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 غادولوأ ةعماج _
 ا

 =) ةيساسألا ةيمالسالا مولعلا حمهانملا

  

 بمصاذملا خيرات :عرف ىنعت ةيملع ةسسؤم

 ايكرت اصروب يملعلا تحبلاو نيوكتلاب

 اهرداصم نم ريضابللا
 مويلا عقاولاو ‘ تاقالعلاو } ميهاعملاو ةأشتلا يق تحب

 بهاذملا خيرات يف هاروتكدلا ةداصش ينل ةمدقم ةحورطأ
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 0 - شتآ ناهروأ :روتكدلا

 ورغودجوي قيفوت .د .أ : فارشإ -
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 حشتقاتملا حتجل {.

 ولتوك زامنوص .د .ا
 لوغلا نيسح .د. ١
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 ىلاعت هللا رّسي املو ،هرثأ ىلع علطأ نأ لبق شتآ ناهروأ روتكدلا ثحابلا تفرع

 زاجو ،عرفلاب لصألا ةروص تقتلا ،اروكشم هنم حاحلإ دعب 6مامتهاو ةيانعب هثحب ىلإ سولجلا

 ةروص مسر بسانملا نم يأر ،اذلو ."برغتسي ال هندعم نم ءيشلا" :رئاسلا لثملا ددرأ نأ يل

 :زيمتملا ثحبلا اذه لوح ةيركفو ةيجهنم طاقن ضرع مث 6"شتآ ناهروأ" ثحابلا ذاتسألل ةيملق

 ."اهرداصم نم ةيضابإلا"

 ١ شتآ ن اهرو ا :ثح ابل :

 نم قحلا ءااجتسا ىلع صرحو انيصر ملعو هلوح نم هب رسأي قلخو .تج عضاوت

 ىدمو كل ةبلطلا بح ىدم نياع اسردم اهب لمعي ىتلا ،تارفلا ةعماج ىمف ؛هرداصمو هعبانم

 .. .مهمالآو مهلامآل نمآلا ذالملاو ،ةًبلا ةوخألاو .ةيناحلا ةوبألا هيف اودجو دقلو ؛هر مهطابترا

 دئاقعلا لوصأ يفو قرفلاو بهاذملا خيرات يف اثحابو املاع هنوك ىلإ وهو

ةدحو" ىلع صرحلا هنم فشتسن ؛نيملسملا نيب قافولاو فالخلا قئاقدو تاكرحلاو



 امضرداصم ذم ةيضابإلا 1
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 ةلاسر بحاص وهف ؛ملع الب صخش وأ ةهج يأ ىلع لؤقتلا نم ديدشلا فوخلاو . ةمألا

 ال و .هاري امك قحلاب حدصي هتاظحالمو هتالخادم ىف هتعمس ؛ةممهو ةياغ ونص وهو .مهو

 .اتانعإ وأ ابتع فاخي الو .يرامي وأ يرادي

 جرد ،ليلجلا ليمجلا "غادولوأ" زكرم ©نيينامثعلا ةمصاع .ةقيرعلا ةصروب ةنيدم نم هلصأ

 ءاهب تارفلا ةعماجب ذاتسأ ايلاح وهو ،ايكرت قرش ،ركب رايد ىلإ لقتنا مث 6اهتعماجو اهتاسسؤم يف

 نم ةعبرأ نأ كلذ تاحوتفلا ناوأ ماركلا ةباحصلا ىوأمو ،تالاسرلا رممو ،تاوبنلا نطوم يهو

 مث ؛مهتاحفنو مهتاكرب اهتلانف ،اهارث اوؤطو مهنم نيثالث يلاوحو ،اهعوبر يف اوربق ماركلا ءايبنألا
 .يكزلا مهمدب اهتابنج اوخمضو ،يدنلا اهميدأ يف اونفد يباحص ةئامسمخ نم ديزأ نإ

 رداصم" لوح ةرضاحم ءاقلإل اهالوأ ،تارفلا ةعماج ىلإ نيترم ناهروأ ذاتسألا يناعد

 اهعوبر تلزن املك تنكو ؛"تاوبنلا ضرأ "ليآ" نع ريبك ىقتلم روضحل ةيناثلاو ."ةيضابإلا

 ."كُمأ هدلت مل كل خأ بر" :لئاقلا قدصو ‘هبحو هفطع ينرمغي ،ابيبحو يل اخأ تدجو

 ىلع تلثم يتلا تايحرسملا نم ديدعلا فلأ ،ابيدأ ناهروأ ذاتسألا نوك ينراثأ اممو

 ."ةعلقانش" ةكرعم نع ةيحرسم اهنم ؛رشادمو ىرقو ندم نم اهيلاوح امو .ركب رايد تابشخ

 قيرطلا يف هنوفقوتسي سانلا نم ريثكلا دجت نأ كيبسُي مكلو ؛"نامغ حتف" نع ىرخأ ةيحرسمو

 .اهبابرأ نم وه ةمكحو ايأر وأ ،اهبحاص وه ةفرط وأ ،ابيط امالك هنم اوعمسيلو ؤهوثداحيل

 نع ىقتلم نمض ،دوسألا رحبلا نم ةبيرقلا 3موروش" ةنيدم يف يقتلن نأ اي هللا ءاش دقو
 ةيضابإلا نع ةيدلبلل ةعباتلا ةفاقثلا راد يف ةرضاحم نمض مث ،اهتعماج يف "نودلخ نبا" ةمالعلا

 صرح تيأر نيئاقللا الك يفو .زامليوس ظوفحم دمحم ذاتسألا نم يخس ميظنتب "كلذك

 مهحدمي ال "مهنأش يف قحلا نع ًاحفانم ،"ةيضابإلا" هعوضومل ءافولا ىلع ناهروأ ذاتسالا

 .هاغتبمو هليبسو هنديد فاصنإلا لب ؛املاظ احدق مهيف حدقلاب حمسي الو 6ايرغُم احدم

 ائيش اهلهأ نعو اهنع فرعي ال نم ضعب هرذح ناممتل هترايز لبق هنأ رذقلا نساحم نمو

 هنأ نم ءالؤه هرح ...ةميدقلا مالكلا ملع رداصم لالخ نمو "تالاقملا بتك" لالخ نم الإ

 نامع ضرأ ئطو هنأ ريغ ...(ةرابعلا هذهب اذكه) كلانه بهذ وه اذإ لتقي وأ هفتح ىقلي دق

 ىلع امود فسأي هلعج ام مهمركو اهلهأ قالخأ نم دجوو .امج ابح اهبحأف ةدوهعملا هتعاجشب

 يل ركذو ،"نيملسم" مهل ناوخإ ناهذأ يف "نيملسم" نع تلكشت يتلا "ةيطمنلا روصلا" هذه
 بولقلا بيرقت ىلع لمعيو ،قحلا رشنيو ."ةروصلا كلت حجصي" نأ هسفن ىلع لآ - هنأ ارارم



 ميدقت

 "مالسإلا" ةلظم تحت .دحاو ديعص ىلع نيملسملا نم ةبحألا ةوخإلا نيب عمجيو ااهضعب ىلإ

 . "ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو" "ةوخإ نونمؤملا امنإ" :كلذ يف حمسلا هراعش

  

 :"اهرداصم نم ةيضابإلا" :ثحبلا

 ءانبلا يف ةنبل نوكي نأ ءاجر انلكو ،هرشنب فرشتن يذلاو ءانيديأ نيب يذلا ثحبلا امأ

 ؛"رضاحلاو يضاملا ،نامع يف ةيضابإلا" ناونعب ،هاروتكد ةحورطأ هلصأ يف وهف .ةمألل يركفلا

 مث ،"جاحلا ديعس" ذاتسألا لبق نم ،ةقفوم ةمجرت ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيكرتلا ةغللا نم مجرت دقو

 .هيف ةدراولا تامولعملا يف رظنأ مث ،ابولسأو ةغل هققدأو ،هعجارأ نأ ناهروأ ذاتسألا يلع حلأ

 هحشرت يتلا صئاصخلا نم ريثكلاب زاتمي ©عاقلا رئاغ اطيحمو ءاراوم ارحب هتدجو هباب تجلو املو

 .صوصخلاب ةيضابإلاب نعو ©بهاذملاو قرفلا خيرات يف ثوحبلا نم ردص ام نسحأ نم نوكيل

 :يتآلا يف لثمتت يركفلا لمعلا اذه صئاصخ رزبأو

 يضابإلا ثارتلا شياع هفلؤم نأ كيلإ لّيخُيل ىتح ‘هبحاص هلذب يذلا يملعلا دهجلا .1

 ثحبلل اهيف ثكمف ،نامُع ىلإ رفاسو ريثكلا رداصملا نم دمتعا دقف ؛نينسلا تارشع

 اهرداصمو رضاحلا يف ةضابإلا نم ةقيقح ةنياعملو ،اهئاملع عم رواحتللو .اهتابتكم يف

 .مغانت اميأ ميركلا دلبلا اذه عم مغانتو ،امرك ءاضيبلا ديلاب هدمأ نم دجوف ،اهدراومو

 ."نوفلؤيو نوفلأي" :نيملسملا ةريخ نع ة ميركلا لوسرلا هلوق كلذ يف هراعش
 لئاوأ نم وهف ؛اركفو ةفاقثو ةغل ،يكرتلا يفرعملا قايسلا نم حتفت ةذفان ثحبلا نإ مث .2

 ثحب لوأ هنوك قبسلا بسك دقو ،ةيكرتلا تاعماجلا يف ةيضابإلا نع تبتك يتلا ثوحبلا

 نيب ةمحللا ةداعإل ىرخأ ةوطخ هذهو ،يبرعلا قايسلا يف رشنيو ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرتي
 .امهنيب عاقيإلا ىلع ةيملاعلا تايجيتارتسالا تلمع املاطل ،نييراضح نيوخأ

 قبسي مل يتلا ماكحألا نم ريثكلا جاتنتسا نم هنكم ثحابلا هكلس يذلا يليلحتلا جهنملا .3

 ساسألا رجحلل عضاولا ناكف هيف عدبأ هنأ بسحأ ،الماكتم ايفرعم ءانب كلذب جسنف ،اهيلإ

 بهذم نم ملسم ثحاب لبق نم ءاعدا ال قحب اهرداصم نم قرفلا ةءارق جهنم وهو .هيف

 مويلا ردان اذهو ؛نيقرشتسملا دحأ لبق نم سيلو ‘فلتخم يراضح ءاعو نمو ،فلاخم

 .فسألل ةيمالسإلا تاعماجلا يف



 . - ١ 7 7 ك
 اضرداحح ده ةيحابإلا

 ىلع مكحلا يف دعاسي اممم مهفلل ديؤملا ميرفتلاو .قيقدلا فينصتلاب ثحبلا زاتما دقر .4

.0 

 حلطصم اهب فرغ يتلا فيراعتلا عاونأل هفينصت كلذ لاثمو ؛ةكرحلا وأ ةركفلا وآ ةثداحلا

 ديؤم فيرعت يسايس فيرعت" :ةعبرأ ىلإ اهمسق دقو :ثحبلا اذه يف يروحملا جراوخلا

 نم عون لكل لثمو ."لمع مادختسا هل سيل فيرعت ميمعتلا يف قرغم فيرعت .مكاحلل

 .اعتمم اليثمت عجارملاو رداصملا

 هنكلو {ةفولأملا ةيئاصقإلا تافينصتلا وأ .ةقلطملا ماكحألا ينبت ءانع هسفن ثحابلا فلكي مل

 "زيحتلا" رابتعا يف احضاو ناك هنأ بسحأو ؛حوتفملا يملعلا بولسألا دمتعي ناك ادبأ

 هذه هثحب ةمتاخ يف ررق دقلو .ةيناسنإلا مولعلا يف ةصاخبو .يملعلا ثحبلا يف ةرورض

 مهف عيطتسن ال اننأل .فطاعتلاب طبترم ام ًاعون مهفلاف اذكهو" :لاق نيح ةيجهنملا ةقيقحلا
 يريسملا باهولا دبع هل رظن امك زيحتلا لولدم وه اذهو ."اهعم فطاعتن ال يتلا ءايشألا

 ةيعوضوملل ةقلغملا ةرئادلا نم جورخلل يقيبطت يجهنم دهج وهو ؤهثوحب يف هللا همحر

 .عتلاب ةيبرغلا ةفسلفلاب رثأتملا يبرعلا ركفلاو يبرغلا ركفلا مست يتلا ،ةيتاذلاو

 مث ،خيراتلاو ةراضحلا ننس نم وأ ،ةيفسلف وأ ةيعامتجا .ةيلك ةدعاق ثحابلا غوصي ام اريثك

 وأ يأرلا ال رايعملا يه هدنع ةدعاقلا نوكت اذهبو ؛اهيلع ءانب ثادحألا ةجلاعم ىلإ دمي

 ةيلاعفب باوصلا نيع ىلإ ُهَبَرَقو ،هماكحأ نم ريثك يف ديلقتلا نم ُهَرَرح امم ؛يطمنلا مكحلا

 زكفلا هجو انايحأ" :هلوق كلذ نمو ؛هتيباجيإ زربأ نيب نم دعتو 6هل بسحت ةيلوؤسمو
 يف هأرقن قيبطتلاو ،ةدعاقلا هذه ."راكفألا ثادحألا تذغ ىرخأ نايحأ يفو :ثادحألا

 ةالو ناك يتلا عمقلا ةسايس نأ آلإ الدتعم اجهنم ةرصبلا يبضابإ عابتا مغر ؤًالثمف" :هلوق

 .نايحألا ضعب يف ةددشتم فقاوم ذاختا ىلإ نوؤجلي مهلعج ىلإ تدأ اهنوعبتي قارعلا

 درون نأ اننكميو ."اهنيب اميف لعافتت تناك ثادحألاو راكفألا نأب لوقلا نكمي انه نمو

 :يه ثالثب اهل لثمن اننآ ريغ 0"ةيلكلا دعاوقلا" هذه نم ريسي ريغ اددع

 ."تايضرفلل امئاد ةلباق ةيعامتجالا اهطباور نع ةعوزنملا ةينيدلاو ةيسايسلا راكفألا" .

 ."ريثأت نم ةينيدلا بابسألل ام ردقب قرفلا ةأشن يف ريثأت ةيعامتجالا فورظللا .ب

 ."رخآلا مهف ةرظن نم ًألدب ةمكاحملا ةرظن دوست يلاتلابو ا .ت

لحنلاو للملا بتك يف ءاج امم ةصاخب .خيراتلا ربع ةثوروملا ماكحالا نم ررحتلا .7
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 هب ءاج يذلا فيرعتلا اذه" :هلوقب اذهل لثميو .تفال لكشب ثحبلا ىلع بلاغ كلذو

 حوتفم ،ةيسايسلاو ةينيدلا راكفألا نم ًادرجمو يخيراتلا هقايس نع ًاعطقنم ،يناتسرهشلا

 هءارآ مزح نبا ضرعي" :نأشلا اذه يف مزح نبا نع لوقيو 0"تايوتسملا لكب دقنلا ىلع

 برق مغر هنأ امك .هتاباتكل تاداقتنا دهش دقف اذلو شةيضابإلا عجارملا يف رظنلا نود

 ."ةمولعم يأ اهنع ركذي مل هنأ الإ سلدنألل ةيديشرلا ةيضابإلا ةلودلا مكحل هترصاعم

 لاثمو ‘©باوصلاو قحلا ءاغتبا ،ةارادم الو ةاباحم الب ليلدلا ىلإ دنتسملا حيرصلا دقنلا .8

 نم وهو ،يعباسلا مدقيو" :كلذ يف هلوق ،جراوخلل يعباسلا رصان فيرعتل هدقن كلذ
 تافصلا لمحي افيرعت ‘جراوخ مهنوك ةمهت نم ةيضابإلا هتئربت لالخ .ةيضابإلا يفلؤم

 يذلا فيرعتلا يف رظنلا انعمأ اذإو" :لوقي مث "...يناتسرهشلا فيرعت اهلمحي يتلا ةماعلا

 ركفلا رابتعالا نيعب ةيفاك ةروصب ذخأي ال فيرعت مامأ اننأ كردن اننإف .يعباسلا همق

 ثدحلا طبر ةهجل ةيخيراتلا ةكايحلا ةيحان نم فيعض فيرعت وهو ،ينيدلاو يسايسلا

 ."ركفلاب

 ؛ةيعوض وم بابسأ اهلو ثحبلا ىلع ذخؤت يتلا ظحالملا ضعب ىلإ اريخأ ريشن نأ دب الو
 ريثكلاو تريغت دق تامولعملا نم ريثكلا نإف اذلو ،نامزلا نم دقع ةبارق لبق فلأ هنوك الثم اهنم

 .هثحب نييحتل يفاكلا تقولا دجو هنأ ول لمأيو ءاذهب هسفن فلؤملا رقيو ؛تلدبت دق ثادحألا نم

 .ركنت ال ةيخيرات ةميق هيطعي امم 6هيف َبِتُك يذلا نمزلا ىلع لاد ةغيصلا هذه ىلع هرشن نأ ريغ

 ©ثثحبلا فيلأت دعب اهرودصل امإ ةيلصفملا رداصملا نم ديدعلا بايغ كلذك ظحاليو

 .ماكحألا ضعب تريغل ثحابلا لبق نم تدمتعا ول اهنأ لاحلاو .اهيلإ لصت مل ثحابلا دي نأ وأ

 تاحلطصم مجعم" :ركذن كلذ ىلع لاثم زربأو .ةيملعلا قئاقحلا نم ريثكلا تفاضألو

 ثحابلا ديفيس كش نود نم ناكو ،يعامج فيلأتب ،ثارتلا ةيعمج هتردصأ يذلا "ةيضابإلا

 "رباج مامإلا هقف" :باتك لثم نم ديز نب رباج مامإلا نع ردص ام كلذكو "ميهافملا طسب يف

 تاساردلا ضعب اذكو ،حاورلوب ميهاربإل "ديز نب رباج مامإلا راثآ ةعوسوم"َو ،سشوكب يخَل

 يف قيقحت اهنم لمش ام ءاوس ،هاروتكدلاو ريتسجاملا يتلحرم يف نوثحاب اهب ماق يتلا ةيعماجلا
 لججسي يذلا قلألا سفنب ثحبلا ةلصاوم يعدتسي كلذ ك .اهريغو خيراتلاو ةديقعلا ماسقأ

 .ةلاعفلا ةيباجيإلا حورلا سفنب قيقدتلاو نييحتلا عم .انيديأ نيب يذلا فلؤملا ىلع



 امضرداحم ذص ةيضابإلا :

 الو وهو ‘هريغو ثحبلا اذه رشن نم دصقملاو ةياغلا ىلإ ليحأ نأ الإ اريخأ كلمأ الو

 عارصلا نم نورق دعب ديدجلا رجفلا غوزب ىلع لمعلاو :"ةمألا ةدحو" ىلع صرحلا كش

 تاعارصلا هذه نم ريثكلاو ‘ابرغمو اقرشم نيملسملا ماظع رخنت امهراثآ لازت ال ،قاقشلاو

 .اهب لدتستو اهيلإ دنتست وأ إمالكلا ملعو خيراتلا رداصم ايانث نيب نم رجفتت

 ةيفرعم ةموظنم ىلإ علطتت مويلا ةيمالسإلا ةمألا" نأ ةراضحو انيد انيدل ررقت دقلو
 يف تانبل" ىلإ ةسام ةجاحلاو" رخآلا مهفو تاذلا يعول ةقيقد لخادم اهل ققحت .ةقداص

 ربع اهبراشم فلتخمب تاسايسلا هتسرك ام زواجتي يفرعم يركف ليدبل ستؤت ؤراطإلا اذه

 لوصأ ةدحو ىلع لوألا هقش يف لاد فلتخملاو فلتؤملا" نم لجسي ام أ ربتعيو 6"خيراتلا

 الو "هردق رخآلل فرعي .عؤنتلاو ءارثلا ىلع يناثلا هقش يف لادو .مهريصم ةدحوو نيملسملا

 ىلإ ملسملا لقعلا لقني نأ ليبسلا اذه يف يملعلا داهتجالاب ٌيرحو .قلطملا باوصلا يعي

 ".اهلجأ نم قلخ يتلا ةيراضحلا هتناكم

 .ليبسلا يدهي وهو دصقلا ءارو نم هللاو

 رئازجلا .جهانملا دهعم

 م2014 يام 1
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 نييسايسلا لبق نم تدهطضا اهنأ الإ اروهظ ةيمالسإلا قرفلا لئاوأ نم ةيضابإلا نأ مغر

 نويضابإلا ظحي مل ةيجراخ ةقرف مهنأب اومهتا مهنألو .ةيسايسلا ةلادعلاب تبلاط اهنأل ؛ماكحلاو

 لبق نم ةلوبقملا ريغ تاءاعةالاب ةئيلم ةيضابإلا ريغ رداصملاف ؛هنوقحتسي يذلا مامتهالاب

 ماهتالا ادبأ اولبقي ملو .جراوخلا عم مهخيرات يف ام أموي اونوكي مل نوريخألاو ،نييضابإلا
 نإف .مهسفنأب مهسفنأ فيرعت يف نيملسملا قحب نوقرشتسملا فرتعي مل امكو .جراوخ مهنأب
 مهسفنأ فيرعت يف نييضابإلا قحب اوفرتعي مل ديدشلا فسأال نييضابإلا ريغ نم نيملسملا

 .مهنودقتني نيذلا نيقرشتسملا لثم ًامامت ى .مهسفنأب

 سادرم لالب يبأ ةدايقب ةرصبلا يف اورقتسا نيذلا ةمكحملا أشنأ ناورهنلا ةكرعم دعبو

 عم ةقالعلابو لهجلاب تمهتا يتلا ةيضابإلا ىلإ انرظن ام اذإو .ملعلا ليصحتب اومتهاو .ادجسم

 مه بيبح نب عيبرلاو ،ةديبع يبأ ديز نب رباج لاثمأ نم اهتادايقو اهتمئأ نأ دجنس .جراوخلا

 .ابتك اوفلأ نيذلا ءاملعلا رابك نم
 حيحصلا عماجلا وه يمالسإلا ركفلا خيرات يف ثيدحلا يف فَّتصُم لوأ ناك دقل

 امنيب .ميظع ناويد بحاص ناكف ،ةرجهلل 93 ماع ىفوتملا ،ديز نب رباج امأ ،بيبح نب عيبرلل
 يبألو .هميلعت يف رخآلا هفصنو ،ملعلا ذخأ يف هرمع فصن ديز نبا ةفيلخ ةديبع وبأ ىضق

 .مهراكفأ رشنل ةليسوك قلطم فنعلا نويضابإلا لمعتسي ملو .ةاكزلا باتك هامسأ باتك ةديبع
 .ةوعدلا لهأب مهسفنأ نومسي كلذلو

امنيب 6ركذت داكت ال ةجردل أدج ةليلق ةيضابإلا لوح ايكرت يف ثاحبألاو تاساردلا نإ
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 يتلا تاساردلل انمييقتبو .ةيضابإلا رداصملا نم ديدشلا فسألل ةدوجوملا ثاحبألا ىقتست ال

 نأ مغر الثمف .ادج ةليلق ةيضابإلا نع ةحيحصلا تامولعملا نأ ىرن "ةينسلا رداصملا ىلع تدمتعا

 اقافتا كانه نأ مغرو .كلذب اهماهتا ىلع ارارصإ ىرن اننإف سجراوخلل بسنت نأ ادبأ لبقت مل ةيضابإلا
 مهنأ مغرو .اهدئاق هنأ ىلع مَذَمُي ضابإ نب هللا دبع نإف ،ديز نب رباج وه ةقرفلا سسؤم نأ ىلع
 ."فيسلل مكحلا اوطعأ" مهنأب نوفصوي مهنأ الإ يرصبلا نسحلا لعف امك فيسلا لامعتسا اوعنم

 لضفأ نأل .ناكمإلا ردق اهسفن ةيضابإلا رداصم نم ثحبلا اذه متن نأ انلواح دقل
 ةقرف ىلع فرعتلا انلواح ام اذإف .ىه اهبتكو اهرداصم ةعجارم وه ةقرف يأب فيرعتلل لئاسولا

 ىلاعتو هناحبس هللا لأسنو .ةقيقحلل ةنايخ اذه نوكيسف ،اهموصخ وأ اهئادعأ رداصم نم ةنيعم

 .سوفنلا يف ةقيقحلا حيباصم ةءاضإل ةليسو ثحبلا اذه نوكي نأ

 ةيضابإلا ةقرف ةأشن لوألا لصفلا ىف انشقان .لوصف ةثالثو ةمدقم نم ثحبلا اذه نوكتي

 اهنيوكت يف ديز نب رباج هبعل يذلا رودلاو ،ةقرفلا هذه ةأشن حاضيإ انلواحو .ةيمستلا ةلكشمو
 .اهنيب ةنراقملا عم ،ءاوس دح ىلع ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا رداصملا نم

 .اهروطتو ةيضابإلا ةأشن يف نيينامعلا نييضابإلا تاماهسإ يناثلا لصفلا يف انلوانت مث

 .ىرخألا قرفلا عم مهتاقالعو ،نيينامعلا نييضابإلل ةينيدلا ةايحلا انللح امك

 .ةيضابإلل ةيسايسلاو ةيدقعلا ءارآلا ىلع ثلاثلا لصفلا زكر امنيب

 لئاسملا ىدحإو .جراوخلا راكفأب ةيضابإلا راكفأ ةنراقم ىلإ رخآلاو نيحلا نيب اندمعو

 ربع ةبراقملا هذه أطخ نويضابإلا حضوو .ةيجراخ ةقرف مهرابتعا امئاد ةيضابإلا اهضراع يتلا
 اذه لوانتو .جراوخلا راكفأ عم ةضراعتم اهنأ مهديكأتو شةيسايسلاو ةيدقعلا مهئارآ حيضوت
 .جراوخلا نع ةقرفلا هذه اهنع اهدعب وأ برق ىدم حيضوت ةلواحمل ةيضابإلا راكفألا لصفلا

 همدق ام لك ىلع ولتوك زامنوس روتكدلا ذاتسألا يذاتسأل ليزجلا ركشلا انه مدقأو

 ريزول رفاولا ركشلاب مدقتأ امك .هذه هاروتكدلا ةلاسرل يدادعإ لالخ نوعو ةدعاسم نم يل

 نامع يتفمو ،يملاسلا دمحم نب هللا دبع خيشلا يلاعم ينامعلا ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا
 .يدعاسلا ىنهم باشلا ثحابلاو ‘يرماضلا ةبتكمو ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس

 .ةساردلا رداصم نيمأت يف يلع اولخبي مل نيذلاو

 مركلا بحاص ولغوأ ةزمح يلع يكرتلا لامعألا لجرل ،ريدقتلاو نافرعلا رفاو مدقأ امك

 .نامع ىلإ يل ةرايز لك يف يل اهرفو يتلا هتادعاسم ىلع ،ءاضيبلا يدايألاو

 شتآ ن اهررأ

 2007 ،اصروب ن



  
 ثحبلا ةيجهنم - 1

 تامولعملا ميدقت اهيف متي ال هنأ الإ ءاندلب يف ةيضابإلا لوح تاساردلا ضعب دوجو مغر

 تامولعملا نأ امك .اذه انموي ىتح ةدوجوملاو ةديحولا عارذلا لثمت يتلا نامع ةيضابإ نع ةيفاكلا

 يتلا تامولعملا كلت زواجتت مل بهاذملا خيرات يف اثيدح ةفنصملا بتكلا يف ةدوجوملا

 ،يضابإللا بهذملل ةعباتلا تاساردلا ىلإ انرظن اذإو .ةميدقلا بهاذملا خيرات بتك يف تدرو

 راطإلا اذه يفو .نيرخآلا نيفلؤملا نم يفاكلا مامتهالا قلت مل ةيضابإلا رداصملا نأ جتنتسن
 قرف برقأ اهنأ ىلع ةيضابإلا ريغ تالاقملا بتك تمدق امل اقفو اذه انموي يف ةيضابإلا فّرعُت
 .اذه انموي ىتح ةمئاق تلاز ام يتلا ةديحولا ةجراخلا ةقرفلا اهنأو .ةنسلا لهأ ىلإ جراوخلا

 ةقرف اهنأ ىلع اهنوفرعُي يتلا ىلوألا ةمكحملا ركف نأ نيرصاعملا نيثحابلا ضعب يعديو

 يف ادوجوم لازي ام ،ةيضابإلاو تادجّنلاو ةقرازألاو ةّيرفُصلا نم اهنع ةقثبنملا قرفلاو ،جراوخلا

 كرتشملا مساقلا اذه نم اقالطنا نوثحبي مهف يلاتلابو ،ةيمالسإلا ةيلوصألا تاعامجلا طاسوأ

 ه.مالسإلا يف ةيلوصألا تاكرحلا هذه ةأشن لصأ نع

 دتمملا يمالسإلا خيراتلا نم ةركبم ةلحرم يف ترهظ ىتلا .جراوخلا ةكرح عطتست مل

انموي ىتح رمتستو روصعل ١ عطقت نأ عطتست مل ©&فنعلا جهنم تنبت يتل او م اع ةئامعبرأو فلأل
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 اهحرشت يتلا .ةفرطتملا اهراكفأو ةعومجملا هذه .اهعم يفاكلا نيملسملا فطاعت مدعل اذه

 تهتناو ترثدنا ،ةقرازألا مساب ةيضابإلا رداصملاو ،جراوخلا مساب ةيضابإلا ريغ رداصملا

 مغر .ةينيدلاو ةيسايسلا ةقرازألا وأ جراوخلا راكفأ لثمت ةقرف انرصع يف دجوت الو .نمزلا ربع

 ةديحولا ةقرفلا اهنأ ىلع ةيضابإلا لوانت نأ امك .يمالسإلا ركفلا راطإ يف لصاحلا روطتلا

 ايعوضوم اجهنم سيل ةيضابإلاب ةيلوصألا تاكرحلا روذج طبر ةلواحمو .جراوخلا نم ةيقبتملا
 .ةيفاكلا ةجردلاب

 نييلاحلا نامع يّيضابإ مهف ةيفيك جاتنتسا يف ةساردلا هذه لالخ نم اريثك اندهتجا دقو

 ةيضابإلا رداصملا ىلع دمتعن نأ ناكمإلا ردق انلواحو .مهب ةصاخلا عجارملا لالخ نم ةيضابإلل

 ةنراقم يرجن مث ،ةبسانملا عضاوملا يف ةينسلا عجارملاب دهشتسن نأو انتسارد يف ساسأك

 نييضابإلا ةايح ىلع عالطالل نويضابإلا اهيف شيعي يتلا نامع ةرايز ىلإ اندمع دقو .امهنيب

 .ةيعامتجالا

 عارذلا ربتعت يتلا ةيضابإلاو ةمكحملا ةأشن مييقت نكمي يمالسإلا ركفلا خيرات يفو

 .ةيسايس بابسأل ةيضابإلا رظن ةهجو بسح تأشن يتلاو ءاذه انموي ىتح يقبتملا ديحولا

 نم ةدرجم تاعومجم ةضافتنال ةجيتن تناك ام ردقب ،ةينيد بابسأب ةطبترم نكت مل اهنأ ىلع

 هجو يف ةاواسملل وعدت ةيرذج ةضافتنا .ةيداصتقالاو ةيسايسلا لكاشملا نم يناعتو ،تازايتمالا

 ةظفاحملا ةينبلل مهضفر حيضوت نكميو .ةليبقلا ساسأ ىلع ةينبملاو .ةظفاحملا ةيقبطلا ةينبلا

 :يلي امك

 ةيشرق اهطاشن ءدبو اهتأشن دنع ةمكحملا ةينب لخاد نودوجوملا صاخشألا ضراع

 .اهل ساسأك اهذختتو اهيمحتو ةركفلا هذه لتمت يتلا تاطلسلا ةضراعم لالخ نم .ةفالخلا

 دح ىلع ةمكحملاو ةيضابإلا نأل ،ةفالخلا يف مهيأر يف ًايلج رهظ دقف ةاواسم ةاعد مهنوك امأ

 لكل قحي ةفيظو يهو ،شيرق يف ةروصحم تسيل ةفالخلا نأ ةركف انربتعإ ةيادبلا ذنم ءاوس

 .اهل الهأ نوكي نأ طرشب اهألوتي نأ ملسم

 ىلمعلا قيبطتلاو ريظنتلا بناجب قلعتي اميف هيف لزانت ال احضاو امهفقوم ناك دقو
 اهتلكش يتلا ةيقبطلا ةينبلا تازايتما عوضوم يف مهدوهج تدأ دقلو .ةينيدلاو ةيسايسلا امهئارآل

 .يمالسإلا خيراتلا يف ةمهم تافاطعنا ىلإ شيرق لئابق

 ميلس لكشب ةقرف يأ مهف نكمي الو .ةيبهذملا تاكرحلا تذغ ةيخيرات تايفلخ كانهو

 لوحتلاو ،اهراكفأ نع ربعت ةيوه ىلع قرفلا لوصح نأ امك .تايفلخلا هذه ىلإ لوصولا نود
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 تاكرحلا مهف نكمي ال يلاتلابو .كلذل يفكت ةينمز ةدم رورم ةرورضلاب بلطتي ةيسسؤملا وحن
 ريغ الثمف ٠".ةلحرملا كلت ىلع فرعتلا متي مل نإ .نامزلا كلذ يف ةينيدلاو ةيسايسلا راكفألاو

 يفف .ةفالخلا هيلوت ىتح هب ًالومعم ناك يذلا نيبراحملا ىلع مئانغلا عيزوت ماظن رمع انديس

 نم مهعنمل ابتار نيبراحملل رمع انديس صصخ .ةلودلا ةيكلمل ةحوتفملا يضارألا تيقب نيح

 هلخد صقن يذلا عمتجملا ىلع عضولا اذه هدلو يذلا يسايسلا رثألا امف .يضارألاب ثبشتلا

 ةيسايس ةينب اهسفن اهرابتعاب شيرق لماعت جئاتن هتثدحأ يذلا رثألا ام وأ ؟تاحوتفلا ؤطابت ببسب

 ةمكحملا ةًّضاخبو ،قرفلا ةأشن ىلع ‘كلذ لبقتيل عمتجملا عيوطت اهتلواحمو ءايلع ةينيدو

 ؟اهنم أزجتي ال ءزج يه يتلا ةيضابإلاو

 .عمتجملا كلذل ةيخيراتلا ةيفلخلا يف ةأبخم ةلئسألا هذه تاباجإ نأب لوقلا نكمي

 ؛. يعامتجالا اهجيسن نم اهجارخإ وأ اهعازتنا لالخ نم قرفلا مهفن نأ نكمي ال يلاتلابو

 ىلوألا ةمكحملا وأ ةيضابإلا اهتحرط يتلا راكفألا مهف يف هذه انتسارد يف اندهتجا دقو

 يف اندهج نأ نم مغرلا ىلعو .ثحبلل يساسأ جهنمك هتشاع يذلا يعامتجالا جيسنلا لخاد

 ىلإ نيرطضم انلعج ،هيف تشاع يذلا يعامتجالا جيسنلا نم اهعازتنا نود ةيضابإلا ةقرف لوانت
 انلضف اننأ الإ ،"نويمالسإ نوخرؤم" اننأكو ةمزاللا عضاوملا يف ةيخيراتلا تامولعملا ميدقت

 ثدحلا ةقالع ليلحت نم اقالطنا انتسارد رينتل ،©ثادحألا نم ةديدج راكفأل رمتسملا جاتنإلا

 .نوخرؤملا لعفي امك ةدرجم تامولعملا ميدقت نم الدب ركفلاب

 نيثحابلا مالستسا اضيأ حيحص لكشب ام ةقرف مهف نود لوحت يتلا تاقيعمملا نمو

 ةيولوألا ءاطعإ ىلع انتسارد يف انلمع دقو .يملعلا ثحبلا جهانم عابتا مدعو ،ةقبسملا ماكحألل

 لالخ نم عوضوملا هسفن تقولا يف انلوانتو ،اهتأشن حيضوتل ةيضابإلا صخت يتلا عجارملل
 دق انك نإو .نيفرطلا انراق مث ،رمألا مزل املك ةيضابإلا ريغ رداصملا يف ةدراولا تامولعملا ركذ

 يف ةثيدحلا ةيضابإلا عجارملا لمهن مل اننإف ،ةميدقلا ةيضابإلا رداصملا ىلإ لوصولاب انممتها
 ىف ىنيدلاو ىسايسلا ركفلا ىف تثدح ىتلا تافاطعنالا ىرن نأ انلواح اذكهو .ةساردلا هذه

 . . . . .ةيخيراتلا ةلحرملا كلت

 نولثمي نيذلا "نوينامعلا اهشيعي يتلا ةيعامتجالا ةايحلاو ةيضابإلا بسانتت الو اذه

 اذإو .تالاقملا بتك يف دري يذلا ودبلا جراوخلاب فصولا عم اذه انموي يف يضابإلا بهذملا

 :يلي امك يهف بابسألا دنع فقن نأ اندرأ

 ىلع اهلوصحو يندملا ملاعلا معد ىقلت يتلا تامظنملا يف ةينامعلا ةيضابإلا دوجو .1



 روح

 فيرعت يف ىف رظنلا ةداعإ نم م لعجي 6 2005 ماعل ملاعلا يف ذ ةفاظنلا ىوتسم ىلع ةيناثلا ةبترملا

 .ايرورض ارمأ ةميدقلا رداصملا يف دراولا ةيضابإلا

 امطرد اصم د ذم ةيضابإلا .1
  

 عم نورواجتي نييضابإلا نإف .يضابإلا بهذملا وه نامعل يمسرلا بهذملا نأ مغر .. !ا

 مهافتو شياعتب نامع يف نيدوجوملا ةعيشلاو ةيعفاشلاك ىرخألا بهاذملا باحصأ

 رعسم لتق ركذ لالخ نم حرشي يذلا جراوخلا فيرعت نوفلاخي مهنإف يلاتلابو :نيريبك
 .يأرلا يف هفلاخي هنأ يعادب ترألا نب بابخلا نب هللا دبعل يكدفلا

 ةفورعملا ثادحألا يف مالسإلا يف تأشن يتلا قرفلا نم مهريغك نامع ةيضابإ كراشي مل .3

 ةحلسم ةيباهرإ ةقرف يأ اولكش مهنأ مهنع فرعي ال هنأ امك سيملاعلا ملسلا تدده يتلاو

 .فنعلا جهنم ىنبتت

 مهنإف .ةيرامعتسا تاياغل نييضابإلا نكس قطانم ىلإ اوهجوت نيقرشتسملا نأ مغرو
 يف ركذن نأ نكميو .ةقرفلا هذه اهنديقعو خيرات ىلع ءوضلا طيلست يف ام دح ىلإ اومهسأ

 ”يشتانيبورو “يكسنيليتومو "طاو يرمغتنوم :لاثمأ نم نييبرغلا نيثحابلا ضعب لاجملا اذه

 "" .نمطرتشأ فلدورو'"ياركسام ليميإو "ثيمس.ر.جو”تخاش فيزوجو

 لحارملا ربع نيينامعلاب صاخ يضابإ موهفم لكشت ة ةيضرف نم انتسارد يف انقلطنا دقل

 نم هنأ امك .يضابإلا بهذملا وه نامعل يمسرلا بهذملا نأ رابتعالا نيعب نيذخآ .ةينمزلا

 نكلو .هب ةصاخلا ةيركفلا ةينبلاو بهذملا ةأشن ىلع ايفارغجلا هثدحت ريثأت كانه نأ فورعملا

 اندهش لب "مهب اصاخ ًاليصأ اموهفم اوروطي نأ اوعيطتسي مل نيينامعلا نأ اندجو انثحب مدقت عم

 برغملا يف ،ةيمالسإلا ايفارغجلا نم ةفلتخم قطانم يف نوشيعي نيذلا نييضابإلل ايلدابت ارثأت
 اذه ريسفت نكميو .هعجارمو رخآلا رداصم نم مهنم لك ةدافتساو رابجنزو رئازجلاو سنوتو

 نواعتلا ةيمالسإلا قرفلا يف مجحلا ةيحان نم اريغص أزيح لغشت يتلا ةقرفلا هذه ليضفتب رمألا
 ىلع ةقلغنملا ةينبلا لع ظافحلاو عقاولا ضرأ ىلع ءاقبلل قيرطك مذرشتلا نع الدب ،لماكتلاو

 .اذه اننمز ىتح ةيح ءاقبلا يف تحجن يتلاو سجراخلا

 رداصملا مييقت -2

 مامأ اننأ دجن ،ةيضابإلا نع تثدحت يتلا ةميدقلا ةينسلا رداصملا ىلع ةرظن يقلن نيح

 نأ انيرت عجارملا هذهل ةيصيحمت ةرظن نكلو ،اهسفن ةيضابإلا عجارملا نم ةرفو رثكأ عجارم

 .ةمولعملا ةيعون ةهج نم اينغ سيل اهاوتحم نأ امك ضعبلا اهضعبل راركت اهيف ةدراولا تامولعملا

 ةينيدلا ةيحانلا نم ةيخيراتلا بتكلا يف يه امك "ةيعامتجالا ةينبلا ليلحت انتلواحم ءانثأو

 



 هزل . -
 بتك يف ةدراولا ةيدقعلاو ةيسايسلا ءارآلا دصر ىلع انصرح .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيسايسلاو

 حيضوتو يعوضوم لكشب اهيف ةدراولا تامولعملا لؤانت اذكو تالاقملا بتكو لحنلاو للملا

 .ركفلاب ثدحلا ةقالع ادبم ىلع زيكرتلا لالخ نم رومألا

 ىلع باتكلا ةردق مدع اهمدقأو بهاذملا خيرات ةباتك هجاوت يتلا لكاشملا مهأ نمو

 يف باتكلا زيحت يف رمآلا اذه رهظ دقو .ةيمالسإلا قرفلا قئاقحل مهحرش ءانثأ دايحلا مازتلا

 ةصوقنم قرفلاب ةصاخلا راكفألا ضعب لقنو ،انايحأ ةغلابملاو ،هلوق يضتقي ال ام لوقو ،مهتاباتك
 ".ةقيقحلل ةرياغم تامولعم مدقي ضعبلا نأ ىرن لب ‘ىرخأ نايحأ ةءعوزجم

 يف يسايسلا بصعتلا يتأي زايحنالا ىلع نيفلؤملا تربجأ يتلا بابسألا مهأ نمو

 تلذب دقف ،اهب طيحي يذلا وجلاو ةيسايسلا ةينبلل ةبسنلاب ادج ةمهم تناك قرفلا نأل .ةمدقملا
 سيل اذهو .مكحلا يف اهءاقب نمضت يك ،اهحلاصل قرفلا خيرأت هيجوتل ةعساو ادوهج تاطلسلا

 سامحلا وهو رخآ ببس كانهو .امئاد ةسايسلا ةعيبط نم وه لب سمألاو مويلا ةسايسب اقلعتم

 ابولسأ اومدختسي مل ،قلطملا قحلا مهراكفأو مهبهذم يف نوري نيذلا نوفلؤملاف ،ينيدلا

 "».مهتافلؤم يف ةيعوضوملاب اولحتي ملو ىرخألا بهاذملا حرش يف ًايفصو

 يذلا ناكوروي لوقي".هرصع يف قايسلا اذهل هابتنالا اوتفل نمم يرعشألا ناك دقلو

 خيراتب ةقلعتملا تالاقملاو بتكلا نم ريثكلا تبتك دقل "عوضوملا اذه ىلإ راظنألا هجوي

 دنع ةطلسلا ىلع صرحلا ججأت ببسبو ،ةينيدلا فطاوعلا عابشإ ةلواحم نم اقالطنا بهاذملا

 جورخلا فدهب بتكت نأ نم الدب \ةطلسلا يف ءاقبلا يف رداصملا هذه نم ةدافتسالاو تاموكحلا

 .انيح ةديدج تاموكح روهظ يف اببس بهاذملا فالتخا ناك دقو .ةيجهنم ةيملع تافلؤمب

 اه."ىرخأ انايحأ لماك لكشب اهضعب راثدناو ةريبك تاطلس قؤفتو

 ةيمهأ ىلإ رظنلا تفلي يذلاو ©بهاذملا خيرات يف رصاعملا ثحابلا ،يآولتوق نيبيو

 عيطاخ لكشب فرعت تيقب ةلزتعملا نأ مهسفنأ بهذملا يفلؤم لالخ نم بهذملا ىلع فرعتلا

 نأو ،يدنوارلا نبا نع ًالقن يناتسرهشلا اهمدق يتلا ةطولغملا تامولعملا نم ءزج لالخ نم
 عوضوملا حيضوت مث نمو ،طايخلا نبال راصتنالا باتك لضفب تريغت ةلزتعملا لوح ءارآلا هذه

 "“.ةلزتعملا تاباتك لالخ نم

 فرعتلا وه اهقثوأو قرفلاب قلعتي اميف ةحيحص تامولعم ىلإ لصوتلل قرطلا ملسأ نإف هيلعو
 ةصاخلا ىلوألا ةجردلا نم عجارملا ىلإ لوصولا نأ امك ءاهب ةصاخلا اهعجارم لالخ نم اهيلع
 .ةيناثلا ةجردلا نم عجارملا ىلإ لوصولا وه ىغتبملاف الإو ،تايولوألا ةيولوأ دعي نكمأ نإ ام ةقرفب
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 ميلس لكشب ام ةقرفل ةيسايسلاو ةينيدلا راكفألا حرط يف اهنع ىنغ ال ةيمهأ يردصملا قيقدتلا اذهلو

 ىلع اقلعم عوضوملا اذه ناكوروي حضويو 7 اهب ةقلعتملا ةيملعلا تامولعملا جاتنتساو .حيحصو

 نم سيلو نيرخآلا بتك نم ةجراخلا بهاذملا ىلع انفرعت دقل" :الئاق ةيميت نبال ناقرفلا باتك
 ‘`."ةلزتعملا دنع لاحلا وه امك اهب ةصاخ بتك بهاذملا هذهل دجوي ال هنأل .اهبتك

 ةأشن تايادب حرشت يتلا ىلوألا ةجردلا نم ةصاخلا ةيضابإلا عجارملا نأ فورعملا نمو

 اهرشن متي مل ةقحاللا لحارملل ةعباتلا تاباتكلا نأ امك 6اذه انموي ىلإ ةلماك انيلإ لصت مل ةيضابإلا

 مالسإلا يف ترهظ يتلا قرفلا لئاوأ نمض ةيضابإلا ركذتو '".ةيملعلا تائيبلا يف فاك لكشب

 هب عتمتت يذلا ليصألا خيراتلا نم مغرلا ىلعو ".لوألا يرجهلا نرقلا طساوأ يف تأشن ثيح

 .افنآ تنيب امك ةميدقلا رداصملا نم ربتعت نأ نكمي رداصم عضب الإ انيدل سيلف ةقرفلا هذه

 .نيفلتخم نيناونع تحت ةيضابإلاو جراوخلا تسرهفلا هباتك يف ميدنلا نبا لوانت دقل

 ث'"ؤجراوخلاب ةقلعتملا اهتريظن يه امك ةينغ تسيل هدنع ةيضابإلاب ةصاخلا عجارملا ةمئاقو
 ةمامإلا باتكو .ةيردقلا ىلع درلا باتك :يه ةيضابإلاب قلعتملا مسقلا يف ةدراولا بتكلاو

 يجانلا حلاصل نيفلاخملا ىلع درلا باتكو ديحوتلا باتكو يضابإلا قاحسإ نب ميهاربإل
 .(ةيجان ينب نم) مثيهلا نب مثيهلل نيدحلملا ىلع درلا باتكو .ةمامإلا باتكو ،(ةيجان ينب نم)
 حلاص ةريس ميدنلا نبا ةمئاق مضت الو :هدهع ىلإ لصت مل بتكلا هذه نأ ميدنلا نبا حضويو

 حيحصو (745-746ا128١ر يدزألا فوع نب راتخملا ةزمح يبأ بطخو )719١99( ناوكز نب

 .(1070١1695ر ىتاهلقلل نايبلاو فشكلاو )786١170( بيبح نب عيبرلا

 :يلي ام نيضابإلا لبق نم ةفنصملا بتكلا ءامسأ نم جاتنتسالا نكمي

 .ةيردقلا ةأشن دعب بتكت مل راثآلا هذه نأ مهفي امم .

 .ةيردقلا راكفأ ةضراعم فدهب تافلؤملا هذه تبتك

 .ةمامإلا عوضومب اًساسأ تمتما

 ىلإ ةليقثلا مهتلا نودنسي ال مهنأ نيبي "كرشم" لثم تاريبعتب مهيفلاخمل مهركذ مدع

 .يأرلا يف مهيفلاخم

 ةيضابإلا لعجي مل ناك ببس يأل لوألا دهعلاب ةقلعتملا ةيضابإلا رداصملا بايغ نإ
 ةقرفلا ةأشن ةلحرم كرت لب ؤ©بسحف :"نيضراعملا بهاذملا يخرؤم فاصنإ ةمحر تحت

 .ًايلدج اعوضوم حبصتل ريبك دح ىلإ ةلوهجم اهراكفأو ةيضابإلا
 يف ةدراولا تامولعملا لالخ نم ريبك دح ىلإ اندلب يف يضابإلا بهذملا فرعيو
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 يف اهمدق يتلا تامولعملا تبعل دقو ::يرعشألا تالاقم نم اهتامولعم يقستست يتلا عجارملا

 يتلا تاباتكلا يفو ،عئاشلا لكشلاب ةقرفلاب فيرعتلا يف اددحم ارود نييمالسإلا تالاقم هباتك
 تالاقملا ضعب انينثتسا اذإو .تامولعملا هذهل نيفلؤملا راركت لالخ نم قرفلا خيراتب قلعتت

 مل هنأ لوقلا نكمي هنإف ‘ةعوبطملا هاروتكدلل هتلاسر ةصاخو ددصلا اذه يف يلالغيف اهبتك يتلا

 :“ .ايكرت اندلب يف ةزجنملا تاساردلا يف يفاكلا مامتهالا ةصاخلا ةيضابإلا عجارملا ءاطعإ متي

 هبابسأ حيضوت رذعتي أرمأ تسيل ىلوألا لحارملاب ةقلعتملا ةيضابإلا عجارملا ةلق نإ

 تناك "عوضوملاب نييضابإلا مامتها فعض ىلإ ةفاضإلاب ةقرفلا تايادب يف نييضابإلا لبق نم
 يتلا" ةريبكلا ةيسايسلا تاطوغضلل ةجيتن ‘يرس لكشب لمعلا يف رارمتسالا ىلإ ةرطضم ةقرفلا

 ضوع ةيضابإلا نع بتاكلا لوقي ".نييومألا مهلبق نمو نييسابعلاك ‘كاذنآ تاطلسلا اهتسرام

 ةيضابإلا نإ" :مهخيراتو مهراكفأ حرشت راثآل ةيضابإلا ةباتك مدع عوضوم ىلع ابقعم تافيلخ
 نكلو .ىرخألا بهاذملا هيلإ تلصو يذلا دحلا ىلإ لصت مل نإو ،مهراكفأ حرشت ابتك اوفلأ

 ريغ نيفلؤملا يديأ ىلإ لصت مل اذل ؛ارس تافلؤملا هذه تيقب ةيسايسلا تاطوغضلا ببسب
 "."اهيف ةدوجوملا تامولعملا ىلع عالطالا مهيلع رذعت يلاتلابو ‘نييضابإلا

 ةيضابإلا نأ هسفن يأرلا تافيلخ كراشي يذلا رّمعم يحي يلع يضابإلا فلؤملا لوقي امك

 هنأ نيبيو ،ةينغ ةيفاقث ةيفلخ مهكالتما ىلإ ةفاضإلاب .تافلؤملا فينصت عوضوم يف أريثك اودهتجا
 لامشو نميلاو تومرضح و نامعو ةرصبلا لثم مالسإلا دالب نم ريثكلا يف نويضابإ ءاملع كانه ناك

 ".نيفلؤملا ءامسأب ةلوطم ةحئال مدقيو رصمو ةريزجلا بونجو ماشلاو قارعلاو زاجحلاو ايقيرفإ

 اهارجأ يتلا تاساردلا رابتعالا نيعب تالاقملا بانك ضعب ذخأ مدع نم رمعم وكشيو

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع يرعشألا نأ نم مغرلا ىلع هنإ لوقيو "نورصاعملا نويضابإلا
 نييضابإلا نيفلؤملا لاوقأل ًالاب قلي مل وهف يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو يرجهلا ثلاثلا

 ث“٨"ناويدلا باتك (93١710ر ديز نب رباج ةقرفلا يسسؤم دحأ فلأ دقل .هوقبس نيذلاوأ هورصاع نيذلا

 عيبرلا يضابإلا فلؤملا نأ امك".يسابعلا دهعلا يف عاض هنأ الإ ،ةقرفلا راكفأ هيف حرشي يذلا

 يف عجرمك مدختسي باتكلا اذه لازي امو ٠"".نرقلا سفن يف هحيحص فلآ )791١175( بيبح نب

 .يراخبلاو ملسم يحيحص نم ةميق ىلعأ حيحصلا اذه نويضابإلا ربتعيو .ةيضابإلا لبق نم ثيدحلا
 .هيف ةدراولا تامولعملاو رثألا اذه نييضابإللا ريغ نيثحابلا لهاجت نم رمعم ىيحي يلع وكشيو

 ةينسلا رداصملا لبق نم جراوخلا عورف نم عرف اهنأ ىلع ةيضابإلا فينصت ناك دقل

 مت دقو ،ةقرفلاب صاخلا ثحبلا نود الئاح جراوخلا لالخ نم ةيضابإلا حرشو ،ةيعيشلاو
 ةممعملا تاحاضيإلا ببسبو ٠""اهب قلعتي امو ةقرفلا تشممُمو ،جراوخلا عوضوم ىلع زيكرتلا
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 .ةيضابإلا رداصملل ةجاحلاب ساسحإلا دلوتي مل

 :يلاتلا درون ،داوم يف ةيضابإلا رداصملا صقنب قلعتي امب ةحورطملا بابسألا عمجن نأ اندرأ اذإ ٢

 .مهب صاخلا مهخيرات ةباتك يف يفاكلا دهجلا ةيضابإلا لذبي مل .1

 ادبم قفاوي امب اهروطت تعبات امك ؛تاطوغضلل ةجيتن ةيرسب اهتاطاشنب ةقرفلا مايق
 .ةيرسلا

 ةكيرش ةيضابإلا رداصم لعج جراوخلا عورف نم عرف اهنأ ىلع ةيضابإلا ةقرفلا لوانت .3
 ِ .جراوخلا ههجاوي يذلا هركلا يف

 ةعجارم ىلإ ةجاحلا مدع دلو ميمعتلا لالخ نم ةقرفلا لوصأ حرش قيرط ىلإ هجوتلا .4

 .ةقرفلا ىلع فرعتلا ىف ةيضابإلا رداصملا

 .دعب اميف اهتيامحل ةيضابإلا تالواحم راطإ يف ةأبخملا تافنصملا عايض .5
 “.اهوهجاو ىتلا ةيعامتجالا لقالقلاو بورحلاو تارجهلا ةجيتن تافنصملا فلت .6

 ةداع ةفلؤملا لحنلاو للملا بتك ىلع قرفلا لوصأ اوحرش نيذلا باتكلا دمتعا دقل

 مهيواكش نم مسق يف نييضابإلا عم قفتن .عساتلا/ثلاثلا نرقلا يف ةنسلا لهأ لبق نم

 نييضابإلا ريغ نيثحابلا نإ لوقلا نكمي نكلو ،ةيضابإلل نيفلاخملا باتكلا زايحناب ةقلعتملا

 لوقلا نكمي الو“"نويضابإ نوثحاب اهبتك يتلا بتكلا كلت نم رثكأ ،ةيضابإلا حرشت أبتك اوبتك
 ةيساسألا ةياغلاو فدهلا نأل .لماك لكشب ةيعوضوم بتكلا كلت ىف ةمدقملا تامولعملا نأب
 “.":مالسإلا نع عافدلاو ةنسلا لهأل ةفلاخملا نايدألاو قرفلا دقن" ناك بتكلا هذه نم

 اد

 بهاذملا خيراتو - خيراتلا يف نيثحابلا نم ريثكلا ةردقم مدع نأب ديفي رمعم ىيحي يلع

 نيخرؤملا ءالؤه تلعج ،ىلوألا ةجردلا نم ةيضابإلا عجارملا ىلإ لوصولا - صوصخلاب

 تافلؤملا هذه نأ رمعم ىريو .ةينسلاو ةيعيشلا رداصملا لالخ نم ةيضابإلا فيصوت ىلإ نوؤجلي

 بهاذملا خيرات باتك زيحت نإ ةقيقحلا يفو "".ةيضابإلا ىلع ةارتفملا ةبذاكلا تامولعملاب ةئيلم
 نيح يف ،دودحلا دعبأ ىلإ يعوضوم هنأ ىلع افلؤم ام ةقرف ميقت دقو سيبسن رمأ مهتيعوضومو

 .هتاباتك يف زيحتم هنأ ىرخأ ةقرف ىرت
 يف فاك ًدح ىلإ لصت مل اهنأ مغر يلوقلا ريظنتلا ةوقو ةيمهأ تكردأ ةيضابإلا تناك

 ايفارغج يف اهب فيرعتلاو مهتقرف رشن اونمض دقو .يتلا قرفلا سأر ىلع ،تافلؤملا فينصت
 جحلاو ةراجتلا تايلاعفو ،"ملعلا ةلمح" ب ىمسملا ميلعتلاو ةياعدلا ميظنت لالخ نم ةعساو

 مهفده ىلإ لوصولا يف لئاوألا نييضابإلا حاجن ىدأ امبرو .ةلثامملا تاطاشنلا نم اهريغو

 .ةباتكلا عوضومل مهلامهإ ىلإ ةيلوقلا ةياعدلا لالخ نم يلوالا
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 ةريزج هبش بونجو .ابرغ نادوسلاو رابجنزو ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلا ترشتنا دقو
 بعصلا نم ودبي اذل طسوألا قرشلاو ىندألا قرشلا يف لودلا نم ريثكلا يفو ،ابونج برعلا

 نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةعساولا ايفارغجلا هذه لك يف اهيمانت دعب يف ةيضابإلا اهتفلأ يتلا بتكلا دصر
 ةيضابإلا ةلماعم تناك دقف ؛تافلؤملا هذه دصر مامأ ديحولا قئاعلا نكت مل ةدتمملا ايفارغجلا

 اذه ةرارم خيراتلا ربع ةيضابإلا تقاذ دقو .ادج ارثؤم الماع جراوخلا عورف نم عرف اهنأ ىلع

 يلاتلابو \ةعامجلاو ةنسلا لهأ فلاخت ةقرف اهنأ ىلع اهفينصتو اهريفكت مت هنإ ىتح ‘فينصتلا

 .ارذعتم ارمأ مهتافلؤم ىلع مهظافح ناك

 ةيضابإلا خيراتب ةقلعتملا تافلؤملا لوصو رذعت اهركذ انفلسأ يتلا بابسألل ةجيتنو

 .ةيضابإلل ةفلاخملا ةيعيشلاو ةينسلا رداصملا ىلع ادامتعا ةيضابإلا حرش ممت مث نمو .انيديأ ىلإ

 هلالظب ىمر ةميدقلا ةينسلا بهاذملا خيرات عجارم يف دوجوملا صقنلا نإ لوقلا نكمي الامجإو

 .اضيأ خيراتلا بتك ىلع

 نييضابإلا نيفلؤملا نإ لوقلا اننكمي ‘تامولعم نم ميدنلا نبا همدق ام ىلع ادامتعا

 ةقلعتملا ةينيدلاو ةيسايسلا عيضاوملاب ًامامتها اودبأ ىرخألا ةمكحملا عورفل نيبستنملا نيفلؤملاو

 هذه تناكو ".اليلق ناك نإو عيضاوملا هذه لوانتت يتلا بتكلا نم اددع اوفلأو ،ةلحرملا كلتب

 .لحنلاو للملا بتك ىوتسم ىلإ انموي ىلإ اهلوصو رذعتو ‘تالاقم لكش ىلع تاباتكلا

 ةريخألا ةنوآلا يف نامع ةموكح لبق نم تابتكملا يف ةدوجوملا ةيضابإلا رداصملا رشنو

 دمحم ضوعو رمعم ىيحي يلع نم لكل ،ةرصاعملا تافلؤملا ةعابطب ةلودلا مايقف .نئمطم روطت
 نأ امك ،ةرصاعملا نامع ةيضابإل انمهف ةيحان نمو ،ةريبك ةيمهأ هل زوبد يلع دمحمو تافيلخ

 مهفل ةيمارلا دوهجلا راطإ يف يليلخلا دمحأ نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا اهفلأ يتلا تافلؤملا

 ةيضابإلاو ةينسلا رداصملا حرش ديفملا نم هنأ ىرن ".نيثحابلا رظتنت ةيضابإلل ةيركفلا ةهبجلا
 .ةدحاو ةقتوب يف ةيضابإلا ةقرفب ةقلعتملا

 ال .نامع يف ةرصاعملا ةيضابإلا مهف يف ةريبك ةيمهأ اهل اثيدح ةبوتكملا رداصملا نإ
 .ةيادبلا يف تناك يتلا ةينيدلاو ةيسايسلا اهتينب ىلع ظفاحت نأ ةيسايس وأ ةينيد ةكرح يأل نكمي

 يفو .ةفلتخم تاعراست تاكرحلا هذهل ةيفاقثلاو ةيسايسلا فورظلا بسكت نمزلا رورم عمو

 نورصاعملا نويضابإللا مهفي فيك ،ىرخأ ةرابعب وأ ؟مويلا ةيضابإلا عقاو وه ام راطإلا اذه
 .ةثيدحلا رداصملا ىف اهودجت نأ نكمي اهتاليثمو ةلئسألا هذه ىلع تاباجإلا نإ .؟ةيضابإلا

 .ةينامعلا ةلودلا اهرشنت يتلا رداصملل ًاصاخ امامتها يلون اننأ انه فيضن نأ ديرنو
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 نامع ةيضابإو :ةماع ةيضابإلا ةيواز نم ةيضابإلاو ةينسلا عجارملا مييقت ىلإ لقتنن نأ لبقو
 دقل“"}يلالغيف يحور مهدأ هبتك يذلا "اهؤارآ و ةيضابإلا داليم" باتك دنع فقوتن نأ ديرن .ةصاخ

 نوكتيو .رشابم لكشب ةيضابإلا عوضوم لوانت راطإ يف اندلب يف ديحولاو لوألا باتكلا اذه ناك
 لبقو . اهءارآ و اهراكفأ ىناثلا حرشي اميف .ةيضابإلا داليم لوألا لوانتي .نيمسق نرم باتكلا اذه

 .؟؛اهرداصم ضعب نع تامولعم مدقي هنإف ةيضابإلا داليم نع ثيدحلا ىلإ بتاكلا لقتني نآ

 ميهاربإ نب مساق يبأ يرئازجلا ملاعلل "ةاقتنملا رهاوجلا" باتك عجارملا هذه نمض نرم ناكو

 قيزر نب ليلسل "ةداسلا ةريس ىف نيبملا حتفلا" باتكو ؛ىخامشلل "ريسلاو .4+42+81١1()ر يداربلا

 باتكو ،ينالجراولل ناهربلاو ليلدلا باتكو ،يتاهلقلل نايبلاو فشكلا باتكو 1854١274.

 ةلصفملا تامولعملا هذه درس دعبو .(1395١1940ر ينورابلا ناميلسل ةيضابإلا خيرات رصتخم

 رصتخا لخدملا ىفو .ةرشعلا اهددع قوفي ىضابإ فلؤمل بتك ةلسلس فاضأ .رداصملاب ةقلعتملا

 ةيفلخلا لوألا مسقلا يف حرش مث ."بهاذملا داليم يف ةرثؤملا ةيدقعلاو ةيسايسلا بابسألا"

 موهفم لوألا ءزجلا يف مدق :نيأزج ىلإ يناثلا مسقلا مسق مث .ةيضابإلا روهظل ةببسملا ةيخيراتلا

 بكترمو .هللا ةيؤرو ةمامإلا عيضاومل هصصخ دقف يناثلا ءزجلا امأ ".ةيضابإلا ةلودلا

 .ةيدقعلا ءارآلا ناونع تحت .ةريبكلا

 ةيضابإلا ريغ عجارملا ؛«

 : خيراتلا بتك . 1

 نع تثدحت 6‘بتك ةدع فلؤم وهو :(774/157)يدزألا ىيحي نب طول فنخم وبأ .

 تدتما اراثآ كرتو مالسإلل لوألا رصعلا يف تثدح يتلا ةيسايسلاو ةينيدلا ثادحالا

 لمجلا باتكو ‘قارعلا حوتف باتكو "ةقرازألا ثيدح باتك لثم .يلاحلا انموي ىلإ
 بيبش باتكو ،يجراخلا لالب باتكو .جراوخلاو ناورهنلا باتكو ‘نيفص باتكو
 ناسارخ رابخأ امأ لقن ىلوت اهسفنب قارعلا رابخأ .جراخلا كاحضلا باتكو يجراخلا

 ".يدقاولا نع اهلقنف زاجحلا رابخأو "ينئادملا لالخ نم اهلقنف سراف دالبو دنهلاو

 قرطتت يتلا عجارملا نم وهو :(854/240) طايخ نب ةفيلخل ‘طايخ نب ةفيلخ خيرات .ب

 نب ليعامسإ تاياور ىلع فلؤملا دمتعيو .تومرضحو نميلا يف نييضابإلا ةروث ىلإ
 يطعيو ".ثادحألا رصاع يذلا دلاخ نب يجنز نايعلا دهاش نع اهلقني يتلا قاحسإ

."ريرج نب بهوو ينئادملا هاور ام لقنيو .اهقرفو جراوخلا نع ةرصتخم ةحمل
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 ناورهنلا لهأ لمح دقو .هب نوقثي ال نيثدحملا نأ ىلإ ةفاضإ ؤيعيش هنإ لاق نم كانهو

 .ميكحتلا ثادحأ نع ةلماك ةيلوؤسملا

 اهنم ،ةدع تالاجم يف تاباتك ينئادملل :(0(85؛235ر ينئادملا دمحم نب ىلع نسحلا وبآ .ت

 .هقفلاو ايفارغجلاو بدألاو ،نيدشارلا ءافلخلاو .يلوسرلا ةايح لمشي امو خيراتلا

 تاباتك هلو }ةرصبلا يف تثدح يتلا ثادحألا لوح ةعساو تامولعم هتاباتك ردصمو

 .لمجلا باتكو ناورهنلا باتكو جراوخلا باتك اهنم مهقرف لكشتو جراوخلا لوح

 اضقانت ذَجَو نإ ينئادملا تاياور حجري يروذاليبلا ناكو ة".يروذاليبلا هنع لقن دقلو

 ".نيرخآلا تاياور يف

 :(892/279) يروزاليبلا رباج نب يحي نب دمحأ رفعج يبأل ‘فارشألا باسنأ باتك .ث

 نأل ،ةنسلا لهأ بتك يقاب نم ةقث رثكأ يروذاليبلا تافلؤم نأ نويضابإلا ربتعيو

 ىلإ يرث هنأ ىرخألا بتكلا تازيمم نمو .ةيعوضومب ثادحألا عم ىطاعت يروذاليبلا
 نييضابإلا نيدئاقلا ةروث لوح ةلصفم تامولعم انل مدقت ثيح .تامولعملاب ريبك دح

 نميلا و زاجحلا ةقطنم يف قحلا بلاط نب ىيحي نب هللا دبعو يراشلا ةزمح يبأ
 نييومألا ءافلخلاو يناثلا ناورم يومألا ةفيلخلا ةهجاوم يف كلذو ‘تومرضحو

 أرقي نمو .ينئادملا نع قحلا بلاطب ةقلعتملا تامولعملا يروذاليبلا لقنيو .نيرخآلا

 ".هتياهن ىلإ هتيادب نم ثدحلا لخاد يف هسفن دجي هبتك

 خيرات لوح ةريثك تامولعم "يروزاليبلل" باتكلا اذه ضرعيو :نادلبلا حوتف باتك .ج

 ةيضابإلا تاطاشنلا نع ةيفاك تامولعم يطعي ال هنأ الإ ؤ©برغملاو قرشملا يف ةيضابإلا

 يررزاليبلا نأ وهو لبق نم كلذ ببس انركذ دقلو .ةرصبلا يف يأ اهتاشن نطوم يف
 كلت اومكحو ةقرافألا نم ربربلا عم اوقفتا نيذلا جراوخلا مهنأب نييضابإلا فرعي

 ‘“١٠.ةقطنملا

 ثفنخم يبأ تاياور ىلع ًادامتعا :(922/310) يربطلل ،كولملاو لسرلا خيرات باتك .ح

 قرفلاب ةقلعتملا ثداوحلا ركذيو ،مهتياهن ىتح جراوخلا ةأشن هباتك يف يربطلا ركذي
 نييضابإللا ةروث ثادحأ ريثك نب بعصم نع لقنيو .هباتك يف نكامأ ةدع يف ةيجراخلا

 ةرصتخم لوألا تاياور نأ دجن يروزاليبلاب يربطلا ةنراقم دنعو ،نميلاو زاجحلا يف
 . ريثألا نباو ريثك نبا لاثمأ هدعب نم نوخرؤملا هنع لقن دقلو .ةصقانو

 .تالاقملاو طسوألا ،نامزلا رابخأ "بهلا جورم هبتك يف دجن :(957/346) يدوعسملا .خ
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 جورم هباتك يف اهركذ يتلا كلت هيدل تاياورلا مهأو .جراوخلا لوح ةريثك تامولعم

 .بحذلا

 ميركلا دبع نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ ريثألا نبال .خيراتلا يف لماكلا باتك .د

 ركذب ادبو . جراوخلل هباتك نم ثلاثلا دلجملا يثلث صصخ ثيح :(1322.63ا)ر

 يبسارلا بهو نب هللا دبعل جراوخلا ةعيب نع ثدحت امدنع ةرصبلا يف جراوخلا

 ركذي امكو .ميكحتلا ةثداحو نيفص برح ثادحأ ىلإ دوعي اهركذ ىتحو 83638. “٠

 ثيدحلا نع ةضافتساب ثدحتيو ء““.نيثييلعو .(656/36) نامثع يف جراوخلا يأر

 .مئانغلا عيزوت ةثداح يف درو يذلا '”(نيقراملا ثيدح) ب فورعملا

 باتكلا ركذي امنيب ،قرزألا نب عفانل ركذلا يف ةيولوألا ءاطعإ باتكلا يف ظحاليو

 الو '`.جراوخلا ماسقنا نع ثدحتي يذلا مسقلا يف رصتخم لكشب ضابإ نب هللا دبع

 لماكلا باتك يف ضابإ نب هللا دبعل ةبوسنملا ةيضابإلا ةأشن نع ةيفاك تامولعم دجوت

 .ميمعتلا بولسأب جراوخلا نع اوثدحت نمم نيخرؤملا نم ريثك لثم هلثمو .دزبملل
 هنأ الإ ةلدتعملا ةمكحملا ةيمست ةرصبلا ةمكحم ىلع انايحأ قلطأ هنأ نم مغرلا ىلعو

 "''. ةحيحصلا ةيمستلا قالطإ يف نويضابإلا باتكلا هانمتي يذلا ىوتسملا ىلإ قزي مل

 :(1372/774ر)رمع نب ليعامسإ ىدفلا وبآ نيدلا دامع ،ريثك نبال .ةياهنلاو ةيادبلا باتك .ذ

 لكشب مهدنع تاماسقنالا ركذل ةيولوأ يطعي ال مهقرفو جراوخلا بتاكلا ركذي امدنع

 (هلل الإ مكحلا نإر) لوألا مويلا ذنم اولاق نم مه جراوخلا نأ ًاممعم ركذيو فاك

 قحب جراوخلا ظفل ركذي مل (661/40) هنأيلع انديس نأ نم مغرلا ىلعو ،نيفص يف
 ظفلب مهركذي ريثك نبا نأ الإ مهنيبو هنيب ترج يتلا تاراوحلا عيمج يف ةمكحملا

 .يحالطصا هيبشتك نيفص ذنم جراوخلا

 فهكلا ةروس يف نيروكذملا صاخشألا نأ ربتعا نيح حضاو لكشب هزيحت رهظ دقو
 .جراوخلا نع ثدحتت اهنأ يعدي يتلا ثيداحألل امسق صصخ دقلو ".جراوخلا مه

 نع لقن دقف كلذ بناجبو .ةيصخشلا هءارآ ركذي ناك ثيداحألا هذه ةحصل هريدقت ءانثأو

 .يرهزلاو يميمتلا رمع نب فيس نعو ريرج نباو فنحم يبأ نعو ،يقهيبلل لئالدلا باتك

 :تالاقملا .2

  

 نع ثدحتي باتكلا اذه نأ "ريثك نبا ركذي :(822/207) يدع نب مثيهل .جراوخلا باتك .ا
 .ةيضابإلا نع ركذي وهف يلاتلابو ديج وحن ىلع قرف ىلإ مهباستناو مهئارآ و جراوخلا
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 ‘“.انلصي مل باتكلا اذه نآ ألإ

 يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأل .نيلصملا ةفالخ يف نييمالسإلا تالاقم باتك

 لئاوألا باتكلا نم ريثكل ايديلقت اعجرم حبصأ دقف باتكلا اذه ةرهشلو :(935/324ر

 مهبتك يف باتكلا لقن دقلو .ةيمالسإلا بهاذملا يف اوثحبو بتاكلا دعب اوتأ نيذلا

 .اتطاخ مأ احيحص ناكأ ءاوس .ابيرقت ايفرح ًالقن هباتك يف يرعشألا هركذ ام ةبقاعتملا

 ىلإ كلذ دوعيو .ةقثلا نم ةريبك ةجردب يرعشألا نع ًالقن "يناتسرهشلاو ""‘يدادغبلاف
 نيذلا نوفلؤملاو .يبهذملا بصعتلا نع أديعب هنوكو .ةيملعلا يرعشألا ةيدايحب مهتقث

 ال هنأ الإ“".ةيملعلا هتيقادصمو هتيدايح اوركذ هبتك نم وأ يرعشألا صخش نم اودافتسا

 ةيجراخلا قرفلا بسن هنأ مغرف “"ءةجردلا سفنب هب نوقثي نييضابإلا نأب لوقلا نكمي
 لقني ملو ،اهسسؤم مسا ركذ نود اهنع ثدحت ةيضابإلا ركذ نيح هنأ الإ .اهيسسؤم ىلإ
 مدع ناب لوقلا نكمي ةلصحملا يفو .يداقتعا وأ يسايس يأر يأ ضابإ نبا هللا دبع نع

 .اهنع هثيدح يف هنم فعض ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةيضابإلا ةبسن

 ةيضابإلا نآ دجن "جراوخلا قرف نيب شاقنلاو فالخلا عضاوم ىلإ رظنلابو

 اهتزيمو ،جراوخلا قرف اهب تغبطصا يتلا يسايسلاو ينيدلا فالخلا عضاوم نع ةديعب
 “".ةيمالكلاو ةيهقفلا تافالخلا

 رايتخا يف ةيسايسلا ةلكشملا ىلإ نيملسملا نيب لوألا فالخلا يرعشألا عجري

 يأ اهيف نكي مل (656/35رنن نامثع لتقم تقبس يتلا ةلحرملا نأ ركذيو إةفيلخلا
 يبأ نب يلع راصنأ نم ًاضعب نأ جراوخلا ةأشن نع هثيدح دنعو .نيملسملا نيب فالخ

 ،نيفص ةكرعم يف يلع نع امكح يرعشألا ىسوم يبأ رايتخا ىلع (661/40ر نبلاط

 ريفكت يف اوكرتشا ،_ةيدجنلا ىدع_ "جراوخلا عيمج نأ ركذيو .جراوخلاب مهامسو
 .مهنع ةجتانلا قرفلاو جراوخلا قرف عيمج راكفأ يرعشألا ركذيو "".دنيلع انديس

 .ردصملا ديدحت نود نكلو

 "ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا" هباتك لخدم يف رمعم يضابإلا بتاكلا ركذيو
 :ةيلاتلا رومألا يف يرعشألا دقتني اضيأ هيفو ،ةينسلا عجارملل ادقن

 ءاثعشلا وبأ ةيضابإالل يقيقحلا سسؤملا هركذ مدعو ،جراوخلا نم ةيضابإلا هرابتعا

 تامولعم مهنع هركذو ،جراوخلا قرف فينصت يف هأطخو 714/96-715(5) ديز نب رباج

 ”".مهتقيقحب لهجلاب يرعشألا مهتي وهف اذه لجألو .ةيلايخ
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 اهارتفا ىرخأ ةيضابإو .ةيقيقح ةيضابإ ةمث هنإف رمعم يضابإلا بتاكلا بسحبو
 ةيضابإلا امنيب ؤيرعشألا بتك يف دوجو اهل سيل ةيقيقحلا ةيضابإلا .035 324 يرعشألا

 نإف بتاكلا بسحبو ".ةقيقحلا يف دوجو اهل سيل هبتك يف ريخألا اهنع ثدحتي يتلا
 مجارتلا بتك يف ةيضابإلا نع تركذ يتلا تامولعملا رابتعالا نيعب ذخأي مل يرعشألا

 مل هنإ لب .هرصع يف ىرخألا بتكلا نم كلذ لثمو قوقحلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ريسلاو
 .ةيضابإلا لوح تاياورو صصق نم هركذ امل ردصم ىأ ركذ ءانع هسفن فلكي

 عوضوم يف صاخشألا ضعب ءامسأ هركذ نع ادع "يرعشألا نأ رمعم فيضيو

 ناك دقلو .ةيضابإلاب ةيخيرات ةيصخش يأ ةقالع تبثي مل هنإف ؤجراوخلا قرف ليكشت
 يف ءانثتسالاو ريغصتلا بولسا راتخاف .هقفاوي ام بتكو هرصع يف يسايسلا جازملاب ارثأتم

 مهءارآ و مهراكفأ حضوت يتلا بتكلا نم ريثكلا نييضابإلا فيلأت نم مغرلا ىلعو .هحرش

 ءاغوغلا ب نييضابإلا روص يرعشألا نأ الإ اذه انموي ىتحو يناثلا يرجهلا نرقلا ذنم

 نع نيدعاقلا يأ ،ةدغعقلا) ب مُهؤَمسأو ،لاتتقالا يبحم نم اوسيل نييضابإلا نألو .ةلهجلا

 دقلف هلك اذه نم مغرلابو ،ةلودلا هجو يف فيسلا اوعفري مل مهنأ ىلإ ةفاضإ .(لاتقلا

 ةيهاركلا هذهبو .مهب سانلا هزكيل قرط عاطقو ءامد وكاقسو ةانج مهنأب يرعشألا مهفزع

 نيب مكحي و نازيملا ىلع فقي اكلم هسفن يرعشألا بصن دقلو .مهنع سانلا دعتبا

 .ةيورخألا ماكحألا نم اهريغو ،لالضلا لهأ نم كلذو رانلا يف كاذو ،جان اذه ،سانلا

 ».ةلالضلاب اقحال مهمهتا مث ،رمألا ئداب نيدلا نم مهجرخت الاوقأ نييضابإلل دنسأو

 نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم نيسحلا يبأل عدبلاو ىوهلا لهأ ىلع دلاو هيبنتلا باتك .
 ال يتلا ةقرفلاب جراوخلا فصيو ،‘يرعشألا نع لقني وهو :(987/377) يعفاشلا يطلملا

 هنأ هدجن امك .ركفلاو يأرلا يف اهعم قفتي ال نم قحب باهرإو فنع نم هتبكترا امل محرت

 راكفألل هفصو قباطتيو ةفلتخم ةقرف هنأ ىلع جراوخلا هب تيمس ىمسم لك نع ثدحتي

 ““.مهقح يف يرعشألا هركذ ام عم جراوخلاو نييضابإلل ةينيدلا ءارآلاو ةيسايسلا

 دقلو :(1037/429) يدادغبلا رهاط نب رداقلا دبع روصنم ىبأل 6قرفلا نيب قرقلا باتك .

 جراوخلا برقأ اهنأب اهفصوو ةيضابإلا هيف ركذو ‘نرقب يرعشألا دعب اذه هباتك بتك
 يلع ىريو 0ةة".ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم اوسيل مهنأ ىلع مهفنص هنأ الإ شةنسلا لهأ ىلإ
 .ةيضابإلا نع يدادغبلا رظن ةهجو فرعن يكل يفكت باتكلا ةمدقم ةءارق نأ رمعم ىيحي
 رعشيس قرفلا نيب قرفلا هباتك يف يدادغبلا ةمدقم أرقي نم نأ دكؤملا نم":لوقيو ""
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 زهجم براحم ةهجاوم يف برحلا ىلإ عوفدم هنأ رعشيس امك ؤسورض برح يف هنآ
 ثيح نم اديج الاثم ربتعي يدادغبلا باتك نإف رمعم بسحبو ."داتعلاو ةدعلا عيمجب

 يف يدادغبلا مسقيو .ةنسلا لهأ ةديقع نع عفادت يتلا تالاقملا بتك يف ةيعوضوملا

 مه نم يناثلاو "مالسإلا ةرئاد جراخ مه نم لوألا مسقلا ماسقأ ةثالث ىلإ سانلا هباتك

 ةنجلا لهأب مهفصو نم ثلاثلا مسقلاو 6َ“مهتافارحنا نع هباتك يف ثدحتيو ةلالضلا ىلع

 :بحاصلا ةلوهجم رعشلا نم تايبأب بتاكلا اذه رمعم فرعي كلذلو .ةنسلا لهأ نم

 امئاد مزمه يف تحصل امئاق ةنجلا باب ىلع تنك ول
 """امناغم نانجلا باوبأ مكل تحت اومكيلع هللا مالس نأ

 نود ةيضابإلا فيرعت يف هعبتا يذلا يدادغبلا جهنم يضابإلا بتاكلا دقتنيو
 ىلع دمتعا يدادغبلا نإف كلذ نم سكعلا ىلع لب 6مهبتكو مهعجارم ىلإ ةدوعلا

 ىتح يرعشألا بتك نم ةسبتقملا تامولعملا اهنمو ،ةيضابإلل ةضراعملا عجارملا
 ضعب رييغت درجمب ىفتكا نايحألا ضعب يفو ،ايفرح يرعشألا هبتك ام انايحأ لقن هنإ
 نييضابإللا يدادغبلا فرعيو فا».هسفن يرعشألل ةراشإ يأ نود اذه لكو ‘تاملكلا

 .ةيدقعلا مهراكفأو ةيضابإلا قرفلا ركذي كلذ دعبو اضابإ نب هللا دبع عابتأ مهنأ ىلع
 ةلاتحملا ةسايسلا ىلإ ةنسلا لهأ ةرئاد جراخ ةيضابإلل يدادغبلا عضو رمعم عجريو

 ".اهيلإ دنتسا يتلا ةفسعتملا عجارملاو

 ربتعي :(1063/456) مزح نب يلع دمحم يبأل لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا باتك

 ةقرف ،هباتك يف ركذ دقو بهاذملا خيرات يف اوبتك نيذلا نيفلؤملا ىمادق نم مزح نبا

 هراكفأ لقنو ديزي يلصألا همساو ةسينأ نبا ديرفب اهنع ثيدحلا يف ركذو ،ةيضابإلا

 ثنويضابإلا مهيف نمب عيمجلا اهدقتني يتلاو ةيضابإلا يأر اهنأ ىلع .ةوبنلاب ةقلعتملا
 ءارآلا بتاكلا ركذي امك .كلذ مهنع لقن نيذلا مه نم ركذل ةجاحلا هراهظإ نود كلذو

 يذلاو دودحلاو ةبوتلاو انزلا لئاسم يف يضابإلا ثراح ةيثراحلا سسؤمل ةيهقفلا

 .عجرم يأ ركذ نودبو ،ةيضابإلا قرف نم ةنسلا باتك هربتعي

 تاداقتنا دهش دقف اذلو ،ةيضابإلا عجارملا يف رظنلا نود هءارآ بتاكلا ضرعيو

 ركذي مل هنأ الإ سلدنألل ةيديشرلا ةيضابإلا ةلودلا مكح نم هرصنع برق مغرو .هتاباتكل
 بتكلا يف رظنلا مزح نبا ةعاطتساب ناك هنإ نويضابإللا باتكلا لوقيو .ةمولعم يأ اهنع

 .ءارآلا هذهل مهقيبطت ةيفيك ىلإ لوصولاو هرصع يف ةدوجوم تناك يتلا ةيضابإلا ةيهقفلا
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 اضرداصم ذم ةيضابإلا هب > ..

 “”. ةيضابإلا ىلع ةقناح ىرخأ قرف اهيذغت ىتلا بضغلا جاومأ ىلإ ليملا راتخا هنأ ريغ

 نإ" :لوقي ،ةيضابإلل نيبوسنملا نيفلختملا صاخشألا نع مزح نبا ثيدح يفو

 روثلاو زعاملا بيضق لكأو باتكلا لهأ ماعط لكأ نومرحي نييضابإلا نم اسانأ انراوجب

 كلذلو ،ةيضابإلا كرتو ةبلاعثلا ءارآب لبق ضابإ نب هللا دبع نإ مزح نبا لوقيو ."شبكلاو

 هللا دبع صخش نع نييضابإلا تلأس امدنع" :فيضيو .هلوح نم هباحصأ ضفنا دقف

 صاخشألاف "."هنوفرعي ال مهتدجو مهبهذمو مهئاملع رابك نم وه يذلاو ضابإ نب
 نودقتنم صاخشأ مه ةيضابإلا ناونع تحت مهنع ثدحت امدنع مزح نا مهركذ نيذلا

 .اديدش ادقن ةيضابإلا اهدقتني ةفرحنملا مهراكفأ نأ امك امهسفنأ نييضابإلا نم ةدشب

 عاطتسا :(1152/548,ر يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحمل لحنلاو للملا باتك ح

 نم تابارطضالا ةريثك ةرتف يهو يرجهلا سداسلا رصعلا ىف شاع يذلا .ىناتسرهشلا

 ىلإ جراوخلا ،يناتسرهشلا مسقي و .أدج ازاتمم باتك فّصي نأ .يمالسإلا ملاعلا خيرات

 قرف ثالث ةيضابإلل بسنيو .اهنم ةعباسلا ةبترملا يف ةيضابإلا عضيو ةيعرف قرف ةينامث
 ضابإ نبا هللا دبع ةيضابإلا سسؤم نإ لوقيو .ةيديزيلاو ،ةيثراحلاو ،ةيصفحلا :ىه ةيعرف

 ناورم نب كلملا دبع نمز شاع ضابإ نبا نأ نيح يف دمحم نب ناورم نمز يف شاع

 صاخ فيرعت نم الدبو هنإف جراوخلا قرف نم ةيضابالا هرابتعالو .(685- 683/86- 65ر

 نع القن ةيضابإلا ءارآ درسي ،ةيسايسلاو ةينيدلا مهراكفأو مهءارآ لمشي ةيضابإلاب

 ىسيباركلا نيسح ىلإ ةيضابإلا ة ةقرف نع هركذ ام عجريو 3 .يبعكلا

 اضيأ ركذي هنإف إمهجورخو نييضابإلا ةداق نع يناتسرهشلا هركذ ام بناجبو

 دافتسا يتلا عجارملا ءامسأ ركذي مل هنأ عمو )86 .مهر راكفأ نع ةديفمو ةميق تامولعم

 نم يرعشألاو قارولا قاحسإ وبأو يدنوارلا ىيحي ىحي نب دمحمو يبعكلا نأ الإ اهنم

 .حجنأ ناك ىناتسرهشلا نإ لوقلا نكمي اذلف ‘ؤ”.هباتك ىف مهءامسا ركذ نيذلا نيفلؤملا

 .يرعشألاب ةنراقم ليصأتلاو رداصملا نايب ةيحان نم

 باوبأ ةعبس نم باتكلا نوكتي :تافيلخ دمحم ضوعل .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن باتك .خ

 بتكلا نع باتكلا اذه زيمي امو .ةياغلل ةئيدر انيدي نيب ةدوجوملا هتخسنو ‘لوصف ةعبسو
 عجارملا نايبب هيف بتاكلا مزتلاو ،ةسرهفم شاوح هيفف ؛يملعلا جهنملا عبتا هنأ ىرخألا

 رباجو ضابإ نب هللا دبع يتيصخش ىلع ءوضلا يقليو ةيضابإلا روهظ يف بتاكلا ثحبيو
 ورشتنا يتلا ةيفارغجلا ةعقرلا يف نويضابإلا اهأشنأ يتلا لودلاب فرعيو 711/93(5) ديز نب

 .ةعيشلاو ةنسلا باحكلا ىلإ راشأو ،نييضابإلا باتكلا نم دافتسا هنأ امك .اهيف
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 بتاكلا ركذي :(939/328) هبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع يبأل ،ديرفلا دقعلا باتك .أ

 ةقرازألا نيبو (نيعلاو فاقلا حتفب) ةدعقلاو ةقرازألا نيب ةرصبلا يف ناك يذلا لاتقلا

 نب معفان لئاسر دجن باتكلا يفو .دّرَبَملل لماكلا باتك نم اديفتسم ،نييومألا ءافلخلاو

 ".لماكلا يف ةروكذم يه امك 684/64 ماعلا يف ةمكحملا ماسقنا اهنع جتن يتلا قرزألا

 ةمهم تامولعم يوحي باتك وهو :(967/356) يناهفصألا جرفلا يبأل .يناغألا باتك .ب

 هلقن بلغأ ناكو .مهءارآ و اهتداقو ةيضابإلا ةطشنأ درس ثيح ،ةيضابإلاو جراوخلا نع
 .ينئادملا نع

 ةيضابإلا عجارملا هه

 رصعلل دوعت ةيفاك عجارم دجوت ال هنأ دجنسف ماع لكشب ةيضابإلا عجارملا مييقت اندرأ ول

 ءانثتساب ،ةرجخأتم عجارملا عيمجف ؛اهخيراتو نامع يف ةيضابإلا لكشت نع ثدحتتو لؤألا

 .(786/170) بيبح نبا عيبرلا حيحصو ©ضعبلا مهضعبل نويضابإلا ةداقلا اهبتك ىتلا لئاسرلا

 نب هللا دبعل اهبتك يتلا ضابإ نب هللا دبع لئاسرو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل ةاكزلا باتكو
 ىتلا يراشلا ةزمح يبأ بطخو .(685/683/86/65ر) ناورم نب كلملا دبع ىلإو (586/65) قرزألا

 .(917/99) ناوكذ نب ملاس ةريسو ،ةكم يف اهأرق

 6&بيبح نب عيبرلا بتك نم وأ ةديبع يبأ بتك نم تناكأ ءاوس ،عجارملا هذه نأ مغرو

 لحارملا مهفل ةيفاك تامولعم ىلع يوتحت ال اهنأ الإ شةيضابإلا راكفألا ىلع ايئزج ءوضلا طلست

 .ةيضابإلا دنع يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا لكشتلل تدأ يتلا بابسألاو ةيخيراتلا

 نم ريثكلا الثمف .اهفينصت يف ةيئزج ةبوعص كانهف ،ةيضابإلا عجارملا تايوتحم عونتلو
 .دحاو باتك يف عيضاوملا نم اهريغو خيراتو هقف وأ ةديقعو خيرات ىلع يوتحت بتكلا

 : خيراتلا بتك . 1

 باتكلا اذه ةيمهأ عجرت :(718/717/99) يدزألا ناوكذ نب ملاسل ةيضابإلا ةريسلا باتك .أ

 تقو يف اهيضراعمل ةبسنلاب ةينيدلاو ةيبهذملا ةيحانلا نم ةيضابإلا ةناكم فّرع هنوكل

 سيلو .نيملسملا ةدحوب هتادانم تبثت ةقيثو ملاس دهج نويضابإلا ربتعيو .ادج ركبم
 رصاع هنأ ركذي يخامشلا نأ الإ ناوكذ نب ملاس ةايح لوح تامولعملا نم ريثكلا اندنع

  

 



 اضرداصم ذح ةيضابإلا ب

 ركذيو ؤديز نب رباج عم لئاسرلا لدابتو .(762 /45!1) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعابأ

 ناكو يناثلا يرجهلا نرقلا ةيادبو لوألا يرجهلا نرقلا رخاوأ ىف شاع هنأ ىنيجردلا

 ةعومجملا نمض ناك أملاس نأ ررقي هنإ لب .هتبتك نم ناك لب .ديز نب رباج ذيمالت نم

 رهتشا هنأ الإ ،ةيضابإلا ةريسلا وه باتكلا مسا نأ مغرو .زيزعلا دبع نب رمع تعياب يتلا
 :يلاتلاك عيضاوملا نيوانع ضعب بيترت نكميو .ناوكذ نب ملاس ةريسب

 ةمدقملا .1

 ديحوتلا ىلإ ثيبنلا ةلاسر .2
 سانلا نيب ةاواسملا .3

 هللا باتكب طابترالا ةيمهأ .+

 لسرلاب ءادتقالا .5

 برعلا نم نيكرشملا لاح .6

 سوجملا نم نيكرشملا لاح .7
 باتكلا لهأ .8

 جراوخلا ةالغ لاح .9

 “"“ولتوك دجو ةيضابإلا ةريسلا يف ةئجترملاب صاخلا مسقلا ةيكرتلا ىلإ هتمجرت لالخو
 رصاعو ديز نب رباج لسار ناوكذ نب ملاس نأ ريخألا اذه ركذي ذإ ۔يخامشلا هركذ اميف براضت

 ىريو ".اماع نيسمخ يلاوحب رباج دعب تام يذلا (145/762) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ

 يمعنلا يبيللا بتاكلا نأل كلذو قاستا رثكأ رباج نب ديزل ناوكذ نب ملاس ةرصاعم نأ ولتوك

 اممو .ملاس ىلإ رباج اهبتك ةلاسر اهنمو رباجل دوعت يتلا ةيخيراتلا لئاسرلا ةعومجم كلمي
 ملو 70/689(3) ماعلا دعب جراوخلاب قلعتت يتلا ثادحألا هريس يف ركذي مل املاس نأ هيأر معدي

 ““.ولتوك ريكفت لثم نوركفي " نيثحابلا ضعب نأو ،ةئجرملا ةأشن لوح ةمولعم يأ ركذي

 ناحضوي جراوخلا ةالغل هركذو "مهيضراعم هجو يف نييضابإلا فقوم هريس يف ملاس ركذو
 مهتافرصتو مهراكفأو مامإلا يف جراوخلا يأر نأل كلذو ،ةقرازألا ةقرف ةأشن نمز رصاع هنأ

 هلاصفنا دعب (685/ 65) قرزألا نب عفان اهانبت ءارأ يه امنإ مهيضراعم مامأ مهفقاوم حضوت يتلا

 ‘ة.ةمكحمُملا نع

 ةفيلخ ورمعل أقبط :(763 /762 /145) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ىبأل 5دئاقعلاو هقفلا باتك .ب

 ةيدقعلا ءارآ نع تامولعم هيفو ةيخيرات تامولعم ىلع يوتحي باتكلا اذه نإف ۔ىمانلا

  

   



  

 }.سنوت يف ةبرج ةريزج يف ةدوجوم

 يناليجراولا فلأ :ينالجراولا ركب يبأ نب ىيحي ايركز يبأل ،ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك

 ربتعي ثيح ؛ةريبك ةميق باتكلا اذه نويضابإلا يطعيو .ةيمتسرلا ةلودلا نع باتكلا اذه
 نيذلا نوفلؤملا دافتسا دقلو .ايقيرفإ لامش يف نودوجوملا نويضابإلا هفلأ باتك مدقأ
 باتكلا نم نكامأ ةدع يف رهظيو .يخامشلاو ينيجردلا لثم ،ينالجراولا دعب اوؤاج

 ركذ لالخ نم ىرخألا قارعألا نيب مهتميقو 6مهتيمهأ بتاكلا ركذيو سرفلاب مامتهالا

 ايرثلا يف امجن نيدلا ناك ول) لوقب أدبي يذلا ثيدحلا ركذي ةعبارلا ةقرولا يفف .ثيداحألا
 ث" .صوصخلا اذهب ينالجراولا دهج رهظي ًألاثم اذه ربتعي ثيح [...

