩.

 ١٢٩ اط _
 ...ال



  

 ز . . . م . : 0

 مجنك ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -د:

 بترم مالسإلا يف دولوم لكل ضرف دق - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمعو
 نع نيزجاعلا -نيملسملا ريغ- ةمذلا لهأ ءارقفل ضرف امك ثلاملا تيب يف

 هلالا تيب نم بتاور ةيمالسإلا ةلودلا ةيامح تحت مه نيذلا بسكلا

 .ةروهشم ةنيدملا قرط يف لوستي ناك يذلا يدوهيلا عم ةصقلاو

 ."ةيمالسإلا حلاصملا مومعل لاملا تيب ربتعا كلذل

 .ردصملا سفن ) ١

 ٢(١ يلاسل ٦ ج إ تاب اوجلا  6١ص ٥٥٦.

   



 بز ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ دت

 ثلاثلا ثحبملا

 اهماسقأو اهماكحأ : ىفاوصلا

 :بلاطم ثالث هيفو

 اهتقيقحو اهفيرعت :لوألا بلطملا

 اهماكحأ :يناخلا بلطملا

 اهماسقأ :ثلاثلا بلطملا

١٣١ 



 ج
 ١ بي :تس ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -ه : 7 . . م . ُ 8 ٠

-. :
 

 اهتقيقحو اهفيرعت :لوالا بلطملا

 اوتام وأ اهلهأ اهنع الج يتلا يضارألاو كالمألا يهو ،ةيفاص عمج يفاوصلا

 ناطلسلا اهصلختسي يتلا عايضلل لاقي :يرهزألا لاقو ءامل ثراو الو

 .ريضنلا ىنب لاومأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام يفاوصلاو ثيفاوصلا

 رأ ؤاهلهأ اهنع الج ذإ ‘كلام نودب تيقب ةديدع يضارأ تناك اهنإ ليقو
 نب رمع نينمؤملا ريمأ ررق دقف “ثةلودلا وأ نيقباسلا كولملل ةعبات تناك

 ءاهافصتسا هنأل يفاوصلاب تفرعو ثنيملسملا لام تيب ىلإ اهحض باطخلا

 اميف تعطتقا اهنأل عئاطقلا اضيأ تيمسو ."لاملا تيبل ةصلاخ اهلعج يأ

 ىرسكل ناك ام لك “قارعلا ضرأ نم عئاطقلاو ،اهنودهعتي نمل دعي

 رامثألا فاوص اهل لاقي ناكو دحأ دي يف نكي مل امم هتيب لهأو هتبزارمو
 تناك ضرأ لك ىفصأ ناك رمع نأ هثدح نمع فسوي وبأ ىور دقو

 رأ برحلا ضرأب قحل وأ “برحلا يف لتق لجرل وأ ثهلهأل وأ ،“ىرسكل
 .اديرب ريد وأ ءام ضيغم

 .قيلعت ،شيفطأ قاحسإ وبأ ۔٤٩٢ ص ؛ماظنلا رهوج ١(

 ١٤٥. ص 5ةيلاملا مظنلاو جارخلا ٢)

 .ص ن ردصملا سفن ٣)

 ١٤ ص ج ارخل ١٤٦٠ ص ‘ ىحيل .ح ارخل ٦٤.

[ ٢ ٣ ١ ( 
 ال



 _ ; : := ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُع يف لاملا تيب لوصأ - 2 :1 ..<
 وح

 ريضنلا ينب لاومأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام وه يفاوصلا يف لصألا نأ ىلع

 لَع هللأ :قأ آمو :لئاق نم زع هلوقل ثهلوسرل ةصلاخ هللا اهلعج يلا

 لعو هلو / طلس هلل نكلو باك ر الو ليح ئ نم ب هِئَلَع ى فج آَمَك هن م ے هلوش

 .[٦:رشحلا] & [ يدق ءش لخ ىلع هللآو

 نم ربكألا مسقلا لكشتو ،لاملا تيب لوصأ مهأ نم نامع يف يفاوصلا ربتعتو
 نيذلا سرفلل الاومأ تناك ىفاوصلا ىلوأ نأ ًاقباس انركذ دقو ثلوصألا هذه

 كولم نامع لهأ ملسا امدنعو ؛مالسإلا روهظ لبق نامع يف نيدوجوم واناك

 نم اوبأف 6نامغ نم جورخلا وأ مالسإلا يف لوخدلا سرفلا نم اوبلط ابعشو

 نم اوجرخ ىتح مهلاتق ىلإ نييناملا عفد يذلا رمألا نيرايخلا دحأ ءاطعإ

 هذهف 6لاملا تيبل ةيفاص تراصو ىةيعارزلاو ةيراقعلا مهلاومأ نيكرات نامغ

 .نامغ يف (لاملا تيب لوصأ) يفاوصلا اهنم تنوكت يتلا قرطلا ىلوأ

 :جارخلا ضرأو ةيفاصلا نيب قرفلا
 ضعب يف هباشت امهنيب ناك نإو ،جارخلا يضارأو يفاوصلا نيب قرف كلانه
 'ثراو اهل فرعي الو كلام اهل فرعي ال يتلا يه يفاوصلاف ؛ماكحألا

 وه امك ،لاملا تيبل ةصلاخ ةيفاص اهلعجت يأ ،ةيمالسإلا ةلودلا اهيفطصتنف

 وه امكو ؤقارعلاب تناك يتلا هتيب لهأو هتبزارمو ىرسك لاومأ يف نأشلا

 ١٣٣ -ج !
   



2٨ _ 

 -و : :يكح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ت ب

 مالسإلا روهظ دنع نامع يف سرفلا ر ىتلا لاومألا ىف اضيأ نآشلا

 .بابلا اذه

 ليحلاب فاجيإ ريغ نم ةلودلا هيلع لصحت لام لك نأ كلذ نم مهفيو

 .لاملا تيبل ةلو دلا اهصلختست ةي ةىضاص وهف ؤغحالسل ١ ةوقب ذخؤي ملو ب اكرل او

 نم عضوي ام وهو ،‘ةدودحح تاقوأل هب ىتؤيو ىجح يذلا لاملا وهف جارخلا امأ

 لصألاو "بئارضلا عاونأ مدقأ وهو ،اهتالوصحم ىلع وأ ضرألا ىلع بئارضلا
 اوناكو ؛ممل اكلم ضرألا اوربتعا ةيضاملا دوهعلا يف كولملا نأ هعضو يف أ

 اذكهو ،جارخلا ىسي ام مهل عارزلا عفدي نأ ىلع ‘عاززلل اهضعب نوحنمي
 نأ نيحالفللو ‘مكاحلل ضرألاف ثةميدقلا كلامملا لك ف ضرألا نأش ناك

 .«جارخلا يهو ،اهنوعفدي ةصح ريظن اهب اوعتمتي

 :نيمسق ىلع يه جارخلا ضرأو

 فاجيالاب هنع ربعملا وهو - حالسلا ةوقب يأ - ةونع ذخأ ام اهنم ه

 .جارخلا ضرأ نم ربكألا مسقلا لكشي وهو ‘باكرلاو ليخلاب
 .لقألا مسقلا وهو ؤًاحلص ذخأ ام اهنمو ه

 ١ ) .يلبنحلا دمح نب نمحرلا دبع بجر نبا ١ ص .جارخلا ماكحأ يف جارختسال ٤.

 ٢( ج ،ةيمالسإلا ةراضحلا ةعوسوم .ىبلش دمحأ ٤، ص ١٩٣.

   



 دوحل ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحل ١ اهرن او نامع ف لاملا تيب لوص : - ١ ة أ. -ا .: . : =ب3۔ :.و

 ضنيحتافلا ىلع مسقتو سمحت ،ةمينغلا ليبس اهليبس لصألا يف ةونعلا ضرأو
 دقف 6اذه ريغ ىأر - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نا ريغ

 شاقنلا دتشا نأ دعب ،مهيرارذو نيملسملا ىلع ًافوقوم ًائيف اهلعجي نأ ىأر

 .ةمسقلاب نيبلاطملا نيبو هنيب

 ندملا هذه متيأرأ كاهنومزلي لاجر نم اه دبال ثروغشلا هذه متيارا) :الئاق

 نحشت نأ نم اهل دبال ‘رصمو ‘ةرصبلاو ةفوكلاو ةريزجلاو ماشلاك ماظعلا

 ضرألا تمسق اذإ ءالؤه ىطعي نيأ نمف ،مهيلع ءاطعلا راردإو ،شويجلاب

 .( جولعلاو

 ةيزجلا مهباقر يفو ،جارخلا اهلهأ ىلع عضيو ؤ نيضرأل ١ سبحي نا ىار كلذل

 ."نيملسملل ًائيف هلك كلذ نوكيل غاهنودؤي

 مهنأ رهاظلاف غراضنألا امأ «نيرجاهملا نم رفن يأرلا اذه ىلع هقفاو دقو

 ١. هيلإ بهذ اميف رمعل نيقفاوم اوناك مهعيمج

 ١) ص .لاومألا ٧٥.

 ٢) ص .جارخلا ٢٨.

 ٣( .ص 5“ن ردصملا سفن

 ٤ ) ص &ر دصلا سفن ٧ .

  

 



: 
 :و

 __ لي ديعسيبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ - :

 ةيآ مهناهذأ ق نيرضحتسم 6 عطقنت مل ةمسقل اب نيبلاطملا ةدح نأ ريغ

 [١٤:لافنألا] ه ء ىرت مئميَع اَمَئأ أوملغآو » لافنألا ةروس نم ةمينغلا

 _رشحل ١ ةروس نم 2 يفل ١ تايآ نم هيلع به ذ ام ةحص رمع جتنتس ا ىح

 غنو 7 مي ۔۔هلوشر لَع هللا ءا آم ؤ :ىلاعت لاق ةجحلا تدجو دق ًالئاق

 لك ع ل و ءمَي م لَع ,هلس طلسي ةللا نكنلو باكر الو ليخ نم هيلع

 وع هللا آمل ريضنلا ينب نأش يف هذه لاق ،[٦:رشحلا] ه © يدق ء

 نئأو نيحلسملاو ملتيَلََو ترقْلا ىلو لوشّرللو هلق هلق ىرقلا له أم هلوش

 ِ شب ةلو َن 2 ر ال , 2 ليبسلا

 لاق س[٧:رشحلا] هأ © باقيلآ ديدق هللآ َنإ ةللأأوُمتاَو أوبتناف هنع هكلمت امو
 وم رم و

 ممرليد نم اوجرخأ َنيِذَلا َنيرجلهُمْلا ءآرَقَقْلل» اهلك ىرقلا يف ةماع هذه

 ص < م م

 مه ه كيت ;ةلوشرَو ةلل نوُرُصنيَو ا ۔وصرَو ه هذل نم اضق َنوُعتن مهلاومأ او

 ؛وُدُحَف لوسرلا هكدتاع آمو مكنم ءاينغألا ُ و  م 7 ج " : ٤ ه

 طلخ ىقح ضري مل مث نيرجاهملا ق هذه لاق ء[٨:رشحلا] :19 َنوُقرلَصلآ

 الو 1 رَجاَه نمم نوبحت د مهلبق نم َنلَمي الا و رادلا ووب نيزلاو مهريغ مهب
 ؟ `

 ديب ناك ؤَلَو مهسفنأ نو أ يلع نونؤنَو أوئوأآميت ةَج



 _, . :: هت ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُع يف لاملا تيب لوصأ - رغ 1 ١ ١ 7 . . م . ُ ل :

 لاق «[ه:رشحلا] ؛4(© نوحيففلا همه كيتتؤأق ۔وسفت حش قوي نمو ةصاصَخ ّ م 2 و ۔_۔ هر م و م ظ ّ
 مهب طلخ ىقح ضري مل مث ،ةصاخ راصنألل ملعأ هللاو انغلب اميف هذه

 انوقبس نيِذلاتي۔وخلَ ال زعأ اتير نولوقي مهيب نم واج نيذلاو مهريغ
 !©مبجز ئو;ر تنإ نير اونماع نيدل اغ اتيولف ىف لعجت الو نلميإلا 4 , 2 ٍ س , آ؟۔۔إ ؟ و م . ٢ َ ث . ؟ ,م ؟ 11
 نيب ءيفلا اذه راص دقف ،مهدعب نم ءاج نمل ةماع هذه لاق ،[٠١:رشحلا]

 ٠ مسق ريغب مهدعب فلخت .ل نم عدنو ءالؤه همسقن فيك . ف اعيمج ءالؤه

 '"»رسانلا ةيآلا هذه تبعوتسا لاقو 'هجارخ عمجو هكرت ىلع عمجأف

 هنمو اهل هقيفوتو رمعل هللا فيرعت نم ناك كلذ نأ فسوي وبأ ىأر دقو

 ."نيملسملا عيمجل ةريخلا تناك

.__ 

 ١ ص جارخلا ٢٩. ص .ةيلاملا مظنلاو جارخلا رظناو ١٠٦١\ ص ،لاومألا كلذك رظناو ٧٦١.

 !( ص .لاومألا ٦٦\ ص }مدآ نب ىيحيل ،جارخلا رظناو ٤٣.

 ٣) ص 6&فسروي يأل .جارخلا ٢٩.

 -. اس ١٣٧ !
 ال .
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 1 ز 7 . . ., ث . : ٠

 _>جق س ديعسوبلا ةلود دهع يق ير اضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا ح .

 :اهماكحأ :يناثلا بلطملا

 ذنم يالسإإلا اهخيرات ربع ةيناملا ةلودلا ىدل يفاوصلا دوجو ىلإ رظنلاب

 ةلمج اهلايح نوينامملا ءاهقفلا شقان دقف ءاذه انموي ىتحو مالسإلا روهظ

 :اهنم ماكحألا نم

 اهنم عيبي نأ مامإلل زاجأ ءاملعلا ضعب نأ ريغ ثاهعيب زاوج مدع -

 .باهذلا ةلودلاو نيدلا ىلع فاخو برح نيملسملا ىنع اذإ

 يرتشملا ربتعيو ثزئاج ريغ عيبلا كلذ نإف ،لدعلا ريغ مامإلا اهعاب اذإ امأ

 "اهل هتيكلم توبث مدع يلاتلابو ‘عيبلا ةحص ءاقتنال ارظن ‘بصاغلاك

 ناك اذإ همدعو زاوجلا نيب اهعزانتي فالخلا نأ ةلأسملا هذه يف لوقلا ريرحتو

 .لدعلا ماملا عئابلا

 لوقلا وه ثزاوجلا مدعب لوقلا نإف لدعلا مامإلا ريغ عئابلا ناك اذإ امأ

 ءاهقفلا زربأ نم وهو_"يمدكلا ديعس وبأ مامإلا بجعت دقو "ديحولا

 لاق نم لوق نم بجعأل ينإو) :الئاق اهعيب ةزاجإب لوقلا نم نييناملا

 “"[١:رشحلا] همهد نم وءآَج نيذلاو :لوقي لجو زع هللاو اهعيب ةزاجإب

 ١( فنصملا ٠ ج ١٩ & ج ع ايضل اأ٩١ ص ٦ & ص ٢٦٢٣. ح ] نبل اطلا جهنم ٥ 2 ٢٦.

 ٣( ج ©ثفنصلما ١٩ ص ا ١١٩. ج نبل اطلا جهنم ٥. 3ص ٣٦٦.

 _ ٣ ٨ ےہ
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 رمع نينمؤملا ريمأ هيلإ بهذ ام وه هيأر نأ مامإلا اذه مالك نم مهفير

 ىلع فوقوم ًأائيف نوكت جارخلا ضرأك يفاوصلا نأ يف باطخلا نب
 .مهيرارذو نيملسملا

 امأ 6نيملسملل ًاثيف اهرابتعاب ريقفلاو ينغلل ،اهنم لكألا زاوج -
 كلذ هل اوزوجف ينغلا امأو رقفل ارظن كلذ ىلإ هتجاحلف ريقفلا
 نوكي نأ لدعلا مامإلا دوجو دنع اوطرتشا مهنكل ثةجاحلا دنع

 ءيش اهنم ذخؤي ال نأ بحأف لدع مامإ ناك نإو) هيأرب اهنم ذخألا
 اذإ اهنم لكأ نم ىلع سأب الف لدع مامإ نكي مل نإو ثهيأرب الإ
 ذخألا زاوج مدع ىري ""اةكرب نبا مامألا نأ ريغ ““(كلذ ىلإ جاتحا

 نيملسملا مومعل اهنأ امبو ،نيملسملا مومعل اهنأ رابتعا ىلع ثاهنم

 ""اهنم لكأي نأ دحأل زوجي الف

_ __ 

 ١( ص ء جهنمل اأ}٩ ص & فنصملا ٤٠٤. ص ‘ ءايضلا ٢٦٣.

 قيقحتلا مامإ "يولهبلا يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمح وبأ ريبكلا ةمالعلا خيشلا وه (!
 .ناورم يبأو "ينالصلا كلام يبأ نع ملعلا لمح "يرجهلا عبارلا نرقلا ءايلع نم ليصأتلاو

 نسحلا وبأ هذيمالت رهشأ نمو ،دلاخ نب زيزعلا دبع ىيحي يبأو بيبح نب دمحم نب ناميلس
 ،نايعألا فاححتا .يشاطبلا فراعتلا باتكو دييقتلا باتكو عماجلا باتك هتافلؤم نم ،يوبسبلا

 .٦٢٢ص .اج

 ٣) ج ء ايضلا ٦ & ص ٦٥.

