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 نمو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هلل دمحلا

 .هالاو

 ذنم هايند يف ناسنإلا ةايح تقفار يتلا رومألا نم ىروشلا نإف ،دعب امأ

 ناستإلا نيب نوكت يتلا .ةيصخشلا ىروشلا دجوت تناك ثيح ٬ةقيلخلا ءدب

 سانلا نم ةعامج نيب نوكت يتلا ةيعامجلا ىروشلا كانهو ،ناسنإلا هيخأو

 مهتايح يف مهشاعم رومأ نم مهينعيو مهمهي اميف نورواشتيو نوعمتجي

 يهو ،مكحلا نوؤشب قلعتت يتلا ةيسايسلا ىروشلا كانه نأ امك 6"مهايندو

 لهأو مكاحلا نيب وأ ىروشلاو مكحلا نيب يأ "مكحلا ماظن اهيلع ينبني يتلا

 .ىروشلا لهأ مه نيذلا دقعلاو لحلا

 .ةديمح اهبقاوعو ،ديشر اهرمأ ىروشلا نإف لاوحألا نم لاح لك ىلعو
 عمتجمللو دارفألل ،عيمجلل ةليمج ةايحلا اهب نوكتو ةديعس اهجئاتنو

 :ميهاربإ ظفاح لينلا رعاش لوقي امك يهف ةمكاحلا ةيسايسلا ةمظنأللو

 ١ ٠١ ش ر درفلا يأرو فالخلا مغر هب دالبلا ىقشت ال ةعامحلا يأر

 :اهعلطم ةديصق نم (١)

 اهيدهأ قورافلا ةحاس ىلإ ينإ { اهيقلأ نيح يبسحو يفاوقلا بسح
 .باطخلا نب رمع ميظعلا ةفيلخلا نينمؤملا ريمأ حدم يف يهو



 ,مالسإلا يف ىروشلا ٦

 رصعلا اذه يف يلودلا مامتهالا عوضوم يه ةيسايسلا ىروشلا نأ ىلع

 دادبتسال ادحو ثةيدرفلا ةينانألاو ،ةقلطملا ةطلسلا حامجل اًحبك اهرابتعاب

 لحلا لهأ لالخ نم ةيبعشلا ةكراشملل ابسانم اردق يطعت اهنأل ،درفلا مكاحلا

 .ةينطولا ةدارإلا عم فيكتت اهنأ امك ،ىروشلا سلاجم نولكشي نيذلا دقعلاو

 عوضوملا يه ۔ ةيسايسلا ىروشلا يأ ۔ موهفملا اذهب ىروشلا نأ ىلع

 مكاحلا نيب ةيسايسلا ىروشلا عوضوم شقاني وهو ،اذه انباتك هحرطي يذلا

 نيبت فوسو يمالسالا يعرشلا روظنملا نم ابابحتسا وأ ابوجو موكحملاو

 .حالطصالاو ةغللا ثيح نم ىروشلا ةمداقلا ةرقفلا

 ههج
 ت ؟



 ا اكالطصاو ةغل ىروشلا
 ك ۔۔۔__۔_ل  

 ةراشمو ،اروش هروشأ لسعلا ترش :يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا لاق

 نم قتشا 77 ةروشملاو 5۔ارايتشا هراتشأ هترتشأو .ةراشإ هريشأ هترشأو

 .)ةروشم لاقيو ،كلذب مهيلع ترشأ ،ةراشالا

 ءةراشمو ارا شمو ارايشو اروش هروشي لسعلا راش :روظنم نبا لاقو

 هيلإ راشأو ،ةئيهلاو نسحلا ،ةروشلاو ةراشلاو ،هانتجاو ةبقولا نم هجرختسا

 يهو .هب هرمأ ،اذك رمأب هيلإ راشأو ،راشأ يأ هديب هيلإ روشو ،اموأ روشو
 ىنعمب هترشتساو رمآلا يف هترواشو ،ةلعفم نيشلا مضب ةروشملاو ىروشلا

 راشأو ،ةرواشملا هنم بلط هراشتساو ،ةرواشملل حلصي يأ ريش ريخ نالفو

 .'"ةرؤشملاو ةرؤُشَملا ديج نالف لاقيو ،يأرلاب هجو ام اذإ يأرلاب هيلع

 عامتجالا اهتإ :ضعب اهنع لاقو ءيشلا بلط ىروشلا :حالطصالا يفو

 :بغارلا لاقو ،هدنع ام جرختسيو ‘هبحاص دحاو لك ريشتسيل رمألا ىلع
 رمألا ىروشلاو ،ضعبلا ىلإ ضعبلا ةعجارمب يأرلا جارختسا ةروشملا

 دارملا ملعي ىتح ةربخلا ىلع رمألا ضرع :مهضعب لاقو ،هيف رواشتي يذلا
 .هنم

 .(روش) ةدام ©نيعلا باتك )١(

 .(روش) ةدام ©٨©برعلا ناسل )٢(



 مالسإلا يف ىروشلا

 سلجم رواشتلا هيف متي يذلا عضوملا ىلع قلطي ىنعملا اذه نمو

 .ىروشلا

 ةلمج حرطب باوصلا صالختسا ىلع سانلا عامتجا ىروشلا يأ يهو

 ."رارق ىلإ اودتهي يكل ةلأسم يف ءارآ

 دوجو :يه رومأ ىلع ينبنت ىروشلا نأ مهفن يناعملاو ظافلألا هذه نم

 ىلإ لصوتلا مث ،هيأر دحاو لك يدبيل ،ناكم يف نيعمتجم رثكأ وأ صخش
 .بئاص دحاو يأر

 .مداقلا انعوضوم وهو ةلبسلا نم نامُغ يف اندنع ىروشلا لامعتسا أدبيو

 <:ح :ج ے .

 )١\) ص .مالسإلا يف ىروشلا ماظن دومحم 6©يدلاخلا ٥.
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 { ىروشلا يف ةلبسلا رود

٣ .
 

 ىمست يتلا يهو 5ةينامعلا ةجهللا يف ©لببيلا اهعمجو .ةدرفم ةلبسلا

 .ةماعلا سلاجملا مويلا

 هنمو ‘ اًماع ءيشلا لعج يأ ٦ ليبستلا نم ذوخأم ةلبسلا ىنعم لعلو

 اًمقو لصألا لعجا يأ ،«ةرمثلا لتسو ،لصألا ستح» :ثيدحلا يف ءاج ام

 .ةماعلا ةعفنملل ةرمثلاو ،ائباث

 ةي يبنلا نم ارمأ مالسإلا يف فقولا ةيعورشم يف درو ثيدحلاو

 . هنثثثف باطخلا نب رمعل

 يف هل لهأ ال يذلا فيضلا وهو ،ليبسلا نبا نم ذوخام ىنعملا لعل وا
 .ليبسلا نبا وه يذلا فيضل ذلا ماركإ ىلع ثحلا د وصقمل او ناكملا

 كلذ نم ةعفنملا مومع وه ةلبسلا ظفل نم دوصقملا ىنعملا نأ : ىيأر يفو

 .رصاعملا فرعلا يف اماع اسلجم يأ ةلبس ذختي يذلا ناكملا

 ©ينامعلا عمتجملا يف يسيئرو يروحم رودب تماق دق ةلبسلا تناكو

 ةوهق نولوانتي هيفف "مهموي لاوط ةراحلا لهأ عمجي جي يذلا ناكملا يهف

 اهنأ امك ،ليللا نم لوألا عيزهلا يف نورماستي هيفو رهظلا ةوهقو حابصلا

.ةراحلا كلت لهأ ىلع لزني يذلا فيضلل ارقم تناك



 ,مالسإلا يف ىروشلا ١٠

 ةلبس ةراح لك يف هنأ ثيح ‘تاراحلا عيمج ىلع عزوتت لبسيلا تناكو
 .ةليبقلا نم (نطبلا) ةذيخفلا وأ ةرسألل وأ ةراحلا كلت لهأل

 مهنوؤشو مهنوجشو مهمومه اهيف نوشق اني يل اهأل ١ مكتلوأ ناكو

 .مهينعيو مهمهي ام لكو ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 كولسلاو بدأل او ملعلا اهنم نوملعتي مهرافظأ ةموعن ذنم نوينامعلا ناكو

 .يقارلا

 ةباتكو ةءارق نويم مهو اهيف ةوهقلا نومدقي نيذلا نم انعمس مكف

 نيدلا رون مامإلل «ماظنلا رهوج» باتك نم اميس ال رعشلا نم ائايبأ نوظفحي

 نم كلذكو ،يلئامسلا رظنلا نب دمحأ مامإلل «مئاعدلا» باتك نمو يملاسلا

 .مكجلاو لاثمألا نوظفحيو ةداقلاو ءاملعلاو ءايبنألا ريسو صصقلا

 لبسلا كلت رامغ نأل جرح الو كلذ نع ثدحف ثيراوملا ةمست امأ

 .ليج نع اليج “ضعب نع مهضعب اهذخأي

 نوكي ام اوفرعيل ،هثارؤ ىلع ةكرتلا ةمسق اوركاذت سانلا دحأ تام اذإف

 اهيلع اوسيقيو مهناهذأ يف ةمسقلا كلت خسرتتف ،اثانإو اروكذ مهنم دحاو لكل

 .اهرئاظن

 نيب نوكت يتلا كلتك ةيعامتجالا اياضقلا وأ ةلودلاو ةليبقلا نيب يتلا كلتك

 نيب نوكت يتلا كلتك ةيلبقلا اياضقلا وأ ةةدحاولا ةليبقلا ذئاخف وأ رسألا

 .لئابقلا نم اهريغو ةليبقلا

 شيرق دج بالك نب يصق وه ةلبسلا ىنعمب يهو اراد ذختا نم لوأو

 مهنأل كلذو ©ةودنلا راد تيمسو ةعازخ نم (ةكم) مرحلا ىلع ىلوتسا يذلا



 ١١ ىروشلا يف ةلبسلا رود

 شيرق تناكو ،ةبعكلا ىلإ اهباب لعجو نرواشتيو نوعمتجي يأ ،اهيف نودنتني
 .")اهيف الإ ارمأ يضقت ال هدعب نم

 ليدبك ةماعلا سلاجملاب مامتهالا هلل دمحلاو ۔ رثك يلاحلا انرصع يفو

 .حارتألاو حارفألل بلاغلا يف لمعتست اهنكلو يضاملا يف لبسلا نع

 :لاق امدنع يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ مالسإلاو ةبورعلا رعاش فدصو

 لوقعلا سرغ عامتجالا عمو الضف كدارفنا بسكي املق

 لوقنملاو لوقعملا صانتقاو ءاعد لامك ةمكح بدأ

 نوكي نأ ىلإ ىروشلا رمأ روطتي تاعمجتلاو تاعامتجالاو لبسلا نمو

 .ةمداقلا ةرقفلا عوضوم وهو ىروشلا سلاجم ببق تحت

 م وهم دهب

 )١( ص .ماشه نبا ةريس ٦٢.



