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 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 رشبلا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ملعي مل ام ناسنإلا ملع يذلا هلل دمحلا

 دعب امأ

 ةنسلا لالخ ىلوألا ةعبطلا تذفن نأ دعب باتكلا اذهل ةيناثلا ةعبطلا يتأت

 ‘طقسلاو ةيعبطملا ءاطخألا ضعب ةعبطلا هذه خ انيدافت اننإف اذهلو ، ةدحاولا

 .اهيلع انلصح يتلا تامولعملا ضعب ةفاضإ عم

 نيحلاو نيحلا نيب فشتكنو .ةريبك ينامعلا خيراتلا ةسارد ةيمهأ نإ

 نع ةيمهأ لقت ال يهو « ةيبدألاو ةيهقفلا رداصملا عقاو نم تاحاضيإو تامولعم

 عئاقولا راسم خ اريغت رداصملا ضعب رهظت امك ةيخيراتلا رداصملا
 ص ةديدج ءارأو اراكضأ اهينبتو ةثيدحلا تاساردلا ىلإ ةفاضإلاب ء ةيخيراتلا
 وأ اهذخأ ة ةضاضغ ىرن الو ، ةساردلا 2 ةدراولا مالعألا وأ ثادحألل اهلوانت

 .ئراقلل اهحرط

 هذه ةعابط ينبت 2 هيلع نيمئاقلاو ءاقتلا يدانلل ركشلا رفاو مدقأ

 .ةفلتخملا تالاجملا ب ةباشلا رصانعلا جاتنإ ةعابط هينبتو ،ةساردلا

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسل او

 فلؤملا
م2 012 ريمسيد





 فلؤملا ةمدقم

 .انابسح رمقلاو سمشلا لعجو ،اجورب ءامسلا ذ لعج يذلا هلل دمحلا

 ؛؛دعب امآ ، ةيرشبلا يداه ىلع مالسلاو ةالصلاو

 نع ةرابع وهو ءءارقلل ينامعلا خيراتلا ب باتكلا اذه مدقأ نأ ينرسي

 يدي نيب نوكتل ‘سوباق ناطلسلا ةعماج خ اهتيقلأ تارضاحملا نم ةعومجم

 ءارآلا نم ةعومجم اهيف تعمجو قيرعلا خيراتلا انهب نيمتهملاو نيثحابلا
 هتيمسو ،ينامعلا خيراتلا خ ةلمهملا تاوجفلا نم ريثك هيف تددسو ةفلتخملا

 2 _ه132 ماع ىلوألا ةمامإلا مايق نم ةرتفلا لمشو "ينامعلا خيراتلا غ تاسارد

 .م1749/ه1162 ماع ةبراعيلا ةلود ةياهن ىتح نامع

 ةمامإلا لوألا بابلا لوانت ثيح ،باوبأ ةتسو ديهمت ىلإ باتكلا تمسقو
 _ه177) ةيناثلا ةمامإلا ىلع يناثلا بابلا زكرو ،(ه134 _ ه132)ىلوألا

 بابلا امأ ،ةعبارلاو ةثلاثلا ةمامإلا عبارلاو ثلاثلا نابايلا جلاعو ‘(ه0

 بابلاب باتكلا متخو ،(ه1026 -ه579) ناهبن ينب ةلودل صصخق سماخلا

 .(ه1749/_ه1162 - م1624/_ه1034) ةيبرعيلا ةلودلا ىلع زكر يذلا سداسلا

 .هتانوكمو باب لكل ةيليصفت رصانع عضن نآ انلواح باب لك ةيادب ةو

 باب لك ةياهن خ عضن نآب انجهنم ىضتقا دقف باتكلا اذه رداصم امأ
 ىرخآو ةيلصآ رداصم اهنم ةعوتتم رداصملا هذهو عالطالل اليهست هرداصم

.اهريغو نيواودلاو بدألاو ‘هقفلا بتك وأ خيراتلا 2 ءاوس ةثيدح عجارم



 _ ناملا خيراتلا يق تاسارد

 ئراقلا حمستسن اننأو حالصلاو ريخلا هيف امل انقفوي نأ ىلاعت هللا لأسن
 دقف فلأ نم" :رثألا ذإ ليقو .ةرابعلا تلز وأ نايسنلا وأ اطخلا نم رذعلا

 هجو ىلع تافلؤملا ترهظ امل اهدنع بتاك لك فقوت ول ةلوقم "فدهتسا

 قبس ام ىلع فيضي يناثلا بتاكلاو فيلأتلا ادبي اذنه نكلو ةطيسبلا
 .فيلأتلا ةقلح لمتكت اذكهو

 فلؤملا

 يمشاهلا دمحم نب ديعس .د

 م2011 رياني
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 :ىلاعت لاق

 _- - , ه 74 ۔ذ۔<۔ يم « م , .50 ر ,۔ .؟ ر مس م

 ؛٢) نييسَحُملآ عمل هللآ نإو البس هه دمل اتيف أودَهَج ني ذلآو»

 69 ةيآل ا : توبيكنتعل ١ ةروس

11





 7 ......................................................................... ةيناثلا ةعبطلا ةمدق
 9 ............................................................................... فلؤملا ةمدقم

 13.................................................................................. تايوتحملا

 17......................................................................... نامع خيرات :ديهمت

 17................................................................ مالسإلا لبق نامع :ًالوأ
 22......................... (م749/_ه132 _ م622/ ه1) مالسإلا ردص يف نامع :أيناث
 28........................................................................ ةيضابالا روهظ

 35............................ (م751/ه134 م749/ه132) ىلوألا ةمامإلا :لوألا بابلا

 37....................................................... ىلوألا ةمامإلا مايق بابسأ :الوأ

 44 .............................. هتالهؤمو ىدنلجلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا بسن :ايناث
 48........................................................ يدنلجلا مامإلا لامعأ مهأ :اثلاث
 53............................................................ ىلوألا ةمامإلا ةياهن :عبار

 63.......................... ( مه93/ه280 م793/ه177 ) ةيناثلا ةمامإلا :يناثلا بابلا

 65 ....................................................... ةيناثلا ةمامإلا مايق بابسأ :الوأ

 69.............................................................. ةيناثلا ةمامإلا ةمئأ :ايناث

 80.................................... ةيناثلا ةمامإلا اهل تضرعت يتلا ثادحألا مهأ :اثلاث

 101 ............................................................ ةمامإلا هذه ةياهن :اعبار

 111.............. ( م953/ه342 - م795/ه282 ) (ةفيعضلا) ةثلاثلا ةمامإلا :ثلاثلا بابلا

 113............................................................................. :ةثلاثلا ةمامإلا ةمئأ :الوأ

 124.................................................................. نامع يف سابعلا ينب ةيالو :ايناث

 124 .......................................... ( ه317 _ه282) ةماس وني أ

 126 ....................................... ( ه355 _ه317 ) :هيجو ونب ب

13



 ................................. (ه442 _ه355) نامع يف هيوب ونب _ ج

 ......................................... (ه432 _ه390) :مركم ونب _ د

 ............................................................ نامع يف ةطمارقلا :اثلاث

 .................... (ءاملعلا) ةثلاثلا ةمامإلا رصع يف ةيفاقثلا ةايحلا :اعبار

 .......... ( م1183/ه579 - م1016/ه407 ) ةعبارلا ةمامإلا :عبارلا بابلا
 ................................................. ةعبارلا ةمامإلا ةمئأ :الوأ

 ............................................. ةلودلا هذه تازيمم مهأ :ايناث

 (ةيقاتسرلا ةسردملاو ةيناوزنلا ةسردملا) :نامع يف نيتمامإ دوجو _ 1

 ................................................ ةيناوزنلا ةسردملا ©

 ................................... ناهبن ينب عم ةمامإلا عارص _2

 .............. ( يمرضحلا قاحسإ وبأ ) تومرضحب نامع ةقالع 3

 .................... (ءاملعلا) ةعبارلا ةمامإلا رصع يف ةيفاقثلا ةايحلا :اثلاث

 :سماخلا بابلا
 (م1617/ه1026 - م1183/ه579) ةيلخادلا نامع عاضوأو ناهبن ينب ةلود
 ........................... (م1500/ه906 م1183/ه579) ىلوألا ناهبن ينب ةلود :الوأ

 ........................................... ناهبن ينب ةلود ةأشن _ 1

 ........................................... ناهبن ينب ةلود كولم 2

 ... يرجهلا عساتلا نرقلا لبق ام ىلوألا ةيناهبنلا ةلودلا ثا دحأ مهأ _ 3

 .............................. م15/ه9 نرقلا يف نامع عاض _ 4

 ............... (م1557/ه964 - م1407/ه809) ةسماخلا ةمامإلا :ايناث

 ............................................. ةسماخلا ةمامإلا ةمئأ :1

 .............. ةسماخلا ةمامإلا ةمئأو ناهبن ينب ةنطلس نيب عارصلا :2

 .............................. م16/ه10 نرقلا يف نامع عاضوأ :3

 ...... م16/ه10 و م15/ه9 نينرقلا لالخ نامع يف يبنجألا لخدتلا :اثلاث

14 



 اعلا خنير اتلايق ت اسارد

 208 ....................................................... (كارتألا) نوينامثعلا _ 3

 210 ..................................................................... سرفلا _4
 210 ............................................. (م1507/ه913) نويلاغتربلا _ 5

 215 ......................... (1617/1026 _ 1556/964) ةيناثلا ناهبن ينب ةلود :أعبار
 216 ................................................... ةيناثلا ناهبن ينب ةلود كولم :

 217 ............... (ه1026 _-ه964) ةيناثلا ناهبن ينب ةلود يف ثادحألا مهأ :ب

 225 ............................. م1617/ه1026يف ةيناثلا ناهبن ينب ةلود ةياهن :ج

 226 .................................. ةيناثلا ناهبن ينب ةلود دهع يف ةراضحلا رثآم :د

 228 ............................ ةرجهلل رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف ةيفاقثلا ةايحلا :اسماخ

 243 ................... (م1749/ه1162 - م1624/ه1034) ةبراعيلا ةلود :سداسلا بابلا
 247 ........................................................ ةبراعيلا ةلود مايق بابسأ :الوأ

 261 ................................................................... ةبراعيلا ةمئأ :ايناث

 283 ....................................................... يلاغتربلا ينامعلا عرصلا :اثلاث
 292 ............................................................ ةبراعيلا ةلود ةياهن :اعبار
 316 ............................................... ةبراعيلا دهع يف ةيفاقثلا ةايحلا :اسماخ
 358 ............................................ ةبراعيلا دهع يف ةينامعلا ةيرحبلا :اسداس

15 





 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 نامع خيرات

 :مالسإلا لبق نامع : لوا

 ىلإ هترجهو (م202:ت) يدزألا مهف نب كلامب ميدقلا نامع خيرات طبترا

 .اهطسوو اهلامش نمو ءةيبرعلا ةريزجلا بونج نم لئابق ةدع هتعبت مت ‘نامع

 . ةيسرافلا ةرطيسلا نم نامع ريرحت إ مهف نب كلام دوهجب كلذ طبترا امك
 هم ا همي

 .هيلع نامع لهأ عمج ا نآ لعي اهيلع كلام بصب مت نمو انطو اهذختا يلاتلابو

 مهف نب كلام ةرجه (أ

 تقفتا نإو ‘نامع ىلإ مهف نب كلام ةرجه لوح ةيخيراتلا تاياورلا تفلتخا

 ببسب ةفلتخم تارتق 2 برآم نم ترجاه دق ةينميلا لئابقلا نأ ىلع رداصملا
 هذه ترثأتو 0م532 ماع مرعلا ليس ببسب اهنم ،ةديدع تارم برأم دس رايهنا

 ىلإ ايجيردت لئابقلا ترجاهف برأم هنم تناع يذلا فافجلا ةأطو نم لئابقلا

 تحت دزآلا ةليبق ءالؤه سأر ىلعو نامعو نيرحبلاو ماشلاو قارعلاو زاجحلا
 نب رصن نب كلام ىلإ يمتني يذلا يدزألا يسودلا منغ نب مهف نب كلام ةرمإ

 .دزألا

 راس اهتمو زاجحلا ةارس ىلإ نميلا نم جرخ هنأ رمآلا ةيادب غ ناكو
 ةرتف اهمكحو ءابيرقت م120 ماع هل ةكلمم ةريحلا ذختاو ،قارعلا ىلإ هموقب
 كلام نب حاّنضولا (شربألا ةميذج) هنبا كرت نأ دعب ةارسلا ىلإ داع مت ،ةنس 2

 رارقتسالاو ةحارلا دجي مل - ودبي ام ىلع ۔ هنكل .ةريحلا 2 هنع ةباين مهف نب

 هناريج عم فالخ عقو ثيح رداصملا اهيلإ تراشأ يتلا بابسألل ؛ةارسلا

 هتملاس دقو اهيلإ راسف ‘تومرضح وحن كرحتلا ىلع مزعق ،هتمومع ءانبأو
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 (دوه رب) توهرب يداو يلاعأ غ لزنو ،ةيناطحقلاو ةيناندعلا لئابقلا نم ريثك

 ىلع جرع مث رحشلا لزنف قرشلا وحن هجتا اهنمو ٧ ةليسملا يداو دفاور دحأ

 دزأ نم ةدعاسملا بلط ىقلت هنأ وأ نامع لتحت سرفلا نأب عمس كانهو ،توسير
 ئرما نب ةبلعث نب ةثراح نب رماع نب نارمع ةدايقب اهيلإ اورجاه نيذلا نامع

 ريشي امك ‘سيدجو مسط لئابق ضارقنا دعب ٧دزألا نب نزام نب سيقلا

 نم اهب نَم ضرقنا دقو ،نامع وحن هموقل اقرافم نارمع فطع " يمرضحلا

 نآ ىلإ رداصملا ضعب ريشتو ،"دزألا لبق يأ نامع لهأ مه اوناك سيدجو مسط
 .نامع مهوزغ ءانثأ سرفلا دي ىلع َلتَق دق يريمحلا دقاو نب ورمع نامع كلم

 ٥م132 ماع يلاوح خ نامع ىلإ هجوتلا مهف نب كلام ررق كلذ ىلع ءانبو

 هانبا دوقيو رحبلا قيرط نع هوقنارمو هتلئاعو وه يتأي نأ هتطخ تناك ثيح

 د ءاقللا نوكي نأ ىلع امهعم قفتاو ،ربلا قيرط نع هعابتأ ديهارفو ةأنه
 نم ةعامج نأ دكؤملا نمو ء(ءالهبو مدأو حنمو ىوزن ) نامع نم فوج ضرأ

 كلام بكرو .اهحاجن ة اوعسو ، ةطخلا هذه مسر ىلع هودعاس نامع لهأ
 نيينامعلا ةمصاع تناك يتلا تاهلق ةنيدم 2 لزن ىتح نامع وحن رحبلا

 ىلإ هجوت كلذ دعبو ‘هكلمل ةمصاعو ٠هتلئاعل انكسم اهذختاو اهلزنف 6 ذئنيح
 ةيرق دنع هشيج ىقتلا ثيح ةيقرشلا - نالعج قيرط امدختسم فوجلا ضرأ

 .(ءالهب ةيالوب ايسبو نيربي نيب) تولس

 نيينادلكلا نم نورخآ ماوقأو ةيبرع لئابق اهنكست نامع تناك

 نييرموسلا نم اهناريج ةنميهل تضرعت دقو ،مهريغو نييئبسلاو ،نييقينفلاو
 .اهمكحت سرفلا تناك يداليملا يناثلا نرقلا نم لوألا ثلثلا لالخو .سرفلاو

 ىعديو مهمكحل ازكرم (راحص نم يبرغ) درجتسد ةرمعتسم تذختاو

 .نابزرملاب مكاحلا

 ةيفيكو سرفلا نم مهفقوم لوح نيينامعلا عم مهف نب كلام لوادت

 كلملا لماع نابزرملا ةبطاخم ررق كلذبو معدلاو دييأتلا دجوف ،مهنم صلختلا

 ألكلاو ءاملا ے هل حسفي نأو ‘نامعب ىنكسلا خ هتبغر نع ابرعم 4 يسرافلا
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 اعلا نير اتلا ت اسارد

 هتداق رابك عم رواشتلا دعب نابزرملا هبلط ضقر نكل .هموقو وه 0مهعم ميقيل
 نكل .مهنم هيرق وآ .هل مهتجاح مدعل ‘نامع نم هفرص اوررقو ،هتروشمو

 نامع ميلاقأ نم اميلقإ ىطعي نآو كلذ نم دب ال هنأب مهيلع در مهف نب كلام

 ىرخآ ةرم ضخقر نابزرملا نكل .هبلاطم اوبيجتسي مل اذإ لاتقلاب مهددهو
 .هتبراحمل دعتساو هبلاطم

 ؛هراصتناب تهتنا ،كراعملا نم مايأ ةثالث سرفلا عم هشيجب كلام محتلا
 مايأ نم دعت يتلا "تولس" ةكرعمب تفرع ةكرعم خ نابزرملا مهدئاق لتقو

 ىلع ديزت شويج اهبحاصت ةليفلا سرفلا مادختسا نم مغرلا ىلع برعلا
 ىلع نيقيرفلا نيب حلصلا تاضوافم ترادو .دزألا ةهجاوم خ يدنج فلأ نيثالث

 .دحاو ماع ةدمل مهلهميو ،مهدالب ىلإ اودوعيو نامع نم سرقلا بحسني نأ

 يسرافلا روطاربمإلا نم يبرحلا ددملا تبلطو ،ةندهلا ةرتف سرفلا تلغتسا

 نبا ةريزجف نامرك ميلقإ قيرط نع اوربع يدنج فالآ ةثالثب مهدمآ يذلا

 ك مهف نب كلام اوتغابق ، درجتسد ىلإ اهنمو رافلج 2 اولزن ىتح نواك
 كلذبو ،نيينامعلاو كلام حلاصل تهتنا برح خ مهعم لخدو تاهلق هتمصاع

 ىتح ةنس نيعبس ةدمل نامع مكحب كلام عتمتو ،نامع نم ايئاهن مهدرط مت
 نم غلبو ‘كلام نب ةميلس هنبا دي ىلع ابيرقت م202 ماع 2 اطخ الوتقم هتافو

 :اهنم ةديصقب يدبعلا ديزي نب سوأ هحدم دق ناكو ،ةنس نيرشعو ةئام رمعلا

 اموصعم هب ىضم اميف ناك سأر قرفم قوف جاتلا عضو

 .هرزوتساو ءةقان ةئام هاطعأف ،ءاطعلا هل كلام لزجأف

 نم لتقلا نم ةميلس فوخت امنيب ،ةآنه هنبا كلام ةاقو دعب نامع مكح

 ةينامع ةرامإ كانه ماقأو .نامرك ىلإ نامع نم رحبلا ربعق هتوخأ ضعب لبق
 لازف مهنيب سانلا لخدو هدالوأ يآر فلتخا ىتح هدعب نم ةليوط ةدم تلظ

 .نامع ىلإ ةدوعلا رتآ نم مهنمو ‘كانه طهر مهنم يقبو ‘مهكلم
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 امعلاحخير اتلا يق تاسارد

 ناكو مهتلود تفعض ىتح نامع مكح هدافحأو مهف نب كلام ءانبأ ىلوت

 نب ىدنلج نب ةلدنم هنباو ركرك نب ىدنلجو كلام نب ةانه مهكولم نم

 اولوتساف فعضلا اذه نويناساسلا سرفلا لغتساف ،قافصلا كلملاو كركرك

 يذلا سمش نب ةلوعم نب يزعلا دبع نم ةيوق ةضراعم اودجو مهنكل ؛اهيلع

 نآب حلصلاب عارصلا ىهتنا مث ركذي رصن قيقحت نود مهعم بورح خ لخد

 امنيب ، درجتسد مهتمصاع نوكتو نامع نم ةيلامشلا لحاوسلا سرفلا مكحي

 رود شمكن و .همكحل ازكرم راحص سمش نب ةلوعم نب يزعلا دبع ذختا

 طيقل مهنم رهتش رهتشا .مهل اكلم اي د نوكت ن أ اوعنق امبر ني ذلا مهف نب كلام لآ ا

 روهظ دنع جاتلا وذ هتينكو ‘ مهف نيب كلام ني ثراحل ١ لسن نم يدزألا كلام نب

 .مالسإلا

 ىل إ اهمكح دتما دق ن اكو ‘ مالسإل ا روهظ ىتح ةلوعم ةرس أ تمكح

 دبع نب رارجلا هنبا مث ء ةلوعم نب يزعلا دبع ؛لواعملا كولم نمو .دجنو نيرحبلا
 ني دوعسم ني ربكتسمل ١ هوخ ا مث ، ر ارجل ١ نب دوعسم ني رينتسم ا مث ذ يزعل ١

 رص اع ي ذلا دوعسم ني ربكتسمل ا نب ى دنلجل ١ هنب ١ مث ‘ ئزعل ا ديع نب ر ارجل ١

 هدعب كالم مث ‘ م630/ه9 _ م8 /_ه7 يماع نبب تامو ‘ مالسإلا روهظ همكح

 مالسإل ا 4 الخد ناذللا دوعسم نب ربكتسمملا نب ىدنلجل انبا رفيجو دبع ها دلو

 يموزخملا صاعلا نب ورمع ۔ ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ثوعبم دي ىلع

 ةيبرعلا تارجهلا (ب

 لئابقلا ىلإ يمتتت اهنأ نامع ىلإ ترجاه يتلا ةيبرعلا لئابقلا لوصأ حضوت
 نامع ىلإ مهف نب كلام ةرجه تقفار ةريثك لئابق كلانهو .ةريبكلا ةييرعلا

 ةيبرع لئابق كلانه نأ ىلإ انرشأ دقو .اهيلع أكلم َجوُث ثيح اهيف هرارقتساو
 ضرآ نم هتبحاص لئابق اهنمو ‘مهف نب كلام لوصو لبق نامع تنكس
 هتقفار يتلا لئابقلا نمو .رحشلا 2 هنع تفلخت يتلا ةرهم ةليبق :لثم .ةارسلا

20 

 



 ينايعلا خيراتلا يت تاسارد

 دسأ نب هللا ميت نب مهف نب ورمع اهميعز ةسائرب ةعاضق ةليبقو .ماير ينب ةليبق
 نيرحبلا ة اوناك نيذلا دزألا لئابق ضعب هب تقحل مت ،كلام هوخأو يعاضقلا

 نب ونهلا ونب دزألا سأر ىلع ناكو تومرضح ضرأ 2 وهو هيلإ اوهجوتف

 نب لولهبلا ةبلعث دلو نم ءامسلا ءام رماع نب اقيزم ورمع نب نارمعو سدزألا
 ةماس تنب دنه همأ يذلا نارمع نب دسألا نب كيتعلا دج وهو ثدزألا نب نزام

 ونب اهنم ،ةريثتك لئابق نارمع نبا رجحلا نم تعرفتو .بلاغ نب يؤل نب

 ونبو ‘ثراحلا ونبو ،كيتعلا لئابق نارمع نب دسألا نمو ، دوسألا ونبو رجحلا
 .ناهبن ونبو ، ةملس

 هللادبع نب ثراحلا نب ةعيبر ينب لئابق نامع ىلإ ترجاه يتلا لئابقلا نمو
 يمح نب دمحيلا ونبو ٧ دزألا نب ورمع نب نامرع اضيأ نامع ءاجو رماع نبا

 نب بلاغ نب منغ ونبو ،اهنوطبو ‘نارهز نب رصن نب نامثع نب هللادبع نب
 ء(رغصألا بدنلا) دايز اهوخأو سمش نب نادذحلا تءاج مت .اهنوطبو نامثع

 موق يتأ مث ،(ربكألا) بدنلا ةليبق مهتعبت مث ،وجن ونيو سسمش نبا ةلوعم ءاجو

 ةليبق تءاجو ‘بعك نب هللادبع نب دماغ ينب نمو رشبم نب ركشي ينب نم

 ةبوضغ نب نزام مهنم ،ةماطخ ونبو ،ناهبن ونبو دعس ونب :مهنمو يط

 نامع ة نييهيوبلا يلاو يئاطلا ناهبن نب رمع ناهبن ونب مهنمو ‘يدعسللا
 .لئامس كلم يناهبنلا ةعامس نب ةدرخ مهنمو .(م974/ه363 ۔ م965/ه354)

 نب بلاغ نب يؤل نب ةماس (يميربلا) ماوتب لزن دقف لامشلا برع نم امآ

 نب مْرَج تنب (ةيجان) ىليل هتجوز ىلإ ةبسن ةيجان ينبب هؤانبأ فرع ثيح ؛ةنانك
 نب نارمع نب دسألا ىلإ دنه هتنبا جوز يذلا وهو ‘نارمع نب ناولح نب نابر

 نمو ةرفص يبآ نب بلهملا ونب كيتعلا ىلإ بستنيو ‘كيتعلا هل تدلوف ،ورمع

 تلزن امك .نييلاحلا نامع ماكح ديعسوب لآ ةبلاهملا نمو ،ةنهابنلا كيتعلا

 دعس ينب نم موق اهلزنو ،مزاخ نب ةميزخ لآ :مهنم ،ميمت ينب نم ةعامج نامع

 ٥ راصنألا نم تيبنلا ينب نم موق اهلزنو سيقلا دبع ينب نمو ةانم نب
 نم ةعامج اهلزنو ، ةرهاظلا نم معنتو فيلسلاو يربع 2 مهلزانمو ء ةيلهاجلا
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 ناعلاحخير الات ت اسارد

 نامع لزن امك .سبع نب ةعيطق نب ةحاور ونب اهلزنو س‘بعك نب ثراحلا ينب
 ك ةميظع ةناكم هل تناك يذلا دزألا نب هللادبع دلو نم ريهز نب كلام

 نب ةميلس هل تدلو يتلا ريهز نب كلام تنب مازحلا مهف نب كلام جوزتف هموق
 .اقباس هيلإ ريشآ يذلا مهف نب كلام

 (م749/ه132۔م622/ 1 )مالسإلاردص يف نامع :ايناث

 ةيمالسإلا تاحوتفلا يف مهرودو نامع لهأ مالسإ (أ

 ميركلا لوسرلا ةوعد لصت نآ لبق نامع ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا تلصو

 نمريثكريشت ثيح !مالسإلا خ لوخدلا ىلإ اهيف امهوعدي اهيكلمل ةيمسرلا
 صيلخت ىلإ وعدت يتلا ةحمسلا ةوعدلا هذهب اوعمس نامع لهأ نأ ىلإ تاياورلا

 نودبعي مهريغك نامع لهأ ناكو .نمحرلا ةدابع ىلإ مانصألا ةدابع نم برعلا
 .ةريثك ءامسأ مانصألا هذهلو ءهللا ىلإ مهيبرقت _ مهرظن 2 يتلا مانصألا

 ةماطخ ونبو دزألا همظعت تناكو "رجاب وأ رجانأ منص نامع خ اهنم فورعملاو

 .منصلا اذه زكرم لئامس تناكو ءءيط نم تماصلا ونبو

 يئاطلا يدعسلا ةعيبس نب ةبوضغ نب نزام نأ ىلع تاياورلا تعمجأ دقو
 رداصملا اهيلإ تراشأ ةصق خ مالسإلا غ نامع لهأ نم اولخد نم لئاوأ نم
 ماع . همالسإ نلعأو .ةرونملا ةنيدملا ىلإ بهذ ثيح ليصفتب ةينامعلا
 اولخد نيذلا نمو ."لئامس ذ (رامضملا) هدجسم ماقأ هعوجر دنعو 0م628/ه6

 ىلإ يسرافلا نامزرملا هلسرأ يحاطلا يذوعلا ةشرب نب بعك مالسإلا
 . فانحألا نم بعك ناكو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم نيد ةفرعمل ؛زاجحلا

 نيا ؛76 :ص .ةوبنلا لئالد ،ميعن نبا :رظنا نيينامعلاو نزام مالسإ نع تامولعملا نم ديزمل "ا
 ؛نايح نبا ؛1344 :ص ،3ج ‘باعيتسالا ،ربلا دبع نبا ؛6 :ص ث5 ج ،ةباغلا دسأ ؤريثألا
 هشك كيوكزألا ؛!704 :ص .كج ةباصإلا ءرجح نبا ؛407:ص .3ج ‘تاقثلا باتك

 .326 ۔ 324 :ص .ةمغلا
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 نايعلا حير اتلا ت اسارد

 نيتغللاب ثيدحلا ديجي هن او ،ليجن ال او ةاروتلا ةسدقملا بتكلا ىلع علط ا دق

 ةيلعت نبي د امض مهنمو املسم نامع ىل ا عجرو هب نمآق ،ةيسر افل او ةيبرعل ١

 ‘ يحاطلا حربي نب دعسأ 1 ”ةءونش دزأ نم هنأ سايع نبا هنع لاق .ب يدزألا

 . ضيبأل ا نب يرهمو ي دزأل ا دابع نب ةملسمو

 هيلع هللا ىلص -هيلع لوسرلا ةوعد خيرات خ ةيخيراتلا تاياورلا تفلتخاو

 - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نأ .ماشه نبا ةريسريشتف "نامع لهأل ۔ ملسو
 .ء ارمأل او كولملا ىلإ هلسر ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا 2 ةيبيدحلا حلص دعب ثعب

 كلذ دكؤيو كربكتسملا نب ىدنلج انبا رفيجو دبع نامع اكلم مهنيب نمو
 2 اولخد نامع لهأ نم اددع نآ دعس نبا تاقبط و .نادلبلا حوتف 2 يرذالبلا

 ىرخ ا ةي اور دو ‘ مالسإل ١ مهملعي يمرضحل ١ نبيب ء العلا مهيلإ ثحعيق ب مالسإل ا

 نب ىدنلجلا ىلإ يراصنألا ديز ابأ لسرأ ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔لوسرلا نإ لوقت
 نكل ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا ربيخ حتف دعب مالسإل ا ىلإ هوعدي ربكتملا

 ثعب - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ رداصملا خ ةرتاوتملا تاياورلا نم

 .ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا 2 ةكم حتق دعب ير اصنألا ديز اب او صاعلا نب ورمع

 ىلإ ثعب - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ ىلإ رداصملا ريشت امك
 ني مساقلا دييع يبأل لاومألا باتك 2 تءاج ىلوألا ‘ لتاسر عبرأ نامع لهأ

 ةثلاثلا ناتلاسرلا امأ "باسنألا" هباتك 2 يبتوعلا اهدروأ ةيناثلاو 4 مالس

 يتلا ةلاسرلا لتاسرلا هذه نبب نمو .تاقبطلا 2 دعس نبا امهدروأ دقف ةعبارلاو

 ينبا رفيجو دبع نامع يكلم ىلإ _ ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا اههجو
 ،يراصن ألا ديز وبأو يمهسل ا صاعلا نب ورمع هيلإ هاثوعبم اهلمحو ىدنلجلا

 لداع قيقحت .ةباحصلا زييمت خ ةباصإلا .ينالقسعلا يلع نب دمحأ ظفاحلا رجح نبا 6"
 مقر 394:ص ‘0م1995:توريب ةيملعلا بتكلا راد \1ط 03ج نورخآو دوجوملا دمحأ