١٣٩ [ _ 
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 :ةكح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ->; :

 ؛بسنألاو رظنألا وه ييأر يف ةيفاصلا نم لكألا زاوجب لئاقلا يأرلا نأ ىلع

 اهيف قح هل نوكي لكألا ىلإ جاتحملا ملسملاف ،نيملسملا مومعل اهنأل كلذو

 .هعنم ىلإ ليبس الف

 اررض لكشي ال كلذ ناك اذإ ،ةرمثملا ريغ راجشلا ضعب ذخأ زاوج -

 يف لوقلاف اررض لكشي وأ ًارمثم رجشلا ناك اذإ امأ "يفاوصلا ىلع
 "عنملا وه كلذ

 ررض لكشي ال كلذ ناك اذإ بارتلا ضعب ذخأ زاوج -

 لوؤيو طقف ةعفنملا ينابلل نوكت نأ طرشب ءاهيلع ءانبلا زاوج -
 ."فاوصلا ةحلصم ةاعارم قفو كلذ متي نأ ىلع ثيفاوصلا ىلإ ءانبلا

 ضرألا نم نيعم بيصن ىلع يفاوصلا يف ( سرغلا ) ةلسافملا زاوج -
 ةلودلا ءاقب ليبس يف كلذ ناك اذإ رجشلا نم كلذ ريغ وأ ،لخنلاو

 .قحلا ءايحإو

 توبث مدعو نيملسملل ًاماع افقو اهرابتعاب ثاهيف ةاكزلا بوجو مدع -
 “‘هيلع سانلا نم دحأ ةيكلم

 ١ ) ةقباسلا رداصملا .

 ٢ ) .اهسفن رداصملا

 ٣) .اهسفن رداصملا

 .ص ، ١ ج ٠ عرشلا نايب ٤)
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 . - ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصا -: :ت

 غالبإ هيلعف لدع مامإ ناك نإف ةيفاصلا نم ًائيش ريقفلا قرس اذإ -

 اذإ الإ 6قرس ام ةميق عفدب هبلاطي نأ مامإلل سيلو ثكلذب مامالا

 نأ هيلع نإف "ىنغلا دح ىلإ رقفلا دح نم قورسملا كلذب جرخ

 مامإلا دجوي ال ناك نإو 6ىنغلاو رقفلا يدح نيب قرافلا ةميق عفدي

 "‘ءارقفلا ىلإ كلذ ةميق عفدي نأ هيلعف ‘لدعلا

 وهو سانلا ضعب نم ًايلاح حورطملا لاؤسلا ىلإ ريشن نأ بسانملا نم هلعلو

 زم سيلأ ارضاحلا انتقو يف لوصألا هذه نم ةيداصتقالا ىودجلا يه ام

 ؟اهنع اليدب ةيراجت تالحمو تايانبك تاراقع لادبتساو اهعيب لضفألا

 نأ دعب ‘ةتحبلا ةيداملا تاباسحلا مامأ ًايقطنم ودبي لاؤسلا اذه نأ كش ال

 ةيداصتقالا دئاوعلا ريبك دح ىلإ تشمه ىرخأ ةيداصتقا دئاوع تفط

 .اهتيمهأ نم تلقو ©لاملا تيب لوصأل

 بابسألل يأرلا اذه ةحص مدع نيبتي ليلحتلاو يورقلا نم ءيشب هنأ ريغ
 :ةيلاتلا

 كش الو - رمأ وهو ،نامحل ةيراضح ةركاذ نزتخت لاملا تيب لوصأ نإ - ١
 يف طيرفت لوصألا هذه يف طيرفتلاو كانوزخمو ًانزاخ نامعل بسحي -
 .ةينامعلا ةركاذلا

 ١ ) ١ رد اصمل ١ ةقب اسل .
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 __ يتفع ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نام يف لاملا تيب لوصأ -: :

 كانهف ‘يعامتجالاو ينمألا رارقتسالا سركي لوصألا هذه دوجو - ٢

 نكسو ،الكأ لوصألا هذه نم ديفتست يتلا ةيناملا رسألا نم ريثكلا

 ةيحالف الامعأ اهيف نولمعي نينطاوملا نم ليلق ريغ اددع نأ امك

 ينامعلا نطاوملا نإف ثاهينطاوم مامأ ةلودلا ةبيه ىلع ظفاحي اهدوجو - ٢

 تايالوو قطانم يف ةعزوتمو ةرشتنم لوصألا كلت هيرظان مامأ ىريوهو

 ىف اهل انوكسو ةلودلل اروضح كلذ يف ىري هنأ كش ال ثةنطلسلا

 .هنادجو

 هذه بهذي رمأ ،اهب ةيراجت تالحمو ةينكس تايانب لادبتساو اهعيب نأ - ٤
 .ةلودلا ةبيه بهذيو لب ،ةيعامتجالاو ةينمألا تايطعملا

 اهريوطت يغبني امنإو "حيحص ريغ لاملا تيب لوصأ عيب ىرأ :اذل

 .رامثتساو ةيمنت
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 :اهماسقأ :ثلاثلا بلطملا

 :يه ماسقأ ةسمخ ىلإ ةينامعلا يفاوصلا مسقنت

 .لخدلاب ةسورغم نيتاسب نع ةرابع يهو :(ليخنلا عرازم) "يحاوضلا ١)

 ةسمخلا يفاوصلا ماسقأ مهأ لكشت يهو ‘(ريصاقملا) ًاضيأ اهيلع قلطيو

 زمف ؛أريبك ادامتعا يفاوصلا نم عونلا اذه ىلع دمتعي لاملا تيب ناك ثيح

 نيص اهلوصحم رفوتل رمتلاو بطرلا ينج نوكي ريصاقملا وأ يحاوضلا هذه
 ةيئاذغ ةدامك ريبك دح ىلإ لوصحملا اذه ىلع نوينامعلا دمتعي ثيح ءاتشو

 اهنمو ةعساو ةحيرش نامغ يف يفاوصلا لكشتو غةيمويلا مهتايح يف ةيساسأ

 .اهيف ليخنلا عرازم

 ريصاقم وأ حاوض )٢٠٩( عستو ةئامثالث يفاوصلا نم عونلا اذه نم دجويو

 ددع ىلع ةعزوم ؤةنطلسلاب ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةارزو ةيئاصحإ بسح
 :اهنم ةنطلسلا قطانم نم

 .ةرهاظلا ةقطنم يف حاوض () نامث -

 .بونج ةنطابلا ةقطنم يف ةيحاض )٨٦٢( نونامثو نانثا -

 .لامش ةنطابلا ةقطنم يف ةيحاض )٤٤( نوعبرأو عبرأ -

 .ةيلخادلا ةقطنملا يف ةيحاض )١٧١٥( نوعبسو ةسمخو ةئام -

 تناك اذإ امأ ًةيحاض عمج ( حاوض ) ةروسم ريغ تناك اذإ ليخنلا عارزم ىلع نوينايعلا قلطي ١(

 .ةروصقم عمج ريص اقم يهف ةروسم

] ١٤٢٣ ( _ 
 . ال _-_

  

  

 



 .و . . . م . . 4
 __ ة ديعسوبل ١ ةلو د دهع ف ير اضحل ١ اهرث او نامع ف لاملا تيب لوص ١ -د 72

 ٢ ( راضخلا فونصب عرزت ضارأ يهو :ةيعارزلا يضارألا والحبوب٬

 نوكت هذهو لخنلا نم ءيش نايحألا ضعب يفو هكاوفلاو “تالوقبلاو
 .(ةيلاملا ةرازو) ةلودلا ةنيزخ ىلإ لخدي يونس راجيإب نينطاوملا ىلع ةرجؤم

 نوعبسو عبرأو ةئامعبرأو فلأ ؤيفاوصلا نم مسقلا اذه نم ًايلاح دجويو

 )١٤٧٤( :عزوم شةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةارزو ةيئاصحإ بسح ةعطق
 :ةيلاتلا قطانملا ىلع

 .ةرهاظلا قطانم يف ةعطق (٢؟٧٨) نونامثو عبسو ناتئام -

 .بونج ةنطابلا ةقطنم يف ةعطق )٥٢( نوسمخو ثالث -
 .لامش ةنطابلا ةقطنم يف )١٢١( ةرشع اتنثا -

 .ةيلخادلا ةقطنم يف ةعطق )١٠٨٦( نونامثو ناتنثاو فلأ -

 .بونج ةيقرشلا ةقطنملاب ةعطق )٢٠( نوثالث -
 .لامش ةيقرشلا ةقطنملا يف عطق )٢( عبس -

 .مدنسم ةقطنم يف عطق )٢( ثالث -

 تناك اهنأ وأ ةرامع اهب دجوت ال ءاضيب ضارأ يهو :ةينكسلا يضارألا ٣)

 داسف :اهنم بابسأل ةعارزلل ةحلاص ريغ نآلا اهنكلو ،ميدقلا يف ةرامع اهب

 .اهيف هايملا رفوت مدعل وأ كاهيلع رحصتلا فحز وأ 6اهتبرت

 ضعب يف نوكي امبرو ؤيونس راجيإب نينطاوملا ىلع ةرجؤم نوكت ًاضيأ يهو
 .ايرهش راجيإلا نكامألا وأ نايحألا

[ ٤ ٤ ١ ( 
 ال .
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 :لحس ديعسبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ - ةت

 ةعطق )٢٩٥( نوعستو سمخو ناتئام يفاوصلا نم عونلا ذه نم دجويو
 :يلاتلاك ةعزوم ةروكذملا ةرازولا ةيئاصحإ بسح

 ةرهاطلا ةقطنم يف ةعطق )٤( نوعبرأو عبس -
 .بونج ةنطابلا ةقطنم يف )١١٣( ةرشع ثالثو ةئام -

 .ةيلخادلا ةقطنملا يف ةعطق (١آ٢٢) نورشعو ناتنثاو ةئام -

 .بونج ةيقرشلا ةقطنملا يف ةعطق )١٣( رشع ثالث -
 ةيراجت نابمو تالحم اهيلع أشنت ضارأ يهو :ةيراجتلا يضارألا ( ٤

 قيقحتل ةيرشبلا ةكرحلل ةبسانملا اهعقاومب ةزيمتم نوكتو ثةيراجت ضارغأل
 نيينامعلا نينطاوملا ىلع ةرجؤم ًاضيأ يهو ثةقطنملا يف يراجتلا ضرغلا
 .( ةيلاملا ةرازو ) ةلودلا ةنيزخ ىلإ اهعير مضي ثةيرهش وأ ةيونس تاراجيإب
 بسح عطق )٢٠٩( عستو ةئامثالث ددع يفاوصلا نم مسقلا اذه نم دجويو

 :يلاتلاك ةعزوم ثركذلا ةفنآلا ةرازولا ةيئاصحإ

 .ةرهاظلا ةقطنم يف عطق )٦( تس -

 .طقسم ةمصاعلا ةقطنم يف ةعطق )١٨( ةرشع ينامث -
 .بونج ةنطابلا ةقطنم يف ةعطق )١١( رشع ىدحإ -

 .لامش ةنطابلا يف )١( ةدحاو -

 .ةيلخادلا ةقطنملا يف ةعطق )٢٦٠( نوتسو ناتئام -

 .بونج ةيقرشلا ةقطنملا يف ةعطق )١٣( ةرشع ثالث -

 .س | ٤٥ ١ إ٬
 { ال
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 ص :ة ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -ح

 شرو لثم ‘ةيعانص تآشنم اهيلع لمعت يتلا يهو :ةيعانصلا يضارألا ( ٥

 .ةنايصلاو عينصتلا لامعأ نم كلذ ريغو عناصملاو تارايسلا حيلصت

 ةطساوب ةلودلا حلاصل اهعير نوكيل “نينطاوملا ىلع ةرجؤم نوكت ًاضيأ هذهو
 طقف عطق )٦( تس يفاوصلا نم فنصلا اذه نم دجويو ىةيلاملا ةارزو
 :يلي امك ةروكذملا ةرازولا ةيئاصحإ بسح

 .ةرهاظلا ةقطنملا يف عطق )٥( سمخ ۔-

 .مدنسم ةقطنم يف )١( ةدحاو -

 ةيراجتو ،ةيعارز ضارأو (راجشأو ليخن) نيتاسب نم ثلوصألا هذهو

 كلذ ،يناملا عمتجملا ىلع يراضحلا اهريثات اهل ناك ©قاوسأو كةيعانصو
 .مداقلا لصفلا يف هنع ثدحتنس يذلا يراضحلا رثألا

  



 ۔صج۔د

 . __ ةكح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوص ر _.>يي ¡ ١:

 ., ر

 ثلاثلا لصفلا

 نامع يف لاملا تيب لوصأل يراضحلا رثألا

 :ثحابم ةثالث هيفو

 .يوبرتلا رثألا :لوألا ثحبملا

 .يداصتقالا رثألا :يفاخلا ثحيملا

 .يعامتجالا رثألا :ثلاغلا ثحبملا
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 .ح ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا -- ت .و -

 لو ل ا ثحيملا

 يوبرتلا رثألا

 :بلاطم ةثالت هيفو

 اهترامعو دجاسملا :لوألا بلطملا

 نآرقلا ميلعت :يناغلا بلطملا

 ةيعرشلا مولعل ا سيردت :ثلاغلا بلطمل 1ا

 ا \ : ١ }
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 .> ديعسيبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -: 23

 اهترامعو دجاسملا :لوألا ب بلطملا

 يه ملسملا ةايح يف يوبرتلا رثألا تاذ ةيمالسإلا ةراضحلا ملاعم مهأ نم
 ًاناكم اضيأ دجسملا ناك ةدابعلل ًارود دجاسملا نوك بناج لاف ؛دجاسلملا

 ىفإل :لجو زع هللا لوقي ثةيمالسإلا اياضقلا ةشقانمو ثداشرإلاو ميلعتلل

 زمر لاضلا دقلا هيف رهل حبسي ةمس نيف ركذيو عقرمت نأ هللا نذأ وب
 لقت اموي نوفا كل ءاَيِإَو ةلصلا م او هللآ ركذ نع ا را رنيو

 ف

ِ ُ 

 وشت امنإ : :هنأش لج لوقيو ء[٧٣-٦ :رونلا] 4 ©) ردصن ١. ۔ بولقلا هيف

 . صخي ملو ةوَكَلأ ىتاو ةلصلا ماقأو ر مويلاو هللاب نما نمم هللا دجلسم
ُّ 

 رخأل
_
_
 

: 

 .[٨١:ةبوتلا] هةنأالإ

 ةرونملا ةنيدملا همدقم دنع -ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا مامتها ناك كلذل

 ةقان يأ - تتأ ىتح) :لاق ماشه نبا ىور دجسملا ءانب وه ءدب يذ ئداب

 باب ىلع تكرب ثراجنلا نب كلام ينب راد -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر

 ينب نم نيميتي نيمالغل دبرم نئموي وهو ع- ملسو هيلع هنلا لص هدجسم

 لأسو -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر هيلع لزنو) :لاق نأ ىلإ راجنلا

 ليهسو لهسل هللا لوسراي وه :ءارفع نب ذاعم هل لاقف ؟وه نمل دبرملا نع
 هب رمأف 'ادجسم هوذختاف هنع امهيضرأسو ثيل ناميتي امهو ؤورمع ينبا

{ ١٤٩ | _ 



  

 غ :.ك ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -:

١ -. 

 هللا لوسر هيف لمعف ..ًادجسم ىنبي نأ - ملسو هيلع هنلا ىلص - هللا لوسر

 هيف لمعف ثهيف لمعلا يف نيملسملا بغريل -ملسو هيلع هللا ىلص

 .ں‘هيف اوبأدو راصنألاو نورجاهملا

 ترهظ دقف ثةرمتسم دجاسملاب ةيمالسإلا ةلودلا ةيانع تناك كلذ دعبو

 ربع ةصاخ ةيانع اهتلوأو ةفلتخملا ةيمالسإلا مصاوعلا يف ىربكلا دجاسملا
 .يالسللا خيراتلا لحارم

 ءانب مت دقف ثدجاسملاب اهتامامتها اضيأ اهل ةلودلا تناك دقف نامع ىف امأ

 لوصو ذنم ثاهئاحنأ عيمج يف نامع اهب تألتماو ‘دجاسملا نم ريبك ددع

 .- ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا دهع ىلع اهيلإ مالسالا

 دجسم وهو الأ نامع يف ينب دجسم لوأ ىلإ ريشن نأ بسانملا نم هلعلو

 ًاضيأ فرعي يذلاو “لئامس يف ةيوضغ نب نزام ليلجلا ينامحلا يباحصلا

 هتدوع دعب نزام هانب دقو اهيف عقي يقلا ةلحملا ىلإ ةبسن رامضملا دجسمب

 ةلحرلا كلت ،- ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةنيدم ىلإ ىلوألا هتلحر نم

 مامأ همالسإ نلعأو ث- مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا ءاقلب اهيف فرشت قلا

 "روكذملا دجسملا ءانبب ماق لئامس هدلب ىلإ عجر امدنعو ثةيوبنلا ةرضحلا

 .ةالصلا ميقيو “نآرقلا ملعيو مالسإلا رشني ذخأ كانهو

 ١( ص ،٢٦ج ،ةيوبنلا ةريسلا .ماشه نبا ٥١٠٠ ١٠٦.

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ٢٥٨. ص & ٢ج ،ةوبنلا لئالد ©نيسحلا نب دمحأ ۔يقهيبلا ٢)
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 :::ةك- ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا -ي

 يبنلا صرح ناك كلذل ةيمالسإلا ةايحلا يف دجسملا ةيمهأ اذه نم جتنتسنو

 ةنيدملا يف ينارمع لمع لوأك دجسملا ءانب ىلع _ملسو هيلع هللا ىلص-
 .ةرونملا

 لوأ فوع نب ورمع ينب يف لزن امدنع - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنأ امك
 :مالسإلا يف ينب دجسم لوأ ناكو ،كلانه ادجسم سسأ شةنيدملا همدقم

 :"يملاسلا مامإلا لوقي ،ةيمالسإلا ندملا طيطخت يرجي ناك اذه ىلعو
 ادجسم ةالصلل نمقي ادلبلا ططخي نمل يغبنيو

 رمسميهلإللاذه نأل اورمعي نأ لبق نم هرمعي

 :امه نينثا نيئيش يف دجاسملاب نامع يف ةلودلا ةيانع ىلجتتو

 :اهتنايصو اهؤانب - ١

 :امه نيتقيرط ىدحإب متي نامع يف دجاسملا ءانب ناك
 اوموقي نأ راسيلاو ىنغلا لهأ داتعا دقف ،رثكألا يهو يلاهألا لبق نم امإ -

 .ليغشتو ةنايص لهل ةمزاللا لاومألا فقوو ،اهدييشتو دجاسملا ءانبب

 .دجاسملا ءانبب نوموقي ماكحلا ناك ثيح “لقألا يهو ةلودلا لبق نم امإو -
 اهؤانب مت تلا اهخيراوتو دجاسملا كلت ءامسأ ىلع ليلد انيدل دجوي ال هنأ ىلع

 .اهنم ضعب ادع نامع مكح ىلع تبقاعت ىتلا ةلودلا لبق نم هيف

 ١) رهوج ١ ماظنل ٠ ج ١ ص إ ٩. ىض اجلا ةعبط .

