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 ا
 ١٨ .م ارم

 . هالاو نمو هبحصو هلآو ٠ هللا لوسر ىلع م السل او ةالصل او ٠ هلل دمحلا

 -: دعب امأ

 رصتخي باتك وهو «ينامملا خيراتلا زيجولا باتك» باتك وه اذهف

 خيراتلا خ طيسولا» انباتكل لصألاك وهو .اهتراضحو نامع خيرات

 خيرات لوانتي بيتكلا وأ باتكلا اذهو .هرشنو هعبط مت يذلا ءينامُكلا

 يناملا خيراتلا فرع نأ ذنم .ةيراضح بناوج نم هللختي امو نامع

 ةرصاعملا ةضهنلا رصع ىلإو .ىلوألا داع مهو ةدئابلا برعلا دهع ذنم

 هللا هظفح - مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج يلوتب ةكرابملا
 نم ةعساو ةحيرش هب عفتنت نأ ىسعو م٠٧٩١ - ه٠٩٢١ ماع - هاعرو

 . هذخأم ةلوهسو .هراصتخال ارظن .سانلا

 هنأل .ةينطولا ةيوهلل نماضلا ساسألا وه خيراتلا نأ مولعملا نمو

 فلسلا نيبو ؛قحاللاو قباسلا نيب ةلصلا ددجيو .ينطولا ءامتنالا يوقي

 رضاحلا ناك اذإ اميس ال .يضاملاب الوصوم رضاحلا نوكيل فلخلاو

 ةيناملا انتتراضحو .يناممنلا انخيرات نأش وه امك .ًاديلت يضاملاو اديعس

 ٠. بّيتكل ااذه عضو نم دصتلا وهو

 يبايسلا دوعس نب دمحأ

 ١٤٣٩ نابعش ةرماعلا طقسم

 م٢!١٠ا٨ ويام

    ط حا





 س , 7

 مم ع

 نط صو
 ىوس لبقتسملا وحن وطختو اهرضاح ايحت نأ ممألا نم ةمأ نكمتت مل

 ٥بقحلاو روصعلا رم ىلع اهتلكش يتلا اهتراضحو اهخيرات ىلع ءاكتالاب

 اهبعش ءانبأ ىلع اهناينب ميمص 2 تدمتعا دقو الإ ةراضح رهدزت ملو

 سيل لبقتسملا ءانب خ خيراتلا نم ةدافتسالا نإف اذلو ..نيصلخملا نم

 اهعبتا نم ةليصأ ةيبهذ ةدعاق اهنإ لب .ريظنتلاو كالهتسالل اًئيدح

 ءوسو قافخإلا ىوس هبصي مل اهنع فلخت نمو .هتاياغ تققحتو زاف

 ..بلقنملا

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضحل ةيماسلا ةمكحلا تكردأ دقلو

 ذنم ةيبهذلا ةدعاقلا هذه -هاعرو هللا هظفح ۔مظعملا ديعس نب سوباق

 صرحلا لك -هللا هدّيأ -هتلالج ىلوأو .ةكرابملا ةضهنلا سمش قورش

 يتلا تالوطبلاو محالملاب ءيلملا .قرشملا يناملا انخيراتب مامتهالاو

 اهنم تدافتساو .خيراتلا بتك اهتلقانتو اماظعلا انفالسأ اهرطس

 .ةدافتسا اميأ ةيرشبلا

 - ديجملا نيرشعلاو عبارلا ينطولا ديعلا يماسلا قطنلا ناك اذلو

 ةدارإلا قدص ىلع ناهرب ريخ ١٩٩٤ ربوتكأ نم رشع نماثلا ي ىوزن

 :هتلالج لاق ثيح .ددصلا اذه خ ةيناطلسلا

    ط حب



 -ب
 اهب اندصق ةليسو الإ وه ام ثارتلاب ءافتحالل ماع صيصخت َنإ»

 قيمعتو .نينطاوملا سوفن خي هل ريدقتلا ةوذج ءاكذإو .هب مامتهالا زيكرت

 .مهيضامب لوصوم مهرضاح نأب .اًدبأ وبخي ال مهقامعأ 2 مئاد روعش

 .رضاحلا اذهو يضاملا كلذ ة مهدهج جاتن وه امنإ مهلبقتسم نأو

 .مدقتم ملعو .روطتم ركف نم مهنم درف لك هب مهسي ام ردقب هنإو

 اًمارشإ رثكأ نطولا اذه لبقتسم نوكي .رمثم ديفم لمعو رضحتم نفو

 .«اًرارقتساو اًراهدزا مظعأو .ءاطعو اًريخ قدغأو .ءاهبو

 مجرتن ذإ .«ينامُعلا خيراتلا ذ زيجولا» رادصإلا اذه خ انه اننإ
 انخيرات نم اديفم ارصتخم .ميركلا ئراقلل مدقن .يماسلا قطنلا اذه

 حمالم تريغ يتلا تايصخشلاو ةميظعلا ءامسألاب لفاحلا .رهدزملا

 روسج تديشو اهلوح نم ممألا تدافأ ةقيرع ةلودل تسسأو خيراتلا

 اذه نوكي نأب لمألا انودحيل اننإو ..ةميدقلا تاراضحلا عم لصاوتلا

 اننطو عفني نأو .نيمتهملاو نيثحابلاو ملعلا بالطل نيعم ريخ رادصإلا

 ..هئايلعو هتعفر خ اببس نوكي نأو نامع يلاغلا

 رشانلا

 . رر

    

 



  

 نأ مولعمل ا نمو 1مهرجو سيدجو مسطو دومثو داع : مه ة دئابلا برعلا

 دتماو .نامع نم يلاخلا عبرلا ءارحص خ فاقحألاب مهلزانم تناك داع موق

 قلطي ناكو .ماسجألا ةوقب اورهتشاو .زاجحلا ىلإ تومرضح نم مهذوفن

 .ةدئابلا برعلا لئابق عيمج ىلع قلطي ناك بقللا اذه لعلو .قيلامعلا مهيلع

 مالسلا هيلع ادوه هيبن مهيلإ هللا لسرأ دقو .داع نب دادش مهكولم رهشأو
 ىلع اورصأ مهنكلو .مانصألا ةدابع كرتو 6هدحو هللا ةدابع ىلإ مهاعد ثيح

 ىلإ اوراسو .هعم نمآ نمو دوه هيبن هللا ىجنو .مهنم هللا مقتناف .مهكرش
 دالوأل ةيبرعلا ةريزجلا كلم راص مث نامك ضرأ نم رافظ ىلإو تومرضح

 . دوه نب ناطحق نم هدافحأو مالسلا هيلع دوه يبنلا

 دتماو .نميلا كلم يذلا ناطحق نب برعي كلملا ىلع بلفت ثيح
 ناطحق نب نامح هاخأ نامي ىلع لعج دقو .داع موق تاكلتمم ىلع هناطلس

. اهرمأ هل ماقتساف .لاوقألا دحأ ىلع همساب نامس تيمس يذلا .اهيلع أيلاو
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 ةيماسلا ممألا دهع خ نامع

  

 : نويرموسلا

 .نويرموسلا ةيبرعلا ةريزجلا 2 رهظ داليملا لبق ثلاثلا فلألا

 ةيروطاربمإ مهل اوماقأو .مكحلا ىلع اولوتساو .ةشبحلا نم اوحزن مهنإ لاقيو
 ساحنلا جارختساب اوماق نيذلا مهو .ةفورعم ةراضح مهل ترهظو .ةعساو

 تانيزلا ةعانص ي هنولمعتسي اوذخأو .هجرختسا نم لوأ مهلعلو .نامع نم
 دنع ةيسيئرلا رداصملا نم نامع غ ساحنلا مجانم تناكو تايرهزملاو

 هانعمو «ناجام» مسا نامع ىلع اوقلطأ لاقي امك نيذلا مهو .نييرموسلا
 . عساو قاطن ىلع ةراجتلاب اولغتشا مهنأ امك ساحنلا ضرأ

 ؛ نويقينيفلا

 .داليملا لبق يناثلا فلألا ة كلذو نييرموسلا دعب نييقينيفلا روهظ ناك

 هروص» ةنيدم نامع اوأشنأو .رمألا ةيادب مهل ةمصاع رافظ نم اوذختاو

 رحبلا ضوح ىلإ اولقتنا مث .نامكم نم يقرشلا بونجلا ن عقت يتلا ةيلحاسلا
 نامُم خو .ةينانبللا روص ةنيدم اوأشنأو . مهتلود عاستا دعب طسوتملا ضيبألا

 ةرثكب دوجوملا نابللا ريدصتب اوماقو ساحنلا جارختسا نويقينيفلا لصاو

. عساو يراجت طاشن مهل راصو "رافظ» ةقطنم



  

     
 ينامغلا خيراتلا زيجولا موا      
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 : نويروشآلا

 ةيروطاربمإ مهل اوماقأو .نييقينيفلا ىلع ءاضقلاب نويروشآلا ماق

 ةين انبلل ١ روص ةني دمص ميطحتب م اق ي ذلا بير احتس مهكولم نم رهتش او . ةريبك

 ةريزجلا ىلع نويروشآلا ىلوتسا امك .نييقينيفلا نم اهيلع ىلوتسا نأ دعب
 . نامُع اهيف امب ةيبرعلا

 : نويلبابلا

 لوألا فلألا ة (قارعلا) نيرهنلا نيب ام دالب ة نييلبابلا ةلود ترهظ
 اهنيب نمو .نييروشآلا تاكلتمم ىلع اهذوفن تّدم نأ تثبل امو .داليملا لبق

. نامع دالب



 د   
 نييقولسلاو ردنكسإالاو سرفلا دهع آ نامُع

  

 : سرفلا

 يذلا .شروق .يسرافلا ميعزلا ةيخيراتلا ةرتفلا كلت 2 سراف 2 رهظ

 ةيبرعلا ةريزجلا ضرأ ىلع ىلوتسا هنأ امك .ةيلبابلا ةيروطاربمإلا حستكا

 قرط خي مكحتلاو يناوملا ىلع ءاليتسالا فدهب كلذو .نيرهنلا نيب ام دالبو
 رحبلاب يبرعلا جيلخلا اوطبر ثيح ةريبك ةلود سرفلل كاذنآ تماقو .ةراجتلا
 . أرحبو أرب ةراجتلا قرط ىلع اورطيسو .طسوتملا ضيبألا

 ؛ ينودقملا ردنكسالا

 هتنطقو داحلا هئاكذب عاطتسا .اميظع احتاف ينودقملا ردنكسإلا ناك

 ٥ فارطألا ةيمارتم ءاجرألا ةعساو ةيروطاربمإ نوكي نأ ةيبرحلاو ةيسايسلا

 اينودقم ةدلب نم نانويلا ذ ءدب يذ ئداب رهظ دقو رهدلا نم ةزيجو ةدم

 نامع ىلع ىلوتسا دقو .داليملا لبق عبارلا نرقلا ذ كلذو .اهيلإ بسن يتلا
 ةسدقملا ةرجشلا .نابللا دوجوو ةراجتلا قرطو ئناوملا ىلع ةرطيسلا فدهب