 .باحصألا ةفرعم خ باعيتسالا .هللادبع نب فسوي رمع وبأ ربلا دبع نبا ؛4196 ةمجرتلا
 .357 :ص 02002 :نامع ،مالعألا راد ،1ط
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 هدعب نمو (هك5 نرقلا) يبتوعلا اهدروأ يتلا يهو بعك نب يبأ اهبتاك ناكو

 دنع درو ام بسح ةلاسرلا صنو (م1418/ه821 _ م1355/_ه756) يدنشقلقلا

 ينبا دبعو رفيج ىلإ هللادبع نب دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب" :يبتوعلا
 ةياعدب امكوعدأ ينإف 0 دعب امأ .ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا ،ىدنلجلا

 ايح ناك نم رذنيل { ةفاك سانلا ىلإ هللا لوسر ينإف .املست املسأ مالسإلا
 نإو ،امكتيلو مالسإلاب امتررقأ نإ امكتإو .[نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو
 أطت يليخو ‘امكنع لئاز امككلم نإف مالسإلاب ارقت نأ امتيبأ
 .“"”امككلم ىلع يتوبن رهظتو ،امكتحاس

 صاعلا نب ورمع نم -ص - هللا لوسر ةلاسر ىدنلجلا نب دبع ملست

 بلط ةلاسرلا ىلع عالطالا دعبو ؛راحص نصح خ رفيج هيخأ ىلع اهلخدأو
 ةهج نم هيلإ وعدت يذلا اذه" نأل ؛رواشتلل ةلهم ورمع يباحصلا نم كلملا

 اسلجم كلملا دقع ثيح "كملعأو يركف ديعأ انأو سريغصب سيل رمأ كبحاص
 دكأ يذلا يذوعلا ةشرب نب بعك هرضحو ى دزألا ءاسؤر مض ضرفلا اذهل

 مجعلاو برعلا ىلع رهظيس هنأو -ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم ةوبن ىلع
 ىلإ باجأف" :ورمع لاق ،همالسإ نالعإب ورمع ىلع رفيج كلملا در ةلهملا دعبو

 ينيب ايلخو ۔ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلاب اقدصو اعيمج هوخاو وه مالسإلا
 مالسإلا ىلإ لوخدلل نامع لهأ اعدو "مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو
 نالعإو نيكلملا ةقفاوم نورظتني اوناكو 0كلذل اوئيهت دق اوناك نيذلاو
 هيلع هللا ىلص - لوسرلا ناكو ٠امهكلم خ ىدنلجلا انبا لظو ءامهمالسا
 .ةاكزلا يبجل ؛نامع ىلإ لامعلا نوثعبي نودشارلا ءافلخلا مث نمو -ملسو

 ىلع مهتطلس نوريدي ىدنلجلا ينب كولم لظو ،مهنيد لوصأ نامع لهآ ميلعتو
 .ةيعرلا

 .م1995 :ندنل ،ةدودحملا رشنلل ليمأ راد ،1ط .خيراتلا ي نامع .ةينامعلا مالعإلا ةرازو ) 1 ٠ - ٠ - ٠
 .119 - 115 :ص
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 ىنامعلا نير اتلا يق تاسارد

 هداعأ مث ،نامع لهأ مالسإب ۔ ص ۔لوسرلا ًاربخم زاجحلا ىلإ ورمع داعو
 ورمع داع لوسرلا ةافو دعبو ،نامع ىلإ ةيناث ةرم - ملسو هيلع هللا ىلص -

 دلاو ةرفص وبأو ىدنلجلا نب دبع مهتم ،نامع نايعأ نم الجر نوعبس هتبحصبو
 .بلهملا

 قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا نم ريدقتلاو مارتحالاب ينامعلا دفولا ىظح

 ةفيذح ةاكزلا يباج مهتبحصبو دفولا دوعي داك ام نكلو ةباحصلا رابكو

 مهنأ ابد لهأ ىلإ بسنو ،برعلا دالب ةدرلا ترهظو آلإ ،ينافلغلا نصحم نب
 نكل ؛مالسإلا نع اودترا ابد لهأ نأ يباجلا نظف 0ةاكزلا عفد اوضفر

 ضعب يبسي نأ نصحم نب ةفيذحب ادح يذلا سبللا كلذ رسف يملاسلا خيشلا

 كارع نب ةعيبس مهنم نامع نايعأ نأو ‘كلام نب طيقل مهسأر ىلعو ابد لهأ
 ىلإ اودفو دق ‘يديدحلا موثلك نب ثراحلاو يمامخلا دعس نب ىلعملاو يبليصلا

 رمع ةفيلخلا نإ مث .يبسلا اودفف هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع ةفيلخلا
 رقأو ،يفقتلا صاعلا يبأ نب نامثع نيرحبلاو نامع ةقدص ىلع لمعتسا

 ركب وبأ امهرقأ امك ،امهكلم ىلع ىدنلجلا ينبا دْبَعو َرفيج رمع ةفيلخلا
 بلاط يبأ نب يلع ةفالخ خ اتام ىتح امهكلم ىلع رفيجو دبع لظو ،قيدصلا

 يلع نأ رداصملا دروتو .ىدنلجلا نب دبع نب دابع امهفلخف ۔ ههجو هللا مرك _

 يلع هفتح يقل هنكل « يدزألا فوع نب ولحلا نامع تاقدص 57 بلاط يبآ نب

 يبأ نب يلع ىلع راث يذلا ةيجان نب دشار نب تيرخلا لتقمل اماقتنا ةيجان ينب دي

 سيق نب لقعم ةدايقب ةيركسع ةوق هتعبتف ،نامع ىلإ رف مث ، ةفوكلاب بلاط
 .يبوقعيلاو يربطلا نم ٌلُك ةياور ًدَح ىلع تيرخلا َلِتَمَم يحايرلا

 نب رمع ةفيلخلا فلك ثيح ؛ةيمالسإلا تاحوتفلا ذ نوينامعلا كراشو
 ةعقوتملا سرفلا تامجه دصي نأ يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع باطخلا

 ه دزألاو بسار ينبو ةيجان ينب نم مهلج ‘سراف فالآ ةتالت نامثع عم عمتجاف

 ةوق اودصو (ةيلاحلا مشق) ناواك نبا ةريزج قيرط نع رافلج نم اوربعو
 نيينامعلا ضعب عبات اهنمو ،ةكرمعملا خ هفتح يقل يذلا كرهش ةدايقب ةيسراف
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 نامعلاحخير الايم .7 اسارد

 يدزألا روس نب بعك مهيفو ،ةرصبلا اولزن ىتح يسرافلا لحاسلا ىلع مهريس

 ةريره وبآ ةرصبلا يلاو مهمضق ،هرقص يبأ نب بلهملاو باطخلا نب رمع يضاق

 هشيجل ةرصبلا ىلع ةريره وبأ ةفيلخ رماع نب هللادبع مهمض امك هشيج ىلإ

 .مهنم ددع اهيلإ رجاهو 0لزانم ةرصبلاب نيينامعلل طتخاو .م649/_ه29 ماع

 ؛تارجك ءهنات) دنهلا نم يبرغلا لحاسلا حتف نوينامعلا كراش امك

 نب ديزي اهحتف يتلا دالبلا نم اهريغو رهنلا ءارو امو سراق نادلبو ء(لبيدلاو

 .نيينامعلا نم هراصنأو يكتعلا ةرفص يبأ نب بلهملا

 :ةيضابإلا ةوعدلا روهظو ةيومألا ةلودلاب نامع ةقالع (ب

 يبآ نب يلع نب نسحلا لزانتت دعب ةقالخلاب نايفس يبأ نب ةيواعم عيوب

 ،ةيومآلا ةلودلا تماق كلذبو عه661/ه41 ةنس خ ةقالخلا نع بلاط

 مث 0( م684/_ه64 - م661/_ه41) ءافلخ ةثالث نايفس لآ ةرسأ نم اهمكحو

 ىتح هتيرذو هؤانبأ اهثراوتق مكحلا نب ناورم عيوب ثيح ناورم لآ نم اهالوت
 .م749/ه132 ماع تطقس

 ايداصتقاو ايسايس يتاذلا لالقتسالاب تعتمت نامع نأ ىلإ تاياورلا ريشت

 نامع خ رود يأ هئافلخو ةيواعمل نكي ملو ءةينايفسلا ةرسألا مكح

 تادجنلا جراوخلا ميعز يفنحلا رماع نب ةدجن لبق نم وزغل تضرعت اهنكلو
 تتغاب يقنحلا دوسألا نب ةيطع ةدايقب ةيركسع ةوق لسرأ يذلا ،نيرحبلا

 نيعو ،ةنيدملا ىلع تلوتساو ىدنلجلا نب دبع نب دابع نامع كلم تلتقف راحص

 انبا ديعسو ناميلس لغتساف .نيرحبلا ىلإ ةيطع داع مث ،اهيلع ايلاو مساقلا وبآ
 امهيبأ كلم داعو ،يلاولا اولتقو راحص اومجاهف ةيطع عوجر دبع نب دابع
 يلاو يفقثلا فسوي نب جاجحلا تالمح مودق ىتح نامع امكحت .ةيناث امهيلإ

 _ م685/_ه65)ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلل (م713/ه95 _ م694/_ه75)قارعلا

 .(م705/ه86
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 اعلا حير اتلا ت اسارد

 نب ىسوم ةدايقب اهلوأ ،تالمح ةدع نامع ىلع فسوي نب جاجحلا ريس

 ىرخأ ةلمح ريسف ؛نامع عاضخإ 2 تلشف هتلمح نكل ةملس نبا نانس

 ديعسو ناميلس ةميزه نم نكمت يذلا ينارهبلا نيصح نب ليفط ةدايقب

 ديعسو ناميلس عجرتساف تام يذلا هبيش نب بجاح هنع بانآو عجر هنكل
 نم رثكأ دوقي يذلا ينزملا ةوعش نبا مساقلا جاجحلا لسرأف ‘امهمكح

 ىلإ بيسلا نم) طاطح ئطاش ىلع ناميلس تاوق عم مداصتو سراف فلأ نيثالث

 لتقم دعب شيجلا عجارتف ؛نيسمخلا قوق هنقس نم قرغأق ء(ايلاح مرقلا
 مساقلا خأ ينزملا .ةوعش نب ةعاجم ةدايقب ىرخأ ةلمح جاجحلا ريسق ،مساقلا

 قرش ىلإ ارق نيذللا دبع نب دابع ينبا ديعسو ناميلس مكحب تحاطأ يتلا

 .اتب ةريزج خ ىدنلجلا ينب ةرامإ كلانه انوكو .ايقيرفإ

 ةرصبلا ةيالو عبتي اهريصم حبصأو ةيومألا ةلودلل نامع تعضخ كلذبو

 دبعو يديسلا ناسح نب ديعس :مهنم ةالولا نم ددع اهيلع ىلوتف ،قارمعلاب

 يبآ نب بلهملا نب دايزو ‘يعشاجملا ةربس نب رايخلاو ‘يبلكلا ميلس نب نمحرلا

 ةحلط يبأ نب هللادبع نب ورمع مث ،ينزملا دوعسم نب ديعسو ‘يكتعلا ةرفص

 دبع نب رمع ةفيلخلا ةافو دعب بلهملا نب دايزل ةيالولا نع لزانتت يذلا سيراصنألا
 مكح لاوز ىتح نامع رومأ ىلوتي دايز لظو .م719/ه101 ماع 2 زيزعلا

 سيل ةقيقحلاو .م749/ه132 ماع فصتنم ة سابعلا ينب ةلود روهظو ،نييومألا

 ضخقر نكلو ؛ةيمآ ينب ءافلخو نامع لهأ نيب ءادع نم حضوي ام كلانه

 ةيلوؤسملا هنولمحي ذإ يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةسايسل ىزعت نامعل مهترادإ

 لآ دجو ثيح ‘نامع لهأو نييومألا نيب ةيركسع ةهباجم نم ثدح اميق
 ىلص - هللا لوسر اهرقأ يتلا ةرادإلا كلت ،مهترادإ لالقتسال اديدهت ىدنلجلا

 .مهل نودشارلا ءافلخلا مث ۔ ملسو هيلع هللا
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 نامعلاحنير الاق ت اسارد

 :‘")ةيضابإلاروهظ
 نم يناثلا فصنلا لالخ ةيمالسإلا ةلودلا خ نيملسملا نيب ماسقنالا أدب

 يلع باختناو - هنع هللا يضر - هلتقم ىلإ ىدأ يذلا ،نافع نب نامثع ةفالخ

 .ماشلا دالب الإ راصمألا هتعاطاف ،هل ةفيلخ - هجو هللا مرك بلاط يبأ نب

 نم ناك يتلاو ‘ه37 ماع نيفص ةكرعم اهمهأ بورح ة نوملسملا لخدو
 ؛نايفس يبأ نب ةيواعم عم ىلوألا :بعش ثالث ىلإ نيملسملا ماسقنا اهجئاتن

 تقشنا يتلا ىرخألاو ،"يلع ةعيشب" اوفرعو بلاط يبأ نب يلعل ةديؤم ةيناثلاو

 .ميكحتلا مهضقرل ؛ناورهنلا ىلإ تحزنو ‘هشيج نع تجرخو ‘يلع نع

 مادطصا دعب مث ،ناورهنلا لهأب اوفرع مث ،ىلوألا ةمكحملاب ءالؤه اوقرعق

 اوفرع (ءارورح) ةكرعم خ مهعم _ هجو هللا مرك _ بلاط يبأ نب يلع

 يبأ ةدايقب ةرصبلا 2 مهمظعم رقتساو ‘نوضراعملا ءالؤه قرفت مث ،ةيرورحلاب
 نكل ،ناطح نب نارمعو 0(م681/ه61:ت) يميمتلا ةيدأ نب سادرم لالب

 ماع ةمركملا ةكم راصحو ةرونملا ةنيدملا ىلع ةيواعم نب ديزي ةفيلخلا موجه

 ك هتقالخ نلعأ يذلا ريبزلا نب هللادبع ةرصانمل نييرورحلا كرح م683/ه4

 .م681/ه61 ماع ءاليرك خ - هنع هللا يضر - نيسحلا لتقم دعب ةكم

 ضابإ نب هللا دبعو ،قرزألا نب عفان كاذنآ ةيرورحلا ءامعز نم ناكو

 تيبلا ةيامحل اوكرحت نيذلا يفنحلا رماع نب ةدجنو ،رافصلا نب هللا دبعو
 داعو ةبعكلا نع راصحلا عفرف تام ةيواعم نب ديزي نكلو ؛مارحلا

 هللاديبع بوره دعب ةيمأ ينب ىلع مايقلا اوررق ثيح ؛ةرصبلا ىلإ نويرورحلا
 .ةفوكلا نجس خ رافصلا نبا ناكو .قشمد ىلإ قارعلا يلاو هيبأ نب دايز نب

 _ 208 :ص قباسلا عجرملا ؛ ةينامعلا مالعإلا ةرازو :رظنا ةيضابإلا نع تامولعملا نم ديزمل (٢) 1
 :طقسم ،1ط .ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا .هللادبع نب كرابم سيدشارلا 9

 }1ط .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن .دمحم ضوع تافيلخ ؛154 - 145 :ص سم 2
 .م1982 :نامع
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 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 داع هنكل ،نيجراخلا عم نوكي نأ ىلع دجسملا ىلإ ضابإ نب هللادبع جرخو
 دقو . ةقرازألاب اوفرع نيذلا قرزألا نبا عابتأ الإ جرخي ملو ،هعم نمو هرقم ىلا
 _٥ فادهألاو ئدابملا فالتخال كلذو ؛قرزألا نباو ضابإ نبا نبب لدج ثدح

 .ةدعقلا مهامسو رفكلاب هءالمز قرزألا نبا مهتا اذهل ،ةيمأ ينب ةقالخ ةلأسم

 نباو قرزألا نبا نبب امئاق فالخلا دجو نجسلا نم رافصلا نبا جرخ امدنعو

 ؛ةدعقلا ةقرف نع جرخف ريصقتلاب رخآلا تعنو ،ولغلاب لوألا مهتاف عضاباإ

 . ةقرازألاب اوفرعو قرزألا نبا عم ةقرف :قرف عبرأ ىلإ نويرورحلا مسقنا كلذبو

 راقصلا نبا عم ةقرفو ‘تادجنلاب اوفرعو يفنحلا رماع نب ةدجن عم ةقرفو

 اولضق نيذلا ةيضابإلاب اوفرعف ضابإ نبا عم ةقرفو ؛ةيرفصلاب اوفرعف
 ناكو .سانلا ضارعتساو ةالاغم نود ةعيرشلا جهنم ىلع ريسلاو لادتعالا

 _ م639/_ه18) ينامعلا يدمحيلا ديز نب رباج يعباتلا اهمامإو ةيضابإلا سسؤم

 مهمامإ ناكو .ةرصبلا مهتوعدل ازكرم ةيضابإلا سسأف .(م6_/714

 رباج توم دعبو ‘ضابإ نب هللادبع يسايسلا مهدئاقو يدمحيلا ديز نب رباج
 نبا فلخو ،(م762/ه145 _ م665/ه45) ةميرك يبآ نب ملسم ةديبع وبآ هفلخ

 ةديبع يبآ توم دعب مث .يئاطلا دودوم نب بجاح دودوم وبأ ةدايقلا 2 ضابإ

 نامع ىلإ ةرصبلا نم ةيضابإلا زكرم لقن يذلا بيبح نيب عيبرلا هذيملت هفلخ
 .يرجهلا يناثلا نرقلا تاينيتس فصتنم ة

 رشن ريبك رود هل ناك ةرصبلا 2 ةيضابإلا ةوعدلا زكرم نإف اذهلو

 ءاملع جرخ دقو .ديز نب رباج مامإلا ركف ىلع ةظفاحملاو يضابإلا بهذملا
 نميلا ذ قحلا بلاط ةمامإ تناكو ."ملعلا ةلمحب" اوفرعو ميلاقألل مهلسرأ

 سنوت) ةّيقيرقإ و نامع 2 ةيضابإلا ةمامإلا كلذكو زكرملا نم عيجشتب
 .(رئازجلا يقرشو
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 يناعلا نير الاق تاس ارد

-1 

-0 

1 

 :لصفلا عجارمورداصم

 راد ،6 .ط .خيراتلا غ لماكلا .دمحم مركلا يبأ نب يلع ريثألا نبا

 .م1995:توريب رداص

 .قاغآلا قارتخا خ قاتشملا ةهزن باتك .هللادبع نب دمحم يسيردإلا

 .م1989:توريب بتكلا ملاع

 فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات .ديعس نب ناحرس ،يوكزألا
 ةرازو ،2.ط يسيقلا ديجملا دبع قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا

 .1986:طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 دبع رباج دمحم :حت .كلامملاو كلاسملا .دمحم نب ميهاربإ عيرخطصألا

 .م1961:ةرهاقلا ،ينيحلا لاعلا

 .ةيملعلا بتكلا راد .نادلبلا حوتف .رباج نب ىيحي نب دمحأ يرذالبلا

 م1983:توريب

 طوطخم) .كلاسملاو كلامملا .زيزعلا دبع نب هللادبع ديبع وبأ ،يركبلا

 .(ديدمب

 ةساردو قيقحت .كلاسملاو كلامملا باتك نم برعلا ةريزج .۔ے

 .م1977 :تيوكلا لسالسلا تاذ ،1.ط مينغلا فسوي هللادبع
 ١ .رحي نب ورمع ن امثع وب أ \ظح اجل ١ ر اد . نييبتل او ن اييل ١ عيمجلل ركفل ‘

 .م. 8 :توريب

 : دابأ رديح «{ ةينامثعلا فراعملا ةراد .ربحلا .دمحم رفعج ويأ ،بييح نبا

2 

 .م1 996 :توريب رداص راد .نادلبلا مجعم .توقاي ‘ يومحلا

 ثارتلا ءايحإ راد .نودلخ نبا خيرات .دمحم نب نمحرلا دبع ،نودلخ نبا

 .به د :توريي ب يبرعلا
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 نايعلا حير اتلا يق ت اسارد

 .ه1982/ه1402 :ضايرلا ،2.ط .تاقبطلا باتك .ةفيلخ طايخ نبا

 راوف بيجن ىفطصم همجارو هيشاوح عضو .طايخ نبا خيرات .
 .م 1995 :توريب ةيملعلا بتكلا راد ء 1 ط ءراوق يلثك تمكحو

 نوراه مالسلا دبع :حت .قاقتشالا .نسحلا نب دمحم ركب وبأ ، ديرد نبا

 .م 1958: ةرهاقل ١

 م1984:طقسم ،ج2 .نايعألا ةفحت .ديمح نب هللادبع ،يملاسلا

 راد ا 2.ط ئ ساره ليلخ دمحم :حت .لاومآلا .مساقلا ديبع وبآ ئ مالس نبا

 .م1 975: ةرهاقلا .ركفلا

 . (كولمل او ممأل ١ خير ات) يربطل ١ حير ات .ريرج نب دمحم رمقعج وب أ 4 يربطل ١

 .م1987 :توريب رشنلاو ةعابطلل نيدلا زع ةسسؤم

 .باحصألا ءامسأ 2 باعيتسالا .يبطرقلا فسوي رمح وبأ 71 ديح نبا

 ...2 :توريب .ركفلا راد ه 1.ط

 .ةيملعلا بتكلا راد ء 1 ط ‘نورخ آو راجنتلارهاط ةعمج قيقحت

 .م 1995: توريب

 لئابقب فيرعتلا 2 نامجلا دئالق .يلع نب دمحأ سايعلا وبأ ‘ يدنشننلقلا

 .م1963:ةرهاقلا ، ةثيدحلا بتكلا راد يرابنألا ميهاربإ :حت .نامزلا برع

 : قيقحت . بسنل ا ةرهمج . بتك اسلا ني دمحم نب م اشه ر ذنملا وي أ يبلكل ١

 ١1. :توريب 0 بتكلا ملاع ء 1 ط . نسح يجان

 ر اد .رهوجل ١ ند اعمو به ذلا حورم .. نبسحل ١ ني يلع نسحل ١ وي أ 4 ي دوعسم ١

 .م 13 :توريي 0 ةفرعملا

 .م1 981: توريب 0 لالهل ١ ةبتكمو راد .فارشألاو هيبنتلا .

 راد .ميلاقألا ةقرعم 2 ميساقتلا نسحأ باتك . دمحأ نب دمحم ( يسدقملا

 .م1987:توريب ‘ يبرعلا ثارتلا ءايحإ
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 ناعلاحنير اتلا يق ت اسارد
_ 

 ءةدودحملا رشنلل ليمأ راد 4 اط .خيراتلا 2_ نامع .ةينامعلا مالعإلا ةرازو -5

 م1995 :ندنل
 نبا ةريسس) يبنلا ةريس .يريمحل ١ كمملا ديع ني دمحم ويأ ‘ ماشه ني 6- ١

 .ت.ب ةيروهمجلا ةبتكم . )م اشه
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 ىلوألا ةمامإلا

(م751/ه134۔_م749/ه132)





 لوألا بابلا

 ىلوألا ةمامإلا

 (م751/ه134۔_م749/ه132)

 لوالا بابلا تايوتحم
 ىلوالا ةمامإلا مايق بابسأ :الوأ

 :ةيلخاد بابسأ .1

 يسايسرارقتسا .أ

 بهذملا لهأ ةوق .ب

 ءاملعلا دوجو .ج

 :ةيجراخ بابسأ .2

 ةيزكرملا ةموكحلا نع يفارفجلا دعبلا .أ

 ةرصبلا يف ةوعدلا لهأ عيجشت .ب

 : هتعيابمو يدنلجلا نب رفيج نب دوعسم نب ىدنلجلا تالهؤم :اين
 بسنلا
 ةيقلخلا تافصلا
 ةيقلخلا تافصلا
 ةيملع تالهؤم
 ةمامإلاب قحلا بلاط ةعيابمو هطاشن
 (ةماعلا .ةصاخلا) ةعيبلا

 ج
 ن
 د
 سن
 ج
 اه

 ٦٥

 مامإلا لامعأ مهأ :اثلاث
 (بتاورلا ضرف .نيدشرملاو ةداقلا نييعت .دنجلا ميظنت) ةيركسعلا .1
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 ناعلاحنير الاي ت اسارد

 (سوكملاو بئارضلاو ةاكزلاو لاملا تيب ميظنت) ةيداصتقالا .2
 (خلا...ةمذلا لهاب مهتقالعو لاجرلاو ءاسنلا تايكولس ميظنت) ةيعامتجالا .3
 (همع ءانبأ ةضراعمو .ةيقرشلا يف ةروث مايق) ةيسايسلا .4
 (خلا....ةبتكلا .نيفرشملا .ءاضقلا .ةالولا :ةرادإلا ميظنت) ةيرادإلا .5

 :ةمامإلا هذه ةياهن : اعبار

 يركشيلا زيزعلادبع نب نابيش ةلمح :ىلوالارافلج ةكرعم .1

 اهبابسأ .ا
 اهجناتن .ب

 يميمتلا ةميزخ نب مزاخ ةلمح :ةيناثلارافلج ةكرعم .2

 اهبابسأ .أ
 ثادحألا .ب

 اهجناتن .ت

36 



 اعلا حير اتلا يت تت اسارد

 ىلوألا ةمامإلا مايق بابسأ :الوأ

 :ةيلخاد بابسأ ۔1

 :يسايس رارقتسا - ا

 ةيجراخلاو ةيلخادلا نيتيحانلا نم نامع خ ةيسايسلا فورظلا تأيهت دقل

 قارعلا ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزي يلو امدنعف ةيضابألا ةمامإلا ةماقإل

 اهلهأ ىلإ انسحم اهيلع الماع لزي ملف نامع ىلع أدايز هاخأ لمعتسا ناسارخو
 رمع ةفيلخلا لمعتساو (ه99 _ ه96) كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا تام ىتح

 _ ه99) ةرصبلا ىلع يرازفلا ةاطرأ نب يدع (ه102 -ه99) زيزعلا دبع نب

 مث ،اهيف ةريسلا ءاسأف ينزاملا دوعسم نب ديعس نامع ىلع يدع ىلوف (ھ2

 يبآ نب هللادبع نب ورمع ةرشابم هلبق نم زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىلو

 نم ىنزاملا ديعس يلاولا نم نامع ءاهجو ىكتشا نأ دعب "ةيراصنألا ةحلط

 فقوم ةيضابألا ةوعدلا نم هللادبع نب ورمع فقوم ناكو .“ة)ههيف هتريس
 مهنم تاقدصلا يوتسي اهلهأ نيب امركم ناكو مهيف ةريسلا نسحأف ملاسملا
 ةافو دعب لزانتف ةيدزألا لئابقلل هل ةمواقم ال نأ كردأ هنأ رهظيو مهسفنأ ةبيطب

 مكح ىلوت يذلا ةرفص يبآ نب بلهملا نب دايزل زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا

 207:ص .طايخ نب ةفيلخ خيرات طايخ نبا 6"
 . يمالسإل ا رصعل ١ 2 ن امع خير ات نم ت احفص . ديمحل ١ ديع معنمل ١ ليح { ن اطلس 2

 81:ص .01991 :ةيردنكسإلا
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 نب ورمع لاق ثيح .‘"ه748/ه132 ماع ةيسابعلا ةفالخلا مايق ىتح نامع

 نب ورمع جرخو ."اهب كنأشف كموق دالب دالبلا هذه" :بلهملا نب دايزل هللادبع

 حافسلا سابعلا وبأ رهظ ىتح نامع خ بلهملا نب دايز ماقو نامع نم هللادبع
 هاخأ نيع (ه105 -ه101) كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا نأب يشاطبلا راشأ دقو

 يبسارلا رباج نب دمحم نيع ةملسم نآو ةرصبلا ىلع ايلاو كلملا دبع نب ةملسم
 ركذ امك رداصملا غ هدكؤي ام دجأ مل يأرلا اذه نكل ،نامع ىلع ايلاو

 دمحم نب ضيفلا اهالو (ه126 ۔ه125) ديزي نب ديلولا نأ هخيرات غ طايخ نبا

 ءافلخ نم دحأ ديزي نب ديلولا ةفيلخلا دعب نم دري ملو .)سهيب نب مدرك نب

 ة رمتسا بلهملا نب دايز نأ ودبي ام ىلعو ،نامع ىلع ادحأ اولو نأ ةيمأ ينب

 ىلإ باهذلا مدعب مهحصن نأ دعب هتوخإ عم هجورخ نآو نامع خ هتيالو
 ك ةماقإلل نقفاو هتاوخأ نأو نامع لابجب ءامتحالا مهتعاطتسابو ،ليبادنق

 ينب مجن لفأ ىتح هتيالو ذ دايز ىقبو .نهنع يومألا ةفيلخلا افع ىتح نامع
 سابعلا يبأ ةعيابمب كلذو ةيمالسإلا ةلودلا ءافلخ سابعلا ونب حبصأو ةيمأ

 عيوب يذلا بلطملا دبع نب سابعلا نب هللادبع نب يلع نب دمحم نب هللادبع
 ريسلا ركذتو .حافسلاب بقلو ه132 لوألا عيبر 13 ةعمجلا ةليل ةفوكلاب

 يلع نب دمحم نب هللادبع رفعج ابأ هاخأ ىلو سابعلا ابأ ةفيلخلا نأ ةينامعلا
 نامع ىلع رفعج وبأ لمعتساف ،ةريزجلا قرش نادلبو قارعلا ىلع ايلاو روصنملا
 همأل يئانهلا ملسأ نب ةبقع وخأ وهو يئانهلا ورمع نب سيق نب دابع نب حانج

 ناكو حانج دجسم وه راحصب فورعم دجسم هلو اهيلع الماع نامع ىلإ مدقف
 :ينامعلا يدزألا بلهملا نب ديزي نب نايفس نب ةيواعم ةرصبلا يلاو نم زاعيإب

 . . . ۔ 1
 2 ليب ١ دنقي هترس أو هتوخ أ ضعي عم لتق بلهمل نب د ايز ن أ هيب امع ريفل ا ت اي اورل عمجب 7

 ه102 ماع

 239 :ص .طايخ نب ةفيلخ خيرات .طايخ نبا ث

 853 :ص 2ج ء ةمغلا قشك ‘ يوكنزألا (3)
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 ناملا حنير اتلايق ت اسارد

 دمحم يلاولا نهادف ،هنع الدب حانج نب دمحم هنبا ىلوو هلزع روصنملا نكلو
 ٠‘‘ههوعسم نب ىدنلجلل ةمامإلا اودقعف مهل نامع ةيالو تراص ىتح نيينامعلا