 خياشم تاماركو ةيمتسرلا ةلودلا رابخأ يوريو ،ةريفو تامولعم بتاكلا يطعيو

 .ةرصبلا يف ثادحألا نع تامولعملا نم ردقلا سفن يطعي هنأ الإ إمهصصقو ةيضابإلا

 .ةيضابإلا إشنم

 نايحألا ضعب يف ثدحتي هنإف يقيرفآلا لامشلا ةيضابإب بتاكلا مامتها ببسبو
 نأ الإ ثحبلا عوضوم قاطن جراخ اذه نأ نم مغرلا ىلعو .نييمطافلا نع هباتك يف

 نيرصاعملا نيبتاكلا نم لك دوهجو تافلؤملا نم ريثكلا مهل ايقيرفأ لامش يف نييضابإلا

 .كلذ ىلع لاثم ريخ رمعم يحي يلعو شيفطا

 يداربلا شاع :"15 /14 /9 /8 نرقلار يداربلا ميهاربإ نب مساقلا يبال .رهاوجلا باتك

 دي ىلع ىلوألا هسورد ىقلتو سنوت رمد يف دلو ،ةرجهلا نم نماثلا نرقلا فصتنم يف

 ىلإ بتاكلا رجاه كانه نمو .ةيسنوتلا ةبرج ةريزج ىلإ هبسن عجريو ،ةبرج يف ءاقبلا يبأ
 مث نمو 792 /139) يخامشلا رماع نكاس يبأ خيشلا دي ىلع ذملتت ثيح ةسوفن لبج

 يداو عماج يف هسورد يطعي يداربلا ناكو .هذاتسأ ناكم لحو اروهشم املاع حبصأ

 رخاوأ ىتح ترج يتلا ثادحألا مهأ هيف ًاحراش رهاوجلا هباتك بتكو ،ةبرج يف ةبيبز
 ٨"".ةيضابإلا راكفألاو ةديقعلاب هتباتك يف امزتلم "ةيومألا ةلودلا

 ةيننامثع نمز تعقو ىتلا ةنتفلا ثداوح ةصاخو .ةريثك ثداوح باتكلا ركذيو

 ثيحب ،ىلواألا ةمكحملا روهظ لوح ةريثك ارومأ باتكلا ركذي امك ،اهبابسأو (656 /36)
 لئاسر هباتكب يداربلا قحلأ دقلو .ثادحألا هذه يف مهتعانقو نييضابإلا يأر ةيؤر اننكمي
.(685 /683 /86 /65) ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلل اهبتك يتلا ضابإ نب هللا دبع



« 
 اهرداصم ذح ةيضابإلا س

 نييضابإلا مهرظن تاهجوو ةيضابإلا ةديقع مهف يف أريثك ئراقلا لئاسرلا هذه دعاستو
 يداربلا ركذيو .ةنتفلا ثداوحل مهترظن مهف يف اندعاست لقألا ىلعوأ .ثادحأ نم زم اميف

 "'"'هتاقبط يف ينيجردلا مهركذي مل نيذلا نييضابإلا باتكلا ضعب هباتك رخآ

 """“.ةيضابإلا ةديقعلا نع ةمهم تامولعمب

 ثيح نم مهم عجرم وهو :(1522/ 928) يخامشلا ديعس نب دمحأل .ريسلا باتك

 ادبيو ‘يمالسإلا خيراتلا يف ااه اباتك ربتعيو. ةيضابإلا نع اهيوحي يتلا تامولعملا

 تعقو ىتلا ةنتفلا نع ةريثك تامولعم ضرعيو ؛ثثث لوسرلا ةثعب نع ثيدحلاب فلؤملا

 دالب يف نييضابإلاب قلعتت يتلا ثادحألل هركذ امهم هباتك لعجي امو .نيملسملا نيب

 لوصولا نم نكمت هنأ الإ ىلوألا روصعلا يف شعي مل هنأ مغربو .يمالسإلا برغملا
 باتكلا ءالؤه نمو 6"".اهنم دافتساو هلبق اوشاع نيذلا نييضابإلا تافلؤم نم ريثكل
 وبأو .( 873/ 5)0(8/ 260 /190) لحارلا نب بوبحم نايفس وبأ :يخامشلا مهنم دافتسا نيذلا

 نباو ©رامع نبا ايركز وبأو ،يرودغملاو 6(نماثلا/يناثلا نرقلا) ميهاربإ نب حلاص حون

 "'"““.ينايفصلاو يداربلاو .(&ه670) ينيجردلاو 0"'“ه(791 /175) بيبح نب عيبرلاو !مالس

 "تالاقملا باتك يقابك زايحناب بتكي ال نأو هرعاشم طبضي نأ يخاممشلا لواح دقلو

 تاياورلا ىلع ةينسلا تاياورلا ثداوحلا ضعب يف حجرو ٠"""؛ةينسلا عجارملا نم دافتساف

 ةقرشتسملا مامتها يداربلل رهاوجلاو يخامشلل ريسلا اباتك بذج دقو 6"".ةيضابإلا

 همسا ميدق باتك نع القن نيباتكلا نيذه نأ دقتعت .يرييلغاف ايشاف اروال ةروهشملا

 "ه. ,هراصنأ تاياورو ءامدقلا جراوخلا نع ةميق تامولعم ناورهنلا باتك

 /12 نرقلا يوكزألا ديعس نب ناحرسل .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك باتك

 يتاهلقلا باتك هبشي يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع يذلا يوكزألا باتكو :8

 .ديلا طخب ةبوتكملا خسنلا نم ريثكلا هل دجويو ‘تامولعم نم يوحي ام ةيحان نم

 ىف ةدوجوم باتكلا تاطوطخم ىدحإ نإف ليلجلا دبع نب دمحم بسحبو

 كانهو .تاحفصلا ةصقان اهنأ الإ ."3182"مقرلاب ةلجسمو ةينطولا سنوت ةبتكم
 - ت'"مقرب ةلجسمو قشمد يف يرهاظلا ةبتكم يف ةظوفحم باتكلل ىرخأ ةخسن

 سور دي ىلع ةيزيلجنإلا ىلإ تمجرت دقف ايناطيرب يف ةدوجوملا ةخسنلا امأ ,46
 يتطوطخم يف رظنلاب هنإ تافيلخ يسيقلا بساح ديجملا دبع لوقيو """. ح. 1٦055

 تحت هققح ام رشنو ،نامع خيراتب ةقلعتملا تاحفصلا ققحي نأ عاطتسا ايناطيربو قشمد

 "٨"».ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا ناونع

 هباتك متخو

 



 ديضصمت

 هقفلا بتك .2

 وبآ ذخأ :( /763/ 762/ 145ر ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل ،ةاكزلا يف ةديبع يبأ ةلاسر .أ

 ةرصبلا يف دلو دقو نيزروق وه يسرافلا همسا نإ لاقيو 112ر .هتنبا مسا نم هتينك ةديبع

 ةيملعلا هتايح يف ذملتت 6".هتافو خيرات نع ةديكأ تامولعم دجوت الو .اهيف يفوتو

 نب مامضو ديز نب رباجو 6يدبعلا راحص مهنم ،نيعباتلاو ةباحصلا نم ديدعلا لدي ىلع

 .ملعتلا يف هرمع نم اماع نيعبرأ لوأ ةديبع وبأ ىضمأ . 4“‘""0. )امسلا نب رقعجو . بئاسلا

 .ميلعتلا يف ىرخألا نيعبرألاو

 .ةيضابإلا ةكرحلل يناثلا مامإلا ربتعي اةيضابإلا نورشني برغلاو قرشلا يف هتبلط رشتناو
 لود ثالث هدعب نم اوسسؤي نأ هذيمالت عاطتسا ةيلاعلا هتمهو هدوهجبو .. ديز نب رباج لدعب

 سسؤي نآ (747 /746 /129) قحلا بلاط وهو هتبلط دحأ عاطتسا ثيح .ةلقتسم ةيضابإ

 امك ،نامع يف ةلود (751/ 134) دوعسم نب ىدنلج سسأو تومرضحو نميلا يف ةلود

 .برغملا يف ةلقتسم ةيضابإ ةلود يرفاعملا باطخلا وبأ سسأ

 ملع لهأ نم ريثكلا هحدتما دقلو 0 ثيدحلا ةياور يف تاقثلا نم ةديبع وبأ ربتعيو

 :ةطوطخم خسن ثالث اهل اهل ةاكزلا ىف ه ةديبع يبأ ةلاسر نأ فورعملا نمو ( 115 (. ثيدحلا

 باتك لخاد يف 4565 مقرب ةلجسمو ةيرصملا بتكلا راد ىف ةدوجوم ىلوألا ةخسنلا . 1

 ""“. يرصبلا بيبح نب عيبر راثآ

 (ضورعملا ناويدلا) مسا تحت سنوت يف ةينورابلا ةبتكم ىف ةدوجوم ةيناثلا ةخسنلا .2

 .مقر نودب ةلجسمو
 .11 يربجلا بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم يف سنوت يف ةدوجوم اضيأ ةثلاثلا ةخسنلا .3

 ،نيرثؤملا نييضابإلا ةداق دحأ وهو ،ءاثعشلا ىبأ ذيمالت نم (3-145/762 ( ةديبع وبأو

 ريثكو ايقيرفأ لامش يف يضابإلا ركفلا اورشن نيذلا ملعلا ةلمح ميظنت أشنأ ام ةصاخيو

 يلاوح ىلع تاباجإ هيفو باوجو لاؤس لكش ىلع عم ةديبع وبأ باتكو" .نادلبلا نم
 ماع يثراحلا ناميلس نب دمحم نب ملاس دي ىلع تعبطو ةلاسرلا تبتر دقو ،ألاؤس نيعبرأ

 رشعلاو ةاكزلاب قلعتت عيضاوم اهيف حورشم ةحفص ةرشع ثالث نع ةرابع يهو .1 982

 ؤ"٨"”.مهعيزوتو مهعمج ةيفيكو

 نرقلا) يدعسلا سيمخ نب نامح نب عفال نب سيمخ نب ليمجل ،ةعيرشلا سوماق باتك .ب

 يف ططخ دقو 628 ماعلا يف رابجنز يف اذه يدعسلا باتك ةعابط تأدب :7
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 .رشاعلا ءزجلا دعب هتعابط نم نكمتي مل هنأ الإ ادلجم نيعست نم باتكلا نوكي نأ ةيادبلا

 الإ "نيمدقتملا ةيضابإلا بتك نمم سيل وهف .1079 - 1059 هتعابط خيرات ىلإ رظنلابو

 ةميق بستكا ةيضابإلاب ةقلعتم ةسارد يأك هنإف ةيضابإلا عجارملا ةردن ىلإ رظنلابو هنأ
 قلعتي اميفو .خيراتلاو هقفلاو مالكلا ملعب ينغ هنأ دجنس هاوتحم ىلإ رظنلابو .ةيمهأو

 اهنع عافدلا قيرط جهتنا لب هئارآ ركذب بتاكلا فتكي ملف يضابإلا هقفلاو مالكلا مولعب

 نايبلاو فشكلا باتك نم يدعسلا دافتسا دقلو .ىرخألا بهاذملا ةهجاوم يف ةلدألاب

 "ة" .هنم ءازجألا ضعب لقنو ٠ة'يتاهلقلل

 : ثيدحلا بتك .3

 ثدحملا وه باتكلا اذه بحاص :(791/ !75 بيبح نب عيبرلل .حيحصلا عماجلا باتك

 عجرم وه باتكلا اذه لاز الو .يداليملا نماثلا/يرجمهلا يناثلا نرقلا يف بيبح نب عيبرلا

 'ة“. ملسمو يراخبلا يحيحص نم ةميق رثكأ مهل ةبسنلاب وهو .ثيدحلا يف نييضابإلا

 عيضاوم يوحت باوبأ ةدع ىلإ مسقم هيف ءزج لكو ،ءازجأ ةعبرأ نم باتكلا نوكتي

 اعيضاوم ةدع هيفو ،ديز نب رباج ةيضابإلا سسؤم هتايوتحمب ينغ باتكلاو .ةفلتخم
 باتك وه باتكلا نم لوألا ءزجلاف ؛قالخألاو تادابعلاو ناميإلاك سيئر وه ام اهنم

 باتكو 6'ةةةالصلا باتك ناونع تحت ىرخأ تابيتك ثالث كلذك هيف دجويو ""ةراهطلا

 داهجلاو جحلا لثم عيضاوم هيفف باتكلا نم يناثلا ءزجلا امأ 6ة"١.ةاكزلا باتكو "موصلا

 ثلاثلا ءزجلا امأ 6ة“.تابورشملاو ءارشلاو عيبلاو قالطلاو حاكنلاو ءاعدلاو زئانجلاو

 نع ثدحتت يتلا ثيداحألا هيف دجنف "مالكلا ملع عيضاومب هيقباس نم ءارث رثكأ ربتعيف

 ديلاك ليوأت ىلإ جاتحت يتلا نآرقلا يف ةروكذملا تاحلطصملاو ؛ربقلا باذعو ،ناميإلا

 كلذ لاثمأو "ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا"و "ضرألاو تاومسلا رون"و نيعلاو هجولاو

 ناونع تحت ثيداحأ نم ديز نب رباج هاور امب أدبيف عبارلا ءزجلا امأ ".تايآلا نم

 يف دمحم نب هللا دبع نب دوعس فاضأو 6'ة”.ةعافشلا عوضومب يهتنيو ةيعطقلا رابخألا

 .ادج اديفم اسرهف باتكلا ةياهن

 : دئاقعلا بتك .4

 نوثحابلا متها : (1320 /1247/ 720/ 645 عيمج نب ورمعل ،ديحوتلا ةديقع نتم باتك .آ

 موهفم يف اوثحبو 6مههقف نم رثكأ نييضابإلا هنع مالكلا ىلعو ةديقعلاب نويبوروالا

 ةديقع باتك رشن كلذ نع جتنو ةلزتعملا مهف عم ةنراقملاب ةيضابإلا دنع ردقلاو ناميإلا
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 هذل .

 باتك حرش دقو 0ة".نييبوروالا نيثحابلا نم نيمتهملل هفلأ يذلا يكسنليتومل ةيضابإلا
 'ةث.نييضابإلا باتكلا نم ريثكلا لبق نم اذه عيمج نيبا

 وهو :(12 /7 نرقلا يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم ديعس يبأل ،نايبلاو فشكلا باتك .ب

 ةايح ةرتف يف نوثحابلا فلتخا دقلو .ةيضابإلا لكشت دعب ام تارتف حرشت يتلا بتكلا نم

 رشع يناثلا نرقلل قفاوملا "يرجهلا عباسلا نرقلا يف شاع هنإ يآ ولتوك لوقيف ‘بتاكلا

 ىري نيح يف..(1659/ 1070) ماعلا لبق ام شاع هنإ لوقيف ناملكورب امأ (133).يداليملا

 اذ يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع هنأ تافيلخ دمحم ضوع ةيضابإلا نع بتاكلا

 عيضاوملا ىلع هنم لوألا ءزجلا يوحيو .اباب نيسمخو نيءزج نم باتكلا نوكتي
 رصع نع تامولعم باتكلا يفو .ةيدقعلا عيضاوملا يوحيف يناثلا ءزجلا امأ .ةيخيراتلا

 تايادبو .ي»ييلع دهعو (656/ 35) نامثع دهع يف تعقو يتلا ثادحألاو :يلوسرلا

 بهاذمو ةيكدزملاو نايدألا عيضاوم ىلإ بتاكلا قرطتي يناثلا ءزجلا يفو .نييومألا رصع

 ةلاقمل يلالغيف يحور مهدأ ةمجرتبو .اهءارآو ةيمالسإلا قرفلا ركذي اهدعبو .دنهلا

 نأ ىلوألا ةرمللو انعطتسا .ةيكرتلا ةغللا ىلإ جراوخلا روهظ نع ثدحتت يتلا يفافقلا

 مامتهاب ةيضابإلا ةقرفلا ىلإ بتاكلا ريشيو "ة“.مهرداصم نم جراوخلا ركف ىلع علطن

 دئاقب ةيضابإلا لكشت ةيادب طبر دق نوكي اذكهو .ةيبهو اهنأ ىلع اهنع ثدحتيو صاخ
 لواحو .(658/ 38) يبسارلا بهو نب هللا دبع وهو ميكحتلا اوضفر نيذلا ةمكحملا

 نم مه جراوخلا نأب جتنتسي نامثع لتقم دعب تعقو يتلا ةيسايسلا ثادحألا مهف يتاهلقلا

 .:ةةنهراصنأ نيب نم اوجرخ نيذلا مهف ةضفارلاو ةعيشلا امأ ميكحتلا ببسب ايلع اوضراع
 ةخسنلا نأ يآ ولتوك ركذي .ميكحتلاب تأدب دق ةيضابإلا ةأشن نوكت ةلمجلا هذهبو 6

 0'““.يناطيربلا فحتملا يف ةدوجوم باتكلل ةديحولا ةطوطخملا

 عوبطم باتك وهو :تافيلخ دمحم ضوعل ،ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا باتك .ت
 فرعت يتلا ةيمسرلا بتكلا دحأ هربتعن نأ اننكميف كلذلو 6”نامع ةنطلس فرط نم

 .بهذملا يضابإ سيل هفلؤم نأ مغر "يضابإلا بهذملل ةينامعلا ةلودلا موهفمب

 .الثم يشاوحلا عضوك ةيملعلا لوصألا عبتي مل هنأ يه باتكلل ةماعلا تافصلاو

 عجارملل رظني ملو ،ةتحب ةيضابإ عجارم نم ةاقتسم اهعيمج ةحورطملا عيضاوملاو
 .ةيضابإلا ةيضقلاو ةيضابإلا سسؤم لثم عيضاوم نع ثدحتيو .نييضابإلا ريغ باتكلاو

 .يضاب الا خير اتلاو 140,

  



  

 2 : .: ___ ٨ اهرداصم ذم ةيضابالا م .. ٦

 :)180 ماع ىفوتم) رمعم ىيحي يلع .ث

 نيذلا نيرصاعملا نييضابإلا باتكلا نم وه :ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا باتك .1
 ةنطلسلا اهتعبط يتلا ةمهملا بتكلا نم هباتكو .مهثاحبأ ةينامعلا ةلودلا تعبط

 فدهيو ةيضابإلا نع ثدحتي ةينقتلا ةيحانلا نم وهو .ةريخألا ةرتفلا ىف ةينامعلا

 لوألا دلجملا يف بتاكلا دقني ؛نيدلجم نم باتكلا نوكتي ".اهنع ةحفانملا ىلإ
 هبتك ام كلذكو ."مهنم نيثدحملا باتكلاو "ةنسلا باتك ىمادق هبتك ام

 .يبهذملا بصعتلا نم هضاعتما بتاكلا ريشيو .ةيضابإلا لوح 6""“نوقرشتسملا

 هبتك ام نأ ىلإ ريشيو .نيملسملا نيب ةئيسلا اياونلا باحصأ اهسد ةنتف هنإ لوقيو
 ضرغب ناك امنإ ةيضابإلا نع .1037 /429) يدادغبلاو .(935/ 324) يرعشألا

 بهسيو .ةيسايسلا مهعامطأ قيقحتل نوعسي نيذلا ةساسلا لبق نم ةيضابإلل ةءاسإلا

 بتك ىلإ ريشيو .اهخيراتو ةقرفلا عجارمو ةيضابإلا ةداق نع ثيدحلا يف بتاكلا

 .ةيضابإلا باتك نم مهريغو يتاهلقلاو ينالجراولاو ينيجردلاو بيبح نب عيبرلا
 0"؛١.رييضابإلا باتكلا ءامسأب ةمئاق ركذي امك

د
 يقابك ،اذه هباتك يف رمعم دكؤي :مهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا . 

 رظني ال نأ بجيو .ةلدتعم ةيمالسإ ةقرف يه ةيضابإلا نأ ىلع "نييضابإلا باتكلا
 بتاكلا ضرعي عوضوملا اذه قمعيلو 6"".ةنسلا لهأ نع ةفلتخم اهنأ ىلع اهيلإ
 مهدنع ةعبتملا لوصألاو 6'“ثهةيدقعلا سسألاو """" ةيسايسلا ئدابملا نع تامولعم

 امهلوأ :نيفده ىلإ بتاكلا وبصي هحرطي ام هلالخ نمو ".ةيناسنإلا تاقالعلا يف

 نوفلتخي ال ةيضابإلا نأ حيضوت امهيناثو ،ةيجراخ ةقرف تسيل ةيضابإلا نأ تابثإ
 . ةنسلا لهأ نع

 ىلإ ريشي وهف ؛ةباتكلا يف ةيملعلا لوصألا بتاكلا عبتي مل ،قباسلا هباتك يف امكو

 نكميو ،ارطضم نوكي ال نيح ةنسلا نيفلؤملا ءارآ رهظي الو نييضابإلا نيفلؤملا

 .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا هباتك نم لوالا ءزجلا يف ايلج كلذ ببس داجيإ
 بتاك وهو :تشوعأ ديعس نب ريكبل ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإلا تاساردلا باتك .ج

 نم لماكلاب هباتك ىقتسا دقلف ،ماع لكشب نيثدحملا نييضابإلا باتكلا تافص لمحي

 ديز نب رباجو ضابإ نب هللا دبع نع تامولعملا ركذ يف بهسأو ةيضابإلا عجارملا
 ٨ة جراوخلا قرف نم تسيل ةيضابإلا نأ تبثي يكل اريثك بتاكلا دهتجا دقلو"ة".(711/ 3ر
 6اة».ةيدقعلاو ةيسايسلا ةيضابإلا ءارآ باتكلا نم عبارلا ءزجلا يف حرشي امك



  
 : لوألا الصقلا

 ةيضابإلا ةأشن
 :ةيضابإلا موهفم ديدحت .1
 ةيمهأ ةينيدلاو ةيسايسلا اهئارآل ةحراشلا تاحلطصملاو تاعامجلاو قرفلا ءامسأ يستكت

 نوثحابلا شقان دقلو .اهراكفأل حيحصلا مهفلاو قرفلا هذه ةأشنب ةطاحإلا ةيحانلا نم ةريبك

 خيرات ثوحب يف ىرخأ تاحلطصمو .ةيضابإلا ةقرفلاو .ةيضابإلا نويضابإلاو نوينسلا
 أدب يذلا خيراتلاو ةيضابإلا حلطصم ةأشن صوصخب ةريثك ءارآ كانه نأ مغرو .بهاذملا

 ةعيمجلا ىدل ةدحوم ةعانق كانه نإ لوقلا عيطتسن ال اننأ الإ ،ًانئعم ىنعم هيف لمحي

 تاحلطصملا ةسارد ةيمهأ ىلع .بهاذملا خيرات يف رصاعملا ثحابلا ،ولتوك دكؤيو

 ديدحت اضيأ بجي " :صوصخلا اذهب لوقيو ،هل ميلسلا مهفلا لجأ نم بهذم يأب ةطبترملا
 اهرهظي يتلا "يحالطصالا ملاعلا"و "مهفلا ةطيرخ" لكشت يتلا تاحلطصملاو راكفألا

 "...هتركف ميمص يف ةماع تاراشإك بهذملا

 بتك يف ةصاخو ضابإ نب هللا دبع نم قتشم ةيضابإلا حلطصم نأ ةماع ةعانق كانهو
 .هريغ نيرخآ صاخشأل حلطصملا تبسن يمالسإلا خيراتلا بتك ضعب نكلو ‘تالاقملا

 ىرخألاو (ضابإ) ةرسكلاب ةدحاو ،ةيضابإلا حلطصم ةبسنل نيتقيرط روظنملا نبا تبثيو

ءضابإ نب هللا دبع صخشل ةيضابإلا بسنت سةرسكلاب ةزمهلا تئرق لاح يقف .(ضابأ) ةمضلاب



 ..ور
 ااخ;داحم دح ةيضابإلا 77

 ةزمهلا تئرق لاح يف امأ .هعابتأو ضابإ نب هللا دبع اهسسأ ةيجراخ ةقرف ةيضابإلا حبصت انهو

 الو ٠"ة“.حمقلاو ةعارزلاب رهتشت ةماميلا يف ةقطنمل ةبسنلا نوكتف 6(ضابأ) ةمضلاب ةملكلا يف

 ارود بعلت مل ةريخألا هذه نأل .ةماميلا يف ةقطنملا كلتب ةيضابإلا ةقرف طبر لاحب انكمم ودبي

 .كلذ دعب راشتنالاو ومنلا ةلحرم يف الو سيسأتلا ةلحرم يف ال .ةيضابإلا خيرات يف يروحم

 ةءارق لاح يف ،جراوخلا نم ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةيضابإلا بسنيف ٠يدابآزوريفلا امأ
 ةءارق لاح يف ‘،ناقفتم يدابازوريفلاو روظنملا نبا نإف حضاو وه امكو ".رسكلاب ةزمهلا

 .ضابإ نب هللا دبع وهو صخشل ةيضابإلا ةبسن ىلع رسكلاب ةزمهلا

 ةيضابإلا رداصملا نيب ةحضاو تافالتخا دجنس ،تالاقملا بتك ىلإ انرظن ام اذإ

 نب هللا دبع مسا ىلع قافتا ًاضيأ امهنيب دجنس اننكلو .حلطصملا لوح ةيضابإلا ريغ رداصملاو

 .حلطصملا هل بسن صخشك ضابإ

 ةعباس ةقرمفك ةيضابإلا لحنلاو للملا هباتك نم جراوخلا لصف يف درويف "يناتسرهشلا امأ

 ةقرف اهنأ ىلع اهفرعيو ‘ضابإ نب هللا دبعل ةيضابإلا يناتسرهشلا بسنيو .جراوخلا قرف نم
 قفتي انه 'ة.دمحم نب ناورم نمز يف (نايصعلا نلعأ) يأ جرخ يذلا ضابإ نب هللا دبع عابتأ

 يف لالخ هبناج باوصلا نأ ودبي نكلو ‘تالاقملا بتك يف ةدوجوملا ةبسنلا عم يناتسرهشلا

 /65-ر ناورم نب كلملا دبع نمز جرخ هنأ كلذ ؤضابإ نب هللا دبع اهيف شاع يتلا ةرتفلا نع
6/ 683/ 685... 

 دري ال ةيضابإلا ةيادبب ةقلعتملا ءارآلا (1037/ 429ر يدادغبلا هيف حرشي يذلا لصفلا يفو

 نب هللا دبعل اهبسني هنأ مهفن نأ عيطتسن كلذ عمو ،ةيضابإلل سسؤمك رخآ صخش مسا ركذ
 ةيضابإلا ءارآل ضرعي مث ةيضابإلا لك اهيلع قفتي يتلا عيضاوملا حرشب يدادغبلا أدبيو .ضابإ
 امك ٠""."ضابإ نب هللا دبع عابتأ" مه ةيضابإلا نأ ينييارفسإلا رفظملا وبأ ركذيو 6" .ةفلتخملا

 يف نايصعلا نلعأ يذلا ورمع نب هللا دبع باحصأ مه ةيضابإلا نأ يطلملا نيسحلا وبأ ررقي

 نبا ةرم ءانبأ نم ضابإ نبا نأ ةبيتق نبا دروي امنيب "".يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةفوكلا داوس

 " .ميمت ينب نم ديبع

 نع ملكتت خيراتلا بتك نأ ركذلاب ريدجف .ةيضابإلاو ضابإ يحلطصمب قلعتي اسيذر

 يطلملا اهبسني اضيأ '"ءضابإ نب ثراح ىلإ ةيضابإلا يسدقملا بسني الثمف ؛ضابإ نم رثكأ
 يربطلا اهبسني اضيأو .رمع نب ضابإو ضابإ نب هللا دبع امه نيفلتخم نيمسا ىلإ هباتك يف

. 
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 ٭ زإ ..._ ___ __ __ _ "يضابإلا ةأشن : لوألا لصفلا

 ثراحلا نب ضابإ امأ ".اهدئاق هيف ىريو (685 /4+68 /65رضابإ نب هللا دبع ىلإ (922/ 310ر

 ةينسلا قرفلا بتك يف اهركذ دري يتلا ةيثراحلا ةقرف سسؤم هنأ حجريف يسدقملا هركذ يذلا

 تقثبنإ هذهك ةقرف دوجو يفنت ةيضابإلا رداصملا نأل ".ةيضابإلا ةقرف نع تلصفنا اهنأ ىلع

 اهقلتخا قرف يه ةينسلا تالاقملا بتك يف اهركذ دراولا ةيضابإلا قرفلا لك نإ لوقتو ،اهنم

 ".ةيضابإلا بيعيل يرعشألا

 امبرو ""ة؛هيبأ ىلإ اهتبسن نيثحابلا هابتنا راثأ دقف .هللا دبعل ةقرفلا ةبسن ضرتفملا نأ مغرو
 ببسب بألا مساب ةيضابإلا تفرع امبر وأ ٧هللا دبع هنبا نم رثكأ افورعم ناك ،"ضابإ" دلاولا نأل
 ةقرفلا فرعت ،هباشم لكشب ةيضابإلا ىلع ارصتقم سيل رمأ وهو ،تقولا كلذ يف رقتسملا فرعلا

 .هدلاو ىلإ ةبسن ةقرازألا مساب ترهتشاو قرزألا نب هللا دبع اهسسأ يتلا

 رداصملا قفتت مل نكلو """“۔ضابإ نب هللا دبعل ةيضابإلا ةبسن ىلع نيثحابلا مظعم قفتيو
 ئرق دقف .ةيضابإلا حلطصم ةءارق ةقيرط ىلع ةفلتخم نكامأ يف نونطقي نيذلا نويضابإلا الو

 حتفب ةملكلا قرشلا ويضابإ أرقي ماع لكشبو .ضابإ ىلإ هتبسنل اعبت اروص ةدعب ةقرفلا مسا
 عقاولا سكعي ال ميمعتلا نكل ،"ةيضابإ" ةرسكلاب برغلا ويضابإ اهؤرقي امنيب 6""ةيضابأ" ةزمهلا
 زتعي يذلاو رئازجلا نم (1914/1332 /1821 /1237) شيفطإ خيشلا دمتعا الثمف "ا.قيقد لكشب

 ث7".ةيضابإلاب ةقرفلا مسا قطن حجريل "ضابإ" مسا نيرصاعملا نيرسفملا دحأك نويضابإلا هب
 امنيب ".جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا هباتك يف حتفلاب ةيضابألا مسا بتك فلؤملا نكلو

 فراعملا ةرئاد ركذت "ة".(ةيضابإ) ةرسكلاب قطنلا ايقيرفإ يف مالسإلا خيرات هباتكيف شقرق حجر
 نييضابإلا نأ ركذت رداصملا ضعب نكلو "" .ايقيرفإ لامش يف "ةيضابأ" ظفلي مسالا نأ ةيمالسإلا
 ""“.(ةيضابإ) ةزمهلا رسكب ةملكلا نوقطني ايقيرفا لامش يف نيميقملا

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن يف مهتقيرطل مسالا اذه اولمعتسا ةيضابإلا نأ يمانلا ىري

 فلؤملل "ةفصلاو ةنونيدلا" باتك ىف ةرم لوأ دروف عىحالطصالا اهموهفمب ةملكلا لامعتسا امأ

 . .".(6 /283) حتف نب سومع يبرغملا يضابإلا

 .رشابم لكشب مويلا نييضابإلا دنع حلطصملا قطن ةقيرط نع ثحبلا اضيأ انلواح دقل

 ينامعلا يراجتلا قحلملا انل ركذ ،ةرقنأ يف ةينامعلا ةرافسلا يف اهانيرجأ يتلا تالباقملا لالخو

 ظفلي ةقرفلا مسا نأ يضابإلا بهذملا عبتي رخآ قحلمو ،يعفاشلا بهذملا عبتي هنإ لاق يذلا

 كلذلو "مهعم نولمعي نيذلا نيينامعلاب مهرثأت ببسب نوكي نأ نكمي كلذ لعلو '7."ةيضابأ"

 مهنأ ةجيتنلا يف اندجوف .اصروب ةنيدم يف نيميقملا نييقارعلا نامكرتلا قطن ةيفيك يف انثحب



 ااهرداصم ذم ةيضابإلا مك

 ةرداصلا ةيفيرعتلا تابيتكلا يف ةيضابأ ظفلو مساب اهركذ دري ةقرفلا نأ امك ة."ةيضابأ" اهنوظفلي

 ةدع اذكو """ ةيضابإلا نع باتك هل دجوي يذلا ،يلالغيف ٠".ةرقنأ يف نامع ةلود ةرافس نع

 قرط فلتخم لمعتسي لب ،ةقرفلا مسا ةباتكل ةدحاو ةقيرط رايتخا لضفي ال .ةيضابإلا نع تالاقم

 .ةيضابأ اهنوظفلي نكلو .ةزمهلا رسكب ةملكلا نوبتكيف نوينامعلا امأ '`::.ةدراولا ةباتكلا

 ةيمستلا ةيضق

 ةدعقلا .أ

 خيرات يفو .ةيضابإلا مسا لثم امامت ،نويضابإلا اهغيستسي ال ةيمست اضيأ "ةدعقلا"

 نمف ".ايبلس ىنعم ديفت يلا ةيمستلا هذهب تتعن نم اهدحو ةيضايإلا نكت مل بهاذملا
 ءامسأ اهوفلاخم اهاطعأ قرفلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ شةيمالسإلا بهاذملا خيرات فورعملا

 يف ةبوعصلا نمكت" :صوصخلا اذهب شاداراك لوقي ."ةضراعم ءامسأ" رخآ ريبعتب وأ .ةرفنم

 ةعومجم وأ صخش دوجو .جراخلا نم مأ لخادلا نم قلطأ دق بهذملا مسا ناك اذإ ام ةفرعم

 ةلظم تحت نيوضنملا نإ لوقت ةيخيراتلا ا قئاقحلا نكل ٬هل هءامتنا رهظت ام بهذم ةلظم تحت

 ""." همسا هيلع اوقلطأ نم مه امئاد اونوكي مل ام بهذم

 يذلا ،ةقرازألا دئاق قرزألا نب هللا دبع ناكف "ةدعقلا" مسا ةيضابإلا ىلع قلطأ نم امأ

 هتيمست ةصق نع ةيلاتلا ةياورلا دجنو """.مهل هتوادع ببسب .ةيلاغملا ةمكحُشلل ادادتما ربتعي

 شيج لبق نم ةمركملا ةكم لالتحا ىدأ ،ءالبرك يف ن نيسحلا لتقم دعب ةرشابم :ةدعقلاب مهل

 ىلإ اوفقو ةمكحملا نأ ررقي "تاو" نأ مغرو .ريبزلا نب هللا دبع ىلإ ةمكحملا زايحنا ىلإ ماشلا

 ةعيبط عم امامت اقفاوتم سيل اذه نأ الإ هللا ديبع رهق نم صلختلل ريبزلا نب هللا دبع بناج

 ةبعكلا ةيامح يف مهتبغر ايقطنم ودبي ‘كلذ نم الدبو .فوخ الب توملا ىلإ ةيعاسلا ةمكحملا

 مهفي اممو ".سرشلا مهودع ةميزه ليبس يف مهل ةوادع لقأ وه نم حم نواعتلا وأ ،مهود نم

 ةيادبلا ذنم اوذختا دقف طورش الب وأ امئاد نكي مل معدلا اذه نأ ةمكحملا ةداق ثيداحأ نم

 ةرداغم نأ ةمكحملا تأرو ".مهفلاخي يأر ىلع هنأ اودجو ام اذإ ريبزلا نب هللا دبع كرتب ارارق

 ام يف هب ركفي ام مهف فدهب هولءاسو ريبزلا نب هللا دبع نم اوبرقتف ةصرف ةبعكلل ماشلا شيج

 ال ريبزلا نب هللا دبع نأ ةلءاسملا ةياهن يف ،اومهف نيحو .ةمألل بيرقلا يسايسلا خيراتلاب قلعتي

 ةعمتجملا ةمكحملا تقزمت ام ناعرسو ".ةرصبلا ىلإ ةدوعلا اوررقو هوكرت 6يأرلا مهرطاشي

 عم عجارتو ،نيكرشم يأرلا يف هعم اوقفتي مل نم قرزألا نب عفان ربتعا دقف :"".ةرصبلا يف

 نيفلتخملا لكو نييومألا هجو يف حالسلا عفر ىلإ ةرصبلا يف نم لك اعدو .زاوهألا ىلإ هيديؤم
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 هوجو يف فويسلا عفر اوضفر ،لالب يبأو ضابإ نب هللا دبع لثم ضعبلا نكل .يأرلا يف مهعم

 ىلع هلاجرو عفان عّنش 6‘كلذ ببسبو .ةرصبلا يف اوقبو "يأرلا يف مهل نيفلاخملا نيملسملا

 ليبس يف داهجلا نع اودعقو اوسعاقت مهرابتعابةدعقلا بقل مهيلع اوقلطأو ةرصبلا يف نيتال

 "!.هللا ليبس يف داهجلا ىلع دوعقلا متلضف ءانبج متنأ" :لوقي مهلاح ناسلو "".(هلل

 ةيضابإلا .ب
 ءامسأ عوضومب صتخت بهاذملا خيرات رداصم اهتلوانت يتلا لكاشملا مهأ ىدحإ

 اهلمحي يتلا يناعملاو ،ةرم لوأل هيف لمعتسا يذلا خيراتلاو ،ةقرف يأل دئاعلا مسالاف .قرفلا

 ظحت مل ،يمالسإلا خيراتلا يف .ةقرفلا هذهل حيحصلا مهفلا يف ىوصق ةيمهأ اهل مسالا اذه

 ءامسأ تراتخا ةصرفلا كلتب تيظح يتلا قرفلاو "اهسفنب اهسفن ةيمست ةصرفب قرفلا لك
 اذهو ".ةئيسم وأ ةنيهم ءامسأ نوراتخي اوناكف ،اهتيمستب ةقرفلا موصخ ماق اذإ امأو .اهدجمت

 لمحت جراخلا نم تايمستلا تناك اميف "ةيباجيإ ناعم مضت تناك ةيلخادلا تايمستلا نأ ينعي

 “٬" .ةقرفلا قح يف ةيبلس ناعم

      
- 
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 ةيضابإلا ةأشن : لوألا لطفلا

 .ةيسايسو ةينيدو تارربم امئاد كانه ةيمست لك ةيفلخ يف هنأ ىسنن الأ بجي اننكلو

 مهراكفأ مهلقن ببسب ‘نيقراملاب جراوخلا يمس .الثمف .ىرخأ تارربمو ،ةيسفنو .ةيفاقثو

 ةعيبطلاو مالسإلا ضقانت بيلاسأ نولمعتسي اوناك امنيب ،عقاولا ىلإ دئاقعلا قاطن يف ةددشتملا

 يبنب ف ةقث دمحم انيبن ىمسيو ،ةمحرلاو ةقفشلا يناعم ىلع اننيد دكؤيو .ضارعتسالا لثم ةيرشبلا

 سانلا هرك ىلإ تدأ ةيضابإلا وأ جراوخلا مسا تحت ةيشحولا ةقرازألا تافرصت نكل .ةمحرلا

 رارمتساب اودده مهنألو 6".ةقراملا نع ةثلوسر ثيدحب جراوخلل مههرك نع سانلا ربع .مهل
 اولمعو ،نودشارلا ءافلخلا هميعدت ىلع لمعو لوسرلا هسسأ يذلا مالسلاو شياعتلا خانم

 .نوقرام مهنأ نيملسملا ناهذأ يف حشرت دقف عمتجملا نمآ ديدهت ىلع

 رداصم يف مسا نم رثكأ ىلإ اهتبسن تمت يتلا قرفلا نم ةيضابإلا ةقرف نأ انركذ دق انك

 :قرط ةدع نم ةدحاوب قرفلا ةيمست متت ةقيقحلا يفو .بهاذملا خيرات

 .(ةيرورحلا لثم) ةقرفلا هذه اهنكست يتلا ةيفارغجلا ةقطنملا مادختساب .آ

 .ةماقتسالا لهأ ،ةوعدلا لهأ) اهقنتعت يتلا ةيسايسلا وأ ةينيدلا راكفآلا ىلع زيكرتلاب .ب

 .(يقرزأ ،يضابإ) دئاقلا قيرفلا .ت
 .ةفلتخم ةيسايسو ةينيد تاروطتب ةيمالسإلا قرفلا نم اهريغ امك ،ةيضابإلا ترم .ث



 اضرداصم دم ةيضابإلا 1 :
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 رود 7 اورم يتلا ةيسايسلاو ةينيدلا ثادحأللو مهيضراعمل ناك تاروطتلا هذه لالخو

 (ناورهنلا لهأو .جراوخلاو .ةدعقلارب .مهتيمست يف مهم

 هللا دبعل ةقرفلا ةبسن ىلع ،نويضابإلا باتكلا مهتمدقم يفو ؤ©قرفلا باتك لك قفتاو

 سيسأت يف هرود ةقيقحب قلعتم ضابإ نب هللا دبع صخش لوح رئادلا فالخلا 6 :.ضابإ نب

 نم اهريغ نع اهزيمو ةقرفلا راكفأ حضو نم نإف كنييضابإلا باتكلا ةيبلاغل اقبط :.ةقرفلا

 ةيضابإلا رداصملا ىلإ انرظن ام اذإ ٠"“.ءاثعشلا يبأب بقلملا ديز نب رباج وه ىرخألا قرفلا راكفأ
 امنيبو .هلئاسرب فرع الجر ناك يذلا ؤضابإ نب هللا دبعل ابوسنم ادحاو ًايهقف امكح دجن نلف

 .ةيضابإلا ةيمست 2 ةلكشم مهيدل نكي مل .جراوخلاب اهتيمست ةدشب ضراعت ةيضابإلا تناك

 ".ًئيسم ائيش نمضتت ال اهنأ الإ .ةيسايق ريغ اهنأ مغر ،ةيضابإلاب ةيمستلاف

 .ضايإ نب هللا دبع ىلإ ريشي "ضابإ" مسا نأ ررقي روظنم نبا نإف اقباس انرشأ امكو
 مزح نبا لوقي ".هعابتأو ضابإ نب هللا دبع اهسسأ ةيجراخ ةقرف ةيضابإلا ةقرف نوكت اذكهو

 اوؤربت دق نييضابإلا نإو ،نويضابإلا اهفرعي ال .ةلوهجم ةيصخش ضابإ نب هللا دبع نإ (1063 /456ر

 ةيصخش نم نوؤربتي مل ذإ ،ضقانتلا ضعب ىلع لاحلا ةعيبطب يوتحي لوقلا اذه نكل 6"هنم

 جرخ" اضيأ يناتسرهشلا هنع لوقيو ؟ةفورعم ريغ ةيصخش نع داعتبالا نكمي فيك وأ ؟ةلوهجم

 اهمدقي يتلا ةمولعملا هذه .““."هدهع يف يفوتو دمحم نب ناورم نمز يف ضابإ نب هللا دبع

 .705 /86ر ناورم نب كلملا دبع دهع يف يفوت هنأ كلذ ءاضيأ ةحيحص اضيأ تسيل يناتسرهشلا

 لهأ مهنأل ،مهيلإ ةبسنلاب أدج ًامهم سيل مهسسؤم مسا نإ انايحأ نويضابإلا حرصيو

 نأ نييضابإلا نيفلؤملا مظعم ىريو '"".(عابتا لهأ اوسيلو ليلد لهأ يأر ديلقت لهأ اوسيلو ديقت

 نع الوؤسم ضابإ نب هللا دبع ناك امنيب لظلا ىف ىقب ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ ةقرفلا سسؤم
 .لفحم لك يف اهنع عفاديو رباج راكفأ حرشي ناك ضابإ نب هللا دبع نألو .ةقرفلل ةياعدلا

 ءأرس يقبأ ةقرفلا يف رباج ناكم َنأل ارظن .راصمألاو ةرصبلا يف ةيضابإلاب ةقرفلا تيمس دقف

 دبع وه تارظانملاو تاشاقنلا يف اهنع عفاديو ةقرفلا راكفأ نع ربعي ناكو نلعلل رهظ نم نأو

 :“.وه هعبتت ةقرفلا نأ ضعبلا نظ دقف ‘ضابإ ني هللا
 .هنكلو ،يفوت ىتم طبضلاب افورعم سيلو ،ةليوط ةدمل ةقرفلا يف ضابإ نب هللا دبع قبي ملو

 .كلذبو جورخلاب قرزألا نب عفان ةركف ثيح ؛ةيجيتاريتسا ةمهم ىلوت ةريصقلا ةدملا هذه يف

 ة".مهريبعت بسح ةقرفلا جورخ اعنام عضولا اذه .ةقرازألا عم ةقرفلا دحوت عنم

 ,نب هللا دبع مسا ةيومألا ةلودلا لاجر زاربإ نإف ،لبق نم انركذ امكو ‘كلذ ىلإ ةفاضإ
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 « _ ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصفلا

 .اهب ةيضابإلا ةيمست قاصلإ يف مهاس ةقرفلا فاعضإل ديز نب رباج لدب ضابإ

 :اهب اهراهتشاو ةيضابإلاب ةقرفلا ةيمست ءارو بابسأ ةدع كانه نأ نويضابإلا ىريو

 صخشلا ضابإ نب هللا دبع ناك :ةياعدلا يف ةسمحتملا ضابإ نب هللا دبع ةيصخش

 :".ةديدج نكامأ يف ددج صاخشأ ىدل اهراكفأب فيرعتلاو .ةقرفلل ةياعدلا نع لوؤسملا

 :"".ةيضابالاب ةقرفلا ةيمست يف ابيس ناك اهل ةياعدلاو ةقرفلاب فيرعتلا يف لعافلاو دئارلا هرودو

 نب هللا دبع نإ لوقن نأ عيطتسن اننإف ،ةينيد ةفاقثو ايعرش املع جاتحي ةقرف سيسأت ناك اذإو

 ©ثيدحلا يف املاع ضابإ نب هللا دبع نكي مل هنإ ثيح .ةيادبلا ذنم كلذ كلمي نكي مل ضابإ

 يسامحلا هعافدب رهتشا ؤكلذ نع اضوع نكلو ،نيعباتلا ءاملع ريهاشم لثم .هقفلا وأ ريسفتلا وأ

 ينب ءافلخل ةديدشلا هتضراعم نم اقالطنا '"'.(86/705) ناورم نب كلملا دبع دهع يف ةقرفلا نع

 ا يأرلا يف هعم هفالتخاو قرزألا نب ؛ عفان ىلع هضارتعاو .ةمأ

 ملف ،ةلقتسم ةقرفك اهتأشنو ةيضابإلا راكفأ لوأ روهظ نع تامولعملا يف صقنلا ببسبو

 طبضلاب افورعم سيلو .ضابإ نب هللا دبعو ديز نب رباج نيب راودألا عيزوت مت فيك امامت حضتي

 ركذي امنيبو ة'»”.ةفدص ضحم طقف تءاج مأ ءةقرفلا عابتأ نم يتاذ رارقل ةجيتن هتمامإ تناك نإ

 .اذه ىلع اقافتا كانه نإ لوقلا عيطتسن ال اننإف 6مهنم ةدارإو رارقب ءاج اذه نأ نويضابإلا نوفلؤملا

 دحأ ،زوبد يلع دمحم دقتعي :نييومألا ىدل ةمظنملاو ةدوصقملا فيرحتلا تاسايس

 ة"“.ةقرفلا ىلع ةيضابإلا بقل اوقلطأ نم مه نييومألا ءافلخلا نأ نيرصاعملا نييضابإلا باتكلا

 نم اهريغو قرفلا لالتحا يف أدج امهم ارود نابعلي ةيمزيراكلا هتيصخشو دئاقلا نأ ثيح
 ةلودلا لاجر ضراعي ضابإ نب هللا دبع ناكو .سانلا ىدل نيقئاللا ةناكملاو ناكملا تاسسؤملا

 يتلا قيرطلا نع اوداح دق نييومألا ماكحلا نأ ىلع رصي ناكو حضاو لكشب هرصع يف ةيومألا

 مل كلذ مغر نكل ،هتضراعمب نيديعس نويومألا ماكحلا نكي ملو 6""ءنودشارلا ءافلخلا اهطخ

 .ةيساق تاءارجإ هدض اوذختي

 نييضابإلا باتكلا نم ريثكو زوبد ىري ثيح ؛كلذ ببس نويضابإلا ءاملعلا حضويو
 تزاح دقف .ديز نب رباج لب ضابإ نب هللا دبع نكي مل اهراكفأ بحاصو ةقرفلا سسؤم نأ

 هزورب ناكو .هقفلاو ريسفتلاو ،ثيدحلا تالاجم يف هملعو هاوقتب سانلا ةقث ريخألا ةيصخش

 اينيد ةلودلا لغشيس اذهك رمأو .ةيمزيراكلا هتيصخش لضفب ةضراعملا ةكرح يوقت ىلإ يدؤيس
 دبع مساب ةضراعملا ةكرح اوطبري نأ ةيمأ ينب ماكح لواح ،لماك يعوبو .ايركسعو ايسايسو

 ة"”.كلذ يف اوحجن دقو "ديز نب رباج مسا زربي ال ىتح ءضابإ نب هلل

 



  

 اهرداصم ذم ةيضابإلا
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 ءامسأ نولضفي نيذلا ةقرفلا ءاضعأ ضراع :نمزلا رورم عم "ةيضابإلا" حلطصم راصتنا

 اوعيطتسي مل مهنكلو :"ةيضابإلا ةيمست نيملسملا ةعامجو ةماقتسالا لهأ ،ةوعدلا لهأ لثم

 هتيصخش ببسب ضابإ نب هللا دبع عم ةقرفلا تدحوت دقف .اقباس انعم رم امكو ".اهعنم
 اضيأ تببست ةقرفلا برح يف ةجهنمملا ةيومألا ةلودلا لاجر تاسايس نأ ىلإ ةفاضإ .ةضراعملا

 ريخألا عبرلا ىتح ةيضابإلا ةيمست لامعتسا مدع ىلع ةقرفلا باتك رصأ دقو .ةجيتنلا هذه يف

 مهاضر مدع مغر مسالا مادختسال اورطضا نمزلا رورم عم مهنكلو يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم

 ةوعدلا لهأ ناك ةقرفلا مسا نأ ىلع مهبتك يف نييضابإلا نيفلؤملا رارصإ نكي مل ".هنع

 .عقاولا ىلع ساكعنا يأ ةماقتسالاو قحلا لهأو نيملسملا ةعامج وأ ديحوتلاو

 كلت ماكح ملظ نم ديز نب رباج ةيامح نويضابإللا لواح :ديز نب رباج ةيامح تالواحم

 رذع داجيإ ةلواحم رمألا اذه ناك امبرو .ناكمإلا ردق ةقرفلاب هتقالع ءافخإ ىلع اولمعف .ةرتفلا

 اهيف تببست يتلا ثادحألا نمض ديز نب رباج دوجو مدعو ،‘ضابإ نب هللا دبع مسا روهظل لوبقم

 هتمامإو ةقرفلاب رباج ةقالعب نودوعي نيذلا نوفلؤملا اهب ىتأ ةبراقم وه ءاعدالا اذهو .ةمكحملا

 ةقرفلاب رباج ةقالع نأ ينعي اذهف ءاحيحص كلذ نكي مل نإو ".لالب يبأ ةافو لبق ام ىلإ اهل

 يف ةريبك ةوق كلمت تناك ميمت ةليبق نإف ،نييضابإلا باتكلا ضعبل اقبط .قحال خيراتل دوعت
 ىلع ضابإ نبا دمتعا .اهمعد ىلع زاح دقف 6ميمت ةليبق نم ناك ضابإ نب هللا دبع نألو .ةرصبلا
 اذه ةجيتن تناكو .ارس ديز نب رباج مسا يقب اذكهو ‘فوخ نود ةقرفلا راكفأ رشنيل ةوقلا هذه

 ::ث.ةيضابإلا ةقرف سسؤم وه ضابإ نب هللا دبع نأ اهدافم ةركف تداس نأ عضولا

 ةوعدلا لهأ .ت

 مهنإ نولوقي ..ةوعدلا لهأ يه مهسفنأ ىلع نويضابإلا اهقلطأ يتلا ءامسألا دحأ

 نوفلؤملا ناك دقو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىتح ةيمستلا هذه ىلع اورصأ

 ةنسلأ ىلع ترشتنا ةيضابإلا ةيمست نأل نكلو ،ةوعدلا لهأ مهنأب مهسفنأ نع نوربعي نويضابالا

 ة“.يوقلا ريثأتلا كلذ ةوعدلا لهأ مسال دعي ملو "مهنع امغر ديز نب رباج ةافو دعب سانلا

 ةيضابإلا ةقرف نأ يفخلا اهانعم يف نمضتت تناك ةوعدلا لهأ ةيمست نإف ةقيقحلا يفو

 ةعيبطلا تاذ ةقرازلا ةقرف نع ةلقتسمو ةفلتخم اهنكلو ةمكحملا نمض غيلبت ةفسلف تناك

 رابجإل فنعلا دمتعت لئاسول أجلت ةقرازألا ةقرف تناك نيح يفف ".ةددشتملا راكفألاو ةيساقلا

 =“.اهيضراعمل اهراكفأ لاصيإل عانقإلاو ةوعدلا قيرط راتخت ةيضابإلا تناك "جورخلا ىلع سانلا

 ضناميإلا نم اءزج لمعلا ربتعت يتلا مهراكفأ نع اونلعأ ،زاوهألا ىلإ ةقرازألا عجارت نأ دعبو

  



:_ 
 .مهدنع ناميإلا ةيرظن هنأ مهف يذلا رمألا نيكرشم اهجراخ مه نم لك ربتعتو

 ةيرفصلا ةقرف لاصفنا عمو .ةديدش ةضراعم عفان راكفأ ةلدتعملا ةمكحملا يقاب تضراع

 اهعابتأ أشنأو .لالب يبأ لوح ةريخألا ترمتسا ةلدتعملا ةمكحملا نع ةيجراخلا ةعيبطلا تاذ

 ديز نب رباج نيب ةقالعلا نأ مغرو ".ريكفتلا ةقيرط مهنوكراشي نملو مهل ادجسم ةرصبلا يف
 ناك ريخألا اذه نأ نوربتعي اوناك نييضابإلا نإف امامت ةفورعم ريغ لالب يبأو (712 /711 /93)

 فقوم لوحت .هراكفأ ىلإ ةيفخ سانلا رباج اعد ،تقولا كلذ يف .رباج ملع ريثأت تحت اعقاو

 مظن ثيح .يرس لكشب رباج عم اهدوقي ةجهنمم ةوعد ةكرح ىلإ ةقرازألل ضراعملا لالب يبأ

 نب ملسم ةديبع وبأ اهأشنأ يتلا ملعلا ةلمح ةعومجم اهرشن يف ترمتسا مث .ةقرفلا راكفأ رباج

 .ةوعدلا بولسأب 145/762(““6) ةميرك يبأ

 ثيح .ماكحلا عم عارصلا ىلع ةوعدلا قيرط نويضابإللا لضف ،ةقحاللا ةلحرملا يفو

 ماكحلا عم ةديج تاقالع جسن ىلع ديدحتلا هجو ىلع (712-711 /93) ديز نب رباج صرح

 قفاوت يف نوشيعي مهنإ نامع يف مويلا نودوجوملا نويضابإللا لوقيو .نامع ىلإ هيفن تقو ىتح
 اولمعو .ةيهارك يأ نودو لادتعاو قفاوتب ةنسلا عم ةيادبلا ذنم اوشاع دقو .بهاذملا لك عم

 اذه نأ نودكؤي مهنأ امك ".ةيمالسإلا رئاعشلا ىلع ظافحلاو ةينيدلا تابجاولا ةماقإل أعم

 ةددشتملا تاكرحلا عم عارص يف مهخيرات لاوط اوناك مهنإ لب ،مويلا ديلو سيل لدتعملا جهنلا

 يتلا ةيجنزلا ةكرحلل نيينامعلا ةضراعمب لثملا ءاطعإ نكميو .ةيسايسلاو ةينيدلا ةيحانلا نم
 امك .اهيلع مهئاضقو ‘يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةريصق ةدمل قارعلا بونجو نيرحبلا تلتحا

 جراخ مهيفنو يرجهلا عبارلا نرقلا يف مهراصتنا نم ةريصق ةرتف دعب ةطمارقلا ىلع اوضق مهنأ

 “.ةقرازأآلا مامأ ناك يقيقحلا مهناحتما نأ نورقي مهنكلو "ةينامعلا ندملا

 نيملسملا ةعامج .ث

 ةرهش لقأ يقب هنكلو ،اهنوغيستسي نويضابإلا ناك يتلا ءامسألا نم ًاضيأ مسالا اذه
 مهنيب اميف مسالا اذه نويضابإلا لمعتسيو .اقباس تركذ يتلا بابسألل ةيضابإلا مسا نم

 ؛ناميإلا نع مهموهفم اضيأ مسالا اذه نمضتي "ىرخألا تايمستلا يف امكو .هيلع نودكؤيو

 .نيرفاكلاو ،نيكرشملاو ،نيملسملا :فانصأ ةثالث ىلإ سانلا نوفنصي مهف ،©فورعم وه امكف

 ةعامج نيديحولا مه نوقبي {ةمعنلاب ًارافك ةلبقلا لهأ نم مهل نيفلاخملا نوري مهنأل ةجيتنو
 هذهو 25»[ كرشلا رفك ىنعمب سيلو قافنلا ىنعمب ةمعنلا رفك نويضابإل ١ مدختسيو . نيملسملا

 : ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصفلا
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 نكمي ناكل ،قسفلا ىنعم ةمعنلا رفك اولمحي مل مهنأ ولو .ىنعملا اذه ديفت ةقيقحلا يف ةيمستلا

 .ةيئاصقإ ةيلقع نع ريبعت هنأب رمألا ريسفت

 .اهنم ىلوأو ةيضابإلا نع ةقباس نيملسملا ةعامج ةيمست نإف ،ةيخيراتلا ةيحانلا نم
 رخآلا ىلع لضف امهنم ادحاو نأو ،ةدحاو ةيخيرات ةرتف يف ارهظ نيمسإلا نأ مهفي الأ بجيو

 .مسالا اذهب نوفرعي اوناك ضابإ نب هللا دبع نم ةقتشملا ةيضابإلاب مهتيمست لبق مهنأل

 ةماقتسالا لهأ .ج

 ةحص نع ربعت اهنأ ىلإ ةفاضإ ".اهنولضفي نويضابإلا ناك يتلا تايمستلا ىدحإ يه

 قيرطل ةثرولا .(38/658) يبسارلا نم ءادتباو إمهنأ نويضابإلا ىريو .اهوجهتنا يتلا قيرطلا

 يفو :"644 /23) رمعو (13/634) ركب وبأ اهب رمتساو ،ةثلوسرلا اهأدب ةحيحص ةميلس

 نيدلا عم ةقباطتم ةيضابإلا نأ ةقرفلا موهفم ىلع دكؤت ةماقتسالا لهأ ةيمست نإف .اهتيفلخ

 يف دراولا هسفن مالسإلا يه ةيضابإلا" :هلوقب كلذ يملاسلا يضابإلا بتاكلا حضوي .يمالسالا

 سيل '":."مجعلاو برعلا ة لوسر اهيلإ اعد يتلا ةميقتسملا قيرطلا يهو .ةيوبنلا ةنسلاو نآ رقلا
 قمعتو ماسقنالا اذه ،ةمألا تمسقنا .(656 / 35) نامثع انديس داهشتسابف ؛كلذ مهفن نأ ابعص

 نم ارابتعا .اذه انموي ىتح رمتساو 657-656(6 /37) نيفصو (36/656) لمجلا يتعقوم يف رثكأ

 ةفاضإ .ةطلسلاو مكحلا ىلع ناعراصتت شيرق نم ناتقرف يلعو نامثع راصنأ حبصأ مويلا كلذ

 اولحأو لالحلا اومرح لب ‘فنعلا ليبس جاهتناب اوفتكي مل نيذلا ةقرازألا كانه ناك كلذ ىلإ

 نم اهميلاعت (712-711 / 93) ديز نب رباج ذخأ يتلا ةحيحصلا قيرطلا كانه يقب نذإ .مارحلا

 .ةماقتسالا لهأ مهسفنأ اوربتعا كلذلو ،ًاديدحت قيرطلا هذه ىلع ةيضابإلا تناكو .سابع نبا

 ةيبهولا .ح

 ويضابإو ايقيرفإ لامش ويضابإ فلتخاو .ةيبهولاب ةيضابإلا ةيمست لوح ةددعتم ءارآ كانه

 مامإلا ©باهولا دبع نم تذخأ دق ةيمستلا هذه نأ ىري ريغصلا نباف '"؛رمألا اذه لوح نامع

 لامش نم نيرصاعملا نييضابإلا باتكلا دحأ وهو ينورابلا امأ ".ةيمتسرلا ةلودلا يف يناثلا

 نيح هنإف ،ةياورلا هذهل اقبطو .يبسارلا بهو نب هللا دبع نم تذخأ ةيمستلا نأ ىريف .ايقيرفإ
 مهنع تلصفنا دقف ،نيفص ةعقوم يف “!' ميكحتلا ىلع (679 / 60) ةيواعم و (661 / 0(4)) يلع قفتا

 دئاق رايتخال بهو نب هللا دبع تيب يف كلذ دعب اوعمتجاو ةة.ءارورح ىلإ اوعجارتو ةمكحملا

 ضنانس نب ةزمحو ،ريهز نب صوقرحو ،يئاطلا نيسح نب ديز ىلع ةدايقلا تضرعف :'.مهل
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 ٭زل - ٦ . ةيضابإلا ةأشن : لوألا لطقلا

 بهو نب هللا دبع ىلع تضرع امدنعو .كلذ اوضفر اعيمج مهنكلو .يسبعلا ىفوأ نب حيرشو
 “؛“."توملا نم افوخ اهكرتأ الو ءايندلا ىلع اصرح اهلبقأ ال هللاو" الئاق اهلبق ((658/38) يبسارلا

 هللا دبعل ةبسن ةيبهولا ةيمست لمعتست ةيضابإلا نأ اضيأ يتاهلقلا يضابإلا بتاكلا ىري
 ةبسن تناك ول ةيمستلا نإ (1966 /1386) شيفطا يضابإلا ملاعلا لوقي ".يبسارلا بهو نب

 سيلو "ةيباهولا" ةيمستلا نوكت نأ بجول ،ةيبرعلا ةغللا دعاوقل اقبط هنإف باهو نب هللا دبعل
 عم مهتقالع اهببس ناك ةفص لب ،نويضابإلا هلمعتسا امسا ةيبهولا نكت ملو “."ةيبهولا"
 ةلدتعملا ةمكحملا تداق يتلا ءامسألا نم ناك يبسارلا هللا دبع نإف فورعم وه امكو .يبسارلا

 يف هتعبتا يذلا ددشتلا نع ةكرحلا دعبيل اريبك ادهج لذبو "ناورهنلا ةكرعم دعب ةرصبلا يف

 لمتحملا نم هنإف كلذلو :"نيضراعملا هجو يف ضارعتسالاو فيسلا عفر عنم دقف ؛ةيادبلا

 .كلذ ببسب ةرصبلا ةمكحم ىلع تقلطأ دق ةيبهولا ةيمست نوكت نأ

 جراوخلا .خ

 فرعت ،ءزجلاب لكلا ةقالعك ةيضابإلاو جراوخلا يحلطصم نيب ةقالعلا سيسأت ببسب
 وأ ،جورخلا ىنعمب يتأي جرخ لعفلاو "يجراخ ةملك عمج جراوخلاو .جراوخلاب اضيأ ةيضابإلا

 ىنعمل لماش فيرعت لوح عامجإ كانه سيلو .نايصعلا وأ ،نيدلا دادس وأ روهظلا وأ ،جارخإلا

 لوح ةسارد يأ يفو .يخيراتلا هلكشتب طيحيو ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا هراكفأ عمجي حلطصملا
 نوثحابلا لواحي نيح يف هنآل "جراوخلا حلطصمب قلعتت ةلكشم انهجاوت نأ دب ال ،ةيضابإلا

 نع دعبلا نويضابإلا لواحي ،ةيضابإلاو حلطصملا اذه نيب ةقالع جسن رارصإب نييضابإلا ريغ
 .اعوط مهسفنأب فيرعتلل ادبأ هنولمعتسي ال مهنأ ثيح ".لابو هنوربتعي يذلا حلطصملا اذه

 ".مهب ةيمستلاوأ جراوخلا ةقرف نم مهتءارب ةحناس ةصرف لك يف نونلعي مهف كلذ ىلإ ةفاضإو

 هللا لوسر ثيدحب نودوصقملا كئلوأ مهنأ نوربتعيف "اينيد ىنعم جراوخلا نويضابإلا لمتحيو

 ."قورملا" ة

 تافيرعت ةثالث دجنس اننإف ،جراوخلاب ةقلعتملا ةيحالطصالا تافيرعتلا ىلإ انرظن ام اذإ

 :ةفلتخم

 ."نيفص ةكرعم يف يلع مامإلا ىلع (اوجرخ) اودرمت نم" مهنأب مهفرعي :يخيراتلا فيرعتلا .1

 خيرات يه يخيراتلا فيرعتلا يف ةربتعملا ةزيملاو ".ةيسايسلاو ةينيدلا ءارآلا رابتعا نود

 .جراوخلا سيسأت

 ضغب جراوخ ةيزكرم ةموكح ىلع جرخ نم لك ربتعي فيرعت وه :يميمعتلا فيرعتلا .2
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 هللا يضر يلع مامإلا نع اوجرخ نيذلا نيلوألا ةمكحملا ىلإ مهبسنيو .مهراكفأ نع رظنلا
 يخيراتلا هقايس نع عطقنم .يناتسرهشلا هب ءاج يذلا فيرعتلا اذه .ميكحتلا ببسب دنع

 .تايوتسملا لكب دقنلا ىلع حوتفم وهف يلاتلابو شةيسايسلاو ةينيدلا راكفألا نم درجمو

 :نيفلتخم نيلكشب فيرعتلا اذه لمعتسا :ينيدلا فيرعتلا .3

 اورصأ نيذلاو ،ميكحتلل هلوبق ببسب يلع انديس نع اولصفنا نيذلا ةمكحملا -أ

 ينيدلا فيرعتلا اذهو .نيسفانملا عم مهتارظانم يف ةنسلاو نآرقلل عوجرلا ىلع

 لامعتسا ىلع ةمكحملا هيدبي يذلا تابثلاو مزعلا ىلع نوزكري نيذلاب صاخ
 ة“.ةينيدلا صوصنلا

 جراوخلا نأ نويضابإلا ربتعي ث>؛ةقرازألاب فيرعتلل نويضابإلا هلمعتسا يذلا فيرعتلا -ب
 نب ةدجن ،قرزألا نبا مه ةفئاطلا هذه ةداقو نيعباتلا يعباتو نيعباتلا نمز يف اورهظ

 مهتيمست يف ببسلا مه ءالؤهو .رافص نب هللا دبعو (688/69) يفنحلا يرورحلا رماع

 بكترا نم نأ اوربتعاو ،ئطاخ لكشب ىلاعتو هناحبس هللا تايآ اورسف ثيح .جراوخلاب

 لصو امدنع هنأ شيفطأ درويو .قحلا نع اودعتبا دقف كلذبو ‘كرشم رئابكلا ىدحإ

 مهتاملك لوحتت مل املاط" مهيف لاق ؤ©بيبح نب عيبرلا دنسملا بحاص ىلإ اذه مهربخ

 مالكلا دح دنع اوفقي ملو) مهمالك ىلع اورصأ ام اذإف 6(قحلا ىلإ مهوعدأس) لعف ىلإ

 لاعفأ ىلإ مهمالك لوحت ببسبو "مهئاطخأ رزو اولمح دق نونوكي (فنعلل اوؤجل لب
 2ة“."هللا مكح امب مهيلع مكحنس

 :جراوخلا حلطصم يف مهريغ نع ةيضابإلا فالتخال بابسأ ةدع كانه

 ام ةقرف فيرعتل لئاسولا حصأ دحأ نإ :ضعبلا مهضعبل ةفلتخملا فارطألا تافتلا مدع .1

 ةلقب نييضابإللا ريغ نوثحابلا رذتعي نأ نكميو .ةقرفلا كلت رداصم لامعتسال هجوتلا يه
 كلت يف راطإلا اذه نمض ةدراولا لاوقألا مهفت نكميو .ميدقلا خيراتلا يف رداصملا

 انموي يف نكلو .فاك لكشب ةيضابإلا رداصملا اهيف رشنت نكت مل يتلا ةيخيراتلا ةرتفلا

 راكفألا ىلع ءوضلا طيلست اهنكمي يتلا ةيضابإلا رداصملا نم ديدعلا دوجو مغرو .اذه

 نأ مغرو .رداصملا كلت ىلإ عوجرلا نود فنصت فسألل بتكلا تلاز امف ،ةيضابإلا

 تاساردلاو ثاحبألا هذه نأ دقتعن اننأ الإ ،ةميدقلا رداصملاب ةريبك ةقث نع ربعي اذه

 .ةحيحص جئاتن ىلع لوصحلل ةعجان ةليسو تسيل
 نويضابإلا لوقي :ةقرفلا باتك ىلع ةقباسلا تارتفلا يف ةيسايسلا ثادحألا ضعب ريثأت .2
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 هز ح ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصغلا

 ث .ةرثؤم تناك هيوشتلاو فيرحتلل ةجهنمملا ةيمأ ينب تاسايس نإ
 ةياور ىلع نيعلطم ريغ نييضابإلا ريغ نم نيثحابلا نم ريثك :رداصملا ةيافك مدع .3

 نع رتعي امدنعف ؛ةيلصألا رداصملل مهلوصو مدع ببسب .ايخيرات مهتأشن لوح ةيضابإلا
 داجيإ اهدنع بعصي ،يخيرات يميمعت لكشب (ةيدقعلا - ةينيدلا تافالتخالا وآ) قرفلا

 يخيراتلا اهروطتو اهتأشن ناكم نأ املاط ،ةيضابإلاب ةصاخلا ثاحبألا يفو .فلتخملا

 .يه اهرداصم نم ذخؤي مل كلذ لك ةمكحملا يه يتلا ةسيئرلا اهتلتك نع اهفالتخا مث

 .ةيضابإلاب صاخ فيرعت ةغايص ناكمب ةبوعصلا نم نوكيس

 ضينيد أشنم تاذ ةكرح جراوخلا نأ نويضابإلا ىري & قورملا ثيدح ىلع أدامتعاو

 عجارتلا دعب قرزألا نبا اهسسأ ةكرح مه جراوخلاف شةيضابإلل ةبسنلابو .ةقرازألا اهب نودصقيو

 قرزالا نبال يه اهنم ةينيدلا ةصاخو ‘بتكلا يف جراوخلل ةدئاعلا ءارآلا لكو .زاوهألا وحن

 .قارتفالا اذه دعب

 فيرعت نآلا ىتح كانه سيل نكلو ،تالاقملا بتك يف جراوخلل ىرخأ تافيرعت كانهو

 يف جراوخلا نع ريبعتلا نكميو .ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينيدلا جراوخلا لاوحأل عماج لماش
 .يلاتلاك نيرصاعملا بهاذملا خيرات يثحاب دحأ ،يلالغيف فيرعت ىلع ادامتعا يحالطصا راطإ

 تاقبطلا نم نيمداقلا نيددشتملا (ةنيدملا سيلو ةيدابلا نم نيمداقلا) ودبلا لثمت ةكرح مه"

 لالخ نم ةلداعو ةيوطلس ةسايس نع ثحبلل ايعامتجاو ايداصتقا مهتاعمتجم نم ايندلا

 مهتينب هبلطتت ةايح بولسأ نولضفيو ةيزكرملا ةطلسلل نيلثمملا نييشرقلا مكح ىلع مهضارتعا

 ةضراعمب نونمؤي ،ايسايسو هيف قمعتلا نود ميركلا نآ رقلا ىلع نودمتعيو ،ةيعمجلاو ةيقرعلا

 نم ءزج لمعلا نأب نونمؤي ًأيدقعو ٠““ملاظلا مامإلا ىلع جورخلا بوجوو ث ةيشيرقلا ةفالخلا
 ة“ و"" .رانلا يف دلخم كرشم ةريبكلا بكترم نأو ناميإلا

 ةيضابإلا سيسأت يف نييضابإلا يأر .3

 ةيضابإلا سيسأت لوح ةفلتخملا ءارآلا .آ

 رظنلا ةهجو بسحب هنأل ،يضابإ هبتك دق نوكي نأ نكمي ال ةقيقحلا يف اذهك اناونع نإ
 نامع ىلإ اهلاقتنا كلذ دعبو اهجضن مث ؤجراوخلا لخاد ةيضابإلا ةأشن ةلحرم نإف ،ةيضابإلا
 26ت» . 4 >يح ه ت ل

 ام اذإو “““ .ةنسلاو ةيضابإلا باتك نيب لدج لحم ةيضابإلا ةقرف ةأشن تناك املاطلو

 



 اهرداصم ذم ةيصابإلا ص ح

 نييضابإلا ريغ نم باتكلا نأ دجن .دحلا اذه ىلإ ةيلدج ةلأسملا تلعج يتلا بابسألا ىلإ انرظن

 نم دب ال ةقرفلاب ةقلعتملا ةيعوضوملا قئاقحلا راهظإلو .ةيضابإلا رداصملاب مامتها اولوي مل
 مامأ اعساو بابلا حتف ةيضابإلا مهف يف يجهنملا اطخلا اذه نإ ثيح ؛اهل ةعباتلا عجارملا مييقت

 :يلي امك يهف ،ةددحم داوم يف اهركذن نأ اندرأ ام اذإو .ىرخأ ءاطخأ يف عوقولا

 امع فلتخم خيرات ىلإ اهتأشن خيرات ةبسن ىلإ جراوخلا نم ةيادبلا يف ةيضابإلا رابتعا ىدأ ٠

 .ةيضابإلا عجارملا هيلإ تبهذ

 ةيضابإلا ميدقت لالخ نم ةيضابإلل ةعباتلا ةينيدلاو ةيسايسلا ءارآلا رصح يف ءاطخأ تعقو ٠

 .ءاطخألا هذه ىلع تاضارتعالاب ةئيلم ةيضابإلا بتكلاو .ةجراخ ةقرف

 نييضابإلا ريغ نم باتكلا لكف ،ةيضابإلل ميلس فيرعتب جورخلا نم نكمتلا متي مل ٠

 اهتأشنو ةيضابإلا فيرعت قيرط اوراتخا نيخرؤم مأ اوناك نيقرشتسم عوضوملاب نيمتهملا

 يأر نأ ديب .نزاو يلقع دوهجمب اهمهف ةلواحم نم الدب ،اهتمكاحم مث مهيأر بسح

 جراوخلا ةأشن نإ ،مهيأر بسحف .حوضولا ةياغ يفو ؤفلتخم عوضوملا اذه يف ةيضابإلا

 صاخشأ لبق نم تلكشت يتلا ىلوألا ةمكحملا يظشت ىلإ لب نيفص ةكرعم ىلإ دوعت ال
 نم تسيل ةمتكحملا نأ امك .(683-64١684ر مهل افلاخم اركف لمحي نم لك نورفكي
 يضابإلا ركفلا نع ريبعتلا نع ارصاق ىقبي هادع ام لكف ،ريسفتلا اذه ءانثتسابو .جراوخلا

 .يلاحلا

 ضرع اندرأ لب .لطابلا ىلع رخآلاو قحلا ىلع نيفرطلا دحأ نأ راهظإ انه انفده سيل
 ىلع ةلثمألاب لدتسن نأ اندرأ اذإو .يريوصت بولسأ لالخ نم يعوضوم لكشب نيفرطلا راكفأ
 نأ ىرنس اننإف ةيضابإلا رداصملا ىلإ عوجرلا نود ةيضابإلا ةأشن حرشت يتلا ةيديلقتلا ءارآلا
 ريست ةثيدحلاو ةميدقلا نييضابإلا ريغ بتك يف ةدراولاو عوضوملا اذهب ةقلعتملا تاحورطألا
 .طخلا سفن ىلع

 نم ىلوألا ةمكحملا ©بهاذملا خيراتب صتخملا ريغ روهشملا بتاكلا ،لويقأ هط ربتعي
 ىلع هئارآ عيمج ينبيو ،"ةعيشلاو جراوخلا" هتسارد يف يديلقتلا موهفملا راطإ يف 6جراوخلا

 ودبلا نيب - انموي يف الادتعا جراوخلا قرف رثكأ - ةيضابإلا دجوت اذامل ..." :ةيلاتلا سسألا

 امأ ..'““رفاك اضيأ ريبزلا نب هللا دبع نأب نوبصعتملا جراوخلا نمؤي ... "". طقف ربربلاو برعلا

 لويقأ لوانتي هنع اولصفنا دقف رفاك هنأ نيربتعم ،يلع انديس ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا

 ودبلاو ربربلا نيب شيعلا ةصرف تدجو ةيجراخ ةقرف اهنأ ىلع ،اهرداصم فلاخي امب ةيضابإلا

 .ةقيقحلا مهف نع تزجع يتلا اهعابتأ ةيودب ىلع هتيؤر سسؤيو برعلا
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 0 .. | ةيضابإلا ةأيثنن : لوألا لصفلا

 .نارصاعملا ةعيرشلا اذاتسأو نايميداكألا ناجيأو ماشتراس هبتك يذلا "نييومألا" باتك امأ

 انديس دض حافكلاب نيفص برح دعب اورهظ نيذلا جراوخلا أدب" :تابراقملا هذه لثمب ءيلم وهف
 "."ىلع

 "يمالسإلا ركفلا يف ناميإلا موهفم" باتك يف اهباشم ىحنم ظحلن نأ اضيأ نكمي

 لئاوألا جراوخلا ركذ درو ":"" ..ةمكحملاب نومسملا لئاوألا جراوخلا " :لوقي يذلا .وستوزإل

 ببسب هنع اولصفنا مث ‘يلع عم ةيواعم دض اسرش الاتق اولتاق نيذلا ةمكحملا باحصأ مهو

 ".ميكحتلل هلوبق

 اهربتعي ،"اهؤارآ و ةيضابإلا داليم" هباتك يف ةيضابإلا ةأشنل هحرش ءانثأو ۔يلالغيف نأ امك

 بتك (يلع انديسر":ةيلاتلا تاريبعتلا مدختسيو "ميكحتلاب اهتأشن طبريو ةيادبلا يف جراوخلا نم

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نم" ...ةلمسبلا دعب هيف اباتك ناورهنلا ىلإ اوبحسنا نيذلا جراوخلل
 جراوخلا باوج ناكف ،ة""...!امهلوح نمو يبسارلا بهو نب هللا دبعو نيسح نب ديز ىلإ بلاط

 عجارملا نأ الإ .7ة"كسفنل لب ،ىلاعت هلل ابضاغ تأت مل ..." يلي امك وه ةيساسألا هطوطخب

 ريمأ نم ...ةلمسب " ةيلاتلا ريباعتلا مدختستو امامت ةرياغم ةقيرطب عوضوملا حرشت ةيضابإلا

 يذلا بلاط يبأ نب يلع ىلإ امهلوح نمو نيسح نب ديزو يبسارلا بهو نيب هللا دبع نيملسملا
 :““" ...هسفنب هسفن لزع

 تارقفلا نأ ىلإ ةفاضإ .يضابإ بتاك وه يجراخلاب يلالغيف هتعن يذلا يتاهلقلا نأ امك

 اهنكلو ةيادبلا ذنم جراوخلا نم ةيضابإلا رابتعا اهنومضم يف يوحت يتلا تادافإلاب ةئيلم ةقحاللا

 ةيماح ةكرعم دعب 6ة"...ناورهن جراوخ هجاو يذلا يلع انديس ":ةيضايإلا رظن ةهجو سكعت ال
 ماقتنالا بح دلو اذه ”"(658 زومت 17١38 رفص 9) جراوخلا نم ىمظعلا ةيبلغألا تلتق سيطولا

 ة"“."نييلبقتسملا مهئاضعأو ةليخنلا ةكرعم دعب وأ ناورهنلا لبق اوجنو اورف نيذلا جراوخلا ىدل

 اهمهف اولواح ثيح ةيضابإلا ءارآل امامتها راكفألا هذه نولمحي نيذلا نوثحابلا لوي مل

 مه جراوخلا نأ نوري مهو .نيفص برحب جراوخلا داليم طبر لالخ نم جراوخلا راطإ يف

 ماكتحالاب هلوبق ببسب يلع انديس ىلع اوجرخو ةيعامتجالا ةايحلا ىلإ اولقتني مل نيذلا ودبلا

 ".ميركلا نآرقلا يف احضاو هللا مكح دوجو مغر رشبلا ىلإ
 نكلو .امامت ةحيحص ىلعألا يف مهركذ درو نيذلا باتكلا تاحورطأ نوكت نأ نكمي

 لب ،اهمدع نم ءارآلا هذه ةحص راهظإ سيل انه هيلع زيكرتلا ديرن يذلاو ةيولوألا اذ عوضوملا
 .رياغم لكشب اهتأشن حرشت مويلا ةيضابإلا نأ حيضوت
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 عجارملا راشتنا مدع وه لادج عوضوم ةيضابإلا ةأشن نم تلعج يتلا ةماهلا لماوعلا دحأ

 يف ةيضابإلا ةقرف حرش مت دقف .ةيملعلا ةحاسلا يف اهتأشن حرشت يتلا ةميدقلا ةصاخلا ةيضابإلا

 ”“ .مهرظن تاهجو سكعي لكشبو 6نييضابإلا ريغ نم باتكلا لبق نمو ةيضابإلا ريغ طاسوالا

 الإ ““ .ةنسلا ىلإ ةيجراخلا قرفلا برقأ ةيضابإلا ةقرف نأ نوري ةنسلا باتكلا نأ مغرو

 ثيدح ىلإ ادانتسا رهظ يذلا "منهج بالك" فصو نم وآ ةقدنزلا ةمهت اهنع اوفني مل مهنأ

 جراوخلا راطإ يف ةقرفلا لوانتو ةديقعلا ةيحان نم ةلزعلا هذه ."منهج بالك ةيضابإلا" عوضوم

 .ايئزج ةقلغم ةينب يف ةيضابإلا ةأشن خيرات اكرت
 رداصملا يف ةدراولا ةيضابإلا ةأشنب ةقلعتملا ةقرفتملا تامولعملا لوانتن نأ انلواح دقل

 ريغ رداصملا يف ميمعتلا هيلع ىغطي لكشب ةيضابإلا حرشت يتلا تامييقتلاو ةليلقلا ةيضابإلا
 .نيعم فينصت يف ةيضابإلا

 مالسإلا لداعت ةيضابإلا نأ ىرت يتلا ةيضابإلا ءارآلا .1

 ث""ةيسّسؤملا وحن نمزلا ربع مالسإلا مهف يف ةفلتخملا ءارآلا لؤحت لالخ نم قرفلا ترهظ

 اهنأ ىلع اهيلإ رظنلا يف ايباجيإ اهوت نوكي دق مالسإلل فلتخم ممهف اهنأ ىلع ام ةقرف لوانت
 ىلإ رظنلا ىلإ ام ةقرف هاجتا نإف ىرخأ ةيحان نمو .قرفلا نيب ةيباجيإ ةقالع ءانبو يركف ءارث
 ىلع يضقي هنأ ىلإ ةفاضإلاب ،نيد اهنأ ىلع اهمهف رطخ ىلإ يدؤي مالسإلا لثمت اهنأ ىلع اهسفن
 بعصلا نم هنإف ،أطخ نيدلاب قرفلا طبر نأ مغرو ".ىرخألا قرفلا نيبو اهنيب حلاصتلا ةصرف

 تنبت "الثمف .اطخلا اذه يف عوقولا نع اهسفنب ىانت نأ تعاطتسا اهعيمج قرفلا ناب لوقلا

 ةقرفلا نوفلاخي نيذلا نع الضفف .ادج ةيساق ئدابم (ةيضابإلا لوقي امك جراوخلا) ةقرازألا ةقرف
 ةعامجلا موهفم) نيكرشم اهب اوقحلي ملو ةقرفلا ركف سفن نولمحي نيذلا صاخشألا تربتعا
 .توملاب مهيلع اومكحو (ةيمزيراكلا

 اهسفن طبرت يتلا قرفلا لبق نم ةيومد ةيمالسإلا بهاذملا خيرات تاحفص رثكأ تبتك دقل

 ناسنالا ةعيبطل ةضقانملا ةكرحلا هذه ترطأ دقف الثم .ةقرازألاك ،هل ةفدارم اهسفن ىرتو نيدلاب

 “.قورملا ثيدحب (ة) لوسرلا ناسل ىلع ةينوكلا مالسإلا ئدابمو

 .ةيضابإلل ةيركفلا ةهجاولا يف مدقي ال مالسإلل ةفدارم ةيضابإلا ىري يذلا ركفلا نأ مغرو
 ةيضابإلا لقع يف ةدوجوم ةركفلا هذه نأ نويضابإلا اهحرطي يتلا تامييقتلا نم مهفي هنإف

 ةفدارم اهسفن ةيضابإلا رابتعا نإو .ريبك حماستب ىرخألا قرفلا عم اولماعت مهنكلو .نطابلا
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 عابتأ مهنأ ىلع اوركذي نأ نوديري ال مهنأ همهفن ام .ةينيد ةقرف اهلعج ينعي ال مالسإلل ةقباطمو

 .ةئضتا لوسرلا هب ءاج يذلا مالسإلا عابتأ لب ؤبهذم

 لبق نامع تلخد ةيضابإلا نإف مالسإلل ةفدارم ةيضابإلا نأ ىرت يتلا ءارآلا بسحبو

 .هنومرتحيو نويضابإلا هردقي يذلا رمعم ىيحي يلع يضابإلا خرؤملا هلقني مييقتلا اذه .اهمسا

 ةمالعلا خيشلا اهيف ةعومجمل حرشي رمعم ناك 1975 ماع يف :يلي امك اهدرسي ةياكح لالخ نم

 لالخ نم رئازجلا تلخد ةيضابإلا نأ يوريو رئازجلا ىلإ ةيضابإلا لوخد يناوطعلا فسوي
 رمعم ىهتنا نإ ام نكلو .ديز نب رباج ةبلط دحأ دعس نب ةملس مهنيب ناك نيذلا "ملعلا ةلمح"

 :الئاق ةدشب ةيضابإلا خيش هضراع ىتح هثيدح نم

 مالسإلاو ءيش ةيضابإلا نإف لوقت ام بسح هنأل .قالطإلا ىلع احيحص سيل هلوقت ام ٠

 .هنيعب مالسإلا يه ةيضابإلا نإف انناميإ بسحو .رخآ ءيش

 يف الو سلجملا كلذ يف ال افلاخم احرط ةلخادملا هذهل هعامس دعب رمعم مقي ملو
 ابيصن ةركفلا هذهل ىطعأ دقف ‘كلذ نم سكعلا ىلع لب .ةياكحلا هذه هيف درس يذلا باتكلا

 دقل" هلوق لالخ نم "مالسإلل ةفدارم ةيضابإلا" نأب خيشلا لوق معد ىلإ بهذ نيح ةحصلا نم
 ."ىمسملا اذه تحت مالسإلا ىلع نييضابإلاب نومسي نيذلا ءالؤه ظفاح

 ةدئاسلا ةيسايسلا فورظلاب قرفلا نم لئاهلا ددعلا اذه دوجو يضابإلا بتاكلا طبريو

 قرفلل بصعتلا نع داعتبالاب يدانيو ةئيسلا اياونلا باحصأ نم باتكلاو ،ةلحرملا كلت يف

 ““.ةميدقلا تاوادعلاو

     

  

 لدي أباتك نامع ةنطلس يتفم يليلخلا خيشلا ةحامس رصاعملا يضابإلا بتاكلا فلأ دقلو

 ةركف حيضوت عوضوم يف لاكشإ كانه لازي ال نكلو ٠""".يبهذملا بصعتلل ةيضابإلا ضفر ىلع
 .نيدلل ةفدارم ةقرفلا نأ ىري يذلا ركفلا نمض يبهذملا بصعتلا ضفر

 قلعتت ةمهم أبتك اوبتك نيرخآ نييضابإ باتك لبق نم ةهباشم رومأ نع ثيدحلا نأ امك

 ليعامسإ ديس يضابإلا بتاكلاف .ةيئانثتسا تسيل هالعأ ةدراولا ةصقلا نأ ىلع لدي ةيضابإلاب
 :الئاق ةيضابإلا فيرعت نم اقالطنا ليوأتلل الاجم كرتي نأ نود احضاو أيأر مدقي فشاك

 يذلا قيرطلا يهو .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف درو امك هنيعب مالسإلا يه ةيضابإلا"

 ة“."مجعلاو برعلا ة ميركلا لوسرلا هيلإ اعد

 هباتك ىف نيبي ةيضابإلا لوح ةفثكم ثاحبأب ماق يذلا نييضابإلا نيفلؤملا دحأ نأ امك



 .وح

 .مالسإلل ةفدارم ةيضابإلا نأ ىري يذلا ركفلا اهيلإ لصو يتلا ةطقنلا نايعألا ةفحت ىمسملا

 :لوقي ثيح

 نيد وه مهبهذم نأل .بهذم وأ بزح ءاشنإ لثم ةياغ ةيضابإلا ىدل نكت مل
 . مالسإلا

 بولق يف باوصلا سرغلا باتك يف هاندآ ةبوتكملا ةدافإلا تدرو .بيرق تقو يفو
 :يضابإلا بهذملا فيرعت ناونع تحت لوألا ءزجلا يف نارقلا راد خويش هبتك يذلا "ناسحإلا

 زيزعلا هللا حول نم مالسلا هيلع ليربج هلزنأ دقو ميركلا يبنلا بهذم وه يضابإلا بهذملا '

 ".ظوفحملا

 مويلا ةيضابإ نم اءزج نأ وه بيقعت وأ ليوأت نود لاوقألا هذه نم موهفملا ىنعملا

 رجف روهظ ىلإ ذوعت ةيضابإلا ةأشن اذه مهيأر بسحو .مالسإلل فدارم مهبهذم نأب نودقتعي
 .ةلطاب اقرف ةنسلا لهأ قرف ىرت ال ةبراقملا هذه نأ انه ركذن نأ بجيو .مالسإلا

 ةيضابإلا رظن ةهجوو ةباحصلا دهع ىلإ ةيضابإلا عجرت يتلا ءارآلا .2

 .يوبنلا دهعلاب اهتأشن طبر ىلإ اهعسو لكب ةعيشلا اهسأر ىلعو بهاذملا لك ىعست
 مالسإلل ةفلتخم تاريسفت اهنأب اهفيرعت نكمي يتلا ؤبهاذملا نوكت نأ نكمملا نم سيل نكلو
 راكفألا ةجاح صخي اميف ةرهز وبأ لوقيو .هسفن تقولا يف تأشن دق شةيسّسؤملا وحن تلوحت

 ئداب ترهظ دق ةفالخلا يف ةقلعتملا تافالتخالا نكت مل ةقيقحلا يف" :يلي ام زيامتلل تقو ىلإ

 .نيثحابلا نم ةعومجم اهعضي ةيملع بيلاسأ نم دلوتي بهذملا نأل ؛ئدابم لكش ىلع رمألا

 رهظت مث نمو .مهراكفأل ةحضوملاو ةزيمملا لوصألا نم ةعومجم بهاذملا باحصأ عضيو

 راكفألا هذه راصنأ حبصي نيحو .ئدابم اهنأ ىلع جهانملا هذه ىنبتت ةسردم وأ ةعومجم

 “"٠".لعفلاب نوكت دق بهذملا نوكي فاك لكشب نيروهشم
 باتكلا ءاوتحا نأ دجنس ينيجردلا يضابإلا بتاكلل تاقبطلا باتك ىلإ انرظن ام اذإ

 ةيضابإلا ةكرحلاو ةمكحملا يف ةمهم اراودأ اوبعلو .: هللا لوسر اوبحاص صاخشأ ءامسأ ىلع

 نأو ٠:“;ركف نع ةرابع يه ةيضابإلا يوحت يتلا ةمكحملا نأ نوري ةيضابإلا نأ ىلع لدي

 يوبنلا دهعلا يف دوجوملا ركفلا نع ربعي يذلا :" ينسلا ركفلا ىلإ ةوق فيضي ركفلا اذه
 يوبنلا دهعلا نيب ةسسؤملا ةقالعلا : .ةباحصلا اهانبت ةعامجك مهسفنأ نوري مهنأ ىلإ ةفاضإلاب

 نيب تعقو ةثداح لوحا هللا لوسر نع يورم ثيدح ساسأ ىلع موقت ةيضابإلا ةمكحملاو

"" .مئانغلا عيزوت ءانثأ : ريهز نب صوقرح يميمتلا يباحصلاو ميركلا لوسرلا
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 فورعملا مامإلا يصعي يذلا صخشلا ناك اذإ ' ' يلي ام امك ك عوضوملا يناتسرهشلا لوانتيو

 امنيبو :ة ."جراوخلا نم يهللا لوسر يصعي نم رابتعا ىلوألا نمف ٠ اجراخ ربتعي قح مامإ هناب
 مييقت ةيفيك فرعت ال ةينسلا طاسوألا نإف :`‘ثادحألا هذهل تامييقت ةينسلا رداصملا يف دجن

 نم عوضوملا حرش لواحنس انهو .اهب يفاكلا مامتهالا متي مل امبر وأ ؤ ثادحألا هذهل ةيضابإلا

 .اقباس ليق ام راركت نم الدب ثادحألل ةيضابإلا مييقت ةيفيك ىلع زيكرتلا لالخ
 خيراتلا اهدهش يتلا ةيعامتجالا لكاشملاو لقالقلاب بهذملا ةأشن خيرات رثأت ةقيقحلا يف

 نامثع انديسو (661 \40) يلع انديسب ةقلعتملا لاوقألا نم اريثك نإف صاخ لكشبو :.يمالسإلا

 اذهلو٠"“.رصعلا اهدلو ةجاحل ةيبلت تليق امبر لب يميداكأ لوضفل ةجيتن نكت مل امهلاثمأو
 لكاشم تدهش يتلا لحارملا يف ةدوهشملا لقالقلاب ةقلعتملا لاوقألا لوانت بجي ببسلا

 .قيقد لكشب ةريثك ةيعامتجا

 ةثالث تحت لبقتسملاو ةمكحملا لوح ميركلا لوسرلل ةبوسنملا تالوقملا عمج نكميو
 : نبو انع

 .ةيعامتجالاو ةيسفنلا ميركلا لوسرلا تاليلحت يوحت يتلا لاوقألا

 "مهلتقو جراوخلا لاتق ىلع عجشت يتلا لاوقألا

 ةعاطب رمأتو ،ةلودلل نيضهانملا جراوخلاو ةمكحملل يلعفلا معدلا عنمت يتلا لاوقألا

 جراوخلا لوصح نود ةلوليحلا ىلإ فدهت يتلا لاوقألا ىرخأ ةرابعب وأ .ةفيلخلا

 ".نيديؤم ىلع ةطلسلل نيضهانملا
 هن هللا لوسر ىلإ لجر ىتأ" :ملسم حيحص يف هللا دبع نب رباج هيوري ثيدح يفف

 سانلا يطعي اهنم ضبقي -- هللا لوسرو ةضف لالب بوث ىفو نينح نم افرصنم ةنارعجلاب
 نكأ مل نإ ترسخو تبخ دقل لدعأ نكأ مل اذإ لدعي نمو كليو» لاق .لدعا دمحم اي لاقف

 ."لدعأ

 :اح

أ
 

 ارد

 .قفانملا اذه لتقاف هللا لوسر اي ينعد ةباطخلا نب رمع لاقف

 عم همايصو مهتالص عم هتالص مكدحأ رقحي ًاباحصأ هل نإف هعد" ة هللا لوسر هباجأف

 قرمي امك مالسإلا نم نوقرمي مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوءرقي مهنآرق عم هنآرقو مهمايص
 ."ةيمرلا نم مهسلا

 ““ةيرورحلا راكفأ وأ ةيضابإلا ةاون اهرابتعاب يتلا ةمكحملا راكفأ نولوانتي نيذلا لوقي
 يذلاو “""يدعسلا ريهز نب صوقرح بقل وهو "؛ءةرصيوخلا اذ نأب :"”يركف ةجوت اهرابتعاب
 جراوخلا ةأشن نولقني يلاتلابو جراوخلا لوأ وه "هللا لوسر اي !لدعا" :ةقالوسرلل لاق
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 ميقي نم لك ةيمست نإ .يوبنلا دهعلا ىلإ جراوخلا عورف نم اعرف اهنوري يتلا ةيضابإلاو
 ةيضابإلل ةينيدلاو ةيسايسلا ءارآلا ىلإ رظنلا نود يضابإلا وأ يجراخلاب ميقع قطنمب ثيداحألا
 .ةلوهجم ةكرحلا هذهل ةيخيراتلا ةقيقحلا لعجي

 وأ يجراخلاب سانلا هيلع عمتجي يذلا مامإلا ىلع جرخ نم لك يمسنس انك اذإو

 يناتسرهشلا فيرعت نم اقالطنا وأ نييرورحلل ةينيدلاو ةيسايسلا ءارآلا ىلإ رظنلا نود يرورحلا
 يذلا رذ يبأ انديس مييقت انيلع نوكيسف ‘ثادحألا مييقت يف ميقع ًاقطنم مدختسي نم وأ

 ةايحلا ليكشت ةداعإ لواحو ،هعمتجم تاريغت ضراعو )656١35(. نامثع انديس ةدشب فلاخ

 .جراوخلا نم هنأ ىلع همييقت انيلع نوكيس .ةنتالوسرلا دهع يف هشياع امل اقبط ةيعامتجالا

 لوسر اي لدعإ" لقي مل نإو ؤصوقرح لعف امم رثكأ تاروثلل نامثع عيزوت رذ وبأ دقتنا دقلو

 نأب ءاعدا ةيسايسلا بتكلا يف الو قرفلا بتك يف دجوي ال هنأ الإ ."نامثع اي لدعإ" لاق دقف "هلل

 يبأ انديس يلوت عم ترهظ يتلا "“ةدرلا ثادحأ يف اوكراش نيذلا نأ امك .يجراخ هن رذ ابأ

 .جراوخلاب اومسي ملو نيدترم اويمس )634١13( ةفالخلل ركب

 تاقبطلا باتك يف صوقرح هيف ركذي يذلا ةقراملا ثيدحب روهشملا ثيدحلا اذه دري
 ركذي لب .ةنسلا باتكلا لعفي امك صوقرح مذي ال يضابإلا فلؤملا نكلو )1373١670(. ينيجردلل
 “".ثيدحلا ركني نأ نود ،ىلوألا ةمكحملاب وأ هب قلعتم ريغ ثيدحلا نأب لوقيو .هلئاضفو هبقانم

 يف ةيضابإلا خويش هيف مجرتي يذلا (670\1373) ينيجردلل تاقبطلا باتك لوانتي

 لهأ نم لجر صوقرح" .(38\658) يبسارلا بهو نب هللا دبع دعب صوقرحل يناثلا دلجملا
 ناك دقو .ءانثلا قحتست يتلا ةديمحلا لاصخلاو تافصلا نم ريثكلا كلمي ءاهب علوم ةدابعلا

 دقو .كانه هدجنس قارعلا تاحوتف يف ثحبن نيحو “رمع انديس دهع يف شيجلا ةداق نمض

 ةكرعم يف صوقرح دهشتسا """ .هربصل رمع انديس هحدم دقو ".رمع دهع يف زاوهألا حتف

 هصوصخب تيور دقو .دهشتسا ىتح هباحصأ عم يقب دقو '"ة۔اهيف ميكحتلا ضفر يتلا نيفص
 ةمكحملاب قلعتت ال اهنأ لقألا ىلع - ثيداحألا هذه فعض ينيجردلا نيب دقو .ةفيعض ثيداحأ

 :يلي امك هتاضارتعا بتر دقو كلذ ىلإ ريشت ةلدأ لالخ نم - ىلوألا

 تبث املو هب نمآ امل ،"لدعت ال تنأ" ك لوسرلل لاق دق ريهز نب صوقرح ناك ول .1

 ث'».اهوحن ةالصلا ماقأو ةلبقلا ىلإ ههجو هجو املو "مالسإلا ىلع
 ملو هللا لوسر مزال هنكل ،هكرتل ة هللا لوسر ةقث يف حرجت ًالاوقآ صوقرح لاق ول .2

 .ةينملا هتفاو ىتح هكرتي

 هلتق ىلع رمع انديس مزعو نيدلا نم صوقرح جرخ ولو .احيحص لوقلا اذه ناك ول .3

  



 { ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصفلا

.10 

.1 

١ 
 7 ۔-__ ,ه

 ى 2 _. 1 ١

 ذ _ ٤ ١
`       

 يلاتلابو .نيدلا ناكرأ مظعأ نم داهجلاف .داهجلا رومأ يف رمع انديسل ادعاسم ناك امل

 .مالسإلا نع دترا لجرب رمع انديس نيعتسي نأ نكمملا نم ناك ام

 هذهل ءادأ هولتقي نأ هلتقب اورمأ نيذلا ةباحصلا ىلع ناكل احيحص لوقلا اذه ناك ول
 .اهب نيفلكملا ةضيرفلا

 هعمتجم يف سانلا رش ناك لهج ابأ نأ مغرف .ظافلألا يف ولغلا نع هزنم ؛ هللا لوسر

 .هقحب مالكلا يف ولغلا نع اديعب لوسرلا ناك دقف

 "١ .هبلق يف ةلعتشملا ،نآرقلل هبح ران يف ريهز نب صوقرح تام
 يبسارلاو صوقرح لاثمأ نم ةباحصلا نوفرعي نيذلا نويضابإلا باتكلا ركني ال

 ىلع نوضرتعي مهنكلو ؛ةيضابإلا ةكرحلا ىلإ ءالؤه باستنا مهبتك يف (38\658)ر

 .مهنم لينلا ىلع لمعت يتلا تاياورلا

 بعصي يتلا طاقنلا ضعب دجنس ثيدحلا اذه ىف اديج انثحب نإ اننإف ،ةقيقحلا يفو

 كانه نكي مل هنأ دكؤي امم .ينيجردلا يضابإلا بتاكلا اهركذ يتلا كلت ريغ ءاهحاضيإ

 . نول يبنلا دهع يف هذهك ةعامج

 جراوخلا هب دصقي فيرشلا ثيدحلا يف دراولا "موق يتأيس" ريبعتب دوصقملا ناك اذإ .