 ,مالسإلا يف ىروشلا ١٢

 إ ىروشلا سلاجم
  

 يطعت يكل كلذو ،ىروشلل سلاجم ءاشنإ ىلإ ةرصاعملا لودلا تدمع

 ةيعيرشتلا تاهجلا يه سلاجملا هذه نوكل تاموكحلل اهءارآ سلاجملا هذه

 يف مكحلا ةمظنأ نأ رابتعا ىلع ،اهذيفنت بقارتو نيناوقلا نس اهنأش نم ىتلا

 :ىه ثالث تاطلس نم نوكتت ةرصاعملا لودلا

 .(هانعم يف امو ىروشلا سلجم) ةيعيرشتلا ةطلسلا ۔

 .(ءاضقلا) ةيئاضقلا ةطلسلا

 .(ةموكحلا) ةيذيفنتلا ةطلسلا

 لمكي اهنأ ديب ىرخألا نع ةلقتسم ةدحو لك ثالثلا تاطلسلا هذهو

 .ضعبلا اهضعب

 يف فرعي ناك ام يه رضاحلا رصعلا يف ىروشلا سلاجم نأ ىلع

.ةقحاللا ةرقفلا يف مهنع ثدحتن فوس نيذلا دقعلاو لحلا لهأب يضاملا



 إ دقعلاو لحلا لهأ

 يأ ،عمتجملا يف ريثأتلا مهل نيذلا مه ،دقعلاو لحلا لهأ ىنعمو

 بسحب قيضيو عستي دقعلاو لحل ١ لهأ موهفم نأ ىلع نودقعيو نولحي

 ىلع رصتقي نامزألاو نايحألا ضعب يف هدجن اننأ ثيح ،هلهأو نامز لك

 مامإلا ةلود يف رمألا وه امك الثم نيدلا ءاملعك ،عمتجملا يف ةنيعم ةحيرش

 نامممب مامإ لوأ وه يذلا (ه٤٣١ )١٣٢_ ىدنلجلا لآ دوعسم نب يدنلجلا

 مه هدهع يف دقعلاو لحلا لهأ ناكو آىروشلا ةجيتن مكحلا ىلإ ءاجو

 مامإلا ىلإ هتلاسر يف ناليغ نب مشاه خيشلا مهركذ نيذلا مهو ©ءاملعلا

 يف يويسبلا نسحلا وبأ مهركذو (ه٧٠٦ )!١٩٦ يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ

 :مهنمو ،هتريس

 ٠ يتارحبلا دايز نب فلخو ةيطع نب لالهو ارباج يبأ نب ىسوم

 ،ينالعجلا يمايرلا رينلا نب رينملاو رذنملا نب ريشبو ث،ةيطع نب بيبشو

 ©سلغملا نب سامهلاو ،ةريغملا نب ميمحو ماس نب طولو ،ةبقع نب نسحلاو

 نب دمحمو ، مامه نب ةرامعو خ يبأ نب هللا دبعو ڵآكلملا دبع نب رينلاو

 كيزي نب ىيحيو 0 هللا دبع نب ديمحو ىيحي نب رمعو { موس نب هللا دبع

 ه ١)
 . هللا دبع ني رمعو

 )١( ص ،١ج ثنايعألا ةفحت }ديمح نب هللا دبع نيدلا رون يملاسلا ٨٨ ۔ ٩٠.



 ,مالسإلا يف ىروشلا

 ثيح ،ىرخأ نامزأو نايحأ يف عستي دقعلاو لحلا لهأ موهفم دجن امك
 لاحلا وه امك ؛نايعأآلاو ءاهجولاو لئابقلا ءامعزو نيدلا ءاملع ىلع لمتشي

 ددع زرب ثيح (ه٣٧٢ )٢٣٧_ كلام نب تلصلا مامإلا لازعنا وأ لزع دعب

 مامإلا لازعنا وأ لزعل ديؤم ىلإ ءاملعلا ماسقنا دعب نييلبقلا ءامعزلا نم

 (فونت) ةضورلا ةكرعمك تايعادت نم كلذ بقعأ امو ،هل ضراعمو تلصلا

 "لئابقلا ءامعز مامأ ءاملعلا فقوم فعض ىلإ ىأ يذلا رمألا ،يكزإ ةكرعمو

 ةيرازنو ةينمي وأ ،ةيناندعو ةيناطحق ىلإ ايلئابق كلذ ببسب نامع لهأ مسقناو

 تيقبو ،ةيوكزألا تفتخا دقو ،ةيوكزإو ةيقاتسرو ةيناوزن ىلإ ايئاملعو

 ةسردملاو ،ةيناوزنلا ةسردملاب نآلا نافرعت ناتللا ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا

 موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا موهفم يف روطت نم هاتثدحأ امل ،ةيقاتسرلا

 ..مالسإلا يف يهقفلا روظنملا نم ابلسوأ اباجيإ
 رود فعض يسايسلا دهشملا ىف لئابقلا ءامعز رهظ اذإ هنأ ظحالملا نمو

 لاق ،لئابقلا ءامعز رود لءاضت نيدلا ءاملع رود يوق اذإو ©نيدلا ءاملع

 لئابقلا خويش لخدت نم لصح امع ثدحتي وهو يملاسلا نيدلا رون مامإلا
 كلذ نع جتن امو ،ةمئألا بيصنت يف ةبراعيلا ةمئألا دهع رخآ مهرود مظاعتو

 لهأو ملعلا لهأ ةفلاخمب الإ ءالبلا اذه نامع لهأ يلُب امو» نتفو بورح نم

 .')«اندالب ةيقبو انايندو اننيد انل ظفحي هللاف لضفلا

 نأ دعب مشاه بلاط يدهم يقارعلا ثحابلا هيلإ راشأ يذلا رمألا وهو

 ديرد نبا رعشو مهف نب كلام ينب نم يديدجلا ليمج نب دمحأ رعش ركذ
 .راحصب بتوع ةقطنم نم عاقلا ةعقو يف فورعملا بيدألا

 ةايحلا يف هتاروصتو هدئاقعو رعاشلا راكفأ سكعي رعشلا ناك املو

 )١( ج "نايعالا ةفحت ٦، ص ١٤٧.

  



 ١٥ دقعلاو لحلا لهأ

 ةيرضملاو ةيريمحلا لئابقلا نيب راثلا حور نإ "لوقلا اننكمي اننإف ةيعامتجالا
 ديرد نبا رعش يف ةريبك ةروصب اذه حضتيو ،ةرتفلا هذه رعش ىلع تغط

 .'»عاقلا ةعقو يف يئانهلا ليمج نب دمحأ رعشو ةضورلا ةعقو يف يدزألا

 نب يراوحلا مامإلا ةدايقب ةيرازنلا لئابقلا نيب تراد عاقلا ةكرعم تناكو

 يصورخلا ميمت نب نازع مامإلا ةدايقب ةيناطحقلا لئابقلاو ينادحلا هللا دبع

 .ه٨٧٢ةنس

 ضيرحت يف روكذملا يقارعلا ثحابلا هيلإ راشأ يذلا ديرد نبا رعشو

 دزألا نم ديدعلا لتقو فونت ةكرعم دعب وه ةيرازنلا لئابقلا دض دزألا لئابق

 رظنلا نب دشار مامإلا لبق نم مهف نب كلام ينب لئابق نم اميس ال

 .ه٥٧٦ ةنس يلع نب ىسوم نب ىسوم خيشلاو (ه٧٧٢ )٢٧٢-

 :ديرد نب نسحلا نب دمحم وهو ديرد نبا لاق

 ليقت خبع نهل ايازر لت ليلج بطخو ةبان هبن

 الحم فونت نم عاقلاب نإ

 اليتق مهف نب كلام يتنب اي

 اولوقف مكئيدَع ليلق
 اولتق م كرات نَع تاعض مأ

 لوحب نهل ىغبي ءاسي

 ىسوملو دشارل ديبع أ

١ 
_
 

 ليوح هع تاقممرَكَملِل هلل سيل /

 ليتق مانألا ىف هيرابي ال

 ليلق زيفن ىغولا يف اننإ
 ليلذلا فيصلاو للا برشم

 لوغلا تانصَحُملا رتسي نإ

 اولوقف متنأ فانصألا يذه يأ

 )١( ص ،ىلوأ ط ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا ٢٧٧.



 ,مالسإلا يف ىر وشلا

 :ليمج نب دمحأ لاقو

 حاطبلا ىلإ مايخ عاق حابص نم عاقلاب كلاي

 حاقو ىلإ اهاط نيب نم فوع ماه ليخلا تلعنأ

 حامطلا يذ ميلا رجازك ءامد ةبنم نم انضخو

 حابصلا كلام نم موقلاو يلاعملا ىتف رصن نب ليخ

 حافسلاب رتولا يكردمو اهامح يناملا دمحيلاو

 حاطنلا ىلإ لهجب وعدت افوع ناب اناتأامل

 حامرلا نم باغ لظ يف تابرقمب مهيلإانرس

 حالسلا يرهاش لفحج يف ءانه نم دسألا انمدقت

 حازر اهابأ ليولاب وعدت كانه باعك مكف

 ذخأ ثيح ،ةضيغبلا ةيلبقلا ةيرصنعلاب اممعفم اًضيرحت رعشلا اذه يف دجنف

 نب دمحم ةدايقب يسابعلا شيجلا ءاج نأ ىلإ ،ةليبق ةليبق دزألا لئابت ضرحي

 ةكوش تفعضو نامع ىلع ىلوتساو ريثكلا لتقو عيمجلا ىلع ىضقف رون
 يناطحقلا نيينامعلا نيبناجلا ىلع عقي موللا نأ كش الو ،نامغ لهأ

 .يرازنلاو

 يسايسلا دهشملا ىلع رطيس دقف "ةبراعيلا ةلود رخآ لاحلا وه امكو

 كرابم نب فلخو يرفاغلا رصان نب دمحم مهتمدقم يفو ،لئابقلا ءامعز

 لئابقلاف ،يوانهو يرفاغ نيفرط ىلإ امهببسب نامغ تمسقنا ناذللا يئانهلا
 يئانهلا ىلإ تزاحنا يتلاو ،ةيرفاغ اهيلع قلطأ يرفاغلا ىلإ تزاحنا يتلا