 ىتح مهناعأو ةيضابألا رهاج يذلا وهو " حانج يلاولا نع يبتوعلا ةمالعلا لاقو

 اذهل حانج رايتخا ببس نع يبتوعلا فيضيو ."نامعب ةيضابألل ةيالولا تراص
 نم مهنأل نامع ةيالو يلوتل ةءانه ينبل روصنملا رايتخا نإ " :لاقف بصنملا
 .“ "ةدع ءاسؤر ناسارخو نامعو ةرصبلاب مهنم دزألا سأرو دزألا فارشأ

 ةنس تومرضح خي تماق ىلوألا ةيضابألا ةلودلا نأ ركذلاب ريدجلاو
 تلوتسا ةلمح فوع نب راتخملا ةزمح وبأ داق اهدعبو نميلا ىلإ تدتماو ه9

 نم ةيومآ ةلمح هيلإ تهجوت نأ دعب ه130 ةنس ةكم خ لتق دقو زاجحلا ىلع
 دعبو .ه130 ةنس خ نميلا غ ةيضابأ ةمامإ لوأ ىلع ءاضقلا تعاطتسا ماشلا

 قيرط نع قرشملا هاجتاب نوينامعلا بحسنا نميلاب قحلا بلاط ةمامإ رايهنا

 يلوعملا ينادنلجلا رفيج نب دوعسم نب ىدنلجلا مهسأر ىلعو نامع ىلإ رافظ
 يدنكلا ىيحي نب هللادبع ةعيب 2 اوكرتشا ثيح يناسرخلا ةيطع نب لالهو
 .(قحلا بلاط)

 ةلودلا ةرطيس نع تلقتسا نامع نآ ضرعلا لالخ نم حضتي ام نإف هيلعو

 مهل نوكت نأ نود نييومألا ةنازخ ىلإ جارخلا عفدت تناك امبرو ،ةيومألا

 يسايس رارقتسا نم نامع باص ام نإف اذهبو ةيسايس الو ةيرادإ ةرطيس
 يرادإلاو يسايسلا غارفلا اوؤلمي نأ ىلع نيينامعلا دعاس يعامتجاو ينمأو

 .نامعب اولقتسيو

 . يوكزألا ؛55 :ص «( 5ج .لماكلا ريثألا نبا ؛461 :ص ( 7ج . يربطل ١ خيرات ‘ يربطل 1) ١

 853:ص ‘ 2ج ةمغلا فشك

 ا م1 984 :طقسم ا ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو > 2ج .باسنألا . ١ نب ةمل ‘ يبتوملا )2(

 222:ص

 222:ص ء هسفن 3
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 ناعلاحخير اتلا يق تاسارد

 :بهذملا لهأ ةوق - ب
 ةيضابألا ةوعدلاف .ةيلبقلا ةطبارلا ببسب ةيضابألا ةوعدلل دحأ ضرعتي مل

 ةعساو ةكرح نمزلا رورمب تحبصأو ةصاخ ةروصب ةيدزألا لئابقلا اهتنضتحا

 هفلكي دق لاو يأ لبق نم اهل ضرمعتلاف دزألا ءاهجو نم اهديؤي نم اهل قاطنلا

 نميلا لئابق نم هتريشعو هلهأب مدطصي هلعجيو سالوأ نامع ىلع هتيالو دقف
 نيعو نامع ةيالو "هبلهملا نب دايز لزتعا ةيسابعلا ةفالخلا تءاج اّملف ء ايناث

 نم ةيصوت اهلعلو نامع ىلع يئانهلا سيق نب ةدابع نب حانج حافسلا سابعلا وبأ
 رهاج دق ةدابع ناكو .كاذنآ بلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس ةرصبلا يلاو

 سابعلا وبأ نيع مث نامعب ةيضابألل ةيالولا تراص ىتح مهناعأو ةيضابألا
 مث ةيسابعلا ةلودلل ليملا ميدع هيبأك ناك يذلا حانج نب دمحم هنبا هناكم

 نب دمحم كلذ كردأ دقو نامعب ةيسايس ةكرح ىوقأ تحبصأ ةيضابألا نأ

 ةماقإل ليبسلا دهمو مهيلإ لام لب مهدض ءارجإ يأ ذختي ملف ةدابع نب حانج
 % يوكزألا ديعس نب ناحرس ركذيو ه132 ةنس خ نامعب ةيضابأ ةمامإ
 نهادف حانج نب دمحم نامع ىلع ىلو روصنملا نأ "ةمغلا فشكأ هباتك
 ناك دوعسم نب ىدنلجلل ةمامإلا اودقعف مهل نامع ةيالو تراص ىتح ةيضابألا
 .بهذملا ةوقل اببس

 :ءاملعلا دوجو ت

 اودغ ءاملعب يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ نامع تيظح
 اوملعت نيذلا حأ ةرصبلاب ةوعدلا لهأ ءاملع دي ىلع اوملعت نيذلا ءاوس ملع ةرانم

1 . 
 نب كلملا دبع نب ديزي يومألا ةفيلخلا دي ىلع ةبلاهملا ةبكن ىلإ رداصملا ضعب تراشأ .

 رداصملا تعمجأ امنيب ءليبادنتقب ةبكنلا هذه 2 لتق بلهملا نب دايز نأ تركذو ءناورم

 يتب روهظ ىتح يأ ه2 ماع ىتحو _ه2 ماع ذنم نامع ىلع ايلاو لظ دايز نأ ةينامعلا

 ساب .سابعلا

 20 :ص .ةمغلا فشك .ديعس نب ناحرس ب يوكزاأل أ 2
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 اعلا نير اتلا يق ت اسارد

 اوناك نيذلا ءاملعلا ءالؤه نم ركذنو ملعلا ةلمحب اوفرع نيذلا ءالؤه دي ىلع

 :مهؤ امسأ ةيلاتلا دوعسم نب يدنلجلا مامإلا دهع 2

 .ىدنلجلا مامإلل ةاكزلا ىبجي ناكو ،‘"ةرصبلا

 .( عيبرلا نع ملعلا ةلمح نم) يناوزنلا يماسلا رذنملا نبريشب (2

 ينالعجلا يمايرلا بهو نب راسو نب كلملا دبع نب رينلا (3

 ةرصبلا

 مامإلل ةاكزلا يباج ناك .ينامعلا / يناسرخلا ةيطع نب بيبش (5

 ةنس ةرهاظلا ةقطنم 2 هتامم ىتح ةنهملا هذه ة لظو ‘ىدنلجلا

 .بستحملا مامإلاب فرع دقو ،يربع ةيالوب يبغلا ةنيدم 2 نفدو ‘ 5

 بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم ليقو ةبض ينب نم يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم ةمالعلا وه "
 نم ديزمل) ه181 ماع 2 وت نامع ىلإ ةرصبلا نم بيبح نب عيبرلا نع ملعلا ةلمح دحأ

 فاحتإ .دومح نب فيس ‘يشاطبلا :رظنا رباج يبأ نب ىسوم ةمالعلا نع تامولعملا
 223 ۔ 222:ص :1 ج .نايعألا

 ةماس ينب نم عفان ينب نم وهو دايز ينب دج يرقعلا يوزنلا رذنملا نبريشب رذنملا وبأ ةمالعلا
 دعيو ةعبرألا ملعلا ةلمح نم وهو ةرصبلا خ بيبح نب عييرلا ذيملت ناك ،بلاغ نب يؤل نب
 نب هللادبع نب دمحم ةمامإ نمز خ ه178 ةنس خ وتو هنامز ذ نامع ءاملع رابك دحأ
 عجرملا يشاطبلا :رظنا ريشب خيشلا نع تامولعملا نم ديزمل ‘(اه179 ۔ه177) نافع يبأ

 .221 - 220 :ص ء1ج .قباسلا

 عيبرلا نع ملعلا ةلمح نمو ينالعجلا يمايرلا راسو نب كلملادبع نب رينلا نب رينملا ةمالعلا وه :

 ٥ يئانهلا ماحمح نب فيهألا عم لتق هنأ ريشأ ثيح هتيصخش تبراضت نكل ،بيبح نب
 وه لوألا رينملا نأ ودبيو تاونس رشعو ةئام نبا وهو ه0 ماع 2 (بيسلا) امد ةكرعم

 (_ه208 _ه192) يحجنفلا هللادبع نب ناسغ مامإلا ىلإ رينملا اهبتك يتلا ةريسلا بحاص

 نبريشب هنارقأ نمو يكزإب بئاغلا ةالص بيبح نب عيبرلا مامإلا ىلع ىلص يذلا وهو
 نع تامولعملا نم ديزمل ه181 ماع 2 ىفوتملا رباج يبأ نب ىسومو ه178 ماع ىفوتملا رذنملا

 231 ۔225 :ص ٨1 ج .قباسلا عجرملا عيشاطبلا :رظنا رينملا
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 يناعلاحخير اتلايق ت اسارد

 آ 1)

 رافلج ةكرعم خ مامإلا عم لتق ناسرخ نم .يناسرخلا ةيطع نب لاله (6
 .ه134 ماع خ ةيناثلا

 ىلإ ملعلا بلط خ رجاهو ،نيرحبلا نم وه :ينارحبلا دايز نب فلخ (7
 نث ،(ه145 :ت) ةميرك يبأ نب مليم ةديبع يبأ دي ىلع ملعتو ةرصبلا

 نب ىدنلجلا مامإلا يدناسم نم ناكو ،اهب شاعو نامع ىلإ جرخ
 | .“_})ىنادنجلا دوعسم

 نب لاله عم نامع ىلإ رجاه مث قارعلا نم هنأ ركذي :حيجن نب ىيحي (8
 تاقدصلا عمجي ناكو ،ىدنلجلا مامإلا نمز 2 يناسرخلا ةيطع

 ف لتقو .نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهعيزوتل ةرصبلا ة تاعربتلاو
 .ه134 ماع يركشيلا زيزعلادبع نب نابيش عم ىلوألا رافلج ةكرعم

 ايسب ةيرق ىلإ بسنيو 6ريغصلا ةديبع يبأب فورعملا مساقلا نب هللادبع (9
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل اذيملت خيشلا ناكو ءالهب ةيالوب

 بهذ ارجات هللادبع خيشلا ناكو يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإللو
 وأ اجاح ةمركملا ةكم ىلع ددرتي ناكو هتراجت لجأل نيصلا ىلا
 .“_أارجات وأ ارمتعم

 .ريشب نب رفعج (10
 .سلفم نب مامه (11

 .ىدنلجلا ةلود تماق ءاملعلا ءالؤه دي ىلعو

 ء 1ط .ىميمتلا ةميرك ييأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا .هلل ادبع نب كرابم 4 يدشارل

 228 ۔ 227 :ص 0م1993:طقسم

 .2517 ۔ 6 :ص ( قباسلا عجرملا يدشارلا )2(
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 يناعلا حير اتلا ت اسارد

 :ةيجراخ بابسا ۔2

 :ةيزكرملا ةموكحلا نع يفارغجلا دعبلا - أ

 جيلخلا لخدم ىلع فرشتو ةيبرعلا ةريزجلل يقرشلا بونجلا ك نامع عقت

 ةكرحك ةضراعملا ةيسايسلا تاكرحلاو ةيومألا ةلودلا نيب عارصلا ةجيتنو

 ةيسابعلا ةضراعملا ةكرحو ةيومألا ةلودلا ىوق تكيهنأ يتلا ةيجراخلا ةضراعملا

 ةرتفلا هذه تزيمت ه132 ماع ة ةيومآلا ةلودلا ىلع يضقت نأ تعاطتسا يتلا

 اذه نطاوم نع ةجراخلا قطانملاب متهت ةيوق ةيزكرم ةطلس دوجو مدعب
 دالب لمش يذلا عارصلا ناديم نع ىأنمب نامع تلعج تافالخلا كلتو ،عارصلا

 نييسايسلل حمست ال فورظلا هذه لثم نأ ةصاخ ،ماشلا دالبو قارعلاو ناسارخ

 اولواح نيينامعلا نإف اذهل .ةيزكرملا ةطلسلا نع ةديعبلا ميلاقألاب ريكفتلا

 لالقتسا ة ةيسايس تاوطخ اوطخيو عضولا اذه مامأ مهسفنأ اوفيكي نأ

 ةمامإ باختنا عجش مهعم ةالولا نواعت يلاتلابو الوأ ةيومألا ةرطيسلا نع مهدالب

 .مهل

 :ةرصبلا يف ةوعدلا لهأ عيجشت _ ب

 - ةيضابأ ةمامإ ةماقإ ىلع نيينامعلا ةرصبلا ي ةيضابألا ءاملع عجش

 نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا ةرتفلا كلت 2 ةرصبلا ءاملع رهشأ نم ناكو نامع

 دعبتسن الو مهريغو بيبح نب عيبرلا مامإلاو ،بجاح دودوم وبآو ةميرك يب ا
 نيذلا نيينامعلا نم ملعلا ةلمح نع الضف ةيلاملا تادعاسملاب مهودم مهنأ

 .نامع ىلإ اوتأ مث ةرصبلاب ةوعدلا زكرم ة نوسردي
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 ناملا نير الايم ت اسارد

 هتالهؤمو ىدنلجلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا بسن :أيناث
٠٩٥ 

 ؛بسنلا۔1

 نب دوعسم نب ربكتسملا نب ىدنلجلا نب رفيج نب دوعسم نب ىدنلجلا وه
 كلام ةرسأ دعب اومكح _ نامع كولم سمش نب ةلوعم نب زع دبع نب رارحلا

 نامع اكلم قنتعا دقو .مالسإلا روهظ ىتح ةرسألا هذه تمكحو ۔ مهق نب

 لوسرلا امهاعد امنيح ،مالسإلا ربكتسملا نب ىدنلجلا انبا رقيجو دبع

 امهدعب نم نامع لهأ ملسا مث كلذ ىلإ _ ملسو هيلع هللا ىلص - ميركلا
 رفيجو دبع ۔ ملسو هيلع هللا ىلص - ميركلا لوسرلا رقأو امهبلطل ةباجتسا

 يتلاو امهيلإ _ ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةلاسر بسح امهكلم
 نب ورمع - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ثوعبم نم ناكلملا اهملتسا
 .يمهسلا صاعلا

 :مامإلا ةفص يف ةماعلا طورشلا

 ( ه6 نرقلا ءاملع نم) يدنكلا هللادبع نب دمحأ ةمالعلا ددح دقن

 نوكي نأ مامإلا ىلع بجي" :لاقف 4 مامإلا 2 رفاوتت نأ بجي يتلا طورشلا

 رهسلاو ،سانلا نيب ةلادعلا رشن ىلع ًارداق ٧ افيرش ءًاعاجش اميكح ىًالداع

 ةينيدلا عئارشلا بسح ماتلا لدعلاب مهمكحي نأو "مهحلاصمو مهقوقح ىلع

 الو ًادوسح نوكي نأ مامإلل يغبني الو . ب ًايخس ىأاميلح ىَّيقت ٨ هيزن نوكي ن أو

 ًاركام نوكي ال نأ بجيو ًارادغ الو ًارذيم الو ،ًالوجع الو اليخب الو ادوقح

 هسفن لزعي نآ مامإلل زوجي ال امك , مصأ وأ مكبأ الو ىمعأ الو ادعقم الو

 65 .63 .29 :ص ،10ج .فنصملا .هللادبع نب دمحأ يدنكلا ")
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 يناملاحنير اتلا ت اسارد

 اهمامإ علخت نأ ةيعرلل نأ زوجي ال امك ىروشلا لهأو عرشلا هرقي ثدح نودب

 نإو هوداعأ هبنذ نع بات نإف باتتسي نأ ةلاحلا هذه 2 مهيلعو "يدح نودب
 هتمامإ ىلإ عجر بات نإف " يدنكلا دمحأ خيشلا لوقي هوعلخ هتيصعم ىلع رصأ

 ضذخقر نإف هلزع نيملسملل ناك كلذ هتدح نم بتي ملو رصآ نإو .مهعم هتيالوو
 .هداهجو همد مهل لح ،لازتعالاو ةبوتلا

 : ةيقلثل اتافصلا۔2

 مامإلا ناكو مامإلا خ رفوتت نأ بجي يتلا تافصلا ىلإ انرشأ دقل

 ك رينلا نبرينملا هفصو دقو ،هب لمعيو قحلا رهظي ايضرم الداع ىدنلجلا

 عراوب نم هعم نمو :ًالئاق (ه208 - ه192) هللادبع نب ناسغ مامإلل هتريس

 داصتقالاو قدصلاو ناسحإلاو لدعلاو فورعملا نم هب اوقرع امب موق لك

 .ليمجلا نسحلاب تمسلاو ةدابعلاو جرحتلاو دهزلاو عرولاو ةفرعملاو ةريصبلاو

 نم اهولحتسي ملو اهعضاوم ريغ 2 اهوعضي ملو اهقح ريغب ةقدصلا اوذخأي مل

 ميرح نع ةحفاكملاو ةيافكلاو ةيامحلاو ضرألا ة ناخثإلا ريغ ىلع سانلا
 ظفحو هللا نيد خ مهينعت يتلا رومألا ماكحإ دعب اهقحب اهوذخأ لب :نيملسملا

 .نآرقلا مكحب اهلهأ ىلع اهومسقو اهعضاوم ذ اهوعضو مث ةيعرلا
 لقعو بلو ةنيكسو راقوو ددوتو ةدؤتو ملح لهأ اوناك مهنأ" :الئاق فاضأو

 ةرهاظ ةحيصنو ةلصو جرحتو عروو ةدابعو عشختو ءافوو قدصو ةمحرمو ربو

 - نولخدي الو قوقحلا سانلا نم نوطاعتي الو ءوسلا عماطمب نوعمطي ال ةلوبقم

 بلط ىلع نودشرتسي الو قوقحلا جارختسا ىلع نولعجي الو سانلا تاموصخ

 229 :ص 010ج "قباسلا ردصملا ،يدنكلا "

 215:ص .10ج .قباسلاردصملا ،يدنكلا
 .تاباوجلاو ريسلا .هللادبع نب ناسغ مامإلا ىلإ رينملا ةريس .يمايرلا رينلا نب رينملا ،ينالعجلا 3

 237:ص .1ج
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 ياعلاحخير اتلا يق تاس ارد

 باتغي الو ةعبشلا ىلع قزرلا غ نولضفتسي الو ةيعرلا رمأ نم مهينعت يتلا جئاوحلا

 ربادتلا الو عطاقتلا الو دسحلا الو يفبلا الو ةبيغلا مهنأش نم سيل اضعب مهضعب

 نب ىدنلجلا قالخأ ىلع ليلدريخ اذهو "ةبيرلا لهأ قالخأ نم ءيش الو ةضغبلا الو

 ةوقل ببسلا وه ناكو نامعب لدعلا ةمئأ لوأ " هنأب قيزر نبا هفصوو .دوعسم
 .“"”هلل اعضاوتم ايقت الداع الضاف ناكو ،يضابألا بهذملا

 :ةيقلخلا تافصلا۔3

 الو مص ا نكي ملو ‘ حراوجل او ساوحل ا ميلس ىفاعم ىدنلجل ا مامإلا ناك

 ءاضع ل ١ ميلس هنأامك . مالكل ١ نسحي احيصخ ن اك دقذف . ىمع أ الو مكب أ

 .هيف اهنودعي ةهاع اذ الو جرعأ الو عوطقمب سيل

 :ةيملع تالهؤم ۔4

 ناكو داهتجالا ةلحرم ىلإ لصي مل هنكلو 4 ًاهيقف هنيد رومأب املاع ناك
 قح خ ىضاقتي الو مئال ةمول قحلا ة هذخأت الو ىوقتلاو عرولاو نيدلا لهآ نم
 ام بسح وأ مامإلا ةسايس مهأ نم ىروشلا أدبم ذختي نأ ىلع .هللا قوقح نم

 اذإ صضرق مامإلا ىلع ىروشلا " :يدنكلا دمحأ خيشلا لوقي دقعلا هيلع صني

 .افيعض مأ ناك املاع رفك اهكرت

 :ةمامإلاب قحلا بلاط ةعيابمو هطاشن ۔ 5

 ل إ بهذ نمم ناك ثيح ةيضابألا ةوعدلا .ازراب اب ارود ى ىدنلجلا بعل

 .ةيض ابألا ةوعدلا لاجم 2 روهشم طاشن هل ناك كلذيو .ه9

 222 ۔221:ص .نيبملا حتفلا .دمحم نب ديمح ،قيزر نبا 6"
 81 :ص ب 10ج .فنصملا .هللادبع ن نب دمحأ .يدنكلا 2
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 ناملا حير اتلا ت اسارد

 :هتعيابم ۔6

 امامإ ىدنلجلا رفيج نب دوعسم نب ىدنلجلا رايتخا مت ساسألا اذه ىلعو
 : نيتقيرطب تمت دقو ‘ ةعيرشل ا هيلع صصختت ام بسح هي اختنا من دقو ن امعل

 :ةصاخ ةعيب أ

 لهأ) نم رافنأ ةتس لقألا ىلع رضحي ثيح ادج قيض ىوتسم ىلع متتو
 .ةروشملاو ي رلا لهأو ءاملعلا مهس ار ىلعو (دقعلاو لحلا

 :ةماعلا ةعيبلا - ب

 ةرامالا تيب ے وأ دجسملا 2 ةداعو مامإلا ةعيابمب سانلا ةماع موقي ثيح

 هباحصأ مامأ ةملك مامإلا يقلي مث نمو ،ديلاب ةحفاصملا قيرط نع متتو .

 لوقيو .هترصنب نيعي ايبملا بل اطيو هيلع ينثيق ءاملعلا دحأ موقي مت هر اصن أو

 نب ىدنلجلا ماق " ةعيبلا كلت ذ يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا وب أ ةمالعلا

 ىلعو ‘ مالسإل ا ءادعأ هعم ةده اجمل او هتيالوو هتم امإ ىلع اوعمج او ن امعب دوعسم

 نم امأ ."» نامعب ةوعدلاو قحلا اورهظأو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 :"فنصملا" هباتك غ يدنكلا هللادبع نب دمحأ ةمالعلا لوقيف اهتعرش ثيح

 لوقيو .‘}‘ةضيرف تناك دقعلا تبث اذإف ء دقعلا تبثي نأ لبق ةتس ةمامإلا نإ"
 ء اج ء اوس ‘ نيملسمل ١ م امإ " هدع اط موزلو م امإل ١ نع رمعم نب يلع خيشل ١

 اذإو .قسف هنع جورخلاو هتعاط بجت الداع ناك اذإ ،هريغ وأ ىروشلا ةقيرطب
 ."هنع جورخل ازاجو ةيصعم 2 عاطُي الو همكح تحت ءاقيلا زاج ثر اج

 ه عقاولا ثدحلا خ لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا .دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،يويسبلا "
 87:ص .2 ح .تاياوجلاو ريسلا .نامعي

_ 2 
 27:ص 10ج .فنصملا . هللادبع نب دمحأ يدنكلا )2

3 
 197 :ص .2ج .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابألا .ىيحي نب يلع .رمعم ""
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 ناعلاخنير اتلا يف تاسارد

 يدنلجلا مامإلا لامعأ مهأ :ثلاث

 :( بتاورلا ضرف .نيدشرملاو ةداقلا نبيعت .دنجلا ميظنت ) ةيركسعلا لامعالا 1

 ىلإ شيجلا مسق ثيح (ةارشلا)شيجلاو دنجلا ميظنتب ىدنلجلا ماق

 ةجاحلا بسح اهنم لك ددع فلتخي تاعومجم لكش ىلع قرفو بئاتك

 ،يدنج ةئامعبرأ ىلإ نيتئام نيب ام حوارتت تناك ام ابلاغو ،عقوملا بسحو اهيلا

 مزحلاو هقفلاو ةفرعملاو ملعلا لهأ نم ادئاق ةقرف وأ ةبيتك لك ىلع نيعو
 .ةربخلاو ةوقلاو ةعاجشلاب زيمتي دئاقلا اذه ناكو

 مهبدؤيو ةالصلاو نيدلا مهملعي اينيد ادشرم دونج ةرشع لك ىلع نيعو
 نم ميظنتلا اذه مادختسا نامعل قبسي مل هنأ ركذلاب ريدجلاو ۔ فورعملا ىلع

 ةعبس هرادقم ايرهش أبتار دونجلا ءالؤهل لعج ىدنلجلا مامإلا نأ امك ،لبق
 تافورصملا نع ةدئازلا بتاورلا 2 دونجلاو مامإلا نيب ةلكشم تثدحو .مهارد

 مآ اهنزتخي له ردي ملف -نيمهرد وأ مهرد - هلام هيلع داز ضعبلا نأ ثيح

 ىلإ اولسرأف قدصتلا وأ اهب ظافتحالاب مهل حمسي مل هنكلو اذام مأ اهب قدصتي

 .قدصتلا وأ اهب ظافتحالاب مهل اوحمسق ةرصبلاب ةوعدلا زكرم

 .روهملا ءالغ ةلكشم يهو ىرخأ ةلكشم اضيأ دونجلا ءالؤه تهجاو دقو
 = ءاج امك ةيلاملا مهتاردق فعضل جاوزلا مهنم ريثكلا ىلع لاحتسا يلاتلابو

 شيجلاو مامإللا نيب فالخ ثدح دق هنأ ىرخأ ةياور 2 ءاجو .تاياورلا ضعب

 ةك بهذملا ءاملع ىلإ اولسرأف جاوزلا نع ۔ ةارشلا مهرابتعاب ۔ دونجلا عنم ببسب

 نإ جاوزلاب مهل اوحمس مهنأ مهباوج ناكف ،فالخلا كلذ خ مهنوتفتسي ةرصبلا

 تاملسملا ءاسنلا ىلع هسفن مهنم ريقفلا ضرعيف ربصلا ىلع اوردقي مل
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 اعلا خيراتلا ين تاسارد

 نيد هيلع اهل ىقبي الو اهايإ اهزجني مهارد ةرشعب ةملسملا هتلبق نإف تاحلاصلا

 ءافو ىلع ردقي مل نإو هل ريخ وهف ءاسنلا ىلع ربص نإو ،جوزتيلف ةرشعلا دعب

 موقلا ضرع اّملف انيد سانلا نم دحأل الو ةأرمال هسفن ىلع لمحي الف اهقح

 ام ىلع موقلا ربصف ليلقلا الإ نهنم لبقي مل طرشلا كلذب ءاسنلا ىلع مهسفنأ

 ولو مهرمأ اوعبتاو لضفلا لهأ ىدهب اودتقاو ةحيصنلا اولبقو هل اووقي مل

 .اعساو مهل ناك ام كلذ نم مهيلع اوهركو هنع مهومهن ام ىلإ مهوفلاخ

 :( بئارضلاو ةاكزلاو لاملا تيب ميظنت ) ةيداصتتالا لامعالا ۔2

 ةاكزلاو (لاملا تيب) ةلودلا ةنيزخو تاكلتمملا ىدنلجلا مامإلا مظن

 راجيإ نعو ةعابملا ةعاضبلا نع ةبسن ذخأ هنأ كلذ ىلع لاثم .بئارضلاو
 تناك ثيح لاملا تيب ميظنتب ىدنلجلا مامإلا ماق دقو .ايونس لحمك ناكملا
 بتاور فرصو تاقرطلا نيسحت خو ةعارزلاو جالفألا حيلصت خ هلاومأ مدختست

 يتلا ةيداصتقالا دراوملل ةبسنلابو .ةالولاو ةاضقلا نم ةلودلا يفظومو دونجلا
 ةراجتلاب ةربخو سارم لهأ نيينامعلا نأ فورعملا نمق ةلودلا هذه اهيلع تدمتعا

 يبرعلا رحبلا ىلع ةيراجتلا تالصاوملا قرط ىلع يراجتلا مهدالب عقوم مكحب

 نأ امك نامع نم قرشلا ىلإ عقي يذلا يبرعلا جيلخلا لخدمو بونجلا ةهج نم

 ضعب 2 عيبانيلاو نويعلا رثكت ثيح ةيعارزلا اهتالصاح ةدوجب ترهتشا نامع
 ةرثانتملا تاحاولاو ةيعارزلا لوهسلا يقست يتلا جالقألا يلاتلاب ةنوكم اهلابج

 ةرصبلا 2 ةوعدلا زكرم نم نامع ىلإ درت تناك يتلا تادعاسملا ىلإ ةفاضإ

 كلت ذ عونتم لخد ردصم نامعل رفاوت يلاتلاب .اهيف ةئشانلا ةمامإلا دانسإل

 .ةرتفلا

 :( ةمذلا لهاب مهتقالعو ءاسنلاو لاجرلا تايكولس ميظنت ) ةيعامتجالا لامعالا ۔3

 سابللا ةينامعلا ةأرملا ىلع ضرف ثيح ينامعلا عمتجملا مامإلا مظن

 هجولا راهظإب ةآرملل تحمس يتل او ةيمالسإلا ةعيرشلا هب ترمأ يذل ١ يعرشلا
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 بيبالجلا ءاندإ " رمأ ىدنلجلا مامإلا نأ ددصلا اذه رينملا لوقي ،نبفكلاو

 ىهن امك .""”ءاسنلا نم يصاونلا رتسو ناقذألا قوف رمخلا عفرو ءاسنلا ىلع

 مايألا ے جورخلاو ةقيضلا تاقرطلا 2 سولجلا نع ءاسنلا ىدنلجلا مامإلا

 رم أ ذإ اضيأ ا لاجرلا ريغتلا اذه لمشو ،ةفصاع حير اهب يتلا مايألاو ةرطمملا

 اضيأ ةمذلا لهأ ميظتتلا اذه لمش امك مهسبالم ريصقتو مهروعش ريصقتب

 عنم امك ءءاسن مأ اوناك اروكذ ةيمالسإلا ءايزألا ديلقت مدعب اورمأ نيذلا

 .ةمذلا لهأ يزب هبشتلا نيملسملا مامإلا

 ( همع ءانبأ ةضراعمو ةيقرشلا يف ةروث مايق ):ةيسايسلا لامعالا ۔4

 تاروث هتهجاو ىدنلجلا مامإلا نأ خيراتلا ءارقتسا لالخ نم ودبي

 اهب دوصقملا) :ةيقرشلا ةروث تاروثلا هذه نمو اهتياغ دكأتت مل تاضراعم وأ
 ىدصت ثيح (نييئاطلاو امد يداوو ‘نأشلا دمسو ى ةيدبو لباقلاو ءاربإ ةقطنم

 نامألا مهاطعأ يذلا حاضولا حلاص وبأ خيشلا ءاربإ ىلع مامإلا يلاو ةروثلا هذهل

 حاضولا حلاص ابأ نأ مامإلا غلبو مامإلا ىلإ مهب حرخو ؛مامإلا ىلإ مهلوصو نيحل
 مهيلإ هجوف "مامإلا نود نامأ ال" :لاق وأ "يدنع مهل نامأ ال" :مامإلا لاقف مهنمأ

 نم ءاملعلا ضعب سفن خ عقوف اهيف مهلتقف الهبب حاضولا حلاص ابأ يقل نم
 دودوم يبأو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ىلإ ةلأسملا تعفرف ءيش كلذ