 دهع يف ايلعف نيدوجوم اوسيل ثيدحلاب نيينعملا نأ ىلع لدي "موق يتأيس" ظفل نإف
 .ةق يبنلا
 نوءرقي اموق اذه ئضثض نم نإ": يلاتلا ثيدحلا دواد يبأ حيحص يف درو هنأ امك
 نم نوقزمي ،ناثوآلا لهآ نوعديو مالسإلا لهأ نولتقي "مهرجانح زواجي ال نآرقلا
 نمو """ .داع لتق مهنلتقأل مهتكردأ نئل .ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك مالسإلا
 .داع لتق هتايح يف ادحأ لتقي مل ةث لوسرلا نأ مولعملا
 ةباحصلا نأ ىلع لدي موقلا ءالؤه نع ثيدحلا يف "مه" بئاغلا ةغيص مادختسا نأ امك
 .مهنوفرعي اونوكي مل
 زواجي ال نآرقلا نوؤرقي" ةرابعل موقلا ءالؤه نع ثيدحلا ءانثأ ةفل ءيبنلا مادختسا نإ

 قحب ردص دق نوكي نأ نكمي ال إمذلاو ريقحتلا ىنعم لمحي ريبعت وهو "مهيقارت
 دقف .لوقلا ةقابلو بيطب فورعملا يبنلا بولسأ نم اذه سيلف }هل نيرصاعملا هباحصأ
 كبر ليبس ىلإ عدا" ادبم نم اقالطنا "" ةبيطلا ةحيصنلاو جردتلا أدبم ةث لوسرلا قبط
 ت'"."ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 .ثدحلاب ركفلا طابترا ةيواز نم ثادحألا انلوانت اذإ اننإف ،قبس ام عيمج ىلإ ةفاضإلاب

 يأ ىنبتي ناك صوقرح نأ ىلع لدي رشؤم يأ تقولا كلذ يف كانه نكي مل هنأ دجنس

.2 
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 :نيرمأ ىلإ كلذ وزعن هن نآ نكميو .جراوخلا راكفأ ن نم ركت

 يسايسلا ركفلل يساسألا نوللا لكشي يذلا "ةفالخلا ةيشرق ةضراعم" يأر نأل

 يف لب ةفالخلا لظ يف نكت مل ةمألا نأ رابتعاب ؤاهموي ادوجوم نكي مل جراوخلل
 . كيب يبنلا ةدايق لظ

 يذلا "ناميإلا نم ءزج لمعلا" ركفل صوقرح يبت ىلع ليلد ىأ دجوي ال هنأ امك ٠

 .ركفلا اذه لمحت ةعومجمل هتدايق وأ .جراوخلا ىلإ دنتسي

 ةينسلا رداصملا يف ةامسملا ،ةقرفلا هذه هتقحلأ يذلا ررضلا فصول تاملكلا ىفكت ال .2

 يف ةنتفلا هذه تناك ولو .نيملسملا ةدحوب .ةقرازألاب ةيضابإلا رداصملا يفو جراوخلاب

 هذه دأول ةمزاللا ريبادتلا ذختال لب "مهنع ثيدحلاب ىفتكا دق ناك امل "ي يبنلا دهع

 .ةنتفلا

 نأ تابثإ يف قورملا ثيدح ىلع نودمتعي نيرصاعملا نييضابإلا بائكلا نأ امك
 ال مهنأ اذه نم مهفي ام .ةقرازألا مه جراوخلا نأو .ةيسايس تسيلو ةينيد ةكرح جراوخلا

 نأ نكمي ال هئب نولوقي امنإو ]ةقراملا نم مه ءالؤه ناب لوقي يذلا ثيدحلا ىلع نوضرتعي
 .ثيدحلا يف ركذ يذلا صخشلا وه صوقرح نوكي

 ادياحم ىلوألا ةمكحملاب قورملا ثيدح ةيضابإلا ريغ رداصملا طبر رابتعا نكمي ال
 مالت نيح يف نكلو .مئانغلا ميسقت ىلع اوضرتعا دق اوناك نيرخآ ةباحص نأل ؛ةيفاك ةجردب
 فقوم مهل نيذلا راصنألا أربي اذه ضارتعالا فقوم ىلع صوقرحب ةلثمم ىلوالا ةمكحملا

 .تاداقتنالا هذه لثم نم هباشم

 :ماشه نبا لوقي

 نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع ًالقن قاحسإ نب هللا دبع نب دايز ينربخأ"

 شيرق يف اياطعلا كلت نم ىطعأ ام هللا لوسر ىطعأ امل :لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع ديبل

 ىتح ،ةلاقلا مهيف ترثكو مهسفنأ يف اودجو ءيش اهنم راصنألا يف نكي ملو ‘برعلا لئابقو

 :مهلئاق لاق

 اهموق هللا لوسر هللاو يقل-

 :لاقف ةدابع نب دعس هيلع لخدف-

 يف تعنص امل مهسفنأ يف كيلع اودجو دق راصنألا نم يحلا اذه نإ هللا لوسر اي-

 يف كي ملو برعلا لئابق يف اًماظع اياطع تيطعأو ‘كموق يف تمسق ‘تبصأ يذلا ءيفلا اذه
 .ءيش اهنم راصنألا نم يحلا اذه
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 :هللا لوسر لاقف-

 ؟دعس اي كلذ نم تنأ نيأف-

 .يموق نم لجر ًآلإ انأ ام ،هللا لوسر اي :دعس لاق-

 .ةريظحلا هذه يف كموق يل عمجاف :هللا لوسر لاق-

 نكي مل ىرن امك :".'...نيرجاهملا نم ددع ءاجو هموقو عمجو دعس جرخ كلذ دعبو
 مهلوبق مدع نع اضيأ راصنألا برعأ امنإو ‘ةمسقلا ةمكح مهفي مل يذلا ديحولا وه صوقرح

 نم اومرح نيذلا راصنألا نزح نع ربع تباث نب ناسح نإ ىتح .مئانغلل ةي لوسرلا ميسقتل
 .بوتكم رعشب مئانغلا

 طبرت يتلاو ةينسلا رداصملا يف ةدراولا ءارآلل الاب نوقلي ال ةيضابإلا نأ :لوقلا ةصالخو

 انرظن ام اذإو .ريهز نب صوقرح عوضوم نم اقالطنا .ةباحصلا دهعب - رشابم طابرب - ةمكحملا
 عم تدلو ةيضابإلا نأ نوري مهنأ دجنس ،مالسإلل ةفدارم اهنأ نوري نيذلا ةيضابإلا ةيواز نم

 .ةيعفن بابسال ةقراملا ثيح ىلإ ةيضابإلا ةبسن وه هنوضفري يذلا رمألا نأو .مالسإلا داليم

 نامثع دهعو ةيضابإلا نيب طبري يذلا يضابإلا يأرلا .3
 بتاكلا (36\656) نامثع انديس دهعب ةيضابإلا نوطبري نيذلا نيثحابلا سأر ىلع يتأي

 فشكلا" هباتك يف هتبقعأ يتلا ثادحألاو نامثع لتقم يتاهلقلا حرشي ثيح .يتاهلقلا يضابإلا

 :يلي امك "نايبلاو

 ىلإ نامثع لتقم دعب ةمألا تمسقنا دقو .هولتق لعفي مل املف .ةفالخلا كرت هنم اودارأ

 .:" :ىقرف ثالث

 .هولتق نيذلا .1
 .(ةفقاولا ةقرف) هتلتق نمو هنم اوؤربت نيذلا .2

 .همدب اوبلاط نيذلا .3

 لهأو هباحصأو )661١40( بلاط ىبأ نب ىلع انديس هتلتق ىتلا ةقرفلا نمض نم ناك دقل

 هللا دبعو صاقو ىبأ نب دعس نم نوكتت تناكف ةفقاولا ةقرفلا اًمأ .راصنأو نورجاهمو ةنيدملا
 ناكف نامثع مدب اوبلاط نيذلا اًمأو '.ديز نب ةماسأو ةملسم نب دمحمو )694١74( رمع نب
 .نايفس يبأ نب ةيواعمو )656١36( ماوعلا نب ريبزلاو )656١35( هللا ديبع نب ةحلط مهنيب نم

 نيذلا ةقرفو ،قاقشلاب ةفقاولا ةقرفو ،ةماقتسالا لهأب نامثع ةلتق اهلكش ىتلا ةقرفلا تيمس دقو
 .نيتقرف ىلإ (ةماقتسالا لهأ) يلع عابتأ قشنا ميكحتلل يلع لوبقبو .ةينامثعلاب نامثع مدب اوبلاط
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 .ةعيشلا هوديأ نيذلا ىلعو جراوخلا هوكرت نيذلا ىلع ؤلطأ دقو

 لصأ يه يتلا "قرف عبرأ ىلإ نوملسملا مسقنا ،دوهيلاو ىراصنلا دنع لاحلا وه امكو

 ارارمتسا نوربتعي نيذلا ةماقتسالا لهأ مه ةيضابإلا نإف هيلع ءانبو ٠"".ةفلتخملا ةيمالسإلا قرفلا

 .امهنع هللا يضر رمع انديسو )4١13+63( ركب وبأ انديسو هخ - لوسرلا هيلع راس يذلا قحلا قيرطل

 بلاط يبأ نب يلع انديس ناك )4١36+63( نامثع مكح نم ىلوألا تسلا تاونسلا يف

 يلع رارصإ ىدأ دقل .ميكحتلا رارقب هلوبق ىتح مهلثمي يقب دقو ةماقتسالا لهأ دوقي )0+661١(

 اوقب ةعيشلا نألو .جراوخو ةعيش ىلإ - ةماقتسالا لهأ ةقرف - هتقرف قاقشنا ىلإ ميكحتلا ىلع

 ىلوت .جراوخلا مسا تحت ةماقتسالا لهأ يقب دقف لطابلا ميكحتلا رارق يف يلع انديس عم

 يف يبسارلا عم تأدب يتلا ةلحرملا يتاهلقلا ميقي )658١38(. يبسارلا يلع دعب ةفيظولا هذه

 يبسارلا .يبسارلا بهو نب هللا دبع عابتأ اوناك" .ةيبهولا ةلحرم اهنأ ىلع هباتك يف رخآ ناكم

 اة"."ىلع دعب عبتي مامإ لوأ ناك

 نيملسملا ةعامج لثم مهسفنأ نييضابإلا فيصوتل ءامسأ كانه اقباس انثدحت امكو

 نيذلا ةيمست ."ةماقتسالا لهأ" اهانبتتو ةيضابإلا اهمدختست يتلا ءامسألا هذه نمو .ةوعدلا لهأو

 ىلإ ةيضابإلا ةرظن راهظإ ةيحانل ادج بيرغ ةماقتسالا لهأب اديهش )656١36( نامثع انديس اودرأ
 سيل ةماقتسالا لهأب هتلتقل نامثع لتقمل اريثك َرُس يذلا ىتاهلقلا ةيمستف .نامثع انديس لتقم

 مسا ًاضيأ مهيلع قلطي يتلا ةيضابإلا نيبو مهنيب ةيسايس ةقالع داجيإل ةلواحم يه لب ةفداصم
 رظنلا ضغبو 6""“".ةدحاو ةقرف ةيضابإلاو ةيبهولا ؛امهالك" ةقحاللا رطسألا يفف .ةماقتسالا لهأ

 انديس مهيف نمب راصنألاو نيرجاهملا نم ةنيدملا لهأ راهظإ" نإف حرطلا اذه ةحص ىدم نع
 نامثع انديس لتقم نع نيلوؤسم ينمض لكشب ولو اعيمج مهنالعإو ةماقتسالا لهأ نمض يلع

 .ةيخيراتلا قئاقحلاب ةقالع هل سيل (36\656)

 نامثع انديس نودقتني نييضابإلا نأ ىرنس ةثيدحلا ةيضابإلا رداصملا يف اننقد ام اذإ

 دوجو نأ ىلإ ةفاضإ ."هنع هللا يضر" ةرابعب هنوعبتي مهنإف همسا اوركذ ام اذإو ،هنورفكي ال نكلو
 اجاعزإ لكشي ال همسا نأ ىلع لدي طقسم يف ليه عراش يف نافع نب نامثع مسا لمحي عماج

 قلعتي اميف ةثيدحلا ةيملعلا ثاحبألل ضقانم نامثع انديس لتقمب ةعيشلا ةأشن طبر نأ امك .مهل

 :"ة .ةعيشلاب
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 | ٦

 يتاهلقلل اقبط ىلوالا قرفلا سيسأتل ينايب مسر
 نامثع انديس داهشتسا دعب
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 ِ اننيس مدب نوبلاطملا دعر دايحلا ا وم زتلا نيذلا
 نامثع انديس ةلتق س مدب نوبلاطمل دعب دايحلا اومزتلا نيذل

 نامثع نامثع انديس لتق

_ | 
 هباحصأ انديس - ] اق و يبأ نب دعس ۔

 و يلع " هللا ديبع نب ةحلط - ] صو يب ن /
 ةنيدملا لها ۔ 2 رمع نبي هتا دبع - 2

 ماوعلا نب ريبزلا - 2 ِ
 نورجاهملا - 3 .1 . . . ۔ ةملسم نب دمحم - 3

 ٠ نايفس يبا نب هيواعم - 3 . 7 .
 نامثع انديس لتق راصنألا ۔ 4 ديز نب ةماسأ ۔ 4

| | | 
 ةنا دق ؛ ةماقتسالا اهأ

 ؛.۔۔ ..._ .. اومسقنا دقو هماقتسالا لها _ ةينامثعلا - قاقشلا

             ميكحتلا يف نيتقرف ىلإ
١ 

         جراوخلا ةعينشلا مهو نوديؤملا 15 مهو نوضراعملا

 هتبقعأ يتلا ثادحألاو ميكحتلاب ةيضابإلا طبري يذلا يأرلا .4

 .ةقرف يال يسايسلاو ينيدلا ركفلا ةأشن يف ماه رود لئاوألا نيلثمملاو ةداقلل نإ

 تارشع مامأ ۔رضاحلا نمزلا يف نحن امك- يضاملا يف انكو ٠:ة.اهل يسسؤملا لكشتلاو

 لوحتلاو ىؤرلا هذه زيامت ىدأ دقو “ث".مالسإللا وهو دحاو نيدل ةفلتخملا ميهافملاو ىؤرلا

 راكفألا سفن نع ةفلتخم قرف عافد حاضيإ نكميو .قرفلا ةأشن ىلإ ةسردملاو ةيسسؤملا هاجتاب
 خيراتلا ىدم ىلع ةيمالسإلا قرفلا روهظ رسف ضعبلا نأ امك .انرداصم ةدحو لالخ نم انايحأ

 صمقتب كلذ رسف نم مهنمو { هللا لوسرل نيعبسلاو ثالثلا قرفلا ثيدح ةءوبنل ققحت هنأب

 ث“.ساتلا بولق يف كشلا لخديل رشبلا ةيصخشل سيلبإ

 ةيوامسلا نايدألا يف مهفلاو ىؤرلا فالتخا وزعت ثاحبأ تيرجأ دقف ‘كلذ بناج ىلإ

 هتيعرش بستكي ىؤرلاو مهفلا فالتخا نإف كلذل ةجيتنو ".سانلل ةيسفنلا ةعيبطلا فالتخا ىلإ

 ةسارد يف قمعتلا نإف ببسلا اذهل “.ايهلإ ارايتخا هنوك نم رثكأ ةيرشبلا ةعيبطلا فالتخا ببسب

 عوضوم ناك انه نمو ".لضفأ لكشب قرفلا هذه مهفل ةغلاب ةيمهأ لتحت لتاوآلا قرفلا يلثمم

 اذه يفو .ةيضابإلاب ةقلعتملا ةيجهنملا تاساردلا يف ةمهم ةناكم لتحي "لئاوألا نوسسؤملا"
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 حرداصح ذه حيحارإلا مس

 ١

 .ةفلتخم ءارآ `"'ةيضابإلاو ةينسلا رداصملا مدقت ددصلا

 لعجي اممو .دحاو صخش ىلع اوعمجأ نييضابإلا نيثحابلا نأب لوقلا نكمي ال هنأ امك

 صخي اميف لوألا عجرملا ربتعي تالاقم باتك دوجو مدع لدجلل ةضرع رثكأ عوضوملا

 يف نحنو .ةيعوضوم اهنم رثكأ ةيصخش ةيؤر تلمح هتلت يتلا تاباتكلا نأ ىلإ ةفاضإ بهاذملا

 (324١936)يرعشألا لثم نوينس باتك اهبتك يتلا لحنلاو للملا بتك مدختسن قرفلا مهف ليبس

 .يدادغبلاو يناتسرهشلاو

 ‘بهاذملل يلكشلا فينصتلا يف ارهاب احاجن اوققح باتكلا ءالؤه نأ نم مغرلابو

 اياضقلا نم ريثكلا مامأ بابلا اوحتف مهنأ آلإ .اهصخت تامولعم ةقحاللا لايجألل اومذقو

 سسأ نمم :ةيضق يه ةسيئرلا ةلكشملا نأ ظحالنسف ةيضابإلا ُصخي اميف انققد ام اذإو .ةيلدجلا

 لب .ةيضابإلا ةقرف يف اروصحم سيل جراوخلا قرف يسؤم لوح رئادلا لدجلاف .؟قرفلا هذه
 .ىرخألا قرفلا يسسؤمب قلعتي اميف ةضقانتم تامولعم

 )429+1037١( يدادغبلاو )735١324( يرعشألا بسني نيح يف ،لاثملا ليبس ىلعف

 .ةرفص يبأ نب بلهملا ىلإ يطلملا اهبسني ""ةرفصألا نب دايز ىلإ ةيرفصلا يناتسرهشلا
 الضف .رفصألا نب هللا دبع ىلإ (0(31\922) يربطلاو .رفصألا دايز ىلإ ينييارفسالا اهبسنيو

 قرفلاو ةروكذملا ءامسألا هذه نأب نوعي نييضابإلا نإف 6تاياورلا يف فالتخالا اذه نع

 مهيلع قلطأ ةيرفصألا مسا نوكي نأ حجرألا نمو ".لايخ ضحم اهوسسأ مهنأ ىعدي يتلا

 .ةدابعلا ةرثك نم مههوجو رارفصال

 يف نيقفتم اوسيل مهسفنأ نييضابإلا نأ حضون نأ انيلع ةينسلا ثاحبألا لباقم يفو

 مهريغ ىلع رثأ عوضوملا اذه يف مهفالتخا نوكي نأ دعبتسي نكلو '"'.ةيضابإلا سسؤم عوضوم
 يجراخلا باطخلاب نيمزتلم اولاز ام مويلا بانك نإف ،ىمادقلا باتكلا ىلإ ةفاضإو باتكلا نم

 .مهسفنأ نييضابإلاب ةصاخلا رداصملا نيلهاجتم ،جراوخلاب ةقلعتملا تاميمغتلاو يديلقتلا

 ةيضابإلا لوح "ةقدنزلاو غيزلا لهأ نيب ةقرتفملا قرفلا" باتك يف ةمدقملا تامولعملا نإ
 ىلع مكحلا نع ةجتانلا ةيتاذلا اهيلإ لصت يتلا داعبألا ىدم راهظإ ةيحان نم أدج بيجع ليلد

 :باتكلا اذه بجاص لوقي .ةقرفلا هذهب ةصاخلا مث اهل ةزاحنملا رداصملاب مامتهالا نود ةقرف

 :ةيضابإلا نع هلوق ةداتق نع -ردصملا ركذ نود نم - اضيأ لقني امك 0"ةدساف ةيضابإلا ةديقع
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 ةيضابإلا ةأيثن : لوألا لصفلا

 نم ذختت ةيضابإلا ةيؤرلل تفتلت ال يتلا تاساردلا تلاز ام ٠"“."ةّمألا هذه سوجم ةفئاطلا هذهأ
 "“` .نيرصاعملا نييضابإلا باتكلا تابراقم ةلهاجتم اهل اعجرم يرعشألا اهمدق ىتلا تامولعملا

 لوح ةمتعملا تامولعملاب عوضوملا حضتي نييضابإلا ريغ نم نيثحابلل ةبسنلابف
 يوحت ةيضابإلا ريغ رداصملا نأل .نونظي امك سيل عوضوملاف نييضابإلل ةبسنلاب امأ .جراوخلا

 ١ .حيحصتلاو ليدعتلا ىلإ جاتحت يتلا ةصقانلاو ةطولغملا تامولعملا نم اريبك امك

 يف مهثحبو مهتسارد ىدل ةفلتخم جئاتن ىلإ نوثحابلا لصوتي ‘نايحألا نم ريثك يفو

 .نوثحابلا اهحجري يتلا "لوصألاب" رشابم لكشب ةقلعتم ةفورعملا ةقيقحلا هذه .عوضوملا سفن
 .يملعلا ثحبلا تاينقتب اريثك "لوصألا" حلطصم طلتخيو

 ام ملعل نمضت يتلا ةيلقعلا تاهاجتالاو ةيركفلا تاردابملا عيمج" :لوصألاب دصقي

 .نيعم لصأ عابتاب مهبتك "ةميدقلا ةينسلا تالاقملا" وفلؤم غاص دقو ."هفده ىلإ لوصولا
 تابثإ يه بهاذملا خيرات باتكل ةيولوألا" نإ ًاقحم طاو يرمغتنوم لوقي صوصخلا اذه يفو

 رومألا دصر وأ يعوضوم لكشب ةقرفلا عضو راهظإ نم الدب ،ام ةيؤر ةحص مدع وأ ةحص

 مل )1037١439( يدادغبلا نأ دجن ًالثمف '""."ماعلا ركفلل ةقرفلا هذه اهتبسكأ يتلا تافاضإلاو

 فرصتي ،رّمعم ىيحي يلع يضابإلا بتاكلا لاق امك لب "يريوصت بولسأب بهاذملا لوانتي

 .رانلا يف ءاشي نم فذقيو ةنجلا ءاشي نم لخدف .لطابلاو قحلا نيب قيرفتلا هيلإ لكوأ هللا نأكو
 قح لهأ ىلإ سانلا فينصت وه لحنلاو للملا باتكل لغاشلا لغشلا نإف طاو راشأ امكو 6"

 “‘ه .مهبهذم نع دوذلا ىلإ ةفاضإ .لطاب لهأو

 لصوتملا جئاتنلا ىلع ثحابلل يلقعلا هجوتلا يف فالتخالا رثؤي ؤبهاذملا ةسارد ءانثأو

 تالاقملا باتك ىؤرل لاقتنالا اننكمي ةيجهنملا ةقيقحلا هذه ركذ دعب انلعلو .رشابم لكشب اهيلإ

 ضابإ نب هللا دبعل ةميدقلا قرفلاو خيراتلا يبتاك رابتعا بناج ىلإ ددصلا اذه يف ةميدقلا ةينسلا

 .ةرياغم ءارآ مدق نمم كانه ناك .ةيضايإلل يقيقحلا دئاقلا

 ةيضابإلا ريغ ءارآلا .ب

 دبع ةمامإ يه نييمالسإلا نيخرؤملاو ةينسلا بهاذملا يخرؤم نيب عزانم نود الوبق ءارآلا رثكأ
 مهنأ ررقي .جراوخلا عورف نم اعرف اهرابتعاب ةيضابإلا لوانتي يذلا ،يناتسرهشلاف ة+“٨}. ضابإ ني هللا

 يف ضابإ نب هللا دبع لتق دقو دمحم نب ناورم ىلع اوجرخ نيذلا ضابإ نب هللا دبع باحصأ
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 اعحجرداصم دم ةيضابإلا رك ٩٦ .د
 ٠۔ ..٨ذ-تذ___م:

 .هللا دبع ةمامإ صوصخب يربطلا قفاوي مهنم ريثكو ؛34”.ة.طع نب دمحم نب هللا دبع دض 0346ةلايت ةكرعم

 ( شاع . مهافتلا يف مهفطلآو ‘ثدحت ام اذإ نيجراخلا ريخ" هنإ هنع ليق ثيح 4,923 10,ر ضابإ نب

 349 "هيلع جرخ ةفيلخ ريخألا حبصأ نيحو دمحم نب ناورم ةفالخ ىتح املاسم ضابإ نب هللا دبع

 نبا امإ 0" هباحصأ هكرتف .هراكفأ نع عجارت ضابإ نب هللا ذبع نأ ىلإ ضعبلا راشأ دقلو

 ,نب هللا دبع مسا عضو اودممعت ةنسلا لهأ نإ طاو لوقي ".يبلاعثلا راكفأ ىنبت هنإ لوقيف مزح

 ,ىور ،ةيضابإلا ةمئأ دحأ وهو ديز نب رباج نأ دجن ،طاو هلاق ام ىلإ رظنلابو .ةهجاولا يف ضابإ

 .دبع مسا لعجو رباج مسا يفخأ ثيداحألا هذه فعضت ال ىتحو .ثيدحلا هنع ةنسلا لهأ ةمئأ

 :ةيتآلا ةلأسملا حيضوت بسانملا نم نوكيس ددصلا اذه يفو .ةمدقملا يف ضابإ نب هللا

 .فواخملاو ةيمأ ينبل ةيسايسلا فواخملا ةهجاولا يف ضابإ نب هللا دبع عضو عفاود نم نإ

 ,ىلع نييضابإللا مهئارظنو نيينسلا باتكلا نيب اقافتا كانه نأ مغرو .نيينسلا نيفلؤملل ةيميداكألا

 .هللا دبع نأ نوري ال ةيضابإلا باتك نم اريثك نأ الإ ضابإ نب هللا دبع مسا نم ةقرفلا مسا قاقتشا

 ,نب ثراح ىلإ ةيضابإلا 6 ""يسدقملاو ثة"يناعمسلا بسنيو ".ةيضابإلا سسؤم وه ضابإ نبا

 ,نب ثراحلا نإف . .هيلع قفتم وه امك هنأل ؛ةيخيراتلا عجارملا نم ريثكلا عم ضراعتي اذهو ضابإ

 :ةأشن ثيح نم قفتي ال ناك نإو هاجتالا اذه '“.ةيثراحلا قرف سسأو ةيضابإلا نع قشنا ضابإ

 }ة”.نييضابإلا باتكلا نم مسق عم ةقرفلا ةيمست ببس ثيح نم قفتي هنإف ةقرفلا

 "ثراحلاب يأ .هيبأ مسا نم ادرجم هناركذي يناعمسلاو (936/429) يرعشألا ىرخأ ةهج نمو

 .ثراحلا باحصأ ةقرف يهو .ةثلاثلا ةيضابإلا ةقرف يه ةيثراحلا ةقرف نإ يرعشألا لوقيف .يضابإلا

 .نأو يضابإلا ثراح باحصأ مهنأ ،جراوخلا ىلإ ةيضابإلا بسني نأ دعبف يناعمسلا امأ .يضابإلا

 ,مامإ كانه نكي مل ىلوألا ةمكحملا دعب" :هنأ يدادغبلا ركذيو ".ةيضابإلا ىلع قلطت ةيثراحلا

 .ثراح مسا ركذ ركذ دقو ."يضابإلا ديزم نب ثراح كلذ دعبو ‘ضابإ نب هللا دبع ريغ ةيثراحلل
 ث“ه.يرعشألاو مزح نباو "يدادغبلا بتكك ةينسلا عجارملا يف

 ,مهم رود هل ناك ولو ©“"».ةقرفلل سّسؤمك مسالا اذه ركذي الف ةيضابإلا عجارملا بسح امأ

 ,ىلإ ةقرفلا بسنيف يزيرقملل ةبسنلابو .تاقبطلاو ريسلا بتك يف هركذ بجول ةيضابإلا سيسات لثم
 ,نيصخش ىلإ ةيضابإلا ةقرف يطلملا بسنيو “.(رمع نب ثراحلا) سعاقملا ضابإ نب هللا دبع

 ,عضوم يف رمع نب هللا دبع ركذي عضوم يف ضابإ نب هللا دبع هباتك يف ركذي نيح يفف .نيفلتخم
 ,سسؤم هنأب هفصو يذلا رمع نب هللا دبع صخت تامولعم فلؤملا مدقي امك .ةقرفلل سسؤمك رخآ
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 ٩ ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصفلا

 نرقلا ىتح درمتلا لاعشإ يف اورمتسا ةفوكلا (ىرق) داوس نم اوجرخ نيذلا ءالؤه" لوقيف ةيضابإلا
 ة٨“.ورمع نب ضابإ وهف ةيضابإلل اسسؤم هربتعأ يذلا يناثلا صخشلا امأ ة٨”."يرجهلا عبارلا

 رداصملا يف ءاج ام سكع ىلع هباحصال و ريخألا اذهل ةديدشلا ةعيبطلا ىلع يفسنلا زكريو

 سانلا اولتقف ،ةفوكلا داوس نم اوجرخ دق ،'ورمع نب ضابإ باحصأ ةيضابإلا" نأ ىريف "ىرخألا
 يطلملاو يزيرقملا اهركذ يتلا تامولعملا نأل ارظنو ."دابعلاو دالبلا اودسفأو ةمألا اورقكو

 .نيفلتخم نيمساب نكلو صخشلا سفن ىلإ اراشأ نانوكي دقف .ةهباشتم

 ىلإ .ةنسلا لهأل اهبرقأو جراوخلا عورف نم اعرف اهربتعي يتلا .ةيضابإلا ةرهز وبأ بسنيو
 .نيرخآلل افالخ تايلقعلا ليلحت يف رارمتساب دهتجا ةرهز ابأ نأ انظحالو 6"“ضابإ نب هللا دبع

 .جراوخلا ركفل ةيعامتجالاو ةيلقعلا ةينبلا مهف يف ريبك دح ىلإ حجن هنإ لوقلا نكمي هنإ ىتح
 هللا دبع عابتأ مه نويضابإلا ":راجنلا لوقي ".نيرصاعملا باتكلا ىدل الوبق هذه هاؤر يقالتو

 سسؤم نأ ىلإ بهذيف يلالغيف امأ "."لوألا يرجهلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ضابإ نب
 .طاو يأر عم قفتي اذه هيأرو .يميمتلا ةيدأ نب سادرم لالب وبأ وه ةرصبلا يف يجراخلا ركفلا

 دعبف .نويضابألا مهو جراوخلا نم لدتعملا عارذلا كلذ نم طاو مهفي ةرصبلا جراوخ ركذي نيحو

 نمو .ةرصبلا ىلإ مهب قلطناو صخش 500 نم ةنوكم جراوخلا نم ةعومجم لالب وبآ داق نيفص

 ةكرعملا نم ةدوعلا يف حجن نأ دعب ةرصبلا يف لالب وبأ رقتسا مث .ناورهنلا ةكرعم يف كراش كانه

 ث"».ةرصبلا يف يجراخلا ركفلل اسسؤم لالب يبأ رابتعا نكمي اذل .املاس

 .ةيدأ نب سادرم لالب يبأل "ةرصبلا يف يجراخلا ركفلا سيسأت ةيولوأ يلالغيف يطعي

 ىري هنإف ئضابإ نب هللا دبع ىلإ دوعي ةيضابإلا سيسات نأ ىلإ ريشي هتالاقم ىدحإ يف هنأ مغرو

 جراوخ عمجت ىلإ رظنلا تفليو .هلبق تاونس رشع ىلإ دوعت ضابإ نبا اهل رظن يتلا راكفالا نا
 سسؤم وه ضابإ نب هللا دبع نأ ةركف عم ظفحتي لماعتي كلذبو .ةيدأ نب سادرم لوح ةرصبلا

 عمج ةرصبلا يفو .ديز نبا ارباج نم ايركف ضابإ نب هللا دبع ىذغت دقل ."اهلماكب ةيضابإلا ةقرفلا
 رباج نإ لوقلا نكمي يلاتلابو 7" .قرزألا نبا راكفأ اونسحتسي مل نيذلا نيلدتعملا نييبهولا هلوح

 ةفيظو ىلوت ضابإ نب هللا دبع نأ نيح يف ةيضابإلا سيسأت يف ةيركفلا ةهبجلا ةدايق ىلوت ديز نب
 .اهراكفأل ريظنتلاو عافدلاو ميظنتلا

 قفاوتي ظفحتب ضابإ نب هللا دبع ىلإ دوعي ةيضابإلا سيسات نأ ةركف عم يلالغيف لماعت دقل
 حورطم وهف تاونس رشعب هلبق ةدوجوم تناك اهل رظن يتلا راكفألا نأب هلوق امأ شةيضابإلا ءارآلا عم

 دبعل ضابإ نبا تالسارم ءانثتسابو .ضابإ نب هللا دبع ةايح نع ةيفاك تامولعم رفوت مدعل شاقنلل



 تح ,داصح دح ةيضابإلا
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 .هتايح نع ءيش فرعي الف .ريبزلا نب هللا دبع تمعد يتلا ةعومجملا يف هنوكو ناورم نب كلملا

 .اضيأ ةلوهجم اهتقبس يتلا رشعلا تاونسلا نأ امك

 تاءارجإ دقتنت لاعفأ دودرو ةيدقن تابراقم تناك ضابإ نبا اهل رظن يتلا راكفألا نإ مث

 انضرتفا ام اذإو .ام ةقرفل ينيدلاو يسايسلا نوللا حنمت اراكفأ اهنوك نم رثكأ كاذنآ ةالولاو ماكحلا

 .راكفألا لقنن نأ نكمي هنإف 679/60-680 تاونس لباقت ضابإ نبا ةايح نم ةفورعملا ةلحرملا نأ

 ةيضابإلا نأل .ميكحتلا ةثداح ىلإ لب .طقف فلخلل تاونس رشعل سيل 6نويضابإلا اهلمح يتلا

 .قرف نأو .ةمكحملا ركفل دادتما مهنأ نوري مهف كلذ نم دعبأو .ىلوألا ةمكحملا ةيمستب رختفت

 اهيلعو .ةجراخلا قرفلا نم (اًعيمج) اهنأو .ركفلا اذه نع تداح ةيرفصلاو تادجنلاو ةقرازألا

 .جراوخلا فصو يف قورملا ثيدح اهركذ يتلا فاصوألا قبطنت

 .يذلا ميمت ءانبأ نم ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةيضابإلا ةقرف لقعلا ميركلا دبع نب رصان بسنيو

 ,ىلع لوصحلا رذعتي نكلو )65-683١86-685(. ناورم نب كلملا دبع دهع ىف شاع هنأ فرعي

 7 ".ةقوثوملا عج عجارملا نم هتافوو هتدالو ىخيرات صخي اميف ةقيقد تامولعم

 ,خيرات ىلإ ةيضابإلا ةقرفلا ةأشن عجري سنيرصاعملا باكلا دحأ وهو ،يديومه يمهف امأ
 ,ىلع قلطي ببسلا اذهلو 38\658(6) يدزألا يبسارلا بهو نب هللا دبع ىلإ اهبسنيو ادج ركبم

 بيقعت "."نيملسملا" بقل اهسفن ىلع قلطت ةيباهولا نأو .ةيباهولا وأ ةيبهولا اضيأ ةيضابإلا

 ,سسؤت مل ةيضابإلا نأ ىلع ناقفتي نانثإلاف ةيلالغيف يحور مهدأ يأرل قباطم اذه يديوه
 .دي ىلع لب 6(ةرجهلل 93 ماع يفوت) ديز نب رباج وأ ضابإ نب هللا دبع لثم نيعباتلا دحأ دي ىلع

 ,يف بابلا حتفي ةباحصلا دحأ ىلإ ةقرفلا عاجرإ نإف صوقرح لاثم ىلإ ةدوعلايوو .ةباحصلا دحأ
 .يوبنلا دهعلاب ةيضابإلا راكفالا لكشت طبرل تاشاقنلا

 ,ىلع اساسأ دمتعي لكشب جراوخلل يسايسلا خيراتلا سردي نأ لواح يذلا سيديوهو

 ٠.نيرخآلا باتكلا دنع لاحلا وه امك قرفتم لكشب اهراكفأو قرفلا لوانتي مل سةيجراخلا راكفالا

 :ةبسانملا عضاوملا يف قرفلا نع ثدحتو ماع راطإ يف جراوخلل ةيدقعلاو ةيسايسلا ءارآلا سرد لب

 ..جراوخلا دنع ةريبكلا موهفم لوانتي امدنع ةيضابإلا نع ثدحتي 6قلطنملا اذه نمو .ثحبلا نم

 }‘۔ضابإ نب هللا دبع ىلإ مساح لكشب ةقرفلا بسنيو

 ةيضابالا ءارآلا .ت

 ,سّسؤمب لصتي اميف نويتسلا باتكلا اهمّقي يتلا ءارآلا ةلمج نويضابإلا باتكلا ضراعي
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 4زلآ 7 ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصفلا

 .عوضوملا اذه يف طلخلا مدع نمضي يذلا قفاوتلا اوققح مهنإ لوقلا نكمي ال نكلو .ةيضابإلا

 نوفلتخي مهنإف ،ءاثعشلا يبأب بقلملا ديز نب رباج ةمامإ نييضابإلا باتكلا نم ريثكلا ررقي اميفن
 عوضوم هاجت نييضابإلا باتكلا تابراقم عمج نكمي اذكهو .ةمامإلا ةنامأل هلمح خيرات لوح

 :يه ةسيئر نيوانع ةثالث يف ةيضابإلا سسؤم

   
   

    

 ضابإ نب هللا دبع ةمامإب نولئاقلا ٠

 .(1373ا670١)مهمهأو نييضابإلا باتكلا مهأو مدقأ نم امهو ينيجردلاو يداربلا نم الك دجن

 هللا دبع نإف نييضابإلا نيفلؤملا نيذه بسحف عوضوملا يف نيينسلا باتكلا يأرل قفاوم امهيأر
 ضابإ نب هللا دبع نأ ،نيرخآلا نييضابإلا باتكلا سكع ىلعو .ةيضابإلا سسؤم وه ضاب نبا
 هنع يداربلا ثدحتي نيحو .ةقرفلا ةدايقل الهؤم ناربتعي امهف يفاكلا ينيدلا ملعلا نم اظح لان
 مدختسي يذلا )1373١670( ينيجردلا مدختسيو ."موقلا مامإو دقعلا سأر" يريبعت مدختسي

 ميعز هنأ ىلإ ريشيو 6"دقعلا سأر ،داقتعالا يف ةدمعلا 6ملكلا عماج قيرطلا لهأ مامإ" لثم ريباعت

 “ة.راصمألا نم اهريغو ةرصبلا

 يف نيدوجوملا ةقرفلا دارفأل الثمم ناك ضابإ نب هللا دبع نإف ،نيبتاكلا نيذه بسحو
 مساب ةئجرملاو نيفرطتملا جراوخلا لداجي ناكو ،ءاوس دح ىلع راصمألا نم اهريغو ةرصبلا

 ايلعف تبثأ دقو .ةقرف ةدايقلا نم هنكمت يتلا ةينيدلاو ةيملعلا ةءافكلا هيدل ناكو٠'“.كلذك ةقرفلا

 ،تالسارملا هذه ىوتحم يف قيقدتلابو .ناورم نب كلملا دبع عم هتالسارم لالخ نم هتءافك

 ".لطابلاو قحلا نيب قيرفتلا صخي اميف ديجُم ضابإ نبا هللا دبع نأ دجنس

 ‘كلملا دبع نب ناورم نمز يف هحافك ءانثتساب ةلوهجم اهتايح ةيصخش ضابإ نب هللا دبعو
 ".- ةمكحملا ةداق نم هريغو قرزألا نبا ةقفر- ةبعكلا نع عافدلا يف ريبزلا نب هللا دبعل همعدو

 يف .ادبأ كلذ دعب رهظي ال يك امامت أفطنا مث ةيضابإلا خيرات نم ةلحرم يف عمل مجن لثمك هلثمف

 .اهأشنأ يتلا ةقرفلا كلت لبق نم ةقرف يأ سسؤم ةايح نم ةحفص لك ىطغت نأ ضرتفملا نم نيح
 .ةيضابإلاب ضابإ نب هللا دبع ةايح طابترا عوضوم يف فاك ريغ رمألا اذهو

 ديز نب رباجل ربكألا رودلا نوبسني نم ث

 ".ديز نب رباج وه ةيضابإلا ةقرفل يقيقحلا سسؤملا نإف يأرلا اذه باحصأ بسح
 رشاعلا نرقلا يف شاع يذلا يضابإلا فلؤملا 1 522/982) يخامشلا نم لك هانبتي يأرلا اذه



 ع .
 اهرداصم ذه ةيضابإلا
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 .رشع يناثلا نرقلا يف شاع يذلا يشكارملاو

 ناكو ،رباج ةراشتسا نود رمأ يف ردصي نكي مل ضابإ نب هللا دبع نإف يخامشلا بسحف

  

 ,352 ديز نب رباج هاري امل اقفو هنوؤش لك يف كرحتي

 ديز نب رباج نأ ىري وهف .ةركبم ةلحرمل دتمت هتسائر روذج ناب يعديف يشكارملا امأ

 ةقرفلا ةداق نأو .ةايحلا ديق ىلع يميمتلا هيدأ نب سادرم لالب وبأ ناك نيح نييضابإلل امامإ ناك

 ديز نب رباج ةمامإ تيقبأ دقو "" .هتراشتسا دعب لإ اوجرخيل اونوكي مل لالب وبأ مهيف امب رابكلا
 ديز نب رباج ناك نيح يفو .اهحير باهذو ةقرفلا راثدنا ةيشخو ةيمأ ونب هلتقي نأ ةفاخم ةيرس

 نب ارباج نأ ينعي يأرلا اذهو .اهل اينلع ارظنم ضابإ نب هللا دبع ناك ةقرفلا ريوطت ىلع لمعي
 ةمهملا هذه يلوتب هل حمسي مل رباج نس نأ ديب .(658/38ر يبسارلا دعب ةقرفلا ةدايق ىلوت ديز

 دهش هنأ ىلع لدت ةيضابإلا رداصملا يف تامولعم دجوت ال لقالا ىلعوأ ،ةرشابم يبسارلا دعب
 ““" .ناورهنلا ةكرعم

 ناك ارباج نأب يضقت .ةيضابإلا تاءاعدالل ةفلاخم ةلوقم نيينسلا باتكلا ضعب ىنبتيو

 ‘طاو امأ .اثدحم هنوربتعي ةنسلا نأ تاءاعدالا هذه ببسو """.ًايضابإ هربتعت يتلا تابراقملا ضفري

 هوبسنو هراكفأ ىلإ اوأجتلا نييضابإلا ناب لوقيو 6مهنم هبرق نم مغرلا ىلع ايضابإ سيل هنأ ىريف
 ةلوبقم تسيل طاو اهمدقي يتلا ةيؤرلا هذه .نيينسلا نيعأ يف امارتحا اوبسكيل مهسفنأ ىلإ

 رثكأ لجر ىلإ هسفن ةبسن لضفي نأ ةقيرطلا هذهب كرحتي نأ ديري نمل ىلوألا نم هنأل .انل ةبسنلاب
 .عيمجلا لبق نم ديج لكشب افورعم نكي مل يذلاؤ ديز نب رباج نم مارتحاو ةرهش

 مدقتم نمز ىلإ ةيضابإلاب ديز نب رباج ةقالع اوعجرأ نيذلا نييضابإلا باتكلا زربأ لعلو
 تاونسلا يف ةيضابإلا يف رهظ مساو ركفم زربأ ارباج نأ ىري يذلا ،تافيلخ ضوع بتاكلا وه

 ةأشنب عجري ةدافإلا هذهب وهو .(680/61)لالب يبأ ةافو لبق يرجهلا لوألا نرقلا فصتنمل ىلوألا

 ةهجاو يف ضابإ نب هللا دبع دوجو وزعي وهو .اريثك ءارولا ىلإ اهل يسسؤملا لوحتلاو ةيضابإلا
 يسايسلاو ينيدلا خيراتلا يف ًادج ةماهلا ثادحألا يف ديز نب رباج كارتشا مدعو .ةيضابإلا

 ىلع ءانبو .ةيمأ ونب اهسرام يتلا تاطوغضلا ببسب ،رباج ةمامإ ءافخإ ةرورض ىلإ .ةيضابإلل

 لادجب افلكم هرابتعاب جراخلل ةقرفلا ركف رشنبو هتليبق ةيامح تحت ‘ضابإ نبا هللا دبع ماق اذه
 ““ىشكارملا ىلع ادمتعم ‘تافيلخ ضوع لوقيو .(65-683/86-385) ناورم نبا كلملا دبع

 يف مهمامإ ةراشتسا نود نوجرخي اونوكي مل ةدعقلا ةمئأ نم هريغو لالب ابأ نإ '"“۔يخامشلاو
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 ,389 .ديز نب رباج ۔نيدلا

 ثدحتيو رفسلا يف (658/38) يبسارلل ديز نب رباج ةقفارم تابثإل ةلدأ يشكارملا مدقيو

 نب بوبحم نايفس يبأ ىلع ادمتعم ‘تافيلخ لقني .لالب يبآو رباج نيب ةقيثو ةقالع دوجو نع
 رباجو لالب وبأ ةدعقلل يناثلا مامإلا بهذ ناورهنلا ةكرعم دعب" :يلي ام 1 )١226\840- ليحرلا

 ببسب ةشئاع ةديسلا ىلع اباعو سابع نباو ( 677/58-678) ةشئاع ةديسلاب ايقتلاو ةكم ىلإ ديز نب

 390."ةبوتلا اهنم ابلطو (656/36) لمجلا ةعقوم

 ىدم كردأ لالب ابأ ن (1161/557) يدنكلا رامع يبآ ىلع ادمتعم تافيلخ لوقي كلذك

 هباحصأ نم ةيصوتبو هاوق روخت ىتح يكبي ناك يلايللا ضعب يف هنإ ىتح هملعو رباج ءاكذ
 ““.ةحارلاب رعشيو حبصلا ةالص هعم يلصيو ديز نب رباج ىلإ بهذي

 مل نإو ٧دايز نب هللا ديبع دهع قفاوت ةدعقلاب رباج ةقالع نأ تاياورلا هذه نم مهفي امو

 دعب (ةدعقلا) ةكرحلا هذه ءامس يف رباج مجن عمل دقو .حيرص لكشب كلذ نوخرؤملا ركذي

 ىلع زاح دقو .ىلوألا ةلحرملا ذنم ةقرفلا سيسات يف امهم ارود بعل .(680/61) لالب يبآ ةافو
 دعب الإ رمأ ىلع مدقي نكي ملو .هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف قيمعلا هملع ببسب لالب يبأ ريدقت
 3 هتراشتسا

 :يلي امك ةقرفلا ىلع هتاريثأت تافيلخ صخليو .اهروطتو ةقرفلا ءانب يف ارثؤم رباج ناك دقل

 سانلا نم اوبلطي ملو .يمالسإلا عمتجملا كرت ةدعقلا ةقرف نم اوجن نيذلا بلطي مل

 ءايكذألا بالطلا ىلع روثعلا ىلع اولمع دقف ،قرزألا نبا مهنم بلط امك ةرجهلاو جورخلا
 نم أربتت ةدعقلا تناكو .ةيرسلا يف لمعلاب اريثك اومتها امك .مهراكفأو مهجهنم ىلع مهتيبرتو

 مرحي قرزألا نبا ناك نيح يفو .اهدض اولمعيو اهرارسأ اوشفي مل ام ةقرفلا نم نوجرخي نيذلا
 اوناكو ءادج اركبم هرابتعا نكمي تقو يف ةيقتلاب اهنوؤش ريدت ةدعقلا تناك ،هباحصأ ىلع ةيقتلا
 .ةالولا عم تاعازن يف لوخدلا بنجتل مهعسو نولذبي

 لبق ىتحو هنأ الإ ،دايز نبا ةدايق ذنم ةدعقلا ىلع اطوغض سرامت تناك ةلودلا نأ مغرو
 دارأ )81-701١82-702( جاجحلا نإ ىتح .ماكحلا ىلع جورخلا ىلإ سانلا عدي مل دايز ءيجم

 نع هزجع تبثي نأ رباج دارأو .ةالولا عم ةميمحلا ةقالعلا هذه ببسب ءاضقلا نوؤش يف هنييعت

 ةلمجلا هذه ءارو نم فدهي ناكو ."اهتمداخو ةأرما نيب تاذ حلصأ نأ عطتسأ مل انأ" لاقف ةفيظولا

 - دزألا ةليبق ةيرثكأ تنبت رباج لضفبو .اهتدايق وأ ةقرف ةرادإل الهأ سيل هنأب يلاولا عنقي نأ

 `ا
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 ة .ةدعقلل نيرظنم بلهم ةلئاع ءاهجو نم ريثكلا حبصأو .ةقرفلا هذه - اهئاسنو اهلاجرب

 وأ نيملسملا ةعامجب اضيأ ةفورعملا ةدعقلل ءاثعشلا ىبأ ةمامإ نإف رمعم ىري ام بسحو

 دعب وأ ةقرازألاو ةيرفصلا قاقشنا دعبو (78\697-698ر لالب يبأ توم دعب تناك ةوعدلا لهأ

 تافيلخ لثم هلثمو .رباج ةمامإ ضراعي ال رمعم نإف ىرن امكو .نام ىلإ رباجل جاجحلا يفن

 تافيلخ ديعي نيح يفف .خيراتلا ةيئزج يف نافلتخي نيبتاكلا نيذه نأ ديب .ةدعقلل رباج ةمامإب لبقي
 ةافو دعب تءاج هتمامإ نأ ىريو ؤكلذ رمعم ىيحي يلع ضفري لالب يبأ ةافو لبق ام ىلإ رباج ةمامإ

 قاقشنا دعب ةرصبلا يف (7()-699/78) ةرتفلا يف تءاج اهنأ اًمِإف نيلامتحا كلذل عضيو لالب يبأ

 رباج نيب تاقالعلا تناك خيراتلا اذه لبق هنأ حضويو .نامع ىلإ هيفن دعب امإو ،ةيرفصلاو ةقرازاألا

 .ناورهنلا برح دعب نيمهم نيقاقشنا تشاع ةمكحملا نأ فورعملا نمو .ةديج جاجحلاو

 بناج ىلإ ةيسهيبلاو ةيدجنلاو ةقرازألا ىلإ تمسقنا ثيح )683١64-684( ماع امهلوأ ٠

 ةيضابإلا ىلإ (7())-699/75) ماع ةلدتعملا ةمكحملا تمسقنا مث .ةلدتعملا ةمكحملا

 ىرخألا ةثالثلا قرفلاب ةيرفصلا ةقرف تقحتلا دقف ،نييضابإلا باتكلا بسحبو .ةيرفصلاو

 .يناثلا ماسقنالا دعب تءاج رباج ةمامإ نوكت نأ ةيناكمإ رمعم ىريو .فنعلا تنبت يتلا

 اننكميو .اهيلإ تاداقتنالا نم ةعومجم هجويو .هئارآ يف تافيلخ ضوع رمعم قفاوي ال

 :يلي امك اهصيخلت

 ئطاخ اذه نأ الإ .ليلدك دايز نب هللا ديبع فلخ ةرصبلا دجسم يف رباج ةالص ضوع نيبي ٠

 باتكلا اذه نأ نيح يف ."ةيضفلا دوقعلا" باتك نم ربخلا اذه لقني ضوعف .نيتيحان نم

 ضحم ةيضابإلل ةبسنلاب دايز فلخ رباج ةالصب لوقلاو .ةمولعملا هذهل اعجرم مدقي ال
 '”(701/81) جاجحلا فلخ ىلص ٠ةيضفلا دوقعلا باتك بحاص لاق امك ،وهف .ءارتفا

 عبارلا نرقلا يف شاع يذلاو يدنكلا هركذ امب اذهو .رتاوتلا دح غلب هفلخ هتالص ربخو

 حابصم" باتك يف اضيأو '"""فنصملا"و "عرشلا نايب" يباتك بحاص 6“"6""يرجمهلا

 :7 "مالظلا

 هيرتعت رمألا اذه نأ ليب . لالب يبأ نمز يف رباج ةأشن ىلإ اذه هءاعدا تافيلخ ضوع دنسي ٠ى

 يباتك يف ىوس عجارملا نم يأ يف روكذم ريغ لالب يبأل هترصاعم عوضوم نال .ةهبشلا
 يف ةدعقلل يقيقحلا مامإلا نإف ضوع لاق امكو نكلو :."عرشلا نايب"و "ةيضفلا دوقعلا"
١ ".لالب وبأ وه ناورهنلا ةكرعم لعب ةرصبلا



 ا
 ۔}:۔ ..,.

 4زل آ = ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصغنا

 نكي ملا : هيف ءاجو يشكارملا مالك ىلع هيف دمتعي يذلا هلوق تافيلخ نم لبقي ال امك ٠

 نال :‘ ؛"رباج نيدلا يف مهمامإ ةراشتسا نود نوجرخي ةدعقلا ةمئأ نم هريغو لالب وبأ

 نأ كلذ ىلإ فضأ ،نيرخاتملا نم كلذب وهف رشع عبارلا نرقلا باتك نم يشكارملا

 ضوع دمتعي امك ."انغلب" هلوقب يفتكي لب .اهردصم نايبب ةمولعملا هذه قثوي مل يشكارملا

 ث" .اهيلع أمامإ رباجب تلبق ةدعقلا نإ هلوق يف ردصملا اذه ىلع تافيلخ

 يف ريبزلا نب هللا دبع ةرصنل ةبعكلا ىلإ اوبهذ نيذلا ةمكحملا خويش نيب رباج ىرن ال ٠
 ةدجنو ضابإ نب هللا دبعو قرزألا نب عفان مهنم ركذ دقف .(694/63) ةنس ةيمأ ينب ةهجاوم

 رابتعا نكمي ال هنأ الإ '"ءةرمعلاو جحلاب هعلو مغر "ركذي مل رباج نكلو رماع نب
 ببسب اهيفخي ناك هنأل }هتمامإ مدع ىلع اليلد زاجحلا نع عافدلا يف رباج كارتشا مدع
 تناك ناورم نب كلملا دبع ةلداجم نأب لوقلا امأو .ةيمأ ونب اهسرام يتلا تاطوغضلا

 يف "دزا يأ رباج ةليبق نأل احيحص سيلف هتليبق هيمحت يذلا ضابإ نب هللا دبع ةفيظو
 ".ضاب نبا ةليبق ميمت نم ةوق دشأ تناك ةرصبلا

 .ةلودلل ةقرفلا هذه ةهجاوم نود لحي مل ةمكحملا يف ةلدتعم ةسايسل لالب يبأ عابتا ن

 ةلودلا ةالو نكي ملف .ىنعم نم ةملكلل ام لكب ىضوف نع ةرابع تناك ةرصبلا يف ةايحلا نأل
 وحمت نأ عطتست مل ةمكحملا نأ ىلإ ةفاضإ ‘كانه عضولا طبض ىلع نيرداق ةمكحملا الو

 ‘“‘ءاسنلا كارعو ضارعتسالا ضفري لالبوبأ ناك نيحو .حافكلا قرطب قلعتملا سبللا لماكلاب
 الثمف .هيدل ماقتنالا رعاشم عابشإ مدعل ةبسانملا عضاوملا ضعب يف هبضغ رهظي ضعبلا ناك

 نم )١٦٨ - ١٣٠("" تايآلا هللا ديبع عم ةيمالك ةداشم ءانثأ لالب يبأ قيقش ةيدأ نب ةورع أرق

 ْمُتْشطَب مُمشطب اذإ َنوُدْلخَن مكلعل عناصم نوُذخَتَتَو َنوُتبْعَت ةيآ عير لكب َنوُتبَتأز» :ءارعشلا ةروس

 ىلإ هب يتأي نم لسرأو .هلتقب مهف ،ةروثل ارشؤم ،ةورع هلاق ام نأ هللا ديبع مهفو ."هنيرابَج
 دقل" مهل ةريخألا ةورع تاملك تناكو .همادعإب رمأو ،هتخأ عم ةفوكلا ىلإ بره نأ دعب ةرصبلا

 :ىلاعت هللا لوقب هأدب يذلا ةورع مالك امأو "»"مكترخآ مكيلع تدسفآو ،يايند يلع متدسفأ

 هارت يذلا ىوقتلا موهفمل ةجيتن تناك امبرف شاقن طحم يهف «...َنوُتْعَت ةيآ عير لكي ًنوُنبتأ»

 .ةيعامتجالا ةلادعلا مادعنإ ةَدَعَقلا ةعامج لخاد لعف ةدر يه اميرو ،ةيضابإلا

    

 رباجو ،سابع نب هللا دبع نم انوكم ايثالث ًافينصت ةيضابإلا باتك دحأ ©يبايسلا مدقيو

 نأ ىلإ ريخألا هليلحت يف لصي نأ يبايسلا ديريو “"ههةميرك يبأ نب ملسم هديبع وبأو كيز نب

 ىفو ،ديز نب رباجل ةيناثلا ةجردلا ىفو «سابع نب هللا دبعل ىلوألا ةجردلاب دوعي ةيضابإلا سيسأت



 امهماصم دم ةيضابإلا . ؟ >

 هتاباتك يف هتوق لكب عفادي يذلا رمعم فدهل مئالم اذهو ".ةميرك نب ملسم ةديبع يبال ةثلاثلا

 ىلإ مهبيرقتو مهنع ةيضابإلا داعبإل هدهج لك لذبيو .جراوخلا ىلإ ةيضابإلا باستنا مدع نع
 لخاد ناك هنأ ينعي الف سابع نب هللا دبعل لوألا رودلا هؤاطعإ امأ .كلذ نكمأ ام ،ةنسلا لهأ

 ةيملعلا ةايحلا يف ةماه ةناكم سابع نب هللا دبعل نأ كلذ .ةيضابإلا ةمئأ نم هريغك ةيضابإلا ةينب

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب ديز نب رباجل
 نأ فورعملا نمف ؛باتكلا ضعبب ةناعتسالاب يبايسلا يأر مهف باوصلا نم نوكيس

 وه رباج نألو .ةقرفلل ةيركفلا ةهبجلا سسؤم وه (711/93-712) ديز نب ارباج نأ ركذي ىتاهلقلا

 اذه راكفأ تلقن يلاتلابو ،هذاتسأ يدي ىلع هل ةيركفلا ةينبلا تلكشت دقف سابع نب هللا دبع ذيملت

 اذه بسحو هنإف ©تفسعتم ليوأت اذه نأ بناج ىلإو .ديز نب رباج قيرط نع ةقرفلا ىلإ ريخألا

 ناك يتلا ةقرفلاب اصاخ كلذ ناك لب ،ةنسلا لهأ نم برقلاب ةمكحملا قرف لك ىظحت ال يأرلا

 .ديز نب رباج ربع رشابم ريغ لكشب ةقرفلا ىلع سابع نب هللا دبع ريثأت لضفب اذهو شرباج اهيف
 اراسم ةقرفلا كولس ىلإ تدأ يتلا ىرخألا لماوعلا ضعب لفغن ال نأ بجي هنأ دبي

 يبسارلا تابراقم دجن ،ةلحرملا كلت يف ةعبتملا ةيعمقلا تاسايسلا ىلإ ةفاضإلابف ،ًالدتعم
 عقوم يف ناك يذلا (687/87)يدعسلا سيق نب فنحألا كلذكو .ةلدتعملا لالب يبأو (658/38)

 .ةرصبلا يف ةدايقلا

 أدبيف ؛ةدايقلا لسلستل ةرياغم ةغايص مدقيف ميلحلا دبع بجر رصاعملا ثحابلا امأ

 دعب ام يأ ،ناورهنلا برح دعب تأشن اهنأ ىري يتلا ةقرفلا ةأشن خيرات حيضوت لواحيو ةداقلاب

 :ضابإ نبا هللا دبع ،لالب وبأ ،يبسارلا :يتأي امك وهف همدق يذلا لسلستلا امأ . ىلوألا ةمكحملا

 “'ة.ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ،ديز نب رباج

 هبسح ةقرفلاف ؛نيفص ةعقوم ىتح يأ أريثك ءارولا ىلإ ةقرفلا ةأشن خيراتب يتاهلقلا دوعيو

 ةمامإلا ماقم جراوخلا حنمف ،نيفص يف ميكحتلا ضفر يذلا يبسارلا بهو نب هللا دبع ىلإ دوعت

 يه ةيضابإلا يأ ةرصبلا يف تلكشت يتلا ةَدَعَقلا مأ ،بلاط يبأ نب يلع دعب (658/38) يبسارلل

 نوكيس ةمامإلا لسلست نإف يأرلا اذه بسحو .يبسارلا لوح تعمجت يتلا ةيبهولل رارمتسا

 .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأو ءضابإ نب هللا دبع مث ،لالب وبأ هولتي ،رباج هدعب سيبسارلا :يلاتلاك

 ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ ٠

 سسؤملا مامإلا نويضابإلا هربتعي يذلاو ،ءاثعشلا يبأب بقلملا ديز نب رباج دلو



 ا
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 بقل امأ “ه.(712/93) ماع ةينملا هتفاوو (643/18) ماع - الوبق رثكألا يأرلا بسح - مهبهذمل

 ةفلتخم تاياور كانه “'.يفوجلاب اضيأ فرعي امك .هتنبا مسا لمحت يتلا هتينك وهف ءاثعشلا يبأ

 ليصحتل بهذو نامع يف دلو هنأ نييضابإلا باتكلا ضعب يوري نيح يفف .هتدالو ناكم لوح

 ةرصبلا ىلإ هتدالو لبق تلقتنا هتلئاع نأ رخآلا ضعبلا ىري "ةركبم نس يف ةرصبلا يف ملعلا

 “"“.كانه رباج دلوو ،دزأ ةليبق هيف نطقت يذلا يحلا يف تنكسو

 رثؤي هلعجي ام رمعلا نم غلب دق نكي مل هنأ (643/22) ماع رباج ةدالو نم ةلوهسب مهفيو

 ضناورهنلا) يمالسإلا خيراتلا يف ةمهم تاراسكنا ىلإ تدأ يتلا ،ةيسايسلا ثادحألا لكش ريغيو

 .رباج ةلوفط صوصخب ةيفاك تامولعم ةيضابإلا رداصملا يف دجوي ال هنأ امك .(لمجلا "نيفص
 .همولع ىقلت نم دي ىلعو ،هبابش ةلحرمل هئاضق ةيفيكو

 نكلو ٧ةنيعم ةلحرمل ولو ةيضابإلل ايسايس ادئاق ناك ضابإ نب هللا دبع نإ نويضابإللا لوقي
 اوعدي ال ىتحو 93\712(.”6) ديز نب رباج وه ةقرفلل يقيقحلا سسؤملا نإف ةيدقعلا ةيحانلا نم

 يقابك دحاو ملاع ىواتف نم ةنوكم تسيل ةيضابإلا نإ نولوقي مهف ،نيمامإلا نيب لدجلل ًالاجم
 ةقرفلا نأ مغرو ٠""."ديلقت لاجر ال ،دييقت لاجر ةيضابإلا" مهلوقب كلذ نع نوربعيو 6"ءقرفلا

 يقيقحلا سسؤملا نأ نوري ةيضابإلا عابتأو نييضابإلا باتكلا نأ الإ ضابإ نب هللا دبع ىلإ بسنت
 ا

    

 .ةحيحص ريغ ضابإ نبا ىلإ ةيضابإلا ةبسن نأ نوريو ،ديز نب رباج وه ةقرف

 .هب اصاخ اءزج مهتاباتك يف (93\712) ديز نب رباجل نييضابإلا باتكلا صصخيو

 لئاسملا ركذ نم مغرلا ىلعو .راتسلا فلخ يراوتملا يقيقحلا اهدئاقو ةقرفلا سسؤم هنيربتعم

 ةقيقد خيراوت دجوت ال هنأ الإ اديز نب رباج ءاثعشلا يبأ بقانمب ةقلعتملا تامولعملاو ةماعلا

 لوانتي "".ةيضابإلاب هقاحتلا خيراتو هتافوو هتدالو صخت يتلا ةمهملا تامولعملاب ةقلعتم

 50 نيب عقاولا خيراتلا يف ديز نب رباج - نيمهملا نييضابإلا تاقبطلا باتك دحأ - ينيجردلا

 دعي ةثلاثلا ةبترملا يف ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ نوكي اذه ىلعو .ةيناثلا ةقبطلا يف ةيرجه 100و

 ت .ريهز نب صوقرحو ،يسارلا بهو نب هللا دبع

 هباتك يف (712/93) ديز نب رباج ءاثعشلا يبأل ًاعساو ًاباب تافيلخ ضَوَع صصخي
 ىف ةديكأ تامولعم دجوت ال :ةيلاتلا تامولعملا ًامدقم ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا

 ماع دلو هنأ نودقتعي نيخرؤملا نأ لإ اديز نب رباج ةدالو خيراتب قلعتي اميف ةيضابإلا رداصملا
 .؛ة. ةرجهلل 22

 يتلاو ملعلا بلطل ةرصبلا ىلإ هتايح نم ةركبم ةلحرم يف ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ لحترا



 مس

 دقف اهيف دزأ ةليبق نم رثك براقأ رباجل نألو "يمالسإلا ملاعلا يف مولعلل ازكرم ذئتقو تناك

 يف هغوبن ببسب نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثكلا ريدقت ىلع ديز نب رباج زاح دقو ٠:‘.مهنيب يقب

 ““.مهنع ملعلا ىقلتو ردب ةوزغ اودهش نمم ايباحص نيعبس ىأر هنإ رباج لوقيو .هقفلا ملع

 ريسفتلاو ثيدحلا مولع مهنع ذخأو ،نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثكلا يديأ ىلع ذملتت امك

 ابأ اوملع نيذلا ةذتاسألا نيب نمو .ة يبنلا ملع و ةباحصلا هيلإ لقن .ةغللاو بدألاو هقفلاو

 .كلام نب سنأو ،دوعسم نب هللا دبعو 6رمع نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع ةباحصلا نم ءاثعشلا

 ىلإ ةرورضلا تقو رفاسي ناكف .ملعلا نم ةدازتسالل صرفلا لك ديز نب رباج رمثتسا دقو :ا

 ".ةلفغلا ميركلا انيبن ةنس نع اهنم ذخأ ةشئاع ةديسلا رباج راز دقو .ىرخأ نكامأ

 نبا هللا دبع لوقي .نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثكلا ءانث ىلع ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ زاحو

 أرباج اولأسا" لاقو "نآرقلاب ةرصبلا لهأ ملعأ رباج..." :رباج هتبلط بجنأو عملأ نع سابع

 هنولأسي نيح ةرصبلا لهأل لوقي سابع نب هللا دبع ناكو ."برغملاو قرشملاب طيحي هملع نإف
 ."ءاثعشلا يبأ لثم لجر مكيفو يلاؤسل نوتأت "مكلاح ينريحي"

 نب ةداتق امأ ."ةرصبلا لهأ هقفأ نم ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ" :رمع نب هللا دبع هنع لاقو

 ةيواعم نب سايإ هنع لوقيو ."املع ضرألا لهأ رثكأو برعلا ملاع" ب هفصيف يسودسلا ةماعد

 لهأ عيمج تكردأ" :(99-717/101-720) زيزعلا دبع نب رمع دهع يف (679/60)ةرصبلا يضاق

 .هملع ىلع (728/110) يرصبلا نسحلا ىنثي نأ دعبو ."رباج نم سيكأ الجر تيأر امف ةرصبلا

 .ملاعلا هيقفب هفصي

 ام بسح و "ناويدلا" ناونعب مجحلا ريبك افلؤم (712/93) ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ فلأ

 429.ادلجم نيرشع نم نوكملا فلؤملا اذه لمح نع زجعت تناك ةقانلا نإف نويضابإلا يعدي

 يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا هققح يذلا "تاباوجلا" باتك اضيأ هيلإ بسنت يتلا بتكلا نمو
 'ة".نامع يف ةفاقثلا ةرازو هترشنو

 ناك نمل هميلعت ىلإ ةفاضإ ،هاوقت يق ألاثم ناكو .ايقت ادهاز هتايح ديز نب رباج ىضق

 .هاياجس ىلع ينثت لمجب رباجل هصصخ يذلا بابلا ينيجردلا أدبي تاقبطلا باتك يفو .هلوح

 هللا نم وجري ناك هنأ هلاوقأ دحأ يف ركذو "."نيدلا رون "ىوقتلا ليدنق إمولعلا رحب" :لثم نم

 ث".هموي قزر -3 "(حالص ىلع ايندلا ةقرافم) ةحلاص ةرجه -2 ،ةنمؤم ةجوز -1 :رومأ ةثالث

 ."نيد ئلع سيلو ،رانيد يدنع سيل مكانغأ انأ " ‘هباحصأل لاق هنأ ىوريو

 ةاور نوكي نأ طرشتي الو ةباحصلا نيب رباج قرفي ال ،يهقف عوضوم يف مكحلا دنعو
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 رصعلاو رهظلا ةالصب قلعتي اميف ًالثمف .ناورهنلا لهأ نم وأ ةمكحملا لهأ نم يوبنلا ثيدحلا
 ليلدلا مدقيو . .هاوتفل اساسأ سابع نباو رمع نبا انديس يتياور نم ديز نب رباج ذختي ءاعمج

 ةنسلا يف" :يلي ام نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ىور :رطاملا مويلا يف عمجلا زاوج ىلع يتآلا
 .يهللا لوسر ةنس يف هب دصقي "ةنسلا يف" هلوقو "ءاشعلاو برغملا يتالص نيب عمجي ناك

 ةرطاملا ةليللا يف عمجي نامثع نب نابأ تيأر" :ةورع نب ماشه لاقو .اثيدح لوقلا اذه ربتعيو

 ركب وبأو نمحرلا دبع نب ةملس وبأو ريبزلا نب ةورع هعم يلصي ناكو .ءاشعلا عم برغملا
 كانه نأ اذه مهلعفب نيبتي اذكهو .مهيلع ضرتعي نم مهرصع يف نكي ملو .نمحرلا دبع نب

 ."ةلأسملا هذه يف اعامجإ

 ناك نيح رصعلاو رهظلا نيب رطام موي يف هللا لوسر عمجا :رمع نبا نع يور دقو
 ءاشعلا عم برغملا ةنيدملا يف وهو هللا لوسر عمج" :اضيأ سابع نبا يوريو ."ةنيدملا يف

 وبأ وه بويأ انه ."معن" : هباجأف "؟ةرطمملا يلايللا يف امبر" :بويأ لاقف ."ةرم نينامثو اتس

 رباج هباجأف ،"؟ةرطام لايل تناك اهلعل" الئاس ينايتخسلا بويأ وبأ لاق دقف .ينايتخسلا بويأ

 .باجيإلاب ديز نب

 ىريف ؛ءارشلاو عيبلا ىلع ةداهشلا بوجو ةيضق يف ةنسلا ةمئأ قفاوي ديز نب رباجو
 نأو .بودنم عيبلا دقع ىلع دهاش دوجو نأ نييعفاشلا ضعبو ةلبانحلاو نويكلاملاو فانحألا

 انوك ل نق مكلاَجِ ن نم نديهش اوذهشَتساَو» : ةرقبلا ة ةروس نم "مقر ةيآلا يف دراولا رمألا
 ؛ىرخألا امهادحإ ركذت امهادحإ لضت نأ ءاَدَهشلا نم وَضزَت نمم ناتأرما لجَرَف نيلجر

 نوريف يعخنلاو ديز نب رباجو ءاطعو سابع نبا لثم ءاملعلا ضعب ىريو .بدنلا ديفي رمأ وه
 .عيبلا يف داهشتسالا بوجو

 لعجت تاريسفت ىلع ريسفتلاب ةلصلا تاذ عيضاوملا يف ديزلا نب رباج ءارآ يوتحت الو

 نسحلا لثم ءالجألا ءاملعلا تاليوأت قفاوت ةداع هتاليوأتو هؤارآف ةفلتخم ةيضابإ ةسردم اهنم
 نم لاثمو .يعخنلا ميهاربإو دهاجمو ةعيبر نب ءاطعو (723/105) ةمركعو (728/110) يرصبلا

 .ىنعملا حضويس نيتلا ةروس

 ميجلا نمزلا هللا مشب
 و

 مث ميوت نسحأ يف ناسنإلا اَنقَلَخ ذقل نيمألا دلبلا اَذَهَو َنينيس روطو نوتلاو نيلاَو»
 دغب كبزي امف نونمم زيَع جا مُهَلَف تاحيصلا اولِمَعَو اوتَمآ َنيذَْل الإ َنيلفاس رقس ُانذَدَر
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 (ه-١ نيتلاه...نيمكاخلا مكخأب هللا سيلأ نيلاب

 يرصبلا نسحلاف ؛نيتلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت يف نورّفملا فلتخا :ريسفتلا
 دوصقملا نإ نولوقي يعخنلا ميهاربإو دهاجمو ديز نب رباجو ةعيبر يبأ نب ءاطعو ةمركعو
 متاح يبأ نبا لقن دقو .هتيز جرختسي يذلا نوتيزلا نوتيزلاب كلذكو ‘هفرعن يذلا نيتلا "نيتلا"ب

 اذه نوحجري نيذلا نورسفملا حضويو .يأرلا اذه ديؤي سابع نب هللا دبع نع الوق مكاحلاو
 امل نيتهكافلا نيتاهب هللا مسقأ :نيلئاق نوتيزلاو نيتلا صئاصخو دئاوف نيدّدعم مهيأر ريسفتلا

 "نوتيز"و "نيت" يتملك ناسنإللا عمسي نيح ةيبرعلا يف هنأ كش الو .ةديج صئاصخ نم امهل

 .ريسفتلا اذه لوبق نود نالوحي ناقئاع كانه نكلو .نيتهكافلا مكلت ةروص نهذلا ىلإ ردابتت

 ةفاضإ .قسانتم ريغ اعم نيناكمو نيتهكافب ."نيمألا دلبلا" ةكمبو "نينيس روط"ب مسقلا نأ امهلوأ

 مسقلا عبتي نآرقلاف ؤبسانم ريغ اذهو ةكمو نينيس روط يف ناعمتجي ال نيتلاو نوتيزلا نأ ىلإ

 :لوألا ىلع اليلد يناثلا مسقلا نوكي مث ،ىلوألا ةركفلا مدخيلو هانعم ىلع دكؤيو هيوقيل مسقلاب

 .امهصئاصخ ببسب نيتهكافلا نيتاهب مسقأ نوكي نأ نكمي ال هنإف اذل

 ءاطعو يرصبلا نسحلا يأرلا هقفاويو .نيتذوعملا يتروس ةيكمب ديز نب رباج لوقي

 برقل ‘هنأ الإ .نيتلصفنم نابتكت نآرقلا لسلست يف نيتريخألا نيتروسلا نيتاه نأ مغرو .ةمركعو
 اتلزن دقو .ةذاعتسالاو ءوجللا يتروس يأ نيتذوعملا مسا امهيلع قلطأ ،امهنيب ةلصلاو امهيناعم

 يرصبلا نسحلا لوقي :لوزنلا نمز نعو ..مسالا سفن نالمحي امهف اذلو ،تقولا سفن يف
 .هنيع يأرلا سابع نبا نع لقن دقو .نيتروسلا نيتاه ةيكمب ديز نب رباجو ءاطعو ةمركعو

 ضابإ نب هللا دبع ةايح ٠

 ةعقاولا خيراوتلا دحأ قفاوي هداليم خيرات نإ لاقيو .ةيواعم دهع يف ضابإ نب هللا دبع دلو

 .(705/86) ناورم نب كلملا دبع دهع يف يفوت دقو .(40-660/60-680) ةينمزلا ةلحرملا يف

 تالسارملا ىف انثحب ام اذإو .ديز نب رباجل نيعباتلا ةداقلا دحأ ضابإ نب هللا دبع نويضابإلا ربتعيو

 ميظنتل ةريبك ةيمهأ يلوي هنأ انيأر ةلحرملا كلت يف ةلودلا لاجر عم ضابإ نبا اهارجأ ىتلا

 .نودشارلا ءافلخلا هيلع راس يذلا قيرطلاو ةنسلاو باتكلا قفاوي امب ةلودلاو ةسايسلا

 روثعلا نكمي هنأ الإ هتايح لوح تاقبطلا بتك يف ةلصفم تامولعم دجوت ال هنأ عمو

 ناك هنأب لوقلا نكمي "ةيادب .ةينيدلا لئاسملا يف هيأرو هترظنب قلعتت طويخ فارطأ ىلع اهيف

 ماع اهنيب اميف ةمكحملا هتشاع يذلا ماسقنالا يفو .ديز نب رباج اهعضو يتلا ميلاعتلل ايفو
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 هتوق لضفبف .“"؛اهب فرعي يتلا تازيمملاو صئاصخلا عيمج ضابإ نبا تبثأ ،ةيرجه 4
 ةلواحم يف قرزالا نبإ مامأ قيرطلا دس ،هب عتمتي يذلا ينيدلا يمكارتلا نوزخملاو ةيباطخلا

 .ةيجراخ ةعامجلا لعج

 (705/86) ناورم نب كلملا دبع ىلإ اهلسرأ يتلا لئاسرلاب ضابإ نب هللا دبع رهتشاو
 دبع هيلع درو ةنسلاو باتكلا عابتاب اهيف هحصني لوألا ىلإ ةلاسر بتك دقف ؛قرزألا نب عفانو
 .خيراتلا هتلخدأ يتلا هتلاسر بتك كلذ دعبو .نيدلا يف ولغلا مدعب اهيف هحصني ةلاسرب كلملا

 ببسب اولغو اوفرحنا مهعابتأو ءافلخلا نم هالت نمو نافع نب نامثع ةفيلخلا نإ اهيف لاق يتلاو

 هديكأت انل ةبسنلاب مامتهالاب اريدج بوتكملا اذه لعجت يتلا بابسألا نمو .مهئاوهأ عابتا

 قرزألا نبا ءالؤه :ضاي نب لوقي ددصلا اذه يفو .هعابتأو قرزألا نبا نع سانلا دعبأ هن
 نأ دعبف ،مالسإلا نع اودترا دقل .(نيدلا نم) مهجورخب ملعن نحنو ©نيملسم اوناك (هلاجرو

 بائك دحأ ‘تشوعأ ميقيو ."مهنم نوكن نأ هللاب ذوعن اذهل .رفكلا يف اولخد مالسإلل اوملس

 :يلاتلاك ةلاسرلا هذه ،ةيضابإلا

 هصرح دكؤيو ،ناورم نب كلملا دبع هل اهدنسأ ىتلا ولغلا ةمهت ضابإ نب هللا دبع ضفري
 نبا طارفإ نأ نيبيو ،نودشارلا هؤافلخو ةيهلا لوسر همسر يذلا قيرطلا ىلع ظافحلا ىلع
 ةمكحملاب ةلثمتملا ةضراعملا ةكرح فده ناك دقل .ةنسلا نم اسيل ةيمأ ىنب طيرفتو قرزألا

 ةضراعملا تهجتا مث يلع انديسو ةيواعمب نولثمملا ةيمأ ونب هيف عقو يذلا طيرفتلاو طارفإلا
 .(جراوخلا) ةقرازألاو ةيمأ ينبب لثمتملا ولغلا وحن

 ىلإ نويضابإلا اهب رظني يتلا ةرظنلاب قلعتت تامولعم ىلع ةلاسرلا هذه يوتحتو
 ريغو هئابرقأل نيملسملا لاومأ ىطعأ نامثع انديس نإ لوقي وهف .ن نامثع انديس تاسرامم
 ملو ،نامثع انديس تاسرامم ىلع تاضارتعا تناك اهنكلو .هلدبو يمالسإلا ماظنلاو ماكحألا

 نومهتي نامزلا رخآ يف ةمكحملا جراخ نم سانلا حبصأ اقباس درو امكف .هل اريفكت نكت

 .يدقعلا بناجلا يف رفكلاب نامثع انديس مهتي مل ضابإ نب هللا دبع نأ ديب .رفكلاب اضعب مهضعب
 .نييومألا مكحب ةقلعتملا ةئطاخلا تاسرامملا ىلع ةيلقعو ةيلقن ةلدأ اومدق مهنأ حضويو

 .(65-683/86-685) ناورم نب كلملا دبع دهع يف ةدوجوم تيقبو ،ةيمأ ينبب تأدب يتلاو

 ببسب رفكلاب نيملسملا مهتي هنأل ؛جراوخلا مامإ قرزألا نبأ نم ءيرب هنأ دكؤي امك

 نبا نأ نم مغرلا ىلعو .ةعيرشلا ئدابمل ضقانم رفكلاب يصاعلا نمؤملا ماهتا نأل ،مهبونذ
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 ح٫-اصم دم ةيضابإلا

  

 نبا نم يأ ،بونذلا نم رئابكلا يبكترمل رفكلا ةمهت نوهجوي نيذلا جراوخلا نم أربتي ضابا
 ةيضابإلا اوذع ددجلاو ىمادقلا نيثحابلا نأ الإ :نيدلا نم اوجرخ مهنأ ةحارص هنالعإ .قرزألا

 ".موهفم ريغ رمأ اذه نأ تشوعأ دكؤيو .جراوخلا نم

 جراوخلاب ةيضابإلا ةقالع - 4

 :ةيضابإلا ريغ ةيؤرلا -أ
 .اهتشقانمو اهمدع نم ةيجراخ ةقرف ةيضابإلا نوك ةشقانم ةلأسم ىلع زيكرتلا انيلع بجي

 ةضراعملا تاكرحلا حرش نوكي داكي ثيح .جراوخلا نع ةيضابإلا لاصفنا عوضوم لوانتن نأ لبق

 بتك ىلإ رظنن نيح اننأ كش الو ."`.ًاديلقت جراوخلا نم اهنأ ىلع ةمكحملا اهكرحت تناك يتلا

 نولمحي نيذلا باتكلا ضعبو .'''.ةيجراخ ةقرف ربتعت ةيضابإلا نأ دجن اننإف ةينسلا قرفلاو خيراتلا

 يف ايلع انديس اوضراع نيذلا لالخ نم ترهظ يتلا ةقرفلا مهنأ ىلع جراوخلا نوفرعي ركفلا اذه

 يف دهتجا دقو.٠"."هلل الإ مكحلا نإ" اولاقو ميكحتلا هلوبق ببسب (656/37-637) نيفص ةعقاو

 ةسارد لالخ نم 6نيفص ةكرعم يف تأدب يتلا ميكحتلا ةعقاوب اهطبر دعب ةقرفلا هذه لصأ ديدحت

 .؛'"".ةكرحلا هذه لخاد ةلعافلا تاعمتجملاو صاخشألل ةينيدلاو ةيعامتجالا ةينبلا

 ةكرحلا نوطبري نآرقلل مهترظنو اهباحصأ نيدت ىلإ رظنلا لالخ نم ةكرحلا نوسردي نيذلا

 ثحابلا 6يلالغيف امأ .".يسايس روظنم نم رمألا حرشي ضعبلاو ...اينيد اعباط اهنوطعيو ءارقلاب
 أدب جورخلا نأ ىلإ "اهؤارآو ةيضابإلا داليم" هباتك يف ريشيف ؤبهاذملا خيرات يف رصاعملا
 .‘"يركف عوضوم هنأب نودقتعي نيذلا امأ .".تقولا عم ينيد اعباط ذختا مث ،ةيسايس بابسال
 ىلع ةيضابإلا لوانت متي ،لاوحألا لك يفو .".يوبنلا دهعلا ىلإ ،دعبأ خيرات ىلإ هنوعجري مهف
 ةيسايس سسأ ىلع ينبم هنأ نوريو .'"”ءنويضابإلا هضفري يذلا رمألا سجراوخلا ةقرف نم ءزج اهنأ

 ."". لهجلاو بصعتلا اهردصم

 نم يسايسلا مهفقوم ىلإ نييضابإلل ولغلا ةمهت سابعلا ينبو ةيمأ ينب دانسإ نوزعيو
 ةفالخلا ةيشرقل نييضابإلا ضفر ينثتسا اذإ هنأب نولوقيو ."".ةاواسملاب نوداني اوناك ثيح ةفالخلا

 ةيرفصلاو ةقرازألا لثم ،جراوخلاب ةفورعملا قرفلاب ةيضابإلا عمجي ام كانه سيلف .ميكحتلا رارقو

 .ةيسايسلا ةيؤرلا هذه ببسب نويضابإلا نادي ال نأ بجي هنأ يبلاطلا ىريو .'"".ةيدجنلاو ةيسهيبلاو

 قرعلا ىلإ رظنلا نود ىطارقميدلا ليثمتلا قح ةركفف .ايلعف لبق نم تدسجت دق راكفألا هذهف
 .نينسلا تارشعب (656/37-657) نيفص لبق ايلعف تققحت شيرق ريغل ةليبقلاو سنجلاو نوللاو
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 ءوض يفو .ةدعاس ينب ةفيقس يف ركب يبأ انديس رايتخا يف يلمعلا اهلكشب ةركفلا هذه تلجت دقن

 ةيسايسلا ةركفلا هذهب مصتعا نم مه نويضابإلا ناك دقو . احشرم ةدابع نب دعس ناك ةركفلا هذه

 ةقالع داجيإ نكمي ال نكلو .".اذه انموي ىلإ اهولقنو ايلمع ةدعاس ينب ةفيقس يف ةدلوتملا

 .'“".ةمتكحملاو ةدعاس ينب ةفيقس يف ةعقاولا ثادحألا نيب ةمظنم ةينيدو ةيسايس

 ربتعي يذلا "قرفلا نيب قرفلا" هباتك يف هباشم لكشب عوضوملا اذه يدادغبلا حرشيو

 ىلإ لوصولا هتالاقم يف يرعشألا لواحيو .'ة.يرعشألل "نييمالسإلا تالاقم" باتكل ارصتخم

 لصح يذلا خيراتلل قرطتلا نود ، يسايسلاو ينيدلا مهركف لالخ نم جراوخلل ماع فيرعت

 عوضوم يف تادجنلل هءانثتسا رابتعالا نيعب انذخأ اذإو .ةيحالطصا ةيهام ىلع هيف جراوخلا مسا

 ببسب تأشن يتلاو ميكحتلل ةضراعملا ىلوألا ةمكحملا يف تأدب يتلا قرفلا ميقي هنإف رئابكلا

 ةيضابإلا بناج ىلإ ةيرفصلاو تادجنلاو ةقرازألا يأ ،(683/64-684) ةرصبلا يف تاقاقشنالا

 نيذلا نإف "يرعشألا هريام قفوو .جراوخلا قرف نم ًاعيمج اهنأ ىلع سةروكذملا قرفلا عورفو
 نم وأ امهقدصي نم وأ نيمكحلاو لمجلا باحصأو نامثعو يلع ريفكت يف يأرلا نوكراشتي

 .ة" .جراوخلا نم مهلك "ميكحتلاب ىضري

 وه لب "جراوخلا ةقرف ىلع روصقم ارمأ سيل ئطاخلا ينمزلا تيقوتلاب قرفلا طبرو
 حرشت بهاذم كانه ةيمالسإلا بهاذملا خيرات يفف ؛نامز لك يف بهاذملا خيرات ةلكشم

 ثاحبألا نكلو .".ةميركلا يبنلأ دهع ىلإ لقني ةعيشلا ةأشن حرشي نيح ًالثمف .ءاطخألا سفنب
 نرقلا لئاوأو لوآلا يرجهلا نرقلا رخاوأ يف يعيشلا بهذملا سسأتب لوقلا ىلإ هجتت ةديدجلا

 عوضوملا نوحرشي يأرلا هنوقفاوي نيذلا نوينسلا تالاقملا باتكو يرعشألا نكلو ..يناثلا

 نع الصفنم عوضوملا لعجي يذلا رمألا ،جراوخلا ةأشن خيراتل ةيفاكلا ةيمهألا ءاطعإ نود

 6تاونس رشع وه ةقرازألاو ةيرفصلا يتقرف ةأشن نيب يلعفلا ينمزلا قرافلا نأ مغر الثمف .نمزلا

 نع دحاو نآ يف الصفنا امهنأ ئراقلل ليخي ىتح ىاهتافيرعت يف حملي ال ينمزلا قرافلا نأ الإ
 .ةمكحملا

 يذلا مكاحلا ىلع اوجرخ نيذلا صاخشألا ىلع جراوخلا ةملك يناتسرهشلا قلطيو

 لاحلا وه امك نيعم نمزب ديقتي ال اميمعت رثكأ يسايس فيرعت كلذ يفو ؤبعشلا هيلع عمجأ
 اوءاج نيذلا مأ مهقيرط اوكلس نيذلا نوعباتلا مأ نودشارلا ءافلخلا ناك ءاوسف ؛يرعشألا دنع

 ىلع (1152/548) يناتسرهشلا فيرعت ليلحت اننكميو .ريغتي ال دحاو مكحلا نإف مهفلخ نم

 :يتآلا وحنلا

  



 نييضابإلا سكعب .ايسايس ىنعم جراوخلا حلطصم يناتسرهشلا لمحي :يسايس فيرعت ٠
 ىلع زيكرتلا نم لدب مكاحلا عم ةقالعلا ىلع زكري هنألو .اينيد ىنعم لمحي هنأ نوري نيذلا

 .زايتماب يسايس فيرعتلا اذه نإف "جراوخلا ركف

 اهملظ وأ مكاحلا تاسرامم ةلادعل لاب يقلي ال فيرعتلا اذه نألو :مكاحلل ديؤم فيرعت ٠

 همدق يذلا فيرعتلا نإف ،اجراخ مكاحلل ضراعم لك دعيو ،ةضراعملا راكفأ مهي وأ

 حلطصم مدختسيو ،ةضراعملا ةهجاوم يف هدييأت لواحيو .مكاحلل زاحنم ودبي يناتسرهشلا

 فقوملا نإف ،يناتسرهشلل ةبسنلابو .ةضراعملا فصو يف ايبلس ىنعم لمحي يذلا جراوخلا

 ايبلس ماكحلل ديؤملا فقوملا جراوخلا قرف هيف ىرت يذلا ردقلاب يبلس ماكحلل فلاخملا

 ةدئافلا مدقي ال يناتسرهشلا همدق يذلا فيرعتلا نأ ىلإ ةفاضإلاب :ميمعتلا يف قرغم فيرعت ٠

 ليلحت يف ئطاخلا انهيجوت رطخ لمحي هنإف ،انعوضومب ةقلعتملا ةلأسملا لحل ةيفاكلا

 ديعب نم وأ بيرق نم ةلصب تمت الو ،اهحرشو يمالسإلا خيراتلا يف تعقو يتلا ثادحألا

 جراوخلا حلطصم قالطإ أطخلا نم هنأل .امامت ًابئاص فيرعتلا انربتعا اذإ اذه ،جراوخلا ىلإ

 ينيدلا ركفلا ىلإ رظنلا نود سانلا هيلع عمجأ يذلا مكاحلا ىلع جرخي صخش لك ىلع

 نم اننكمي ثادحألا ىلع تاحلطصملا قالطإ نأ نم مغرلابو .صخشلا اذهل يسايسلاو

 حلطصملا كلذ تازيممو صئاصخل اننايسن ىلإ يدؤي كلذ نأ الإ ءعيضاوملا يف لغلغتلا

 :الثم "يمالسإلا خيراتلا يف أطخلا اذه لثم ىلع ةلثمألا نم ريثك ىلع روثعلا اننكميو .هتازيممو

 ركب يبأ انديس رايتخا ىلع ةدعاس ينب ةفيقس يف نوعمتجملا راصنألاو نورجاهملا قفتا .1

 ناك يذلا ةدابع نب دعس مسقأ ةيقافتالا هذه دعب نكلو .ف لوسرلل ةفيلخ (634/ 13)

 نإ ىتح .٠".شاع ام قافتالا اذهب ديقتي نل هنأ ىلع عيابي مل يذلاو راصنألا حشرم
 ..اذه هفقوم ببسب هدده رمع انديس

 .جراوخلا نم ةدابع نب دعس ربتعي يضابإ وأ ىنس عجرم دجوي ال هنإف كلذ عمو

 ةدعاس ينب ةفيقس ىلإ ريشي نأ هيلع ناك دقف جراوخلل يناتسرهشلا فيرعت بسحو

 ركفلا نإ لوقي يدشارلاف .يدشارلا لعف امك جراوخلا تافص اهيلع قبطنت ةكرح لوأك

 .ايلمع جراوخلا هانبت كلذ دعب مث ةدابع نب دعس فقوم يف ةرم لوأل هب قطن يجراخلا

 ثدح ىلإ اهتراشإ لالخ نم ةبئاص اهرابتعا نكمي يدشارلا اهمدقي يتلا ةرظنلا هذه .“
 نم ةمكحملل ةبسنلاب ماهلإلا ردصم ثدحلا اذه نوك نكلو ،يمالسإلا خيراتلا يف

 هئارفسو يلع انديس نيب ترج يتلا تاثداحملا ىلإ انرظن اذإو .شاقنلل حوتفم رمأ همدع
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 ىلع ليلدك ةدعاس ينب ةفيقس عوضوم طق مدختست مل ةمكحملا نأ دجن .ةمكحملاو

 .مهل ماهلإ ردصم ناك ثدحلا كلذ نآ ىرن ال اننإف يلاتلابو هلوقت ام ةحص

 هعيابو ركب يبأ انديس ةمامإ صوصخب قافتا مربأ مايأ ةثالثب هميركلا يبنلا ةافو دعب .2
 ةافو ىتح يأ رهشأ ةتس نم برقي ام ترخأت يلع انديس ةعيب نكلو .".عيمجلا

 .رهشأ ةتس ةدمل ايجراخ ربتعي ايلع انديس نإف يناتسرهشلا بسحو ..ةمطاف هتجوز

 نكمي ال ةركفلا هذه نأ ديب .ىجراخلا ركفلا ىلع تتام دق نوكت ةمطاف انتديس نأ امك

 يف هوفلاخ نم رابتعا ىلوألا نم ناك هنإف ةمامإلاب قحألا ىلع انديس رابتعا نم اقالطنا .3

 (656/ 0936) ةحلط ناليلجلا نايباحصلاو ةشئاع انمأك (656/ 36) .6“»لمجلا ةكرعم

 هذه باحصأ فصول يقطنم وأ يملع حيضوت دجوي ال نكلو . جراوخلا نم ريبزلاو

 .جراوخلاب ءامسألا

 (657-656/ 37) رساي نب رامع ضراع ميكحتلا رارق رودص مغرو نيفص ةكرعم يف .4
 لتق ىتح لاتقلا لصاوو ،ميكحتلا رارق يف ايلع انديس - ةيجراخ ربتعت دق بابسأل -

 ةيغاب ةئف لباقملا يف كانه نأ اذه يف رساي نب رامع يأر ناكو .ةيواعم دنج لبق نم

 رساي نب رامع ربتعي نم دجوي ال نكلو .هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح لتاقت نأ بحي يلاتلابو
 .ىناتسرهشلا فيرعت ىلإ ادانتسا جراوخلا نم

 امك سيل يلع مكح نم فقوملا نإف .ةيواعم ةيواز نم رمألا ىلإ انرظن اذإ اننأ ةقيقحلا .5

 ال "ةلودلا سيئر /سانلا هيلع عمجأ يذلا مامإلا" ريبعت نأل .تاتب يناتسرهشلا ىري

 نم ناك ايروس يلاو ةيواعم نأل .““ .كاذنآ ايروس ناكس نابسحلاب انذخأ اذإ ققحتي

 ايروس بعشو ةيواعم نوكي نأ امإ فقوملا اذه ىفو .ىلع انديس ةيالو دض ةيادبلا

 .هيلع ةمألا عمجت مل امامإ يلع انديس نوكي نأ وأ ،مالسإلا ةمأ نم اوسيل

 نيباوتلا" لثم سةمكحملا ريغ مكحلل ةئوانم تاكرح كانه تناك يمالسإلا خيراتلا يف .6

 .( جراوخلا حلطصم تاكرحلا هذه نم يأ ىلع قلطي ملو "نيدترملاو

 جراوخلا فرعي (1152/584) يناتسرهشلا نأ مغر :يلمع مادختسا هل سيل فيرعت

 اذه سكعي مل هنأ الإ ،ةممألا هيلع تعمجأ يذلا مهمامإ ىلع اوجرخ نم مهنأ ىلع

 ةروكذملا ةضراعملا تاكرحلا فنص هنأل .هباتك يف هارجأ يذلا هفينصت يف فيصوتلا

 .هدنع عقاولاو ةيرظنلا نيب حضاو داضت وه .جراوخلا ريغ نم هالعأ

 اهركف ىلإ رظنلا نود .جراوخلاب ةضراعم ةكرح لك طبر نإف كلذ ىلع ءانبو

 ةقيقحلل ضقانم ،اهزيمي يذلا لماكتملا ركفلا يأ .اهل ةيركفلا ةهجاولاو ينيدلاو يسايسلا



