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 ةيمالسرللا قرغلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يرذتملا ظوفحم نب ىيحي روتكذلا ميدقت

 نامع ةنطلسب ةلودلا سلجم سيئر

 ٩٢(. ءايبنألا ))٢١١ 4ىتوُدبُعاق مكبر اناو ةَدحاَو ةما مكتُما هذه نا» ٠ . .َ هر ,25 2 ۔ . م ه& ٨٠٥ .

 4 . و . ف ه و

 ٥٢(. نونمؤملا )٢٢ 4يتوقتاق :7 اناو ةدحاو هما مكتُما هذه ُناَو»

 اهب صتخا مالسإلا تايصوصخ نم سيل .اقرف قّرفتلاو .ةعامج عمجلا نإ

 .امومع ةيناويح لق لب .ةيناسنإ ةرهاظ يه امتإ .تاعمجتلاو نايدالا نم هريغ نود

 رارقتسا الو اهيف نوكس ال ةكرح .نوكلا ه ءيش لكو .نوكلا .معأ ةروصب ةينوك وأ

 الو ةنس هذخات ال موُيَمْنا ُيَحْنا وُه» دوجولا دجومو .ةكرح دوجولا .لاح ىلع

 ٢٩(. نمحزلا ٥ه) «نأش _ َوُه مؤي لُك» .(٥٢ه ةرقبلا )٢ موق

 ةظحل ة هتكرح ةكرح نع أشن هتأو .ةيادب هل نوكلا نأ خ كاش كشي ال مويلا

 .نودعي امم ةنس رايلم رشع ةسمخب ردقي نمزب ٠ءاضفلا ءاملع بسح . اتع دعبت

 .ثيدحلا لهأ نم .مالسإلا ءاملع تقرف مكو .اهرمأ ىهتنا دق ةداملا مدق ةّيضق

 ١اهلجأ نم كاذ رّقكو اذه ةدرب مكح مكو ١قرف ىلإ .ةفسلفلا لهأو .مالكلا لهأو

 :نوملعي ال اوناك مهنإ .عيمجلل هللا رفغ اهببسب ءامد نم تقيرأ مكو
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 ةيمالسالا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 أشن يذلا (نو ةص) «ميظعلا راجفنالاب» ءاضفلا ءاملع هيمسي ام نا

 باسحلاب ةتباتلا ةّيملعلا قئاقحلا نم حبصأ يذلاو .هيف شيعن يذلا نوكلا هنع

 يهو .راطفنالا ةروس تيمس كلذبو .«راطفنالاب» هللا هيمسي ام وه .ةدهاشملاو

 ةروسلا هذه ادبتو ٨٢. :ةوالتلاو لوزلا بيترت ة مقزلا سفن لمحت ةيكم ةروس

 اذاو ثَرْجْف راحبلا اذإو ترشتنا بك اَوَكْلا اذإو تَرظطَقنا ُءاَمُسلا اًدا» :ىلاعت هلوقب

 اذه نا حضاوو ١-٥(. راطفنالا )]٨ 4تَر{حأَو ثَمّدَق ام سفن تَملَع ترثن روبقلا

 .ةياهتلا راطفنا وه امنإو . 4“ميظعلا راجفنالا» وأ .ةيادبلا راطفناب سيل راطفنالا

 نوك يذنا وه دادتمالا ةكرحب رمألاف .4ْنُك» :هلوق نع اشني يذلا نوكلا ةياهن

 لماعب عفد ةلاح خ يأ .دادتما ةلاح ذ .ءاضفلا ءاملع بسح .لزي مل يذلا نوكلا

 تينفو .اهتياهن ةدراطلا ةوقلا هذه تفلب ام اذإ ىتح . ةيزكرملا ةدراطلا ةوقلا

 يتلا يهو .ةعراستم .زكرملا ىلإ ةبذاج ةوق .ةسكاعم ةوق امتح اهتبقع .اهتيلعاف
 .راطفنالا ةروس اهب يحوت

 ربكألا ملاعلا ذ .ءيش َلك هدهاشن .نوكلا سومان اذإ وه قّرفتلاو عَمجتلاف

 ةايحلا نيع يه بذاجلاو دراطلا اهيدعب .ةّيكرحلاف .ءاوسلا ىلع رفصألا ملاعلاو

 ةكرحلا هيف نوكت اّيح عمتجملا نوكي ام ردقبف .توملا ينعي اهنادقفو ااهرهوجو

 هدوسي .توملا نم برتقيو فعضي ام ردقبو .قّرفتلاو عمجتلا ةكرح اهنمو .ةيوق

 .صوصخلا ىلع يركفلا ىوتسملا يبو تايوتسملا لك خ دوكلاو داسكلاو نوكلا

 .انراكفا لتقيو اننيب قزفي لازي ام قرفلا رما
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 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 سيل فّآؤملا اذهف .ًهَيَنَيَحو هتلاح ىريبعَجلا تاحرف فلؤم بسكي ام اذهو

 ًض{[حي هبحاص َنال لب "طقن يناتسرهشلا فلؤمل احضاو اليلحت هيف دجن انتال اديفم

 لك مهف ىلع لمعت ةديدج ةءارق» «ةثيدحلاو ةقيرعلا» انصوصن ةءارق ىلع

 رمأب المع «باقلألاب زبانتلا » نع تكلا ىلإ انوعديو «اهتموظنم لخاد نم ةقرف

 قوُسْفْلا مسالا سئب باقلالاب اوَُباَنَت الو ْمُكَسْفنأا اوزمت او» :ىلاعت لاق .هلا

 .براقتلا ىلإ يعسلا ىلإو ١١(٠ تارجحلا ٤٩ )ناميالا َدُعَب

 نم - ابازحأو اعيش ال - اعيمج مويلا اننكمي يذلا حيحصلا هاجتالا وه اذه

 رضاحلا سيقي نأ ديري نم كانهف .الهس رمآلا سيلو .يمالسإلا ركفلا ديدجت

 .يتمأ نم مهربتعا انأو . مهيارو مههاجتا مهيلع بيعن ال ءالؤهو .يضاملا سايقمب

 دامتعا لاوحألا نم لاح يأب مهنم لبقأ ال يتأ ريغ .ىوقتلاو ةدابعلاو ديحوتلا ةمأ

 .ةدرلا رجنخ هديب كسمي نم عم راوحلا لبقأ ال يتإ .يدسجلاو يركفلا باهرإلا

 عابتا يلع ضرف يأ .ينباتتسا .ةدر هروظنم نم هربتعا اغلبم هعم الخ غلب ام اذإف

 هتانسح نم هدعو .هيلع نيع ضرف كلذ ربتعاو 6هرجنخب يننعط لعفا مل نإو 4 هيار

 .كولسلا اذه كلسي نم - حوضو لكب - ربتعا يتإ .هلا ىلإ اهب برقتي يتنا

 هنأل امارجإ نيمرجملا رطخأ وه لب نيمرجملا َلك ةلماعم لماعي نأ بجي امرجم

 ىلع يلطتت .هيلإ وعدتو مارجالا ىلع ضرحت ةيتوهال دعاوق ىلع مارجإلا رربي

 ليستو اميدق تلاس يتلا ءامدلا امو .نيمرجم ىلإ مهلوحتو ساتلا نم ءاطسبلا

 رربي نم عم راوح الو حماست الف .مرجملا مثآلا فقوملا اذه ءارج نم آلإ مويلا

 اهنم صلختسن اميق يهف .ةدئاف قرفلا بتك تناك ام اذإف .هيلإ وعديو مارجإلا
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ال .ضعب خ مهضعب مهفويس لامعإو مهرحاتتو نيملسملا رفانت ىلإ ىدأ قرفت نم
 ةنتفلا يه هذه .هتفسلف وأ هتّيبهذم وأ هنيد ناك امهم "فنعلا رربي نم عم لماعت

 .ىربكلا

 نم .ةّيبرغ ةفاقث نيفقثملا نم ريثكلا باطخ وهو .هبتشم باطخ كانهو

 ةفقاثملا مكحب مالسإلا نم اوخلسناو .ةيمالسإ ةئيب ه اودلو نيذلا "نيدڵوملا»

 ةديدع دقعو بابسال حوضولاو حاصفإلا دح ىلإ مهب لصي مهخالسناو .ةيبرغلا
 - تالاحلا ضعب خ هيفنن ال يذلا - رمضملا سيبلتلا دصق وأ .تالاحلا نسحا خ

 داقتعالا ذ ةياغلا هذه صخلن نأ نكميو .مهتياغ ىلا عجنأو نرمأ ةروصب ذوفتلل

 ةظفاحملا عم .اكولسو ةديقع مالسإلا نم صلختلاب الإ ةثادحلا ىلإ ذفنم ال هنأ

 اهباسكاو ةّينطولا ةيوهلل معد نم ثرإلا كلذ خ ال .يراضحلا اقنلا هثرإ ىلع

 نولدتعملا .ثحبلا ذ اقنلا ثرالا اذه ضفري نم كانه لب .ممالا نيب ةقئال ةلزنم

 مهتكل .هنم ةءاربلا دح ىلا ايلك اضفر نآرقلا نوضفري ال نييمالسخالسنإلا نم

 الو ههجو ىلع انغلبي مل .ةيبدالا صوصتلا َلك لاح هلاح .ايرشب المع هنوربتعي

 هعون نم يتلا صوصتلا لك ةلماعم مهدنع نآرقلا لماعي نأ بجيو ))١(. همامتب
 دقو .نطاوبو رهاوظ وذ فقوم وهو .هنع ةسادقلا عفر الوأ يضتقي كلذو ))١(٠

 ملسي نأ نكمي ىندأ اردق كلذ تربتعاو «.!ةّيقالخأ هيف هنإ» :اموي مهضعبل تلق

 نيأ نم» :لوقت هحمالمو امستبم ينأجافق .داقتعالا نع رظتلا عطقب عيمجلا هب

 .«...)كلذ هل

 - ةثادحلا لجأ نم - مهعم راوحلا نال .نسحأ ناكل اوحصخأ ول ءالؤه
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هالإ ليبسلا

 يه .ةّيبرفلا ةقيرطلا ىلع . (11ة8٥8٥2)) ةّيجولومالسإلاف .لضفأو ىرثأ نوكي
 .ةيبرغلا تاغللا لهجي نم آلا ديفت ال مهتفاضإ نإف ةيحاتلا هذه نم .مهصاصتخا

 مهتأل .يرورض يمالسإلا يبرعلا ءاضفلا ذ ةثادحلا لجأ نم مهعم راوحلا نكل

 لهتسم خ هانتبثأ امك ينآرقلا اهموهفمب .ةمالا نال كلذو .ءاضفلا اذه نم ءزج

 ةدابع نم اهدودح .ةّيحور ةعومجم ةمالا .رخآ ءيش نطولاو .ءيش ميدقتلا اذه

 ىلا هجتي نم َلك ةيمالسإلا يتمأ نم .ةّيبارت هدودح .ةّيندم ةعومجم نطولاو .ىقتو

 يهو ؛ ديوسلا وأ .ناشيشلا وأ نيصلا خ .ضرالا خ هيمدق عضوم ناك امهم ةلبقلا

 برقأ نم ناك ولو .هللا ءادن ضفري نم يتمأ نم سيلو .ةيرشبلا لماكل ةحوتفم
 حوضولاو ةحارصلا لماكب - نوكي نأ بجي ةثادحلا لجأ نم راوحلاف .يبراقأ

 .انموي قرف َلك نيب .مهئارآو مهتاداقتعا فالتخا ىلع فارطالا َلك نيب -

 وهف .املسم اركفم يريبعَجلا تاحرف دعأ ينإو .ملسملا ركفملا باطخ كانهو

 نع تكلا ال .اعبط مزلتسي كلذو .نيملسملا لك نيب براقتلا ىلإ وعدي هتمدقم

 .ءيش لك لبقو الوأ هيلإ ةوعدلاو فنعلا ريربت نع تكلا لب "طقف باقلألاب زبانتلا

 .عنشأ فنعلا ذإ

 ةنس .فالتخاو فالتئاو 6قّرفتو عمجت نم كلذ عبتي امو بذجلاو درطلا

 وهو .هلفسأ ىلا هالعأ نم نوكلا ذ هللا رارسأ نم رس وه .هللا اهدارأ امك ةايحلا

 يذلا كاذ وه .هنم انرّدحيو هنع اناهنيو هللا همذي يذلا قّرفتلاو .دوجولا كرحم

 ىلا يدؤيو . هناكرأ ضزقيو نوكلا برخيو 6قح ريغب ءاملا ةقارإو فنعلا ىلإ رجي

 .(٧٧صصتلا )٢٨ «َنيدسفلا بحي ال» هللاو .ضرالا ذ داسفلا
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 ةيمالسلا ةقرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 : لج و زع هنلا لاق

 .ه ه , ث . ۔ ] . .7 » ه , ل , ۔۔ 2 ] َ . ٠ ۔ 2 ه ,

 متنك ذا ْمكْيلَع هللا ةمعن اوركذاو اوقرقت الو اًعيمَج هللا لبَحب اوُمصتعاو»

 ٠ -, ِ ,د د ۔ه ر {٨ ٠۔., , ث۔,,۔ڵے!٠2  2 2ث ۔۔٠: > ,۔ ,. ٠ ه . ه . 4 م
 راتلا نم ةرفح افش ىلع متنكو اناوخا هتمعنب متحبصاف مكبولق نيب فلاف ءادعا

 و ى ىم 7 .. » ء ر . ٥ م م م و , م.

 «ٌنوُدَتْهَت مكلعل هتايآ مكل هللا نيبي كلذك اهنم مكذقناف

 )٣ نارمع لا (



 ةيمالسإلا ةرغلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 م ٠

 زومرل ١

 .( ه ٩٢ ت ) ةيوت : خيراتلا لبق : ت

 لاثم .يداليم خيرات : هراسي ىلعو .يرجه خيرات : طخلا نيمي ىلع ددعلا : /

 ١٩٨٧/١٤٨.

 .ةحفصلا ىلإ هدعب امو .دلجملا وأ ءزجلا ىلإ ريشي هلبق مقرلا : /

 .ةيلاوملا ةحفصلا 2 لصاوتي قيلعتلا : =

 .ناشحلا ةموح ةبرجب ةّينورابلا ةبتكملا : ةينورابلا

 .ءزج : ج

 .طوطخم : خ

 .كنسنول : ثيدحلا ظافلأل يأ : سرهفملا مجعملا

 .عجار : ر

 .ةحفص : ص

 .ةعبط : ط

 .دلجم : م

 .. : ح ل [.

 .,. . 12 س .
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ميحزلا نمحزلا هللا مسب

 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ذ

 هدةمدتقملا

 اهسيردت نأ روصتي الو .ةنيه تسيل ةيمالسإلا قرفلا ةيضق ه ةباتكلا نإ
 .ملسأ ةوبرلا ىلع سيلجلا نأل ملستسن نأ اذه ىنعم سيل نكلو .نوهأ

 ةيسنوتلا ةعماجلاب ةيبرعلا بادآلا ماسقأ ي ةراضحلا عرف ىتف ام كلذل

 ناوالا نآ هنأ هيلع نيفرشملا عيمج نمو هنم اناميإ ةيمالسإلا قرفلا ةّيضق ريثي

 مهف ىلع لمعت ةديدج ةءارق نأشلا اذه ي ةثيدحلاو ةقيرعلا صوصتلا أرقن نأ
 تاباتكلا شقانت نأ اهنأش نم ةءارقلا هذه لثمو .اهتموظنم لخاد نم ةقرف لك

 ةيعوضوم بابسأل اهنامز نكمتت مل يتا تاءارقلا كلت .نأشلا اذه خ ةيلومشلا

 اهضعب لظ صوصتلا هذه روت مدعلو 6قرفلا عيمج صوصن اهيدي نيب رقوت نأ نم

 لاحلا هذه ىلع رمألا رمتساو .لوألا ي قثي رخأتملا نأ ساسأ ىلع ضعب نع ذخاي

 درو ام عيمج نأ ىلع نيمدقألا نع لقتلاب يفتكت يتلا تاساردلا ضعب خ مويلا ىلإ
 .مهضعب دنع اسدقم لوقن ال ملو ٨ اسدقم نوكي داكي مهدنع

 ةعماج ناوريقلاب بادآلا ةيلكب ةيبرعلا مسق ةذتاسا ركف راطإلا اذه خ

 ةيمالسالا قرفلا ةأشن » ب اهومسو ةلأسم اوسردي نأ ١٩٨٧ ةنس رخآ خ طسولا

 .« يتاتسرهشلل لحلاو للملا باتك لالخ نم
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ىلوآلا ةنسلا ةبلطل اجمدم اسرد ةّيضقلا هذه سيردت انبيصن نم ناكو

 ىلوآلا ةاوتلا تّضخمت اذهبو .صاصتخالا لهأ نم ءالمز عم نواعتب ةيبرع ةزاجا

 .ثحبلا اذهل

 قرفلا نيفلؤملا نم هريغك يناتسرهشلا نأ نيحلا كلذ نم انل ىءارت دقو
 لك نأش كلذ ي هناش غىرخأ نطاوم خ همدق تلزو ،نطاوم خ عدبأ ةيمالسالا
 .نيموصعملا هلسرو هئايبنالو ىلاعت ه لامكلا نال طخيو بيصي 6ثحاب

 هذه نم قلطنن نا ةصرفلا تحاتا امدنع ارولبت انتاظحالم تدادزا ممث

 وه امك )٨٧-٨٨( نيتيعماج نيتنس ةبلطلاو ءالمزلا عم اهانشياع يتلا تاظحالملا

 ةبلط ىلع تارضاحملا نم ةلسلس ءاقلال ةيسنوتلا ةعماجلا خ لئاسملا لك عم نأشلا

 فاقوالاو لدعلا ةرازول عباتلا داشرالاو ظعولاو ةباطخلاو يعرشلا ءاضقلا دهعم

 مضني نمو ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرتلا ةيلك ةبلط ىلع ممث ١٩٩١. ةنس نامع ةنطلسب
 هذه نأ ظحالملا عم ٠١٩٩٢ ةنس سوباق ناطلسلا ةعماجب تايلكلا ةّيقب نم مهيلإ

 .مهتبلط عم انؤالمز اهرضحي ناكو يئرملاو عومسملا ىلع ةلجسم تارضاحملا

 انشقان امدنع صيحمتلا نم ءيشب لمعلا اذه ىلإ ةدوعلا نم اتكمت مث

 ةيناسنإلا مولعلا ةيلكب ةيبرع بادآ ةثلاثلا ةنسلا ةبلط عم يناتسرهشلا صوصن

 سرد نمض كلذو ١٩٨٦-١٩٨٧ ةنس .ةدحاو ةنسل ىلوألا سنوت ةعماج ةيعامتجالاو

 .هجوم

 ءالؤهلف انئالمز نمو انتبلط عم شاقن نم ريثأ امم اندفتسا انتأ ذئنيح كش ال

 ليزج عضاوتملا لمعلا اذه خ ةحورطملا اياضقلا مهعم انشقان نمم مهريغو اعيمج

 .ركشلا
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 فيرعتب هل اناو انتأ تبثن نأ نسحي ثحبلا اذه ةّصق انحرط نأ دعبو

 .انيار غ ضرغلاب يفي يناتسرهشلل رصتخم

 مث ميركلا نآرقلا ي تءاج امك ليلحت نود قارتفالا ةيضق انرثأ ةث
 لمع ىلع ثيدحلا ناش 2 يلكلا اندامتعا انه يفخن الو .فيرشلا ثيدحلا

 سنوت ةعماج خيراتلا مسق ةيونمب بادآلا ةيلكب خيراتلا ذاتسأ يدامح نب رمع انليمز

 .لاقي امك هنايك نم ءزج ءرملا رايتخاو .ىلوألا

 : نيثحبم ىلإ انلمع انمنق مث

 لماوعلا كلت .ةّيمالسإلا قرفلا ةأشن لماوعل هانصّصخ : لوالا ثحبملا

 .ةيداصتقا لوقن ال ىتح ةيلامو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةّيلوصأو ةّيسايس تناك يتلا

 - ةمامإلا - ةيسايسلا اهنم ةّساخو لماوعلا هذهب لماكلا يناتسرهشلا يعو انيبو

 .ةيدقعلا لوقن ال ملو ةّيلوصالاو

 قرفلا ةيمستب قلعتت ةكئاش ةّيضق دنع هيف انفقو : يناثلا ثحبملا

 نييوحتلا نيحلطصملا نيذه نيب ضيقتلا ىلإ ضيقنلا نم عساش قرفلاو .اهباقلأو
 مدلا هساسأ يناتلا نإف زييمتلا درجم لقألا ىلع وأ باجعإلا ىنعي لالا ناك نإف

 .ابلاغ باقلألاب زبانتلاو حيبقتلاو

 ةيتافص نم ةقرف لك فصتت نأ انلواح يناتسرهشلا صوصن نم اقالطناو
 رابك ميسقت ي ىلوألا يناتسرهملا ةرابع بسح جراوخ ىلإ ةعيش ىلإ ةيردق ىلإ

 تاموظنم ىلإو الوأ هسفن يناتسرهشلا مالك ىلإ عوجلاب اذهو .ةيمالسإلا قرفلا
 .ايناث ءامسألا نم اهسفنل هراتخت امو قرفلا هذه
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 ةيمالسإلا قرغلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ةقرف َلك هراتخت امب ضعبلا مهضعب ةيمالسإلا قرفلا عابتأ ىمس ول العفو
 الو ْمُكَسْفنَأ اورمْلَت ًالَو » : ىلاعت لاق امك باقلألاب زبانتلا اوبنتجاو ءامسألا نم

 نيثحابلا اوبتجل (تارجحلا )٤٩ «ناَميالا َدْعَ قوُسْفْلا مسالا ىسنب باقن الاب اوُرَباَتَت

 نايتيلاك اوريصي نأ ىلإ موي دعب اموي مهنيب اميف براقتلا نم اونكمتلو .اريبك ءانع

 ثحبلا اذه ىلاعت هللا ءاش نا هقيقحت ىلا ىعسنسو انيعس ام اذهو .صوصرلملا

 يعذن الو .ناكمإلا ردقب ةّيعوضوم ةيملع نوكت نأ وجرن يتلا انلامعأ نم هريغ خو

 نيفراعلا تاظحالم ىلا ةجاحلا سمأ نحن لب .ةقيقحلا دبك انكردأ انتأ كلذ

 .انثوحب لبقتسم خ اهنم ديفتسن ىتح نفلا اذه ذ

 دنع قيفوتلا نطاوم اهيف يصحن نأ ىلع انلمع دقف ةمتاخلا امأ ا

 باوصلا ىلا قفوملا هللاو - قلازم هلك ناديملاو - قالزنالا نطاومو يناتسرهشلا

 .ريصتلا معنو ىلوملا معن

 يريبعجلا يلع نب تاحرف

 سنوت 2 ٢٤ بجر ١٤٢٠

 ٣ ربمقوت ١٩٩٩



 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ةئطوت

 دمحأ ركب يبأ نبا ميركلا دبع نب دمحم 'حتفلا يبأ ةريس خ لمأتملا نإ

 ٤٧٩-٥٤٨ /١٠٨٦-١١٥٢( ) يناتسرهشلا

 ةماع لحتلاو للملاب همامتها ىدم كردي هتافلؤم عومجم يو "يعفاشلا يرعشألا

 ةمدقم ذ هسفنب كلذب حرصي وهاهو ةةّساخ مالكلا ملعو ةيمالسإلا قرفلابو

 «ناتسرهش»ةدلب ىلإ ةبسن .يناتسرهشلا اهب فورعملا هترهشو .تفلا وبا هتينكو هدمحا نب ميركلا دبع نب دمجم همسا
 يتلا يهو 6ناسارخ دودح رخا يف مزراوخو روبابسين نيب "ناسارخ ناتسرهش يهو .هتافر ىوثمو هسار طقسم
 .ءاملعلا نم اريثك اقلخ تجرخا دقو .نوماملا ةفإلخ يف ناسارخ ريما رهاط نب هللا دبع اهانب
 ١٠٨٦- قفاوملا ه ٥٤٨ ةنس نابعش يف يفوتو ه٩٧٤ ةنس دلو هنا حجارلاو هخيرات يف فلتخا دقف .هدلوم اما -

 .ةنس نيعبسلا ةبارق شاع دق نوكي كلذبو ..م
 ءاملكتم ايهقف ازربم اماما ناك .يرشأ لوصألا ثيح نمو .يعفاش بهذملا ثيح نم يناتسرهشلاو -

 لوحت م مث .ةدم اهنكسو اراد اهب ذختاو مزراوخ لخد «: مزراوخ خيرات يف يمزراوخلا هنع لاق .ارضاحم اظعاو

 هقفت .ةرشاعملا بيط .ةرضاجملا فيفخ ,ةرواحملا فيبلجل .ظفللاو طخلا نسح .انسح املاع ناكو .ناسارخ ىلا

 ىلع ثيدحلا معمسو .يراصنالا مساقلا يبا ىلع لوصالا ارقو .يريشقلا رصن يباو يفاوخلا رمحا ىلع روباسينب

 . ٥١٠ / ١٧٧! ةنس مزراوخ نم جرخ. .هريغو ينئادملا دمحم نب , دمحا نب يلع نسحلا يب

 «دادغبب سرادملا ىلعأ يه و » ةيماظنلا يف ظعو سلجم هل ناكو 4 .نينس ثالث رادغبب ماقا مث .ةنسلا هذه يف جحو

 هبرقف . مزراوخب ةّنلاس ةب هبحص امهنيب ناكو .ينهيملا دعسا ذ ذئموي اهب سزردملا ناكو .ماوعلا دنع لوبق هل رهظو

 / ٥٤٩ ةنس اهب تامف ناتسرهش ةدلب ىلإ داع مث ...مالكلا ملع يف ةريثك ابتك فنص دق ناكو ...كلذل دعسا
 .« ٤٦٩ / ١٠٨٦ ةنس هدلومو ءاهنم ابيرق وأ ١١٥٤

 ةيملعلا هسلاجم لالج نم غليو .ملعيو ملعتي ةيمالسإلا دالبلاب فوطي .ملعلا بلطب اعلوم يناتسرهشلا ناكو ب
 .هيومح نبا نسحلا وبا : سلاجملا هذه نورضحي اوناك نيذلا خويشبلا ةوفص رنمو . .اهقمعل كلذو نودت تناك اهنأ

 .ملعلاو هقفلا ةَمئا نم مهريغو .ظعارلا نيدلا باهشو .يديللا دمحا نيذلا قفومو .روصنم وبا مامالاو ٠ .يقهيبلاو

 :هتافلوم ركذ ادروا يناتسرهشلا يف داقنلا ءار ١ نم جذامن نامعقملا دروا نا دعيو -=

 ١ مادقالا ةياهن » هباتك يف هسفن ناتسرهشلل هركذ : دابعلا دئاقع ىلإ داشرإلا «.
 يمزراوخلا هيلا هبسن .لوصالا ي ذ راطقالا ٢-

 ٢- لحنلاو للملا »باتكل هتعبطل هتمان يف (نترويك) هيلإ هبسن رامكلا خيرات «.
 .ةفيلخ يجاحو .ءادفلا وباو .ناكلح نبا هيلا هبسن .مانالا بهاذمل ماسقالا صيخلت - 13