 .اليوط شعي مل هنأ ديب .ممألاو بوعشلا نم مهريغ دنع امك .قيرغإلا دنع
 . اهنؤك يتلا ةميظعلا ةيروطاربمإلا كلت هدعب تروهدتو



 ينامغفلا خيراتلا 2 زيجولا س

 : نويقولسلا

 ر ارقتس ا ىلع نبلم اع مهلعجو ر دنكسإل ١ مهب ء اج . قيرغإل ١ نم مهلصأو

 اولقتسا ردنكسإلا ةافو دعبو .هتيروطاربمإ نم يقرشلا مسقلا ذ نمألا

 ةريزجلاو ناريإ ذ ةلود مهل اوماقأو .اهيلع نيلماع اوناك يتلا ميلاقألاب

 اوماقأو .ايرحب الوطسا اونوكو .ةيراجتلا ةيحانلاب اريثك اومتهاو .ةيبرعلا
 2 «ةريصم» ةريزج اوأشنأ نيذلا مهو . ايسآ قرشو دنهلا عم ةيراجت تاقالع

 لاقيو «سياريس» مس ا اهيلع اوقلطأو . مهنفسل ةينيومت ةدعاق اهولعجو نامح

 . نامع لحاوس تنكسشت ةينانوي تاعامج نامح ىلإ تءاج مهدهع خ هنإ

 : يسرافلا ذوقتلا ةدوع

 بلغت ةياهنلا ذهو .نييقولسلاو سرفلا نيب بورح تأشن هنأ كلذ ببسو
 ةعضاخ تناك يتل ا يناوملاو لحاوسلا ىلع اورطيسو .نييقولسلا ىلع سرفلا

 ٠ ةيسرافلا ةيلاجلا ترثاكتو "سرافو يبرعلا جيلخلاو نامع خ نييقولسلل

 رارقتسالا بابسأو روصقلا اهيف اونتيق . مهل ةدعاق راحص نم اوذختاو .نامع

 . ةراجتو ةعارز نم

 



 احج

 يناثلا يبرعلا دهعلا ة نام
 دخف فهفهفهحههههفهه ههه ههه هه ٨٩ ١٨6٨6 ؟۔؟۔ ؟؟؟ ؟؟؟.

  

 : هوتبو يدزألا مهق نب كلام

 دس مادهنا دعب نميلا نم اوجرخ نيذلا دزألا نم مهف نب كلام ناك

 ءاج اهنمو .دجنو ةماهت نيب ةعقاولا ةارسلا ىلإ هعم نمو جرخ ثيح .برأم

 لصو ىتح يلاخلا عبرلا ءارحص ًازاتجم رافظو تومرضحب ارام ناممم ىلإ
 لزنو مدأو الهبو يكزإ نيب ام ةدتمملا اهنم ةيلخادلا ةقطنملا خ نامع ىلإ
 مهيلإ لسرأف .نامح ىلع نورطيسملا مه سرفلا نأ هل نيبتو ٥ تولسب تاهلق

 اوضفر سرفلا نأ ريغ .راوجلا مهنم ابلاط نامع ي ةماقإلاب هل اوحمسي يك
 .برعلا اهيف رصتنا ةثالث امايأ تماد برح مهنيبو هنيب تبشنو "بلطلا كلذ
 مهاطعأف ةدحاو ةنس ةدمل ةنده نوقابلا بلطو "سرفلا ةداق مظعم لتقو

 مهماكح نكل .اهئاهتنا دعب نامع نم اوجرخي نأ ةطيرش كلذ ىلع ةقفاوملا
 مهنيب ةيناث ةرم برحلا نوميقي مهلعج امم كلذل اوبيجتسي مل سراف 2

 دعبو .ايئاهن نامع نم مهئالجإو مهتميزه نم برعلا نكمت ىتح برعلا نيبو

 تارجهلا اهيلإ تءاجو .مهف نب كلام ةماعزب برعلل نامع رمأ رقتسا كلذ

 ضعب كلام ىرجأو .نامي برعلا ترمعو .زاجحلاو دجنو نميلا نم ةيبرعلا

 . اهب وتو يكزإ نكسو . حنم ةنيدمب كلام جلف اهنم جالخألا



 ينامغلا خيراتلا ے زيجولا صا

  

 ٠ ةلوعم لآ

 يذل ا ةلوعم نب زع دبع كلمل ١ يدزأل ا سمش نب ةلوعم ء انبأ نم رهتشا

 . نيرحبلاو .دجن نم ةماميلا ضرأ لمش ىتح هذوفن يوقو هكلم عسوت

 : ىدتلجلا لآ

 - .. _ ٠ . - ري . -.. ح

 نب ةلوعم نم تعرفت ةرسا مهو . ىدنتلجلا لا ىلإ نامع رما لقتنا مث

 7 ٠ ر . - ٠ . ؟ <

 ئشني ينامع مكاح لوا وهو .ربكتسملا نب ىدنلجلا مهكولم زرباو سمش
 .ةينامكلا لحاوسلا ىلع نوريغي اوناك نيذلا ةنصارقلا بيدأتل ايرحب الوطسأ

 ونأ ىرسك اهنم رهتشا يتلا ةيناساسلا ةرسألل سراف مكح راص هدهع ىلعو

 برحلا فقو هبجومب مت ةحلاصم دقع ىرسكو ىدنلجلا نيب راص مث ،ناورش

 ارقتسم راحص نم تذختا .نامح 2 ةيسراخف ةيماح دوجوو .نيبناجلا نبي

 ىلع مالسإلا خ نامع لهأ لخد ىتح لاحلا كلذ ىلع عضولا رمتساو .اهل

. ربكتسملا نب ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج دهع



  

 :؛ نامع لهأ نم ملسأ نم لوأ

 نم هموقل اميعز ناكو .نامك لهأ نم ملسأ نم لوأ ةيبوضغ نب نزام ناك

 هرجاب» فورعملا منصلل نداس ناك ثيح .لئامس ةنيدم نكسي ناكو .يط لئابق
 يبنلا روهظ نع هل ربعت يتلا ىؤرلا ىري ناك هلعلو ٠يط لئابق هدبعت تناك يذلا

 نم لجر ءاج نأ دعب كلذ ىلإ علطتي ناك هلعلو .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 . هيلإ وعدي ناك امو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا روهظ هل ركذو .زاجحلا

 يدي نيب همالسإ نلعأو .ةرونملا ةنيدملا ىلإ ناممع نم نزام راسو

 هدجسم ىنيو .همالسإ هعمو نامع ىلإ داعو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 ةنيدملا ىلإ ىرخأ ةلحر خ بهذ مث .لئامس نم «كدلا ليغ» ةلحم ني فورعملا
 راشتنا نعو .ناممئ لهأ مالسإ نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ربخيل ةرونملا
 اعدو اريبك ارورس كلذب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رسو .اهيف مالسإلا

 . نامألاو ةكربلاو ريخلاب نامع لهأل

 : ن ام يكلم مالسا

 هللا ىلص يبنلا ثعب ،مالسإلا 2 شيرق لوخدو .ةمركملا ةكم حتف دعب
مهنيب نمو .ةيبرعلا ةريزجلا خ برعلا ءارمأو كولم ىلإ هتاباطخ ملسو هيلع
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 هتوعبم عم هباطخب امهيلإ ثعب دقف .نامع اكلم ىدنلجلا انبا دبعو رفيج

 ىلإ امهموق ايعدو املسأف .مالسإلا ىلإ هيف امهوعدي صاعلا نب ورمع

 وأ مالسإلا ذ اولخدي نأ سرفلا نم ابلطو .ةناك نامُمم لهأ ملسأف .مالسإلا
 .ةيعاوط جورخلاب اوضري ملو مالسإلا خ لوخدلا سرفلا ىبأف .اهنم اوجرخي

 اوبلطو .ةميزهلاب سرفلا ينمو "سرفلاو نامع لهأ نيب لاتق ىرج كلانهو
 حمسو .نامع لهأل مهتاكلتمم نيكرات مهنادلب ىلإ مهليحرت نييناملا نم
 .ةلودلل مهتاكلتمم تراصو .نامع نع سرفلا لحرف .كلذب نوينامكلا مهل
 . نامع ذ لام تيب لوأ يهو

 : ةدشارلا ةفالخلا دهع 2 نامح

 ةاكزلا ذخأيو ٠مالسإلا رمأ مهملعي .نامك خ صاعلا نب ورمع ثيل

 هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو ربخ هغلب ىتح .مهئارقف خ اهعضيو مهئاينغأ نم
 ىلع ىوتسملا عيفر ينامُم دفو هبحص ةنيدملا ىلإ ةدوعلا دارأ امدنعو .ملس

 مهفده ناكو .نام لهأ نايعأ نم نوعبس هعمو ىدنلجلا نب دبع هسأ.
 ركب يبأ لوألا ةفيلخلا ةعيابمو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثوعبم ةبحص

 . ةقالخلا ىلع قيدصلا

 ينثي ةفيلخلا لعج امم ةفالخلا ىلع ركب ابأ يناملا دفولا عياب العفو
 ةعرسل .ةنسح تافصو .ةديمح فاصوأب مهفصوو اراح ءانث نامي لهأ ىلع

 هايإ مهتبحصلو 6صاعلا نب ورمع مهلابقتسا نسحلو .مالسإلل مهتباجتسا
 امك امهكلم ىلع ادبعو رفيج ركب وبأ ةفيلخلا رقأو .ةنيدملا ىلإ مهئيجمو
 باطخلا نب رمع دهع ىلع عضولا رمتسا اذكهو .لبق نم يبنلا امهرقأ

 . بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامتعو

 ىلع مكاحلا وه ىدنلجلا نب دبع نب دابع راص .نامتع ةقالخ و
 . . رم

 . دبع هيخا لبق وت رفيج لعلو 6دبع هيباو رفيج همع ةافو دعب نامع



 ينامغلا خيراتلا زيجولا

  

 : نامح 2 ةدرلا ثادحأ

 ةيبرعلا ةريزجلا 2 برعلا دترا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو دعب
 ريغ ةيخيراتلا رداصملاو .ةيناملا ةيخيراتلا زداصملا فلتختو .مالسإلا نع

 .ابد ةقطنم خ ةدر ثودح تبثت ةينامعلا ريغ رداصملا نإ ثيح .ةيناملا
 ةفيلخلا لماع نيب مهافت ءوس كانه ثدح هنإ ةيناملا رداصملا لوقت امنيب

 . ةاكزلا تاقحتسم نم ءيش لوح ابد لهأو

 يبأ ةفيلخلا دهع ةيادب ي تثدح ىلوألا : نيتيضق كانه نأ ييأر يو

 كلتو .الصأ همالسإ ي كشي يذلا كلام نب طيقل هل لاقي لجر اهمعزت ركب
 ةدعاسمب نكلو .اهيلع ءاضقلا ةفالخلا شيج عاطتساو .ةدر ربتعت كش الو