 ,حاصم ذم ةيصاباإلا م
  

 شيفطأو يملاسلا ىري عوضوملا اذه يفو .يمالسإلا خيراتلا يف جراوخلا ةيضقل ةيخيراتلا

 مسا دحأ ىلع قلطت مل ةمألاف ؛يناتسرهشلا هاري ام سكع ةيضابإلا يركفم نم (1965-1586)

 بيهرتلاو فنعلل مهرشنو ةقرازألا روهظ دعب رشتنا مسالا اذه نكلو .رمألا ةيادب يف جراوخلا

 ميكحتلا اوضفر نيذلاو يلع انديس عابتأ نم ميكحتلاب اوضر نيذلا نكي ملو .ءاجرألا يف

 "‘ .ةيمستلا هذهب نوملعي

 لق نم عضو حلطصملا اذه نوكي نأ لمتحملا نم" :جراوخلا ةملك نع طاو لوقي

 عساو لكشب رشتناو ةنيعم تالاح يف بلاوقك ."" بابر نب ناميلا دعب بهاذملا يخرؤم

 :يلي امك خيراتلا ربع حلطصملا اذهل تلمح يتلا ةلمتحملا يناعملا فنصيو

 اذهو .(661/+40)يلع انديس شيج نع اولصفنا نيذلا صاخشألا وأ صخشلا :جراوخلا .أ

 رصتقي ال هنأ ىلإ ةفاضإلاب ةينسلا تالاقملا بتك ىف ةدوجوملا فيراعتلل قفاوم فيرعتلا

 ذه ."" .اضيأ ايلع انديس اوكرت نيذلا دارفألا لمشي لب بسحف تاعومجملا ىلع
 نوجراخلا اهأدب يتلا ةكرحلا مهنأ ىلع جراوخلا نوفرعي نيذلا مهفل ةمئالم ةبراقملا

 ؛"".(661/40) نيفص ةكرعم يف ميكحتلا نع

 رافكلا نورجهي نيذلا نونمؤملا مه :ءاسنلا ةروس نم ةئملا ةيآلا بسح جراوخلا .ب

 حنم يذلا ىنعملا امأ.".هلوسرو هللا ىلإ نورجاهيو مهب مهل ةلص لك نوعطقيو
 :7 مهفلاخ نم لك اوربتعا نيذلا ةقرازألا ىلع ربكأ لكشب قبطنيف جراوخلا حلطصمل

 .اكرشم وأ ارفاك

 .(ىلع جرخ-ةملكلا رذج ىلإ ةدوعلا).يلع مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا نورئاثلا كئلوأ .ت

 ةدعاقلا ةئفلا يأ ،ناتئفلا ناتاه .ةدعقلا سكعب .ايلعف هيف اوكراشو داهجلل اوجرخ نيذلا .ث

 ىلإ هلل كمعَجَر نإف ةبوتلا ة ةروس نم 83 مقر ةيآلا بسح .ناتداضتم ةجراخلا كلتو

 اًوُدَع ىعم ه اولتاق نلو ادبأ ئعمم اوجرخت نل لق جورخلل ًكوُئدأَتسا مهن ة ةفئاط

 يطعأ يذلا ىنعملا اذهو."" : .«نيفلاخلا عم م أوُدعْفاَك ةَرَم لوأ دوُعقْلاب مئيضَر مكنإ
 ىلع زكري افيرعت نوكي نأ لمتحي .(64-683-684) 4) خيرات دعب رهظ يذلاو ،جراوخلل

 .ءالؤه اهلضفي يتلا داهجلا ةقيرط ىلع كلذكو .“ة"ءةمكحملا يف لوألا ريبكلا ماسقنالا

 .ةقرازإللاو نويضابإلا اصوصخو

 .ةرصبلا اوكرتو .٠""ءاكرشم يأرلا يف مهفلاخي نم لك اوربتعا ةقرازألا نأ فورعملا نم

 مل نيذلا هيديؤمو لالب يبأ ىلع قرزألا نبا قلطأو "مهيلإ مامضنالل كانه يقب نم اوعدو
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 ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصغلا

 رثكأ روخلل ىطعملا ىنعملا اذه .“ة".مهنأشل اريقحت (نيدعاقلا) ةدعقلا مسا هيلإ اومضني
 عيمجب ةنراقم ةقرازألا ديدحت متي رخآلا فيرعتلا يف هنآل ،لوألا ىنعملا نم ةيصوصخ

 ."‘ .ةيضابإلا ةقرف لباقم ةقرازألا ةقرف ددحتتف فيرعتلا اذه يف امأ كنيملسملا

 جراوخلاب ةيضابالا ةقالعو ةيضابإلا ةيؤرلا -ب

 قرف نم اهنأ ىلع ةيضابإلا ةقرف فينصت نويضابإلا نوخرؤملاو تالاقملا باتك رضراعي

 نيضابإلا نأ ىرن ،ةرصاعملا تافلؤملا ةصاخو ةيضابإلا عجارملا ىلإ رظنلا دنعو . '7.جراوخلا

 باستنا ةيضابإلا ريغ رداصملا ربتعت نيح يف .فينصتلا اذه ضحد ليبس يف اريبك ادهج اولذب دق

 اهيف لكشلل لاجم ال ةقيقح جراوخلا ىلإ ةيضابإلا

 ايقيرفإ لامشو قرش ييضابإ ىلإ ةفاضإلاب ،نامحع ويضابإ مهسأر ىلعو ،نييضابإللا نأ ديب
 بازم يداو يفو “سنوت يف ةبرج ةريزج يفو ءايبيل يف ةسوفن لبج يف نويضابإلاو ©رابجنزو
 جورخلاو ولغلا نم يتأي مهل ةبسنلاب جراوخلا ىنعم نأل .جراوخلا نم نوؤربتي رئازجلا يف

 نآرقلا يف دراولا مالسإلا يه ةيضابإلا نأ نورصاعملاو ىمادقلا باتكلا ىريو . .مالسإلا نع

 ضةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم ةريثك ءايشأ اوركنأ جراوخلا نأ نيح يفا “ة» .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

 "" .كرشلا يف اوعقو يلاتلابو
 (1152/548ر يناتسرهشلا لعف امك يلومش ًاممعم افيرعت جراوخلا نويضابالا فرعيو

 اذهو "٠ .ةينيدلا وأ ةيسايسلا ءارآلا يف اهفلاخي نمم رفكت ةقرف وأ صخش لك :نولوقيف .أمامت

 لوقي .هتلت يتلا روصعلا يف مأ ةباحصلا دهع يف اوناك ءاوس عيمجلا ىلع قبطني عضولا
 مهضفر وه جراوخلاو ةيضابإلا نيب ديحولا كرتشملا مساقلا نإ تشوعأ يضابإلا بتاكلا

 يضابإ بتاك طبريو ".ةقرفت وأ زييمت يأ نود مهمامإ رايتخا نيملسملل مهتوعدو ميكحتلل

 نيب ةكرتشملا عيضاوملا صخلي مث ،ةيسايس بابسأب جراوخلا ةناخ يف ةيضابإلا عضو رخآ
 :ةيتآلا لئاسملا يف جراوخلاو ةيضابإلا

 نب ةيواعم عم برحلا فقوأ نيح (656/37-657) نيفص يف بلاط يبأ نب يلع أطخأ .1

 .ةضقانتم ةروصب فرصتو ميكحتلا ركنأ مث نمو ،ميكحتلا ببسب اتقؤم نايفس يبأ
 .ناورهنلا لهأ براح نيح بلاط يبأ نب يلع أطخأ .2

 ‘“ه .ةمامإلل الهأ ماد ام شيرق نم مامإلا نوكي نأ اطرش سيل .3

 ةقلعتملا ثاحبألاب ايكرت يف فورعملا ،رممعم ىيحي يلع يبيللا يضابإلا بتاكلا امأ
 ةفلتخملا قرفلا نإف هيأر بسحو .تاهباشتلا هذه مخضت ال نأ بجي هنأ ىلع دكؤيف ،ةيضابإلاب

 ةقرف ىلإ ةقرفلا ريغت تاهباشتلا هذه نأ ينعي ال اذه نكلو .راكفألا ضعب يف هباشتت نأ نكمي
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 انصواصم ذه ةيضابإلا _

 يف ةيضابإلا لخدي ال جراوخلا قرف راكفأ عم ةيضابإلا راكفأ ضعب هباشت نإف يلاتلابو ‘ىرخأ
 “ .جراوخلا ةرمز

 فالتخالا وه ديقعتلا نم ردقلا اذه ىلع ةلأسملا لعجي يذلا رمألا نإ ةقيقحلا يفو

 يف جراوخلا سيسأتب ةقلعتملا تامولعملاف ،جراوخلا ةأشن صوصخب حرطلا يف حضاولا

 رارصإلاو ،ةيضابإلا رداصملا يف اهنع راكفألاو خيراتلا ثيح نم فلتخت ةينسلا قرفلا رداصم

 .ضعبلا مهضعب رظن ةهجو نع فرطلا ضغ ىلع نيفلؤملا نيب لدابتملا
 رداصملا يف دوجوملا كلذ نع آريثك فلتخي ىنعم جراوخلا حلطصم نويضابإلا لممحي

 دعب يسايس اهمظعم بابسأل تأشن ةقرف جراوخلاف ةينسلا رداصملا بسحف .ةميدقلا ةينسلا

 تماق مث ‘تقولا عم ةينيد ةغبص تبستكاو 656/37-657(6)نيفص برح يف ميكحتلا ةعقاو

 نوبنجتيف نويضابإلا امأ 6"“ .اههركو ةمألا ضغب تقحتسا يلاتلابو .ةيناسنإلل ةضقانم لامعأب

 نإف مهيأر بسحو ".احيبق أماهتا مهيلإ مهتبسن نوربتعيو ‘لكشلا اذهب جراوخلا فيرعت

 ةينيد ةكرح نولثمي مهنأ ىنعمب 6©قورملا ثيدحب ميركلا انلوسر مهيلإ راشأ نم مه جراوخلا

 جراوخلا عم ةيخيرات ةلحرم يأ يف اونوكي مل مهنأ ىلع نويضابإلا رصيو .ةيسايس سيلو
 “""” .(ةيسهيبلا ،تادجنلا ،ةيرفصلا ،ةقرازألا)

 ةيركفلا ةيحانلا نم ةمظنم ةيتحت ةينب مهل نكي مل ؛ةتحب ةيركف ةكرح تسيل ةيضابإلا نإ
 تاعدصت يف ببستلا ىلع ةرداق تناك يتلا ثادحألا ضعب يف ةمهم اراودأ اوبعل "مهنأ الإ

 تقولا رورم عم تأدب ةيعامتجا ةضافتناك تأدب يتلا ةكرحلا هذه .ةيسايسلا ةينبلا يف ةيدج

 .ةقرف ىلإ لوحتلا عباط تذخأ يلاتلابو راكفألا لعافت بسحب .ةينيدو ةيسايس أراكفأ ىنبتت

 قارعلا ةالو ناك يتلا عمقلا ةسايس نأ الإ ،ًالدتعم اجهنم ةرصبلا يبضابإ عابتا مغر ،الثمف

 نكمي انه نمو .نايحألا ضعب يف ةددشتم فقاوم ذاختا ىلإ نوؤجلي مهلعج ىلإ تدأ اهنوعبتي

 .راكفألا ثادحألا تدغ ىرخأ نايحأ يفو ثادحألا انايحأ هجو نأب لوقلا

 نمو .جراوخلا نم ةيضابإلا ةءارب تابثإل ةريثك بيلاسأو قرط ىلإ نويضابإلا أجل دقو

 اهمدقي يتلا تافيرعتلا يف ضقانتلا راهظإو ،ةديدج نيماضم ميهافملا حنم لئاسولا هذه نمض

 .ةلثمأك ةيخيراتلا ثادحألا ضعب حرطو ©نييضابإلا ريغ نم باتكلا

 ةديدج نيماضم ميهافملاو تاحلطصملا حنم تالواحم 1

 اميف نويومألا هثدحأ لب ةيادبلا يف افورعم نكي مل جراوخلا موهفم نأ نويضابإلا يعدي
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 :ق _`_ ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصفلا

 حبصأ دقو ““٠ .سانلا نيعأ يف مهريغصتل اهنع تقثبنا يتلا قرفلاو ةمكحملا ىلع هوقلطأو دعب

 نويومألا اهسرام يتلا ةياعدلا مامأ اليحتسم ًأرمأ جراوخلا قرف نم ةيضابإلا ةئربت عوضوم

 حلطصم صيلخت اودارأ رمألا اذه اوكردأ نيذلا نييضابإلا باتكلا ضعب 6" .نويسابعلاو

 :مهنمو فيطللا ريغو رفنملا فورعملا هانعم نم جراوخلا

 نومضم حنم اودارأ نيذلا نييضابإللا باتكلا دحأ وه (1914/1332) يملاسلا نيدلارون .1

 ىلإ هتبسن لالخ نم حلطصملا ىلع يدو نومضم ءافضإ لواحو ،جراوخلا موهفمل ديدج

 ناك :هرظن ةهجو نمف ،ىرخأ ةهج نم ةقراملا ىنعم نم هصيلختو ،ةهج نمف يوبنلا دهعلا
 داهجلل نوجرخي مهحاورأو مهبولق يف ريبكلا سامحلا نم مهيدل نيذلا ةباحصلا ضعب

 جراخلا يف نوعمتجي اوناك مهنأل .جراوخلاب تيمس تاعامجلا هذه ٬هللا ةاضرمل ابلط

 نوزغي اوناك مهنأل .حدملل مدختسي جراوخلا ظفل ناك لوألا رصعلا يفو .(ةنيدملا جراخ)

 نكمي نييضابإلا نيفلؤملا بتك يف ماع هجوب دجوي ال يذلا ريسفتلا اذه "" .هللا ليبس يف

 ىلإ ةيضابإلا ةبسن نم صلختلا ةيناكمإ ةلاحتسا ببسب هنأ ىري وهف .ايكيتكت اريسفت هرابتعا

 .بولقلا ىلإ موهفملا ببحي ىوتحمو ىنعم جراوخلا موهفم حنم بجاولا نوكي ،جراوخلا
 اهحنمو ،خيراتلا ربع اهتبستكا يتلا اهيناعم نم ميهافملا ديرجت بولسأ نأ نم مغرلا ىلعو

 جئاتنلا نإ لوقلا بعصلا نم هنأ الإ ،ةيمالسإلا بهاذملا خيرات يف داتعم رمأ ةفلتخم ناعم

 ىنعملا ليمحت "بولسألا اذه ىلع ءانب ،انبرج اذإ .ةحيحص أمئاد نوكت كلذ ىلع ةبترتملا
 عمجتلا ىنعم انعمج اذإ :يلاتلا لصحيس جراوخلا ىلع عجارملا يف ادوجوم سيل يذلا

 دق نوكنس ،هيلع عمجملا قحلا مامإلا ىلع جورخلا وهو رخآلا ىنعملاو ةنيدملا جراخ

 ىلع جورخلا نمز ىلإ يأ ميكحتلا نمز نع قبسأ نمز ىلإ جراوخلا ةأشن خيرات انبسن
 جراخ نم اوؤاج نيذلا ىلع جراوخلا مسا قالطإ نكمي امك .(656/36) نامثع انديس

 نورظتني اوناكو "ةنيدملا جراخ نم اوؤاج مهنأل .رصمو ةفوكلاو ةرصبلا نم .ةنيدملا

 عمجأ يذلا قحلا مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا ةأشن خيرات لمح نكمي اذل .اهجراخ

 ىلإ جراوخلا ةأشن خيرات بحسي نأ نكمي فيرعتلا اذه لثمو .مدقأ خيرات ىلإ سانلا هيلع

 .ةيضابإلا فرط نم هلوبق نكمي ال هنأ ىلإ ةفاضإ ايملع سيل ريسفتلا اذه نكلو ركبأ خيرات

 نيفص برح دعب ترهظ ةيضابإلا ةقرف نأ (1965 - 1886) شيفطأ ىضابإلا رسفملا ركذي .2
 مادختسالل ارياغم اريسفت مدقيو .ميكحتلا عقاوب ةقالع كلذل سيلو .ريثكب (656-657 /37)

 س       
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 ۔ .س ۔ے . _ ۔۔۔۔۔

 )679١60(. ةيواعم رمأ رارقتساو )0+661١( يلع ةفالخ ءاهتنا دعب :الئاق اق .موهفملل لوألا

 :يلاتلا ثيدحلا امهنيب ىرجف .هترايزل بلهملا بهذ

 ؟جراوخلا نم تنأ اذامل .كنوبحي سانلا :ةيواعم ٠

 .هتبرش امل ءاملا سانلا باع ول :بلهملا ٠
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 هب دوصقملا نوكي نأ نكمي ال .جراوخلاب بلهملل ةيواعم فيصوت نإف ،شيفطأ بسحو

 ىلع ناورهنلا ةكرعم يف كلذ دعب وأ "ميكحتلا ببسب نيفص يف اوجرخ نيذلا جراوخلا

 يلع انديس ىلع جورخلا ىنعمب همدختسا ول يأ كلذك ىنعملا ناك ول هنأل .ىلع انديس

 مامإلا ىلع اوجرخ ذإ ،هعابتأو بلهملا نم فيصوتلا اذهب قحأ هباحصأو ةيواعم ناكل

 دض اوناك نم اوسيل جراوخلا نأ راوحلا اذه نم ةاقتسملا ةجيتنلا .ةمكحملا لبق يلع

 انديس ةفالخ ءاهتنا دعب ةيومألا ةلودلا اوضراع نم ىلع نويومألا هقلطأ مسا وه لب ،يلع

 هصصخ مهيفلاخم ىلع نويومألا هقلطأ يذلا مسالا اذه ".ةيواعم ةفالخ تدكأتو يلع

 موهفم مادختسا نم مغرلا ىلع ،ةيضابإلل اقبط هنأل .ةقرازألا ىلع قلطيل رثكأ نويضابإلا

 ىنعملا ميدقت متي نيح هنإف ةمكحملاب ةقالع اهل يتلا قرفلا عيمج ىلع ةلالدلل جراوخلا

 "“.ةقرازألل ةيسايسلاو ةينيدلا راكفألاب هؤلم متي هنإف يجراخلا موهفمل يحالطصالا

 نيذلا ىلع ةلالدلل ةدحاو ةرم يجراخلا ظفل مدختسا دق )922١310( يربطلا نأ ىرن .3

 ةجراخلا ظفل مدختسا له وه انه ماهلا رمألا 6 )661١40(. يلع انديس ىلع اوجرخ

 يتا ةلحرملا يف موهفملا اذه ناك ول .جراوخلل ينيدلاو يسايسلا ركفلا ىلع ةلالدلل

 امل ،جراوخلل دنسملا يسايسلا ركفلا لمشي ًايحالطصا اموهفم ثادحألا هذه تدهش

 ناك املو .كلذ ىلع ةلالدلل اريثك مدختسال لب ةمكحملا ىلع ةلالدلل ةدحاو ةرم مدختسا
 .ةيبهولاو ،ةارشلاو ،ةيرورحلاو ةمكحملا لثم ىرخألا ءامسألا مادختسال عاد نم كانه

 مل تقولا كلذ يف هنآ ىلع لدت ةمكحملا ىلع ةلالدلل ةمدختسملا ءامسألا ةرثكف هيلعو

 يذلا يحالطصالا ىنعملا دصق لامتحا ظفللا اذه يف ىرن ال اذل .هب نوفرعي مسا مهل نكي

 “}‘/.(نيدلا نع جرخ ىنعمب) ينيدلاو يسايسلا جراوخلا ركف يوحي

 .ةمكحملاو (661 /40) ىلع انديس نيب ىرج يذلا ثيدحلا ىوتحم كلذ ةحص دكؤيو

 اهيأ" :هباطخ ئداب ةمكحملا بطاخي يلع مامإلا ناك نيح ىناورهنلا ةكرعم لبق

 نودوصقملا مه مهنأب ةعانق هيدل نكي مل هنأ دكؤي لكشلا اذهب مهل هباطخو"“."نوملسملا

 اهرداصم دص ةيضابإلا



 ةيضابالا ةأيثن : لوألا لصقلا

 مل يسايسلاو ينيدلا ركفلا زمشي ىذلا جراوخلا مو 77 نأ زأ ىلع لدي اذهو ءةقراملا ثيدحب

 .تقولا كلذ يف ناكضشتم نكي

 نود 6‘نودرمتم مهنأ ىلع هدر رصتقاف ةمكحملل يدقعلا بناجلا نع يلع انديس لئسو

 :ةياورلا هذه ريثك نبا قوسيو .مهل يدقعلا بناجلا صخت ةيبلس ةطقن يأ نع ثيدحلا

 مه له :ناورهن لهآ نع يلع مامإلا لئس :هلوق ورمع نب ةمقلع نع يدع نب مثيه ىور
 ؟نوكرشم

 .كرشلا نم اورف :يلع انديس لاقف ٤

 ؟نوقفانم مه له :لئسف ٤

 .هللا ركذي ام اليلق قفانملا :باجأف ٠

 ؟نينمؤملا ريمأ اي "مه ام نذإ :ليقف ٤

 مهنايصع ببسب مهانلتاق نحنو .لقالقلا اوراثأو اننوصع نيذلا انناوخإ مه :لاقف ٤

 ث» .,هلقالقو

 لب ،ةيدقع نكت مل ةمكحملا دض اهضاخ يتلا ةكرعملا نأ يلع انديس مالك نم مهفي امو

 .نطولل يلخادلا نمألاب قلعتت ةتحب ةيسايس ةكرعم تناك
 حلطصم ؛نييضابإلا نيثحابلا دحأ (رشع عبارلا /نماثلا نرقلا) ينالجراولا رصقي .5

 جراوخلاف .نييضابإلا ىدل ةماعلا ةركفلا عم بسانتي اذهو ،ةقرازألا ىلع جراوخلا

 يهف ءاهقفلا فرع يف امأ إمالسإلا نم تجرخ ةقرف مسا وهو ‘يجراخ هدرفم عمج

 ريمأ نب دجنو قرزألا نب عفان مه اهتمئأو .مالسإلا نم تأشن يتلا قرفلا نم ةقرف

 يف قحلا قيرط نع اوداح نيذلا نم مه ةداقلا ءالؤه عابتأو رافصلا نب هللا دبعو (688 /69)

 ""..ةقرفلا هذهب ةقالع يأ ةيضابإلل سيلو .كرشم ربتعي رئابكلا بكترم نأب اوتفأو ،نيعباتلا نمز
 تاحلطصملا ليلحت -

 0؛““:طاو فينصتل هباشم لكشب ،ةفلتخم ناعم ةثالث جراوخلا ةملكل نويضابإلا نوفلؤملا حنمي

 نيفص برح دعب يلع انديسل نيملسملا نم ةعامج كرت جورخلاب دصق اذإ :لازتعالا .
 نويضابإلاف ،اردب اودهش نمم ةباحصلا ةريخ مهنيب (657- 656/37)ميكحتلا هلوبق ببسب

 هذه ىلع .جراوخلا حلطصم نوقلطي ال نييضابإلا نكلو .اقح لب .ابيع كلذ يف نوري ال

 ةهجوو .ايسايس ًادعب يوحي هنأل ،اجورخ ميكحتلا ببسب يلع انديس لازتعا يأ ةثداحلا

 لوأو ،اهل امامإ نوكيل ةمألا لبق نم (661/40) سبتقا ايلع انديس نآ يه ةيضابإلا رظن

 ةفصب ةيضابإلا تفقو )679١60({ ةيواعم ماشلا يلاو وه قحلا مامإلا ىلع جرخ نم

  



 ككرحاصم دم ةيضابإلا

 جرخأ أيلع نكلو .(679/60) .نيفص يف ةيواعم دض يلع انديس بناج ىلإ ةمكحملا

 "نونمؤملا هنع ضفناف :ماكحلا ىلإ حضاو هيف هللا مكح أرمأ هتلاحإب هقنع نم ةمامإلا

 .مهل امامإ (658/38) يبسارلا اوراتخاو

 صخش لالخ نم دزألا ىلإ ةمامإلا لاقتنا لبقتي مل يذلا يلع مامإلاف هيلعو

 وه يقيقحلا ناورهنلا ةكرعم ببس .ةمكحملا ىلع جورخلاب أدب يذلا وه ،يبسارلا

 فقومف نذإ .هيلع ةمكحملا تجرخ دقو .يلع انديس اهراثأ يتلا ةيشرقلا ةيبصعلا

 ةكرعم لبق ةيواعم نم هتذختا يذلا هسفن فقوملا وه ناورهنلا يف يلع نم ةمكحملا

 .(60٧679)نيفص

 ةكرح ةيجراخلا ةكرحلا نإف ةيضابإلا هانبتت يذلا يأرلا بسح :نيدلا نم جورخلا .

 لوسرلا ةافو تبقعأ يتلا ةيسايسلا ثادحألا نإف يلاتلابو .ةيسايس تسيلو ةينيد

 نامثع انديس لتقمو ٧ةّدرلا ثادحأ نأ ىنعمب .جراوخلا موهفم نع ةديعب ىقبت ميركلا
 ةعقوم يف يلع انديس دض ةشئاع نينمؤملا مأو ريبزلاو ةحلط جورخو .(36\656)

 بهو نب هللا دبع جورخو ‘هيديؤمو ةيواعم درمتو ،ريبزلا نب هللا دبع ةضافتناو لمجلا
 امكو .جراوخلا حلطصمب قلعتت ال ةيسايس أثادحأ اهعيمج ربتعت )658١38(6 يبسارلا

 ثيدح راطإب تددح دقو ،ةيسايس تسيلو ةينيد ةكرح جراوخلا نإف نويضابإلا ىري
 يمالسإلا خيراتلا يف ةديحولا ةقرفلا نإف ثيدحلا اذه ىلعو .ةميركلا انيبنل ةقراملا
 دقف .قرزألا نب هللا دبع اهلكش يتلا ةقرازألا ةقرف يه ثيدحلا اذه اهيلع قبطني يتلاو

 .اهرييغنو ةينيدلا دئاقعلا ليدبت لالخ نم هميركلا لوسرلا ةنس ايلمع ةقرازألا فلاخ

 “.هديص دسج اقرتخم مهسلا جرخي امك نيدلا نم اوجرخ ببسلا اذهلو
 مهنوك ةمهت نم ةيضابإلا هتئربت لالخ ةيضابإلا يفلؤم نم وهو يعباسلا مدقيو

 لك" :لوقيف يناتسرهشلا فيرعت اهلمحي يتلا ةماعلا تافصلا لمحي افيرعت ،جراوخ

 نمو ."جراوخلا نم يه رضاحلا يفو يضاملا يف رفكلاب اهيفلاخم مهتت يتلا فئاوطلا
 ةقرازألا لثم رفكلاب اهيفلاخم تمهتا يتلا قرفلا اهنأ جراوخلا حلطصم نم مهفي انه

 .ةيرفصلاو تادجنلاو

 ةقرازألا ةقرف تناك نيح ىف هنأ ىرنس ديج لكشب ةمكحملل لوألا ىظشتلا صحف اذإو

 انعمأ اذإو ؤ" .ةلدتعملا ةمكحملا راكفأب ظفتحت ةيضابإلا تيقب رفكلاب اهموصخ مهتت
 ةيفاك ةروصب ذخأي ال فيرعت مامأ اننأ كردن اننإف يعباسلا همدق يذلا فيرعتلا يف رظنلا



 هك !زف ةيضابإلا ةأشن : لوألا لصفلا :ق اشن : لوأ
١- 

  

 ةيخيراتلا ةكايحلا ةيحان نم فيعض فيرعت وهو ينيدلاو يسايسلا ركفلا رابتعالا نيعب

 .ركفلاب ثدحلا طبر ةهجل

 .ةنسلاو باتكلل اقفو نولمعيو ةلادعلا نورحتي سانأ مهنأب مهسفنأ نويضابإلا فرعيو

 يرحت يف مجعلاو برعلا نيب نوقرفي ءالؤه نكي مل :رصان لوقي صوصخلا اذه يفو
 رمع ةفيلخلا ىلإ اولسرأ امل ةيلبق نيعب ةفالخلا ىلإ نورظني اوناك مهنأ ولف .ةلادعلا

 ربنقلا نيصح نب يلع رحلا وبأو كامسلا نب رفعج اهيف ناك ةعومجم زيزعلا دبع نب
 “‘ه.يرصبلا ربنق نايفس وبأو ،بيلك نب بابحلا ،©بيطخلا نب طاطح

 لكشب مهسفنأ ىلع ةلالدلل جورخلا موهفم جراوخلا مدختسي :هللا ليبس يف جورخ .ت

 ةيضابإلا عجارم نوؤرقي نيذلاو .ءاسنلا ةروس نم 100 مقر ةيآلا ىنعم عم بسانتي

 نوأنيو جراوخلا ىلإ مهتبسن نونجهتسي نييضابإلا نأ اديج نوفرعي نامع خيراتو

 عم ةيضابإلاو .جراوخلا اهسأر ىلعو ولغلا يف تعقو يتلا قرفلا نع مهسفنأب
 لوسرلا اعد يذلا ميقتسملا قيرطلا اهنأب اهتقرف ةيضابإلا فرعتو ".دحوتلاو ةدحولا

 .مجعلاو برعلا هيلإ ةلفقلا ميركلا

 حلطصمف ؛ةينسلا بتكلا يف هارن ال ًادج فلتخم ىنعم جراوخلا موهفمل نويضابإلا حنميو

 ريثك ىلع جراوخلا حلطصم قلطي ال يلاتلابو يسايسلا درمتلا ىنعم لمحي ال مهيأرب جراوخل
 ىنعم لمحي جراوخلا موهفم هنكلو. يمالسإلا خيراتلا لكش تريغ يتلا ةيسايسلا ثداوحلا نب
 قلعتملا يوبنلا ثيدحلا يف ة لوسر هحضوأ يذلا ىنعملل قفاوملا ىنعملاب ،ينيدلا درمتل

 ةحلط شيجو (36\656) نامثع انديس لاتق ىلع موهفملا اذه لمتشي ال يلاتلابو ٠"”.نيقراملا

 لمحت ثادحألا هذه نأل ،هشيجو (60\679) ةيواعمو مهعابتأو (36\656) ريبزلاو (6

 .اتحب ايسايس اعبام

 ماكحألا راكنإب امإ نوكيو .مالسإلا نع جورخلا ينعيو ،ينيد يجراخلا ركفلاف هيلعو

 .اهرييغت وأ ىعطق يعرش صن اهيف درو يتلا لامعألا دوحج وأ ،ةرورضلاب نيدلا نم ةفورعمل

 قرفلا برقأ نأ ىرن اننإف ينيدلا دعبلا لمحو يسايسلا دعبلا نم جراوخلا حلطصم درج اذإ

 .ةقرازأآلا ةقرف يه ىنعملا اذه ىل

 ئداب يف ةدوجوم نكت مل جراوخلا ةيمست نأ نوري نييضابإلا نإف اقباس انركذ امكو

 يف يلع وديؤم نكي ملو .فارطألا يف باهرإلا رشنو ةقرازآلا روهظ دعب ترهظ امنإو رمأل

 ة“ه.ةيمستلا هذهب نوملعي هوضراعمو ميكحتل

 ذنم اوهجوتو ثةقرازألا اهسرام يتلا فنعلا بيلاسأ نم نوثيرب مهنأ نويضابإلا دكؤيو
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 اضرداصم دح ةيحابالا

 امدنع :يبايسلا يضابإلا بتاكلا لوقي ددصلا اذه يفو .المعو املع مالسإلا ةمدخل ركبم رصع

 لاوقأو ثيدحلا نود نم لوأ ديز نب رباج انمامإ ناك دقو .ملعلاب ءالؤه لغتشا ةنتفلا سأر عنيأ

 نع فرعي ملو .ملعلا ةلمح قيرط نع برغلاو قرشلا ىلإ ملعلا اذه رشتنا كلذ دعبو .ةباحصلا

 اولصوأ نييضابإلا نأ ىلإ ةفاضإ .ريثكلا اوفلأ دقف ةيضابإلا امأ .ادحاو اباتك اوفلأ مهنأ جراوخلا

 سداسلا نرقلا ىتح ةيضابإ سلدنألل ةعباتلا سباي ةريزج تناك دقو .سلدنألا ىتح مالسإلا

 ٠7 .هيف اناكم نييضابإلل طعي مل هنأ ىرن سلدنألا خيرات ىلإ رظنن نيح نكلو .يرجهلا

 يف ةيولوألا نوطعي مهنإ ىتح .ةمكحملاب مهتقالع راكنإ ىلإ ادبأ نويضابإلا أجلي الو
 ميكحتلا ببسب يلع ىلع اجرخ نيذلا صوقرحو يبسارلا لثم ةداقل مهب ةصاخلا تاقبطلا بتك

 .ةدحاو ةقتوب يف ةقرازألاو مهجز دض يه مهتاضارتعا عيمجو "ءانثلاو حيدملاب مهنوركذيو

 ثادحألاب ركفلا طابترا قايس يف جراوخلاب ةيضابإلا ةقالع -3

 ىلإ يدؤت ةيعامتجالا وأ ةيسايسلا ةركفلا نأ ظحالن اننإف ىرن ركفلا خيرات ىلإ انرظن اذإ

 :"ولغوأ هججوي"هلاقم ىلع قبطنت ةيخيراتلا ةقيقحلا هذهو .ةزيجو ةرتف يف اهل داضم ركف نوكت

 هذهو ‘©كلذك اهلعجل طوغض تسروم نكلو 6سفانم الب ام اموي نكت مل ةيركفلا تاكرحلا
 صوصخب ".ركفلا خيرات ىلإ انرظن ام اذإ ايلج كلذ ىرنو طق ةحجان نكت مل تاسرامملا

 قرطلا ىدحإ نأ امك .ضعبلا مهضعب ركف نايبت ةيمهأ داضملا ركفلا باحصأ ىري ةلأسملا سفن

 .موهفملا اذهل فلاخملا ركفلا اههجوي يتلا ةرظنلا نم ةدافتسالا وه نيعم موهفم مهفل ةعجانلا

 ةأرم ةداضتملا ةيركفلا سرادملا لعج يف صخلتي بولسأ مادختسا لالخ نم موقنس

 صالختساو ةيضابإلا عقوم ديدحتو ،جراوخلل يخيراتلا روطتلا مهف يف ‘ضعبلا اهضعبل

 ةلزتعملا نم ةمكحملا يضراعمل ةيخيراتلاو ةيركفلا تاردابملا لالخ نم تاجاتنتسالا ضعب

 .ةريبكلا بكترم عوضوم يف ةئجرملاو

 ءارآلا رثكأو "مسالا اذهب اهتيمست ببسو ةلزتعملا ةأشن صوصخب ةريثك ءارآ تحرط دقل

 كلذ ءاملع مظعأ يرصبلا نسحلا نيب تلصح يتلا ةثداحلا ىلإ دنتسي عوضوملا اذه يف اجاور

 نسحلا ىلإ لجر ىتأ :يلي امك يهو ،(131\748) ءاطع نب لصاو ةلزتعملا سسؤمو رصعلا

 رفاك ةريبكلا بكترم لأ نوري اسانأ كانه نإ لاقو ،ةرصبلا عماج يف اسرد ءاقلإ ءانثأ يرصبلا

 يف هيأر نع هلأسو ،ناميإلا ىلع رثؤت ال بونذلا نأب نيعم !رافك اوسيل مهنأب ىري مهضعبو
لصاو هبالط نيب نم رهظي هنهذ يف ةباجإلل يرصبلا نسحلا يبأ ليكشت ءانثأ يفو ؟ةلأسملا هذه



 4زل - ةيضابإلا ةأشن : لوألا لطفلا

 .قسفلا ةجرد يف وه يأ ءامهنيب وه لب انمؤم سيلو ارفاك سيل ةريبكلا بكترم نإ لوقيل ءاطع نب
 قراف ةثداحلا هذه دعبو .قفانم ربتعي ةريبكلا بكترم نأب ةعانق ىلع ناك يرصبلا نسحلا نكلو

 (هسلجم نم يرصبلا نسحلا هدرط ةياور يفو) يرصبلا نسحلا يبأ سلجم ءاطع نب لصاو
 حرشب هيف أدب ملع سلجم هسفنل نوكو دجسملا يف ةيواز ىلإ ديبع نب ورمع هبحاص عم ىوزنإ
 "" .ةلزتعملا مسا مهيلع قلطي انه نمو "لصاو انلزتعا دق" يرصبلا نسحلا لاق هيلعو .هراكفأ

 ةبسنلاب ةديدج ةلأسم ةريبكلا باكترا عوضوم نأ ىرن تاثداحملا ريس يف انققد اذإو

 امك ،ةحضاو نكت مل اهل ةيهقفلاو ةيدقعلا جئاتنلاب ةقلعتملا ةماعلا تاعانقلا نأو .عمتجملل

 لثم اهيف ةمألا ءاملع رابك يأرب ةيارد ىلع سانلا لعجي يذلا دحلل ةرشتنم نكت مل ةلأسملا نأ

 نب لصاوو انيمث اذاتسأ هرابتعاب يرصبلا نسحلا نأل .يرصبلا نسحلا يبأو ءاطع نبا لصاو
 امهضعب ءارآب لهج ىلع انوكي نأ دراولا نم سيلو .ةمألا ءاملع رابك نم اناك ذيملتك ءاطع

 (36\656) لمجلا يتعقوم دعب ترهظ ةريبكلا بكترم ةلأسم نأ نم مغرلا ىلعو .ضعبلا

 يأ .ةرخؤملا يف يدقعلا دعبلا لعج ثادحألل يسايسلا دعبلا نأ الإ )656١37-657(. نيفصو

 نأب لوقلاف يلاتلابو .عارصلل اهترادإ يف ةيزكرم ةريبكلا بكترم ةلأسم لعجت مل ةمكحملا نأ
 .ادج ديعب عيشو قرف ىلإ تدأ ةريبكلا بكترم ةلأسم

 فوفصلا زييمت يف رثأ اهل ناك ةيجراخلا ةيناميإلا ةيرظنلا نأب لوقلا انكمم سيلف انه نمو

 يتلاو ءاطع نب لصاوو يرصبلا نسحلا نيب تعقو ىتلا ةثداحلا انللح نئلو .نيفص ةكرعم دعب

 نكت مل لمعلاب ناميإلا ةقالع ةلأسم نأ ثيدحلا قايس نم مهفنس اننإف ءةلزتعملا ةأشن ىلإ تدأ
 ىلإ جاتحي ام ةعامجل ةبسنلاب ركف ىلإ ةركف لوحتو ،نوريثكلا هنظي يذلا ينمزلا قمعلا كلذب
 .ةيلاقتنا ةرتف

 ةثداحلاو ميكحتلا نيب ةدملا نأ دجنف ،ةلحرملا هذه ةيادب ميكحتلا ةعقاو انربتعا اذإو
 عوضوم يف هتادقتعم متك يرصبلا نسحلا نأب ريكفتلا نإف يلاتلابو .ةنس نيثالث يلاوح ةقباسلا

 راكفأب ءاطع نب لصاو لثم يكذ بلاط ةفرعم مدع وأ ةدملا هذه ةليط ناميإلاب لمعلا ةقالع

 .دراو ريغ رمأ هذاتسأ

 .ديبع نب ورمع) ةثداحلاب ةقالع مهل نيذلا صاخشألا ةافو رابتعالا نيعب انذخأ اذإو

 ريثكب ةفورعملا كراعملا دعب شقون عوضوملا اذه نأ دجنس (ءاطع نب لصاوو يرصبلا نسحلا
 رداصملا بسح يرصبلا نسحلل يبيرقتلا داليملا اندذح اذإف .ركف ىلإ ةركف نم لوحت كلذ دعبو
 ًالفط (36\656) لمجلاو (37\656-657) نيفص يتكرعم مايأ ناك هنأ دجنسف .(22\643-642)



  

 اهرداصم ذم ةيضابإلا

 ةجردلا ىلإ هيف لصو يذلا خيراتلا ىلإ لصن ىتحو .تاونس رشع ىلإ سمخ نم هرمع أريغص
 .4ه22)هداليم خيرات ىلع ةنس نيعبرأ ىلإ نيثالث نم فيضن نأ انيلع هنع ةفورعملا ةيملعلا

 ةلأسم :يمه اهيلإ لصوتن يتلا ةجيتنلاو .(672-681ا52-62) نيب ماوعألا لباقي خيراتلا اذهو

 خيراتلا اذهو )679١60-680(. دعب عمتجملا لغشت ةيدقع ةلكشم تحبصأ ةريبكلا بكترم

 .ةقرازألا ةأشنو ةمكحملل لوالا ماسقنالا قفاوي

 بكترم ةلأسم نم مهفقومو يناميإلا مهموهفم ببسب ةمالا ةيهارك ةقرازألاب تقاح دقو
 ميمعت مدع بجاولا نم هنإف ،رفاك ةريبكلا بكترم نأ ىري نمم دقن بلطتي رمألا ناك اذإو .ةريبكلا

 مسالاب ةيؤرلا هذه ىرت يتلا قرفلا ركذب لب ءاضيأ ةيضابإلا لمشي لكشب جراوخلا ىلع كلذ
 .اههباش امو ةيسهيبلاو ةيرفصلاو تادجنلاو ةقرازألا يأ ةرشابم

 وه قرزألا نب عفان نأ ىلع عمجت ماع لكشب رداصملا عيمج نأ وهو رخأ رمأ ةمثو
 يف هيفلاخم ربتعا قرزألا نب عفان نأ فورعملا نمو .جراوخلا يف فالخلا لعشأ نم لؤأ

 عضولا هاجت عفانل ديدشلاو مزاحلا فقوملا ببسبو .زاوهألا ةيحان ىلإ بحسناو ،ارافك يأرلا

 نيفلاخملا ربتعي يذلا يأرلا ىنبتت ةريخألا هذه تناك ولو .ةمكحملا تمسقنا هيفلاخمل يناميإلا

 يتلا نيرشعلاو ةينامثلا تاونسلا لالخ اهركف نم ءزج ةيؤرلا هذه تلعجل .ارافك يأرلا يف

 امل يلاتلابو )683١64-684(. عفان جورخ ىلإ )656١36-657( ميكحتلا ةعقوم نيب تتما

 ةصاخو اهتداق لاعفنا ىلإ ىدأ ةمكحملا يف ةركفلا هذه لثم رذجت مدعف .ةمكحملا تمسقنا

 .هنع اومسقناف .عفان راكفأ مامأ ةدمعقلاب نوممسملا

 اوناك نيذلا نكلو" :ةئجرملا ةأشن نع ولتوك اهمدق يتلا تامولعملا نم انقلطنا اذإو

 هذه ببسب ةئجرملا مسا مهيلع قلطي مل ةفورعم ثادحأو صاخشأ هاجت ركفلا اذه نونبتي

 ةأشن نم تلعج يتلا ةيخيراتلا ةثداحلا نأ جتنتسنس "" )679٧60-680("3 ةنس ىتح راكفألا

 .ميكحتلا عم ترهظ يتلا ةمكحملا سيلو .ةقرازألا يه ةرورض ةئجرملا

 يف فالتخالا ىلإ هعجريو ةمكحملا لاصفنا ببس هبطخ ىدحإ يف يلع انديس نيبيو

 ىنعم فضي مل هنأ ظحالن .قحلا نع ثحبت يهو قيرطلا تلض ةمكحملا نأ امهنيب ءارآلا

 “'“ .اهلاصفنا ببس ىلإ قورملا

 نم هعم نمم عمجي نأ هنم بلطي يلع نب نسحلا انديس ىلإ اربخ ةيواعم لسرأ نيحو
 :هيف لوقي بوتكمب هيلع در نسحلا انديس نكلو .ةمكحملا لاتقل يتأيو لاجرلا
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 نقحو ةمألا حالصل كتكرت ينإف .كلاتقب تأدبل ةلبقلا لهأ نم ادحأ لتاقأ نأ ترثآ ول"
 دق نكت مل تقولا كلذ يف ةمكحملا نأ ىلع لدت نسحلا انديس نم ةلاسرلا هذهف " ."اهئامد ٤ . د . "

 .قورملا ثيدح راطإ لخاد تعضو

 نآرقلا تايآ مهف يف فالتخالا 4

 تحت ةليوط ةدمل جراوخلاو ةيضابإلا عامتجا نم مغرلا ىلع هنإف يضابإل ١ موهفملا قفو

 هذهو {ةقيمع ةينيدو ةيسايس تافالتخا ةيجراخلا قرفلا نيبو مهنيب دجوي هنأ الإ ةمكحملا فقس

 نويضابإلا ىريو ة"“٠ .ةباحصلا نمز يف اهنم رثكأ مهيعباتو نيعباتلا نمز يف ترهظ تافالتخالا

 خيراتب لهاج وهف جراوخلا ىلإ توبستني مهنأ ىري نم نأو .خسارو حضاو ركف يوذ مهسفنأ

 ةاة٫.اههقفو ةيضابإلا

 نبا لوانت ناك ةكم ىلإ عوجرلا دنع ةمكحملا ماسقنا ىلإ تدأ يتلا بابسألا دحأ نإ

 ليلدك ماعنألا ةروس نم 121مقر ةيآلاب دهشتسا ثيح .اهرهاظ ىلع ةينآرقلا تايآلا قرزألا
 تاناويحلا موحل لكأ نأ ربتعاو ،زاوهألا ىلإ هباحسنا نيح هعم نكي مل نم ريفكت ببس ىلع

 عم نوقفاوتي ةلأسملا هذه يف نييضابإلا نأ ديب .ليوأت نود رفك هللا مسا اهيلع ركذي مل يتلا
 ريسفت دنع قرزألا نبا فقي ملو .كلذ ليلحت لب هتاذ دحب لكألا سيل كرشلا نأ ةنسلا لهأ

 هذه حرش دقو .كلذ ىلع انب ماكحأ ريوطت ىلإ كلذ ىدعت لب ؤ©بسحف اهرهاظ ىلع ةيآلا

 لهأ نم بونذلا رئاغص يبكترم ىتح ةقرازألا مهتا دقل :لاقف هباتك يف بوقعي وبأ ماكحألا

 ةيآ اولوأ دقف .ميكحلا ركذلا تايآل ئطاخلا ليوأتلاب ماكحألا هذه اوجتنتساو .كرشلاب ديحوتلا

 .كرشلاب مثإل بكترم لك ىلع اومكح ىتح ئطاخ لكشب ""نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو"

 تالئاع دارفأ رسأ اولحأو مهلاومأ ىلع ءاليتسال ١ اولحأو .مهنم سيل نم لك مد ةحابتساب اولاقو

 اوريغ دقف ؛بقع ىلع اسأر مالسإلا اوبلق اذه مهلعفبو .يأرلا يف مهل نيفلاخملا نيملسملا

 .تايمسملاو ماكحألا

 مهيلع مكحي ةيقا لوسرلا نكي ملو نوئطخي اوناك هللا لوسر دهع يف سانلاو
 ماظن اوغلأف .ةتنقا دمحم انديس ةمأ نم اوسيل مهنأكو سانلا اوربتعاف ةقرازالا امأ .كرشلاب

 "» .همجر وأ ينازلا دلجو قراسلا دي عطقك يمالسإلا تابوقعلا

 نيعباتلا نمز يف ترهظ ةفئاط جراوخلا نأب رمألا اذه )1999١1415( يبايسلا حضويو

 .رافص نب هللا دبعو (688ا69١) ريمأ نب دجنو قرزألا نب عفان مه مهتمئأو .نيعباتلا يعباتو
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 نع اوجرخ مهنأل .تحب اينيد ناك لب ايسايس نكي مل مهيلع جراوخلا ظفل قالطإ يف ببسلاو

 قصلت ماكحأ قالطإ قحلا قيرط نع مهدايح يف اببس تناك يتلا ماكحألا نمف .ميوقلا قيرطلا

 مهف يف اوأطخأ امك .قحلا ريغب مهمدو نيملسملا لام لالحتساو .ةريبك بكترا نمب رفكلا ةمهت

 سيلو لكألا وه قسفلا نأ اودقتعاف “"‘"قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو" ةيآ

 .لكألا لالحتسا

 نيملسملا فصول جراوخلا ةملك مادختسا نكمي ال هنأ حضوي ،رّمعم ىحي يلع نأ امك

 مالسإلا ن نع ع اوجرخ نم فصول الإ مدختسي ال حلطصملا اذه نإ لب كيلع اولزتعا نيذلا

 " .ئطاخ لكشب تايآلا ضعب اولوأو ماكحألا ضعب اوركنأو مهدئاقعو مهلامعأب

 ةيخيراتلا ثادحالاب داهشتسالا -5

 لب ةقرازألا بناج ىلإ )683١64-684( ماع ةمكحملا قاقشنا دعب نويضابإلا نكي مل

 ةقرفلا اورسف ثيح رشابم ريغ لكشب (ةيمأ ينب) ةلودلا اومعد مهنإ ىتح ".مهدض مئاد اوناك

 ملو ةقرازآلا ةقرف اهنأ ىلع" قورملا ثيدحب فورعملا ة لوسرلا ثيدح يف تفصو يتلا

 ءارو ببسلا نكلو .جراوخلا ريبعت انايحأ نويضابإلا مدختسيو .افيس ةلودلا هجو يف اورهشي

 نوفرعي نيرصاعملاو ىمادقلا باتكلا نم ريثكلا نأل لب هل مهينبت سيل ريبعتلا اذه مادختسا

 ريبعت نولوؤي أطخ اذه نوري نيذلا نييضابإلا نكلو .جراوخلا قرف نم اهنأ ىلع ةيضابإلا

 ثة"."نوملسملا" ىنعم لمحيل مهسفنأ هب نوفصي نيح جراوخلا

 مسا اهيلع ًايلعف تراث يتلاو ةلودلل ةضهانملا قرفلاو ةقرازألا ىلع ةيمأ ونب قلطأو

 اقيرط حالسلا مادختسا نبتت ملو لادتعالا قيرط تعبتا يتلا ةيضابإلا نكلو ٠“.جراوخلا

 مسا ةيمأ ونب اهيلع قلطأ يتلا قرفلا ىلع هقلطت .جراوخلا حلطصم جراخ اهسفن عضت ةضراعملل

 يتلا ةعينشلا لامعألا لكف ىلاتلابو .ةيسهيبلاو تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألا قرف يهو جراوخلا

 .اهب ةقالع يأ ةيضابإلل سيلو ،قرفلا هذه اهرزو لمحتت جراوخلا مساب خيراتلا يف تسروم

 هللا دبع باتك يجراخ حلطصم هديفي يذلا ىنعملاب قلعتي اميف ةربتعملا رداصملا مهأو

 بوتكملا اذه نم مهفي امف ثة".(683-65١705-86) ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ىلإ ضابإ نب

 .جراوخلاب كاذنآ تضهان يتلا قرفلل هفصو يف ةيضابإلا ىنثتسا ةفيلخلا نأ

 مادصلا نع دعبلاو ملسلا قرط اوًرحتو ءةيمأ ينب دض ةيبلس ةضراعم ةيضابإلا ترادأ دقل
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 نأل ةكرتشم ةطقن يف ةيمأ ينب عم نييضابإلا عمج رمألا اذهو .ةقرازألا دض تحفاك امك .مهعم

 ةوادعلا نع اريبعت ،ةدعقلا فصوةيضابإللا ىلع نوقلطي اوناكف ةقرازأآلا امأ .اكرتشم ناك مهودع

 نيذلا ةقرازألل نيداعملا نييضابإلل نييومألا ةيمست نوكت عضولا اذه يفو .ريقحتلا ليبس ىلعو

 .يقطنم ريغ ارمأ جراوخلاب ةلودلا دض ةفينع ةضراعم اوأدب

 يذلا عبارلا لامتحالا جراوخلا ةملك نم دوصقملا نإف ةيضابإلا رظنلا ةهجو بسحو

 ءالؤه .نيفص ةكرعم يف ةمكحملا ىلع سيلو ةقرازألا ىلع هقيبطت عم نكلو ،طاو همدق

 جراوخلاو ةدعقلا ،ناترمزلا ناتاه .ايلعف هيف اوكراشو داهجلل اوجرخ نيذلا ةدعقلا سكع ىلع

 هللا كَعَجَر نإف 83 مقر ةيآلا يف بوتا ةروس يف /ميركلا نآ رقلا يف ركذ ام بسح ناتداضتم

 مكنإ ءاًؤُدَع يعم اولتاق نلو ادبأ ئعمم أوجرْخَت نل لق .جرخل كوُنَدأَتساَف مهنم ة ةفئاط ىلإ

 :٠..ناتداضتم . ناترمز هز «هفلاحلا عم أوُدعْقاَف ةَرَم َلَوُ دوعلاب .7

 هذيمالت كولسو ديز نب رباج ةايح نم ةاقتسملا ةلدألا 6

 .جراوخلاب ةيضابإلا طابترا مدع ىلع اليلد ديز نب رباج ةقرفلا سسؤم ةايح ةصق ربتعت

 :ةيلاتلا بابسألل

 اذإو .ملعلل ًابلط ةرصبلا ىلإ لقتناو )642١22-643( خيراتب نامع يف ديز نب رباج دلو .أ

 هرمع نوكي نأ بجي ةرصبلا ىلإ نامع نم رفسلا ىلع أرداق نوكي ىتح هنأ انضرتفا
 ىرنس اننإف ملعلا بلطل ةمزاللا ةدملا اهيلإ انفضأ ام اذإو ،ًاماع رشع ةسمخ لقألا ىلع
 هيجوتو ةقرف ةدايقب هل ناحمسي يملع جوضنو رمع يف نكي مل ميكحتلا ةثداح يف هنأ

 .كاذنآ ةدوجوملا تداتكتلا

 .نيفص ةكرعم يف رباج كارتشاب قلعتت ةمولعم يا ةيخيراتلا بتكلا نم يأ يف دجوي ال .ب

 يلع انديسل ةيضابإلا سسؤم ديز نب رباج لازتعاب قلعتت ةدحاو ةمولعم دجوي

 هفقوم نإ ىتح .ةلودلا هجو يف افيس هتايح نم فورعملا ءزجلا يف ديز نب رباج عفري مل .ث

 ةيرفصلاو تادجنلاو ةقرازألا لثم فنعلل تأجل ىتلا قرفلا نع هدعبو اذه لدتعملا
 .هيلع قرفلا هذه بضغ اراثأ

 نب جاجحلا ناك دقف .ةيمأ ينب لبق نم يباجيإ لكشب لدتعملا ديز نب رباج فقوم لبوق .ج

 .هسلجم يف سلجيو ايادهلا هيلإ يدهي يفقثلا فسوي
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 جاجحلا ناك ،يأرلا تافيلخ ضوع نوقفاوي نيذلا نييضابإلا نيفلؤملا بسحب .
 `ة‘ .ةعمجلا ةالص ىف امامإك همامأ ىلصي (1)(7-002(81١7-82ر

(٦
 

 21 .مهعيمج ةلبقلا لهأ فلخ ةالصلا زاوج نويضابإلا ىأر اضيأ ديز نب رباج ةافو دعب

 ة .ةملظلا ةمئألا فلخ ةعمجلا اهيف امب تاولصلا نويضابإلا لصاو .د

 .ةجراخلا قرفلا بناج ىلإ برح يأ يف قرفلا كرتشت مل .ذ

 “` .ةملظلا ةمئألا مكح تحت ةماقإلا زاوج اضيأ اوأر .ر

 اوقلطأو نيدلا ةقيقح اولهج مهنأ الإ دبعتلا وريثك سانأ مهنأب جراوخلا روصيو

 )791١175( ليحرلا نب بوبحم نايفس ابأ نأ ديب '"".ظافلألا رهاظ ىلع ءانب ماكحألا

 هتالص سانلا دهشو ةرصبلا يف شاع يذلا ؤ©بيبح نب عيبرلا دعب ةمامإلا ىلوت يذلا

 .نيرخآلا سانلا نع هتدابع يف ديزي نكي مل ،هترمعو هجحو همايصو

 مهو ةنسلاب نوطبترم نييضابإلا نأ )1373١670( ينيجردلا دكؤي قايسلا اذه يفو

 :ة .دييقت لاجر - حلاصلا فلسلا لثم - مه لب ديلقت لاجر اوسيل

 امهملظ نم اداز دايزو جاجحلا نأ مغر .افيس ديحوتلا لهأ ىلع نويضابإلا عفري ملو
 يعخنلا ميهاربإو ريبج نب ديعس ناك نيذلا سانلا نإ ىتح ٠٠"ككوكشلاب سانلا نيذخآ

 قلطي ملو .ةثالث ىوس مهنم جني ملو اعيمج جاجحلا مهلتقف ،اوجرخ مهتمامإ نايلوتي

 .جراوخلا مسا جاجحلا ملظ ىلع اودرمت نيذلا ىلع

 لئاسم لج يفو ةنسلاو باتكلاب لوصألا يف نوطبترم مهنأب نويضابإلا دكؤي امك
 نولوقي امك .ةليلقف اهيف فلتخملا لئاسملا امأ ةنسلا لهأ عم نوقفتي لوصألاو عورفلا

 فلتخت اهسفن ةنسلا لهأ قرف نأل ةيفالخلا لئاسملا ميخضت يف ةغلابملا مدع بجي هنإ

 ٭“ .لئاسملا ضعب يف اهنيب امي
 .دزأ ةليبقل ناك دقو ،دزأو ميمت يتليبق نم ةرصبلا ناكس ةيبلغأ تناك دقف مولعم وه امك .ز

 :ةليبقلا هذه مظعم ناكو ."بلهملا ةرصب" ةرصبلل لاقي ناك هنإ ىتح .ةرصبلا يف نيب لقث

 ؛؛ىنامعلا يدزألا ،ةرفص ىبأ نب بلهملا فورعملا دئاقلا لتاقو "٠ .نييضابإلا نم

 اودع ةيزكرملا ةطلسلا نم تذختا ةيضابإلا تناك ولو .ةليوط ةدمل (ةقرازألا) جراوخلا

 ۔.مهبرح يف مهترصنل سكعلاب لب ةقرازألا تلتاق امل ةقرازألا جراوخ لعف امك اهل ًامئاد

ةتقرازألا جراوخلا راكفأ ضحدل هدهج ىراصق ةيضابإلا ةداق دحأ ضابإ نب هللا دبع لذب .س



  

        

 هز
 دض هلاضن نكي مل ةيخيرات ةيصخش ضايإ نب هللا دبع لعج يذلا نإ ىتح .ةيرفصلاو

 .جراوخلا قرف نم تسيل ةيضابإلا نأ تبثي اذهو .ةقرازآلا دض هلاضن لب نييومألا

 عماجلا باتك بحاص )791١175( بيبح نب عيبرلا ريبكلا يضابإلا ثدحملا أربت .ش

 .جراوخلا نم حيحصلا

 لتقو هلتقو ةيضابإلا ىلع جراوخلا نم نابيش ةيضابإلا نم دوعسم نب ىدنلجلا براح ص
 )747١130(. هلاجر

 هولبقي مل نييضابإلا نكلو ةيضابإلا ىلإ بستني نأ نيزرابلا ةيرفصلا ةداق دحأ دارأ.ض

 هباستنا كلذ دعب اولبق مث "جراوخلا راكفأ أطخو مهراكفأ ةحصب هوعنقأ لب ،ةرشابم

 ةيلعفلاو ةيركفلا ةيحانلا نم جراوخلل ةفلاخم تناك ةيضابإلا نأ رهظي اذهو .ةيضابإلل
 ٠“+ .مهنم نكت مل يلاتلابو ضءاوس دح ىلع

 لودلا هذه زارط ىلإ انرظن ام اذإو .ةلود ىلإ تلوحت يتلا ةليلقلا قرفلا نم ةيضابإلا .ط

 .برحلا عم ال حلصلا عم اهنأ دجن

 لهأ نأ ىرت لب ،ةمكحملاب اهتقالع ركنت ال ةيضابإلا نأ لوقلا ةصالخو 3 .ظ
 اذإو 683١64-684. خيرات دعب اوأشن جراوخلا نأ ىلإ نوريشيو "مهفلس مه ةمكحملا

 اهسأر ىلعو ‘ةمكحملا نع تقشنا يتلا قرفلا كلذب نودصقي مهنإف جراوخلا اوركذ
 .اهنيد يف تلغ يتلا قرفلا نم اهريغو ةيسهيبلاو ةيرفصلاو تادجنلاو ةقرازألا

 فقس تحت ،نييقيقحلا جراوخلا ةيضابإلا مهربتعت نيذلا ،ةقرازألاو نويضابإلا ناك

 تاحافكلا عيمج نع ةيضابإلا عفادتو .لوألا ةمكحملا قاقشنا ىتح اعم ةمكحملا

 تقولا كلذ ىتح اولعفي مل مهنأ نودكؤيو لوألا قاقشنالا ىتح ةمكحملا اهتضاخ يتلا

 ةيضابإلا اهلبقت نأ نكمي ال ةديدج ةيسايسو ةينيد اراكفأ ةقرازألا قنتعاو .مهبيعي ائيش

 ةقالع ةيضابإلل سيلف اذكهو اهيلع قبطنت .ةقراملا ثيدح يف ةدوجوملا فاصوألا نأل

 .جراوخلاب

 ركفلا تاليلحت -7

 ةيضابإلا ةأتنن : لوألا لصفلا

 ةيسايسلا راكفألا -أ

 .اليصفت رثكأ لكشب قحاللا مسقلا يف ةيضابإلل ةيسايسلاو ةيدقعلا راكفألا حرش متيس
 يتلا ةلدألا درس لمكنو عوضوملا ةدحو ظفحنل عيرس صيخلتب مسقلا اذه يف يفتكنس اننكلو

١ ) \ ) 



 حرحاصقم ذم ةيضابإلا ه

 .نويضابإلا اهمدقي

 يف مهسفنأ ريوطت ةصرف ىلع مهتلود سيسأت يف مهعورش ببسب نويضابإلا لصح دقل

 ىلع ةبترتملا فورظلا نإ رخآ ريبعتبو .ةمكحملا قرف نم مهريغب ةنراقم ةيلمعلا ةسايسلا لاجم

 .صوصخلا اذه يف مهسفنأ ريوطت ىلع مهتربجأ دق ةلودلا تايلوؤسمل مهلمحت

 ةيهلإلا يهاونلاو رماوألا عيضاوم يف مامإلا عم قافتالا :ةيسايسلا مهراكفأ مهأ نمو

 كلذ رابتعاو ةنسلاو نآرقلا نم عيضاوملا لك يف ةلدأ ءاطعإو رافكلا داهجو "لدعلا ةماقإو

 .لداعلا مامإلا ىلع جورخلا زوجي الو .هبيعي ال شيرق ريغ نم ةلودلا سيئر نوكو .اًيضرف
 .ةرعاشألا لوقي امك امارح سيلو ةقرازألا لوقي امك ابجاو سيل لداعلا ريغ مامإلا ىلع جورخلا

 بتك نظت امك “يأرلا يف مهل نيفلاخملا ةمئألا "نولاضلا ةمئألا" ريبعتب نويضابإلا دصقي ال

 وأ ناطلس الب مالسإلا ةمأ ىقبت نأ زوجي الو .دقعلاو لحلا لهأ ةيبلغأبو ىروشلاب مامإلا رايتخا

 .نايغاب هشيجو وه .يضابإ ريغ مأ ايضابإ ملاظلا مامألا ناك نإ قراف نم كانه سيل هنأ امب .مامإ

 .نيملسملا دالب يه ،رارشألا نم مهنيطالس ناك نإو ،مهيفلاخم دالب نوربتعيو

 .ءادعألا عفد ةيغب ةيعرش بابسأ ريغ نم لخادلا يف ةلودلا ملظت نأ نكمي ال ٠

 .مامإ نم رثكأ دوجو زوجي ةنكمم ريغ قطانملا نيب ةرادإلا تحبصأو دودحلا تعسوت اذإ ٤

 :يسايسلا مههجوت بسحف .رايدلا مكح عوضوم يف ةفلتخم ماكحأ ةعبرأ ةيضابإلل
 ةمأو مالسإلا نطو انهف ،مالسإلا رايد يه ماملسم اهشيجو اهناطلس يتلا رايدلا . 1

 .هللا باتكب مكحت ةلودو مالسإلا

 ,نطو انهف .مالسإلا رايد يه ناملسم اهشيجو اهناطلس امنإ "ملظلا ىلع ةينبملا رايدلا .2
 مالسإلا ةلودو مالسإلا ةمأو مالسإلا

 .ةكلمتسم نكلو مالسإلا رايد ربتعتف :ملسم اهبعشو كرشم اهناطلس يتلا رايدلا .3

 .كرشلا ماكحأ ىقبت كانه .كرشلا رايد يهف ناكرشم اهناطلسو اهشيج يتلا رايدلا .4

 ةيدقعلا راكفألا -ب
 ;عوقولا نود ةنسلاو نآرقلا ليوأت نكميو .بجاو ىلاعت هلل قلطملا هيزنتلا نأ نوري ٠

 .هيبشتلا ىف

 .داقتعالاو لمعلا ،لوقلا .رصانع ةثالث ناميإلا يوحي ٠



 ةيضابإلا ةأشن : لوألا لطغلا

  

 .هتاذ ىلع ةدئاز تسيل ىلاعت هللا تافص

 .ديعولاو دعولا قداص هلالج لج هلا

 .ناتيدبأ منهج ةايحو ةنجلا ةايح
 هللا الإ هلإ ال" :اكرشم حبصي اهادحإ ركني نم 6ماسقأ ةثالث نم ديحوتلا ةملك نوكتت

 ."هللا دنع نم قح هب ءاج امو ؛هلوسرو هدبع دمحم ؛هل كيرش ال هدحو

 `"` .كرش ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا راكنإ

 “"“.كرش هنم ءزج يأ راكنإ نإف كلذل ،رتاوتلاب ميركلا نآرقلا انلصو

 “““ .نييسح اسيل طارصلاو نازيملا

 "٠١ .هلعف قلاخ سيل دبعلا نكلو .رابجإلل لاجم كانه سيلو ،هرايتخا يف رح ناسنإلا

 "٨" .هدعب الو هلبق ال لمعلا عم نوكت ةعاطتسالا
 رئاغصلا امأ .ةبوتلا لصحت مل ام بونذلا رئابكل ةرفغم الو .ةرفغملا ساسأ ةبوتلا

 ٨٠ .تانسحلا لمعو رئابكلا بانتجاب رفغتف

 نيتاه نيب ناكم الو .امهل ثلاث الو ،يقشو ديعس وأ ،رفاكو نمؤم :نامسق سانلا

 ".ىرخأ ةعومجمل نيتعومجملا
 الو ،ايقش ديعسلا نوكي نأ نكمي ال ةرخآلا يفف .اعم ةداعسلاو ةواقشلا عمتجت الو

 "٠: .ادبأ ؤاديعس يقشلا نوكي نأ نكمي

 نيملسملا نوناقل ايندلا يف نيقفانملا عابتا مغرو ‘كرشلاو ناميإلا نيب ةلزنم قافنلا

 ة‘» .نيكرشملا عم ث" ةرخآلا يف مهف ءايندلا ماكحأ يف

 ملسملا بابسو" .ةمعنلاب رفكلا ينعي لب كرشلا ينعي ال دحوملا ىلإ رفكلا دانسإ

 ."رفك هلاتقو قوسف
 .بجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا

 .نيفوملل يه لب "رئابكلا لهأل تسيلو ،قح ة لوسرلا ةعافش
 .ةيوامسلا بتكلاو لسرلا امه تاقولخملا ىلع هللا ةجح

 ث“‘ .ةعيرشلا هتحبق ام حيبقلاو ،ةعيرشلا هتنسح ام نسحلا
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 تح داصم دم ةيضابإلا . .

 لب ةمكحملاب مهتقالع نوركني ال نييضابإلا نإف لصفلا اذه ىف ءاج امل اصيخلتو

 ة . مهل افلس اهنوربتعي مهف سكعلا ىلع

 تناكو )4+683١6-4+68(. خيرات دعب تلكشت اهنإ نولوقيف جراوخلا ةقرف صوصخب امأ

 عوقو ىتح ةدحاو ةعامج يف ،نييقيقحلا جراوخلا ةيضابإلا مهربتعت نيذلا .ةقرازألاو ةيضابالا

 )١64\683-684(. ىف لوألا قاقشنالا

 وهو 6ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةيضابإلا ةدايق تلقتنا )683١64-684( لالب يبأ ةافو دعبو

 ::“ )684٧65-685(. جراوخلا نع لصفنا نم

 ةقرازألاو .هعابتأو قرزألا نبا ىلع ةيمأ ونب هقلطأ مسا جراوخلا نإف ةيمستلا نع امأو

 .ةيضابإلا لبق نم اهلوبق نكمي ال ةيسايسو ةينيد أراكفأ تثدحتسا ةقرف مهل ةبسنلاب

 لوسرلا هيف رمأي يذلا يوبنلا ثيدحلا يف دراولا رمألل ًاعابتاف جورخلا ةركفب قلعتي اميفو

 .نيدشارلا ءافلخلا ىلع جورخلا زوجي الف ،رمعو ركب يبأ ةعاطإب لتقلا ميركلا

 نأ نيح يف ،قحلا مامإلا ىلع اوجرخ مهنأب نظلا عاش ،ناورهنلا باحصأ لصفنا نيحو

 اوتوأ ام لك اولذب دقلو .ميكحتلا هلوبقب اهتيعرش تدقف دق تناك مهرظن يف يلع انديس ةمامإ

 نم اوراتخاف ،انكمم نكي مل كلذ نأ الإ ميكحتلا لوبق نع عجارتي يلع انديس لعجل ةوق نم

 دزأ ىلإ شيرق نم تلقتنا ةمامإلا نأ بلاط يبأ نب يلع ىأر نيحو .مهل امامإ يبسارلا مهنيب
 .ناورهنلا لهأ ىلع برحلا نلعأ

  



  
 : يناثلا لصفلا

 يضاملاو رضاحلا نامع ةيضابإ
 نامع لوح ةماع تامولعم -1

 هذه تروطت دقو.ةدش نود ةيبرعلا يف ظفلت اميف "ميملا ديدشتب ةيكرتلا يف نامع ظفلت

 ةملسم ةيبرع ةلود يهو اهيف مكحلا سوباق ناطلسلا يلوت دعب نيدايملا ىتش يف ةلودلا

 نم اهدحي ٠“".ايسآل يبرغلا بونجلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يقرشلا بونجلا يف عقت ةلقتسم

 يتلا 6``‘ طقسم اهتمصاع .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ىبرغلا لامشلا نمو نميلا ىبرغلا بونجلا

 "٠ راحصو "٠ روص ىرخألا ةمهملا ندملا نمو .برعلا رحب عطاش ىلع امهم ءانيم ربتعت

 .ةيخيرات نكامأ هسفن تقولا ىف ندملا هذه ربتعت ة" .ىوزنو

 مهدالب يف يسايسلا مكحلا نوفرعي نيينامعلا َنأ الإ يكلملا ماظنلاب رادت نامع نأ مغرو

 ىلإ أينآرق سيل يذلا "يطارقميدلا" موهفمل مهتفاضإو ."ينامع يمالسإ يطارقميد" هنأ ىلع

 ةثيدحلا ةيسايسلا راكفألا ريثأت رهظي ةلودلا ةرادإ لكش فيرعت ىف "ىمالسإلا" موهفم بناج

 .ةلودلا ةسايس ىلع

 نامع ةيمست نأب يدنشقلق لوقي نيح يفف .نامع ةيمست لوح ةفلتخم تاياور كانهو

أبس نب نامع اهسسؤم ىلإ بسنت اهنأ ركذيف توقاي امأ '"ءليلخلا ميهاربإ نب نامع ىلإ ةبسن



 ح :صم دم ةيضابإلا سس .

 نيحو ةةناجم وأ نوزم مسا اهيلع نوقلطي سرفلا ناك دقو "..ليلخلا مي ميهاربإ نب ناثغي نب

 نب نامع لبق نم تفشتكا اهنأ يه الوبق تاياورلا رثكأو ".نامع اهومسأ نويدزألا اهنكس

 .هنم اهمسا تذخأو ناطحق

 .دزأ ةليبق نم ناكسلا رثكأ نأ الإ سناجتم ريغ ايناكس اجيسن يوحت اهنأ نم مغرلا ىلع

 ونبو ‘سيقلا دبع ونبو ادعس ونب :ةرهش لئابقلا هذه رثكأو .ةليبق يتئم نم رثكأ اهبناج ىلإ دجويو

 .سبع ونبو ،ركب ونبو }ةبيش ونبو ‘ناندعو ،ميمت

 وكساف راحبلل اليلد لمع يذلا دجام نب دمحأ نإ لاقيو ،راخب بعش ينامعلا بعشلاو
 اهيلإ نولصي يتلا قطانملا لك يف نونطوتسي نيذلا نوينامعلا فرعيو .ينامع ناك اماج يد

 ة" .رطقو نيرحبلا اونطوتسا نيذلا برعلا لئاوأ مهنأب
 نإ لاقي اذه انموي يفو ،مالسإلا لبق نامع لوح تامولعملا نم ريثكلا انيدل سيل نكلو

 ةقطنم نع ةيرموسلا حاولألا ثدحتتف ؛ةنس 5000 ذنم ةينامعلا يضارألا يف تشاع ةراضحلا

 ةدوجوملا تاحوللا هذه نأ نيمزاج ريثكلا دقتعيو .ةينامعلا يضارألا يف ساحنلاب ةينغلا ناغام

 ساحن مجانم ةيرثألا تايرفحلا لالخ نم ةيلحاسلا "راحص" ةنيدم يف دجو هنآل .نامعب ةقلعتم

 ظفحل ةيعوأ ىلع روثعلاو .ساحنلا عينصت يف مدختست تالآو داليملا لبق 2000 ماع تسسأ

 ةبسنلاب ةمهملا روطعلا هذه نأ دكؤي عينصتلا تاودأ بناج ىلإ رافظ نم ةمداقلا ةيرطعلا تويزلا
 تادلب اضيأ تدجو امك .ةيراجت فادهأل كانه ىلإ تقولا كلذ ذنم ترضحأ ةينثولا تانايدلل

 .كامسألا ديصو ةعارزلل تئشنأ

 مهو نميلا نم لوألا :نيحانج نم اوءاج نامع يف نوشيعي نيذلا سانلا نأ دقتعيو

 مهو سرفلا تاطوغض نم اورف نمم مهو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم يناثلاو ،ةيماس روذج نم
 دقل .مالسإلا يف لوخدلل نامع لهأل ميركلا لوسرلا ةوعد ترثأ دقلو .ةيماس روذج نم اضيأ
 يضارألا نم اودرط نيذلا سرفلا هلقانت ام رمألا ةيادب يف مالسإلل ناريإ لوبق مدع ببس ناك

 .تامولعملا هذه عيمج حضوي ،اهب ايفيرعت ابيتك ايونس نامع عبطت .ةينامعلا

 .ةيخيرات ةيفلخ -أ

 نامع لبق ةيضابإلا .1

 دهع يف ةديعس ةايح اوشاع نينمؤملا نأ 7:ةملسملا قرفلا يقابك نويضابإلا بهذي
 ".ةاواسملاو ةلادعلا ىلع ظافحلل ةفاضإ ،ةيناميإلا ةوخألل ةريبك ةيمهأ ىلوأ هنأل :ةن ىبنلا
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 ق يضاملاو رضاحلا دامع ةيضابإ : يناثلا لصفلا

 مل ،ةزيجو ةرتف يف لولحلا هميدقتو ةنقاميركلا لوسرلا اهب عتمت يتلا ةذفلا ةسارفلا ببسبو

 لكاشملا ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو .مهينارهظ نيب وهو مهفص قشت نتف نيملسملا نيب رهظت
 .مدي مل اهنم أيأ نأ الإ ةئراطلا

 نكلو ".ةث لوسرلا ةافو دعب ةباحصلا تهجاو ىتلا نتفلا ىدحإ ةفالخلا ةلأسم تناكأ

 تداك ةلكشم نم ةمألا ظفح .ةفيلخ ركب يبأ انديس رايتخا ىلع ةدعاس نب ةفيقس يف مهقافتا

 ىلع :ةةنقاميركلا انلوسر ىطخ ىلع راس يذلا لوالا ةفيلخلا لصحو .اهتدحو خرشتو اهتتشت

 ““ .ةدرلا ثادحأ ىلع ءاضقلا هرارصإب عاطتساو ةمألا معد

 ىضرب هلمع أدبو .باطخلا نب رمع انديس ىلإ ةفالخلا تلقتنا ،ركب يبأ ةفيلخلا ةافو دعبو
 مارتحاو ةمألا دو بسك يف حجن كلذبو .همكح ةدم لاوط ةلادعلا قيرط كرتي ملو بعشلا

 ةتسلا نيب ةفالخلا رمأ يف ثيدحلا متي نأ هتافو لبق ةفيلخلا رمأ ،رجنخلاب هنعط دعبو .هتيعر

 ىلع امكح فوع نب نمحرلا دبع عضوو سنجلاب نيرشبملا ةرشعلا نم ةايحلا ديق ىلع نيقبتملا
 .نيملسملل ةفيلخ فوع نب نامثع ريتخا ،ريخالا اهارجأ يتلا تاعالطتسالا ةجيتن قفو .ةئيهلا

 ببسب قيرطلا نع داح هنإ الإ 6هيتفيلخو ةنقا لوسرلا برد ىلع ةفيلخلا راس ةيادبلا يف
 ىرواكشلاب نامثع انديس مامتها مدع ببسبو .هتافرصت ضعبل بعشلا ضفر مجرتت يتلا ىواكشلا

 “““` .ةرصبلاو ةفوكلاو رصم نم اومدق درمتم ةئمعست دي ىلع لتق "ةيبعشلا ةدعاقلا نم ةمداقلا

 عامجإب اهالوت نامثع لتقم دعب ةفالخلا ىلوت يذلا يلع انديس نأ نويضابإلا ىريو
 أدب .هجو لمكأ ىلع هتفيظو قح يدؤي ناك نيفص ةكرعم يف ميكحتلل هلوبق ىتح هنأو .ةمألا

 ةعيرذ نامثع مد نم ذختا ةيواعم نكلو .ةيواعم مهسأر ىلعو ةالولا نييعتب هلمع يلع انديس

 ايكذ اصخش ةيواعم ناك دقو .هلتق هاجت اضرلا هثادبإب وأ ةفيلخلا لتقب همهتاو ،لع انديس لزعل

 قلع سانلا بولق يف يلع انديس ةيهارك لخدي ىتحو .سانلا بولق ىلإ لخدي فيك فرعي أدج
 .ربنملا ىلع ءامدلاب جرضملا نامثع انديس صيمق

 رمألا اذه عم لماعتلا يف ركفي ناك ءاهباصن يف رومألا يلع انديس عضو نأ دعبو

 تعقوو '“.نيفص ةعقوم يف برحلا ران لاعشإب ةصرفلا هل عدي مل ةيواعم نكلو ،هيلع ةرطيسلاو
 +" .(36\656-657) ماع ةجحلا يذ رهش يف برحلا

 )664١43(. صاعلا نب ورمع ةحيصنب المعو .ةميزهلا كشو ىلع ةيواعم ناك امنيحو

 ×“."هللا باتك ىلإ ماكتحالاو برحلا كرتتل"نيعاد ©بارحلا ةنسأ ىلع فحاصملا هدونج عفر

 نأ نم مغرلا ىلعف .مكحلا رايتخا عوضوم يف ناكف يلع انديسل يناثلا ءالتبالا امأ
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 نب ثعشألا اهيف ةعومجم نأ الإ "ءامكح يرعشألا ىسوم يبأ رايتخا دري مل ايلع انديس 1

 يف حبصأ سيق نب ثعشألا لماع نأ ىرن اضيأ انهو '"".ًامكح هيضتري هولعج )4١85+70( سيق

 يف رصتنيل يلع شيج ىلإ هسيساوجب ثعب ةيواعم نإف زوبد يضابإلا ملاعلل اقفو '`٠ .ةهجاولا

 ةيهاد صاعلا نب ورمع تراتخاف ماشلا ةهبج امأ 6"“ سيق نب ثعشألا مهدئاق ناكو .ةكرعملا

 .نانثا هميكحت ىلع فلتخي نأ نود نم برعلا

 رارقب هلوبقب ةفالخلا نع هسفن لزع ايلع انديس نإف ةيضابإلا رظنلا ةهجو بسحو
 اهلوقب ميكحتلا تضفر يتلا ةعامجلا تيمسو ،شيجلا ماسقنا ىلإ هيلع هرارصإ ىدأو ميكحتلا

 مسق ؛نيمسق ىلإ يلع شيج مسقنا ةليحلا هذهبو .ببسلا اذهل ةمكحملاب "هلل الإ مكحلا نإ"

 ةليح ةيواعم هلعف ام نأ ىري رخآ مسقو .ماكتحالاو ةيواعم بلطل ةباجتسالا ةرورض ىري مهنم

 اذه يف ةريبك ةرغث كرت ايلع انديس نأ يضابإلا ملاعلا دكؤي انهو '"".لاتقلا يف رارمتسالا بجيو

 ٭“ .اريبك أطخ يلع انديس أطخأ دقف ءًاتطاخ مأ احيحص نيمكحلا رارق ناك ءاوسو "عوضوملا

 :نأشلا اذه يف رداصملا تفلتخاو

 ددع نأل .ةيدبأ ةنتف نم افوخ ميكحتلا لبق يلع انديس شيج لأ رداصملا ضعب ىرت .1

 اوناك نيذلا دارفألا ددع نم ربكأ لاتقلا نع فقوتلا نولضفي اوناك نيذلا شيجلا دارفأ

 ناك نيح يف ""ماشلا شيجل ءالؤه مضني نأ لمتحملا نم ناكو .ةلصاوملا نولضفي

 اذه ذخأل يلع رطضا دقو ماشلا دنج ىلع ءاضقلل اعرستمو فيسلل الايم ضعبلا

 ث" .هذرشتلاو قرفتلا ةفاخم رارقلا

 لك يف نونفدي اوناك مهنأل حلصلا نولضفي اوناك قارعلاو ماشلا لهأ نأ ضعبلا ىري .2
 ث" .اصخش نيسمخ ربق

 يلع ىلع راشأ دقف ؛ارثؤم ناك )704١85( سيق نب ثعشألا يأر نأ ضعبلا يوريو .3
 رارمتسالاب يلع انديس ىلع لاتقلا ىلإ نوليمي نيذلا راشأ امنيب ".ميكحتلا لوبقب

 ءانثألا كلت يف .مهيأر ىري يلع انديس ناكو ."لدعلاو قحلل اننوعدي ال مهنإ ":اولاقو

 مهنمو يلع انديس شيج ةداق مال لباقملا يفو ٠““،ةدشب نوينميلاو ثعشألا مهضراع

 .ميكحتلل هلوبق ببسب ةدشب يلع انديس رتشألا

 ةقيثولا تأرق نأ دعبو ،"نينمؤملا ريمأ" يلع انديس بقل ميكحتلا قاروأ يف بتكي ملو
 ميكحتلا دض هلاثمأو يميمتلا ةيدأ نب ةورع ناك ؛ميكحتلا لوح قارعلا دنج نيب فالخلا عقو

 داع ةجيتنلابو .نيب امكح اهيف هللا مكح ةلأسم يف دبعلل داهتجا ال" لوقي ةورع ناكو .ةدشب

 نيفص ىلإ مهب بهذ نيذلا سمألا ءاقدصأ راصو .ماشلا ىلإ باهذلا نم ًالدب ةفوكلا ىلإ يلع
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 يضاملاو رضاحلا تاصع ةيخضابإ : ناثلا اصلا

 نز .

 .ةفوكلا ىلإ لوصولا لبق ءارورح ىلإ اوبهذو شيجلا نم ريبك ءزج هيلع جرخو .مويلا ءادعأ
 وأ ةيرورحلاب ءارورح ىلإ اوجرخ نيذلا يمسو " .فلأ نيرشعو نينثا يلاوح مهددع ناكو

 هنكل "مهفقوم نع لودعلاب مهعانقإل سابع نب هللا دبع يلع انديسمهيلإ لسرأو ".ةمكحملا

 " .مهتلدأ ىلع ةيفاك تاباجإ مدقي نأ عطتسي مل

 ةيواعم وديؤم .يلع وديؤم :تاعومجم عبرأ تلكشت ةعمتجم ثادحألا هذهل ةجيتنو

  

 ““` .نودياحملاو )658١38(6 يبسارلا وديؤم

 ةرصبلا ةمكحم رابخإ لالخ نم ،ناورهنلا يف عامتجالا يبسارلا اوعياب نيذلا ررقف

 انقيدص مكقيدص" نأ ىلع يبسارلا عيابت يلع يديؤم نم ةعومجم مهيلإ تءاج دقو .ارس

 هوربخأ مهنكلو ةيواعم دض لاتقلاب هل باتك يف هلاجرو بسارلا يلع اعد دقو ."انودع مكؤدعو

 نبا هللا دبعل ةمكحملا لتق ربخ لصو كلذ دعب ".هتعيابم ىلإ هوعدو يبسارلا اوعياب مهنأب هيلع
 مث .ربخلا ةحص نم دكأتلل الوسر ريخألا اذه لسرأف ،يلع ىلإ يلع لوسر ترألا نب بابخ
 ىلإ مث ةمكحملا ىلإ جورخلا ىلع سانلا رصأو .يلع لوسرل ةمكحملا لتق ةعئاش ترشتنا

 )704٧85(. سيق نب ثعشألا مهسيئر ناكو .ماشلا

 بلطف ".ناورهنلا ىلإ باهذلا ىلع هولمح مهنأ الإ ةمكحملا لاتق بنجتي يلع ناك

 رييغت ةينسلا عجارملا طبرت نيح يفو """ .هتلتق اعيمج مهنأب هوباجأف "لتاقلا ميلست يلع انديس
 -37\657) ترألا نب بابخ نب هللا دبعل ةمكحملا لتقب ناورهنلا ىلإ ةأجف هريسمل يلع انديس

 لتق ءاعدا نوضفري ،ةرئادلا جراخ هلاجرو يكدف نب رعسمب نوعفدي نيذلا ،نييضابإللا نإف 8
 ة٭“` .ترألا نب بابخ نب هللا دبعل ةمكحملا

 ىلإ فوقولل اوطرتشاو .مهل امامإ )658١38( يبسارلا اونيعو ءارورح يف ءالؤه عمتجاو
 نيب تيرجأ يتلا تاثداحملا ضفت ملو .يبسارلل هتعيب مث ريخألا اذه ةبوت يلع انديس بناج

 يبسارلا اهيف لتقو ريثكلا اهلاجر ةمكحملا ترسخو .ناورهنلا برح تعقوف ،ءيش ىلإ نيفرطلا
 نإ ةمكحملا ءالبرك ،ةمكحملا ةياهن نوكت نأ رظتنا يتلا ،ناورهنلا ةكرعم تناك .(658ا38)

 "" . ريبعتلا زاج
 يذلا قيرطلا ىلع اهنيب اميف ناورهنلا يف ةريبك ةميزه تمزه يتلا ةمكحملا تفلتخا

 مهضعبو .ةلودلا ةضراعمل لثمألا قيرطلا فيسلا عفر ىري ناك مهضعبف .دعب اميف هكلستس

 مامتهالا يه تناك ةكرحلا هذهل ةماعلا ةيؤرلا نكلو .فنعلا ىلع يوتحت يتلا قرطلا ضفري ناك
 لوح تفتلا ةمكحملا نم ةعامج تضفر دقو .اهتضراعم ىلع ءاقبإلاو ةلودلا ةفلاخمب ريبكلا
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 ينب لتق دعب ىتح مهجهن ىلع اورمتسا ءالؤه ًرمتسا ةضراعملا يف فنعلا مادختسا لالب يبأ

 "‘ )680١61-681(. ماع لالب يبأل ةيمأ

 ةمكحملاتمسقناف .زاوهألا ىلإ قرزألا نبا باحسناب ةمكحملا يف ريبك قاقشنا لوأ عقوو
 عبرأ جراوخلاب نويضابإلا دصقيو .ةوعدلا لهأو ةيسهيبلاو تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألا ىلإ

 اهنوربتعيو ةوعدلا لهأ ةقرف نويضابإلا ينثتسيو .ةيسهيبلاو تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألا يه 6قرف

 .اهنأشل اريقحت ةدعقلا مسا ةوعدلا لهأ ىلع تقلطأ ولغلا تنبت يتلا قرفلا نأل "مهل ةاون

 زاوهألا ىلإ بحسنا يذلا قرزألا نبا ةدشب ةوعدلا لهأ نم ضابإ نب هللا دبع فلاخ دقو

 ضابإ نب هللا دبع ىنبنو ".لوسرلا دهع يف نيكرشملاب هب قحلي ملو يأرلا يف هفلاخي نم هبشو
 بنذ ببسب ةلبقلا لهأ نم دحأ كرشب لوقلا اولبقي نل مهنأ نم يأرلا سفن هنوكراشي نيذلاو

 لاح هنأ الإ ءادج احضاو سيل ةيسايسلا ةايحلا يف ضابإ نبا رود نأ نم مغرلا ىلعو .هفرتقا

 "" .ةرتفلا كلت يف جراوخلا ىلإ ةوعدلا لهأ ةقرفب ةفورعملا ةيضابإلا لوحت نود

 هلضفبو ،مهتقرفل ةينيدلاو ةيسايسلا راكفألا مظن نم وه ديز نب رباج نأ ىلإ نويضابإلا ريشيو

 نب هللا دبع ىلإ ةقرفلا تبسن ةيومألا ةلودلا نأ نويضابإلا يعديو .ةقرفلا ةيوه ةعومجملا تبستكا
 `".ديز نب رباجل ةقرفلا ةدايق يف لوألا رودلا نييضابإلا دانسإ نم مغرلا ىلع 'دوصقم لكشب ضابإ

 ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم نييومألا ةالولا عم ةديج تاقالع ءاشنإب متهي ديز نب رباج ناكو
 )81-701١82-702( جاجحلا فلخ يلصي رباج ناكف "" ؛ارس هراكفأ رشنل ادهاج لمعي ناك

 ديز نب رباج نييعت دارأ جاجحلا نإ نولوقي نييضابإلا ءاملعلا نإ ىتح ،هاياده ذخأي ناكو "٠

 دعبو "٠ .جاجحلا ملظ يف افرط نوكي نأ ةفاخم كلذ ضفر ريخألا نأ الإ سةرصبلا ىلع ايضاق

 ةئيسلا ةلماعملا نأ ىلإ ةفاضإ .نامع ىلإ جاجحلا هافن ةيضابإلاب ديز نب رباج ةقالع ترهظ نأ

 نيديؤم اونوكيل نيينامعلاو نييدزألاب تعفد "(دزألا) رباج ةليبق جاجحلا اهب لماعي ناك يتلا

 ث" .هراكفأو رباجل

 ةلحرم يفو .ةيضابإلل امامإ )762١145( ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ نيع ،رباج دعبو
 .دنع ةمامإلل كلاسم ةعبرأ نم دحاو وه نامتكلا .نامتكلا ةمامإ أدبم ةيضابالا تنبت نيمامإلا نيذه

 .يذلا تقولا يفو .ةرجهلا لبق ةف لوسرلا عضو نم جذومنلا اذه اومهلتسا دقو '".نييضابإلا
 .نامتكلا ةمامإ مسا تحت اهتسرامو ،ةيضابإلا اهتنبت ،ةدشب ةيقتلا ىرخألا ةيجراخلا قرفلا تضفر

 .ناك يتلا نيديؤملا بسك ةلمح رييست )١145\762( ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ أدب

 ءايكذألا ةبلطلا بلج مت دقو ."ملعلا ةلمح"ب يمس يرس ميظنت لالخ نم ،أرس رباج اهأدب دق
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 رشنل مهدالب ىلإ مهتداعإ مث شةيضابإلا ةديقعلا مهميلعتو ،يمالسإلا ملاعلا عاقب فلتخم نم

 عورشلا متي ملو :“6نامع يف مهتلود ءاشنإب نويضابإلا أدب )793١177( ماع يفو .كانه ةيضابإلا

 تاقالعلا ىلإ عجري لب ،ةلودلا سيسأت ةفدصلا ليبق نم ةريصق ةدم لالخ ةلودلا سيسأت يف

 ةليبق روذج هيللإ دوعت يتلا .نامعو ةيضابإلا ةاون لكشت ناكم ربتعت يتلا ةرصبلا نيب ةيوقلا
 تناك ةقالعلا هذه ببسبو .ةرصبلا تنكسو اهنم ترجاه يتلا ةيضابإلا مظعم لكشت يتلا دزأ

 .اضيأ نيينامعلا ينعت ةرصبلا يف ثدحت يتلا ثادحألا عيمج

  

 دقو ،مهبهذم ميهافم بسح ةلود سيسأت لوألا فدهلا ناك .ةينامعلا ةمامإلا ينبت دعبو

 دعبو ".باختنالا قيرط نع مكحلا )751١133( ةنس دوعسم نب ىدنلجلا لوألا مامإلا ىلوت

 هافرلاو لفاكتلا دهع أدب كلذ دعب ".801 ماع بعك نب ثراو رايتخا مت " ‘ثداح رثإ هتافو

 لصو .يمالسإلا ملاعلا يف يراجت ءانيم ربكأ راحص ةنيدم تحبصأو .ةنس 300 زواجتت ةدمل

 لودلل ةبسنلاب لاحلا وه امك مالسإلا رشنو ةراجتلل نيبيلفلاو ايسينودناو نيصلا ىلإ نوينامعلا

 راحبلا ةيمهأ ىسنن ال نأ بجي انهو “ .ايقيرفإ قيرط نع رجاتت تناك يتلا ىرخألا ةيبرعلا
 ةراجتلا هيجوت يف رابجنز ىلإ لوصولا لالخ نم نوينامعلا حجن دقو .دجام نب دمحأ ينامعلا

 .ايقيرفأ قرش يف
 كلذ لصح دقو ،يلاغتربلا رامعتسالا رين تحت نامع تحزر رشع سداسلا نرقلا نم

 ‘طقسمل نييلاغتربلا لالتحابو .اماج يد وكساف هدوقي ناك يذلا يلاغتربلا لوطسألا ببسب

 ةازغلا عطتسي ملو .اماع 150 لاوط يدنهلا طيحملا ىلع ةرطيسلا يف يبرعلا راكتحالا اورسك

 يف اوقب .ينامعلا لخادلا ىلإ لغوتلا اهنم ةبيرقلا ةيلحاسلا ندملاو طقسم ىلع اورطيس نيذلا
 ىلإ برعي ةلالس مكح ةلحرم ريشتو .يبرعيلا فيس نب ناطلس ةدايقب مهرحد مت نأ ىلإ نامع
 ةيلاغتربلا ةرطيسلل ىوس عضخت مل نامعو .نييلاغتربلا نيرمعتسملا رحد تبقعأ ةليوط ةبقح

 روصقلاو عماوجلاو عالقلا نم ريثكلا نييبرعيلا ةمئألا ةدايقب تينبو "ةيناريإلا ةيئزجلا ةرطيسلاو
 .اذه انموي ىتح ةلثاملا

 ترطيسو .نامع يف ةريبك ةيلهأ برح تبشن 1718 ماع يناثلا ديعس نب ناطلسلا ةافو دعب

 ديعس نب دمحأ نأل ©راحص ىلإ لوزنلا عطتست مل نكلو حرطمو طقسم نم لك ىلع اهرثإ ناريإ
 ةيلهألا برحلا ءاهتنا دعب نوينامعلا عاطتسا دقو .اهامحو اهنع ةلاسبب عفاد تاونسلا كلت يف

 .مهيضارأ نم نييناريإلا اوجرخي نأ

 رئاشعلاو تالئاعلا لمش مل ىلع 1744 ماع بختنا يذلا ديعس نب دمحأ مامإلا لمعو
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 لوطسألا عسوو .ةمهملا ةبوعص نم مغرلا ىلع حجنو ةيلهألا برحلا دعب اهنيب حالصإلاو

 مهترهش تناك نيذلا نييناريإلا يبرعلا جيلخلا ةنصارق مزهي نأ عاطتسا هلضفبو .هروطو ينامعلا
 ماع هتافو دعبو .ةرصبلا نم نييناريإلا جرخي نأ لوطسألا اذهب عاطتسا امك ءاجرألا معت ةئيسلا

 يفو .هناكم دمح هدلو ذخأ اذهل ؤهدلاوك احجان نكي مل هنكلو .مامإ ديعس هدلو ريتخا 3

 .1804 ماع دمحأ نب ناطلس نب ديعس همع دالبلا داق كلذ دعبو .مكحلل ديعس داع 1792 ماع

 يدنهلا طيحملاو برعلا جيلخ يف ةيوق ةيراجت ةسايس عبتا دمحأ نب ناطلس نب ديعس نألو

 .ادج ابعص ةيبوروألا لودلا عضو حبصأ

 نابإ ةيراجتو ةيداصتقا تاحالصإ ةلحرم 1856 --04 يماع نيب ةعقاولا ةينمزلا ةدملا ربتعت

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةحجان ةراجت رييستب موقت نأ نامع تعاطتساو .ناطلس نب ديعس مكح

 ةيسامولبد تاقالع يف لخدت ةيبرع ةلود لوأ نامع تحبصأو .ايقيرفإ قرشو يدنهلا طيحملاو

 دعبو .ةيبوروألا لودلا عم تايقافتالا نم ريثكلا ماربإ ىلإ ةفاضإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم

 رابا فاشتكا دعب الإ مهملا اهرود دعتست ملو ريبك رايهنال نامع تضرعت ناطلس نب ديعس ةافو

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب اصوصخو ةيلودلا ةراجتلا يف نامع ةيلعاف تصلقتف .اهيف لورتبلا

 "“.1970 ماع مكحلا سوباق ناطلسلا ىلوت ىتح هيلع وه ام ىلع عضولا اذه يقبو

 اهارجأ يتلا تاحالصإلا نأل .نامعل بيرقلا خيراتلا يف ةزيمم ةناكم سوباق ناطلسلل

 اهعيمج تالاجملا يف ريبك سوباق ناطلسلا رود نإ .ةيرصعو ةيمان ةلود نامع ةنطلس نم تلعج

 لود فظنأ يناث نامع تريتخا كلذ هلضفبو ةحايسلاو ةعانصلاو ةئيبلاب رورمو ميلعتلاب ءادتبا

 “"“ .روطتلا ةريسم يف رمتستس يجراخلا رامثتسالل تهجتا يتلا نامع نأ ودبيو .ملاعلا

 ظافحلا ةيفيك سةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ىوتسم ىلإ لوصولا ديرت يتلا حنامع سردت
 ريبك ةلود لجر لبق نم دالبلا ةرادإ نإو ،طفنلا رابآ دافن دعب هافرلا ثيح نم ىوتسملا سفن ىلع
 .ةلودلل ةبسنلاب ةريبك ةصرف ربتعي سوباق ناطلسلاك

 .هتلئاعل ديحولا نبالا ناكو “”ء1940 ماع لوأ نيرشت 18 يف ةلالص يف ناطلسلا دلو

 ةرشع ةسداسلا ىلإ هرمع لصو نيحو .ةلالص هسأر طقسم يف ىطسولاو ةيئادتبالا هتسارد متأو

 ةيميداكألا لخد 1960 ماع .ةصاخ ةيميلعت ةسسؤم يف هميلعت يقلتل ارتلجنإ ىلإ هدلاو هلسرأ

 يف افظوم ةبترلا هذهب كرتشاو ‘طباض ةبترب ةيميداكألا ىهنأو .ةيبرح ةسردم بلاطك ةيكلملا
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 ىلإ سوباق ناطلسلا عجر كلذ دعي .ايناملأ يف اهترجأ يتلا ةيناطيربلا ةاشملا ةبيتك ةروانم

 .ةيبوروألا لودلا نم ريثكلا رازو مكحلا بيلاسأ سرديل ارتلجنإ

 لزانت دعب شرعلا ىلتعاو .تاونس تس ةدمل اهخيرات سرد .هدالب ىلإ داع نأ دعبو

 "طقسمو نامع" نم هتلود مسا رييغت وه هب ماق ام لوأو .1970 ماع نم زومت 23 يف هنع هدلاو

 لودلا يف نوشيعي نيذلا نيينامعلا اعدو ةكرحلا ديقت يتلا نيناوقلا ىغلأ .نامع ةنطلس ىلإ

 .فئاظوو نهم باحصأ هونطاوم حبصيل هدهج ىراصق لذبو .مهدلب ىلإ ةدوعلا ىلإ ةيجراخلا

 يفو ،أحضاو ةايحلا تالاجم نم لاجم لك يف هاقلت يذلا يبرغلا ميلعتلا رثأ ودبيو

 اهتينبت يتلا ميقلا نأ اديج فرعأ" ًالئاق هتبرجت مهيلإ القان طابضلا بطاخ يمسرلا لاقتنالا

 ةعانق ىلع انأو .نيرخآلا ىلع دحأ هضرفي ئيش سيل ماظنلا نأ تملعت .دبألا ىلإ يعم شيعتس

 ةمدخلل يقيقحلا ىنعملا نأ تملعت كلذك .الوأ تاذلا ىلع هقيبطت بجي ءيش وه ماظنلا نأب
 كلذ ىلإ ةفاضإ .درفلا سيلو عمتجملا وه مهملاف ىرخأ ةرابعبو ،لباقم نود يطعن نأ وه

 ."تامازتلالا اهعم بحصتست ةيلوؤسملا نأ تملعت

 نم نامع روتسد نوكتي .ةمدخلا زيح ةلودلل يساسألا روتسدلا لخدأ 6 ماع يف

 ةرحلا ةفاحصلاو نيدلا ةيرحو ،مهنيب ةاواسملا نينطاوملل نمضيو .ةدام نينامثو باوبأ ةعبس

 ةداملا ريشتو .ةلداعلا تامكاحملا نم ةدافتسالاو ريبعتلا ةيرحو ةينطولا تايعمجلا سيسأتو

 لسن نم روكذلا ىلإ ةثارولاب لقتنت ةنطلسلا نأو ."ةنطلسلا" وه مكحلا لكش نأ ىلإ ةسماخلا

 .(ريبك ناطلسلل ربكألا دجلا) ناطلس نب ديعس نب يكرت ديسلا

 .ةيولوألا سوباق ناطلسلا اهاطعأ يتلا رومألا نم ةلودلا ةرادإ يف نوناقلا ةدايس نإ

 :سسأ ةثالث نم ةينامعلا نيناوقلا ىقتستو

 نومصتعم مهنأ ةبسانم لك يفو امئاد نويضابإلا دكؤيو ،يمالسإلا نوناقلا اهلوأ .1

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب

 .نينسلا تائم ربع ةثراوتملا ةينامعلا فارعألاو ديلاقتلا .2

 .ةثيدحلا ةيطارقميدلا ئدابملا .3

 ةملكلا يف ةينيدلا ةايحلا صوصخب هئارآ نع 1994 ماع سوباق ناطلسلا ثدحت دقو

 ةلودلا يف يركفلا حاتفنالا نأ يف اهايإ اصخلم "ينطولا مويلاب لافتحالا ةبسانمب اهاقلأ يتلا
 ىهني مالسإلا نأب ركذو .ةصقان تامولعم ىلإ دنتست يتلا ةيمالسإلا تايبصعلا بجش .ساسأ

 .يركفلا حاتفنالا نع عفادي ناسنإلا نأل ؛فنعلاو ىمعألا بصعتلاو ولغلا نع
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 ريغو ةلوقنملا لاومألا رمثتست يتلا .ةرازولا لبق نم نامع يف فاقوألا نوؤش رييست متيو

 لبق نم عزوتو ةاكزلا عمجتو .اهتبقارمو ةرازولا ةرادإ تحت عمتجملا ةدئافل ةفوقوملا ةلوقنملا

 زكرم ةئامسمخ يلاوح ةلودلا يف دجويو .نآرقلا ميلعت نع ةلوؤسم ةرازولا نأ امك .ةلودلا

 بالطلا ادبي نأ لبقو .ةباتكلاو ةءارقلاو ةيساسألا ةينيدلا تامولعملاو ميركلا نآرقلا ميلعتل

 ةرازولا حتفت يسردملا ماودلا ءاهتنا عمو .رومألا هذه اوملعت دق نونوكي سرادملا يف ةساردلاب

 .اددجم زكارملا هذه

 ضيفخت متيو نيمئاصلا نينطاوملا ةدعاسمل ناضمر رهش يف ماودلا تاعاس رييغت متيو

 موقيف جحلا نوؤش ةرازولا قسنت امك .ناطلسلا نم معدب موحللا راعسأ .ةيذغألا راعسأ

 .ةرازولا لبق نم جحلاب اصاخ اميلعت نوقلتي اهدعبو مهئامسأ ليجست ىلع نومزاعلا صاخشألا

 .صخش 19(×)×) نم برقي ام ىلإ 2000 ماع نيينامعلا جاجحلا ددع لصو دقو

 وه يمسرلا بهذملا نكلو نايدألاو بهاذملا فلتخم نم سانأ نامغ يف شيعيو

 قرفلا ةلماعم متي هنأ الإ ةصاخ ةناكمب عتمتي بهذملا اذه نأ مغرو .يضابإلا بهذملا

 .بهذملا هلمحي يذلا حمسلا يمالسإلا جهنملا لضفب "حماستلا نم ةيلاع ةجردب ةفلتخملا

 جراوخلا مسا تحت ينسلا فينصتلا نع دعبلا لك ديعب بهذملا اذه نإ لوقلا عيطتسن انه نمو

 بيعي ميلعت يأ ءاطعإ تاب ًاعنم ةلودلا تعنم امك .ةايحلا يف مهيفلاخم قحب نوفرتعي ال نيذلا
 .ةفلتخملا بهاذملا نم بهذم يأ

 ثيح نم ناطلسلا اهعضو يتلا سسألا بسح اضيأ ةيداصتقالا لامعألا رييست متي امك

 زيكرتلا متي .ةيداصتقالا تايلاعفلا يف ساسأ ةيرصعلا ةايحلا تابلطتمو ةظفاحملا نيب طبرلا

 ةيلاربيللا ةيداصتقالا ةينبلا ىلإ ةيلاقتنالا ةلحرملا عطق يف عرست يتلا ةصاخلا تارامثتسالا ىلع

 عاطقلا يف رامثتسالا ىلإ ةوعدلا لالخ نم ناطلسلا دارأ .ةينطولا تارامثتسالا ىلإ ةفاضإلاب

 .اهتالاجم عيونتو تارامثتسالا ةدايز صاخلا

 ططخلا ىلع ةينبملا ةيداصتقالا تاسايسلا لالخ نم اهتيمنت ةيرارمتسا ىلع نامع لمعتو

 ةيوسنلا تامظنملا ناطلسلا اعد دقو .تالاجملا هذه يف ةأرملا ةكراشم معد متي امك ،ةيسمخلا

 مامتهالا" اهيف لاق سلجملا حاتتفا يف هل ةملك لالخ نم .ةيراجتلاو ةيسايسلا تاطاشنلا ىلإ

 . "عمتجملل ىطعي يذلا مامتهالا نم ءزج وه ةأرملل مدقي يذلا

 يرادإلا ماظنلا -

 ةناصحلا هيدلو .ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلاو ةلودلا سيئر وه ينامعلا ناطلسلا

 ماهملا حرش متي روتسدلا نم 42 مقر ةداملا يفو .داحتالاو ةدحولا زمر وهو .ةيقوقحلا
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 :يلي امك يه ماهملا هذهو .ناطلسلا اهالوتي يتلا تايحالصلاو

 .اهتدحوو ةلودلا ةيلالقتسا ىلع ظافحلا
 .يضارألا ةدحو ىلع ظافحلا

 .يجراخلاو يلخادلا نمألا ىلع ظافحلا
 .مهتايرحو نينطاوملا قوقح ىلع ظافحلا
 .نوناقلا ةدايس نيمأت

 .ةلودلل ةماعلا ةسايسلا ةغايص
 .ناطلسلاو ةلودلل ةهجوملا تاديدهتلا لايح ةئراطلا تاءارجإلاو ريبادتلا ذاختا
 .يرازولا سلجملا ةسائر

 .اهلزعو ةعيفرلا ةيطارقوريبلا تايصخشلا فيظوت
 .ءارزولا فيظوت .
 .ةماعلا ةئبعتلاو برحلا نالعإ .