 --. ح ١٦٠١ {
   



 :: :و ِ . .ث ...2 ي : حي
 _جح نقح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصأ 2 ز

 لبق نم اهؤانب مت نامع نم ةيسيئرلا ندملا يف عماوجلا دجاسم نأ ينظ ىفف

 .لودلا كلت

 :نينذؤملاو ةمئألا نييعت - ٢
 ةظفاحملابو ،نيلصملا ةمامإب نوموقي دجاسملل ةمئأ نييعتب موقت لودلا تناك

 ةبولطملا تامزلتسملاب اهدهعتو ثاهتفاظنو اهتنايص ثيح نم ؤدجاسملا ىلع
 تيب نم ةيرهش ةرجأ دجسملا مامإ ىضاقتيو ثاهنوؤش عيمج ىلع فارشالاو

 ةيمهأ بسحو ءهتالهؤمو هاوتسم بسح دجسملا فاقوأ نم وأ لاملا

 .هيف نيعي يذلا دجسملا

 ةمامإ يف مامإلا ةدعاسمو ثةالصلل نوداني نيذلا ثنونذؤملا اضيأ كانهو

 ةنايص ىلع فارشإلاب موقي امك ءةالصلا نع مامإلا بايغ دنع ثنيلصملا

 لباقم ةيرهش ةرجأ اضيأ نذؤملا ىطعيو ؤهيلع ةظفاحملاو هتفاظنو دجسملا

 ةيمهأو هاوتسم بسح ًاضيأو ‘دجسملا فاقوأ نم وأ ،لاملا تيب نم هلمع
 .هيف لمعي يذلا دجسملا

 لبق نم مهنييعت متي ةنطلسلا دجاسم يف نينذؤملاو دجاسملا ةمئأ مظعم نإف .يلاحلا انتقو يف امأ ١(

 .ًانذؤمو ًامامإ )٨٨٦) نىنايثو ةتسو

 اط ٢ ٥ ١ }
  ال .



 . < .> ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأ او نامع يف لاملا تيب لوص ۔ ة 2: ت

 :نآرقلا ميلعت :يناثلا بلطملا

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا دلاخلا هللا باتك وه ميظعلا نآرقلا

 هيلع هلل ا ىلص - دمحم انيبن ةزجعم وهو اديمح ميكح نم ليزغت هفلخ نم

 - ليربج هيحو نيمأ ةطساوب ًايلج ايحو هيلإ هنلا هاحوأ “ىربكلا - ملسو

 ءارح راغ يف ةيدمحملا ةثعبلا اهيف تددحت ةظحل لوأ نمو ،- مالسلا هيلع

 ىلع نآرقلا لوزن ناك ناضمر رهش نم رشع عباسل ا يف ةمركملا ةكمب

 أرقأل : ميجرلا نحل هللا نبإلا _ ملسو هيلع هل ١ لص س دمحم بلق

 © ركذتا كرو أر ىلع نم نسنإلا قلع © قَلَع ىدلا كبر رشأ

 .[ه-١:قلعلا] ؛؟(© مغ ملام نلسنإلا مع © رقاب ملع ىزلأ

 جاهنمو ةعيرشو ةديقع نيدلا ملاعم انيبم نآرقلا لوزن ىلاوت كلذ دعبو
 ِ وم ِ و ت ««= _ .. ٤

 الو بلحل اام ىرذت تنكام انرم ١ نم اًحور كيلإ ١ اًتيَحَؤا كل اذكو 0 ةايح

 رص لإ رتل ما د و ادابع : نم :اق نم ےهب ب ىدهت اروت ُهلَتلَعَج نكنلو لمي و ,لم

 .[٥؟: ىروشلا] 4 ) ريِقتسُم رميوسم

 - مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا ىلع لزني - مالسلا هيلع - ليربج ناكو

 هيف ضبق يذلا ماعلا ناك ىتح ؛ماع لك يف ناضمر رهش لك نآرقلا هئرقيو

 ١ ) ص ،يمالساإلا عيرشتلا خيرات كب دمح .يرضخلا ٨. توريب _- ةيملعلا بتكلا راد -.
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 _ ؛هتنةكتس ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -ت

 كئاسل هب كرحت الل نيترم هايإ هأرقا - ملسو هيلع هلدا ىلص - هللا لوسر

 ًنإ عش رذناءرق عبتاف هتأرق اق © رةتاءرئو وةعمج تيلع نإ ع هب لجعت

 .[٩٠-٦١:ةمايقلا] ه 6 هنايب اَيَلَع

 ءاقلتي ناك يذلا نآرقلا هباحصأ ملعي - مالسلاو ةالصلا هيلع - ناك امك

 ضنآرقلا عيمج ظفحي نم مهنم ةباحصلا راصو “ليربج قيرط نع هبر نع
 ‘ نيتروسل او ةروسل ١ ظفح نم مهنمو ت ١ دو دعل ١ روسل ١ ظفحي نم مهنمو

 هيلع هلا ىلص - هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمج ام) :كلام نب سنأ لاق

 وبأو اديز وبأو ثديزو ذاعم يبأ ،راصنألا نم مهلك كرفن ةتس الإ - ملسو

 ."؛(رفن ةعبرأ الإ) ةياور يفو «» (نامثعو ،بويأ
 اوناك ام نيملسملا ءانبأو نيملسملا نم مهريغ نوملعي ةباحصلا كنلوأ ناكو

 يفو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نم اعامس نآرقلا نم هوملعت دق

 ةرونملا ةنيدملا يف ميركلا نآرقلل ةسردم ءاشنإ مت باطخلا نب رمع دهع

 حيتافم مالتسال ماشلا ىلإ بهذ امدنعو ؤهسقفنب مهدهعتي ةفيلخلا ناكو

 .اسيبح نب عيبرلا هاور ) ١

 ٢ ) ي ذم رتل ا ها ور .

   



 - - ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُغ يف لاملا تيب لوصأ <<-

 ةريسم نم هنولبقتسي ذيمالتلا جرخ ةنيدملا ىلإ هتدوع دنعو “سدقلا ةنيدم

 .)هوي

 ءدب يذ ئداب اوأدبي نأب نيملسملا طاسوأ يف ةيمالسإلا ةايحلا تراس اذكهو

 اوملع) فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب المع نآرقلا مهميلعتب مهلافطأ ةايح يف

 .""(وه هللا ملع نم ملعتي نأ يغبني ام لوأ هنإف نآرقلا مكدالوأ

 - لوسرلا دهش دقو ،اوبهذ امنيأ ًاميلعتو املعت نآرقلاب نوملسملا متها دقو

 نم مكريخ) هنع يور ثيح ةيريخلاب كلذ لعف نمل - ملسو هيلع هللا ىلص
 ."}( هملعو نآرقلا ملعت

 ضنآرقلا ميلعتب ءانتعالا نم مالسإلا خيرات يف ةيمالسإلا لودلا تفي ملو

 ميلعتب اهتيانعو اهمامتها ىرخألا يه اهل نامع يف ةيمالسإلا ةلودلا تناكو

 :يف ةلثمتملا تاقفنلا عفدل ارضاح لاملا تيب ناكو “نآرقلا

 ١ بيتاتكلا ) سرادملا ءانب (:

 نأ ىلع 'عساو لكشب ةرشتنم يهو نآرقلا ميلعتل سرادملا ءانبب ةلودلا موقت
 اهليغشت ىلع قفنيو ؤاهب ةصاخ فاقوأ اهل ةينآرقلا سرادملا هذه نم ريثكلا

 .ةرهاقلا ،قرشلا ةضهن ةبتكم ٣٢٥ ص ،نآرقلا مولع .دومح هللا دبع ،ةتاحش ١(

 .اسح ند عيبرلا هاور ٢)

 ٣) يراخبلا هاور ٠.
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 5 <> ديعسوبلا ةلو د دهع ف ير اضحلا اهرثأ و نامُع ف لاملا تيب لوصا _

 نامزألاو نايحألا نم ريثك يف ملعملا ةرجأ نأ ىتح ثفاقوألا كلت عير نم

 املعم ةينآرق ةسردم لكل نإف بلاغلا يفو ،فاقوألا كلت عير نم فرصت

 نم ةسماخلا يف وهو ةسردملا ىلإ لفطلا لخدي ام ةداعو ثةملعم وأ ادحاو
 لوأ أدبيو “فيرشلا فحصملا ةءارق لمكي ىتح اهب ارمتسم ىقبيو "هرمع
 أدبي كلذ دعبو ثاهتباتك مث اهليكشتو ةيدجبألا فورحلا يجهتب هب أدبي ام

 ىلإ لقتنيل (مع) ءزج نم يهتني ىتح (مع) ءزج نم روسلا راصق ملعت يف

 (مع) ءزج امأ ظفح ريغ نم ةيرظن ةءارق ةرقبلا ةروس نم اءادتبا ةءارقلا

 .بلق رهظ نع هظفحي ذيملتلا نإف 6فحصملا ءازجأ نم نوثالثلا ءزجلا وهو

 :ميركلا نآرقلا يملعم نييعت - ٢

 ءانأ يف ةرشتنملا ةينآرقلا سرادملا يف ميركلا نآرقلا يملعم نييعت متي

 لكب ةصاخلا فاقوألا نم فرصت نيملعملا ةرجأ نإف بلاغلا يفو ،نامُغ
 نولوتي نيذلا مه يلاهألا نإف "فاقوأ ةسردملل دجوت ال تناك اذإو ةسردم

 .ايرهش ملعملا ةرجأ عفد

 لفكتت ةلودلا نإف ،ةرجألا كلت عفد يلاهألا رودقم يف سيل ناك اذإ امأ

 تيب نم ًاماهسإ لظي هنأ الإ ًادودحم ناك نإو اذهو »هلعملا ىلإ ةرجألا عفدب

 .نامع يف نآرقلا يملعم نييعت يف لاملا

 ناك تايالو ةدع يف ايضاق لمع ي ةنس ديلاوم نم "يجرفملا رصان ن يلع خيشلا عم ةلباقم ١(
 .الهب يف هلزنم ين ةلباقملا تمت دقو ؤالهب ةيالو ىلع اهرخآ

 _ ل ٦.٦ اح
 ا_' ال

  



 ___ يتل ديعبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامغ يف لاملا تيب لوصا ۔2مت -.. . .8 ., ه . . ؟ ::

 :فحاصملا ءارش
 مهيوذ نأ وأ هةينآرقلا فحاصملا ريفوت نوعيطتسي ال ةبلط دوجو ىلإ ل
 متيو ٨مهل ةمزاللا فحاصملا ريفوتب موقت ةلودلا نإف كلذ مهرودقمب س
 نأل ارظن ؤاهخسن ىلع رجؤي انايحأو ثلاملا تيب نم فحاصملا كلت ريف
 .بولطملا لكشلاب ةرفوتم نكت مل قباسلا يف فحاص

 يملعم عيمج نييعت متي ثيح 6نيملعملا روجأ عفد ىلوتت يتلا يه ةلودلا نإف رضاحلا تقولا يفو
 ددع غلب دقو .ةنطلسلاب ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو قيرط نع ةلودلا لبق نم نآرقلا

 ىنعت ةرازولا نأ يك .ةملعمو العم )٢٦٨( نيتسو ةينامثو ةئامثالث مهنييعت مت نيذلا نيملعملا

 سرادملل ةيفيصلا ةلطعلا ءانثأ ةبلطلا تاقوأل الالغتسا نآرقلا ظيفحتل ةيفيص زكارم حتفب
 نيعبرأو ةئامثالث م ٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣ فيص يف تميقأ يتلا زكارملا ددع غلب دقو ،ةماعلا

 .ازكرم )٣٤٠(

 ةروس
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 \ جح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -ه ة
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 :ةيعرشلا مولعلا سيردت :ثلاثلا بلطملا

 هل تئشنأ دقو ‘مالسإالا دالب رئاس يف ارشتنم ناك ةيعرشلا مولعلا سيردت

 مولعلا سيردتب ةيمالسالا لودلا تنتعاو “فاقوألا هل تفقوو سرادملا
 نوسفانتيو نوردابي نيملسملا ماكح ناك لب نايحألا نم ريثك يف ةيعرشلا
 .ميلعتلاب اوموقي يكل مهل سرادملا ةماقإو ثمهيلإ مهبيرقتو ءاملعلا ميركت يف

 امو يعرشلا ملعلا يقلت ىلع نولبقي فيرشلا ملعلا ةبلط لعج يذلا رمألا

 كرابت هللا لوقل ًالاثتما ةغالبو ًافرصو اوحن ةيبرعلا مولع نم هبحاصي ناك

 مهنتةقرف لك ني رقت الوق ةفاك اوزفنيل نوئمؤَمل نا امو ب :ىلاعتو د؛ ۔۔ ,. 2ےک ,؟ ٣ 1 ,.. 4 ب ع٨أ[۔ اح ا۔۔

 دلق مرإ اوعجر ادإ مهموق أوزذنيلو نيلأ ىف أوهَقَقَتَيلَةََط

 :-ملسو هيلع هنلا ىلص - لوسرلا لوقلو ث[٦؟؟:ةبوتلا] 4© تررزذنت

 ."؛(نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم)

 نيملسملاو برعلا نادلب نم نم هريغك ًاملسمو ايبرع ادلب نامع رابتعابو

 لبق نم ناك ءاوس الصاوتم ةيعرشلا مولعلا سيردتب مامتهالا ناك دقف

 اذهب نام يف ةلودلا مامتها ناك دقلو ‘مهسفنأ ملعلا لهأ لبق نم مأ ةلودلا

 :ةيلاتلا رومألا يق ايلج كلذ رهظي ثيح اظوحلم رمألا

 .يماردلاو هجام نباو يذمرتلاو دمحأو ملسمو يراخبلاو كلامو عيبرلا هاور ١(

٨ ٥ ١ -=   
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 :نيسردملا نييعت -

 بتاور مهل ىطعتو غسيردتلاب نوموقي نيذلا نيسردملا نييعتب ةلودلا مو

 يبلعلا ىوتسملا بسح ايرهش نوكي بتارلا كلذو ثلاملا تيب
 كلذ دعبو سام صخش يف يلاهألا ةبغر ىلع ءانب نييعتلا نوكيو "سردم

 بسانملا صخشلا راتخت يتلا يه ةلودلا نأ وأ ةلودلا لبق نم هنييعت م

 بلط ىلع ءانب كلذ اهل داري ىلا ةقطنملا يف هنييعتب موقتو ؤسيردت

 طقسمو ىوزنك نامع يف ةيملعلا رضاوحلا يف امأ ،ةقطنملا كلت يف "يلاهأ

 نإ ثيح ىةلودلا لبق نم نوكي نيسردملا رايتخا نإف آلثم قاتسرلا

 نوكي بلاغلا يف ةبلطلا ددع نأ امك ةرمتسم ةروصب نوكي سيردتل

 نم نكامألا بلغأ نم وأ ناكم لك نم ةساردلل نوتأي مهنإل ثيح ىًاريبك
 .نام

 :ةبلطلا ىلع قافنإلا ١-

 نم نولبقي ةبلطلا نإف نامع يف ملعلا رضاوح يف ميلعتلا نوكي امدنع

 ةقفن ىلإ ةجاحب ةبلطلا كنلوأ نإف يلاتلايو ،نامع ءاحنأ نم ىتش نكام

 فاقوألا نم امإ 6نيتهج ىدحإ نم مهيلع قافنإلا نوكي كلانه ثةشاعإ

 وأ 6نيملعتملا فاقوأب فرعت فاقوأ نامع يف دجوي ثيح ثكلذل ةفوقومل

 ٣٦. ص ليلخ يأ مامإلا ةبوجأ نم ٥ليلجلا حتفلا )

 مهتن
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 نأ امإ غنيرمأ دحأ يف لثمتي قافنإلا كلذو ،لاملا تيب نم قافنإلا نوكي

 نصح ةسردم يف لاحلا ناك امك نكسمو ءاذغ نم ةشاعإالا ريفوتب نوكي

 دهع ىلع ىوزن يف وأ “يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا دهع ىلع نيربج

 ."يليلخلا هلا دبع نب دمحم مامالا

 امك مهسفنأ ىلع فرصلاب اوموقي يكل ًايرهش ةيدقن تاناعإ ةبلطلا حنمب امإو

 ةبلطلا ءالؤه نم ادحاو تنكو روخلا دجسم يف طقسم يف لاحلا هيلع ناك

 ىلع لصحأ تنكو طقسمب روخلا دجسم ةقلح يف تسرد دق يننإ ثيح

 ىلع قفنن انكو ؤيئالمز مه نيذلا ةبلطلا نم يريغك ةيرهش ةيدقن ةناعإ
 تيب نم ةبلطلا ىلع قافنإلا نوكي نأ لاح يف اذه ثًةيذغتو ًانكس انسفنأ

 .لاملا

 هنإف - نيملعتملا فاقوأ يأ - ةيفقولا تاهجلا نم قافنإلا ناك اذإ امأ

 ىلع قافنإلا مهسفنأ مه نولوتيو ثةيرهش ةيدقن تاناعإ ةبلطلا حنمب نوكي
 تويب انايحأ كانه نوكي هنأ ىلع ثةيذغتلاو نكسلا ثيح نم مهنوؤش

 .ملعلا ةبلط ىنكسل ةفوقوم

 ١( ص ،٢ج ،نايعألا ةفحت ٨٥.