 تارامإ نم ةنتفلا هذه وأ ماسقنالا اذه نارين تدتما دقو ،ةيوانه اهيلع قلطأ

 .ابونج ةرهملا ىلإ الامش نامغ لحاس



 ١٧ .. دقعلاو لحلا لها

 ىروشلا سلاجم ربع دقعلاو لحلا لهأ موهفم عسوت رصعلا اذه يفو

 ةكراشملا ىلع موقي هنأل ديج هجوت وهو ،يعامتجا ريثأت هل نم لك لمشيل
 لحلا لهأ عنصي يذلا وه عمتجملا ناك اذإو ،ةينطولا ةدحولا معديو ،ةينطولا

 انعوضوم وهو "مكاحلا نوعنصي نيذلا مه دقعلاو لحلا لهأ نإف ،دقعلاو

 . مداقلا



 مالسإلا يف ىر وشلا ١٨

 إ يروشلا مكحل .7 لا ,مكحلا ::
  

 لهأ لبق نم باختنالاو رايتخالاب مكاحلا يتأي نأ وه يروشلا مكحلا

 .(ىروشلا سلجم) دقعلاو لحلا

 لحلا لهأ نم ةيقبلا ىلع نيدلا ءاملع مدقتي ثيح ةعيبلاب كلذ متيو

 مث "مكاحلا عيابيف ،هرصع ءاملع ريبك عيمجلا ةمدقم يف نوكي نأ ىلع دقعلاو

 .دقعلاو لحلا لهأ ةيقب مث ءاملعلا هعيابي

 باختنالاو رايتخالا دعب نوكت اهنأل ىروشلا ةعيب ةعيبلا هذه ىمستو

 .امكاح نوكي نم يف اورواشتي نأ دعب يأ مكاحلل

 نم ادب نويومآلا اهثدحأ يتلا يهو ،ةعاطلا ةعيب يه ىرخأ ةعيب كانهو

 .نايفس يبأ نب ةيواعم

 ةعبرألا ءافلخلا اهيلع راس يتلا يهو ،ىروشلا ةعيبب ةيضابإلا مزتلا دقو

 يمسو نامع يفو ابرغو اقرش ةيضابإلا ةمئألا اهيلع راسو ةي يبنلا دعب

 .امامإ ايروش عيابملاو راتخملا مكاحلا

 ةمدقملا يف نوكت يتلا ةهجلا يهو مامألا نم ةذوخأم ةيمستلا هذهو

 هل مهدايقناو ،امكح مهتدايقل ةيعرلا ةمدقم يف نوكي مامإلا نأ ينعي كلذو

.ةعاط



 ١٩ يروشلا مكحلا
  

 . ةفيلخلا وأ 6نينمؤملا ريمأ نيبو هنيب ةقرفتلا كلذ نم ديرأو

 وأ كلملاك ،رمألا يلو نع رتعي رخآ بقل يأ ىلإ بقللا اذه ريغتي نأ زئاجو
 .سانلا نيب ةلادعلا قيقحت وه رمألا يف مهملا ،ريمألا وأ ،سيئرلا وأ ناطلسلا

 اهنأ الإ ظافلألا ةفلتخم تناك نإو يهو اةعيبلل غيص ةدع كانه نأ ىلع

 .ىنعملا ةقفتم

 يديعسوبلا سيق نب نازع مامإلا ةعيب ةغيص غيصلا كلت نم راتخنو

 .(ما١٧٨_ها٧٨٢١ قفاوملا م١ا٨٦٨ _ه٥٨٦١)

 :يه هذهو

 رمألا ىلعو ،هلوسرو هللا ةعاط ىلع كانعياب دق ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ليبس ىلع سانلا ىلعو انيلع امامإ كانبصنو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 يأرب الإ ارمأ يضقت الو امكح ذفنت الو ،ةيار دقعت ال نأ طرش ىلع ،عافدلا

 ةماقإو ىلاعت هللا ماكحأ ذافنإ ىلع كانعياب دقو إمهتروشمو نيملسملا

 ةثاغإو ،مولظملا ةرصنو ٥‘تاصعمجلا ةماقإو ثتايابجلا ضبقو كهدودح

 ىتح افيعض يوقلا لعجت نأو ،مئال ةمول هللا يف كذخأت ال نأو فوهلملا

 ىلع ىضمت نأو ،هللا مكح هيف ذفنت ىتح اليلذ زيزعلاو ،هللا قح هنم ذخأت

 انل هقاثيمو هللا دهع كلذ ىلع انيطعت نأو ،هيف كحور ىنفت وأ قحلا ليبس

 . '«نيملسملا عيمجلو

 ميظنت يفو ،ىروشلا ةيلمع يف اروطت دهش يذلا يلاحلا رصعلا يف امأ

 .موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا

 )١( ج ،نايعالا ةفحت ٦، ص ٢٤٧.



 مالسإلا يف ىروشلا ٢

 امهيلك روتسدلاو ةعيبلا نأل . ةعيبلا نع ينغي روتسدلا نأ :ىرأ ينإف

 .بعشلاو مكاحلا نيب ةقالعلا نامكح

 ،ةعيبلا نع ناينغُي ميلستلاو ىضرلا نإ :لوقي يسايسلا هقفلا يأر ناك اذإو

 ماقم موقي روتسدلا رابتعا ىلوآلا باب نمف ،ةعيبلا نم مهأ اربثعا نأ دح ىلإ

 .ةعيبلا

 امهقلطنم يروشلا مكحلا دوجوو دقعلاو لحلا لهأ دوجو نأ ىلع

 .مداقلا عوضوملا وهو .ةلي هيبن ةنسو زيزعلا هباتك يف اهب هللا رمأ يتلا ىروشلا



٢١ 

 ح
 ةنسلاو باتكلا ىف ىروشلا :.

 ةروس يه ،ميركلا نآرقلا يف ةروس اهب هللا ىمس :ميركلا نآرقلا يف

 ءاج امك ©فيرشلا فحصملا بيترت بسح )٤٢( مقر ةروسلا يهو ىروشلا

 ةيركسعلا رومألا يف اهركذ ءاج دقف ،نآرقلا نم عضاوم ةثالث يف ىروشلا ركذ
 ًاوُضَقنأَل بلقلا ظيلغ اظَك تنكوتو مُهَل تني هّللاَني رةَمَحَر امف » :ىلاعت هللا لوق يف ه { ۔ مم ههه ۔ ح س < س ے مس م . ۔ هس ,صس < . ث - ٠
 ِ۔۔ ك ٤ جم ۔۔ هكح , ۔ے م ,رص ے۔ے = ه . .ء . ۔ ..؟ ., ى ۔ هم ,ووس ر ء - .۔ .

 ةللا نإ هلآ لع لكوتف تع اذإف رسألا يف مهزوامَسَو ممه رفغتساو مهنع فعاف كلوح زم
 مرو ء

 ١٥٩[. :نارمع لآ] 4 لكوتملا ثح

 ةرسلا اوماقأو مهيل اباَجَتَسأ نملو » هلوق يف رارقتسالاو ملسلا ةايح يف ءاجو

 ٢٨[. ؛ىروشلا] 4 وني مهَقََر اممو مهتن َروُش مهرمو
 ادارأ نإَق » ىلاعت هلوق ىف ةيعامتجإلا ةايحلا ىف ىروشلا ركذ ءاج امك

 س و, حم

 ٢٢٢[. :ةرقبلال 4 امهلَع حاتُج الَرْواَتَتَو اهي ِضاَرَت نَع الاَصِف

 ابييطتو .مهل اَفيَلأت مهترواشمب رمأ « ممتي يروش مهرمأو » هلوق يف ةداتق لاق
 .مهسفنأل

 .«لضفلا نم هنم ملع امل مهترواشمب رمأ» :كاحضلا لاقو

 مهتروشم نع ناك نإو نوملسملا هب نتسيل» :يرصبلا نسحلا لاقو
٠ ١ 

 .')«اينغ

 )١) ج ©٥تاريخلا رطانق كىسوم نب ليعامسإ ،يلاطيجلا ٢. ص ٠.



 مالسإلا يف ىروشلا . ٢٢

 نيب ترج ىتلا ةليمجلا ةعئارلا ةرواحملا يف لثمتت ىروشلا ةيادب نأ ىلع

 يبأ فالختسا لوح ماركلا هتكئالم نيبو ،هناطلس مظعو ألل ةزعلا بر

 تلبَر َلاَك ةإَو » ىلاعت هللا لاق ثيح ةطيسبلا هذه ىلع فين مدآ رشبلا

 كنبو اهيف ديفي نم اهيف لَعتأ آولاق ةميِلَع ضزَلا ىف لعاج نإ ةكبتتملل

 : دعو ٥ 7 ال اَم م ملع إ لاق كل سَِمُتَو ةدْمَب منت نمو مزلا

 دص ممئنكنإ ءالؤتم امسي ينوثينأ َلاَقَق ةك ةكيمتتَملا َلَع ممع م غ اَهَنُح ةينكلا

 - مَداََي َلاَق ٥ يكلا ميلعلا ت تنآ َكَتِإ :ح ام لإ آآل تم ال َكَتَْحْبُس أرلات ه

 ضرألاو توجَتلا َبيَع معأ ني مكل لقأ ملآ لام مينمتأي مهأتأ الك ةرامس
 ٣٠ ٣٣[. :ةرقبلا] « ب ئكاَمَو َتوُدّنناَم مك هلأو

 .«؟كلذب مهربخأ ضرغ يأل تلق نإف» يرشخمزلا ةمالعلا لاق

 يف هتمكح اوفرعيف هب اوبيجأ امب اوباجيو ‘لاؤسلا كلذ اولأسيل :تلق

 .مهفالختسا تقو يف ةهبشلا ضارتعا نع مهل ةنايص ،مهنوك لبق مهفالختسا

 ىلع اهضرعو اهيلع اومدقي نأ لبق مهرومأ يف ةرواشملا هدابع ملعيل ليقو

 .'"«ةرواشملا نع اينغ ةغلابلا هتمكحو هملعب وه ناك نإو ،مهئاحصنو مهتاقث

 راشتسا ثيح ‘ىروشلا رومأ نم ريثكلاب تءاج دقف :ةيوبنلا ةتسلا امأ

 هلوقب ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف ىربكلا ردب ةكرعم يف هباحصأ ةي يبنلا

 . .«سانلا اهيأ يلع اوريشأ»

 امدنع ،ةكرعملا عقوم لوح حومجلا نب رذنملا نب بابحلا يأرب ذخأ دقو
 نأ انل سيل هللا هكلزنأ الزنم لزنملا اذه تيأرأ هللا لوسر اي :بابحلا هل لاق

 يأرلا وه لب :لاق ؟ةديكملاو برحلاو يأرلا وه مأ هنع رخأتن الو همدقتن

 سانلاب ضهناف لزنمب سيل اذه نإف هللا لوسر اي :لاق ،ةديكملاو برحلاو

 )١( فاشكلا ٠ ا ج ص٢٧١.