 . . نيناوقلا نس
 .فارطألا ةددعتم وأ ةيئانثلا تايقافتالا ىلع ةقداصملا .
 .ةنزاوملا ىلع ةقداصملا .
 "“ .يئزجلا وأ ماعلا وفعلا رادصإ .

 ءارزولا سلجم -

 .ذيفنتلا زيح هعضوو ةلودلل ماعلا نوناقلا ةغايص يف ناطلسلا ءارزولا سلجم دعاسي

 زوجي ال .ةلودلل ةماعلا ةسايسلا رييستب فلكم وهف ،روتسدلا نم نيعبرألاو ةعبارلا ةداملا بسح

 اريزو 29 نم ةينامعلا ةموكحلا فلأتت .تاكرش يف ءاضعأ اونوكي نأ ءارزولا سلجم ءاضعأل

 " .سوباق ناطلسلا ادع

 ةينامعلا سلاجملا -ت

 .ةلودلا سلجمو ىروشلا يسلجم نم ينامعلا سلجملا لكشتي

 ةلودلا سلجم - 1

 مهلمع ناطلسلا لبق نم نونيعملا ءاضعألا رشابو .1998 ماع ةلودلا سلجم حاتتفا مت

 كارتشاب سلجملا عمتجي امك ،ًاموي رشع ةسمخ لك ةرم سلجملا عمتجي .مسقلا ءادأ لالخ نم
 :سلجملا وضع يف ةبولطملا صئاصخلا .ةنسلا يف تارم عبرأ ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ لماك

 ء

 .ينامع انطاوم نوكي نأ .أ
 .ةنس نيعبرأ نع هرمع لقي ال نأ .ثب
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 .ةيركسع روذج هل نوكت نأ وأ ،ايطارقوريب اميلعت ىقلت دق نوكي نأ .ت

 سلجمل حشرتلا مهل قحي الو ةلودلا يف ناكم يأ يف لمعلا سلجملا ءاضعأل قحي الو

 ةعباتم نع لوؤسم سلجملاو .ثالث نع ثانإلا ءاضعألا ددع لقي ال نأ بجي .ىروشلا

 .مهتفيظو مكحب ‘هئاضعأل نكمي .يراشتسالا اهسلجمو ةموكحلا اهدعت يتلا تايجيتارتسالا

 .ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغو ىروشلا سلجم تايصوت نم ةدافتسالا

 ىروشلا سلجم - 2

 .ةلودلا يراشتسم سلجم مسا تحت 1981 ماع ةرم لوأل ىروشلا سلجم سيسأت مت

 ةعستلا ءاضعألاب سلجم لوأ عمتجا دقو .ىروشلل اسلجم حبصيل !991 ماع هميظنت ةداعإ متو

 هءاضعأ راتخي سلجملا حبصأ ةسايسلا يف يلاربيللا لوحتلا ببسب نكلو .نينيعملا نيسمخلاو

 ماع يفو .نيتأرما سلجملا مضيو تاونس 3 اهيف نييعتلا ةدمو .باختنالاب سيئرلا ءانثتساب

 رابتعالا نيعب هلمع ءانثأ ىروشلا سلجم ذخأيو .اوضع 83 ىلإ ءاضعألا ددع عفترا 0

 يف ةروكذم ئدابملا هذهو .يمالسإلا نيدلا ئدابمو ديلاقتلاو فارعألاو ةيطارقميدلا ئدابملا

 :يهف وضعلا يف اهرفوت بولطملا صئاصخلا امأو .ميركلا نآرقلا يف ىروشلا ةروس

 .ًاينامع نوكي نأ -ا

 .اماع 21 نع هرمع لقي ال نأ -2

 .لامعأ لجر وأ ،عيفر عقوم وأ ملع اذ نوكي نأ -3

 برغملاب ةيضابإلا خيرات يف دوجوملا "ةباَرعلا سلجم" لامعأب ام اعون سلجملا اذه موقي
 .عمتجملا هيجوتب فلكملاو ةصاخ

 نامع ىلإ مالسإلا لوخد - 2

 ضرعت امل ارظنو .ةكم يف ةوبنلا دهع نم ىلوألا رشع ةثالثلا تاونسلا ي دمحم هللا لوسر ىضمأ

 لوسر ةكم لهأ نم نوكرشملا عدي ملو .ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب هللا مهرمأ هباحصأ ةقفر تاطوغض نم هل

 ةيبيدحلا حلص دعبو .تاوزغو بورح ةدع نيكرشملاو نيملسملا نيب تعقوو .هنأشو ةنيدملا يف هللا

 لئابقلا ىلإ مالسإلاب لوصولا ىلع تدعاس حلصلا نم ةئيب تداس ةرجهلل سداسلا ماعلا يف مربملا

 لخاد ءارمألاو كولملل تاوعدلا نم ريثكلا نيملاعلل ةمحر ثوعبملا اتا هللا لوسر لسرأف .ىرخألا

 .يط ةليبق نم ةبوضغ نب نزام وه نيينامعلا نم مالسإلا لخد نم لوأ نإ لاقيو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش
 ةبيرغلا تاياورلا ىدحإ ركذتو .لئامس اهل لاقي نامع يف ةقطنم نطقت يتلا يط ةليبقل دئاق نزام ناك

 .رجان همسا ًامنص دبعي ناك مالسإلا يف هلوخد لبق ًانزام نإ ةياورلا لوقتف مالسإلا يف نزام لوخد ةصق



  

 ١ -... عضامل!و رضاحلا دامع ةيضابإ : يناثلا لصفلا

 :لوقي منصلا كلذ نطب نم اتوص عمس مايألا دحأ يفو

 رش نطبو ريخ رهظ رست عمسا نزام اي
 ربكالا هللا نيدب رضم نم يبن ثعب
 رقسرح نم ملست رجح نم أتيحن عدف

 نأ امو .هيف هلقع مكحيو هعمس اميف ركفي ذخأف ،تاَرمو تارم توصلا اذه نزام عمسو

 لمحي امع هلأسيل هايقل عراس ىتح ةينامعلا يضارألا ىلإ زاجحلا لهأ نم لجر مودقب عمس

 :ًالئاق نزام ماقف .هللا ةدابع ىلإ وعدي زاجحلا يف اثوعبم يبن نأب هيلإ راشأف .رابخأ نم

 .هب تعمس يذلا لوسرلا هنأ دب ال

 حرشو هيلإ اهجوتم هليخ بكرو .ةميركلا لوسرلا روهظب هرشب يذلا منصلا مطحو
 نكي ملف ،يبايسلا لوقي ام ىلإ انرظن ام اذإو "".كلذ رثإ نزام ملسأف "مالسإلا هل فتلا لوسرلا

 دي ىلع مالسإلا قنتعا هنكلو .ةليبقل اميعز ناك هنأل طق زاجحلا ىلإ بهذي نأ رباج ةعاطتساب

 “'" .نامع ىلإ اومدق مهؤامسأ فرعت ال ةباحص

 نبا ىلإ كلذ ربخ لصي مل نكلو .اهفانكأو لئامس يف مالسإلا رشن ىلع نزام لمع

 لوسر دي ىلع مالسإلا يف لوخدلا ىدلجلا انبا لبقو .ىدنلجلا ينبا رفيجو دبع راحص يكلم
 مل مالسإلا نأ ىرنس ىاعم نيتياورلا يف انققد ام اذإو "اة.(43١664) صاعلا نب ورمع هللا لوسر

 .رئاصبلاو بولقلاو بابلألا ةبطاخم لالخ نم ملسلاب امامت رشتنا لب ؤفيسلاب نامع يف رشتني
 “ا» .نامع اتحتف نم امه ةمكحلاو ةيادهلاف

 ملو رحبلاو ربلا يف مهتايلؤسمو مهفئاظو اودأ مالسإلا يف نوينامعلا لخد نآ دعبو

 .ماشلا دودح ىلع ةنفج لآ لاتقب ىدنلجلا نب دبع هنع هللا يضر ركب وبأ فلكف .مهناوخإ اوكرتي

 نب ناسح لقن برحلا دعبو .تباث نب ناسح اهيف كراش يتلا برحلا هذه يف دبع عرب دقو

 ركش باتك ةفيلخلا لسرأ كلذ رثإ ىلعو .ركب يبأ ةفيلخلل نامع لهأ نع ةعئار ارابخأ تباث
 نبا رمع دهع لالخ سرافو قارعلا حتف يف نوينامعلا مدقو .نامع لهأ ىلإ ايادهلا نم أريثكو

 ىري .بورحلا هذه يف ادئاق ريهز نب صوقرح ناكو .ةريبكلا تايحضتلا نم ريثكلا باطخلا
 يف توملاب رمع انديس هدده يذلا صخشلا وه صوقرح نوكي نأ نكمي ال هنأ نويضابإلا

 “ا“.قورملا ثيدح

 ًأكولم اوحبصأ دق اوناكو “'`\ااهنومكحي ىدنلج ونب ناك نامع يف مالسإل ١ روهظ دنعو
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 دقو """ .مالسإلا لبقت يف ؤكلت يأ رفيجو دبع ىدنلجلا انبا دبي ملو .ميهف نب كلام دعب

 ثنغلوسرلا ةوعد نإ "'`“ماشه نبا لوقيف .مهيلإ ةوعدلا لوصو خيرات لوح نوخرؤملا فلتخا
 ديز يبأ هلوسرب ثعب . ،هنأ ركذيف ":" يروزاليبلا امأ .ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا يف تناك

 نب ورمع نإف )922١310( يربطلا بسحو .ةرجهلل نماثلا ماعلا يف جرزخلا نم يراصنألا

 ايباجيإ ريفسلل نيينامعلا در ناكو .ةوعد بوتكمب كولملا ىلإ ثعب )4١43+66( ىمهسلا صاع

 .مالسإلا يف اولخدو

 أديز نإ لوقي يرذالبلل ىرخأ ةياور يفو .ةنسو نآرق مالسإلا مهميلعتب ديز وبأ أدب دقو

 .ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا نم رفص رهش يف ورمع ثعب نيح يف ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا يف ثعب

 ةدوع دعب ".ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا يف تناك ةوعدلا نإ يربطلاو يبوقعيلاو دعس نبا لوقيو ""

 :“':هيف لوقي نامع لهأ ىلإ بوتكمب ":" صاعلا نب ورمع لسرأ ؛مايأ ةعضبب ةنيدملا ىلإ نيبلا
 ه. ٥

 ميحرلا نمحرلا هلل مشب

 امأ .ىدهلا عبتا نم ىلع مالس .ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج ىلإ هللا دبع نب دمحم نم
 نم رذنأل ،ةفاك سانلا ىلع لوسر ينإف ءاملست املسأ ؛مالسإلا ةياعدب امكوعدأ ينإف : دعب

 اًرقت نأ امتيبأ نإو ،امكتيتلو مالسإلاب امتررقأ نإ امكنإو .نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك

 ".امككلم ىلع يتوبن رهظتو ،امكتحاسب لحت يليخو ،امكنع لئاز امككلم نإف مالسإلاب

 ناكو دبع ىلإ تيهتنا اهتمدق املف 6 نامع ىلإ تيهتنا ىتح تجرخف :صاعلا نب ورمع لوقي
 يلع مدقملا يخأ لاقف ‘كيخأ ىلإو كيلإ هللا لوسر ينإ :تلقف كقلخ امهلهسأو نيلجرلا ملحأ
 ىلإ كوعدأ :تلق ؟هيلإ انوعدت يذلا امو :يل لاق مث .كباتك أرقي ىتح هيلإ كلصوأس ‘كلملاو نسلاب

 .هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشتو ،هنود نم دبع نم دبع ام علختو .هل كيرش ال هدحو هللا

 نمؤي ملو تام :تلق ؟ةودق هيف انل نإف كوبأ عنص فيكف كموق ديس كنإ ورمع اي :لاق
 .مالسإلل هللا يناده ىتح هيأر لثم ىلع انأ تنكو ،هب قدصو ملسأ ناك هنأ تدوو .دمحمب

 نأ هتربخأو ىشاجنلا دنع تلقف ؟ىمالسإ ناك نيأ ىنلأسف .بيرق :تلق ؟هتعبت ىتمف :لاق

 . . . .ملسأ دق يشاجنلا

 .هورقأ :تلق ؟هكلمب هموق عنص فيكف :لاق

 .معن :تلق ؟نابهرلاو ةفقاسألاو :لاق

.بذكلا نم هل حضفأ لجرلا يف ةلصخ سيل هنإف ،لوقت ام ورمع اي رظنا :لاق



 هز ___ رضاملاو رضاحلا دامع ةيضابإ : عناثلا لطصقلا

 .ىلب :تلق .يشاجنلا مالسإب ملع لقره ىرأ ام :لاق مث .اننيد يف هلحتسن امو تبذك ام :تلق

 دمحمب قدصو ملسأ املف أجارخ هل جرخي يشاجنلا ناك :تلق ؟ كلذ تملع يش يأب :لاق

 كدبع عدتأ :قاين هوخأ هل لاقف سلقره كلذ غلبف ،هتيطعأ ام ادحاو امهرد ينلأس ول هللاو ال لاق
 امف ،هسفنل هراتخاو نيد يف بغري لجر :لقره لاقف ؟اثدحم انيد نيديو اجارخ كل جرخي ال

 .عنص امك تعنصل يكلمب نفلا الول هللاو ؟هب عنصأ

 .كتقدص دقل هللاو :تلق .ورمع اي لوقت ام رظنا :لاق

 ؟لوسرلا مكاهنيو هب مكرمأي يذلا ام ينربخأف :دبع لاقف

 ملظلا نع ىهنيو محرلا ةلصو ربلاب رمأيو ،هتيصعم نع ىهنيو لجو زع هللا ةعاطب رمأي :تلق
 .بيلصلاو نثولاو رجحلا ةدابع نعو رمخلا برشو انزلا نعو ،ناودعلاو

 قدصنو دمحمب نمؤن ىتح انبكرل ينعبتي يخأ ناك ول ،هيلإ وعدي يذلا اذه نسحأ ام :لاقف
 . .هعدي نأ نم هكلمب نضأ يخأ نكلو ؤهب

 .مهريقف ىلع اهرف مهينغ نم ةقدصلا ذخاف ،هموق ىلع ق هللا لوسر هكلم "ملسأ نإ هنإ :تلق

 ؟ةقدصلا امف نسح قلخل اذه نإ :لاق

 .لبإلا ىلإ تيهتنا ىتح لاومألا يف تاقدصلا نم ة هللا لوسر ضرف امب هتربخأف

 ؟هايملا درتو رجشلا ىعرت يتلا انيشاوم مئاوس نم ذخؤيأ ورمع اي :لاقف

 معن : تلقف

 .اذهب نوعيطي مهددع ةرثكو مهراد دعب يف يموق ىرأ ام هللاو :لاقف

 .يربخ لك هربخيف هيخأ ىلإ لصي وهو ىمايأ هبابب تثكمف :لاق
 تبهذف ،تلسرأف 6هوعد :لاقف ‘يعبضب هناوعأ ذخأف هيلع تلخدف اموي يناعد هنإ مث

 اموتخم باتكلا هيلإ تعفدف ‘كتجاحب ملكت :لاقف هيلإ ترظنف سلجأ ينوعي نأ اوبأف سلجأل

 هاخأ تيأر ينآ الإ هتءارق لثم هأرقف هيخأ ىلإ هعفد مث سهرخآ ىلإ ىهتنا ىتح هأرقف همتاخ ضفف

 ؟تعنص فيك شيرق نع ينربخت الأ :لاق مث ،هنم قرأ

 .فيسلاب روهقم امإو مالسإلا يف بغار امإ ،هوعبتا :تلقف
 ؟هعم نمو :لاق

 مهنأ مهايإ هللا ىده عم مهلوقعب اوفرعو ،هريغ ىلع هوراتخاو مالسإلا يف اوبغر دق سانلا :تلق

 كتطوي هعبتتو مويلا ملست مل تنأ نإو ،ةجرحلا هذه يف كريغ يقب ادحأ ملعأ امف ،لالض يف اوناك
 .لاجرلاو ليخلا كيلع لخدت الو كموق ىلع كلمعتسيو "ملست ملسأف ،كءارضخ ديبيو ليخلا
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 .ادغ ىلإ عجراو اذه يمري ينعد :لاق

 .هكلمب نضي مل نإ ملسي نأ وجرأل ينإ ءورمع اي :لاقف هيخأ ىلإ تعجرف

 هيلإ لصأ مل ينأ هتربخأف هيخأ ىلإ تفرصناف يل نذأي نأ ىبأف هيلإ تيتأ دغلا ناك اذإ ىتح

 يف ام الجر تكلم نإ برعلا فعضأ انأ اذإف هيلإ ينتوعد اميف تركف ينإ :لاقف .هيلإ ينلصوأف

 .ىقال نم لاتقك سيل الاتق تفلأ هليخ تغلب نإو ،انهه هليخ غلبي ال وهو يدي

 هيلع رهظ دق اميف نحن ام :لاقف هوخأ هب الخ ،يليحرب نقيأ املف .ادغ رداغم ينإف :تلق

 :هل تلق هيلإ تلصو املف .اددجم هيلإ يناعد مث هباجأ دق هيلإ لسرأ نم لكو

 .هدبعت نأ ىلوأ ادرف كقلخ يذلا هللا .هللا نع اديعب تسل كنإف انع اديعب تنك نإ !يديرج اي

 كاتأ دقل رظنا .كييحي مث كتيميف ىلوألا كتريس كديعيسو .اتيم تنك ذإ كايحأ هنأ اديج ملعاو

 هاوه عبتا نمو هعبت ةرخآلا ةأفاكم دارأ نمف .ةرخآلاو ايندلا ةداعس كل نمضي نيدب هللا لوسر

 تئش نإ ؛راتخت ميف رح نآلا دعب تنأ ؟رشبلا هب يتأي ام هبشي له !اديج ركفو رظنا مث .هك

 .تدعو ام رظتناو هب هبأت ال تئش نإو ©تعمس امب لبقا

 يفأسو .هيهاون بنتجيو هرماوأ عبتي نم لوأ ننوكأل هللاوو ؤهللا لوسر ىلإ تيده دقل :لاقف

 .هللا لوسر هنأ دهشأ ينإو .دعولاب

 لكب ةوعدلا اوبل دقو .كانه نيدوجوملا برعلا اوعدو .مالسإلا نيد هوخأو رفيج لبق اذكهو

 اهتيطعأو مهئاينغأ نم ةاكزلا تذخأف "مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو ينيب ايلخو .بح

 .""اتفتلا هللا لوسر ةافو ربخ ينءاج ىتح نامع لهأ دنع تيقبو .مهئارقفل

 نامع ىلإ ةيضابإلا لوخد - 3
 ريشي يناتسرهشلاف .نامع ىلإ ةيضابإلا لوخد عوضوم يف ةفلتخم رظن تاهجو نيثحابلل

 ىلإ ةيضابإلا اولخدأ نم مه ناورهنلا برح دعب مهتايح ىلع اظافح رارفلاب اوذال نيذلا نأ ىلإ

 ناورهنلا ةكرعم يف توملا نم اوجن ةرشع لصأ نم نينثا نإ تاياورلا ىدحإ لوقت "" .نامع
 قرفلا بتك لواحت ماع لكشبو .هيف (ةمكحملا ركف) يجراخلا ركفلا ارشنو نامع ىلإ ارف دق

 ىلع ناورهنلا ةكرعم نم نيجانلا ةرشعلا ميسقت لالخ نم قطانملا ىلع جراوخلا عيزوت حاضيإ

 نب هللا دبع نأ ىملاسلا ىري امنيب .ىقطنم ريغ رمأ انل ةبسنلاب اذهو "نينثا نينثا قطانملا كلت

 ‘ة .نامع ىلإ ةيضابإلا بلج نم وه ضاب
 نم ًادحاو ناكو “ث" .ةيضابالا ةمئأ لوأ (683-64١684ر ةيدأ نب سادرم لالب وبأ ربتعي,

 ج

۔ ۔.



 ٦ . _ يضاملاو رضاحلا دامع ةيضابإ : يناثلا لطغنا

 .ميكحتلا اوضفر نيذلاو يلع انديس نيب تعقو يتلا ناورهنلا ةكرعم نم ةاجنلا اوعاطتسا "" ةلق

 .كانه اهميظنت لالخ نم هتكرح رشنب أدبو ،ةرصبلا يف هيديؤم سادرم لالب وبأ عمج دقو :

 سانأ مهب قحتلا كلذ دعبو ".مهسفنأب فيرعتلل ةوعدلا لهأ حلطصم مادختساب اوأدبو :

 مهأ نم ناك ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ و .ميمت ةليبق نم ضابإ نب هللا دبع مهنم ناك ،نورخآ

 .ةكرحلاب تقحتلا يتلا تايصخشلا

 اوناك نيذلا نويضابإلا أدب دقف .نامع ىلإ تلصو ىتح ةفلتخم لحارمب ةيضابإلا ترمو
 ربتعت يتلا ةكرعملا هذه .ناورهنلا ةكرعم دعب مهتيوه بسكب ةمكحملا لخاد ةلقتسم ريغ ةقرف

 اهدعب قرفلا ضعب تأجتلا نيح يفو .برحلا دعب اهنع تردص يتلا قرفلاو ةمكحملا ءالبرك
 يف اورقتساو الدتعم اقيرط هلوح نمو لالب وبأ راتخا ،تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألاك فنعلا ىلإ

 يبأب ديز نب رباج ةقالع ةصاخ ،ةلحرملا هذه ىلع فاك لكشب ءوضلا طيلست متي ملو .ةرصبلا

 .دحاو يأر ىلع هيف اوعمجي ملو سلماك لكشب هحيضوت نويضابإلا عطتسي مل يذلا رمألا ،لالب

 نأ ىلإ ريشت نامع ىلإ ىلوألا ةرملل ةيضابإلا ةقرف لوخدب ةقلعتملا ءارآلا دحأ نأ امك

 ىلإ أجتلاو ،يفقثلا فسوي نب جاجحلا نم رف ةيرفصلا ةقرفلل عباتلا ناطح نب نارمع رعاشلا

 مهراوج ىلإ ءاج نيحو .دعب نارمع نوفرعي تقولا كلذ يف اونوكي ملو .دزأ ةليبق نم نيينامعلا
 "" .هلئاضف نع نوثدحتيو هراكفأ نوركذيو 6لئاو يبأ توم ىلع نوكبي مهدجو

 يفوت سادرم نأ رابتعالا نيعب انذخأ اذإو ".لئاوألا اهتمئأ دحأ لالب ابأ ربتعت ةيضابإلاف
 اونبت دق اوناك نيينامعلا نأب لوقلا نكمي تامولعملا هذه ءوض يف هنإف )683١64-684(. خيراتب

 .اهيف تلصح يتلا تاقاقشنالا لبق ىتح لالب يبأ صخشب ةلثمتملا ةلدتعملا ةمكحملا راكفأ

 نع نامع ىلإ يضابإلا ركفلا لاخدإ ىلإ اريشم رخأتم خيرات ىلإ مهضعب بهذي نيح يف
 قارعلا يلاو دهع يف نامع ىلإ تلصو ةيضابإلا راكفألا نإف مهيأر بسحو .ديز نب رباج قيرط
 أجل جاجحلا هسرامي يذلا ملظلا داز امدنعو )75-694١95-714(. يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 رباج ةقالع فشتكا دق يلاولا نوكي نأ لمتحملا نمو .يرسلا ميظنتلا قيرط ىلإ نويضابإلا

 مهعانقإ عاطتساو هراكفأ هتليبق ءانبأل حرشي رباج ذخأ كانهو .نامع ىلإ هافنف ةيضابإلاب

 ““ .ءانع نود ةيضابإلا راكفألاب

 نامع ىلإ ةيضابإلا ةكرحلا لاصيإ يف مهألا رودلا بعل ديز نب رباج نأب لوقلا نكميو
 ةرصبلا لوبق نم مغرلا ىلعو .نييضابإلل مألا نطولا نامع لعج يلاتلابو ،دزأ ةليبق ةطاسوب

 كش ال كلذ يف ديز نب رباج رودو .اهل مألا نطولا ربتعت نامع نإف ةيضابإلا ةأشنل ناكمك



 ح,داحم ذم ةيضابإلا سس
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 رظني ديز نب رباج ناك يتلا ،ةيضابإلا راكفأل نيينامعلا ينبت ةعرس بلاط يدهم وزعيو .ريبك

 :بابسأ ةثالث ىلإ .اهل
 .لدتعم ركفب نيينامعلا ىلإ )١93\712( ديز نب رباج يجم .أ

 "‘“دزأ ةليبق نم مهمظعم نوينامعلاف ،نيينامعلاو ديز نب رباج نيب ةليبقلا طبار .ب

 كلذك 6 ` .ايدزأ ناك ديز نب رباجو

 لبق نامع ىلع ددرتي ناكو ،ةرصبلا ىلإ يتأي نأ لبق نامع نم يح يف نكسي ديز نبا ناك .ت

 . .مهتاهجوتو مهتادقتعم اديج فرعيو .مهديلاقتو مهتاداعب املاع ناك هنأ يأ .ىفنملا

 عوضوم يف لالب يبأو ديز نب رباج نيب ةقالعلا جتنتسن نأ نكمي اقباس هاندروأ اممو .ث

 هراكفأب فورعم لالب ابأ نأ مغر .فاك لكشب ةفورعم تسيل ةيضابإلا ةقرف سيسأت

 ىلع بناجلا اذهب رثأ دقو .ةيلاعلا ةينيدلاو ةيقالخألا هتافصبو ةمكحملا لخاد ةلدتعملا

 نكي مل نإ ايئزج ةيضابالا لادتعا نوكي دقو .ديز نب رباج مهيف امب سانلا نم هلوح نم

 .افلتخم ودبي ديز نب رباج عضو نكلو .اذه هفقوم ةجيتن ايلك

 حدم ىلع زاحو .رمع نباو سابع نب هللا دبع لاثمأ نم لاجرل اذيملت رباج ناك دقل

 سانلا هدصقي املاع هنوك ببسبو .يرصبلا نسحلا لاثمأ نم رصعلا كلذ ىف ءالجألا ءاملعلا

 .ثيدحلا ملع يف رفاو ظح اذ املاع ناكو ".هقفلا يف ةقومرملا ،هتناكم ببسب ىوتفلا بلطل

 ديز نب رباج ناك يلاتلابو .هنع اهاور يتلا ثيداحألا نم هحيحص بيبح نب عيبرلا فنص دقو

 .ام ةقرفل يدقعلا هجولا ةغايصل هلهؤت يتلا تافصلا لكب يظح دق

 لالب وبأ نوك دقل معن .ةقرفلا سسؤم هنأب نيدقتعم ،قئاقحلا هذه نم نويضابإلا قلطنيو

 هذه ليم نود لالب توم دعب ضابإ نب هللا دبع لاح امك .ةديؤم ةعومجم ةاون ناورهنلا برح دعب

 هلهؤت يتلا ةيفلخلاب ىظحي ناك (93 ماع يفوت) ديز نب رباج نكلو .قرزألا نب ! عفان ىلإ ةعومجملا

 ىلإ ةيضابإلا لقن يذلا صخشلا نأب لوقلا نكمي كلذل .ةقرفلل يسايسلاو يملعلا هجولا ةغايصل

 .ديز نب رباج وه ،اهسيسأت متي نأ لبق اهلكشبو يسايسو ينيد ركفك يأ ،ةقرفك نامع

 .يضابإلا ركفلل نيينامعلا ىنبت تلهس نامعو ديز نب رباج نيب ةقالعلا نأ افنآ امركذ

 يتلا ةيسايسلاو ةيراجتلا تاقالعلاف .نامعب ةقيثولا ةرصبلا ةقالع وهو رخآ يفاضإ ببس كانهو

 لضفنس .نامعو ةيضابإلا نيب ةقالعلا تززع (نامعو ةرصبلا) نيدلبلا نيب تاونس لبق تأدب
 :ةيلاوملا رصانعلا لالخ نم رمألا يف



 يضاملاو رضاحلا دامع ةيضابإ : يناتلا لصقنا

 :نامع ىلإ ةيضابإلا لوخد تلهس يتلا بابسألا -أ

 :يلبقلا ماظنلا - 1

 نم ماع لكشب نييدزألا نأ فورعملا نم .ةينامع ةرصبلا نطقت يتلا دزأ ةليبق روذج

 رثكألا تناك اهنأ الإ ةرصبلا يف دزأ ةليبق ريغ لئابق ةدع دوجو نم مغرلا ىلع ".ةيضابإلا عابتأ
 سيئر ربتعي يذلا بلهملا ىلإ ةبسن "بلهملا ةرصب" بقل ةرصبلا ىلع قلطي ناك دقو .اددع

 ىتح .اهتيويح يف ةرمتسم ةرصبلا يف مهئابرقأو نيينامعلا نييدزألا نيب ةقالعلا تناكو .نييدزألا

 :لوقي نيفرطلا نيب ةقالعلا سكعي برعلا دنع لوق دجوي هنإ

 "نامع يف اهضيب عضتو ،ةرصبلا يف حاترتو ،ةنيدملا نم اهتلحر رويطلا دبت"

 ةريسم يف اورثأ نيينامع كانه نإ لب ،ًاينامع هنوكل ديز نب رباج راكفأ نوينامعلا لبق دقو

 مامضو ،كامسلا رفعجو ،ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ مهنم .ديز نب رباج ريغ يضابإلا بهذملا
 .يئاطلا بيجن دودوم وبأو ،ناهدلا حلاص حون وبأو (170\786) بيبح نب عيبرلاو ‘بئاسلا نب

 .ربنق نايفس وبأو ،ىيحي نب لضفو راتخملا ةزمح وبأو ،ةبقع نب جلبو ؤبدنج نب لضفو

 :يسايسلا ماظنلا .2

 نايحألا نم ريثك يف اتعقو نيتنيدملا نيتاه نأ ىرنس ،ةرصبلاو نامع ىلإ انرظن ام اذإ

 .افلتخم ًادلب اهنوك نم مغرلا ىلعو .ةدحوملا ةكرحلا ةداع اهبسكأ امم .يلاولا سفن ةرمإ تحت

 ةفاضإلاب .ةرصبلا يف اهينطاوم حلاص يف ةيراجتلا اهتاردقو اهناكس ةفاثك مدختست نامع تناك

 نزحت تناك ةرصبلا يف ةدعقلا دض تسروم يتلاو محرت ال يتلا ةديدشلا ةيومألا ةسايسلا نأ ىلإ

 يدزألا ناك دقو .ةيومألا ةسايسلا دض دحاو قدنخ يف مهطارخنال ىدأ رمألا اذهو .نيينامعلا

 لكشي ناك اذه تاقالعلا جذومنف نذإ .نامع ىلإ رفي ةرصبلا يف ةلودلا عم ةلكشم شيعي يذلا

 .نيتنيدملا نيب ايح ايسايس اطبار

 ىتلا ةمزاحلا ةيئاقولا ةسايسلا نم ء(ةلدتعملا ةدعقلا) نيملسملا ةعامج تررضت دقل

 سانلاب ةبوقعلا قاحلإ يف ددرتي دايز نب هللا دبع نكي ملو "مهموصخ هاجت ةيمأ ينب ةالو اهجهتنا
 سانلا يديأ عطقي ناك دقو ".كشلا يعادب ىتح لب عطاقلا ليلدلا ىلإ رقتفي رمألا ناك ولو

 دحأ لتقي نأ طرشب مهنم دحاولا نع جرفي مث لالب يبأ باحصأ نجسيو ،عراشلا يف اهيقليو

 ساسحإ نوكت يف ًاببس هيخأ لتقم رثإ ةرصبلل لالب يبأ كرت ةرورض تناك دقو .هباحصأ
 ةسايس ةلحرم ءدب ىلإ تدأ ةيلاتتملا تاطوغضلا هذه .مهئابرقأ هاجت نيينامعلا ىدل برقلا
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 ةيراجتلا تاقالعلا .3

 يف كلذ ةيضابإلا ةقرف تلغتسا دقو .ةراجتلاب مهلاغتشا نيينامعلا نع فورعملا نم

 ةرصبلا جراخ متت تناك يتلا ةيراجتلا تايلاعفلا هذه .نامتكلا ةلحرم يف ةصاخو :اهراكفأ رشن

 .ةرصبلا جراخ نكامأ يف مهبهذم رشنو ةالولا تاطوغض نم صلختلا نيبضايإلل نمؤت تناك

 يف اصوصخو ضعبلا امهضعبل ةبسنلاب ادج ناتمهم نامعو ةرصبلا تناك راطإلا اذه يفو
 .ةفلتخم نكامأ يف بهذملا رشنو ةيراجتلا تاقالعلا ةيرارمتسا عوضوم

 دقف .نيتنيدملا نيتاه ىلع رورملاب نومتهي برغلاو قرشلا نم نومداقلا راجتلا ناكو

 قرشلا ىلإ ةيراجتلا عئاضبلا لقنو يرحبلا لقنلا يف نيتلقتسم نيتدلب نامعو ةرصبلا تناك

 ةحوتفملا نامع ةباوبف ةرصبلا امأ قرشلا ىلع ةحوتفملا ةرصبلا ةباوب نامع تناك دقف .ىصقألا

 رمألا اذه .برعلا قيضم ىلع نيمهم نييراجت نيزكرم تناك امك .ابوروأو قارعلاو ماشلا ىلع

 ةيوقت بناج ىلإ دنهلا ىتح ايقيرفأ نم ةدتمم ةعساو عاقب يف ةيضابإلا ةقرفلا رشن نيمأت ىلإ ىدأ
 لاقتنا نمضت تناك ةرمتسملا ةيراجتلا تاقالعلا هذهف هيلعو .نامعو ةرصبلا نيب تاقالعلا

 .نامع ىلإ ةرصبلا نم عيرس لكشب ةيضابإلا راكفألا

 :ةيضابإلا راكفألا قاستا .4

 يمالسإلا ملاعلا يف نكامألا نم ريثك يف ةيضابإلا ةقرف راكفأ راشتنا ةعرس ريسفت نكمي

 .اهراشتنا بابسأ ةمدقم ىف اذه ىتأيو .ةعنقم ةعيبطل راكفألا هذه لمحب ةرصبلا اهسأر ىلعو

 ةيضابإلا نأ نوري مهلعجت يتلا ةجردلاب ةيتاذلا ةقثلاب نوعتمتي نييضابإلا نإف اقباس انركذت امكو
 ةنسلاو باتكلا ىلإ ةدنتسملا ءارآلا تدجو ىلاتلابو .امامت مالسإلا قباطت ةيركفلا ةيحانلا نم

 .ةريصق ةدم لالخ نكامألا نم اهريغو نامع ىف ًألوبق
 :ةيجيورتلا ةطشنألا .5

 ىلوت يذلا )762١145(« ةميرك نب ملسم ةديبع وبأ هسسأ يذلا "ملعلا ةلمح" ميظنت ناك

 راكفألا خيسرت يف ًاعجان ،ةيضابإلا ةكرحلا رذجت يف ًاببس ناكو ءاثعشلا يبأ دعب ةمامإلا ةفيظو

 نميلا ىلإ اهلقن لب ‘نامع يف ةيضابإلا راكفأ رشنب ميظنتلا اذه فتكي ملو .نامع يف ةيضابإلا
 “ .سانلا نم ددع ربكأ ىلإ بهذملا رشن نيمأتل ةيلبقلا اوبنجت دقو “““ .ايقيرفأ لامشو ناسارخو

 نامع نم ةيضابإلا ةمئأ لئاوأ نوك .6

دعبو ".نامع ىلإ ةرصبلا نم يفنو هراكفأ رشن نم جاجحلا لبق نم ديز نب رباج عنم
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 نبا ريدقتب ىظحي هتلعج يتلا ةجردلاب ةنسلاو نآرقلا ىلع ىبرت املاع ناكو ةرصبلا ىلإ داع كلذ

 رقتساو ٠ .نامع يف هراكفأ رشن يف حجنو ةزيجو ةرتف يف سانلا عنقي نأ عاطتسا دقو ،سابع

 ليبس يف هتوم ىتح هسفن رذن دقو .نامع يف ةيضابإلا ءاملع نم ليحرلا نبا بوبحم نايفس وبأ

 نب ىدنلجلا نوينامعلا راتخاو نامع يف أيوق يضابإلا بهذملا حبصأ " .ةيضابإلا راكفأ رشن
 روصنملا دهع يف ةيسابعلا ةلودلا نع لالقتسالاب اوبلاطو ،مهل ةفيلخ يدزألا رفيج نب دوعسم

 ةلودلا نم اءزج تيقبو .نامع ىلإ اهشويج ةيسابعلا ةلودلا تلسرأ ةريخألا هذه .حافسلاو

 .ةيرجه 177 ماع ىتح ةيسابعلا

 تراتخاو ةيسابعلا ةلودلا نع اهلالقتسا بورحب نامع تأدب ةيرجه 179 ماع يفو

 .يصورخلا بعك نب ثراولا تراتخا كلذ دعبو .يدزألا نافع يبأ نب دمحم رمألا ئداب يف

 كلام نب تلصلاو ‘يدمحيلا رفيج نب ىنهملاو ‘ديمح نب كلملا دبعو ،هللا دبع نب ناسغو

 دبع نب ديعسو ‘يصورخلا ميمت نب مازعو يصورخلا يدمحيلا رظنلا نب دشارو يصورخلا
 نب دشارو ،يلع نب دمحمو ،ناذاش نب ليلخلاو ،ديلو نب دشارو ؤبوبحم نب دمحم نب هلل

 """ .يلاوتلا ىلع ديلو نب دشار نب رماعو ،ديعس

 ةرصاعملا ةلودلا موهفم يضابإلا بهذملاب فرعي يذلا يدقعلا هاجتالا اذه سسأ

 يسايسلا هدوجو ةيرارمتسا ىلع ظافحلا يف حجن دقو ةيرجه 132 ماع ةيمسرلا اهتادقتعمو

 دمتعي نامع يف نييضابإللا دنع مكحلا ماظن نألو .اذه انموي ىتحو تقولا كلذ ذنم يفاقثلاو

 تاقوألا فلتخم يف مكحلا ىلع تالئاعلا فلتخم نم ةمئألا نم ريثكلا رطيس دقف ،ةمامإلا ىلع

 يف مهفئاظو ىلع اوظفاحي نأ اوعاطتسا مهل ةهجوملا تاماهتالا نم مغرلا ىلعو .خيراتلا نم

 "ة" .ةيسايسلاو ةينيدلا لئاسملا





  
 : ثلاثلا لصفلا

 يضابإلا يدقسلا ركفلا
 ةيدقعلا راكفألا .1

 الإ "‘ة؛ةنيدملا ىلإ ةكم نم يلوسرلا ةرجه نم ماع ةئم دعب رهظ مالكلا ملع نأ مغر

 راكفألا دوجو نإ .مهتايح يف ًامهم اناكم لتحتو نيملسملا هجاوت تناك هب ةقلعتملا لئاسملا ذأ

 اذلو .ةلقتسم ةقرف يأ لعجي يذلا مهألا طرشلا وه ىرخألا قرفلا نع ةفلتخملا ةينيدلاو ةيسايسلا

 “©ة×ةايحلا تالاجم لك يف ةكرحملا ةوقلا يه ةديقعلا نأ ةيادبلا نم اوكردأ مهنأب نويضابإلا لوقي

 ةلزتعملا ركذت نيح هنأ امكو "ة .ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا قفو مهتديقع ءانب اوسسأ مهنأو

 8١ .ةعستلا اهسسأ نهذلا ىلإ ردابتي ةيضابإلا ركذت نيح هنإف سسأ ةسمخ نهذلا ىلإ ردابتت

 ثدح مماع لكشب نيملسملا فالتخا روحم نأ دجنس .مالكلا ملع خيرات ىلإ رظنلابو

 لادجوُ تالاقملا بتك ىلع تاعوضوملا هذه تسكعنا دقو ة ٠. ةعستلا سسألا هذه لوح

 .دعب اميف اهل سسأك ةيضابإلا اهتنبتو نيملكتملا
 حرشو ائطاخ افيرعت مهل نييضابإلا ريغ فيرعت نم ريثكو امئاد نويضابإلا وكشي

 تمدق يتلا تالاقملا بتك لبق نم اوملظ مهنأ نودؤي حاتت ةصرف لك يفو ،ةيدقعلا عيضاوملا

 مغر جراوخلا ةلماعم مهتلماعم نم نوكشيو "ةيضابإلا ةديقع عوضوم يف ةئطاخ تامولعم
"ة".مهيلإ ةئيسلا جراوخلا تاسرامم ةبسن نمو "مهنع سانلا دعبأ مهنإ نولوقي هنأ



 ح.داصم ذم ةيضابإلا ح

 تمسقو ‘ةيسايسلاو ةينيدلا ا عيضاوملا يف ذ نييضابإلا ةيضابإلا ريغ رداصملا تملظ دقلو

 عرف لك ىلع تنيع مث ،عورف ىلإ ة ةقرف لك تمسق مث ةقرف نم رثكأ ىلإ ةيضابالا تالاقملا بتك

 هذه نأ رمألا ة هقيقح امنيب .يمالسإلا نيدلا نم ةرورضلاب مهجرخت : لاوقأ مهيلإ تبسنو . .امامإ

 نوديعب مه كلذ نم سكعلا ىلع لب ةيضابالا يف ةميق ىأ مهل سيل نوروكذملا ةمئألاو قرفلا

 :يه ليصأت نود ةيضابإلا ىلإ ةدنسملا قرفلاف ":.ةيضابإلاب ةامسملا قرفلاو اهنع

 " ةيصفحلا .1

 "ة ةيثراحلا .2

 """ ةيديزيلا .3

 :يلي امك اهنم لينلا فدهب ةيضابإلا ىلإ تدنسأ يتلا لاوقألا نودرسيو

 وهف (رانلاو ةنجلاو هلسرر هنود ام ركنأو هللا فرع نمف .هللا ةفرعم ناميإلاو كرشلا نيب" ٠

 "" .كرشلا نم ءيرب رفاك
 (هتعيرشب ملعي مل ولو) هنيد عبتي مل نإو : الكنتلال وسرلا ة هوبنب باتكلا لهأ نم دحأ دهش اذإ .

 '؛ .نمؤم وهف
 .اباتك هيلع لزنيو مجعلا نم ة هللا ثعبيس ٠
 » .ربقلا باذعو مجرلاو عامجإلا ةيضابإلا ركنت ٠

 امو اذه ىلع ةلثمآلا نم ريثكلا دجيس دئاقعلا عيضاوم ىلع علطملا نإ نويضابإلا لوقي

 هللا اوركنأ ءالؤه نأل .كرشلاب رومألا هذهب لوقي نم نويضابإلا مهتيو .تالاقملا بتك يف ههباش

 ردصملا هربتعت لب عامجإلا ركنت ال ةيضابإلا نأ امك ".ةرورضلاب نيدلا نم مولعملاب اوبذكو

 .ربقلا باذعو مجرلاو عامجإلل ةيضابإلا راكنإ نم تالاقملا هيعدت ام فالخب ،عيرشتلل ثلاثلا
 نأب نورقيو ،اضيأ ًاخوسنم سيلو .ةيلمعلاو !و ةيلوقلا ةنسلا يف تباث هنأل "مجرلا ركنت ال يهو

 نولحتسي" :مهنأ ةيضابإلا قحب ليق دقو ".اضيأ ةنسلا يف ناتباث نيكلملا لاؤسو ربقلا باذع

 مهيفلاخم مد كفس نوريو ‘كلذ ريغ نولحي الو ،ةمينغك عردلاو حالسلاك نيملسملا تاكلتمم

 ."لالح نلعلا يفو امارح رسلا يف

 نزي نمو ،نولتقيي اوبوتي مل نإو ،ةبوتلا ليوأتلاو نآرقلا عيضاوم يف نيفلاخملا ىلع بجوتو
 نولحتسي ال نييضابإلا نأ ةقيقحلا لصأ امنيب .لتقي بتي مل نإف باتتسي مث دحلا هيلع مقُي قرسي وأ

 .ناباتتسي ةعدبلا بحاصو ةريبكلا بكترم نأ نوريو ملسلا يف الو برحلا يف ال نيملسملا تاكلتمم
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 ثة".أدبأ زئاج ريغف لتقلا امأ نيملسملا ىلع قبطملا مكحلا امهيلع قبطي ابوتي مل نإف

 ضرعنس ءةيدمقعلاو ةيسايسلا مهراكفأ صوصخب نييضابإلا ىواكش صيخلت دعبو

 :مالكلل ةسيئرلا عيضاوملا اهرابتعا نكمي يتلا ةيضابإلا راكفألل

 ناميإلا .أ

 ناميإلا فيرعت - 1
 ةقالع ىوتسم ددحت ةفلتخم تايمست صاخشألا ىلإ بسنت ناميإلا ةمظنأ لك يف

 .يقتو 6ملسمو ،نمؤم :تاحلطصم لدت يمالسإلا نيدلا يف ًالثمف ©يناميإلا ماظنلاب صخشلا
 .رفاكو ‘كرشم :تاحلطصم لدت نيح يف ،نيدلاو صخشلا نيب ةقالعلل يباجيإلا ىوتسملا ىلع

 نوري مهنأل ؛ءامسألل ةريبك ةيمهأ نويضابإلا يلويو ".ةقالعلل يبلسلا ىوتسملا ىلع ،قسافو

 يتلا لاعفألاو لاوقألا ىلع ءانب دابعلا ىلع قلطي يذلا مسالاو .ماكحألاب ةقيثو ةقالع اهل نأ

 1 ".مهنع ردصت

 ناميإلا ةيهام عيضاوم لوح اريبك الدج دجن .يمالسإلا ركفلا خيرات ىلإ رظنن نيحو

 عوضوم يف نيملسملا نيب ريثأ لدج لوأ طبتريو """.ىرخألا مالكلا عيضاوم يف لاحلا وه امك

 مهموصخ هاجت جراوخلا هادبأ يذلا فقوملاب اهريغو رئابكلاو قافنلاو رفكلاو قسفلاو ناميإلا

 دارفأ نيب ريفكتلا ةلكشم ةدالو ةصاخو “ة".(656-657\37١) نيفصو )١36\656( لمجلا ةعقوم دعب

 رعسم لتق ركذي ام اريثكو "".ًارفاك هفلاخي نم لك ربتعي يذلا ىجراخلا ركفلا لالخ نم .ةمألا
 "".كلذ ىلع لاثمك لماح يهو هجوزو (37\657-658) ترأل ا نب بابخلل هباحصأو يكدفلا

 نم "ةيضابإلل" يلاتلابو ةمكحملل ناميإلا سسأ مهف نييضابإلا ريغ نم نوفلؤملا لواحيو

 نأ ال إ ،هئدبم يف حيحص جهنملا اذه نأ عمو .هدعب امو ميكحتلا رارق نم مهفقوم ةسارد لالخ

 لكشب ايعوضوم سيل ميكحتلا ةلأسم يف اهنع ةقثبنملا قرفلاو ةمكحملل ةيناميإلا ميهافملا رصح
 ةمكحملا ىلإ ريفكتلا ةكرح ةبسن ةركف نإف ددصلا اذه ىفو .ةيخيراتلاو ةيليلحتلا ةيحانلا نم فاك

 لبق ام ةلحرم وأ ةدرلا ثادحأ ةقدب انسرد اذإ هنأل .اماع الوبق ىقلت تناك نإو ىتح ةقيقد تسيل

 .مهئاطخأ ببسب ضعبلا مهضعب نورتكي اوناك سانلا نأ دجن اننإف نامثع انديس لتقم

 يتلا ةعساولا ريفكتلا ةكرح بيست وه دهشملا ةمدقم يف ةمكحملا لعج يذلا رمألاو
 ادوجوم ريفكتلا عوضوم ناك دقف .يمالسإلا عمتجملا يف ةريبك ةلبلب يف ةمكحملا ىلإ تدنسأ

 ةيلدج هلخاد يف يوأي نامثع لتق ناك الثمف .اهدعبو ميكحتلا ةعقاو لبق يدرفلا ىوتسملا ىلع
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 رامع نع تاياورلا ضعب لقنت "ة" .ةيسايس ةميرج هنوك ىلإ ةفاضإلاب لمعلاو ناميإلا ةلأسم

 ةفيلخلا ناميإ ىلع مكحلا افنآ انيأر امك ."هانلتق نيح ارفاك نامثع ناك " هلوق (636-657ا37)

 .هلاعفأ نم اقالطنا

 ربق راز ،ءالبرك ىلإ باهذلا ىلع نيسحلا انديس مزع نيحف ؛رخآ الاثم يطعن نأ نكميو

 ينم نوديري مهنإ .ينع امغر كقرافأ ينإ :ةثهللا لوسر اي" :لاقو ةنيدملا كرتي نأ لبق هللا لوسر

 لعفأ مل نإو رفكلا يف تعقو لعفأ نإف .يصاعملا فرتقيو رمخلا برشي يذلا ًاديزي عيابأ نأ

 مامإلا ةعيب زاوج مدع ىري - جراوخلاب ةقالع هل سيل يذلاو - نيسحلا انديس نإ "َ“"...ينولتق

 .ارفك هتعيب ربتعيو يصاعلا

 ردصم ناميإلا :يلي ام رصان يضابإلا فلؤملا لوقي ،ناميإلل يوغللا ىنعملاب قلعتي اميفو

 لوقي ام ينبتو ،لوقي ام لوبقو "“لوقي اميف صخش قيدصت هانعمو نمآ رذج نم لاعفإ نزو ىلع

 “‘>.كشلل الاجم عدي ال لكشب قلطملا ناميإلاو ،كلذ لباقم نامألا ءاطعإو بلقلا ةنينأمطب

 أيوغل ناميإلا ىنعم :الئاق ناميإلل يعرشلاو يوغللا ىنعملا يلوعملا نيبي اميف
 !يعرشلا ىنعملا امأ """ .انقدصمب تسل يأ "انل نمؤمب تنأ امو" ةيآلا يف درو امك قيدصتلا

 لمعلاب دصقي الو .لمعو "رارقإ" لوق هبحاصي ميلس قيدصت وهف ناميإلل يحالطصالا
 مكحل لماكلا ميلستلا نود نوكت ةدابع يأ نإ يأ """ .هلل لماكلا ميلستلا لب اهتاذب تادابعلا

 .ىنعم تاذ تسيل يهف هللا

 هلاوقأو هرارقإ يف لجرلا قدص وه ناميإلا" ةيضابإلا ءاملع دحأ بويأ وبأ لوقيو
 ةعاط لمشي ىنعم لمحتل تعضو ميهافم ناميإلاو نيدلاو مالسإلاف ""“"هلعفس اميف ةقلعتملا

 :يه رومأ ةعبرأ ناميإلا دعاوق حلطصم نم نويضابإلا مهفيو ".ةيهلإلا دعاوقلا قيبطتو هللا
 ال امك .ةعبرألا ناكرألا هذهب الإ احيحص مالسإلا نوكي الو ““!.عرولاو ،ةينلاو سلمعلاو ،ملعلا

 ءهلوسرو هللا دبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأب رقي نأ لوقلاو لمعلاو لوقلا نيب قيرفتلا زوجي

 لمعلا اًمأ .تانئاكلا ريخو نيبنلا متاخ هلعجو نايدألا ةفاك ىلع هلضفو قحلا هنيدب هللا هلسرأ

 .تاهبشلا يف عوقولا بنجتو ‘تامرحملا لك نع ءاهتنالاو مالسإلا ناكرأ عيمج ءادأ وهف

 ام لك ءادأ وهف ““” .ةيلمعلا تافرصتلا لمشي ناميإلل يعرشلا ىنعملا نإف ،ةيضابإلل ًاقبط

 وه اذه لكو "مالسإلا وه اذهو ©نيدلا وه اذه .هنع مهاهن ام لك نع عانتمالاو هدابع هب هللا رمأ

 .لمعلا هب دوصقملاو اقلطم ناميإلا لعج لب.أطخ ناميإلاب هدحو هللا ديحوت ةيمستو .ناميإلا



 ٢: 7 يضابإلا يدقعلا ركفلا : ثلاثلا لصغلا

 ىنعملل نامادختسا كانه يأ ` “.ةميركلا تايآلاو ٠ ` ليربج انديس ثيدح يف ايلج رهظي اذهو

 :ناميإلل يحالطصالا/يعرشلا

 هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا يأ ،ناكرألاب قيدصتلا وهو ،ليربج ثيدح يف ءاج ام .1

 .(هللا دنع نم هرشو هريخ نأ) ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو

 لمعلا ىلع ةلالدلل مدختسي ناميإلا نأ يأ .لمعلاو لوقلا يف ةماقتسالا وه ناميإلا .2

 “©“ .حيحصلا لوقلاو ةميلسلا ةديقعلا هبحاصت يذلا

 الو اهنع يهن يتلا تامرحملا بنجتتي ال يذلا صخشلا ةيمست" نأ نويضابإلا ىريو

 ."لطاب نمؤملاب اهب رمأ يتلا ضئارفلا يدؤي
 كانهف .لمعلاو لوقلا يوحي ثيحب ناميإلا ةيلومش عوضوم يف ةديحو ةيضابإلا ربتعت ال

 .يرعشألا اهمدق يتلا تامولعملا بسحف ".نأشلا اذه يف ةيضابإلا هارت ام قفاوب ىرخأ قرف

 وأ ضئارفلا ءاوس تاعاطلا نأ ىري اهضعب .قرف تس ىلإ ناميإلا عوضوم يف ةلزتعملا مسقنت

 مأ ضرفلا ءاوس" لوقيف ةلثامم ةبراقمب عوضوملا يتاوفلا ماشه لوانتيو .ناميإلا نم لفاونلا
 نيمسق ىلإ ناميإلا مسقي كلذ دعب مث "(ناميإلا موهفم يف لخدت) ناميإ تاعاطلا لكف ةلفانلا

 نوكي انايحأف "هلل ناميإلا" كرت امأ حارص رفك وه هللاب ناميإلا كرتف ."هلل ناميإلاو .هللاب ناميإلا

 .ًاقسف نوكي ىرخأ انايحأو ارفك

 لفاونلاو هللا اهضرف يتلا ضورفلا عيمج نأ ىلإ ريشيف (864/250) ناميلس نب داع امأ

 دنسيف 6يتاوفلا ماشه لعف امك نيمسق ىلإ ناميإلا مسقيو .ناميإلا نم ةيمهأ يه اهالوأ يتلا

 .هلل ناميإللا موهفم يف ةلخادلا رومألا كرت نم ىلإ قسفلا دنسيو هللاب ناميإلا كرت نم ىلإ رفكلا

 بسحو .اهبكترمل باقعلاب ديعو كانه يتلا بونذلا كرت وه ناميإلا نإ ماظنلا ميهاربإ لوقيو

 هللا اهضرف يتلا ضورفلا نأ الإ ،ناميإلا ىنعم يف لخدت ال لفاونلا نإف (303|916) يئابجلا
 “‘` .هانعم يف لخدت هدابع ىلع

 ميركلا نآرقلا يف مدختست ناميإلا ةملك لوقلاب ةغل ناميإلا موهفم يديرتاملا حضويو

 يف نثميركلا لوسرلا قيدصت" وهف احالطصا امأ “""انل نمؤمب تنأ امو" .قيدصتلا ىنعمي

 ناميإلاو ،ددرت يأ نود رابخأ نم هب ىتأ ام لوبقو ث هللا نم هيلإ تلزنأ يتلا ةعطاقلا ماكحألا

 “‘“."بلقلا نم اهتقيقحو اهتحصب

 ناسللا رارقإ ناميإلا نأ ىري يتلا ةيديرتاملا عم فلتخت ةيضابإلا هنإف ،ىرن امك



 ج:دلصم ذم ةيضابإلا رم .

 .ةلزتعملا دنع ناميإلا موهفم نم برتقت اهنإف ،اهنكلو بلقلا قيدصتو

 :لمعلاب ناميإلا ةقالع - 2

 روهظ عم ةرم لوأل اقرط لمعلاب ناميإلا ةقالعو ناميإلا يعوضوم نأ لاوقألا تلقانت

 لب .مهدنع ينيدلا لاجملا يف ةيميداكألا تاروطتلل ةجيتن رمألا اذه نكي مل نكلو .ةمكحملا

 عوضوملا ىذعت ةزيجو ةدم دعب نكلو .ةلحرملا كلت يف ةدئاسلا ةيسايسلا فورظلل ةجيتن ناك

 اريبك ارود ةلزتعملا تبعل دقو .نيملسملا نيب يركف يلدج عوضوم ىلإ لوحتو "يسايسلا هدعب
 دقف "ةئجرملا دوهج مغرو ".مظنم لدج ىلإ ناميإلا عوضومب قلعتملا لادجلا ليوحت يف

 دقو مهاصع قشيو نيملسملا ةدحو قرفي لكشب ناميإلا عوضوم ةيمست ىلع ةقرازألا لمع
 .ايلمع كلذ اوققح

 نبا يلع ريفكت ىلع اوعمجأ (ةمكحملا) جراوخلا نإف "يرعشألا هلوقي ام ىلإ انرظن اذإو

 .ال مأ اكرش بلاط يبأ نب يلع رفك نوك يف اوفلتخا مهنكلو ،ميكحتلا ىلإ هئاجتلال بلاط يبأ
 رابتعا ىلع تعمجأ تادجنلا ءانثتساب جراوخلا قرف عيمج نأ يرعشألا معزي كلذ ىلإ ةفاضإ

 "" .ارفاك ةريبكلا بكترم

 حنمت مل ةمكحملا نأ ىرنس اننإف .ركفلاب ثدحلا طابترا ةيواز نم ثادحألا انلوانت ام اذإ

 اههجوت ناكو .ميكحتلا ةثداح دعب ينيد قلطنم نمو .ةدعاق اذ انومضم اهحرط يف ناميإلا ةلأسم

 هلاجرو ةيواعم اهيف اوربتعا يتلا بابسألا سفنل مهنإ يأ .تحب ايسايس اهموصخ صخي اميف

 ءادعأ هعابتأو نيمكحلاو أيلع انديس ميكحتلا رارق دعب اوأر مهفويس مههوجو يف اوعفرو ءادعأ

 .مهدض فويسلا اوعفرو

 ناك ةيواعمو قحلا مامإلا ماقم يف ناك ايلع انديس نإف نيفص ةكرعم لبق ام ىلإ اندع اذإو

 ىلإ اوئيفي ىتح هباحصأو ةيواعم لاتق وه ةلاحلا هذه يف هلعف بجاولا رمألاو .يصاعلا يلاولا

 مكح رمأ يف سانلا مكح هلوبقب يأ نيفص برح يف ميكحتلاب هلوبقب ايلع انديس نكلو .هللا رمأ
 يبسارلا ءارورح ىلإ اوبحسنا نيذلا راتخا هيلعو .ةمامإلا ةفص دقف دق نوكي نيب هيف هللا رمأ ناك

 نكلو .قح مامإ هنأ ةمكحملا تأر نم عبتي نأ يلع انديس ىلع ناكو .مهل اقح امامإ (658ا38)

 يف ةيواعم عضو اهساسأ ىلع يتلاو ةمكحملا ىدل ةيسايسلا بابسألا تحبصأ كلذ هضفرب

 يف فنعلا ىلإ ءوجللا نوديؤي اوناك نيذلا دمغي ملو ،يلع انديس ىلع ةقبطنم ةداضملا ةناخلا

 “ .اعيمج اوكله ىتح مهفويس ةمتكحملا
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 اساسأ ةينيد رومأ ن نم اهيلع بترتي امو رئابكلاو ناميإلا ةلأسم نكت مل ةلحرملا كلت يفو

 دقو .حجرألا ىلع ةمامإلاب قلعتم يسايس ةلكشملا هذهل ساسألا ناك امنإو ةلكشملا هذهل

 .(64\683-68)زاوهألا ىلإ ةقرازألا قاقشنا دنع ةرم لوأل ًاينيد ادعب ةلأسملا يف لدجلا لمح

 تايآلا ضعبب ناميإلا نم أزجتي ال ءزج لمعلا نأب نوري نيذلا نويضابإلا لدتسيو
 :ةميركلا

 مهبر دمخب اوخَبَسَو ادجس اوح اهب اورك اذإ نيذلا اتاتب ُنِمُْي امن : هف هلوق

 ْمُهاَتََْر اممِمَو اًعَمطَو افوخ ممُهبَر نوُعذَي عجاضملا نمع هوج ىفاجتت " َنوزيكَتن ال مهو
 ""هنوقفنُ

 مهلاومأب اوُدمماَجَو اوُباَتَي مل م مث هلوُسَرَو هللاب اوُئَمآ نيذلا َنوُنمْؤُمْلا امنإ لتم هلوق

 “;هَوقداًَصلا مه كلو هلا ليبس يف مهسفنأو

 نيذلا نأ ىلع لدي هنأ دجن ةيناثلا ةميركلا تايآلا يف رصحلا بولسأ ىلإ انرظن اذإو

 .ناميإلا ىلإ اضيأ نورقتفي ةروكذملا تافصلا ىلإ نورقتفي

 يتلا تايآلا يفو ٠"""نونمؤملا حلفأ دق" ةيآلا يف نينمؤملا تافص ىلإ انرظن اذإ اضيأو

 ةاكزلل مه نيذلاو ‘نوضرعم وغللا نع مه نيذلاو ‘نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا" اهيلت

 """. لمعلا سنج نم اهعيمج تافصلا نأ دجن "نولعاف

 ىلع لدي «تاحلاَصلا اولمعَو اونمآ نيذلا رشبو » ةيآلا ىف دراولا فطعلا نأ امك
 مدقي امك .ضعبلا امهضعب ناكم اونمآ نيذلاو تاحلاصلا اولمع نيذلا مادختسا زوجي هنأ

 :ناميإلا نم أزجتي ال ءزج لمعلا نأ ىلع اليلد ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ضعب نويضابإلا

 نيح قراسلا قرسي الو ،نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال" اغ هللا لوسر لاق -1

 "نمؤم وهو قرسي

 ْنَمَف " نينمؤملا بول نب اهب هللا ف ةملك هللا الإ هلإ ال نإ :ةب هللا لوسر لاقو " -2

 "."قفاتُم وهف روجفلا اهعبنأو اهلاق نمو 6 نمؤم وهف حلاضلا يلمملاب اهتبنأو اها
 نع لثس ةميركلا لوسرلا نأ ةديقعلا مسق يف حيحصلا عماجلا يف درو كلذك -3

 "ربصلا وه ناميإلا" :لاقف ناميإلا

 : هلأسو رذ يبأ ىلإ ءاج الجر نأ بيبح نب عيبرلا دنسم يفو
 ؟ناميإلا ام -
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 كلو برغملاو قرشملا لبق ممكَعوجؤ اولو نأ زبلا زيلز»:ىلاعت هلوق رذ وبأ ه هيلع أرقف
 ىناتلاو ىقلا يوذ هبح ىلغ لاملا ىتآو نيتلاو باتكلاؤ ةكئالَمْلاَو رخآلا مويلاو ه هللاب نمآ نم ربلا

 اوذماع اذإ مهدعب َنوفومملاو ةاكَؤلا ىنآو ةالصلا ماقأو باقرلا يفؤ نيلئاسلاؤ ليبشلا نباو نيكاسملاو

 "هنوملا مه كئلوأو -اوفَدَص نيذلا فلوأ رسألا ن نيحو ءارضلاو ءاسأنلا يف نيرباصلا

 .ربلا نع كلأسأ مل ينكلو : لئاسلا لاقف

 .ةيآلا هذه امهيلع التف ينتلأس امع هالأسو هللا لوسر ىلإ نالجر ءاج : رذ وبأ درف

 ““."ناكرألاب لمعلاو ،ناسللاب رارقإلاو نانجلاب داقتعالا" ناميإلاب نويضابإلا دصقيو

 "'"."مهلامعأب سانلا ناميإ فرعي" :هلوق ديز نب رباج نع رثأو

 ي طرش لمعلا نأ ىلع نويضابإلا لدتسي اهريغو ثيداحألاو تايآلا هذه نم اقالطنا

 "".كلذ ضقانت يتلا تاءاعدالا نوضفريو "ناميإلا ةحص

 ميهافمف " .ملسملا عمتجملا اهقبطي يتلا نيناوقلا عيمج وه نيدلا نأ نويضابإلا ىريو

 هللا ةعاط وهو ‘ض رغلا سفن ىلإ ةراشإلل تعضو ةفلتخم ظافلأ يه 6ناميإلاو مالسإلاو ،نيدلا

 سيل نكلو .نيد وه مالسإللا ناكرأ نم نكر لكو .نيد وه ناميإلا ناكرأ نم نكر لكف .ىلاعت

 دكؤيو "٠7 .ةعاطلا وه برعلا ةغل ىف نيدلا ىنعم نأل .اناميإ نيد لك سيلو .ًامالسإ نيد لك

 نإ نافدارتم ناميالاو مالسإلا يموهفم نأ (1349/750) تاقثلا ةيضابإلا ءاملع دحأ يلاطيجلا

 "'” لتلا ليربج ثيدح ىلإ كلذ يف دنتسيو ‘ايوغل سيلو يعرش فدارتلا اذه

 اولضف مهنأ لوقن نأ اننكمي لمعلاب ناميإلا ةقالع عوضوم يف ةيضابإلا يأر انحُضو نأ دعبو
 قرفلا نم اهريغو ةلزتعملاو ةيديزلاو ةعيشلاو ةرعاشألاك ىرخألا قرفلاب ةقلعتملا ءارآلا حرش
 :ناببس هل كلذ نأ نظنو 07"“؛مهيفلاخم يأر ءافخإو مهئارآ راركت ىلع بضتقم لكشب .ةفلاخملا

 ةعساو ةيعمتجم ةدعاق اهليكشتو اهريغ نم رثكأ ةلأسملا هذهب ةئجرملا مامتها امهلوأ ٠

 .اهءارآ تنبت

 .ناميإلا ةقالع عوضوم يف ةضراعم ةقرفك ةئجرملا راوحب ةيضابإلا مامتها امهيناثو ٥

 ؛قرفلا لالخ نم ةداع شقانت ةداضملا راكفألا نأل .قرفلا نم اهريغ نم رثكأ لمعلاب

 .راكفألا هذهل ةلثمملا

 :774 :ناميإلاب قلعتي اميف ينوانجلا ريخلا يبأ نب ىيحي ايركز يبأ نع القن تشوعأ لوقي
 ,يتلا تاقولخملا تافص نم ههيزنتو هللا ديحوت ناميإلا ركذي نيح ةرورضلاب مهفي هنأ ةئجرملا ىرت
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 وه هللا ةعاطب رمألاو هلل ةيصعم يه يتلا بونذلا عنم نأ ناهذألا يف خسرت امهمو .هلالجب قيلت ال
 انه ينوانجلا درفيو .اناميإ الو امالسإ الو انيد تسيل يهاونلاو رماوألاف .حيحص ريغ اذهف ناميإلا

 ملسم وه لوقلاب يتأيو لمعلا دقفي يذلا صخشلا نأ يرعشألا ىري :لوقيف ًاناكم يرعشألا ءارآل
 ءالؤه لثم بذعي هللاو .قسفلا وأ ةلالضلا وأ رفكلا وأ كرشلا لهأ نم سيلو “بنذم صاع نمؤم

 بحاص نكي مل نإو رارقإلاب طقف صخشلا ناميإب ةئجرملا لوقتو .ءاش نإ مهل رفغي وأ ءاش نإ
 يأ .صاعو قسافو لاضو قفانمو رفاك وهف ارقم ناك نإو لمعلا دقاف نأ ىرتف ةيضابإلا امأ .لمع

 "!."ةيمالسإلا ماكحألا" هيلع قبطتو ،اكرشم سيل هنكلو "املسم وأ انمؤم سيل هنأ

 يوريف ،سانلا نيعأ يف ةئجرملا رغصت يتلا ثادحألا ىلإ ةلأسملا يف نويضابإلا أجلو

 يلاتلا ثيدحلا "لمع الب لوق ناميإلا نأ لاق نم ىلع ةجحلا" هباتك يف ًالثم بيبح نب عيبرلا

 : ؛ك2 لوسرلا نع

 ؟هللا لوسر اي ةئجرملا نم :اولاق .ايبن نيعبس ناسل ىلع ةئجرملا نعل -
 """ .لمع نود لوق ناميإلا نإ اولاق نم :ةقث هللا لوسر لاقف

 نإو .".ينيد موهفمك ناميإلا هنك لوانت نم لوأ مه ةئجرملا نإف فورعم وه امكو
 خيطلت ىلع لمعلاو ةئجرملا ةقرف إطخ تابثإ يف عوضوم ثيدح مادختسا ىلإ ةيضابإلا ءوجل

 يف ارما ةقرفلا عابتأ ةيسفن مهف نم لعجي ،اهل ىرخألا قرفلا ملظ ىلع درلل ةليسوك اهتعمس
 .ةبوعصلا ةياغ

 .نيلصفنم نيرمأ لمعلاو ناميإلا ىرت يتلا ةئجرملا ءارآ عم انه ةيضابإلا ءارآ ضقانتتو

 يذلا ناميإلا نأ ىرتف ةيضابإلا امأو ©بسحف نانجلاب قيدصت ناميإلا نأ ىرت ةئجرملا نأل

 اذكو ةقيرطلا هذهب ةئجرملا ريكفت نإف ةيضابإلا بسحو .هل ىنعم ال ناكرألاب لمعلا نم ولخي
 دقف "ةيومألا ةيسايسلا ةئيبلا هتعنص يذلا ريثأتلا هبس لمع نود لوق ناميإلا نأ ىري يذلا رايتلا

 ““ .ءارآلا هذه لثم ىلع دامتعالا لالخ نم يسايسلا رارقتسالا خيسرت ىلع نويومألا لمع

 عبتت ىلوألاو ماكحألا قيبطتل ادج ةمهم ءامسألا نأ ىريف )1522١928( يخامشلا امأ

 باتكلا لهأو .نيكرشملا ىلع قبطنت ال نيدحوملا ىلع قبطنت يتلا ماكحألا نأل كلذو ةيناثلا
 :الئاق رمألا اذه يف ةيضابإلا يأر يخامشلا صخليو .نوكرشم ةئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا نم

 يأرلا ركني نم ريفكتب اضيأ نمؤنو .رفكي هلوسر ماكحأو هللا باتك يف ارييغت ثدحي نم نأ نمؤن
 هنأ نمؤنو .حتفلا دعب ةرجه ال هنأ نمؤنو .هلسرو هبتك هدابع ىلع هللا ةجح نأ نمؤنو .ةنسلاو

 نأ نمؤنو .اهبيلأتو سوفنلا ىذأ ىلع ةمئاقلا ةيفوصلاو ةيركفتلا قرطلاب هللا ةفرعم نكمي ال
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 ةيضابإلا لبقت الو "“٠ .ةيهلإلا بتكلا انل اهتمدق يتلا تامولعملاو ميلعتلاب الإ نوكت ال هللا ةفرعم

 .كلذك هربتعت يتلا ةيفوصلا سكعب ملعلل اردصم فشكلا

 دحوملا ةلماعم لماعي ةيضابإلا بسح هنإف نيدلا نع ءيس ثيدحب دحأ ثدحت اذإو

 يتلا ةيصعملا ةجردو فلاخملا لوقلا عون ىلع دمتعي انه ردصي يذلا مكحلاو :" .يصاعلا

 هللا هيف ركني الوق لاق نمف .يضابإلا ريغو يضابإلا نيب قيرفتلا متي ال ددصلا اذه يفو .اهلمحي

 هحاكن مرحيو همدو هلام لحيو أكرشم حبصيو ؛مالساإلا ةلم نم جرخ دقف لوسرلا وأ نآرقلا وأ

 بتي مل نإو هتبوت لبقت بات نإ نكلو .منهج ران قحتسيف ةيصعم لمحي هلوق ناك نإو .هثاريمو

 .همالك نم رذحي ليوأت ةهبش وأ ةهبش هلوق يف ناك نإو .نوملسملا هنم أربتي

 (تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألا) جراوخلا نيب ادئاس ناك يذلا لدجلا رمتسا دقل

 ة".ةئجرملاو ةلزتعملا نيب لمعلاو ناميإلا نيب ةقالعلا ةلأسمو ناميإلا عوضوم يف ةئجرملاو

 رظن يتلا ةدملا نم ربكأ ةدم يأرلا اذه يف ةيرظنلا ةيحانلا نم ثيدحلا باحصأ رظن كلذ دعبو

 ةريبكلا بكترم اذكو لمعلا نم ءزج ناميإلا نأ ىري نم ريفكت ةلأسم يف نكلو .جراوخلا اهيف

 .ام ببسل ثيدحلا باحصأ نع فرطلا ضغ متو ةهجاولا يف جراوخلا عضو

 نيتلزنملا نيب ةلزنملا - 3
 يف اهيف لدجلا ادب ىتلا لئاسملا نم اهب ةقلعتملا لكاشملاو اهبكترمو ةريبكلا ربتعت

 .اذه انموي ىتح ةيح تلظو ،يمالسإللا خيراتلا نم ةركبم ةلحرم

 مغر ءاهبكترم ةيمستو ةريبكلا فيرعت يف ةيمالسإلا قرفلا تفلتخا ددصلا اذه يفو

 ةيرفصلاك جراوخلا قرف فلتخت نيح يفو .رئابكلا لهأل يرورض هللا يعو نأ مهرابتعا

 يأر ىلع اوعمجي مل اضيأ مه ةنسلا لهأ نإف ةلأسملا يف ةنسلا لهأ عم ةيضابإلاو ةقرازألاو

 .ددصلا اذه يف مهنيب اميف

 ةيلمعلا تاسرامملاو .كرشمو رفاك اهبكترمو ،كرش رفك ةريبكلا 'ة"ةيرفصلا تربتعا دقل
 مهمدف .ءالؤه لثم عم لماعتلا يف ساسألا يه برحلا لهأ نم مهلتاق نم هاجت !ةتثلوسرلل

 جاوزلا مهل لحأ كلذ نم مغرلابو .مئانغ مهلاومأ ذخؤتو ىرسأ مهلافطأ ذخؤيو لالح
 .مهعم ةالصلاو جحلا زاوجب اوأرو .نوحبذي ام لكأو ثاريملاو

 نإف ةيضابإلل اقبط هنأ رصان يضابإلا بتاكلا ركذي ،نيتلزنملا نيب ةلزنملا ةيضق لوحو



 هز .. يضابإلا يدقعلا ركفلا : ثلاثلا لصقلا

 اهنمو .ةفيرشلا ثيداحألاو تايآلاب ءالؤه كلذ ىلع دهشتسيو .ناميإلاو رفكلا نيب ةلزنم قافنلا

 ىّلَع هللا بوتيو تاكرشممْلاو نيكرشملاو تاقفاَُمْلاَو نيقفانملا ل بّزَعِئل» ةش :ىلاعت هللا لوق

 نإو قفانم وهف هيف نك نم ثالث" اني هلوقو “:"4امميحَر اروفغ هللا َناَكَو دتائمؤُمْلاَو نينمؤملا

 ."بذك ثدح اذإو ناخ نمتؤا اذإو فلخأ دعو اذإ :ملسم هنأ معزو ماصو ىلص

 الو نمؤمب سيل كرشملا نأو ‘كرشمب الو نمؤمب سيل قفانملا نإف اذه نم قالطناو

 سكع لعفي نمو همساب مهنم دحاو لك نومسيو .قفانم الو كرشمب سيل نمؤملا نآو ،قفانم

 دابعلا ىلع همكح ءانثأ مدختسي نآرقلا جهنم عم ايشامت اذهو .رفكلا يف عقو دقف كلذ

 ءانب دابعلل ميركلا نآ رقلا تايمستب مهكسمت نويضابإلا دكؤيو .ةنيعم ءامسأ نيعيطملاو ةاصعلا

 نمؤملا ظفل لامعتسا ىلع ةحضاو لئالد ميركلا نآرقلا يف دجويو ،مهلامعأو مهناميإ ىلع

 هسفن تقولا يف انمؤمو اكرشم دبع نوكي نأ نكمي الف ؛قسافلاو قفانملاو ‘كرشملاو ،ملسملاو

 كرشلاو .لاحم صخشلا سفن يف امهعامتجا نإف نيداضتم نيبطقك كرشلاو ناميإلا انلوانت اذإو

 يف هنأش لج هللا نأل ىرخألا نع الدب اهادحإ مادختسا نكمي ال لزانم ثالث قافنلاو ناميإلاو

 :" .اهنيب قرف دق ““ هليزنت مكحم

 ةلزنم كانه سيل هنأ ةيضابإلا ىرت ؛هسفن يأرلا نع ةيديزلاو ةيضابإلا نم لك عفادتو

 ميكحلا ركذلا نم تايآب داهشتسالا لالخ نم ثيح مهيأر نوحضويو شناميإلاو رفكلا نيب
 سيل اهبكترم كرش رفك تسيلو ةمعنلل ارفك ةريبكلا نوربتعيو ةرهطملا ةنسلا نم ثيداحأو

 "ة".قفانم وأ رفاك مسا هيلع نوقلطي كلذل .اضيأ انمؤم سيل هنكلو ءاكرشم

 أكرشم ةريبكلا بكترم ربتعت يتلا ةيرفصلا ةقرف نع يأرلا يف نويضابإلا فلتخيو
 "امهدحأل عبات سيل هنكلو .مالسإلاو رفكلا يعمتجم ىلع ددرتي صخشب آنوهبشيو .اقفانمو

 “'.ءاسنلا ةروس يف ةدراولا ةينآرقلا ةيآلا ىلع كلذ يف نيدنتسم

 .ةيمستلا يف نمؤم الو كرشم ماكحألا قيبطت يف ةريبكلا بكترم نويضابإلا ربتعي الو
 اوُمسي نأ زوجي الف "".«مهنم الو مكنم مُه ام» ةلداجملا ةروس نم 14 مقر ةيآلاب نولدتسيو

 .مهنم اوسيل مهنأل نينمؤم نوربتعي الو (نيكرشملا نم) مهنم اوسيل مهنأل نيكرشم
 ركفت ةيضابإلا نأ نوعي سانلا نأ يهو اريثك اهركذي ىوكشب رمعم ىيحي يلع قوسيو

 ال ةقيقحلا يفو .ةيضابإلا لوح ةديكألا تامولعملل مهراقتفا نم مغرلا ىلع جراوخلا ركفي امك

 عقو أد;خوم ةريبكلا بكترم ربتعت ةيضابإلاف ؛جراوخلا هاري ام صوصخلا اذه يف ةيضابإلا ىرت



 ح داصم دم ةيضابإلا
 , ` ٠

 عوضوملا اذه يف ةيضابإلا دنتستو .رفكلاب صخشلا اذه ه جراوخلا مهتي امنيب ا .ةمعنلا رفك يف

 سانلا اىلع هللوإ» :لئاق نم زع لوقي ثيح .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلإ عيضاوملا يقابك

 ىرخأ ةميرك ةيآ يفو ".نيملاعلا نغ ينغ هللا نإف رفك نمو ليبس هيإ عاطتسا ىنم تنبلا خ
 لوسر ثيداحأ نم نيلاثم رمعم ركذيو ٦:".؛نوؤفاكلا خ يلوأ هللا لزنأ امب , مكخن , ل نوو

 "."ةالصلا كرت رفكلاو لجرلا نيب"و ."رفك دقف ةالصلا كرت نمأ :ات

 اذه نومعديو .قسفلاو قافنلا نم تسيلو ةمعنلا رفك نم ةريبكلا نأ نويضابإلا ىريو
 رهتشاو .ةصاخ اراثآ مالسإلا خيراتلا يف كرت موهفم قافنلا ةملكف .ثيداحألاو تايآلاب يأرلا
 نكلو ،ناميإللا ىضتقمب رهاظلا يف ءالؤه لمع دقو ،قافنلاب يوبنلا دهعلا يف سانلا نم ريثكلا

 يف ميلأ باذعب اودعوو اوددهو ،ىلتت نآ رقلا نم تايآ مهقحب تلزن دقو .هلل نئمطت مل مهبولق

 ““ .ةرخالاو ايندلا

 قرفلا تقلطأ دقف ؛يظفلو يوغل ددصلا اذه يف قرفلا نيب فالتخالا ببس نأ ةقيقحلاو

 ةملك ديحوتلا لهأ نم دحأ قحب ةيضابإلا قلطت نيحف "موهفملا سفن ىلع لدت ةفلتخم ءامسأ

 ةقيقحلا يفو .صاع هنإ ىرخأ تلاقو ًاقساف هتمسأ ةلزتعملاو ،ةمعنلا رفك كلذب ينعت يهف رفكلا

 ة".ىنعملا سفن لمحت اهلك
 نولمحيو .ةمعنلا رفك يف عقو ادحوم ة ةريبكلا بكترم ربتعت ةيضابإلا نأ لوقلا ةصالخو

 املسم ةريبك بكترا نم نوري الو .اهايإ ةلزتعملاو ةيرعشألا هلمحت يذلا ىنعملا ةملكلا هذه

 ةيرفصلا هارت ام فالخ اذهو .كرشلا ماكحأ هيلع نوقبطي ال مهنكلو ؛ميركلا نارقلا ىلإ ادانتسا

 .جراوخلا نم اهنوربتعي يتلا ةقرازألاو

 (رفكلاو ناميإلا) نيتلزنملا نيب ةثلاث ةلزنم دوجو مدعب لوقي يذلا يخامشلا قوسيو

 :يلي اميف ايلمجن ضعب
 .ناميإلاو رفكلا يتلزنم نيب ةلزنم دجوي ال

 عاونأ لك ىري نم رفكن امك ‘طقف ديحوتلا يه هللا ةعاط نأ نوري نيذلا رفكن .

 نم كلذكو ،ديحوتلا وه ناميإلا نأب لوقي نم ريفكتب نمؤنو اكرش يصاعملا
 "اكرش رفك لك نوربتعي

 رئابكلا امأ شحاوفلا رئابك نوبنتجي نيذلا هدابعل بونذلا رئاغص رفغي هللا نأب دقتعن ٠
 .ةبوتلاب اهرفغيف

 ،قافنلا ةلزنم يهو ناميإلاو كرشلا نيب ةلزنم كانه نإ (928\1522) كلذك لوقيو ٠

 مساب نيقيرفلا نيذه نم أيأ ىمسي نمو 6نيكرشم الو نينمؤمب اوسيل نيقفانملا نإو
 ‘" .رفكلا يف عقي رخآ

  



 يضابإلا يدقعلا ركقلا : ثلاثلا لطلا

 ةريبكلا بكترم -4

 نأل كلذو ؛ريثأت نم ةينيدلا بابسألل ام ردقب قرفلا ةأشن يف ريثأت ةيعامتجالا فورظلل

 ةريبكلا بكترم ةلأسم تناك دقو .ةيسايسلاو ةينيدلا تالكشتلا اهعم بحصتست تاجايتحالا

 باحسنا ىدأ دقف ؛يضاملا يف بعص فقوم يف نيملسملا تعضو يتلا لكاشملا سأر ىلع

 جورخلاو اهب قاحتلالل نيملسملا اهتوعدو ؤزاوهألا ىلإ ةمكحملا قرف ىدحإ ةقرازألا ةقرف

 طخس ىلإ سانلا دض فنعلا ىلإ اه٤وجلو ارفاك اهب قحتلي مل نم لك اهرابتعاو .ةلودلا ىلع

 .عمتجملا يف ريبك

 نكلو ةماع جراوخلل دنسمو تالاقملا بتك يف روكذم اذه ةقرازألا فقوم كلذ لك نذإ

 دجنس تالاقملا باتك ىلإ انرظن اذإ هنأل .صاخ لكشب ةقرازألا ىلإ بسني نأ يضتقي بجاولا

 هذه عيمج عامجإ نع ثيدحلا نألو .ةددعتمو ةريثك قرفل ايلع ةيوه نع نوربعي جراوخلا نأ

 نع رشابملا ثيدحلاو ةدح ىلع ةقرف لك حرش نإف ،لئاسملا عيمج يف يأرلا سفن ىلع قرفلا

 ناك يذلا ردقلابف .قدأو بوصأ جراوخلا ىلع ميمعتلا نود اهنيعب ركفلا اهيلإ بوسنملا ةقرفلا

 ةئجرملا يأر ناك عمتجملا ةراثإل اهجوم ناميإلا نم اءزج لمعلا ربتعي يذلا ةقرازألا يأر

 ".عمتجملا ةئدهتو ةنأمطل اهجوم
 نود تام نإ بنذلا بكترمف .رفكلا يف صخشلا عقوي بنذ ُلك سيل هنأ ةقرازألا ىريو

 ناميإلا لهأ نم صخشلا نأ ةئجرملا يعدت لباقملا يفو .منهج ران يف دلخي فوسف بوتي نأ

 لاح يف ديفت ال ةعاطلا نأ امك " :نيلئاق بونذلا بكترا نإو ىتح ايراس انمؤم هفصو ىقبي

 ."ناميإلا دوجو لاح يف رضت ال بونذلا نإف ،رفكلا دوجو

 .هناميإب ةئجرملاو ،هقسفب ةلزتعملاو ،ةريبكلا بكترم كرشب ةقرازأآلا لوقي نيح يفو

 ةيصعملا نع ىهن هالع يف لج هللا نإف ةيضابإلا ةديقعلا بسحو .ةمعنلا رفك هيلإ ةيضابإلا بسنت
 نكلو ،ناميإ وه هلل ةعاط هيف ءيش لكو .تاركنملاو تاعاطلا نيبي نيذلا وهو ،ةعاطلاب رمأو

 .ارفك ةيصعم لك تسيل
 / فرطل نوضغي الو ،ةقرازألا لعف امك نورفكي ال ةريبكلا ةلأسم يف مهف هيلعو

 "““ نارفغلل رئابكلا يبكترم ىلع ةبوتلا نوطرتشيو لب .ةئجرملا تلعف امك ةفرتقملا رئابكلا

 ال " نإف .ةلزتعملا هتحرط يذلا قسفلا فيرعت عم ام أئيش قفاوتي ةمعنلا رفكب هنومسي

 .قساف ريبعت هناكم مدختستف ةيظفللا ةيحانلا نم ابسانم رفاك ريبعت ىرت

 ناميإلا ةقالعو ،ةريبكلا بكترم يتلأسم دنع ريثك )791١175( بيبح نب عيبرلا فقوت دقل
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 ةجحلا" ناونع تحت كلذ عضوو . عوضوملا اذهل هحيحص نم ثلاثلا مسقلا صضخ دقو. لمعلاب

 ةقلعتملا ثيداحألا نم ريثك حرش مسقلا اذه يف لواح دقو ."لمع الب لوق ناميإلا نإ لاق نم ىلع

 .هبهذم راكفأ عم بسانتي لكشب ةريبكلا بكترم عضوو لمعلاب ناميإلا ةقالعب

 ٠ .ةصاقر الو ثرويد الو ثنخم ةنجلا لخدي ال ““

 .ارفاك عجر هلجأ نم اريطت عجرف ههركي ام ىأرف هتيب نم جرخ نم ٠
 .امهدحأ اهب ءاب دقف (رفكلا ىنعمب) هللا ودع اي هيخأل لجرلا لاق اذإ

 .هيلع مارح ةنجلاف هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم

 .هملظ وأ ايمذ لتق نم ىلع مارح ةنجلا

 .نيد هيلعو تام نم ةنجلا لخدي ال

 نمو اهحير دجي الو .ربك نم لدرخ نم ةرذ لاقثم هبلق يفو تام نم ةنجلا لخدي ال

 "‘ه.ةمايقلا موي رانلا نم بوث هب هللا هسبلأ باذعلا نم ابوث هيخأل سبل

 خرداصم ذم ةيضابإلا ه . :: :..