 . ادحاو اشيج انكف ةفالخلا شيج عم جمدنا يذلا ينامكلا شيجلا

 ةجيتن تناكو .ركب يبأ ةفالخ رخآ خ تثدح دقف .ةيناثلا ةيضقلا امأ

 نع دادترا رصع رصعلا نأ اميو .ابد لهأو ةفيلخلا لماع نيب مهافت ءوس

 . ةدر كلذ ربتعا هلعلف مالسإلا

 نع تلفغو .ىلوألا ةيضقلا ثادحأ ةيناملا ريغ رداصملا تركذ دقو

 ةيضقلا نع تلفغو .ةيناثلا ةينامّكلا رداصملا تركذ امنيب .ةيناثلا ةيضقلا
. فالتخالا ناك كلانه نمو .ىلوألا





  

 نب يلع ةفالخ ىتح ةدشارلا ةفالخلا ةلودل ةينامملا ةيعبتلا ترمتسا

 نوينامكلا علخ .رمألا ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم بلغت نأ دعبو .بلاط يبأ

 رمألا راص نأ دعبو .يناورملا مث ينايفسلا اهيقشب ةيومألا ةلودلا نع ةعاطلا

 ماقو .قارعلا ىلع ايلاو يفقثلا فسوي نب جاجحلا نيع ناورم نب كلملا ديعل
 بورحلا نم ةسلس نشو .ةيومألا ةعاطلل نامع عاضخإ ةلواحمب جاجحلا

 ديعسو ناميلس نيكلملا دهع ىلع كلذو .يومألا شيجلا ةرطيسب تهتنا .اهيلع

 تلظ كلذ دعبو .ايقيرفإ قرش ىلإ ارف نيذللا .ىدنلجلا نب دبع نب دابع ينبا
 ىتح نييومألا ةالولا نم ديدعلا اهيلع بقاعتو .ةيومألا ةلودلل ةعضاخ نامح

 ةالو قيرط نع ةيومألا ةطلسلل اهتيعبت تلعجو .اهطوقسو ةيومألا ةلودلا ةياهن

 . قارعلا

 ناممم رمأ ملس .زيزعلا دبع نب رمع يومألا ةفيلخلا ةافو ذنم هنأ الإ

. ةيومألا ةلودل ا مساب اهيلع ةالوك يدزألا ةرقص ىبأ نب بلهمل ١ دالوأ ىلا
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 ةيسابعلا ةلودلا دهع نامع

  

 - ه٢٢١ ةنس نييومألا نم مكحلا ىلع نويسابعلا ىلوتسا نأ دعب

 يبأ لوألا اهسسؤم دهع خ ةيسابعلا ةلودلل ةعضاخ نامع تراص .م١٥٧

 دقو .قارعلا ىلع ايلاو روصنملا رفعج ابأ هاخأ لعج يذلا حافسلا سابعلا

 هلزع مث .يئانهلا ةدابع نب حانج ىلإ ناممم ةيالو روصنملا رفعج وبأ دنسأ
 . حانج نب دمحم هنبا هناكم ىلوو

 دوعسم نب ىدتلجلا مامالا

 نم وه يذلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا وهو مامإ لوأ نوينامكلا عباب

 . مالسإلا دعيو لبق نامح ىلع ًأكولم اوناك نيذلا ىدنلجلا ينب

 نب نابيش مهدوقي ةيرفصلا جراوخلا وزغ ىلإ هدهع دالبلا تضرعت
 هموق نم ريثكو نابيش لتقو ينامعلا شيجلا مهمزهف يركشيلا زيزعلا دبع
 . نوقابلا رفو

 لصألا ة ناك يذلا ةميزخ نب مزاخ ةدايقب يسابعلا شيجلا ءاج مث
 ةمهملا لمكي نأ دارأ نابيش ةميزهب ملع املو سيرفصلا نابيش ةبراحمل لسرأ

 نيينامُكلا نيبو يسابعلا شيجلا نيب ترادو .ةيسابعلا ةعاطلل نامُمم عاضخإب
 دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا لتقو نامُع لهأ ةميزهب تهتنا رافلج خ ةكرعم
. ه٤٢١ ةنس كلذو نامح لهأ نم ريثكو هشيج ةداقو
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 يسابعلا ذوفتلا ةدوع

 ىلإ اهرمأ نويسابعلا لعجو .يسابعلا ذوفنلل ةيناث نامع تعضخ

 نامح تنادو .ىدنلجلا لآ كولملا نم امهو رظنلا نب دشارو ةدئاز نب دمحم

 . ةاكزلا اهل تعقدو ةيسابعلا ةلودلل

 ىلع اوناك نيذلا بلهملا لآ عم ذوفنلا نومساقتي اوناك مهنأ رهاظلاو

 . اهلوح امو راحص

 : (ه٩٧١۔١٧٧١) نافع يبأ نب دمحم مامإلا

 ۔ ه١٧٧١ ةنسل ناضمر ٢٢ ةعمجل ١ موي ةمامإلا هل تدقع

 مل هنأ الإ .نامك ىلع سابعلا ينب لامع ىدنلجلا لآ نم رمألا عزتناو

 . ابيرقت رهشو نيتنس رورم دعب مكحلا نع لزعق ةريسلا نسحي

 : (ه٢٩١-۔٩٧١) يصورخلا بعك نب ثراولا مامالا

 ةنسل ةدعتلا يذ رهش 2 كل ذو .قباسلا مامإلا لزع دعب ةمامإلاب عيوب

 دهع ىلع كلذو .نامع عاضخإ ىلإ ةدوعلا نويسابعلا لواح هدهع و ه ٩

 وزغل رفعج نب ىسيع همع نبا لسرأ يذلا ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلا

 مزهناف .اتح ةقطنم ن يسابعلا شيجلاو ينامعلا شيجلا ىقتلا دقو .نامح

 كانهو .راحص ىلإ ديتقاو .رفعج نب ىسيع هدئاق رسأو يسابعلا شيجلا

 . مدعأ

 بهذ نأ دعب "ىوزن نم هوبلك يداوب اقرغ بعك نب ثراولا مامإلا وتو
 . ه١ ٨٩٢ ةنس کل ذو ىتنامأ مهنإ : الئاق نمجاسم قالطإل

 . ةلودلل ةمصاع ىوزن تذختا هدهع 2و
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 ؛ (ه٧٠٢-١٢٩١) يدمحيلا هللادبع نب ناسغ مامإلا

 : هلامعأ مهأ نمو ه٢٩١ ةنس يصورخلا

 . يد اصتقالاو يراجتل ا راهدزالا ىلع لمع

 . ةنصارقلا ةدراطمل يرحب لوطسأ ءاشنإ

 . ءاملعلا نم اهب اون اك نم ةرثكل هدهع م السإل ا ةضيب ىوزن تيمس

 وهو .نينس سمخ ةدم اهب ماقأ ثيح .ةيناث ةمصاع راحص نم ذختا

 . ةيراضحلاو ةيخيراتلا اهتناكم اهل ظقح اذهب

 . ه٧٠٢ ةنس وت دقو

 : (ھ٦٢٢۔٧٠٢) يولعلا ديمح ني كلملادبع مامالا

 ارظن ه٧٠٢ ةنس ناسغ مامإلا ةافول يلاتلا مويلا خ ةمامإلاب عيوب

 نم ناكو .ةيناثلا ةمامإلا ةلود ةماقإ 2 هتقباسو هدوهجو هلضفو هملعن

 ه٦٢٦٢٦ ةنس وتو .نييسابعلل ليمعلا سىدنلجلا لآ مكح طوقس ىلإ نيعا دلا

 . نسلا ذ نعطو ربك نأ دعب

 : (ھه٧٣٢۔٦٢٢) يدمحيلا رفيج نب أنتهملا مامالا

 مهأ نمو .رومألا خ مزحلاو ةمارصلاو ةبيهلاب فرع دق ناكو ه٦٢٢ ةنس

 : ةيلاتلا لامعألا !هلامعأ

 . هدارأ ددع ةدايزو شيجلا ةيوقت

 . ينامعلا لوطسألا ةيوقتو عيسوت

. لاتقلل لبإلاو ليخلا نم مخض لبطسا ءاشنإ
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 . ةبراض ةيركسع ةوق هدهع 2 ن امعل تراصو

 يميربلا ) ماوت ةقطنم ة ىدنلجلا لآ درمت هتهجاو يتل تايدحتلا نمو
 . بونجلا 2 ةرهملا درمتو ٥ (اهرواج امو

 . ه٢٢ا٧ ةنس وتو

 ٠ (ه٢٧٢۔٧٣٢) يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا

 ةنس كلذو ٬رفيج نب ًأنهملا مامإلا هيف تام يذلا مويلا 2 ةمامإلاب عيوب

 ماقو .ةنس )٢٥( همكح رمتسا ثيح . مكحلا ةدم ةمئألا لوطأ وهو ه ٧

 : اهمهأ لامعألا نم ديدعلاب

 ىر اصنلا اهيلع ىلوتس ١ يتل ١ ىرطقس ةريزج ىلع ةرطيسل ا ةداعتسا

 . ةينامكلا ةيلاجلا دارفأ نم هعم نمو ينامعلا يلاولا اولتق نأ دعب شابحألا

 ةريزج دادرتسال هنم ةنيفس ةئام لاسرإو .ينامعلا لوطسألا ةيوقت

 . كلذ ىلع ليلد ىرطقس

 : يلي ام هتهجاو يتلا تايدحتلا مهأ

 . هتحص روهدتو هنس ربك

 تحاتجاف ٠(ه١٥٢) ةنس كلذ ثدح ثيح .ةمراع تاناضيف ثودح

 . ناكسلا نم ريثكلا اهتيحض بهذو .ىرقلاو قطانملاو نادلبلا نم ديدعلا

 . ىرطقس ةريزج ىلع شابحألا ءاليتسا

 . مكحلا نع هلزع ةلواحمل هيلع ىسوم نب ىسوم جورخ

 . ه٥٧٢ ةنس وتو ه٢٧٢ ةنس مكحلا نع كلام نب تلصلا مامإلا لزتعا
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 ةنتف تثدح 6تلصلا مامإلا لازتعاو ىسوم نب ىسوم جورخ ببسبو

 اقحال اتفرمم .ةيقاتسرو ةيناوزن : نيتقرف ىلإ اهءازإ نوينامكلا قرتفا ةيلخاد
 . ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملاب

 : (ھ٧٧٢۔٢٧٢) يدمحيلا رظتلا نب دشار مامإلا

 كلام نب تلصلا مامإلا هيف لزتعا يذلا مويلا سفن ة ةمامإلاب عيوب
 ثدح ام ةجيتن .ةيلخاد لكاشمو نتف هدهع ة تثدح دقو ےه٢٧٢ ةنس كلذو

 كانه نإ ثيح .هيلع سانلا فالتخاو .كلام نب تلصلا مامإلا لازتعا نم

 ةكرعم هدهع غ تعقو دقو .هتمامإب ضري مل دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا نم

 تناكو .هيضراعم نيبو هنيب ترج يتلا ىوزن نم ةبيرقلا (فونت) ةضورلا

 مت دقو .مهئامعزو نامي فارشأ نم ديدعلا اهيف لتق .ةيمادو ةريبك ةكرعم
 . ه٧٢ا٧ ةنس هلزع
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 : (ھ٠٨٢۔٧٧٢) يصورخلا ميمت نب نازع مامالا