 نود نامأ الو مامإلل الإ نامأ ال" :لاق دودوم ابأ نأ يورو ةرصبلا ةجاح
 .)مامإلا

 رفعج مهو هتعيابم اوضقر ثيح همع ءانبأ نم ةضراعم مامإلا يقل امك

 كلذ ذ مهتجحو رظنلاو ةدئازلا هينباو ىدنلجلا نب دبع نب دابع نب ديعس نب

 240 :ص ء 1ج .قباسلا ردصملا ءينالعجلا "ا
 ةافو دعب ةيضابألا ةقرفلا رمأ ىلوت ديز نب رباج ذيمالت نم يئاطلا دودوم نب بجاح وه 2

 .(ه136 :ت) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا بناجب يميمتلا ضابأ نب هللادبع

 212 210 :ص ء1ج .قباسلا ردصملا عيشاطبلا :رظنا تامولعملا نم ديزمل

 .91 :ص ،1ج .نايعألا ةفحت ،يملاسلا
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 اعلا خيراتلا يق تاسارد

 نكمي الو (ه136 ه132) يسابعلا ةفيلخلا حافسلا سابعلا ابأ اوعياب مهنأ

 ثيح كلانه مهتعيب اومدقو قارعلا اوراز دق مهلعلو كلت مهتعيب 2 صوكنلا

 هيدل نمو مامإلا ررق ضفرلا كلذل ةجيتنو ‘كاذنآ نامع نايعأ زربأ نم نودعي
 لتقلا وأ ةعيابملا نيب مهريخت ةجيتنلا تناك اذلو مهتمكاحم ءاملعلا نم

 يتلا ىبرقلا تالص مغرب مهفقوفكو مهباقر اوعطقو مهولتقف ةعيابملا اوضفرق

 هعزجو هنزح ىدنلجلا ىدبأ نقدلل مهقيرط ة مهو ىدنلجلا مامإلاب مهطبرت

 هتريس خ يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبآ لوقي ‘هتعمد تضاق ثيح مهيلع
 هتمومع ءانبأو ىدنلجلا مامإلا نيب عقاولا فالخلا افصاو تومرضح لهأل

 ىلع ةدئازلاو رظنلا هينباو ينادنلجلا رفعج لتق دوعسم نب ىدنلجلا نأ انغلبو

 ملو ،مهيلإ لسرآ ىدنلجلا دنع كلذ حص املق ،نيملسملا ىلع مهنم ةعيب باتك

 ىدنلجلا مهمدقف ‘مهباتك نم رهظ ام آلإ انغلب اميف ةبراحم مهنيب نكت
 هانيع تضاف ىدنلجلا نأ انغلبو ء انغلب اميف باتكلا كلذ ىلع مهقانعأ برضق
 :اولاقو نزحلا اذه هيلع اوركنتساف كلذ هباحصأ ظحال دقو ."اعومد

 هباحصأ بلط ببسلا اذهلو ، ةمحرلا نكلو ال :لاقف ؟ىدنلج اي ةيبصعأ
 رمتسيل حاحلإبو هيلإ اوعجر كلذ دعب مهنأ الإ ءلزتعاف ةمامإلا نم لازتعالا هنم
 .مهتمامإب

 :( خلا...ةبتكلا .نيفرشملا .ءاضقلا .ةالولا :ةرادإلا ميظنت )ةيرادإلا لامعالا 5

 م ام ال ١ نبعي ن ا موكحم او مك احلا نيب ةقالعلا ميظتتلو ةايحلا ةعيبط نم

 ةبتكلا نم مهنيعي نم ءالؤهل نيعو ةينامعلا ندملا ىلع ةاضقلاو ةالولا ىدنلجلا

 حلاص ابأ نآ" :)ىراوحلا يبأ نع القن يملاسلا ركذ دقف .سارحلاو ركسلاو

1 
 .تاباوجلاو ريسلا .تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ ةريس .يراوحلا نب دمحم ،يراوحلا وبأ )9

 245۔344:ص .1 ج ,{
 245:ص .قباسلا ردصملا ٤ يراوحلا وبأ ؛90 :ص خ 1 ج .قباسلا ر ١ 1 ١ ش يملاسلا (-)

3 
 91 :ص 01 ج .قباسلا ردصملا ،يملاسلا "أ
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 ةقدصلا ةابج لمعتسا هنأ امك ."ء اربإ ةنيدم ىلع ىدنلجلل ايلاو ناك حاضولا

 نب بيشو ريشب نب رفعجو ةبقع نب نسحلاو يوكزألا رباج يبأ نب ىسومك
 نسحل ١ يب ا ةي اور ىلع ل امعلا ء الؤه نم رهتش اامك مهريغو ين امعلا ةيطع

 - بستحملاب ىمسيو ىرقلا يبجي ناك يذلا ينامعلا ةيطع نب بيبش يويسبلا
 رودو قاوسألا ىلع ةسارحلا نيعف نمألا ىلع صرح هنأ امك ۔ مامإلا ةافو دعب

 ٠ ر َ ةرامالا
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 يناملاحنير اتلايق ت اسارد

 ىلوألا ةمامإلا ةياهن :اعبار

 نأ ىدنلجلا مامإلا اهيف حجن ،ارهشو نيتنس آلإ ةمامإلا هنه رمتست مل

 ةمظنأ ننقي نأو ،ءاحمسلا ةعيرشلا قفو نامع خ ةيضابألا ةلودلل اسسأ عضي

 ةميزخ نب مزاخ دي ىلع اهتياهن تءاجو ةياهن ةيادب لكل نكل ءًالوصأو
 زيزعلا دبع نب نابيش ةلتاقمل سابعلا وبآ ةفيلخلا هلسرآ يذلا يميمتلا
 .دئاقلا اذهب أدبنس اذهلو ةيرفصلا ميعز يركشنيلا

 .يركشيلا زيزعلادبع نب نابيش لتقم :ىلوالا رافلج ةكرعم ۔1

 :اهبابسأ - أ
 ىلوت ةيرفصلا ءامعز دحأ يركشيلا زيزعلادبع نب نابيش افلدلا وبأ ناك

 ة هعابتأو وه نكسي ناكو ""ه128 ماع يريبخلا مهميعز لتقم دعب اهتدايق
 نمو ةيومألا ةلودلا نم ءازجأ ىلع تاراغب موقي نابيش ناكو ناواك نبا ةريزج
 نأ حافسلا سابعلا وبأ ةفيلخلا ررقف نييسابعلا ررضت ىلإ ىدأ امم ةيسابعلا مث
 مزاخ رايتخا نم ضرفلا ناكو نابيش لاتقل يميمتلا ةميزخ نب مزاخ لسري
 سابعلا يبأ يسابعلا ةفيلخلا لاوخأ هلتقل هنم صلختلا وه ةلمحلا هذه ةدايقل

 .ةيطع نب مهجلا يبآو بعك نب ىسوم ةحيصنو ةرواشم ىلع ءانبو حافسلا

 كذيعن انإو ،مزاخ لتقب تممه كنأو ءالؤه ناك ام انتغلب " :ةفيلخلل الاق ممو

 دب ال تنك نإف ...عنص ام هل لمتحي وهو ةقباسو ةعاط هل نإف سكلذ نم هللاب

 350:ص ث5ج .خيراتلا خ لماكلا .ريثألا نبا "
 451 :ص ٬هسفن _
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 ناملا خيراتلاف تاسارد

 تفلب دق تنك هيف لتق نإ رمأل هثعباو كسفنب كلذ ًلوتت الف هلتق ىلع ًاعمجم
 سابعلا وبأ ةفيلخلا ذخأ اذهل .كل هرفظ ناك ترفظ نإو ،ديرت يذلا

 زيزعلا دبع نب نابيش ىلإ ههيجوتبو امهتروشمل باجتساو هلتق نع لدعو امهيارب

 يدنج ةئامتسب هدوزو (ةيلاحلا مشق ةريزج) ناواك نبا ةريزج خ 'ةيركشيلا
 نوكتو .حافسلا سابعلا يبأ ةفيلخلا مع يلع نب ناميلس ةرصبلا يلاو اهدعأ

 .ةرصبلا 2 ميمت ينب نمو هعم ناك نمم لجر ةئامعبسو فلأ نم هشيج

 ةريزجلا 2 هنفس ىسرأ نأ دعبو ناواك نبا ةريزج ىلإ مزاخ رحبأ اذهل

 نآ عاطتسا ثيح يلشمهنلا ميعن نب ةلضن ةدايقب هدونج نم لجر ةئامسمخ هجو

 ةوزغلا هذه تناك ذإ ةعرسب ةريزجلا ة زيزعلادبع نب نابيش عومج ىلع ضفي

 ك ةعقاولا رافلج وحن هنفس ممي ثيح رارفلاب ذال اذهل ،هتقرفو نابيشل ةأجافم

 هلسرأ يذلا ينامعلا شيجلاب نابيش ىقتلا ةقطنملا هذه ةيو نامع يقرش لامش

 دعبو حيجن نب ىيحيو يناسرخلا ةيطع نب لاله ةدايقب ىدنلجلا مامإلا

 نآ نابيش ىلع نوينامعلا ةداقلا ضرع برحلا ابنجتيل نيفرطلا نيب تاضوافم

 مزه دق ناك هنأ اوقرع نأ دعب ءاشي ةقطنم يأ ىلإ هجتيو رافلج نم جرخي
 بهذملا ة لخدو هبهذم نع ىلخت اذإ لإ كلذ اوضفرف ةيامحلا مهنم بلطو
 همهادي يذلا رطخلا نم ةيامحلا دجي نأ نكمي ةلاحلا هذه خ ثيح يضابألا

 نأ ةلاحلا هذه ذ تكردأو «ضورعلا عيمج تضفر ةيرفصلا نإف مومعلا ىلعو

 ةيضابألاو ةيرفصلا ىقتلا ثيح رافلج ةقطنم و .هنع صانم ال رمأ برحلا

 ةوعدب }> حيجن نب ىيحي ماق ،لاتقلل نيبهأتم نيفص لكش ىلع ناقيرفلا فقو

 قحلاو هاضرت يذلا نيدلا ىلع انأ ملعت تنك نإ مهللا" :لاقف هعم نمو نابيش

 451 : ص 4 هسفن )1

 ني ىدنلجل ١ مت ن ابيش ةبر احم مز اخ هجو سايعل ١ اب أ ةفيلخل ١ ن أ هخير ات 2 يربطل ١ ىري (2)

 .233 -2 :ص 0 8 7ج ‘ قباسلا ردصملا ‘ يربطلا :رطنا نامع 2 دومسم

 249:ص ؛248:ص .قباسلا ردصملا ،يوكزألا "

54 

  



 اعلا خيراتلا يف تاسارد

 ليتق لوأ نابيش لعجا مث يباحصأ نم ليتق لوأ ينلعجاف هب ىتؤت نأ بحت يذلا
 قحلاو هاضرت يذلا نيدلا ىلع هباحصأو نابيش نأ ملعت تنك نإو .هباحصأ نم

 ."هباحصأ نم ليتق لوأ نابيش لعجاف هب ىتؤي نأ بحت يذلا

 جناتنلا ۔ ب

 رسخو هعرصم نابيش يقل نأ ةجيتنلا تناكو ناشيجلا كبتشا اذهل

 رطخ نم ةيسابعلا ةلودلا تصلخت كلذبو حيجن نب ىيحي مهدئاق نوينامعلا
 ةميزخ نب مزاخ لاق اذهلو .اضيأ ةيومألا ةلودلا اهرطخ نم تناع يتلا ةيرفصلا

 نابيش) موقلا ءالؤه بلطن انك انإ" هدونجو نابيش ًاعبتتم نامع ىلإ لصو امنيح
 .»هكيديأ ىلع مهلاتق هللا انافك دقو (هباحصأو

 ةقطنملا اوباج نيذلا ةيرفصلا جراوخلل ةياهنلا ةباثمب تناك ةميزهلا هذه

 ه127 ماع ذنم تأدتبا يتلاو ةيبرعلا ةريزجلا قرشو ةيومألا ةلودلل ةيقرشلا

 زيزعلادبع نب نابيش لتقمب تهتناو يجراخلا سيق نب كاحضلا ةدايقب
 .ه134 ماع يركننيلا

 :ةيناثلارافلج ةكرعم ۔2

 :اهبابسأ - أ
 دئاقلا نأ ثيح ةرشابم ةيرفصلا ةميزه دعب ةيناثلا راقلج ةكرعم تعقو

 هباحصأو ىدنلجلا نكلو ةيرفصلل اعباتم ناك ةميزخ نب مزاخ يسابعلا

 2 اوناك ةيضابألا نأ ودبيو ،مهيلع ءاضقلاو ةيرقصلا لاتق ةنوؤم هوفك
 ةياورلا ريشت ذإ نامع لحاس ىلع اهنفس تسرأ يتلا ةيسابعلا ةوقلا راظتنا

 رثأ ىلع انك انإ" ىدنلجلل لاق نامع ىلإ لصو ان ةميزخ نب مزاخ نأ ةيضابألا
 نأ ديرأ ينكلو اذه وحن وأ مكيديأ ىلع مهلاتق هللا انافك دقو موقلا ءالؤه

 249:ص هسفن )٧
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 امعلاخير الاق ت اسارد

 ببسلا ناك اذهلو ."عيطم عماس كنأ هربخأو ةفيلخلا ىلإ كدنع نم جرخأ

 نم ًافيلكت سيلو ،نابيشل ًاعبتتم ناك هنأ وه نامع ىلإ مزاخ مودقل رشابملا

 .حافسلا سابعلا يبأ ةفيلخلا

 ك عمطو نيينامعلاب شرحت اذهلو ةميزخ نب مزاخ ترغأ نامع نأ ودبيو

 نآ نم الدب هنكلو يركشيلا نابيش لتق ةيده هل اومدق دق نأ دعب مهدالب

 نم جرخأ نأ ديرأ ينكلو " هطورشب مهددهو مهيلإ ركنتت ركشلا مهل مدقي

 نم بلط مزاخ نأ انل حضتيو ."عيطم عماس كنأ هربخأو ةفيلخلا ىلإ كدنع

 كلذ لباقم ىدبأو اهنع جورخلا مدعو ةيسابعلا ةطلسلاب فارتعالا ةيضابألا

 ىدنلجلا يضابألا مامإلا نم بلط هنأ امك ،نامع نع عوجرلل هدادعتسا
 ءاملع مامإلا راشتساف ةفيلخلا دنع ةجح هل انوكيل هفيسو نابيش متاخ هميلست

 ينامعلا ةيطع نب بيبشو يناسرخلا ةيطع نب لاله مهسأر ىلعو ةيضابألا
 ءاطعإو ةملظلا ىلإ نوكرلا مدعب ءاملعلا هيلع راشأف ينارحبلا دايز نب فلخو
 نأ ةلودلا نمضت نأ ىلع ةيسابعلا ةلودلل عوضخلا نود فيسلاو متاخلا مزاخ

 .متاخلاو فيسلا ةميق نابيش ةثرول عفدت

 يسابعلا ةفيلخلل اهيف ةبطخلا ةماقإو نامع عاضخإ ىلع ارصم مزاخ ناكو

 دقق قارعلا ة ةيسابعلا ةفالخلل عوضخلا هباحصأو ىدنلجلا ضفرل ةجيتنو

 .ةيبرغلا يبرعلا جيلخلا ةفض ىلع رافلج ةقطنمب ةيناثلا رافلج ةكرعم ترج
 :ةكرعملا ثادحأ

 تناكو ةيبرغلا ييرعلا جيلخلا ةفض ىلع رافلج ةقطنمب ةكرعملا تثدح

 يسابعلا شيجلا لتقلا اورثكأو اهتيادب خ ةيضابألا رصتنا ةديدش ةكرعم
 همأل هوخأ يدغرألا ملسم ةميزخ نب مزاخ يسابعلا دئاقلا وخأ لتق نمم ناكو

 نب مزاخل ادعاسم يلشمهنلا ميعن نب ةلظن يسابعلا دنجلا عئالط ىلع ناكو
 امك ةيضابألا نم ةئامعست لتق مت هنأ "يربطلا ي ءاجو ةلمحلا هذه ةميزخ

 نويسابعلا لمعتسا ةكرعملا نم مايأ ةعبس دعبو الجر نيعست مهنم اوقرحأ

 462 :ص ،7ج ،قباسلا ردصملا ،ىربطلا ")
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 ةيضابألا تويب قارحإب اوماق ثيح ةيضابألا دض مهكراعم خ اديدج ابولسأ
 يهو ةقاشملا حامرلا سوؤر ىلع اوعضو نأ دعب فالخلاو بشخلا نم ةعونصملا

 اهيف اومرضأ دقو طفنلاب ةعبشمو رعشلاو نطقلاو ناتكلا نم ةعونصم ةدام
 رصنلا اوققحي يكل دوعسم نب ىدنلجلا باحص أ تويب قارحإب اوماقو رانلا

 مهنزاوتو مهزيكرت ىدنلجلا باحصأ دقف نأ ةجيتنلا تناكو ث ةيضابألا ىلع
 نويسابعلا نكمتف مهتالئاعو مهتويب ذاقنإ لغاشلا مهلغش حبصأو يركسملا

 نب لاله هدئاقو مامإلا لتقو .رسيو ةلوهسب ةيضابألا ىلع راصتنالا نم كلذب
 بلطو ،مزاخ دونج هتقوط امنيح ىدنلجلا مامإلل لاق يذلا يناسرخلا ةيطع

 .ىمامأ نكف يمامإ تنأ " :لاقف مدقتي نأ هنم .ع

 :اهجئاتن - ح

 ةيطع نب لالهو دوعسم نب ىدنلجلا لتقو راصتنالا نم نويسابعلا نكمت
 نامع خ ةيضابألا ةنواعمل ملسم ةديبعوبأ هلسرأ يذلا يضابألا دئاقلا يناسرخلا

 ىلوألا ةيضابألا ةمامإلا ءاهتنا ىلإ ىدأ امم ةيضابألا نمريثكلا لتق مت امك

 ةريبك ةيويحب اهطاشن سرامت ترمتسا كلذ نم مغرلاب ةيضابآلا ةوعدلا نكلو
 .ه177 ماع ديدج نم ةمامإلا ةدوع نم تنكمت ىتح ةنس نبعبرأو ثالث ةدملو

 اهيلع اولوو نامع نم ةميزخ نب مزاخ مهدئاق اوعدتسا دقف نويسابعلا امأ
 همع نباو ىدنلجلا نب دبع نب دابع نب ديعس نب رفعج نب ةدئازلا نب دمحم

 ىتح نامع امكح نيذللا يدنلجلا دابع نب ديعس نب رفعج نب رظنلا نب دشار
 ىلعملا نب دمحم دي ىلع ه177 ماع ةزاجملا ةكرعم ة رظنلا نب دشارب حيطأ

 ةيلهأ بورح خ نامع تلخد ثيح ‘نامع لهأو ءاملعلا نم هيديؤمو يدنكلا

 ةوعدلا زكرم لاقتنا نأ نم الضف اهيلع هتضبق مكحي نأ دشار لشف ةيلبقو

 نم بهذملا عابتأو ءاملعلا عجش يلاتلابو ةرتفلا هذه لالخ نامع ىلإ ةرصبلا نم

 .ةيناثلا مهتلود نالعإو ةيسابعلا ةلودلاب مهطابترا كق

1 
 854 :ص 2ج ةمغلا فشك « يوكنزاألا )
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 عجارملاورداصملا

 ‘ رداص راد ‘ ط .خيراتلا 2 لماكلا .يلع نسحلا وبأ نيدلا رع ريثألا نبا ٥

 م5 :توريب

 ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات .ديعس نب ناحرس ‘يوكزألا ه

 .م1 986 :طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو 2©0ط .ةمألا رابخأل عماجلا

  

 ،ج2 ءةذوبانلا نسح قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك . .

 ...06 :توريب « يدورابلا راد . 1ط

 .تادلجم 3 .نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس « يشاطبلا ٠

 .1987 نامع بعشلا راد عباطم .ةيضابألا ةكرحلا ةأشن .ضوع ،تافيلخ ه

 ‘ يموقلا ثارتلا ةرازو .ناعمللاب عئاشلا عاعشلا .دمحم نب ديمح ءقيزر نبا ه

 .طقسم

 ةفاقثلاو يموقل ا ثارتلا ةرازو .نييديعسوبلا ةريس 2 نيبملا حتفل ا. ٠ه

 .طقسم

 :قشمد .نامع لهأ باسنا نايعألا فاعسإ .دومح نب ملاس ‘ يبايسلا ٥

5... 

 يموقلا ثارتلا ةرازو ‘ !ج .خيراتلا ريبع نامع . دومح ني مل اس يبايسلا ٥

 .طقسم :ةفاقثلاو

 .نامع لهأ ةريس ي نايعألا ةفحت .ديمح نب هللادبع ءيملاسلا ه

 لضفل ١ وي ا قيقحت . يربطل أ حير ات .ربرج نب دمحم رفعج وي أ » يربطل ا ه

 .اتل ي :توريي ميهاربإ

 ث ارتل ١ ةر ازو .ن امع 2 ترج ر ابخ أو صصق .رم اع نبي دمحم 4 يلوعمل ا ه

 .طقسم ةفاقثلاو ىموقلا
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،نادلجم .باسنألا .ملسم نب ةملس ،يبتوعلا

 م1984:طقسم

 .1983 يبد .10ط .ةيمالسإلا روصعلا ة يبرعلا جيلخلا .رمع ‘قوراف

 ىور طقسم ةبتكم ء1ط .ةيضابألا ةكرحلاو نامع .دمحم ‘شقرق

190. . 

 ثارتلا ةرازو .دشرم نب رصان مامإلا ةريس .نافلخ نب هللادبع رصيق نبا

 .طقسم ةفاقثلاو يموقلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو .(مجرتم) .هلئابقو هنادلب جيلخلا .ب .س زليام

 .طقسم ةفاقثلاو

 يموقلا ثارتلا ةرازو روشاع ديعس قيقحت .نامع لهآ خيرات .فلؤملا لوهجم
 .طقسم ء ةفاقثلاو

 .1995 ندنل .خيراتلا 2 نامع ،مالعإلا ةرازو

 .ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح يموقلا ثارتلا ةرازو

 .قرشملا ذ ةيضابألا ةكرح .بلاط يدهم ،مشاه
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 ةيناثلا ةمامإلا
(م893/ه280 ۔م793/ه177 )





 يناثلا بابلا
 ةيناثلا ةمامإلا

 (م893/ه280۔-م793/ه177 ر

 :يناثلا بابلا تايوتحم

 :ةمامإلا ةداعإ بابسأ :ألوأ

 يلبقلا عارصلا (أ
 ةيضابالا ءاملع طاشن (ب

 :ةيناثلا ةمامإلا ةمنأ : ايناث

 (م795/ه179 - م793/ه177) يدمحيلا نافع نب هللا دبع نبدمحم (1
 (م807/ه192 - م795/_ه179)يدمحيلا يصورخلا بعك نب ثراولا (2

 (م823/ه208 - م807/ه192 ) يدمحيلا يحجفلا هللادبع نب ناسغ (3

 (م840/ه226 - م823/_ه208) يولعلا ديمح نب كلملادبع (4

 (م851 /ه237 - م840 /ه226) يدمحيلا يحجفلا رفيج نب انهم (5

 (م886/ه273 - م851/_ه237) يدمحيلا يصورخلا كلام نب تلصلا (6

 (م890/ه277 - م886/_ه273) يدمحيلا يحجفلا رظنلا نب دشار (7

 (م893/ه280 - م890/_ه277) يدمحيلا يصورخلا ميمت نب نازع (8
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 يناملاخنير اتلا ت اسارد

 ةيناثلا ةمامإلا يف ثادحالا مها :انلاث

 :ةمامإلا ةياهن :اعبار
 (ھ278 نابعش :ت) ىسوم نب ىسوم خيشلا لتقم دعب ثادحالا ( 1

 هتارارقو ماوت عامتجا (2

 (ه278 لاوش 24 )بتوع ةيرقب عاقلا ةكرعم (3

 (ھ280 مرحم يف) اهجناتنو اهبابسأ روث نب دمحم ةلمح (4

 روث نبا مودق بابسأ ٥
 ناشلا دمس ةكرعم ه

 ةيناثلا امد ةكرعم ٥

 ةكرعملا حناتن ه



 ةيناثلا ةمامإلا
 (ےه280 ۔۔ه177)

 ةيناثلا ةمامإلا مايق بابسأ :الوأ

 :ديهمد

 نيتنس تماد يتلاو هنع هللا يضر دوعسم نب ىدنلجلا ةمامإ تهتنا نأ دعب

 رظنلا نب دشار مهو ىدنلجلا لآ نم ةربابجلا يديأ ىلإ نامع رمآ لقتنا ارهشو

 نب رفعج نب ةدئازلا نب دمحمو ىدنلجلا نب دبع نب دابع نب ديعس نب رفعج نب

 ةيسابعلا ةلودلا نع ةلقتسملا اهتطلسب عتمتت تناك نأ دعب "أناينادنلجلا ديعس
 اذه ءيرادإلا للخلاو بارطضالا اهدوسي دالب ىلإ ةنينأمطلاو ءاخرلاب معنت

 ىضوفلا عويش ىلإ ىدأ يذلا نمألا مادعناو نايغطلاو ملظلا راشتنا نع الضف

 ادح عضي نأ دشار يلاولا لشفو . ةيدزألا لئابقلا ضعب نيب تاعارصلاو ةيلبقلا

 .ةيعامتجالاو ةيلبقلا ىضوفلا هذهل

 رظنلا نب دشار مكحل ةضراعم ءوشن ىلإ تابارطضالا هذه تدأ دقل

 امهتعاطتسا مدع ىلإ عجري اذهو ،نايعألاو ءاملعلا لبق نم ةدئازلا نب دمحمو

 نع نامع لالقتساو ،ةمامإلا ءايحإ نذأ يلاتلاب اذهو اهمكحل نمألا ديطوت

1 
 نيدلا رون مامإلا ةبتكم 1 ج 0 نامع لهأ ةريسي نايعألا ةقحت .نيدلا رون « يملاسلا )

 .170 ص م2000 ،بيسلا ،يملاسلا

65 



 يناعلا خنيراتلا يت تاسارد

 ة ةمامإلا ءايحإ ىلإ تدأ يتلا بابسألا رصح نكميو ."ةيسابعلا ةلودلا ةطلس

 .ةيضابإلا ةوعدلا لهأ طاشنو ءيلبقلا عارصلا :امه نينثا نيببس

 :يلبقلا عارصلا( ا

 رظنلا نب دشار دهع 2 تبشن يتلا ةيلبقلا تاعارصلا زربأ نم ناك

 يبراحملا عاجش نب ديعس نب ناسغ ةروث يهو تاروث ثالث مايق ةدئاز نب دمحمو

 شبنخ نب لزانم ةروثو ،ةيقرشلاب ءاربإ ةنيدم خ ثراحلا ينب ةروثو يئانهلا

 .اضيأ ةيقرشلاب أبن ىلع رظنلا نب دشار يلاو يرباعلا

 :يبراحملا ديعس نب ناسغ ةروث - 1

 ىلع عقو يئانهلا يبراحملا عاجش نب ديعس نب ناسغ نأ ىلإ رداصملا ريشت

 قلخ مهنم لتقف ىوزن رقع ناكس ميمه ينبو عفان ينب ىلع مجهو اهبهنف ىوزن
 طهر ةماس يتب نم عفان ونبو .‘أه145 ماع نم نابعش رهش كلذو اريثك

 .“»يدزألا مهف نب كلام نب نعم ىلإ نومتني ميمه ونبو ،رذنم نبريشب رذنملا يبأ

 :ثراحلا ينب ةروث - 2

 بضغ ىلإ عضان ينبو ميمه ينب ىلع يبراحملا ديعس نب ناسغ ةعقاو تدأ

 نب ناسغ لتقو مهتليبق ينبل رأثلا اوررقف ءاربإ نونكسي نيذلا ثراحلا ينب

 وهو ناسفل اودصرتقف يركبلا ديعس نب دايز ةدايقب اوراسف يبراحملا ديعس

 .هولتقو روخلا هل لاقي عضومب ةءانه ينب نم ضيرم لجر ةدايع نم عجار

 .177 ص ؛قرشملا 2 ةيضابإلا ةكرح .بلاط يدهم 0مشاه )1(

 .178 ۔ 177 ص ٬قباسلا عجرملا إمشاه

 41:ص ،سبتقملا نامع خيرات ،يوكزألا 3
 .178 ۔ 177 ص ثقباسلا عجرملا ،مشاه ؛105 :ص 1٬ج قباسلا ردصملا ،يملاسلا (4)
 .178 177 ص "قباسلا عجرملا .مشاه
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 :يرباعلا شبنخ نب لزانم ةروث - 3

 رظنلا نب دشارو ةدئازلا نب دمحم لماع يرباعلا شبنخ نب لزانم بضغ

 ءاربإ ىلإ هعم نمو وه راسق يبراحملا ديعس نب ناسغ لتقم بن نم ناينادنلجلا
 تعقوو اديدش الاتق اولتتقاو مهنم ةلفغ ىلع مهتغابف ثراحلا ينبب كتفلا ديري

 “‘‘) الجر نوعبرأ مهنم لتق ثيح ثراحلا ينب ىلع ةميزهلا

 :ةيضابإلا ةوعدلا لها طاشن۔ب

 ديع نب ناسغ ةروث يهو ىلوآلا :نيتروث خ ةوعدلا لهأ طاشن لتمت دقل
 دمحم ةروث يهو ةين اثل او ‘ رظنل ١ ني دش ار دض هعم ءاملعلا ضعب جورخو كلملا

 .ينادنلجلا رظنلا نب دشار بلط خ هعم نمو ىلعملا نب

 :نامع ىلإ ةيضابألا ةوعدلا زكرم لاقتنا - 1
 ةوعدلا زكرم دوجو وه ةمامإلا مايق خ ةيضابألا ءاملع دعاس امم

 مامإلاو .ه166 ماع بيبح نب عيبرلا مامإلا اهلقن نأ دعب كلذو نامع ةيضابألا

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ فلخ دق ناكو نامعب ىول لهأ نم عيبرلا

 ربك امبرو 0 ةنس نيرشع ةدمل زكرملا اذهل اسيئر شاعو ةرصبلا خ يميمتلا

 .يشرقلا ةريبه نب ليحرلا نب بوبحم خيشلا هقيفر ناكو خاشو

 :كلملا دبع نب ناسغ ةروث ۔2
 دمحم خياشملا هعمو كلملا دبع نب ناسغ خيشلا جرخ امنيح كلذ ىلجت دقل

 .نامع ءاهقف نم مهو يوكنزألا رباج يبأ نب ىسومو ساسج نب هللا دبع نب

 خياشملا جرخ امنإو ،هتريس دمحت مل نمم ناكو املاظ ناك اذه ناسغ خيشلاو
 نم دض ملاظلا عم جورخلا زوجي" هنأ يعرش ديم ىلع رظنلا نب دشار دض هعم

 .)تلشف ةروثلا هذه نكلو "هنم ملظأ وه

1 
 .108 ص 0 1 ح قباسلا ردصملا ، يملاسلا )