 الب لوق ناميإلا نإ لاق نم ىلع ةجحلا" ناونع تحت هل باتك يف ةحاسم صصخ كلذك

 لمعلا نأ تابثإ فدهب كلذو هبهذم يف لمعلاب ناميإلا ةقالع سكعت يتلا ثيداحألل"لمع

 .ناميإلا نم ءزج

 ٠ "يلبق ايبن نيعبس ناسل ىلع ةئجرملا هللا نعل" 7

 ٠ لاق . ةحئارلا بيط هجولا نَسَح تآ ات ذإ هباخضأ عم سلاجم ه هلل لوسر امنيب :

 مالسلا ه هيَلَع هل 1 هل لاَقَ ؟ ناميإلا ام : هل َلاَقَ اندف . معن " : : لاق ؟ هللا لوسر ات كنم رئذأ : "

 .هللا نم هنأ هَرشَو هر ردقلاو رخآلا مولا هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت

 .َتقَذَص : َلاَقَ

 .ناَضَمَر رهش ماَيِصَو " ةاكَؤلا ءاتيإو . ةالصلا ماقا " : : لاق ؟ لل لوُسَر اي مالسإلا امو : لاق

 .اليبس هئلِإ إ عاطتسا نَم تێلا ججَحَو .ة ةَباَنَجْلا ن ُلاَستغالاَو

 .تقدص : لاق

 .مالسلا ه هئْلَع ليربج اذه : لوسرلا لاق باغ امل م م

 اولوت نا ويلا نسيل" : ةيآلا هذمم َرَد وبأ ِهنلَع التق ؟ ناميإلا ام : رذ ابأ لجر َلأَس : غيبؤلا اق

 "“ةةيآلا ةرقبلا ة ةروس "نوتملا مه كتَلوأَو (هلؤق ىلإ برغَمْلاَو يقرشملا لت ممكَهوجؤ

 ٍ . رلا ِنَع َكْلأشأ مل ينإ : لجزلا لاقف

 هذمم ة هللا لوسز هيلع التق ةنع ينتلأس امع هلأسف ك يبنلا ىنأ الجر نإ : رد وبأ َلاَقق
1 
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 4 يضابإلا يدقعلا ركضلا : ثلاثلا لصفلا

 ."ربصلا" : لاق .ناميإلا نع !ت : يبنلا لئُسَو ٠

 ٠ ."اقلخ مهنسحأ" : لاقف ؟أًناميِإ إ لضفأ ن نمؤملا يأ َلئُسَو .

 نم ىذألا ةطامإ امماَنأَو إهللا الإ ةلإ ال لوم اهمظعأ ءزج ةئام ناميإلا" : 2 لاقو ٥

 . "قيرطلا

 ."هبلق يف ناميإلا لذي ملو هناسلب نمآ نَم نمآ ام" : ةيخا َلاَقَو ٠

 ةلماعم ةيضابإلا لبق نم لماعيف مذب كلذ ناك نإف ،نيدلا نع ثدحت نم عضول ةبسنلابو

 .اهلمحي يتلا ةيصعملا ةجردو هلوق عون ىلع اينبم هيلع رداصلا مكحلا نوكيو ‘يصاعلا دحوملا

 .يضابإلا ريغو يضابإلا نيب قرف دجوي ال اذه يفو

 هلام .كرشم حبصيو .مالسإلا ةلم نم جرخي هباتكو هلوسرو هللا هلوقب صخشلا ركنأ اذإو

 .هثيروتو هجيوزت مرحيو ‘لالح همدو

 نآرقلا أرق نمو .منهج باذع قحتسي هبحاص نإف ةيصعم لمحي لوقلا اذه ناك اذإ

 .هنم نوملسملا أًربتي بتي مل نإو ،هتبوت لبقت بات نإو .هتيصعم ردقب هيلع مكحي هدضب لمعو
 هلام ذخؤي الو ءايغاب هتفصب براحيو ؛هلاوقأ نم ىقتي ليوأت ةهبش وأ ةهبش هلاوقأ تلمح نإو

 نب باول عئارش باتكو باهولا دبعل دوعت ءارآلا هذهو .هللا رمأ ىلإ ءعيفي ىتح هجوز حكنت الو

 .يرومرملا رصان خيشلا ةبتكم يف ةدوجوم هنم ةخسن كانهو 6مالس

 ببسب ناميإلا ةفص ءالؤه دقف دقو 6نيدجحوم لب نيكرشم اوسيل نيقفانملا نإ نويضابإلا لوقي
 ينزي الو نمؤم وهو قراسلا قرسي ال" :ةفقلا هلوق اهب اولدتسا يتلا ثيداحألا نمو .ىلاعت هلل مهتيصعم

 يفو يمالسإلا خيراتلا يف ادوجوم ناك دقف قافنلا فصو اوعدتبي مل مهنأ نودكؤيو ."نمؤم وهو ينازلا

 نينمؤم رهاظلا يف اوناكو .قافنلاب اوفرع سانأ كانه ناك ي لوسرلا دهع يف هنإ ىتح يوبنلا دهعلا

 باذعلاو اهبقاوع نيبتو مهلامعأ ركذت ةينآرق تايآ مهقحب تلزن دقو .نيركنم اوناك مهنطاب يف نكلو

 نومأ ضغب نم مهضغب ُتاَقفاَتُمْلاَو ًنوُقفاَنُمْلا» :ةقف هلوق اهنمو .ةرخآلا يف ُهَنوَلضَيَس يذلا ميلألا

 ة١.هَنوُمساَقلا مه نيقفانملا نإ إ مُهَيِسَتف هللا وش مهيديأ 7 فورغَمْلا نع 7 ركنملاب

 .يوبنلا دهعلاب نوروصحم نيقفانملا نأب يعدي يذلا يرعشألا يأر نويضابإلا فلاخيو

 .كرشلاب هب نئمطت مل مهبولق نأ نم مغرلا ىلع ناميإلا نورهظي نيذلا ىلع ةرعاشألا مكحي
 نامز لك يف دوجوم وهف اذلو ،لمعلاب لب ةديقعلاب اقلعتم سيل قافنلا نآ ةيضابإلا ىرت نيح يف
 :نإف يضابإلا جهنملا بسحو .ناكمو

 .املسم ناك امهب ءافيإلاب رقأ نإف هلوقو هلمعب دبعلا ىتأ نم ٠

 



 س
 ح؛داصم نم ةيصاإلا .4

 .قفانم وهف لمع هل رىيلو نمؤم هنإ لات نرم ٠

 .كرشم وهف لمع الو لوق الب ىتأ نم

 نمؤملا نيب قرفي ام ىلع مكلدأ الأ" ةيلوسرلا ثيدحب فينصتلا اذه ةخص عدي ام نإ

 ."هللا الإ هلإ ال هلوق مغر روجفلا عبتيف رفاكلا امأ ءاهب لمعيو هللا الإ هلإ ال لوقي نمؤملا !رفاكلاو

 .ناميإلاو كرشلا نيب عقت قافنلا ةلزنم نأب نويضابإلا نمؤي ثيداحألاو تايآلا هذه ءوض يفو

 ديحوتلا ملع -ب

 .ةيهلإلا تافصلا - ا

 تاذل ةزئاجلاو ةبجاولا لامكلا تافص ةفرعم هانعم يف لوانتي ناميإلا نأ ةنسلا لهأ ىري

 ىلاعت هللا فاصتا ىلع نيملسملا عيمج قفتيو .صقنلا تافص نم هللا هيزنتو اهب ناميالاو هللا

 تافصقف .اهل ةياهن الو هتافصل ةيادب دجوي الو .صقنلا تافص لك نع ههزنتو لامكلا تافصب

 انكاردإب نحنو .طقف مسالا يف وه هباشتلاو .تاقولخملا نم ءيش اهلثمك سيل هتاذك ىلاعت هللا

 ة`" .هئامسأو هتافصب هفرعن لب هللا ةيهام فرعن ال دودحملا

 هلبقب بجي اذهو .تافصلاو تاذلا نيب ةقالعلاب قلعتمف لادجلل حورطملا عوضوملا امأ

 وأ دودحملا انكاردإب ادودح هتافصو هتاذل رسي يذلا ،هللا نع ثيدحلا نأل .يعيبط لكشب

 هَكرذُت ال" :رمألا اذه ميركلا نآ رقلا حضويو " “" .لهسلاب سيل رمأ ةرصاقلا ةيوغللا انتاناكمإب

 كاردإ روصق انيبم !ث لوسرلا لوقيو ."ريبخلا فيطللا وُهَو راصبألا كرذُي وُهَو راصبألا
 "."هللا تاذ يف اوركفتت الو هللا تاقولخم يف اوركفت" :هلوق يف هفيكو هللا تاذ ةلأسم يف ناسنإلا

 مهريغ عم عقو امك ةديقعلا صخت يتلا عيضاوملا يف نييضابإلا نيب لدجلا عقو دقو

 حور نع دعبلاو ةظلغلاو ةفالجلاو ةوادبلاك ةيضابإلا ىلإ ةدنسملا تاءاعدالاو .نيملسملا نم

 .ةركبم ةلحرم ذنم اهترجأ يتلا ةيملعلا تاداهتجالا عم ضراعتت ة" مالسإلا

 ًنإف ،انداقتعا بسح" :لوقيف "تافصلا عوضوم يف ةيضابإلا يأر نع يملاسلا قوسيو
 ىلوألا يف لاحملا نم يرابلا ةيؤرو .لاعفألاو تاذلاو تافصلا يف ءيش هلثمك سيلو دحأ هللا

 هللا ءامسأو 6" (ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال) .لاح لكب ةرخآلاو

 "."رخآ ائيش هتافصو هؤامسأ تسيلف ،هتاذ يه هتافصو .هتاذ يه

 ؛ةيلج ةحضاو تافصلا نم ةفص يأب هللا فصو عوضوم يف ةيضابإلا ءارآ نإف ودبي امكو

ىفاكلا دبع رامع ىبأ نع ىملاسلا لقنيو ".هتاذب ريدق هللاف ،هتاذ سفن ىه هللا تافصف ا
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 هزن
 نسحأب هللا فصن "معنب بيجن ؟تافصب هللا نوفصت له ًالئاق مهدحأ انلأس اذإ" هلوق يضابإلا

 يفننو ،قح هللا دوجو نأل .مدقلاب هفصنف ءاهقلخ يتلا تاقولخملا تافص نم ههزننو ‘تافصلا

 هفصنو .ةيادب الب ميدق هللا نإ لوقن ببسلا اذهلو .ثدحم اهثدحأ هنأ تبث يتلا تافصلا هنع

 : ."مدعلا هنع لطبي هللا دوجو ةقيقح ةفرعم دعبو ،ءاهتنا هل سيل يذلا ءاقبلاب

 ناك هنأ ينعت هتاذ ريغ هللا تافص نوكو .هريغ ىلع قبطنت الو هتاذب ةقلعتم هللا تافصو

 هذه لبقو .لطاب ءاعدا اذهو ؤدعب اميف ةثدحتسم هتافص نوكت نأ مزلي يلاتلابو هتافص لبق

 .امتح ناصقنلاب هفصو ةرورضلاب لعجي لامكلا ةفصب هللا فصو ةيناكما مدع نإف تافصلا

 بابسألا دحأ نإو .مداقتلا دلوي ددعتلا نأل لطاب هللا عم ةدوجوم تافصلا هذه نأب ريكفتلاو

 "" .مداقتلا دلو يذلا ددعتلاب مهلاوقأ يه رفكلا ىلإ ىراصنلا تقاس يتلا

 سيل ةيلعلا هتاذ يه ةيتاذلا هتافص لولدم يأ هتاذ نيع يه هللا تافص" :يملاسلا لوقي

 نوكي نأ همازلتسال لطاب وهو هلبق ةدوجوم نوكت نأ امإ مزلل هريغ تناك ول اهنأل لجو زع هريغ
 ةيلعلا تاذلا نوكت نأ همازلتسال لطاب وهو هدعب ةدوجوم نوكت نأ امإو ،كلذ نع ىلاعت اثداح هللا

 يف هل ةنراقم نوكت نأ امإو صقنلاب اهفاصتا مزليف لامكلاب ةفصتم ريغ تافصلا كلت دوجو لبق

 .ىراصنلا ترفك هبو رفك ءامدقلا ددعتب لوقلاو ءامدقلا ددعت اهمازلتسال اضيأ لطاب وهو دوجولا

 اصقان ،ريغلا كلذ ىلإ ًاجاتحم برلا نوكي نأ مزلي هتاذ ريغ ةيتاذلا هتافص نوكت نأ ميلست ىلعف
 ".هتاذب ةمئاق ةيقيقح ناعم هللا تافص نأ وه انبهذم يف هانررق امو كلذ نع هللا ىلاعت ؤهنودب

 يضابإلا يدقعلا ركقلا : ثلاثلا لصفلا
___ 

 نآرقلا قلخ -

 ىلع هلزنأ هباتكو هيحوو هللا مالك نآرقلا .قولخم نآرقلا نأ ةلزتعملاك نويضابإلا يعدي

 ةلدألا نم ريثكلا ةيضابإلا مدقيو .ةلزنملا ةيوامسلا بتكلا رخآ وهو ،ليربج ةطاسوب هلوسر بلق

 .ميركلا نآرقلا قلخ ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا

 وهف (دوجوم) ءيش نآرقلا نأ انلبق اذإ هنأ نم ىلع حلفأ مامإلا هركذ ام كلذ نمف

 : ءايشأ ةئالث دحأ ةرورضلاب

 هللا نم ٠

 هللا نم ءرج

 هللا ريغ ءيش

 جاتحي لكلاو ،ءازجأ نم بكرم لك هللا نأ موهفم دلوي اذهف هللا لك نم اءزج ربتعا اذإف



 وح
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١ . 
 احج:د!اصم دم ةيضابإلا

___ 

 هنأ ينعي هللا نم هنوكو .درو امم يأ لوبق نكمي الو ٨هللا ىلإ زجعلا ةبسن اذه يفو :ءزجلا ىلإ
 ء

 .لطاب اضيأ اذهو مداقتلا ددعت هيلع بترتيو يلز أ

 لالخ نم ةيضابإلا يأر تابثإ "ةاقتنملا رهاوجلا" هباتك ىف يداربلا مساقلا وبأ لواحيو

 تاقولخملاب ةقلعتملا لاعفألا عم نآرقلاب قلعتي اميف ميركلا نآرقلا يف ةدراولا لاعفألا ةنراقم

 :هنايب يتآلا لودجلا يف ليصفتلا درونر ؛ىرخألا

 لعنلا

 لزنأ

 ةفصلا

 ظفحلا

    

 نآرقلا صوصخب ةلوقملا

 (١6 ٧٩)ردقلا «رذقلا ةليل يف هانلزنأ ا

 نوظناخ هن انإؤ ركذلا انلزن نخن انإ»
 ٩.١ ٥)رجحلا

 .«؛نولِقغن مكلعل ابرغ انآرف هالعج انه
 ٣ (٣٤)فرخزلا

 ٢(١١٣٨ ٠رهط ايبرع انآزمف هانلزنأ انه

 ههنوبَجغَن ثيدحلا اذه نمفأ

 ٥٩ .(٣٢٥)مجنلا

 .«نوظناخن هل انو رخلا انلؤن نخن انإ
 ١٩.(٥١)رجحلا

 4... اهباشتم انانك ثيدحلا نسخأ لزن هللا»

 الزمر)ر٣٢٩( }٨ ٢٢٣

 هنوُمَلْغِي موقل ايبزَع انآزف هئايآ ثلِضُف باتك»
   ٣٢ا(١٤) تلصف ةروس

 نآرقلا ادع ام صوصخب ةلوقملا

 بانكلا مهغف انلزنأو تانيبلاب انلشز انلسزا ذقل

 ة طضنقلاب اتلا موقيل نازيملاو

 ٥٧(.٢٥ )ديدحلا

 :نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو

 ١٦ }(٧١)ءارسإلا

 نغ لضيل ثيدحلا ؤهل يرتشي نم سانلا نمو

 اذغ مهل فتلزأ ازه اهذجنيو ملم ريغب هللا ليبس
 ٣١(.٦. )نامقل نيهم م

 ؛ميجز ناطيش لك نم اهانظفحزل
 ١٤. ١٧ )رجحلا

 تائوزغم زيغؤ تاوزغ تائج امنأ يلا وهز»
 ناممؤلاو نوئيَؤلاو ةلكأ افلتخم عززلاو لخنلاو

 ١٤١ (٦ر ماعنألا ؛هباشَتُم ريغو اهباضتُم

 ةيآ انلعجو يللا ةيآ انؤحمف نيتيآ زاهنلاو ليللا انلعجو »
 نينتلا ةذغ أوممَلْعَتِلَو مُكبز نمم الضف أوعتبتِل ةرصم راهنلا

 )١٧( ١٦ ءارسإلا ؛اليصفت انلضف ءيش لكو بانجلا

 .قولخم ثداح لكو ةثداح اهنأ ىلع لدت نآرقلا ىلإ ةبوسنملا تافصلا عيمج ٠

 هللا ىلع رصتقم ريغ مدقلا فصو حبصأل اميدق نآرقلا ناك ولو مدقلاب هدحو هللا فصوي ٠

 .هدحو ىلاعت

 .اهلثم لزنم باتك ميركلا نآرقلاو ‘تلزنأ ةيوامسلا بتكلا عيمج ٠

 .نكمم همدعو ثداح وهو .ايناف نوكي نأ نكمي اذهبو .ظوفحم ءورقم لزنم باتك نآ رقلا ٠

 .قولخم ثداح لكو .ثداح هنأ ىلع لدت نآرقلاب ةقلعتملا تافصلا عيمج ٠

  

  

  

     



  

 ه ._._._ عضابإلا يدقعلا ركفلا : ثلانلا لصعلا

 نآ رقلا ناك اذإ ام يف اوفلتخا مهنكلو .ملكتم هللا نأ ىلع ةيمالسإلا قرفلا عيمج تقفتا

 نأب نانمؤت ةيردقلاو ةلزتعملا تناك دقو ة .قولخم ريغ مأ اقولخم هللا مالك ىلع لدي يذلا

 ةفصو .ملعلا ةفص توبثك ةتباث هلل مالكلا ةفصف ،اميدق سيل (مالكلا) هنأو ،قولخم هللا مالك

 “ .هل ةيتاذ ةفص مالكلا

 هذه ،ةلزتعملا ركف نم ابيرقو ايزاوم أركف نآرقلا قلخ عوضوم يف ةيضابإلا لمحتو
 نأ اولواح دقف نويضابإلا امأ "ة .هتاذو هللا تافص ةيواز نم هتميقو عوضوملا تحرش ةريخألا

 ““ .هتعيبطو نآرقلا ةيهام ىلع زيكرتلا لالخ نم ““٠ نآرقلا قلخب مهتيؤر اوتبثي

 ةلدأ قاسو عوضوملا )1349١750( يضابإلا يفاكلا دبع رامع وبأ ملاعلا لوانت دقو

 مأ ءيش وه له ،نآرقلا نع انوربخأ :نآرقلا قلخ نوركني نمل لاقيف ؛هلوق معدت ةيلقنو ةيلقع
 هللا دنع نم اوؤاج لسرلا نأل ،باوجلا اذه مهنم لبقي الف ًائيش سيل هنإ :اولاق نإف ؟عيشب سيل

 هللا درف 6ءْيَش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام اولاق ذإ هرذق قح هللا اوردق اموز اذه يف هت لاق دقو .ءيشب

 نم ءيش هللا باتك نأ نيبت املف ".ىدمو ارون ىسوم هب ءاج يذلا تانجلا لزنأ نم لا مهيلع
 ثثدحم ريغ وأ ثدحم نوكي نأ امإ ،امهل ثلاث ال نيهجو نم ءيشلا اذه ولخي ال :انلق ءايشألا

 نمزلا نم ركذ نم مهيا اموف لوقي يذلا هللا ىلع اودرو هولطبأ دقف ثدحم ريغ وه اولاق نإف

 ىلإ هثودح اوفاضأ نإف ؟هثدحأ نم ليق ،ثدحم وه اولاق نإف '7""ءة؛نيضرغُم ةنغ اوئاك الإ ثذخم

 .هقلخب اورقأ دقف هثدحأ هللا نإ اولاق نإو .مهلوق لبقي الف هللا ريغ

 ال اولاق نإف ؟هتينادحو يف هيلع ادهاش ،هتيبوبر يف هللا ىلع الاد نآرقلا ناك له :لاقيو

 ىلع لاد قلخلا نم ءايشألا رئاس ناك امك هيلع دهاشو هللا ىلع لاد وه لب اولاق نإو ،اولطبأ دقف

 ةداهشو ،هتيبوبر ىلع ةلالد هلعج هللا اولوقي نأ الإ نودجي الو ؟هللا ىلع الاد هلعج نم :انلق 6للا

 .هقلخب اورقأ دقف كلذ اولاق اذإف ؟كلذك قلخلا رئاس لعج امك .هتينادحو ىلع

 اذهف ال اولاق نإف ؟نكي مل نأ دعب انئاك اثدحم سيلأ 6نآرقلا نع انوربخأ :مهل لاقيو

 نكي مل ذإ دعب نئاك ثدحم اولاق نإف .هللا عم اميدق هولعج دق نونوكي اذكه مهنأل .لطاب

 كانه نوكي نأ زوجي نلو .ثودحلا وه قلخلا نأ امك ،قلخلا وه ثودحلاو .هقلخب اورقأ دقف

 نوكي نأ زوجي نلو ‘ثدحم ريغ قولخم كانه نوكي نأ زوجي ال امك قولخم ريغ ثدحم

 .قولخم نآرقلا ًنأ حضتي انه نمو .قلاخ ريغ ميدق نوكي نأ زوجي ال امك "قولخم ريغ ثدحم

 ة" .ىرخألا تاقولخملا اهب فصو يتلا تافصلاب ميركلا نآرقلا فصو هللا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 ”ه«نيتيآ راهنلاو ليللا اًلَعَجَو» ٥

 



 ح,حاصم دم ةيضابإلا . ۔“ج .

 ".هنول م ائب انآ هالعج انإ » ٥

 ”“؛نوضوغم اهتايآ نَع مهو اظوُفخَم افْفَس ءاملا انلَعَجَو» ٥

 رذقلا ةليل يف هانلزنأ انإ» ٥

 ““4َنوظفاحَل هل ا انإو ركذلا انْلَوَن ئ ْنخن انإ» ٠

 :هلوقب نآرقلا ريغ نم تاقولخملا ىلاعت هللا فصيو

 “«سانلل فاتمَو ذيدش سأب هيف ديدحلا انلَزنأو»

 اهقلخ نع ثدحتيو تايآلا نم ريثك يف تاقولخملا ركذي يهللا نأ يتاهلقلا نيبيو

 ضزألاو تاَواَمَسلا هلل قلخ" نآرقلا يف هللا لوقي اذلو .هللا ريغ هللا مالكو .هتاملكو همالكب

 نيبمو حضاو لكشب نيبي ميركلا نآرقلا نإف كلذ عمو 6" ."نينمؤُمْلَل ةيآل كلذ يف نإ قحلاب

 ."هللا مالك ميركلا نآرقلا نأو "ملكتملا ةفص هل هللا نأ

 هللا ةيؤر - 3

 ةيلقعلا ةلدألاب ةنكمم ريغ .ةلزتعملا دنع امك ةيضابإلا دنع ،ةدرجملا نيعلاب هللا ةيؤر

 ليوأتلاب نونمؤي ال نييضابإلا نإف ةرعاشألا بسحو .ةرخآلاو ايندلا يف ةديكألا ةيلقنلاو
 فرعي يكلو .هتافصب الإ هللا فرعي الو فرعت نأ نكمي ال هللا ةقيقح نأل .ملع ىلع يوطنملا

 ةجاحب تسيل يهف هللا دوجو ةقيقح ىلإ انيتأ اذإو .فراعلا نهذ يف هروصت متي نأ بجي ام ءيش

 ٠" .روصت ىلإ

 هتيؤر مدع ىلع تقفتا اهنأ عم بلقلاب هللا ةيؤر عوضوم يف ةلزتعملا تفلتخا دقو
 ““."بلقلاب هللا ةيؤر ةيناكمإ ىلع ةلزتعملا ةيرثكأو" )235١135( فالعلا ليذه وبأ لوقيف .نيعلاب

 ةيوشحلا امأ .ليوأتلل لباق رمأ بلقلاب هللا ةفرعم نأ جراوخلاو ةئجرملاو ةيضابإلا ىري امنيب

 "" .ءايشألا ىرت امك ةمايقلا موي ىري هللا نأب لوقتف

 .اهعوقوو هللا ةيؤر ةيناكمإ صوصخب ةفلتخملا قرفلا نيب ةقمعم تاشاقن تعقوو
 ءاملع لاقو "" .القن ةبجاو القع ةزئاج ةرخآلا يف لق هللا ةيؤر نف ةنسلا لهأ دقتعم بسحب

 ةجاحلا نودو ،ةهج وأ ناكم يف ىلاعت هللا نوكي نأ نود }ةنكمم افق هللا ةيؤر نإ نويبسلا مالكلا

 عطاقلا مهليلدو .ةلغ هللاو رظانلا نيب ةفاسم ىلإ وأ ،نيعلا ىلإ ءوضلا لوخد وأ ،ةهجاوملا ىلإ

 نويرهاظلا ،نويديرتاملا ‘نويرعشألا كلمي ".هللا ىري نأ مالسلا هيلع ىسوم انديس بلط وه

 ايندلا يف لجو زع هللا ةيؤر ةيناكمإب لوقي مهنم ريثكف .هللا ةيؤر ءازإ رظن يتهجو فلسلاو
 صوصخب تافالخ تثدح .ايندلا نود ةرخآلا يف هللا ةيؤر ةيناكمإب لوقي مهنم مسقو .ةرخآلاو
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 صوصخم رمأ ايندلا { يف هللا ةيؤر له لاؤس ناك تافالتخالا هذه رهوج .ايندلا يف هللا ةيؤر

 ؛نيملسملا لكل حاتم وأ ءايبنألاب

 ةلزتعملا عم :" ،ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ةنكمم ريغ هللا ةيؤر نأب ،ةيضابإلا يأر قفاوتيو

 ةيناكمإ ىلع ضارتعالل نييضابإلاب عفد يذلا سيئرلا ليلدلاو .ةيمهجلاو ةيديزلاو ةئجرملاو
 اذه (1522/928) يخامشلا لوانت .هقلخب ىلاعت هللا هيبشت نم فوختلا وه ةرخآلا يف هللا ةيؤر

 .اندقتعم بسحب" .ةلأسملا هذه صوصخب ةيضابإلا يأر صخلو ،ديحوتلا عوضوم يف رمألا

 راصنألا هكرذُئ الف وه باتكلا نم كلذ ىلع ليلدلاو .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ىري ال هللاف
 2 ".4 ريبخلا فيطلا وهَو راصبألا كرذي وهو

 ىتش بناوج نم هللا ةيؤر عوضوم اولوانت نيذلا نويضابإلا مالكلا ءاملع لواح دقل

 ليوأتلاو داهتجالا باب اوحتفو ".لقعلاو ثيدحلاو نآرقلا ثلثم ىلع مهراكفأ اوسسؤي نأ

 مايأ برعلا ناك يتلا يناعملاب مهليوأت يف اومتهاو '“"ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا ىلع نيدنتسم

 .نآرقلا يف ةهباشتملا ظافلألل اهنولمحي ةيلهاجلا

 سيلو "رظتنا" اهنأ ىلع "رظن" ةملك هحيحص يف حرشي )786\ 170) بيبح نب عيبرلا اذهف

 سي ةروس يف درو يذلا "ىأر" لعفلا ًنأ نيبيو .سي ةروس نم 9 مقر ةيآلاب الدتسم "نيعلاب ىأر"

 نب حلفأ ةياور يفو .نيعلاب ةيؤرلا سيلو نيقيلاو ملعلا ىنعم لمحي )5+(""٠7 ناقرفلا ةروسو (77)

 ةمايقلا ةروس يف ةدراولا "ةرظان" ةملك هريسفت يف بلاط يبأ نب يلع نع يدعسلا رمعم وبأ دمحم

 ىلإ لوخدلاب اهل حمسيس ىتم اهبر رظتنت" ب "ةرظان اهبر ىلإ" ةيآلا رسفيو ةرظتنم اهنأ ىلع "ا
 نآرقلا نم لدتسيو .راصبألا هكردت ال ىلاعت هللاف .نيعلاب ةيؤرلا ينعت ال رظن ةملكف هيلعو ."ةنجلا

 ".هريبخلا فيطللا وُهَو راصنألا كرذي وُهَو زاصنآلا هكرذُت ال» :ىلاعت هلوقب

 ةيلقنلا ةلدألا ىلع هللا ةيؤر ةيناكمإ مدع تابثإ يف دمتعت ال ةيضابإلا نإف ،افنآ ركذ امكو

 طورش ةعست يملاسلا مدقيو .ةيلقنلا ةلدألا بناج ىلإ ةيلقعلا ةلدألا ىلع نودمتعي لب ؤبسحف

 :يه طورشلا هذهو .ةيلقعلا ةيحانلا نم ةنكمم تسيل هللا ةيؤر نأ عم ،ةيؤرلا لعف ققحتل

 .ءاضعألا ةمالس ٠

 .ةيؤرلا زئاج ءيشلا نوكي نأ ٠

 .ةنيعم ةيواز نم رظانلل الباقم نوكي نآ ٠

 .هتيؤرب نيعلل حمسي ال يذلا دحلل اريغص نوكي ال نآ ٠

 .ادج افيفخ سيلو افيثك نوكي نأ ٠

 .افيفخ أنول ناك نإو ًانولم هلك نوكي نأ ٠
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 .هدنع راصبإلا نيعلا ىلع رذعتي يذلا دحلل اديعب نوكي ال نأ ٠

 .هتيؤر نم نيعلا عنمت ةجردل ًادج ابيرق نوكي ال نأ ٠
 .هريغ نم ءوضلا ذخأي نأ وأ هتاذب ًائيضم نوكي نأ ٠

 الو ةدامب سيلف هللا امأ .ايلعف ىرت يتلا ءايشألا ىلع قبطنت عضولا اذه يف ةيؤرلاو

 نمو .دهاشملا ملاعلا ىلع لب بئاغلا ىلع قبطنت ال هالعأ ةروكذملا طورشلا نأ امك .ضرعب

 نأ امك .(بئاغلا ىلع دهاشلا سايق يأ) يئرملا ريغ ىلع يئرملا سايق قبطي نأ زئاجلا ريغ

 سيل هللا ةيؤر ةيناكمإب ءاعدالا مث نمو يئرملا ريغ ىلع يئرملا ةيؤرل ةمزاللا طورشلا قيبطت

 اوفاضأف ،ةيضابإلا تاظحالملاب اوذخأ مهنأ الإ .هللا ةيؤرب ةنسلا لهأ لاق دقو ""٠ .لقعلل اقفاوم

 لخدت وأ ءيشل لباقم نوكي وأ ةهج هدحت وأ ناكم هيوحي نأ نود ىريو لوقعلا هكردت ال هللا نأ

 ١" .ةفاسم هللاو رظانلا نيب نوكي نأ وأ ،نيعلا هراونأ

 ىلاعت هللا ةيؤر ةيناكمإ مدع نع الوطم هدنسم يف )791١175( بيبح نب عيبرلا ثدحتيو
 "تاهيبشت يوحت يتلا تاريبعتلا اوضراع ةباحصلا نأ ةيضابإلا ركذت امك .ةرخآلاو ايندلا يف

 اعمس نيح دوعسم نباو رمع نب هللا دبع بضغ ةثداح نوقوسيو .ثيدحلا بتك يف تدرو يتلاو

 "“."ةرخصلا ةبق قوف همدق عضيو سدقملا تيب نم جرعي هللا نإ" نولوقي ماشلا يف نيملسملا

 سابع نبا نألو .ةيدوهيلا ةفاقثلل دوعت هيبشتلا ديفت يتلا تاريبعتلا هذه نأ ةيضابإلا نيبتو

 مكودهي نل مهنإف عيش نع باتكلا لهأ اولأست ال" لوقي ناك دقف "ه دوهيلا ةين ءوس فرعي ناك
 ."اولض دقو

 ةيسايسلا نييضابإلا ءارآ - 4

 : ةمامإلا يف مهؤارآ -أ

 قرفلاب ةنراقم مهيدل ةسايسلا يف يلمعلا مسقلا ريوطت نم نويضابإلا نكمت دقل
 7" .ركبم تقو يف مهتلودل مهسيسأتل كلذ عجريو .".ىرخألا

 تجرخو تضراع ©&بفلسلا نم نويضابإلا اهربتعي يتلاو (جراوخلا) ةمكحملا ةقرف نإ

 رورم عم نيتضابإلا َنأ الإ "“.(ةيرورض تسيل ةمامإلا َنأ) تعداو ةمامإلاو ميكحتلا نع

 -683 /64) لالب يبأ دهع يف بزحتلا ةيادب عم ةصاخو مهسأري مامإ رايتخا اولمهي مل تقولا

 رسيسأت ةرتفو ىدنلجلا رصع يف كلذكو 3 ديز نب رباج دهع يف ةقرفلا سيسأت رصع يفو .684

 ةمامإلا نوعضي مهفصوب ىرخألا قرفلا نع نوزاتمي مهنأب مهسفنأ نوفرعي مهنأ ىتح .ةلودلا
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 "٠ .مهمو صاخ عقوم يف

 رماوأ نأل كلذو `: .ضورفلا يقابك ضرفو يهلإ رمأ ةمامإلا نإف نييضابإلا بسحبو
 ةلودلا تلكشت ليلقب يضابإلا ركفلا دعب هلك اذهلف .ةمامإلاب الإ قبطت نأ نكمي ال هيهاونو هلل

 .اهعم ةيسايسلا راكفألا ةيمهأ تدادزاو

 ايرظن ةمامإلا ىلع اوضرتعا دق اوناك جراوخلا نم فلسلا مهنوربتعي نم نأ نم مغرلابو
 يف مهراكفأ اوروطي نأ نييضابإلا ىلع تضرف ةيسايسلا تاروطتلا نأ آلإ اهتيمهأ مدع اوعةاو
 ةرورض ةمامإلا ،ىلوألا ةمكحملا نأ تبث دقو .ةمامإلا يف مهءارآ اوريغي وأ صوصخلا اذه

 ةرادإ نم نكمت ةيعامتجالا طورشلا تناك نإ هنأ نوري اذهلف .ةيعرش ةرورض تسيلو ةيعامتجا
 ةاواسملا ققحت الو ةلداع ريغ ةرادإف ءاهنع ينغتسن نأ اننكميف {ةلود ىلإ ةجاحلا نود عمتجملا

 .نوكت الأ لضفألا نم سانلا نيب

 يلايخ بولسأب بهاذملا هذه فيرعت تراتخا ةيديلقتلا بهاذملل ةيخيراتلا رداصملاو
 ةيسايسلا راكفألاف .اهلخاد يف قرفلا هذه اهتشاع يتلا ةصخشملا تاقالعلا نع لصفنمو يضرف

 تاعانقلا مهف عيطتسن ىتحو .تايضرفلل مئاد ةلباق ةيعامتجالا اهطباور نع ةعوزنملا ةينيدلاو

 ةينيد فورظ نم ةقرفلا هتشاع ام ةفرعم انيلع بجي "(جراوخلا) ةمكحملا وأ نييضابإلل ةيسايسلا

 . ةقلعتم رومأ نم كلذ وحنو ةيقالخأو ةيداصتقاو ةيسايسو

 ىربكلا ةياغلا نكت مل نيفص دعب جراوخلا روهظ دعبو ،فين نامثع انديس داهشتسا دعبف
 اوداح نيذلا ةيمالسإلا ةلودلا ي رارقلا عانص دنع يسايس رييغت ثادحإ ناورهنلا يف مهلاتق نم
 ىلع نيرداق اونوكي مل وأ اوققحي د ملو هدعب نم نيلداعلا نيتفيلخلاو :تلا هللا لوسر جهن نع

 ادج اطيسب مهدنع لحلا ناك لب .دالبلا تاريخ ميسقت يف ةيداصتقالا ةاواسملاو ةلادعلا قيقحت

 لاجملا حتفو ةطلسلا زكارمل مهكرتو ةلادعلا قيقحت ىلع نيرداقلا ريغ صاخشألا رييغت وهو

 ةمكحملا بناج نم ةيضقلل رظنلابو ؤدالبلا رومأ نوريديو مهتقث سانلا مهحنمي ددج صاخشأل
 هللا يضر نامثع انديس لتقب تأدب يتلاو .جراوخلا ركف ليكشت يف تمهاس ىتلا ثادحألا اذكو

 لب ابالقنا ثادحألا هذه نكت مل كلذلو ،ديدج يسايس ماظنل اوعدي مل ةمكحملا نأ ىرن هنع
 .ىرخأ ةيسايس ةلداعم اونوكي مل اذه انموي ىتحو .ةيسايس ةروث

 نيب رصحنم يسايس ماظن ةلضعم يف يف مهعوقول صاخشألا ءالؤه كلمت يذلا سأيلا ببسبو

 نكميف .اذكه رمألا ناك نإ" لوقت ةديدج ةيسايس ةلداعم اودجوي نإ اورطضا ،نييومآلاو نييمشاهلا

 ةركف نأ امك .اذهك أئيش اولوقيل اوناك امل ةينيد ةرورض ماظنلا وأ ةلودلا نأ اوأر ولو ."نوكي الأ

 .(جراوخلا) ةمكحملل ةيسايسلا راكفألا نيب ةدئاسلا ةركفلا اهنأ ىلع ذخؤت مل ةمامإلا ةرورض مدع
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 مولعم وه امكو تناك ةتنا هللا لوسر ةافو دعب نيملسملا تهجاو يتلا مهألا ةلضعملاف

 اهضعب نم لئابقلا ةريغ لكش ىلع رهظت ةلكشملا هذه تناك ميكحتلا ىتحف ؛ة١٨"“» .ةفالخلا ةلضعم

 ".اذه انموي ىتح عابتأ اهل ةيسايس ىؤرو راكفأ اهنع جتن ةريصق ةرتفب ميكحتلا دعب نكلو

 :يلاتلا وحنلا ىلع مهئارا صيخلت اننكمي ةمامإلا يف نييضابإلا رظن تاهجو يف رظنلا زيكرتبو

 ةليبق يأ نم وأ شيرق نم مامإلا باختنا ةرورضلاب سيل هنإف مهل ةبسنلاب :ةلدتعملا ةيطارقميدلا ه
 وأ تازايتما حنم نودبو ‘هل ةليبق يأ ةيكزتل ةجاح الو .ةءافكلا كلتمي نأ يفكيف ىرخأ

 وأ ىروشلاب نيعي مامإلاو 6" .امامإ نوكي نأ قحلا هل نمؤم لك نإف ادحأ يأل تايولوأ

 .هنع جورخلا زوجيف املاظ ناك نإو .ةبجاو مامإلا ةعاطو """إهل دقعلاو لحلا لهأ ةعيبب

 نيذلا ةقرازألا يأر سكع اذهو .(658/38) يبسارلا بهو نبا هللا دبع يأر وه اذهو

 ال نيذلا نييرعشألا عم يأرلا اذه قفتيو .املاظ ناك نإو مامإلا ىلع جورخلا نوبجوي ال

 وهو ىروشلاب يأ دقعلاو لحلا لهأ بلغأ قافتاب راتخي مامإلاف .مامإلا ىلع جورخلا نوعنمي

 .دقعلاو لحلا لهأ ةراشتسا بسانملا نمف ةالولل هلزع وأ هنييعت لاح يفو .ةالولا نع لوؤسملا

 شيرق ةليبق يف نيتريشع مهأ نم مامإلا رايتخا لهسي يذلا يأرلا وهو :لدتعملا يثارولا مهفلا

 هماهم ةيدأت عطتسي مل نإو ىتح مامإلا لزع ةلاحتساب ىري و ،نويومألاو نويمشاهلا مهو
 لوق وهو .املاظ ناك نإو ىتح ةبجاو هتعاطو .ةعيبلا مهفلا اذه بسح مامإللو .بجي امك

 ةلزتعملاو ةيديرتاملاو ةيرعشألا

 خيراتلا ربع ايسايس نيملسملا تمأ يتلا لئاسملا سأر ىلع يتأت ةفيلخلا لزع ةلأسمو

 انديس رايتخاف .هلزع دنع مهتاناعم ردقب مامإلا رايتخا دنع نوملسملا ناعي ملو .يمالسالا

 مدع ةلكشم لح ةلواحم نكل ،ةلكشم نكي مل ةفالخلل امهنع هللا يضر يلع انديس وأ نامثع

 انموي ىتح اهتاريثأت شيعن لازن ام تالاكشإو ةيسايس جئاتن ىلإ تدأ نيتفيلخلا نع ىضرلا
 اذه عنم ذإ .مامإلا لزع ةلاحتساب لوقي يذلا يأرلا وه كلذ ءارو نمكي يذلا ببسلاو .اذه

 .يعيبط لكشب مامإلا لزعب ةقلعتملا لكاشملا لحت يتلا قرطلا لكشت يأرلا

 نم بلاط يبأ نب يلع ءانبأ لسنل قح ةمامإلا نأ ىري وهو :فرطتملا يثارولا مهفلا ٥

 وهو .موصعم مامإلا نأو نيدلا لوصأ نم اذه نأو ،امهنع هللا يضر دمحم تنب ةمطاف

 ةحص يفني ثادحألاب ركفلا طبر نأ الإ س هللا لوسر نمز ىلإ هنولمحيو لب "يأر
 هللا يضر يلع طرف امل ،ىعّذي امك ناميإلا طورش نم رمألا اذه ناك ولو "“.يأرلا اذه

 هسفن ًاعقوم ةيواعمل ةفالخلا نع امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا لزانت املو ،هقحب هنع
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 يف هقح نع لبق ءالبرك يف وهو امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا لبقو .ةئيطخلا يف
 مهفلا اذهو .ةيفاك ةجردل هب متهي مل اذه هضرع نأ الإ .هليبس ىلخي نأ لباقم ةمامإلا

 ةريثك لكاشم هنع دلوتت مالسإلا ىلإ بسني نيح ةمامإلا يف نييضابإلا يآرل فلاخملا

 .ةاواسملا ادبم اهنمو مالسإلل ةيملاعلا ئدابملا ضراعت

 .ةرحلا تاباختنالاب مامإلا راتخي لب ،ةبجاوب تسيل ةمامإلا انهو :ةفرطتملا ةيطارقميدلا ه

 تادجنلاو ةقرازألا يأرلا اذهب لوقيو لتقي ملظ ام اذإف ءاهققحو ةلادعلاب مزتلا ام عاطيو

 .هلاكشأ عيمجب فرطتلا نع مهدعب نونلعيف نويضابإلا امأ ".جراوخلا نم ةيرفصلاو

 بوغرم ريغ مهدنع لاتقلاو .اهنع نوديعب مهف فرطتلا تجهتنا نإ ةيطارقميدلا ىتح
 .دالبلا نع عافدلا يف الإ هب

 ثادحألا يف مهتكراشم مدعب اهنوتبثي لب ضحم ءاعدا درجم مهئارآ نوقبي الو

 ةقرف اموي اونوكي مل مهنأ تابثإب مهلوق ديكأت نولواحيو لاتتقالا اهيف ناك يتلا ةيخيراتلا

 صوصخلا اذه يف اهنوركذي يتلا ةلثمألا نمو .رقتسم ماظن لك يداعت ةقرازألاك ةيجراخ

 نيباوتلا ةكرح يف ةعيشلاو جراوخلا نيب تثدح ىتلا تالاتتقالا نم يأ يف مهتكراشم مدع

 ثعشألا نبا اهداقو فنعلا تنمضت يتلا ةيسايسلا ثداوحلاو (656/36) ريبزلا نبا جورخو

 ثداوحلا هذه نم يأ يف مهكارتشا مدع نويضابإلا يعديو .ةيومألا ةلودلا دض (704/85 )

 """ .لدتعملا مهجهن طباوضب مهمازتلال

 عوضوملا اذه نأ الإ .نيضابإلل ةيسايسلا راكفألا حضوتت ،ءارآلا هذه ءوض ىلعو

 هيلع طرتشي مامإلا عم دقاعتلا نأ ىرت ةيضابإلاف روكذم وه امع ةيضابإلا تايبدألا يف فلتخم

 باتكلا نم ليلدلاب يتأي نأو ،ءادعألا براحي نأو ،هنع ىهنو هب هللا رمأ اميف لدعلاب موقي نأ
 ىلع جورخلاو .ةيمالسإلا ةلودلا ةسائر يف نايس يمجعلاو يبرعلاو .هلاعفأ لك يف ةنسلاو
 سانلا ىلع بجاوو .زئاج وه لب «(ةقرازألا) جراوخلا لوقي امك ضرفب سيل لدعلا ريغ مامإلا

 ىلوألا ةمكحملا عم نويضابإلا فلتخي اذهبو .كلذ نم مهنكمت لاح (ةلودلا) ةمامإلا سيسأت

 "" .(اهيلإ ةجاحلا ةعاس سسؤت ةمامإلا) نإ لوقت يتلا

 ةيمالسإلا ةمألا ءاقب زاوج :ةرشابم نيفص دعب ىلوألا ةمكحملا اهب تدان يتلا ءارآلا نمو

 نوملسملا عاطتسا ام اذإو ‘ةرورض سيل مامإلا نإف يأرلا اذه بسحبو (مامإ وأ ناطلس الب

 (684 - 683 /64) ىلوألا ةمكحملا نأ الإ :.ادحاو اوعبتي نأ ةجاح الف مامإ الب شيعلا

 ةعومجم لك نإف ىرخأ ةرابعب .مامإ ًاعيمج اهل ناك ؛ماسقنالا دعب اهنع تعرفت يتلا قرفلاو
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 ةمامإلا ةناكم ىلع اوظفاح دقف نويضابإلا امأ .ةديدج ةقرف اهل تلكشو افلتخم امامإ اهل تدجو

 مهسفنأ نع نوركذي مهو ؛مهيلع قبطنت ال ةمامإلا مهتضراعم ةركفف .ةلودلا سيسأت دعب ىتح
 “" .ةمامإلا ةيمهأ نوكردي مهفصوب مهزيمت

 الو .نيملسملا ةعيببو دقعلاو لحلا لهأ رايتخاب متي مامإلا رايتخا نإف ةيضابإلا بسحبو
 لهأ ددع فلتخي طورشلا فالتخا ىلعو .دقعلاو لحلا لهأ لوبق ىوس رخآ طرشل ةجاح

 نم لقألا ىلع ةتس اونوكي نأ بجي مهنأب نوري نييضابإلا ءاهقف مومع نأ آلإ دقعلاو لحلا
 رايتخا لاحأ ذإ هنع هللا يضر رمع انديس ىلإ كلذ يف نوعجريو .ةليضفلا باحصأو ملعلا لهأ

 .ةباحصلا نم ةتس ىروش ىلإ هدعب نم ةفيلخلا

 :مامإلا يف اهرفوت بولطملا طورشلا -ب

 .القاع اغلاب نوكي نأ .1
 .هرصب وأ هعمسل دقاف نوكي الأ .2

 .اسرخأ نوكي الأ .3

 .ىحصفلا ةيبرعلا ملكتي نأ .4

 .عروو ملع بحاص نوكي نأ .6

 .ةيالولا لهأ هعيابي نأ .7

 .نيملسملا ةوعد لهأ نم نوكي نأ .8

 .دلج وأ دح هيلع ميقأ دق نوكي الأ .9

 ثيدحلا نوري مهف اذهلو ،هبسنل وأ امامإ نوكيس نم ةليبقل امامتها نويضابإلا ريعي الو
 امامإ نوكيس نميف نوطرتشي ال ةينيدلا ةيحانلا نمو .حيحص ريغ اثيدح (شيرق يف ةمامإلا
 0٨١4 .ايقت نوكي نأ ىوس

 :مامإلا لزع -ج

 مامإلا دي اوعفريل تاءارجالا نم ةلسلس نوعبتيو :رئاجلا مامإلا صوصخب ءارآ ةيضابإلل

 :مكحلا نع ءيسلا

 .لدعي نأب ملاظلا مامإلا بلاطي ألوأ 1
 .نيملسملا لامعأ نع هدي عفر هنم بلطي كلذب هلوبق مدع ةلاح يفو -2

 .هلزعل ةوقلا مادختسا زوجيف ‘كلذ عاري مل نإف 3
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 4 . يضابإلا يدقعلا ركفلا : ثلاثلا لطغلا

 مكحي ال يذلا مامإلا لزع ةلأسم يف يسايسلا عضولا نابسحلا يف نويضابإلا ذخأيو

 ةقرازألا دنع هدجن امو .مامإلا لزع لاح يف ربكأ ةنتف يف اوعقي الأ نوصرحي مهف .لدعلاب

 نوحصني نيذلا نييضابإلا دنع دجوي ال ةقلغم نيعب مكاحلل مهتداعم نم جراوخلا نم مهلاثمأو

 اذإف .لخدتلا باب حتف الإو .يهتنت ةلأسملا نإف ىهتنا نإف ،رمألا ئداب هماهم يدؤي ال يذلا مامإلا

 .فورظلا حنست نيحل نورظتنيو ‘كلذ نورخؤي مهنإف ةمألا حلاص ريغ يف ةوقلا مادختسا ناك

 يأرلا رظن ةهجو نم :صوصخلا اذه يف يدعاسلا رصاعملا يضابإلا ملاعلا لوقيو

 .هلاوقأو هلاعفأ لك يف مالسإلا ماكحأب مزتلي املسم نوكي نأ مزلي مامإلا نإف يضابإلا يسايسلا

 :ف هماهمب مقي ملو هتابجاو يف رصق اذإ امأ .عاطي ةماقتسالا ىلع مامإلا ناك نإف

     

 لاقف ؟هللا لوسر اي نمل ليقف 6(ةحيصنلا نيدلا) :قثت لوسرلا ثيدحل اقفو كلذو .حصني -ا
 ةحيصتنلاب مامإلا مزتلا نإ ثيدحلا اذه بجومبف ء(مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هلل)

 .ةبجاو هتعاط حبصتف اهعبتاو

 .بوجولا نع هتعاط تجرخو نيملسملا نع هتيالو تطقس ‘ةحيصنلل بجتسي مل نإف 2

 قفو نيقيرط عبتي انهو ؤديدج مامإ داجيإو ملاظلا مامإلا نم صلختلل ريضحتلا أدبيو -3

 :مامإلا ةلاح

 .هريغ مامإ ةرشابم نيعيو لزعيف 0 ةلقأ هوديؤمو "افيعض ملاظلا مامإلا ناك اذإ -أ

 الف ،نوريثك هوديؤمو هونواعمو مكحلا مامزب اكسامو ايوق ملاظلا مامإلا ناك نإ امأ ب

 لخدتي ةلاحلا هذه يفو .ةيصعم دعت يتلا هرماوأ عاطت نأ بجي ال نكلو .هيلع جورخلاب حصني

 "‘ .يمالسإلا نيدلا تابجاو ملعتلو مالسإلا ةلود ةماقإل سانلا نوعديو ءاملعلا

 لوح نيذلا سانلاو ،ئيش رمألا نم ريغي ال يضابإ ريغ وأ ًايضابإ ملاظلا مامإلا نوكو
 دالبلا ةالو فلاخ ول ىتحو .ةاصع نوربتعيف دونجلا امأ نيملسملا نم نونمؤم ءيسلا مامإلا

 الإ ايلخاد ةوقلا مدختست الو .اهلهأل رظنلاب مالسإ دالب ربتعت يهف نيملسملا اهلهأ بهذم

 يف مكحتلا مدع وأ ،دالبلا دودح عاستا ةلاح يفو .ءادعألا دض دالبلا نع عافدلا ةلاح يف

 ةيلاتلا طورشلا رفوت لاح يفو .مامإ نم رثكأ كانه نوكي نأ زوجيف "دالبلا نيب يتلا تاحاسملا

 :هتمامإ طقست مامإلا نإف

 .رصبلا هنادقف .1

 .عمسلا هنادقف .2

 .قطنلا نم هنكمت مدع .3
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 .ادح بجوت ةريبك هباكترا .5

 ٠"٠.هم هتبوت مدعو ادح بجوي ال امنإ باكترا ٠6
 :ةمامإلا عاونأ ۔ت

 ىلإ مامضنالا نم الدب نيفص برح دعب الدتعم ىحنم اوراتخا مهنإ نويضابإلا لوقي
 اقيرط مهجاهتنابو .ةفرطتملا ةيجراوخلا قرفلا ةاون اولكش نيذلا تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألا

 ةمامإلاف .ةيسايسلا ةيحانلا نم ةعيرشلا ماكحأ قيبطت لاكشأ ريوطتل ةصرفلا مهل تحنس الدتعم

 ةفلتخم لاكشأب ةمامإلا نوقبطي مهف كلذلو .ةيعرشلا ماكحألا قيبطتل ةدعاسم ةليسو مهدنع

 .اهنوشيعي يتلا ةيعامتجإلاو ةيسايسلا ةلاحلا قفو

 :عاونأ ةعبرأ مهدنع

 يفو .مهتمامإ نالعإ ىلع مهترذقم مدع ةلاح يف نويضابإلا اهقبطيو :نامتكلا ةمامإ .1
 يكملا رصعلا نم اهتيعورشم نامتكلا ةمامإ ذخأتو ،ةيرس ةوعدلا نوكت ةلحرملا هذه

 نب رباجو “'ةةيدأ نب سادرم لالب وبأ لثم لئاوألا نويضابإلا شاعو .ة هللا لوسرل
 .(145/762) نامتكلا ةمامإ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأو ""ءضابإ نب هللا دبعو "ديز

 ىروش مامإك لالب وبأ جرخ دقو .ملاظ مامإ برحل مامإ بيصنت يهو :ىروشلا ةمامإ .2
 .ةيرجه 61 ماعلا يف

 يف ثدح امك .ةوعدلا لهأ نع ًاعافد ءادعألا براحي يذلا مامإلا وهو :عافدلا ةمامإ .3
 .ناورهنلا

 مامإلا جرخي اهيفو ،ةعبرألا ةمامإلا لاكشأ نم مهألا لكشلا يهو :روهظلا ةمامإ .4

 ":" .ةرجهلا دعب ة لوسرلا اهماقأ يتلاك ةلود ميقيو يضابإلا

 ةمئألا باقلأ -ث

 نإو ةسايرلاو ةفالخلا ىنعم سفنب ةمامإلا نوري مهو .باقلأ ةمئألا نويضابإلا حنم

 ينإ لاق» و "ة".ياماَمِإ َنيِقتُمْلل انلَعجاَو» نيتميركلا نيتيآلا ىلإ نويضابإلا دنتسي :مامإلا"

 دصقيف ىرخأل ١ باقلأل ١ نود لمعتسا نإ مامإ بقل نإ اولوقيل خ امامإ سانلل كلعاجج

 .ه .مومعلا هب يدتقي يذلا ةالصلا مامإ هب

  

 



 يضابإلا يدقعلا ركفلا : ثلاثلا لطقنا
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 نمألا ققحي يذلا صخشلا وهو .ايندلاو نيدلا رومأ يف ةيهلا لوسر ةفيلخ وه :ةفيلخلا٭
 ةيسايسلا ةيحانلا نم اًمأ .ةيصعمب رمأي مل ام ضرف هتعاطو ،مهنيب نيدلا قبطيو ،سانلل

 صرحي `:: .نيملسملا ةدحو ققحيو ماكحألا قبطيو نيدلا ميقي صاخ صخش وهف

 الإ مكحلا ِنإ) مهراعش عم فلتخي ىنعم يأ مكحلا موهفم اولمحي الآ ىلع نويضابإلا

 ةطلسلا وأ ةقلطملا ةيمكاحلا لثم يناعم مكحلا لمحي الف .نيفص يف عفر يذلا (هلل

 قحلا ناسنإلل سيلف .هدحو هل ٠``ة ةقلطملا ةطلسلاو “` ةقلطملا ةيمكاحلا نأل .ةقلطملا

 نوكي نأ يف قحلا هلو هللا عرش ميقي نأ رومأم وه لب 6يهلإلا موهفملاب اعيرشت عضي نأ

 عيمج نود ةفيلخ هلعج نأب ناسنإلل هللا هبهو فرش ةفالخلاو .هضرأ يف هللا ةفيلخ

 `“..سانلا نم لمعلا حلاصو ناميإلا قداص وه نمل ىطعتو .نيرخآلا قلخلا سانجأ

 اذه يف ةيضابإلا يأرل ةفلاخم تايمستو ًاباقلأ ايقيرفأ لامش ىف نويضابإلا قلطيو"

 ةيضابالا ةديقعلا يفاني كلملا مكاحو ريبكلاو ميظعلا ةفصب ةفيلخلا فصوف .صوصخلا
 مامإلا باقلأ (1386/1966) شيفطا خيشلا فنصيو ".ةرباربلا دنع ةصاخ ةلاح يهو

 :يلاتلاك هتاءارجإ قفو

 .ام لكشب هعزوو ءام لكشب قحلا ذخأ نم :مكاحلا"

 .قح ريغب هعزو نكلو ءام لكشب قحلا ذخأ نم :كلملا ٥

 ةفيلخلا ىلع قلطي نايحألا ضعب يفو ".قح ريغب ىطعأو ‘قح ريغب ذخأ نم :ناطلسلا ه
 يف ةفيلخلا اهكلمي يتلا ةردقلا حضوي هيبشت يه امإ ةفصلا هذهو .اضيأ ناطلسلا ةفص

 "ه .ماكحألا قيبطت

 دالب عيمج لمشي هذوفنف ةذفان هرماوأ نألو ريمألا رماوأ ةرثك نم ىتأ ظفل وهو :ريمالا"

 حنمي ملو .بقللا اذه قحتسي ال وهف كلذل يفكت ال ريمألا ةوق تناك نإف .نيملسملا

 لوقيو ".نيملسملا دالب عيمج نومكحي اونوكي مل مهنأل بقللا اذه نييضابإلا ةمئأ

 ناكل يمالسإلا ملاعلا ةالو عمج نكمملا نم ناك ول هنإ :لينلا حرش يف شيفطأ خيشلا

 ريغ ةيلمعلا ةيحانلا نم اذه قيبطت نكلو .مهنيب نم نينمؤملا ريمأ باختنا مهملا نم

 ,832 ."نكمم

 نمألا قيقحت نع لوؤسمو «ايندلاو نيدلا رومأ يف ة هللا لوسرل ًاليكو ربتعي :ةفيلخلا ٠

 "““ .ةيصعمب رمأي ملام ضرف ةفيلخلا ةعاطو ،مهنيب نيدلا قيبطتو ،سانلل
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 :اهمازتلا ةمئألا ىلع ب بجي جي يتلا ا ةيسايسلا ئدابملا -ج

 :اهب مزتليل ةيسايسلا ئدابملا ضعب نيملسملا دوقيل ريتخا يذلا مامإلل نويضابإلا ددح

 الو .املسم مكاحلا نوكي نأ مزلي : نمؤم مكاحلا نوكي نأ بجي :ىلوألا ةدعاقلا ٠

 ىلع ظفاحي نأ بجيو .سانلا لك نم رثكأ هاوقتو هعرو يف مكاحلا نوكي نأ بجي

 ينآرقلا ةدعاقلا هذه ساسأو `' ' .قحلا قاقحإ يف ايوق نوكي نأو ،ءاربلاو ءالولا

 اوعيطأو هلل اوُعيطأ اونمآ ني اَهُيَأ اب هف :ءاسنلا ةروس نم 59 ةيآلا ىلإ عجري

 غنك نإ لوشُسَلاَو هللا ىلإ هورف ِيش يف متغزانت نإف نكنم رثألا يلأ لوسرلا

 .هناليوأت نسحأو يح كلذ رخآلا ملاو ه هللاب َنوُنمؤن

 لوُسَرلا ىلإ ُ ُهوُدَر ؤلؤ هب : اوعاذأ فؤخحلا وأ نمألا ن نم زمأ مهءاج اذإو 3 ظ اضيأ ي هللا لوقيو

 ُهنَمحخَرَو ْمكنَلَع }ے هللا لضف اللو هنم هَنوطبْنَتشَ نيلا هملعل مهنم رمألا يلوأ ىلإو
 م .آ 2 . ۔ ۔ ے۔

 ".اليلق الإ ناطيشلا معتل

 ةفيظو مهأف :مسجلاو ملعلا يف ةطسب اذ مكاحلا نوكي نأ مهملا نم :ةيناثلا ةدعاقلا ٥

 ةماقإو قحلا قاقحإ نع ازجاع مامإلا ناك اذإف ضرألا يف هللا عرش ةماقإ يه ةفيلخلل

 `"‘ .ةلادعلا ققحتت نأ نكمملا نم ريلف دودحلا

 نحنو اَنيَلَع كلملا هل نوكي ىنأ اولاق اكلم تولاط مكل ى ثعب ذق هللا نإ م مهيبن مهل لاقؤل

 ملا يف ةطشب ُهَداَرَو مكيلع هاقّطضا هللا نإ َلاَ لاملا ئ َنِم ةَعَس تؤي ملو هنم كلملاب قحأ

 ".ههميلع ساو هللاو ُءاَشَي نم هكلم يتؤي :هللاو مشجلاؤ

 نإ ! سانلا اهيأ اي :لوقي ىلاعت هللاف :مكحلل لوصولا يف ةيساوس لكلا :ةثلاثلا ةدعاقلا ٥

 نإ إ ْمُكاَقثأ ه هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل َلئابَقَو ابوعش ممُكاَتلَعَجَو ىنأو ركذ نم كاتف

 , .ههميلع ز زيبخ هللا

 لضف الو طشملا نانسأك ةيساوس نوملسملاف ،رشبلا نيب ةاواسملل لصؤت ةدعاقلا هذهف

 ال ايقارع ىتح وأ ًايومأ وأ ًايولع وأ ًايشرق صخشلا نوكو ،ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل
 .ةيناطيش تاسوسو وه امنإ تافصلا هذه ىلع ادامتعا ةيلضفألا ءاعداو .نيدلا يف هل ةميق

 :سيلبإ عم هراوح يف ىلاعت هللا لوقيو ""

 “؛۔هنيطط نم ُهفَلَخَو ران نم يبتفلحم هن زيمت ريخ انأ َلاَق ترمأ ذإ دجت الأ كعنم ام َلاقإل

 ًاَكَو ۔َنيِتبتلا متاَخَو هللا لوس ر نكل لاج نمم دخأ ابأ دمحم َناَك امه :اضيأ لوقيو

 



 رعضابإلا يدقعلا ركقنا : ثلاثلا لصقنا

 '.هباميلَع ءش لكب هذل

 `‘:.هيبرقألا كتريشع 7 زذنأَو 9 :ىلاعتو كرابت لوقيو

 ةمامإلا ةماقإب رمأي يمالسإلا نيدلاف `‘' :مكاحلا رايتخا ساسأ يه ىروشلا :ةعبارلا ةدعاقلا ٢

    

 ْمُهَنْنَب ىروش مهرمأو ةالصلا اوماقأو هبرل اوباجتسا نيذلا .ىروشلا تارارقب ىضرلاو

 : .رمألا يف مهزواشو ْمُهْل رفغتساو ْمُهْنَع فغاقال `“‘6اهنوقفْنُي ْمُاَنقَرَر اممِمَو

 و !و اهلهأ ىلإ تانامألا اوُدَوُت نأ نكمأ هلل هل نإ :مكحلا ساسا لدعلا :ةسماخلا ةدعاقلا ٥

 هةاغعيمس ناك هلل نإ س هب , مكظعت امعن هلل نإ ِلذَعْلاب اوُمُكخَت نأ سانلا ن ن مئمكخح

 لأ ىلَع مزق ناش مكنمرجخ الو _ ۔ طشقلاب ءاَدَهُش هلل َنيماؤَق اونوك اونمآ َنيِذل اهيأ ايل

 رمأي هللا ن » -“.هك نولمعت امب يبخ هلا نإ :هللا اوُمَتاَو ىول ُبَرْفأ وُم اولدغا :اولدغت

 مكلعل مك ينبلاو ركْنُمْلاَو ءاًشخَفْلا نع ىهنيو ىتزقْلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لذغلاب

 هللا لزنأ امب تنمآ ْلُفَو ْمممءاوأ من غبت الو تزرمأ امك متاو غؤاف كلذل » `“.هنوُرُكَذَت

 ""هممكني َلدغأل تزمأَو باتك ن ْنم

 قحلاب باتكلا يلإ انلَرْنأَو ] ط :هب هللا رمأ ام وه مكحلا يف بجاولا :ةسداسلا ةدعاقلا ٥

 غبت الو - هلل َلَزْنأ امب مهنيب غكخاَف ه ۔ هيَلَع اننم باتكلا َنم هْنذَي َنْتَب امل اًفَدَصُم

 .. "قحلا َنم كاج امع ماوأ

 لزنأ ام ضغب نع ًكوُنيْفَي نأ مُهزَذخاَو هفوف غ غبت :و هللا لزنأ امب مهن مكحا نأو ظ
 ٠٠٠٠.هك ..كيلإ هللا

 :رادلا يف مهؤارآ -ح

 :رادلا مكح يف ةفلتخم ءارأ ةعبر»أ نييضابإلا دنعو

 نطوو ،نيملسملا نطو يهو ،مالسإ راد يه :ناملسم شيجو ناطلس اهل يتلا دلبلا .1
 .هللا باتكب مكحت ةلود يهو .ةيمالسإلا ةمألا

 نطو يهو .مالسإ راد اضيأ يهف :نارئاج نكلو ناملسم شيجو ناطلس اهل يتلا دلبلا .2

 وأ ًايضابإ ناطلسلا نوك يف قرف الو ،ةملسم اهتلودو مالسإلا ةمأ اهبعش ،نيملسملا

 .يضابإ ريغ
 . ةكلمتسم اهنكلو مالسإ راد يه : كرشم اهناطلسو ملسم اهبعش يتلا دلبلا

 .كرشلا ماكحأ اهيلع يرست انهو كرش راد يه :ناكرشم اهشيج و اهناطلس يتلا دلبلا .+

 



 تح دصم دم ةيصابإلا س : .
 ۔۔۔۔۔ . د . \

 :سلاجملا -خ

 ماظنلل ادع رثكألا .مكاحلا ىلع جورخلاب رمتسملا اهريكفتب ةيجراخلا قرفلا تناك
 .ىلع نوضقي اوناك ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ةلودلا مهتبراحمب نمألا نوددهي اوناكو .نمألاو
 رشنل اهوعبتا يتلا لوصألا دحأف نوّيضابإلا امأ `“ .ةلودلا دض اهوضاخ يتلا بورحلاب مهسفنأ

 .ةيكرح سلاجم ثادحإ تناك مهركف

 يقيقح رود (762/145) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ اهثدحأ يتلا سلاجملا هذهل ناكو
 اهضعبو ةيرس تناك سلاجملا نم عاونأ ةثالث ةديبع وبأ سسأ دقلف .يضابإلا ركفلا روطت يف

 لمع ةقيرط عضو نم وه (45+762/1) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأو .زيلاهدلا يف لمعي

 .اهملعتسا يتلا مولعلاو سلاجملا هذه فئاظوو

 ةماعلا سلاجملا .1

 خياشملا سلاجم .2

 ملعلا ةلمح سلاجم .3

 ىلإ يمتني نمم تاقبطلا عيمج اهدايترا عيطتست يتلا سلاجملا يهو :ةماعلا سلاجملا -1

 دقلو .خويشلا دحأ تيب يف ام ةياغل سلجملا عمتجيو .حيرم لكشب يضابإلا بهذملا

 رسلاجملاو .هابتنالا اوبذجي ال يك ةفلتخم لئاسو تاطوغضلا نمز نويضابإلا برج

 سوردو حئاصن ىلإ اوعمتسيل ةقرفلا عابتأ عمتجي لب سةددحم جمارب اهل سيل ةماعلا

 سلجم الثم كانهف ،خياشملا دحأ مساب ةماعلا سلاجملا ىمستو ":" .خياشملا رابك

 ربنق نايفس يبأ سلجمو 6نيصحلا نب يلع رحلا يبأ سلجمو ،ليوطلا كلملا دبع

 .اهريغو "ةيئاطلا بجاح دودوملا يبأ سلجمو

 .ةيسايسلا اهيف امب تارارقلا عيمج ذخؤت هيف ذإ ةقرفلل مهم سلجم وهو :نايعألا سلجم -2

 ددعو ،ةيسايسلا تارارقلا ذخؤت انهو ،ةقرفلا ةداقو خويش ىلع هيف ةكراشملا رصتقتو

 بابش ءالضف نم وهو رمع نب بيعش دارأ امدنع 6لاثملا ليبس ىلعف .ددحم هئاضعأ

 خويشلا هدر هتخأ جوز تيب يف دقعنملا خياشملا سلجم يف كارتشالا ةوعدلا لهأ

 "ة .هوأر امدنع ةداقلاو

 .ةقرفلل ةيديقعلاو ةيسايسلا ءارآلا سلجملا اذه يف سردت :ملعلا ةلمح وأ ملعلا سلاجم -3

 يضابإلا بابشلا سيردتب هسفنب موقي (762/145 ) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ناكو

 نكي ملو ءارس دقعت سلاجملا هذه تناكو .سلاجملا هذه يف راصمألا نم مداقلا



 يضابإلا ربدقعلا ركفلا : ثلاثلا لصفنا

 نمو أقحال يضابإلا ركفلا رشن مهقتاع ىلع نوكيس نيذلا بابشلا ىوس اهب ملعي
 ملاعلا دالب فلتخم نم مهب ىتؤي نيذلا بابشلا ىلع قلطي ناكو .خويشلا نم مهسردي
 اومدق يتلا ةنكمألا سفن ىلإ نولسري مهميلعت دعبو ،"ملعلا ةلمح" مسا يمالسالا

 هذه يف اهنم دافتسي مهدالب نع نابشلا ءالؤه اهب يتأي يتلا تامولعملا تناكو .اهنم

 `“ .هيف ةوعدلا رشن ةيجيتارتسا عضوت دلبلا عضو بسحبو سلاجملا

 نادلب ىلإ نوبهذيس نيذلا بابشلا نيب ةقالع سسأ لب ‘كلذب ةديبع وبأ فتكي ملو

 نولسري اوناك ملعلا ةلمح نيب فالتخا عقي امدنعو ،ةرصبلا يف ةوعدلا زكرم نيبو ةفلتخم

 نوردصيو فالخلا يف ةقرفلا خياشم مكحي ذئدعبو ،ةوعدلا زكرم ىلإ فالخلا عوضوم

 .ةيالولا كلت يف ةلكشملا لحل ثوعبمك صاخشألا دحأ لسري تالاحلا ضعب يفو .رارق

 ذإ .ماهملا هذه لثمب بلغألا ىلع يئاطلا بجاح فلكي ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ناكو

 حضاولاو .ةرصبلا جراخ ةيلاملاو ةيركسعلا رومألا يف ةقرفلا لوؤسم يئاطلا بجاح ناك

 دعب اورطضا نيفص ةعقوم يف ميكحتلا ىلع نيضرتعم اوجرخ نيذلا ة موقلا ءالؤه نأ

 ام رمأ يف نوفلتخي نيح ملعلا ةلمح ناكو . ميكحتلل تاسسؤم اوؤشني نأ نمزلا رورم

 `` .رارق هصوصخب ردصيو رمألا يف هيف مكحي يذلا ةوعدلا زكرم هب نوغلبي

  

 لدعلا ميقي نأو ،هيهاونب يهتنيو هللا هضرتفا ام يدؤي نأ ىلع ضرف مامإلا عم دقاعتلا .1

 .لعفي ام لك ىلع ةنسلاو نآرقلا نم ليلدلاب يتأي نأو ،ءادعألا براحيو

 .يشرق ريغ ةلودلا سيئر نوكي نأ صقنب سيل .2

 .لداع مامإ ىلع جورخلا زوجي ال .3

 لوقي امك امارح سيلو "جراوخلا لوقي امك ابجاو سيل رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا .4
 .ةرعاشألا

 ةاجن مدع جورخلا يف ناك نإ امأ ،ىلوأ (نايصعلا) جورخلاف صالخلاب نظلا بلغ اذإ .5

 .جورخلا مدع نسحتسيف دلب يأ يف ءادعألا مامأ مهفعضيس وأ ،نيملسملاب رضيس وأ

 مامإلاو ةملظلا ةمئألا نوركذي نيح نويضابإلا نإف تالاقملا بتك يف ءاعدالا بسحبو

 .هللا قيرط نع داح نم لك لب ،طقف مهل نيضراعملا نودصقي ال مهنإف رئاجلا

 .هل دقعلاو لحلا لهأ ةيبلغأ رايتخاب ىروشلاب مامإلا راتخي .6
 .دقعلاو لحلا لهأ ريشتسي نأ هب نسحي ،ةالولا عيمجب فرصتلا نع لوؤسم مامإلا .7

  



_ 

 .۔اصم ذم ةيضابإلا . 7
! 

 .مامإ البو ناطلس الب مالسإلا ةمأ ىقبت نأ زوجي ال .8

 :بيترتلاب ةيتآلا تاءارجالا رئاجلا مامإلا عم قبطت ٥9.

 .لدعلاب مكحلا هنم بلطي = ]

 نأ هنم بلطي لعفي مل نإو تلح دق ةلكشملا نوكت لدعلاب مكحو باجتسا نإ - ب

 .نيملسملا نوؤش نع هدي عفري

 .ربكأ ةنتفل لاجملا اذه حتفي الأ طرشب ةوقلاب هلزع زوجيف بجتسي مل نإ - ج

 يف ناحبصي هشيجو رئاجلا مامإلاف .يضابإلا ريغو ىضاباإلا رئاجلا مامإلا نيب قرف ال .1

 .نايغطلا ةلاح

 ملظت الو .مالسإلا دالب نم اضيأ ىه نييضابإلل نيفلاخملا دالب وأ رئاجلا ناطلسلا دالب .2

 .ءادعألا درط ىف ىتح ةلودلا

 ةلاحتسا وأ نيملسملا دالب ةعقر عسوت لاح يف مامإ نم رثكأ كانه نوكي نأ زوجي .3

 " .اهنيب يتلا يضارألا ىلع ةرطيسلا

 ةيضابإلا قرفلا .5
 ةيضابإلا ريغ رداصملا يف ةدراولا قرفلا .

 يف ةيضابإلا قرفلاب ةصاخلا تامولعملا لمجم نأ نييضابإلا ءاملعلا نم ريثك يعدي
 ةدراولا تامولعملا ديكأت نإو ".تامولعم نم يرعشألا هركذ امل " راركت ةينسلا رداصملا

 مدع نأ امك بهاذملا خيراتل ةبسنلاب ادج مهم يسايسلا خيراتلا بتك لبق نم قرفلا بتك يف

 ةلأسم يسايسلا خيراتلا باتك نم هئارآ لقن اوداعأ نمو يرعشألا اهمدقي يتلا تامولعملا معد

 نع رظنلا ضغو اهنوكت نامزو ناكم نم ةقرفلا ديرجت نأل .نويضابإلا اهحرطي ىرخأ ضارتعا
 عضي هنأ ىلإ ةفاضإلاب حيحصلا لكشلاب ةقرفلا مهف نود ًالئاح لكشي ةيعامتجالا عيضاوملا

 .اهتيمهأ وأ تامولعملا هذه ةحص ىدم لوح ماهفتسا ةمالع

 "ةيضابإلا قرف" لوألا ،نيناونع تحت ةيضابإلل اهبسن يتلا هءارآ يرعشألا عمجيو
 راكفألا ضعب "ةيضابإلا قرف" ناونع تحت حرشيو "ة."ةيضابإلا دنع فالتخالا طاقن" يناثلاو

 .ليذهلا وبأ بهذم عابتأو ةيثراحلاو ةيديزيلاو ةيصفحلا يه قرفلا هذه .قرفلا ىلإ اهدنسي يتلا

  



 س ١ - ۔٭

 ٦ تت يضابإلا يدقعلا ركفلا : ثلاثلا لصفلا

 :يلي ام جتنتسن راكفألا ثيح نم يرعشألل تالاقملا باتك يف ةحورشملا قرفلا انلوانت اذإو `٠

 نولغشنم مهو ىلوألا ةمكحملا راكفأ نع اهراكفأب ةديعب يرعشألا اهدروأ يتلا قرفلا .1

 لمشت اهنأ ىرن ،ىلوألا ةمكحملاب ءارآلا هذه تسيق ام اذإو .ةيدقعلا رومألاب رثكأ

 اهنأ دجن اهلكشت نمز رابتعالا نيعب انذخأ اذإ نكلو .ةريثك راكفأو ةفلتخم عيضاوم
 .ادج ةدودحم عيضاوم

 ةيضابإلا ىلإ دنست يتلا قرفلا ةأشن نأ لادج لحم تناك يتلا عيضاوملا نم جتنتسي .2

 نم اهريغو ةيردقلاو ةيربجلاو ةلزتعملا نم لك اهيف تأشن يتلا ةدملا سفن ىلإ دوعت

 .قرفلا

 لكاشم اهل ةضراعم تائيه نكت مل اهنأ دجنس ،قرفلا هذهل يركفلا بناجلا انلوانت اذإ .3

 لب 6(ةمكحملا عم انيأر امكر هل ةضهانم اراكفأ عنصتو دوجوملا يسايسلا ماظنلا عم

 يرجهلا لوألا نرقلا نم تانيتسلا دعب تأشن ةنيعم اراكفأ مساقتت ةينيد تائيه تناك

 .ةيلدجلا ةيدقعلا لئاسملا ضعب ىلع لاعفأ دودرك

 هبشأ اهنأ دجن "ةيضابإلا دنع فالتخالا طاقن" ناونع تحت ةمدقملا تامولعملا انصحف

 ىتمو نيأو هحرط نم ركذ متي ال فالتخا ةطقن هنأ ىلع ايأر ركذي نيح ًالثمف .ليهاجملا ةمزحب

 تامولعم مدقي ال نكلو ،قافنلل اهترظن بسح قرف ثالث نع يرعشألا ثدحتيو ؟هنع عفاد

 نيب فالتخالا يف ةببستملا راكفألا ةبسن نم ًألدبو .قرفلا هذه نولثمي نيذلا صاخشألا نع
 :لوقلاب اهبسني ناك ،ام ناكم يف شيعت ةعومجم وأ صخش ىلإ ةيضابإلا

   

 ضعب" ،"ةيضابإلا ىلإ نيبستنملا ضعب" 6"مهضعب" ،"ةيضابإلا نم ةعومجم" 0"ءالؤه"
 نيبستنملا رثكأ"و""""اذه لوقي مهضعبو" "ءالؤه عيمج" "ةيضابإلا يديؤم ضعب" ں"نييضابإلا
 "“.راكفألا هذه ةبسن يف ةزراب ةمالع تناك يتلا ،لوهجملل بننلا نم اهريغو ."ةيضابإلل

 عوضوم اهرصع يف ةيضابإلا عجارملا ىلإ ةيضابإلا ريغ رداصملا عوجر مدع نأ امك
 رمأ ةقرفلا كلتب ةقلعتملا ةصاخو بتكلا كلت يف ةبوتكملا تامولعملا ةيقادصم نم لعجي رخآ

 لصو يتلا داعبألا ىلع حضاو ليلد ةيضابإلا ةقرفلا نم ةقرفك ةيديزيلا ركذف ““.شاقتلل احوتفم
 ““ .عوض وملا اذه يف لامهإلا اهيلإ

 ةيضابإلا قرفلا لوح ةينسلا رداصملا اهمدقت يتلا تامولعملا ىلإ انرظن اذإ هنأ انلق دق انك

 ءانثأ لدجلل ةريثملا ةينيدلاو ةيسايسلا عيضاوملاب ةقالع تاذ تسيل قرفلا هذه راكفأ نأ دجن
 بابسأل تأشن ةيضابإلل اهدانسإ متي يتلا قرفلا نأ جتنتسن انه نمو .جراوخلا قرف لكشت



  

 خ :اصح ذم ةيضابإلا ر -
 ح ۔ - ` : ٠ - ٦

 اهتأشن ءانثأ شقانت مل قرفلا هذه نأل .ةيدقع داعبأ ىلع تزاح تقولا رورم عم مث ةيسايس

 يتلا قرفلل ةيسايسلاو ةينيدلا راكفألا صحفتن نيحو .ىلوألا ةمكحملا اهنع تربع يتلا راكفألا

 "“ .مالكلاو هقفلا ملع ليصافتب متهت عيضاومب ةقلعتم اهنأ دجن ةيضابإلا ىلإ دنست
 :ةيصفحلا .ا

 تالاقملا بتك تعضو دقف 6قرفلا فيضت عوضوم لوح مات قافتا دجوي ال هنأ عمو

 لوألا ،نيرايعم كلذل تلعج دقو .ال مأ جراوخلا نم اهنأ ىلع ةقرف يأ فينصتل ريياعم ةينسلا

 "" .يدقع يناثلاو يسايس

 اولبق نيذلا نأل .نيفص ةكرعم يف لصح يذلا ميكحتلاب قلعتي :يسايسلا رايعملا .1

 `" .نيكرشم (ىلوألا ةمكحملا) لئاوألا جراوخلا لبق نم نوربتعي ميكحتلاب

 تادجنلا ءانثتساب جراوخلا قرف لك .بونذلا رئابك عوضوم هب دصقيو :يدقعلا رايعملا .2

 """ .ًأكرشم ةريبكلا بكترم ربتعت
 بابلا يف ةيسايسلاو ةيدقعلا جراوخلا ءارآب قلعتي اميف ةيصفحلا يأر يرعشألا حضوي ال

 داضم لكشب ٠ ةينآرقلا تايآلا ضعبل مهريسفت نأ ىري هنكلو .ةيصفحلا ةقرف هيف حرش يذلا

 ".ةيسايسلا مهئارآب قلعتي اميف طيخ فرط رشابم ريغ لكشب ولو 6ربتعي يلع انديسل

 لبق نم ةمدقملا تامولعملا نمضت ،نييضابإلا ءاملعلا دحأ رمعم ىيحي يلع دكؤيو

 تاداقتنالا ضعب مّزقيو 5اهنيب اميف تاضقانت نمضتت ةيضابإلا ةقرفلاب قلعتي اميف ةينسلا رداصملا

 مدقت يتلا ،(هللا ةفرعم ناميإلاو كرشلا نيب) هللا ةفرعم ةركف عوضوم نأ رمعم ىريف .كلذ ىلع

 لوقي وهف .اهيلت يتلا روطسلا يف ءاج ام عم ةضقانتم ،اهريغ نع ةيصفحلا ةقرف زيمت اهنأ ىلع
 رانلاو ةنجلا راكنإك هللا ةفرعم ىوس ءيش يأ ركنأ نم .هللا ةفرعم ناميإلاو كرشلا نيب" ةيادبلا يف

 ركنيو هللا فرعي ال صخشلا ناك اذإ .كرشمب سيلو رفاك وهو ابنذ فرتقا دق نوكي لوسرلاو

 كرشمب سيل رانلاو ةنجلاو لوسرلاب نمؤي ال يذلا نأ كلذ نم مهفن اننإ ."كرشم وهف هدوجو

 دقف امهركنأ نمو هللا ةفرعمل ذاحم باتكلاو لوسرلاب ناميإلا" لوقي ةيلاتلا رطسألا يف هنكلو

 ال لوسرلا ثعب ركني نم نأ نوري ةيصفحلا نأ ررقي يرعشألا نأ نم مغرلا ىلعف ."هللاب كرشأ

 ىلع ةيصفحلا يرعشألا لوانتي ًاضيأ """.كرشلا يف عقي هنأب دعب اميف ديفي هنإف كرشلا يف عقي
 بعصي رخآ رمأ اذهو ةيصفحلا نم اوؤربت نيضابإلا نإ لوقي م ءةيضابإلا قرفلا نم ةقرف اهنأ
 ؛.رومألا نم هريغك هحاضيإ

 ىلع ازكرم رشابم لكشب عوضوملا بلص ىلإ قرفلا حرش مسق يف يناتسرهشلا لخدي
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 اننإف يرعشألا دنع لاحلا وه امكو .مادقملا يبأ نب صفح ةيصفحلا مامإ ركذ لالخ نم صاخشألا

 .(548\1152) يناتسرهشلا دنع ةيصفحلا ةقرف ىلع يفاكلا فرعتلاب ةليفكلا تامولعملا دجن ال

 ".."هللا ةفرعم كرشلاو ناميإلا نيب" نأ نودقتعي مهنإ لوقلاب ةقرفلا راكفأ عوضوم يف يفتكيو
 .ردصملا ركذ نود تامولعم نم يرعشألا هدروأ ام ررك يناتسرهشلا نأ اذه لالخ نم كردنو

 ناميإلا نيب" ةركف الصفم حرش هنأ ىرن يدادغبلا اهمدق يتلا تامولعملا ىلإ انرظن اذإ
 ةيصفحلا ةقرف مدقتو `ة.بضتقم لكشب يرعشألاو يناتسرهشلا اهركذ يتلا "هللا ةفرعم كرشلاو

 نودكؤيو ركفلا هذه نوضفري نييضابإلا نكلو .ةينسلا رداصملا يف ةيضابإلا قرف نم اهنأ ىلع
 يرعشألا اهدنسأ يتلا ىرخألا قرفلاو يه لب .ةيضابإلل يمتنت مسالا اذهب ةقرف دجوت ال هنأ

 .يرعشألا جسن نم ،ةيضابإلا ىلإ

 ةيثراحلا .2

 امأ يضابإلا ثراحلا عابتأل يه يناتسرهشلاو يرعشألا يأر بسح ةيثراحلا ةقرف

 تنبت ةيثراحلا نأ يهف ىلإ يرعشألا ريشيو ".ديزي نب ثراح عابتأ ةقرف اهنأ ىريف يدادغبلا
 انيدل سيلو ."ةعاطتسالا بحاصي لعفلا نأب دقتعت اهنأو "ردقلاب قلعتي اميف ةلزتعملا راكفأ

 كلت قفاوت ةيثراحلا ءارآ نمض ءارآ رداصملا يف دجن الو ،ةيثراحلا نع ةيليصفت تامولعم

 وه ةعاطتسالاو ردقلا عوضوم نأ ركذيو .يدقعلاو يسايسلا مهنول جراوخلل يطعت يتلا ءارآلا

 جتنتسن اننإف يرعشألا اهمدقي يتلا تامولعملا بسح .ىرخألا ةيضابإلا قرفلا نع مهقرفي ام
 قرفلا عم ةعاطتسالا عوضوم يف اوفلتخاو "“.ردقلا عوضوم يف يأرلا ةلزتعملا نوكراشي مهنأ
 ةنسلا لهأ كراشتو .دابعلا لامعأ قلاخ وه هللا نأب نمؤت ةيثراحلا ادع ةيضابإلا قرفلاف .ةيضابإلا

 ١"“ .لعفلا بحاصت ةعاطتسالا نأب لوقلا يف

 نب هللا دبع ريغ ىلوألا ةمكحملا دعب مامإ دجوي ال هنأ يعدت ةيثراحلا نإ يدادغبلا لوقي

 ثدحلا بسانت ةيواز نم انرظن اذإ اهيف كوكشم يأرلا اذه ةحص نكلو .ديزي نب ثراحلاو ضابإ

 كلذ ىلإ برقأ ربتعي يذلا يرعشألال تالاقملا باتك ىف تامولعملا هذه لثم دجوت الو .ركفلاو

 'هلل الإ مكحلا نإ" نيفص برح يف تلاق يتلا ةعومجملا روهظ نيب ةينمزلا ةدملاف .هنم رصعلا
 امك .اماع نيعبرألا براقت ضابإ نب هللا دبع هيف رهظ يذلا نمزلاو ىلوألا ةمكحملاب ةامسملاو

 هببس ناك ةمكحملا يف ثدح يذلا لوألا قاقشنالا نأب ديفت يرعشألا اهمدقي يتلا تامولعملا نأ
 وأ بزحت يأ كانه سيل هنإف ةرجهلل 64 ةنسلا قفاوي ثدحلا كلذ نأ امبو ".قرزألا نب هللا دبع

 ةلحرم نأ جتنتسن انلعجي ةرورضلاب كلذو .ةيرجه 64 ماعو ىلوألا ةمكحملا ءوشن نيب ام قرفت
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 تقو يف نوكت نأ بجي ةفلتخم ةيسايسو ةينيد اراكفأ تجتنأ عيشو قرف ىلإ ةمكحملا قرفت
 تقولا كلذ يف جراوخلا لغشت تناك يتلا ةمهملا ةلأسملا نأ ئلإ ةفاضإلاب .خيراتلا كلذل قحال

 انققد اذإو .ةعاطتسالاو ردقلا ةلأسم سيلو ،ةمامإللاو ميكحتلاب ةقلعتملا ةريبكلا بكترم ةلأسم يه

 .ةقرازأآلا ةقرف دعب تأشن اهنأ جتنتسي ةيثراحلا اهل رظنت يتلا عيضاوملا يف

 ةيحانلا نم ةيضايإللاب ةقرفلا هذه طبرت يتلا ءارآلا ىلع روثعلا نكمي الف ؤفسأللو

 مهريفكت مت هنأ ركذيف ردقلا ةلأسم يفو ٠“".اذه نم رثكأ لب .ةينسلا تالاقملا بتك يف ةيركفلا

 يدادغبلا ىري امك تءاج ةيضابإلا عم مهتقالع نإف يلاتلابو .ىرخألا ةيضابإلا قرفلا لبق نم

 نم انرظن اذإ هب ذخألا نكمي ال اقباس هانحضو امك رمألا اذهو ءضابإ ني هللا دبع ةمامإ قيرط نع

 هللا دبع ةمامإ ىلع ةيضابإلا عامجإ مدع رابتعالا نيعب انذخأ اذإو .ثدحلاو ركفلا قفاوت ةيواز

 .ةفيعض حبصت يدادغبلا تاءاعدا نإف .ةيثراحلا اهتحرط يتلا ءارآلاب مهمامتها مدعو ضابإ نب

 ةعاطلا ب احصأ .3

 يدادغبلا مهيلإ قرطت نيذلاو `" ةعاطلا باحصأ لوح ةمولعم يأ ىناتسرهشلا دروي ال

 نم ليذه يبأ يأر لثامي اذه مهيأرو .ةعاط نوكي ةين نودب لعفلا نأ ءالؤه نمؤيو .باهسإب
 :" .هللا دوجو تابثإ عوضوم يف طقف نكمم اذه ةعاطلا باحصأ يأر نأ يرعشألا ىريو .ةيردقلا

 ةملك نم مهفي بهذملا خيرات يفف .بيجع رمأ ةلزتعملا نم لجر ىلإ ةيضابإ ةقرف ةبسن نإ
 يف ركذي ال نكلو .انيعم نيلثكتم أركف لمحي نيعم صخش لوح سانلا نم ةعومجم ريطأت ةقرف
 .اهب صاخلا ينيدلاو يسايسلا ركفلا ةقرفلا دئاق ركذت ال رداصملا هذه نأ ىلإ ةفاضإ ةينسلا رداصملا

 .قرف ثالث اوراصف قافنلا يف اوفلتخا دقل

 .كرشلا نم ةءارب قافنلا -1

 كرش قافنلا -2

 سيلو .نامزلا كلذ يف لوقلا اذهب ميركلا نآرقلا مهانع نيذلا موقلا نيد قافنلا -3

 .ال مأ ةعاطلا باحصأب قلعتت كلذ دعب يرعشألا اهمدق يتلا تامولعملا تناك نإ ام احضاو

 ".ةيضابإلا نع ةماعلا راكفألا نم اهنأ ودبي نكلو

 ةيديزيلا .4

 لوح ةفلتخمو ةريثك تاياور كانه .ةيديزيلا ةقرف ةيضابإلا ىلإ بسنت يتلا قرفلا نمو

ديزي اهأشنأ ةقرف اهارت اهنأ اندجو ةيديلقتلا رداصملا ىلإ انرظن اذإف “""؛اهتيمستو ةقرفلا إشنم



  

   

  

 هزن
 ةسينأ نب ديزي عابتأ اهسسأ ةيديزيلا نأ يناتسرهشلا ركذيو .ةيضابإلا نع لصفنا يذلا ةسينأ

 ةأشن نوكت اذهبو .ةيضابإلا ىلإ لقتناو ةقرازألا ةأشن لبق ىلوآلا ةمكحملا نع لصفنا يذلا

 .ةيخيراتلا قئاقحلا عم ضقانتي رمألا اذه نكلو .ةقرازألا ةأشن لبق يناتسرهشلا بسح ةقرفلا

 ةيضابإلا ثاحبألا نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةقرازألا ةأشن لبق ةيضابإلاب ىمست ةقرف كانه نكي مل هنأل

 الدتسم يرعشألا لوقيو ``“.ةيضابإلاب ةقرفلا هذهل قالطإلا ىلع ةقالع ال هنأ ترهظأ ةرصاعملا

 ."كيرشتلاب" نولوقي ةسينأ نب ديزي عابتأ نإ بابر نب ناميب

 بهاذملا خيرات رداصم يف امهم اعقوم لتحت يتلا ةيديزيلا راكفأ صيخلت اننكميو

 بتكي ءامسلا نم اباتك هيلع لزنيو "مجعلا نم الوسر ثعييس ع هللا نأ يف صخلتتو ةيديلقتلا

 لوقي نيح يفو .اهريغ ةعيرشب نيديو دمحم ةعيرش كرتيف ةدحاو ةلمج هيلع لزنيو ءامسلا يف
 اونيدي مل نإو ،ةلوسرلا ةوبنب نودهشي نيذلا باتكلا لهأ نم ديزي فقوم نإ يناتسرهشلا

 ءاوسو .نينمؤم مهربتعي اديزي نأ ىلإ ريشي يرعشألا نإف ،ةالاوملا وه ،هتعيرشب اومكحيو هنيدب
 ““.كرشم ةريبكلا بكترمف ىرخأ ةقرفب مأ هتقرفب اقلعتم رمألا ناك

 ةيضابإلا رداصملا يف ةدراولا قرفلا -ب

 فيرعتلل كرتشم بولسأ دجوي ال هنأ ىرنس ،زييمت نود قرفلا بتك ىلإ انرظن اذإ

 ةيحض بهذت ام اريثك يهف ةينيدلاو ةيسايسلا اهراكفأو ةيديلقتلا ريغ قرفلا امأ ".قرفلاب
 :عوضوملا اذه يف نيتقيرط نوفلؤملا عبتا دقو .ةيبهذملا ةيبصعلل

 نكميو ."ىرخألا قرفلا" اهنأ ىلع مهتاءامتنا جراخ ةعقاولا قرفلا نوفلؤملا فنص .1
 باطخ قفو ةقرفلا فيرعت نع ةرابع وه رمألاف .كلذ ىلع يلقعلا دامتعالا قالطإ

 فطاعتلا حبصي راطإلا اذه يفو .هتبلوقو كلذ باعيتسا ىلع لمعلا مث يديلقت ريغ

 .رخآلا مهف ةرظن نم الدب ةمكاحملا ةرظن دوست يلاتلابو اليحتسم داكي ارمأ ةقرفلا عم

 نأ نكميو .ةفلاخم اقرف اهربتعت يتلا قرفلا بسح ام ةقرفل ةيركفلا ةهبجلا فيرعت وأ

 .مصخلا نم اقالطنا فيرعتلا ريبعت ةقيرطلا هذه ىلع قلطن

 صاخلا يقرفلا اهديلقت راطإ يف اهلوانت لالخ نم ام ةقرفل حيحصلا مهفلا ةيناكمإ نوكت

 يلع انديسب لثمملا عمجلا نإف شةيضابإلا عوضوم ىلع كلذ انقبط اذإو .ةصاخلا اهرداصمو ١
 ميمعتلا مئالي نيفص يف لصح يذلا ماسقنالا اذهو .ىلوألا ةمكحملا دي ىلع تتشت

 يتلا ميهافملا نأب لوقت ةيعامتجالا ةقيقحلا نإف ركفلا خيرات ىلإ رظنلا دنع" هنأ هدافم "

 ببس حرش يف حلصي ال اذه نكلو ."اهنيب اميف ماسقنالا ىلإ دعب اميف رطضت ةيادبلا يف عمتجت
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 .هنع ثحبلا بجي يذلا رمآلا .تتشتلاو قرفتلا عوضوم يف نهذلل قتاف حرشل الو :ماسقنالا

 اديدحت انهو.عمجلا نع ةفلتخم ةطقنل مهلقن ىلإ تدأ يتلا ةيقطنملا ةركفلا نع فشكلا وه انه

 .عوضوملا ءازإ نهكتت ةيديلقتلا قرفلا رداصم نأ ظحالن

 يقطنملا ببسلا مهف ليبس يف اديج اينهذ ادهج لذب طاو نأب فرتعن اننأ نم مغرلا ىلعو

 يذلا ةيضابإلل فلاخملا ىحنملا انع بيغي ال هنأ الإ فلتخم ركف هاجتاب جراوخلا عفد يذلا

 ىنعملا يف نكلو ،نوناقو قح ةلأسم ةلأسملا ىرت يتلا ىلوألا ةمكحملا لباقم يفف "٠ .هعبتا

 .ةيشرقلا ةقرطمو ةيومألا نادنس نيب اوفقو نيذلا اهسسأ ةيلاصفنا ةكرح اهنأ ىرتو ىسايسلا

 ةجيتن دجن امك .ةيعامتجالا ةايحلا يف اوجمدني مل ودبلا نم سانأل نايصع ةكرح اهنإ طاو لوقي
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 جتن ثيحب ةقرف لك نم اءزج فيرعتلا حبصأ هيأر بسحبف .ةينسلا قرفلا بتك يف كلذل ةهباشم

 رتشم ةطقن يف امهعمج نكلو .ةيضابإلا نع ثدحتي نيفرطلا الكف "نيتقرفلا نيب عساو قرف
 نم اهقرفو ةيسايسلاو ةينيدلا اهراكفأو اهخيراتو ةيضابإلا ةأشن ىقبت هيلعو .اليحتسم نوكي داكي

 .ةقرفلاب ةقلعتملا ةيلدجلا رومألا

 ةيراكنلا .1

 )٠171\787(. نيدنف نب ديزي وه اهمامإو ،ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا لظ يف ةقرفلا تأشن

 ةيراكنلا ىمستو مث. متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا يبأ ةمامإل اهراكنإ ببسب مسالا اذهب تيمسو

 “ مألا ةيبهولا ةقرفلل ةرياغم ءارآ تنبت اهنأل .ةدحلملاب اضيأ ىمستو ،ثاكنلاو ةثكانلاو ةثاكنلاب اضيأ