 ةمامإلاب ميمت نب نازع مامإلا عيوب رظنلا نب دشار مامإلا لزع دعب

 فالتخالاو رتوتلاب ةئيلم فورظ ة .ه٧٧٢ ةنس كلذو .مويلا سفن خ هلعلو

 بيصتت خ لصفلا ةملكلا بحاص وه ىسوم نب ىسوم ناكو .ماسقنالاو

 ةناكم نمو .الوأ ةيملعلا هتناكم نم ةناكملا كلت دمتسا دقو .مهلزعو ةمئألا
 هدلاو مهتمدقم ذيو ملعلا ةمئأ نم ددع اهنم جرخ يتلا ايناث ةيملعلا هترسأ

 . يلع نب ىسوم ريبكلا ةمالعلا

 نم دحي نأ دارأف . ايوق ةلودلا ىلع ىسوم ذوفن ىأر نازع مامإلا لعلو

 ردايق .ةمامإلا نع هلزعل ىسوم كرحت ةيادب ظحال اضيأ هلعلو .ذوفنلا كلذ

 ةنس يكزإب ةكرعم نيقيرفلا نيب ترج ثيح .يكزإب وهو ىسوم ىلع موجهلاب

 لهأ ماسقنال ةمدقملا وه ثدحلا اذه ناكو ىسوم نب ىسوم اهيف لتق ه ٨

 .ةيناندعو ةيناطحق وأ .ةيرازنو ةينمي .نيتيلبق نيتلتك ىلإ نامع

 نب ةماس ينب لئابق مهمدقتت ةيرازنلا لئابقلا تضفتنا كلذ دعبو

 نم راحص خ اوعمجت ثيح .ةينميلا لئابقلا ضعب كلذ ىلع مهألامو .يؤل
 كانهو .امامإ يدزألا ينادحلا هللادبع نب يراوحلا اومدقو .ةنطابلا ةقطنم

 ةيماح ةكرعم نيقيرفلا نيب ترجو .مهتبراحمل اشيج نازع مامإلا مهيلإ ريس

 ىلع نيجراخلا نم ددع اهيق لتق .راحص نم «بتوع» ةقطنم ة سيطولا

 نب لضفلاو ينادحلا هللادبع نب يراوحلا مهتمدقم خو .نازع مامإلا

 . ه٨٧٢ ةنس كلذو .نيينامُكلا ءاملعلا رابك نم وهو يماسلا يراوحلا

 ىلإ نامع لهأ ماسقنال ةيقيقحلا ةيادبلا تناك ةكرعملا هذه ةجيتنو

 . ةيرازنو ةيتمي وأ .ةيناندعو ةيناطحق

  



 ىلع .ةيسابعلا ةلودلا ىلإ ةيرازنلا لئابقلا ءامعز ضعب هجوت دقو
 .ةينميلا لئابقلا ىلع نييسابعلاب نيدجنتسم .دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا دهع
 ام وهو نامُم ىلع ءاليتسالا ىلإ ةدوعلل ةحناس ةصرف نويسابعلا اهدجو دقو
 . ثدح

 يسايعلا ذوقتلا ةدوع

 مهلماع روب نب دمحم ةدايقب اريبك شيج نامع ىلإ نويسابعلا لسرأ
 ةقيقحلا خ هنكلو .رمألا رهاظ خ ةيرازنلا لئابقلل ةدجن .نيرحبلا ىلع
 لئابقلا يسابعلا شيجلا ىلإ تمضناو ٠يسابعلا ذوفنلل نامع عاضخإل
 تلذاختو .ميمت نب نازع مامإلا ةبراحمل اهنم ريثك وأ ةينامكلا ةيرازنلا
 ملعلا لاجر نم نوصلخملا الإ هعم قبي ملو نازع مامإلا ةرصن نع لئابقلا
 لتق "نأشلا دمس» خ يسابعلا شيجلاو مامإلا نيب ةكرعم ترجو ،لضفلاو

 .دادغب خ دضتعملا ةفيلخلا ىلإ لمحو اهدسج نع هسأر رحو !مامإلا اهيف

 .ه٠٨٢ ةنس رقص ٢٥ ءاعبرألا موي كلذ ناكو

 .يسابعلا شيجلاو نييناملا ةداقلا ضعب نيب ترمتسا كراعملا نأ ريغ

 رثكأ روب نب دمحم اهدعب داعو .نامع لهأ ةميزهب اريخأ تهتنا اهنأ الإ
 . بتكلا قرحأو جالفألا رمدو لاجرلا لتقف .ةيومدو ةيشحو

 ةمامإلا ةلود كلذب تهتناو .ةيسابعلا ةلودلل نامس تعضخ اذكهو

 طاشن نم اهبحاص امل .ينامعلا خيراتلا لودلا مهأ نم ربتعت يتلا .ةيناتلا

 . دعب نمو لبق نم رمألا هللو يسايس رارقتساو .يداصتقا راهدزاو .يملع

 (٠٢٣۔٠٨٢) فاعضلا ةمئألا

 ةرشع اهل الخ نوينامُعل ١ بصن .اماع نيعبرأ دتمد نمزل ا نم ةرتف 2

 دحاو لك ةرتف نأ رهاظلاو . مكحلا ىلإ داعي مث لزعي ناك مهضعبو .ةمئأ



 يناملا خيراتلا ے زيجولا

  

 هذه نأل دالبلا ذ ةبرطضملا ةيسايسلا لاوحألا ةجيتن ةةريصق تناك مهنم

 لتق . يسابعلا شيجلا عم نامع لهأ اهضاخ ةنحاط كراعم تبقعأ ةرتفلا

 دمحم 2 لثمت يسابع دوجو اهللخت دقو ٧مهتداقو نامع لهأ نم ريثكلا اهيف

 نامع ىلإ ءاج امك غهيجو نب فسوي مت 6لاله نب دمحأب ارورم .روب نب

 رفوت مدع عم ةمئألا ءالؤه ءامسأب ةمئاق هذهو .ةطمارقلا ًاضيأ ةرتفلا هذه

 : مهنم دحاو لك مكح تارتفل خيرات

 . يصورخلا نسحلا نب دمحم

 . يدمحيلا رظنلا نب دشار

 . يصورخلا مساق نب تلصلا

 . ينادحلا دمحم نب هللادبع

 . يتتحسلا ديعس نب نسحلا

 . ينادحلا فرطم نب يراوحلا

 . ينادحلا فرطم نب دمحم نب رمع

 . يدنكلا ديزي نب دمحم

 . يرحبلا الملا نب مكحلا

 . يكلاملا ربزهلا نب نازع

 ؛ (ھ٨٢٣۔٠٢٣) يليحرلا هللادبع نب ديعس مامالا

 ذوفنلل ةعضاخ كاذنآ نامع تناكو ه٠٢٢ ةنس .ةمامإلاب عيوب

 ةرصبلا لهأ نم لجر وهو هيجو نب فسوي مهلماع دي ىلع .يسابعلا

 ريثكلا عازتنا مامإلا عاطتسا .كراعم ديعس مامإلا نيبو هنيب ترجو .قارعلاب

 . همكح تحت نم قطانملاو نادلبلا نم

 ةنس كلذو .قاتسرلا نم يقانم ةدلبب هللادبع نب ديعس مامإلا لتقو
. ةيلهأ تاشوانم ناك هلتق نأ رهاظلاو ه٨



 ينامغفلا خيراتلا خ زيجولا

  

 ٠ (ه٢٤٣۔٨٢٣) يدنكلا ديلولا نب دشار مامإلا

 نب ديعس مامإلا اهيف لتق يتلا ةنسلا سفن 2 ةمامإلاب عيوب هنأ رهاظلا

 ةيعرلا تلذاختو سابعلا ينب لماع هيلع جرخو ےه٨٢٢٣ ةنس يهو .هللادبع

 ةنس كلذو .ةمامإلا نع ىلختيو لزتعي هلعج يذلا رمألا .مهمامإ ةرصن نع

 . ةعبارلا ةمامإلا ةلود تهتنا كلذبو ٢٤٢

 (ه٤٦٣۔٥٥٣) دشار نب صفح مامالا

 دادتماو .ةيسابعلا ةفالخلا ىلع نييهيوبلا ءاليتسا نابإ هتمامإ تناك

 عيوب امبر هنأ يش اطيلا دومح نب فيس خيشلا جتنتسيو ٠ نامح ىلإ مه ذوفن

 . ه٥٥٢ ةنس ةمامإلاب

 يذلا هللادبع نب رهطملا ةدايقب اشيج ةيناث ةرم نويهيوبلا لسرأ دقو
 ةرم نامُمم تداع اذكهو ه٤٦٢ ةنس كلذو . صفح مامإلا ةميزه عاطتسا

 . يسابعلا يهيوبلا ذوفنلا ىلإ ىرخأ
 - ٠ ر ؟ ٠ ٠ -

 يؤل نب ةماس ينب نم مهو مركم ينب ىلإ نامع رما نويهيوبلا دنسا مت
 . يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلاو "يرجهلا عبارلا نرقلا رخآ

 : (ھ٥٤٤۔٢٦٤٤) يصورخلا ديعس نب دشار ماملا

 رمأ عزتناو ه٢٤٤ ةنس عيوب هنأ هثداوحو خيراتلا ةروريس نم مهفي

 نايصعلاب تماق يتلا لئابقلا براحو .هيوب ينب لامع مركم ينب نم نامع

 ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملا هاجت يأرلا ديحوتل اعامتجا دقعو .هيلع
 . فالتخالاو ةقرفلا نع مهفكو نامُم لهأ ةملك عمجل

 . ھ٤ ٤٥ ةنس وتو



 ينامفلا خيراتلا 2 زيجولا

  

 : ( ۔-٥٤٤) يصورخلا ناذاش نب ليلخلا مامالا

 ةلودلا راطإ خ ذوفنلا اوثرو نيذلا كارتألا ةقجالسلا ازغ دقو ه ٥

 مهنيبو هنيب ترجو ه٧٥٤ ةنس كلذو هدهع ة نامُم هيوب لآ نم ةيسابعلا

 قلطأ وأ ررحت وأ ررحو .رسألا خ اهلالخ ليلخلا مامإلا عقو كراعم وأ ةكرعم

 . ىلوألا ةعيبلا سفنب هتمامإ ىلإ ديعأو .دعب اميف هحارس

 ةدوعب هتمامإ تهتنا ًاتقؤم امامإ يلع نب دمحم اوبصن نويناممكلا ناكو
 سداسلا دقعلا رخاوأ خ اهنأب اهردقنو .هتافو خيرات ددحي ملو ليلخلا مامإلا

 . يرجهلا سماخلا نرقلا نم

 :(٦٧٤-۔- ) يصورخلا يلع نب دشار مامالا

 ةافو دعب عيوب هلعلو .ةسداسلا ةمامإلل ادادتما تناك هتمامإ نأ رهاظلا
 . ةرشابم ناذاش نب ليلخلا مامإل

 ةيلخادلا امأ .ةيجراخو ةيلخاد تايدحت يلع نب دشار مامإلا هجاو

 ةيناوزنلا نيتسردملا عابتا فالتخا نع ةئشانلا ةيركفلا تايدحتلا اهمهأف

 نامس لحاس ىلع ةقجالسلا دوجو خ لثمتف ةيجراخلا امأو .ةيقاتسرلاو

 . ه٦٧٤ ةنس حجارلا ىلع هتافو تناكو ةيلامشلا ةيلحاسلا ندملا نيلتحم

 : يصورخلا ديلولا نب دشار نب رماع مامإلا

 دشار ةمامإ دعب تءاجو .ةسداسلا ةمامإلا ةلودل ادادتما هتماما تناك
 نم نماتلا دقعلا 2 اهلعلو .هتافو تناك ىتم يردن الو . يصورخل ١ يلع نب