2 
 108 ص 0 1 ح ء قباسلا ردصملا ، يملاسلا )2
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 زاملا خيراتلا يق تاسارد

 :ىلعملا نب دمحم ةروث - 3
 نب دشار مكح لاوزو ةياهن ىلإ تدأ ثيح ةمساحلا يه ةروثلا هذه تناك

 ةنس ذ ةطلسلا ىلإ ةمامإلا ةداعإ ىلإ تلهأو نامع نع ينادنلجلا رظنلا

 ءاملعلا ررق امدنع يدنكلا ىلعملا نب دمحم ةروث تثدح .م793/7

 نامع ة سابعلا ينب ةالو ىدنلجلا لآ مكح علخ ةروشملاو يأرلا باحصأو

 ناك ثيح ينادنلجلا رفعج نب رظنلا نب دشار لزع ىلع مهتملك تعمتجاف

 مل يارلا اذه نكل ٠ ةمامإلاب هتعيابم ىلع نيينامعلا وعدي ديمح نب كلملا دبع
 نم هعم نمو يدنكلا ىلعملا نب دمحم ةدايقب ءاملعلا ررق كلذلو ،هيلع اوقفاوي

 ك اوجرخف ةرهم 2 دشحي هودجوف رظنلا نب دشار بلط 2 جورخلا نيينامعلا

 - هعم اولخدف .ةرهاظلا ضرأ نم ةزاجملا هل لاقي عضومب هوقل ىتح هبلط

 نورصتنملا امأ نميلا ىلإ بره مث رظنلا نب دشار ةميزهب تهتنا "ةكرعم
 نب دشار راد ىلع اولوتساو ،ىوزن اولخد مث ،امامإ مهل اوبصن ثيح ىلإ اوداعف
 .‘‘ههومده مث ،اهيف ام اوذخاو رظنلا

 .109 ص ،هسفن "
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 ىنامعلاحير اتلا يق ت اسارد

 لاوزو ةيسابعلا ةلودلا نع نامع لالقتسا ةزاجملا ةكرعم جئاتن نم ناكو
 دعب هنأ كلذو .ةمامإلا ماظن ءايحإو ةيسابعلا ةطلسلل نيلاوملا ىدنلجلا لآ مكح

 ىسوم ةمالعلا بلط خ اولسرأو حنم ىلإ نورصتنملا عجر رظنلا نب دشار مازهنا

 ريرقتل -حنم ىلإ لمحف يكزإ خ اضيرم ناكو - يوكزألا رباج يبأ نب
 رباج يبآ نب ىسوم ةمالعلا ذختاف حنم خ اوعمتجاف ةديدجلا ةمامإلا لبقتسم

 ىلع سضاتتلا لوح ةنتفلا عدرل ءاملعلا رواش نأ دعب اميكح ءارجإ يوكزألا

 ىلع يدنكلا ىلعملا نب دمحم ىلوف ٨ءامعزلا قرفي نأ دارأو ، ةمامإلا بصنم

 ىوزن يدمحيلا نافع نب هللادبع نب دمحم ىلوو (ةيلحاسلا ماسقألا)راحص

 .“‘هفوجلا ىرقو

 نأ نافع نب هللادبع نب دمحم يوكزألا رباج يبآ نب ىسوم رمآ كلذ دعب

 نب ىسوم نأ ليقو باجأف ‘ركسعك ةارشلا دنجي يأ "ىرشلا" سانلل عطقي

 ىرشلا عطق نع رذتعا هنكل امامإ نوكيل ىلعملا نب دمحم دارأ رباج يبأ
 نب ىسوم ةمالعلا رداغ كلذبو ..نامع ىلع ةمامإلل نافع يبأ نب دمحم ىلوق

 نب هللادبع نب دمحم ةعيابم مت كانهو ،ىوزن ىلإ حنم ةنيدم هعم نمو رباج يبأ

 عاطقنا دعب ةيناثلا ةمامإلا تماق كلذبو ه177 ماع خ ةمامإلاب يدمحيلا نافع
 .ةنس نبعيرآو تالث ماد

 .184 ۔ 183 ص ،قباسلا عجرملا ،مشاه
 .111 ص ث1 ج ،قباسلا ردصملا ءيملاسلا
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 زاملا خيراتلا يت تاسارد

 :ةيناثلا مامإلا ةمنأ (أ

 ( م795/ه179 - م793/ه177 ) يدمحيلا نافع نب هللادبع نب دمحم .1

 ( م807/ه192 - م795/ه179 ) يدمحيلا يصورخلا بعك نب ثراولا .2

 ( م823/ه208 - م807/ه192 ) يدمحيلا يحجفلا هللادبع نب ناسغ .3

 ( م840/_ه226 _ م823/ه208) يولعلا ديمح نب كلملادبع .4

 ( م851/ه237 _ م840/ه226) يدمحيلا يحجفلا رفيج نب انهملا .5

 ( م886/ه273 - م851/ه237 ) يدمحيلا يصورخلا كلام نب تلصلا .6

 ( م890/_ه277 _ م886/ه273 ) يدمحيلا يحجفلا رظنلا نب دشار .7

 ( م893/ه280 - م890/ه277 ) يدمحيلا يصورخلا ميمت نب نازع .8

 ؛ه179.۔177ريدمحيلا نافع نب هللا دبع نب دمحم مامإلا ۔1

 يدنكل ١ ىلعملا نب دمحم دار أ يوكزأل ارباج يبأ نب ىسوم نأ ركذي

 ىسوم خيشلا عيابف رذتعا دمحم نكل ."ىرشلا" عطقي نأ هنم بلطو ةمامإلل

 داع مث ةرصبلا خ اشن دق هللادبع نب دمحم ناكو نافع نب هللادبع نب دمحم

 رهش نم 23 ةعمجلا موي دمحم مامإل ا عيوب 0 ةرتفلا هذه لالخ نامع ىلإ

 .»ه793/ ه177 ةنس نم ناضمر

 هلهأ امم ىدنلجلا ينب دض مهتروث 2 نيينامعلا كراش دق ادمحم نأ ودبيو

 نم يه يتلا ةيهقفلا مولعلا ي ةفرعم نم هب زاتما ام ىلإ ةفاضإ ةمامإلا يلوتل

 .“ةيضابألا دنع ةمامإلا طورش

 ثارتل ا ةر ازو > 1 ط » روشاع حاتفلا ديع ديعس .د قيقحت .نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم )1 (

 .114ص طقسم ةفاقثلاو يموقلا

 ةلاسر)ةيتاثلا ةيضابألا ةمامإلا دهع خ ىوزن ةنيدمدمحا نب نمحرلا دبع .يناميلسلا
 .50 ص.م06 رياني 4 سوباق ناطلسلا ةعماج 4 (ةروشنم ريغ ريتسجام

 .11 4ص ‘ نامع لهأ خيرات ‘ لوهجم فلؤم (3)
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 ينامعلاحخير الاي ت اسارد

 عاضوألا رارقتسا خ ةريبك ةيمهأ نامع خ اهنالعإو ةمامإلا مايقل ناكو

 ةلودلا هذه ةمئأ رايتخا خ ىروشلا أدبمل ةيضابألا قيبطتل هنأ مث تاضراعملا ةلقو

 كلذ نع الضذ . مهتوقو نبين امعلا ة دحو وهو يس اسسأ بسكم ىلع اوظف اح دق

 ةيمهألا تاذ جئاتنلا نمو صاخ وحن ىلع ةيضابألا ئدابم قيبطت نم اونكمت

 ىلإ يدنلجلا رظنلا نب دشار يسابعلا يلاولا بورهو ةيسابعلا ةرطيسلا راحدنا

 .` ' نميلا )1( .

 اثادحأ هنم او أر نيينامعلا نأل كلذو م امال ا لزع مت همكح نم نبتنس دعب

 ضري ملو حت اصننلل هدرو ء املعلل هتوفج هيلع اوركن ا مهن :اهنم مهبجعت مل

 ةظفاحملا اودارأ امنإ كلذ اولعف نيذلا ءاملعلا نأ ودبيو .هتريس نيينامعلا رثكأ

 ببسب نيينامعلا نبب اميق عقي دق فالتخا يأل ابنجتو ةينطولا ةدحولا ىلع

 حرخ املف ءءاملعلا ء ارآ نع اريعمو اقف اوم ء اج هلزع ن ا مغر دمحم م امال لزع

 .“‘دعب امامإ بعك نب ثراولا اوراتخاو ءاملعلا عمتجا

 (ه192۔ه179 )يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا ۔2

 دمحم مامإلا لزع نأ دعب ةمامإلا ىلوت دقو سصورخ ينب نم مامإ لوأ وهو
 ةبسنلاب امأ .‘١ه179 ماع ةدعقلا يذ _ كلذ ناكو ،نافع يبأ نب هللادبع نب
 ةيتاذلا هتايح ىلإ ريشت ال ةميدقلا ةينامعلا رداصملا نإق ةيتاذلا هتايح ىلا

 ينب يداو خ ةعقاولا راجه ةيرق 2 نكسي ناك هنإ لوقت اهنأ الإ ءةلصفم

 قالخأ اذ ناك هنأ هنع فرع دقو ؛احالق هناتسب ة لمعي ناك ثيح صورخ

 .50ص ‘ قباسلا عجرملا يناميلسل

2 
 .1 4ص ‘ نامع لهأ خيرات . لوهجم فلؤم )2

3 
 112 ص ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا أ

 (٨) ا 1
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 نامعلاخير اتلا يق تاسارد

 هنع نوثدحتي سانلا حبصأ ثيحب هتعاجشو ٬همركو ؛هدهزو ،هعرو خ ةعيفر

 همون 2 ايؤرلا ىري ناك هنأ اهنم ،تامارك ةدع هنع تليقو ناكم لك خ

 دمحم مامإلا لزع دعب هتعيب تمت دقو .كلذ ريغو هدي ىلع قحلا روهظ ىلع لدت

 ارظانم ركسملا ديري ثراولا جرخ دقو يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم رضح ذإ

 اولاقف ءاملعلل هعامس مدعو هتدش ببسب هلزع اودارأ ذإ نافع يبأ نبال اجتحم

 بعك نب ثراولا لصو املف 0"مكمامإ انأ" :ىسوم لاقف ؟انمامإ نَم :ىسومل

 رمألا ىلع دقعلاو لحلا لهأ هعيابو ،امامإ همدقف هديب ىسوم هذخأ ،ىوزن

 دامخإو ،قحلا راهظإو }هللا ليبس خ ىرشلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 .همكح خ باعي ملو ،هللا ليبس خ داهجلاو ،لطابلا

 ةلمح ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلا ثعب ‘ثراولا مامإلا دهع يو

 ىلإ اهعاجرتسال نامع ىلإ ناميلس نب رفعج نب ىسيع ةدايقب ةيركسع
 ديزي نب دواد ةلمحلا كلتب فرعق لتاقم فالآ ةتس 2 كلذو .ةفالخلا مكحلا

 .ةلمحلاب هربخي ثراولا مامإلا ىلإ بتكف دنسلا يلاو (ه205:ت) يبلهملا

 مامإلا ىلإ يلاولا ثعبف ‘يدمحيلا دمحم نب سراف راحص يلاو ةلاسرلا ملستو
 راحص نم ىلوألا ةوقلا تجرخف ةلمحلا دصل نيتوق مامإلا دعأف .كلذب هربخي

 ةوقلا تجرخو راحص يلاو “ىدمحيلا دمحم نب (شراقم) سراق ةدايقب

 كلس ىسيع شيج نكلو .هسفن مامإلا ةدايقب ةرهاظلا ربع ىوزن نم ةيناثلا

 تهتنا ، ةكرعم امهنيب ترادو ،اتح ةيرق 2 يلاولاب ىقتلاف اتح يداو قيرط

 ،هترسأ ةينامعلا نفسلا نكل ؛رافلج ىلإ ىسيع عجرف ‘هشيجو ىسيع ةميزهب

 ىلع هوبآ فلختسا .يكتعلا ةرفص يبأ نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي نب دؤاد وه ر

 ضرآ ىلع هنيعو ه172 ةنس اهنع ديشرلا نوراه ةفيلخلا هلزعف ‘ه170 ماع ناوريقلا
 دبع فيرشلا ‘ينسحلا رظنا ‘ه205 ماع هتامم ىتح اهب لظو ه184 ةنس دنهلاو دنسلا

 لهأ ءاملع خ رظاونلاو عماسملا ةجهبو رطاوخلا ةهزن .(ه1341:ت) نيدلا رخف نب يحلا
 41 :ص ،م1962 :دابأ رديح ‘2ط اج .دنهلا

. 
 يدمحيل ا دمحم نب شراقم يلاولا مسا ليقو )-)
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 يناعلاحنير اتلا يت ت اسارد

 املف نجسلا 2 هولتقف هارشلا ضعب هيلإ للست نكل راحص نجس خ هب جزو

 شيج لاسرإب كلذو هباحصأل رأثلا ىلع مزع كلذب ديشرلا نوراه ةفيلخلا ملع

 ثراولا مامإلا هدهع و .شيجلا لسري نأ لبق ةينملا هتفاو هنكلو ،نامع ىلا
 .يوكنزألا رباج يبآ نب ىسوم خيشلا تام

 ىوزن نم هوبلك يداو ليس 2 قرغ هنآ ثراولا مامإلا ةافو ببس ناك

 لاقي نيجاسم كانه سبحي ناك دقو ،هباحصآ نم الجر نوعبس هعم قرغو
 ءاقتلا لفسأ يداولا ةفض ىلع مقاوسلا رجش دنع هنجس ناك دقو ىرسأ مهنأ

 افوخ لوزنلاب مهدحا أرجتي ملف ،مهقالطإب رمأف غضيبألا يداوو هوبلك يداو
 عم مهلمحق يداولا مهب رمف هباحصأ نم سان هعبتو ،مهيلإ ىضمف يداولا نم

 عراشلا ىلع قرفو لاعس نيب دوجوم هربقو ‘ه192ةنس كلذ ناكو نيسوبحملا
 ."عداولا ةفاح ىلع ماعلا

 ( ه207۔ه192 )يدمحيلا يحجفلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا ۔3

 ةافو دعب ىوزن نم توض جلف خ ةمامإلاب هللا دبع نب ناسغ مامإلا عيوب

 نامثع نب ناميلس خيشلا ةعيابملل نيعمتجملا زربأ نم ناكو ،ثراولا مامإلا
 ةيقرشلا لهآ ىلإ بتكي نأ نامثع نب ناميلس خيشلا دارأ دقو ميمت نب ةدعسمو
 يأر ىلع ةدعسم قفاوي ملف ديدج مامإ باختنا غ رظنلل رسلا ةقطنم لهأو
 ةمامإلل بعاتملا ريثت تناك نامعب قرشلا ةقطنم نأل كلذو ناميلس خيشلا

 ةليوط ةرتفل تيقب اهنأ ذإ هرهم لئابقو ،ةءعانه ينب لبق نم اهناطيتسا ةجيتن
 ناسغ ىلع مهرايتخا عقو مث .ةيلبقلا تابارطضالا هنم قلطتت يذلا زكرملا
 ._ه192 ىلوألا ىدامج 4 خ ةمامإلا يلوتل

 118 ۔ 117 ص ٬هسفن .
 راد ٠ 1 ط .طيسولا يمالسإلا رصعلا 2 ييرمعلا : ل . 1 خيرات 2 ! د ولا .رمع قوراف ‘ يزوف ) (

 108 ص .م2000.نامَع .قورشلا
3 

212 
 ص .م13 .يبيد .ملقلا راد .]ط .ةيمالسإلا روصع زا :_ ييرملا جيلخلا .رمع قوراف ه يزوف

(٥ 
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 ناعلاخير اتلا يق تاسارد

 ةيلخادلا ةيحانلا نم نامع ىلع ةرطيسلا ىلع ةردقلا ناسغ مامإلا رهظأ

 نامعل سيئرلا يرادإلا زكرملاو ةمامإلا رقم ىوزن ةنيدم ترهدزا امك يرجهلا

 تيمس هنامز كو ناسغ مامإلا هيق ماقأ دقو رقعلا 2 ةمامإلا زكرم عقي ثيح

 اذه ة ةبذعلا هايملا رفوتل ةجيتن نامع خ ةعارزلا ترهدزاو مالسإلا ةضيب ىوزن
 ةوت .ينامعلا لحاسلا ةيامحل ايرحب الوطسأ أشنأو ،تاروثلا دمخأو ،"")دهعلا

 هنس ةرشع سمخ هتمامإ ةدم تناكو ه 207 ةنس ةدعقلا يذ نم 26 مامإلا

 )2( ج 2
 ." امايأو روهش ةتسو

 ( ه 226-ه207 )ديمح نب كلملا دبع مامإلا 4

 ةمامإلل عيوب .يدزألا ةدوس نب يلع ينب نم يولعلا ديمح نب كلملا دبع وه
 لاوش 22 خ ليقو ‘ه207 غ يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا ةافو دعب

 تدأ يتلا ةكرحلا ذ كرتشا دق كلملا دبع نأ ةينامعلا رداصملا ريشت ."ااه 8

 ةعيابم ىري ناك هنأ اقباس انرشأ دقو ه177 ماع ةيناثلا ةمامإلا نالعإ ىلا

 .“‘>ءاملعلا نم ًالوبق هتركف دجت مل نكل .ةمامإلاب ىدنلجلا رظنلا نب دشار
 .ربك نأ ىلإ قحلاب ماقف هللا دبع نب ناسغ مامألا ةافو دعب ةمامإلاب عيوب

 يوكنزأآلا ةرزع نب يلع نب ىسوم خيشلا ماقف عايضلا نم ةلودلا ىلع اوفاخق

 220 ۔219 ص .هسفن اا
 . . . . . . . .؛؛ (2

 :ىوزن ،ىوزنت يدان .1ط .مالعأو ملاعم مايألا ربع ىوزن .روصنم نب رصان يسرافلا ث

 .75 ص 4
 تام ناسغ مامإلا نوكل معدلا هصقني ه208 ماع كلملا دبع ةعيابم ناب ريشي يذلا خيراتلا ا

 .خيراتلا غ فيحصت عقو مأ ابيرقت ةنس ةدمل كلملا دبع باختنا لجا اذاملف ،ه207 ماع

 132ص قباسلا ردصملا ،ىملاسلا "
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 يناعلا حير اتلا يت تاسارد

 .هدهع خ ثادحألا نمو .‘هكلملا دبع تام ىتح ةمامإلا ةرادإ خ هنع ابئان

 نوبيجتسملا رثكو مهراكفخأل سانلا اوعدو راحص خ ةئجرملاو ةيردقلا روهظ
 مامإلا ىلإ بتكف ؛راكقألا هنه نم ناليغ نب مشاه خيشلا فاخف !مهل

 هبلاطيو ءةنتفلا نم هرذحيو راكفألا هذه رمأ لاحفتسا نم هفوخي ةليوط ةلاسر

 .““ه226 بجر 3 ي كلملا دبع مامإلا وت .)اهيلع ءاضقلاب

 :( ه237۔ه 226 )يدمحيلا يحجنلا رفيج نب انهم مامإلا 5

 موي 2 ديمح نب كلملا دبع مامإلا ةافو دعب ةمامإلاب رفيج نب انهم عيوب
 ىسوم دقعلاو لحلا لهآو ءاملعلا سأر ىلع ناكو 0ه226 ةنس بجر 3 ةعمجلا

 ةوق ةمامإلا كلت 2 دقعلا ةطساو انهم مامإلا ربتعيو .يوكزألا ةرزع نب يلع نب

 فرع دقو ؛راهدزالاو دجملا نم ةورذلا هدهع ة نامع تفلب دقو ةبيهو ةعنمو
 ميظتتب انهم مامإلا متها دقو .قحلا 2 هتأرجو هتيصخش ةوقب انهم مامإلا

 مستا .هدهع خ ةريبك ةيركسع ةوق نامع تراص يلاتلابو هبيترتو شيجلا
 عم لاحلا وه امك ؛داسفلا لهأو ةاغبلا عم ةدشلاو ةوسقلاب انهم مامإلا بولسأ
 هتلماعم كلذكو ةاكزلا عقد هضفرل نجسلا عدوأ يذلا يرهملا رفعج نب ميسو

 ةدايقب (يميربلا ) ماوت اومجاه نيذلا ىدنلجلا ينب نم هل نيئوانملا عم ةيساقلا

 “"١ه237 رخآلا عيبر 13 ة انهم مامإلا وت .١ىدنلجلا نشور نب ةريغملا

 220ص .ةيمالسإلا روصعلا خ يبرعلا جيلخلا .يزوف ")

 ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم ،1ط ،1ج .نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس 'يشاطبلا
 232ص 7م2000 .طقسم ى ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا
 134ص - 133ص ءقباسلا ردصملا ،يملاسلا

 .18 ص 0 هسفن )4

5 
 يموقلا ثارتلا ةرازو ،2ط 02ج .خيراتلا ربع نامع .سماش نب دومح نب ملاس ءيبايسلا 7

 .99 _ 89 ص . م 1986/ _ه1406 :طقسم :ةفاقثلاو
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 :( ھ273۔/ه237 )يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا ۔ 6

 ةيرق دلو } يلاتسلا يصورخلا هللادبع نب كلام نب تلصلا مامإلا وه

 انموي ىتح نايعلل ةدهاش لازت ال هلزنم لالطأف صورخ ينب يداو نم لاتس

 ملعلا اهزربأ نم لعلو ةيملعلا تالهؤملا نم اددع تلصلا مامإلا بستكا .)اذه

 .ةيركسعلاو ةيسايسلا ةفاقثلاب ماملإلا كلذكو هقفلاو ةيعرشلا ماكحألاب

 ءاملعلا سلاجمل اداترمو ملعلا ابلط هبابش ينس تلصلا مامإلا ىضق دقو

 ةداع ذإ ةيسايسلاو ةيرادإلا نوؤشلا 2 ةربخ كلذ هبسكا ثيح ةسايسلا لاجرو

 لهأ مارتحاب ىظحي هلعج يذلا رمألا نيدلاو ةسايسلا نبب ةمئاوملا اهيف متي ام

 امل ارظن ةمامإلا بصنمل هحيشرت دنع ةماعلا دييأتو لئابقلا ءامعزو دقعلاو لحلا

 . . . ةيركسعو ةيسايسو ةيملع ةءافك نم هتيصخش خ رفوت
 هل ماق رفيج نب انهم مامإلا ةافو دعب م851 / ه237 ماع ةمامإلاب هل عيوب

 ىلعملا مهنم ءاملعلا رابك نم ددعو بوبحم نب دمحمو رذنملا نب ريشب ةعيبلاب

 نب حاضولاو مكحلا نب ناميلسو يضاقلا يلع نب دمحمورينلا نبرينم نب

 . مهريغو ةبقع

 ةيلخادلا تابارطضالا نم يلاخلا يسايسلا رارقتسالاب هتمامإ ردص زيمت

 مهتابجاوب ةاضقلاو ةالولا مازتلا ىدم ةعباتم ىلع صرحلا ديدش ناك امك

 نم ددع هل ناك .ةيعرشلا ماكحألل مهذيفتتو ةيعرلا هاجتا مهتايلوؤسمو

 .150 ۔ 149 ص ٨قباسلا ردصملا ،يملاسلا ")
 ناطلسلا ةعماج ،ةصاخلا تاعومجملا ةيناطحقلا ةفيحصلا .دمحم نب ديمح ؛قيزر نبا _

 .سوباق
 .16رص يصورخلا كلام نب تلصلا مامألا لزع ةيضق ،ديعس نب يلع يمايرلا 3

 .18 ،17ص هسفن ("
 .160 ص 01 ج ٬قباسلا ردصملا .يملاسلا (5)

 .24 ص قباسلا عجرملا ،ىمايرلا 7
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 برغملاو قرشملا ي ةيضابألا ءاملعلا نيبو هنيب تاءاقللاو تابتاكملاو تالسارملا

 اياضقلا فلتخم ة ىوتفلاو ةروشملا نولدابتيو مهتاعمتجم عاضوأ اهيف نولوانتي
 .(1) ةيهقفلا

 نأ اهيف ركذو ىرطقوس ىلإ هتلمح كلذك اهب ماق يتلا لامعألا مهأ نمو

 ىلع اومجهف دهع نم نيينامعلا نيبو مهنيب ام اوضقن ةشبحلا ىراصن

 نامع نم ةيمضهج ةأرما تثاغتساق اوبهنو اوبلسو مامإلا يلاو اولتقو ىرطقوس

 تبتكو مامإلاب ءارهزلا ةمطاف اهل لاقي ىرطقسل ةرايز 2 ذئنيح تناك
 شويجلا مامإلا عمجف مهيلع هرصنتتستو ىراصنلا روج اهيف وكشت ةديصق
 مهيلإ اوراسف لالمش نب ديعسو ةريشع نب دمحم مهيلع ىلوو بكارملا زهجو

- _ . . (2 
 .“}) نيرشبتسم نيرفاظ اوعجرو

 :(ه277۔ه273 )يدمحيلا رظنلا نب دشار ةمامإ۔7

 ةمامإلا ١يوكزألا يلع نب ىسوم نب ىسوم هل دقع ،دمحيلا نم مامإلا
 مامإلا هيف لزانت يذلا مويلا ذ ه273 ةنس ةجحلا يذ نم 27 سيمخلا موي ىوزنب

 نب هللا دبعو يبلكلا ثراولا نب مهف هتعيب رضح نممو اهنع كلام نب تلصلا
 دلخم نب ديلولاو يتولسلا ينادحلا هللا دبع نب يراوحلاو يحجفلا ديعس

 ةالولا ىقبف يرادإلا ماظنلا ىلع ةديدج تاريغت رهظت ملو .يدنكلا
 .“‘ةههنم ادحأ ريغي نأ نود كلام نب تلصلا دهع خ نيقباسلا

1 
 . 28ص ء هسفن )

2 
 .166 . 165ص قباسلا ردصملا يملاسلا )2(

 .213ص هسفن "
 يموقلا ثارتلا ةرازو عنيديعسوبلا ةداسلا ةريس 2 نيبملا حتقلا دمحم نب ديمح ںقيزر نبا )4ر

 .232ص ،م1984 طقسم .ةناقتلاو
 .193ص قباسلا ردصملا يملاسلا ث

 .125ص ،2ج .قباسلا عجرملا ،يبايسلا
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 اعلا خيراتلا يق تاسارد

 ذئموي وهو ‘كلام نب تلصلا ةمامإ ىلع مدقتو ،رظنلا نب دشار يلو امل
 .هلزع تدارأو «دشار ىلع دمحيلا نم ةعامج تداع ،لدبي ملوريغي مل مامإ

 ناميلسو يصورخلا ةوعس نب دلاخو يبلكلا ثراو نب مهف مهنيب نم ناكو

 دمحأو املسم اوبتاكو قاتسرلاب اوعمتجا دمحيلا هوجو نم مهريغو يناميلا

 نم ةنطابلا 2 امهل اعيابي نأ امهولأسو ،هملس نم امهو نييبتوعلا ىسيع ينبا

 عيابف يميلسلا كلملا دبع نب ناميلس مهتوعد ىبل امك نارمع ينب نم كيتعلا
 دمحيلا لئابق تفلاحت اذهبو ،‘.مهريغو ديهارفو ةميلس هموق نم ةنطابلاب نم
 .(ديهارفو ةميلس) مهف نب كلام ينبو كيتعلاو

 مهل ةعيبلا اودكأف ،ثراو نب مهفو تلصلا نب ناذاش ىلإ اعيمج اوراسو

 ىوزنب فوتت نم ةضورلاب اوراص املف لبجلا قيرط اوذخاف ،ىوزن ىلإ اوجرخو

 ال ةضورلاب مهو اليل مهبسكف شويجلاو ايارسلا رظنلا نب دشار مهيلإ هجو
 عرولا لهأ نم نوريثك لاجر لتقو ،ةديدش ةعقو مهنيب تعقوف ،نورعشي
 اموي نيسمخو ةينامثو نينس عبرأ ةمامإلا غ ىضمأ نأ دعبو .فافعلاو

 اوراسق رأثلا ذخأل تعمتجا كيتعلاو كلام ونبو دمحيلا لئابق نإ ثيح ،'لزع
 هركاسع اومزه نأ دعبو ءرظنلا نب دشار اورساف "ىوزنب ةمامإلا راد ىلا
 .يصورخلا ميمت نب نازع ىلع عيمجلا رايتخا عقو هناوعأو

 ٠1984 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،2ج .باسنألا .ملسم نب ةملس ،يبتوملا )1
 .313ص

 .228ص "قباسلا ردصملا ءيملاسلا ا }
 .313ص ءقباسلا ردصملا ،يبتوعلا ")
 .230ص قباسلا ردصملا ،يملاسلا (4)

 .319ص قباسلا ردصملا ،يبتوعلا (5)
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 ىنامعلا نير اتلا يق ت اسارد

 :(ھ280۔ه277 )يصورخلا ميمت نب نازع مامإلا ۔ 8

 هلامعأ لوأ نمو .“.هيدمحيلا رظنلا نب دشار مامإلا لزع دعب ةمامإلاب عيوب

 ةرزع نب يلع نب ىنوم نب ىسوم نيع امك رظنلا نب دشار مامإلا ةالو لزع

 لعجو ،يرحبلا لوطسألا ىلع ربزهلا نب نازع نيعو ،ىوزن 2 ايضاق يوكنزألا
 ىلع ناميلس نب دمحم نب رهزألا ىلوو ،ىوزن خ ةاكزلل ايباج نامثع نب ناهبن
 ىسوم لتق هدهع يو . ةعمجلا ةالصل ابيطخ نامثع نب ناهبن ناكو ،راحص
 مدب بلاطت نازع مامإلا ىلع ةيرازنلا تراثف سيوكزألا يلع نب ىسوم نب
 مامإلا لخدو ،لقنيب يتولسلا ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا اوبختناف ‘ىسوم

 دفو جرخ مث !اهيف اومزهنا يتلا ه278 ماع عاقلا ةكرعم ة نييرازنلا عم نازع

 ىلع هيلاو دضعملا يسابعلا ةفيلخلا لسرأف ةدجنلا ابلاط دادغب ىلإ مهنم
 دعب ه280 ةنس يصورخلا ميمت نب نازع لتق يذلا روث نب دمحم ءاسحألا

 ك يئانهلا ماحمح نب فيهألا هدئاقب هقحلأو ،نأشلا دمس ي اهضاخ ةكرعم
 .مهريغو دزألا ةداس نم ددع عم امد ةكرعم

 .213 ص ء1ج،قباسلا ردصملا ،يملاسلا 1
2 
 33 :ص [{ 2ج قباسلا عجرملا ،يبايسلا )2(
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 ةيناثلا ةمامإلا اهل تضرعت يتلا ثادحألا مهأ :اثل