 % .ةرصبلا ءاملع نم ايقيرفإ يف تأشن يتلا ةيضابإلا ةمئأ ناك دقو .ىلاعت هللا ءامسأ ةبسنب قلعتي اميف

 ٨١ .هقفلا يف خرؤملا يبأو زيزعلا دبع نباو مالكلا يف يرازفلا ديزي نب هللا دبع عابتأ اوناكو

 ةيدقعو ةيهقف اراكفأ دعب اميف تنبت ،ةيسايس بابسأل ةيادبلا يف تأشن يتلا ةقرفلا هذه

 .ةيضابإلا لخاد ةلماكتم ةقرف ةيوه ىلع لصحتل

 :نيناونع تحت اهعمج نكمي هنأ الإ ةيراكنلا ةأشن لوح ةفلتخم ءارآ دوجو نم مغرلا ىلعو

 نمحرلا دبع لاحأ "ه .متسر نب نمحرلا دبع ةافو دعبف ةمات ةيسايس بابسأل ترهظ دقل

 وبأو ،يماتكلا حلاص نب ركش ىروشلا سلجم يف ناكو .ةيضابإلا خويشل ةمامإلا عوضوم
 .نيدنف نب ديزيو ،ينرفيلا ةمادق وبأو ‘يسلدنأآلا ناورم نب نارمعو ،ةيطع نب سودعس قفوملا

 عيابي نأ ةمادق بحأف .نمحرلا دبع نب باهولا دبعو ،‘نامدس نب بعصمو ،يسلدنآلا دوعسمو

 لقتنت نأ هيأر ىلع هقفاو نمو وه دارأو .نيرفي نم تناك نمحرلا دبع مأ نأل نمحرلا دبع
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 نيذلا هباحصأو دوعسم دكأو .ىروش ىلإ ةجاحلا نود نمحرلا دبع ىلإ عاطقنا نود ةمامإلا

 .ةنسلاو نآرقلا عابتا طرش ريغ ةمامإلل طرش كانه سيل هنأ ةمادق برد اوكلس

 أدب ،باهولا دبعل ةعيبلا مامت دعبو .ىروشلا ركذ عوضوم يف هباحصأو ديزي تكس دقو

 مسا هباحصأ ىلعو هيلع قلطأ اذهلو . سانلا نيب ةمامإلا طرشب قلعتت ىوجن رشنب يدنف نبا
 نحن اهنيب اميف لوقتو ىروش نودب حصت ال ةمامإلا نإ سانلل لوقت ةيوجنلا تناكو .ةيوجنلا
 `“.مهيلإ اوبتكف قرشملا ءاملع ةراشتسا بسانملا نم هنأ مهضعب ىأرو .ةمامإلاب قحأ

 يناثلا مامإلا )١145\762( ةميرك نب ملسم ةديبع يبأ نمز يف ةيراكنلا روذب تعرز دقل

 عيضاوملا يف ةديدج راكفأ ينبتب ةديبع يبأ ذيمالت نم مسق أدب اهنيحو ،ديز نب رباج دعب ةيضابإلل
 فورعملا وبأو زيزعلا دبع نب هللا دبع :ءالؤه نمو .لاع توصب اهب ةادانملاو ةيدقعلاو ةيهقفلا

 `”» .يرازفلا ديزي نب هللا دبعو روصنم نب متاحو ادمحم نب ورمع خرؤملا وبأو ؤبيعش

 ىلإ ءالؤه داعو ،هتعامج نم اهباحصأ درطو راكفألا هذه ةيادبلا ىف ةديبع وبأ ضفرو

 ةديبع يبأ توم دعبو .ةعامجلا ريوطت يف اوكراشو مهمدنو مهتبوت اونلعأو ديدج نم ةعامجلا
 اوعرز كلذبو )791١175(. بيبح نبا عيبرلا مامإلا اوكرتو ،ةقباسلا مهراكفأ ىلإ ءالؤه داع

 نب عيبرلا هفلخو ةديبع يبأ راكفأ دض اوحفاك كلذ دعبو .مألا ةيضابإلا ةقرفلا يف ةنتفلا روذب

 متاحو ،جرؤملا ابأو ،زيزعلا دبع نب هللا دبع ةيهقفلا رومألا يف اوراتخا دقو )791١175( بيبح

 "“ .ةيدقعلا عيضاوملا يف يرازفلا ديزي نب هللا دبع اوعبتا امنيب "مهل ةمئأ روصنم نب

 هطبرت تناكو ،دولجلا ةراجتب الغتشم ةفوكلا يف ميقملا يرازفلا ديزي نب هللا دبع ناك

 ال ةحيرش ىلإ لوصولا ،ةراجتلاب هلاغتشا بناج ىلإ عاطتساو .ةيراجت ةكارش مكحلا نب ماشهب

 ءاهبتك يتلا بتكلا ضعب ميدنلا نبا ركذيو .ركف بحاص ناك هنأل نيعمتسملا نم اهب ناهتسي

 .ديحوتلا باتكو ةعاطتسالا باتكو ةضفارلا ىلع درلا باتكو "ةلزتعملا ىلع درلا باتك :لثم

 وهو اديحو أباتك هقفلا يف نوعبتيف ايبيل يف نودوجوملاو اذه انموي يف ةقرفلا وبستنم امأ
 . . . .دودرلا باتك

 :ةيتآلا لئاسملا يف مهؤارآ صخلتتو
 .ةقولخم هللا ءامسأ

 .هتينادحوو هدوجو تابثال ةلدألا هللا ميدقتل موزل كانه سيل ٠

 .ةلدابتم نيملسملل هللا ةيالو ٠

 .ديحوتلا ءانثتساب ضئارفلا ملعل ة ةرورض كانه سيل ٠

 .لفاونلاب سانلا هللا رمأي ال ٠



 وح
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 .نوكرشم هيبشتلا مهوي امب نيلوأتملا ةلبقلا لهأ ه
 .ريناند ةعبرأ نم لقأ قرسي نم رفكي ال

 طرشب بونذلا رئاغص نم رتاس نود مامحلا لوخد وأ ةوهشب ىثنألا وأ ركذلا رظن ٠

 .رخالا ةنايخ مدع

 .ملاظلا مامإلا هيف دجوي يذلا ناكملا يف ةعمجلا ةالص زوجت ال ٠

 .حابم لوهجملا مارحلا ٠

 .هنم ملعا وه نم رهظ اذإ مامإلا ةمامإ زوجت ال ٠

 .ةبجاو تسيل ةمامإلا ٠
 .ةبجاو ةداهشلا ىلإ نيكرشملا ةوعد ٠

 .ةدترملا ةأرملا لتق زوجي ال ٠
 .روظحم ءاملعلا اهيلع فلتخا يتلا رومألا يف سانلا فالتخا ٠

 “‘‘.زئاج ةيقتلا نمز يف رمخلا برشو .ةعدب ةعمجلا ةبطخو .رهدلا وه هللا ٥
 ةيثافنلا .2

 ىلع سوردلا ىقلت دقو 6"'"هًاميلحو ايكذ الجر ثافنب فورعملا يسوفنلا نب ناجرف ناك

 اهعورفو ةمتكحملا نأ نم مغرلا ىلعو 6““ه .رئازجلا تادلب ىدحإ (مويلا ترايت) ترهيت ةمئأ دي

 ةسايسلا لخاد تناك اهنإف ؤكلذ لجأ نم مدلاب تلضانو مالسإلل لثمألا لثمتلا ليبس يف ترهظ

 كلت يف ةيسايسلا ثادحألا مامأ ةفقاو اهعورف مث نمو ةيضابإلا مث ةمكحملا نكت ملو .ةيادبلا ذنم

 يفو .كاذنآ ةيسايسلا ةريسملا غوصت اهتلعج يتلا ةجردلل ةلعاف تناك لب سيقلتملا فقوم ةلحرملا

 "“ .ةديدج ةيدقعو ةيسايس أراكفأ ىنبتي مث ةسايسلا لاجم يف غبان لجر ةقرفلا لخاد رهظي ةيادبلا

 يذلا ثافنلا امأ ةيسايس بابسأل ةيضابإلا قرفلا نم اهريغك ةيثافنلا ةقرفلا تلكشتو

 ريبك ددع هيدي ىلع كلذ دعب ذملتتو ،ةيضابإلا ءاملع رابك دي ىلع ذملتت دقف ةقرفلا سسؤم عي
 ىلإ ديعس داع ‘هدلاو ةافو دعبو .سنوي يبأ نب ديعس مامإلا هذيمالت نمض نم ناكو "ةبلطلا نم
 ناكم ايلاو حلفأ مامإلا هلوف .ةلحرلا هذه يف ثافنلا هقفارو هيبأ ناكم ذخأ ةينب رارطنق هتدلب

 ناك اديعس نألل ،ديعسل حلفأ مامإلا نييعت ثافنلا لبقتي ملو .ةيلاعلا ةيملعلا هتبترم ببسب هدلاو

 ةعرج نم ثافن دازف .ثافنلاب ةنراقم الهاجو اباش لازيام ناك هنأ ىلإ ةفاضإلاب هذيمالت دحأ

 .ةلطاب حلفأ ةمامإف يلاتلابو زجعلاب ةلودلا ةرادإ مهتيل ةضراعملا

 ةمئألا زجع نم نوذختي أمئاد اوناك مهنأ انل حضتيس ةمكحملا خيرات اديج انصحم ام اذإف

روثي ةيسايس ةوق ىلع لصحي نم لك ناكو .رمتسملا قاقشنالل ةعيرذ اهجراخو ةقرفلا لخاد يف
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 بصن لاصفنالا عضو صخش ىلع ابعص سيل ءاعدإلا اذه لثم رشن نإو .ةلودلا فعضب ًاعرذتم
 .نكمم ريغ رمأ هجو لمكأ ىلع ةلودلا يف ءيش لك ريس نأل ؤهينيع

 :يلي امك ةيثافنلا ءارآ صيخلت نكميو

 .مئاد رهد هللا ٠

 .ةعدب ةعمجلا ةبطخ ٠

 هنأل .ةيعرلا نع ةمئألا رشو ملظ عفد عيطتسي ال يذلا مامإلل ةاكزلا عفد زوجي ال ٠

 برحلا ىلع ةردقلا هنادقفب ةعيرشلا هايإ هتحنم يتلا بئارضلاو ةاكزلا عمج قح دقف

 ىطعأ نم" حلفأ اهعمجي يتلا ةاكزلا لاومأ نع لوقي ثافن ناك دقو .سانلا ةيامحو

 ."نادوسلا كلم رابونل هاطعأ نمك وهف ةاكزلا حلفأ لماعل

 "““ ةيكاكسلا .3

 مهأو.ميركلا نآ رقلا نع ةرابع نيدلا نأ يعدتو '"“.كاكس ني هللا دبع وه ةقرفلا هذه مامإ

 :ةقرفلا هذه راكفأ

 لوح تامولعم ةينسلا تالاقملا بتك يف دجويو .سايقلاو عامجإلاو ةنسلا نوركني ٠

 .ةدشب تاءاعدالا هذه نوضفري ةيضابال ا ءاملع نكلو . سايقلاو عامجلل ةيضابال ١ راكنإ

 تممع مث ةيكاكسلاك ةيضابإلا نم ةيعرف قرف ىلإ ةدنسم تاءاعدالا هذه نوكت دقو

 .ةيضابإلا ىلع

 ةعمجلا ةالص ةيضابإلا عورف نم ةقرف ربتعت نأ بيرغ رمأل هنإو .ةعدب ةعمجلا ةالص ٠

 رمألا اذهو .دحلا اذه ىلإ ابيرغ اركف لمحتو ةقرف نع ةلصفنم ةقرف نوكت نأ وأ ،ةعدب

 الإو . اهعورفو ىرخألا قرفلا يف دوجوم وه لب “ابسحف ةيضابال ١ ىلع اروصقم سيل

 نب رباج ءادأ دكؤت ةيضابإلا رداصملا ىف ةلدأ كانهو .ةيآلا صنب ةتباث ةعمجلا ةالص نإف

 “"‘ .ةيضابإلا رداصملا يف ةعمجلا ةالصل ديز

 ٠ .رامحلا قهن اولاق هوعمس اذإف ةعدب ةالصلل ناذآلا “““

 اهتبسنب نولبقي ال مهنأ الإ مهتاباتك يف ةقرفلا هذه نولوانتي ةيضابإلا ءاملع نأ مغرو

 '““ .كرشلا يف اوعقو مهنأب ينيجردلا ىريو .مهيلإ

 ةيفلخلا .4

 دبع هدج عيوب . يرفاعملا ىلعألا دبع باطخلا يبأ نب حمسلا نب فلخ عابتأ مه
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 ايلاو حمسلا هوبأ نيعو .هللا هافوت ىتح ءادأ نسحأ ةمامإلا ةفيظو ىدأو ،ايبيل ىلع امامإ ىلعألا

 ةعامج ردابف ،هللا هافوت ىتح مايق نسحأ ةيالولا ءابعأب ماقف ،باهولا دبع مامإلل ةسوفن لبج ىلع

 ةمهملا فلخ لبقف .باهولا دبع مامإلا ىلإ عوجرلا نود ةيالولا رمأ هيلإ اودنسأو سانلا نم

 تلصو املو .ةزيجو ةرتف يف سانلا ريدقت ىلع لوصحلا هحاجنب عاطتساو ةالولاك فرصتي أدبو

 .لبجلا ىلع هريغ ىلوو ،سانلا رومأ لازتعاب هرمأف ةوطخلا هذه رقي ال نأ ىأر مامإلل ءابنألا

 بيجتسي نأ ضفر لازتعالا رمأ هغلب املف ،ةطلسلا ةهبأو يهنلاو رمألا ةوالح فلخ قاذ

 ةلقتسم ةزوح اضيأ ترهيت نأو ،لقتسم مامإ اهل ةلقتسم ةزوح لبجلا نأ نلعأو ،هب فرتعي وأ هل

 تاشوانم امهنيب تعقوو .ةزوحلا هذه يف ةلودلا نم ىوقأ ةيركسعلا ةيحانلا نم ناكو ،اهمامإ اهل

 ` يه ةيادبلا يف فلخ ةفك تناكو اهتدم تلاط ‘بورح ىلإ مث كراعم ىلإ تلوحت نأ ثبلت مل

 "“ .اعيمج هعم نم لتقو هلتقب بورحلا تهتنا ىتح حجري ةلودلا بناج أدب مث حجرألا

 بسحو ؛ةقرفك هعابتأو فلخل نيخرؤملا رابتعال ىنعم دجي ال هنإ رمعم ىيحي يلع لوقي

 راصو امامإ حبصأ مكاح لك نأ ولو .ةينيد ةقرف عابتأ نم نكي ملو ،ةقرفل امامإ نكي مل هنإف هيأر
 فلخ ناك ةقيقحلا يفو .رخآ ءيشل عستت ال ىتح قرفلا ءامسأب ةئيلم بتكلا تحبصأ ةقرف هعابتأ

 ث" .اهتداق نم دئاق وأ ةيضابإلا قرف نم ةقرف ميعز هرابتعا نكمي الو ،ةرادإلا يف عمط ايسايس دئاق

 ةينيسحلا .5

 ىمست ةقرفلا هذه .ةيضابإلل """ ةسيئرلا ثالثلا قرفلا ادع ىرخأ ةيعرف ةقرف كانه
 نأ مغرو .دايز نب يسلبارطلا نيسحلا نب دمحأ عابتأ نم ةنوكم يهو ،ةيريمعلا وأ ةينيسحلاب

 دجوي ال هنأ الإ ماشلا سلبارط نم نيسح نبا ةقرفلا سسؤم نأب ركذي (1386\1966) شيفطا
 كانه نم هعابتأ نوكو .ىوقأ برغلا سلبارط نم هنآ ىلإ ريشت يتلا لئالدلاو .هحرط معدي ليلد

 ىلع ًاليلد ماشلا دالب يف ةيضابإلا دوجو مدع رابتعا نكمي هنأ امك ،ةوق رثكأ ليلدلا اذه لعجي
 " .ماشلا سلبارط نم سيل هنأ

 ةعومجم فلآ هنأ مغرو ‘برغلا سلبارط يف يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نيسحلا شاع

 هنإ ةيضابإلا قرفلا بتك ضعب لوقتو .هبتك اهيلع عالطالا نيثحابلل نستي مل هنأ الإ بتكلا نم
 ةبيرق اهنإ اهضعب تلاقف مهصوصخب تفلتخا تالاقملا نكلو .ةيدمعلا ىمست ةقرفب هتقرف جمد

 نع رمعم لقن دقف مهراكفأل ةبسنلاب امأ ".ةلزتعملا ىلإ برقأ اهنإ ىرخأ تلاقو ةيضابإلا نم
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 :اهنم اضعل ينغراملا ةفيلخ نب نامثع نب ورمع وبأ وهو ةيضابإلا يفلؤم نم رخآ فلؤم

 .هللا ىوس ءيش يأ ركنأ نمل كرش ال ٠

 .ةمألا قرف نم نيئطخملا نيلوأتملا كرشب اومكح

 .هل تافصب تسيلو هلل لاعفأ طخسلاو ضغبلاو ةوادعلاو ةيالولاو اضرلاو بحلا ٠

 "“ .ةبوقعلا قحتسي لوهجملا مارحلا ٠

 هتايلوؤسمب موقي نأ ىلع كلذب بغار ريغ وهو هركأ نمل لاومألا ذخأو انزلا اوحابأ ٠

 .كلذ دعب مرغيو

 يعضابإلا يدقعحنا ركضلا : تلاثلا لطقلا

 ٠ .قرف ىلإ ماكحألاو ءامسألا عوضوم يف اوقرفت """

 ٠ .مهنم جاوزلاو مهيبس اوزاجأو ،نيكرشم نيلوأتملا اومسو نيقفانم دوهيلا اومس

 ةجح نوكي الو هريغ نع زيميو اهب فرعي ةمالعب آلإ الوسر هللا ثعبي نأ زوجي ال
 ١ .اهب الإ

 .ديحوتلا ريغب مهرمأي ملو ‘كرشلا ريغ نع نيكرشملا هللا هني مل

 .ةءاربلاو ةيالولا زوجت

 فلاخي نم لك ربتعي ال امك ًايضابإ ةيضابإلا ىلإ بستني هنأ لوقي نم لك ربتعي ال
 "" .ةيضابإلا نم اجراخ اصخش ةيفالخ ةلأسم ىف ةيضابإلا
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 .بلاغلا ىلع اهل اساسأ ةثيدحلا ةيضابإلا عجارملا تذخأ يتلا ةساردلا هذه نم حضتي

 يف ترهظ يتلا ةمكحملا ةقرف نع تجتن ىتلا قرفلا نم ةديحولا ةقرفلا يه ةيضايإلا نإب

 ترهظ يذلا خيراتلا نألو .اذه انموي ىلإ اهدوجو ىلع يقبت نأ تعاطتساو يمالسإلا خيراتلا

 دق هنإف ،يمالسإلا خيراتلا يف اقالغنا رثكألا تاونسلا يف ناك ةيضابإلا اهنمو ةمكحملا هيف

 ةديدش تابوعص اوهجاو نييضابإلا نإ لوقلا نكميو .ليواقألاو تاعاشإلا نم ريثكل ضرعت

 نع ريبعتلا نم نييضابإلا نكمت مدع يف ترثأ بابسأ كانهو .اذه انموي ىتحو مهتأشن ذنم

 اذهو .باتكلا مهو مهل ةضراعملا ةقرفلا نم اهضعبو ‘هنع نولوؤسملا مه اهضعب مهسفنأ

 .اهعم فطاعتن ال يتلا ءايشألا مهف عيطتسن ال اننأل .فطاعتلاب طبترم ام ًاعون مهفلا نأل عجار

 فطاعت نود رمألا ضرعب فتكي مل يلقعلا هاجتالاف شةيضابإلا مهف ةلواحم ةطقن يفو

 لهأ حضوي ،الثمف .ةيضابإلا مهيف امب جراوخلا مومعل هركلا جهنم ىلإ لمعتسا لب ؤبسحو
 يضر ةيواعمو يلع عم افطاعت كلذو ،نيفرطلا دنع داهتجالا فالتخاب نيفص ةعقوم ببس ةنسلا

 .ةمكحملا مهو 6ثلاثلا فرطلل حنمي ال فطاعتلا اذه نأ الإ .مثإلا نم امهل ةيامحو امهنع هللا

 ام ردقب نحنف .ةيهاركلا جهن لظ يف ةيضابإلا تيقب كلذلف .ةباحصلا نم مه نم مهنيب نا مغر

 ةيضابإلا مهف عيطتسن حيحص لكشب صاخشألاو ثداوحلا نم رفننو هركن ام مهف عيطتسن
.ردقلا اذهب مويلا
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 ساسأ ىلع اهركذت ،رشابم لكشب اهتاسارد زكرم يف ةيضابإلا ذخأت مل يتلا تاساردلاو
 مدقتو ،ةيضابإلا لاوقألا فاك ردقب نابسحلاب ذخأت ال ىتلا هذه رظنلا ةهجوك . جراوخلاب اهتقالع

 .ةيديلقت رظن ةهجو يه ،مهينثتست الو نيرخآلاك ةيضابإلا لعجتو جراوخلا

 نم تالضعملا لح تلواحو .الوأ ةيضابإلا رظنلا ةهجو ةساردلا هذه تلوانت دقل

 تشقونو تذخأ عيضاوملا نأل ىرخألا تاساردلا فالخ ىلع اذهو .اهسفن ةيضابإلا عجارملا

 ريغ ةيضابإلا عجارملا نم ديدعلاب فيرعتلا يف كلذ مهاس اممم .ةّيولوأك ةيضابإلا عجارملا نم

 ركذ ةبغر نأ دجت ،ابيرقت نييضابإلا ديب ةبوتكملا عجارملا هذه لك يفو .اندلب يف ةفورعملا

 ةنسلا لهأ عم اوركذي نأ نوديري نويضابإلاف .مهم زيح ىلع ةرطيسم ةنسلا لهأ عم نييضاباإلا

 (جراوخلا ال ةنسلا لهأ عم اوركذي نأ) ةبغرلا هذه نأ نويضابإلا دكؤي .جراوخلا عم سيلو

 ةروكذملا ،ةيسايسلاو ةيخيراتلاو ةينيدلا مئاعدلاو تاساسألا نم ديدعلا اهل لب .ةينمأ درجم تسيل

 نيثحابلا نأ الإ "مهتأشن عوضومب ريبك امامتها نولوي نييضابإلا نأ نم مغرلا ىلعف .مهبتك يف

 .يخيراتلا مهلايخو نييضابإلا رظن ةهجوب اومتهي مل نييضابإلا ريغ

... 

 .ةيحطس ةيضابإلا لوح تاساردلا ىقبت قمعم لكشب جراوخلا عوضوم ةسارد مغرو

 ةدشب نوضفري كلذ عم مهنأ الإ ةمكحملا ةقرف عورف نم مهنأ رخفب نوري نويضابإلا ناك نإو

 .ةيضابإلا بسحبو .جراوخلا نم اعرف نييضابإك اوربتعي نأو ،جراوخلا يه ةمكحملا ربتعت نأ

 بناج ىلإ عرف ةيضابإلاو لصألا ةقرفلا يهو قيرف لوأك ميكحتلا عم ةمكحملا تأشن دقف
 كانهو زاوهألا ىلإ ةقرازألا بحسنا دقو .تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألاك مه ىرخأ عورف ةدع

 نم نإف ،ةيضابإلا بسحبو .جراوخ اوحبصأ كلذ دعبو ‘كرشم مهيأر ىري ال نم نأ اونلعأ

 .ةمكحملا اوسيلو ةقرازألا مه جراوخلاب هثيدح يف ة هللا لوسر مهفصو

 الإ ‘كلذب مهراختفاو ضابإ نب هللا دبع ىلإ مهتيمست ةبسنب نييضابإلا فارتعا مغرو
 لهأ ةيمست مهسفنأل نوضتري مه امنيب .مهرايتخا نم نكت مل ةيمستلا هذه نأ نولوقي مهنأ
 نييومألا ةالولا نم ةثيبخ ةيسايس ةبعل يهف نييضابإلاب مهتيمست امأ .ةماقتسإلا لهأ وأ ةوعدلا
 مادختسا ىلع نيربجم اولظ نامزلا رورم عمو .مهنم برقتلاو مهعم فطاختلا نم سانلا عنمل

 .ةماقتسإلا لهأ وأ ةوعدلا لهأ مهتقرف نومسي مهنيب اميف مهنكلو .مسالا اذه

 ةينبم ةينيد ةئيه ةقرفلاب نودصقي مهف صاخشألل قرفلا ةبسن ةحص نويضابإلا ىري الو

 .ديلقتلا لهأ انسلو دييقتلا لهأ نحن) مهلوقب هذه مهءارأ نوغوصيو .ةيوق ةلدأو ماكحأ ىلع
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 .ةيوقلا ةينيدلا ةلدألل لب صاخشألل سيل ةينيدلا لئاسملا يف مكحلا نإف .ةيضابإلا بسحو

 لوألا ماقملا يف ةقرفلا سسؤم نأ نوري مهف ضابإ نب هللا دبع ةيمهأو رود راكنإ نودبو اذكهو

 ىوتف يأ هل سيل ضابإ نب هللا دبع نألو .اهمظنمو ةقرفلا يناب إمهل اقبط كوهو ،ديز نب رباج وه

 .ًايشماه ناك هرود نأ نوري مهف

 .ةينسلا رداصملا بسحب مهيلإ بسنت يتلا ةيعرفلا قرفلا نم ةقرف يأ نويضابإلا لبقي الو
 وأ قرفلا هذهل ركذ يأ .ةثيدحلا الو ةميدقلا ال سةيضابإلا عجارملا يف دجوي ال هنأ ةقيقحلاو

 يف اهل لصأ ال هراكفأ نم اهيلإ بسني امو اهتداقو قرفلا هذه نإ نويضابإلا لوقي لب .اهتداقل
 اياونلا يوذ نييسايسلا نم طغضب نيخرؤملاو تالاقملا باتك ضعب هبتك امم يه امنإو .ةقيقحلا

 .ةيضابإلا ىلإ اوؤيسيل ،ةئيسلا

 نيذلا ودبلا برعلا جاتن نم اهلعجو "جراوخلا مومع نم اهنأ ىلع ةيضابإلا فينصت نإ

 ةرظنلا اذه تحبصأو }اصوصخ نييبرغلا نيثحابلا جهن وه امنإ ،ةيفاك ةيعامتجإ ةأشنب اوظحي مل
 دجن ،رصاعملا ينامعلا يضابإلا عمتجملاو ةيضابإللا عجارملا ىلإ رظنلابو .دئاسلا يأرلا يه
 نامع يف ةرصاعملا ةيضابإلاف .ةنسح ةين نع ربعي ال ةيضابإلا نع حرطلا سفن يف رارمتسالا نأ

 ميهافم يفف .ةمظنملا ةيعامتجالا ةايحلل امامتها اولوأ دق اذه انموي ىتح مهروهظ ذنمو الثم

 اولص لب ،ةمزأ يأ ىلإ عمتجملا ةمالس ضيرعت ىلع اولمعي مل ،مالسإلا رادو نطولاو ةمامإلا

 نويضابإلا كرتشي ملو .هتمالسو هنمأو عمتجملا رارقتسا اودسفي الأ ةيغب نيمثآلا ةمئألا فلخ

 اهسأر ىلعو ةمكحملا نع ةجتانلا ةيعرفلا قرفلا نم فنعلا تجهتنا يتلا قرفلا عم ًالثم

 .ايلعف اهوضراع لب "ةقرازألا

 ةيمالسإلا بهاذملا نم لقعلا ةسردم راكفأ نويضابإلا ىنبت "مهراكفأ نم ريثك يفو
 يذلا حرطلا عم ابراضت لكشي امم ،لقعلاب مهمامتها ىدم حضوي اذهو .ةلزتعملاب ةلثمتملا

 .ةيلقع ريغو ةيودب راكفأ ىلع ينبم هنأب يضابإلا مهفلا فصي

 ماجسناب شيعلا نوينامعلا عيطتسيو ىرخألا بهاذملا ىلإ ةءاسإلا عنمت ،نامحُع يف

 دالبلا مكحل ةليسوك ةيطارقميدلل مهتفاضإ دعتو .ىرخألا بهاذملاو نايدألا عابتأ عم ريبك

 ىلع مهحاتفناو مهلبقت ىلع احضاو اليلد ةينامعلا ديلاقتلاو تاداعلاو ةيمالسإلا نيناوقلا بناجب

 نامع اهتماقأ يتلا ةيداصتقإلاو ةينيدلاو ةيسايسلا تاقالعلا نممثت نأ بجي امك .ةديدجلا راكفألا

 نمو .اهعم كرتشملا اهلمعو ،ةيلودلا تامظنملا نم ريثك يف اهتيوضعو ،ىرخألا لودلا عم
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 .ةرصاعملا ةيضابإلا نامعل يعامتجالا جيسنلا ةلاح ثحبل نامع ىلإ ةيصخشلا انترايز لالخ

 "فرطتم ركف يأ نع أريثك نوديعب "يجراخلا ركفلا سكعب ،نييضابإلا نيينامعلا نأ اندجو
 .ةمجسنم ةايح هعم نوشيعي لب رخآلا نوذبني ال ثيح

 الإ .ةمعنلاب رفاك ًاقساف لمعلا كرات نوربتعيو ،ناميإلا نم اءزج لمعلا نويضابإلا ىري

 يف دلخي ال هنإف باتو اريبك امرج فرتقا نمو .مالسإلا ةلم نم ناسنإلا جرخي ال لمعلا كرت نأ

 لب "ضعبلا دقتعي امك ةلزتعملا ركف ريثأت تحت اونوكي مل مهنأ حضوي اذه ةيضابإلا يأرو .رانلا

 .ةيادبلا ذنم لدتعم مهفقوم ناك

 تافصلا دوجوب داقتعالاو ،هتاذب ميدق ىلاعت هللاف سهتاذ يه هللا تافص نإف ةيضابإلل اقبط

 .ءامدقلا ريثكت ببسي داقتعالا كلذ نأل ،لطاب داقتعا هللا تاذ بناج ىلإ

 هللا نأ ةركف نوضفريو ،ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ال هللا ةيؤر ةلاحتسا ةيضابإلا دقتعت

 نأ ريغ "نهذلا يف روصتي نأ يغبني يش يأ فرعي يكلف .هتافصب فرعي هللا لب "ملعلاب فرعي

 .ناهذألا ىف اهروصت نكمي ال هللا ةقيقح

 تبثت نآرقلل بسنت يتلا تافصلا نإ ثيح .قولخم ميركلا نآرقلا نإف ةيضابإلا بسحبو

 هيدل يذلا ديحولا سيل ىلاعت هللا نأ ىنعي .ميدق هنأ ىلع نآرقلا لوبقو .ثدحم هنأ ىلع لدتو

 .مدقلا ةفص

 ةمكحملا يأرف .ةمكحملا اهتحرط يتلا راكفألا ةيضابإلا تروط .ةيسايسلا اياضقلا يفو

 يتلا ةيضابإلا يأر هضراعي ‘طقف ةيعامتجإ ةرورض اهرابتعاو (ةمامإلا نع ءانغتسالا نكمي) هنأ

 .ةيساوس نيملسملا لك نوري مهف ،ةلودلا ةسائرب قلعتي اميفو .ةسيئرلا اهئدابم دحأ هنأ ىرت

 .ًايضابإ نوكي نأ طرش اوغلأ مهنا ىتح .ةءافكلا طرشب

 ماجسناب ةيعامتجالا مهتايح ىرخألا بهاذملاو نايدألا ةكراشم يف نويضابإلا حجن دقل

 قفو رخآلا عم نيحماستم اونوكي نأ يف مهدعاس ،ةليوط تاونس ذنم ةراجتلاب مهلاغتشاو .ريبك

 الإ ‘نامع ىف ىمسرلا بهذملا ىه ةيضابإلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيراجتلا تاقالعلا هيلمت ام

 ةكرتشم دجاسملا مدختستف .ًامودعم نوكي داكي ةيعامتجإلا ةايحلا ليكشت ىلع ةقرف يأ ريثأت نأ

 .عيدب باجسناو حماست يف 6&بنج ىلإ ابنج ايوس ةيعفاشلاو ةعيشلاو نييضابإلا لبق نم
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 ثراحلا نب ديز نب رباج :انلصت مل يتلاو ٠مهئارآو يجراخلا خيراتلا ءوشن ةرتف لوح ةبوتكملا رداصملا ضعب هذه :21

 لتقم باتك 4/157+77(6) ىيحي نب طول فنخم وبأ ؛يلع نمؤملا مامإلا لتقم باتك .ناورهنلا باتك .(746:128) يفوجل

 .(827/212) يراقنملا محازم نب رصن ؛جراوخلا باتك .(882/207) يدع نب مثيهلا ؛جراوخلاو ناورهنلا لهأ باتك "

 يفقثلا لاله نب ديعس نب دمحم نب ميهاربا قاحسا وبأ ؛جراوخلا باتك ،ناورهنلا باتك .(235.)(85) ينئادملا ؛ناورهنلا

 دمحم نب رذنملا مساقلا وبأ ؛نينمؤملا ريمأ لتقم باتك ؤرهنلا باتك .(298!(91) يبالجلا ؛ناورهنلا باتك .(896:283ر
 نب قحسا نب دمحم جرفلا وبأ " نبا رظنا :ناورهنلا باتك 6(رشاعلاا عبارلا نرقلا تايادب) ىسوباقلا ديعس نب رذنم نب

 228 ةحفص .تسرهفلا بوقعي يبأ
 228 ةحفص ‘تسرمهنفلا .ميدنلا نبا :2

 .85 ةحفص ،يناتسرهشلا حتفلا وبأ .ناكوروي :3

 .156 ةحفص .لمملا .ىناتسرهشلا ؛!83 ‘تالاقملا يرعشألا :24

 ةبتكم يف انل ثحب يف ًالثمف .ىرخالا ةيمالسإلا دالبلا يف هنع افلتخم سيل اندلب يف ةيضابإلا عضو نإف ةقيقحلا يف :35

 لب .جراوخك ةيضابإلا فينصتب فتكت مل يتلا .ةيضابإلا نع بتكلا نم ليلقلا اندجو .20007.03.03 خيراتب ةيردنكسالا
 فنصم ايركز يبأ يضابإلا فلؤملل مهرابخأو ةمئألا ريس باتك نأ امك .بتكلا ىلع ةبوتكم "جراوخ" ةظوحلم كانه ناك

 .+ مقر قحلملا رظنا .جراوخلا ىلإ دنسم ردصملا :نيسوق نيب بوتكم مث "يضابإ باتكك

 نسحلا وبأ ريثألا نبا ؛217 ةحفص ،سماخلا دلجملا 01988 "توريب كولملاو ممالا خيرات "يربطلا ريرج نب دمحم 6
 .+45 ةحفص .1356 .رصم .خيراتلا يف لماكلا .ميركلادبع نب دمحم نب يلع

 20-5 ةحفص .199() .طقسم .ةرصبلاو نامع ةيضابإب مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا إميلحلادبع بجر :7
 .5 ةحفص .1988 .نامع .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ،تافيلخ دمحم ضويع :8

 .5 ةحفص قباسلا ردصملا تافيلخ .26-28 ةحفص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ارمعم ىيحي يلع 9

 هنع فورعملا عماللا هءاكذ لمعتسي مل ريخألا نأ (1063/456ر مزح نبا فقوم نع يضارلا ريغ فلؤملا ىري .رظنا :3()

 قرفلا نيب ةيضابإلا .رمعم .ةيضابإللاب اهل ةقالع ال ةئطاخ تامولعمب هباتك ألمو ،ةيضابإلا هلوانت ىدل ىرخالا عيضاوملا يف

 .52-58 ةحفص .003()210 "بيسلا ،ةيمالسإلا
 ءازجأ نأ نوعدي نييضابإلا نكلو .الماك ادوجوم سيل ،هفلأ نم وه ديز نب رباج نأ دقتعي يذلا اديز نب رباج ناويد :31
 :الثم .اذه انموي ىتح تيقب هنم ةمهم

 ىرخالا ءازجألا نأ نولوقيو .ةيسنوتلا ةبرج ةريزج يف ةيضابإلا ىدل ظوفحم حاكنلا باتك ىمسملا ءزجلا نإ لاقي -اق]
 .454 ةحفص 6مجعملا ،يئايض .ةيضابإلل (حاكنلا باتك ءزجلا اذه ردقلا ظفح نيب "تاعازنلاو بورحلا ببسب تعاض

 نرقلا) مراح نب ورمعو (778779/162) يمرجلا بيبح يبأ نب بيبح هبتك دقف ةالصلا باتكب ىمسملا ءزجلا امأ -]
 ۔(786/170) بيبح نب حيبرو (762/145)ر ةديبع يبأ ديز نب رباج يذيملت ةباورل اقبط (عباسلا-سداسلا/يناثلا- -لوالا

 يتلا ةنتفلا وأ ةلزلزلا همسا ينعي يذلا ،باتكلا اذه ركذ نم .فوج رلا وه(711/93رديز نب رباج ىلإ بسني رخآ باتك
 .(840/226-841ر ليحرلا نب بوبحم وه .ةمايقلا موي لصحتس

 باتكلا اذه نم ةخسن دج وت .هذيمالت ةلئسأ ىلعا درديز نب رباج أهبتك ابوتكم رشع ةينامث ىلع تابوتكملا باتك يوتحي
 اهبتر باتكلا اذهل ةلثامم ةخسن .ةيصخشلا ورمع نب حلاص خيشلا ةبتكم يف ىرخا ةخسنو ‘ةيسنوتلا ةينورابلا ةبتكم يف
 .222 ةحفص .مجعملا ،يئايض .نامع يف ترشنو ديز نب رباج تاباوج مسا تحت يسورهلا فلخ نب ديعس خيشلا

 ؛نامع .هبتك ىلع تسكعنا يتلا ديز نب رباج ذيمالت ءارآ عمج يذلا عشوقب ىيحي باتكلا قسن ،ديز نب رباج مامإلا هقف

 .فورعم خيرات الب
 .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم ؛17 ةحفص .1988 .نامع .ةيضابإلا ةقرفل ةيخيراتلا لوصالا .تافيلخلا ظاويع 2

 .28 ةحفص

 ي ں

 -ا3

 -اق

 -ا
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 دسنراعضطقلا .رداصملا .دشماومطلا
 | 0 ؛ : . .

 :ءامسأ ةدعب رشنو نيفلؤملا نم ددع هقسن 791/175(6) بيبح نب عيبر هفنص يذلا (حيحصلا عماجلار باتكلا 3
 عيبر باتك مساب اضيأ فنصملا اذه فرعي . .1994 .نامع .يدزالا بيبح نب عيبر .يدزالا بيبح نب عيبر دنسم -]

 .406 .مجعملا }يئايض .ميركلا نآرقلا دعب بتكلا حصأ نويضابإلا هربتعيو .بيبح نب
 .1984 و 1982 يماع نامع يف باتكلا اذه عبط .(4+117!5700 .يناليجراولا بوقعي وبأ هقسن) .ةديقعلا باتك .]

 .ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ هقسن ؛مامإلا ةياور.2
 .1963 ماع نامع يف هرشنو (1332/1914) يميلسلا هللا دبع باتكلا حرش .3

 .41 ةحفص قباسلا ردصملا ،رمعم :34

 .156-159 ةحفص .للملا .يناتسرهشلا \103-104 ةحفص ثقرفلا ،يدادغبلا :5

 .12-16 ةحفص .1987 .ةرهاقلا .مهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم تاسارد ةيضابإلا رمعم ىيحي يلع 6
 ؛52-53 ةحفص 6ريصبتلا .ينيبارفصالا ؛156-159 ةحفص .للملا يناتسرهشلا ؛103-104 ةحفص قرفلا ،يدادغبلا 7

 .86 ةحفص ؛ىناتسرهشلا ،ناكوروي

 .51-57 ةحفص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم 8
 تهجاو ىتلا لكاشملا ضعب" 6ىلالغيف :1-7 ةحفص .قباسلا ردصملا طاو ؛18-20 ةحفص ."لوصألا ةلكشم" ،ولتوك :9

 .369-377 ةحفص ."ةيمالسإلا بهاذملا خيرات
 .20 ©بيسلا .31-33 ةحفص لدتعم ىمالسإ بهذم ةيضابإلا .رمعم :0

 ىلع درلا باتكو ديحوتلا باتك .يجانلا حلاص ؛ةمامإلا باتكو ةيردقلا ىلع درلا باتك يضابإلا قاحسا نب ميهاربا :1
 228 ةحفص ‘تسرهفلا .ميدنلا نبا ،رظنا ؛نيدحلملا ىلع درلا باتكو ةمامإلا باتك امثيه نب مثيهلا ؛نيفلاخملا

 يف ةروكذم ىرخالا هبتك) .2005 طقسم ،ربانملا ىحو ۔ىليلخلا 6 6ءىفور ىواتفلا ،ىليلخلا يدمح نب دمحأ :2

 . . . : َ رداصملا

 .162 ةحفص ةيضابإلا ءوشن 6ىلالغيف :43
 .108-125 ةحفص .ةيضابإلا ءوشن 6ىلالغيف :44
 .126 ةحفص .قباسلا ردصملا 6ىلالغيف :45
 .134 ةحفص "قباسلا ردصملا 6ىلالغيف :6
 .135 ةحفص "قباسلا ردصملا ،ىلالغيف :47
 .93 ةحفص ‘تسرهفلا 6ميدنلا نبا 8
 .122 ةحفص ثقباسلا ردصملا ،ميدنلا نبا :9

 .585 ةحفص .يناثلا دلجملا .خيراتلا ،طايخلا نب ةفيلخ 0
 .252 ةحفص .يناثلا دلجملا ،قباسلا ردصملا ‘طايخلا نب ةفيلخ :51

 .685 .629 .467 .50 .11 .7 تاحفص 01987 .ةرقنأ .ةدئاف ىفطصم ةمجرت) نادلبلا حوتف ،يروزاليبلا :2
 .130-133 ةحفص "تسرهفلا ،ميدنلا نبا :3
 .142 ةحفص ،قباسلا ردصملا 6ميدنلا نبا :54
 .142-143 ةحفص ‘تسرهفلا }ميدنلا نبا ؛467 .50 .11 .7 تاحفص .نادلبلا حوتف ،يروزاليبلا :5
 .188 ةحفص "قباسلا ردصملا 6ميدنلا نبا :6
 .163-180 تاحفص ثثلاثلا دلجملا ،لماكلا ،ريثألا نبا 7
 .163-181 ةحفص ،ثلاثلا دلجملا "قباسلا ردصملا ،ريثألا نبا 8
 ةضف لالب بؤث يفز } نينح نم ُهفرَصْنُم ةنارغجلاب ملَسَو ه هيلع هللا ىلض هللا لوسر لجر ىتأ : لاق ، هللا دنع نب رباج نع : :59
 نكأ مل ا اذإ لدعي ئ نمو َكَليَو " : لاق ٨ لدغا دمحم اي : لاق 5 سانلا يطغ اهنم ضيقن مْلَسَو 4 هنَلَع هللا ىلص ب هللا ُلوُسزَو ى

 ١ قفانملا اذه لقأف | هللا لوس اي يغ : ُهْنَع هللا يض باطخلا ئ 7 مغ لاقف ى لدغأ نكأ ل نإ تزيخو تبخ ذقل لدغأ

 هنم نوفزْمَي " مُهرجائَح زواجي ال . نآزمْلا نورقي هباَحْضأَو اذمم نإ يباخضأ لفأ ينأ سانلا تحت نأ هللا ذاَعَم : ,:لاق
 -740 ةحفص .لوالا دلجملا ،ملسم ؛52 ةحفص ،نماثلا دلجملا قباسلا ردصملا ،يراخبلا ."ةيملا نم مهسلا ق

 .563 ةحفص ،لوألا دلجملا ادنسملا © لبنح نبا :
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 .290-292 ةحفص .ثلاثلا دلجملا .لماكلا .ريثألا نبا :6ا)

 .190-191 ةحفص ثلاثلا دلجملا .قباسلا ردصملا .ريثألا نبا :61

 .103-105 ةحفص .(18) ةيآلا .فيكلا ةروس :2

 .306 ةحفص .سماخلا دلجملا .خيرات الب ارصم .ةيادبلا .ريثك نبا :3
 .347 ةحفص لوالا دلجملا "نييبتلاو نايبلا ظحاجلا :64

 .62 ةحفص قرفلا .يدادغبلا :65

 .156-159 ةحفص شللملا ؛ىناتسرهشلا :6

 .نماثلا دلجملا بتاكلا ةمدقم ‘بهاذملا نيب قورفلا .يلالغيف :7
 .21-42 ةحفص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ارمعم رظنا :8
 .183-184 ةحفص "تالاقملا "يرعشألا :9
 .183 ةحفص .قباسلا ردصملا .يرعشألا :70

 .41 ةحفص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم 1
 .21-25 ةحفص .قباسلا ردصملا رمعم :2
 .21-25 تاحفص .قباسلا ردصملا ارمع :3
 تاحفص 01968 ،توريب ضعدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا ‘يطلملا نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ :74

.152 .54-06 

 .103-104 تاحفص .1990 "توريب ،قرفلا نيب قرفلا ،يدادغبلا دمحم نب رهاط نب رداقلادبع 5

 .3-4 تاحفص "قباسلا ردصملا "يدادغبلا 6

 .43-51 تاحفص .ةيضابإلا .رمعم :7
 .28 ةحفص .قباسلا ردصملا "يدادغبلا 8
 .312 .104 .103 تاحفص .قباسلا ردصملا "يدادغبلا :9
 .183-184 تاحفص قباسلا ردصملا .رمعم :800

 تالاقم نم تامولعملا هذه ىقتسا امبرو ‘يرعشألا لبق يدادغبلا شاع) .103-104 تاحفص 6قرفلا ،يدادغبلا :1

 .(رداصملا سفن نم تاياورلا امهلقن ببسب لمجلا سفن المعتسا دق انوكي امبرو .يرعشألا اهنم دافتسا يتلا يبعكلا
 .183-194 تاحفص قباسلا ردصملا 6يدادفبلا 2

 .14-15 تاحفص .ةيضابإلا ،رمعم ،رظنا :3
 .56.55 تاحفص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ارمعم :4
 .152-155 تاحفص ثقباسلا ردصملا ،رمعم ؛191 ةحفص ،لصفلا "مزح نبا :5

 .156-159 تاحفص .للملا ،ىناتسرهشلا :6
 .124 ةحفص .يناتسرهشلا حتفلا وبأ ناكوروي :7
 .ديرفلا دقعلا ،هبردبع نبا 8

 .ىلوالا ةعبطلا 01987 ،نامع «(ىبايسلا دوعس نب دمحأ هققح ،ريسلا باتك ،يخامشلا دحاولادبع نب ديعس نب دمحأ :9
 .109 ةحفص

 ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ،"ناوكذ نب ملاسل "ةريسلا" باتك نم ةئجرملاب قلعتملا ءزجلا ةمجرت" ،ولتوك زامنوس :0
 .467-475 تاحفص .1996 .ةرقنأ .35 ددعلا ،ةرقنأ

 خيرات فلؤملا دروير .48 ةحفص 01992 "نامع ،يميمتلا ةميرك يبأ نبا ملسم ةديبع وبأ مامإلا يدشارلا هللا دبع نب كرابم 1

 (رثكألا ىلع اماع نوثالث ديز نب رباج ةافوو هتافو نيب نوكي ةلاحلا هذهبو .ةرجهلل (145-157) يماع نيب ام ةديبع يبا ةافو
 .161 ةحفص ةيضابإلا نع تاسارد 6ىمانلا :92

 .3 ةحفص .1983 سندنل .ةركبملا ةيمالسإلا ةديقعلا اكوك لكيام :3
 رباج نم ةلسرم ةلاسر كانه .ةيثراحلا نافلخ تنب ةنايزل يضابإلا ركفلا سيسأتو ديز نب رباج مامإلا باتك قحلم يف :4

 ةالصلاو ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ءانثلاب ةئيلم نيتحفص نم ةفلؤملا ةلاسرلا نم ىلوالا ماسقألا .ناوكذ نب ملاس ىلإ ديز نب
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 نب رباجل اهلأس دق ملاس ناك ةلئسأ ةثالث ىلع ةبوجأ ىلع يوتحيف اهنم ريخألا مسقلا اما .حئاصنلابو هلوسر ىلع مالسلاو
 "..هتلق امل ةبسنلابو" لوقي ةلئسألا ىلع هتباجإ ةيادب يف هنأل .ةلاسر ربع ةلئسألا كلت هلأس دق ملاس نأ اذه نم مهفنو .ديز

 .236 ةحفص .قباسلا ردصملا .ةيثراحلا

 .54-68 تاحفص .20003 .نامع .ةيخيرات ةيؤر يودعلا سيمخ .رظنا 5
 .65-68 تاحفص .(1970ر 1 .15 ددعلا ..ك.ك.] . ايقيرفإ لامش نم ةثيدحلا ةيضابإلا تاطوطخملا فصو" .يمانلا 6
 .4+4-45 تاحفص ةريسلا باتك 6ىناليجراولا :7
 يف ةيرجح ةعبطك ةقيرطلا سفنب عبطو .يملع ريغ يولسأب ةيرجح ةعبط ةرهاقلا يف ةرجهلل 1302 ماع باتكلا عبط 8
 يف بازيم يداو يف ةيناثلاو .ةيرصملا بتكلا راد يف ىلوالا .ديلا طخب باتكلا نم نيتخسن دوجوي ظاويع لوقي .رئازجلا

 بتكلا راد يف ةدوجوملا ةطوطخملا نم ةخسن نأ يئايض لوقي .اضيأ ؛20) ةحفص ٬ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ظاويع .رئازجلا

 .خيرات الب .نارهط .70 ةحفص .ةيضابإلا رداصم عمجم .يئايض ربكأ يلع .سوباق ناطلسلا ةعماج يف ةدوجوم 8457 مقرب

 .11-12 تاحفص .ةيضابإلا .ىلالغيف 9
 .563-564 ةحفص .ىلوالا ةعبطلا شةيمالسإلا ةعوسوملا .([ع65ةظ عصع[خر تساب هينير :0
 .1889 .رئازجلا . خ 1 5 ح [ ذ ع( .يكسنيليتوم ةطساوب ةعوسوملا يف هذه ترشن : :1

 .(6-20 تاحفص

 .70 ةحفص .ةيضابإلا رداصم عمجم ،يئايض ؛20-21 تاحفص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ،ظاويع :2

 :ىلاتلاك ىخامشلا اهبتك ىتلا ةمهملا رداصملا ضعب 3

 . ` ميركلا نآرقلا بارعإ
 ديحوتلا ةديقع حرش
 ((570/1174)يناليجراولا فسوي بوقعي وبأ) فاصنإلاو لدعلا رصتخم

 ((570/1174)يناليجراولا فسوي بوقعي وبأ) نيرحبلا عجارم حرش
 ةعبطلا ؤتاحفن ؛يرباجلا رظنا لمشأ تامولعمل .7-4 تاحفص ،ةسماخلا ةعبطلا "يرباجلا متسر نب :7

 .5-4 تاحفص .ةسماخلا

 .رشن خيرات الب ،نامع .ةيهقف ةبوجأ .6
 .26-28 تاحفص .ةيضابإلا .رمعم 4
 .+ ةحفص ةسماخلا ةعبطلا قباسلا ردصملا ،يرباجلا : 105

 .5 ةحفص ثةسماخلا ةعبطلا .قباسلا ردصملا يرباجلا 6

 .21 ةحفص ؛ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ :7
 جراوخلا لاصفناو (679/60) ةيواعمو يلع عارص يف ثحبلا" .نحن ع ةس يرييلغاف ايشيف ارول 8

 .(1978ر .22 ددعلا ،ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم (يلالغيف يحور مهدأ ةمجرت) ،"ةيضابإلا رداصملا ءوض يف

 .219-275 تاحفص

 .(1943ر .184-187 تاحفص .ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح ؛182 ةحفص .ةقباسلا تالاقملا ليلجلا دبع نب دمحم :9
 .1974 !اتوكلاك .ادعصع حك ].2.٨. نامع تايلوح &٥1(. .ع.عر) سور :0

 .23 ةحفص لوصألا تافيلخ :11

 .135 ةحفص .ةعبارلا ةعبطلا \1983 }نامع ،لامكلا جرادم ىلع لامعألا جراعم ،يملاسلا دماح نب هللا دبع 2
 ماع اهيف يفوتو (665/45) ماع ةرصبلا يف دلو هنأ دروي يرباجلا نكلو ؛48 ةحفص ٠ةديبع وبأ مامإلا دشارلا 3

 سابع نب هللا دبع ةباحصلا نم .(711/93) ديز نب رباج دعب ةماقتسالا لهال يناثلا مامإلا ةديبع وبأ ربتعي .(762/145)

 سابع نب راحص .(693.74) يردخلا ديعس وبأ 692/73(50) ريبزلا نب هللا دبع .(691/68) بزاع نب ءاربلا .(691/72)

 يرباجلا .نيعباتلا ءاملع دحأ هنأ ىلع رداصملا يف رباج ركذي .(720/102) يدبعلا كامسلا نب رفعجو (718/100) يدبعلا

 .2-44 تاحفص .ةثلاثلا ةعبطلا ،تاحفن

 .130 ةحفص .خيراتلاو مالسإلا .مالس نبا ؛87 ةحفص ىلوالا ةعبطلا ،ريسلا .يخامشلا :114

 .141 ةحفص .ةسماخلا ةعبطلا ليدعتلاو حرجلا ،يزارلا : 115
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 ح دحم دم ةيضابإلا .. : . .

 يف باتكلا اذه نم ةخسن كلمأ .1982 .نامع .ةاكزلا يف ةديبع يبأ ةلاسر .يثراحلا ناميلس نب دمحم نب ملاس

 .ةصاخلا ىتبتكم

 .121 ةحفص .20006 .بيسلا .ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا .يبيهولا 7
 بتكلا راد يف ةدوجوم باتكلا اذه نم ديلا طخب ةخسن نأ تافيلخ لوقي .25 ةحفص .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن .تافيلخ :118
 .اهمقر ركذي ال هنكلو .ةرهاقلا ىف ةيرصملا
 .2006.0.7 خيراتب ةيضابإلل دئاعلا ع. .«« عقوم نم اهب ةقلعتملا تامولعملاو ةلاسرلا تذخأ :19

 .اهلامعتسا نكميو ديج لكشب ةءورقم ىثراحلا اهحقن ىتلاو ةديبع ىبأل باتكلا اذه ةخسن نأ امك
 .78-90 تاحفص .1891 .ندنل .نامع ةداسو ةمئأ خيرات .(3ؤجل:0ق) رغداب :1200
 .568 ةحفص .ىناثلا ددعلا ..ك (1٨ .نامليكورب :121
 .37 ةحفص .ىلوألا ةعبطلا ،"ربجلاب نيلئاقلا ءارآ" .20) ةحفص .ىلوالا ةعبطلا ."ةلاهجلا مذ" الثم :2

 نب فسوي وبأ يضابإلا رسفملا هققحو هقسن يذلا وه انيديأ نيب يذلا باتكلا .حيحصلا عماجلا ؤبيبح نب عيبرلا :3
 .4/1994+1+1 .طقسم .(1174/570) يناليجراولا ميهاربا
 .+27-46 تاحفص .لوألا دلجملا حيحصلا ؤبيبح نب عيبر :124
 .77-+47 تاحفص لوالا دلجملا .قباسلا ردصملا "بيبح نب عيبر : 125

 .79-4+8 تاحفص .لوالا دلجملا .قباسلا ردصملا ؤ©بيبح نب عيبر : 126

 .85-93 تاحفص ،لوالا دلجملا .قباسلا ردصملا ؤبيبح نب عيبر :7

 .100-188 تاحفص .يناثلا دلجملا .قباسلا ردصملا ؤبيبح نب عيبر :18
 .192-243 تاحفص 6ثلاثلا دلجملا .حيحصلا عماجلا "بيبح نب عيبر :19
 .246-273 تاحفص .عبارلا دلجملا .قباسلا ردصملا ابيبح نب عيبر :130

 ك ع - ا اط .ةيضابإلا ةديقعلا .ج و أ ،يكسنيليتوم .رظنا :13 ا

 .1885 ,عا ,ا,ع,مخ : ,4 ع ل ا ,نه

 :يلاتلاك باتكلا حورش . 95-104 تاحفص .تاحفن ،يرباجلا :ا 32

 .(1386/1966) شيفطا باتكلا اذه قيقحتب ماق .(928/1521) يخامشلا دمحأ سابعلا يبأ حرش .1

 .هرشنو يتالتلا ناميلس وبأ باتكلا قيقحتو حرش داعأ .2

 .رشن خيرات الب ةياضرقلا ةعبطم 6يتالتلا ناضمر نب ورمع حرش .3
 .شيفطا فسوي نب دمحأ خيشلل ديحوتلا ةديقع حرش .4

 ةحفص ؛رشع سماخلا ددعلا ،ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."ةيضابإلل ةدئاعلا صوصنلا ضعب" .يآ ولتوك 3

12. 

 .568 ةحفص .ةيناثلا ةعبطلا .خامعسك :134

 .21 ةحفص .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ‘تافيلخ 5

 ۔(يلالغيف يحور مهدأ ةمجرت) ،"يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم ديعس يبأ بسحب جراوخلا ةيادب" "يفافكلا دمحم 06
 .177-191 تاحفص .(1973) .رشع عساتلا ددعلا ءةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم

 .325-326 تاحفص .ةيناثلا ةعبطلا .1980 .نامع "(فشاكلا ليعامسا ديس قيقحت) ©فشكلا ،يتاهلقلا 7

 ةيلك ةلجم ،"ةيضابإلل ةدئاعلا صوصنلا ضعب" ،يآ ولتوك ،\ا 2606 .ح0 . مقرب يناطيربلا فحتملا يف قثوم 8

 ةحفص ٫اهؤارآو ةيضابإلا ءوشن ،ىلالغيف ؛141-149 تاحفص ،(1967) ارشع سماخلا ددعلا ،ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا

5. 

 .1 ةحفص .قباسلا ردصملا ‘تافيلخ 9

 .1-55 تاحفص ثقباسلا ردصملا تافيلخ :140
 .16 ةحفص .ةيضابإلا ءوشن 6ىلالغيف :1
 .19-72 تاحفص ىىلوالا ةعبطلا ،ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ارمعم :12
 .75-181 تاحفص ىلوألا ةعبطلا "قباسلا ردصملا رمعم :3



 .ذا
 > دسبراضقلا .رداصحعلا . ا .ديعا ص!وعحلا !

 .260)-197 تاحفص .ىلوألا ةعبطلا .قباسلا ردصملا .رمعم :144
 لوألا يرجهلا نرقلا نم يناثلا فصنلا :5

 .يدبعلا راحص .ربنق نايفس وبأ .ىدبعلا كاملا نب رغعج كيز نب رباج

 | :يناثلا يرجهلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 يدنلجلا .يدنكلا نب ىيحي نب هللا دبع .ناهودلا حلاص نب حون وبأ .بئاسلا نب مامض .ةميرك يبأ نبا ملسم ةديبع وبأ

 يناسارخلا ةيطع نب لاله 6يرفاعملا هللا دبع باطخلا وبأ .ينامعلا دوعسم نب

 :يناثلا يرجهلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 متسر نب نمحرلادبع .ةرفص نب كلملادبع ةرفص وبأ .ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ 6“&سيبح نب عيبر

 :ثلاثلا يرجهلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 يناسارخلا ىسيع وبأ .يلع نب ىسرم ةرحلا نب ب مكحملا .ينازيفلا قلاخلادبع .باهولادبع نب حالفا

 مكحم نب دوه سايلا ررصنم وبأ .حالف نب ناظقي 5 .ضابيإ نب لمحم “ؤبوبحم نب لمحم

 :يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 نوراه نب ىسوم نوراه وبأ دلخم نب ديزي مساقلا وبأ ‘برويأ نب يلغي رضخ نبا

 .3-33() تاحفص قباسلا ردصملا .رمعم : 146

 .45 ةحفمم .قباسلا ردصملا 6 رمعم : 1 47

 .49 ةحفص .قباسلا ردصملا {. رمعم : 1 48

 .+5 ةحفص .قباسلا ردصملا .رمعم : 149

 .19 ةحفص .رشن خيرات الب .ةرهاقلا ،ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد “تشوعأ ديعس نب ريكب :150

 .23 ةحفص قباسلا ردصملا “تشوعأ :1

 .39-95 .قباسلا ردصملا ،تشوعأ 2

 ةحفص ؛لوالا لصفلا .ةيمالكلا جراوخلا ءارآ .يبلاطلا رامع .3-310 .عباسلا لصفلا ؤنانبل .ةيادبلا ةريثك نبا :1 53

 .1() ةحفص ب 1993 ‘نامع .جراوخلاو ةيضابالا نيب قرفلا . شيفط . : ؛7

 .8 ةحفص ."ةيمالسإلا بهاذملا خيرات يف لوصألا ةلكشم" .ولتوك :14
 .379 ةحفص ثىناثلا لصفلا ؤبرعلا ناسل }روظنم نبا 5

 .335 ةحفص نيناثلا لصفلا "طيحملا سوماقلا .يدابآ زوريفلا 6

 .157 ةحفص .للملا .يناتسرهشلا :7
 .يميرحملا ةفيلخ .: نب ايركز ٢ 12 2 ةحفصلا ‘نامع ةيضابالا ملاعملا ىلع ةيمالسإ ءاوضأ ‘تشوعأ ديعس نب ريكب : .1 58

 .83 ة ةحفص .ةيضابإلا ءارآو ةيادب 6ىلالغيف ؛ 32 2- 306 ة ةحشترص .06 ‘نامحغ .ىدبالا عارصلا

 .62 ةحفص ،قرفلا ،يدادغبلا :9

 .52 ةحفص ،نيدلا يف ريصبتلا ،ينيفارسإلا :161

 .48-66 ةحفص ةيضابالا ،يمانلا ؛52 ةحفص ،هيبنتلا ،يطلملا :161

 .1 970 .ةرهاقلا فراعملا .ةبيتق نبا : 1 62

 ِ . 138 ةحفص .سماخلا لصفلا .خيراتلاو ءدبلا .يسدقملا : 163

 . 1 65- 1 < 1 ةحفص سداسلا لصفلا .9-622 ةحفص .سماخلا لصفلا ٥‘توريب ،يربطلا خيرات : 1 64

 . 138 ةحفص .سماخلا لصفلا .قباسلا ردصملا يسدقملا : 1 65

 . 1 06-29 ةحفص ٠ 1 993 .ةرهاقلا .جراوخلاب اهتالص ىدمو ةيضابإلا راجنلا رماع اورظنأ : 1 66

 لوصالا .ةفيلخ ؛57 ةحفص .(فشاك ليعامسا ةديس قيقحت) ،ةديس حرش - ءاثعولا ةلازإ ،يبايسلا دومح نب ملاس 7
 .9 ةحفص .ةيخيراتلا

 .23 ةحفص .3 رئازجلا .رمعم ىحي ىلع خيشلا .جاحلب دمحأ نب مساق :1 68

 .18 ةحفص .ةيضابالا دنع ةوعدلا جهنم رصان حلاص لمحم : 169

| .1998 .طقسم ،يبرعلا جيلخلا يف ةيضابإلا ،ليهس هللا دبع فيان :0



 ح حاصم دص ةيضابإلا - .: ٠.
 -۔_۔. َ 1 _ " -

 3 1 1 1 ةحفص م .جراو خلاو ةيضابالا نيب قرفلا .شيفطا ميهاربا ق ةاحسا را وبأ .. .نراق :171

 .5 ةحفص قباسلا ردصملا .شيفطا : :1723

 .212 ةحنم .راحص /نامع ءايقيرفا يف مالسإلا خيرات .شقر ق دمحم :13

 .11 ةحفص 6لواألا لصفلا .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .يكسنيليتوم :174

 اهوظفلف .ةملكلا اظفلي نأ .نابلاط نارخآلاو سردم مهدحأ :نامع يف نيميقم نيضابإ نييرئازج ةثالث نم تبلط 35
 .ةزمهلا رسكب "ةيضابإا
 .5-6 ةحفص نيناثلا لصفلا 01999 .توريب .ةيضابإلا مالعأ مجعم .يمع اباب ىسوم دمحم 6

 .2003.04.15 خيراتب ةيصخش ةلباقم : 177

 لكش ىلع ةملكلل هظفل ىلع ادهاش تنك .يليلخلا نامع يتفم عم يل صاخ ءاقل لالخو .نامعل يترايز لالخ 38

 .ةيضابأ اضيأ اهقطني .ةيضابإلا بتكلا رشنت ىتلا يرماضلا ةبتكم بحاص .يرماضلا بلاط نأ امك .ةيضابأ

 20٢00. .طقسم .ةينامعلا ةحايسلا ةرازو ةطساوب عبط .200 .نامع :19
 .256 ةحفص .29 دلجملا ."ةيضابإلا" .ىلالغيف ٠11 .53 .10 ةحفص .ىلالغيف ؛ةيضابإلا ءارآو ةيادب 6ىلالغيف :0

 نوؤىثلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا .ةملكلل ةباتك لكشك 'ةيضابإ" لامعتسا ةيمالسإلا ةعوسوملا تلضف : 182 .81

 .256 ةحفص .29 دلجملا .ةينيدلا
.( : 182 

 ح ن : 6()(0)2;()2:1 13:47

 س : : .: '-

, © . 

 `' , خ ] س ن ! س < ح س

 ! ه ] 2 م ا .

 ]` م ا س : ع س : ح 0 ]

 ب ن 1` » م 0 ح .

 ه 1-, ' ن ),, ' )

 -( ]` ن 0 ذ ي 0 ل .

 ] « م : )ص, م ن ھ س

 ر : ن : ح , م 2

 ح ,

 م 1-

 .142 ةحفص سماخلا لصفلا .خيراتلاو ءدبلا يسدقملا :3
 .2006 راذآ "ثلاثلا ددعلا ،ةسماخلا ةنسلا .ةنسلا لهأب صاخلا ددعلا) .ةفرعملا "مسالاو بهذملا" .شاداراك رفعج :4

 .25 .7-13 ةحفص

 رهتشا قرفلا ضعب نأ فورعم .53 ةحفص .1987 }طقسم ."ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا" .يريبعجلا تاحرف 5
 ."ةفينح ا بقانم" ماوعلا يبأ نبا باتك نع يرثوكلا اهلقني ةياور بسحو .قرزالا نب هللا دبع اهيلع اهقلطا يذلا مسالاب
 توريب ،بيطخلا بينأت .قرزالا نب : عفان وه هلل رئابكلا فرتقا نم رمأ لكوي نم ىلع ةئجرملا مسا قلطا صخش لوا نإف
 .62-63 ةحفص .1401 .1

 .165 ةحفص ،ثلاثلا لصفلا ،لماكلا دربم 06
 .501 ةحفص ،سداسلا لصفلا "يربطلا خيرات :7
 .5303-5304 تاحفص .عبارلا دلجملا "يربطلا :8
 .167 ةحفص ؤعبارلا لصفلا ،لماكلا ؤريثألا نبا :9
 .13 ةحفص .ةيضابإلا ميلحلادبع : :19()

 دحاو لك تربتعا ةيفلسلا نكلو .ةهبشملاو ةمّبجملاو ةيوشحلا لثم ةريثك باقلأ اهيلع ةيفلسلا وضراعم قلطأ" الثم :1

 .34 ةحفص {1979 لوبنطسا ،يمالسإلا ريكفتلا ةينب .غادولوأ ناميلس . "ًاعيمج مهتضفرو ًاماهتا ءامسالا هذه نم

 نبدشار نب سيمخ ؛7-25 ةحفص 4 "مسالاو بهذملا" ،شاداراك رفعج ؛32 ةحفص ةحفص .يمالسإلا ريكفتلا نوكت لحارم طاو :2



 دببراهضقلا .رداصملا .دثىص!ومملا

 .91 ةحفص .00)(2 .اريبوج .قيبطتلاو ركفلا ةيمالسإلا ةدحولاو ةيعقاولا .يودعلا ديعس
 .7-25 ةحفص ."مسالاو بهذملا" ۔شاداراك 3

 :25 ةحفص ."بقانملا" .1981/1401 .لوبنطسا .حيحصلا .(256;870) .يراخبلا ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبأ :194
 .182 ةحفص هيبنتلا ،ىطلملا

 .233 ةحفص }جاحلب رمعم ىيحي يلع خيشلا 5
 ةيمالسإلا ةعوسوملا ."ةيضابإلا" غىكيول .ت ؛8ه31-9 ةحفص :ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا ليدبلا ‘يرباجلا 6

 .687 .2 ةحفص }سماخلا لصفلا .1997 .(8عر
 .7 ةحفص .ةيضابإلا خيرات يف ةئيضملا ةعمللا اراشق 7

 .7-8 ةحفص .تارظن “يدشارلا ؛53 ةحفص .ةيمالسإلا ءازرأ ،تشوعأ ؛87 ةحفص .جهنملا رصان 8

 .148 .147 ةحفص .ةديبع وبأ ،يدشارلا 9
 .379 ةحفص ؛ىناثلا لصفلا برعلا ناسل .روظنم نبا 0
 .191 ةحفص .عبارلا لصفلا لصفلا .مزح نبا 1
 .133 ةحفص ،للملا ،ىناتسرهشلا :2

 .151 ةحفص ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم 3
 بجاو .عامجإلا مث ،ةنسلا مث ،يرابلا باتك هقفلا لصأ) .4-5 ةحفص .ةمدقملا ؛ةيضابإلا تازيمم نم ىثراحلا :4

 .(ةنسلاو باتكلا عابتا لب ،ءاملعلا ديلقت سيل نيملسملا
 .54 ةحفص .ةيمالسإلا ءازرأ تشوعأ 5
 .15 ةحفص .ةيضابإلا ىمانلا :6
 .112 ةحفص ٧([ل©ر طوغضم صرق ىلع ةخسن .ةاقتنملا رهاوجلا ،يداربلا مساقلا وبأ :7
 .13 .11 ةحفص سقرفلا اشيفطا :8
 .15 ةحفص ث تاسارد ‘تشوعأ :9

 .6)()(2 .طقسم ؛يليحرلا بوبحم نب دمحم مامإلا ،يئانهلا ديعس نب ناطلس ؛108-109 ةحنم .جهنملا رصان :0

 .29 ةحفص

 .112 ةحفص قباسلا ردصملا .ةبيشلا ؛10 ةحفص ،ىبايسلا دوعس نب دمحأ ةمدقم 6قرفلا ،شيفطا :1

 نإ لقع لوقي .68 ةحفص 01416 }ضايرلا ؛مالسإلا خيرات يف قرفلا لوأ جراوخلا ،لقع ميركلادبع نب رصان 2
 نأ انل رهظي نييضابإلا باتكلا راكفأ مييقت ىدل نكلو ‘ضابإ نب هللا دبع ةمامإ ىلع اوعمجأ مهدعب نمو ءامدقلا نييضابإلا
 ةحفص ‘ةيضفلا دوقعلا شيثراحلا ؛19 ةحفص ،رصتخملا ،ينورابلا ؛30 ةحفص .ةيضابإلا .رمعم .حيحص ريغ لوقلا اذه
1. 

 .7 ةحفص ‘تارظن ،يدشارلا :3

 .6 ةحفص "خيراتلا فقوم يف ةيضابإلا ىيحي يلع ؛49 ةحفص .ةلازإلا .يبايسلا 4
 .17.16 ةحفص ،قرفلا اشيفطا 5
 .147 ةحفص .ةديبع وبأ يديشرلا :6

 .15 ةحفص .ةيضابإلا .ىمانلا 7
 .56 ةحفص .ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا ليدبلا "يرباجلا :8
 .15 ةحفص "تاميظنتلا .ةفيلخ 9
 .12 ةحفص .ةيضابإلا .ميلحلادبع 2
 .65 ةحفص ثلوالا لصفلا ،ريسلا غىخامشلا :21
 .15-19 ةحفص .ةيضابإلا ،ىمانلا رظنا 2
 .5-8 ةحفص ٠قرفلا شيفطا ؛21 ةحفص .سماخلا لصفلا ‘تاحفنلا ،يرباجلا :3
 .29 ةحفص .2006 .طقسم ءيليحرلا بوبحم نب دمحم مامإلا ،يئانحلا ديعس نبي ناطلس :4

 .5 ةحفص 6قرفلا ،شيفطا ؛29 ةحفص .2006 .طقسم ،يليحرلا بوبحم نب دمحم مامإلا ،يئانحلا ديعس نب ناطلس :5

 .1989 ،طقسم 0141 ةحفص .ةوعدلا يف هراثآو ديز نب رباج مامإلا ،يفاوصلا دمحأ نب حلاص 6
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 4 ۔۔ .
 ح !صم ذع ةيضابإلا 1 ` .

 .84-95 ةحفص ه .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن .تافيلخ ضوع :7
 .81-95 ةحفص . .جهنملا .رصان رظنا عسرأ تامولعمل :8

 ةديبع وبأ بقل ناك .ةميرك وبأ هيبأ مساو 6ملسم يقيقحلا همسا :(45+762/1) يميميتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ :29

 ةرصبلا يف ملعتلا يف أدب .(7621 ٢5 ماع اهيف يفوتو .(665/58ر ماع ة ةرصبلا يف دلو .فاكلا وه ميمت ةليبقل يمتنملا

 لهال يناثلا مامإلا ةباثمب ةديبع وبأ ناك ،هملعل رظنلاب .ةرصبلا يف نيرخآلل هملعت ام ملعي أدب مث . :رجهل 55 ماع دودحب
 .ةباحصلا نم ديدعلا دي ىلع ذملتتو يعبات ناك دقف .(711/93ر) ديز نب رباج لوالا مامإلا ةافو دعب ةماقتسالاو ةوعدلا

 :هخويش . أ

 (68/,687) سابع نب هللا دبع .1
 (691/72) بزاع نب ءاربلا

 (692/73ر ريبزلا نب هللا دبع
 (693/74ر يردخلا ديعس وبأ

 (093/74ر ةرمس نب رباج

 (693/74) جيدخ نب عفار .6
 (0693/74) رمع نب هللا دبع .7
 (691/72) ديزي نب بئاسلا .8

 (711/93) كلام نب سنأ .9
 (718/100) يدبعلا سابع نب راحص .0
 (720/102) (ىعبات) يدبعلا كامسلا نب رج .1

 (93/711) (يعبات) ديز نب رباج ءاثعشلا وبا .2
 يف أريثك لوخدلا نود .ةيرجه 150و 1400 نيب ام مهؤامسأ ةيلاتلا ركذ دري ٠ ءينيجرالا تاقبط يف) :هذيمالت .ب

 .تاقبطلا ،ينيجردلا :ليصافتلا
 .(238-269 ةحفص .يناثلا لصفلا
 :قارعلا .1

 (عباسلا/يناثلا نرقلا) يقارعلا يناسغلا درمألا نب دلخم نب ناسغ وبأ .أ
 (عباسلا/يناثلا نرقلا) (ماعلا سلجملل لوؤسم لوأ) ليوط نب كلملادبع .ب
 (عباسلا/يناثلا نرقلار (رابخألا نم ريثكلا يناسارخلا مناغ وبأ هنع لقن) زيزعلادبع نب هللا دبع ديعس وبأ .ت

 :زاجحلا .2
 (عباسلا/يناثلا نرقلا) يندملا ةملس نب دمحم
 (عباسلا/يناثلا نرقلا) يكملا يشيرقلا ةريبه نب ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ
 (عباسلا/يناثلا نرقلا) نيسحلا نب يلع رحلا وبأ

 :ن

 ل
1 

 ارد

+: 

ئ
 

3. 

 (175/791) بيبح نب عيبر

 (ةيرجه 150-100 نيب) يديهارفلا ةبقع نب جلب

 (عباسلا/يناثلا نرقلا) يدزألا فوع نب راتخملا ةزمح وبأ
 (143/750)) دوعسم نب يدنلجلا

 (عباسلا/يناثلا نرقلا) ةيطع نب بيبش

 «عباسلا/يناثلا نرقلا) بدنج نب لضافلا

 م
 د
3 ئد
 

 .ا

 اح
 من
 خ

 :نميلا .4

 «عباسلا/يناثلا نرقلا) يردخلا ديعس نب ةملس .
 (عباسلا/يناثلا نرقلا) يدنكلا ىيحي ني هللا دبع .ب

 :ناسارخ .5
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 هرب ةصالخلا
 (عباسلا؛يناثلا نرقلا) يناسارخلا ةيطع نب لاله .أ

 (عباسلا:يناثلا نرملا) يناسارخلا هللا دبع نب مشاه هللا دبع وبأ .ب

 (عباسلا'يناثلا نرقمقلا) يناسارخلا ىسيع وبأ .ت

 :رصم .6

 (عباسلا!يناثلا نرقلا) يرصملا دابع نب دمحم .أ

 (عباسلا/يناثلا نرقلا) يرصملا ةمقلع نب ىسيع .ب

 .41 ةحفص .مالسإلا رجف يف نامع تفشاكلا :0

 .41 ةحفص .قباسلا ردصملا فشاكلا :1

 .20 ةحفص قرفلا .شيغطا 2

 .+39-9 ةحفص ةحفص .يراضحلا ليدبلا يرباجلا 3

 .256 ةحفص .29 دلجملا .ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا ،ةيضابإلا 6ىلالغيف :34

 .227-229 ةحفص .يليحرلا بوبحم نب دمحم مامإلا "يئانحلا ديعس نب ناطلس :5
 .29 دلجملا .ةيمالسإلا ةعوسوملا .ةيضابإلا .يلالغيف ؛11 ةحفص قرفلا ‘شيفطا ؛49 ةحفص .ةلازإلا ءيبايسلا :06

 .256 ةحفص

 .19 .18 ةحفص .ةيضابإلا خيرات رصتخم :ينورابلا 7
 .38-40 ةحفص ؛مالسإلا رجف يف نامع ©فشاكلا :8

 .148 ةحفص .ةديبع وبأ .يدشارلا :9

 .173 ةحفص .(يبعكلا قيقحت) ،خيراتلا .يناوريقلا قيقرلا :240

 .21 ةحفص .ةيضابإلا خيرات رصتخم .ينورابلا :241
 .يسدقملا :236 ةحفص ؛ثلاثلا دلجملا .لماكلا 6ريثألا نبا ؛389 ةحفص "عبارلا دلجملا ،جورملا "يدوعسملا :2

 .59-00(6 ةحفص .ططخلا

 .129 ةحفص .رهاوجلا ،يداربلا :23

 .689 ةحفص .سماخلا دلجملا يربطلا خيرات :244

 .169 ةحفص .رشع عساتلا دلجملا "جراوخلا" ،يلالغيف ؛و197 - ب196 .نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا :5

 .12 ةحفص .ةماعلا ملس .ينورابلا ؛115 ةحفص .ةديقعلا حرش ‘شيفطا :06

 .22 ةحفص ،يمالسإلا ركفلا لكشت ةبقح اتاو :7
 .49 ةحفص ،(فشاك ليعامسا ةديس قيقحت) ،ءاثعولا ةلازإ ؤىبايسلا :8

 .16 ،قرفلا شيفطا :9
 .2 ةحفص .1986 6‘توريب "ةيمالسإلا قرفلا مجعم .نيمألا فيرش :250

 .131-132 ةحفص ".للملا .يناتسرهشلا :51
 .102-130 ةحفص ةحفص ‘مالسإلل خيرات مدقأ يف ةمدقم نزواهلف :2

 .11 ةحفص 6قرفلا ؛شيفطا :3

 .12و 11 ةحفص ،همسا دراولا ردصملا اشيفطا :254
 12.٠و 11 ةحفص ،قرفلا سشيفطا :5
 .142 ةحفص ."ةاكزلا" ملسم ؛25 ةحفص ."بقانملا" .95 ةحفص 0"بدالا" 016 ةحفص ،نودترملا ،يراخبلا 6
 .191-196 تاحفص 01995 ،لوبنطسا .مالسإلا يف ةطلسلا ،يشابد ديمح 7
 .22 ددعلا .ةرقنأ ةعماجل ةعباتلا ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."قرف ىلإ مهماسقناو جراوخلا ءوشن" ،يلالغيف يحور مهدأ : 258
 .245 ةحفص .1 978 ءةرقنأ

 .245 ةحفص .ةروكذملا ةلاقملا ؤيلالغيف 9
 ءيلالغيف ا 1 1 6 ة ةحفص رشن خيرات الب "فراعملا راد ةثلاثلا ةعبطلا .جراوخلا راجن ورمع ؛:73 ةحفص ©قرفلا ،يدادفغبلا : :260

 .36 ةحفص ا 5 .ةرقنأ .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات .وشتكوبوشت اغآ ؛ياطاغاشت تأشن !249 ةحفص .ةيضابإلا ءوشن

 .70 ةحفص ىلوالا ةعبطلا .ةيمالسالا بمهاذملا خيرات 6ةرهز وبأ دمحم : :6 1
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 ح,داصم ذم ةيضابالا . «
 ۔ب۔۔بل.۔۔ ۔.۔_._۔۔ ٦٨٩٨٧ _ ۔۔_ ٠

 .256 ةحفص .1982 .ةرهاقلا .مالسإلا رد رجف .نيمأ دمحأ 2
 .148 .146 تاحفص .ةديبع وبأ يدشارلا :3
 .325-326 تاحفص .ةيناثلا ةعبطلا \1971 ،توريب سا ناف فيزوج قيقحت) ؤنايبلاو فشكلا .يتاهلقلا : 264

 .122 ةحفص .1988 .لوبنطسا :ةعيشلاو جراوخلا . .لويقأ هط 5

 .99 ةحفص .قباسلا ردصملا .لويقأ :6

 .63 ةحفص .قباسلا ردصملا .لويقأ 7

 .13 ةحفص .1993 .ةرقنأ .نويومألا إماشتيراص ميهاربا - ناجيآ نافريإ :8

 .16 ةحفص ٠1984 .لوبنطسا ٧(زايأ نيدلا حالص ةمجرت) .يمالسإلا ريكفتلا يف ناميإلا موهفم .يستوزيا وكيهيشوت :9
 .23 ةحفص .قباسلا ردصملا .وستوزيا :27()

 .65 ةحفص .ةيضابإلا ءوشن 6ىلالغيف :271

 .66 ةحفص .قباسلا ردصملا .ىلالغيف :2
 .66 ةحفص .قباسلا ردصملا .ىلالغيف :3
 .67 ةحفص .قباسلا ردصملا ،ىلالغيف :274
 .68 ةحفص .قباسلا ردصملا 6ىلالغيف :5
 .68 ةحفص "قباسلا ردصملا .ىلالغيف 6
 .190 ةحفص .ةديقعلا .رهيزدلوغ :7
 .122 ةحفص ‘ةعيشلاو جراوخلا ،لويقأ ؛67 ةحفص ‘تاسارد .ديمحلادبع 8

 .167-183 تاحفص تالاقملا .يرعشألا رظنا :9

 .131-139 تاحفص .للملا ،ىناتسرهشلا :80
 .48 .(1993ر .75 ةحفص .نماثلا ددعلا "يكرتلا نطولا 6"نيدلل انمهف رداصم ضعب لوح راكفألا ضعب" ‘طانوأ نسح :81

 ةيلك ةلجم "ةيمالسإلا ةيداقتعالا بهاذملا ءوشن ىلع ةيعامتجالا ثادحألا ريثأت لوح ةبرجت" ،يلتمزح يربص 32
 .653 ةحفص .(1983) .26 ددعلا .ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا
 .1 ةحفص .1997 .ةرقنأ يمالسإلا ركفلا يف ناميإلا ميهافمو ثيدحلا راصنأ .ولتوك :3

 .لوألا دلجملا .دنسملا ،لبنح نبا ؛740-744 تاحفص .لوالا دلجملا .ملسم ؛52 ةحفص .نماثلا دلجملا يراخبلا :284
 .61 ةحفص لوالا دلجملا 6هجام نبا ؛563 ةحفص

 .14 ةحفص رئازجلا ىف ةيضابإلا ارمعم 5
 .14 ةحفص .قباسلا ردصملا رمعم 6
 .2003 .نامع .ىبهذملا بصعتلا 6ىليلخلا :7
 .38-40 تاحفص مالسإلا رجف يف نامع فشاكلا :8
 .60 ةحفص لوألا دلجملا ةفحت ،ىملاسلا 9
 .15 ةحفص .2001 بيسلا ،ناسحإلا بولق يف باوصلا سرفلا ،نآرقلا راد خياشم :0
 .31 ةحفص ،مالسإلا يف ةيهقفلاو ةيدقعلاو ةيسايسلا بهاذملا خيرات سةرهز وبأ 1

 ةيعامتجالا ةايحلا ىلع فرعتلل نامع ىلإ اهب تمق ةريصق ةرايز يف .363 ةحفص ،عبارلا دلجملا .ةيادبلا .ريثك نبا 2

 مسا قلطأ طقسم ةمصاعلا يف ليه ةقطنم يف .ةريبك ةيمهأ صوقرح نولوي نيينامعلا نأ تيأر نامع يف نييضابإلل ةينيدلاو

 ربكالا نافع نب نامثع دجسم عقي صوقرح دجسم نم ًليلق مامألا ىلإ .راطملا قيرط ىلع دجسم ىلع ريهز نب صوقرح
 .ةعمجلا ةالص هيف ماقت ثيح امجح هنم

 .46 ةحفص .جراوخلا ءارآ يبلاطلا 3

 لهأ نم كوبأ" :ةيلاتلا تاملكلاب اولعف ام ةعاشب فصوو :موثلك مأ هتنبا تيب ىلع يلع مامإلا رم .ناورهنلا برح دعب 4
 ملاعلا اضيأ ؛77 ةحفص .2001 .نامع .ةمكحملا خيرات يف ةمدقملا "ينالهبلا دمحم نب دمحأ ."هللا همحري مل نإ رانلا

 :يلع ىلوم ربنق نع (687/68) سابع نبا يوري" ؛يلاتلاك ناورهنلا برح دعب يلع مامإلا نزح سكعي يخامشلا يضابإلا
 ىلع انه انيضق دقل ،هافسأ او" :هباجأف ،هئاكب ببس نع ربنق هلأسف .يكبي يلع ناك .ناورهنلا برح دعب يلع مامإلاو انأ انيقتلا
 .51 ةحفص غلوالا دلجملا ؛ريسلا سيخامشلا ."اهئارقو ةمالا ةريخ
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 ؛5+-5۔ تاحفص .ينانا دلجملا تاقبطلا .ينيجردلا .ةنجلاب نيرشبملا ةباحصلا نم ةيضابإلل ةبسنلاب صوقرح 5

 51998 .لوبنطسا .ةينيدلا نوؤشنل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا ."ريهظ نب صوقرح" .زوأ ىفطصم رظنا لمشأ تامولعمل
 .390-391 تاحفص رشع نماثلا دلجملا

 .لوألا دلجملا .دنسمنا }لبنح نبا ؛0(74-744) تاحفص ‘لوالا دلجملا . .ملسم ؛52 ةحفص :نماثلا دلجملا ،يراخبلا : :6

 .61 ةحفص .لوالا دلجملا .هجام نبا ؛563 ةحفص
 .33-34 تاحفص .(زوأ ىفطصم ةمجرت) .ةيمالسإلا بهاذملا 6ىناتسرهشلا :7
 ام قح صوصخب مامإ ىلع ضرتعا نم لك ربتعا ام اذإف . .حضاو ضارتعا وه "لدعا" خي لوسرلل ةرصيوخلا وذ لوق : :98

 وصلا عوضوم يف لقعلل ميكحت اذه رسيلأ .ايجراخ ي لوسرلا ىلع ضرتعا نم نوكي نأ ىلوأ باب نم هنإف .ايجراخ
 7 هل نإف هعد ` ميركلا لوسرلا لاق انه ؟رمألا لباقم يلقعلا سايقلاب دنعلاو ؟صنلا لباقم يف ىوهلل ًامكاحتو ؟اطخلاو

 .لوبنطسا .(زوأ ىفطصم ةمجرت) :ةيمالسإلا بهاذملا 0يناتسرهشلا ."ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك مالسإللا نم نوقرمي ..
 .33-34 تاحفص :205

 .85 ةحفص ."ةيسايسلا ةلزتعملا فقاوم" .طاو :9
 .186 .قباسلا ردصملا }طاو ؛34 ةحفص .خيراتلا يف ةيمالسإلا ةيجهنملا نمحرلا لضف 0
 .عبارلا دلجملا .1981 .لوبنطسا .حيحصلا عماجلا "يراخبلا ةريغملا نب ميهاربا نب ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبأ 1

 .113 .81 تاحفص .لوالا دلجملا 6دنسملا ،لبنح نبا ؛ة2 ةحفص .نماثلا 0115 ةحفص شعبارلا .179 ةحفص
 .10 ةحفص ."نتفلا" هجام نبا ؛17 ةحفص ."محالملا" ،دواد وبا 2

 .لوالا دلجملا .دنسملا :لبنح نبا ؛740-744 تاحفص ،لوالا دلجملا 6ملسم ؛52 ةحفص نماثلا دلجملا يراخبلا 3

 .61 ةحفص ثلوالا دلجملا .هجام نبا ؛563 ةحفص
 .132 ةحفص ،لوالا دلجملا ،للملا .يناتسرهشلا :304
 .38 ةحفص .1986 .توريب ؛يمالسإلا برغملل يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا يف تاسارد ،يناحنجلا بيبحلا 5

 تاحفص تاساردلا 6ظاويع .ةنجلاب :. لوسرلا مهرشب نيذلا ةباحصلا نمض نم ريهز نب صوقرح نويضاباإلا ركذي :06
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 رامع) ةرصيوخلا نب هللا دبع هنا لوقت تاياور كانهف .ثيدحلا يف روكذملا صخشلا ةيوه لوح ةددعتم تاياور كانه 7

 ريهز نب صوقرح هنأ ىرخأ تاياور لوقت امنيب 36(٠ ةحفص ،لوالا دلجملا 01978 .رئازجلا .جراوخلا ءارآ "يبلاطلا

 داؤف دمحم .زاب نب هللا دبع نب زيزعلادبع هققح) يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف ،ينالقسعلا يلع نب دمحأ رجح نبا)

 .يناثلا دلجملا ‘تاقبطلا ينيجردلا .((293 ةحفص ،عباسلا دلجملا 1390 توريب ؤبيطخلا نيدلا بحم .يقابلادبع
 .202 ةحفص

 .19.18 تاحفص .ةيضابإلا خيرات رصتخم ثينورابلا :8

 .201-204 تاحفص يناثلا دلجملا "تاقبطلا ،ينيجردلا 9
 .25 ةحفص ٬اديز نب رباج مامإلا ،يفاوصلا ؛:201 ةحفص ،يناثلا دلجملا ‘تاقبطلا ،ينيجردلا : :0

 رداصملا ضعب يف دوجوملا قافنلا ءاعدا نويضابإلا لبقي ال كلذلو ؛201 ةحفص 6يناثلا دلجملا ،تاقبطلا ،ينيجردلا : :311

 .يرشخمزلا يمزراوخلا رمع نب دومحم هللاراج مساقلا وبأ .هنأشب تلزن دق ةبوتلا ةروس يف 9 مقر ةيآلا نأ ءاعدا وأ "ةينسلا

 .158 ةحفص .يناثلا دلجملا ارشن خيرات الب توريب ©ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا ةقيقح نع فاشكلا
 .86 ةحفص "فشكلا 6ىتاهلقلا ؛54 ةحفص ثريسلا .ىخامشلا .ةنجلاب نيرشبملا ةباحصلا دحأ هنأ نويضابإلا لوقي 32
 ` . ...203 تاحفص .يناثلا دلجملا ،تاقبطلا "ينيجردلا 3
 .203-204 تاحفص ،يناثلا دلجملا تاقبطلا .ينيجردلا : :314

 ءايبنالا لك امك .دوه مهيبن مهاعد دقو .ميركلا نارقلا روس نم ديدعلا يف اهركذ دراولا ةدئابلا ماوقالا دحأ داع موق : :5

 نيبو هنيب لصح ام ميركلا نآرقلا حرشيو .هوداع نأب هيلع اودر هموق نكل .هتعاطو هب ناميالاو هللاب كرشلا كرت ىلإ ،لسرلاو
 اهيف موقلا ىرتف ًاموشخ ماي ةناَمْثَو لاي م َعبَس مهيلع اممَرْخَس )٦( ةيتاع رضزَص حيرب اوكلهأَق داع امَأو» :ليصفتلاب هموق
 ٦-٨(. ةقاحلا ةروس)4ةنقاب نمت مهل ىرت لهف )٢( ةيواخ لخت زاجغأ مُهْنأَك ىغزض

 .31 ةحفص .ةنسلا ،دواد وبأ 6
 .201-204 تاحفص .يناثلا دلجملا ،تاقبطلا ،ينيجردلا 7
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 .125 ةيآلا .لحنلا ةروس : :318

 .193-194 تاحفص .1985 .لوبنطسا 6(ةجأ نسح ةمجرت) .ماشه نبا ةريس ؛ماشه نبا :39

 هنأ يأ" ."اورثع دق سانلا لكو اراثع انم ث اوربخ امو انمخ امو انينو امف" ؛191 ةحفص .قباسلا ردصملا إماشه نبا :32

 ."مئانغلا عيزوت تقو اوركذي نم لوا راصنألا نوكي نأ يغبني ناك إمهفقاوم يف مهقدص لباقمب
 .ربكألا يشانلا ؛36 ةحفص .1991 .ةرهاقلا «(يرثوك دهاز هققحر .عدبلاو ءاوهالا لها ىلع درلاو هيبنتلا .يطلملا :321

 .16 ةحفص .لئاسم

 .71-81 تاحفص .ديز نب رباج .يفاوصلا .نراق :32

 قرف عبس ىلإ يلع توم دعب مهمسقيف يشانلا امأ ؛325-326 تاحفص .يناثلا دلجملا "نايبلاو فشكلا .يتاهلقلا :33

 تمضنا ةيصيلخلاو ةئجرملا ىلإ تمضنا ةينامثعلا نا لوقي مث .ةئجرملاو جراوخلا .ةيصيلخلا .ةينامثعلا }ةعيشلا اهسأر ىلع

 .20 ةحفص .ةمامإلا لئاسم ؛رظنا .سمخ ىلإ عبس نم ددعلا لزنف ةيوشحلا ىلإ

 .323 ةحفص .يناثلا دلجملا ،قباسلا ردصملا .يتاهلقلا 32

 .323 ةحفص .يناثلا دلجملا "قباسلا ردصملا .يتاهلقلا :3
 .1984 }لوبنطسا ،ةيمامإلا ةعيشلا ،يلالغيف يحور مهدأ ؛15 ةحفص .يومألا رصعلا يف ةيعيشلا تاكرحلا "طانوأ : 6
 .107-143 تاحفص

 .197 ةحفص .يناتسرهشلا حتفلا وبأ ،ناكوروي 7

 .1 ‘تايمالسإ . "يمالسإلا ركفلا يف ةيخيراتلا ةينيدلا تالوقملا" .ولتوك ،رظنا تاقيلعتلا هذهل فلتخم ليلحتل 8

 .15-36 تاحفص ءاونراق .عبارلا ددعلا ،عبارلا دلجملا

 .43 ةحفص .ردصملا سفن 6كناكوروي 9

 -15 تاحفص ثعبارلا ددعلا 1)0(20(6) .تايمالسإ ،"يمالسإلا ركفلا يف ةيخيراتلا ةينيدلا تالوقملا" ،ولتوك رظنا 0
36. 

 .7-8 تاحفص .1973 "ندنل ."ةينيدلا فئاوطلا ةيسفن" كساموك كام يرنه :321

 .8 ةحفص ،عبارلا ددعلا ،عبارلا دلجملا .قباسلا لاقملا .ولتوك :2
 .قرفلا "يدادغبلا ؛156-159 تاحفص .للملا "يناتسرهشلا ؛183 ةحفص لوالا دلجملا ‘تالاقم "يرعشالا :3
 .103-104 تاحفص

 .52 ةحفص ٬هيبنتلا كىطلملا :334

 .10-20 تاحفص .ةيمالسإلا قرفلا نبي ةيضابإلا رمعم 5
 .9.8 تاحفص 6لوصالا تافيلخ 06
 .14 ةحفص .ةقدنزلاو غيزلا لها نيب ةقرتفملا قرفلا "يفنحلا يقارعلا نسحلا نب هللا دبع نب نامثع ادمحم وبأ 7

 .10-55 تاحفص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم 98

 .10-55 تاحفص .قباسلا ردصملا رمعم 9

 .203 ةحفص قباسلا ردصملا ،ناكوروي ؛3 ةحفص ."ةيمالسإلا بهاذملا خيرات يف ةيجهنملا ةلكشم" اولتوك :30

 .2-4 تاحفص "قباسلا ردصملا طاو :31

 .11-29 /3 تاحفص قرفلا يدادغبلا :2

 .2-3 تاحفص "قباسلا ردصملا طاو د

 .دربملا ؛622 ةحفص 01970 .ةرهاقلا فراعملا .ةبيتق نبا ؛184-185 تاحفص عبارلا دلجملا . ،ملاعلا ى 6يلقرز :3 :

 . .ةيمالسإلا تاملكلا يف ةنيزلا ©يزارلا ؛82 ةحفص .1973-توريب 6قرفلا ،يدادفبلا ؛270 ةحفص ،يناثلا دلجملا . "

 . دقعلا .هبردبع نبا ؛207 ةحفص 01972 .ةرهاقلا ‘برعلا باسنأ مزح نبا ؛54 ةحفص 01972 .(يئارماسلا هللا دبع هققح)ر
 .56 ةحفص .5 ،ةفورعم ريغ رشنلا راد اريصبتلا ءينييارفصالا ؛246-247 تاحفص ،ثلاثلا دلجملا ديرفلا

 .53 ةحفص ثريصبتلا إمزح نبا ؛68 ةحفص .جراوخلا كلقع :5

 .9 ةحفص ءيناثلا دلجملا ،نادلبلا مجعم ،نميلا يف ةماهت يضارأ يف ةدوجوم ةقطنم مسا :ةلابت 06

 ؛:44!1 ةحفص ،ناكوروي ؛75 ةحفص يناثلا دلجملا نسح .أ .ه ؛156 ةحفص دحاو مقر دلجملا ،للملا ،يناتسرهشلا 7

 .112 ةحفص "قباسلا ردصملا ،ةبيش رداقلادبع



   
 < دثصاوملا

 زئاسم ،ربكألا ىشانلا ؛124 ةحفص .ثلاثلا دلجملا .لماكلا .ريثألا نبا ؛622 ةحفص فراعملا .ةبيتق نبا :248
 . .54 ةحفص ،قرفلا يدادغبلا ؛68 ةحفص
 .خيراتلا "يربطلا ؛!988-توريب .52-54 تاحفص .نيدلا يف ريصبتلا "يفسنلا ؛112 ةحفص "قباسلا ردصملا .ةبيش :9
 .1897 ةحفص ،ىناثلا دلجملا

 .ةبيتق نبا ؛156 ةحفص شللملا .يناتسرهشلا ؛113 ةحفص }لصفلا !مزح نبا ؛10 ةحفص ؛قرفلا عماج .انهم ريمأ 0
 .205 ةحفص .فراعملا
 .113 ةحفص }لصفلا .مزح نبا :1
 ةركذت "يبهذلا ؛3)0(2 ةحفص خلوالا دلجملا .ريبكلا خيراتلا ،يراخبلا نراق ؛33 ةحفص .قباسلا ردصملا اطاو 2

 .82-392 تاحفص .ىناثلا دلجملا ©بيذهتلا بيذهت ارجاه نبا ؛72-73 تاحفص .لوألا دلجملا }ظافحلا
 .رهاوج .يداربلا ؛!9 ةحفص ،قرولا .مالظلا حابصم 6يشكارملا ؛214 ةحفص .يناثلا دلجملا ،تاقبطلا ،ينيجردلا 3

 .157 ةحفص

 .70-82 تاحفص .1962 .دابأ رديح ،باسنألا ،يناعمسلا :4
 .138 ةحفص .سماخلا دلجملا دلجملا 01916 }سيراب "خيراتلاو ءدبلا يسدقملا :5
 .138 ةحفص ‘لوالا دلجملا ‘تالاقم .يرعشألا : :6

 ،للملا 6يناتسرهشلا ؛1003-104 تاحفص .قرفلا يدادغبلا ؛183 ةحفص ىلوالا دلجملا تالاقم .يرعشألا 7

 .52 ةحفص ؛ريصبتلا .ىفسنلا ؛156-159 تاحفص
 .58 ةحفص .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ 8
 .87 ةحفص .قباسلا ردصملا .ىناعمسلا :9

 ةحفص قرفلا ،يدادغبلا ؛75 ةحفص ‘ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ ؛52 ةحفص .1968-توريب ٧هيبنتلا ؛ىطلملا :360

105. 