٠ يرجملا سماخلا نرقلا



 ينامفلا خيراتلا 2 زيجولا     

 :(ه٠١٥۔ ) ماشه نب دمحم نب شيتخ مامإلا

 ديلولا نب دشار نب رماع مامإلا دعب ةرشابم تناك هتمامإ نأ رهاظلا

 . صورخ ينب نم هلعلو هتليبق ركذت ملو سيصورخلا

 . ه١٠١٥ ةنس وت

 : (ھ٧٥٥۔٠١٥) شبتخ نب دمحم مامإلا

 . ه١٠١٥ ةنس .ةمامإلاب هيبأ دعب عيوب

 . ه٥ ٥٧ ةنس يوت

 : (ھ ۔٩٧٥) داجن نب ىسوم نب (يلاعملا يبأ ) داجن نب ىسوم مامالا

 اهلعلو . ةمامإلا مكح نم ةرتف عاطقنا دعب تناك هتمامإ نأ رهاظلاو

 نيبو هنيب ةكرعم ترج يذل ا . كلام نب دمحم اهيف كلملا ناك يتل ا ةرتفلا

 . كلذ دعي ثدح اذام يردن الو . مامإلا اهيف مزهنا ىسوم مامإلا

 ١ يصورخلا هللادبع نب ناسغ مامإلا

 يرجهلا عباسلا نرقلا ةيادب عم تناك اهلعلو . هتمامإخيرات ىلع علطن مل

 هتعاطتسا مدع نم فوخت عافدلا ةعيبب ىفتكاو . ىرشلا ةعيب نع عنتما هنأل .
 ةيويسآلا بوعشلا وزغ نم هفوختل كلذو . ىرشلا ةعيب تامزلتسمي ءاخقولا

 مولعم ا نمو . ةيس ايعلا ةلودلا مساب ةرطيسلاو ذوقنل ١ ىلع ىل اوتت تن اك يتل ١

 . ه٦٥٦ ةنس اهتياهن تناك ةيسابعلا ةلودلا نأ

 ةيتاهبتلا ةلودلا

 عباسلا نرقلا فصتنم خ اهتيادب تناك ةيناهبنلا ةلودلا نأ رهاظلا

 .ناهبن نب رمع ءانبأو نامثع نب ناهبن ينبا رمعو نالهك ىلع ظحال "يرجملا



 ينامغلا خيراتلا 2 زيجولا     

 عستيو .م اع ةت امعبرأ ةب ارق مهمكح رمتس ا دقو . دزأل ١ نم كيتعل ١ نم مهو

 ة رصحنيو ؛نادلبلاو قطانملا نم ديدعلا لمشيل نامزألا ضعب ذ مهمكح

 .ةرهاظلا ةقطنم وأ يناملا لخادلا ة نادلبلا ضعب ىلع نوكيل اهضعب

 نم مهضعب ءامسأ تفرع امنإو .مهخيرات بتكي مل هنأ هل فسؤي اممو

 كولم مهرابتعاب مهيلإ رظن هنأل .يواذيكلاو يلاتسلا نيرعاشلا يناويد لالخ

 = اوأر مهلعل نيذلا نيدلا ءاملع لبق نم بوتكم ينامعلا خيراتلاو .ةربابج

 .هوضتري مل ام وهو مهتريسل ًاذيبحتو مهنأشل ةعفر ةنهابنلا خيرات نيودت

 ةئيلم اهنأ كش ال يتلا ينامعلا خيراتلا نم ةليوط ةبقح خيرات اتع باغ كلذبو

 . يراضحلاو يركسعلاو يداصتقالاو يسايسلاو يعامتجالا كارحلاب

 : نيترتف ىلإ مهمكح ةرتف نوخرؤملا مسق دقو

 ناميلس ناطلسلا مهرخآو ىوزن مهتمصاعو .نيمدقتملا ةنهابنلا ةرتف

 . ه٩٨ ٠٦ ةنس تهتناو روهشملا رعاشلا .رفظملا نب ناميلس نب

 ناطلس ناطلسل ١ مهلوأو ٠ الهب مهتمص اعو ٠ نيرخأتم ا ةنه اينل ١ ةرتف

 ةلود مايقب ةرتفلا هذه تهتناو .هدعب ءاج نمو (ه٢٧٨۔-٤٦٩) نسحم نب

 .ه٤٢٠١ ةنس ةيبرعيلا ةمامإلا

 .نوصحلاو عالقلا ءانب نم تازجنملا نم ريثكلا ةنهابنلا زجنأ دقو

 اهرضحأ (وجناملا) ابمألا ةرجش نإ لاقيو .راجشألا سرغو جالقألا ءارجإو
 ةرهاظلا ةقطنمب تاينقم ةدلب 2 اهسرغو دنهلا نم نسحم نب حالف ناطلسلا

 . نامع ءاحنأ عيمج ىلإ ترشتنا اهنمو .هكلمل ةمصاع اهذختا يتلا

 ىلوآلا ةيسراف تاوزغ ثالث ىلإ لوألا مهدهع خ نامع تضرعت دقو

 مهنع تجرخ امك ‘ه٦٦٨ ةنس ةثلاثلاو ه٤٧٦ ةنس ةيناثلاو .ه٠٦٦ ةنس تناك

 نماثلاو عباسلا نينرقلا ذ ةيناريإلا زمره ةكلملل ةعبات تراص ثيح .تاهلق



 ينامفحلا خيراتلا 2 زيجولا

  

 دهعلا اذه 2 تاهلق تلحو .نييداليملا رشع عبارلاو رشع ثلاثلا / نييرجهلا

 . ةيداصتقالاو ةيراجتل ا ةيمهألا 2 راحص لحم

 ةنهابتلا دهع ةمنأ

 نوكي نامزألا ضعب خ هنإ ثيح .ةنهابنلا ةلود عم ةمامإلا تلخادت

 عستت انايحأو .ىرخأ ةيحان خ ةمئألاو .نامك نم ةيحان ي ةنهابتلا كولملا

 ةمامإلا ةعقر عستت انايحأو .ةمامإلا ةعقر قيضتو ةيناهبنلا ةكلمملا ةعقر

 مهنأ الإ ايئاهن مهتطلس ةنهابنلا دقفي ةليلق انايحأو ةكلمملا ةعقر قيضتو

 . ديدج نم نودوعي

 1 مهؤامسأ ةيناتلا ةمئألا بصت دقو

 . يصورخلا هللادبع نب ليلخلا مامإلا

 تدقع هنا ليق امناو .همكح ةرتق ىلع الو . هتمامإ تقو ىلع فقن مل

 لخنو قاتسرلا رهقو اهيلع ىلوتساو ةنهاينلا اهيف لتاقو ىوزنب ةمامإلا هل

 ترمتساو روبجلاو لاله ينيب ةنهابنلا دجنتساو .ةنطابلا راطقأ عيمجو

 يأ ه يرجهلا نماتلا نرقلا رخاوأ ٥2 تناك اهلعلو .هتافو ىتح كراعملا مهنيب

 . كلام ني يراوحلا ةمامإ لبق

 : (ھ٢٣٨۔٩٠٨) كلام نب يراوحلا مامالا

 عم تامولعملا نم ائيش هنع ةيخيراتلا رداصملا دروت ملو ه٩٨٩٠٨ ةنس عيوب

 اثادحأ تدهش اهنأ دب ال ةدم يهو .ه٢٢٨ ةنس تناك اهنأب هتافول تخرأ اهنأ

 . ةنهابنلا دوجول ايسايس ابرطضم ناك نمزلا كلذ نأو اميس ال .اياضقو

 : (ھ٣٣٨۔ ) يراوحلا نب كلام ماملا

 ًافيحصت كانه نأ ودبيو .كلام نب يراوحلا مامإلا لجن هنأ رهاظلا

. رخآلا خيرات خ امهنم لك خيرات لخادت دقو امهخيرات ن



  

     

 /<     يناملا خيراتلا ا زيجولا
 :1 ع

 ىلع ٥ اليتس ١ اهنم ٠ هرصع 2 ثد اوح عوقو ترك د رد اصمل ١ نأ ىلع

 هذهو .قاتسرلا ةعلق روس قرحب رمأ هنأ ىتح قاتسرلل هبرحو رضخألا لبجلا

 تناك اهنأب هدلاو ةافو تحص اذإ ةدحاو ةنس 2 ثدحت نأ اهعسيال . ثادحألا

 . ه٢٢٨ ةنس تناك وه هتافو نأو ٨٢٢ ةنس

 . ملعأ هللاو .خيراتلا 2 فيحصت ثدحو ه٢٢٦٨ ةنس تناك هدلاو ةافو لعلو

 : (ھ٦٤٨۔٩٣٨) سيمخ نب نسحلا وبأ مامإلا

 نأ رهاظلاو .ه٩٢٨ ةنس كلذو .ةمامإلا نع ليوط ريغ عاطقنا دعب عيوب

 .برح لئابقلا ضعب نببو هنيب تناكو ؛‘فعضلا نم ءيش ىلع اوناك ةنهاينلا

 . ھ٨ ٤٦ ةنس كوتو

 : (ھ٥٨٨۔٥٧٨) يجرقحلا ناميلس نب دمحم ماملا

 ازغ دقو .اماع نيثالث برقي ةمامإلا نع عاطقنا دعب اضيأ هتماما تناك

 كلملا ىلع يسرافلا ةمقل نب هاش رون ه٦٦٨ ةنس ديدحتلابو ةنسلا هذه نامح

 هو .ءاسحألا ىلإ برهو سرفلا مامأ مزهنا يذلا يناهبنلا رفظملا نب ناميلس

 ناميلس نب دمحم نوينامعلا تصن رارقتسالا مدعو يسايسلا بارطضالا كلذ

 عجرم راصو 6ه٥٨٨ ةنس ناك هلازتعا وأ هلزع لعلو ه٥٧٨ ةنس امامإ يجرفملا

 . يصورخل ا باطخلا نب رمع مامإلا دهع ىلع ايتقلاو ءاضقلا

 ؛(ه٤٩٩۔٥٨٨) يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا

 يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا هيلع جرخ .همكح نم ةنس دعب