 :يدمحيلا هللادبع نب دمحم مامإلا دهع يف ةيقرشلا ةروث۔1

 دمحم مامإلا دض وجن ونب ةليبق اهتمعزت ةروث ةيقرشلا ةقطنم ے تماق

 داقف ،اهدامخإل يركبلا ديعس نب دايز نب ديعس ةدايقب ةوق مامإلا لسرأف
 .راوثلا ةرصاحم خ ديعس حجنو ةيقرشلا ىلإ اهب راسو ةوقلا هذه ديعس

 لسرآ كلذ لعفي نأ لبق هنكلو ،اهريمدت داراو "مهلزانمو مهلاومأ ىلع ىلوتساو

 هب موقي امب هيتفتسيو هربخي ‘يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم خيشلا ىلإ الوسر
 ىلت هنأب كلذ ,ىلع خيشلا باوج ناكو ؛اهيشخيو لخنلا عطقب ديعس
 هللآ نذاب اهلوصأ نَع ةَميآَق اًموُمنيكَرَت وأ ةئيل نم متعطق اًم» :ةميركلا ةيآلا

 ىسوم هل لاق امب هربخأو ديعس ىلإ لوسرلا داع املف ."«يِقىسَقلَا ئرَخْيلو
 قرحو ءامدلا كفسب ماق امك ءلزانملا مدهو لخنلا عطق ىلع ديعس لبقأ
 .فورعملا كرتو ،ميقسلاب ءيربلا ذخأو ،ةعتمألاو ،لزانملا

 :يماسلارذنملا نب رشب ةمالعلا توم ۔2

 نبريشب ةمالعلا يوت يدمحيلا نافع نب هللادبع نب دمحم مامإلا دهع خ
 بلاغ نب يؤل نب ةماس نم وهو ،رقع لهأ دايز ينب دج ،يرقعلا يناوزنلا رذنملا

 لوألا عيبر رهش خ هتافو تناكو ،ملعلا ةلمح نم هيقف ملاع وهو يشرقلا
 7 ه 178 ةنس

 5 ةيآلا رشحلا ةروس )1

 .1 1 1 :ص ب ج ءقباسلا ردصملا ؛يملاسلا )2

 111 :ص .1ج هسفن "

80 



 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 :يوكزالا رباج يبأ نب ىسوم ةمالعلا توم۔3

 ينب نم ليقو هبض ينب نم (ه181 ۔ه87)يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم وه

 ةمدقم إ ناكو ملعلا ةلمح نم ناك ‘يكزإ نم بلاغ نب يؤل نب هماس

 نب دمحم مامإلاو ےه132 ماع ينادنلجلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلل نيعيابملا

 تناكو .ه179 ماع بعك نب ثراولا مامإلاو ےه177 ماع يدمحيلا هللادبع

 .“"١ه181 ماع هتافو

 اذه ناك دقورهشأ ةتسو ةنس نيعستو اعبرأ يوت امدنع هرمع ناكو
 عساولا ملعلاو أدبملا ىلع تابثلاو ميركلا قلخلاو ةماقتسالا خ الاثم ملاعلا

 ملعلا ةلمح نم دعيو ،مالسإلا ةاعد نم ةيعاد ناكو قحلاب كاسمتسالاو

 ريطاسأو ملعلا لوحف دحأ ناكو .7 نامع ىلإ ةرصبلا نم نيروهشملا ةسمخلا
 خيشب بقلي ناكو ءةيلعلا هلئاضفو ةيكزلا هلامعأب فرع ةعيرشلا
 ذخأو يرصبلا ينامعلا بيبح نب عيبرلا مامإلا دي ىلع ملعلا ىقلت .مالسإلا
 امك 0ه145:ت ةميرك يبأ نب ملسم هديبع يبأ مامإلا نع مولعلا نم ريثكلا

 يدنلجلا رظنلا نب دشار يسابعلا يلاولاب ةحاطإلا ىلع اوعجش نيذلا نم ناك
 دعب حنم خ هيدي ىلع ةيناثلا ةمامإلا تماقو هيلع تماق يتلا ةروثلا ديأ ثيح

 .) _ه177 ةزاجملا ةكرعم

1 
 هقرشم روص نامع مالعأ نم .دمحأ نب حلاص ،اوصلا ؛.115رص قباسلا ردصملا ،يملاسلا ")

 .169 ۔ 165 :ص ،م2001 :ندنل ،ةمكحلا راد 0 1.ط .لوألا ليعرلا ةايح نم
 .169 ۔ 165 :ص ثقباسلا عجرملا ،غاوصل

 .ه1980 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .يضابألا بهذملا تاقلح .دومح نب ملاس ،يبايسلا !
 .47ص

 .155ص ثم1991:طقسم ،سوباق ناطلسلا ةعماج 0 1.ط .نامع مالعأ ليلد .دمحم ىريبزلا (4)
 .نييوكنزألا ملاعم خ نيلمأتملا ةهزن .ناميلس نب دمحم نب يحي ،ينالهبلا
 .74 ۔73ص . م1993 ء 1.ط

2 
 ا )-)
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 ينامعلا خيراتلا يق تاسارد

 :( اتح ةكرعم )بعك نب ثراولا دهع يف نامع ىلع ديشرلا نوراه ةلمح 4

 همع نبا وهو ناميلس نب رفعج نب ىسيع ديشرلا نوراه ةفيلخلا ثعب

 تلقتسا ثيح ةيسابعلا ةقالخلا ىلإ اهعاجرتسال نامع ىلإ ةديبز هتجوز وخأو
 فالآ ةتس نم ةنوكم هتلمح تناكو ءينادنلجلا رظنلا نب دشار درط ذنم

 ةلمحلا هذهب ملع ةرصبلا بو لجار فالآ ةسمخو سراف فلأ مهيف لتاقم

 ملتسا دقو .كلذب هربخي ثراولا مامإلا ىلإ بتكف يبلهملا ديزي نب دواد يلاولا

 مامإلا ربخأف ‘يدمحيلا دمحم نب (شراقم) سراف خيشلا راحص يلاو ةلاسرلا

 6 اتح يداو ربع راحص ىلإ اهجوتم اهنم راسو رافلج 2 ىسيع دئاقلا لزن .كلذب
 لوأ 2 همزهو ،لتاقم فالآ ةثالث خ يدمحيلا دمحم نب سراف يلاولا هاقلتف

 وبأ هيلإ راسف رافلج لحاس ىلع هبكارم ىلإ هتميزه دعب ىسيع داع مث .ءاقل
 وبأ لخدو بكارم ةثالث خ رمع نب ورمعو يتولسلا ينادحلا جلف نب ديمح

 .اهيف سبحو راحص ىلإ هب قلطناو ىسيع هرسأو هبكرم ديمح

 هنكلو ،ةرهاظلا ربع راسو ةريبك ةوقب ىوزن نم جرخ دق مامإلا ناكو
 ،ءالهب ةنيدم ييرغ مفيس ةيرقب مامإلا ناكو ،هرسأو ىسيع ةميزه هتفلب

 اي" :لاقف ابيطخ سانلا ة ثراولا مامإلا ماق كلذ رثأ ىلعو ،ىوزن ىلإ عجرف
 هيلإ ماقف ."لقيلف لوق هعم ناك نمق رفعج نب ىسيع لتاق ينإ سانلا اهيأ
 نإو كل عساوف هتلتق نإ" :لاقف بطاخن .ةيوكزألا ةرزع نب يلع خيشلا
 نسحتسا مامإلا نإف اذهلو .هكرت وأ ىسيع لتق هل زاجأ يآ ."كل عساوف هتكرت

 نم ةعامج تماق فسألل نكل .هنجسب رمأو هلتق كرتف ،يلع خيشلا لوق
 ىلإ اوتأ مث ،مامإلا ملع نود نم اوقلطناو زيزعلا دبع نب ىيحي ةدايقب ةارشلا
 .اوفرصناو ،ًاريسأ نجسلا خ رفعج نب ىسيع اولتقو نجسلا اوروستف راحص
 دبع مامإلا ةرهشك نامع خ ةرهش هلو ءاملعلا لضافأ نم ىيحي خيشلا ناكو

1 
 نرقلا نم ريخألا ثلثلا يق شاع ،نامع ءاملع نم يوكزألاا يماسلا ةرزع نب يلع خيشلا "

 ةم امإ 2 هرصع ء املع ر ابك نم ناك ‘ يرجهل ا ثل اثلا نرقل ١ علطم 2ِ ت ابو ةرجهلل ين اثلا

 : ختمجرت رظنا ‘هللادبع نب ناسغ مامإلاو يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا
 .اهدعب امو 529 :ص ‘{ اج ‘ نايعألا فاحتإ . ىشاطبيلا
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 :لوقي يماسلا رذنملا نبريشب خيشلا ناكو .! "تومرضح ناميلس نب زيزعلا

 مامإلا نأو رذعلا لتاقلل دجو امنأكو . "رانلا مشي مل رفعج نب ىسيع لتاق

 .ىسيع ريسألا لتق ة هتفلاخم ىلع ىيحي ضاقي مل

 ةميزه ىلع ديشرلا نوراه ةفيلخلا بضغ ًاريسأ رفعج نب ىسيع لتق املق
 ةينملا هتفاو نكلو ،نامع ىلإ شيج لاخدإ ىلع مزعو ى اريسأ هدئاق لتقو هشيج
 ةنس ةرخآلا ىدامج نم 3 تبسلا ةليل هتافو تناكو هدارم ققحي نأ لبق

 ثراولا مامإلا ةافو تناكو ،ناسرخب سوط ةيرق خ ناتسب ربقو ١ه3
 .ه192 ىلوألا ىدامج 4 نبتثألا موي تناك ثيح ابيرقت ةنسب هلبق

 :يدمحيلا هللادبع نب ناسغ دهع يف يتامعلا لوطسالا ءانب۔5

 نوبلسي اهتراحب ناكو .ةينامعلا لحاوسلا وزقت ةيدنهلا جراوبلا تناك

 مامإلا ررق اذهل ،هوبلس ام عيبل قارعلاو سراف دالب ىلإ نوضمي مث ،نورسأيو
 ءالؤه رطخ نم ةينامعلا لحاوسلا ةيامحل ينامع لوطسأ ءاشنإ ناسغ

 لب نامع ىمح كلذبو .(بيسلا) امد هنامز 2 ةيرحبلا ةدعاقلا تناكو نامع

 ئناوم ىلإ هلوطسأ لصوو يبرعل ارحيبلاو نامع رحب 2 جر اوبلا كلت بقعت

 .)ةنصرقلا هذه تعطقنا كلذبو ،دنبلا

 :ناسغ دهع يف يبراحملا ناذاش نب دشار ةروث ۔6

 ةقطنملا 2 ةروثب يئانهلا يبراحملا ديعس نب ناسغ نب ناذاش نب دشار ماق

 مامإلا لسرأو ،اهيلاو لتقو ،اهبهتناف (بيسلا) امد ىلإ هشيج داقو .ةيقرشلا

 نبا ؛342 :ص ،1ج ،تاباوجلاو ريسلا .يراوحلا يبأ ةريس .يراوحلا نب دمحم ،يراوحلا وبا
 .117 - 116 :ص ث1ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا ؛226 :ص ءنييملا حتفلا ،قيزر

 342 :ص ،1ج ،تاباوجلاوريسلا .يراوحلا يبآ ةريس .يراوحلا نب دمحم ،يراوحلا وبأ :
 .499 :ص ش4مج ،قباسلا ردصملا ،يربطلا ث
 257 :ص ،سبتقملا نامع خيرات سيوكزألا 4
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 ىلإ ةجل ةروثلا دئاق نكلو ،كلذ ة حجنو ءاهدامخإل اشيج هللا دبع نب ناسغ أ
 1 ., . ع

 ."هنع افعف مامإلا نم انامأ هباحصألو هل اوذخأف قاتسرلاب مامإلا ةليبق

 :ينادنلجلا دمحم نب رقصلا ريمالا لتتم۔7

 رفعج نب ةدئاز نب دمحم نب رقصلا ريمألا لتق ناسغ مامإلا دهع
 نب رقصلا نآ كلذ ببسو ‘ه207 ماع لوألا عيبر 26 ءاعبرألا موي ي ينادنلجلا

 يلاولا همع نبا ىلع ملعلا لهأو يدنكلا ىلعملا نب دمحم عياب دق ناك دمحم

 ةيالو تهتنا املف ،حالسلاو لاملاب مهناعأو ينادنلجلا رفعج نب رظنلا نب دشار

 دييأت 2 كلس 0ها177 ماع خ ةزاجملا ةكرعم خ هتميزه دعب رظنلا نب دشار

 دق هنأب مهتاو ،ءاملعلا نم نوددشتملا اهب ضري مل رومأب مهتا هنأ ريغ ةمئألا

 نآربخأ امدنع (ه207 لوألا عيبر 6 خ لتق) دمحم نب دشار هيخأ ىلع رتست

 نم " :ًالئاق كلذ ركنأف يبراحملا ناذاش نب دشار ةروث خ اكراشم ناك هاخأ

 املف لئامسب ذئموي رقص ناكو ."ةرادلا خ يدنع اضيرم يخأ نإو كلذ لوقي
 ةروثلا عم ناك دمحم نب رقص اخأ نأ ققحت ،يبراحملا دشار ةروث مامإلا دمخأ

 نب ناسغ مامإلا ناكو ،هيخأ رمأ مهنع رتس اّن ةنهادملاب ًارقص اومهتاف

 نأ ،“)ةبقع نب حاضولا دايز وبأ لئامس ىلع هيلاو ىلإ لسرأف .ىوزنب هللادبع
 رقصلاب يلاولا جرخو ء دايز وبأ لعفف .ىوزن ىلإ هب يتأيو رقصلا ىلع ضبقي
 اضيأ مامإلا هيلإ ثعبو ،هولتقي نأ ةارشلا نم هيلع افوخ اهثعب ةيرس ةقفربو
 ؛يوكنزألا يماسلا ةرزع نب يلع نب ىسوم ةمالعلا اهتبعصبو ىرخأ ةيرس
 اذإ مهريسم 2 مه امنيبق (قرق ةيرقو زوملا ةكرب نيب) تاماحسلا دجنب اوقتلاف

 نب ىسومل الو حاضولا يلاولل نكي ملف !هولتقف رقصلا ةارشلا ضعب ضرتعا
 هسفن ىلع فاخ ىسوم نأ يراوحلا وبأ ركذيو ؛هلتق نم مهعنم ىلع ةردق يلع

 123 _ 2 :ص « !ج قباسلا ردصملا ؛ىملاسلا )1)

 .ةبقع نب حاضولا دايز ابأ ‘ يوكنزألا دنع درو )2
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 ىنامعلا حير اتلا يق ت اسارد

 نب رقصلا لتق نم ىلع راكنإ ناسغ مامإلا نم نكي ملو .هولتقل ائيش لاق ولف
 لوقيو ،‘املعلا نم ةلمجو اهتوقو ةلودلا ردص مايألا كلت تناكو . ")دمحم

 رقصلا نأ حص دق نوكي نأ امإ :نيهجو دحأ مامإلا توكس لمتحيق" يملاسلا

 وه رهتشي ملو هلتقي نأ ةارشلا ضعب ىلإ رسآو لتقلا كلذب بجوتساو هيلع عياب

 نوكي نآ هعم لتاقلل لمتحا دق نوكي نآ امإو .ةيبصع نوكت ال يك هلتقب

 نم "ناميلس نب رفعج نب ىسيع لتق 2 كلذ اولمتحا امك هلمع قحب هلتق دق

 .زيزعلا دبع نب ىيحي لبق

 :مالسإلا ةضيب ىوزن ةيمس ۔8

 ندمربكأ نم يهق ؛اهقرعأو ةينامعلا ندملا مهأ نم ىوزن ةنيدم ربتعت
 خيشلا اهفصو .ةيناثلا ةمامإلا ننم نامعل ةمصاع تذختا دقو ةيلخادلا ةقطنملا

 تخت يه وأ ‘نامع بلق ىوزن " :ناونعلا أ هباتك خ يبايسلا دومح نب ملاس
 .“‘}"ههناطلس رقمو مهتكلمم شرع نوينامعلا اهلعج دقو ،نامع ةكلمم

 ملعلاب تنادزاو تصغو ةرهشلاو راهدزالا نم اغلبم ىوزن تفلب دقلو

 ناسغ مامإلا دهع 2 مالسإلا ةضيب تيمسو .برعلا تخت تيمسف هب ترمعو
 نم جرخت ثيح !ملعلا راشتنا ةرثكل كلذو (ه207 - ه192) هللا دبع نب

 ةمامإلل ازكرم تحبصأو .نامع ءاحنأ اورشتناو ملعلا بالط اهسرادم
 .ه177 ماع ذنم ةينامعلا

 مشاه اهب مدقت ةاكشب ةرم تاذ هسبح دقف ،رقصلا ةريسب ضار ريغ ناسغ مامإلا ناكو
 ؛يملاسلا :رظنا ،ةدم دعب الإ سبحلا نم هكفي نأ ضقرو ،هامر نم رمأ هنأب ينادنلجلا نب
 .127 :ص 1ج قباسلا ردصملا

 يد نم 22 2 هتافو تناك ثيح رهشأ ةينامثب ناسغ مامإلا ةافو لبق تناك ةٹداحلا هذه 2
 .207 ةدعقلا

 122 :ص ،1ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا ؛258 :ص ،سبتقملا نامع خيرات سيوكزاأل
 .321 ۔320ص .م2002 :بيسلا ،3ط .ينامعلا خيراتلا نم حمالم .فلخ نب ناميلس غيصورخل

 .ةيلخادلا ةقطنم :ريخلا ةريسم .مالعإلا ةرازو ؛73ص 01994 مايألاربع ىوزن ،يسرافلا "
 .21 - 20ص .1995 :طقسم

(3( 
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 يناملا حنير الاق ت اسارد

 :نامع يف ةنجرملاو ةيردقلاروهظ ۔9
 ؛ردقلا ىلإ ةبسن :ةيردقلل ةاعد رهظ ديمح نب كلملا دبع مامإلا دهع خ

 دبعلا نآ اومعز ثيح ردقلا موهفم ك ةصاخ ميهافم تاذ ةيمالك ةقرف يهو

 ملع مهتالغ ركنأو ،قلخ الو ةئيشم هلعف خ هلل سيلو هتردقو هتدارإب لقتسم

 :هلوق هئارآ نم يذلاو "ينهجلا دبعم ردقلاب لوقلا رهظأ نم لوأو ،قباسلا هللا

 زوجي الو &رشو ملظ هيلإ فاضي نا زوجي الو زوجي ال لداع ميكح يرابلا نإ
 . هيلع مهيزاجي مث ءيشب مهيلع مكحيو رمأي ام فالخ دابعلا نم ديري نأ
 مهفرصت نم ةثداح دابعلا لاعفأ نأ نوري نيذلا ةلزتعملا ءارأ نوقفاوي مهو

 .داضتلا لباقت ناتلباقتم ناتقرف ةيربجلاو ةيردقلاو .“"منهيعاودو مهدصق بسحب

 مهو ،هتردق ةزع ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإو دبعلا نع ةقيقح لعفلا نوفني ةيربجلاو
 ريثأت مهتردقل سيلو ،اهدخو ىلاعت هللا ةردقب ةعقاو دابعلا لاعفأ":نولوقي
 .اهيف

 اهنم ءايشأ ة ةماقتسالا لهأ اوقفاو" دق ةيردقلا نأ يوكزألا ركذيو

 ايندلا ة بتي مل نمل رانلا خ دولخلاو ،ةرخآلاو ايندلا هللا نع ةيؤرلا يفن
 ..“}يشرقلا ريغو يشرقلا خ رايتخالاب تبثت ةمامإلا ناو ،بونذلا رئابك نع

 .ه80 ماع يفقثلا فسوي نب جاجحلا يمهجلا دبعم لتق "
 620 :ص .1ج سةذوبانلا قيقحت ،ةمغلا فثك ،يوكزألا }

 :رظنا ،ةيلدعلاو ةيردقلاب مهنوبقلي كلذكو ديحوتلاو لدعلا باخصأب ةلزتعملا نوبقلي ث

 ديس دمحم قيقحت .لخنلاو للملا .ميركل ادبع نب دمحم حتفل اوبأ 4 ين اتسرهشلا

 43:ص :1 984توريب ذ ةفرعملا راد ٤ 1ج. يناليك

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ‘2ط .ةيناسنإلا ةيرخلا ةلكشمو ةلزتعملا .دمحم .ةرامع ""

 79 ۔78 .م1988 :توريب رشنلاو
 01243 .م1893 :اتكلك .نونفلا تاخالطصا فاشك .يلع نب ىلعا دمحم .ىيوناهتلا
 38 :ص قباسلا عجرملا ةرامع :نع نالقن

 .619 :ص [{ ج ‘ ةذوبانلا قيقحت ةمغلا فشك . يوكنزألا )6)
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 ىنامعلا نير اتلا يق تاسارد

 ةيمالكلا قرفلا ىدحإ :يهو ةئجرملل ةاعد هسفن تقولا 2 ترهظ امك

 ناميإلا عم رضت الأ نوري مهف .ناميإلا موهفم ة ةيدقعلا ءارآلاو ميهافملا تاذ

 دقف ."صقني الو ديزي ال ناميإلا نأو ،ةعاط رفكلا عم عفنت ال امك ؛ةيصعم

 هللا دبع نب رذ :ءاجرإلاب لاق نم لوأو قرفلا نم ريثك خ مهتلاقم ترشنتن
 ىلاعت هللاب ةفرعملا وه ناميإلا نإ" :نولوقي نيذلا ءاجرإلا عاونأ دشأو ‘يجحذلملا
 :ليصفت نود ةلمجلا ي لوسرلا هب ءاج امبو هللا هلزنأ امب رارقإلاو ،هلوسربو
 ىلع ىلاعت هللاب ةفرعملا وه ناميإلا" :اولاقو 0"هللاب لهجلا وه رفكلاو
 .“'قالطإلا ىلع هب لهجلا وه رفكلاو ،طقف اعناص ملاعلل نأ وهو ،قالطإلا

 نم مهل عابتأ داجيإ اوعاطتسا دقو مهيلإ مامضنالل سانلا نوعدي اوؤدبو

 رهظأف ،(يميربلا) ماوت اولصو ىتح مهل نوبيجتسملا رثكو نيينامعلا فوفص
 ىلجت دقو نيينامعلا نبب رشتتتو ةعامجلا هذه رمأ ولعي نأ نم افوخت ءاملعلا

 نيبي كلملا دبع مامإلا ىلإ ناليغ نب مشاه خيشلا اهلسرأ يتلا ةلاسرلا ه كلذ

 هاجت مزاللا ذاختاب اهيف هدشانيو راحص ة ةعامجلا هذه رمأ نم ناك ام هل

 نيب عدبلا رشنو مهتوعد راهظإب مهل حامسلا مدعو ةئجرملاو ةيردقلا باحصأ
 (يضابألا بهذملا دصقي) مالسإلا نع دتري نم ةبقاعم هنم بلط امك ءسانلا

 ٠ انل ىلاعت هللا هاضترا يذلا نيدلا ىلإ عوجرلا نع ضرعأ نإ ةليوط ةرتف هسبحو

 .‘كلذ لوح ائيش لعفي مل مامإلا نأ ودبيو

 :ةرزع نب يلع نب ىسوم توم۔0
 نامع ءاملع لجأ نم ناك يوكزألا ةرزع نب يلع نب ىسوم ةمالعلا وه

 ىدامج 10 2 مامإلا اذه دلو بلاغ نب ىؤل نب ةماس يتب نم ليق امك وهو

 اهدعب امو 139:ص :قباسلا ردصملا يناتسرهشلا :رظنا ةئجرملا نع تامولعملا نم ديزمل "
 كلملا دبع مامإلا ىلإ ناليغ نب مشاه ةريس .يميمهلا يناجيسلا مشاه ديلولا وبا ،ناليغ نبا !

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،\1ط 02ج ،نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا .ديمح نب

 ؛137 :ص قباسلا ردصملا « يملاسلا ؛38 - 36 :ص م1986:طقسم
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 ناملا خيراتلا يق تاسارد

 عماج ىمسملا (عماجلا) باتك تافلؤملا نم ىسوم خيشللو ،ه177 ةنس رخآلا

 نب ثراولا مامإلا رصع خ ءالجألا ءاملعلا نم هدلاو ناكو ""يلع نب ىسوم

 .بعك

 نم هدالوأو وه ةيناثلا ةمامإلا 2 نيزرابلا ءاملعلا نم ىسوم خيشلا ناكو

 ماق ام وه يلع نب ىسوم خيشلا دوهج ىلع اهيف ريشأ يتلا فقاوملا نمو ،هدعب
 هعلخ ءاملعلا ضعب ررقوربك امدنع كلملا دبع مامإلا نع ةبانإلا 2 هب

 ، ةلودلا رومآ هل فرصي خيشلاو هتمامإ ىلع ىقبي نأ هيأر نم ناكف ؛هورواشف

 ءاملعلا ىسوم ىلإ عمتجاف ،ديقأوربكو نسأ دق رفيج نب انهم نأ كلذك
 رمألا اذهب مايقلا نع فعضو نسأ دق لجرلا اذه نإ هل اولاقف .ضاق ذئموي وهو

 جرخف كلذ ىلع ىوقأو طبضأ ناك هناكم هنوميقي مامإ ىلع سانلا عمتجا ولف
 هلاح رظنيو هلأسي لعج هيلع لخد املف مامإلا ىلإ لصو ىتح يلع نب ىسوم

 ىلع نامع لهأ تعطأ نئل هللاو ،يلإ تئج يلع ابأ اي :لاقف هانعم مامإلا فرعق
 نولويو امامإ نيح لكل اولعجلو .ةدحاو ةنس مهعم مامإ ماقأ امل نوديري ام
 دعب مقت الو ،ينتنذأتسا الو لوصولا يغ كل تنذأ امف كعضوم ىلإ عجرا ،هريغ

 تامو ىسوم تام نأ ثبلي ملو هنيح نم يلع نب ىسوم جرخف ليق ،لوقلا اذه
 .ه 230 ةنس لوألا عيبر 8 ٢ ىسوم ةمالعلا ةافو تناكو هدعب مامإلا

 :رفيج نب انهم مامالل ةاكزلا عفد ةرهم ةليبق ففرو نايصع 1

 لجر وهو ناميلس نب هللادبع ةيشاملا ةقدص ىلع رفيج نب انهملا لمعتسا

 اقدصم ةرهم ضرأ لخد هنإ ليقف زع نكسي ناكو حنم لهأ نم ةبض ينب نم
 عتتماق ناتضيرف هيلع تبجو دقو رفعج نب ميسو هل لاقي مهنم لجر ىلإ لصوو

 روبق ديري هلعلو چمكباحصأ روبق ىلإ رظناف الإو ةدحاو ةضيرف يطعي نأ الإ

 .238ص . 1ج نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ")
 . 149ص ‘ 1ج .قباسلا ردصملا ‘ ىملاسلا )2
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 ىاعلا ير اتلا يق ت اسارد

 .برح ةرهم ضعبو مامإلا نيب عقو دقف كلملا دبع مامإلا دونج نم كانه لتق نم

 املف لامج هدنع ناكو ،مهنع عجرو ناميلس نب هللادبع يباجلا مهنع تكسش

 وهو هيلع مدقف مامإلا ىلإ لامجلا لسرأو ‘زع ة هللادبع رخأت زع ىلإ لصو

 فيكو هللادبع نع هلأسف لامجلاب اعد هسلجم هنع عفترا املق هسلجم

 ادحأ ربخت ال :لامجلل مامإلا لاقف ميسو نم ناك امب هربخأف هرفس خ ناك
 ناميلس نب هللادبع لصو املف كلذ ي هيلع دكأو ،كلذ متكاو ينتربخأ امب

 نم مامإلا بتكق لامجلا هربخأ ام لثمب هربخاف ميسو ربخ نع مامإلا هلأس
 رفعج نب ميسوب مترفظ نإ" :نالعج ىلاوو وانس يلاوو ،مدأ يلاو ىلإ هتقو
 هنم تقثوتسا دق ينأ" :مدأ يلاو هيلإ بتكف ث"ينوملعأو هنم اوقثوتساف يرهملا

 نم ةعامج عم يدمحيلا ىيحي شراقملا ابأ مامإلا هيلإ ذفنأف ،"لصح دق هنأو
 ىرخأ ةبيتك ذفنأ مث فكئانملاب مهوقلف ىرخأ ةبيتك ذفنأ مث ليخلا باحصأ

 ،ىوزن ىلإ هب اولصو ىتح لسارتت بئاتكلا لزت ملف ،حنم ةيرق 2 مهوقلق

 لأسي الو هيف ركذي دحأ ردقي ال ةنس هنجس ذ ثكمف هسبحب مامإلا رمأف

 دمحيلا هوجوب انهملا ىلع اوناعتساف ةرهملا نم ةعامج لصو ىتح هرمأ نع

 .نامع نم اولحتري نأ امإ" :طورش ةثالث مهيلع طرشو هقالطإ ىلإ مهباجأف

 ىوزن ركسع ىلإ لوح لك ةيشاملا اورضحي نأ امإو ،برحلاب اونذأي نآ امإو

 نولدعملا دوهشلا لدعتو ءيش اهنم فلختي مل هنإ لودعلا اهروضح ىلع دهشتو
 مامإلا براحن انسلق برحلا امأو ، اننكمي الف لاحترالا امأ" :اولاقف ،مدأب
 نورضحي اوناكف دوهشلا مامإلا لدع كلذ دنعف ،"اهرضحن نحنتق لبإلا امأو

 .")رودت ةنس لك خ مهلبا

 .261 ۔ 260 :ص ،سبتقملا نامع خيرات سيوكنزألا "! 1
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 ينامعلاخير اتلا يق تاسارد

 : انهملا دهع يف ينادنلجلا نشور نب ةريغملا ةدايقب ىدنلجلا ينب ةروث 2

 نشور نب ةريغملا ةدايقب ةروثب رفيج نب انهملا دهع خ ىدنلجلا ونب ماق
 ةبقع نب حاضولا دايز وبأ ناكو ماوت اولخدف ،سانلا ضعب مهديأو ،ينادنلجلا

 اشيج انهم مامإلا مهيلإ لسراف .ةنيدملا اولتحاو ،هولتقف ،"اهيلع مامإلل ايلاو
 ناورم يبآ راحص يلاو ةدايقب ىرخأ ةوقب هززعو ،نازع نب رقصلا ةدايقب

 رشع ينثا شيجلا غلبو ‘هعم نمو يدنهلا راطملا مهققارو مكحلا نب ناميلس

 نم مهنم برهو اهتداق اولتقو ةروثلا ىلع اوضقو ماوت شيجلا لخدف .فلا
 ىدنلجلا ينب رود ىلإ شيجلا ءاهفس نم هعم نمو يدنهلا راطملا دمعو .بره

 لجألو اهريغو منغلاو رقبلا لثم تاناويح رودلا هذه خو ؛نارينلاب اهقرحأف
 تفلتأ رانلا نأ ليقق ،رانلا طسو نم تاناويحلا هذه جارخإب سانلا راس كلذ