 ٢٢ . ةنسلاو باتكلا يف ىروشلا

 ينبن مث ،بلقلا نم هءارو ام روغن مث ،هلزننف موقلا نم ءام ىندأ يتأن ىتح

 لاق ،نوبرشي الو برشنف موقلا لتاقن مث &ءام هؤلمنف اًضوح هيلع

 سانلا نم هعم نمو ةخ هللا لوسر ضهنف يأرلاب ترشأ دقل :ةلي هللا لوسر
 ىنبو ترقؤغف بلقلاب رمأ مث ،هيلع لزنف موقلا نم ءام ىندأ ىتأ اذإ ىتح راسف

 ."ةينآلا هيف اوفذق مث ءام ئلمف هيلع لزن يذلا بيلقلا ىلع اضوح

 ةثلاثلا ةنسلا يف شيرق ةاقالمل دحأ ىلإ جورخلا يف هباحصأ رواشو

 نب يلع رواشو .ةيبلغألا يأر رثآ هنكلو ،جورخلا مدع ىري ناكو ،ةرجهلل

 نينمؤملا مأ اهب تيلتبا يتلا ،كفإلا ةيضق يف ديز نب ةماسأو بلاط يبأ
 لاق هلهأ اهنوكل ةي يبنلا اهب يلتبا لب "قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع ةديسلا

 تي كل زع ره لب مكل ارك مربت ال ركني ةضغ كنإلآي وماج ةيلا نر » ىلاعت هلل
 هوشعيس ذإ الول ه ظَع ُثاَذَع هل ن ةمتم هربكت ه الا بتكآ امت امت مهتي ب يرتآ

 ۔[٢١۔-١١ :رونلا] 4 نيت : كفإ ادنك أولاَفَو تح مرسشنأي ثتموُمْلََوَن : رونملا ظ

 تيأر ام» :ةريره وبأ لاقو ،هباحصأل ةرواشملا ريثك ةني يبنلا ناك اذكهو

 .'"ةيَي يبنلا نم هباحصأل ةروشم رثكأ ادحأ

 ماركلا ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا دهع ىف اهدوجو ىروشلل ناك امك

 موي ناك نيي مهيبن ةافو دعب مهل يروش عامتجا لوأو "مهيلع هللا ناوضر

 مهلزانمو راصنألا نم جرزخلا نم ةليبق مهو ةدعاس ينب ةفيقس يهو ةفيقسلا

(٣) 
 ةرمض ينب رادو ةنيدملا قوس نيب

 )١( ماشه نبا ةريس ص٢٩٦١.

 .يذمرتلا ةاور )٢(

 بتكلا راد 0١٦ ص ،١ج ىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافو دمحأ نب يلع ،يدوهمسلا )٣(

 .نانبل ةيملعلا



 ,مالسإلا يف ىروشلا . _. ٤!

 ةلظ اهنإ ليقو ،ةفص هبش وأ ةفص لكش ىلع فوقسم ءانب يه ةفيقسلاو
 ركب يبأ رايتخا نع كرابملا رواشتلا كلذ ضخمتو "اهتحت نوسلجي اوناك
 فالخلا داك نأ دعب ةيمالسإلا ةلودلل اسيئرو ةي هللا لوسرل ةفيلخ قيدصلا

 هنيد ظفح هللا نكلو ةوعدو ةلود يمالسإلا نايكلاب فصعي ةفالخلا لوح

 ىتح ،ةدرلا لهأ لاتقل ركب يبأ ةميزعب مث ؤباطخلا نبا رمع قورافلا مزحب
 .قورافلا هنع رتع امك افيعض اريقح ناك نأ دعب ةوق لزبو ،مالسإلا رمأ ماقتسا

 ىتح ائيش لعفي داكي الف ةرواشملا ريثك باطخلا نب رمع ةفيلخلا ناكو
 ءارمأ هيقل ماشلا ىلإ اجراخ ناك امدنعو ةلي هللا لوسر باحصأ ريشتسي

 ضرأب عقو (نوعاطلا) ءابولا نأ هوربخأف ،اعرس ىمسي ماشلاب عضومب دانجألا

 لاقو ،هنع عجرت نأ ىرن الو رمأل تجرخ :مهضعب لاقف ،اوفلتخاف ماشلا

 ىلع مهمدقت نأ ىرن الو ةلي هللا لوسر باحصأو سانلا ةيقب كعم :مهضعب

 لاقف (ثيدحلا يوار) سابع نبا لاق ينع اوعفترا :رمع لاقف ،ءابولا اذه

 :مهضعب لاقف ،اوفلتخاف مهراشتساف مهتوعدف نيلوألا نيرجاهملا يل عدا :رمع

 ءءابولا اذه ىلع مهمدقت نأ ىرن الو ةلي هللا لوسر باحصأو سانلا ةيقب كعم

 مث ،ينع اوعفترا :لاقف .هنع عجرت نأ ىرن الو رمأل تجرخ :مهضعب لاقو

 ،نيرجاهملا ليبس اوكلسف ،مهراشتساف مهتوعدف راصنألا يل عدا :لاق

 انهاه ناك نم عدا :لاق مث ،اوعفتراف ينع اوعفترا لاقف مهفالتخالاك اوفلتخاو

 مهنم هيلع فلتخي ملف ،مهتوعدف حتفلا ةرجاهم نمو شيرق ةخيشم نم
 ىدانف ،ءابولا اذه ىلع مهمدقت الو سانلاب عجرت نأ ىرن :اولاقف ،نالجر

 نم ارارفأ :ةديبعوبأ لاقف }هيلع اوحبصأف رهظ ىلع حبصم ينإ :سانلا يف رمع

 ىلإ هللا ردق نم رفن معن ،ةديبعابأ اي اهلاق كريغ ول رمع لاقف ؟رمع اي هللا ردق

 ۔هللا ردق

 )١) ج هردصملا سفن ٤. ص ٩٢۔

  



 ٢٥ ةنسلاو باتكلا يف ىروشلا

 ضعب يف ابيغتم ناكو ؤ©فوع نب نمحرلا دبع ءاجف :سابع نبا لاق
 متعمس اذإ :لوقي ةي هللا لوسر تعمس ءاملع اذه نم يدنع نإ :لاقف ،هتجاح

 .هنم ازارف اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب عقو اذإو ،هيلع اومدقت الف ضرأب هب

 .'"فرصنا مث ،هيلع ىنثأو ،رمع هللا دمحف :لاق

 ريبعتلا نع ىأنمب برعلا مهنمو بوعشلاو ممألا ىدل تايبدألا نكت ملو

 .مداقلا عوضوملا نوكيس يذلا ىروشلا ةيمهأ نع

 هج هج دج

 )١) مقر ثيدحلا دنسملا ؤبيبح نب عيبرلا )٦٤٩(.



 مالسإلا يف ىروشلا ٢٦

"- > 

 ! ةيبرعلا تايبدألا يف ىروشلا .
   ا

 ةيمهأب ةصاخ برعلا ىدلو ةماع بوعشلاو ممألا ىدل تايبدألا تلفح

 .ةيرشبلا ةايحو ،سانلا ايند يف ىروشلا

 :درب نب راشب لوق ‘كلذ نمو ،اڵاثمأو امَكح ،ارثنو ارعش مهلاوقأ تءاجف

 مِزاَح ةحيصن وأ حيجن يأرب نعتساف ةروشملا يأرلا غلب اذإ

 مداوقْلِل ةوق يفاوخلا نإف ةضاضغ كيلع ىروشلا لعجت الو

 :يبنتملا بيطلا وبأ لاقو

 لجرلا نَع ىنغت ال دوخلا ةقعك ةرواشم نع ىنغي يل ىتلا يأر

 :ميهاربإ ظفاح لاقو

 اهيقشي درفلا يأرو فالخلا مغر هب دالبلا ىقشت ال ةعامجلا يأر

 :رخآ لاقو

 ينايرت ام مويلا يلع اريشأ دحاو ردص يف يأرلا سيل يليلخ

 احاتفمو ةمحر اباب ةرظانملاو ةرواشملا نإ» :زيزعلا دبع نب رمع لاقو

. «مزح امهعم دقفي الو ٠ يأر امهعم لضي ال } ةكرب



 ٢٧ ةيبرعلا تايبدالا يف ىروشلا

 .«ةمالملا نم نامأو ،ةمادنلا نم نصح ةروشملا» :ليقو

 .«راشتسا نم مدن الو راختسا نم باخ ام» :ضعب لاقو

 ©ءالقعلا ءارآ هيأر ىلإ فيضي نأ لقاعلا قح نم» :رخآ ضعب لاقو

 امبر درفلا لقعلاو لز امبر ذفلا يأرلاف ءامكحلا لوقع هلقع ىلإ عمجيو

 .) «لض

 :لاصخ سمخ راشتسملا يف نوكي نأ يغبنيو

 .ةقباس براجت عم لماك لقع :ىلوألا

 .ىوقتو نيد :ةيناثلا

 .ةدوملاو حصنلا :ةثلاثلا

 .لغاش مغو عطاق مه نم ركفلا ةمالس :ةعبارلا

 .""هيف راشتسملا رمألا ىف صاخ فده دوجو مدع :ةسماخلا

 كيطعي هنإف رومألا برج نم 77 :هنبال ميكحلا نامقل لاق كلذلو

 .'"ءاناجم هذخأت تنأو الغلاب هيلع ماق ام هيأر نم

 احدام باوصلا دنع مدعي مل ةروشملا رثكأ نم» :ءامكحلا ضعب لاقو

 .'"'«اديعب ةعامجلا نم أطخلا ناك نإو ،ارذاع أطخلا دنعو

 وه لجرلاف ءيشالو فصنو لجر ةئالئ لاج رلا» :سابع نبا لاقو

 (١) ص ثنيدلاو ايندلا بدأ ،يرصبلا بيبح نب دمحم نب يلع يدرواملا ٢٨٩.

 (٢) ج ©٧تاريخلا رطانق 6،ىسوم نب ليعامسإ ،يلاطيجلا ٢. ص ١٨٦.

 (٣) ص .نيدلاو ايندلا بدأ 6‘يرصبلا بيبح نب دمحم نب يلع يدرواملا ٢٩٠.