 يناهبنلا ناطلسلا مزهي نأ عاطتساو ةيناث ةمامإلا هل تدقع مث .مامإلا مزهناو

 ينب لاومأ ميمأتب مكحلا هدهع خ ىرجو .مسقلا ةريزج ىلإ زاحناو رف يذلا

 . ينامممي يضابإ يهقف حلطصمك .قيرفغتلاب فورعملا وهو .ناهبن

 . ه٤٩٩٨ ةنس باطخلا نب رمع مامإلا 2وتو



 ينامفلا خيراتلا 2 زيجولا     

 :(اه -۔٤٩٩) يجرفملا ناميلس نب دمحم مامالا

 .لزتعا وأ لزع مث .ةيناثلا ةرملل هوعياب
 : فيرشلا رمع مامإلا

 نم جرخو .لزتعا وأ لزع هنأ رهاظلاو .ادحاو ًاماع مكحلا خ رمتسا
 . الهب ىلإ ىوزن

 ١ يخبرلا دمحم نب رمع نب دمحأ مامإلا

 ءادتبا هتمامإ خيرات ددحي ملو .يخبرلا رمع نب دمحأ مامإلا وعياب مث

 . ءاهتناو

 : ناميلس نب دمحم مامإلا

 . لزتع ١ وأ لزعو ٠ ةخل اخل ١ ةرملل ٥هوعي اي

 : مالسلاديع نب نسحلا وبأ ماملا

 ناميلس نب ناميلس ناطلسلا هيلع جرخو . ادحاو اماع مكحلا خ رمتسا

 رمع مامإلا مامأ همازهنا دعب مسقلا ةريزج ىلإ بره دق ناك يذلا يناهبنلا

 . ىصورخلا باطخلا نب

 :(ه٢٤١٨۔٦٠٩) يليعامسإلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا

 زيمتو ،يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا دهع ىلع ةمامإلاب عيوب

 مكحلا ديكأت وأ .ةنهابنلا لاومأ قيرفتب مكحلاك .ةيهقف اياضق ةراثإب هرصع

 . ٨٨٧١ ةنس يصورخلا باطخلا ني رمع مامإلا دهع ىلع كلذب رد اصلا

 . نامُم _ دئاس هب لماعتلا ناك يذلا رايخلا عيب زاوج مدع ةلأسمو

 . ه١٨ؤ٢٦٤ ةنس وتو



 ينامغلا خيراتلا غ زيجولا 1 ٣٦

 :( ۔٢٤٩) ليعامسا نب دمحم نب تاكرب مامالا

 هيلع ءاملعلا ركنأو . ليعامس ! نب دمحم مامإلا هدل او توم دعب عيوب

 ملو .ةمامإلا نع لزعف .عرشلل ةفلاخم تربتعاو هنم اهوضتري مل اثادحأ

 . هلزع خيرات ىلع فقن

 : يليضفلا مساقلا نب رمع مامالا

 لزع دعب ةمامإلاب عيوب هنأ ريغ .هتافو الو .هتمامإ خيرات ركذي مل

 . ةمامإلا ذ يوت هنأ رهاظلاو .دمحم نب تاكرب مامإلا

 ؛(ه٨٦٩-٧٦٩) يئاتهلا نرقلا دمحم نب هللادبع مامإلا

 عولخملا مامإلا هيلع ماق ىتح ‘طقف الهب ىلع تناك هتمامإ نأ رهاظلا

 . الهب نم هجرخأو دمحم نب تاكرب

 ءامعزو ةنهابتلا نيبو .ةمئألاو ةنهابتلا نيب ريرملا عارصلا كلذ دعبو

 تقرفت . ةمئألاو ءاملعلا نبب انايحأو . مهسفنأ ءاملعلا نبو 4 نيرخآلا لئايقلا

 . 7 مهضعب براحي .تاعطاقملا ءارمأ اهمكحي . ةريغص تارامإ ىلا نامع

 ةمسقم .نامع تراص اذكهو .ةيلحاسلا ندملا اولتحاق نويلاغتربلا ءاج ىتح

 لخادلا ةي تاعطاقم ءارمأو لحاسلا ذ ساق ضيغب يجراخ لالتحا ىلإ

 . يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا نامكل هللا ضيق ىتح

 :؛(ه٩٥٠١۔٤٣٠١) يبرعيلا دشرم نب رصات مامالا

 .اهيلع ءارمأ هؤابآ ناكو ه٤٢٠١ ةنس قاتسرلا ةنيدم ةمامإلاب عيوب

 : هتهجاو يتلا تايدحتلا مهأ نمو

 . ًاضعب مهضعب لتاقي لئابقلا ةرامإ تحت قطانم ىلا نامح ماسقنا



 ينامفلا خيراتلا ١ زيجولا     

 . ةميخلا سأر ىلإ روص نم ةيلحاسلا ندملل يلاغتربلا لالتحالا

 : 2 لتمتت هتازاجنإ تناكو

 . دالبلا ديحوت

 .راحصو طقسم ادع ام .ينامعلا لحاسلا نع يلاغتربلا لالتحالا درط

 مامإلا نيبو مهنيب ةنده ةجيتن لالتحالا تحت راحصو طقسم ء اقب

 . اهنم ضعب ديدجتو 6نوصحلا ضعب ءانبب ماق

 . ه١ ٠٥٨٩ ةنس وت

 : (١٩٠١۔٩٥٠١) يبرعيلا (لولا) فيس نب ناطلس مامإلا

 وهو ‘دشرم نب رصان مامإلا هيف يوت يذلا مويلا سفن خ ةمامإلاب عيوب
 : يلي اميف هتازاجنإ تلجتو .همع نبا

 يتلا ةندهلا مهضقن ةجيتن راحصو طقسم نم نييلاغتربلا جارخإ
 . دشرم نب رصان مامإلا عم اهودقع

 . اهنم مهجارخإو ةيدنهلا لحاوسلا ىلع نييلاغتربلا ةبراحم

 داجنتسا ىلع ءانب ايقيرفإ قرش لحاس ىلع نييلاغتربلا ةبراحم

 .هب كلانه نيملسملا

 .ةنس ةرشع يتنثا ةدم اهؤانب قرفتسا يتلا ةديتعلا ىوزن ةعلق ءانب

 . يكيرمأ رالود فلأ )٨٠( يواسي ام اهئانب ىلع قفنأو



 ينامفلا خيراتلا ج زيجولا

  

 جلفل ةيئاملا دفاورلا عيسوتو .زوملا ةكرب جلفك .جالفألا ضعب ءارجإ
 .ىوزنب سراد

 . نبيل اغتريل ا ةدر اطم نم هب نكمت . يوق يرحب لوطسأ ءاشن !

 . ه١٩٨٠١ ةنس وت

 :(ه٤٠١١۔١٩٠١) يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامالا

 فيس نب ناطلس مامإلا هدلاو هيف تام يذلا مويلا 2 ةمامإلا ىلع عيوب

 ۔ ه١ ٠٩٨٩١ ةنس

 : هتازاجنإ نمو

 . الهب نم بيرقلا نيربج نصح ءانب

 ىلع ء اني ٥ءاملعلا نم ددع اهيف جرخت ؛ نيربج نصح 2 ةسردم ء اشنا

 رشنب مامتهالا مدع ىأرو .هدهع نامع راز .يسنوت يضابإ ملاع ةحيصن

 . ةروكذملا ةسردملا مامإلا ماقأ كانهو يغبني امك ملعلا

 ةلصاومب مقي ملو .املاسم ناك ناطلس نب برعلب مامإلا نأ رهاظلاو

 لحلا لهأو ءاملعلاو افيس هاخآ لعج يذلا رمألا .نييلاغتربلا دض برحلا

 يذلا ناطلس نب فيس هيخأل ةمامإلا اودقعو .مكحلا نع هنولزعي دقعلاو

 .راصحلا ء انتأ نصحلا 2 ةذوت هنكلو ملستسي يكل نيربج نصح 2 هرصاح

 .هببسب ةنتف نوكت ال ىتح هتيمي نأ هللا اعد هنإ لاقيو ه٤٠١١ ةنس كلذو

 ضعيل ١ هربتعا ثيح ٠ ناطلس ني فيس ةمام ١ لوح ف الخ كلذ دعي ثدحو

 . هيخأ ىلع ًاجراخ



 ٣٩ 1 ينامغلا خيراتلا 2 زيجولا

 ؛(ه٣١٢١١-۔٤٠١١) يبرعيلا (لوألا) ناطلس نب فيس مامالا

 بقلو ےه٢٢١١ ةنس كلذو ٠برمعلب مامإلا هيخأ لزع دعب ةمامإلاب عيوب

 : اهنم ةريثك تازاجنإ هل تناكو .هتسايسو همزحو هطبضل «ضرألا ديق»

 . قاتسرلا نصح اهنمو عالقلاو نوصحلا ءانب

 . ةمامإلل ةمصاع قاتسرلا نم نختا

 . قاتسرلا جالفأ اهمهأ لعلو .جالفألا نم اريبك اددع ىرجأ

 ىتح ايقيرفإ قرش لحاس ندم ه مهلاتق لصاوو نييلاغتربلا عبتت
 يمهو .اينيك خ اسابمم ةعلق ةنيصحلا مهتدعاق مهنم ذخأو .اهنم مهجرخأ

 ٢٠ ةدم نوينامكلا اهرصاحو .ةنس ٢٢ ةدم خ2_نويلافتربلا اهانب ةميظع ةعلق

 . مهيديأ غ تطقس ىتح ارهش

 عم برحلا ةلصاومل كلذو .يرحبلا لوطسألا ةيوقت ىلع لمع
 .نييلاغتربلا

 . لاتقلل هدعأو لبإلاو ليخلا نم اريبك ًالبطسا نوك

 . ةلودلا ةبيه نم ىوق

 . ه٢٢١١ ةنس وت دقو

 ؛ (ه١٣١١۔٣٢١١) يبرعيلا (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا

 ناطلس نب فيس مامإلا هدلاو هيف تام يذلا مويلا 2 ةمامإلاب هل عبوب

 : هتازاجنإ نمو .ه٣٢٢١١ ةنس .«ضرلألا ديق»

 . قاتسرلا نم ةييرقلا مزحلا نصح ءاتب

 . اهيق عسو وأ جالقألا نم ديدعلا ىرجأ



    
 يناملا خيراتلا ٠ زيجولا   

 ه. ٦“"ه`. "ته تهت ه. ه. >-- تد - - -_- >- >

 .دارع ةعلق ةامسملا ةعلقلا اهب ىنبو سسرفلا نم نيرحبلا ىلع ىلوتسا

 يتلا ةرماؤم ا ىلع يضقيل 4 كالو زمرهو مسقلا ةريزج ىلع ىلوتسا كلذكو

 . ىنامُكلا ذوفنلا ىلع ءاضقلل نييدنلوهلاو زيلجنإلا عم ناريإ هاش اهانبت

 . برأم يتنجك نامع لعجي نأ اماه .يعارزلا حالصإلاب متها

 ءاسؤر لخدتو .نامُكب رشلا ضفتنا هتومبو ه١٢١١ ةنس وت دقو

 . لضفلا لهأو نيدلا ءاملع كلذب نيزواجتم ةمئألا ميدقت خ لئابقلا

 : (ه٣٣١١۔١٣١١) يبرعيلا دجام ني ناطلس نب أتهم مامإلا

 نب أنهم نوديري ءاملعلاق .سانلا فلتخا .ناطلس مامإلا توم دعب

 سانلا ةماع امنيب .ملعو لضفو ةءافكو ةيلهأ نم هب عتمتي امل .دجام نب ناطلس

 ءاملعلا ىلع قش امم ٠ملحلا غلبي مل لازي ا ال يذلا ناطلس نب فيس نوديري

 اريخأو . .ملحلا غلبي مل نم مكحلا ىلوتي نأ ًاعرش زوجي ال هنأل هيلع اوقفاوي نأ

 .ه١٢١١ ةنس امامإ أنهم اومدقو .سانلا ةماع فرصل ةليح ءاملعلا ربد

 اوضرحق . انهم م ام الل ةوا دعلا مهم اوعو مهؤ اسؤر س انلا رمضأو

 ىلع برعي جرخف .انهم مامإلا ىلع جورخلا ىلع ناطلس نب برعلب نب برعي

 .نامألا بلطف .قاتسرلا ةعلق غ رصوحو .اهمامإ ةيعرلا تلذخو .مامإلا

 . هب احصأ ضعبو هبر اقأ دحأ هعمو هولتقو هوبلص مث ن امأل ١ هوطعأف

 : يبرعيلا ناطلس نب برعلب نب برعي ماملا

 ريبك نم بلطف .يعرشلا هعضو ححصي نأ برعلب نب برعي دارأ

 .يعرشلا هعضو ة رظني نأ يلهذلا ناميلس نب يدع خيشلا كاذنآ ةاضقلا

 نب برعيل ةمامإلا دقعت نأ لاوحألاو فورظلا كلت خ روكذملا خيشلا رظنو

 . ه٤٢١١ ةنس هوعيابض ءاملعلا ىدل هتبوت تلبقو سباتتسي نأو برعلب



  