 تابراه ماوتلا نم نجرخ ىدنلجلا لآ ءاسن نإ ليقو ءًاراد نيعبسو نيسمخ نيب

 ةيراج نلسرأف ،بارشلاو ماعطلا ىلإ نجتحاو ،ةدم اهب نثبلف ءارحصلا ىلإ
 نع تدعتبا ىتح اهبقعتو اهرصبأ مامإلا دونج دحأ نكلو ،كلذ نهل رضحت
 هفلتأف بارشو لكأ نم ةيراجلا هذه تلمح ام ىلإ دمع مث ةنيدملا ىنكس

 لقي ملق" :ىراوحلا وبأ لاق ٠شطعلاو عوجلا نم نمهتاناعم ءاسنلا اكرات
 عمسي ملو ىهن دق هلعلو :لاق ،هنع ىهن الو كلذب رمأ ناورم ابأ نأ دحأ انل

 تقرتحا نيذلا موقلا ىلإ ماوت ىلإ نيلجر ثعب كلذ دعب مامإلا نأ انغلب مث :لاق

 .قحلا نم مهل بجو ام مهنوطعيو فاصنإلا ىلإ مهوعدق مهلزانم

 هنأ هيلإ ليمن يذلاو ،حاضولا وبأ مأ حاضولا وه لهف همسا ىلع ةينامعلا رداصملا قفتت مل )1

 نب رقصلا لتق هتراقخ خ يذلا وهو ،لئامس ىلع ناسغ مامإلا يلاو ةبقع نب حاضولا
 نب ملاس ،يبايسلا :رظنا رقصلا لتقمل رأثلا ذخأل ةروثلا هذه لعلو ،ينادنلجلا دمحم

 .53:ص ٬جهانملا قدصأ .دومح

 .116 ۔ 115 :ص ٬رابخأو صصق ،قيرع نبا

 .153 ۔ 152 :ص ث1ج ،قباسلا ردصملا ءيملاسلا

)2( 
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 ناعلا حير اتلا يق ت اسارد

 :انهم مامإلا دهع يف ميركلا نآرقلا قلخ ةلاسمروهظ 3

 مالكلا رشتناف ةرصبلا نم نامع ىلإ تءاج دق نآرقلا قلخ ةلأسم نإ
 ميركلا نآرقلا نأ ىري يناصيدلا ركاش ابآ نأب كلذ ببس ناكو اهيق

 ترشتناو ‘نورخآ هركنآو سانلا ضعب يأرلا اذه لبقف ،قولخمب سيلو ‘ميدق
 ه218) مصتعملا ةفيلخلا ناكو .ةيمالسإلا ةمألا ءاملع اهيف ملكتو ،قافآلا

 يأرب ادقتعم ناك هنأل ةيضقلا هذه خ ءاملعلا نحتما يذلا وه (ه227

 داس نامع ىلإ تلصو امدنع اذهلو ،قولخم نآرقلا نأ نوري نيذلا "ةلزتعملا
 .ميدق يأ قولخم ريغ مآ قولخم نآرقلا لهف كلذ غ فالخ

 عامتجالا رضحو (بيسلا) امدب خايشألا عمتجا :يراوحلا نب لضفلا لاق
 بوبحم نب دمحمو ،مشاه نب دمحمو زرحم نب ديعسو ،دايز وبأ خيشلا

 نب دمحم خيشلا لاقف ميركلا نآرقلا ذ اوركاذتف خايشآلا نم مهريغو

 نبا خيشلا يأرل مشاه نب دمحم بضقق ء"قولخم نآرقلا نإ لوقأ انآ :بوبحم

 نب دمحم خيشلا نظف "اهب ميقأ الو نامع نم جرخأ انأ" :لاقو ‘بوبحم

 ."بيرغ اهيف ينأل نامع نم جورخلاب ىلوأ انأ لب" :لاقف هب ضرعي هنأ بوبحم
 مايأ دعبو ،"مويلا لبق تم ينتيل" :لوقي وهو تيبلا نم مشاه نب دمحم جرخف

 عجر بوبحم نب دمحم خيشلا نأ ليقو ، ةلكشملا هذه اوشقانو خايشألا عمتجا

 .قولخم هللا ىوس امو ءيش لك قلاخ هللا نإ" :اوررق تاشقانملا دعبو .هيأر نع
 هللا ىلص دمحم انيس ىلع هليزنتتو هباتكو ،هيحوو ،هللا مالك نآرقلا ناو

 مامإلا نم اوبلاط لب ،قلخلا ريغ وا قلخلا عوضوم نع اوتكسو ."ملسو هيلع
 يملاسلا خيشلا قلعو ."قولخم نآرقلا نآ" لوقي نم بقاعي نأ رفيج نب انهم

 قلخب لوقلا قالطإ نع اوفقوت خايشألا نأ هرهاظو" :هلوقب فقوملا اذه ىلع

1 
 لوصأو ةيعرشلا ةلدألا مهف 2 ىلوألا ةجردلاب لقعلا دمتعت ، ةيمالسإلا قرفلا نم ةلزتعملا )

 .مالسإلا
2 
 .155 _ 3 :ص 0 !ج قباسلا ردصملا يملاسلا )-)
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 نم ةميركلا ةيآلا ىنعم تحت هولخدأو «قلطأ نم ىلع دشلاب اورمأو نآرقلا

 ال نكل ةقولخملا ءايشألا ةلمج نم هنأ مزلتسيف {[ءيش لك قلاخ)] :ىلاعت هلوق
 دمحمل نيبت دقو" الئاق فدرأو "ةيمهجلا ةلاقم نم ارارف ًاقطن كلذب نوحرصي

 ةيمهجلا ةلاقم نيبو نآرقلا قلخب لوقلا يهو ةلاقملا هذه نيب قرفلا بوبحم نب

 هنوققاوي ال هباحص أ نأ ىار املف قولخم نآرقلا :لاقف ةيتاذلا تافصلا ثودحب

 كرت ك سيل ذإ هيلع اوقفتا يذلا لامجإلا ىلإ عجرو هكرت حيرصتلا اذه ىلع

 ناك يتلا :ديقعلا يهو لامجإلا تحت نآرقلا لوخدل روذحم كلذب حيرصتلا

 قلخلا ةفص راكنإ ذ روذحملا امنإو ةماعلا ةمالسلا اهب تلصحو فلسلا اهيلع
 .“هيدقلا ةفص هئاطعإو نآرقلا نع

 : 3 ىرطتوسو شابحالا .4

 ة نيينامعلا نيبو مهنيب يذلا دهعلا ةرطقوس خي ةشبحلا ىراصن ضقن
 تلصلا مامإلا يلاو اومجاهف ،(ه273 _ه237) كلام نب تلصلا مامإلا دهع

 دالبلا ا اون ذخأو اوبهنو اوبلسو هولتقف يمضهجلا دمحأ نب دمحم خيشلا
 ةرايز خ ةريزجلا ىلإ ابهذ اهوبأو ةيمضهجلا ةمطاف تناكو .ارهق اهوكلمتو

 ءارهزلا ةمطاف تمظنف ىراصنلا دي خ ةريزجلا دجوف يلاولا امهمع نبال
 ىراصنلا نم عقو ام اهيف هل ركذت كلام نب تلصلا مامإلل اهتثعبو ةديصق

 :تلاقف مهيلع هرصنتستو مهروج هيلإ وكشتو ةرطقوسب

 “{بجنلا ةداسلا نباو ماركلا نبا هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق

 بكرم ةئام خ مهزهجو ‘يدنج فالآ ةثالث نم اشيج مامإلا عمجف

 .التق نإف ،لالمش نب ديعسو ةريشع نب دمحم مهيلع ىلوو (101]) بكرمو

 154 :ص !هسفن "ا
 155 :ص هسفن 2}

 .يثراحلا دمحأو يملاسلا نيدلا رون خيشلل ىرطقوس ةريزج ذاقنإ ي ىرسيلا باتك :رظنا
 166 _ 5 :ص 0 اج ‘ قباسلا ردصملا ‘ يملاسلا 2 ةلماك ة يصق 1 رظنا (4)
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 بتكو ميمت نب رمعو ديزي نب باهولا دبعو ،مامه نب مزاح امهماقم موقيف

 لايح عرشلا دعاوق ىلإ مههجوو ةينيدلاو ةيركسعلا مهتابجاو هيق نيب ادهع مهل

 رصنلا مهل ققحتو ‘ىراصننلا ءالؤه عم كبتشاو سشيجلا راسف بورحلا
 .“"»ريزجلا اوداعتساو

 د251 ماع يف نامع يف تعقو ةريزغ راطما ۔5

 نمريثك فالتإ ے تببست ‘ه251ىلوألا ىدامج30 دحألا ةليل كلذو .ةريثك

 ءءاجنفو ‘دبدبو لئامس نم لك تضرعتو سفنأل او تاناويحل او تاعورزم ١

 تققفدتق ء ةريزغ ر اطمأل ن دملا نم اهريغو ء ر احصو ‘ (بيسل ا) ام دو 0 لئامسو

 تقرغو لاومألاو لزانملا ريمدت غ تببستو ،اهتداع ريغ ي باعشلاو ةيدوألا
 رئاسخ نيينامعلا تباصأو .مهناطوأ نم اريبك اددع تجرخأو ،لاجرلاو ءاسنلا

 قرفتو ،اقيقو دبدب لهأ ةحداف مهدشأ نأ ثيح مهلاومأو مهحاورأ 2 ةريبك
 هنأ ىتح ؛نارمعلاو عضاوملا تبرخو ناطوألا اوكرتو نادلبلا ذ مهنم يقب نم

 اقيق امأ ،هلام فرعي دحأ نكي ملف هبهر اهرظنم هذخأتف ناسنإلا اهب رميل

 تراص كلذك .هؤامو وه زيحو فرعف دجسملل افقو لام الإ اهب نكي ملف

 .هيف بتاكي الو فرعي ال هبر لوهجملا لاملا ةلزنم 2 ةنطابلا ةقطنم ندم ضعب

 .“;ز ةمخض ارارضأ اهب ثدحأف ،نالص يداو اهيرخف راحص امأو

 :ه260ماع بوبحم نب دمحم ةمالعلا ةافو۔6

 ذئنيح ءاملعلا سيئرو راحص ةمالع ىفوت كلام نب تلصلا مامإلا دهع خ
 اهب ايضاق ناكو ،ه260 مرحم نم ثلاثلا خ ةعمجلا راهن كلذو راحص خ
 خيشلا اهيلاو هيلع ىلصو ‘ه251 ليقو ‘ه249 ماع تلصلا مامإلا هالو ثيح
 .دمحم ني ةنادغغ

1 
 164 :ص { 1ج ٥ قباسلا ردصملا يملاسلا )

2 
 .164 - 161 :ص هسفن !
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 ناملاخيراتلا يق تاسارد

 :2265 راحص برضي لازلز ۔ 7

 ديدش لازلزب م265 ةرخآلا ىدامج 12 دحألا ةادغ خ راحص تبيصأ

 ك دمحم نب ةنادغ ذئنيح اهيلاو ناكو لزانملا تمدهتو ةفجرب اهلهأ بيصأو

 :4268 ماع رقصلا نب نازع ةافو۔ 98

 هلعلو راحص 2 رقصلا نب نازع ةمالعلا خيشلا تام تلصلا مامإلا دهع 2

 لهآ نم نازع خيشلا ناكو .بوبحم نب دمحم ةمالعلا ةافو دعب اهيضاق ناك

 .يماسلا يراوحلا نب لضفلا خيشلل اميمح اقيدص ناكو ،ىوزن رقع

 :كلذ ىلع بترت امو كلام نب تلصلا علخ 9

 :ه273 كلام نب تلصلا مامإلا لزع - 1

 مامإلا يوكزألا ةرزع نب يلع نب ىسوم نب ىسوم ةمالعلا ضراع
 ماع بوبحم نب دمحم خيشلا ةافو دعب ءاملعلا ةسائر ىلوت دق ناكو ،تلصلا

 نب هللا ديبع كلذ ىلع هديأو ،مامإلا لزع لجأل ىوزن ىلإ راس ثيح .0

 نب مهفو ،يتولسلا ينادحلا هللا دبع نب يراوحلاو «يحجفلا كلام نب ديعس
 راسف يماسلا يراوحلا نب لضفلاو سيدنكلا دلخم نب ديلولاو يبلكلا ثراو

 :ىسوم نب ىسوم خيشلا ةسائرب "قرف" ةيرقب اوعمتجا ىتح مهعبتا نمو ءالؤه
 هوبلاطو ،هيلع اومزع امب تلصلا مامإلل اوبتكف ‘تلصلا مامإلا لزع اوررقو

 لاعس ةيرق خ هنبا تيب ىلإ ةمامإلا تيب نم جرخ مث ،ةدم مهلهمأف .لازتعالاب
 تناكو ")_ه273 ةجحلا يذ 3 سيمخلا موي كلذو ،ىوزن قوس يقرش ةعقاولا

 رخآلا عيبر 16) اموي رشع ةينامثو رهشأ ةعبسو ةنس نيثالثو اسمخ هتمامإ

 265 ۔ 264 :ص ،سبتقملا نامع خيرات ،يوكزاألا ؤ")
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 مهربخي قرف خ نيعمتجملا ىلإ لسرأو ،‘"(ه273 ةجحلا يذ 3 __ه7

 ناك هنأب هيلع اودع دقو .ارهاظ ارهاش لازتعالا اذه ناكو !هلازتعاب

 ةدعاسمب آلإ موقي نأ ردقي ال هنأو نسلا ربك هنأو رصبلاو عمسلا فيعض
 اياضقلا نم اريثك خ هيلإ نوعجري ال هتالو نم ريثك نأ امك !نيرخآلا
 اوفاخ اذهلو ، ةروكذملا بابسألل مهرومأ خ تبي نأ عيطتسي ال هنأب مهداقتعال
 .ةمامإلا رايهنا ىلع

 يدمحيلا رظنلا نب دشار ةعيب - 2

 هوذخأو ةمامإلاب يدمحيلا رظنلا نب دشار اوعيابي نأ نوعمتجملا ررق اذهل

 حيتافمو ةمامإلا متاخب كلام نب تلصلا هيلإ ثعبو ى امامإ هوبصنف ىوزن ىلا
 .هلازتعا نم نيتنس دعب ة}١ه275 ماع تلصلا مامإلا تامو ءةنازخلا

 اذهلو ٬رظنلا نب دشار ةمامإ ىلع نيقفاوم ريغ ءاملعلا ضعب ناكو
 نمو .ةريبك كراعم اولخدو مهنيب اميف ةنتفلا تعقوو "مهتملك تفلتخا

 نب دمحم نب ىسومو ‘ يبضلا دمحم نب رمع يضاقلا ةمامإلا هذهل نيضراعملا

 ميمت نب نازعو ،ناميلس نب دمحم نب رهازو ،ريزهلا نب نازعو ،ةرزع نب يلع
 ةنادغو سنخألا نب رمع نب دمحمو ،كلام نب تلصلا نب ناذاشو يصورخلا

 ةمامإب اوكسمتو مهريغو يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأو دمحم نب
 هيلع ىلصف 0ه275 ةدعقلا يذ 15 ةعمجلا ةليل تام نآ ىلإ كلام نب تلصلا

 ىلإ حرخف يضاقلا دمحم نب رمع ربخلا غلبو ةعمجلا موي نفدو ميمت نب نازع

 اوكسمتق مكمامإ تام مويلا" :لاقف هتصاخ دنع ملكت هنإ ليقف ىوزن

 ةرتف ددحت عم ه272 ماع ي تلصلا لازتعا نأ ركذ امدنع اطخ ذ يملاسلا خيشلا عقو "!
 اموي 18و رهشأ 7و ةنس 34 همكح تاونس ناكل هيأرب انذخأ اولو تلصلا مامإلا مكح
 193 :ص « 1ج ‘ قباسلا ردصملا ‘ يملاسلا :رظنا

2 
 198 :ص 2ج ‘ قباسلا ردصملا ءيملاسلا )2
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 مايآ ىوزن لخد هنأ يراوحلا نب لضفلا نع ناليغ نب بوقعي ىورو "مكنيدب

 ".هقرف عبس ىلع مه اذإف رظنلا نب دشار

 :ةضورلا ةكرعم - 3
 معزتو رظنلا نب دشار مامإلل نوضراعملا راث تلصلا مامإلا لازتعا دعب

 ناميلس انبا دلاخ وبأو بعصمو يدمحيلا يبلكلا ثراو نب مهف خياشملا كلذ

 تلصلا نب ناذاشو يناميلا نب ناميلسو يصورخلا ةوعس نب دلاخو نايبلكلا

 اوبتاكو قاتسرلاب اوعمتجاف ،دمحيلا هوجو نم مهريغو ةعجرم نب دمحمو

 ك امهل اعيابي نأ امهولأسو نييبتوعلا ةملس نب ىسيع نب دمحأو ملسم نيخيشلا

 كلام دلو نم مهيأر ىلع ناك نمو ،نارمع ينب نم كيتعلا نم ةنطابلا ةقطنم

 نب ناميلسو نارمع دلو نم يراجهلا يكتعلا لاهنملا نب رصن ابتاك مهق نب

 ناميلس ناكو ةنوعملا هولأسف مهف نب كلام دلو نم يميلسلا لالب نب كلملا دبع

 ناكو ؛راحصب زجم ةيرق نكسي ناكو ةنطابلاب هموق خ ًاعاطم اخيش
 امهعيابو امهيلإ رضحتساف .ةنطابلا خ كيتعلل اسيئر لاهنم نب رصن خيشلا
 رظنلا نب دشار لزع ىلع دمحيلا نم هعم نمو تلصلا نب ناذاش ةرصن ىلع
 نب رصن جرخو ةنوعم نم امهنم هايعدتسا ام امهل زجنأو كلذ ىلإ امهباجأف

 لالب نب كلملا دبع نب ناميلس هعم جرخو ةنطابلا 2 كيتعلا عيابف لاهنم

 دلو رئاس نم مهريغو ديهارفو ةميلس نم هموق نم ةنطابلا نم عيابق يميلسلا

 ثراو نب مهقلاو تلصلا نب ناذاش ىلإ امهعم نمب اعيمج اوراسو مهف نب كلام

 لبجلا قيرط اوذخأف ىوزن ىلإ ًاعيمج اوجرخو امهل ةعيبلا اودكأف قاتسرلاب
 .رظنلا نب دشار لزع نوديري

 لسرأ فوتت نم ةضورلاب اوراص املف دشار مامإلا لصو دق ربخلا ناكو
 هللادبع نب يراوحلاو «يحجفلا كلام نب ديعس نب هللادبع ةدايقب اشيج مامإلا

 198 :ص ،هسفن ")
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 اليل نيضراعملا ىلع اومجهق ينهادلا دمحم نب يراوحلاو ،يتولسلا ينادحلا
 .ةديدش ةعقو مهنيب تعقوف ،ةضورلاب مهو

 ةلتقم لتقو ةديدش ةعقو مهنيب تعقو" :باسنألا هباتك خ يبتوعلا لاق

 ىلع ةميزهلا تعقوو فافعلاو ىوقتلاو عرولا لهأ نم نوريثك لاجرو ةميظع
 اوناك مهنإف دمحيلا امأف مهعم نمو مهف نب كلام ينبو كيتعلاو دمحيلا

 نم مهنم رسأو ةعامج مهنم لتق نأ دعب لابجلا سوؤرب اوقلعتف عضوملاب نيفراع

 نب رصن لتق ىتح ةكرعملا خ اوربصف مهف نب كلام ونبو كيتعلا امأو رسأ

 لتقو يكيتعلا لاهنملا نب حلاص هوخأو ناسغو لاهنملا هادلوو يكتعلا لاهنم
 نب راتخملا هيخأ نباو يميلسلا لالب نب كلملادبع نب رضاح مهف نب كلام ينب نم

 ديهارف نم لتقو مهموق نم رفن ة يميلسلا لالب نب كلملادبع نب ناميلس

 اورسأو هموق نم ةعامج خ دمحم نب رباج هوخأو يدوهرفلا دمحم نب شادخ

 ثراو نب مهفلا دمحيلا نم اورسأو ‘يميلسلا لالب نب كلملادبع نب ناميلس

 وأ ةنس رظنلا نب دشار مهسبحف .مهريغو يصورخلا ةدعس نب دلاخو يبلكلا

 ىوزنو نامع لهأ هوجو نم ةعامجو ىسوم نب ىسوم مهنأش خي لئس مث ٬رثكأ
 هذه دعب تام امنإو ،هتيب 2 لزتعم يح كلام نب تلصلاو كلذ لك .مهقلطاق

 .0._"رمزب ةعقولا

 :رظنلا نب دشار لزع - 3

 نيضارريغ سانلا نأ ةرزع نب يلع نب ىسوم نب ىسوم خيشلا يأر امدنع

 ررق اذهل ،نئاغضلا نم ةضورلا ةكرعم ىلع بترت امو رظنلا نب دشار ةمامإب

 نب ىسوم جرخ" :كلذ خ ناطحق وبأ لاق .دشار مامإلا لزع ىسوم خيشلا
 هعلخف هراتخاو همدق ام دعب نم رظنلا نب دشار مامإلا ىلع يلع نب ىسوم

 هب قحتسي اثدح ثدحي مل ،هنم هل ةفلاخم ريغ نم هيرح ىلإ اعدو هنم ءيربو

 _ه

1 
 314 :ص اج قباسلا ردصملا يبتوعلا )
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 كلام نب تلصلاب لعق ام لثم هب لعفق امامإ هاري ناك هنأل ؛ ؛هنيد 2 علخلا هعم

 :الت اق ف در أو . 1 هيلع بل أو هلزع ىل ا اع دو ء اوسب ء اوس

 كردي ملف هيضرتسي يكزإب ىسوم ىلإ جرخ دشار نأ انعمس انك دقو"

 ىلإ وعدي هنأ الإ سانلا هفرعي اثدح هيلع رهظي ناريغ نم هلزع خ ذخاو ،هاضر
 ام ىلع هعم تلصلا ناك لب كلام نب تلصلا لزع ىلإ وعدي ناك امك ءهلزع

 امأو هعلخ هنأ ملعن الو تلصلا ىلع جرخ هنأل دشار نم اريخ هنم رهظي ناك

 عمتجاو ،قرف اولزن ىتح هعبتا نمو ىسوم راسف ؛هقسفي ناك دقف دشار

 ناكو ،ىسومل نيدضاعم عضوم خ هباجأ نمو كلام نب تلصلا نب ناذاش

 ك - نادنس هل لاقي عضوم خ هباجأ نمو دلخم نب ديلولاو هللادبع نب يراوحلا
 - دشار مامإلل نيرصان هعم نمو ناذاش هيف ناك يذلا عضوملا نم ىلعأ

 نأ دعب دشار ىلع ارئاث قرف ذ ىسومو ةمامإلا عضوم ي دشار مامإلا ناكو

 نم دلخم نب ديلولاو هللادبع نب يراوحلاو دشارو ىسوم قرتفاو ،هالاو ناك
 ؛كلام نب تلصلا مامإلا لزع ىلع اوفلآت اوناك مهنأل !ةوخالاو ةفلألا دعب
 دشار لزع بلطي ىسومخق .ءادعأ اوداعو ايرح اوراصو أ دشار اوعيابو

 ناك لصألا ًاديشر مهرمأ ناك ولف هترصن نابلطي ديلولاو يراوحلاو

 ذإ ًاثطخم ىسوم ناكلو ءامهمامإل امهرصن خ نيبيصم يراوحلاو ديلولا

 هللا عمجي ملف هللا ريغل ناك لصألا غ مهرما نكلو ،همامإ ىلع ثكن

 ةوادعلا دعب ناذاشو ىسوم عمتجاو ضعب ىلع مهضعب درو ،مهلمش

 ناذاش لاتقو دشار رصن ناديري امهعم نمو ديلولاو يراوحلا راسف" :لاق

 امهعم نمو ديلولاو يراوحلا مزهق ًادشار اولصي نأ لبق نم اوقتلاف هباحصأو

 نم ًادشار اوذخاف هباحصأو ناذاش راسو امهباحصأ نم لتق نم لتق نأ دعب

1 ِ . . . 
 ةر ازو ء ت اب اوجل او ريسل ١ نمض ترشن .ناطحق يب أ ةريمس .ناطحق نب دل اخ ،ناطحق وب { 6١

 .128 :ص ‘2ط .4 1ج ‘ م1 989 :طقسم :ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 .129 ۔ 128 :ص قباسلا ردصملا .ناطحق وبا "
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 ينامعلا نير اتلا ي ت اسارد

 دقو ركسعم ١ ىل هعم نمو ىسوم لصوو هوسيحو هوبرضو برح الب هعضوم

 . "7 ماع امامإ ميمت نب نازع اومدقو ةبوت ريغ نم اوعمتجا

 ناك ثيح رظنلا نب دشار ىلع ذخآملا نم ةعومجم يملاسلا ركذيو

 اوناكو هتلزنم تناك امهم عيفشل نوتقتلي الو ‘نظلاب سانلا نو ذخأي هناوع ا

 ديبعو ةفيذح يب أ نب ن اميلس : مهنم ۔ بورحل ا دع اوقب مهل ملع ال ةاقج ةاسق

 قلط أو ليضف يب أ نب دمحمو «{ سلطل أ ن ارعم نب ىدنلحل ا وب او ك ديعس نب هللا

 مامأ دشار مامإلا فعضو ،ةفافع الو حالص ريغ نم نامعب ديلا ءالؤهل دشار
 فلتخأ ىسوم نب ىسوم ن أ انل نيبتي ا ذهل 0 مهتل اقإ و آ مهعدر عطتسي ملق هداوق

 .هلزع ررقو ، دشار مامإلا عم

 :(يكزإ ةكرعم) ىسوم نب ىسوم ةمالعلا لتقم 4
 نب نازع 7 نمو ىسوم نب ىسوم خيشلا عياب رظنلا نب دشار دعب

 خيشلا ىقبو ه277 رفص نم 3 ءاثالثلا موي كلذو ،ًامامإ يصورخلا ميمت
 نازع مامإلا مهلزع دقف رظنلا نب دشار ةالو امأ ةنس ةدمل نازعل ايضاق ىسوم

 لوقي ىسوم لتقب تهتنا ،نئاغضو ةشحو امهنيب عقو مث .نيرخآ ةالو مهلدب نيعو
 ةريرسلا امأو رهاظلا ذ نايلو امهو اثبل ام نازعو ىسوم ثبلف" :ناطحق وبأ

 ة ىسوم عمجو هفاخ امل ىسوم نع ءاضقلا نازع لوح مث ءاهب ملعأ هللاف

 جرخأف ٬هلبق ناك نمب لعف ام لثم هب لعفي نأ نم افوخ نازع هلجاعف يكزا
 نم ةيرقلا لهآ ىلع اوعضو مث ىسوم اولتقف اشيج شيجو نجسلا نم صوصللا
 ءايحأ مهو رانلاب اسفنأ اوقرحأو اوبلس نم اوبلسو اولتق نم اولتقف يكز]

 130 :ص ،هسفن أ"
2 

 223 ۔ 216 :ص ،1ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا
3 
 نب دمحمو ‘دمحم نب رمع يضاقلا :خياشملا ىسوم حيشلا بناجب نازع مامإلا عياب نمم 0

 نامعنو .نامثع نب ن زاهبنو ناميلس نب دمحم نب رهزأو ،ريزهلا نب نازعو ‘يلع نب ىسوم

 سيمح ني تلصلا رثؤم ١ وي أو ء د ابز نب ن اورمو ٤ نالهك ني ةسينع ٠ نافع نيب
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 ينامعلاخير اتلا يق تاسارد

 نئاغض ببسب كلذ ناكو ،ديحوتلا لهأ نم دحأ هلعفي مل ام اولعفو
 ربمسيد 5/_ه278 نابعش 29 دحألا موي ىسوم خيشلا لتق ناكو ."تمدقت
 ذ ملكت نم لعلو ،ةشحولاو نئاغضلا هذه عون رداصملا ركذت ملو . م1
 .هتمامإ نم أربتي ناك هنأ رثؤملا يبأ ىلإ بسن دقف هنم ةءاربلاو نازع ةمامإ

 ادحأ دجن الو ،نازع ةمامإ ي عزانتلا اندجو دق" :ينايسبلا نسحلا وبأ لوقيو
 .هيف نيفلتخم مهاندجو لب ،هيلع عامجإب هتمامإ تحص الو .هتيالو ىلع
 راث دقو ،‘}“كلذ ىلع هانيلوت ميمت نب نازع نم ئرب نمف " :ناطحق وبأ لوقيو
 مامإلا هل لجاعق ‘هرمأ الو ىسوم نم يأر نود نم ىسوم خيشلل نيديؤملا ضعب

 ةيرق ذ هيلع اوبثوف ،هل ملع ال نمو سانلا ءاغوغو نيجاسملا ضعب هيلإ شيجتب
 اقرحو التق ةيرقلا لهأ ىلع اوضقنا مث ىسوم خيشلا اولتقف يكزإ نم ةيرقلا
 .3 'يكزإ ةكرعمب ةكرعملا اذه تفرعو ابلسو

 ٧ :ص ثقباسلا ردصملا .ناطحق وبأ 131

 .245 - 244 :ص ث1ج ،قباسلا ردصملا ںيملاسلا !
 .241 :ص ٬قباسلا ردصملا ںيملاسلا

 132 :ص ؛قباسلا ردصملا غناطحق وبأ ")

 .245 :ص ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا )
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

  

 :ىسوم نب ىسوم خيشلا لتقم دعب ثادحالا 1
 كلام نب تلصلا مامإلا علخ دقف ىسوم نب ىسوم خيشلا رود انفرع دقل

 ةمالع ىسوم خيشلا ناكو ،ه277 ماع رظنلا نب دشار علخو 6‘ه273 ماع

 دقو .(ه260 :ت) بوبحم نب دمحم ةمالعلا ةافو دعب ءاملعلا همدق دقو هنامز

 علخلا اذهل ةريبك ةضراعم مايق خ تلثمت رومأ ةدع تلصلا مامإلا علخ نع جتن

 دشار مامإلاو كلام نب تلصلا مامإلا راصنأ نيب ةضورلا ةكرعم ثودحو

 تاونس سمخ دعب رظنلا نب دشار مامإلا لزع مت 4 اقباس ركذ امك رظنلا
 ماع 2 ىسوم نم صلخت يذلا يصورخلا ميمت نب نازع بصنو هتمامإ نم

 ىهتنا نازع مامإلا عم برح خ اولخدو ىسوم لتقمل ةيرازنلا راثف 8

 ةيناثلا ةمامإلا ىلع تضق يتلا ةيسابعلا ةلودلاب اوناعتسا مث ،مهتميزهب

 .ه280 ماع نامع ىلع ترطيسو

 :يماسلا يراوحلا نب لضفلا ةسائرب لوألا ماوت عامتجا -أ

 بحاص - يرازنلا يماسلا يراوحلا نب لضفلا خيشلا جرخ ةعقولا هذه دعب

 .ةيرازنلا ةصاخو غيكنزإب هموق نم لتق نمب ارئاث ۔ يراوحلا نب لضفلا عماج
 ينب نم ةعامجو فوع ينبو نادحلاك ةيناميلا نم مهل ايلاوم ناك نمو