 زراوخلا هيلا هبسن .ماهوالا قئاقد ۔-٥

 .يمزراوخلا هيلا هبسن ةفيلل ةيفسلف ةرابعب فسوي ةروس حرش ۔-٦

 ٧- .يقهيبلا هيلإ هبسن .راهنالاو نويعلا =
 يمزراوخلا هيلا هبسن .مالكلا ملع يف مارملا ةياغ ٨
 ا هيلا هبسن .رضخلاو ىسوم ةصق ٩-

 .يمزراوخلا هيلا هبسن .داعملاو ادبملا _۔٠١

 .اردان الإ بتكت ال سلاجملا تنآأكو .يقهيبلا ابهآر .ةيوتكم سلاجم ١-
 .يزاريشلا نيدلا ردص هيلا هبسن .ةعراضملاو ةعرإصملا وا .ةفسالفلا ةعراصم - ٢
 .يقهيبلا هيلا هبسن ,نارقلا ريسفت يف راربالا حيباصمو رارسالا حيتافم ۔-٣

 .ءادفلا وباو ناكلخ نباو يقهيبلا هيلا هبسن .تايالاو ,حمانملا ٤-

 .هسقت يناتسرهشلا اهركذ ۔اهضقنو انيس نبأو سيلاطاطسرا تاهبش _- ٥

 «مادقألا ةياهن» هباتك رخآ يف يناتسرهلا هيلإ راشأ .ماهوألا ةياهن ٦-
 .عوبطم .مالكلا "ملع يف مادقالا ةياهن -ا٧

 .اذه انثحب يف هدمتعن يذلا انثلا لحنلاو للملا ٨-

 -توريب .ةفرعملا راد . ١ . .روعف نيسح يلعو انهم يلع. ريمأ قيقحتب تب لحنلاو للملا باتك لمعلا اذه زاجنإل دمتعا دقل

 مغر ةمدقملا يف ناققحملا اهدروا يتلا يناتسرهشلا ةمجرت درون نا ديفملا نم انيأر .٥١٣١.٤/٥٩٩١ط نانبل
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 ةيمالسرللا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 .لحتلاو ءاوهألا لها تالاقم ةعلاطمل ىلاعت هللا ينققو املف » : لحتلاو للملا هباتك

 عمجا نا تدرا .اهدراوشو اهسناوا صانتقاو .اهدراومو اهرداصم ىلع فوقولاو

 نمل ةربع .نولحتنملا هلحتناو نونتّيدتملا هب نّيدتام عيمج يوحي رصتخم ة كلذ

 ".« ربتعا نمل اراصبتساو عرصبتسا

 دعب الا هجهنمو هباتك عوضوم ددحي مل هذه ةّيجهنملا هتمدقم خ لجلاف

 هتيعوسومب هنم ايعو .اهب هماملا ىدمو اهعوتتو هعجارمو هرداصم ةعس نيب نأ

 قرفلا ةاشن لماوعب همامتها ىدم نع لءاستن نأ ذئنيح انل نكميف .نفلا اذه

 اذه نم لوالا بابلا اهل صّصخ يتلا قرفلا كلت . اهباقلاو اهتيمستو ةيمالسإلا

 ةيعوضوملاب همازتلا ىدم نع لءاستن نأ انل امك .ىلوألا ةتسلا هلوصف 2 باتكلا

 ىلع يطرشو » : هلوقب باتكلا نم ةيناثلا ةمدقملا ة هسفن ىلع اهطرتشا يتلا
 .مهل بصعت ريغ نم .مهبتك خ هتدجو ام ىلع ةقرف لك بهذم دروأ نأ يسفن
 دنع "«...هلطاب نم هقح نيعاو .هدساف نم هحيحص نيبأ نأ نود .مهيلع رسك الو

 .لوالا لؤاستلا ي نيتحورطملا نيتّيضقلاب همامتها

 ذ تءاج امك قرفلا ةّيضق خ رظتلاب ةباجإلا هذهل ىون نأ انه نسحي و
 .فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نارقلا

 قرفلا ةّيضقو ميركلا نآرقلا -ا

 ىلإ قرفلا نع ثيدحلا ءانثأ لحتلاو للملا باتك ي يناتسرهشلا ضرعتي
 ءاملع عيمج قلطنم يه صوصتلا هذه َنأ ملعلا عم .ةميركلا تايالا نم ديدع

 .قرفلا نع ميركلا نارقلا 2 ءاج ام 2 لماتن نا نسحي كلذلف .مالكلا

 ٢٣ :للملا ١٧/١.

 ٤ من َ ١/,٢٢.
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 :ناونعب تءاج .لحتلاو للملا باتك نم ةثلاتلا ةمدقملا يناتسرهشلا ربتعي

 عجرت ةقيلخلا 2 ةهبش لؤأ نأ .« اهباعشناو ةقيلخلا ز تعقو ةهبش لوأ نايب »

 ربتعيف اعّسوم اليلحت ةّيضقلا للحيو . حالسلا هيلع مدا نم نيعللا سيلبا فقوم ىلا

 دو مدا ىلع رّبكتلا خ سيلبإ ةقيرط نم اههبش نم ديدع خ تقلطنا قرفلا لك نأ

 .هل دوجسلا نع ضارعالا

 تاهجو ىدحإ يمه امنإو .قرفلا ةّيضقل ريسفتلا اذه دنع فقن نأ ديرن الو

 سيلبا عم مالسلا هيلع مدآ ةصق تدرو دقو .اهنع لففن لأ يفبني يناتسرهشلا رظن

 .١ميركلا نارقلا ذ ةديدع نطاوم خ نيعللا

 ةّيضق جلاعت يتلا ةينارقلا تايالا دنع ةحارص يناتسرهشلا فقي مل ناو :

 فقن نأ انببحأ كلذل "هباتك نم نطاوملا نم ديدع خ اهرثأ سملن اننإف قارتنالا

 جالعلا ةقيرطل اهضرعو قارتنالا ئواسمب اهديدنت ىدم نيبتنل تايالا هذه دنع

 .ةملسملا ةمألا ةايح قفأ ذ قارتفالا حمالم ودبت امدنع

 .تارم ةّدع هيف تدرو .ق .ر .ف. ةدام نأ سملي زيزعلا باتكلا لماتملاو

 :7 إةمتي نأ نكمي اهنم انمهي ام نا الا ةددعتم غيص ةيو

 و : ىلاعت لوقي :قرق ىلا اوعزوت نيذلا ةقباسلا ممالاب ءادتق ةالا نع يهنلا - ١

 م م ّ ر . / ۔© و ۔م ه ى م و و م

 7 كئلو او ت انيب ا مهءع اج ام دعب نم اوقلتخ او اوقَرَمَت نين ذلاك اونوكت

 نينتا َقَرَمَت اَمَو » : اضيأ ىلاعت لوقيو ١٠٥( نارمع لآ )٢ .4ًميظَع ٌباَدَع
 ٥ ن .م:ا٢٢/١۔٢٨

 .يبرعلا باتكلا راد .يقابلا دبع داؤف دمحم ةيبرعلا ىلإ اهلقن .ميركلا ن نآرقلا تايآ ليصقت : ارال لوي . ٦
 .٨٦٤-٦٦٤ص.٩٦٩١ ترريب

 ةهبش لوأ نايب يف : ةثلاَلا ةمدقملا ١٢-٠٢ص ةيمالسإلا قرقلا دادعت هيلع ىنبي نوناق نييعت يف لاثم ا٧
 .٢٢-۔٨٢ص ةيمالسإلا ةلملا يف تعقو ةهبش لوأ نايييف: ةعبارلا ةمدقملا .٨٢-٢٢ص .ةقيلخلا يف تعقو

 ٨ .ميركلا ن نارقلا ظافلال سرهقملا مجعملا : يقابلا دبع داؤف دمحم .
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 هللا او ُدْبَعَيل ! اورم ااَمَو (٤)َةَنِتَبنا ْمُهَتَعءاَج ام دْعَب نم ث إ ب اتكل ا اوتوأ

 نيد َكلَدَو ة اعرد ااوتْؤُيَو ةادصلا اوميقيَو َءاَضَنُح نيلا ُهَت نيصلخم

 ٤-٥(. ةنيبلا )٦٩٨ «“ةَمّيَقنا

 ممالل عقو امب مهركذيو قارتقالا نع نينمؤملا ىهني ذئنيح ميركلا نارقلاف

 يحولا مهيلع لّرتتو تانيبلا مهتءاج نيذلا باتكلا لها نم ةصاخو ةقباسلا

 مه دعوتي ىل اعت هلل او : مهلمش قرتفق او ‘ مهتملك تفقلتخ او : مهقص عدصت كللذ عمو

 .باذعلا دشاب

 لاق : اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نم سيل ماللا هيلع دمحم لوسلا ٢

 مهرما امإ ١ ءيش 2 ۔ مهنم تسل اَعَيش اوت اكو مهنيد اوقَرَق نين نث ١ نا ا : ىلاعت

 ١٥٩(. ماعنالا )٦ «َنوُلَعْفَب اوناك اًمب مهتي مش هلا ىلا

 نيملسملا قارتفا بابسأ نيبتل ةيألا هنه نم قلطنت ريسفتلا بتك َلج نا

 ءاول تحت ةمالا دحو يذلا كاذ مالسلا هيلع لوسرلا ةريس نع مهدعبب مهرمذتلو

 مث .م السل ١ هيلع لوسرل ا كلسم نع ني ديعب نونوكي مهفا ارتفاب ى مهد ا ذ ا . م السال ١

 ."باسحلا قدأ قارتفالا اذه ىلع مهبساحم هللا نأب نآرقلا مهدمتوتي

 لبحب اوُمصتُغاَو 9 :ىلاعت لوقي : نيتملا هللا لبحب ماصتعالا ىلإ وعدي نارقلا ٣-

 مكبو َنْيَب تنأ ءادعأ متنك ذا !مُكْنَلَع ك هللا ةَمْعن اوركذاَو اوقَرَضَت الو اًميمَج هللا

 كلدك اهنم ْمكَدَقْنأَف رائلا نم ةَرْفُ امش ىلَع ْمُتْنُكَو اًناَوُخا ! همغن ْمتْحَبضاف

 .(٢٠١نارمع لا آ٢)4نوُدَتَهَت ت ْمُكَلَحَت هتايا ْمُكَن هللا سبي

 ٩ .ةرهاقلا .رانملا راد .رانملا ريسقت : اضر ديشرو هدبع دمحم .ر ١٢٧١١ /٢ ١٥. ج٨ / ص٢١٣٢-۔٢٢٢.۔
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 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 لمش قرفت تداكو مالسلا هيلع لوسلا نمز ةّيسنجلاو ةّيلبقلا ةيبصعلا تريثأ
 كسمتلا ةرورضب نيملسملا ركذت ةيآلا هذه تلزنتف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 ىلع مالسإلا ةمعنب ةركذم ةقرفتلا نع تهنو .ميركلا نآرقلا وهو هللا لبحب

 الو .نيرثانتم اتاتشأ اوناك نأ دعب ةمأ مالسإلا مهرّيص نيذلا نيملسملا ءالؤه

 نع مث .جرزخلاو سوالا نيب مالسلا هيلع لوسلا فيلات نع انه لفغن نأ يغبني

 نورثؤي اوراصو نيملسملا تص دحتا نأ ىلإ .راصنالاو نيرجاهملا نيب هتاخاؤم

 .ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع

 اًميمَتْسُم يطاَرص اَدَم نأو » : هلالج َلج لوقي : لبسلا عابتا نع يهنلا ٤

 ْمُكْلَعَ هب ْمُكاًصَو مكلذ هليبس نَع مكب قرفتف َلْبُسلا اوُعبتَ الو ُهوُعِبَتاَق
 م و ىم

 «نوقتت )٦ ماعنالا ١٥٢(.

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طخ :لاق )٢٦ / ٦٥٢( دوعسم نب هللا دبع نع
 كلذ نيمي نع اطوطخ طخ مث .» اميقتسم هللا ليبس اذه » : لاق مث اطخ هديب

 هيلإ وعدي ناطيش هيلعو آلإ ليبس اهنم سيل لبسلا هذهو » : لاق مث هلامش نعو
 .ةيآلا هذه أرق مث ه

 و م م رم و م م م

 اوُمَزاَنَت الو هنوُسَرَو ل اوُعيط 5 : ىلاعت لوقي : لشفلا ثروي عز انتلا ٥

 ناو ۔(٦٤ لافنألاه )ه نيرباصلا م هللا نإ اوربصاو ْمَكُخير َبَهْذَتَو اوُلَشْفَتَك

 .ملسلا لاوحال اضيأ حلصت اهناف برحلا لاوحا نع ةثدحتم ةيآلا هذه تءاج

 عدصتلا الا قرفتلا نع جتني الو .ةقرفلا ثروي هعون ناك امهم عازتلا نأ كاذ

 .نهولاو

 ٠ ن.م:١٩٤/٨-٢٠٠. ةمدقم : يمرادلا :«ليبسلا اذهو» ثيدح ٢٢. :لبنح نبا دمحأ ١. ٢٥. ٤٦٥.
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 ةيمالسلا ةرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 هنه ناو { : ىلاعت .لوقي : هللا بزح لا ا حلفي الو بازحا ىلا سالا قارتقا-٦

 امب بزح لك ارب ْمُهَنْنَب ْمُهَرْمَأ اوُعَطَمَتَق ينوقتاف ْمكْبَر اتاو ةدح حاو ةما ْمُكَتُما

 مه ناطْيشل ابزح نا الآ » : ىلاعت لوقيو .(٢٠-٢٥نونمؤملا )٢٢ «؛َنوُحرف ْمهنَدن

 «َنوئحلفلاْمُه هللا بزح نإ لأ » : اضيأ لوقيو .( ١٩ ةلداجملا ٩ ٨) َنوُرساَخلا

 بزحتلا نع ىهني ميركلا نآرقلا نأ صوصتلا هذه نم حضاو ٢٢(. ةلداجملا ٥ه)

 هلل بّرحتلاو داحتالا ىلإ وعديو غلالضو عدبو غيز نم هب لصتي ام لكو ناطيشلل

 .ةمالا ةملك ديحوت ىلإ ةحيرص ةوعد اذه خو .نيرادلا ذ حالفلا دارأ نمل ىلاعت

 :ةقرفتلا عاونأ لك بانتجا ىلع حاحلإو
 ةَمئاَط تُدَو » : لئاق نم زع لوقي : نيملسملا لالضإ ىلع باتكلا لهأ صرح ٧-
 « نورعشي اَمَو ْمُهَسْضنأ ال ! َنوَُلضُي اَمَو ْمُكَنوَُلضُي ؤَل ب باتكل الم ١ نم

 ربكأ نم ذا .ةميركلا ةيالا هذه قادصم ايخيرات ملعن انناو ٦٩( ٥ نارمع ل ا )٢

 حلت قرفلا بتكو .نيملسملا نيب ةقرفتلا سرغ ىلع لمعلا باتكلا لهأ سئاسد

 ريسكت ىلإ يمرت تادقتعم ةعاشإ 2 ٦٦٠/٤٠( وحن) أبس نب هللا ديع رود ىلع

 .نيملسمل ا ةدحو

 نم ناَتَمئاط ن !و » : ىلاعت لوقي : قارتفالا روذب روهظ دنع حرتقملا جالعلا ٨-

 يتن ١ اونتاَمَف ىرخألا ىلَع اًمهاَدحإ تخب هَب ناف امهنيب اوُخلصاَق د اولَتَتَقا ١ نينمؤملا

 اوطسقأ او ل َحْل اب اَمْهَنْنَب اوُخلص اف ءاف نإ اف هلل ١ رم ١ ىتإ ١ َءيفت ىح يفق

 هللا اومَتاَو 7 ا نب اوُحلص اف ةوخا نونمؤم منا َنيطسمث ا بحي هللا نا

 ١-١٠(. تارجحلا٩٤ ) « َنوُمَحزَت مكلعل
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 اوعزانت نيملسملا نأ نيبتي قرفلا بتكو خيراتلا بتكو ريسفتلا بتك لمأتملا ّنإ
 تلظو . )٦٥٧/٢٧( نيقص ةكرعم خ ةّصاخ اريبك اعزانت ينآرقلا صتلا اذه

 هيف بلغ يذلا عزانتلا مكلذ نمو .ةيغابلا يه ىرخالا ةئفلا نأ ربتعت ةئف َلك

 هذه تناك نأ دعب قارتفالا روذب تقثبنا ةديدع بابسال مهرمأ ىلع نوملسملا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب ةكسمتم ةكسامتم ةدحاو ةمالا

 . ملسو

 : قارتفالا ةّيضقو فيرشلا ثيدحلا

 : يلي ام ملاعلا لهأ ميسقت ذ هوقبس نم قرط نيب نأ دعب يناتسرهشلا لوقي
 .مولعم ددع خ مهتالاقم طبضنت تسيل ءاوهألا لهاف .اقرف مهنم َلك قرتفيو»

 سوجملا تقرتفاف .اهيف دراولا ربخلا مكحب مهبهاذم ترصحنا دق تانايدلا لهأو

 نيتنثا ىلع ىراصتلاو ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلاو .ةقرف نيعبس ىلع

 قرفلا نم ادبأ ةيجانلاو .ةقرف نيعبسو ثالث ىلع نوملسملاو .ةقرف نيعبسو

 ناتيضق نوكي نأ زوجي الو .ةدحاو ي نيتلباقتملا نيتّيضقلا نم قحلا ذإ .ةدحاو

 نوكيف "بذكلاو قدصلا امستقت نأ الإ لباقتلا عئارش ىلع نيتلباقتم ناتضقانتم

 نّيداَضتملا نيَمصاختملا ىلع مكحلا لاحملا نمو .ىرخالا نود امهادحا قحلا

 .ناقداص ناقحم امهنأب تالوقعملا لوصا

 نوكي نأ بجي لئاسملا عيمج قحلاف .ادحاو ةيلقع ةلأسم َلك قحلا ناك ا ذإو

 :لجو زع هلوق 2 ليزنتلا ربخأ هنعو عمسلاب اذه انفرع امناو ٥. دحاو ةقرف عم
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 ةيمالسرلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 و ه إ > ع ۔ه٠ه۔ ۔ ه. ء

 يبنلا ربخاو ١٨١(. فارعألا )) 4َنوثدُعَي هبو قَحناب َنوُدهَي ةما اَنْمَلَح ْنُممَو»

 اهنم ةيجاتلا .ةقرف نيعبسو ثالت ىلع يتّما قرتفتس » : مالسلاو ةالّصلا هيلع

 .«ةعامجلاو ةنسلا لها ه : لاق « ٩ ةيج اتلا نمو » : ليق ۔« ىكله نوقايلاو .ةدحاو

 ۔«يب احصاو هيلع انأ ام » : لاق » ؟ ةعامجل او ةنسل ١ امو « : ليق

 ىلإ قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .« ةمايقلا موي

 . ؛ ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال » : مالسلا هيلع لاقو

 .نيتقيقح ررقيل ةمالا قارتفا نع ثيدحلا اذه نم قلطني ذئنيح يناتسرهشلاف

 امهتيناث .ةيدقعلا اياضقلا ذ ةدحاو ةقرف عم الا نوكي ال قحلا نأ امهالوأ

 اهطبض ىلع صرح دقو ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ تقرتفا ةّيمالسإلا ةمالا نأ

 .هباتك ذ اهئاصحإو
 ثيدحلا اذه نم قالطنالا ىلع قرفلا بتك َلج تقفتا نإو .هنأ ظحالملاو

 تاعوضوملاو كاردتسالاو ثيدحلا بتكل نإف .هتالاقم ذ يرعشألا ءانثتساب

 . اهمهأ ركذب يفتكن هنم فقاوم

 يئاسنلاو )٨٧٥/٢٦١( ملسمو )٨٧٠/٢٥٦( يراخبلاو )٧١٦/١٧٩( كلام اما

 .ثيدحلا اذه اوجرخي ملف )٩١٦/٢٠٢(

 نب رمع لاقم ىلع ادامتعا ثحبلا يف ةرشابم هجيرخت عقو قارتفالا ثيدح ١٩/١-٢٠. للملا : يناتسرهسلا ١
 .ىدامح

 ملسم ٢٩. ديحوت ٢٨، بقانم ١. .ماصتعا : يراخبلا : لازي ال ةغيصب سرهفملا مجعم يف ءاج «لازت ال» ثيدح -

 نبا ٧.٥١. نتف :يذمرتلا ١. نتق ٤. داهج :دواد وبا ١٧٠0. ١٧١. ١٧٣. ٧٥ ١. ١٧٧. .ةراما ٤٧ ٢. ناميإ :

 ٤. ١٠٤. ٥. ٢٥. ٢٦٩. ٢٧٨. ٢٧٩. : لبنح نب دمحا ٢٨. داهج :يمرادلإ ٩. نتف ٠١ ةمدقم :ةجام

 ٨. نتف : ةجام نبا يف ناب ادكؤم ءاج «عمتجتال »ه ثيدح -
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 )٨٨٩٧/٢٨٢( هجام نباو )٨٨٩٢/٢٧٩( يذمرتلاو )٨٨٩١/٢٧٧١( دواد وبا امنيب -

 .هتابثا ىلع اوقفتا دقف

 ىلع كردتسملا هباتك خ هتبثأ دق )١٠١٧/٤٠٥( يروباسينلا مكاحلا نأ امك -

 ١ نبحيحصل .

 ىور نا دعب : يلي امك هتبثا دق )١٢٠١/٥٥٧( يلبنحلا يزوجلا نبا نأ امك -

 وا نبعبس ىلع يتم ١ قرتفت » : يهو اهل لصا ال نا نيب ةصاخ ةياور ثيدحلا

 نم : هللا لوسر اي : اولاق .ةدحاو ةقرف الا ةنجلا ذ مهلك ةقرف نيعبسو ىدحإ

 هللا لوسر نع هاور دق ... ىلب » : فيضي مث « ةّيردقلاو ةقدانزلا »ه : لاق ؟مه

 يهو ةنجلا 2 ةدحاو : هيق اولاق. . ٥ صاقو يبا نب دعسو بلاط يبا نب يلع

 ٢٧٦/١. ىربكلا تاعوضوملا باتك » ةعامجلا

 .اهنم اسمخ ركذن نا انه ديفملا نم ىرنو

 قرتفت و ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تقرفت «: ةريره يبا نع ...هجام نبا ١-

 .«ةقرق نيعبس و ثالث ىلع يتما

 نيتنتا ىلع تقرتقا دق ليئارسإ ينب نا «: كلام نب سنا نع ...لبنح نب دمحا ٢-

 .« ةقرف الا رانلا اهلك .اهلثم نوقرتفت متناو .ةقرف نيعبس و

 .ةقرق نبيعيسو ىدحا ىلع دوهيلا تقرتخا ه : كلام نب فوع نع .. .هجام نبا ٣-

 نيعبسو نيتنتا ىلع ىراصتلا تقرتفاو .راتلا ذ نوعبسو ةنجلا ي ةدحاوف

 هديب دمحم سفن يذلاو .ةنجلا ي ةدحاوو راتلا ي نوعبسو ىدحاف .ةقرف

 : نوعبسو ناتنثاو ةنجلا خ ةدحاو .ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتما نقرتفتل

 ١ لوسر اي ليق .ر انل ١ ةع امجل ا » : ل اق ؟ مه نم هلل «.
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 اوقرتفا نيباتكلا لها نا»: نايفس يبا نب ةيواعم نع ...دواد وبأو لبثح نب دمحا ٤

 ةلم نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمالا هنه نإو . ةلم نيعبسو نيتنتا ىلع مهنيد

 نم جرخيس هنإو .ةعامجلا يهو ةدحاو آلا راتلا ذ اهلك ءاوهألا لهأ - ينعي

 هنم ىقبي ال .هبحاصب بلكلا ىراجتي امك ءاوهألا كلت مهب يراجت ماوقأ يتمأ

 .ههلخد الا لصفم الو قرع

 ليئارسإ ينب ىلع ىتأ ام يتمأ ىلع يتايس «:ورمع نب هلا دبع نع ...يذمرتلا -ه

 نم يتّمأ خ ناكل ةينالع ةمأ ىتأ نم مهنم ناك نم ىتح .لعتلاب لعتلا وذح

 يتمأ تقرفت و ةلم نيعبس و نيتنثا ىلع تقرفت ليئارسإ ينب نإو ،كلذ عنصي

 لوسر اي يه نم «:لاق .ةدحاو ةنم آلا راتلا ذ مهلك .ةلم نيعبس و ثالث ىلع

 .«يباحصأ و هيلع انأ ام «:لاق » ؟هللا

 دمحأ نأو تاياورلا لك جارخإ ىلع قفتت مل ثيدحلا بتك نأ ةصالخلاو

 .ةروكذملا تاياورلا نم ددع ربكأ جارخإب رثاتسا دق لبنح نبا

 : فانصأ ثالث ىلإ اهفتصن نأ نكمي تاياورلا هذهو

 .طقف مقرلا ركذب تفتكا اهنأل : دياحملا فنصلا نم ١-

 ددحت نأ نود ةيجاتلا ةقرفلا ءانثتساب تفتكا اهنأل : ينثتسملا فنصلا نم ٢-

 .اهتيوه

 .ةيجاتلا ةقرفلا ةيوه ىلع ّصتت اهنأل :زاحنملا فنصلا -هو ٤,٣



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 .صيحمت نسحا ةيضقلا هذه صخ[حم دق "يدامح نب رمع نأ ةقيقحلاو

 .هتمرب لمعلا اذه لقتن نأ انل سيلو .تاياوزلا فلتخم ناش هيلإ لصواموهدكاذو

 يمري يتلا ضارغ الل انليلحتو «: يهو جئاتن نم هيلا لصو ام طبضب يفتكن امناو

 طاقن ثالث انل لجسي هارن .ةزاحنملا ةياورلا يأ لمكالا هتياور ي ثيدحلا اذه اهيلا

 ةقرفلا» .ةدحاو آلا راتلا غ قرفلا هذه َلك .ةدوجوملا قرفلا ةرثك : يه ةّيسيئر

 نم قرفلا ددهيو قارتقالا براحي ثيدح نذإ وهف .« ةعامجلا » : يه ةيجانلا

 .ىرخأ ةيحان نم ةاجنلا ليبسوه كلذ نل« ةعامجلاب ه كسمتلا ىلإ وعديو .ةيحان
 ةتسلا لهأ » مسا مهسفنأ ىلع نوقلطي نيذلا كئالوأ عقاولا ي دجمي ثيدح وهف

 ...قرفلا فلتخم نيب امئاق ناك ريبك عارص ةلاح انل سكعيو « ةعامجلاو

 اهددع دادزا دق عارصلا اذه نع ةربعملا درلا بتك نأ ...ظحالن نحنف

 ىلع برغملاو قرشملا كلذ لمش دقو .اّيداليم ٩/اّيرجه ثلاثلا نرقلا رجف ذنم
 داهشتسالا اهنيب نم ةفلتخم ةحلسأ لمعتست ةعراصتملا قرفلا تناك دقو .ءاوسلا