 )٤) .ص .ن .ردصملا سفن



 مالسإلا يف ىروشلا ٢٨

 يذلل ءيش الو هرومأ ضعب يف رواشملا لجر فصنو هرومأ يف رواشملا

 .'”«رواشي ال

 هلامعو هتاضقو هتالو يبرعيلا (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا رمأ دقو

 اوكرتت الو» :الئاق لضفلا لهأو ءاملعلاو دقعلاو لحلا لهأ نم ةروشملا ذخأب

 ينغي ال ءرملا لقع نأل ءاطخلا مكب عقي الئل إمكرومأ عيمج يف مهتروشم

 مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هيبن هللا رمأ امل كلذك ناك ولو . ةروشملا نع

 تنك ولو هل كنل هنلا نم مهمحر امف 7 .هلوقب القع سانلا حجرأ وهو 0ةروشملاب

 4 .ح 1 لم صس

 ادَك رمكلا يف مُهَرواَسَو مث رفغتساو مهتَع فقت وز اشت بلقلا ظيلَع اًضَك

 ٦١٥٩[«. :نارمع لآ] 7 َبلَكَوَتَمْلا ثحم هللآ َنِإ ١ رتنا َلَع نَكوَتَتبََع

 .«ةروشملا عم اطخ الو ،ةروشملا كرت نمل باوص ال» :لوقنملا يفو

 :رعاشلا لاق كلذكو

 لجرلا نَع ىنفت ال دوخلا ةقعك ةرواشم نع ىنغي سيل ىتلا يأر
 .""مكيلع ىفخي ال اذه نم ريثكو

 .ىرخألا امهادحإ لمكي ةحيصنلاو ىروشلا نأ ىلع

 .قحاللا عوضوملا يف كلذ نيبن فوسو

 دهع ديع دهع

 .ص .ن .قباسلا ردصملا 6يلاطيجلا (١)

 ٥٢. ص ٦٢ ج نايعالا ةفحت )٢(

  



٢٨٩ 

 نم بلط يمه ةراشتسالا تناك اذإو ةراشتسالا وأ ىروشلا ةنيرق ةحيصنلا

 .حصانلا نم ةردابم يه ةحيصنلا نإف & ريشتسمل ح ١

 نع كنق هللا ىكح امك "حالصلا هيف يذلا ءيشلا لعف :ةغللا يف حصنلاو

 7 ا كن تو ّقَر تنكم مكنأ » هموق ىلإ هلوق تن دوه يبنلا

 ٦٨[. :فارعألا]

 ذَمَل موقي َلاَقَو مهنع رتك » :نين حلاص يبنلا نع ةياكح ىلاعت لاقو
 ھ

 ٨٩٠[. :فارعالا 4 يجت دويت ال نكيلو مكل ثَحَستَو نر ةلاسر مكبأ
 هلل :لاق ؟نمل انلق ةحيصنلا نيدلا» ةلي لوسرلا لوق هينعي ام وهو

 .'«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو

 ولوأ الإ اهلبقي ال ةرم ةحيصنلا نأ ملعاو :يلاطيجلا رهاط وبأ مامإلا لاق

 .'"'«يبويع يلإ ىدهأ ادبع هللا محر» :لوقي هني رمع ناكو مزعلا

 .«كتحيصن لقث لمتحا نم كوخأ» :ليقو

 يف ىشم نم كالقو ؤكحصن نم كةو» :هلوق ءامكحلا ضعب نع ءاجو

 .«كاوه

 .ملسم هاور )١(
 )٢( ج تاريخلا رطانق ٣. ص ١٨٥.



 ,مالسإلا يف ىروشلا ٢

 :ءانيعلا وبأ لاقو

 مت الو اًحضصُن حصان ىلع ذدرت الف لاجرلا عاب ام صخرأ صنلا

 مهفلاو بابلألا يوذ لاجرلا ىلع اهجهانم ىقخت ال حئاصنلا نإ

 ةمئألا ىلإ مهحئاصنب نوثعبي دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا ناكو

 اوناك نيذلا ءاملعلا نم ددع هبتك ام كلذ نمو ،ةهفاشم وأ ةباتك نيلوئسملاو

 :مهو مهنامز يف دقعلاو لحلا لهأ نولثمي

 .ناليغ نب مشاه

 .ىسوم نب دمحم

 .يلع نب رهزألا _

 .رهزألا نب سابعلا

 .يلع نب ىسوم ۔

 .يلع نب دمحم ۔

 .رفعج نب ديعس ۔

 كايإو انإ كلذو :هل نيلئاق (ه٦٢٢ - )٢٠٧ ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ

 ضحم انيلع قحلاف ،ةادؤم قوقحب كيلعو انيلع قوقحلا هيف تبجو نيد ىلع

 نإو ‘كلذ لوبق كيلع قحلاو ©ىوهلا هيف فلاخ نإو رمأ لك يف ةحيصنلا
 ."هلمح لقثو "رمتسا

 ءةريثك حئاصنلاب ةمئألا ىلإ دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا تاباتك نأ ىلع

 .قاذملا رم )١)

 ٤٥٣. ص ٦٨ ج ،عرشلا نايب ؟ميهاربإ نب دمحم يدنكلا )٢)



٢١   

 ةميخولا بقاوعلاب ديدهتلاو "حئاصنلا لوبقو ةروشملا ىلع ثحلا اهيف يهو

 .مكحلا نم لزعلا ىلإ انايحأ يدؤت بقاوعلا كلت نأ ىلع ‘كلذ كرت ءارج نم

 كلت ىلإ ةباجتسالا مدعو ةفلاخملا لاح يف نيدلا يف ةءاربلاب مكحلا وأ

 .حئاصنلا

 ةءاربلا اهيلع يلوتلاو حصنلا كرت كدنع نيدلا لهأ ىهتنم نأ تملع دقو»

 انب غلبي ال نأ انوجر دقو اهيلإ ريصملاو ةلزنملا كلت نم هللاب نوذئاعف قارفلاو

 . '»مةلزنملا كلت ىلإ رمألا

 :ىلع نب دشار مامإلا ىلإ يرسلا ىسيع نب دمحم يضاقلا بتك دقو

 لاق دقو رومألا نم مكيلع ضرعي اميف عرولاو ملعلا لهأ نيملسملا ةروشمو»
ّ 

 الو ١٥٩[ :نارمع لآ] 4 لكوتملا ثحي ةلآ إ رآ َلَع لَكَوَتََتمَع ادك » ىلاعت هللا

 .'"«مكرومأ يف اولجعت الو مكيأرب اودتعت

 يضابإلا دفولا ةحيصن كرابم ريثأت اهل ناك يتلا ةمهملا حئاصنلا نمو

 ةيضابإلا نأ كلذو يومألا زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ دشارلا ةفيلخلل

 ةعبس نم انوكم دفولا ناكو كدشارلا ةفيلخلا مكلذ ىلإ هولسرأو افو اونوك

 :مهو صاخشأ

 ١ - وبأ ١ يميمتلا يربنعلا نيصحلا نب يلع رحل .

 .ىميمهلا بتاك نب تاتحلا - ٢

 .كامسلا نب رفعج - ٣

 .يلالهلا ناوكذ نب ملاس ۔ ٤

 .ص .ن هسفن ردصملا )١(

 ٤١. ص 6١ ج ©‘نامُغ ءاملعو ةمئأل ٥تاباوجلاو ريسلا (٢)



 مالسإلا يف ىروشلا ٢٢

 .بيلك نب بابحلا ٥

 .ىئاطلا دودوم نب بجاح ۔٦

 .')رينق نايفس وبأ ٧

 رييغت بوجو .هل مهتحيصن تناك 6 نينمؤملا ريمأب دفولا ىقتلا امدنعو

 .اروجو املظ مكحلا يف ةيمأ ينب ءافلخ اهجهتنا يتلا ةيومألا ةسايسلا

 موي لك تيمأو .7 موي لك ييحأ نأ ێيلع» :مهل لاق مهنم حاحلإ دعيو

 نب ةيواعم ناكو ‘بلاط يبأ نب يلع عبارلا ةفيلخلا نعل كرتب هوبلاطو ،ةعدب
 .'"«ةعمجلا بطخ يف ربانملا ىلع يلع نعلب رمأ نايفس ييأ

 مهئارآ ىلع مهقفاوو مهعمس دق زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع ناكو
 مهيلإ لكوأف كلانه دفولا دوجو ءانثأ كلملا دبع ةينملا تفاو دقو إمهحرطو

 .اولعفف هنيفكتو هلسغ هوبأ

 تاتح نب كرابم انربخأو» :يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ لاق

 رمع انيلإ ثحعيذف هذلنحع ذئموي نحنو رمع نب كلملا دبع تام لاق هيبأ نع

 هل عضوف لخدو رمع ءاجو :لاق ۔هلسغنل انلخدو :لاق .مكبحاص اولآ :لاقو

 عقوف هيلع يشغ هبايث عزنو هلسغ يف انذخأ املف :لاق ،هيلع سلجو يسرك

 ولف سلجمب كل سيل اذه نإ نينمؤملا ريمأ اي :هعم نم ضعب هل لاقف
 هانفكو هانلشسغف جرخف :لاق كب قفرأ ناك كوثذحو كوّعف سانلا ىلإ تجرخ

 «١"'. هنن هوبأ هيلع ىلصو

 .مجارت ©برغملاب خياشملا تاقبط ،ديعس نب دمحأ ينيجردلا )١(

 نبا رظناو ؛نانبل ،ةفرعملا راد ٦٣ص 3٢ ج ‘©بهذلا جورم نيسحلا نب يلع ‘يدوعسملا )٢(

 ءةيقيفوتلا ةبتكملا \١٢٢ص ٤ ج .خيراتلا يف لماكلا "يرزجلا مركلا يبأ نب يلع ريثألا

 .ديعس يريخ :قيقحت
 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٨، ص كدادم نبا ةريس )٣(

  

 



 .ي ٢٢

 نب ديعس ةمالعلا ةحيصن ينامعلا خيراتلا يف ةليمجلا حئاصنلا نمو

 هنم بلط امدنع ،يبرعيلا (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلل يحبصلا ريشب

 نب ملاس يلاولا خيشلا ناكو هدادجأو هئابآل اررقم ناك امع هبتار ةدايز مامإلا

 لاقف ةقفاوملا يف هيلع حليو ةدايزلا يف يحبصلا خيشلا رظاني يولهبلا دشار

 لب ال :ينيدلا عجرملاو ءاضقلاو ءاتفإلا سيئر ناك يذلا يحبصلا ةمالعلا

 اولأي مل هنمو دشرم نب رصان مامإلا هدجل ةمامإلا نيدقاعلا نأل ،هئابآ ةضيرف

 يذلا فلألا قوف مهعسوو كلذ مهل زاج ولو ،اداهتجا اوكرتي ملو ،ادهج

 كلذ مهل زاج ولو ؤ©فلأ موي لكل ولو ،ةدايزلا نم هيلع اولخب امل هولعج

 زاج ولو ،هللا لام تيب يف ضورفملا ءاطعلا راص اذإ مهنم هلوبق مامالل زاجل

 نم اليوأت اولعف ام اوذخأ هنأ اوجرأو \هوضرفام مامإلل زاجل هوراتخا ام مهل

 فيد كنت اك امن ملك اين مك اتنأ تي يلات » .كيو هلا لوق
 .ةينه ةضيرف انديس اهذخف ،نيرمألا نيب لدعلا هماوقلاو ٦7[ :ناقرفلا] ه اًماَوَ
 مامإلا كدج نأ ملعأ الو ،ةيقتلا مكح ىلع ةجراخ ةێيبو ال هيرب ةبهو