 ةدع ف ًايضاق لمع دقو ،يليلخلا مامإلا ةبلط دحأ وهو ،يشاطبلا انهم نب ذلاح خيشلا ةلباقم ٢)

 .م ٢٠٠٢ ويام ٢٤ يف ريبكلا يداولاب هلزنم يف ةلباقم .دعاقتم نآلا وهو .تايالو

  

  

 



 : <.. ريعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ - <:: . 5 . _. ُ . . ٤.

 ناك اذإ اذهو ثةقفنلا ثيح نم مهسفنأب نوفلكتي بالطلا ضعب نأ ىلع

 .ةايحلا يف ةعسو رسي ىلع بلاطلا
 ىلع قافنإلا ملعلا خياشم ىلوتي ثنامزألاو نايحألا ضعب يف هنأ امك
 الهب يف ةكرب نبا دنع لاثملا ليبس ىلع - لاحلا هيلع ناك امك مهتبلط

 .لئامس يف مث رشوب يف يليلخلاو ،قاتسرلا يف "؛يصقشلاو

 لبس ريسيتب ةيخيراتلا اهلحارم ربع نامع يف ةلودلا مامتها رم امم جتنتسنو

 .ملعلا

 لاومألا فقوب ماق ثيح ثينيدلا ملعلا ةيمهأب ينامعلا صخشلا ساسحاو
 ةيدام ةعس ىلع اوناك نيينامعلا ءاملعلا ضعب نأ امك “فيرشلا ضرغلا اذهل

 نوك نم فولأمو عئاش وه ام سكع ؛مهتبلط ىلع قافنألا مهل حيتت ةديج
 .ابلاغ ديلا تاذ ةلق ىلع نيدلا ءاملع

 .ص

 .هب فيرعتلا م دقت ١(

 ۔رشع عباسلا يرجهلا ۔رشع يداحلا نرقلا ءالع نم ،يقاتسرلا .يصقشلا ديعس نب سيمخ وه ٢)

 دشرم نب رصان مامإلا بيصنتب ماق يذلا وه هنإ ثيح .ةبراعيلا ةلود هيلع تماق يداليملا

 ادلج ني۔رشع ي نيبلاطلا جهنم باتك هتافلؤم نم ©نبيلاغترلا برحل بئاتكلا داقو ،يبرعيلا

 ١٩. ص .٢ج ،نايعألا فاحتإ .يشاطبلا

 وه هنإ ثيح ،يديعسوبلا سيق نب نازع مامإلا ةلود هيلع تماق .يليلخلا نافلخ نب ديعس وه ٢(
 .م ١٧٨١ -ه ١٢٨٧ ينوت ءةبوجألاو تافلؤملا نم ديدعلا هل ،ةمامإلاب هعياب يذلا

! ١٦١ ( ..- 
   ..ال

 



 ٨ م -_

 تنو ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحلا اهرث أو نامع ف لاملا تيب لوص أ .ح حم :رس

 :اهخسنو بتكلا ء ءارش _ ٣
 ةبلطلا نإ ثيحو ثهاتليسوو ملعلا اتماعد امه باتكلاو ملعملا نأ ىفخي ال

 نيلوئسملا ىلإ نووأجلي مهنإف ةيداملا ةلقلا يذ نم نونوكي ام ًابلاغ

 ةعلاطملاو ةءارقلا نم اونكمتي ىتح ىةررقملا بتملاب مهديوزتل رمألاب نيمئاقلا

 .مهخياشم نع هوقلت ام ظفحو

 ديز وبأ خيشلا ىرتشا دقف ثلاملا تيب نم بتكلا كلت ءارش متي ناك كلذل

 .لاملا تيب نم كلذو ثنيملعتملل بتكلا نم اريثك الهب ىلع ايلاو ناك امدنع

 ينربخأ دقو ثنيملعتملا ةبلطلل بتكلا يرتشي ىليلخلا مامإلا ناك اذكهو

 ويلوي ٢٠ / ھ ١٤١٩ يناغلا عيبر )٦ ت "يديعسوبلا فيس نب دمح / ديسلا

 حرش باتك ءارش دارأ ىوزن يف سردي ًابلاط ناك امدنع هنأب (م ٨
 هيدل رفوتي ال ناكو ‘عشيفطأ فسوي نب دمحم مامإلل ليلعلا ءافشو لينلا

 رمأف 6هل هءارش يليلخلا مامإلا نم بلطف ثروكذملا باتكلا ءارشل غلبملا

 .باتكلا ءارشب يليلخلا مامإلا

 قباس ةعابطلا دوجو مدعل ًارظن “بتكلا خسنل ةكرح كلانه تناك امك

 يف راشتنالا يف ةعوبطملا بتكلا تذخأو ثةعابطلا تأدب امدنع ىتحو

 يلار لمع ؤيليل لا مامإلا ةسردم ذيمالت نم يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح هيقفلا ديسلا وه ١(

 ويلري٠٣-_ه ٩ يناثلا عيبر ٦ سيمخلا موي يفوت ةنطلسلا تايالو نم ديدعلا يف ًايضاقو

 .م ١٩٩٨

 ٢ ٦٦ ۔< _ =
"_ ٦٠٦ ( 
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 ةكرحلا كلت نع لزعمب كاذنآ نامغ تناك ةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلا

 .تاعوبطملاو ةعابطلا ىلع ةمئاقلا ةيملعلا

 غكاذنآ بتكلا ءانتقال ةلمعتسملا ةليسولا وه يوديلا طخلاب خسنلا ناك كلذل

 خاسنلاو خسنلا ىلإ ءوجللا هيلع ناك بتكلا نم ًاباتك ينتقي نأ دارأ نمف

 .طقف

 بتكلا خسن يف ةبيط دوهج مهل تناك صاخشأ ركذ يناملا خيراتلا لجسيو

 خيشلاو “يديعسوبلا نازع نب سيق مهنمف ‘عايضلاو لامهإلا نم اهذاقنإو

 .(م /١٩٢٦ ه ٦ ت)"؛يكلاملا سيمخ نب رماع

 -_________=ص

 يف قاتسرلا ىلع اريمأ ناك "يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نب سيق نب نازع نب سيق ديسلا ١(

 ٢٣٠. ص ،٢٦ج ،نايعاألا ةفحت كديعس نب ىنيوث ناطلسلا دهع

 ملاع دلاخ ىنب يداوب .م ٣٦٨١ -ه ١٢٨٠ ماع دلو .ىكلاملا دوعسم نب سيمخ نب رماع ٦)

 اعجرم ناكو ،يليلخلا هللا دبع نب دمحمو دشار نب ملاس نيمامإل ١ ةلود باطقأ نم ناك رعاشو

 .م ٦٢٩١۔-ه ١٦ ماع يفوت ©ءءايتقلاو ءاضقلاو ةلودلا رومال

 ١٦٣ صح
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 : كس دي ف ي :

- 

 يناثلا ثحبملا

 يداصتقالا رثألا

 :بلاطم ةثالث هيفو

 ةلودلا ةنيزخ ليومت :لوألا بلطملا

 لمعلا صرف داجيإ :يناغلا بلطملا

 يئاذغلا جتنملا ريفوت :ثلاثلا بلطملا



. 
 و
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 ةلودلا ةنيزخ ليومت :لوألا بلطملا

 لوصحلا دعب اهقافنإل ؤةلودلا لاومأ عمجي يذلا ءاعولا ةلودلا ةنيزخ ربتعت

 لاومألا ىلإ جاتحت ةلودلا نأ كلذو ثةيعرلاو ةلودلا حلاصم ىلع اهيلع

 تاجاحلا اهب عبشت يتلا تامدخلاو علسلا ىلع لوصحلا ليبس يف اهقافنإ

 نيب ةقالعلا ينعتو فةينازيملا وأ ةماعلا ةنزاوملاب هنع ربعي ام وهو “ةماعلا

 ةرداصلا تاقفنلا نيبو ثاهيلع لوصحلا نم ةلودلا نكمتت يتلا تاداريإلا

 ةلودلل ةماعلا ةينازيملا موهفم وه اذه ناك اذإو ،ةماعلا تاجاحلل ًاعابشإ

 .؟يالسإلا اهخيرات ربع نامع يف ةلودلا ةنيزخ لومتت تناك فيكف

 ةلودلا ةنيزخ ليومت يف ريبك رودب تماق نامع يف لاملا تيب لوصأ نإ
 يف اهقافنإ يف ةينامعلا ةلودلا نكمتت يكل ةمزاللا لاومألا ريفوتو ثةينامغغلا

 يف اهقافنإلو ،ةمزاللا تامدخلا ريفوتو سانلل ةماعلا تاجاحلا عابشإ ليبس
 ليومتلا اذه يف يساسألا دفارلا ناك دقو ثاهزازعإو ةلودلا حلاصم ليبس

 :اهنمو لاملا تيب لوصأل تاونقلا ضعب نم يتأي

 نم وه ،ينلعلا ءادنلاب لخنلا ةرمث عيب ليخنلا ءانطو :ليخنلا ءانط - ١

 ىف اذه انموي ىتح ةيقاب تلاز امو ةميدقلا ةيديلقتلا ةينامعلا تاداعلا

 ١( ص ،١ج ،ةماعلا ةيلاملا ملع يف ةمدقم ،نابكصلا لاعلا دبع ١٤.

 ٢) سقن ١ ص ( ردصمل ١١.

   



. - 
 ١ ‘۔
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 نكلو ؛اهارقو اهندمو اهتايالو فلتخم يفو "نامع ةنطلس ءاحنأ عيمج

 قفو متت اهنإ ؟لاملا تيب ليخن - لخنلا ةرمث عيب - ءانطلا ةيلمع متت فيك

 :ةيلاتلا تاوطخلا

 ربع ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو نم نالعإ كلانه نوكي -أ

 نوكيو ثةيمويلا فحصلاو نويزفلتلاو ةعاذإلاك مالعإلا لئاسو
 نوكت بلاغلا وأ ةداعلا يفو ،مايأ ةعضب ىدم ىلع نالعإلا اذه

 .ةيلاوتم مايأ ةثالث

 ةيالولا مساك ثءانطلا اهيف ماقي يتلا ةهجلل ديدحت كلانه نوكي -ب

 ًانيعم ًاتقو ةهج لكل نأ ثيح «ةدلبلاو
 ناكملاو تقولا يف - رمتلا .ءارش - ءانطتسالا يف نوبغارلا عمتجي -ج

 .ناكملا كلذو تقولا كلذ يف ءانطلا ةيلمع متتو ،نيددحملا

 يف ةنجل ليكشتب - ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو - ةرازولا موقت -د
 صاخشأ ةثالث نم ةنجللا لكشتت ةداعلا نمو “ضرغلا اذهل ماع لك

 يفيظو بقل وهو فرشملاو ،ءادنلاب موقي يذلا وهو ثلالدلا مه

 ؛ءادنلا ةيلمع اهيف يرجت يتلا ةيالولا يف ةرازولا لامعأ فرشمل

 نم وهو ؤةلودلل اهدييقتو غلابملا ليصحتب موقي يذلا وهو بساحملاو
 .ةرازولاب ( ةبساحملا مسق) لاملا تيب ةرئاد

 صخشلا وهو لالدلا موقيف &( ءادنلا ) ءانطلا ةيلمع ةيفيك امأ -ه

 نامغ يف ةفورعم ةنهم يه لالدلا ةنهمو ثرمألا اذهل صصختملا
_) ١٦٧ 

 __وختخث1پق



 ....و ِ ث .اع ¡ حي ..:
 ت ت :ةكح ديعسيوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامُع يف لاملا تيب لوصأ ۔ :

 ١٠

 نوكت انايحأو كاهب نيفورعمو نيصوصخم سانأ لبق نم ةفرتحمو
 فنص حرطب يدانملا وأ لالدلا كلذ موقي ثًايرسأ ةثراوتم ةنهم

 نيبغارلا نيرضاحلا عيمج هعمس لاع توصب هرمث عيب دارملا ليخنلا

 نيعمجتملا لبق نم ةديازملا ثدحت مث “(ءارشلا) ءانطتسالا يق

 ىلعألا ىلإ لفسألا نم ةديازملا نوكت نأ ىلع ،ءانطتسالا يف نيبغارلا

 ؤنمث ىلعأ مدقي نمل وهف دازملا هيلع وسري نم امأ ،رعسلا ثيح نم
 ءادنلا وسر دعبو ثلاملا تيب حلاصل ةسفانملا كلذ نم بولطملا نألل

 ؤىرتشا ام ةميقب امزلم يرتشملا كلذ حبصي رتشم يا ىلع دازملا وأ
 نأ بسانملا نم هنأ ىلع ‘ليخنلا نم ىرتشا ام عاجرإ هنم لبقي الو

 يف ءاج امك جضنلا دعب الإ نوكي ال ليخنلا رمث عيب نأ ركذن

 نع ىهن - ملسو هيلع هنلا ىلص - يبنلا نأ فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 .اهحالص ودبي ىتح ىرخأ ةياور يفو كوهزت ىتح رامشلا عيب
 طيسقتلا وأ ةئيسنلاو لجألا نإ ثيح “ارضاحو ادقن عفدلا نم دبال -و

 هنأ ديب ثماعلا بلاغلا يف اذه ثةيلمعلا هذه يف ةلوبقم ريغ رومأ

 فورظ بسح لجألاب ءانطلا تايلمع ضعب يضاملا يف ثدحت تناك

 .صاخشألا ضعب

 ؛ءانطلا ةيلمع نم ةلصحتملا دوقنلا عمجب بساحملا موقي نأ دعب -ز

 .غلبملا يلامجإ نم ( ٦% ) عقاوب هتأفاكم ( يدانملا ) لالدلل عفدي

 ط ١٦٨ !
 



 . . . ٤. ., هد . ُ « _
 __ .- ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحل ا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا م -
 ۔ ۔۔ےم

 . _ ب -.

 رهش يف ىلوألا نوكت ثنيتينمز نيتلحرم ىلع ءانطلا متي ةداع -ح

 ليخنلا نم فنص لكو ؛ماع لك نم ويلوي رهش يف ةيناغلاو وينوي
 ىلع فانصألا ضعب مدقتل ارظن ثرهشلا نم ةينمز ةفاسم قرغتسي

 ."نام يف ةفلتخملا تاهجلا بسح رخآلا ضعبلا

 تيبل ةعباتلا ليخنلا ءانط ةيلمع يف اهب لومعملا تاوطخلا يه هذه

 رومتلا عيب يه لاملا تيبل ىرخأ ةيلمع ًاضيأ كانهو ثينامملا لاملا

 .ةفاجلا

 .يلسملا رسب هيلع قلطي عونلا كلذو ةفاجلا رومتلا يهو :رومتلا عيب - !
 فنصلا اذه دعيو "نامع يف ليخنلا فانصأ نم فنص ىلسبملاو

 موقتو دنهلا ىلإ ردصي وهف ديدحتلابو ؤنامغ جراخ ىلإ هرمث ريدصتل

 :ةيلاتلا تاوطخلا قفو ةيلمعلا هذه

 ريصي نأ لبق يأ ًارسب نوكي امدنع هقوذع ( عطق ) ذاذج نوكي -أ
 .ابطر

 ناكم لك ىلع قلطي كلذل صصخت نكامأ يف رانلا ىلع رسبلا خبطي -ب
 اهدحاو ثلجارملاب فرعت ةريبك رودق يف خبطلا متيو ث( ةبكرتلا)

 .لجرم

777 

 .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازوب لاملا تيب ةرئاد ١(
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 كلذل ةدعم ةنكمأ يف سمشلا ةعشأ تحت روسبلا ففجت خبطلا دعب -ج

 .حاطصم عمج حيطاصملا اهيلع قلطي

 .هينوج عمج ثيناوبلاب فرعت سايكأ يف روسبلا ًابعت كلذ دعب -د

 ىلإ اهريدصتب مهرودب نوموقي نيذلا نيينامعلا راجتلا ىلإ اهعيب متي -ه

 .جراخلا
 سرامت ليسيتلا ةيلمع اهيلع قلطي ىتلا ةيلمعلا هذه لازت الو

 ."نامع ةنطلس يف يلاهألا ليق نم رضاحلا انتقو ىتح

 :قاوسألا ريجأت - ٣

 .تت ةينامعلا تايالولا فلتخم يف ًاقاوسأ كانه نأ رم امم انملع دقو

 قاوسألا هذهو "نامع يق لاملا تيب لوصأ نم الوصأ دعتو ثلاملا تيب

 ريجأتلا ةيلمع متت فيك امأ ،يونس راجيإب نييناممملا نينطاوملا ىلإ رجؤت
 :يلاتلاك يمهف

 ريجأت يف ةلودلا ةبغر نع ثةماعلا نيدايملا يفو ةيالولا قوس يف ءادنلا ( أ

 قيرط نع كلذو ‘تاصرعو تاربكو ةيراجت تالحم نم هيف امب قوسلا
 .ًادحاو ًاعوبسأ ءادنلا ةدم نوكتو ثرعس ىلعأل ةديازملا

 .رعس ىلعأ عفدي نمل راجيإلا وسريو ©نيديازملا ءامسا ليجست ( ب

 نم (۔رسبلا) رومتلا هذه ءارشب ةنطلسلا ةموكح يف ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو موقت ايلاحو ١(

 .ةنطلسلا جراخ ىلإ اهريدصت ةيلمع يلوتتل نيينايعلا نينطاوملا

٧ ١ . - 
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 ح = ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُع يف لاملا تيب لوصأ .زنت

 توح

 :يضارألا ريجأت - ٤

 اهنع نالعإلاب ريجأتلا ةيلمع متتو ؤةيعانصو ةيراجتو ةيعارز ضارأ يمهو
 نإف ةيعارزلا يضارألا ىلإ ةبسنلابو "تايالولا يف ةماعلا نيدايملاو قاوسألا يف