 كلذل .ثيدحلا دقن ةكرح ترهظو عضولا ةكرح ترهدزاف اهئارا ةدضاعمل ثيدحلاب

 .ىرخألا قرفلا ةهجاومل قرفلا ىدحإ هتعضو دق ثيدحلا اذه نإ لوقلا نكمي

 ةقرف نهذلا ىلإ ردابتت يتلا ءامسألا لوأ نإف .ةقرفلا هذه ةيوه نع امأ

 ىلع ديكأت نم ثيدحلا اذه تاياور ضعب خ .هدجن امل .ةعامجلاو ةتسلا لهأ
 ...ةعامجلاب كسمتلا

 تعقو يتلا لماوعلا ىلإ ارظنو ٠كلذل » : لوقي ليلحتلاو تالؤاستلا دعب مث

 .رصاعم ٧ىلوالا سنوت ةعماج .ةيونم بادآلا ةيلكب خيراتلا مسقب ذاتسأ يدمح نب رمع ٢
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 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 يه ةزاحنملا ةياوزلا نأ يأ .لوبقلا ىلإ برقأ يناتلا لامتحالا ناف .اهيلإ ةراشإلا

 نم .«ةعامجلاو ةنسلا لهأ » نيب امئاق ناك يذلا عارصلا مضخ الوأ ترهظ يتلا

 تالواحم تناك ىرخألا تاياورلا نأو .ىرخأ ةيحان نم اهل ةيداعملا قرفلاو .ةيحان

 ...ةزاحنملا ةياورلل ةّيميطحت

 يا .عارصلاب زاتمت ةّيركف ةّيعضو ديلو وه يذلا ثيدحلا اذه نإف اريخاو

 براحيل ىتأ وهف .هزرفأ يذلا عقاولا براحيل ةقيقحلا ىتأ 6طاشتلاو ةّيكرحلاب

 ثيدحلا اذه ناك كلذل .روطتلا نكمي ال امهنودب نيذلا قلخلاو عونتلا يأ .قرفتلا

 نم ةيادب عقو ام لعفلاب وهو هباحصأ راصتنا ةروص خ ةريبك ةروطخ ىلع يوطني
 ام ةبراحم تّدتشاف .« ينسلا راصتنالا هب يمس ام بقع ١١٠/سماخلا نرقلا

 ال يذلا يركفلا دومجلا نم عون رقتساو "ه ديدجتلا » ةبراحم يا .« عدبلا »ب ىمسي

 نم ناك ثيدحلا اذه ّنإ لوقلا نكميو .٢١/سداّسلا نرقلا نم ةيادب هراكنإ نكمي
 .ةّيلقعلا كلت راشتنا ذ تمهاس يتلا لاوقألاو ثيداحالا ةلمج

 هتميق نم ةتبلا صقني ال عضولاب هيلع انمكحو .ادج ماه ثيدحلا اذهف
 بناوجلا نمبناج تحن تمهاس يتلا ثيداحألا كلت نم هرابتعا نكميهتأل .ةيخيراتلا

 نيمتهملا لك - ثيدحلا ءاملع بناج ىلإ - مهي وهف كلذل :يمالسإلا ملاعلل ةيلقعلا

 اذإ رضاحلا انرصع خ رود نم هبعلي دق امل ماه ثيدحلا اذه نأ امك .تايلقعلا خيراتب

 كو ."فصلا نع جورخلا » مدع :«ةعامجلا » نوري نيذلا فرط نم هلالغتسا عقو

 «٢' مهراكفأ عم ضراعتتو«رارقتسالا » ددهت يتلا تاهاجتالا لك :« ةكلاملا قرفلا»

 ةيسنوتلا تاساكلا .«!ةقرق نيعبسو عضي ىلا ةمالا قارتقا» ثيدح لوح لاقم : يدامح ن نب رمع ٣

 نع ثيدحلا ناش يف عشسوتن نأ ديفملا نم انيأر ٢٨٩٧-٢٣٥٧. ص ١١٥-١١٦. ددع ١٩٨١. ةنس

 .ثيدحلا اذه نم بولطملا ضرفلا يفوتسي انيأر يف هنال لاقملا اذه ىلع دامتعالاب قارتفالا

 .انثحبل مهمل ا سابتقا عم .س ءهيلع ةلاح ال ا درجمب انيقتكا كلذلو

2 

 



 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ةمالا ناق هريغو ثيدحلا انه نم فقاوملا تعونت امهم لوقن اذه دعبو

 تفلأت اذإ الإ اهتوبك نم ضومهتلا ىلإ اهل ليبس الو 6ىفكو قرف ىلإ تقرتفا

 .تنواعتو

 ةيضاقتلاو ةّيلوصألاو ةيسايسلا لماوعلا ىلإ يتان ةئطوتلا هذه دعبو

 لحلاو للملا باتك نم دافتست امك ةيمالسإلا قرفلا ةأشنل ةّيلاملاو ةيعامتجالاو
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 ةيمالسرإيا قرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 :ةيسايسلا لماوعلا ١-

 : ةمامالا ةّيضق (ا

 هللا ىلص لوسرلا) هدعب تافالتخالا تمسقناو » : يناتسرهشلا لوقي

 يناتسرهشلا نأ سملن . « ةمامإلا ذ فالتخالا امهدحأ نيمسق ىلإ ( ملسو هيلع

 .المعوالوق ةمالا قيرفت هرثأ ثيح نم ةمامإلا ا فالتخالا ةيمهاب مات يعو ىلع

 : كلذ خ حيرص يناتسرهشلا صنو 6فيشسلا دح ىلإ لدجلا نم عارصلا لوحت ذإ
 ةدعاق ىلع مالسإلا غ فيس لس ام ذإ .ةمامإلا فالخ ةمألا نيب فالخ مظعأو »

 اهيف عبتن ةيسايسلا لماوعلا هذهو . « نامز َلك خي ةمامإلا ىلع َلس ام لثم ةينيد

 .نيتلحرم

 ١- دعب اميق هل قرفلا هيجوتو ةفيقسلا ثدح :

 لوسززلاةافودعب "سماخلا فالخلا ةفيقسلا ثدح ام يناتسرهشلا ربتعي |

 ةتلف هربتعا هنا الا ا ةريبك لخدت نود ثدحلا اذه عت 5اقو ىور دقو ٨ ملسو هيلع هأر ١ ىلص

 هللا ىتقو ةتلف تناك )٦٢٥/١٢٣( ركب يبا ةعيب نأ الا ه : لاق ثيح رركتت نأ نكمي ال

 ينب نم ةعامج ىوس» : هلوقب ةعيبلا نع اوعنتما ا نيذلا رك ذ هنا امك . اهرش نينمؤملا

 هتمز المو هنف دو هزيهجت نم ملسو هيلع هلل ١ ىلص يبنل ا هرم ١ امب الوغشم ن ن اك ههجو هل ١

 . ٦ ةعفادم الو ةعز انم ريغ نم هربق

 .٦٣ر/١ .للملا : يناتسرهشلا ٠٤
 ١ / ٢١. .من ٥ ١

 ذ فالخلا اذه لبق يناتسرهشلا اهرك يتلا ةعبرالا تابقالخلا اما ٦
 .رضتحي وهو اساطرقو : مالسلا هيلع لوسرلا ٢ راط امدنع ةباحضلا عزانت : لؤآلا فالخلا
 .هيف فالتخالاو ةماسأ شيج زيهجت : يناثلا فالخلا -

 .مالسلا هيلع هتوم يف : ثلاقلا فالخلا

 ٧ ن.م:٢١/١.



 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا ثلإ ليبسلا

 ايعوضوم اثدح هربتعن اننإف ثدحلا اذه خ يناتسرهشلا لخدتي مل ناو

 نم راد ام لالخ نم سملنو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسلا ةافو رثإ عقاولا هبجوتسي

 .ةيوفعلاو ةّيئاقلتلاب راوحلا زاتما لب .هتّيبم تايفلخ لمحت نكت مل فقاوملا نا راوح

 تلغتسا تاداهتجالا هذه َنأ الا .كاذنآ نيرضاحلا ةباحّصلا تاداهتجا هيف تزربو

 ام اريثك تاهاجتالا نم ديدعل اروذب تناكف .يفبني امم رثكأ تمّحخضو .دعب اميف

 مل نيرجاهملاو راصنالاب ةيمستلا نأ مهملاو .ىلوألا اهتهجو نع فقاوملاب تلوحت

 امات ارارقتسا رقتسا عضولا نأ ملعلا عم .دعب اميف قرفلا ةيمست خ رثأ اهل نكي

 .رمعو ركب يبا نمز

 نيرظنملا دنع مامإلا ةيلوت هوجو نم دحاو ةصاخ ةفيقسلا رثأ يلجت دقو

 :يه هوجولا هذهو ةعيبلا وهو الأ ةمامالل

 .ىروشلا نم برض يهو ركب يبال ةعيبلا ١(

 .ةثارولا ءافتنا ىلع حاحلإلا عم رمعل ركب يبأ نم دهعلا ةيالو ٢(

 .هتافو دنع ) )٤/٢٢ ٦٤ رمع رمأ امك دقعلاو لحلا لها نبي ىروشلا ٣)

 ٢- ةنتفلا نع قارتفالا ضخمت :

 نامثع دهع نم ريخألا فصتلا ذ عاضوالا يعادتب يناتسرهشلا ركذي

 .مالسلا هيلع لوسلا ةافو دعب عساتلا فالخلا هربتعا اميف )٦٢٢-٧٤٢/٢٥-٦٥٦(

 دوجو مغر ىبرقلا يوذ بيرقت نأش خ نامثع ىلع سانلا هباع ام ىلع ةّصاخ خليو

 اهنكل ةّيعرش يلع ةعيب ناب رشاعلا فالخلا ذ ركذي امك .مهنم افكأ وه نم
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ةكرحب فرع ام [ مث ) ٦٥٧٦ ( لمجلا ةكرعمب يمس ام اهنع قثينا ام ناعرس

 .اهلوصأ اهل ةقرفل ارثأ قبت بت مل اهنكل ،نييريبزلا

 ةقلاخمو )٦٥٧/٢٧(. نيقص برحو .ةيواعم نيبو هنيب فالخلا » : لوقي مث

 ىسوم ابا )٦٦٤/٤٢( صاعلا نب ورمع ةرداغمو .ميكحتلا ىلع هلمحو .جراوخلا

 .'؛ روهشم هتافو تقو ىلإ فالخلا ءاقبو )٦٦٥/٤٤(. يرعشألا

 حضتا و سأكلا تضافأ يتلا ةرطقلا تناك نيّمص ةكرعم نأ نذا حضاو ٠

 :تاهاجتا ةثالث ىلإ ةمالا عزوت اهدعب

 )٢٥-٦٥٦/٤٠-٦٦١(. يلع ةعامج -

 )٤٠-٦٦١/٦٠-٦١٨٠(. ةيواعم ةعامج -

 يبسارلا بهو نب هللا دبع تعياب ٠كاذ عم الو اذه عم ال ةعامج -

 .جراوخلاب يناتسرهشلا اهبقل ةديدع تايمستب دعب اميف تفرع )٦٥٨/٢٨("

 : نبمسق ىلا ) يلع ( ٥دعي ت اف التخال ١ تمسسقن او « : ين اتسرهشل ١ لوقي مث

 : نيهجو ىلع ةمامالا 2 فالتخالاو ...ةمامإلا غ فالتخالا امهدحا

 .رايتخالاو قافتالاب تبثت ةمامإلا ناب لوقلا : امهدحأ

 .نييعتلاو صتلاب تبثت ةمامإلا نأب لوقلا : يناتلاو

 : رايتخالاو قافتالاب تبثت ةمامالا نإ لاق نمق

 ١٨ م .ن :٢٢/١.

.١٩ : : ٢٥/١ 

 ٠ ص : يلي ام رظنا :٧٦
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 .ةمالا نم ةربتعم ةعامج وأ ةمالا هيلع تقفتا نم لك ةماماب لاق

 .اقلطم امإ -

 .موق بهذم ىلع اّيشرق نوكي نا امإو -

 .موق بهذم ىلع اّيمشاه نوكي نا طرشبو -

 .يتأيس امك ىرخأ طئارش ىلإ -

 ناورم ةفالخب مهدعب نم هدالوأو ةيواعم ةمامإب لاق .لوالاب لاق نمو

 .هدالواو ( ٦٨٥٦٥)

 ىلع ىقبي نا طرشب مهنم دحاو ىلع نامز لك 2 اوعمتجا جراوخلاو

 .هوعلخو هولذخ آلاو .مهتالماعم خ لدعلا ننس ىلع يرجيو .مهداقتعا ىضتقم

 . "هولتق امبرو

 رارقتسا دعب ةمالا ماسقنا عقاو سكعي يناتسرهشلا ليلحت نأ ظحالملاو

 . نيقص ةكرعم لعي عاضوالا

 ةعامج وأ ةمألا هيلع تقفتا نم َلكل تبثت ةمامإلا نأ تار يتلا ةعامجلا

 : نيرطش ىلا ترطشنا ةمالا نم ةربتعم

 اوفرع نم فقوم اذهو اقلطم نوكي رايتخالا اذه نأ ىري : لوألا رطشلا

 ةعامجب نيح لبق مهانيمس نيذلا مهو ناورهنلا لها وأ ءارورح لهأ وأ ةمكحملاب

 ىلع نيملسملا نيب ىروش ةمامالا نأ ءالؤه ربتعا ذا يبسارلا بهو نب هلا دبع

 ٢١ ن.م:٢٦/١.
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 لتقي امبرو علخي لدعلا نع ّيلخت نإف هسنج ناك امهم الداع مامإلا نوكي نأ طرش

 نوؤّربتي مهنإف جراوخلا بقل سانلا مهيلع قلطأ نإو .ةيضابالا تيقب ءالؤه نمو

 .هنم

 قافتا اوديق نيذلا مهو .دابعلاو دالبلا داس يذلا وهو : يتاثلا رطشلا

 هاجتالا يأ ةيواعم ةعامج فقوملا اذه لتم دقو .ةيشرقلا وهو رخآ طرشب ةمالا

 ىتبت دقو ةيما ينب نم ناورم ينب عرق ىلإ طرشلا لوحت مث ةيادبلا يومالا

 ىلإ ءالؤه دنتسا دقو ةّيشرقلا ىلإ ةّيمشاهلا اوفاضأ يذلا سابعلا ونب فقوملا اذه

 . "«شيرق خ ةمئألا » : ثيدحلا

 كلم ىلإ ةفالخلا يومالا رايتلا اذه ليوحت نع تكسي يناتسرهشلاو

 .ةمدقملا ة )١٤٠٦/٨٠٨( نودلخ نبا ةرابع بسح يثارو ضوضع

 ةلزتعملا نيب ناكو » : لوقيف ةّيتافّصلاب يناتسرهشلا هيمسي رايتلا اذهو
 اهيلع مهنورظاني فلسلا ناكو .تافصلا ة تافالتخا نامز َلك ي فلشلا نيبو

 تافص تبثي نمخ : ةّيتافّصلا نومسيو ّيعانقإ نوناق ىلع لب يمالك نوناق ىلع ال

 نوقلعتي مهلكو .قلخلا تافصب هتافص هبشم نمو .هتاذب ةمئاق يناعم ىلاعت يرابلا

 . "ةنسلاو باتكلا رهاوظب

 ةنسلاو .ةعامجلاو ةنسلا لهأب دعب اميف فرع ام ةاون وه رايتلا اذهو

 .ةفلاخملا تارايتلا ربتعت امنيب مالسلاو ةالّصلا هيلع لوسلا ةنس يه ءالؤه بسح

 ركذي امك عَمَجلا ه يلع نل ةنس ةنسلاب دوصقملا نأ .يولعلا رايتلا اهنم ةّساخو

 ٢ لبنح ني دمحا :«شيرق نم ةّمئالا» ثيدح ٢. ١٢٩. ١٨٢٣. ٤. ٤٢١.
 ٢ .للملا ١/ ٤٤.



 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 للملا حرش خ لمالاو ةّينملا هباتك ي )٢٩٢٢/٢٤٠( ىضترملا يدهملا كلذ
 ١٠٦. ص لحتلاو

 لاطا دقف نييعتلاو صتلاب تبثت ةمامإلا نإ تلاق يتلا ةعامجلا امأ

 افقوم نيرشعو ةعبس نع لقي ال ام ىلإ هب لصوو مهفالتخا ركذ خ يناتسرهشلا

 .دعب اميف ةعيشلاب اوفرع نيذلا مهو يلع ةعامج رايتلا اذه لثميو

 نم مهفقوم مهفنل لاثملا ليبس ىلع ةعيشلا قرف نم نيتقرف ركذب يفتكنو

 .يصولا

 يبا نب يلع نبا نيسحلا نب )٧٤٠/١٢٢( يلع نب ديز عابتأ » : ةيديزلا

 اوزوجي ملو اهنع هللا يضر ةمطاف دالوأ ذ ةمامإلا اوقاس .مهنع هللا يضر بلاط

 .لضفالا مايق عم لوضفملا ةمامإ زاوج هبهذم نم ناكو ...مهريغ ي ةمامإلا توبث

 تضف ةفالخلا نأ الا ةباحصلا لضفأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناك :لاقف

 .ةنتفلا ةرئان نيكست نم .اهوعار ةّينيد ةدعاقو .اهوأر ةحلصمل قيدصلا ركب يبال

 . "« ةّماعلا بولق بييطتو

 ول » هي اوجو ركب يب ال س ال ١ مولو رمع ىلا ةفالخلا تضخفا فيك 7 مث

 كلذكو» :لوقيف يناتسرهشلا لصاوي مث ». مهل مهريخ مهيلع تيلو : تلقل يبر ينلاس

 همكحب مكحيو .ماكحألا هيلإ عجريف مئاق لضفالاو امامإ لوضفملا نوكي نا زوجي

 = 12 3. 5-1194 .ر : ةيديزلا نع.١/٠٨١:م.ن ٤
 نب لصاو ىلع أرقو .ةفوكلاب هتماقإ تناك ٠( -٩٦؟٢٢١/٨-٩٧) بلاط ييأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز

 زاوجب نولوقي .ةعيشلا نم ةيديزلا مامإوه .ةفوكلا يف هلتقب برحلا تهتناو نييومالا لتاق .لازتعالا هنم سبتقاو ءاطع
 :ةرهز اب ١ دمحمو ت ٢٣ / ٥٩. م الع الا : "7 .ر .ط .«هقفلا يف عومجم « ديز مام الل .لضف ال ١ دوجو عم لوضفملا ةماما

 ١٣٢٧٨ /٨ ١٥. تقرب .ههقنو هؤارآ . ٬هرصعو هتايح ديز مامإل ١
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا الإ ليبسلا

 مّرك يلع ةراشتسا نم هنع هللا يضر رمع نم ناك امب ركذي اذهبو . "« اياضقلا

 .هتراشتساب لمعيل اياضقلا نم ديدع خ ههجو هللا

 اوفرعو .هنم ةذل اقمل ١ هذه ةفوكل ا ةعيش تعممسمس املو « : ين اتسرهشل ١ لوقي مت

 تيّمسض .هيلع هردق ىتا ىتح (يلع نب ديز) هوضفر نيخيشلا نم ابتي ال هنا
 ٢٦ ه. ..

 . »“» هضعار

 ةضقار ةضنارلا تبقل اذاملو ةمامالا ةيضق ةيديزلا ةنورم ىدم نيبتن اذهبو

 .حماستملا فقوملا اذه ىلع لعف در وهو

 هيلع يبنلا دعب هنع هللا يضر يلع ةمامإب نولئاقلا مه ه : ةّيمامإلا

 ةراشا لب فصرلاب صيرعت ريغ نم . اقداص انييعتو ‘ ارهاظ ان ٠ م الّسلاو ة السلا

 ىتح .مامإلا نييعت نم مهأ رمأ مالسإلاو نيدلا ذ ناك امو : اولاق .نيعلاب هيلإ

 ثعب امنإ هنإف .ةمألا رمأ نم بلق غارف ىلع ايندلا (مالسلا هيلع)هتقرافم نوكت

 نود يا) الّمه مهكرتيو ةمالا قرافي نا زوحي الف .قافولا ريرقتو فالخلا عفرل

 ك هقفاوي ال اقيرط مهنم دخاو لك كلسيو ٧ايار مهنم دحاو لك ىري (مهاعري عار

 قوثوملا وه دحاو ىلع صنيو ؛هيلإ عوجرلا وه اصخش نيعي نا بجي لب 6هريغ كلذ

 عض اوم كو . اضيرعت عض اوم 2 هنع هلل ١ يضر ايلع نيع دقو .هيلع لوعمل او هب

 ٠ 7 احيرصت

 ١٨١. : من ٢٥

 ١٨٠١. : من ٢٦

 ١٩٠,١٨٩/١. : م. ن ٧
 .نيسحلا ةيرذ يف نوكت ةمامالا نأ نوريو ,مامإلا ةمصعب نولوقي )٧٦١٥/١٤٨( قداصلا رفعج عم مهئدابم تطبض : ةيمامإلا -

 عل,3. 11 9 21 ] .ر .ةملاظلا ةطلسلا نم فوخلا ةلاح يف ةّيقتلاب نولوقيو
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 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 مهفقاوم فالتخا ىلع ةعيشلا نأ يصوصتلا ي رظنلا دعب .ساسألاو

 : ةيثارو نوكت نأ بجي ةمامإلا نأ ىلع نوعمجي ليج دعب اليج يصولا نأش ذ

 .اهريغ نم مأ ةمطاف نم يلع ةيزذ اوناكأ ءاوس تيبلا لآ مهنم ةّساخو ةّيمشاهلا

 ةمامالا نأش ذ رظتلا تاهجو فالتخا نع تضخمت تارايت ةثالث هذه

 عارّصلا لازي امو .انايحأ ترحاتتو انيح تفلآت دقو .ةيسايسلا اياضقلا مأ يهو

 .بيرقلا سمالاب تهتنا دق نيقص ةكرعم نأك اهنيب امئاق

 دنع هنإف ميسقتلا اذه ءانثأ اعبار افقوم ركذي مل نإو يناتسرهشلا نإ مث

 غلبي مل نإو اعبار رخا افقوم فقو نم كانه نأ ىلإ ريشي ايلخاد قرفلا ضعب ميسقت

 اذهو ركذي نأ نم دب الف دجو هنأ امب هنكل ةقباسلا فقاوملا هتغلب ام ةّيمهألا نم

 نأ ىلع ةرداق يهو .مامإ ىلإ ةجاحب تسيل ةمألا نأب نيلئاقلا فقوم وه فقوملا

 ةدجن باحصأ مهو ةمكحملا نم تادجتلا ىلإ اذه بسنيو .اهسفنب اهنوؤشب موقت
 ال نأ ىلع تادجتلا تعمجأو » : كلذ خ يناتسرهشلا لوي )٦٨٨/٦٩(. رماع نبا

 نأ اوأر مه نإف .مهنيب اميف اوفصانتي نأ مهيلع امنإو .طق مامإ ىلإ سانلل ةجاح

 زاج هوماقاف مهيلع ةمامإب الا متي ال كلذ

 اذه لثم ةمامالا بوجو نع هثيدح دنع ةمدقملا خ نودلخ نبا بسني امك

 .١/٣٤١:م.ن ٨
 ةقرفلا سأر .لئاو نب ركب نبا ةفينح ينب نم : )٢٦-٦٥٦/٦٩-٦٨٨( يفنحلا يرورجلا رماع نب ةدجن -

 نينس سمخ وحن ماقأ .مالسإلا ردص يف تاروثلا باحصأ رابك نم .تادجنلاب اهباحصأ فرعيو .ةيدجلا
 .ضرعلا ضرأ ضعيو رجهو نامعو ةماميلاو نيرجبلاب هلامعو

 تالاقملا باتك اهدروي تالاقم هل .هلتق نم نكمت ليقو .هيلع يضقي نأ ريبزلا نب هتلا دبع نكمتي مل
 :ةميمت نبا لاق .هيلإ اوبسنق .هب جراوخلا عامتجا لوأ ناك ةفوكلا نم نيليم ىلع عضوم ءارورح يلإ ةبسن يرورحلا -

 ةباحصل أ نم هريغو رمع نب هللا ديع ناكو .مهفلخ نولصي اوناك مهتا جراوخلا اورفكي مل ةباحصلا نا ىلع لدي امم

 ٠. /٨:مالعالا. .ر. .يرورحلاة هدجن فلخ نرلصي



 ةيمالسرلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ءاهتناب ىهتنا فقوملا اذهو )٨٥١/٢٢٧( مصأالاب فرعي ةلزتعملا دحأ ىلإ فقوملا

 . "هباحصا

 نيذلا ةباحصلا ضعب مهو دايحلا ةعامج انه ركذن نأ نم ساب الو -

 .ةعراصتملا تارايتلا هذه نم رايت يأ عم اوفقي ملو اهلصأ نم ةنتفلا هذه اوبنتجا

 اولزتعا نيذلاو » : يناتسرهشلا لوقيف .هباحصأ ءاهتناب ىهتنا اضيأ فقوملا اذهو

 ال » :اولاقو .هموصخ عم الو هبورح خ هنع هللا يضر يلع عم اونوكي ملف بناج ىلإ
 )٦٩٢/٧٢(. رمع نب هللا دبع : مهنع هللا يضر ةباحصلا نيب ةنتفلا رامغ لخدن

 )٦٦٧/٤٦(. يراصنالا ةملسم نب دمحمو )٦٧٥/٥٥(. 7 يبا نب دعسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ٥ ٤/,٦٦٦) ( يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماساو

 . "« ملسو

 قارتنالا دلوت نم هب قلعتي امو ةم امإلا لوح عازتلا نأ حضتي اذه دعب

 : يلي اميف صلختي نا نكمي

 لها ضعبو ةئجرملاو ةّيتافّصلا فقوم وهو : شيرق خ ةيثارو ةمامإلا ١

 .ديحوتلاو لدعلا

 .ديحوتلاو لدعلا لهأ َلجو ةعيشلا : تيبلا لآ ةّيثارو ةمام الا ٢

 .ةمكحملا : نيملسملا نيي ىروش ةم ام ال ١ا-٣

 .ديحوتلاو لدعلا لهأ نم ٌمصألاو جراوخلا نم تادجّتلا : ةمامإ ال ٤

 .ةباحصلا ضعب : دايحلا ٥

 .ةمدقملا : نودلج نبإ ٩
 .ةمجرت ىلع هل رثعت ملف مصالا اما -

 ١٦١/١. :للملا ٠
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا الإ ليبسلا

 ةالولا نييعت ةيضق(( ب

 ضعب اهل ناك اهنكل ةّيسايسلا لماوعلا ذ ةيعرف ةّيضقلا هذه تدب نإو
 .ةنتفلا ةراثإ ناملا

 .ةئشانلا ةلودلا بصانم خ امهتبارق نييعت رمعو ركب وبأ ىشاحت ام ردقبف

 هرما ىلع نامثع بلغ سىروشلا سلجم نمض هنبا نييعت نع عنتما رمع نا دح ىلا

 : يناتسرهشلا لوقي كلذ يو ةّيمأ ينب نم هتبارق برقو - تاياورلا بلغأ ىلع -

 .هتبكرف (ةكلهملا يهو ةَّروُبَهَن عمج) رب اَهَن اوبكر دق ةّيما ينب نم هبراقا نا ريغ ه