 اوبلط ناطلس كابأ الو ،برعلب كمع الو ؤفيس كدج الو فيس نب ناطلس

 كلتو ‘دشرم نب رصان مهمامإ هيلع ىضم ام ىلع ةدايز مهنم دحأ ذخأ الو

 ©فلسلا هيلع ام فالخ كل ديرأ الو ،فالسألا اهيلع تامو ،هيفاك ةضيرف

 كل ترتخا لب "مئال ةمول كرمأ يف تفخ الو ينم ةدهجلاو يرايتخا اذهف

 ةنوعمو ارظن كلذ مهل نوملسملا راتخاو .ةمئألا نم كلثمل هللا هراتخا ام
 . مهبر باتكل ةقفاومو )١)

 ديعس نب دمحأ مامإلا ىلإ يدنكلا دمحأ نب ديعس ةمالعلا خيشلا بتكو

 لئابق نم سانأب نيعتست نأ رظانتو لأست تركذ دقو :هل احصان يديعسوبلا
 ىلع اباب مهل حتفت الو ،كلذ انبجعي الف ،نامغ لهأ ريغ نم فالخلا لهأ

 )١( ح ©نايعالا ةفحت  6١ص ١٤٢.



 مالسإلا يف ىروشلا . ٢٤

 مهركمو مهلئاوغ نمؤت ال مهنإف كتنوعمو كترصن ىلإ مهوعدتو ،نامغ لهأ

 دقو ،هبرحو هؤادعأ مهو نيدلا اذهل ةرصنلا مهنم ىجرت الو ،مهعئادخو

 يفايفلا اوضوخي نأ مهنم ىجرتأ ،نيدلا اذه لهأل مهبولق يف ةوادعلا تنكم

 لاومألا اوزهجيو راحبلاو ربلا اورفاسيو راضملاو قاشملا اولمتحيو ©رافقلاو

 ناك نإو ،نيدلا يف مهاداع نم ةرصنل ڵ©باحصألاو لهألا اوقرافيو ،راشبألاو

 اندنعف ،لاملا نم مهل هلذبت امو عامطألا لبق نم كتوعدل مهتباجإو مهئيجم

 هب نوعيبي الو مهلاومأ نم هنومرغي امب موقي ال "لاملا نم مهل هلذبت ام نأ

 نم دجت فيكف ،ربجلا ريغ ىلع نامغ لهأ نم دجت مل نإو ،لاتقلل مهسفنأ

 نم ربدت ربدتو كلذ يف ركفتف ٠ ككلمو كناطلس يف عمط ىلع ال ا مهريغ

 هعابتأو ناطلس نب فيس رمأ ىف رظناو ،هللا اضر ابلاط هسفن ىلع قفشأ

 ركفتو كلذ يف رتدت نمل نإف "مهليح عينصو مهرومأ نم دلوت امو مجعلا

 .')اهريثك هرض ةمكحلا ليلق هعفني مل نمو ،هريغ نع ةظع

 يقورحملا ةعمج نب شيورد دهازلا ملاعلا هلاق ام ةليمجلا حئاصنلا نمو

 مامإب مكيلع هللا نمو :لاق ثيح ةمعنلا نم هيف مه امب نامغ لهأ اركذم

 ٦ مكلاومأ هب رثكو ٦ مكلبس هب نمآو ] مكنادلب ىمح (‘{ مكنم لجر ©}لداع

 مكضرأ لثم هللا ضرأ يف نوعمست وأ نورت له اورظنا ،مكلاوحأ هب حلصأو

 ."قاقحتساو مكل ةقباس نم كلذ متكردأ له ةحارلاو ةمعنلا هذه ىف هذه

 ةطحم ىلإ نايدؤي نييزاوتم نيطخ يف ناريست ةحيصنلاو ىروشلا نأ امبو
 ،مكحلا ماظن عم ةمأوت نيوكت يف زربألا ناونعلا يه ىروشلا نوكتل ةدحاو

 .ةقحاللا ةرقفلا يف انثيدح عوضوم وهو

 .يرماضلا ةبتكم .ينسوحلا ديعس نب حلاص :قيقحتو ةسارد ٨١ ص رابتعالاو ركفلا )١)

 دلبلا اهشيعي ىتلا ةمعنلا ردقم ريغ نامغ نمأب ثبعلا لواحي نمل نآلا حلصت ةحيصنلا هذه )٢(

 .ةمئاقلا تازجنملاو
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 9 ىر : مكحلاو ىروشلا نيب ةمأوتلا :.:

 ينلا ةيوقلا ةماعدلا يهو .مالسإلا يف مكحلا سسأ نم ساسأ ىروشلا
 يه لهف ،مكاحلل اهتيمازلإ ىدم لوح ءاهقفلا فلتخا دقو ،هناكرأ اهيلع موقت

 عضوم يف ةمزلم ريغو عضوم يف ةمزلم اهنأ مأ ؟ةمزلم ريغ اهنأ مأ ؟ةمزلم
 ؟ رخآ

 :يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمخ نيملسملاو مالسإلا خيش لاق
 ءافيعض وأ املاع مامإلا ناك ،لوقلا ضعب يف مامإلا ىلع ضرف ةروشملاو»

 ىلع نوملسملا اهطرتشا اذإف ،بدن اهنإ :ضعب لاقو اريثك نوملسملا ددشو
 .'"«هتعاط ةيعرلا نع طقسو هتمامإ تلاز اهكرت نإف ابجاو اًّضرف تناك مامإلا

 ۔ :ةثالث لاوقأ كلانه نذإ

 .ةبجاو اهنإ :لوألا لوقلا

 .ةبحتسم اهنإ :يناثلا لوقلا
 ىلع دقعلاو لحلا لهأ اهطرتشا اذإ هنأ وهو ليصفتلا ىلع :ثلاثلا لوقلا

 .ةبحتسم تناك اهوطرتشي مل اذإو ،ةبجاو تناك مامإلا

 وه مازلإلا نأ دجي ۔ ةيضابإلا يأ _ مهخيراتو مهمهقفل عبتتملا نأ دي

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٥٥٩ ص 50٨ ج ،نيبلاطلا جهنم )١(



 ,مالسإلا يف ىروشلا ۔ ٢٦

 :رثؤملا وبأ مامإلا لاق .مهخيرات يف هب لومعملاو "مهلاوقأ ىلع بلاغلا

 َيبذَلأو » ىلاعت هللا لاق دقو ،قحلا ةر اهدر نمف ،هللا باتك يف قح ىروشلاو

 ركذف ٢٨[ :ىروشلا] 4 وقي مهَتقَرر اممو مهتنب يروش مهرمأو ةذللا اوماقأو مهيل اوباجتسا
 .')«ةاكزلاو ةالصلا نێبو ىروشلا لضف

 قافنإلا ةيمهأو لجوزع هلل ةباجتسالاو ةالصلا عم ىروشلا هللا نرقي ملو

 .مالسإلا ئدابم نم اليصأ أدبم ىروشلا نوكل الإ ،ةاكزلا لمشي يذلا

 ©بجاو قح ةاكزلاو ةالصلاو ةباجتسالا نأ امك ،اذه هلوقب ينعي هلعلو

 .هدرو ةكرت زوجي ال بجاو قح ىروشلا كلذكف

 اقح ىروشلا نوك ىلع رثؤملا وبأ اهب لدتسا يتلا ةميركلا ةيآلا نأ ىلع

 نيمئاقلاو ،اهب نيفصتملا ىلع هللا نم ءانثو حدم اهيف اضيأ يه ،هعابتا بجي

 اذإ هنأ ؤ©بهذملا يف ةيعرشلا تاررقملا نمو ثاهقيبطت ىلع نيلماعلاو ،اهقحب

 ىلع باوثلا ركذ وأ لعافلا حدم وأ لعفلا حدمف هب رمآلا يضتقي ارمأ هللا حدم

 ."لعفلا كلذب رمآلا ىضتقي لعفلا

 رواشي نأ مامإلل يغبنيو» :شيفطا فسوي نب دمحم مامإلا خيشلا لاقو

 ايسأت هتيعر رومأ نم مهملا نم هصخي اميف نيدلا يف يأرلا لمهأ

 مامإلا عمتجا اذإف ،ةياردو القعو ايأر هباحصأ لمكأ هنأ عم 5 ةلي هللا لوسرب

 .'""«هدحو هيأر نم حصأ ناك ءيش ىلع ةعامجو

 اهتيمازلإو .مكحلا ماظن يف ىروشلا بوجو نأ مهفي هلك كلذ نم

 وهو ،ليصفتلاب لوقلا وأ ،بابحتسالاب لوقلا امأ ؤ\بهذملا لوق وه مكاحلل

 )١( ج ،عرشلا نايب ٦٨، 5ص ٤٥٣.

 )٢( ص ،عضولا باتك إميهاربإ قاحسا وبأ ،شيفطأ ٤٢. .شماهلا

 (٣) ج ©لينلا حرش ١٤. ص ٣٢٥.

      



 ٢٧ {. مكحلاو ىروشلا نيب ةماوتلا

 ىف نالوق امهف طرتشت مل اذإ بابحتسالا ىلعو تطرتشا اذإ بوجولا ىلع

 .بهذملا

 لوقو ،بهذملا روهمج لوق وه يذلا بهذملا لوق نيب قرفن نأ يغبنيو
 .رثكأ وأ دحاو ملاعل لوق وه يذلا بهذملا يف

 ماكحأ نم امكح نوكتل ةسراممو قيبطت نم اهل دب ال ةيرظن لك نأ امبو

 .ةمداقلا ةرقفلا يف كلذ نع ثدحتن اننإف هئدابم نم أدبمو فيرشلا عرشلا

 ه هب دهب



 ,مالسإلا يف ىروشلا ٣٨

 إ قيبطتلاو ةسرامملا :.:
  

 .ابرغو اقرش مهنكامأ يف ىروشلا ماظن وأ ىروشلا أدبم ةيضابإلا قبط

 ريغصلا نبا لاق حوضوو ةيفافش لكب مكحلا ماظن عم ىروشلا قح اوسرامو
 دلبلا خياشم عمج ترمهات ةنيدم متاح وبأ لخد املو» ةيمتسرلا ةلودلا خرؤم

 .'«نيملسملا ءاضق يلوي نميف مهراشتساو اهتيضابإ ريغو اهتيضابإ
 نمو مهل ضرعي رمأ لك يف ءاملعلا نوريشتسي نامغ يف ةمئألا ناكو

 عمج دقف (ه٧٠٦۔_٢٩١) يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا هلعف ام كلذ

 .؟ةاكزلا هنم ذخأي فيك ،ةراجتب دنهلا دالب نم مدقي نمع مهلأسو ءاملعلا

 عبي مل نإو ،هنيح نم ةاكزلا هنم ذخف ،هعاتم عابو نامغ لصو اذإ :اولاقف

 ةنس ةاكزلا هنم ذخ مث عابي امك هعاتم موقي ‘لوحلا هيلع لاح ىتح عاتملا

 ىتح ةاكزلا هنم ذخؤت الف عاتمب فاريسو ةرصبلا نم مدقي نم امأو ةدحاو

 .'"عبي مل وأ عاب هنم تذخأ لوحلا هيلع لاح اذإو ‘لوحلا هيلع لوحي

 هسفن ءيشلا (_ه٦٢٢ _ )٢٠٧ يولعلا ديمح نب كلملا دبع مامإلا لعف امك

 رومألا نم رمأ يف مهترواشمل هيلإ لوصولاب ءاملعلا نم ددع ىلإ بتك دقف

 )١( ص ؛زاحب ميهاربإو رصان دمحم :قيقحت ،نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ١٠١.