 . رمألا ىلع ىلوتساف يبرعيلا رصان نب برعي هيلع جرخف

 نب برعي مساب رادت تناك .ةيلهأ برح 2 كلذ دعب نامح تلخدو

 .ريمح نب برعلبو (يناثلا) ناطلس نب فيسو ةرصان نب برعيو ،برعلب

 كرابم نب فلخو .يرفافلا رصان نب دمحم ناميعزلا ةنتفلا طخ لخد مث

 نيلتكتلا ىلإ نامُم لهأ هب مسقنا . ايلبق اماسقنا عارصلا ذخأو .يئانهلا

 . (يرافلاو يوانهلا ) نيفورعملا نييلبقلا

 . ه٠٤١١ ةنس راحص خ ًاعم التقف

 : سرقلا ءيجم -

 دهع ىلع سرفلاب ناطلس نب فيس دجنتسا نأ ىربكلا ةماطلا تناكو

 لالتحاب عسوت دق ناكو .ةيسراف ةيروطاربمإ نيوكتب ملحي ناك يذلا هاش ردان
 يتلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا ىلع ةعقاولا ءيناوملاو ةميخلا سأرو نيرحبلا

 تلآ ناذللا طاطحنالاو فعضلا كلذ ىلع هدعاس اعبطو .نامّكل ةعضاخ تناك

 . سرفلل ةديحولا ةسفانملا نامع امهيلإ

 اشيج لسرأق .نامك ىلع ضاضقنإلل ةحناس ةصرفلا هاش ردان دجوو

 . هتقيقح خ ناممم ىلع ءاليتساللو .رمألا رهاظ ن فيس ةدجنل اريبك

 : ةبراعيلا ةلود ءاهتتا -

 نب فيس مهو .ةثالثلا ةمئألا يديأ ىلع ةبراعيلا ةلود ةياهن تناك

 . دشرم نب ناطلسو .ريمح نب برعلبو سناطلس

 اهنع لزع هنكلو ےه٠٤١١ ةنس غناطلس نب فيسل ةمامإلا تدقع دقف

 . هفرصت ءوسل ه٥٤١١ ةنس



 ينامفلا خيراتلا زيجولا 1 ع

 ناعتساو .فيس لزع دعب ه ١١٤٥ ةنس ةمامإلاب ريمح نيب برعلب عبوب مت

 لعج يذلا رمألا ،برعلب دض ايناث سرفلاب مث الوأ ناركم نم شولبلاب فيس

 كلذو .لئابقلا ءاسؤر نم طوغض ىلع ءانب فيسل لزانت اهنع يفعتسي برعلب
 ةنس ١٥١ ١ه.

 اهنع لزع هنأ ريغ ےه٠٥١١ ةنس ةيناثلا ةرملل ةمامإلاب فيس عيوبو

 . ه٤٥١١ ةنس كلذو .اضيأ ةئيسلا هتاقرصتل ًاضيأ

 تدقعو .ةمصاع اهذختا نم لوأ وهو .ةلودلل ةمصاع طقسم ذختاو

 حيحص مامإ وهو ه٤٥١١ ةنس دشرم نب ناطلسل فيس لزع دعب ةمامإلا
 . لضفلا لهأو ءاملعلا لبق نم عيوب هنأل اعرش ةمامإلا

 كراعم دعبو ةناطلس مامإلا دض ةينات ةرم سرفلاب فيس ناعتساو

 ناطلس مامإلا تباصأ "سرفلا هراصنأو فيس نيبو .مامإلا نيب ةلصاوتم

 .راحص ىلإ اهرثإ ىلع لقن .محص ةيالو خ سرفلا عم ةكرعم نم تاحارج
 ىلع يلاو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ هيف ناك يذلا اهنصح خ وت ثيح

 . ه١ ١٥١٧١ ةنس كلذو .راحص

 قاتسرلاب مزحلا نصح خ ناطلس نب فيس ليلقب كلذ دعب ةوتو

 ة داسفلا نم سرفلا هثيعت تناك اممو .عاضوألا هيلإ تلآ امم ًادمكو انزح
 . هادي تبسك امب كلذو .دابعلاو داليلا

 هنأ رهاظلاو سىوزن خ ةيناث ةرم .ريمح نب برعلبل ةمامإلا تدقع مث
 . ه٧١٥١١ ةنس يهو .ةنسلا هذه سفن 2 كلذ ناك

 ل امهتس ١ 2 هقسعتو .هت اقفرصت ءوسل ٥٠ه ١ ٦ ١ ١ ةنس اهتع لزعو

 . اهيلع راتسلا لدسأو امامت تهتنا دق ةبراعيلا ةلود نوكت كلذبو .ةيلوؤسملا



  

 :(ه٦٩١١-۔١٦١١) يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامالا

 هنّيع مث .ةراجتلا هتايح لوأ لمعو .ةيلخادلا ةقطنملاب مدأ خ دلو

 لالتحالل هتمواقمب رهتشاو .راحص ىلع أيلاو يناثلا ناطلس نب فيس مامإلا
 ناطلس نب فيس نيمامإلا دهع ىلع راحص ىلع هتيالو 2 رمتس او . يسرافل ١

 . دشرم نب ناطلسو

 .نامع نم ايئاهن يسرافلا دوجولا ىلع ءاضقلا ىلع لمع امهتافو دعبو

 اكرب 2 مهيلع ىضق مث . ايناث طقسم نمو 4 الوأ ر احص نم مهجرخأ دقف

 .ةنطابلا لحاس نادلبو قاتسرلاو طقسم ىلع كلذ دعب ىلوتسا مث .اثلاث

 . ه٧١٥١١ ةنس كلذو

 ديعس نب دمحأ حبصأ كلذبو ےه١٦١١ ةنس ىوزن خ ةمامإلاب عيوب

 . نامّحل ايعرش امامإ

 : هتازاجنإ نمو

 ٠ يسرافلا لالتحالا ىلع ءاضتلا

 . ةيلخادلا ةيلهألا نتفلا ىلع ءاضقلاو دالبلا ديحوت

 . همكحل ةمصاع قاتسرلا ذاختا

 . نيعوطتم أ ةمحر تحت نوكي ال ىتح . يم اظن شيج نيوكت

 هنبا ةدايقب الوطسأ لسرأ ثيح .يسرافلا لالتحالا نم ةرصبلا ذاقنإ
 .ةينامثعلا ةلودلاو ةرصبلا لهأ بلط ىلع ءانب كلذو .ه٧١٥٧١ ةنس لاله

 ديسلا هديفح دهع ىلا ترمتسا ةيونس ةأفاكم هل نوعقدي نيينامثعلا لعج امم

. ناطلس نب ديعس



 يتامفلا خيراتلا 2 زيجولا

  

 نم بلطب .برعلا رحبو يدنهل ا طيحملا 2 ةنصارقلا ىلع ءاضقلا

 . دنهلا : روسيم مكاح

 بسحيو 6 ايناطيربو اسنرف عمو ث دنهلا م اكح عم ةيجر اخ تاقالع ةماقإ

 . ايناطيربو اسنرف نيب اميس ال سلودلا نيب هتاقالع نزاوي نأ عاطتسا هنأ هل

 . ه١٦٩١١ ةنس قاتسرلا 2 وت

 :(اه٦٠٢١۔١ا٦٩١) دمحأ ني ديعس ماما

 ثذخت او ٥ ديعس ني دمحأ م امإلا ٥هدل او ة افو دعب قاتسرل ١ 2 ةم امإلاب عبوب

 ۔ همكحل ةمصاع قاتسرلا نم

 اهرومأ ريسيو .ةلودلا نوؤش ريدي يذلا وه ديعس نب دمح هدلو راصو
 .اميرك اعاجش امزاح الجر ناكو .ةلودلا ةرا دإل ارقم طقسم نم اذختم

 دمحل ناك دقو .ديعسوبلآ ةلودل ةمصاع طقسم تحبصأ تقولا كلذ ذنمو

 .ةديدع تازاجنإ ديعس نيب

 ۔ ه٦٠٢١ ةنس هت افو تناكو

 رمألا .مكحلا خ دمحأ مامإلا نب ديعس مامإلا رمأ فعض هتافو دعبو

 . رومألا ىلع يلوتسي دمحأ نب ناطلس هاخأ لعج ي ذلا

 : (ه٩١٢١۔-٧٠١٢١) دمحأ نب ناطلس ديسلا

 . قاتسرلاب ةايحلا ديق ىلع لازي ال ديعس هوخأو .رمألا ىلع ىلوتسا

 : هتازاجنإ نمو

 جيلخلاو نامع جيلخل ةيقرشلا ةفضلا ىلع يناملا ذوفنلا عيسوت

 . ابونج رذاوج ىلإو الامش سابع ردنب نم يبرعلا



 ناطلس مامإلا اهديش يتلا دارع ةعلق هديدجتو 6نيرحبلا ىلع ه اليتسا

 ٠ يناثلا فيس نب

 اسنرف عم ةيجراخلا تاقالعلا ه يسايسلا نزاوتلا ىلع لمعلا
 . ايناطيرب ىلإ زايحنإلا مث ايناطيربو

 . ايقيرفإ قرش ةالو لبق نم همكحل ءالولا ةداعتسا ىلع لمعلا

 : 2 لثمتت 6هتهجاو يتلا تايدحتلا مهأو

 لالب نب ملاس ةدايقب ةيباهولا مودقب كلذو .نامعل يباهولا وزفلا

 مهتاراغ نونشي اوذخأ اهنمو . مهدوجول ةدعاق يميربلا مه ذاختاو :قرحلا

 سيق نب نازع مامإلا دي ىلع مهجارخإ مت ىتح ءلئابقلاو نادلبلا ىلع

 . يديعسوبلا

 سأرب مساوقلا ةليبق مهتمدقم و هتعاط نع لئابقلا ضعب جورخ
 امدنع .هجنل ةريزج نم برقلاب ه٩١٢١ ةنس هلتق نم اونكمت نيذلا ةميخلا