 ىتا ىثح هوضخرو هولذخ مهلكو ... ةّيمأ ينب نمع ةلاحم اهلك اٹا دحا هيلع اوذخأو

 ملو .هيلع ىرج يذل ا ملظل ا نم ةنتفلا تراثو .هراد 2 امولظم لتقو .هيلع هردق

 . "« دعب نكست

 علض اهل ناك ةلودلا بصانم خ ةبارقلا نييعت ةيضق نأب عاو يناتسرهتلاف
 مل اهتأ نيبو )٦٥٦/٢٥(. رادلا ةثداحب فرع امب تقلطنا يتلا ةنتفلا ةراثإ ي

 لجل اقلطنم نامثع مدب ةبلاطملا تذختا ىتح يلع مامإلا عيوب نأ ام ذإ .دعب نكست

 .بغش نم ثدح ام

 رود ىلإ عساتلا فالخلا ذ رشي مل نإو يناتسرهملا نأب ركذن نأ انه يقب
 ركذت امك نامثع ىلع راصمألا لهأ بيلأت خ لصألا يدوهيلا """أابس نب هللا دبع

 كرحملا ناكو سدلا لجأ نم ملسأ يدوهيلا اذه نأ ىلع ةّحلم رداصملا لج كلذ

 ليق .نميلا نم هلصأ .يلع ةيهولأب لوقت تناكو .ةيتبَّسلا ةفئاطلا سأر ٤٠ /٦٦٠(. وحن نل اس ر هناش ٢
 هجرخاف نافع نب نامثع مايا يف قشمد لخدو ةفوكلابف ةرصبلاف زاجحلا ىلإ لحر .مالسالا رهظاو ايدوهي ناك
 ٤/ ٢٢٠. مالعالا : يلكرزلا .ر .هتعدبب رهجو رصم ىلإ فرصناف .اهلما
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 سأر ىلع رشاعلا فالخلا ذ هركذ هنإف .نامثع لتقمب تهتنا يتلا ةنتفلل يساسالا

 .ادم ٦٢)"ةعيشلا ةالقب هامس امل ةاون هربتعاو يلع مامإلا نأش خ اولاغ نيذلا

 ه ابيس تناك ناو اهتأ ةّيسايّسلا لماوعلا نع فاطملا ةمتاخ _ ظحالملاو

 اهنأل لماوعلا ةيقب نع لصفت نأ نكمي ال ادحاو اص اوناك نأ دعب نيملسملا قارتفا

 ألاو جئاتنلا حضتت ىتح ايجهنم اهنيب لصفلا ءاج امنإو دحاو عبتم ىلإ عجرت اهلك

 .مالسإلا ينملاو يحولا نيب لصف الف

 ٢ - ةيدقعلا , ةيلوصالا لماوعلا »

 تانايدلا لهأ ىلإ ملاعلا لهأ مسقي ىلوألا ةمدقملا ي يناتسرهشلا نإ

 ىلوالا ةحيحّصلا ةمسقلاب نومسقنم (ملاعلا لهأ) مهو » : لوقيف ءاوهألا لهأو

 .لحتلاو ءاوهألا لهأو للملاو تانايدلا لهأ ىلا

 .نيملسملاو ىراصتلاو .دوهيلاو عسوجملا لثم اقلطم تانايدلا بابرا

 بكاوكلا ةدبعو .ةئباّصلاو .ةّيرهّدلاو .ةفسالفلا لثم ءارآلاو ءاوهألا لهاو

 97 ةمهاريلاو ٠ ناتوالاو

 .ةيجاتلا ةقرفلاب صخ مالسإلا نأ نيب مث

 مكحملا نع نارقلا 2 ءاج امبركذن ين اتسرهشلا فقاوم _صوفن نا لبقو

 م م ,8 ,8 . و هد م
 ما نه تاَمَكحُم تايآ هنم باتكلا َكْيَلَع َلَزْنَأ يذلا َوُه » : ىلاعت لاق .هباشتملاو م

 ٢ للملا : ٢٢/١
 ٢٣٤ من : ١١.
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 م 2 .ه 4٥0 ه ., 2 2 , ۔ - و 4 ؛.4۔ . هم . م 6 4 ٠ِ ۔ ۔ و و ۔ ٠ ٥

 ءاغتيا هتنم هياشت ام نوعبتيع غيز مهبولق ك نيذلا اماق تاهباشتم رخاو باتكلا

 انما نولوقي ملعلا 2 َنوخسازلاو هللا الا ُهَليوات مَلْعَي اَمَو هليوأت ُءاَعتْباَو ةَنْفلا
 ٤٤ . . إ ,] ۔, إ ٤4, ٤ ِه - ه,8ه 1

 هبابلالا اولوا الا ركذي امو انبر دنع نم لك هب )٢ نارمع لا ٧(.

 نيب ريبك لدج راثم تناك مكحملا ىلإ هباشتملا عاجرإ ةّيلمع نا مولعمو

 .نمملسملا

 نيبو (نيدلا لوصأ ) لوصألا ذ فالتخالا نيب زيمي يناتسرهشلا نا امك

 ةّيتايح ةرورض فالتخالا نم يناثلا عوتلا ناك نإف . (هقفلا) عورفلا ة فالتخالا

 نال ةمألا ذ بغش ردصم ناك فالتخالا نم لوألا عوتلا نإف .نيملاعلل ةمحر هيفو

 نأ ىلع يناتسرهشلا صرح دقو .دحاو بناج نم آلإ قحلا اهيف نوكي ال لوصألا

 ىلع يتمأ قرتفتس » : ثيدحلا خ درو امك ةقرف نيعبسو اثالث قرفلا ددع يوتسي

 « ةيجاتلا نمو » : ليق .« ىكله نوقابلاو .ةدحاو اهنم ةيجاتلا .ةقرف نيعبسو ثالث

 هيلع انأ ام » : لاق « ؟ةعامجلاو ةنسلا امو » : ليق « 5 ةعامجلاو ةنسلا لها » : لاق

 رركم "ءيباحصاو مويلا

 ةبسنلاب ناك لب .لؤاست يا هلوح ريثي نأ نود ثيدحلا دروي للملا بحاصو

 ةيجهنملا هتردق هتنكم دقو .هيف قيبطتلا بناج ىلع لمع يذلا ريظنتلا ةباثمب هيلإ

 نعو ؛نيتيساسا نيتيعابر ىلع لوصالاو قرفلا نيب حوضوب ةقالعلا ميقي نأ نم

 صرح ةيلخاد تاقارتقا نم اهنع بعشننا امو قرفلا ةيعابر تقثبنا لوصالا ةيعابر

 باتكلا لماك ے ةرصتخم ةفصب اهئدابم مهأبو اهنأشب فيرعتلا ىلع يناتسرهشلا

 ٣٥ من رركم : ١ / ٢٠
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ربتعي نأ نع يناتسرهشلا لفغي الو .باتكلا ةبطخ ذ همزتلا يذلا جهنملل ءاف

 يهو .ةعبرأ لوالا جوزلاو ةثالث لوألا درفلا نإف » ةعبرأ خ اروصحم لصألا كلذ

 "اهنع بكرم اهادع امو ةياهتلا

 ىلا مسقني نبملسملا نبب فالتخالا نا ربتعي د يناتسرهشلا نا ظحالملاو

 2 فالتخالا يناثلاو » كلذ انيب امك ةمامالا ے فالتخالا امهدحا نبمسق

 ل لوصالا

 = تافالتخالا اًمأو» : لوقي لوصألا ي تافالتخالا ىلإ يتأي امدنعو

 . ٦٩٩٨٠ ) ٨ ( .. .ينهجلا دبعم ةعدب ةباحصلا مايا رخآ د_ تثدحخض لوصالا

 ىلإ لوحت مث ةلمجم ةفصب تافالتخالا هذهل يناتسرهشلا ضرعت دقو

 .ضعبلا اهضعب حضوي ةلماكتم ةثالث جهانم بسح ليصفتلا

 هيلع ىنبي نوناق نييعت » :اهامسو ةيناتلا ةمدقملا هل صصخو : لوالا جهنملا-١

 ةيمالسالا قرفلا ديدعت ٢٨

 ىلإ قرفلا ةأشنو هتاشن ذنم مالكلا ملعل يخيراتلا روطتلا هيف عبتت : يناثلاجهنملا-٢

 ."نمزلا ربع ضعبلا اهضعب نع تدلوت يتلا اياضقلا مها ركذ عم 6ئهرصع

 ٦ من : ١ /٨ ٤.

 ٧ ن .م:٣٢٦/١.

 ٨ ن .م:٤٠١/١.
 نيا نم ثيدحلا عمسي .ةرصبلا يف ردقلاب لاق نم لأ )٦٩٩/٨٠(. يرصبلا ينهجلا رميوع نب هللا دبع نب دبعم =-

 الا © ن اليغ ذخا هنعو هبهذم اهيف رشنف ةني دملا ىلا ةرصبلا نم لقتنا .امهريغو نصح نب نارمعو سابع

 مالعالا:يلكرزلا .ر .هلتق مث ردقلا يف لوقلا ىلع قشمدب ناورم نب كلملا دبع هبلص ليقو .اربص جاجحلا لتق يق
 ٢٦
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 ةصاخو .ةداضتملا قرفلا نيب تالباقملا ةرهاظ ىلع هماقأ دقو : ثلاتلا جهنملا ٣-

 .ةيناتلا ةمدقملا هرقأ يذلا نوناقلا نم اقالطنا .ةلزتعملاو ةيتافّصلا اهنم

 كلذكو .داضتلا لباقت نالباقتم ةيتافّصلاو ةلزتعملا نم ناقيرفلا ه : لوقيف

 داضتلا اذهو .جراوخلاو ةعيشلاو .ةيديعولاو ةئجرملاو .ةّيربجلاو ةيردقلا

 .اهلايح ىلع ةلاقم ةقرف لكلو .نامز لك خ الصاح ناك قيرفو قيرف لك نيب

 . ه مهتعواط ةلوصو .مهتنواع ةلودو .اهوفتص بتكو

 يناتسرهشلا هيلوي ام نيبتل رفاظتت ةثاللا جهانملا هذه سسأ َنأ حضاو

 ةيناتلا ةمدقملا كلذب حرصي وه اهو .قرفلا ةأشن خ يلوصألا لماعلل ةميق نم
 قرفلا ديدعت خ اقرط تالاقملا باحصأل نأ ملعإ ه : نيح لبق اهناونع انركذ يتلا

 .دوجولا نع ةربخم ةدعاق ىلع الو .صنو لصأ ىلا دنتسم نوناق ىلعال .ةّيمالسالا

 ...قرفلا ديدعت ي دحاو جاهنم ىلع نيقفتم مهنم نيفتصم تدجو امف

 مهتأ الا .طباضلا اذه ريرقتب ةيانع تالاقملا بابرأ نم دحال تدجو امو

 نوناق ىلع ال .دجو يذلا هجولا ىلعو .قفتا فيك ةمالا بهاذم داريإ اولسرتسا

 ريسيتلا نم ردقتو .ريدقتلا نم رسيت ام ىلع تّدهتجاف .رمتسم لصأو .رقتسم

 .رابكلا لوصألا يه دعاوق عبرا ك اهترصح ىتح

 .ةيرعشألا نيب فالخلا اهيفو ...اهيف ديحوتلاو تافصلا : ىلوألا ةدعاقلا

 .ةلزتعملاو .ةمسجملاو .ةّيمازكلاو

 ةيردقلا نيب فالخلا اهيفو ...هيف لدعلاو ردقلا : ةيناثلا ةدعاقلا

 .ةيماركلاو ةّيرعشالاو .ةّيربجلاو .ةيراجتلاو
 ا٤ م.ن : ٥٦/١.



 ةيمالسإلا ةرفلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 نيب فالخلا اهيقو .. .ماكحالاو ءامسالاو ديعولاو دعولا : ةثلاثلنا ةدعاقلا

 .ةّيماركلاو ةيرعشلاو .ةلزتعملاو .ةّيديعولاو ،ةئجرملا

 اهيف فالخلاو ...ةمامالاو .ةلاسرلاو 0لقعلاو عمسلا : ةعبارلا ةدعاقلا

 .ةيرعشالاو ةّيماركلاو .ةلزتعملاو جراوخلاو .ةعيشلا نيب

 .ةيمالسإلا قرفلا ماسقأ تنّيبت.فالخلا دعاوق يه يتلا لئاسملا تنّيعت ا ذإف...

 .جراوخل ايت افصلا ءةيردقل ا:ضعب 2_اهضعب لخا دت نا دعب عبرا 2 اهرايك ترصحناو

 .ةعيشلا

 ىلإ لصتف فانصأ ةقرف لك نع بّحشتيو 6ضعب عم اهضعب بكرتي ممث

 7 .ةقرق نبعبسو ةثالث

 باحصاو لاجرلا عضو) ةريخألا ةقيرطلا ىلع رصتخملا اذه بيترتو

 م اسق الل طبضا اهتدجو يال ) ةلاسم ةلاسم 2 مهبها ذم د اريإ مث ‘ الوصأ تالاقملا

 . ""؟ باسحلا بابب قيلأو

 تقثبنا دق و عبرأ ةيلوصالا دعاوقلا نإ يناتسرهشلا دنع لوقلا ةصالخو

 اطابر دعاوقلل اهموهفم نيب طبرت ةلماكتم ةّيرظن اهنم لكلو .رابك قرف عبرا اهنم

 بكترم دولخ ىري نأ ةيصعم ناميإلا عم رضت ال هتأ ربتعي نمل لبقي ال الثم ذإ .اقيثو

 نع لزانتي نا بعصي ناميإلاب لمعلا طبري نمف ،سكعلاب سكعلاو .راتلا ي ةريبكلا

 نأ لواحت ةقرف َلك نأ ي لتمتت قرفلا نيب ءالبلا تراثا يتلا ةّيضقلاو .دولخلا ةركف

 نم هانبتت ام ىلع ادامتعا ةّصاخلا اهتاموظنم لالخ نم ىرخالا قرفلا ىلع مكحت

 ٤٢ ن.م:٢٠/١-۔٢٢.



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 يناثلا جهنملا هانيمس اميق هسفن يناتسرهشلا هيف عقو ام اذهو .ةيحالطصا ميهافم

 مغر قرفلا ةّيقب اهيلع ساقت ةدعاق ةّيرعشالا ةسردملا ربتعا ثيح ةّساخ ثلاثلاو

 دروأ نأ يسفن ىلع يطرشو ه : ئراقلل مكحلا كرتيس هنا تامدقملا ے ركذ هأ

 نود .مهيلع رسك الو .مهل بّصعت ريغ نم .مهبتك _ هتدجو ام ىلع ةقرف لك بهذم

 ماهغالا ىلع يفخي ال ناك نإو .هلطاب نم هقح نّيعأو .هدساف نم هحيحص نيبأ نأ
 . '"« قيفوتلا هللابو لطابلا تاحفنو قحلا تاحمل ةيلقعلا لئالدلا جرادم ةيكذلا

 ركفلا تهجو تالاقملاو قرفلا بتك ة اهلبق ءاج امو فقاوملا هذه لثمو

 اهنم ضعب هفرع ام عم قرفلا نيب رثانتلاو رفانتلا داز .انّيعم اهيجوت يمالسإلا

 :لبق نم اندروأ امك كلذ نع لفغي مل يناتسرهملاو .ةمكاحلا ةطلسلا نم ددم نم

 قلخ ةنحمب ريكذتلاب يفتكنو "« مهتعواط ةلوصو !مهتنواع ةلود ...ةقرف لكلو ه

 ةر مث .مدقلاب لوقي نم َلكب )٨٢٢/٢١٨( نومأملا لكن ثيح اهيرايتب ميركلا نآرقلا

 .قلخلاب لوقي نم لكل نيعاص عاّصلا لاكف رأتلا )٨٦١/٢٤٧( لكوتملا

 امو 6قرفلا رابك قاثبنال اببس تناك يتلا ةيلوصألا دعاوقلا نأ نيبتن اذهبو

 .لدعلاو ردقلا ) تايتاستإلاو . (اهيف ديحوتلاو تافصلا ) تايهالإلا لمشت اهنع قثبنا

 كلتو . (ةلاسرلاو لقعلاو عمسلا ) تايلاسلاو .(ماكحالاو ءامسالاو ديعولاو دعولاو
 ناك يتلا تالاقملا اهلوح تنؤكت يتلا نيلا لوصأو مالكلا ملع عيضاوم مهأ يه

 .ةّيمالسالا قرفلا ثاعبنال اقلطنم اهيف فالخلا

 لماعلل ةّيمهأ نم يناتسرهشلا هيلوي ام ضرعلا اذه لالخ نم حضاو
 ٤٢ ن.م:٢٢/١.

 ٤٤ ن.م:٥٦١/١.
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ةباثمب امهدحاف .ةيمالسالا قرفلا ةاشنل يسايسلا لماعلا بناج ىلا يلوصالا

 ؟ لماوعلا ةيقب ةب نعا ذامق .ىسلا ةباثمب رخالاو ةمحلا

 ةّيقاقتلا لماوعلا ٢-

 : ةثلاتلا ةمدقملا نم ةصاخ للملا باتك نم لماوعلا هذه دافتست نا نكمي

 ے اهرهظم نمو 6لّوالا غ اهردصم نمو .ةيقلخلا ے تعقو ةهبش لوأ نايب خ »
 رخالا

 .صنلا نوفلاخيو يازلاب نودبتسي نيذلا نم يناتسرهشلا فقوم نمو

 اهردصم .هللا هنعل سيلبإ ةهبش : ةقيلخلا ة تعقو ةهبش لوأ نأ ملعإ » : لوقي
 .تاهبش عبس ةهبشلا هذه نم تبعشناو «...صتلا ةلباقم ن يازلاب هدادبتسا

 .ةلالضو ةعدب بهاذم تراص ىتح سانلا ناهذأ خ ترسو .ةقيلخلا خ تراسو

 لكش ىلع ةقرفتم ةاروتلا خ ةروكذمو ...ليجانالا حرش ذ ةروطسم هبشلا كلتو
 كلذكو ...ه . "× هنم عانتمالاو دوجسلاب رمالا دعب ةكئالملا نيبو هنيب تارظانم

 نيب مث «.دكم '"نيرخ رخأتملا لاوقأل ةقباطم اهاندجوو مهنم نيمدقتملا لاوحأ انبّقعت ول

 هبش نم اقالطنا اهئارآ ضعب ةقباسلا ممالا نم ةّيمالسإلا قرفلا تقتسا فيك

 ةلاض ةقرف لك ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا هبشو » : لوقي كلذ نمو نيعللا سيلبإ

 هذه سوجم ةيردقلا » :لاقف ةفلاسلا ممالا هذه نم ةلاض ةّماب ةمالا هذه نم

 ةالصلا هيلع لاقو .» اهراصن ةضفارلاو ةمألا هذه دوهي ةهبشملا » : لاقو .« ةمالا

 ٢٨/٢٣/١. : م.ن ٤٥
 ٤٤1 م.ن :٢٢/١.

 ٧ م.ن رركم : ٢٦/١.
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 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا خلإ ليبسلا

 شير :فاقلا ّمضب) ةدملاب ةذّملا وذح مكلبق ممألا لبس كلستل ه : ةلمج مالسلاو

 مث» : اضيأ لوقيو ."“«هومتلخدل بض رحج اولخد ول ىتح .لعلاب لعلاو .( مهسلا
 .تطلخ .نوماملا مايأ ترسف نيح ةفسالفلا بتك ةلزتعملا خويش كلذ دعب علاط

 .مالكلا مساب اهتمسو .ملعلا نونف نم اتف اهتدرفأو .مالكلا ملع جهانمب اهجهانم
 عوتلا يمسف ٠مالكلا ةلأسم يه اهيلع اولتاقتو اهيف اوملكت ةلأسم رهظأ نال اما

 .قطنملاب مهملع نوتف نم اتف مهتيمست 2 ةفسالفلا مهتالباقمل امإو .اهمساب

 '؛نافدارتم مالكلاو قطنملاو

 فلتخم ىلع يلازتعالا ركفلا ة ةّساخ يفسلفلا ركفلا تارثؤم للحي مث

 ءافلخلا نم هؤادتباف مالكلا ملع قنور امأو ه :لوقي نأ ىلإ ٢٤-٤١ ص - هلحارم

 )٨٤١/٢٢٧(. مصتعملاو .(٨١٢/٢٢٨)نومأملاو )٨٠٩/١٩٢(. نوراه ةيسابعلا

 دابع نب بحاصلا نم هؤاهتناو )٨٦١/٢٤٧(. لكوتملاو )٨٤٧/٢٣٢(. قثاولاو

 "« ةلايدلا نم ةعامجو )٩٩٦/٢٨٥(

 اريثك نا ملعلا عم يدنهلا ركفلاو يسرافلا ركفلا ريثات نع لفغن نا نود

 .٨٢-١/٧٢:م.ن ٤٨
 ٧٩٨. ددع ٢/ ٠, حيحصلا عماجلا : بيبح نب عيبرلا يف ف ثيدحلا اذه درو ..» ةمألا هذه سوجم ةيرقلا «

 يف دواد وبأ هاور .» مهيلع اولصت الف اوت ام او ؛مهدوعت .الف اوضرم نا ةمالا ا هذه سوجم ةيردقلا «:صنب

 دتسملا ثيدح لثمو .. .خلا ردق ال نولوقي نيذلا ةمالا هذه سوجمو »سوجم ةما لكل »: هظفلو ة ةفيذح رزع هننس

 نبا ركناو .نتسلا نم ردقلا باب نم كلذو ؤمهودهشبت الف اوضرم نإو ظفل عم رمع يبا نع دواد يبا ننس يف
 هدرواو.هيف نوعطم هو ثراحلا نب رفعج دواد يبا نع هدنس يف نال دانسالا قيرطل ثيدحلا اذه ةحص مزح
 : ١٩ددع قيلعت نع ذخا (٥-٤:يرثوكلا دهازل يهو نيدلا يف ريصبتلا ةمدقملا نع).تاعوضوملا يف ف يزوجلا نبا
 .٢/٢٦زج وملا :يبلاطلا رامع

 ءاج امك .» هللا رادقأب نوبكملا ةمألا هذه سوجم نا « 77 ١٠. ٢٥ : ةمدقم ةجام نبا دنع ءاجو -

 =يتمأ .ةمألا هذه سوجمرو » ضصنب

 ا بسح ثيدحلا ءاجو . ٢. ١٥. ٥. ٤٠٦٧ : لبنيح نبا بنع ٦ ١. ة هنس : يمرادلا دنع » ردق ال نولوقي نيذلا =

 « ضصنب ءاجو . ١٠. ٢٥ ةماقم : ةجام نبا دتع «هتلا رادقأب نوبذكملا ةمالا هذه سوجم نا « رصنب سرهفملا

 ٢. ١٥. ٥. ٤٠٧. : لبنح نبا . ٦ ١ ةتس : يمراذلا دنع «ردق ال نولوقي نيذلا يتما . .ةمالا هذه سوجمو

 سرهفملا مجعملا يف دري مل : » » ةهبشملا » -

 .تافاحلا نم ناويح : بصلاو ٤. ١٢٥. : لبنح نبا دنع ر نكلستل » ثيدح -
 ٩ م. ن : ١ / ٤١.

 ٥٠ :ب م- ن ١ / ٤٢.



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 .مهنيب نم هسفن يناتسرهتلاو "طاسوالا هذه ىلإ نوعجري مالكلا ءاملع نم

 تاّيلاسلاو تاّيناسنالاو تاّيهالإلا ذ ةيمالسإلا قرفلا تالاقم ي لماتملاو

 .ةعيرشلا يلصأ عم شياعتلا ءازإ ةليخدلا تافاقثلا هذه عم اهلعافت حوضوب سملي ا

 ام _ تاناقتلا هذه لتمتتو .يمالسإلا عقاولاو .ةفيرشلا ةتَّسلاو ميركلا نآرقلا

 : يلي

 : يحيسملاو يدوهيلا توهأللا (

 نيتلاسرلا نيتاه ىلإ ةراشإلاب نامعفم ةنسلاو نآرقلا نال بيرغب سيل اذهو
 ىرخالا يه اهل ناك دقو .ةقباسلا تاوبّتلاو تالاسلا ةيقب نع ةلفغلا نود نيتقباسلا

 ةيضقو ىراصتلاو .ميسجتلا ةيضقو دوهيلا كلذ ةلثمأ نمو .مالكلا ملع خ اهرذأ

 ةدراو قارتفالا روذب عيمج نأ ىلع يناتسرهشلا حاحلإو سيلبإو مدآ ةصقو .هيلاتلا

 قرف تاهبش ودعت نأ زوجي الو صنلل هتضراعمو يأ زلاب هدادبتسا اهقلطنم نال اهيف

 .تارابعلا تفلتخا نإو (عبّسلا سيلبإ تاهبش) تاهبشلا هذه لالّضصلاو رفكلاو غيزلا

 راكنإ ىلإ اهتلمج عجرتو .روذبلاك تالالضلا عاونأ ىلا ةبسنلاب اهنإف .قرطلا تنيابتو

 . "'؛صتلا ةلباقم ىوهلا ىلإ حونجلا ىلإو .قحلاب فارتعالا دعب رمالا

 : ةينانويلا ةفسلفلا (ب

 ىلع يلك دامتعا عم قلخلاو نوكلل لماكلا اهموهفم اهل ةفسلفلا هذهو

 ميدقت خ اذه ىلجتيو (ةّبّنلا ةلأسم ةفسلفلا هذه ركذت مل) غيحولاب رفكو لقعلا

 دودر نم كلذ نع جتن امو قلخلا ىلع هللا ةجح هرابتعاو لقنلا ىلع لقعلل ةلزتعملا

 .لسلا ساتلا ىلع هللا ةجح نأب ىرخألا قرفلا
 ٥١ م.ن : ٢٥/١.