 )٢( ص ،١ج ،نايعالا ةفحت ١٢٠.



 ٢٩ قيبطتلاو ةسرامملا

 هتفرع دق يذلا رمألا يف كيلإ انلوصو هيف ركذت كباتك انيلإ لصو «هيلإ اوبتكف
 . )) ٥ انف رع و

 لهأو ءاملعلا لبق نم حئاصنلاو ىروشلا ىلإ ةمئألا بجتسي مل اذإو

 .لزعلاو علخلا مهريصم نإف دقعلاو لحلا

 بجتسي مل امدنع (ه٩٧١-٧٧١) نافع يبأ نب دمحم مامالل ثدح امك

 خيش مهسأر ىلع ناكو .هلزعب اوماق مهنإف دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا ةروشمل

 .يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم نيدلا يف مهعجرمو نيملسملا

 :ينغلبو ،مهبجعت مل ثادحأ هنم ترهظف» :يوكزألا ناحرس خيشلا لاق

 اوضري ملف ،ملعأ هللاو حئاصنلل هدرو نيملسملل هتوفج هيلع هوركنأ يذلا نإ

 اوعمتجا جرخ املف ،ىوزن ركسع نم هوجرخأو ةليح هل اولمعف هتريس
 .""«ادمحم اولزعو امامإ اوراتخاف

 .(ه٤٠١١۔-٠٩٠١) يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا لزع مت امك

 نحن امو اندنع يذلاف» :يحنملا يدومحملا دوعسم نب يلع خيشلا لاق

 ناطلس نب برعلب خيشلا لزع رضح نمم هانياعو هانظفح امم هنم هيلع

 ،كلذ يف مهنم قافتا عم هني ناطلس نب فيس هيخأل ةمامإلا مهدقعو

 لزع نيملسملل نألو ،ةمامإلا نم هيخأ لزع دعب نيملسملل امامإ هب يضارتلاو
 امم هنم لعف ريغ ىلع هلزع ناك ولو ،كلذ اودارا اذإ اهراكوأ اعئاط عافدلا مامإ

 .'"”«ةمامإلا نم جرخي

 )١( ج ٥عرشلا نايب  0٨ص؟٤٤.

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،؟ط 0١١٦ ص 0٣ ج ،ةمغلا فشك ديعس نب ناحرس ،يوكزألا )٢(

 .يميلسلا دومحمو حلاص بيبح دمحم :قيقحت

 )٣( ج ،نايعألا فاحتا ‘دومح نب فيس ،يشاطبلا ٢. ص ٤٠٥.



 مالسإلا يف ىروشلا . ٤

 .(ه٥٤١١ _ )١١٤٠ يبرعيلا (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا اضيأ لزع دقو

 ثدحأ مث ،هللا ءاش ام ثبل ناطلس نب فيس نإف» :يملاسلا نيدلا رون لاق

 .'»«قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط الو ،هولزعف نوملسملا اهاضري ال ائادحأ

 .ه٤٥١١ يف لزعو ه٠٥١١ ةنس ةمامإلا ىلإ ةيناث ةرم ديعأ دقو
 ،نوملسملا اهضري مل ثادحأ هنم ترهظ مث» :يملاسلا نيدلا رون لاق

 ىلع اوقفتاو ،ةيعرلا ىلع جارخلا عضوو ،هاهتنم الو هرمأ أدبم اوضر الو

 . '""«دشرم نب ناطلس اوبصنف 8&هريغ

 .(ه١٦١١ _ )١١٥٦

 كعلاخ ينإ انيقي املع ملعاف» :يديعسوبمأ ملاس نب بيبح خيشلا لاق

 خيشلاو ،يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلاو ،يولهبلا دشار نب ملاس خيشلاو

 نب دمحم خيشل او رماع نب دمحم خيشل او . يص ارحلا رصان نب دمحم

 .'"«ملاس نب داجب خيشلاو ،رماع نب مناغ خيشلاو ؤ©فلخ

 ثيح ةيبراغملا دالبلاك ىرخألا ةيضابإلا نطاوم يف رمألا ناك اذكهو

 .نميلاب تومرضح دالب يفو ايقيرفا لامشب ترهات يف ةيمتسرلا ةلودلا

 لهأ لبق نم لزعي هنإف ىبأ نإف لازتعالا مامإلا نم بلطي نأ لصألاو
 .دقعلاو لحلا

 هركذن ام يه ىروشلا ةفسلف نإف ،هموهفم حضوت ةفسلف ركف لكل نأ امبو

 .ةقحاللا ةرقفلا ىف

 ١٤١. ص ٢. ج ،نايعاألا ةفحت )١(

 )٢( ص .ردصملا سفن ١٤١.

 )٣( ص قباسلا ردصملا هسفن ١٦٦.
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 ىروشلا ةفسلف :-:
  

 اركف ةروشملا وأ ىروشلا ةيلمع يف هابتنالا هيلإ هجوتي نأ يغبني امم هنإو
 لحلا لهأ _ مكاحلا) مكحلا ماظن ينكر نيب بجت اهنأ ،اماظنو أدبم ،ايقيبطتو

 ذيفنت امأ ،ةمألا مهت يتلا ةيريصملا رومألاو ،ىربكلا ،اياضقلا يف (دقعلاو

 ءاهيف ةراشتسالا ىلإ ةجاح كانه تسيلف ،ةيمويلا ةيرادإلا رومآلاو ماكحألا

 ىلإ يؤت ليقارع كلانه تناكلو ،سانلا حلاصم نم ريثكلا لظعتل الإو

 ، يديهارفلا بيبح نب عيبرلا نامامإلا هب ىتفأ يذلا وه اذهو ،لامعألا ليطعت

 ةلودلا يف لثمتملا مكحلا ماظن .يرصبلا درمعلا نب دلخم ناسغ وبأو

 يمتسرلا نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا دهع ىلع ةيمسرلا
 مامإلا هتوك يذلا ىروشلا سلجم ءاضعأ دحأ دارأ امدنع إ(ه٨٠٢ )١٧٦_

 نب رمع نينمؤملا ريمأب ءادتقا (ھ٢٧١۔٠٦١) يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع

 نوكي مهنم ادحاو اوراتخيل ماركلا ةباحصلا نم ةتس حشر يذلا باطخلا

 :مه ةتسلا مكئلوأو هدعب نم ةفيلخ

 .فوع نب نمحرلا دبع ١

 .نافع نب نامثع - ٢

 .بلاط يبأ نب يلع ٣

.ص اق و ىب أ نب لعس ۔_٤ا٤



 ,مالسإلا يف ىروشلا ۔ ٦٢

 .هللاديبع نب ةحلط _ ه

 .ماوعلا نب ريبزلا - ٦

 ةثالث ىه ىتلا ةلهملا ةدم اتقؤم امكاح رمع نب هللا دبع هنبا مهعم لعجو

 رمأو ةفالخلا بصنم يلوت يف ظح هل نوكي نأ نود طقف يأرلا ءادبإلو مايأ

 ةحلط ىبأ ىلإ لعجو ثةئالثلا مايآلا يف سانلاب يلصي نأ يمورلا ابيهص

 رمأ راصنأل ١ نم الجر نيسمخ يف يجرزخلا يراصنأل ١ ليهس نب ديز

 لجر ىلع اوقفتا دقو الإ مايأ ةثالث يضمت ال نأب قافتالا ىلع مهلاجعتسا

 فلاخ نإ كلذكو هولتقاف دحاو فلاخو ةسمخ عمتجا نإ :مهل لاقو ،مهنم

 اهيف يتلا ةقرفلا يف اونوكف نيتئف اوقرتفا نإو ةعبرأ عمتجاو يناثلا

 هيلع عمتجا اميف لوخدلا ىرخالا ةقرفلا تبا نإو فوع نب نمحرلا دبع

 اوراتخيل ةتسلا نم هسفن فوع نب نمحرلا دبع جرخأو ،مهولتقاف نوملسملا

 ،هيف نورواشتيو رمآلا نوثحبي مايأ ةثالث اولظو ،اوعمتجاف ةسمخلا نم ادحاو

 ."نافع نب نامثع عياب مث

 :مهف متسر نب نمحرلا دبع مامإلا مهحشر نيذلا ةتسلا امأ

 .يسلدنالا دوعسم - ١

 .يمتسرلا نمحرلا دبع نب باهولا دبع ٢
 .ينرفيلا نيدنف نب ديزي ةمادق وبأ _ ٣

 .يسلدنالا ناورم ۔ ٤

 .قفوملا وبأ ةيطع نب سرودعس _ ٥

 .يماتكلا حلاص نب ركش - ٦

 )١) ص فارشالاو ةيبنتلا ©نيسحلا نب يلع يدوعسملا ٢٦٨.