 نع متي اهريجأتف ةيعانصلاو ةيراجتلا يضارألا امأ ،ايونس نوكي ريجأتلا

 رشع نيب حوارتت رامثتسالا ةدم نوكت بلاغلا يفو ثرامثتسالا قيرط
 نيب تددح دق نوكت يتلا ةدملا هذه دعبو ؤةنس ةرشع سمخ ىلإ تاونس

 دوعيل لصألا نع ىلختي نأ ( رمثتسملا) رجأتسملا ىلع نإف رمثتسملاو ةلودلا

 .لاملا تيب ةيكلم ىلإ

  

 .لاملا تيب ةرئاد ١(
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 :لمعلا صرف داجيإ :يناثلا بلطملا

 صاخشأ نييعت قيرط نع يفيظولا اهلكيه ءانبب امامتها ةلودلا يلوت

 ليغشتو غنمألل اظفح ثاهينطاومل ةبولطملا تامدخلا ذيفنت نع نيلوئسمك

 صرف داجيإ يف لاملا تيب رثأ رهظي انهو ©نطولل ةيمنتو ثةلماعلا يديألل
 .نينطاوملا نم ةعساو ةحيرش اهنم ديفتست ؤةددعتم لمع

 فئاظولا يف لثمتت م ١٩٧٠ ماع لبق ةينامعلا ةلودلا يف تانييعتلا تناكو

 :ةيلاتلا

 نع لوئسم وهو ‘هتيالو يف لامعألا عيمج ىلع فرشي يلاولاو :ةالولا - ١

 لامعألا نم كلذ ريغ ىلإ ةيعامتجالا رومآلاو ،ماكحألا ذيفنتو ،نمآلا ظفح

 'لاملا تيب نم يرهش بتار هل عفديو 'موكحملاب مكاحلا ةقالع طبرت يقلا

 ةيفيكو ،١يدام لخد نم ةيالولا نم لصحي ام لباقم هلمع نوكي انايحأو

 نأ هل داري يذلا ىلإ رمألا يلو نم باطخ ىلع ءانب متت تناك ةالولا نييعت

 انايحأ باطخلا كلذ ىلع قلطيو ثقطانملا نم ةقطنم ىلع ًايلاو نوكي

 وأ نييعتلا باطخ نمضتي ةداعو ثهيلاو ىلإ مامإلا دهع لاقيو ‘(دهعلا)

 ؛سانلا نيب ةاواسملاو ‘لدعلا ةماقإو ©ىلاعت هنلا ىوقتك حئاصن دهعلا

 دامتعالاو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو نيمصاختملا نيب فاصنإلاو

 :كرلا عمج ةيفيكو ‘عدبلا ةتامإو ةنسلا ءايحإب رمألاو عسانلا نم ءانمألا ىلع

 .قشمد - ةيمومعلا ةعبطملا ٣٨. ص ليلخ يآ مامإلا ةبوجأ نم ،ليلجلا حتفلا ١)

    . ١٧٢ | | --- ا ١ ن پ ا



 _ - ×۔. ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -: - | :2

 نإف مومعلا ىلعو ،ةديفملا حئاصنلا نم كلذ ريغ ىلإ ،اهفراصم يف اهعيزوتو

 يف المج كل تعضو ينأ ملعاو) شةلماكتم مكح ريتاسد ربتعت دوهعلا كلت
 ةتامإو ةنسلل ءايحإو ‘بيعلا نم ةمالسلا هيف يلو ،كل وجرأ ابم اذه يباتك

 هيلع رتخت الو ؤكلذ نم ائيش زواجت الو "كل تبتك امب دتقاو ثةعدبلل

 كيلع نمآ مل هفالخب تلمعو "كل تبتك امم ائيش تكرت نإ كنإف هريغ

 .(ةرخآلاو ايندلا يف بيعلا

 يضاقلا ناكو ،ةيعرشلا ماكحألا رادصإب موقي يذلا وه يضاقلاو :ةاضقلا !

 دعب هنييعت متيو ةيبرعلا مولعو ةيعرشلا مولعلا لمحي يذلا وه قباسلا يف
 ىلع ملعلا ىقلت نيذلا ءاملعلا هتيكرتب موقي وأ اهملع سانلا يف رهتشي نأ

 بسحب بترملا توافتيو 6"لاملا تيب نم يرهش بترم يضاقللو ؛مهيديأ

 ىلع 6اهيلع ايضاق نوكي يتلا ةيالولا ةيمهأو ةيملعلا هتناكمو يضاقلا ةبتر
 نأ ةطيرش ؤدحاو صخشل ءاضقلاو ةيالولا يتفيظو عمج متي انايحأ هنأ

 .ملعلا ةعسو ةيدايقلا ةيلهألاو ةيرادإلا ةءافكلاب عتمتي

 باطخلا كلذ ىلع قلطيو ثرمألا يلو نم اضيأ باطخب يضاقلا نييعت متيو

 ماكحألا ةيفيكب تاهيجوت ةداعلا يف يضاقلا باطخ نمضتيو ث(دهعلا)

 ىوقتب رمألا يف تاهيجوتلا كلت صخلتتو اهذيفنتو اهرادصإو ثةيعرشلا
 . ۔ صح

 .ديلج نب ناسغ هيلاو ىلإ كلام نب تلصلا مامإل ادهع نم 0١٩٢٦ ص ١. ج ،نايعأل إ ةفحت ١(

 ٢( ص "ليلجلا حتفلا ٣٦.

١٧٣ _ _ 
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 ىلإ عوجرلاو “نيملسملا عامجإو ثةنسلاو باتكلاب مكحلاو "لجو زع هللا
 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ،ةيعرلا نيب مكحلا يف ةاواسملاو ،نيملسملا راثآ

 ‘تاقفنلا ءارجإو ،تايانجلا لهأ ةبوقعو ،مهنيد رومأ سانلا ميلعتو ثركنملا

 ااهل يلو ال نم جيوزتو ،هرمأ كلمي ال نمو بايغلاو ماتيألل ءالكولا ةماقإو
 حئاصنلاو ةديفملا تاهيجوتلا نم كلذ ريغ ىلإ قالطلا امهف تبث نم قيلطتو

 .ةديمحلا

 كوكصلا ةباتكب موقي يذلا وه كوكصلا بتاكو :كوكصلا باتك - ٣

 بتاك موقي كلذل "يضاقلا اهردصي يتلا ماكحألا اهيف ديقت يتلا ةيعرشلا

 مهترارقإو ثةيلاملا مهتامازتلاو مهتالماعم يف نينطاوملا نيب :7 كوكصلا

 باتك نييعت متيو ثقيثوت جاتحت يتلا تالماعملا نم كلذ ريغ ىلإ مهتافرتعاو

 .ةيالولا عبتت يتلا ىرقلا يف وأ مكاحملا يف ةيعرشلا كوكصلا

 هيف طرتشي هنأ ىلع ““لاملا تيب نم يرهش بتار كوكصلا بتاكل فرصيو

 ىلع هنيعت ةيعرشلا ماكحألاب اهب سأب ال ةفرعمو ‘ديج طخ اذ نوكي نأ

 يتلا ةيعامتجالاو ةيلاملا تامازتلالا رئاسو ماكحألاو تالماعملا نيودت ةفرعم

 .اهقيثوت هنم بلطي

 ١) ص ؤ©ر دصلملا سفن ٦۔۔

 ٢( ص ردصملا سفن ٣٤.

١٧٤   
 



 -س ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامغ يف لاملا تيب لوصأ 4 . 7 . . ه ., « . 7 . ٨

 زايص اهحالصإل لاملا تيب لوصأ ىلع فرشي يذلا وه ليكولاو :ءالكولا - ٤

 ليكولا عبتيو "لاملا تيب لوصأ حالص هيف امم كلذ ريغ ىلإ ًاسرغو ًايقسر

 .ذه لثمل نونيعي نيذلا لامعلا اهب موقي يتلا لامعألا ذيفنت نوعباتي نوفرشم

 ."يلاولا لبق نم هنييعت متي لاملا تيب ىلع ليكولاو "لامعألا

 .تاعورزملاو راجشألاو ليخنلا يقسب موقي يذلا وه راديبلاو ةريدايبلا - ٥

 :سبايلا فعسلاو بركلا ةلازإ نم اهب قلعتي ام لكو ليخنلا ريبأتب موقيو

 و نم دحاو قذع هل نوكي امنا 'هلمع لباقم ايدقن ارجأ ذخأي ال وهو
 ليكوو هنيب قافتالا بسحف ىرخألا تاعورزملاو راجشألا ةيقب امأو ثةلخن

 ."لاملا تيب

 ىف نمألا ظفحو ءةلودلا تارقم يف ةسارحلاب نوموقي نيذلا مهو :دونيملا-٦

 بتارب مهنييعت متيو ٠ةيندم ءايزا يف نونوكي دونجلا ءالؤهو ثةيالو لك

 زيفنتب نوموقيو سةيالولا كلت يف يضاقللو ةيالولا يلاول نوعضخيو ،يرهش

 .يضاقلا وأ يلاولا اهب مهفلكي يتلا لامعألا

 فاقرألل ًاف.رشم لمعو ه ١٣٤٨ ةنس روكذملا دلو دقو .ينايرشلا رهاز ني فلخ عم ةلباقم ١(

 ٢ تبسلا موي ،الهب ةنيدم يف هلزنم يف ةلباقملا تمت دعاقتلا ىلإ ليحأ دقو ،الهب ىف لاملا تيبو

 .برغملا ةالص لدعب م ٠.٢ ٠ ٢ سرام ٦ ١ - ه ٢٣ ٤ ١ ةنس مرحم

 .ةلباقم ،ينايرشلا رهاز نب فلخ (!

١٧٥ _ 



 و ِ . .. . . . . 9 ..
 هنا تكح ديعسوبلا ةلو د دهع ف ير اضحلا اهرث و نامع ف لاملا تيب لوص {| > جج

 :يئاذغلا خوتنملا ريفوت :ثلاثلا بلطملا
 كلذو كاهينطاومل لودلا هيلع صرحت امم ياذغلا نمألا ريفوت نأ مولعملا نم

 بيطلا رثألا نامع يف لاملا تيبل ناك دقو ،يعارزلا جتنملا يف ةرفو قيقحتب

 يئاذغلا جوتنملا رفوت اهب ققحتي يتلا ةيلآلا ىلع فرعتي يكلو ،لاجملا اذه يف
 اهرفوت تناك يتلا ةيعارزلا ليصاحملا مهأ ضرعتسن ثةينامتلا ةلودلا يف

 :يمهو دلبلل يئاذغ نمأك نامع يف لاملا تيب لوصأ

 ًاميدق نامع يف ةيعارزلا تالصاحلا مهأ نم رومتلا ربتعتو :رومتلا - ١

 نم ريبك ردق ىلع يوتحت نامع يف لاملا تبب لوصأ نوك ىلإ ارظنو ثًاثيدحو
 ردق رفوت كلذ نم لعجي يذلا رمألا "نامع نم ةددعتم نكامأ يف ليخنلا

 لكؤي ًاسباي ناك مأ “فيصلا يف لكؤي ابطر ناك ءاوس ثرومتلا نم هب سأب ال

 عيب وأ (لخنلا سوؤر ىلع رمتلا عيب) ءانطلا ةيلمع قيرط نع كلذو ثًءاتش

 .قوسلا ةجاح ةيمكبو ًايموي عيبلل قوسلا يف اهحرطب ةسباي رومتلا
 ماعطإل لمعتسي وهو ث(ميسربلا) تقلا اهزربأو اهمهأو :فالعألا - ٢

 ليخلاك ةلودلل ةعباتلا تاناويحلا هب فّلعتو “يرهش لوصحم وهو ؤتاناويحلا

 ريفوت يف ديجلا رثألا لاملا تيب لوصأل نأ امك ،سانلل عابي هريغو ثلبالاو

 يكل نينطاوملا ىلإ اهريجأت متي يتلا ةيعارزلا يضارألا قيرط نع فالعألا

 اعاونأ كانه نأ امك "(تقلا) ميسربلا فلع اهتعارزب مهرودب مه اوموقي

 .ةلباقم ينايرشلا رهاز نب فلخ ١(

 } ١٧٦ أ
 .ال ذ
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 ضيأ لمعتست "يرزابلاو رمشغلا لثم ميسربلا بناجب فلعلا نم ىرخأ
 .تاناويحلا ماعطإل

 ،لالا تيب يف عرزت تناك ةديدع عاونأ يهو :تايضمحلاو هكاوفلا - ٣

 (وجناملا) ابمالاو (نوتيزلا) ةفاوجلاو زوملاو جنرانلاو لجرفسلاو نوميللا اهنم
 زب حالف ناطلسلا دهع يف دنهلا نم اهراضحإ مت (وجناملا) ابمألا ةرجشو
 لوأو "(يداليملا رشع سداسلا) يرجهلا رشاعلا نرقلا يف يناهبنلا نسحم
 :,هاظلا ةقطنمب تاينقم ةدلب يه نامع يف وجناملا ةرجش اهيف تسيرغ ةدلب
 ."روكذملا ناطلسلا دهع ىلع كاذنآ نامعل ةمصاع تناك قلا

 قرش نمو دنهلا نم اهراضحإ مت اهنأ ينظ يفف (انانبلا) زوملا ةرجش امأ
 قطانملا ىلإ ةبسن يلحاوسلا زوملاب فرعي زوملا عاونأ ضعب نأل كلذو ءايقيرفأ

 ."ايقيرفأ قرشل ةيلحاسلا
 مامإلا دهع ىلع "دنهلا نم اهراضحإ مت دقف ثدنهلا زوج ةرجش كلذكو

 .ناطلس نب فيس

 .ةلباقم ،ينايرشلا رهاز نب فلخ ١(

 ٢( ص كناونعلا ،دومح ني ملاس ،يبايسلا ٧٤.

 .لحاوسلا ضرأ ،ايقيرفأ قرشل ةيلحاسلا قطانملا ىلع - ايفارغج افرع نوينامعلا قلطي ٣(

 ٢٧٢. ص كناعمللاب عئاشلا عاعشلا ،قيزر نبا ٤(

١٧٧ ..-   
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 ۔هح ۔ =-
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 _ تح ديعسيوبلا ةلود دهع يف ير اضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا ت

 نامع نيب ايخيرات الصاوتو كًايراضح العافت كلانه نأ كلذ نم جتنتسنو

 .ايقيرفأ قرشو نامع نيبو ثدنهلاو

 بوبحلا نم عاونأ لاملا تيب عرازم يف عرزيو :تايلوقبلاو بوبحلا - ٤

 (صمحلا) وجندلاو جنملاو ءايبوللاو تلسلاو ةرذلاو حمقلاك ثتايلوقبلاو

 كلت تناك ءاوس لاملا تيب عرازم يف عرزت فانصألا هذه تناكو “سلعلاو

 نوحالفو لامع اهتعارزب موقي يتلا كلت تناك مأ ةرجؤملا ةيعارزلا يضارألا

 .)لاملا تيبل نوعبات

 رفوي ناك يذلاو نامع يف يعارزلا ىوتسملا نع ةديج ةركف انيطعي اذ

 يناملا نطاوملا هجوت كلذ نم جتنتسن امك ثيناممعلا نطاوملل يئاذغلا نم

 .يعارزلاو يحالفلا لمعلا ىل

 .ةلباقم ىنيارشلا رهاز نب فلخ ١(

 -س ٧٨ ١

  

 



 9: ته ج = ديعسيبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ح ز ر

 ثلاثلا ثحبملا

 يعامتجالا رثألا

 :بلاطم ةعبرأ هيفو

 ءارقفلا ءاطعإ :لوألا بلطملا

 لئابقلا ءامعز فيلأت :يناغلا بلطملا

 رارضألا نع ضيوعتلا :ثلاغلا بلطملا

١٧٩ 



 ".ز ٨ . 7 ١ ه . : 4 ۔- 4 . .

 يوح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -- :اس

 :ءارقفلا ءاطعإ :لوألا بلطملا

 ئدابم نم ادبم وهو مالسإلا هررق رمأ نيكسملاو ريقفلا ةجاحب ءافولا

 ةجاحلا يذو نيكسملاو ريقفلا هاجت ةلودلا ىلع بجلو قح وهو ؛مالسالا
 هب مزتليو ةموكحلا هب مزتلت لمع ريقفلا ةجاحب ءافولا نأ ىري مالسإلاف)

 قح وه امنإو ءاطع وأ ةقدص وأ ةحنم ريقفلل ىطعي ام سيلف ثءاينغألا

 ماد ام ،لماعلا هقحتسي يذلا رجألاو “فظوملا هاضاقتي يذلا بترملاك مزال

 .؛(ةرسيم ريغ بسكلا لبس تناك اذإ وأ “بسكلا نع ازجاع ريقفلا ذه

 ‘كلذ ىلع ليلد ريخ اهلافطأو ةأرملا كلت عم باطخلا نب رمع ةفيلخلا ةصقو

 اذإ قيرطلا ضعبب ناك امدنعو “سسعلل دربلا ةديدش ةليل تاذ جرخ ثيح

 كلانه تناكو ثاهل نايبص اهعمو ةأرما دجوف ،اهنم برتقاف لعتشت رانب وه
 نع اهلأسو ةأرملا ىلع رمع ملسف ‘نوكبي لافطألاو ثرانلا ىلع ةبوصنم ردق
 ىلع ةبوصنملا ردقلا يف دجوي ال هنأو ،عوجلا هل تلاقف ثاهلافطأ ءاكب ببس

 اومانيف مونلا مهبلغي ىتح لافطألا كلذب تكست يكل يلاخلا ءاملا ىوس رانلا

 نأ الإ رمع نم ناك امف ©نيملسملا ةفيلخ ىلع ةمئاللاب تحنأ اهنأ ريغ

 ىأو ،هفتك ىلع امهلمحو ًانهدو ًاقيقد هنم جرخأف لاملا تيب ىلإ اعرسم قلطنا

 اوعبشو اولكأ ىتح ماعطلا كلذ هسفنب مهل خبطو ثاهلافطأو ةأرملا ىلإ كلذب

 ١( ج ةيمالسإلا ةراضحلا ةعوسوم ،يبلش دمحأ  5٤ص ٤٤.