 ةيمالسرلا قرفلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 : يصونفلا يسرافلا ركفلا (ج

 لوقلا عم .رهاظلا باسح ىلع نطابلا ىلع اريبك ادامتعا دمتعي وهو

 نم ةّصاخلا ةعيشلا فقاوم خ اذه ىلجتيو .كلذ ىلإ امو رظتنملا يدهملاو ةعجلاب

 .ىرخالا قرفلا ىدل لعف دودر نم اهنع جتن امو ةمامإلا

 : يدنهلا ركفلا (د

 ريثاتلا اذه سملنو .خسانتلاب لوقلاو فوصتلاو دهزلاب رهتشا دقو

 ىدمو ةعيشلا ىدلو .هيف ةالاغملا دح ىلإ فوصتلا ىلإ مهحونجو ةيتافّصلا ىدل

 .لعف دودر نم كلذ نع جتن امو .اهيف عسوتلاو خسانتلا ةّيضقل مهلالفتسا

 رظتلا تاهجو ه فالتخالا الاتف ارود ةيفاقلا لماوعلل نأ نذإ حضاو

 دنع فقاو نمق .زيزعلا هللا باتك نم مكحملا ىلإ هعاجرإو هباشتملا مهف

 جورخلا نود ليوأتلاب لقعلا لامعإ ىلإ عاد نمو :رهاظلاب فتكُم نمو .صوصتلا

 مظن اهنم تقثبنا يتلا فقاوملا نم ربتعم نمو .ةفللا دعاوق نعو عرشلا دعاوق نع

 ة تلتاقتو .ىرخأ ترظانتو .انيح اهنيب اميف تفلآت قرف اهتنبت ةلماكتم ةيركف
 .ىكله ىرخألا قرفلا نأو ةيجاتلا ةقرفلا اهنأ ربتعت لكو .لاوحالا بلغأ

 ةيعامتجالا لماوعلا ٤-

 ةقباسلا لماوعلل اهالوأ يتلا ةّيمهالا سفن لماعلا اذه يناتسرهشلا لوي مل

 نيب ثيح ةعبارلا ةمدقملا نم ةّضاخ اينمض جتنتسي نأ نكميو .اضرع هدروأ امنإو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نمز نم .فالتخالا وحن ةمألاب تجردت يتلا لحارملا

 دارأ نمو : رشع خ لحارملا هذه يناتسرهشلا رصحو .ىربكلا ةنتفلاب فرع ام ىلا



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ةّيضقلا تللح دقو كلملاو ةفالخلا : ذ تفلأ يتلا بتكلا علاطيلف ةّيضقلا عسوتلا

 ك اقثلاو يسايسلا مالسإلا خيرات : نسح ميهاربإ باتكو .ةّيسايس ةهجو نم ابلاغ

 .ايخيرات اليلحت ةّيضقلا للح دقو .لوالا ءزجلا يعامتجالاو ينيذلاو

 دعيف .ائيشف ائيش تدقعت دق يمالسإلا عمتجملا ةبيكرت نأ ءالجب ظحالملاو
 :ىلاعت لاق هقنتعا نم لك نبب مالسإلا دحو سالا ةيقب نع نبلزعتم برعلا ناك نأ

 نإ اوفَراَعَتل لئاَبَقَو ابوُعش ْمُكاَْلَعَجَو ىتنأو ركذ نم ْمكاَنَمَنَح انإ سانلا اهيأاي »

 .(٢١تارجحلا٩٤) « ر ريبخ ْميلَع هللا نا ْمُكاَتَأ ه أ هللا د دنع +:

 :لاقف عمتجملا ىلع رش نم ةّيبصعلا ءارو ام مالسلا هيلع لوسرلا نيب دقلو

 يبرع نيب قرف ال ةلاسرلا لظ ذ نوملسملا فلآت العفو . ث"« ةنتنم اهنإ اهوعد »

 ةفالخ نم تاونس تسو رمعو ركب يبأ نمز رمألا ناك اذكو .ىوقتلاب الإ يمجعو
 اوناك نمم سانجالا طالتخاو ةباحصلا قرفتو تاحوتفلا عاستا نأ آلا .نامثع

 نيملسملا ىلع اودسفيل يمالسإلا عمتجملا خ نيًّسدنملا نمو .مالسإلاب دهع يثيدح

 .عمتجملا اذه ءانب عدصت ىلإ ىدأ مهتاحوتفل يدصتلا نع اوزجع امدنع مهرمأ

 قارتفا ريثأت نم ناك ام ىلع عساتلا فالخلا ذ يناتسرهشلا لأ دقلو

 ةفالخ نم ةريخالا ةلحرملا خ ةيومألا ةّيبصعلل ةيوقت نم ثدح ام ةجيتن نيملسملا

 نم هبراقا نا ريغ ...هنامز خ ةوعدلا ترمتساو رمألا مظتناو » : لاقف نامتع

 .هيلع ريجنف اوراجو .هتبكرف (ةكلهملا يهو ةَّروُبَهَت عمج) َر رب اَهَت اوبكر دق ةّيما ينب

 ينب ىلع ةلاحم اهلك اثادحأ هيلع اوذخاو ةريثك تافالتخا هنامز 2 تعقوو

 ١ ةيم »

 .سرهفملا مجعمل ١ يف دري مل : « ةنتنم اهنا اهوع د » ٥٢

 ٥٢ للم .يلي امو قبس ام رظنا : ١/ ٣٤.



 ةيمالسإلا ةرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ' اهججاتو ىربكلا ةنتفلا قالطنا صخليوهو .رشاعلا فالخلا 2 لماتملاو

 ناك عارّصلاف .ثادحالا مكلت لاعتشا خ الاف ارود سانجألا لخادتل نأ نيبتي

 : يلاوملا نم نيفرطلا ىلإ مضنا نمو قارعلا برعو ماشلا برع نيب احضاو

 .سرفلا نم يلاوملا اهرزا مث ةيمشاه ةيبرع ةّيولعلاف

 ركملاب مهتمك تحجر نأ امو .ةّيومأ ةيبرع ةيبصع : (ةئجرملا) ةيومآلاو

 .ةيقيرفإو ناسارخ سانجالا ةّيقب اودهطضا ىتح ءاهلاو

 ديدع مهيلإ مضنا ام ناعرسو .ميمت برع نم مهلجو ةمكحملا لاصفنا

 .ةرصبلاب يلاوملا نم

 عمتجملا مسقناو .قارتفالل ايدغم ناك تايبصعلا عارص نأ نيبتن اذهبو
 : ىربك تارايت ثالث ىلإ

 ةاون مهو .ةّيربجلاو ءاجرإلاب ناد .ةيبرعلا ةيبصعلا هيذغت يومأ رايت

 .ةيديرتاملاو ةيرعشألا مث ةنسلا لهأب فرع اموأ ةّيتافّصلا

 نسحأ يسرافلا رصنعلا ي دجو .تيبلا لآ نم ةّيبرع هتمورأ يولع رات
 ام ىلا ىأ يذلا رمألا .مجعلا دنع لّصأتملا ينطابلا ركفلا لاخدإ عم .رصانم

 لها رايت مهعم رهصناو ،ّيلع مامإلا ناش ولغلا نم قرفلا نم ديدع ىلإ بسني

 .يلاومو ابرع ديحوتلاو لدعلا

 د ايوتسا اذإ يمجعو يبرع نيب ةمامإلا ي قرف الا هقلطنم ةمكحملا رايت

 مجن زربو ةةدهطضملا رصانعلا اهيلإ تمضنا ةيبرع ةيبصع .حالصلاو ىوقتلا



 ةيمالسرلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 باذعلا نم ةّيمأ ينب ةالو مهقاذأ نيذلا ربربلا عم برغملا ذ ةّصاخ رايتلا اذه

 .اقانصا

 طالبلا عاطتسا دقف (تاقبّطلا) ةماعلاو ةّصاخلا نيب عارّصلا نع اما -

 .قرف نم هنع قثبنا امو يبرملا رايتلا بغي نا يومالا

 ةيومألا ةلودلاب ةحاطالل اهدهج لك تلذب دق ىرخألا رصانعلا نأ امك

 مكحلا ءاهنإل لماوعلا ربكا نم ةمكحملاو نييولعلا تابرض تناك دقو .اهدناس نمو

 ةيسرافلا ةّيبصعلا ىلع ماق هنأ ملعن نحنو .يسابعلا يمشاهلا رايتلا هفلخيل يومالا

 )٧٥٥/١٢٧(. يناسارخلا ملسم يبا عم

 ه الاتف ارود ةلخادتملا ةيعامتجالا ةبيكرتلل نأ افنآ انرشأ امك ظحالملاو

 .قحتسي ام ةّيمهالا نم لماعلا اذه لوي مل يناتسرهشلا نا الا قارتفالا حور ءاكذإ

 نم نكمي خيراتلا بتك : رابخالا ءاصقتساو .ةصاخ خرؤملا رود اذه نا ةقيقحلاو

 .لماعلا اذه ىلع فرعتلا خ عسوتلا ةدايز

 ةيلاملا لماوعلا - ه

 : لماوعلا هذه عضت م٢١/يرجه سداسلا نرقلا لهأ ةّيلقع نكت مل
 ال كلذ عم نكل .ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيداملا سرادملا ضعب اهربتعت امك ةمدقملا

 : ريثأت نم لاومألا ةرفول ام نيبت يتلا تاراشإلا ضعب نم لحتلاو للملا باتك ولخي
 .ةمالل يركفلا لوحتلا

 “‘؛ىلدف رمأ 2 :سداسلا فالخلا .ةعبارلا ةمدقملا ذ يناتسرهشلا ركذي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع هللا اهءافأ .دوهيلل تناك ناموي ةنيدملا نييو اهنيب زاجحلا يف ةيرق » : كدف ٤



 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 مالسلا اهيلع )٢٢٢/١١( ةمطاف ىوعدو .ماللاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ثراوتلاو

 هيلع يبنلا نع ةروهشملا ةياوزلاب كلذ نع تعفد ىتح ىرخأ اكيلمتو .ةرات ةثارو

 « ةقدص هانتكرت ام ثرون ال ءايبنالا رشاعم نحن ه : مالسلاو ةالصلا

 الول قارتفالل اقلطنمو عازتلل اراثم ةيلاملا ةيضقلا هذه نوكت نأ نكمي ناك

 .رمالا لصنو .لاثتمالا ىلإ ةمطاف عفد ذا .اعيطق ناك صتلا نأ

 نمض عباسلا فالخلا ةراثإل اببس تناك لاومالا نأ يناتسرهشلا ركذي مث

 ال : موقلا لاقف .ةاكزلا يعناَمم لاتق خ » : ةيمالسإلا ةلملا ة تعقو يتلا هبشلا

 ول : هنع هللا يضر ركب وبأ لاق ىتح مهلتاقن لب موق لاقو .ةرفكلا لاتق مهلتاقن
 ىضمو .هيلع مهتلتاقل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اوطعأ امم الاقع ينوعنم
 .نكم١٨ههرساب ةباحصلا كلذ دعب هتقفاوو .مهلاتق ىلإ هسفنب

 ٌىشاتلا يمالسإلا عمتجملا عدصت نم ةدرلا بورح هتثدحأ ام ملعن اننإو

 تناك مهنم بيصنو .ةداوه نودب نيترملا برض يذلا مزاحلا ركب يبا فقوم الول

 صقني نأ رمع عاطتسا دقو .مالسإلا ناكرأ نم نكر يه ةّيلام ةيضق لجأ نم مهتذر

 قالطإو .اهباحصأ ىلإ لاومالاو ايابسلا درب » هتفالخ علطم خ ةدحلا كلت نم

 ن ارثأ كرتي ملو .لوالا ريبكلا عدصتلا مكلذ رثأ ىهتنا كلذبو .» "نيسوبحملا

 .نيملسملا قارتفا

 توقاي .» مشاه ينب نم نيجاتحملا ضعب ىلعو هسفن ىلع اهنم قفني ناكف احلص ٢٣٩/٧ ةنس يف ملسو

 ٢٢٨/٤. .رداص راد نادلبلا مجعم يومحلا
 { .٢٢٣۔-١/٢٢ .للملا ه٥

 ملسم .٢ضتارف ٢ ٠١ ةباحصلا لئاضف .٢تاققن 0١ سمخ .٩٥ماصتعا : يراخبلا : » ءايبنالا رشاعم نحن » ثيدح -

 ٦.١. : لبنح نب دمحا ٢٧. مالك : يمرادلا .ءيف : يئاسنلا ٥. ٥٢. ٥٤. ٥٦١. ١داهج :

 ٥٦ للملا : ٢٢/١
 ٥٧ من : ٢٢/١.



 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 لاومألا ققدت ةظحالم نع نماتلا فالخلا خ يناتسرهشلا لفغي ملو

 ىلع هللا حتفو » : باطخلا نبا رمع نمز تاحوتف نم هوفرع امم نيملسملا ىلع

 عّمجت امم رمع فقوم ركذت خيراتلا بتكو . مئانغلاو ابابَّسلا ترثكو .نيملسملا

 ناك مالسلا هيلع لوسزلا نأ فيك ارضحتسم اربتعم ىكب ثيح لاومالا هذه نم

 العفو .ىلاعت هللا ركذ ىسنتف لاومألا ةرثكب نتفت نأ نم ةمألا هذه ىلع ىشخي

 نع نوردصي مهلك اوناكو » : ةبيه نم يتوا امب رومالا مامز كلتمي نأ رمع عاطتسا

 تنالو ،برعلا تنادو .ةملكلا ترهظو .ةوعدلا ترشتناو اهنع هللا يضر رمع يأر

 . "« مجعلا

 .لئالق تاونسب هتفالخ دعب لوحت عضولا نإ ممت

 ناك ام ىلع حلأ ثيح عساتلا فالخلا خ للملا بحاص هطبض ام اذهو

 ىلع ةيومالا ةيبصعلا بيلغت نم لبق نم هانركذ ام ءازإ ةنتف نم لاومالا ةرثكل

 ىلع قلخلا نامثع رشاعو .لاملا تيب التماو .حوتفلا ترثكو » :لوقي وه اهف اهريغ

 رباهن اوبكر دق ةّيمأ ينب نم هبراقأ نأ ريغ .دي طسباب مهلماعو .قلخ نسحأ

 اثادحأ هيلع اوذخأو .ةريثك تافالتخا هنامز خ تعقوو .هيلع ريجف اوراجو .هتبكرف

 نب ناورم) هل ةيقيرفإ مئانغ سمخ هميلست اهنم ...ةيمأ ينب ىلع ةلاحم اهلك

 . "«رانيد فلا يتئام تفلب دقو (هتنبا هجوز نأ دعب مكحلا

 ذخأملا مهأ نم نأ نيبتي يناتسرهشلا هركذ ام ءازإ خيراتلا بتك 2 لممأتملاو

 فيح نم نامثع لامع ىلع ظحول ام نامثع لتقمو راذلا ةثداح خ ابيس تناك يتلا

 .لاوما نم مهيدل عمجت ام ناش 2

 :٣٤/١. م.ن ٩٨
 ٥٩ من : ٢٤١. ّ

 ٦٠ :م. ن ٢٤/١ .ةيجهنملا هتضرف صنلا راركت



 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 نأ نكمي انتإف يلاملا لماعلل ةظحالملا درجمب يناتسرهشلا ىفتكا ناو

 ةفئاط ىدل اشحاف ءارث ثرو لاومالا نم ةلئاطلا ريداقملا هذه لثم رقوت نأ جتنتسن

 - قارتنالا حور ءاكذا ىلع لمع دق اذهو .ىرخأ ةعامج باسح ىلع سانلا نم

 عم - ةّيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةّيلوصالاو ةيسايسلا ىرخالا لماوعلا عم هراهصنا عم

 ريثك خ اهلاومأ تمنغ لب لاومألا هذه نم اهبيصن لنت مل يتلا تاعومجملا نا ملعلا

 ۔-يدقع ساسا ىلع- ملاظملا در ىلا اهاعد نم ءاول تحت تمظتنا لاوحالا نم

 ةبسنلاب ةّيلج ةّيلمع ةفصب ثدح امو .رادلا ةثداحب فرع ام خ ثدح ام اذهو

 ةمكحملل ربربلا ةرزاؤم ىلإو 6نييساْبعل و نيييولعلل يسرافلا رصنعلا ةرزاؤم ىلإ

 .نييسابعلا مث نييومالا ض ةّيضابإو ةيرفص

 ال اهتال عقاولا خ لماوعلا هذه نيب لصفلا ليحتسي هتا لوقلا ةصالخو

 الصف ثحبلا اذه ة اهنيب لصفن نأ انلواح انكل .ةكباشتم ةلخادتم الا نوكت

 حضتا دقو }للملا باتك نم اقالطنا ةيؤرلا حوضو لصفلا اذه انل رسي دقو .ايجهنم

 لماعلاو يسايسلا لماعلل ايساسأ امامتها ىلوأ دق يناتسرهشلا نأ ةّيلج ةفصب

 اذهبو .ةيلاملاو ةيعامتجالاو ةيفاقتلا لماوعلا نع لفغي مل كلذ عم هنكل يلوصالا

 ديدحتو ةيمالسالا قرفلا ةاشنل خيراتلل ةمهم ةقيثو لحنلاو للملا باتك ربتعي

 .اهلماوع

 ؟ اهباقلاو قرفلا هذه ةيمست نع اذامق
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 ةيمالسرلا قرفلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 ديهمد

 ٩ باقلا ما تايمست يه لهف ةموصخ كانه نا كلذ ىنعم ةّيضق انلق اذإ

 ؟ نيضقانتملا نيفرطلا نيذه نيب ةلصاف ادودح عضن نا نكمي لهو

 ىلع ةمدقتم ةأشنلا نأ تبثي عقاولا ناف .ةأشنلاب ةيمستلا ةقالع نع امأ

 ةقرفلا زربت نأ دعب الا مهريظنت حضتي نأ نكمي ال قرفلا ةمئأ نأ كلذ ةيمستلا

 .ةكباشتم لماوعلاب وأ لماوعلا نم لماعب دوجولل

 قرفلا رابك نأ يناتسرهنلا ربتعي عبرألا ةيلوصألا دعاوقلا ىلع ادامتعاو

 تايمست اهنا صتلا اذه نم مهفنف .ةعيشلاو جراوخلا ءةّيتاقفّصلا .ةيردقلا : عبرا

 باحصأ نوّمسيو» :ةلزتعملا نع لوقي كلذ نمف باقل آلارك ذ نع لفغي مل فلؤملا نكل
 امناو ةيضقلا هذه لعتفن ال اننأ كلذ ىنعم . « ةّيردقلاب نوّبقليو ديحوتلاو لدعلا

 ةمالا ناب ركذن امك .حوضولا ىهتنم خ نكت مل نإو يناتسرهشلا دنع ةدراو يه
 :تاهجتا ةثالث ىلا )٦٥٧/٢٧( ةنس نيّمقص ةكرعم دعب تقرتقا دق ةّيمالسإلا

 كاذ عم الو اذه عم ال ةعامجو .ةيواعم عم ةعامجو .بلاط يبأ نب يلع عم ةعامج

 ىذلا امف .ةمامالل ""يبسارلا بهو نب هللا دبع اهميدقت ةو هللا لا ا مكح الب تفرع

 ١ م.ن : ٥٦/١.
 ٦٢" يبسارلا بهو نب هللا )٩ رقص ٧/٢٨, ١ ن ناوج ٥٨ ٦(. : نب كلام نب ناعدي نب بسار نب بهو رنب هللا دبع وه

 لعسم ةدايقب قارعلا حوتف ينف كراشو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كردا . ةرىبلا تلزن ةليبق يهو ب .دزالا نم رصن

 صاقو يبا نب )٥٥/ ٦٧٤). ةعدخ تتبث امدنع ةمكجمملا هتعياب .ميكحتلا ركنا مث هورح يف يلع راصنا نم ناك
 يف ف نيمكحلا )٢٠ نابعش ٢١/٣٧ يفناج ٦٥٨(. هنم اوبلطو هوباتتسا مهنأ لا ةرصانملل عوجرلا يلع ه بلطف

 .نوملسملا هيق لخد ب يف لوخدلا 1

 - ةعاط نم نوملسملا هيف لخد ام يف لخداف اقداص تنك نا.. .» : : بلاط يبا نب نيب يلع ىلا ةمكحملا ةلاسر يف ءاجو

 كقاقحتسال كايإ انعلخ دعب هانعياب دقف . يبسارلا بهو رنب هللا دبع نيملسملا م اما ةعاطو هلوسر ةعاطو هلا
 ةقرو .ةمغلا : يوكزالا ناحرسب .«مالسلاو لذ الا ! عسو الو كعلخن نا انم ٢٨١.

 - ةكرعم يف هلتقو ١ ينف ةصقح نيب دايزو يبحرال ا باطخ نب ينام ت ناورهنلا ٩ رفص ٣٨ /٧ ١ ن ناوج ٨ ٦٥. . هربتعيو

 تاقبطلا :ينيجردلا .ر .مهتمتأ نم ةيضابالا ١٠٢. :ريسلا : يخامشلا ٥. جراوخلا ءارآ :يبلاطلا رامع .ر
 ةيمالكلا ١ /٨٨-٨ ٩. ىارو ملع اذ ناك .ةيضابإلا ةينا نم » : يلكرزلا لوقيو .هتمجرت يف عسوت دقو

 مالعالا .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كردا .ةرايعلا يف ابجع ناكو ةعاجشو ةحاصفو : ٤ /٢٨٨. ي



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ؟ يناتسرهشلا اهانبت يتلا تايمستلا ىلا رمالا لوح

 نم ينات مه ةيواعم ةعامج نإف ايسايس جورخلا ناك نإ : ةيواعم راصنأ ١-

 )٦٥٦/٢٦( ريبزلاو )٦٥٦/٢٦(. ةحلط دعب جراوخلا مسا مهيلع قلطي نأ يفبني

 مهسفنال اوراتخا ةطلسلا مهديبو نييومألا نكل )٦٥٧/٢٦(. لمجلا ةكرعم ذ
 :ربجلاو ءاجرإلا تايمست تقبناف .يثارولا مكحلا ادبمو ىشامتت يتلا تايمستلا

 ريخات امهلوأ :نيينعم ىلإ عجري هنأ يناتسرهشلا نيب دقف ءاجرالا امأ

 عم عفنت ال امك ةّيصعم ناميإلا عم رضت ال هنأب رارقإلا امهيناثو .ةّينلا ىلع لمعلا
 امك ريخاتلا ىنعمب امهدحأ :نيينعم ىلع ءاجرإلا ه :لوقي ثيح ةعاط رفكلا

 .ءاجرلا ءاطعا :يناتلاو ١١١(٠ فارعألا 4)٧ هاخأو هجزأ اولاق ف :ىلاعت هلوق

 نورخؤي اوناك مهنال .حيحصخ لؤالا ىنعملاب ةعامجلا ىلع ةئجرملا مسا قالطإ اما

 رضت ال : نولوقي اوناك مهنإف .رهاظ يناتلا ىنعملاب امأو .دقعلاو ةيلا ىلع لمعلا
 . "ةعاط رفكلا عم عفنتت ال امك ءةيصعم ناميالا عم

 ةمتت» : لوقيف ةمالا ءاهقف نم ءاجرالاب اوناد نمزربا يناتسرهشلا ركذي مث

 )٧١٨/١٠٠(٠ بلاط يبأ نب يلع نبا دمحم نب نسحلا : لقن امك ةئجرملا لاجر
 ٩٠ و١٠٠ /٧٠٨- نيب تام ) بيبح نب قلطو )٢١٤/٩٥(. يدسالا ريبج نب ديعس

 لتاقمو )٧٢٤/١١٦(. دايز نب براحمو )٧٢٧/١١٨( ةرم نب ورمعو ٢٨(.
 رذ نب ورمعو )٧٠٠/٨٠(٦ يناذمهلا هللا دبع نب رذو )١٦٧/١٥٠( ناميلس نب

 وباو )٢٦٨/١٥٠( ةفينح وبأو )٧٢٨/١٢٠(. ناميلس يبأ نب دامحو )٨٠٤/١٨٩(.

 ءالؤهو .رفعج نب ديدقو )٨٠٤/١٨٩(٠ نسحلا نب دمحمو )٧٢٨/١٨٢(٧ فسوي

 ٣ ن.م:١٦١١/١-؟١١.



 __ ةيمالسا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 2 مه ديلختب اومكحي ملو ٥ ري ك { اب رت ايكل ١ ب احصأ اورّشكي مل ‘ ثي دحل ١ ةّمَك ١ مهلك

 ٦؛} ةيردقلاو جراوخلل افالخ راتلا

 ميقيل ةيردقلا نع ثيدحلا ء انثا يناتسرهشلا مهل ضزعتيف : ةيربجلا اماو

 امك ."ءةاضتلا لباقت ناتلباقتم ةّيردقلاو ةيربجلا نأ ىلع » .نيفرطلا نيب الباقت
 .'×ىلاعت برلا ىلإ هتفاضإو دبعلا نع ةقيقح لعفلا يفنوه» :يلي امب ربجلا فزعي

 ظحالنو .هل رايتخا ال ناسنإلا نأب مهلوقل ةّيربجلاب هتعامجو ةيواعم فرع دقو

 هعضي ال اذه َلك .ةيومألا ةلودلا نايكل اريربت ربجلاو ءاجرإلاب لوقلا ذ نأ ذئنيح
 . ةّيتافّصلا ركذب يفتكي امنإو ةحضاو ةروصب يخيراتلا هراطإ خ يناتسرهشلا

 .ةرعاشلا مث ةنسلا لهأ مث فلسلا مهتا ىلا اهب جّردتيل تارم ةدع اهيلإ دوعيو

 .تافصلا خ تافالتخا نامز لك فلسلا نيبو ةلزتعملا نيب ناكو » : لوقي كلذ ذيو

 نومسيو يعانقإ لوق ىلع لب ،يمالك نوناق ىلع ال اهيلع مهنورظاني فلشلا ناكو

 ترجو » اّيلزتعم ناك يذلا )٩٤٢/٢٢٠( يرعشألا نع لوقي مث ."« ةّيتافّصلا

 يئابجلا يلع يبأ هذاتسا نيبو .يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأ نيب ةرظانم

 مل ارومأ هذاتسا يرعشالا مزلاف .حيبقتلاو نيسحتلا لئاسم ضعب ة )١١٦/٢٠٢(

 ٦٤ ن.م:١٦٩/١٦٨.
 - فلتخم انيسنو ركذيو .نمزلا يف ذ ةمدقتملا .ةيمالسالا قرفلا نم ىةنجرملا ءاجرالاب نولئاقلا ىمسي : ءاجرإلا

 ةعاط ناو ةيصعم ناميالا عم رضي ال هنا ةئجرملا سسا نمو . .ءاجرالا ناش يف تالاقملا باتك لاوقا
 ىلع اوتام ناو ةمايقلا موي نينمؤملإ لكل ةاجنلا نوجريو .جورخ الو ةروث الف ةبجاو رئاجلا مامإلا

 ءءاجرالا :يبلاطلا دمحم .ر .ديعولا لهاب اومس نيذلا ةلزتعملا سكع ىلع دعولا لهاب ومس كلذلو ةيصعملا
 سنوت ةيمسرلا ةعبطملا ةيسنوتلا ةعماجلا تاروشىنم .ة ةيقيرفإ جد د يف تاسارد ١١٨٢. ٢٥٩- .ر ١٨٤

 ع :< 784
  1٥م.ن : ١ /٦ ٥.

 - مهتأ ساسأ ىلع مهموصخ لبق نم ةيمالسإلا قرفلا ىدحا ىلع تقلطأ ةيمست ةربجملا وأ ةيربجلا : ةيربجلا

 ةّيردقلل ةلباقملا ةقرفلا يهو .ربجم و مف .اهيف ن اسنإلل لخد ال سمشلا ةكرحك ناسنإلا ةكرح ناب نولوقي
 12 2375 .ر .ناسنإلا ةيرحب لوقت يتلا ةلزتعملا وا

 ٦1 ٦1 م. ن . : ١ ٧ ٩.

  1٧من : ١ / ٤٤.