  

 



 ٢ ىروشلا ةفسلف

 دعب هنأ ريغ "هتافو دعب امامإ نوكي ةتسلا ءالؤه نم دحاو رايتخال كلذو

 كلانه ناك ءامامإ يمتسرلا نمحرلا دبع نب باهولا دبع رايتخا مت نأ
 طورش ةروص يف ضارتعالا كلذ ناكو ،ينرفيلا نيدنف نب ديزي نم ضارتعا

 فني الو ،رومألا نم ارمأ عطقي ال نأ يهو ‘باهولا دبع مامإلا ىلع اهطرتشا

 .دقعلاو لحلا لهأ ةقفاومو روضحب الإ هللا دودح نم ادح ميقيالو ءامكح

 ىبراغملا دفولا فداصو ‘قرشملاب بهذملا ةمئأ ىلإ رمألا اوعفرف

 يف يرصبلا درمعلا نب دلخم ناسغ ابأو يديهارفلا بيبح نب عيبرلا نيمامإلا

 .جح مسوم ناك تقولا نأل ةكم

 ،لطاب طرشلاو ةحيحص ةمامإلا يأ حيحص دقعلا نأب امهاوتف تناكف

 نم دح ميقأ الو ،ناز مجر الو ،قراس دي تعطق امل طرشلا كلذ خجصول هنأو

 مهنإف يلاتلابو ماكحألا كلذب عيضتف ©يهن وأ رمأ كانه ناك الو هللا دودح

 .ةمئأ مهلك نوريصي

 امأف هيف متبتك امو مكلبق عقو ام انب لصتا دقف» :ىوتفلا صن اذهو

 ةمامإلا ىف اولعجي نأ نيملسملا ةريس نم سيلف طرشلا رمأ نم هومتركذ ام

 طرشلاو ةحيحص ةمامإلا ةمولعم ةعامج نود ارمأ مامإلا عطقي ال نأ ،اطرش

 تلطبلو ثدح هلل ميقأ الو قح ماق امل طرشلا ةمامإلا يف حص ولف ،لطاب

 نإ مامإلا نأ ىلع ،اهقافتا رذعتي ةعامجلاو قحلا عاضو ماكحألاو دودحلا

 .ةعامجلا رضحت ىتح هدي عطقيف قحلا هيلع ميقي نأ هنكمي الف قراس هيلإ مدق

 اونوكيف ةعامجلا ةرضحب الإ ركنم نع ىهني الو ،اودع مامإلا دهاجي الو

 يمرو "ةماقتسالا ريغ هعبتتو لاطبإ اذهف مامإ ال مهلكو ،امامإ نذإ مهلك
 يفو لجر ةيلوت نم متركذ ام امأو يغ اذه نع لاؤسلاو ،يغب هب ةمامإلا

 طورشل المكتسم ناك اذإ زئاج كلذف هنم ملعأ وه نم نيملسملا ةعامج

 ةيضرملا ةلزنملاو ةسايسلاو لدعلاو نيدلا يف لضفلا لهأ نم ناكو ،ةمامإلا



 ,مالسإلا يف ىروشلا . ٤٤٤
 - م

 هنم ىضقأ ىلعو }هنم ضرفأ تباث نب ديزو ث هبيش قيدصلا ركب وبآ يلو دقو

 هل دهش لك ،هنم أرقأ هللا باتكب يبأو ،هنم فرعأ مارحلاو لالحلاب ذاعمو

 .ةمامإلاب هنم ىلوأ مهنم دحأ نكي ملف اذه عمو ،كلذب ةلي هللا لوسر

 هقلتخا نم ةئطختو هيلع دقعنا ولو طرشلا لاطبإو ةيالولا تابثإ باوجلاف

 .هلحم ريغ هلحأو

 نإ ؛مهباوج هنمضت امم نأ ،ينيجردلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ركذو

 ثدحملا يدامتو ،راذنإلاو راذعإلا دعب مامإلا يف ثدحب الإ لطبت ال ةمامإلا

 رمأ نم راص ام لاطبإو ،هيلع مايقلا بجي ذئنيحف ،رابكتسالاو رارصإلا ىلع
 .'_»«هيلإ نيملسملا

 أدبم ءامكحو ةيرظن ،اقيبطتو اركف ىروشلا لامعأ نم مدقت ام ىلع ءانبو

 ةضهنلا رصع وه يذلا دهعلا اذه يف ةنطلسلا يف ىروشلا روطت يتأي ،اماظنو
 .ةمداقلا ةرقفلا يف انثيدح عوضوم وهو

 .رئازجلا ،ىلوالا ةقبطلا ،يالط ميهاربا :قيقحت ٤٨٩ ص 6.١ ج ٥برغملاب خياشملا تاقبط )١(

  



٤٥ 

 . ةضقنلا رصع يف ىروشلا روطت

 اذه ءاشنإ مت دقف ،ةعانصلاو كامسألاو ةعارزلا سلجم يه ةيادبلا تناك

 نوكت دقو ،ةيراسلا ةمظنألاو نيناوقلا ةساردب هيلإ دهعو ،م٩٧٩١ هنس سلجملا

 :نيتئف نم مهو مظعملا ناطلسلا ةلالج لبق نم مهنييعت مت اوضع )١٢( نم

 .مهبص انم مكحب مهنييعت مت : ىلوال ا ةئفلا

 .(ةعانصلاو كامسألاو ،ةعارزلا) ةثالثلا تاعاطقلا نم :ةيناثلا ةئفلا

 ءىشنأ يذلا ةلودلل يراشتسالا سلجملا ىلإ سلجملا اذه روطت دقو

 ،مظعملا ناطلسلا ةلالج نم نييعتلاب اوضع )٤٥( نم انوكم ناكو ۔م١٨٩١ ةنس

 .يلهألاو يموكحلا نيعاطقلا نولثميو

 .ةعانصلاو كامسألاو ةعارزلا سلجم نع اليدب ناكو

 ليدبك م١٩٩ هنس ىروشلا سلجم ءاشنإ مت دقف ىروشلا ةيلمعل روطتكو

 .ةلودلل يراشتسالا سلجملا نع

 عيسوتو هئاضعأ ددع ثيح نم جردتلا يف ىروشلا سلجم ذخأ دقو

 .ةتاطاشن ددعتو هتايحالص

 ةثالث حشرت ةيالو لك نإ ثيح حيشرتلاب هئاضعأ نييعت ءدب دقو

 ةموكحلا لبق نم دحاو حشرم رايتخا كلذ دعب متيلو ،اهلهأ نم صاخشأ

.ىروشلا سلجم ءاضعأ نم اوضع نوكيل



 ,مالسإلا يف ىروشلا . ٦

 باختنالا ناك ثيح ،رخآ اروطت ىروشلا سلجم دهش م٣٠٠٢٦ ماع يفو

 لخدتت ال ارح اباختنا مهيلثمم نوبختني نونطاوملا راصف حيشرتلا نم الدب

 .ةموكحلا هيف

 هلمع تايلآو هتايحالص يف تاروطتب يباختنالا سلجملا اذه رم دقو

 .هئاضعأ ةءافك عفرل كلذو ريوطت ىرخألا يه اهبحاص باختنالا تايلآ نأ امك

 يذلا م٦٩٩١ هنس نامع سلجم ءاشنإ يف لثمتي وهف زربألا ثدحلا امأ

 هئاضعأ نييعت متي يذلا ةلودلا سلجمو روكذملا ىروشلا سلجم مضي

 ."مظعملا ناطلسلا ةلالج لبق نم نييعتلاب

 ةرودلل ىروشلا سلجم ءاضعأ تاباختنا ماعلا اذه ةنطلسلا دهشتو

 .كلذ زاجنإل قاسو مدق ىلع ةمئاق تادادعتسالا ثيح ،ةعساتلا

 ناطلسلا ةلالج مالك نم ءيشب ثحبلا اذه متخأ نأ ليمجو عئار ءيشو

 هتبطخ لهتسا دقف ،م٧٩٩١ هنس نامع سلجم حاتتفا يف هتبطخ نم مظعملا

 هقيفوتو هللا مساب حتفن كرابملا نوميملا مويلا اذه يف» :لوقلاب هللا هظفح

 ةبرجت ناك دقو ڵىروشلا سلجم :نيسلجم نم نوكتي يذلا نامع سلجم

 نأ لمأن يذلا ةلودلا سلجمو "ةيضاملا ةرتفلا لالخ اهحاجن تتبثأ ةدئار

 نم ققحت امم زعت ،ينامعلا عمتجملا ناينب يف ةخسار ةيوق ىرخأ ةنبل نوكي
 ةحلاص سسأ ءاسرإ اهنيب نمو ،ئدابم نم هانمسر ام دكؤتو تازجنم

 هتعيرشو هميقو نطولا ثارت نم ةعبان \ةحيحص ىروش مئاعد خيسرتل

 .'”"«هتاودأو رصعلا بيلاسأ نم ديفملاب ةذخآ هخيراتب ةزتعم ،ةيمالسإلا

 ىف ةريخألاو ةمداقلا ةرقفلا ىهو ،ةمتاخ هل نإف ةيادب ءىش لكل ناك اذإو

 . . .اذه انثحب

 )١) ص ‘8نامع ةنطلس يف يروتسدلاو ىسايسلا ماظنلا ناميلس نب ملاس .يليكشلا ٣٣٨.

 )٢) ص ٥مظعملا ديعس نب سروباق ناطلسلا هلالجلا بحاص ةرضح بطخو تاملك ٩١. .مالعإلا ةرازو

  

 



٤٧ 

 ةمتاخلا

 ىلعو "مكاحلل اهتيمازلإ ىدمو ىروشلا عوضوم يف هحرط رسيت ام اذه

 هب تذخأ ام وه اذهو ،مالسإلا يف مكحلا ماظن ينكر دحأ لتحت اهنأ اهرابتعا

 يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يفو ،ةماع ةروصب ملاعلا يف ةرصاعملا لودلا

 .هيلإ ةهجتم اهنإف نآلا ىتح لودلا نم هب ذخأت مل يتلاو ةصاخ ةروصب

 وه ةيذيفنتو {ةيئاضقو ،ةيعيرشت :تاطلس ثالث ىلإ ةلودلا ميسقت نأ ىلع

 ىروشلاب ةلماعلا ةلودلا تدمع كلذلو ،اهماظن وأ ىروشلا أدبم هب ضخمت ام

 ءادأ ةبقارملو \ةيويحلا عاضوألا ةشقانمل ىروشلل سلاجم ءاشنإ ىلإ

 .تاموكحلا

 .حالصلاو قيفوتلا عيمجلل هللا لأسنو

 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 يبايسلا دوعس نب دمحأ

 ةرماعلا طقسم

٥ ناضمر ١٤٤٠ه۔ ٢ ويام ٩م



 ةمدقملا

 اًحالطصاو ةغل ىروشلا

 ىروشلا يف ةلبسلا رود

 ىروشلا سلاجم

 دقعلاو لحلا لهأ
 يروشلا مكحلا

 ةنسلاو باتكلا يف ىروشلا

 ةيبرعلا تايبدألا يف ىروشلا

 ةحيصنلا

 مكحلاو ىروشلا نيب ةمأوتلا

 قيبطتلاو ةسرامملا

 ىروشلا ةفسلف

 ةضهنلا رصع يف ىروشلا روطت

 ةمتاخلا

 ] تايوتحملا سرهف

 ظن

 ١٣
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