٠ | . ٨ ١ 
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 بيث ح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا ۔دج ] س

 ركفلا يف ةمهملا تادرفملا نم جاتحملاو ريقفلا ةجاح دس ناك كلذل ثاومانف

 .مالسإلا يف يداصتتالا

 نع ةاناعملا عفر يف ًايلج هرثأ رهظيو ‘مالسإلا يف لاملا تيب رود ىلجتي انهو

 .تاجاحلا لهأو ءارقفلا

 ةلودلا تناك ثيح «هاجتالا اذه يف بيط رثأ ينامعلا لاملا تيبل ناك دقلو

 نوكي ام اهنم ثءارقفلا ءالؤه ىلإ لاملا تيب نم ةفلتخملا تادعاسملا مدقت
 هللا دبع نب دمحم مامإلا هجو دقو لاملاو لاحلا بسحب ثةيدقن تادعاسم

 ءاج ،ةلودلا عجرم ناك يذلا يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا ىلإ الاؤس يليلخلا

 سم دقو ث؟لاملا تيب وأ ةاكزلا نم لئاس ريقف ءاطعإ يف ًاسأب ىرت له) هيف

 جاتحتو اهيف ةعس ال ةلودلا نأ عم (فافجلا) لحملا ةهج نم ررضلا سانلا

 تيساو نإ لاحلا قش دقف ثلاملاب الإ موقي ال كلذو ثاهوحنو ةيامح لا
 ‘ةرضملا مهقحلت نأ انفخ مهانعنم نإو ىرت امك رومألا تيقب ءافعضلا

 نأ لصألا) :هلوقب يكلاملا خيشلا هباجأف “"(اهضعب عفدن نأ ردقن انأ امبرو

 ،ىلوأ ةيامحلا يف اهذافنإف غهيكزي نم ةيامحل ةاكزلا ىلإ جاتحا اذإ مامإلا
 ةلئاسلا ءالؤه ىلإ اهعفدو ةاكرلا ذخأ امأو ‘ةرضاحلا هترورض عفدت لئاسلاو

 هنأل ىلوأ ةيامحلاف قح مهل ناك نإف “هارأ ال ينإ 'مهب ةلاح ةرورض ال نيذلا
 ص ص

 ١) ص ردصمل ا سفن ٤٦.

 ٢( ص .ليلجلا حتف ٢٣٣.

 _ ا ٦٨٦١

  

  
 



 : ٠9
 _ :يجح ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُع يف لاملا تيب لوصأ ۔حهبت

 (يل رهظي اميف هوحنو مامإلا قح يف اذه ،مهدعاوق ىلع ذخألا زاوج يف طرش

 ةينمألا ةرورضلاو ءارقفلا تاجاح تمحازت اذإ هنأ صنلا نم دافتسيو

 ةيامحلا نأل ،ررضلا مهنع عفدي امب نوطعي ءارقفلا كتلوأ نإف ثمهتيامحل
 ةيعاد ةرورضلا نكت مل اذإ امأ ،مزال رمأ اهينطاوم هاجت ةلودلا نم ةينمألا

 لاملا تيبل ةيلام تاناكمإ كانه نأ وأ ،لماكلا اهلكشب ةينمألا ةيامحلا ىلإ

 نوكي رمألا نإف ،نطاوملاو ةلودلا ةيامحو ءارقفلا تاجاح عفد اهب عيطتسي

 .اعاستا رثكأ

 تناك نإو ؤةوسكلل ريفوت اضيأ كانه ةيدقنلا تادعاسملا بناج ىلإو

 نوكي نأو دبال هنإف ثءارقفلا ءاسك ىلإ ريشت ال انيديأ نيب ىتلا رداصملا

 ىلإ ةجاحب اضيأ وه ءاذغلا ىلإ ةجاحب وه يذلا ريقفلاف ثادوجوم كلذ

 .ءاسكلا

 لاملا تيبل ةعباتلا ليخنلا نم ًاثيش ءارقفلا مكعلوأ ءاطعإ متي ناك امك

 يتأي (ةديازملاب ءادنلا) ءانطلا ةيلمع دنعف ثارمتو ابطر اهرمث نم ةدافتسالل

 ليخنلا ضعب هلأسيو لاملا تيب لوصأ نع لوئسملا فرشملا ىلإ ءارقفلا
 هرقفل ليخنلا كلتل لجرلا كلذ قاقحتسا نم فرشملا ققحتي امدنعو كًاناجع

 نم ققحتلاو فرعتلا متيو ثاهرامث ينجل ليخنلا ضعب هيطعي ثهتجاحو

 .ص .ن ردصملا رسقن 6

 ا ٢ ١٨ ]
  
 



 - تح
 تح ديعسوبلا ةلو د دهع ف يراضحل ١ اهرثأ و نامع ف لاملا تيب لوصأ ك هب ت ِ

 ح ٠

 نم وأ ةيالولا يلاو نم وأ هسفن فرشملا نم ريقفلا صخشلا قاقحتسا

 .ثسانلا نم تاقحلا

 ،لاملا تيب نم مهبيصن مهلف ةنكسملاو رقفلا لها نم تاهاعلا ووذ امأ

 الف لاملا تيب نم بيصن هل يداعلا ريقفلا ناك اذإف ،ىلوألا باب نم كلذو

 .لاملا تيب نم ةيعامتجالا ةياعرلا نم ةيولوألا هل ةهاعلا اذ نأ كش

 ١( ةلب اقم . ىش اطبل اانهم نب دلاخ .

_ ١٨٣ _ 

  



  

 __ ع :ط ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ حم :

 :لئابقلا ءامعز فيلأت :يناثلا بلطملا

 نم أدبمو مالسإلا يف لصأ ءاطعلاب موقلا نايعأو ءاسؤرلاو ءامعزلا فيلأت
 يتلا ةينامثلا ةاكرلا فراصم دحأ مهبولق ةفلؤملا هنلا لعج دقو “هئدابم

 ّنيلمنَعْلَو نيكسملاو ءارقفلل تنَقَدَصلا اَمَتِإ هثئ» ةقدصلا ةيآ اهيلع تصن

 م

 ةمير ليبسلا ن :او هللا ليس ىفو َنيِمرلَعْلاَو پاقزلآ ىفو دجبو ةملوعلاو اهيَلَع

 .[٠٦:ةبوحلا] هك © ديحح يلع هللآو هللا

 ضعبل ةليزج تايطعأ -ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىطعأ دقلو
 لوسر ىطعأ) :قاحسإ نبا لاق ،مهماوقأ يف يعامتجالا مهريثأتل صاخشألا

 سانلا فارشأ نم ًافارشأ اوناكو "مهبولق ةفلؤملا -ملسو هيلع هنلا ىلص- هلا

 .0©(مهموق مهب فلآتيو ،مهفلآتي

 اوطعأ نيذلا ءامسأو لبألا نم تائملا اوطعأ نيذلا ءامسأ قاحسإ نبا دروأو

 خويش نوطعي اوناك ماكحلا نإف غنامُع يف لاحلا ناك اذكهو “؛اهنم تارشعلا

 مهماوقألو محل ًافيلأت لاملا تيب نم سانلا ءاهجوو موقلا نايعأو لئابقلا

 فوؤرلا دبع هط طبضو قيلعت توريب ،ليجلا راد ١٠١١. ص ٤ ج 6 ةيوبنلا ةريسلا .م اشه نبا ١)

 .دعس

 .اه دعب امو ٢ ٠ ١ ص “8ر دصلملا سفن ) ٢

_ ٤ ٨ ١ |   



 ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ 2 حم _
" 

 -هيلع ىرجأو رخن لهأ ىلع ًاسيئر _لئابقلا ءامعز دحأ -هورقأف)

 ."؛(هتيافك لاملا تيب نم مامالا

 وأ رش عفدل الإ وه ام رباكألاو ءاينغألا ءاطعإ نأب يليلخلا مامإلا حرص دقو
 دصق ةلاو مهيطعنف ثرب اكألاو ءاينغألا يطعن انأ كلوق امأ :لوقأو) ريخ بلجل

 ثيح 6 ةوسأ -ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلاب انلو رش رش عف د و ا رمخ بلج امإ

 عنمو لاجر ىطعأو ةفلؤملا ىطعأو امعن داو ءلم ةيمأ نب ناوفص ىطعأ

 ام :زيزعلا دبع نب رمع لاق دقو 6مهنيد ىلع الاكتا مهنم ريخ وه نم

 .“؛(لاومأ لذبب الإ ةنس انييحأ
 امنإو ،تاب ةاكزلا نم مهبولق ةفلؤملا مهس ف مكحلا نأ اذه نم جتنتسنو

 مهاطعأ دقف ثمهعنم وأ مهئاطعإ ىلإ ةيعادلا فورظلا بسحب كلذ نوكي

 رمع مهعنمو ث- هنع هللا يضر - ركب وبأو _ملسو هيلع هللا ىلص- لوسرلا
 ًايقح مالسإلا ناك امدنع كلذ) :ةروهشملا هتلوق الئاق - هنع هلا يضر -

 .(لزب دقف نآلا امأ

 يلاوح طقسم ةمصاعلا نع دعبتو رضخألا لبجلل يليشلا حفسلا ىلع عقت ،ةروهشم ةينامع ةدلب ١(

 .رتموليك نيسمخو ةئام

 ٢( ص ثنايعالا ةضهن ٣٥٤.

 ٣) ص ©ليلجلا حتفلا ٦٠.

 ا ۔ےسس ١٨٥!
 .ال
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 _ ج !ح - . . و . . :...

 ىلع ةلودلا نأ ثيح ،يليلخلا مامإلا مالك نم مهفي يذلا وه ىنعملا اذهو

 مهيطعي ناك دقف ثنايعألاو فارشألاو ءامعزلا ىلإ ةجاحب تناك هدهع

 ديزملا يف نوبغريو لب ثًافولأم ًافلإ مهل ءاطعلا كلذ راص ىتح ثليزجلا ءاطعلا

 ال نامع لهأو ،ناعمتجي ال تاءاطعإو عفنو “تاءاطعإ مهل ءالؤهو) هيلع

 .“(ةيضرملا ةريسلاو ،داصتقالا عم الإ مهتزعو مهنيد ةماقتسا نكمي

 لئابقلا خويش ىطعت يكل لاملا تيب ليخن نم ددع صيصخت متي ناك امك
 نيحي امدنعف ‘مهعابتأ فيلأتو اضيأ مهفيلأت باب نم وهو ‘موقلا نايعأو
 مهنع نيبودنم ءامعزلا كغلوأ ثعبي (ةديازملاب ءادنلا) ليخنلا ءانط دعوم

 مل صصخملا ددعلا مالتسال كانه ىلإ مهسفنأب نورضحي انايحأو ،عقوملا ىلا
 نكامألا ضعب يف ليخنلا نم ءزجلا كلذ وأ ددعلا راص ىتح ثليخنلا نم

 نم دادعأ صيصختو ثيلاملا ءاطعلا بناج ىلعو "مهنم دحاو لكل افورعم
 ىلع نوددرتي ام اريثك ءامعزلا كغلوأ نأ ثيح ثةفايضلا اضيأ كانه ليخنلا

 يف مهتماقإ ءانثأ مه رفوت ةفايض ىلإ نوجاتحي مهف يلاتلابو ،مهتالوو ماكحلا
 امنإ) يهقفلا رثألا يف ءاج كلذل ،يضاقلا وأ يلاولا وأ مكاحلا ةرايز

 ."(هللا لام تيب يف هلامع ىلعو ناطلسلا ىلع ةفايضلا

 ١( ص ث هسفن ردصملا ١٤.

 ٢) ج ؤ عرشل ا نايب ١٩ ص ث ٢٨٥.

-_- ٦ ٨ ١ | 



 __ ل ديعسيبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ض 79 الا دت

 ىلإ مهدوهع تادرفم نمض يتأي ةفايضلاب مهلامعل ةمئألا ليوخت دجنو

 دحأ ىلإ دشرم نب رصان مامإلا بتك دقف ‘نييعتلا تاباطخ وأ كمهلامع

 .(ألدع هارتام ردق ىلع لزانلا فيضلا ماعطإ تلعج دقو) هلامع

 ."هلامع ىلإ يليلخلا مامإلا تابتاكم ن نم ريثك يف ةفايضلا ركذ ددرتيو

 ديب ؛موقلا فارشأو لئابقلا ءامعز ريغ نم فويضلا نم كلانه دجوي معن
 تارقم يعجارم نم ةريبكلا ةبسنلا نولكشي نيذلا مه فارشألاو ءامعزلا نأ

 .مهتالوو ماكحلا

 ٢٨. ص ٢0ج ،نايعألا ةفحت ١(

 ٧. ص & ٤ ص ليلجلا حتفلا ٢)

 ١٨٧1 س
 . .ا أ
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 ت . جقحح ديعسيوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ -تن

 :رارضألا نع ضيوعتلا :ثلاثلا بلطملا

 ءانبأ امهل ضرعتي يتلا رئاسخلاو رارضألا نع ضيوعتلاب لاملا تيب موقي

 رامثلاو عورزلا جاتجت يتلا حئاوجلا نع ةئشانلا رارضألا لتم ،عمتجملا

 ،قعاوصلاو دربلاو رحلاو رطملاو حيرلاك ةيوامسلا ةفآلا يه ةحتاجلاو “باودلاو
 ةرمدملا تاناضيفلا ىلع ةحتاجلا ظفل نوينامملا قلطيو ثةرهاقلا ةوقلا يهو

 .اهيف ةيفرع ةقيقح تراص مهنم ةماعلا ىدل هنأ ىتح

 حئاوجلا عوقو ءانثأ رخآو نيح نيب راثت حئاوجلا يف ةعيضولا تناك دقو

 فالخ لحم ةلأسملا هذهو “تاكلتمملا يف فلتلا اهببسب لصحي يقلا ةعونتملا

 ‘ةعيضولاب نوذخأي ال ةيضابإلا ناك دقو ،ميدق نم ةيمالسإلا بهاذملا نيب

 ىتفأ ىتح ثهب لمعي مل كورتم هنأ الإ مهدنع ادوجوم اهب لوقلا ناك نإو
 نم طحلا امأ) يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا طاقسإلا وأ ةعيضولا بوجوب

 لوق تيأرف ثهمدعب نيلئاقلاو ‘طاقسإإلاب نيلئاقلا لوق يف ترظنف ةحتاجلا
 حجرألاو ؤاليق رثكأ همدعب نيلئاقلاو ،اليلد حجرأ طاقسإلاب نيلئاقلا

 اذإ امأ ‘ثلهلا ةحاجلا حاتجت امدنع نوكي طاقسإلا نأ ىأر هنكلو "(ىلوأ

 ."ةحتاج هل لاقي الف ثلعلا نود ناك

 .ص ،ليلجلا حتفلا ١(

 هاوتف يف ءاج ثيح "كاذنآ ىوزن يضاق يريغالا دمح نب فيس يضاقلا خيشلا كلذب ىتفأ دقو ٢(

 نم صقنو عوجلاو فوخلا نم ءيشب مكنولبنلو "ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) ًايكح اهب مكحو

٨٨ ١ - 
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 تيبل وأ فاقوألل وأ دابعلل تناك ءاوس ةعيبملا رامثلا عيمج ق ةعيضرولا هذهو

 نم هب سأب ال اءزج لكشت لاملا تيبل ةعباتلا ليخنلا نيتاسب نأ امبو ثلاملا

 رمأ ةعيبملا رامخلا نمث نم طحلا وأ ةعيضولا نإف "نامغ يف ليخنلا عومجم
 ضيوعتلاب اضيأ لاملا تيب موقيو "نأشلا اذه يف لاملا تيب نم اضيوعت ربتعي
 نويدلا كلت وأ رئاسخلا كلت نوكت ال نأ ةطيرش كنويدلاو رئاسخلا نع

 اهريغو ىوزن ين هدابع هب هللا ىلتبا امم ناكف .( نيرباصلا رشبو تارمثلاو سفنألاو لاومألا

 ناكف .اريدقت ادعاصف ثلثلا نم ةلغلا نم بهذف ةصاخ لخنلا يف رايثلا ىلع ةحئاجلا عوقو

 ثيداحألا تناكو ،اهمظعم يلسبملا ةلغ نم بهذ دقف لخنلا عيمج يف واستم ريغ صقنلا

 ىدأ ايب انمكح دقف ) ادعاصف ثلثلاب ءاملعلا اهدّيقو حئاوجلاب ةعيضولا ىلع ةلاد ةحيحصلا

 نأ ءاش نم الإ .نمثلا ثلث لخنلا رئاس يفو ءاهنمث فصن يلسبملا ةلغ يف انطقسأو انداهتجا هيلإ

 هانلعج مكح اذهو ،نيميلا وأ ةنيبلاب مكحلاف همهتا نإو ،كلذ هلف هانطأ يذلا نم هلام ةلغ لبقي

 ين ةينسلا ئلآللا دقع دمح نب فيس ،يربغألا ( لاملا تيبو فاقوألاو دابعلا لاومأ يف ًابحسنم

 ٨٠. ص ءةيرثتلا لئاسملا ىلع ةبوجالا .