 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ىلع مهبهذم رصنو فلشلا ةفئاط ىلإ زاحناو هنع ضرعاف باوجب اهنع جرخي

 نوفني ةلزتعملا تناك او » : لوقي امك . “٢ادرفنم ابهذم كلذ راصف .ةيمالك ةدعاق

 : لوقي ممت . %٢ ةلطعم ةلزتعملاو ةيتافص فلسلا يمس .نوتبثي فلسلاو تافصلا

 سنأ نب كلام مهنمف هيبضتل اوفّهت الو .ليوأتلل اوضرعتي مل نيذلا فلسلا امأ ه

 ناميالاو .ةلوهجم ةيفيكلاو .حولعم ءاوتسالا : لاق ذا . )٧٩٥/١٧٩( هنع هللا يضر

 .يروثلا نايفسو .هلا همحر لبنح نب دمحأ لثمو .ةعدب هنع لاؤسلاو .بجاو هب

 لبق ةماع ةيتافصلانع هثيدح متخي مث . "« مهعبت نمو يناهبصألا يلع نب دوادو
 (فلسلا ) ةفئاطلا هذه ىلا يرعشألا زاحناو ... ه :يلي امب ليصفتلا ىلإ لوحتي نأ

 ةمس تلقتناو .ةعامجلاو ةنسلا لهال ابهذم راصو .ةيمالك جهانمب مهتلاقم دئاف

 7 ةيرعشالا ىلا ةيتافّصل ا

 ةيمست خ للملا باتك ربع انرم اجردت جردت يناتسرهشلا نأ نذإ حضاوف
 طبريل كلذو » ةعامجلاو ةنسلا لهأ » ءامسألا نسحأ ىلإ اهب لصيل ةقرفلا هذه

 اهّتأ ركذ يذلاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسلا ثيدحب اهيلإ يمتني يتلا ةقرفلا هذه

 .ةيجأنلا ةقرفلا

 نيرما ىلإ ةراشالا نع لفافت وا لفغ يناتسرهشلا نا ظحالن نا يغبنيو

 ٨, ن.م:ا/ا٤٤.

 - يرشأالا ليعامسإ نب يلع نسحلإ وبا )٢٤٢/٢٢٠( : بهذم سسؤم . .يرعشألا ىسوم يبأ يباحصلا لسن نم
 عجر مث .مهيف مدقتو ةلزتعملا بهذم ىقلتو . ةرصبلا يف دالو .نيدهتجملا نيملكتملا ةمنالا نم ناك .ةرعاشالا

 ةنايدلا لوصا نع ةنابالا « .نارج ط «نييمالسالا ب تالاقم»: هتافلؤم مها نم .دادغبي يفوت مهفالخب رهجو »
 ٤/ ٢٦٢. مالعالا:يلكرزلا.ر.ط,.عدبلاو غيزلا لمأ ىلع دزلا يف عمللا :ط

 ءاملع سيئرو .ةلزتعملا ةًمئأ نم ٨٤-٩١٦(: / ٢۔-٥٢٢) (يلع وبا) يئابجلا مالس نب بامولا دبع نب دمحم -
 ىرق نم ىًَبج ىلا هتبسن .بهذملا يفا 77 درفنا ءاراو تالاقم هل «ةّيئاَبجلا» ةفئاطلا ت تبسن هيلاو .هرصع يف مالكلا

 ٦/`٦ ٢٥. مالعالا : يلكرزلا . .ر. .يرعشالا هيلع در "لوطم لفاح ىريسفت» هل. .ىبجب نفدو .ةرصبلا يفرهتشا.ة ةرصبلا

  1٩م. ن . : ١ / ١٠٤.

 ١٠ م.ن : ١٠٥/١.

 .١/٦٠١ا:م.ن ا
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 : ةيمستلا هذه 2 ه ةنسلا ه ىنعم نادّدحي ةلباقملا فارطألا نع اركذ

 اهنوربتعي نكلو .مالسلاو ةالّصلا هيلع لوسلا ةتس اهنوربتعي ال نويولعلاف

 ملو .ةعمجلا بطخ ة يلع مامإلا نمل خ ةلتمتم يهو ةيواعم اهماقأ يتلا ةتسلا

 نم رمألا بلقنا اذهبو )٧٦١٠/١٠١(٠ زيزعلا دبع نب رمع عم الإ ةداعلا هنه لطبت

 .مذلا ىلإ حدمتلا

 ركذت اهتأ كلذ ممذلا نم ءيش ىلإ لوحتت اضيأ يهف » ةعامجلا » امأ -

 يمسف )٦٦١/٤٠( ةنس ةيواعمل يلختلا ىلإ ""يلع نب نسحلا مامإلا رارطضاب

 نكلو ةفالخلا خ نسحلا مامإلا ةيقحا نوربتعي نوّولعلاو .ةعامجلا ماع ماعلا

 .ةعامجلا ماع ماعلا ىمسو هحلاصل اهبلق ةيواعم

 ناطلسلا ذوفن عم ارود تيمل ةيفطاعلا ةمرلا نأ ةياهنلا دي حضتي اذم
 نوتبثي مهتأ امبو ،فلُسلل لثمملا وه - يناتسرهشلا دنع - يومالا رايتلا نوكيل

 ةياهنلا اونوكيلو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ اوراص كانه نمو ةّيتافص مهف تافصلا

 هناطلسل ةئوانملا قرفلا ةّيقب ىلع ةّيسفن ابرح طلس ناطلسلا اذه نا امك .ةّيرعشأ

 لكب يناتسرهشلا اهاتبت يتلاو قرفلا هذه اهب تبقل يتلا باقلألا ذ اذه ىلجتيو

 .ةطاسب

 رشب ينثالا ة ةمئالا يناثز(٠١٧١٦-٠٥/٤٢٦-٣٢)(دمحم وبأ) يشرقلا يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا - ٢
 ربكا وهو .ملسو هيلع هتنا ىلص هتلا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف هماو .ةرونملا ةنيدملا يف دلو .ةّيِمامإلا دنم
 ةيواعم برحل قلطنا ٤٠/ ٦٦٠. ةنس هيبا لتقم دعب ةفالخلاب قارعلا لها هعياب .ناهبصا ازغ .مهلاو اهدالوأ
 7 ٤١ / ٦٦١. ةنس سدقملا تيي يف ةيواعمل رمألا ملسو ةفالنلا نم هسقنت نسحلا علخف 4 .حلصلا راتخا مث

 ٥٠ "/ ٦٠ ةنس يفوت ثيح ةنيدملا يف كلذ دعب رقتسا .هيق نيملسملا ةملك عامتجال «ةعامجلا ماع» ماعلا اذه

 هبو ربكأ هتلا » : همتاخ شقن .نوينسحلا بسني هيلاو .مايا ة هسمخو رهشأ ة هتس هتف الخ ة ةدم .امومسم لتق ليقو

 ١٩٩/٢-٠٠ مالعالا : يلكرزلا .ر .» نيعتسا



 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا هالإ ليبسلا

 ةعامج ةيمست ليوحت خ اجردت يناتسرهشلا دنع اندجو نإ : يلع ةعامج ٢-
 يناتسرهشلا نأ كلذ يلع مامإلا ةعامج ىلإ ةبسنلاب فلتخي رمآلا نإف ةيواعم

 تلبق ةلتكلا هذه ّنأ ىلع اهل ةفلاخملاو يلع ةعامجل ةيمتنملا قرفلا بتك عم قفتي

 لولدملا ذ دجن ام مغر ررض يأ كلذ خ رت ملو .ةعيشلاب اهتيمست قلطنملا نم

 ةبستلاب الاكشا دجن ال اذهلو .قالغنالاو بّصعتلا ىنعم نم ةظفللا هذهل يوفنلا

 لب ةيمستلا هذه ىنبتت اذه انموي ىلا ترمتسا دقو .ةعومجملا هذه ةيمست ىلإ

 اهلالخ نم ىرت اهتال اهنايك نع عافذلا سسأ نم اساسأ اهربتعتو اهب زتعت

 برقا اهنأ ربتعت ةقرفلا هذه لعج طابترالا اذه لثمو .تيبلا لآب اقيثو اطابترا

 ةقرفلا يهو قرفلا حصأ نذإ يهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ قرفلا
 .ةيج انلا

 ةيمستلا نأ ربتعي هتإف ةمكحملا ةملك ركذ نإو .يناتسرهشلا نإ : ةمكحملا ٢-
 مكلذ ىلإ دوعي مهقلطنم نأ ىلإ راشأو .جراوخلا يه امنإ ةقرفلا هذهل ةيخيراتلا

 : مئاتفلا ةمسق دنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ضرتعا يذلا لجزلا

 .«لدعت مل كتاف دمحم اي لدعا »: لاق ذإ يميمتلا ةرصيوخلا يذ ثيدح ربتعا

 هذه» : لاقو نيعللا داع مث » 9 لدعي نمف لدعأ مل نإ » : ماللا هيلع لاق ىتح
 جورخ كلذ و » : لوقيف يناتسرهشلا قلعي مث .» ىلاعت هللا هجو اهب ديرا ام ةمسق

 قحلا مامإلا ىلع ضرتعا نم راص ولو .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع حيرص

 كلذ سيل وأ .ايجراخ ريصي نأ ىلوأ قحلا لوسرلا ىلع ضرتعا نمف .ايجراخ

 ىلع ارابكتساو غصتلا ةلباقم خ ىوهلاب امكحو هحيبقتو لقعلا نيسحتب الوق
 لجلا اذه ئضئض نم جرخيس : مالسلا هيلع لاق ىتح ؟ لقعلا سايقب رمألا
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 قرمي امك نيلا نم نوقرمي ...مهرجانح زواجتي ال ابطر هللا باتك نولتي موق

 . "« دومث لتق مهتلتقال مهتكردا نئل ةيمرلا نم مهسل ١

 ٧٢٣ م. ن : : ١ /٢٨- ٢٩ . ملسم يف ثيدحلاو ٢ : ١ ١ ١.

 - يدعشلا ريهز نب صوقرح )٧/٢٧ ٥ ٦): : يلص يبنلا رمأف ريبزلا مصاخ . .ميمت ينب نم .يباحص : ةرصيونلا يذب بقلملا

 مث . .اهب لزنو زاوه الا قرس ىلع ىلوتساف «نازمرهلا» لاتقب باطخلا نب رمع هرماو .هنم هقح ءآافيتساب ملسو ۔ هيلع هتلا

 .بارطضا هتريس يفو . .ناورهنلاب لتق نميق لتقف . .يلع ىلع جراوخل ١ 7 نم راص نيمكحلا دعيو .يلع عم, نيفص دهش

 : دربملا اهاور تايبا نم هلوقب . جراوخلا ءارعش دحا ىنع هاياو -

 اصوقرح سو درفلا ين يقال ١ ىتح ابستحم سنل عيب هلل ١ لاساو

 ىنعم .هتريس يف رابخالا بارطضا تبثا هتكل .هعجارم نمض ينيجردلا يلكرزلا ركذي مل ١٧٢٣/٢. مالعالا : يلكرزلا .ر
 .هتحصب عنتقا ام الا هنع وري ملا هنا كلذ

 بهو نب هللا ديع عم ةيضابالا تاقبط نم ىلوالا ةقبطلا نم يدعسلا ريهز نب صوقرح ربتعي يذلا ينيجرذلا امأ -

 هيف تلحتنا يذلا وه اذه صْوقرحو» :يلي امك صوقرح نع عفاديف ةمكحملا عم كرتشملا رذجلا ننم امهو يبسارلإ

 ىلع اهاورو .لحتنم اهرثكا نكلو ءاهتوبثم ضقانتل اهمقس ىلع لدي ام اهيف نإف ةعونصم نوكت نآ دعبي ال ثيداحأ
 .قرط

 لوسر بضفق « مويلا نم تلدع ام,» رييخ مئانغ مسقي وهو ملسو هيلع هللا ىلص 4 هللا لوسرل لاق. هنأ هيلا بست اماهنيف =-
 . .ابن هباحصال وا اذهل نوكي هنا لاقف ؟ هيا لوسر ابي هلتقا الا : رمع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هتيا

 لاق مث ؟ » لدعأ مل نإ لدعي نمف كحيو » : لاق ٠مَلْسو هيلع هتلا ىل هتنا لوسرل كلذ لاق,امل هنأ هيلإ بسن ام اهنمو -=
 :ثلاثلا لاقو .« ادجاس هتدجو « : يناثلإ لاقو .» اعكار هتدجو « لزالا هل لاقف ؟ هلتقي مكنا ه دحاو دعب ادحاو هباجصال

 .. .» نانثا هتنا يف ب بفلتخا ام اذه لتق ول ه. : :ملسو ه هيلع هيا ىلص هتلا لوسر لاقف » هدجا مل «

 دقل , : :لاق هنا اوميزف . مهبولق ةفلؤملا نم ةعبرأ نيب هيلع درو ال ايم ملسو هيلع هتلا ىلص هتنا ,لوسر مسق دقو, ل اق هنا اهنمو -

 لمأ ىلع هللا يننما «: :لاق مف ٩ .هاذخ دروت ىتح ملسو هيلع هيلا ىلص هتنا لوسر بضغف .» هتلا هجو اهب ديرا ال ةمسق تيار

 ماوقا اذه ئضنض نم نوكيس » :لاقف ؟ » هللا لوسرا اي هلتقا الا » : لاقف .هتلا همحر رمع هيلا ا ماقف !؟ » يننّمؤت الو ضرالا

 هلوق ىلإ - نيذلا نم نوقرمي مهرجانح زواجتي ال نارقلا نوارقي ممهمايص عم مكمايصو .مهتالص عم,مكتالص نورقحت
 .قوفلا يف, ىرامتتو -
 : ةريثك هجوأ نم اهمقس ىلم لئالد رابخالا مذه يفف

 .دحأ هتلبق ىلا ىلص الو هنيد ىلع ماقأ الو نمآ ام .مويلا ز ذنم تلدع ام رلاق ذا لدع ريغ هنإ هنع حص ول هنا :اهدحا
 هلكي ملو هلتق ىلا ردتبملا وه ناكلو .هلمما امل ةءوبنلا يف نعطلاب ضاخ هنا ملسو هيلع هتنا ىلص هنع حص ول : يناثلاو

 ,هريغ ىلا
 هب نيعتسي فيكف نيدلا نم قرام هنأ هملعأو .هلتقب نيرومأملا نم هنأو هنع هقلا يضر رمع دنع.كلذ جص ول هنأ : ثلاثلأ
 .نيرفاكلا لاتق ىلع اريهظو .نينمؤملا هدونج ىلع اريمأ هلعجيف .نيدلا ناكرأ مظعا وهو .دايجلا ىلع

 .هلتق يف اوخارتي ل هلتقب نورومام مهناو كلذ ٨ هنا ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر باحصا . دنع حص ول هنا : عبارلا

 يف فلتخا ام اذه لتق ول لوقي ىتح .ةفزاجملاو . همالك ىلآ بسني نا نع هزنم ملسو هيلع هتلا ا هنأ : سماخلا
 .ناوالا ة هديبعو .سوجملاو نيباّصلاو .ىراصنلاو دوهيلا رفكل اببس صوقرح ةايح نوكت نا اذه ىلع مزليف نانثا هتلا

 كبر ءاش ول ذا .هنالطب ىلع ليلذلا ىوقيو لقعلا هابايو ررسحلا هركني يذلا لاحملا نم اذهو امهريغو ةقدابنزلاو ةلطعملاو

 مهنكل .ةتوم دعيو صوقرح دوجو لبق اعيمج اولضل ءاش ولو ايح صوقرحو .اجيمج مهلك يضرالا ىف نم نمال
 : وهو صوقرح ,نم ريخ وه نم مهنيبو .اوفلتخاو اوقفتا دقف ١١٨ دوه ١ كير محز نم الإ نيفلتخم رْولازَي
 نم م الك نم نوكي نا دعبي اذهف .هتلا هنعل "لهج وبا وهو هنم رش مهيفو اوفلتخاو اوقفتا امك .ملسو يلع ًهتلا ىلص هتلا

 .ىوهلا رزع قطني ال
 هب لمعلا يف ينعأ .ةرجنحلا ةزواجم نع الضف هدبك عدصو .هبلق نآرقلا قرح نم هضتض نم دهش دق هنا : سداسلا
 .هيهانتم نع ,ءاهتنالاو .هرماوآل لاثتمالاو

 امنا ! موقلا ن ا فاصناإالاب لماع نمم مهنم ريثك ققح دقو .قرالا صضصللايو .قراملاب ملعا كيارف .قورملا ركذ : عباتلا
 .ةرخالا رادلا ينف هللا دنع هنوجري اميف ةبغرو ايندلا ةايحلا ةرهزل احارطاو ىوهلا عابتا نم ايورم اولتاق
 .» اوبسن هيلا اًممو ٠ هولاق امم أرَبم صوقرحق ٥. نك ام ريغ ةريثك ةلدا اهيفو

 .ةنيطنسق .ثعبلا ةعبطم .يلط ميهارياإ قيقحت .برغملاب خناشصملا تاقبط : ) ٦٠ / )٧ ١٢ ) ينيجردلا دمحا سايعلا ويا _-

 ٢/٢ ٢٠٤٢٠. .رئازجلا

 ةّيمَرلا نم مهشلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي موق اذه ئضثتض نم نوكيس هنا «: :ىرخأ ةياوري ءاج دقف ثيرحلا نع اما -

 .قوفلا يف.ىرامتتو ائيش ىرت الف فاصرلا نم وظنتو انيش ىرت الفرلصتلا يف رظنت
 .ةفاصر هيلع دش / مهشلا فصر لاقيو .فئاصر ج . .لصنلا خنس لخدم ىلع دشت هشك ةبقك : ةفاصرلا -
 نم =- « اذه م ئصنض نم »”: م الّسل ا هيلع "لوقيو .ق 3قاوفاو قوف ح ناقوف امهو .هنم مسلا تيثي ثيح. : : مهسلا نم : : قوقلا -

 لماكلا : دربملا .« ءيش اهمد نم هب قلعي ال نا كلذ نوكي ام رثكاو .اهنم ذفن اذإ .ةيمرلا نم مهسلا قرم -۔اذه سنج



 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 لجزلا اذه بلص نم اوؤاج نم نا نيفص ةكرعم نع هثيدح دنع نيبي مث

 نينموملا ريما ىلع اوجرخ نيذلا مه » جراوخ اوربتعاف ميكحتلا ىلع اوضرتعا

 يلجبلا ريهز نب صوقرح مهنم ...نيمكحلا رما ىرج نيح هنع هللا يضر يلع

 وذ مهرخاو ةرصيوخلا وذ مهلوأ نيذلا مهو )٦٥٧/٢٧) . ..ةيدقنلا يذب فورعملا

 .نيقراملا .ةارشلا : ءالؤهل نييرخأ نيتيمست هيأر بسح ديزي هنأ امك

 "« ميكحتلا ىلع هلمحو . ( يلعل ) جراوخلا ةفلاخمو » : هلوق ے اذه ىلجتيو

 .«الوقو ادقع ناورهتلاب نيقراملا ةارشلا نيبو ( يلع ) هنيب فالخلا كلذكو » : هلوق

 عم هتع هلا يضر يلع ناك ةلمجلابو .فورعم ارهاظ العف هعم لاتقلا بصنو ه

 '«...هيلع جراوخلا هنامز غ رهظو .هعم قحلاو .قحلا

 ائيش فيضي ال يناتسرهشلا ّنإ مث .تامدقملا للملا باتك ه ءاج ام اذه

 ةركف ىلع حاحلإلا ىوس اليصفت جراوخلا نع ثدحت امدنع باقلالاو ةيمستلا نع

. .٤٢٢ 
 - هنأ ىلا راشأ هنأ الا بذكلا نم هاريو فالتخا نم نيصلا نيب ام عم يراخبلا يف درو ثيدحلا نا يملابلا نيي قو

 حيحصلا عماجلا جرش . .«ءاوهالا لها نع ذخإاي» ١ /٧ ٥.

 - ةّيضابالا ريغ) نيفلاخملا نأ ىلع حلأو ناورهنلا لمأ ىلع ءانلا يف ةينامعلا ريسلاو يخابمشلا ريس نم اصوصن,دروا مث

 =.(نولراتي وا ةحيحص ريغ ثيرداجا نورري
 - - ; ىلص هلوسر ة ةنسو هللا باتك هلمع فلاخ نم لك ينفو ءوسلا ءاملع ينف (ةيضابإلا) اندنع ثيدحلا نإ نيبي مث

 حيحصلا عماجلاح رغ ملسو هيلع هتلا ٥٨١.

 - زّرحتلا يف نودهتجي مهتاف رئابكلا لجأ كرشب نيلئاقلا ةّيرفّصلاو ةقرازالا نم جراوخلا ة ةالغ ىلع لمحي نا نكمي امك

 حيحصلا عماجلا حرش : يملاشلا .رهظا هتدابع يف قحلا فلاخ نم لك ىلع هلمحو .. .كرشلا يف ف اوعقي الئل ةدابعلاو

 . ٩/١ه.
 يوغللا حرشلاب ىفتكا دقف (حيحصلا عماجلا) بيترتلا ةيشاح يف يشحملا اًما ۔ ١ / ٥ ٥. . نب عيبرلا دنع ثيدحلا درو دقو

 حيحصلا عماجلا : بييح ١٢١ ددع ٢٦.

 - ةرماقلا .يرابلا حتف : رجح نبا .ر .فلتلل جراوخلا لاتق كرت نم باب يف يراخبلا هجرخا دقو ١٣٤٨ ه۔)١٢ / ٢٤٤ -

,٢٦ 

 -= ملسم يف درو هنأ سرهفملا مجعملا دروا دقو ١:٢٣.

 .حوضولا ةياغ يف ءاج دق كردملاو ةصقلا نم ةيضابالا فقوم وه اذه

 ٤ م.ن : ١٣٣/١-٤ ١٢.
 ٥ م.ن : ٢٥/١.
 ٦ م.ن : ٢٦١.
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 هنع هللا يضر نينمؤملا ريما ىلع جرخ نم لوا نا ملعإ ه : لوقي .نيذلا نم قورملا

 نيدلا نم اقورمو هيلع اجورخ مهدشاو .نيمص برح خ هعم ناك نمم ةعامج

 '«...و ىدنكلا سيق نب ثعشالا

 رابكو .ناورهتلاب اوعمتجا نيذلا ةقراملا مهو » : رخا نطوم خ ركذي امك

 .ةبلاعتلاو .ةدراجعلاو .ةّيسهيبلاو .تادجتلاو .ةقرازألاو .ةمكحملا : مهنم .قرفلا

 . "« مهعرف نوقابلاو .ةّيرفّصلاو .ةّيضابإلاو

 امنإو .ايسايس اجورخ قبي مل جورخلا نأ يناتسرهشلا دنع ساسالاف
 هذه مهيلإ تدنسأ نم ىلع ليحتسي كلذل .هنم اقورمو نيدلا نع اجورخ راص

 .باقلالا باب نم اهنوربتعي امنإو .اهولبقي نا ةيمستلا

 مهب اقلأ نمه : باقلأ جراوخللو » : لوقيف اذه ىلإ هّبني هسفن يرعشالاو

 .ةارشلا مهباقلا نمو .ةيرورحلا مهباقلأ نمو .جراوخ مهتاب مهل فصولا

 ةقراملاب الإ اهلك باقلالا هذهب نوضري مهو .ةقراملا مهباقلا نمو (٩؟) ةيرارحلاو

 ببسلاو .ةّيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم ةقرام اونوكي نأ نوركني مهنإف
 ةيرورح اومس هل يذلاو ‘بلاط يب ١ نب يلع ىلع مهجورخ جر اوخ هل اومس يذلا

 :2 انسفنأ اني يرش : مهلوق ةارش اومس هل يذلاو . .مهرم أ لؤا خ ء ارورحب مهلوزن

 7 ةنجلاب اهاتعب يأ .هللا ةعاط

.٧٧ ١/, ١٣ 

 -_ (دمحم وبأ) ىدتكلا برك يدعم نب سيق ./ :م )٢٢ -ه ق ٠ ٤ /. ٦٠0 ١ ٦٦) ةيلهاجلا ةدنك ريمأ

 ةاكزلا :++ ىنع عنتما . هنيع تبيصاق .كومريلا دهش .مالسلا هيلع لوسرلا يي او مالسإلا قنتعا .مالسإلاو

 هجوزو هقلطاف هيار هيف ىريل ركب . ىلإ هب ىتاو تومرضح ىلع ركب يب لأ راق موق ضيب عم
 .ورح يف نج رح اقو يبا نب دعس عم ں مث . نسحلا ءاليلا ىلباو عناقولا دهوشو يبا يلاو ه ة

 ورهّنلا ةعقو هعم رضحو .ةنك ةيار ىلع 6نيقص موي هعم ثعشالا نإك ا رمالا لا املو .قارعلا
 ٢٢٣٢/١. مالعالا : يلكرزلا .ر .ةيواعمو نسحلا قافتا رثا اهيف يفوتف ةفوكلا ىلا داع مث "نئادملا

 ٧٨ ن.م:١٣٣/١.
 ةضهنلا ةبتكم .ديمحلا ديع نيذلا يحم دمحم قيقحت .نيلصملا فالتخاو نييمالسالا تالاقم : يرعشالا ٧٩

 .٧٠٦-۔-١/٢٠٦ج ١٣٨٩ /١٩٦٩. .٢ط .ةرهاقلا .ةيرصملا

٦٥ 

  



 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا الإ ليبسلا

 مكحلا دض ةلصاوتملا تاروتلا نم ةلسلس تماقا ةفئاطلا هذه نأ انملع اذاو

 بورح ىلع تدمتعا ايركسع مهب كتفلا بناج ىلإ ةلودلا هذه نأ كش الف يومالا

 راصتنالا ذ بغري نم مهنع دعبت باقلأب سالا ءالؤه بيقلت اهسسأ نم ةيسفن
 ثادحالا دروي هنأ هتامدقم خ ركذ هنأ مغر .يناتسرهشلا فقوم نأ حضاوو .مهل

 نم .مهبتك خ هتدجو ام ىلع ةقرف َلك بهذم دروأ نأ يسفن ىلع يطرشو ه: يه امك

 يلع ناك ةلمجلابو » : لوقي ثيح ةحيرص ةفصب ازاحنم ادب . "«...مهل بصعت ريغ

 هنال يناتسرهشلا دقتنن نا انقح نم سيلو "هعم قحلاو .قحلا عم هنع هللا يضر

 نع قرفلا نع ثدحتي نأ هسفن ىلع طرتشا هنأ الول ديري يذلا فقوملا فقي نأ هل

 . "« هلطاب نم هقح نيعاو .هدساف نم هحيحص نيبا نا نود » :دياحم فقوم

 دنع يقب ام آلا نآلا اهنم دجن ال ةفئاطلا هذه رداصم ىلإ انعجر اذإو

 تشالت امنيب .جراوخلا قرف نم ةدحاو يناتسرهشلا مهربتعا نيذلا ةّيضابإلا

 بتك لالخ نم آلا مهنع ثيدحلا دجن الو نمزلا عم ىرخالا قرفلا رداصم

 ضعب نع خيراتلا فشكي نأ راظتنا ةيضابإلا فقوم دمتعنس كلذل مهموصخ

 .ىرخألا قرفلا رداصم

 اتاب اضفر نوضفري ةيضابإلا نم مالكلا ملعو قرفلا ي اوبتك نم نإ
 .نيدلا نم جورخلا لولدم اهيلع بلغ ةملكلا هذه نأ ساسأ ىلع جراوخلاب مهبيقلت

 نع اوجرخي مل مهتا نوربتعي مهتال يسايسلا اهلولدمب ةملكلا هذه نوضفري امك

 ؛نيمكحلا ىلإ رمآلا ضيوفتب ةيعرشلا هتعيب نع ىلخت يذلا وه امنإو يلع مامإلا

 ٠ .للملا ٢٢/١.
 ٨١ م.ن : ٢٦/١.