 .47.23.22 ،تاحفص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم :31
 .355 ةحفص 6ططخلا "يزيرقملا 2
 .52 ةحفص ٫هيبنتلا ،ىطلملا :3

 .75 ةحفص .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ :4
 .52 ةحفص ،ريصبتلا يفسنلا 5
 اياك هللا ةغبص ةمجرت) 01996 .لوبنطسا ؛مالسإلا يف ةيهقفلاو ةيدقعلاو ةيسايسلا بهاذملا خيرات سةرهز وبأ دمحم 6

 .80-81 ةحفص

 .256 ةحفص رشع عساتلا دلجملا إةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا ،"ةيضابإلا" ،يلالغيف 7
 .447 ةحفص ؛خيراتلا .زيزعلادبع ؛175 ةحفص "جراوخلا .راجن 8
 .264 ةحفص .22 ددعلا ةرقنا ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم 0"قرف ىلإ مهقرفتو جراوخلا ةأشن" ،يلالغيف 9
 .12 ةحفص .2003 .نامع "رئازجلاو نامع نيب يفاقثلا لصاوتلا إماجح وب رصان مساق نب دمحم 0
 .256 ةحفص ؤرشع عساتلا دلجملا .ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا 0"ةيضابإلا" سيلالغيف :371
 .256 ةحفص .رشع عساتلا دلجملا "ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا إةقباسلا ةلاقملا ©يلالغيف :2

 .68 ةحفص }1416-ضايرلا سجراوخلا ،لقع ميركلادبع نب رصان :3
 .44 ةحفص لوالا دلجملا .مالسإلا ةفسلف خيرات "يديوه :374

 نيسح نراق ؛256 ةحفص رشع عساتلا دلجملا .ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا ،"ةيضابإلا" ،يلالغيف 5
 .184 ةحفص ؛ثلاثلا دلجملا \1987 ،لوبنطسا ،مالسإلا خيرات ،لوفلا

 ديمحلا دبع ؛44 ةحفص ؛لوالا دلجملا .1965 .رصم .ةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات يديوه ىيحي 6

 .73-91 تاحفص 01994 .لوبنطسا ،(مربي مئاص ةمجرت) ،مالسإلا يف ةيديقعلا سسالاو ةيداقتعالا بهاذملا ،نافرع
 .155 ةحفص .رهاوجلا ،يداربلا ؛68 .67 تاحفص ،لوالا دلجملا ،ريسلا .ىخامشلا :377

 .123 ةحفص .قباسلا ردصملا .يثراحلا ؛38 ةحفص ،قرولا .مالظلا حابصم ،يشكارملا 8
 .25-29 تاحفص .ةيضابإلا خيرات رصتخم ثينورابلا :39
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 .165 ةحفص :ثلاثلا دلجملا .لماكلا .ريثألا نبا :380)

 دلجملا .نازيملا ناسل شيفطا :68 .67 تاحفص .لوالا دلجملا .ريسلا ؛ىخامشلا ؛16 ةحفص .تاسارد .تشوعأ :31

 .384 ةحفص .ثلاثلا

 .384 ةحفص .ثلاثلا دلجملا .نازيملا ناسل شيفطا ؛!6 ةحفص .تاسارد .تشوعأ :32
 ريخالا نأو اهجورخ لبق ديز نب رباج راشتسا لالب ابأ نأ ةفلؤملا لوقت ؛!87 ةحفص .ديز نب رباج مامإلا .ةيثراحلا :3
 .188.187 تاحفص .ةقباسلا ةلاقملا .ةيثراحلا .لالب ىبأ يأرل رمالا كرت

 .0(2) ةحفص .ةيخيراتلا لوصألا "تافيلخ :34
 .72 ةحفص .لوالا دلجملا .ظافحلا ةركذت .ىطويسلا :35
 .33 ةحفص .قباسلا ردصملا .طاو 6
 .() ةحفص .مالظلا حابصم .يشكارملا :7

 .73 ةحفص .ىلوالا ةعبطلا .ريسلا .ىخامشلا :8
 .45 ةحفص .قباسلا ردصملا ،ىشكارملا :39
 ةكرعم نع ليحرلا نب بوبحم وهو ةيضابإلا ةداق دحأ يأرل اهحرش يف ؛2() ةحفص .ةيخيراتلا لوصالا ‘تافيلخ :390)
 سادرم لالب وبأو ديز نب رباج مامإلا شقانت" :قيرطلا ىلإ ةراشإ يف "يلاتلا يثراحلا يهو ىرخأ ةيضابإ ةفلؤم لوقت .لمجلا
 هنع هللا يضر يلع مامإلا ةيجاوم أطخ ايأر دقو .لمجلا ةكرعم يف اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ ةكراشم صوصخب
 .184 ةحفص .ديز نب رباج مامإلا ،ةيثراحلا .ةشئاع نينمؤملا مأ تبات دقو .بوتت نأ اهنم ابلطو ،يعرشلا مامإلا هرابتعاب

 .21 ةحفص .ةيخيراتلا لوصالا .تافيلخ :31
 .45 ةحفص ؛مالظلا حابصم يشكارملا :2

 .25 ةحفص .ةيخيراتلا لوصألا .تافيلخ 3

 .97 ةحفص ؛ةيضفلا دوقعلا .ىثراحلا :394
 يبأ ةريس تعبط .عساتلا/ثلاثلا نرقلا يف شاع رثؤملا ابأ نإ .يصورخلا سيمخ نب تلصلا ًادصاق .يبيهولا لوقي 5
 .255 ةحفص يدقعلا ركفلا ،ىبيهولا ،نراق .تاباوجلاو ريسلا باتك ىف رثؤملا
 .1981 .طقسم .185 ةحفص .سماخلا دلجملا فنصملا "يدنكلا هللا دبع وبأ 6
 .1984 .طقسم .(ثارتلا ةرازو) .368 ةحفص .رشع يناثلا دلجملا .عرشلا نايب .يدنكلا 7
 .368 ةحفص .مالظلا حابصم .يشكارملا :98

 .92 ةحفص ةيضفلا دوقعلا \ظاويع :39

 .91 ةحفص .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن اظاويع :4ا)()
 .45 ةحفص ؛مالظلا حابصم ،يشكارملا :(ل

 .91 ةحفص .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ‘ظاويع 2

 .122 ةحفص .دوقعلا ،ىثراحلا ؛203 .202 تاحفص ؛ىناثلا دلجملا ،لماكلا .دربم :+ا)3

 .99 ةحفص شدوقعلا .ىثراحلا ؛208 تاحفص ىناثلا دلجملا تاقبطلا ںىنيجردلا :4)(4
 دلجملا 01995 ،لوبنطسا ،ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا ،"دزأ" ،لوغلأ نيسح ؤرظنا لمشأ تامولعمل :5

 .45-46 تاحفص 6رشع يناثلا
 راد "توريب ،(سابع ناسحإ هققح) 6نايعألا تايفو ،ناكلخ نبا ؛136 ةحفص ىناثلا دلجملا ،باسنألا 6ىبتوعلا :6

 .230 ةحفص .يناثلا لصفلا .لماكلا .دربم ؛351 ةحفص .سماخلا دلجملا .ةفورعم ريغ رشنلا
 .136 ةحفص ؛عبارلا دلجملا .ةغالبلا جهن حرش .ديدحلا يبأ نبا :7
 .13()-]128 تايآلا :ءارعشلا ةروس :8)(4

 .312 ةحفص .سماخلا دلجملا .خيراتلا "يربطلا :4ا)9
 .47 ةحفص .مالسإلا رجف يف نامع 6©فشاك ليعامسا ةديس :؛:13-32 تاحفص .ءاثعولا ةلازإ .يبايسلا :4 1()

 :جراوخلا قرف ىدحإ ةيضابإلا نوك نايفني نيباتك ةينامعلا ةفاقثلا ةرازو ترشن :4 11

 ةديس هتققح) جراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يف جهانملا قدصأ .يبايسلا رسماش نب دومح نب ملاس لاله وبا -



 دتيصاوتضلا

  

 .1979 .ةرهاقلا .(فشاك ليعامسا
 .(فشاك ليعامسا ةديس هتققحر .ءاثعشلا ييأ عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ شيبايسلا سماش نب دومح نب ملاس لاله وبا -

 .1979 .ةرهاقلا

 تامولعملا سكع ىدم ىلع مكحلا نأ هالعأ روكذملا باتكلا ررقي .198 .197 تاحفص ،‘فشكلا ،يتاهلقلا :2

 ىلع عالطالا فدهب 6 ماع نامع ىلإ اهب انمق ةرايز يف . .اليصفت رثكا اثحب بلطتي انموب يف نيضابإلل ةيباتكلا ةيرظنلا

 ةفاضإ .لوألا بهذملا مامإ وه ديز نب رباج نأ نوري ءانثتسا الب مهعيمج مهنأ انيأر .نامع يف نييضايإلل ةيعامتجالا ةايحلا
 ينابو .ةقرفلا سسؤم هنأ ىلع ريخالا مدقي ديز نب رباجب فيرعتلل ةينامعلا ةلودلا اهعيطت يتلا رداصملا يف هنإف كلذ ىلإ

 .اهتاليثم نع ةقرفا زيم يذلا صخشلاو .اهراكفأ

 .16 ةحفص 6‘تاسارد ‘تشوعأ :3

 نب رباج مامإلا .يفاوصلا دمحالا نب ميلح .نامع يف ىوزن ةيالو يف يفوج مساب ةفورعم اهب دلو يتلا " قرف" هتدلب :14

 .0(3) ةحفص 01989-نامع ،ةوعدلا ىف هراثآو ديز

 .130 ةحفص .ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا "يعباسلا رصان :5
 .9-50 تاحفص ءديز نب رباج مامإلا يفاوصلا 6

 رسؤم نأ ركذتو .حرطلا اذه ضقانت ةميدقلا ةيضابإلا ريغ تالاقملا بتك لك .9-10 تاحفص ،لوصالا }ظاويع :7

 .ضابإ نب هللا دبع وه ةقرفلا
 .ديز نب رباجب ةقلعتملا تاساردلل ةصاخ ةيمهأ نامع ةلود ىلوت .205 ةحفص تاقبطلا .ىنيجردلا :7

 .1992 .نامع يصورخلا فلخ نب ديعس خيش حرشو عمج ديز نب رباج تاباوج .ديز نب رباج
 .رشن خيرات الب ؤتوريب ،برفلا راد سشوقب ىحي بيترتو عمج اديز نب رباج مامإلا هقف اديز نب رياج
 .رشن خيرات الب ةفورعم ريغ رشنلا راد .ينافبطلا نافلخ بيترتو عمج ثديز نب رباج مامإلا ىواتف ،ديز نب رباج
 .رشن خيرات الب ‘نامع ‘يمشاهلا بلاطلا بعصم بيترتو عمج ،يربطلا ريسفت لالخ نم ديز نب رباج ىواتف ،ديز نب رباج

 .رشن خيرات الب سةفورعم ريغ رشنلا راد ؤ©بيبح نب عيبر دنسم يف ،ديز نب رباج مامإلا ليسارم ؤديز نب رباج
 .رشن خيرات الب سنوت ،ينورابلا ةعبطم ةطساوب رشن ،ديز نب رباج مامإلا لئاسر ؤديز نب رباج
 .رشني مل ىمعالا ىسوم دمحم إةعستلا بتكلا يف رباج مامإلا تايورم ،ديز نب رباج
 .4-5 تاحفص ؛ةيضابإلا تازيمم نم ىثراحلا 8

 .صاخشالا ال ليلدلا نوعبتي مهنأب قرفلا نم مهريغ نع نوفلتخم مهنأ تاملكلا هذه لالخ نم نويضابإلا لوقي :9
 ةيقحلا مامإلا نا لوقي ضزوبد يلع دمحم رصاعملا يضابإلا بتاكلا ىلإ ةراشإ يف . .12 ةحفص لوصألا ،ظاويع :0

 .نمزلا عم اهلوبق مت ةيومأ ةياعد ناك ضابإ نب هللا دبع امنيب اديز نب رباح وه ةيضابإلل

 .ةرجهلل ال3 ماع ديز نب رباج ةافو خيرات يملاسلا دروي .44 ةحفص "يمالسإلا رصعلا يف برغملا خيرات زيزعلادبع ملاس : :421

 صئاقن اهنأ ىلع تاياورلا لقن يف ًايملع ابولسأ هعابتا مدعو حورشلاو سراهفلل ظاويع لامعتسا مدع رابتعا نكمي :2

 .هباتك يف ةمهم

 .29 ةحفص ‘ةوعدلا يف هراثآو ديز نب رباج مامإلا يفاوصلا دمحألا نب ميلح :3

 .78 ةحفص .ةيضابإلا نع تاسارد ،ىمانلا : :4

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم "نيثحابلا نم ةعومجم نراق ؛29 ةحفص 01938 .سنوت ،ةيضابإلا خيرات رصتخم .ينورابلا :5

 .109-111 تاحفص .ىناثلا دلجملا
 .10 ةحفص .ةلاسرلا ،ىملاسلا 6
 .109-111 تاحفص .يناثلا دلجملا .ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نيثحابلا نم ةعومجم .نراق :7
 .67-76 تاحفص ؛لوالا دلجملا ،ريسلا غىخامشلا :8
 .(11/5) ايركز وبأ ؛48 ةحفص .لوالا دلجملا .رشن خيرات الب "نامع ،رفعج نبال عماجلا ،يقوذألا رفعج نب دمحم :9
 .شوقب دمحم ىحي ؛349 ةحفص :ثلاثلا دلجملا \1984 نامع ضعرشلا نايب "يدنكلا ؛143-145 تاحفص .ةمئألا ريس
 .75 ةحفص .1986 .توريب 6ديز نب رباج مامإلا هقف
 ةودن باتك يف ةلاقم لوأ) .154 ةحفص ."روصعلا ربع هرارمتساو هقفلا يف نيودتلا ةأشن" يدشارلا هللا دبع نب كرابم :430
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 .2006 .نامع .يمالسإلا هقفلا
 .2005 ةحفص .يناثلا دلجملا .تاقبطلا .ينيجردلا :431

 18٩. ةحنم .لوصألا .ظاويع : :42

 .18 ةحفص .لوصألا .ظاويع :43
 .4+3 ةحفص .سماخلا دلجملا .1984 .تيوكلا .ةيهقفلا ةعوسوملا :434

 .231 ةحفص ؛ةوبنلا لئالد .يقهيبلا مامإلا :5

 .88 ةحفص .ةيضابإلا ءوشن 6يلالغيف ؛33 01 .ةيمالسإلا ةعوسوملا ."ضابإ نب هللا دبع" .يكسنيليتوم 6

 .23-25 تاحفص .تاسارد "تتشوعأ :7

 عمجملا ةلجم ."جراوخلا روهظ" ؛136 ةحفص .1989 .بيسلا ،شيفطا فسوي نب دمحم ©تشوعأ ديعس نب ريكب :438

 عساتلا ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم .زدلي نوراه ةمجرت .1-38() تاحفص .1967 .دادغب .15 ددعلا .يقارعلا يملعلا

 .5313-5536 تاحفص .1998 .نوسماس .رشاعلا ددعلا .(٧[ذكت٧¡صال كنر حانغ4:10٥0ر ويام نم رشع

 .0(000(2) ،لوبنطسا .ىجراخلا بهذملا ةأشن راظنم نم ةسايسلاب نيدلا ةقالع ،ناجريمد ناندع .رظنا :439

 .للملا .يناتسرهشلا ؛167-183 تاحفص .تالاقم ،يرعشالا ؛667 ةحفص .سماخلا دلجملا .خيراتلا "يربطلا :440
 .138 ةحفص .سماخلا دلجملا :ءدبلا .يسدقملا ؛52 ةحفص .ريصبتلا .ينييارفصالا .نراق ؛1 57 ةحفص

 .41.140+1 تاحفص .ةيضابإلا ءوشن 6ىلالغيف :41
 .39 ةحفص .جراوخلا .عصىسدالعر نزواهلف :42

 (نيرخاو تيغي ليعامسا ةمجرت) .يعامتجالاو يفاقثلا .ينيدلا .يسايسلا .مالسإلا خيرات نسح نسح ميهاربا :43

 .69-70 تاحفص .يناثلا دلجملا .1985-1986 .لوبنطسا
 .249 ةحفص .22 ددعلا .ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم .ةيضابإلا ءوشن 6يلالغيف :444

 ؛246 ةحفص 01982 ،لوبنطسا .ةيمالكلا لكاشملا ىلع ةباحصلا دهع يف ةيسايسلا ثداوحلا ريثأت طولوبقأ دمحا :45
 .363 ةحفص "عبارلا دلجملا .ةيادبلا ،ريثك نبا
 .44-87 تاحفص 6لوالا دلجملا ،رئازجلا ،جراوخلا ءارآ ،يبلاطلا ارظنا لمشأ تامولعمل :606
 .39 ةحفص ؛نامع .فشاكلا :7

 .85 ةحفص .ةيضابإلا .راجن :8
 .53 ةحفص .1982 .طقسم ،لوصألا تافيلخ ؛85 ةحفص .ةيضابإلا .راجن :449
 .85 ةحفص .ةيضابإلا .راجن رماع ؛55-56 تاحفص 6رصم يف ةيضابإلا .ميلحلادبع :451)
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ "يدشارلا ديمح نب هللا دبع نب كرابم ؛44-87 .35 تاحفص .قباسلا ردصملا .يبلاطلا :45 1
 .(جراوخلا ءارآ ءيبلاطلا رامع قيقحت) زجوملا باتك رامع وب أ يفاكلادبع ،نراق ؛!46 ةحفص .1992 .نامع .يميمتلا

 .يبلاطلل جراوخلا ءارآ باتك ةرخؤم ىلإ باتكلا اذه فيضأ .1978 .ةرهاقلا .1-2 دلجملا
 .41 ةحفص .ةسايسلاب نيدلا ةقالع ،ناجريمد :2

 .62 ةحفص "قرفلا ،يدادغبلا :3
 ةملك همسا قبست امئادف .هقحب حيدملا تارابع رثكت نيرصاعملا نييضابإلا باتكلا بتك يف يلع انديس ركذ رمي امدنع :454

 ضعب صوصخب ةيضابإلا ءارآلا يف .ءامدقلا نييضابإلا باتكلا دنع هارن ال رمأ اذهو ."هنع هللا يضر" ةلمج هقحليو "انديس"
 ‘تشوعأ ،رظنا ،نامثعو يلع صوصخب .ظوحلم يباجيإ لوحت كانه مهنع هللا يضر ةشئاعو نامثعو يلع لثم ةباحصلا

 رارصإب "ههجو هللا مرك" ةرابع يليلخلا خيشلا نامع يتفم لمعتسي .8.7 تاحفص :ةيضابإلا ملاعملا ىلع ةيمالسإ ءاوضأ
 .32 ةحفص اديز نب رباح مامإلا .يليلخلا .ايلع انديس ركذ املك
 .توريب (نيمأ نسح نقيقحت) ةعيشلا نايعأ 6ىلماعلا ىنيسحلا نيمالا نسحم ؛ 15 ةحفص .ةعيشلا قرف 6ىتخبونلا : :45

 .77 ةحفص .اهلوصأو ةعيشلا لصأ ،ءاطغلا فشاك ؛ا3 ةحفص ؛لوالا دلجملا 13
 .89-92 تاحفص ءانرصع يف عيشتلاو يومالا رصعلا يف ةيعيشلا تاكرحلا :طانوأ :6

 .133 ةحفص . , .للملا .ىناتسرهشلا :7

 .61 6 ةحفص :ثلاثلا دلجملا ‘تاقبطلا دعس نبا :48
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 .2538 ةحفص .عبارلا دلجملا .ديرفلا دمعلا ٠هبر دبع نبا ؛!4 ةحفص .ةمامإلا لئاسم .ربكألا يشانلا :9
 .146 ةحفص .يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ .يدشارلا :460
 دنع ةوعدلا جهنم :هباتك يف ةدوجوم .رصان حلاص دمحمل دوعت .ناورم نب كلملادبعل ضايإ نب هللا دبع اهبتك ةلاسر :1
 .324-338 تاحفص .ةيضابإلا

 .15 ةحفص :ريسلا :ىخاسشلا :2
 .يدوعسملا ؛1ا)6 ةحفص ‘ثلاثلا دلجملا .لماكلا .ريثك نبا ؛470-471 تاحفص ،ثكلاثلا دلجملا .خيراتلا يربطلا :3

 .366 ةحفص .يناثلا دلجملا ؤجورملا
 .38 ةحفص ،ىمالسإلا ىسايسلا ركفلا .طاو :464

 .267 .99-121 تاحفص .20104 .ركبملا هرصع يف يمالسإلا ةيسايسلا خيراتلا يف اهريثأتو ةيبصعلا .كابأ مدآ :5
6. 

 الب .نامع .(يخونتلا نيدلازع حيحصت) ؤبيبح نب عيبر دنسم حيحصلا عماجلا حرش .يملاسلا دماح نب هللا دبع 6
 .36 ةحفص لوألا دلجملا رشن خيرات

 .227 ةحفص ‘تسرهفلا 6ميدنلا نبا :7
 .23 ةحفص ىمالسإلا ركفلا لكشت لحارم .طاو :8
 ِ | ... .41-48 .34 تاحفص مالسإلا كارتألا قانتعا ىلع اهرثأو ةئجرملا .ولتوك :9
 ةروس ."اميحر اروفغ هللا ناكو هللا ىلع هرجأ عقو دمف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو" :0
 , .10 ةيآلا ©ءاستلا

 -اؤذغ يعم اولتاق نو ادبأ يجم اوجرخت نل لقف جوزلل ًلوُئذأَتساق مهنم ة ةفئاط لإ هللا فكمعجز نإف :+:47 1

 ٨٢(. ةبوتلا). هنيفلاخلا م م اوُدعْقاف ة ةرم َلَؤَأ دوعفلاب مُنيضَر مكنإ

 .18-19 تاحفص .قباسلا ردصملا .طاو :2
 نأ ىرنس .ةيضابإلا رداصملا نم ققحتلا ىدل هنإف ،ةقرازألا لاصفنا وه ةمكحملل قرغت لوأ نأ ىلإ ةراشإلا عم 3

 ىلع ضارعتسالا اوسرام نيذلا صخش 500 يلاوح هعمو يكدف نب رعسم تضفر دق لالب ىبأ ةدايقب ىلوألا ةمكحملا

 ىلإ ةراشإ لوا ناك هنأ امك 6قرفت لوأ ناك يكدف نب رعسم لاصفنا نإ .هجوزو ترألا نب بابخ نب هللا دبع اولتقو ،سانلا

 .34-35 تاحفص .ديز نب رباج ،ىليلخلا .ددشتمو لدتعم .نيفلتخم نيهاجتا دوجو

 . .86 ةحفص .ةيضابالا .راجن :474
 .13 ةحفص ‘برغملاو رصم يف ةيضايإلا "ميلحلادبع :45

 .18-19 تاحفص .قباسلا ردصملا طاو :6
 .53 ةحفص .ةيمالسإ ءاوضأ 6،تشوعأ :7

 دمحأ ؛49+3 ةحفص .ططخلا ،يزيرقملا ؛!133 ةحفص ؛للملا ءيناتسرهشلا ؛ 183 .167 تاحفص .تالاقم يرعشألا :8

 .330-336 تاحفص !مالسإلا ىحض .نيمأ
 .39 ةحفص نامع تفشاكلا :9

 .33-35 تاحفص ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم :48
 .7-8 تاحفص .قباسلا ردصملا ‘تشوعأ :481
 .7 ةحفص .قباسلا ردصملا ،تشوعأ :32

 .79 ةحفص ‘يدقعلا ركفلا ،ىبيهولا :483

 .120-121 تاحفص .1963 .رصم .ايبيل يف يبرعلا حتفلا خيرات "يوازلا دمحا :484
 .140-141 تاحفص .ةيضابإلا ءوشن ،ىلالغيف :53

 ةحفص !مالظلا حابصم "يشكارملا !6 ةحفص لوالا دلجملا "تاقبطلا ،ينيجردلا ؛13 ةحفص ،ةيضابإلا .ميلحلادبع 56
34. 

 .11-22 تاحفص سديز نب رباج مامإلا يفاوصلا :7
 .6 ةحفص ،جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا شيفطا :88
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 .12 ةحفص .ةيضابإلا .ميلحلادبع :9

 .22 ةحفص .ثلاثلا دلجملا .ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو :يملاسلا نيدلارون : :49()

 .12 ةحفص .ةيضابإلا . .ميلحلادبع : :1

 اذه عبط مت .مهيلع ادر اباتك بتك دقو .جراوخلا نمض نم ةيرفصلاو ةقرازألا شيفطا يضابإلا بتاكلا فنصي :2

 ردصملا ،يبيهولا كرشن خيرات الب ،نامع .ةقرازألاو ةيرفصلا ىلع درلا .14 مقر ديقب ةينامعلا ةفاقثلا ةرازو ةطساوب باتكلا

 .122 ةحفص .قباسلا

 .2674 ةحفص ،سماخلا دلجملا ادعس نبا ؛3372 ةحفص شلواألا دلجملا :يربطلا :43

 .81 ةحفص .مامإلا .يفاوصلا :494

 .3368-3369 تاحفص ‘لواألا دلجملا .خيراتلا .يربطلا :5
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 .114 ةحفص .ليحرلا بوبحم نب دمحم مامإلا .يئانحلا ديعس نب ناطلس ؛15 ةحفص قباسلا ردصملا سيفاوصلا :2

 .17 ةحفص .قباسلا ردصملا 6يفاوصلا :3
 .77-102 تاحفص .ةيمالسإ ءاوضأ ،تشوعأ .رظنا لمشأ تامولعمل :614

 .85 ةحفص ،لوالا دلجملا ةفحت 6ىملاسلا :615

 .38-45تاحفص لوألا دلجملا "قباسلا ردصملا غيملاسلا .نراق 6
 .85 ةحفص لوالا دلجملا }ةفحت ،يملاسلا ؛110 ةحفص ،قباسلا ردصملا 6يروزاليبلا 7

 .55 ةحفص لوالا دلجملا ،ةفحت يملاسلا ؛ةيرجه 1356 .ةرهاقلا \279 ةحفص "يبنلا ةريس باتك ،ماشه نبا :8
 .131 ةحفص 01901 .ةرهاقلا .83 ةحفص نادلبلا حوتف "يروزاليبلا 9
 .112 ةحفص .قباسلا ردصملا ،يروزاليبلا :0
 .103 ةحفص ،ثلاثلا دلجملا ،خيراتلا سيربطلا ؛27 ةحفص 01358 .ةرهاقلا ،يناثلا دلجملا ‘تاقبطلا ادعس نبا :1
 .39 ةحفص 01983 .نامع ‘فورعم ريغ فلؤملا «(ريمأ ميعنلادبع قيقحت) ،نامع يف ترج - رابخأو صصق :2

 .59 ةحفص ‘لوالا دلجملا .ةفحت ،ىملاسلا :3

 .55-57 تاحفص .ةفحت ،ىملاسلا :4
 .136 ةحفص ،للملا "يناتسرهشلا :5
 .136 ةحفص .قباسلا ردصملا ،ىناتسرهشلا :6
 .56 ةحفص .ةفحت 6ىملاسلا 7
 .51 ةحفص ريسلا ،يخامشلا ؛210 ةحفص .ىناثلا دلجملا ؤتاقبطلا سينيجرد :8
 .132 ةحفص "قباسلا ردصملا ،ىناتسرهشلا :9
 .241 .240 .198 تاحفص .يناثلا دلجملا نايبلاو فشكلا .يتاهلقلا :0
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 دنيص!وهطلا

 .15-25 تاحفص .ةيضابإلا .ميلحلادبع .رظنا

 .51-61 تاحفص .1997 .توريب ثنامع .سابع مناغ ديبع نيسح ؛5 ةحفص .لوصألا .تافيلخ

 .ب11 ةحفص ،‘برعلا باسنأ 6ىبيتعلا
 .20 ةحفص .1967 .ندنل .خيرات-نامع .(ةمنلنط٢ )٧٨. سيليف ؛90 ةحفص .ريللا .يخامشلا
 .38 ةحفص .قباسلا ردصملا 6‘ىخامشلا

 .153 ةحفص "يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا .مشاه بلاط يدهم
 .ب223 ةحفص .فورعم رشن خيرات الب ،نامع .ةمالا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك 6يوكزأ

 .29 ةحفص .ةيضابإلا خيرات رصتخم ،ينورابلا
 .155 ةحفص .يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا .مشاه

 :هقفلا يف مويلا نامع ةيضابإ دنع ةردقملا رداصملا ضعب
 .00)(2 نامع ،(عبارلاو لوألا نادلجملا) ىواتفلا ،يليلخلا يدمح نب دمحأ

 ءيناسارخلا مناغ نب رشب

 1984 نامع ىرغصلا ةنودملا -

 1984 نامع ىربكلا ةنودملا -

 2004 .ةرهاقلا ،اهماكحأو رادلا ءامسأ رذنملا نب رشب

 فورعم رشن خيرات الب ،نامع ،ةعيرشلا سوماق يدعسلا سيمخ نب ليمج
 1995 }نامع ءءايضلا باتك "يبيتعلا ملسم نب ةملس
 2004 ؛نامع حاضيإلا يخامشلا يلع نب ريمأ
 2000 نامع موظنملا جاتلا ،ينيمثلا زيزعلادبع

 1974 .نامع .عماجلا باتك 6ةكرب نب دمحم نب هللا دبع
 1999 ،نامع .ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ ،حتف نب سورمع
 1984 .نامع ٥عرشلا نايب يدنكلا ميهاربا نب دمحم

 رشن خيرات نود 6،نامع ربتعملا غيميدقلا ديعس نب دمحم
 1 987 ‘نامع ،ناهربلاو ليلدلا ،يناليجراولا ميهاربا نب فسوي .

 1984 6‘نامع فاصنإلاو لدعلا ءيناليجرارلا ميهاربا نب فسوي

 .لوبنطسا .ركبملا هرصع يف يمالسإلا ةيسايسلا خيراتلا يف اهريثأتو ةيبصعلا .كابأ مدآ .رظنا .لمشأ تامولعمل
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:648 
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 .182 ةحفص ثلاثلا لصفلا لماكلا ،دربم

 .117 ةحفص ؛رورسلا كدمحم لامج

 .33 ةحفص ،برغملاو رصم يف ةيضابإلا .ميلحلادبع
 .77 ةحفص .ريسلا ‘ىخامشلا

 .5 ةحفص ،نامتكلا ةلحرم ىف ةيضابإلا دنع ةيرادإلاو ةيسايسلا تاميظنتلا
 .11 ةحفص .1979 .ةرهاقلا فشاك ليعامسا ةديس هققح إءاثعشلا يبأ عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ
 .117 ةحفص .1991 .توريب .اهلود مايق يف اهرثأو يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيضابإلا "يكيربلا دشرملا رصان

 .21-24 تاحقص .ةيضابإلا ميلحلادبع بجر
 .102 .112 .174 .152 .148 تاحفص .يناثلا دلجملا .ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزالا باتك ،ينورابلا

 .1 -0 تاحفص .قباسلا ردصملا كروتكوغ

 ؛62-62 قرفلا .يدادغبلا ؛157-158 تاحفص .للملا ،يناتسرهشلا .184-185 تاحفص ‘تالاقملا سيرعشألا
 .52 ةحفص هيبنتلا ،يطلملا



 رجح ٢
 اح :داصح دم ةضابالا ٨ ٦2.

 ٠ ٠ - ٠ ج ٠٩ -- `٠١

 .رشن خيرات نود ‘نامع \67-68 تاحفص .ةيضابإلا .يرجحلا رماع نب دمحم نب يلع :3

 .184-185 تاحفص .قباسلا ردصملا .يرعشألا :654

 .184-185 تاحفص تالاقملا .يرعشألا :5

 .184-185 تاحفص .تالاقملا .يرعشألا :06

 نإ موق لاقو ... عفان ناك دقو اولاق ... ةعدتبملا نإ لاقيو .. لوأ نإ لاقي :نراق) .5 ةحفص .ةيضابإلا .يرجحلا :7

 .(168-185 تاحفص ‘تالاقملا ،يرعشالا ... جراوخلا نع يكح .. يكح ... مهنأ مهنع يكح ... مهنع انل يكح ...

 .157-158 تاحفص .للملا .يناتسرهشلا :658
 .158 ةحفص .قباسلا ردصملا ،ىناتسرهشلا .4+18 ةحفص .قباسلا ردصملا .ىرعشألا :9
 .158 ةحفص .قباسلا ردصملا 6يناتسرهشلا .184 ةحفص .قباسلا ردصملا يرعشألا :661)
 .22 ةحفص .جراوخلا ؤهللا دبع نب رصان :61
 .73 ةحفص قرفلا يدادغبلا 0184 ةحفص .تالاقملا يرعشألا 2
 .184 ةحفص ،قباسلا ردصملا }لوغلأ ،نراق ؛183 ةحفص شقباسلا ردصملا يرعشألا :3

 .4+20-207 تايآلا ،ةرقبلا ةروس :664

 .104 ةحفص 6قرفلا ،يدادغبلا 5
 .37-42 تاحفص .قباسلا ردصملا .رمعم 6
 .183 ةحفص تالاقملا .يرعشالا :67

 .158 ةحفص .للملا 6ىناتسرهشلا 8

 .62 ةحفص ١قرفلا .يدادغبلا 9

 .158 ةحفص .للملا ،ىناتسرهشلا .184 ةحفص تالاقملا يرعشالا :0
 ` .105 ةحفص "قباسلا ردصملا "يدادغبلا 1
 .183 ةحفص قباسلا ردصملا "يرعشألا :2
 .82 ةحفص قرفلا .يدادغبلا 3

 .158 ةحفص قباسلا ردصملا ،ىناتسرهشلا \184 ةحفص ؛قباسلا ردصملا ،‘يرعشالا :64

 . .105 ةحفص ٧قرفلا .يدادغبلا :5
 .105 ةحفص شقباسلا ردصملا .يدادغبلا :6

 .183 ةحفص .تالاقملا يرعشالا 7
 .183 ةحفص ثقباسلا ردصملا يرعشالا 8
 .220 ةحفص .1983 .ةرقنأ ،انرصع يف ةيداقتعالا ةيمالسإلا بهاذملا ،يلالغيف يحور مهدأ :9

 .لوالا دلجملا .ةضابإلا رمعم :680
 .183 ةحفص تالاقملا ايرعشالا :1

 .15-47 تاحفص ."يمالسإلا ركفلا يف ةيخيراتلا ةينيدلا تالوقملا" سولتوك ،رظنا لمشأ تامولعمل 2

 .13-14 تاحفص .قباسلا ردصملا .طاو :3
 .14 ةحفص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم :4
 يزيلكنالا يمانلا ةفيلخ باتك يف ةدوجوم باتكلا اذهل ةيزيلكنالا ةمجرتلا 180-181 تاحفص تانايدلا "يخامشلا 5
 .كنع نص آطدلطنخص ةيضابإلا ىف تاسارد

 .34 ةحفص .ةيضابإلا .راجن ريمأ 6
 .31 ةحفص .سماخلا دلجملا ،تاحفن 6يرباجلا :687

 .56 ةحفص !مجعملا ۔يئايض :688

 .35 ةحفص ثقباسلا ردصملا .راجن :9

 .24 ةحفص رصتخملا 6ىنورابلا :690

 .14-20 تاحفص .ةيضابإلا رمعم 6نراق :1
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 .26-28 تاحفص .ةيضابإلا .راجن 2
 .189 ةحفص .تانايدلا .ىخامشلا :3
 .58 ةحفص .مجعملا .ينايض :694
 .21-22 تاحفص :ةيضابإلا .رمعم :5

 .118 ةحفص :لوألا دلجملا .تاقبطلا .ىنيجردلا :6
 .195 ةحفص .تانايدلا اىخامشلا 7
 .14-21 تاحفص .رصم يف ةيضابإلا .ميلحلادبع .نراق :98
 .34-35 تاحفص :ةيضابإلا رمعم :9
 .118 ةحفص .لوالا دلجملا ،قباسلا ردصملا 6ىنيجردلا 0

 .35 ةحفص رصتخملا ،ىنورابلا 1
 .30-31 تاحفص .ةيضابإلا رمعم 2
 .ةيكاكسلاو ةيثافنلا ،ةيراكنلا :ىه ثالثلا قرفلا هذه 3
 .31 ةحفص "قباسلا ردصملا .رمعم :704

 يأ اهيف انثحب يتلا رداصملا يف دجن مل اننأ امك .ثحبلا عوضوم "تالاقملا" رموصخب ةمولعم يأ رمعم يطعي ال 95

 اهيلع ءوضلا طيلست يف دعاست دق ةمولعم
 .32 ةحفص ،قباسلا ردصملا .رمعم 06

 .44-46 تاحفص .ةيضابإلا .راجنلا ريمأ نراق 7

 .32-33 تاحفص .ةيضابإلا .رمعم 8
 .65 ةحفص .2003 ،اصروب "ينالقابلا دنع ملاعلاو هللا روصت شاداراك رفعج 9
 .161 ةحفص .2002 طقسم .ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم رصان حلاص دمحم :0

 .1991 .نامع .ةيضابإلا تازيمم نم 6يثراحلا ؛37 ةحفص .2005 .نامع ةيضابالا 6يمرحملا ةفيلخ نب ايركز : :1

 .4 ةحفص

712: 

 ديحوتلا .1

 ةلادعلا .2

 ردقلا .3
 ةيالولا .4
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا .5
 ` ...ديعولاو دعولا .6
 نيتلزنملا نيب ةلزنملا .7
 نيتلزنملا نيب ةلزنم ال .8
 رصان رظنا لمشأ تامولعمل .ءالؤه نم امسق حرشنس .197 ةحفص تاسارد يمانلا .ماكحأو ءامسأ .9
 ركفلا ،يبيهولا ؛126-45 تاحفص ،©تاسارد ٠ تشوعأ ؛70-63 تاحفص ،ةيدمحملا ةعيرشلل ةيدقعلا لوصألا

 .529-179 تاحفص لوقعلا راونأ قراشم ،ىملاسلا ؛505-64 تاحفص .يدقعلا
 .15 ةحفص ؛ىناثلا دلجملا "قرفلا ۔شيفطا ؛197 ةحفص ،تاسارد ،ىمانلا ورمع 3
 .40 .38 .32 تاحفص .2003 ‘بيس 6لوصالا سمش 6ىملاسلا دماح نب هللا دبع نيدلارون :4
 ` .183 ةحفص ؛قرفلا "يدادغبلا 5

 .9-20 تاحفص 6‘تارظن ،يدشارلا 16

 .40-52 تاحفص .ةيضابإلا رمعم 7
 .183 ةحفص .قباسلا ردصملا ،يدادغبلا 8

.184 ةحفص ضقباسلا ردصملا 6يدادغبلا 9
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 .184 ةحفص .قباسلا ردصملا .يدادغبلا :72ا)
 .183 ةحفص :.قباسلا ردصملا .يدادغبلا :21

 .183 ةحفص .قباسلا ردصملا .يدادغبلا :2

 .55 .54 تاحفص .ةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات .يديوه ىحي ؛4-52() تاحفص .ةيضابالا .رمعم :723

 .4-52() تاحفص .قباسلا ردصملا .رمعم :74

 .39-50 تاحفص .1991 .نامع .نآرقلا ذفاون حتف .ناظقي وبأ ميهاربا 5

 .18+ ةحفص .تالاتم .يرعشألا :6

 .29 ةحفص ‘لوالا دلجملا 01986 .نامع .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم ؛!12-7 تاحفص .راونألا .يملاسلا :7
 ةحفص قباسلا ردصملا .جاحلب ؛ ؛182 ةحفص .2000 .نامع ةبئاغلا :7 جراوخلا .يعباسلا ناميلس نب رصان :28

208. 

 .0(7)-63 تاحفص .لوصألا .رصان دمحم :729
 .54 ةحفص ‘تاسارد ‘تشوعأ ؛!6() ةحفص .ةوعدلا جهنم .رصان :73ا)

 .182 ةحفص .جراوخلا 6يعباسلا ناميلس نب رصان :731
 لوأ "يبسارلا بهو نب هللا دبع نم فرصتلا اذه دجو هنأ دجنس 6يرعشالا اهدروأ يتلا تامولعملا ىلإ انرظن ام اذإ :2
 كانه نأ حضتا امدنعو .ناورهنلا ةكرعم دعب هل هضغب يكدف نب رعسمل يبسارلا رهظأ دقل .ادج ثيس هعابتاو ةمكحملا ةمئأ

 برغألا امأ .ةرصبلا ىلإ اوهجوتو يبسارلا نع لجر يتئم عم يكدف نب لصفنا 6يبسارلاو هنع هللا يضر يلع نيب ابرح
 :يرعشألا .هنع هللا يضر يلع راصنأ نم ناك يذلا يراصنالا بويأ يبال اقحال مضنا يكدف نب نأ دروي يرعشألا نأ رهف

 .131-133 تاحفص .للملا .ىناتسرهشلا ؛210 ةحفص .لوالا دلجملا قباسلا ردصملا
 . .13 ةحفص .ةعيشلاو جراوخلا 6لويقأ 3
 ٠٥19 ددعلا .ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."ةيواعمو يلع عارص" نع ح هس( يرييلغاف ايشيف :734

 .148 ةحفص

 .171 ةحفص .لوالا دلجملا .1953 و 1947 .رصم "ىربكلا ةنتفلا نيسح هط :5

 .سماخلا دلجملا .خيراتلا "يربطلا ؛!5 .14 تاحفص 01977 .دادغب نيسحلا لتقم ؤىيحي نب طول فنخم وبأ 6
 .3)0(4 ةحفص

 .11 ةحفص لوالا دلجملا .حاحصلا .يرهوجلا :37

 .160 ةحفص .جهنملا .رصان 8
 .17 ةيآلا فسوي ةروس :9

 .32-35 تاحفص .ةديقعلا يف الاؤس 130 ،يلوعم ناميلس نب دمح :740
 .54 ةحفص .يناثلا دلجملا .(تاباوجلاو ريسلا باتك نمض) ‘بويأ يبأ ةريس .يمرضحلا بريأ نب لئاو بويأ وبأ :741
 .109 ةحفص .1986 "توريب .ابهذمو ةديقع ةيضابإلا .ةميعط :2

 .50 ةحفص ديحوتلا .عيمج نب رمع صفحلا وب أ :743

 .76 .75 تاحفص .1985 توريب ؤيضابإلا مالس نبا باتك ‘يضابإلا مالس نبا :44

 رهوج ؛يليلخلا ."...هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ" :هباوج ناك ،ناميإلا ام ث لوسرلا مالسلا هيلع ليربج لأس امدنع 5
 .7 ةحفص .1993 !نامع .ناميإلا
 ."نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو “نوضرعم وغللا نع مه نيذلاو "نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا "نونمؤملا حلقأ دق" 6
 .1-4 تايآلا "نونمؤملا ةروس

 .173-176 تاحفص "قباسلا ردصملا .يميهولا .47
 "يضابإلا يفاكلادبع رامع وبأ ؛49-50 تاحفص 01988 .ةرهاقلا :ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد ©تشوعأ :8
 .91-92 تاحفص ؛ىناثلا دلجملا .زجعملا
 .121-124 تاحفص .تالاقملا "يرعشألا :749
تاحفص .2003 ،لوبنطسا ء(نديآ رمع .شتيليكلاد دمحم ةمجرت) ‘لوألا رصعلا يف ةيمالسإلا بهاذملا ،يرعشالا :75()



  

 »٭ ؟ . .. دثصاوهضلا

124-1. 

 .17 ةيآلا .فسوي ةروس :1

 مئاص .أ ؛168-169 تاحفص .ةرقنأ .1978 .ولغوأ لابوط ركب ةمجرت) .ةيديرتاملا ةديقعلا "ينوباصلا نيدلارون 72:

 .17-18 تاحنص ااهحيتاممب مالكلاو ةيمالسالا ةديقعلا ىف ةمدتم .زوواليك

:73 

:754 

 .6)(1 ةحفص :ىمالسإلا ركفلا ىف ناميالا موهفم .وستوزيا

 ةيلك ةلجم .مالكلا ملع يف ةريبكلا ةلأسم .داهج ؛61 ةحفص .مالسإلا كارتألا قانتعا ىلع اهرثأو ةئجرملا :ولتوك
 .329 ةحفص .22 ددعلا .ةرقنأ ةعماج ىف ةعيرشلا

:75 

:76 

:57 

:8 

:79 

:760 

:761 

:62 

 .1006 ةحفص يمالسإلا ركفلا يف ناميإلا موهفم .وستوزيا
 .183 ةحفص .قباسلا ردصملا "يرعشألا
 .51 ةحفص قرفلا .يدادغبلا

 .10 مقر ةيآلا اةدجسلا ةروس

 .15 مقر ةيآلا تارجحلا ةروس

 .1 مقر ةيآلا ،نونمؤملا ةروس

 .+ :3 .2 تايآلا ،نونمؤملا ةروس
 ؛3() ةيآلا .تلصف ةروس :عوضوملا اذه ىلع ليلد اهوقاس يتلا ىرخألا تايآلا ضعب ؛25 مقر ةيآلا .ةرقبلا ةروس

 .143 ةيآلا .ةرقبلا ةروس ؛105 ةيآلا .ةبوتلا ةروس ؛13 ةيآلا .فاقحألا ةروس
:763 

:764 

:765 

:766 

:7 

:768 

:769 

:770 

:771 

:772 

:773 

:774 

 .374 ةحفص ،عبارلا دلجملا .حيحصلا بيبح نب عيبر

 .360 ةحفص .942 مقر ثيدحلا كعبارلا دلجملا ،دنسملا ‘بيبح نب عيبر
 .1 مقر ثيدحلا قباسلا ردصملا ،بيبح نب عيبر

 .177 ةيآلا .ةرقبلا ةروس

 .161 ةحفص "جهنملا ارصان ؛174 ةحفص .ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا "يبيهولا

 .46 ةحفص .فورعم رشن خيرات نود شةفورعم ريغ رشنلا راد س(يالاط ميهاربا قيقحت) 6نازيف ءاملع ةبوجأ 6ىتف نب وانج
 .178-179 تاحفص ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا ،ىبيهولا

 .76 ةحفص 6يضابإلا مالس نبا باتك ايضابإلا مالس نبا
 .51-52 تاحفص .1988 .ةرهاقلا ،ةيضابإلا لوصالا ىف ةيمالسإ تاسارد ؤتشوعأ ديعس نب ريكب

 .362 ةحفص لوالا دلجملا 61983 }طقسم ‘تاريخلا رطانق ںىلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رهاط وبأ
 .54-55 تاحفص ،تاسارد ‘تشوعأ

 عضو باتك :هبتك مهأ نم .يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاعو ءايبيل يف سوفنلا لبج ةقطنم يف دلو

 .54-55 تاحفص ‘تاسارد ‘تشوعأ .هقفلا لوصأ يف رصتخمو
:775 

:776 

:777 

:8 

:779 

:780 

:1 

:82 

:83 

:784 

:85 

:6 

:87 

 .329 ةحفص لوقعلا راونأ قراشم 6ىملاسلا

 .769 مقر ثيدح "ثلاثلا دلجملا ادنسملا ؤبيبح نب عيبر

 .107 ةحفص يمالسإلا ركفلا يف ناميإلا موهفم ،وستوزيا
 .53 ةحفص 6‘تاسارد ‘تشوعأ

 .197 ةحفص تانايدلا .ىخامشلا
 .54-55 تاحفص .ةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات "يديوه ىيحي
 .104 ةحفص ثمالسإلا كارتألا قانتعا ىلع اهرثأو ةئجرملا ،ولتوك

 .182-183 تاحفص ‘لوالا دلجملا ‘تالاقم ‘يرعشألا
 .73 ةيآلا ،بازحاألا ةروس
 .73 ةيآلا ؤ،بازحألا ةروس
 .50 ةحفص .1993 !نامع .ةيدمحملا ةعيرشلل ةيدقعلا لوصألا رصان دمحم
 .18-19 تاحفص "قيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك يبايسلا
 .116 ةحفص يناثلا دلجملا .زجعملا ،يدنكلا

 



 اعع,داصم ذم ةيضابإلا ب
 و

 : ةحفص .تاسارد .تشوعأ :8

 .143 ةيآلا .ءاسنلا ةروس :789
 .4+1 ةيآلا .ةلداجملا ةروس :79()

 .54-35 تاحفص لوالا دلجملا .ةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات .يديوه ىيحي :791
 .97 ةيآلا .نارمع لآ ةروس :2

 .4+4 ةيآلا .ةدئاملا ةروس :3
 .3 ةحفص .نايبصلا نيقلت .يملاسلا :794
 .282-291 تاحفص .ةيضابإلا .رمعم 5
 .67 ةيآلا .ةبوتلا ةروس :06

 .89-92 تاحفص .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا .رمعم : 77

 .0()(2) ةحفص .تانايدلا ؛ىخامشلا :8
 .199-200 تاحفص .قباسلا ردصملا .ىخامشلا :9
 .115-122 تاحفص .قباسلا ردصملا ،ولتوك .لمشأ تامولعمل :0
 تاحفص ؛004(2-بيسلا ‘ثيدحلا لهأ دنع ةياردلاو ةياورلا ةيلدج ىف ةءارق ؤ‘ىمرحملا ةفيلخ نب ايركز .رظنا :)1

 . 223-5. ١
 .13 ةحفص ءراونألا ةجهب .يملاسلا ؛92!1 ةحفص .ثلاثلا دلجملا .حيحصلا عماجلا ‘بيبح نب عيبر :2

 .192-195 تاحفص ،قباسلا ردصملا ابيبح نب عيبر 3
 .67-68 تاحفص .يضابإلا مالس نبا باتك إمالس نبا ٠ 195 ةحفص .حيحصلا عماجلا ؤبيبح نب عيبر :804

 .196 ةحفص .قباسلا ردصملا "ابيبح نب عيبر :5

 .196 ةحفص }قباسلا ردصملا ابيبح نب عيبر 6
 .67 ةيآلا .ةبوتلا ةروس 7

 .50-54 تاحفص .ةيدقعلا لوصألا رصان 8
 تاحفص .2007 .ريمزإ .(يفنحلا دمحم نب دمحأ ىهتنملا وبأ حرش) 6ربكالا هقفلا حرش 6تباث نب نامعنلا ةفينح وبا 9
0. 21. 

 .75-76 تاحفص ءاهحيتافمب مالكلاو ةيمالسإلا ةديقعلا يف ةمدقم ازوواليك :10
 .95-129 تاحفص قباسلا ردصملا ،شاداراك ،رظنا :1

 .133 ةيآلا ؛ماعنألا ةروس 2
 01352 ‘توريب ،ءافخلا فشك 6ينولجع ؛132 ةحفص 01373 ،رصم 6لوالا دلجملا ،ريغصلا عماجلا يطويسلا 3

 .311 ةحفص .لوالا دلجملا
 : !( لوليأ نم عساتلا ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا" ،ناهلإ ينوع :4

 .106 ةحفص .1986 .ريمزإ ،ثلاثلا ددعلا .اهنع

 .103 ةيآلا ،ماعنألا ةروس 5

 .197 ةحفص .تاسارد ،ىمانلا ةفيلخ ورمع 6

 .71-76 تاحفص .راونألا ةجهب ءىملاسلا ديمح نب هللا دبع 7
 .232-233 تاحفص .قباسلا ردصملا ،ىبيهولا 8
 .44 ةحفص .ةرهاقلا .1988 }تاسارد ،تشوعأ ؛429 ةحفص ،لوألا دلجملا ،زجعملا ىضابإلا 9
 .175 ةحفص ؛لوقعلا راونأ قراشم ،ىملاسلا :0
 .175 ةحفص "قباسلا ردصملا ،ىملاسلا :1
 .0(9) ةحفص .قباسلا ردصملا ،زوواليك :2
 .289 ةحفص ‘لوالا دلجملا "نايبلاو فشكلا ،ىتاهلقلا :3

 .85 ةحفص .ةيديرتاملا ةديقعلا ،ىنوباصلا :84
 .291 .290 .289 تاحفص ءلوالا دلجملا 6قباسلا ردصملا ،يتاهلقلا 5
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 .81-82 تاحفص .تاسارد .تشوعأ :6 ا
 .91 .9() ناتيآلا .ماعنألا ةروس :7
 .5 ةيآلا خىروشلا ةروس 8

 .135 ةحفص .زجعملا :ىضابإلا ىفاكلادبع 9

 .12 ةيآلا .ءارسإلا ةروس :30
 .3 ةيآلا ةفرخزلا ةروس :31
 .32 ةيآلا ،ءايبنألا ةروس :2
 .1 ةيآلا .ردقلا ةروس :3

 .9 ةيآلا رجحلا ةروس :834

 .25 ةيآلا :ديدحلا ةروس :5

 .73 ةيآلا .ماعنألا ةروس ؛85 ةيآلا .رجحلا ةروس ؛44 ةيآلا توبكنعلا ةروس 6
 .9 ةحفص .راونألا ةجهب .ىملاسلا 7
 .186 ةحفص .راونألا قراشم .ىملاسلا :8
 .265 ةحفص ،لوالا دلجملا ؤتالاقم "يرعشألا :9
 .9 ةحفص :راونألا ةجهب :ىملاسلا :80
 .97 ةحفص .ةيديرتاملا ةديقع 6ىنوباصلا :841
 .143 ةيآلا فارعألا ةروس :82
 .221 ةحفص ٬ةيمالسإلا قرفلا ىف ةنتفلا روذج .قداص :83

 .103 ةيآلا .ماعنألا ةروس :844
 .255 ةحفص .قباسلا ردصملا 6ىبيهولا :45
 .55 ةحفص 6‘تاسارد .تشوعأ :806

 .77 ةيآلا سي ةروس ."ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنإلا ري مل وأ" ؛45 ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ،لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ" :7
 .23 .22 ناتيآلا .ةمايقلا ةروس :88

 .103 ةيآلا .ماعنألا ةروس :89

 .9 ةحفص ؛راونألا ةجهب ؛ىملاسلا :0

 .231 ةحفص ءاهحيتافمب مالكلاو ةيمالسإلا ةديقعلا يف ةمدقم زوواليك :1
 .53 ةحفص ثلاثلا دلجملا دنسملا :بيبح نب عيبر :2

 .53 ةحفص ثلاثلا دلجملا .قباسلا ردصملا ؤبيبح نب عيبر 3
 .53 ةحفص ثلاثلا دلجملا "قباسلا ردصملا بيبح نب عيبر :4
 .10-11 تاحفص .قيزاقزلا \1993 .يمالسإلا رصعلا يف نامع يف ةرادإلاو مكحلا ماظن .دمحأ ديس :5

 .9-24 تاحفص .ةيضابإلا .ىمورحملا 06

 .167-182 تاحفص 6تالاقم "يرعشألا :7
 .1 ةحفص . ٥{.طةر¡٥لةط¡. ٧٧٧ ءءادفلا ىلإ ةدوع ،شيفطا 8

 .10-11 تاحقص .قباسلا ردصملا ادمحأ ديس 9
 .8 ةحفص ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا ،ىبيهولا :860

 .325-326 تاحفص ىناثلا دلجملا فشكلا ،ىتاهلقلا 1
 .ًايضاب مامإلا نوكي نأ طرش ةيضابإلا ىغلأ 01860 ماعلا نم ارابتعا 2
 .5 ةحفص 6لوصالا تافيلخ :3
 .17-21 تاحفص .1355 "فجنلا 6مولعلا رحب يلع قداص :رشانلا ،ةعيشلا قرف سيتخبونلا :64
 .12-20 تاحفص 01993 .ةرقنأ ءانرصع يف عيشتلاو يومالا رصعلا يف ةيعيشلا تاكرحلا ،طانوأ نسح 5
 .404 ةحفص .ةيضابإلا رمعم 6

 .15 ةحفص غلوالا دلجملا ،ناهربلاو ليلدلا ،يناليجراولا 7

  

"



 : . _ ..۔ا: [. ۔۔١ اصحردحاصقم دم ةيضابإلا يس" .3

 .199 ةحفص .تانايدلا .يخامشلا :8
 .139-141 تاحفص .للملا .يناتسرهشلا 9
 .1 ةحفص .ءادفلا ىلإ ةدوع ؛شيفطا :70)
 .تارجحلا ةروس نم 13 مقر ةيآلا ىلع اذه مهيأر يف نودمتعي :1

 .8 ةحفص .ىضابإلا بهذملا ىف يركفلا بناجلا .يديعسروبلا :2

 .406 ةحفص .قباسلا ردصملا .يبيهولا :3
 .77 ةحفص .ةوعدلا جهنم .رصان حلاص دمحم .نيلدتعملا ةارشلا ةمئالا نم اضيأ لالب وبأ ربتعي :74
 .77 ةحفص .ةوعدلا جهنم رصان حلاص دمحم :5
 .77 ةحفص .قباسلا ردصملا .رصان حلاص دمحم :6

 دمحم ؛161 ةحفص ‘ثلاثلا دلجملا 01974 .ةرهاقلا .(راجن .أ ةيبرعلل همجرت) برغملا بدأ خيرات 6نامليكورب 7

 .77 ةحفص ؛قباسلا ردصملا .رصان حلاص

 .74 ةيآلا .ناقرفلا ةروس :8
 .4+12 ةيآلا .ةرقبلا ةروس 9

 .339 ةحفص .ةمدقملا ،نودلخ نبا :880
 .100 ةحفص ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا .نالهك ؛427 ةحفص ديحوتلا ةديقع حرش . .شيفطا :881

 .يوجلا طغضلا ىلإ ءاملا عفر ةوق نم .ةداهشلا ملاع يف ةيئايزيفلا نيناوقلا عضو قح : :2

 ضفختس ةوق يمه .ةعاس 24 يف اهسفن لوح اهترود ةيضرألا ةركلا متت الثمف .ةيئايزيفلا نيناوقلا اضيأ نمضتت ىوق 3

 .46 ةحفص .ةيسايسلا مالسإلا ةيرظن "يدودوملا .40 ىلإ اهعفرت وأ تاعاس 10 ىلإ ةينمزلا ةرتفلا هذه

 .55 ةيآلا ىروشلا ةروس ؛46 ةحفص "قباسلا ردصملا 6يدودوملا :84

 .102 ةحفص .٥ءع.طةر3٥٥ط¡.٧“٧٧ .ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ،نالهك 5

 .427 ةحفص .ةديقعلا حرش ،شيفطا 6
 .101 ةحفص "قباسلا ردصملا .نالهك 7
 .134 ةحفص ءللملا .يناتسرهشلا ؛273-274 تاحفص رشع عبارلا دلجملا ،لينلا حرش ،شيفطا 8

 .286 ةحفص "ثلاثلا دلجملا شيفطا 9
 .427 ةحفص .ةديقعلا حرش اشيفطا 0
 .299 ةحفص .ىناثلا دلجملا ،تابوجولاو ريسلا ،رثؤملا وبأ :1

 .83 ةيآلا 6ءاسنلا ةروس 2
 .299 ةحفص ؛ىناثلا دلجملا ،قباسلا ردصملا ،رثؤملا وبأ :3

 . .247 ةيآلا ةرقبلا ةروس 4
 .13 ةيآلا ،تارجحلا ةروس :5

 .1005 "بيبح نب عيبر 6
 .12 ةيآلا ،فارعاألا ةروس 7
 .40 ةيآلا ،بازحألا ةروس 8
 .214 ةيآلا ءءارعشلا ةروس 9

 .298 ةحفص .ىناثلا دلجملا ،تابوجولاو ريسلا ،رثؤملا وبأ 0

 .38 ةيآلا ،ةروشلا ةروس 1
 .159 ةيآلا ،نارمع لآ ةروس :2
 .58 ةيآلا .ءاسنلا ةروس 3

 8 ةيآلا .ةدئاملا ةروس :04
 .90 ةيآلا لحنلا ةروس :95

 .15 ةيآلا ىروشلا ةروس 06
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 ه٭ه+ دثعاوضلا

 .48 ةيآلا .ةدئاملا ةروس :7

 .49 ةيآلا .ةدئاملا ةروس 8

 .22-25 تاحفص .ةيضابإلا .ميلحلادبع .رظنا 9

 .36-37 تاحفص لوصألا .ظاويع :910

 .38 ةحفص .قباسلا ردصملا 6‘ظاويع :1

 .39 ةحفص .قباسلا ردصملا .ظاويع :2

 .+40-1 تاحفص .قباسلا ردصملا .ظاويع 3
 .292 ةحفص .1928/1346 .لوبنطسا }نيدلا لوصأ باتك :يدادغبلا :4
 .40 ةحفص لوصألا }ظاويع 5
 .33-35 تاحفص ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا .رمعم 6

 رد اصمل ١

 .1983 .ةرقنأ .(غاد دمحم ةمجرت) .مالسإلا مالك (. . 7 نوتيرت .س .أ

 ٠لوبنلطسا .(نيرخاو تيغي ليعامسا ةمجرت) ضيعامتجالاو يفاقثلا "ينيدلا يسايسلا .مالسإللا خيرات نسح نسح ميهاربا

19853. 

 .1997 .ةرقنأ ،ةيمشاهلا ةيومألا تاقالعلا ،ماشتيراص ميهاربا

 .رشن خيرات الب .توريب .1-4 .ةغالبلا جهن حرش .(1257/625) نيسح نب دمحم نب هللا ةبه ديمحلادبع ديدحلا يبأ نبا
 حيحصت) .رصم .ا-1 .خيراتلا يف لماكلا .(1233/630) يمرضحلا دمحم نب دمحم مركلا يبأ نبا نسحلا وبأ ،ريثألا نبا
 .1929 رصم .(راجنلا باهولادبع

 دمحم .زاب نب هللا دبع نب زيزعلادبع قيقحت) ،يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتف "ينالقسعلا يلع نب دمحأ رجح نبا
 .(1390 ‘توريب ،بيطخلا نيدلا بحم ،ىقابلادبع داؤف
 .1978 ،توريب .ةمدقملا .(1405/808ر) نودلخ نبا
 .1985 ‘توريب يضابإلا مالس نبا باتك يضابإلا مالس نبا
 .1986 ‘توريب .حوتفلا ،يفوكلا دمحأ دمحم وبأ "مصاع نبا

 .1948-1956 .ةرهاتلا .1-4 .(يرايبإلا .! نيز .أ نيمأ .أ رشانلا) ديرفلا دمعلا !(939/328) دمحم نب دمحأ رمع وبأ هبر دبع نبا

 .197() .ةرهاقلا ۔(يفاصلا هللا دبع .إ .م رشانلا) فراعملا .(889/276ر ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ ةبيتق نبا
 .رشن خيرات الب ،نانبل ]ةيادبلا .(1372/744) يشيرقلا رمع نب ليعامسا ءادفلا وبأ ريثك نبا

 .رشن خيرات الب ؤتوريب 5.8 ©برعلا ناسل .(1311/771) روظنم نبا

 .»“.. .ءادفلا ىلإ ةدوع .(1966/1386) شيفطا قحسا ميهاربا وبأ

 ةرهاقلا (يرثوك دهاز قيقحت) "عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا يطلملا نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ
1999. 

 .رشن خيرات الب ،ةفورعم ريغ رشنلا راد اديحوتلا ةديقع 13/7(6 نرقلا) عيمج نب رمع صفحلا وبأ

 .1956 .ةرهاقلا 6(ميهاربا لضفلا يبأ قيقحت) ‘بدالا ةغل يف لماكلا .(8گ8/285ردربم ديزي نب سابعلا وبأ

 .1975 ‘توريب لحنلاو للملا ؛(1153/548ر يناتسرهشلا ميركلادبع نب دمحم حتفلا وبأ

 .2005 .لوبنطسا ،(زوأ ىفطصم ةمجرت) إمالسإلا بهاذم
 .(9©) طوغضم صرق ىلع ةخسن ةاقتنملا رهاوجلا ‘(15/9 نرقلا) يداربلا مساقلا وبأ

 .ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا ةقيقح نع فاشكلا "يرشخمزلا يمزراوخلا رمع نب دومحم هللاراج مساقلا وبأ

 .رشن خيرات الب ؤتوريب
 .1985-1988 .نامع ‘تابوجولاو ريسلا 9/3(6 نرقلا) سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ

 .1988 6توريب نيدلا لوصأ ىف ةلدألا ةرصبت 1114/508(6) ىفسنلا دمحم نب نوميم نمؤملا وبأ
 .1940-1955 .ةرهاقلا (يرثوكلا رهاز .م قيقحت) .نيدلا يف ريصبتلا )1078/471(٠ ينييارفصالا رذنملا وبأ
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 .1992 .نامع .(تاباوجلاو ريسلا باتك نمض) بويأ ىبأ ةريس :ىمرضحلا بويأ نب لئاو بويأ وبأ
 .1939 .ةرهاقلا .كولملاو ممألا خيرات .(31'922()) يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ
 .1975/1384 .توريب .ميهاربا لضفلا يبأ دمحم قيقحت) .كولملاو ممألا خيرات

 خيشلا "يدعاسلا دمح نب دشار نب انهم 01999 طقسم .ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ ؛يسوفنلا حتف نب سورمع صفح وبأ

 .3)()(2 .نامع :دعاولا ليجنلا ةبتكم .سورمع

 .2007 .ريمزإ ،(يفنحلا دمحم نب دمحأ ىهتنملا وبأ حرش) .ربكالا هقفلا حرش ))(767/15(٠. تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ

 .1982 .توريب .(يبارع ليعامسا قيقحت) .مهرابخأو ةمئألا ريس .(11:5 نرقلا) ريكب يبأ نب ىحي ايركز وبأ

 .1988 .توريب .باسنألا .(1166:5623) يناعمسلا يميمتلا روصنم نب دمحم نب ميركلا دبع ديعس ربأ

 .1982 .دابآرديح .باسنالا

 .1983 .طقسم .تاريخلا رطانق .ىلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رهالط وبأ

 .1981 .لوبنطسا }ننسلا .(915/303ر رانيد نب نانيس نب رحب نب ىلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلادبع وبأ
 .1981/1401 .لوبنطسا .حيحصلا عماجلا .(870/256) يراخبلا ةريغملا نب ميهاربا نب ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبأ
 .1971 .توريب .:(سإ ناف فيزوج قيقحت) .نايبلاو فشكلا .يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ

 .4+197 .سنوت "(ليلجلا دبع دمحم قيقحت) نايبلاو فشكلا

 .198() .نامع ةنطلس .2 ٠1. .(فشاك ليعامسا ةديس قيقحت) نايبلاو فشكلا

 .1992 .نديل "نادلبلا مجعم )1228/626(٠ يومحلا يمورلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ
 .1978 .رئازجلا .مالكلا ملع يف زجوملا .(1174/570) .يفاكلادبع رامع وبأ

 .1984-1988 .طقسم .عرشلا نايب .(008(1114/5) يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم رامع وبأ
 .1975 .توريب .ةيرجه 1356 .ةرهاقلا .1-4 .يبنلا ةريس باتك .(833/218ر ماشه نب كلملادبع دمحم وبأ
 .1975 .توريب ‘+-1 .لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا 10063/456(6) مزح نب يلع دمحم وبا

 .1972 .ةرهاقلا ؤبرعلا باسنأ

 .ةفورعم ريغ رشنلا راد .ةقدنزلاو غيزلا لها :نيب ةقرتفملا قرفلا "يفنحلا يقارعلا نسحلا نب هللا دبع نب نامثع ،دمحم وبا

 .رشن خيرات الب
 .1991 ،بيسلا }لوقعلا ,لهال ليلدلا .ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ

 .1991 ،نامع ،نآرقلا ذفاون حتف 1973/1397(6) ىسيع نب ميهاربا ناظقي وبآ

 .1992 .لوبنطسا ،ةيمالكلا لكاشملا ىلع ةباحصلا دهع يف ةيسايسلا ثداوحلا ريثأت طولوبقأ دمحأ

 .1963 .رصم .ايبيل يف يبرعلا حتفلا خيرات يوازلا دمحأ

 .1992 .نامع "يبرعلا برغملا يف ةيضابإلا نيسح سايلإ دمحأ
 .1976 .ةرقنأ ولغوأ دواد .أ ةمجرت) 01954 توريب .مالسإلا ىحض .نيمأ دمحأ
 .1982 .ةرهاقلا .مالسإلا رجف

 .1982 .ةرهاقلا .مالسإلا رجف ،نيمأ دمحأ
 .1976 .ةرقنأ ،(ولغوا رادريس دمحا ةمجرت) .مالسإلا رجف
 .1960 ،توريب "خيراتلا "يبوقعيلا رفعج نب بوقعي يبأ نب دمحأ

 .1992 طقسم .ةيمالسإلا رئاعشلا يف ةيمالسإلا ةدحولا ةيوقت لماوع ،يليلخلا ناميلس نب يدمح نب دمحأ
 .1993 .نامع ،ناميإلا رهوج
 .2000 .نامع .ىلاعت هللا ةيؤر يفن يف ةعنقملا ججحلا

 .2003 .نامع .ةمألا ةغايص ةداعإ

 .3)0(20 }نامع ،ىبهذملا بصعتلا
 .2005 .طقسم .ربانملا يحو
 }نامع «(ةراجتلا) .3 ،ىواتف ؛2003 ،نامع .(حاكنلار .2 ؛ىواتف ؛003(2 نامع .(جحلا ٥موصلا ةاكزلا ،ةالصلا) .1 .ىواتف

 ٠(ةراجيسلا ،ةيحضاألا ،تارافكلا ،ناميإلا) .5 ،ىواتف ؛2004 ،نامع ٨(نآرقلا ملعت ؤفقولا ،ةيصولا) ‘4 .ىواتف 93
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 ٨ .طقسم .يبايسلا نب ديعس نب دمحأ قيقحت .ريسلا باتك 1522(٠ 928) يخامشلا دحاولادبع نب ديعس نب دمحأ

 .رشن خيرات الب حاضيإلا ريسيت
 .20()ا) .طقسم .ةراهطلا باتك

 .رشن خيرات الب .ديحوتلا ةديقع حرش
 .1981 .طقسم .فنصملا .يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ

 .18 ٠“توريب ٠ 1-12 ‘بحذملا بيهذت .(118 :852ر رجح نب دمحم نب يلع نب دمحأ

 .(بيطخلا نيذلا بحم .يقابلادبع داؤف دمحم .زاب نب هللا دبع نب زيزعلادبع هقتح) يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف
 .1390 :توريب
 .1)0(0(2 ننامع ةمكحملا خيرات يف ةمدقملا ينالهبلا دمحم نب دمحأ
 .1996 .توريب فارشألا باسنأ \892/279 يروزاليبلا رباج نب ىيحي نب دمحأ

 .02)(2 .ةرقنأ 6(ةضياف ىفطصم ةمجرت) :نادلبلا حوتف

 .2(×)+4 .لوبنطسا .ركبملا هرصع يف يمالسإلا ةيسايسلا خيراتلا يف اهريثأتو ةيبصعلا :كابأ مدآ
 .ةرقنأ 1٨. ددعلا .ةرقنأ ةعماجل ةعباتلا ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."قرف ىلإ مهماسقناو جراوخلا ءوشن" .يلالغيف يحور مهدأ
 .245-264 تاحفص !8

 .256 ةحفص .29 ددعلا .ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا "ةيضابإلا"
 .1975 .ةرقنأ ‘2() ددعلا .ةرقنأ ةعماجل ةعباتلا ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."جراوخلا ةأشن يف ترثأ يتلا بابسألا ضعب"

 . .ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلكل عباتلا ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةلجم "بهاذملا ءوشن يف ترثأ يتلا بابسألا ضعب"

 .1980 .ةرقنأ ،عبارلا ددعلا
 .1983 .ةرقنأ ءاهؤارآو ةيضابإلا ءوشن

 .1984 .لوبنطسا .ةيمامإلا ةعيشلا
 .1990 .نامع .ةيضابإلا دنع ىسايسلا ركفلا .نالهك نيودأ

 .1997 .ةطرابسا ءةرصاعملا ةيمالسإلا دالبلا خيرات يوصكوغ يقح ليعامسا
 .15-306 تاحفص .1)()(2 (4ر ددعلا .عبارلا دلجملا 6تايمالسإ ةلجم "يمالسإلا ركفلا يف ةيخيراتلا ةينيدلا تالوقملا

 .عبارلا دعلا كروتاتأ ةعماج يف ةيمالسإلا مولعلا ةيلك ةلجم ."نييديرتاملاو ةرعاشألا نيب ءارآلا فالتخا" ،لاسكوي هللا رمأ

 .1980) .ةرقنأ

 .1990 .ةرهاقلا ،ةفسلفو ًاركفو ةديقع :جراوخلا ،راجن ريمأ

 .1993 .ةرهاقلا ،جراوخلاب اهتلص ىدمو ةيضابإلا ،راجن ريمأ
 .رشن خيرات الب .ةفورعم ريغ رشنلا راد ،جراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يف جهانملا قدصأ 6قرفلا عيمج 6ننخم نيمأ
 .1993 .ةرقنأ ،نويومألا إماشتيراص ميهاربا - ناجيآ نافريإ
 .198+ .نامع ،رافظ ةنيدمل ةسارد .اتسوك ولواب

 .1979 ،لوبنطسا ،زدلي نوسرود يقح ةمجرت ،خيراتلا يف برعلا ،سيول درانرب
 .2004 .لوبنطسا .(لانوأ دنلوب .أ ‘كيتيي ناسحإ ىلع ةمجرت) .ةينيدلا بهاذملا }نوسليو نايرب
 .1988 .ةرهاقلا .ةيضابإلا لوصألا ىف ةيمالسإ تاسارد تشوعأ ديعس نب ريكب

 .رشن خيرات الب ،نامحع شةيضابإلا ملاعملا ىلع ةيمالسإ ءاوضأ
 .1989 ‘بيسلا ؛شيفطإ ميهاربا نب دمحم ةمالعلا - ةمئألا بتك

 .رشن خيرات الب .ةفورعم ريغ رشنلا راد .ةيضابإلا خيرات يف ةئيضملا ةعمللا ،راشق نودع نب جاحلب
 35 ددعلا .ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ،"ناوكذ نب ملاسل "ةريسلا" باتك نم ةئجرملاب قلعتملا ءزجلا ةمجرت"

 .467-475 تاحفص .(1996ر
 .669 ةحفص .3 ،1 ،"ةيضابإلا" ،يكيول .ت
 راد ‘تروريب 6راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا باتك .(1444/845) يزيرقملا يلع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت

 .ةفورعم ريغ رشنلا
.1984 .لوبنطسا ٧(زايأ نيدلا حالص ةمجرت) ،يمالسإلا ريكفتلا يف ناميإلا موهفم ،يستوزيا وكيهيشوت
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 .2006 .اصروب ،اننمز ىتحو يضاملا ذنم نيدلاو ملعلا ةيواز نم قلخلا ‘ورغود ةجوي قيفوت
 .2006 .اصروب .ةنسلا لهأل قيرطلا يف يبالكلا بهذملاو بالك نبا

 .1989 .اصروب .يناثلا ددعلا .يناثلا دلجملا ؤاصروب يف غادولوأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."ةنسلا لهأ نيوكت ةيلدجأ
 20053. 19536 .اينوق .يناثلا ددعلا "قوجلس ةعماج يف عيرشلا ةيلك ةلجم ."ةيداقتعالا ئدابملا تيبثت
 .2006 راذآ ثلاثلا ددعلا ‘ةسماخلا ةنسلا :(ةنسلا لهأب صاخلا ددعلا) .ةفرعملا ."مسالاو بهذملا" ،شاداراك رفعج

 .25 .7-13 تاحفص

 .1373 .رصم .ريغصلا عماجلا .(005/911(15) يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج

 .فورعم رشن خيرات نود .ةفورعم ريغ رشنلا راد .(يالاط ميهاربا قيقحت) 6نازيف ءاملع ةبوجأ 6ىتف نب وانج

 .1986 .قرشلا "تافالتخالاو تاهباشتلا :يرصعلا يمالسإلا ددشتلاو .ركبملا جراوخلا مالسإ" .نسناي سناهوج

 .1986 ‘توريب “يمالسإلا برغملل يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا يف تاسارد 6يناحنجلا بيبحلا

 .1993 .ةرقنأ ءانرصع يف عيشتلاو يومالا رصعلا يف ةيعيشلا تاكرحلا .طانوأ نسح

 .(993ر .75 ةحفص .ثلاثلا ددعلا غىكرتلا نطولا ."نيدلل انمهف رداصم ضعب لوح راكفألا ضعب"

 .1355 "فجنلا 6(مولعلا رحب قداص .م رشانلا) .ةعيشلا قرف .(912/300) يتخبونلا ىسوم نب نسحلا
 .2002 .ةرهاقلا .ةيمالسإلا قرفلا ىف ةنتفلا روذج ،قداص نسح
 .1993 .ةرقنأ 1-4 "تاسارد ،ياتأ نيسح
 .1987 .لوبنطسا ،مالسإلا خيرات ،لوغلأ نيسح
 .45-46 تاحفص .عباسلا ددعلا .1995 .لوبنطسا .ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا ،"دزأ"

 .17 فتوريب ،نامع "سابع مناغ ديبع نيسح

 .رشن خيرات الب ،نامع .ريغصلا بكوكلا ةبتكم .ةديقعلا يف الاؤس 130 ،يلوعم ناميلس نب دمح
 .1425/200+ نامع !ةعاسلا طارشأ ،كرابم نب دلاخ

 .2006 ،نامع ةنطلس إةالصلا ةفص ؤيبهولا كوربم نب دلاخ
 .200 ،يفور .ملاعملا

 .1984 طقسم ‘تانودملا 6ىناسارخلا

 .2003 ننامع ،ةيخيرات ةيؤر "يودعلا ديعس نب دشار نب سيمخ

 .2000 "نامع "قيبطتلاو ركفلا ىف ةيمالسإلا ةدحولاو ةيعقاولا
 .2005 .نامع "يضابإلا يدقعلا جهنملا يف ةسارد
 .1976 ‘توريب ،ملاعلا ،يلقيريز نيدلا ريخ
 .1997 ‘توريب نامع !مناغ ديبع نيسح .د

 .رشن خيرات الب ،نامع ،راحص ءايقيرفإ يف ةيضابإلا خيرات شيكراك دمحم .د
 .2006 ،نامع ،ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا ،يبيهولا ملاس نب ملسم .د
 .1427/2006 .ةفورعم ريغ رشنلا راد ،(ىناليجراولا قيقحت) ،لئاسولاو مزاوللا ىلع ليلدلا يقورحملا ةعمج نب شيورد

 .(يناليجراولا ميهاربا نب فسوي يبأ قيقحت) حيحصلا عماجلا 786/170(6) بيبح نب عيبر

 .1410/1990 طقسم ،ةرصبلاو نامع ةيضابإب مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا .ميلحلادبع بجر

 .430-431 تاحفص .4 01948 .لوبنطسا ،ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا 3"دزأ" ؤفرودنيكير

 .2006 .نامع ةنطلس ،يدبالا عارصلا ،يميرحملا ةفيلخ نب ايركز

 .طقسم .2004 .ثيدحلا لهأ دنع ةياردلاو ةياورلا ةيلدج يف ةءارق

 .2005 .نالهب .ةيضابإلا

 .1979 .ةرهاقلا س(فشاك ليعامسا .س قيقحت) ،ءاثعشلا يبأ عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ ،يبايسلا دومح نب ملاس
 .1982 ،نامع "خيراتلا ةربع نامع
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 .1979 .ةرهاقلا "(فشاك ليعامسا ةديس هتققح) .جراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يف جهانملا قدصأ

 .رشن خيرأت الب .(فشاك ليعامسا ةديس قيقحت) ۔ءاثعولا ةلازإ يبايسلا دومح نب ملاس

 .21003 .طقسم ؤديحوتلا يف لوقعلا راونأ حرش راونألا ةجهب
 .رشن خيرات الب طقسم .لوقعلا راونأ

 .3)0(20 :بيسلا لوصألا سمش

 .1999 .نامع نايبصلا نيقلت

 .0)(2() .نامع .1-3 .نامع لهأ ةريس يف نايبلا ةفحت

 .رشن خيرات الب :ةفورعم ريغ رشنلا راد .ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو

 .1984 .ةفورعم ريغ رشنلا راد ،نامع .ةمالا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك :(18/12 نرقلا) يوكزأ ديعس نب ناحرس

 .1991 .نامع ،ةيضابإلا تازيمم نم :يثراحلا ناميلس نب يدمح نب ديعس
 .1427/20106 .نامع .ليحرلا بوبحم نب دمحم مامإلا شيئانحلا ديعس نب ناطلس

 .29 ةحفص .2()ا)6 طقسم .يليحرلا بوبحم نب دمحم مامإلا ،يئانحلا ديعس نب ناطلس

 .1984 .طقسم ‘باسنألا 11/5(6 نرقلار) يبيتعلا ملسم نب ةملس

 .2003 .نامع .ةيضابإلا خيرات رصتخم .(1940/1368) .ينورابلا هللا دبع نب ناميلس

 .1938 .سنوت ،ةيضابإلا خيرات رصتخم
 .1987/1408 .ةمالسلا راد .ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا باتك

 )٢(20١. .ةرقنأ .ىلوالا ةعبطلا .ةيكرتلا ةنايدلا فقو تاروشنم 6مالسإلا كارتألا قانتعا ىلع اهرثأو ةئجرملا .ولتوك زامنوس

 .2002 .ةرقنأ ةيناثلا ةعبطلا

 .2())() .ةرقنأ .ثيدحلا باحصأ ىدل ناميإلا موهفمب ةطبترملا ةيلقعلا ليلحت - يمالسإلا ركفلا يف نييديلقتلا لوأ

 .20003 .ةرقنأ "(يديرتاملا بهذملاو ،هبتك ،هتايح .ةيخيراتلا ةيفلخلا) .ةيديرتاملاو يديرتاملا مامإلا
 .2002 }طقسم مالسإلا رجف يف نامع ©فشاك ليعامسا ةديس

 .1986 ‘توريب ،ةيمالسإلا قرفلا :نيمألا فيرش

 .1974 .توريب .2 01 ..(يالات ميهاربا قيقحت) ،تاقبطلا .(1271/670) ينيجردلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا

 .1979 .لوبنطسا ،اهحيتافمب مالكلاو ةيمالسإلا ةديقعلا يف ةمدقم ،زوواليك مئاص

 .2 مقر ددعلا .يناثلا دلجملا ضغادولوأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."ةيداقتعالا هراكفأو هتايح .يراهبهبلا يلع نب نسح"

 .0(12)-111 تاحفص .1987 .اصروب

 .1986 ‘توريب .بهذمو ةديقع ةيضابإلا شةميعط رباص
 .1984 .نامع "يضابإلا بهذملا يف يركفلا بناجلا يديعسوبلا دمحأ نب حلاص

 .1989 .طقسم .1 ةحفص ‘ةوعدلا يف هراثآو ديز نب رباج مامإلا ،يفاوصلا دمحآ نب حلاص

 يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم .ةيمالسإلا ةيداقتعالا بهاذملا ءوشن ىلع ةيعامتجالا ثادحالا ريثأت لوح ةبرجت" ،يلتمزح يربص
 .1983 .ةرقنأ }26 ددعلا 5ةرقنأ ةعماج

 .1953 و 1947 .رصم ،ىربكلا ةنتفلا نيسح هط

 .1971 .توريب نييمالسإلا بهاذم ،يودب نمحرلادبع

 .2006 .نميلا ‘تومرضحو نامع ةيضابإ خيرات نم تاحفص ليقع نب رفعج نمحرلادبع

 



 ه
 ١

 .1990 .توريب 6قرغلا نيب قرفلا .(10034/429) يدادغبلا دمحم نب رهاط نب رهاقلادبع

 . 1 973 ٠١ توريب .قرفلا نيب قرفلا

 .1 ءةرقنأ .(يلالغيف يحور .أ ةمج رت) .بهاذملا نيب قرفلا

 .1928/1346 .لوبنطسا .نيدلا لوصأ باتك

 .1996 .لوبنطسا .ةيسايسلا جراوخلا ةطشنأ .ناجريمد ناندع

 .2000 .لوبنطسا ،ىجراخلا بهذملا ةأشن راظنم نم ةسايسلاب نيدلا ةقالع .ناجريمد ناندع

 اح:دذدحم دم ةيضابإلا

 .19944 لوبنطسا ‘(مربي مئاص .م ةمج رت) دئاقعلا سسأو مالسإلا يف ةيداقتعالا بهاذملا :ديمحلادبع نافرع

 . 1929 ،لوبنطسا ،(رتير رشانلا) .2 ٠ 1 نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاتم .(936/324ر يرعشألا ليعامسا نب يلع

 .1990 ‘توريب .(ديمحلادبع نيدلا يحم .م قيقحت) .2 .1 .نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم

 .رشن خيرات نود طقسم .ةيضابإلا "يرجحلا رماع نب دمحم نب يلع

 .1987 .ةرهاقلا .مهحيراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا ‘رمعم ىيحي يلع

 .410/1989+1 .ةماقتسالا ةبتكم .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا

 .2003 “بيس ‘ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا

 .رئازجلا يف ةيضابإلا

 .1421/2000 .نامع ،لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا

 .1978 .ةرهاقلا .جراوخلا ءارآ .يبلاطلا رامع

 .رشن خيرات الب ،ةيبرعلا ةياضرق ةعبطم .راتخملا بتك ،يتالتلا ناضمر نب ورمع

 )هس عراسلر لوليأ نم عساتلا ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ."ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا" ،ناهلإ ينوع

 .1986 .ريمزإ "ثلاثلا ددعلا .(ازن ح

 .1995 .ناف ؛مالسإلا بهاذم خيرات ،رآ ةجوي ىسيع

 .1987 ؛ناممع .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ‘تافيلخ ظاويع

 .نامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلا دنع ةيرادإلاو ةيسايسلا تاميظنتلا
 .000 ‘نامع ،ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصالا

 .1987 ،طقسم .ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا يلع نب تاحرف

 .2001 "سنوت ،ريسلا نم تاحفن

 .1975 "سنوت ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن

 .2000 "سنوت ،ةيمالسإلا قرفلا ةأشن لماوع

 .رشن خيرات الب ،ةفورعم ريغ رشنلا راد سخيراتلا يف مالسإلا ةيجهنم ‘نمحرلا لضف
 .2003 .رئازجلا كرمعم ىيحي يلع خيشلا جاحلب دمحا نب مساق

 .1974 .ةرهاقلا ،(راجن .أ ةيبرعلل همجرت) © برغملا بدأ خيرات ،نامليكورب . ك

 .1401 .1981 "توريب ،©بيطخلا بينأت "يرثوكلا

 .ةفورعم ريغ رشنلا راد ،ةرهاقلا ،ةيمالسإلا قرفلا ‘قداص نسح ءاوللا

 رداصملا ءوض يف جراوخلا لاصفناو ةيواعمو يلع عارص يف ثحبلا" .12 ٧ع{ح¡د ةمێلن تنر يرييلغاف ايشيف ارول

 .1973 ءةرقنأ .19 دلجملا ءةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم (يلالغيف يحور مهدأ ةمج رت) ."ةيضابإلا

.1983 .ندنل ،ةركبملا ةيمالسإلا ةديقعلا كوك لكيام
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 “و ... ._ _ . دثصاوضلا ٠

 هقفلا ةودن باتك يف ةناقم لوأ) ٠154 ةحفص .روصعلا ربع هرارمتساو هقفلا يف نيودتلا ةأشنآ يدشارلا هللا دبع نب كرابم
 .2006 }نامع .(يمالسإلا

 .1992 .نامع .يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ يدشارلا ديمح نب هللا دبع نب كرابم

 .0(200!420+1) .طقسم نافوطلا ،يبونقلا دومح نب كوربم

 .لوأ نيرست 3()-27 .ةيمالسإلا مولعلا يف صاصتخالا تاعامتجا) :"ةيمالسإلا بهاذملا خيرات يف لوصألا ةلكشم"

" \ . 

 .1983 .توريب .(نيمأ نسح قيقحت) .ةعيشلا نايعأ ،يلماعلا ينيسحلا نيمألا نسحم

 .1996 .لوبنطسا اياك هللا ةغبص ةمجرت) إمالسإلا يف ةيهقفلاو ةيدمقعلاو ةيسايسلا بهاذملا خيرات سةرهز وبأ دمحم

 .3)0)(2 .نامع .رئازجلاو نامع نيب يفاقثلا لصاوتلا ؤماجح وب رصان مساق نب دمحم

 .1993 .نامع .جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا "(1237-1821/1332-1914) ؤةشيفطا فسوي نب دمحم

 .1983 ،نامع ؤديحوتلا ةديقع حرش

 .1977 .توريب ءاهلوصأو ةعيشلا لصأ ،ءاطغلا فشاك نيسح دمحم

 .1978 .ةرقنأ ‘23 ددعلا ٧ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ،"ةفالخلا ةيشيرق" اولغوأ بيطخ ديعس دمحم

 .1992 .نامع ايقيرفإ برغ يف مالسإلا رشن يف ةيضابإلا رود رصان حلاص دمحم

 .طقسم }1423/2002 .ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم

 .1413/1992 .نامع ،يمالسإلا هداهج يف شيفطا ميهاربا خيشلا

 .1993 ،نامع ،ةيدمحملا رشنل ةيدقعلا لوصألا

 .1923 .ةفورعم ريغ رشنلا راد ،ريبكلا برغملا خيرات }زوبد يلع دمحم

 .(يناثلاو لوالا) .1999 "توريب .ةيضابإلا مالعألا مجعم ،نورخآو ،يمعاباب ىسوم دمحم

 .1993 .نامع جراوخلا نم ةيضابإلا ةناكم حيضوت ؛مامه رصان دمحم

 .1993 .ةفورعم ريغ رشنلا راد "يمالسإلا رصعلا يف نامع يف ةرادإلاو مكحلا ماظن ادمحأ ديس دمحم دمحأ دومحم

 .(غادولوا ىفطصم ةمجرت) ‘يديقع مالسإو يملع مالك .(1389/792) ينازاتفتلا نيدلا دعس نب هللا دبع نب رمع نب دوعسم

 .1980 .لوبنطسا

 .جديربماك .ةيضابإلا يف تاسارد يمانلا .ك .أ 01981 ؛لوبنطسا حيحصلا ،يشيرقلا جاجح نب ملسم نيسحلا وبأ - ملسم

 ىلع ةيتوبكنعلا ةكبشلا قيرط نع تلمح دق نوكت نا نكمي .ةعوبطم ريغ ةاروتكد ةلاسر وه يذلاو "ثحبلا اذه» .1
 ريمأ هفلأ يذلا ةنايدلا باتكل ةمجرت ًاضيأ دجوي ،هل ةفورعم رشن راد الو رشن خيرات ال يذلا "باتكلا اذه يف .باتك لكش
 .( (1392/792) يخامشلا يلع نب

 .1422/2001 ،طقسم ©بابحألا بولق يف باوصلا سرغ ،نآرقلا راد خياشم

 تاحفص .رشع نماثلا دلجملا 01998 .ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا ،"ريهظ نب صوقرح" زوأ ىفطصم
.391-0 

 .1992 ،لوبنطسا ةينيدلا نوؤشلل ةعباتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا 6"يودي" ةضياف ىفطصم

 .196 .سيراب .خيراتلاو ءدبلا .يسدقملا

 .رشن خيرات الب اةفورعم ريغ رشنلا راد ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابالا ةكرحلا .مشاه بلاط يدهم

 كيكسنيليتوم
 , . ذ . ن : - ع [ ع , للم

 ع م 4 . , . ]]], [, 1885.
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 اض;داصم ذم ةيضابإلا س :ة .:..
 0 ١ ۔ ١ ۔۔۔_۔.٦

 .1 .ةيمالسإلا ةعوسوملا :"ضابإ نب هللا دبعا
 .1 .ةيمالسإلا ةعوسوملا ."متسر نب نمحرلادبع
 .1 .ةيمالسإلا ةعوسوملا .(ةيرجه 0(67)) "ينيجردلا ا

 .+4 }ةيمالسإلا ةعوسوملا ."نويضابإلا'

 .1981 ثةرقنأ .(يلالغيف يحور ةمجرت) .يمالسإلا ركفلا لكشت .طاو يرمغتنوم

 يف طسوالا باتكلا نم تافطتقملاو ةمامإلا لئاسم :(906/293) يرابنألا رشرش نب هللا دبع سابعلا وبأ .ربكألا يشانلا
 .1971 ‘توريب ،(سإ ناف قيقحت) 6(لحنلا لوصأ) تالاقملا

 .رشن خيرات الب .توريب .اهلود مايق يف اهرثأو يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيضابإلا .يكيربلا دشرملا رصان

 .2000 .نامع .ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا .يعباسلا ناميلس نب رصان

 .1416 .ضايرلا ،مالسإلا خيرات يف قرفلا لوأ جراوخلا .لقع ميركلادبع نب رصان

 .1998 .طقسم .يبرعلا جيلخلا يف ةيضابإلا .ليهس هللا دبع فيان

 .1983 6توريب .جراوخلا ناويد "فورعم فيان

 .1985 .ةرقنأ شةيمالسإلا بهاذملا خيرات .وشتكوبوشت - ياطاغاشت تأشن

 .1971 شةرقنأ .يلهاجلا رصعلاو مالسإلا لبق برعلا خيرات ،ياطاغاشت تاشن

 .317-332 تاحفص "(1997) 37 ددعلا .ةرقنأ ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ،"ءاجرإلا باتكو ىلوالا ةئجرملا صوصن"

 .1978 .ةرقنأ 6(ولغوأ لابوط ركب ةمجرت) .ةيديرتاملا ةديقعلا "(1184/580) ينوباصلا ركب يبأ نب دمحأ نيدلارون

 مجرت) .30-38 تاحفص .1967 .دادغب 015 ددعلا ،يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم 0"جراوخلا روهظ" زدلي نوراه
 .513-536 تاحفص ‘رشاعلا ددعلا ،رايأ نم رشع عساتلا ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم يف اهرشن متو زدلي نوراه ةلاقملا

 .(1998 .نوسماس

 .1973 "ندنل "ةينيدلا فئاوطلا ةيسفن" ساموك كام يرنه

 .1967 ؤندنل .خيرات - نامع ،سبيليف .و

 .1990 ،توريب 0471 ةحفص "ثلاثلا دلجملا 6(زيزعلادبع ديرف هققح) ،نادلبلا مجعم ،يومحلا هللا دبع نب توقاي

 .1982 ،توريب "(بويأ نمحرلادبع قيقحت) .ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك 6(ةيرجه 471) ايركز ركب يبأ نب ىيحي

 .1984 .نامع ،سلدنألا يف ةيضابإلا دوجو ؤشوقب دمحم ىيحي
 .1419 .ةفورعم ريغ رشنلا راد اديز نب رباج مامإلا هقف

 .1975 رصم .ةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات "يديوه ىيحي

 تاحفص 01967 .ةرقنأ 015 ددعلا ،ةرقنا ةعماج يف ةعيرشلا ةيلك ةلجم ،"ةيضابإلل ةدئاعلا صوصنلا ضعب" .يآ ولتوك راشي
142-11. 

 .1959 .ةرقنأ مالسإلا يف ةيداقتعالا بهاذملا ءوشن

 .1992 ،نامع .نيدلا لوصأ يف ناهربلاو ليلدلا }(1174/570) يناليجراولا ميهاربا نب فسوي

 .1986 .نامع ،هقفلا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلا

 ٧٧٧. .¡طلطنردط.ع©صر ،ةيمالسإلا ةديقعلا ؤينحرسلا ديعس نب ميهاربا نب فسوي

 ءةرقنأ }(شيمم دارم تاظحالملا عم رشنلل اهزهج) 6©بمهاذملا قيقدت لوصأو يناتسرهشلا حتفلا وبأ ثناكوروي ءايض فسوي
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