 ثيداحألاب هيف ًالدتسم لوطم باوجب باجأ امكحلا اذه ىلع وأ ىوتفلا هذه ىلع شقون امدنعو
 نب كلام مامإلا لثم {ءايلعلاو بهاذملا ةمئأ لاوقأ ىلع ًادمتعمو ،ةعيضولا ىلع ةلادلا ةيوبنلا

 .عيمجلا ةعيضوب ايهلوق ين ،ديبع يبأو لبنح نب دمحأ مامإلابو ،ثلثلا ةيعضوب هلوق يف سنأ

 هللا دبع نب دمحم مامإلا ىوتفب دهشتساو ،باصلملا ردقلا ةعيضوب هلوق يف شيفطأ مامالابو

 ١٠٨. ص ٦، ص ردصملا سفن رظنا ،يليلخلا

 وهو ؛مالسإلا يف يعامتجالا لفاكتلا أدبم عم ىشامتي يذلا وه ةعيضولاو طحلاب لوقلا نآ قحلاو
 .يمالسإلا عيرشتلا حور ىلإ برقالا

 _ت

١٩ 
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 نم نويدلاو ةراسخلا باحصأ مالسإلا ربتعا دقو ةيصعم نع تأشن

 .ةينامثلا ةاكزلا فراصم دحأ مه نيذلا نيمراغلا

 ةاضقلا قازرأ لمشت) ةعونتمو ةريثك لاملا تيب فراصم نإف مومعلا ىلعو
 ااهنم مهروجأ نوذخأي نيذلا تاقدصلا لامع ادع اميف لامعلاو ةالولاو

 دونجلا بلاطم لمشتو ؤةطرشلا لاجر قازرأو مهرسأو دنجلا قازرأ لمشتو

 يوارملا ريهطتو ثةعارزلل ضرألا حالصإ لمشتو ‘تادعمو ةحلسأ نم

 نم كلذ ريغو ،تايفشتسملاب ىضرملاو “نينوجسملا ىلع قافنإلاو ‘اهرفحو
 ."‘(ةلودلا نوؤش

 دبع نب ناسغ مامإلا هلعف ام لاملا تيب فراصم يف عسوتلا اذه ىلع لديو

 لإ هب اوبهذو ديبعلا نم ادبع اوذخأ قرطلا عاطقو صوصللا نأ كلذو ثهللا

 ادوهج هلجأ نم لذبو هدادرتسا ىلع مامإلا لمعف ثةيبرعلا ريغ دالبلا ضعب
 ىف ريبك غلبم وهو “مهرد فالآ ةعبرأ ةلودلا لام تيب لمعلا كلذ فلكو

 مهنأ رهاظلاو 6لعفلا اذه ىلع ناسغ مامإلا ءاملعلا رقأ دقو “تقولا كلذ

 يف لخدي هنأو 6مهتاكلتممو اهينطاوم هاجت ةلودلا تابجاو نم هوربتعا

 8 .لاملا تيب فراصم -

 .٥٣٢ص ۔٤ج .ةيمالسإلا ةراضحلا ةعوسوم ١(

 ٢( ردصملا سفن ص٢٣٨.

 ٣( ج &ر اثآلا بابل ٦ ص ٣٧١ نايعال ا ةفحت رظناو ٠ ج ١. ص"١٣٠.
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 :قفارملا حالصإ :عبارلا بلطملا
 عفدت هنمف) مالسإلا يف لاملا تيب فيراصم نم ،ةماعلا قفارملا حالصإ

 نم كلذ ريغو 6عرتلاو رابآلا رفحتو روغشلا ىمحتو ،تاءاطعلاو بتاورلا
 .١(ةلودلا نوؤش

 حالصإك ،ةماعلا قفارملا حالصإ ةيمالسإلا ةراضحلا ملاعم نم نأ دجن كلذل
 ءانبأ عيمج هعفن معي امم كلذ ريغ ىلإ رباقملا ةئيهتو ثرابآلا رفحو قرطلا

 :حملا

 ديز وبأ ماق ثيح ىةريبك رومألا هذهب يناملا لاملا تيب ةيانع 27

 دمحمو ؤيصورخلا دشار نب ملاس نيمامإلا لماع “يايرلا دمحم نب هللا دبع
 نم ةماعلا قفارملا فلتخم حالصإب ؤىلهب ةيالو ىلع "يليلخلا هللا دبع نب

 ةكرحل اليهست شةنمآ ةكلاس اهلعجو ثقرطلا حالصإب ماق وهف ؤلاملا تيب
 ."كلذ ىف ةقشم اودجي ال ىتح ،سانلا

 كلذل تامزلتسملا لك ريفوتو ؤقوملل اهتئيهتو رباقملا رفحب رمأ امك
 نودجي ال اوناك يضاملا يف نيريثكلا نأل نفك دجي مل نمل اهريغو نافكألاك

  

 ١( ةيمالسإلا ةراضحلا ةعوسوم ج٤، ص٢٣٥.

 ٢ ) ءالؤه فيرعتلا مدقت .

 ( .نايعالا ةضبن ص٤٢٢.

١٩١ - 
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 6ينيد بجاو وهو ثًاديج ارمأ كلذ ريفوتل لاملا تيب لخدت ناك كلذل ثًانفك

 (انايحأ ةمرحك اناتوم ةمرح) فيرشلا ثيدحلاب المع يعامتجا لفاكتو

 .ىتوملا ةوسك ريفوتب ماق اضيأ وهف ،ءايحألا ةوسك رفو لاملا تيب ناك اذإو

 رابآ رفحب روكذملا يلاولا ماق دقف برشلا رابآب ةيانع اضيأ كلانه ناكو
 يتلا ةليوطلا قرطلا ىلعو “ىراحصلاو رافقلا يف اميس ال سانلا اهنم برشي

 فتكي ملو ‘هلامعتساو هبرشل ءاملا راملل رفوتي مل اذإ كالملا ةنظم نوكت

 لئاسولا لكو لابحلاو ءالدلا ريفوتب نولغتشي ًالامع ايه لب "كلذب روكذملا
 ."رابآلا كلت نم ءاملا جارخإ لجأ نم لمعت يلا

 يف لامعألا هذه لثم يالسإلا ىراضحلا خيراتلا دهش دق ناك نإو هنأ ىلع

 ءرملا هل بجعي يذلا نأ الإ ،ةفلتخملا ةيخيراتلا لحارملا ربع ىرخأ نادلب

 نم ةيلام تآفاكم لعج هنأ وه يلاثملا يلاولا اذه لالجإلاو رابكإلا هيف ريثيو

 نب فلخ انثدحيو ©عابسلاو تارشحلاو ؛ماولا لتقب موقي نمل لاملا تيب

 .يايرلا ديز يبأ خيشلا عم هتايح ةيادب شاعو أشن يذلا وهو "ينايرشلا رهاز

 .ص ،ن ردصملا سفن ١(

 ۔ص ،ن .ردصملا سفن ٢(

 .٣٢٢٤ص 3هسقفن ردصملا ٣(

 .هب في رعتل ا م دقت((٤
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 : ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامغ يف لاملا تيب لوصا - ه

 ۔:ردح

 ةيلاتلا غلابملا لعج ديز ابأ خيشلا نإ :لوقيف اهرادقمو تآفاكملا كلت نع
 :ةيلاتلا ءايشألا لتقي نمل

 !ةدحاو ةسيب = روبنزلا -

 "هشرق فصن = ةريبكلا ىعفألا -

 شرق عبر = ريغصلا ىعفألا -

 تاسيب )٧( عيس = رأفلا -

 تاسيب )٢( عبس = راضلا ريطلا -

 ركذلا قحتسي ًادئار ايراضح أهجوت يصخشلا ييأر يف ربتعيل لمعلا اذه نإ
 .ريدقتلاو ركشلاو

.__ 

 .ةيدنه ةملك يه ةسيب ةملكو سلفلا لداعت ةيندعم ةلمع :ةسيبلا(١ ¡

 ٢( ةيقرولا ةلمعلا روهظ دنع هتميق تردق دقو ليقاثم ةعبس نزت ،ةيواسمن ةيضف ةلمع :شرقلا )

 ينامعلا لايرلا ( = )٢( لاير = ٥.٢ امأ .يلاحلا انتقو ين هب لماعتلا ىفتخا دقو ،يكيرمأ رالود
 نوكي نأ بسنألا نم هنأ ىرأو "روكذملا ريدقتلاب ردقت ءافولا لاح يف هنإف هب ةقثوملا قوقحلا

 لاقثملاو ،ليقاثم ةعبس يهو ،شرقلا اهنم نوكتي ىتلا ةضفلا ةميقب ءافولا = ٤.٢٥ نأ يأ ،ًامارج

 شرقلا = ٢٩.٧٥ .امارج

١٩٣ __ 
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 ةمتاخلا

 قلا ةيمهألا رم امم انل نيبت دقو ‘لوصف ةثالثو ةمدقم يف ثحبلا اذه ءاج

 لاومأ ظفحل ةيمالسإلا تايلآلا نم ةيلآ هنوكل ثمالسإلا يف لاملا تيب اهلتحي

 ًاراطإ هرابتعاب اميظع هنأش ناك كلذل ،ةلودلا ىدل ةيلاملا مهقوقحو نيملسملا

 ةرورض ‘ ةرورضل ا تضتقا دقلو ‘ 1 السإل ١ ف ةلو دل ١ ةلكيه رطأ نم الع اف

 ةيمالسإلا ةلودلا تنوكت نأ دعبف ،هدوجو ةيمالسإلا ةايحلا ةرورضو ةلودلا

 ءاهيلإ -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىفطصملا يبنلا ةرجه دعب ةرونملا ةنيدملا يف

 ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا ةروريس نع ًاعافد لاتقلاب نيملسملاو هيبنل هللا نذأو
 2 م ج و ٤ ِ حر ۔ ِ ِ ٤. ٤

 هنأ قرإق اوملظ مهاي َنولتلَقُي نيذلل نذآ لئاق نم زع هلوقل سانلا بولق

 نع فكلاب نورمؤي اوزاك نأ دعب [٩٣:جحلا] : 9 يرل مهرضت لع

 اوميقأو مكيديأ أومك مهل ليق نيل لإ رت ملأ)» ةالصلا ةماقإب رمألاو "لاتقلا

 , ىدل مئانغلاو ئيفلا دوجو هلك اذه جئاتن نم ناكف ،[٧٢:ءاسنلا] همةؤَلَصلأ

 ` دهش يذلا ناكملا هرادو -مالسلاو ةالصلا هيلع هدجسم ناكو ثنيملسملا

 .لاملا تيبب كلذ دعب فرع يذلا يلاملا راطإلا نوكت

 كنلوأ لمحيو ؤبرعلا ةريزج جراخ دتمت نأ ةيمالسإلا ةوعدلل هللا ءاشو

 ريغ نادلب ىلإو ،مهبوعش ريغ بوعش ىللإ ةيراضحلا اهتلعش لئاوألا نوملسملا

 ١٥ _ت
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 اهيف ةعساو اقافآ نومكحيو ثةفلتخم بوعش عم نولماعتي مهب اذإف ،مهنادلب

 .ريثكلا ءيشلا ةعسلاو ءارثلا نم

 مامأ ىءارتت اهريغو داوسلاك جارخلا يضارأب اذإف "ميلاقألا مهل تحتفناو

 ىلع اهتمسقب بلاطي مهضعب لعج يذلا رمألا ،ةليمج ةبصخ ةباحصلا راظنأ

 دض مزحب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ فوقو الول ،نيحتافلا نيدهاجملا
 .بلاطملا يأرلا اذه

 ريطأت يف عجرملاو ةدمعلا وه هنع هثلا يضر- قورافلا ةفيلخلا ربتعا اذكهو

 كانه سيل هنأ تلق اذإ غلابأ ال يلعلو مالسإلا يف ةيلاملا نوؤشلا ليصأتو

 هللا هازج ميظعلا ةفيلخلا اذه هعجرمو الإ مالسإلا يف ةيلاملا دونب نم دنب

 .ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا نع
 مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ترداب دقف برعلا ةريزج نم ًاعزج نامع تناك املو

 ةنيدم نم تذختا ةيسراف ةيماح كلانه تناك املو “لازن الو لاتق ريغ نم

 امف ؛مالسإلا يف لوخدلا ىلإ نوينامعلا مهاعد دقف ثام ازكرم ةينامعلا راحص

 مهلاتق ىلع نييناملا لمح يذلا رمألا ،عانتمالاو ضفرلا الإ مهنم ناك

 ةياص تربتعا يتلا 'مهلاومأو مهرود نيكرات اوجرخف نامع نم مهجارخإو

 .نامع يف لاملا تيبل
 ‘تاقدصلا ةيابج بناجب نامع يف لاملا تيب ليكشت ةيادب رمألا ادها ناكو

 ملاعم لوصألا هذه تحبصأو ثهدفاور ددعتتو هلوصأ عسوتت تذخأ مث

 اهل ناكو ثةينامحملا ةينطولا ةلودلا رارمتسا يف يويحلا اهرود اهل ناك ةيراضح

١ ١٩٦ _ 
   ار

 



 . . . . ., - : ّ ُ زرحي

 -< ديعسيبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصا 2

 اذه يف انركذ ثيح ءاهيف فرصتلا ءازإ بناوجلا ددعتملا يراضحلا اهرثأ
 لاح يف الإ ںاهعيب زاوج مدع نم ءاملعلا ةداسلا كعلوأ هلاق ام ثحبلا

 ةلودلا باهذ ىلع فيخو ‘برح نيملسملا ىنع اذإ يهو “ىوصقلا ةرورضلا

 ددشتلا ىلإ وعدت اهلكو ‘ثحبلا يف اهركذ مت ىرخأ لاوقأ بناجب نيدلاو

 مدعو ثلاملا تيب ةحلصم فلاخي امب لوصألا كلت يق فرصتلا ءازإ
 ةيمهأب ءالجألا ءاملعلا كغلوأ ساسحإ اذه نم جتنتسنو ‘كلذ يف لهاستلا

 ىلع ةظفاحم يه اهيلع ةظفاحملا نإو ثةلودلا ءاقب ليبس يف ثلاملا تيب لوصأ

 اهيف عسوتلا ىرأف ١هاروتكدلل ةسارد كلانه تناك ام اذإ هنأ ييأر يفو ثةلودلا

 دوجو نأ كش الو اهلايح ةيعرشلا ماكحألاو اهرصحو اهفاصوأ ثيح نم

 لصألا امه نيتللا ةاواسملاو ةلادعلا نم عبان مالسإلا يف لاملا تيب ةسسؤم

 نامضو نيملسملا قوقح ظفحل كلذو ؛مالسإلا يف ديدشلا نكرلاو ليصألا
 ..مهنمأ قيقحتو "مهعامتجا

 ةفيظوو لاملا تيب ةفيظو نيب قرفلا ىلإ ركذلاب ريشن نأ بسانملا نم هنأ امك

 ةفيظو نأ يهو ،امهنم لك يتفيظو نيب طلخ كانه نوكي ال ىتح ،فاقوألا

 مدخي امبو ،اهحلاصم بسح هيف فرصتت طقف ةلودلاب قلعتت لاملا تيب
 هلجأ نم تفقو امل فرصت يهف فاقوألا ةفيظو امأ ؤاهءاقب ققحيو فاهنمأ

 داليلا نم اهريغ يف يه امك نامع ةنطلس يف اندنع فاقوألاو ةصاخ

 :ايحلا بناوج نم ةديدع بناوج يطغت ثيح ةعساو اهتامدخ ةيمالسلا
 ةدعاسمو ؤتاجاحلا لهأ :اساومو ةحصلاو ةدابعلاو ميلعتلاك ةيمالسالا

 _ت ا

 _ ۔ ( ١٦٠٧ )س :
  

 



:- 
 -< :ح ديعسوبلا ةلود دهع ف ير اضحلا اهرثأ و نام ق لاملا تيب لوص -ت ج

 نأ بير الو ،ةيعامتجالاو ةيراضحلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ تاهاعلا يوذ

 .ةيمالسإلا روصعلا ربع تالاجملا هذه يف يداير رودب تماق فاقوألا

 تاسسؤم مهأ نم مالسإلا يف لاملا تيب ةسسؤم نإ تلق اذإ غلابأ ال يلعلو

 ةلودلا نايك ىلع ظافحلا يف مهم رثأ نم اهل ناك امل ارظن ثةيمالسإلا ةراضحلا

 لومشل كلذو ثايناث ةيراضحلا ةيمالسإلا ةمألا ةيوه ىلع ةظفاحملا يفو ثآلوأ

 ايداصتقاو ،ًايركسعو ءًايركف بناوجلا نم ديدعلا ىلع اهفراصم
 - ًالبقتسمو ارضاح يراضحلا ءاطعلا ىلع ةرداق بير الو يهو ايعامتجاو
 .- ىلاعت هلا ءاش نإ

 .ةيرارمتسالا اهل لفكي امب ريوطتلاو ديدجتلل ةلباق اضيأ يهو

 :امه نينثا نيرمأ كلذ ليبس يف حرتقأو
 تاينقتلا قفو ثةيعارزلا بيلاسألا يف ريوطت كلانه نوكي نأ - ١

 اهبر نذإب نيح لك ةديجلا اهرامث لاملا تيب لوصأ يتؤت ىتح ثةروطتملا

 .لئاسوو اصاخشأ ،ةينفلا ةربخلا ثيح نم اههاجت يرادإلا ءادألا ريوطتو

 نوكت نأ ىلع "ىرخأ لوصأ ثةيلاحلا لاملا تيب لوصأ ىلا فاضت نأ - ٢

 ءاوس كًالثم ةيراجت تالحمو تايانبك ةيراقع الوصأ ةفاضملا لوصألا هذه

 لوصألا ةمدخ يف اهعير نوكيل ءءايرثألا اهب عربتي وأ ،ةلودلا اهئشنت تناك

 اهب سيل - ةيعارزلا لوصألا يأ - لوصألا هذه نأو اميس ال ،ةيعارزلا
 ةعونتم ةيراقع لوصأ دوجو نإف كلذل ؤيلاحلا انتقو يف فاك يدام لخد

 ةسسؤملا هذه نوكتل اضعب اهضعب مدخي هنأ كش ال ثًامك ةددعتمو افيك .:

9 =_ ١٦٠١ =  
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 ح

 تح ديعسوبلا ةلود دهع ف يراضحلا اهرثأ او نامع ف لاملا تيب لوص ] ح ت

- 

 عجارملاو رداصملا سرهف

 ؛ركفلا راد ،خيراتلا يف لماكلا ،يرزجلا دمحم نب يلع ثريثألا نبا - ١
 .م ١٩٧٨ ثتوريب