 م.ن ؟ : ٢٢/١.
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 ةبوتلا لبقي مل املف .يبسرلا بهو نبا هللا دبع اوعيابي نأ لبق هوباتتسا دق كلذلو

 . مهسفنأ نم لح خ اوراص ىلوالا هتعيب ىلإ عجري مل يا مهموهفم بسح

 ريبزلاو ةحلط ةعامج ىمست نأ ىلوأ ناك ةّيجراخلاب مهمهتي نمل نولوقي ممت

 هتعامجو ةيواعم ىمسي نا اضيأ ىلوأو .ةيعرش ةماما نع العف اوجرخ مهتال جراوخ

 رماوأ رودص مغر ماتلا ةيالو نع يلختلا هضفرب ةعاطلا اصع قش هال جراوخ

 .مهيلإ ههجو نم ىلع بقللا نوبلقي ةقيرطلا هذهب مهو .كلذب يعرشلا ةفيلخلا

 .افنآ روكذملا ثيدحلا ىلا ةراشا تعضو اهنأ كش الف ةقراملا ةملك اما

 ةللا نم جارخإلا ىوتسم ىلإ باقلالاب زبتلا ىوتسمل ازواجت اذه ي نأ كش الو

 .ليوأت ىلإ جاتحت نا نود انه ةحضاو ةّيسفنلا برحلا ةرهاظو .ريكفتلاو

 .ةيفطاع ةنحش نم ولخت ال يهو .ةفئاطلا هذه اهانبتت يتلا تايمستلا اما

 المعو الوقو ةديقع ناميإلا ىلع اوظفاح مهتأ نوري مهنأل نينمؤملا ةعامج

 هتفص هذه نمو .لمعلا نع بلقلا نولصفيو .بلقلاب نوفتكي نيذلا ةئجرملا فالخب
 .راتلا نم ةيجاتلا ةقرفلا آلا نوكي نل

 :ةمكحملا .يرعشألا ركذي امك مهيلا تبسن تايمست نولبقي امك : ةمكحملا

 ىلا ليبس الا ةراشالا هذه لالخ نم نودصقيو ٨ أل الا مكح ال مهلوق ىلإ ةراشا

 اهتلوأ امك ال .ةعدخ فحاصملا عفر ةيلمع نال نيص ةكرعم خ برحلا فاقيا

 نطاوم ىلع علطي ال هتا مولعمو .لطاب اهب ديرأ قح ةملك اهنأب ىرخألا تاعومجملا

 .لجو زع هللا آلا ةدارإلا
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا هالإ ليبسلا

 اوعاب مهتا ساسا ىلع راش عمج ةارشلاب مهتيمست نولبقي امك : ةارشلا

 .هللا ليبس مهسفنا

 ىلإ ةراشإ امهيف ناتيمست اذه ىلإ فاضتتو : ناورهنلا لها .ةيرورحلا

 هنمو ةفوكلا برق ناكم ءارورح :لؤالا عقوملا .ةعامجلا هذه امهيف تلزن نيعقوم

 يذلا ناكملا وهو دادغب برق ناورهنلا :يناثلا عقوملا .ءارورح لها وأ ةيرورحلا

 يلع داك يتلا ناورهتلا ةعقاو ترهتشا هبو .يبسارلا بهو نب هللا دبع هيف اوعياب

 .ناورهنلا لهأب اوفرع عقوملا اذه نمو .اهيف مهلصاتسي نأ

 تءاج اهتأ مغر ةّيضقلا هذه ةراثإ نع يناتسرهشلا لفغ مل يردن انسلو

 .نيح لبق صتلا اندروأ امك هتالاقم خ يرعشألا نسحلا يبأ هخيش دنع ةحيرص

 ٦٧١( ص)

 اوفرع نم ىلإ دنسي بقنلا اذه نإ يناتسرهشلا لوقي : ةيردقلا ٤-

 .«ةيردقلاب نوبقليو ديحوتلاو لدعلا باحصأ نومسيو » : ديحوتلاو لدعلا باحصأب

 :ةلطعملاو .ةلزتعملا : ةقرفلا هذه ىلا نيرخآ نيبقل يناتسرهشلا دنسي امك

 ةلزتعملاو ةيتافص فلسلا يمس نوتبثي فلسلاو تاقّصلا نوفني ةلزتعملا تناك املو »

 ةقلح(٤٨٧,/١٢١) ءاطع نب لصاو مهخيش لازتعالف ةلزتعملا اما. “"« ةلطعم

 “؛«...ىلع رودي مهلازتعاو .ةيلصاولا مهل لاقي و )٧٢٨/١١٠( يرصبلا نسحلا
 ٣ ن.م:١٠٤/١.

  3م. ن : : ١ / ٦٠.

 سأر 4 .موزخم ينب وأ نم ةّبض ينب يلاوم نم :(٨٤٢-١٨١/٠٠٧-٠٨)(ةفينح وبا) لازغلا ءاطع نب لصاو -
 هدًدرتل هب بقل امناو .ال اًرغ نكي ملو .ةرصبلاب اشنو ةنيدملاب دلو .نيملكتملاو ءاغلبلا ةَمئأ ,نمو ةلزتعملا
 ةفئاط مهنمو . .يرصبلا نسحلا ,سرد ةقلح هلازتعال ةلزتعملاب هباحصا بقل .ةرصبلاب نيلاغلا قوس ىلع

 ىلا ثراحلا نب هتنا ديع هباحصا نم ثعب .قافإلا يف لازتعالا بهذم رشن يذلا وهو .» ةيلصاولا » هيلا بسنت

 .ةريزجلا ىلإ بوتاو ںنهيلا ىلإ مساقلاو غناسارخ ىلإ ملاس نب صقحو .برفملا
 .« ةئجرملا فانصأ » : اهنم فيناصت هل .ةينيمرا ىلإ ليوطلا نامثعو .ةفوكلا ىلا ناوكذ نب نسحلاو
 ٨/٨ ١٠-١٠١٩. مالعالا : يلكرزلا .ر ...«نارقلا يناعم »و « نيتلزنملا نيب ةلزنملاو
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 وهو ديعولا فلخ مدعب مهلوق ىلع ادامتعا رخا بقلب يناتسرهشلا مهبَقلي امك

 .ةيديعولا

 ةباذج ةيمست اهسفنل تراتخا اهتأ دجي ةقرفلا هذه رداصم خ لماتملاو

 ةقرفلا الإ نوكي نل هذه هتفص نمو .ديحوتلاو لدعلا لهأ نم نوكي نأ هركي نمخ
 ةّماع يمالسإلا ركفلا ىلع ريبك لضف ةفئاطلا هذهل ناك هتا ملعن نحنو .ةيجاتلا

 مهف .باقلالا هذه لثم ةأرجلا هذه اهتفلك دقو }لقعلا لامعإ ىلع اهتارجب كلذو

 ةيردقلا » : ثيدحلا ىلاو » ةمألا هذه سوجم ةيردقلا » : ثيدحلا ىلا ةراشإ ةّيردق

 . "ردقلا خ نامحرلا ءامصخ

 دح ىلإ اريبك احاحلإ ناسنالا ةيرح ىلع تّحلا ةفئاطلا هذه نال كلذو

 اذه .ناسنالا صئاصخ نم هتلعجو هل اهيزنت رشلا قلخ ىلاعت هللا نع تعزن اهنأ

 مالكلا ءاملع ددرت دقف ةلطعملا وهو يناثلا بقللا اما .لوالا بقللا ىلا ةبسنلاب

 نود ىلاعت هللا اهب فصوي ةيلعف تافص يه له ىلاعت هللا تافص ناش 2_ اريثك

 ساسا ىلع يناثلا موهفملا ةفئاطلا هذه تراتخا دقو .دوجولا ي نايك اهل نوكي نا

 .رفكلاب كلذ ىنعم ليطعتلاب رخالا فرطلا اهامرف هيزنتلا

 ةقلح ءاطع نب لصاو لازتعا ىلإ عجري هنأ ىلع قفتمف لازتعالا بقل امأ
 ةقرفلا هذه رت ملو .راقتحالاو نيجهتلا نم برض هيفو يرصبلا نسحلا هخيش

 نإو اهباطقأ نم يرصبلا نسحلا نأ ربتعت اهنأل بقللا اذه نم اجرح ملعن ام خ

 .نيتلزنملا نيب ةلزنملا ةيضق ة هذيملت عم فلتخا
 ٨٥ من : ١ /`٦ ٥.

 ص قبس ام رظنا » .سوجم ةيردقلا » ثيدح ٥٧ قيلعت ٩ .

 - .سرهفملا مجعملا يف دري مل « ءامصخ ةّيردقل ا » ثيدح

3 



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا الإ ليبسلا

 هللا نأب مهلوق ساسأ ىلع اضيأ ةمكحملا هب بقليو ةّيديعولا بقل يقب
 ناكرأ نم نكر اذهو 6هديعو فلخي نأ نكمي ال هدعو فلخي ال هنأ امكف .لداع

 .اهنم بوتي نأ نود .ةريبك ىلع تام نم دولخب لوقلا هيلع ىنبي يلازتعالا ركفلا
 .منهج

 زييمتلا ىلإ ههابتنا مغرو .هيرحت مغر يناتسرهشلا نإ لوقلا ةصالخو

 روطتل َسَمَتْلاو هتقرفل احضاو ازايحنا زاحنا دق هنإف باقلألاو تايمستلا نيب

 نم ىرخالا قرفلا قطنم مهفي نا لواحي مل امنيب 6تارزبملا نم اديدع اهتايمست

 قرفلا دنع قفاو امف .سايقملا ةقرفلا يه هتقرف نأ ربتعا كلذلو .اهتاموظنم لخاد

 هيلإ راشيف مهدنع ءاج ام قفاوي مل امو باوصلا وهف ةرعاشالا هب لاق ام ىرخالا

 نم هوقبس نم بكاو لب اذه خ اعدب يناتسرهشلا نكي ملو .اطخ انهو .باقلالاب
 .يرعشلاو )٩٨٨/٢٧٧١( ث'يطلملا لاثمأ

 يجهنم اطخ هي ةماع ةفصب عقو يناتسرهشلا نأ ىلإ ريشن نأ يقبو
 قرفلا دجوت نأ لبق اهباحصأ ىلع اهقلطأ ذإ باقلألاو تايمستلا ىلإ ةبستلاب
 ةدرجم ةفصب تارايتلا ىلإ ريشي نأ تامدقملا غ ةّصاخو ىلوأ ناكو .“'ةّيلج ةروصب

 ساتلا اهيلع قفتا يتلا تاملسملا نم تراص ثيح تايمستلا رولبت ةلحرم ىلإ لصيل

 .قرفلا بتك اهيلع تقفتاو

 ليزن » : يرزجلا نبا هنع لاق : )٢٨٧/٣٢٢٧( ينالقسعلا يطلملا نسحلا وبأ نامحرلا دبع نب دمحا نب دمحم ٦
 نالقسعب ّلزن .» ةيطلم » لما نم : .ةّيعفإشلا ءامقف نم ٠0 .تاءارقلاب ملاع .« ةقث نقتم .ئرقم .هيقف نالقسع

 نسح ده از هققح .ط « عدبل او ء اوه ل ١ له ١ ىلع درل او هيبنتلا » 7 .هريغو هقفلا يف فين ذاصت هل .اهب يفوتو

 ديبع نب ىسومل ة ةديصق اهب ضراع .اتيب ٥٩ يف « ةديصق « هلو.. ١٣٦٨ / ١٩٩ توريب ط هل مدقو يرثوكلا

 هيبنتلا « باتكل ةروكذملا ةعبطلا ة ةمًدقمو. ٥ / ٣١ مالعالا : يلكرزلا . .ر ٠. .ءارقلاو ةءارقلا فصو يف 4 .يناقأخلا هتلا

 .«درلاو
 لأ .سانلا نيب ةلوادتم ءامسألا تناك نإو يناتسرهشلاب ىلوأ ناك هنأ ةظحالملا هذه لالخ نم دصقت ٨٧

 ىلإ برقا نوكيل ثادحالا ,قطنم عم ايشامت كلذو .قرفلا هذه روذب نع ثيدحلا دنع ةيادبلا نم اهلمعتسي
 يلع مامالا راصنا لوقن نا ةعيشلا نع ثيدحلا دنع ةيادبلا يف. الثم نسحيف .هسفن اهب مزلا يتلا ةيعوضوملا

 ةيقب ىلإ ةبستلاب اذكو .دعب اميف ًالا رولبتي مل حلطصملا اذه نا كاذ .حلطصملا رولبتي نا ىلإ كلذ هباش ام وا
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ةمتاخلا

 لجسن نأ نكمي ةمدقملا ذ نيحورطملا نيلؤاستلا نع انتاباجإ لالخ نم

 : لحتلاو للملا باتك خ يناتسرهشلا اهب زّيمتي يتلا تامسلا ضعب

 ألمت اهتلعج يتلا لماوعلاو ةّيرعشألا ةسردملا صئاصخب قيقدو عساش ماملإ - ١

 .نطاوم ةدع خ ةيمالسالا ةحانلا

 ىلع ةيمالسإلا قرفلا تدلو يتلا ثادحألا فلتخم ىلع ةحضاو ةيلقع ةرطيس - ٢

 .ثادحألا هذه بقشت

 ٣ - ناكف لخم ريغ ارصتخم اضرع ثادحالا هذه ضرع ىلع ةحضاو ةردق 2

 .هدعو دنع كلذ

 عم ،لماوعلا هذه كباشت مغر ةأشنلا لماوع ركذب يحوي ام ةي ةحضاو ةّيجهنم - ٤

 .امهريغ ىلع يسايسلا لماعلاو يلوصألا لماعلا ميدقتب مات يعو

 عوقولا نود رداصملا فلتخم نع لوقنملا ة فرصتلا نسح ىلع ةحضاو ةردق - ه

 .نيهلا رمالاب سيل اذهو هيلع ةلاحإلا نع ىتح ىنغتسا لب .هتمكاحم

 ملعن .صئاقن نم اذه هلمع خ ام ضعب ركذن نأ نم عنمت ال تازيملا هذه نكل

 يتلا ةيدقعلا ثوحبلا هذه لثم ةيو .ةّساخ رصعلا كلذ ذ اهزواجت بعصي هتآ

 ةرصانم نعو ةيتاذلا هتعانق نع ىلختي نا ناسنإلا ىلع ليحتسي لب اهيف رسعي

 اذه لثم ذ كاذنآ تانسحلا نم دعي كلذ نا لب .اهيلا يمتني يتلا ةسردملا
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 ةيمالسرإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ليلد ىوقأ انايحأ تايجحأ نم ةيمالكلا تارظانملا ے يرجي ام خ انلو .نفلا

 اهيف ربتعي يتلا .ةئداهلا تارظانملا نم برض آلا تافلؤملا هذه امو .كلذ ىلع

 .ىكله قرفلا ةّيقبو ةيجاتلا يه هتقرف نأ فلؤملا

 .ةّيرعشالا ةسردملا ىلا قلطملا زايحنالا - ١

 ربتعي ةرعاشالل افلاخم قرفلا ةّيقب دنع ءاج امف .اسايقم ةسردملا هذه رابتعا - ٢

 .لطابلا نم

 .ةعامجلا و ةتسلا لهأ مهنإ : ةسردملا هذهل ءامسالا نسحأ رايتخا - ٣

 .اهضحد باب نم ىتح ةسردملا هذهل تهجو يتلا نعاطملا نع قلطملا توكسلا - ٤

 لثمل قرفلا هذه ضفر خ رظنلا ةلواحم نود باقلالاب ىرخالا قرفلا ةّيقب زبن - ه

 .باقلالا هذه

 عالطالا هركذ مغر ةرعاشالل ةفلاخملا قرفلا نم ريثك رداصم نع توكسلا - ٦

 .اهدراوشو اهسناوا هصانتقاو رداصملا ىلع

 هعالطا 2 كشن الو هتقرف ةمدخل هعؤط لب قرفلا ثيدح ةشقانم لواحي مل - ٧

 .اقلطم اهنع تكس هنكل تاياورلا ةيقب نم ددع ىلع

 : فرعتلل ةماه ةيخيرات ةقيثو يناتسرهشلل لحتلاو للملا باتك ىقبي اذه عمو

 الوق هلاق ام ربتعي آلأ ىلع اهباقلأو اهتيمستو ةيمالسإلا قرفلا ةأشن لماوع ىلع
 مل ام ضفريو صيحمتلاو دقنلا دعب هتحص تتبث ام هنم ىقبي لب .هلك لبقي الصف

 .ةدمتعملا يملعلا ثحبلا سيياقمل عضخي
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ةنتقلا نمز يف ةيمالسإلا هلودلا )١(: ةطراخ
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 مالسإلا خيرات سنأ ...ز . .۔ےنس ت

 ؟ . ٥٥ . ٩
 يمالسإلا خيرتنا سلح غذرا ,ماد ه مر. مك

 ةنتخلا .ح.ه= ھ تد

 مالسإلا رذح يف قارعلا يف ضرالاو برعلا .ةدر ۔ه>



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ةنتفلا نمز يف قارعلا )٢(: ةطراخ

  
 م ..؟

. 
1 

٠       
 م السإ)لا خي رات سلفأ .سىزى _بح نم

 يمالسإلا خيراتلا سىللدا .درازاهر يراه

 ةنتفلا .دحىعح رعج ماشه
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ميدقل: يبرعلا قرشلا -+
 ناورهناو نيفص عةرم ةطيرحلا هذه يه انددح ۔ف

 يف يرمحلا ترفاب .غ ءاج ام بسح :غارورح م
 ٠.  . 1رادليلا محم .
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا هالإ ليبسلا

 عجارملاو رداصملا

 :رداصملا

 ة يفيرش ديعس نب دمحم طخب عفان مامإلا نع شرو ةياورب : ميركلا نارقلا -

 عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا هرشنو هعبطب تماقو ١٢٩٨ ناضمر ٢٦ ةرارقلا

 ١٩٧٩/٧٧٢. رشنلا مقر .رئازجلاب

 ةقلعتملا ثيدحلا صوصن تابثال حاحصلا بتك تدمتعا : فيرشلا ثيدحلا -

 .قرفلاب

 ٤٧٩-١٠٨٦/٥٤٨- يناتسرهشلا دمحأ ركب يبأ نب ميركلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ =

 انهم يلع ريما قيقحت .ةماعلا سراهفلاب ةعبطلا هذه زاتمت لحتلاو للملا : ٢

 اندمتعا ١٩٩٥/١٤١٥. .٤ط .نانبل .توريب .ةفرعملا راد .روغاق نسح يلعو

 عيمج اهيلا انعجرأ ةعبطلا هذه تردص امدنع مث ىرخأ ةعبط ةيادبلا ذ

 .تال احال ١

 



 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 : عجارملا

 : )١٧/١١( (ىيحي نب رمع) ةتس يبا نبا -

 ارطس ١٧١ص ٦٢ هب .ةبرج .ةينورابلاب خ .لوالا فلسلا هيلع امل لوعملا عومجملا
 .ت.د ۔-.مص )١٦/١٥(

 : )١٤/٨( (رمع صفح وبا ) عيمج نبا -

 اهيلع قلعو اهحًحص .يتالتلا دوادو يخامشلا دمحال اهحورشو ديحوتلا ةمدقم

 هعبط ةداعإ .ص ١٢٠ .ه ١٢٥٢ ةرهاقلا ١ط -.شيفطا ميهاربا قاحسا وبا

 نانبل حتفلا راد ٢. ط غشيفطا ميهاربا قيقحت حرطب ينابيشلا ةفيلخ ٢ ط

 .ص ١٩٧٩٢. ١٦٧

 : (رصاعم) (مساقلب) نسح نبا -

 فوصتلاو مالكلا مسقل ةمدقم ةلاسر : ةيمالكلا يديرتاملا روصنم يبأ ءارآ

 .يباشلا يلع .د فارشاب ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ىلع لوصحلل ةينوتيزلا ةيلكلاب

 مجحلا ةحفص ٤٢٦ .ةينوتيزلا ةيلكلا ةبتكمب ةنوقرم ١٩٨٢/١٤٠٢\ ةنسلا

 .ةحفصلاب ارطس ٢٠ .ريبكلا

 : )١٠٦٤/٤٥٦( مزح نبا -

 .ركفلا راد رشن .ندمتلا ةعبطم .لحنلاو ءاوهلاو للملا غ لصفلا

 ١٩٠٢١٣٢١.

 : )١٤٠٦/٨٠٨( (نامحرلا دبع) نودلخ نبا -
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ١٩٦٧١. توريب ط .ربعلا باتكو ةمدقملا

 : )١٢/٦( (فسوي بوقعي وبأ) نوفلخ نبا -

 ةعابطلل حتفلا راد -يمانلا ةفيلخ رمع .د قيلعتو قيقحت .نوفلخ نبا ةبوجأ
 .ص٤٧٩١,٨٢١/ ١٢٣٩٤ .١ط.توريب رشنلاو

 : ٨٨٧/٢٧٢( دعب) (باول) مالس نبا -

 زريقو بوقعي نب ملاس خيشلا قيقحت .نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب هيف باتك

 ١٩٨٦/١٤٠٦. توريب رداص راد .زترافس

 : (دمحم نب رفعج ) مالسلا دبع نبا -

 ةرهاقلاب ةينطولا باتكلا رادب عومجم نمض خ .جراوخلا ةحيصن خ جهانملا ةنابا
 تخسن هنمو ١٢٤١ ينارحلا هللا دبع خسن ١٥٤-١٦٩\ ةقرو نم ب ٢٥٤٩٩ مقر

 اهنم لكب ص ١٩٨٢. ٥٨ يوامشع نسح ديس خسانلا .انيديأ نيب يتلا ةطوطخملا

 مص ٢٥ × ١٥ .ارطس ١٥

 : (رصاعم) (دواد نب ناميلس ) فسوي نبا -

 راد.٣٨٩١/ ١٤٠٢ .ىلوآلا ةعبطلا .ههجو هللا مرك يلع مامإلا راصنأ مه جراوخلا

 .ص٤٢٢٦.رئازجلا .ةنيطنسق .رشنلاو ةعابطلل ثعبلا

 : (رصاعم) دمحم ةرهز وبا -

 .ت.د .يبرعلا ركفلا راد ط .نآزج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 )١٢/٦(: يوسلا ينغراملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ -

 .ص ٢٧٧ رمحالا نوللاب ةماهلا نيوانعلا : حضاو يبرغم طخ .تالاؤسلا باتك .

 نملو هسفنل هخسان دي ىلع مت ٠٢٤ : ةحفصلاب روطسلا ددع .مص ١٠٠٧

 غارفلا عقو سيسوفنلا ىسيع نب ىيحي نب ناميلس نب هللا دبع :هدعب هللا ءاش

 .ىرخأ بتكو لئاسر عم دلجمب وهو ١٧١٧٠/١١٨٤ ةنس لاوش نم عباسلا موي هنم

 .ةبرج .وتاف .خادشوب يداهلا ةبتكم نم يدنع روصم

 .رسالةمختصرقةالفرقالإباضيةطالجزائرد.تص؟٥-٧٠.

 : (م ٥٧٠/,١١٧٤ لبق) اكلا دبع رامعوبا -

 .ةيمالكلا جراوخلا ءارآ » :ناونعب يبلاطلا رامع .د هققح .مالكلا زجوملا باتك

 يناثلا ءزجلا رخا يهتنيو .لوالا ءزجلاب ٩٥٥٢ص نم ادبي .(يبلاطلا رامع رظنا (

 .٨٠٢ص

 : )١٥٦٤/٩٧١( ليعامسا نب ىسيع يدهم وبأ -

 نمض ١٢٢١. سنوت ةرضاحب ةيملعلا ةعبطملاب ةيرجح ةعبط .يلولهبلا ىلع درلا
 ١٠٦-١٨٧. ص نم شيفطا دمحمال .يبقعلا ىلع ذلا : ناونعب عومجم

 : )١٩٧٢/١٢٩٢( ميهاربإ ناظقيلا وبأ -

 .ةرارقلاب طوطخم لاقم .ةقحملا ةيبهولا ةيضابإلا نع لطابلا هبش عفد

 هيف دري .ارطس ٠.١٥/٢٨ ٢٨ ريبكلا مجحلا نم تاحفص ٨ هب ٦٦

 ةيبهولا ةيضابالا له ٩ ٢( جراوخلا نم ةيبهولا ةيضابإلا له ١( : ةلئسأ ٢ ىلع
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 سوؤر مه نم ٢( ؟ مهيلع نيدتعملا نمو ديحوتلا لهأ ءامدل نيحافسلا ةلتقلا نم

 ؟ دهعلا كلذ خ جراوخلا

 : )١٠٧٨/٤٧١( (رفظملا وبا) ينييارقسالا -

 فسوي لامك قيقحت .نيكلاهلا قرفلا نع ةقرفلا زييمتو نيدلا خ ريصبتلا

 ١. ١٩٨٢/١٤٠٢. ط بتكلا ملاع .ةيفاقثلا ثاحبالاو تامدخلا زكرم .توحلا

 .توريب

 : (رصاعم) (دومحم) ليعامسإ -

 .ص ١٩٧٦. ٢٢٦ ةوعدلا راد توريب .يمالسإلا برغملا جراوخلا

 : )٩٤٢/٢٢٠( (نسحلا وبأ) يرعشالا -

 ةبتكم سطوؤانرألا رداقلا دبع هثيداحأ جرخو هققح .ةنايدلا لوصا نع ةنابإلا .

 ١. ١٩٨١/١٤٠١. ط توريب .قشمد .نايبلا راد

 ةبتكم رشن .ةبارغ ةدومح .د قيقحت .عدبلا لها ىلع درلا خ عملا باتك .

 ١٩٥٥. .ةرهاقلا .يجناخلا

 دبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت .نيلصملا فالتخاو نييمالسالا تالاقم .