 . ةرصبلا نم ادئاع ناك

 :(ه٣٧٢١۔٩١١٢١) ناطلس نب ديعس ناطلسلا

 ةرشع ةيناثلا زواجتي ال ناك ثيح .هدلاو ةافو دنع نسلا اريغص ناك

 مامإلا تنب ةزوم هتمع همكح ةيادب هل ىلوألا ةراشتسملا تناكو رمعلا نم

 .هيلع ايصو نوكي يكل مامإلا نب فيس نب ردب اهيخأ نبا تعدتسا دقو ٥ دمحأ

 . ةلودلا نوؤشل اربدمو

 .اماع نيسمخلا تزواجت ثيح .مكحلا خ ناطلس نب ديعس ةدم تلاطو

 تازاجنإ هل تناك امك .ةريثك تايدحت هتهجاو دقو . الفاح هخيرات ناك كلذل



 ينامغلا خيراتلا زيجولا ع٦

 : هتهجاو يتلا تايدحتلا نمو ةريبكو ةريثك

 . هنع مكحلا ذخأ ةيغب هيلع همامعأ ضاضقنا

 “يريطملا قلطم ءيجم اهرطخأو .نييدوعسلا ةيباهولا نم رركتملا وزغلا
 . دابعلاو دالبلا كلهأ يذلا

 .ةيلخاد ةيلبق تادرمت ثودح

 : اهنم ةريثكف هتازاجنإ امأ

 قرش ىلإ هذوفن دم دقق .ةيقيرفإ ةيويسآ ةينامع ةيروطاربما نيوكت

 قطانملا يهو لبق نم هدلاو ذوفن اهيلإ دتما يتلا قطانملاب ظفتحاو ايقيرفا

 ىلع ءاليتسالا لواح امك . الامش سابع ردنب ىلإ أيونج رذاوج نم ةدتمملا

 . قفوي مل هنكل نيرحبلا

 .م ١٨٣٢٢ ۔-_ه٩٤٢١ ةنس هكلمل ةيناث ةمصاع ايقيرقإ قرشب رابجنز ذاختا

 تراص يتلا .ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز ة لفنرقلا ةرجش ةعارز

 . ايقيرف !قرش 2 ء ارثلاو ىتفلا ردصم

 . ةيراجتلاو ةيبرحلا نفسلا نم ريبك ددع نم نوكتي يوق لوطسأ ءانب

 . ملاعلاو هتكلمم نيبو .هتكلمم 2 ةيراجتلا ةكرحلا طيشتت ىلع لمع

 ناريإ كولمو . دنهلا نيطالس عم .ةيجراخلا تاقالعلا عيسوتب مايقلا

 . اكيرمأو ايناطيربو اسنرف عمو

 ةنيفسلا يه هدهع خ اكيرمأ ىلإ لصت ةيبرع ةنيفس لوأ نأ ىسنن الو
 ةينامع ةقالع نيوكت ىلإ ةيعادو .ايادهلاب ةلمحم م٠٤٨١ ةنس هناطلس

 . ةكرتشملا حلاصملاو .لدابتملا مارتحالا ىلع ةمئاق ةيكيرمأ
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 رابجنز ىلإ نامع نم يرحبلا هقيرط 2 ناطلس نب ديعس وت دقو

 .م٦٥٨١ - ه٢٧٢١ ةنس

 ؛ (ه٢٨٢١۔٣٧٢١) ناطلس نب ديعس نب يتيوث ناطلسلا

 ةيقيرفإلا ةيبرعلا هتيروطاربمإ تمسقنا غناطلس نب ديعس ةافو دعب
 - - م ٠ 7 ٠ ٠

 ىلع رطيس امنيب .ينيوث ينامعلا يبرعلا مسقلا ىلع رطيس 6نيمسق ىلإ

 فاعضإل ةبرض لوأ تهجو كلذبو ديعس نب دجام هوخأ ىقيرفإلا مسقلا

 . ةبرضلا كلت هيجوت خ ربكألا رودلا زيلجنإلل ناكو ةيديعسوبلا ةلودلا

 2 ذخأ دقو ناطلس نب ديعس نب ينيوت بيصن نم ن امك تناك ا ذكهو

 يريدسلا هدوقي ايباهو اوزغ هجاو دقو .دالبلا ه لاوحألا ةئدهت ىلع لمعلا

 . هيلإ ينيوث هجوتب ملع امدنع يميربلا ىلإ ادئاع زف هنكلو

 . ه٢٨٢١ ةنس راحص ةعلق خ ىنيوث ديسلا لتقو

 : (ه٥٨٢١۔٢٨٢١) ديعس نب يتيوث نب ملاس ناطلسلا

 لاوحألا ئدهي نأ دارأو ،ديعس نب ينيوث هيبأ دعب رمألا ىلع ىلوتسا
 .رومألا ددسيو

 ءاملع راكنإو .هيلع ةيوانهلا لئابقلا بلأت .هتهجاو يتلا تايدحتلا مهأو

 . امامإ سيق

 :(ه٧٨٢١-۔٥٨٢١) سيق نب نازع مامإلا

 هتازاجنإ تناكو .م ٨٦٨١-۔ه٥٨٢١ ةنس طقسم 2 ةمامإلاب عيوب

 كلت نمو ؛‘طقق ليلقب نيتنسلا تزواجت يتل اهمكح ةدم رصق عم ادج ةعتار

 : تازاجنإلا



 ينامفلا خيراتلا ج زيجولا

  

 . ةيناملا دالبلا ديحوت

 . يميربلا نم نييدوعسلا ةيباهولا جارخإ

 . ه٧٨٢١ ةنس حرطمب لتق

 :(ھ٥٠٣١۔٧٨٢١) ديعس نب يكرت ناطلسلا

 ديسلا رومألا ديلاقم ىلع ىلوتسا 6سيق نب نازع مامإلا لتقم دعب
 ضعب عقوو .لاوحألا ةئدهت ىلع لمعي ذخأو غناطلس نب ديعس نب يكرت

 دارفأ ضعب عم تايدحتلا ضعب هتفداصو ةيناطيربلا ةلودلا عم تايقافتالا

 . رومألا

 . ه٥٠٣١ ةنس وتو

 :(ه١٣٣١۔٥٠٣١) يكرت نب لصيق ناطلسل

 . هدلاو دعب هيلإ مكحلا راص

 : يه هتهجاو يتلا تايدحتلا مهأ

 ١- ةنس طقسم ىلع يثراحلا حلاص نب هللادبع خيشلا موجه ١٢١٢ه

 رابجنز ناطلس ينيوت نب دمح ديسلا لبق نم اموعدم .

 ٢- ةينامعلا ةلودلا قح خ ةفحجملا ةيناطيربلا تايقافتالا .

 ٢- دش ار نب مل اس بيصتت ١ ام ام ا يصورخل .

. ه١٢٣٢١ ةنس وت



 ع٩ 1 + ينامفلا خيراتلا زيجولا

 :(ه٠٥٣١۔١٣٣١) يكرت نب لصيق نب روميت ناطلسلا

 هتموكح نيب عارصلا شياعو .هدلاو ةافو دعب مكحلا ديلاقم ملست

 نيب بيسلا ةيقافتا دقع مت ىتح .اهتايادب ة تناك يتلا ةرشاعلا ةمامإلاو

 نيب دودحلا تمسر يتلا .م٠٢٩٦١ - ه٩٨٢٢١ ةنس ةمامإلاو ةنطلسلا يتلود

 .امهنيب قيسنتلاو مهافتلا سسأ تعضوو .دحاولا نطولا ن مكحلا يماظن

 . يلارديفلا ماظنلا هبشي ام ءام دح ىلإ تلكشو

 :(ه٠٩٣١۔٠٥٣١) لصيف نب روميت ني ديعس ناطلسلا

 ىلع ظفاحو .هحلاصل اهنع هدلاو لزانت دعب ةطلسلا ىلع ىلوتسا

 ىتلا .يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ةرتف لاوط بيسلا ةدهاعم تاررقم

 . امهنيب امهاقتو اءوده تدهش

 : ةيناثو ىلوأ }نيترتف ىلإ همكح ةرتف ميسقت نكميو

 . رضخألا لبجلا برح لبق ام : ىلوألا ةرتفلا

 . رضخألا لبجلا برح دعب ام : ةيناثلا ةرتفلا

 2 تلثمت ‘تازاجنإللا نم اددع همكح نم ىلوألا ةرتفلا تدهش دقو

 . تامدخلا ضعبو ةل الصو حرطمو طقسم 2 ةيرصع ةيم اظن سر ادم ء انب

 .تازاجنإ ةيأ نع فقوت وأ ًادومج تدهش دقف .ةيناثلا ةرتفلا امأ

 لبجلا برح خ اهتيوقتل ةيركسعلا ةيحانلا ىلع قافنإلا ىلإ دوعي كلذ لعلو

 دراوملا ةلق عم .ايناث رافظ خ نييعويشلا راوثلا ةهجاوم خو .الوأ رضخألا

 . كاذنآ ةيلاملا

 : مهو ديعسوبلا نيطالسلا نم ةتالث مكح ءازإ

 



 ينامغلا خيراتلا 2 زيجولا

  

 : مهو ةمئألا نم ةتالت مايق نامي تدهش

 :(ه٩٣٣١۔١٣٣١) يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ١

 لجأل كلذو .ةمامإلاو ةنطلسلا نيب ابورحو اعارص هرصع دهشو

 . دالبلا لئابقو قطانم ىلع امهنم لك نم ةرطيسلاو بلغتلا

 ؛(ه٣٧٣١-۔٩٣٣١) يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ٢-

 ةنطلسلاو ةمامإلا .مكحلا يماظن نيب ًامهافتو ءوده هرصع دهش دقو

 روميت ديسلا نيبو هنيب م ٢٢٩ ١هھ - ١٩٢٠٠ ةنس ةعقوملا بيسلا ةيقافتا ةجيتن

 ؛(٩٧٣١۔ه٣٧٣١) يئاتهلا يلع نب بلاغ مامإلا ٣-

 بلغتب ىهتنا .روميت نب ديعس ناطلسلا عم اعارص هرصع دهش دقو

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ائجال بلاغ مامإلا جورخو .رمألا ىلع ديعس ناطلسلا

 . م١٥٩١ - ه٩٧٢١ ةنس .رضخألا لبجلا برح ءاهتنا دعب .ةيدوعسلا

 ةدايقلا تحت رهازلا دهعلا اذهل ةمدقمو ًاصاهرإ دعي كلذ لعلو

 ىوت يذلا .نامس ناطلس .ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج ةرضحل ةميكحلا

 ةحرفلا تناكو م٢٢/٧/٠٧٩١ - ه٠٩٢١ىلوألا يدامج٤٦ ة رومألا ديلاقم

 .ةمراع





 ىلوألا ةعبطلا

 ٢٠١٨/٢٩٤ :يلحملا عاديإلا مقر

 ٧=٢٧-٥٠-٩٩٩٦٩-٩٧٨ :يلودلا عاديإلا مقر

 رشنلاو ةفاحصلل ايؤرلا : رشانلا

 ١١٨ : يديربلا زمرلا ٢٤٢٣ : ب.ص

 نامح ةنطلس - طقسم
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