 ىيحي ىسيع قيقحت إم ١٩٧٤ ،عماجلا ‘دمحم نب هللا دبع ،هكرب نبا - ٢

 .ينورابلا
 ماكحأ نم جارختسالا ،يلبنحلا دمحم نب نمحرلا دبع “بجر نبا - ٣

 .ةروكذم ريغ عبطلا ةنس ©نانبل - توريب 6ةفرعملا راد ،جارخلا

 :دمحم نب ديمح ،قيزر نبا - ٤
 ؛م ٢٠٠١ فةسماخلا ةقبطلا ثنييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا -

 .هللا دبع يسرم دمحم .د ،رماع معنملا دبع قيقحت

 ةنطلس “يوقلا ثارتلا ةرازو "نامع ةمئا ركذ يف "ناعمللاب عئاشلا عاعشلا -

 .م ١٩٧٨ ،نامغ

 لودلاو ،ةيناطلسلا بادآلا يف يرخفلا ثيلع نب دمحم ءابطابط نبا - ٥

 .ويام دمحم رداقلا دبع قيقحت ةيروس - بلح ،ملقلا راد ،ةيمالسلإلا

 ٦ - توريب ،ليجلا راد كةيوبنلا ةريسلا ،يرفاعملا كلملا دبع ماشه نبا -

 ىنانبل ١٩٧٥ .دعس يوؤرلا دبع هط طبضو قيلعت م

 ؛نانبل - توريب غركفلا راد ،لاومألا ؛مالس نب مساقلا ؤديبع وبأ - ٧

 ساره ليلخ دمحم قيقحت م ١٨
٦:٦٠( » 

  



 _ ت ديعسوبلا ةلود دهع يف ير اضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ حم

 رشنلاو ةعابطلل ةمالس وب راد ،جارخلا {ميهاربإ نب بوقعي “فسوي وبأ - ٨

 .يجابلا دومحم يضاقلا قيقحت م ١٩٨٤ ،سنوت ‘عيزوتلاو
 فيرشلاب فورعملا “سيردإ نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحم غىسيرد]إلا - ٩

 ‘توريب ‘بتكلا ملاع ثقافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن ثيسيردالا

 .م ٩

 ريغ عبطلا خيرات ثنانبل - توريب ثةفرعملا راد ؤجارخلا “ىصي مدآ -

 .روكذم

 ‘ةمغلا فشك نم سبتقملا نامع خيرات ‘ديعس نب ناحرس . يوكرأل |١ ۔ ١١

 `'_ےم

 دبع قيقحت ©نيروكذم ريغ ناكملاو خيراتلا ؤةيجيلخلا تاساردلا راد

 .يسيقلا بيسح ديجملا

 ةبتكم ثليلعلا ءافشو ؤلينلا حرش “فسوي نب دمحم “شيفطأ - ٢

 .م ١٩٨٥ ثةخلاخلا ةعبطلا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ‘ةدج ثداشرإلا

 بتكلا راد ثمالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا قاوسأ ‘ديعس كيناغفألا - ٣

 .م ١٩٩٢٣ ثةرهاقلا عيالسإلا

 ةبخن ،ةوبرلا خيشب فورعملا بلاط يبأ نب دمحم ،يقشمدلا ‘يراصنألا - ٤

 - توريب ثيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رحبلاو ربلا بئاجعو عرهدلا
 .م ١٩٩٨ ثنانبل

 .طوطخم ،نيملسملا ريس عومجم ثدايز نب فلخ ينارحبلا - ٥ ١

 :دومح نب فيس ءثيشاطبلا ۔ ٦



 : ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثاو نامع يف لاملا تيب لوصا 2 !) ِ : أ ..ا - ة 5 1 دمن

 غلوألا ةعبطلا ؤديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ‘ديعسلا علاطلا ۔
 .م ٧

 صاخلا راشتسملا بتكم ©نامغ ءاملع ضعب خيرات يف ،نايعألا فاحتإ ۔

 ‘طقسم ثنامغ ةنطلس ثةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل

 .م ٩٢ ١

 توريب ‘ةيملعلا بتكلا راد ‘نادلبلا حوتف ؛ىحي نب دمحأ ‘يرذالبلا - ٧

 .م ١٩٨٣ ،ىلوألا ةعبطلا "نانبل -

 توريب ثةيملعلا بتكلا راد ،ةوبنلا لئالد ،نيسحلا نب دمحأ ،ىقهيبلا - ٨

 .م ١٩٨٥ ،ىلوألا ةعبطلا ثنانيل -
 .م ١٩٦٧ ايقيرفأ قرشو نام يف ديعسروبلا ةلود امساق ايركز لامج - ٩

 رادو ثرشنلاو ةعابطلل توريب راد ثنادلبلا مجعم ؤتوقاي “يومحلا - .

 .م ١٩ ارشنلاو ةعابطلل رداص

 :كب دمح ‘يرضخلا - ١ ٢

 يت ٠١ ہحد ١يبكلا ةيراجتلا ةبتكملا ؤةيمالسإلا ممالا خيرات تارضاحم -

 .روكذم ريغ عبطل ١

 :09 ہ۔۔ا ر۔ ي . ت ه ١١١١ .نال - تو .يب ٠ةيحاعلا بتكلا راد "يمالسإلا هيتلا ديرات -

 .ل.اخ يأ مامإلا ةيوحأ نم لاما حتفلا ١هللا دبع نب دمحت ؛ليلخا - ٢٢
 ؟ ؛ . . ٩ 2 - ٠

 : , الا {. رح ٨. اا ... 6 ,.ا ١ا .م ٠ ٠.٠ . ٦ ٩ ١ د ههلا هلتحم
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 تح يعسوبلا ةلود دهع ف يراضحل ا اهرثاو نامع ف لاملا تيب لوصا - 5

 راد ثةيمالسإلا ةلودلل ةيلاملا مظنلاو جارخلا ،نيدلا ءايض دمحم سيرلا - ٣

 .م ١٩٧٧ ،ةرهاقلا ،راصنألا
 ةرشاعلا ةعبطلا نييالملل ملعلا راد ؛مالعألا ،نيدلا ريخ ،يلكرزلا - ٤

 .م ١٩٢

 :ديمح نب هنلا دبع “ىملاسلا - ٥

 ةنطلس ‘طقسم ثةماقتسالا ةبتكم ؤنامُع لهأ ةريسب ،نايعألا ةفحت _۔

 .روكذم ريغ عبطلا خيرات ،نامُغ

 ©نامُع ةنطلس ؤيوقلا ثارتلا ةرازو ‘لامكلا جرادم ىلع ثلامآلا جراعم -

 .م ١٩٨٣

 يوكرألا ديعس نب ملاس رشانلا ،ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج -

 .روكذم ريغ عبطلا خيرات ،ينامعلا يضاحلا

 ،نامع لهأ ةيرحب نايعألا ةضهن كهللا دبع نب دمحم ،ىملاسلا - ٦
 "يبرعلا باتكلا راد عباطم ثيعلاسلا دمح انبا دمحأو ناميلس عرشانلا

 .روكذم ريغ عبطلا خيرات ،ةرهاقلا

 ريغ عبطلا خيرات 6نامُع خيرات نع ثناونعلا ،دومح نب ملاس ،يبايسلا - ٧
 .روكذم

 :سدقلا راد ايقيرفأ قرشو نامع يف ةيراعيلا ةلود ةشئاع ثرايسلا - ٨
 .م ١٩٧٥ نانبل - توريب

 



 > ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ ت <<- اا ۔ >
 ح

 6قرشلا ةضهن ةبتكم ثنآرقلا مولع ثدومحم هللا دبع ثهتاحش - ٩
 .م ١٩٨٥ ثةثلاثلا ةعبطلا ،ةرهاقلا

 6توريب 'نانبل ةبتكم ثتافيرعتلا ادمحم نب ىلع 'يناجرجلا فيرشلا - ٠
 .م ٨٥

 ةرازو ثنيبغارلا غالبو ثنيبلاطلا جهنم ؤديعس نب سيمخ ؤيصقشلا - ٣١

 .ىثراحلا دمح نب ملاس قيقحت “ناممع ةنطلس ىةفاقثلاو يوقلا ثارتلا

 "يرصملا ةضهنلا ةبتكم ٧ةيمالسإلا ةراضحلا ةعوسوم ،دمحأ ،يبلش - ٢
 .م ١٦٩٣ ةرشاعلا ةعبطلا ةرهاقلا

 ةيلاملا ةرازو ثةماعلا ةيلاملا ملع يف ةمدقم ،نابكصلا لاعلا دبع - ٢٢
 .م ١٩٧٦ ،قارعلا

 داصح ىاهروطتو اهتأشن ؤةينامعلا ةلودلا عنسح قداص ؤيناودبع - ٣٤

 ضنامُع ةنطلس ىةفاقغلاو يوقلا ثارتلا ةرازو ؤةينامعلا تاساردلا ةودن
 .م ٨٠

 عباطملاب عبط ،نامغ جالفأ ضعب يف نايبلا ملاس نب ردب ،يربعلا - ٥
 .روكذم ريغ عبطلا خيرات "نامع ةنطلس ‘طقسم كةيبهذلا

 ضةيرصمولجنألا ةبتكم ثرابجنز مساق ايركر لامجو / حالص داقعلا - ٣٦

 .م ١٩٥٩ ثةرهاقلا

 :يراحصلا ملسم نب ةملس ،يبتوعلا -

 .م ١٩٩٩ ،نامع ةنطلس كةفاقثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو كهنابالا -

٠٥ ٢ _ 
  



 ر . . 2 ۔ :ت
 يح ديعسوبلا ةلود دهع يف ير اضحلا اهرث أو نامُع يف لاملا تيب لوص - ١

 تبن ةت

 .م ١٩٩١ ثنامُع ةنطلس كةفاقثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو “باسنألا -

 كلاسملا باتك نم ةذوخأم “برعلا ةريزج ث“فسوي هنلا دبع ثمينغلا - ٧

 ةيبرعلا ةكلمملا غلسالسلا تاذ ثؤيركبلا ديبع يبأل ثكلامملاو

 .م ١٩٧٩ ،فراعملا ةرازو ثةيدوعسلا

 بيترت ‘طيحملا سوماقلا "بوقعي نب دمحم نيدلا دجم ،يدابأ زوريفلا - ٨
 .ةرهاقلا 6هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ثةيناخلا ةعبطلا ،يوازلا رهاطلا

 ةعانص يف ىشعألا حبص ءسابعلا وبأ .يلع نب دمحأ ‘يدنشقلقلا - ٩

 .م ١٩٨٧ ،توريب ثةيملعلا بتكلا راد ،ءاشنإلا

 بيتارتلا ىمسملا ةيمالسإلا ةموكحلا ماظن ؤيحلا دبع ثيناتكلا - ٠

 نيروكذم ريغ عبطلا ناكمو خيرات ثةيراداإلا

 ‘ةفاقخلاو يوقلا ثارتلا ةرازو “فنصملا كهللا دبع نب دمحأ "يدنكلا ٤١
 .م ١٩٧٩ ،نامغ ةنطلس

 يوقلا ثارتلا ةرازو ثعرشلا نايب ‘ميهاربإ نب دمحم ،يدنكلا - ٤٢

 .م ٩٨٤ ١ ،نامغ ةنطلس ىةفاقنلاو

 راد ثةينيدلا تايالولاو ،ةيناطلسلا ماكحألا ‘بيبح نب ىلع ،يدرواملا - ٤٣

 .م ١٩٨٥ ثنانبل - توريب ؤةيملعلا بتكلا

 ةرازو “فشاك ليعامسإ هديس ثتاباوجلاو ريسلا ثءاملعلا نم ةعومجم - ٤٤

 .م ١٩٨٦ ثنامُع ةنطلس ثةفاقغلاو يوقلا ثارتلا
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 تكح ديعسيبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ دت __ ___
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 ةنطلس ؛مالعإلا ةرازو خيراتلا يف نامع ثنيثحابلا نم ةعومجم - ٥

 م ١٩٩٥ ،ندنل 6رشنلل ليمأ راد "نامغ
 6هبهو ةبتكم ؤيالسإلا داصتقالا تاموقم ‘عيمسلا دبع ثيرصملا - ٤٦

 .م ٩٨٢٣ ١ ثةرهاقلا

 ثارتلا ةرازو رابجنز خيرات يف رابخألا ةنيهج ،يلع نب دبعس ،يريغملا - ٤٧

 .م ١٩٧٩ ،نامُغ ةنطلس ؛ةفاقخلاو يوقلا
 يف ميساقتلا نسحأ يراشبلاب فورعملا ،يعفاشلا دمحم ؤيسدقملا - ٤٨

 .م ١١٧٨ ،نانبل - توريب ،يلرعلا ءايحإ راد ‘ميلاقألا ةفرعم

 ةايحلا ةبتكم راد ضرألا ةروص ثلقوح نب مساقلا وبأ "يبيصنلا - ٩
 .م ١٩١٩٢ ںنانبل - توريب

 ءةيرصعلا ةبتكملا مالسإلا يف يلاملا ماظنلا ،قلاخلا دبع ثيواونلا - ٠

 .م ١٩٨١ ٧ةيناخلا ةعبطلا "نانبل - توريب
 :نامُغ ةنطلس ؛مالعإلا ةرازو - ١

 - ثنامُع ٨٨.

 - نام ٩٢.

 .لاملا تيب ةرئاد "نامع ةنطلس ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو - ٢
 .هرشن .خيراتلا عجرتسا ©نامع ةنطلس ىةفاقثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو - ٢ ٥

 ثلاثلا فصلل ةينطولا ةيبرتلا "نامع ةنطلس ىميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو - ٤

 .يدادعالا

٢٠٧ _ 
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 _ ةفع ديعسيوبلا ةلود دهع ف ير اضحلا اهرثأ او نامع ف لاملا تيب لوص ] ج -. -...
 ج-

 ثارتلا ءايحإ راد ثنادلبلا باتك رصتخم ثهيقفلا نب دمحأ ،ينادمهلا ۔ ٥

 .م ١٩٨٨ ثنانبل - توريب زييرعلا



 ديعسوبلا ةلود دهع يف يراضحلا اهرثأو نامُع يف لاملا تيب لوص ] دهت :ز

 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا
 ةمدقملا

 تايصوصخلاو قايسلا :ديعسوبلا ةلود :لوألا لصفلا

 ديهمت :لوألا ثحبملا

 ديعسوبلا ةلود مايق ىلإ تدأ يتلا لماوعلا :يناخلا ثحبملا

 ةبراعيلا فالتخا :لوألا بلطملا

 ةبراعيلا ةلود ةياهن :يناثلا بلطملا

 ديعسوبلا ةلود مايق :ثلاثلا ثحبلل

 يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا :لوألا بلطملا

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالوحتلا :يناعلا بلطملا
 ةيراضحلا صئاصخلا :ثلاثلا بلطملا

 لاملا تيب لوصأ :يناثلا لصفلا

 نامع يف لاملا تيب ةأشن :لوألا ثحبملا

 ةأشنلاو فيرعتلا :لوألا بلطملا
 نامع يف لاملا تيب دفاور :يناغلا بلطملا

     لاملا تيب لوصأ :ثلاثلا بلطملا
 ۔۔۔۔۔۔۔-۔-=خج=پچ ٢٠٩
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 ---< ديعسوبل ١ ةلو د دهع ف ير اضحلا اهرثأ و نامع ف لاملا تيب لوصا ۔ ا ۔- :-
 ێينا

 ١١٦١ ا نامغ يف لاملا تيب لوصأ اهنم تنوكت يتلا قرطلا :يناشلا ثحبملا

 ١١٣ سرفلا لاومأ :ىلوألا ةقيرطلا :لوألا بلطملا

 0٧ ( ميمأتلا ) قيرغتلا :ةيناغلا ةقيرطلا :يناخلا بلطملا

 ١٦٧ بابرألا ةلوهجم لوصلا :ةخلاخلا ةقيرطلا :ثلاغلا بلطملا

 ١٣١ اهماسقأو اهماكحأ :يفاوسلا :ثلاشلا ثحبملا

 ١٣٦ اهتقيقحو اهفيرعت :لوألا بلطملا

 ١٢٨ اهماكحأ :يناغلا بلطملا

 ١٤٣ اهماسقأ :ثلاغلا بلطملا

 ٤٧ ١ نامع يف لاملا تيب لوصأل يراضحلا رثألا :ثلاغلا لصفلا

 ١٤٨ :يوبرتلا رثألا :لوألا ثحبملا

 ١٤٩ اهترامعو دجاسملا :لوألا بلطملا

 ١٥٢ نآرقلا ميلعت :يناثلا بلطملا

 ١٥٨ ةيعرشلا مولعلا سيردت :ثلاثلا بلطملا

 ١٦٥ يداصتقالا رثألا :يناثلا ثحبملا

 ١ ١٦٦ ةلودلا ةنيزخ ليومت :لوألا بلطملا

 ١٧٢ لمعلا صرف داجيإ :يناغلا بلطملا

 ١٧٦ يئاذغلا جوتنملا ريفوت :ثلاشلا بلطملا

     ١٧٩ :يعامتجالا رثألا :ثلاغلا ثحيملا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 __ نح
 اتح ديعسوبلا ةلود دهع ىف يراضحلا اه . ., د

 - رثأو نامع يف لاملا تيب لوصأ _5حإت

٨ 

 ::<

 ءارقفلا ءاطعإ :لوألا بلطملا ا
 لئابقلا ءامعز فيلأت :يناغلا بلطملا ١٨٤

 - ٨ ك
 رارضالا نع ضيوعتلا :ثلاثلا بلطملا ا ض

 قفارملا حالصإ :عبارلا بلطملا ا ١٩١
 ةمتاخ 1٦6

 ٢٠١

 ١

     عجارملاو رداصملا سرهف

    

  

  

  