 : ٢ ج ص ١ : ٢٥١ ج ١٢٨٩/,١٩٦٩.- .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ٢ ط .ديمحلا

 .ص ٨٠

 : ) ١٣٢ /١٩١٤ ( ) فسوي نب دمحم ( شيفطا -
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 .ه٤١٢١ةيرجح ط .ضابا لهأ يمحم ىلع ضارتعالا ةلازإ

 : (رصاعم) (تشوعا ديعس) ريكب -

 ١ ط رئازجلا .ةنيطنسق }ثعبلا ةعبطم .ةيضابالا لوصألا ذ ةيمالسإ تاسارد

 .ص ١٤٢ /١٩٨٢. ١٦٠

 : ١٤/٨( ) ( ميهاربا نب مساقلا وبأ) يداربلا -

 ٥٥-٢٢نمت.د.رئازجلا .عومجم نمضةيرجح-قئاقحلا ةلاسر

 : )١٠٢٧/٤٢٩( (رهاقلا دبع) يدادغبلا -

 ط .ةديدجلا قافالا راد تاروشنم ٥مهنم ةيجاتلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قرفلا

 .ةحفص ١٩٨٠/١٤٠٠. ٢٢٥ توريب

 )١٠٢٤/٤١٥(. رابجلا دبع يضاقلا )٩٢١/٢١٩(. ( مساقلا وبأ) يخلبلا -

 : ١١٠١/٤٩٤( ) يمشجلا مكاحلاو

 سنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا .ديس داؤف اهققح .ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف

 .ص ١٩٧٤٩٣٢٣. ٤٥١

 : )١٩٨١/١٤٠١( ميهاربا ضويب -

 ايبيل تولان .ةوعدلا راد رشن .ىواتفو ةبوجأ نمض .جراوخ اوسيل ةيضابإلا

 ۔.٢٥۔٧٢ ص نم ١٧٠

 : (تاحرف) يريبّعجلا -
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 رشن .نامع ةنطلس .ةثيدحلا ناولالا ةعبطم .ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا

 ١٤٠٨ /١٨٩٨٧١. سوباق ناطلسلا ةعماج

 : )١٩٢١/١٢٤٠( (سانجا) رهيست دلوج -

 نيدلا ذ يعيرشتلاو يدقعلا روطتلا خيرات .مالسإلا خ ةعيرشلاو ةديقعلا

 .دو ىسوم فسوي دمحم .د هيلع قلعو ةيبرعلا ىلا هلقن ۔-.ص ٤٠٧ .يم السالا

 ٢ : ١٢٣٧٨ /١٩٥٩. ةعبطلا -۔-.قحلا دبع زيزعلا دبع .رداقلا دبع نسح ىلع

 ٠. دا دغيب ىنملا ةبتكمو . رصمي ةثيدحلا بتكلا راد : رشانلا

 : (ميهاربإ) نسح -

 ١٩٨٠. توريب ط ١ ج يعامتجالاو ينيدلاو اقثلاو يسايسلا مالسالا خيرات

 : (رصاعم) (ضوع) تافيلخ .د -

 عباطم ١٦٧٨. برعلا نيخرؤملا داحتا نم ديضعتب رشن -.ةيضابالا ةكرحلا ةأشن

 .ص ٦٦ .ندرالا .نامع .بعتلا راد

 خئاشملا تاقبط : (٠٧٦/١٧٢١)(سابعلا وبأ) (ديعس نب دمحأ) ينيجرلا -
 .نآزج ت.د رئازجلا ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم .يالط ميهاربا هققح .برغملاب

 : ١٧٠٠ /٧٨٦) يلاوح) بيبح نب عيبلا _

 ميهارب ١ قاحسا وبأ هققح .بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم حيحصلا عماجلا

 ٢ط .ينالجراولا ميهربا نب فسوي بوقعي يبا خيشلا بيترت ىلع شيفطا

 ءازجا ؤ ىلع يوتحي دحاو دلجم .اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا ۔-.ه ١٢٤٩ ةرهاقلا
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 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ج١ : ٠ ج ص ٢: ٧٨. ج٢: ٢٤ ص.ج٤٠:٤ص.

 : )١٩١٤/١٢٢٢( (هللا دبع) يملاسلا -

 دمح نبا دمحأ نامع ةنطلس يتفم هيلع قلعو هححص .لوقعلا راونأ قراشم .

 .ص٧٦٤-.٨٧٩١/ ١٢٩٨ نامع ةنطلس .ةديقعلا عباطم ٢ط .يليلخلا

 ءازجا ٢ ت .د نامع ةنطلس .ةيملاعلا عباطملا ٢. ط-.حيحصلا عماجلا حرش .

 نيدلا زع هيلع قلعو هححص ثلاثلا ءزجلا ١ ط .ص ٢ : ٤٠٠ جص ٢٥٤ :١ج

 ١٢٨٢ /١٩٦١٢. قشمد ةيمومعلا ةعبطملا -. ص ٦٤٤ ىلع يوتحي .يخونتلا

 : (رصاعم) (دومحم نب ملاس) يبايسلا =

 .فشاك ليعامسا ةديس حرش .جراوخلا نم ةيضابالا زييمت خ جهانملا قدصا

 .ص ٦٥ هب ؛نامع ؛ثارتلا ةرازو رشن ٠١٩٧٩ برعلا لجس عباطم .ط -

 : (رصاعم) (يلع) يباشلا .د -

 رشنلاو ةعابطلل ةمالسوب راد عيزوت .ةفسلفلاو مالكلا ملع خ ثحابم باتك

 .ص ١٩٧٧. ٢٤٨ .١ط .سنوت .عيزوتلاو

 : (نورصاعم) راجنلا ديجملا دبعو نيسح ةبابل وبآ .(يلع) ياشلا -

 ١٩٧٩. عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرثلل باتكلا عنصمب عبط -.لمعلاو ركفلا نيب ةلزتعملا

 .ص ٤

 : (رصاعم) ( دمحأ ) يبلش -



 ةيمالسالا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ١٩٦٧٤. .ةرهاقلا ٦ط .١ج ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسالا خيراتلا ةعوسوم

 .ص ٦

 : )١٥٢٢/٩٢٨( (دمحا سابعلا وبا ) يخامشلا -

 .ةحفص ٦٠٠ .ه١٠٣٢١ .ةرهاقلا .هتيرجح ط.ريسلا باتك

 : (رصاعم) (رامع .د) يبلاطلا -

 رشن -۔.2اكلا دبع رامع يبال زجوملا باتك قيقحت .ةيمالكلا جراوخلا ءارا

 .قورشلا عباطم ١٩٧٨/١٢٩٨. .رئازجلا .عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا

 .ص٨٠٢ : ٢ج سص ٤٢٦ :١ج -.ةرهاقلا .توريب

 : (رصاعم) (دمحم .د) يبلاطلا -

 ةيلك .طيسولا رصعلا خ ةيمالسإلا ةراضحلا يو ةيقيرفا خيرات ي تاسارد -
 ةيمسرلا ةعبطملا .خيرات ةعبارلا ةلسلسلا .سنوتب ةيناسنإلا مولعلاو بادالا

 .ص ١٩٨٢. ١٢٤٨ .ةيسنوتلا ةيروهمجلل

 : )٩٢٢/٢١٠( يربطلا -

 ١٢٥٨ /١٩٦٢٩. ةرهاقلا فراعملا راد .كولملاو ممألا خيرات

 : (رصاعم) (نسحم) رظاتلا دبع -

 .باتكلل ةيبرعلا رادلا .ةيمالسإلا قرفلا نع ثيدحلا 2 عضولاو ةمامإلا ةلأسم

 .ص ٨٢. ٥٧٨
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 : )٩٤٤/٢٢٢( يديرتاملا ح

 .توريب ١ ديص . ةيرصعلا ةيتكملا تاروشنم .يراصنالا ميهاربإ نرب هللا ديع

 ص ٤٤٠ ه ٦١

 : )١٨٩٠٥/١٢٢٢( هدبع دمحم -

 ١٢٧٢. .رصم .رانملا راد ؛:٥١ط اضر ديشر دمحم ديسلا قيقحت .ديحوتلا ةلاسر

 .ص ٦٠٨

 : )١٩٨٠/١٤٠١( (ىيحي يلع) رمعم -

 ٤٩٤ ثيدحلاو ميدقلا خ تالاقملا باتك دنع ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابإلا

 ١٢٩٦١ /١٩٧٦. .١ط .برعلا لجس عباطم .ةحفص

 : )٩٢٢/٢٤٠( ىضترملا يدهملا -

 .لحتلاو للملا حرش لمالاو ةينملا

 . : )٩٨٧/٢٧٧( (دمحا نب دمحم) يطَلملا -

 .يرثوكلا دهاز دمحم هيلع قلعو هل مدق .عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا

 .ص ٢٢٠ .توريب فراعملا ةبتكمو دادغب ىنثملا ةبتكم س.٨٦٩١/ ١٢٨٨

 ٥٧٠/,١١٧٤(: ) (ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبا ) ينالجراولا -

 قحلا بهذملا قيقحتل .ليلدلا رونب ليبسلا يغابل لوقعلا لهال ليلدلا باتك
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 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 .قطنملا 2 ةقلعت ١١١ ىلا ٨٥ نم .ص١١١ : ٢ج ص ١ج .قداصلا ناهربلاب

 ۔مكحلاو يناعملا رجحيبو ٠ ملكلا 2 ظافلالا رجحب .قطنملا 2 نيرحبلا جرم باتك

 ةينورابيلا ةعيطملا .طسوتم مجح .ةيرجح ١ط ۔-.لئاسرلا باتك ص ٦0٥٥ : ٢ج

 .نا دلجم .ثارتلا ةرازو رشنن نامعب .٢ط .ه ١٣٢٠٦ ةنس رصمب نولوطب ةنئاكلا

 : ةظحالم

 اندقتسا كش ال اننإف ةروكذملا عجارملا عيمج ىلع قيلعتلا ي لحن مل نإو

 اذه زاجنا نم انكمت ام كلذ الولو ةيضابإلا ةديقعلا نع انثحب دادعإ دنع اهنم

 .لمعلا



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 : ةيبرعلا تايرشنلا

 ةيردقلاو ةلزتعملا تاداقتعا : ١٩٨٠/١٨ ددعلا : ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح

 نب دمحم ديعس يبا فيلأت .نايبلاو فشكلا باتك نم اهقرفو ةيوشحلاو ةيتافّصلاو

 ٢١٤. ىلإ ٨٨ ص نم ليلجلا دبع نب دمحم قيقحت .يتاهلقلا يدزألا ديعس

 ثيدح لوح لاقم :يدامح نب رمع ١١٥-١١٦. ددع ١٩٨١ ةيسنوتلا تاساكلا

 . ٧٥٢-۔-٧٨٢ص .«هقرق نبعيسو عضب ىلا ةّملا قارتخا «



 ةيمالسلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ةييرعلا مجاعملاو ةماعلا عجارملا

 (يئابفلا بيترت)

 )٧٩٩/٦٢٠(. (مركم نب دمحم ) زوظنم نبا -

 هل مدق .ةيئاب فلالا بسح بترم ٠طايخ فسوي فينصتو دادعإ .برعلا ناسل

 .ةينفلاو ةيملعلا تاحلطصملل عبارلا صصخ .تادلجم ٤ .يلئالعلا هللا دبع |

 .ت.د توريب برعلا ناسل راد .ينيتال يزيلقنا يسنرف يبرع

 : يلكرزلا نيدلا ريخ -

 ١٩٨٤. .٦ط .توريب نييالملل ملعلا راد تادلجم ٥٨ ىلع يوتحي مالعالا

 : يقابلا دبع داؤف دمحم -

 طسوتملا مجعملا ١٩٧٨. بعشلا عباطم -.ميركلا نارقلا ظافلال سرهفملا مجعملا

 ةيرصم ةمهاسم ةكرش .رصم ةعبطم -.نوراه مالسلا دبع هعبط ىلع فرشأ

 ٠-١٩٦١.

 : )١٩٢٩/١٢٥٨( كنسنو -

 .لبنح نبا دنسم نعو ةتسلا بتكلا نع يوبنلا ثيدحلا ظافلال سرهفملا مجعملا

 داحتالا هرشن عبتاو جنسنم ب يو كنسنو -ب.ا هرشنو هميظتتو هبيترت أدتبا

 عم نيورب يد ب تاعو نول نف ب يو ساه يد بو .ةيملعلا عماجملل يممالا
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ١٩٢٦ /١٨٩٦٩. ةنس نم ءازجأ ٧ يقابلا دبع داؤف دمحم ةكراشم

 : (٢١؟٦٢٦/٩٢) يومحلا توقاي -

 ةعابطلل توريب رادو رشنلاو ةعابطلل رداص راد .تادلجم ٥ : نادلبلا مجعم

 ١٢٧٤ /١٦١٥٢. توريب .رشنلاو

 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد -

 .ةيسنرفلا ةعبطلا .



 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ةيبنجألا عجارملا
 ( نيفلؤملا ءامسا بسح يئابفلأ بيترت )

! : 
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا ةلإ ليبسلا

 : ةيبنجالا تايرشنتلا
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ةينارقلا تايالا سرهف

 روسلا بيترت بسح

 ةي ل ١

 ۔ ٥٠, ٠ ه , ه

 ..باتكلامئاْنُمتاَمَعْحُم تايآ هنم باتكلاف لزنأ يذلاؤُه

 ..................... ْمكَنولضيي ؤن باتكلا لهأ نم ةفئاط تو

 ................ .................. اًميمَج هللا لبحب اوُمصّتماو
 م

 8 . ه ..

 ............... ...........اوُفَلَتلاَو اوفْرَضَت ني ذلاك اونوكت الو

 .....ءْيَش خ ْمُهْنم تنن ايش اوناكو ْمُينيد اوقرف نيذلا ن

 ......0..٠.٠.٠.0 ©... .0.0.0.0..0.0..0.0.0.0...0.....0..0..0.0٠...٠ .. هاخأو هجزا اولاف

 ه ه .. ...ه . م. . ؟. ... . ً

 ....٠.0٠..٠.٠.٠ ......ه نولدعي كيو قحلاب نودهي ةما انقلخ نممو

 ٠.٥, ٤,ث.ث . ٠ . ى ى

 ............. ......ه ............ ....ه ةدحاو ةم ١ مكنم ١ هذه نإو

 ........ اَمْهَنْيَب اوخلضاف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو

 ..... ......ه ..ه ىنأو ركذ نم ْمكاَنْمْلَح انإ سانلا اهيأاي

 . ه ه ٠ . . ه مه ى ه

 ..0.....0.0.0. ...0.00 نوُرساخلا مُه ناطيشلا بزح نا لا

 . , .ه ٠ ه

 ..... ............................ نوحلفملا مه هللا بزح نا 7

 ٠۔.,٠ ... . .. .. ٠ . ..- ث ه ه .ى ٤ . و ث . . .ى

 ةنيبلا ْمُهتءاَج ام دب نم الا باتكلا اوتوا نيذلا قرفت امو
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٥٢ 

١٢ 

١٩ 

٢٢ 
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 اهمقرو ةروسلا

 ٣ نارمع لآ

 ٣ نارمع لا

 ٣ نارمع لآ

 ٣ نارمع لا

 ٦ ماعنالا

 ٦١ ماعنألا

 ٧ فارعألا

 ٧ فارعألا

 ٨ لافنالا

 ٢٣ نونمؤملا

 ٤٩ تارجحلا

 ٤٩ تارجحلا

 ٥٨ ةلداجملا

 ٥٨ ةلداجملا

 ةنيبلا ٩٨

٤١ 

٢١ 

١٩ 

١٨ 

٢.٠ 

١٩ 

٢١ 

٢١ 

٥١ 

٢١ 

٢١ 
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 ثيداحالا سرهف

 ( يئابفلا بيترت )

 .......................................۔ تقرتخا دق ليئارسا يتب نإ

 ........................................... لدعي نمف لدعأ مل نا

 ................. ٠.........ه ةقرف نبعيسو فثداقف ىلع يتما قرتقتس

 ............................ موق لجرلا اذه ئنضثض نم جرخيس

 .................................... ردقلا 2 هللا ءامصخ ةيردقلا

 ................................. ...... ةمالا هنه سوجم ةيردقلا

 ......................................... ةمالا هذه دوهي ةهبشملا

 ...................... قحلا ىلع نيرهاظ يتما نم ةفئاط لازت ال

٢٤ 

٣٥ 

٢٥ 

٦٤ 

٦! 

٦٤ 

٥١ 

٢٣ 

٢٥ 

٦٤ 

٧١ 

٧ 

٤٧ 

٢٣ 

٤٨ 

1 
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 ةيمالسلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 مالعالا سرهف

 (يئابفلا بيترت)

    

 ةحفصلا مالعالا

 ٨-٤٩ مدا

 4 نسح ميهاربإ
 ٦٥ يذلط ميهاربإ

 ٩٤۔-٧-٨ سيلبا

 ٤٨ مزح نبا
 ٧٢ يرزجلا نبا

 ٢٤-٤٨ يزوجلا نبا

 ٢٥-٢٨ نودلخ نبا

 ١٦ ناكلخ نبا

 ١٦ انيس نبا

 ٤٢ سابع نبا

 ٢٢٢٢-٢٤-٤٨ هجام نيا

 ٢٧١-٢٢-٢٦-٤٠-٥١-٥٤-٦٧ قيدضصلاركب وبأ

 ١٦ هيومح نب نسحلا وبآ

 ٢٧۔-٠٧-٩٦-٧٦-٢٦-١٦-٢٢ يرعشألا ليعامسا نب يلع نسحلا وبأ

 6 ةفينح وبا

 ٢٢-٦٢٤-٢٥-٤٨ دواد وبأ

 ١٦ ءادفلا وبأ

 ١٦ يراصنالا مساقلا وبأ

 ٦٥ لهج وبأ

 ١ نايفس وبأ
 ٦٦١-٦٢ يئابجلا يلع وبأ

 ٨ رمع وبأ

 يناسارخلا ملسم وبأ

 ١٦ (مامإلا) روصتم وبأ

  

  



  

 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا الإ ليبسلا

 يرعشالا ىسوم وبأ

 يريشقلا رصن وبأ

 ةريره وبأ

 فسوي وبأ

 2 اوخلا دمحا
 يثيئل ١ دمحا

 لبنح نب دمحأ
 سيلاطاطسرا

 ةماسا

 يبلكلا ديز نب ةماسأ

 ينهيملا دعسا

 يدنكلا سيق نب ثعشألا

 َمصال ١

 ةورذ مأ

 كلام نب سنا

 بوا

 يراخبلا

 يقهيبلا
 يذمرتلا

 دومث

 (تاحرف) يريبعجلا
 قداصلا رقعج

 ثراحلا نب رفعج

 ماوبال لوج

 ةفيلخ يجاح

 يروباسێنلا مكاحلا

 جاجحلا
 ةفيذح

 يدعشلا ريهز نب صوقرح

 يرصبلا نسحلا

   ناوكذ نب نسحلا

٢٢-٦٢ 

١٦ 

٢٤ 

٩٠ 

١٦ 

١٦ 

 ٢٢-٢٤-٢٥-٢٥-٤٨-٥٤۔٦١٢

١٦ 

٣١ 

٢٩ 
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٦٧ 
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٦٧ 

٢٤ 

٧٠ 
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١٨ 
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 بلاط يبا نب نلع نب نسحلا
 دمحم نب نسحلا

 نيسحلا

 ملاس نب صفح

 ناميلس يبأ نب دامح

 رضخلا

 يمزراوخلا

 يمراذلا

 يناهبصالا يلع نب دواد

 ينيجرذلا

 يناذمهلا هللا دبع نب زذ
 ةيدثلا وذ

 يميمتلا ةرصيوخلا وذ

 بيبح نب عيبزلا

 يرثوكلا دهاز

 ريبزلا

 يلكرزلا
 ةصفح نب دايز

 يلع نب ديز
 يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز

 ( هللا دبع ) يملاسلا

 يوكزالا ناحرس

 صاقو يبأ نب دعس
 يدسالا ريبج نب ديعس

 يرونلا نايفس
 يخاّمشلا

 ظعاولا نيذلا باهش

 يناتسرهشلا

   ناطيشلا

 ٦٣-۔٦٧

٦٠ 
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١٦ 
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٦٢ 
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٢٦-٣٧ 

٢٧ 

٦٥ 

٥٩ 

٢٦٢٤-٥٩-٦٧ 

٦٩٠ 

٦٢ 

٦1٦1-٩ 
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٧٢-٧٢-٧٤ 

٢٠-٢١ :   



  

 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 دابع نب بحاصلا

 يزاريشلا نيدلا ردص
 ةحلط

 بيبح نب قلط

 ثراحلا نب هللا دبع

 ريبزلا نب هللا دبع

 أبس نب هللا دبع

 رهاط نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 يبسارلا بهو نب هللا دبع

 ناورم نب كملا دبع
 نامثع

 ليوطلا نامثع

 ينئادملا دمحأ نب يلع

 روعاف نسح يلع

 ( ريمأ ) انهم يلع

 يبلاطلا رامع

 باطخلا نب رمع

 يدامح نب رمع

 زيزعلا دبع نب رمع

 نيصح نب نارمع

 صاعلا نب ورمع

 رذ نب ورمع

 ةزم نب ورمع

 كلام نب فوع

   يقشمذلا ناليح
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا ألإ ليبسلا

 ةمطاف

 ( ناطلسلا ) سوباق

 مساتلا

 رفعج نب ديدق

 نومأملا

 سنا نب كلام

 دزيملا

 لكوتملا

 دايز نب براحم

 يشحملا

 ( مس و هيلع هللا ىنص ) دمحم

 ةرهز وبأ دمحم

 يبلاطلا دمحم

 نسحلا نب دمحم

 يراصن الا ةملسم نب دمحم

 اضر ديشر دمحم

 هدبع دمحم

 يقابلا دبع داؤف دمحم

 ديمحلا دبع نيذلا يحم دمحم

 مكحلا نب ناورم

 ملسم

 نايفس يبا نب ةيواعم

 ينهجلا دبعم
 مصتعملا

 ناميلس نب لتاقم

 يطلا

 ظوفحم نب ىحي يرذنملا

 ىضترملا يدهملا

 رظتنملا يدهملا

   ( لوسزلا ) ىسوم
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 ٧٢ يناقاخلا ىسوم

 ٣٨ ( يرورحتا ) رماع نب ةدجن

 ٢٢-٥٤ يئاسنلا

 ٤٧ نوراه

 ٥٩ يبحرلا يناه

 ٦٥ نازمرهلا

 ٤٧ قئاولا

 ١٧۔٠٧.-٦ ءاطع نب لصاو

 ٢-٦١ كنستو

 ٤ يومحلا توقاي
   ١٦ فسوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 



  

 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 سانجالا و للملا و قرفلا و لئابقلا سرهف

 ةقرفلا

 ةيضابإلا

 ةقرازالا

 دزالا

 ةنرعشالا
 تيبلا لا

 ةيمامالا

 راصنالا

 ديحوتلاو لدعلا (باحصأ) لهأ
 ءاوهالا لهأ

 ءارورح لهأ

 تانايذلا لهأ

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 باتكلا لهأ

 ناورهتلا لهأ

 دعولا لهأ

 سوألا

 ةمهاربلا

 ربربلا

 ليئارسإ ونب

 نويومالا۔ ةنيمأ ونب

 سابعلا وتب

 ميمت ونب

   موزخم ونب

 ( يئابفلا بيترت )

 ةحفضلا
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 ةيمالسإلا قرفلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 نويسابعلا

 (ناثوالا) بكاوكلا ةدبع

   ةدراجعلا
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 ماشلا برع

 ميمت برع

 قارعلا برع

 نوێنولعلا

 (ءاجرإالا) ةئجرملا

 نومنسملا
 ةهبشملا

 ةلزتعملا

 ةلطعملا

 نورجاهملا

 ةنراجنلا

 (ةّيدجتلا) تادجنلا
 ىراصنلا

 ةّيلصاولا

 (ديعولا لهأ) ةيديعولا
   دوهيلا
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا الإ ليبسلا

 نكامالا سرهف

 ( يئابفلا بيترت )

    

 ةحفصلا ناكملا

 ٢٨ ضرعلا ضرا

 ٧٠ ةينيمرأ

 ٦٢ ناهبصا

 ٥٢٧٢-٥٥-٦١ ةيقيرفا

 ٢٨ نيرحيلا

 ٠٧-۔-٢1٦۔-٩0٥-۔-٢٥۔-٢٤-؛٠ ةرصبلا

 ٠٧-۔-٢1٦۔-٦ دادغي

 ٦٢ سدقملا تيب

 ٢٧۔-٦٢۔-٨١-٦ توريب

 ٧-١٠-٦١ سنوت

 ١٢ سوباق ناطلنشلا ةعماج

 ١٢ طسولا ةعماج

 ٢-١٤ ىلوالا ستوت ةعماج
 ٦٢ ىبج

 ١١ ةبرج

 ٧٠ ةريزجلا

 ٥٤٤٠ زاجحلا

 ب٥-٧٦-٨٢-٤٢ ءارورح

 ١١ (ةموح) ناشحلا

 ٦٧-٧٠ تومرضح

 ٦-٥٢ ناسارخ

  

  

  

  

    



  

 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 مزراوخ

 قشمد

 (ةدعاس يتب) ةفيقس

 زاوهالا قوس
 ناتسرهش

 ماشلا

 قارعلا

 نالقسع

 نامع

 كدف

 ةرهاقلا

 ناوريقلا

 ةبونم بادالا ةيلك

 ةفوكلا

 نئادملا

 ةنيدملا

 رصم

 (نامع) ءاضقلا دهعم
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا هلإ ليبسلا

 تاعوضوملا سرهف

 تاعوضوملا

 يرذنملا ظوفحم نب ىيحي روتكلا ميدقت

 زومزلا

 ةمدقملا

 ةئطوت

 قرفلا ةيضق و ميركلا نآرقلا .أ

 قارتنالا ةّيضق و فيرشلا ثيدحلا ب
 ةّيمالسإلا قرفلا ةأشن : لوالا ثحبملا

 ةّيسايسلا لماوعلا - ١

 ةمامالا ةيضق (أ

 ةفيقسلا ثدح - ١

 ةتتفلا نع قارتفالا ضخمت - ٢

 ةالولا نييعت ةّيضق (ب

 .ةّيدقملا ه ةّيلوصالا لماوعلا - ٢

 ةّيفاقتلا لماوعلا - ٢

 يحيسملا و يدوهيلا توهأآللا (ا

 ةينانويلا ةفسلفلا (ب

 يصونفلا يسرافلا ركفلا (ج

 يدنهلا ركفلا (د

 ةّيعامتجالا لماوملا ٤-

 ةّيلاملا لماوعلا - ٥

 اهباقلأ و قرفلا تايمست ةّيضق : يناتلا ثحبملا

 ديهمم

 ةيواعم راصنا - ١
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 ةحفصلا
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 ةيمالسإلا ةرقلا نيب براقتلا لإ ليبسلا

 يلع ةعامج - ٢

 ةمكحملا ٢

 ةيردقلا ٤

 ةمتاخلا

 طئارخلا

 مجاعملا ورداصملا

 رداصملا

 عجارملا

 ةيبرملا تايرشنلا

 ةيبرملا عجارملا و ةماعلا عجارملا

 ةيبنجألا عجارملا

 ةيبنجألا تاّيرشنتلا

 ةّينآرقلا تايآلا سرهف

 ثيداحالا سرهف

 مالعألا سرهف

 سانجألا و للملا و قرفلا و لئابقلا سرهف

 نكامالا سرهف

 تاعوضوملا سرهف
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٠٠٧/٤٠٦[ :عاديإلا مقر



 ( ةرهاقلا/ةيسدنملا رادلا عباطم
   نلفاكس:٣٥٤٠٢٥٩٨ ممرل:١٢٢٣٤٩٠١١.[