 ناورم نب دايز هقحلو 4 ماوت ةقطنم ىلإ لضفلا حرخف ،مهريغو ثراحلا
 مامإلا ةبلاطم هيف اوررق « اعامتجا اودقعق ،ةنطابلا نم ةنده وبأو ،يماسلا

 نب يراوحلا خيشلا رايتخا اوررق امك ءهلازتعاو ىسوم خيشلا مدب نازع

 مث .نازع مامإلا ةهجاومل هتيار تحت نوبراحي مهل امامإ ينادحلا يتولسلا هللادبع
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 يناملا خيراتلا يق تاسارد

 لاوش 16 خ اهب يتولسلا هللادبع نب يراوحلا اوعيابو لقني ىلإ لضفلا جرخ
 ةالص لعي ء ةماعلا ةعيبلا سانلا هتعياب ثيح راحص ىلإ اولقتنا اهنمو 0._ه 8

 .,ه ه278 لاوش 23 ةعمجلا

 :اهجناتنو عاقلا ةكرعم ب

 لحفتسي نآ لبق مهلجاعف هيلإ همدق امو لضفلا ةكرحب نازع مامإلا ملع

 نب ناميلس هعمو يئانهلا ماحمح نب فيهألا ةدايقب اشيج مهيلإ لسراف مهرمأ
 نب تلصلا مهيفو ،مهف نب كلام دلو نم ةعامج خ يميلسلا لالب نب كلملادبع

 كلام نب تلصلا نب ناذاشو ‘كيتعلا ىلع يراجهلا يكتعلا لاهنملا نب رظنلا

 هلك شيجلا رمأو ،يدمحيلا يبلكلا ثراو نب مهفو ‘دمحيلا ىلع يصورخلا
 غلب املف ،ةانه ينب نم هموق عيمج خ يئانهلا ماحمح نب فيهألاب طانم

 عومجلا هذه ةريسم يماسلا يراوحلا نب لضفلاو يتولسلا هللادبع نب يراوحلا

 ةفض ىلع َرَجَم ةيرق اولزن دق اوناكو راحص نم برقلاب اوراص مهنأو مهيلإ
 ِ حيسب اوقتلافزيبك ركسع هل ناكو ؛هوديؤمو مامإلا حرخف ،‘نهاع يداو

 تلمحو اديدش لاتق اولتتقاف "عاقلا "ىمسي عضومب يقرشلا بتوع ةيرق

 ىلع مهف نب كلام دلو رئاسو ةانه ونب تلمحو بلقلاو ةنميملا 2 كيتعلاو دمحيلا
 .ه278 لاوش 26 نينثالا موي نم سمشلا بورغ ىتح لاتقلا رمتساو ،ةرسيملا

 لتقو ةريبك ةميزه ةيرازنلا تمزهناو .ةكرعملا هذه 2 نوريثكلا لبق دقو

 مامإلاو يماسلا يراوحلا نب لضفلا مهنم لجر ةئامتس ةكرعملا خ مهنم

 نمحرلا دبع نب ىيحيو 0قيناودلا يبأ نب دروو ،يتولسلا هللادبع نب يراوحلا

 نب ىسومو ءةوعلا فوع نب ةعصعصو ،يماسلا نسحلا نب دمحمو يماسلا
 نازع مامإلا شيج نم لتقو ،يحجفلا لاهنملا نب ديعسو يخاشولا هللادبع

 نب هبنمو ،معنت لهأ نم يدمحيلا ديزي نب دمحم مهنم الجر نونامثو ةسمخ

 _- 5 :ص قباسلا ردصملا ءقيزر نيا ؛267 --6 :ص 0سيتقمل ا نامع خيرات ‘ يوكزألا )1(

206 
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 ةروكذم ا ةروهشملا عت اقولا نم يهو عاقل ١ ةعقو هذهق . امهريغو يكتعل ا دلاخ

)1( 
 . نامعب

 :هتارارقو يناثلا ماوت عامتجا - ج

 مس اقلا نب دمحم مهس أر ىلعو م اوت ىل ا ةكرعمل ١ نم اوجن ني ذلا رفو

 هيف اوررق .ايناث اعامتجا نويرازنلا دقع اهيفو .يماسلارذنملا نب ريشبو يماسلا
 مساقلا نب دمحم اولسرأف ،هللاب دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا نم ةناعتسالا بلط

 (ءاسحألا) نيرحبلا قيرط نع اجرخف رمألا اذهل دادغب ىلإ رذنملا نبريشبو

 _ه278) قفوملا نب دمحأ هللاب دضتعملا ةفيلخلل الماع روثت نب دمحم اهيلاو الباقو

 .هنم ةرصنلا بلطو ةفيلخلا ةلباقم امهيلع حرتقاو .(ه289 -

 :اهجناتتو اهبابسا روث نبا ةلمح ۔2

 :روث نبا مودق بابسأ ا
 دعاسي نآ عيطتسي ال هنأو روث نب دمحم يأر ينامعلا دقولا عمس ام دعب

 خيشلا بهذي نأ دقولا ررق اذهل .هللاب دضتعملا ةفيلخلا نم رمأب الإ نييرازنلا
 دمحم خيشلا لباق املف .ةرصنلا ةفيلخلا نم بلطي دادغب ىلإ مساقلا نب دمحم

 نييرازنلا باصأ ام ىكتشأو لاحلا هل حرش ‘ دضتعملا ةفيلخلا مساقلا نب

 نأ دعب نامع عضوو ةضيفتسم تاشقانم دعبو ،نازع مامإلا نم نيينامعلا

 نب دمحم هيلاو فلكو !مهرصني نأ ةفيلخلا قفاو ،نازع مامإلا نم صلختي

 فيلكتلا باتك لمح دق يماسلا لاله نب دمحأ خيشلا ناكو كلذب ،روث

 .رون نب دمحم يلاولل

_ 

1 
 - 205 :ص .قباسلا ردصملا ،قيزر نبا ؛267 - 266 :ص ،سيبتقملا نامع خيرات ،يوكزألا "!

 252 _ 0 :ص 0 1ج ‘ قباسلا ردصملا : يملاسلا :206

2 . 
 روب نب دمحم ةر اتو رون نب دمحم ةين امعلا رد اصملا ةيمست )

 .270 269 :ص سبتقملا نامع خيرات سيوكزاألا "أ 3
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 ناعلاحتير اتلايق تاسارد

 :ةلمحلا ريس ب
 هب راسو ،سراف 3500 ناسرفلا نم هعمو فلأ 25 هماوق اشيج يلاولا دعأ

 فالخلا عقوو ‘نامع لهأ برطضا شيجلا ربخ لصو ام دنعو .نامع ىلإ ارحب

 ةيناميلاو بزح 2 مهيأر ىلع ناك نمو س ةيرازنلا تناكف اهلهأ نيب ةيبصعلاو

 فاخف هيلع رومألا تضقتناو ميمت نب نازع مامإلا نع سانلا لذاختو بزح خ

 زمرهو ةرصبلاو فاريس ىلإ اوجرخف ،ةنطابلا نم اهلوح امو راحص لهأ

 ىلإ حرخ يذلا يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس ءالؤه سأر ىلعو .اهريغو

 نأ ىلإ اهيلع اريمأ ناكو ناميلس نب يدهملا هنبا مث تام ىتح اهب ماقأو زمره
 هدونجب روث نب دمحم مدقو .."هنامع ىلإ لقتنا مهضعبو اهب هدلو ةيقبف تام
 رسلا ضرأ لخد مث ‘ه280 مرحم6 ءاعبرألا موي ماوت ىلإ لصوو رافلج لزنف

2 ) 
 ركذت ال بورح دعب ىوزن لخد مث ،ءالهب ىلإ اهنمو اهيلع ىلوتسا

 :ناشلا دمس ةكرعم - ج

 نم جورخلا مامإلا ررق اذهل ،ميمت نب نازع مامإلا نع سانلا تلذاختو

 نكلو ،فكانه هراصنأ عمجت ثيح ؛هتهجو نأشلا دمس ةنيدم ذختاو ،ىوزن

 ناكو امهنيب برحلا تعقوف كانه هب قحلف ،نأشلا دمس ىلإ هعبت ،روث نبا
 ةكرعملا ج لتقو نازع مامإلا ةيمزه تناكو 0ه280 رفص 5 ءاعبرألا موي كلذ

 ةفيلخلا ىلإ هسأرب روث نب دمحم ثعبو ،"نأشلا دمس ةكرعمب" تفرع يتلا
 ءاهب ماقأو ىوزن ىلإ دمحم عجر مث ،دمس خ هتثج تنفدو ، "دادغبب دضتعملا
 ريغي ملو" :قيزر نبا لوقي س ةيناثلا ةمامإلا تهتناو اهلهأ دي نم نامع تجرخو
 كلملل ًابلط امهيرحو }نيقيرفلا لاتق ناكف "مهسفنأب ام اوريغ لب ٠مهب ام هللا
 .“"ههودع نامع لهأ ىلع هللا طلست 4 ةيعرلا ىلع ةسايرلاو

 271 ۔ 270 :ص 6سبتقملا نامع خيرات ،عيوكزاألا )1)

 .207 :ص ٬قباسلا ردصملا قيزر نبا 2

 128 :ص .رابخأو صصق ‘ قيرع نبا (3)

 207 :ص نيملا حتفلا 6 قيزر نيا )4
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 ناملا خير اتلا يت تاسارد

 (ةيناثلا) امد ةكرعم ۔ د

 ماحمح نب فيهألا ةمواقملا ةكرح معزت ،نأشلا دمس 2 مامإلا لتقم دعب

 ىلإ مهوعدي ناكم لك نم مهلئابقو نامع خياشم ضهنتسا يذلا يئانهلا
 شيج هيدل عمجتو ،كلذ ىلإ هوباجأف ‘نامع نم هجارخإو روت نب دمحم ةبراحم

 اذه خي جرخ دقو ،روث نبا جارخإ لجأل ،ىوزن ىلإ فيهألا هب راس اريبك
 ؛نالعج لهأ نم هعبت نمب ينالعجلا يمايرلا رينلا نب رينم ةمالعلا شيجلا

 لخدف روث نب دمحم عمجتلا كلذ غلبف ،نينس رشعو ةئام نبا ذئموي ناكو
 .هركاسعب فيهألا هعبتاف بيسلا امد ادصاق ىوزن نم جرخف .هبلق ةي بعرلا
 نم حرخي ىتح اديور أديور هفلخ اوريسي لب هوقحلي ال نأ يآرلا ناكو
 نبا شيجب بابشلا كبتشاق ،ةداقلا هاري ام فالخب رومألا تراس نكلو .نامع

 .)ةنطابلا ةيرازن نم ةدجنلا بلط يذلا روث

 نيقيرفلا ة ىحرجلاو ىلتقلا رثك ىتح ةريبك ةكرعم تعقو امد و

 ةروث نبا تتأ ذإ كلذك مه امنيبف ،روث نب دمحم ىلع عقت ةميزهلا تداك دقو

 يبأ لبق نم نالجر لمج لك ىلع ةيرازنلا نم مهريغو "همدق" لهأ نم ةدناسم
 ةكرعملا ضرأ ةوقلا هذه تلخدق .روث نب دمحمل اددم يماسلا دمحم نب ةديبع

 نازيم تريفف ‘هشيجو دمحم ىلع ةميزهلا تداك ام دعب سانلا ءايعإ دنع

 قلخ لتق امك ، ةكرعملا ضرأ خ لتق هنإ لب ،هشيجو فيهألا مزهناف ، ةكرعملا
 دجسم برقب ةعقولا هذه تناكو يمايرلا رينلا نب رينم مهنم هشيج نمريثك
 .893 سطسغأ 16/ه280 رخآلا عيبر 26 ءاعبرألا موي كلذو امد نم عماجلا

 "ةلمحلا جئاتن -. ه

 ةلذأ اهلهأ ةزعأ لعجو" ىوزن ىلإ روث نب دمحم عجر نامع لهآ مزهنا املف

 ناوهلاو لاكنلا اهلهأ ىلع لحأو نيعألا لمسو ناذآلاو لجرألاو يديألا عطقو

 273 :ص سبتقملا نامع خيرات سيوكنزألا
2 

 130 :ص {© قباسلا ردصملا قيرع نبا )(

(1) 
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 يناعلا نير اتلا يق تاسارد

 يقسي اريبك ًارهن يكزإ نم يكلملا جلف ناكو بتكلا قرحأو راهنألا نفدو
 نب دمحم نوينامعلا هامسو س ةيرازنلا هتبرخف ًادعاس نورشعو ةئام هلو أبوبح

 ريمدتو ةيعارزلا يضارألا نم هفلتأ ام ةرثكل كلذو ،رون وأ روث نم الدب روب
 .'"هجالقألا

 داعو ةيناثلا ةمامإلا تهتناو ء ةيسابعلا ةطلسلا ىلإ نامع تداع كلذبو

 ىلع ايلاو يماسلا لاله نب دمحا خيشلا نيع نأ دعب نيرحبلا ىلإ روث نب دمحم
 .همكحل ازكرم ءالهب دمحأ ذختاو .هتيامحل اركسع هعم لعجو نامع

 نبا ؛130 :ص قباسلا ردصملا ءقيرع نبا !273 :ص ،سبتقملا نامع خيرات ،يوكنزألا ") 1
 208 :ص ءنميملا حتفلا 6 قيزر
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 عجارملاورداصملا

 فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات .ديعس نب ناحرس ،‘يوكنزألا
 ةرازو 02 .ط يسيقلا ديجملا دبع قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا

 .م1986 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا تارتلا

 راشتسملا بتكم 01ط ء1ج .نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ‘يشاطبلا

 م2000 :طقسم :ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا

 .نييوكزألا ملاعم خ نيلمأتملا ةهزن .ناميلس نب دمحم نب يحي .ينالهبلا
 13 :طقسم ء1.ط

 رطاوخلا ةهزن .(ه1341:ت) نيدلا رخف نب يحلا دبع فيرشلا ،ينسحلا

 م1962 :دابأ رديح ‘2ط ،1ج .دنهلا لهأ ءاملع 2 رظاونلاو عماسلا ةجهبو

 ةعماج ، طوطخم .ةيناطحقلا ةفيحصلا .دمحم نب ديمح ،قيزر نبا
 .سوباق ناطلسلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو .نيديعسوبلا ةداسلا ةريس 2 نيبملا حتفلا .

 .م1984 :طقسم ءةناقثلاو

 .يصورخلا كلام نب تلصلا مامألا لزع ةيضق .ديعس نب يلع ،يمايرلا

 رياني :طقسم سوباق ناطلسلا ةعماج ،ةروشتنمريغ ريتسجام ةلاسر
6. 

 مامإلا ةبتكم 01 ج .نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت .نيدلا رون ،يملاسلا

 م2000 :بيسلا ، يملاسلا نيدلا رون

 ذاقنإ غ ىرسيلا باتك .دمحأ .يثراحلا ديمح نب هللادبع ،يملاسلا

 .ىرطقوس ةريزج
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 ناملا خيراتلا يق تاسارد

.10 

.11 

.2 

.3 

.14 

.15 

.16 

.17 

.8 

.19 

 ةيضابألا ةمامإلا دهع خ ىوزن ةنيدم .دمحا نب نمحرلا دبع يناميلسلا

 :طقسم سوب اق ن اطلسلا ةعم اج ‘ ةروشنم ريغ ريتسج ام ةل اسر .ةين اثلا

 .م2006 رياني

 ثارتلا ةرازو .يص ابألا بهذملا تاقلح .دومح ني ملاس ) يبايسلا

 م1980 :طقسم ‘ ةفاقثلاو

 ءةفاقنثل او يموقل او ث ارتل ١ ةر ازو ‘2لط - 2ج .خيراتل ١ ريع نامع.۔ے

 .م1986 : \طقسم

 .د . قيقحت .ن امع 2 ترج ر ابخ أو صصخ .رم اع نب دمحم قيرع ني ١

 ...7 :طقسم ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو . 1ط . يمشاهلا دمحم نب ديعس

 ءةقاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .باسنألا .ملسم نب ةملس ءيبتوعلا

 .1984 : \طقسم

 يمالسإلا رصعلا ة يبرعلا جيلخلا خيرات غ طيسولا .رمع قوراف ‘يزوف
 ...0 :نامع .قورشلا راد .1ط .طيسولا

 .م 1983 : يبد .ملقلا راد .1ط .ةيمالسالا روصعلا 2 يبرعلا جيلخلا ._

 ‘ ىوزن يدان .1ط .مالعأو مل اعم مايألا ربع ىوزن .روصنم رصان غ يسرافلا

 م14 :ىوزن

 . 1ط روش اع حاتفل ١ دبع ديعس .د قيقحت .ن امع له أ خير ات . لوهجم فلؤم

 .1984 :طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 داحتالا راد ء 1ط 0قرشملا 2 ةض ابألا ةكرح .بلاط يديهم ب مشاه

 .م1981 :ةرهاقلا ،ييرعلا
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 (ةفيحضلا) ةثلاثلا ةمامإلا

(م953/ه342-م795/ه282 )





 ثلاثلا بابلا

 (ةفيعضلا) ةثلاثلا ةمامإلا

 (م953/ه342-م795/ه282 )

 :ثلاثلا بابلا تايوتحم

 اهئاملعو ةمامإلا هذه ةمنأ : الوا

 (٢;{۔ه282) يصورخلا نسحلا نب دمحم مامإلا .]

 يدمحيلا يكلاملا ربزهلا نب نازع مامإلا .2

 (يطمرقلا ديعس يباب فورعملا) ينادحلا دمحم نب هللادبع مامإلا .3

 (لزُع) يدمحيلا رظنلا نب دشار مامإلا .4
 (مامإوهو تامو نيترم بختنا) يدمحيلا يصورخلا مساق نب تلصلا مامإلا .5
 (تام مث ادحاو ارهش هتمامإ تناك) ينتحسلا ديعس نب نسحلا مامإلا .6
 (ةيناثلا ةعيبلا يف مامإوهو تام) ينادحلا فرطم نب يراوحلا مامإلا . 7

 (ةطمارقلا ءاج امنيح لزتعا) ينادحلا فرطم نب دمحم نب رمع مامإلا .8
 ( لزتعا) يدنكلا ديزي نب دمحم مامإلا .9

 ه3 17 ةنس ةثلاثلا ةرملل ةطمارقلا لوصو دعب لزتعا) يرحبلا الملا نب مكحلا مامإلا .0

 (ةيناثلا ةعيبلا يف
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 ياملا خير اتلايق ت اس ارد

 (ھ328۔ه320) يشرقلا دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلا .11

 (ه342۔!؟) يدنكلا ديلولا نب دشار مامإلا .ا 2

 .(ھ363۔ه354) دشار نب صفح مامإلا .3

 نامع يف سابعلا ينب ةالو :ايناث

 (ه317۔ه280)ةماس ينب (ا

 (ھ355۔ه317) ةيجو ينب (ب

 (م1055/ه447-م945/ه334) ءارمالا ريمأ ةيوب ينب (ج

 (م1041/ه2433-م999/2ه390) مركم ينب (د

 نامع يف ةطمارقلا :اثلاث

 ةيفاقثلا ةايحلا :اعبار
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 يناعلا حير اتلا يت ت اسارد

 (ةفيعضلا) ةثلاتلا ةمامإلا

 (م953/ه342-م795/ه282 )

 : ةثلاثلا ةمامإلا ةمنا :الوا

 “"ذرماسلا لاله نب دمحأ نامع ىلع ىلوف نامع (روب) نب دمحم رداغ

 .هلبق نم ةالو ةينامعلا ندملا ىلع نيع مت ،هتيالول ازكرم ءالهب ذختا يذلا

 هتيالو خ دمحأ وبأ لظو .ةريجبلا ليقو ةريحبلا دمحأ وبآ يوزن يلاو ناكو
 نم اونكمتق ءاملعلا نم مهعم نمو يوزن لهأ هيلع راث مث نيتنس يلاوح
 :هولتق مق يلاولا ىلع اوضبقو هيلع ءاليتسالاو ىوزن نصح ىلإ لوصولا
 اهيلع انقلطأ يتلاو ه282 ماع ذ ةمامإلا اوداعأ كلذبو مهيلع امامإ اوبصنو

 مت ىتح ةنس نيتس ةبارق سابعلا ينب ةالو عراصت ترمتسا ثيح ةثلاثلا ةمامإلا
 اوناك ةمئألا ءالؤه نكل ءًامامإ رشع ينثا ةمئألا ددع غلبو .اهيلع ءاضقلا
 % ىرن ثيح ؛مهنم ليلقلا آلإ نيينامعلا نم مهرصني نم اودجي مل ءافعض
 .نييسابعلا ةهجاوم خ اهتمئأ لذخت ةيعرلا نأ نايحألا نمريثك

 :(ه282) يصورخلا يدزالا نسحلا نب دمحم مامإلا (1

 كلذو _ه2 ماع 2 يصورخلا يدزألا نسحلا نب دمحم خيشلا ةعيابم مت

 ك مامإ لوأ ناكو ىوزن لهأ لبق نم ةريحبلا وأ ةريجبلا دمحأ يبأ لتق دعب
 .هولزع كلذ دعب مت ،ةمامإلا هذه

 _ ه

. 1 
 سابعلا ينب ءافلخ طالب خ افظوم ناكو ،روث نب دمحم شيج عم لاله نب دمحا ءاج 7

2 
 237 ص ‘ قباسلا ردصملا قيزر نبا )2

113 



 يناعلاخيراتلا يت تاسارد

 كلت مهئاملع ىلإ اوؤجتلاو سانلا هيف دهز ءافحضتسم امامأ ناك

 ملو ةمامإلا نع لزتعا هنأ ريغ ءايراش امامإ دمحم مامإلا ناك .ةجرحلا ةرتفلا

 نأ ثيح ،ةماس ينب ةهجاوم نم زجع وأ رصني مل هلعل هلازتعا ببس للعي

 يبأ ىوزن ىلع هيلاو لتقمل رأثلا ذخأل كلذو دادغب نم اددم بلط لاله نب دمحأ

 ىلع عيوب نم مهنم ةمئأ ةينامثل هدعب نم نامع لهأ عياب مث ."ةريحبلا دمحأ
 ةالو ةمواقم نع دمحم مامإلا زجع دقو .عافدلا ىلع عيوب مهنمو ،ىرشلا عطق

 تلصلا سانلا عيابو .الاجس مهنيبو هنيب رصنلا ناكو ،ةماس ينب نم نييسابعلا

 .)ةبوت نآ ىلإ ةمامإلا 2 يقب هنإ ليقو .يصورخلا مساقلا نب
 :يدمحيلا يصورخلا مساق نب تلصلا مامإلا (2
 يدزالا نسحلا نب دمحم مامإلا لزع دعب مساقلا نب تلصلل ةمامإلا اودقع

 هيومح ةروثل ضرعت هدهع و .ةمامإلا هذه نم يناثلا مامإلا وهو .يصورخلا

 نأو رابج هنأب فصوو نامع لامش نم ءاج هنأ ريغ هيومح ةيوه فرعن الو

 مامإلا داع ىوزن نم هيومح جرخ امدنعو ،ىوزن نم هتهجاوم نع رف مامإلا
 ىلإ هيومح ةدوع ىلإ ىدأ امم اهنم هيومح ركسع درطو ىوزن ىلإ تلصلا

 مامأ هتميزه ببسب امبر لزع وأ ،لزتعا مث .هدص خ مامإلا حجنو ىوزن
 دمحم نب هللادبع مامإلا لزع دعب ةيناث ةعيب هوعياب مث ،هنم هفقوم وأ ،هيومح
 تامخق هنم اومقتني ملو ‘ اليوط مدي ملو ‘ يطمرقل ١ دبعس يبأب فورعمل ١ ين ادحلا

 .)ةمامإلا

 267 :ص 1٨ج ،قباسلا ردصملا ءيشاطبلا )1(
 لوألا نرقلا نم ةيضابالا مالعأ مجعم .كرابم نب ناطلس ء ينابيشلاو حلاص دمحم رصان )2(

 377:ص .2006 يمالسإلا برفلا رادء 1ط .يلاحلا رصعلا ىلإ يرجلا

  3٫:ص ب ج ءقباسلا ردصملا :يملاسلا 270

 237:ص .قباسلا ردصملا ،قيزر نبا )4(
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 ينايعلا خيراتلا يت تاسارد

 :يدمحيلا يكلاملا ربزهلا نب نازع مامإلا (3

 اوهرك نيذلا ءاملعلا نم ناكو يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا رصاع

 مامإلا ةعيب 2 نيمدقتملا نم ناكو .ه273 ةنس رظنلا نب دشار عيابو ،هلزع

 يرحبلا لوطسألا ىلع نازع مامإلل ادئاق ناكو ،‘ه277 ةنس ميمت نب نازع

 فصنلا ة نيروهشملا ءاملعلا نم وهو ."بكارملاو نفسلا ةعانص نع الوؤسمو
 ةمامإلا ةمئأ نم ثلاثلا مامإلا اذه بيترت ناك .ةثلاثلا نرقلا نم يناثلا

 ؛ ىلوألا هتعيب نابإ يصورخلا مساقلا نب تلصلا ةايح ة ةمامإلاب عيوب .ةثلاثلا

 ينادحلا دمحم نب هللا ديعل هتايح غ هدعب نم عيوب مث ،لزتعا وأ لزع مث
 .يطمرقلا

 :نييسابعلا نم هفقومو هتسايس رهظي مل رمآلا يلو امل هنأ هيلع بيع امو

 فورعملاب رمألا ىلع عياب يراش مامإ هنأ مغرلا ىلع ،سانلل هنيد نيبي ملو

 نأ ناطحق وبأ ركذو .“”دمحيلا بلك نم هبسن لصأو ركنملا نع يهنلاو

 .هيرحبلا الملا نب مكحلا مامإلا ةعيب لبق - ةيناثلا اهلعل - نازع ةعيب

 ( :ينادحلا دمحم نب هللادبع مامإلا (4

 دعب امامإ يطمرقلا ديعس يبأب فورعملا ينادجلا دمحم نب هللادبع بصت
 يأ ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ خ كلذو لزع مث ،ريزهلا نب نازع مامإلا
 :يملاسلا لوقي .رون نب دمحم بورح دعب نامع ىلإ نييسابعلا لوخد نمز نم

 ٠“”ةطمارقلا ةعدب ىلإ نيملسملا ةوعد نع هنم ملعي نآ لبق (ةمامإلا) هل تدقع

 306:صتهسفن "
 530 :ص ث1ج قباسلا ردصملا ،يشاطبلا

 195:ص 02007 . ،1ط عرشلا نايب باتك لالخ نم نوينامعلا .يلع نب دهف يدعسلا )3

 273 ۔272 :ص ،1ج ،قباسلا ردصملا يملاسلا 6
 237:ص قباسلا ردصملا قيزر نبا 2

 284 ۔283:ص ،قباسلا عجرملا ،ينابيشلاو رصان

(2) 
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 اعلا خيراتلا ين تاسارد

 ماع نامع اومج اهام دنتع ةطمارقلا ةوعدب رثأت ينادحلا مامإلا نأ ودييو

 م ارهب ني نسحل ١ ديعس يب أ اهسسؤم ةد ايقب اون اكو م9 05/_ه3

 بهذملا نع ىلخت هلزع دعب مامإلا نأ ودبيو ..(مو 13/_ه301:ت)يبانجلا

 اودقعو .يطمرقلاب هوبقلو هودقتنا اذهلو ةطمارقلا يأر قنتعأو يضابألا

 .هولزع مث ،ةيناث ةرم مساقلا نب تلصلل ةمامإلا

 :ينتحسلا ديعس نب نسحلا مامإلا (5

 هل تدقع ٨‘هبلعٹ ينب نم وهو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخأ ے شاع
 ريغ نم “‘}تام مث رهش نم لقأ ةمامإلا غ ثبلف مساقلا نب تلصلا دعب ةمامإلا

 .)ىن ادحلا فرطملا نب يراوحلل هدعب نم تدقعو ؛ةمامإلا نع لازتعا

 :ينادحلا فرطم نب يراوحلا مامإلا (6
 ينادحلا فرطم نب يراوحلل اودقع يرجهلا عبرلا نرقلا ةمئأ نم وه

 ىلع ذخأف ،عافدلا ىلع عيوبو .ديعس نب نسحلا مامإلا ةافو دعب كلذو ةمامإلا
 لماع ءاج اذإ ناك ء.)ديدش اذخأ نامع لهأ نم ءاهفسلاو قاسفلا دي
 ىلإ ةمامإلا تيب نم لزتعا .اهلهأ نم ةاكزلا يبجي ىوزن ىلإ ةيسابعلا ةلودلا

 ةمامإلا تيب ىلإ وه عجر ىوزن نم لماعلا جرخ اذإف .كلذ نم هعنمي ملو ،هتيب
 ةعاط الو هللا مكح الإ مكح ال" هلوح نمل لاقو هسأر ىلع ةمامإلا جات عضوو

 رساي ىمسي لجر ىسابعلا ةفيلخلا دنع رمألاب هل امئاق ناكو ."هللا اصع نل
 . .‘هولزع كلذ دعب ، ةماس ينب نم

 .115 ۔ 114:ص .هلئابقو هنادلب جيلخلا .زليام ؛204:ص ث2ج "خيراتلا ربع نامع "يبايسلا 1
 98:صثقباسلا ردصملا ،ىنابيشلاو رصان ")

 238:ص .قباسلا ردصملا ؛قيزر نبا "

 48:ص قباسلا عجرملا ،يدعسلا "
 117:ص قباسلا عجرملا ،ينابيشلاو رصان ")
 238:ص“قباسلا ردصملا ،قيزر نبا "
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 اعلا نير اتلايق ت اسارد

 هدهع 2 م امإل او ةماس ينب نبب ك اكحتحا كلانه نكي مل هنأ اودبيو

 يأر نم ناكو ءءالهب ىلإ دوعي مث ىوزن جارخ ذخأب يفتكي يلاولا ناك ثيح
 مل هنإف ائيش مهنم نوشخي ال مهف مهناكم ةمئألا اوكرتي نأ ةماس ينب

 .ةفعضتسملا ةمامإلا يه هذهو ،ىوزن ةرادإ الإ ةلودلا رومأ نم رمأ هديب نكي

 :ينادحلا فرطم نب دمحم نب رمع مامإلا (7

 هوعيابو ،ىوزن 2 هتمامإ تناكو ،يرجهلا عبارلا نرقلا ةمئأ نم وه
 كلسق يراوحلا مامإلا خأ نبا وهو فرطم نب يراوحلا مامألا ةافو دعب ةمامإلاب

 ءاهفسلاو قاسفلا يديأ ىلع ذخأي ناكف ءعاقدلا ىلع عيوب دقو .همع ليبس

 نامع ىلإ ةطمارقلا تءاج هدهع خو فعضلا غ همع ليبس ىلع ناك هنكلو

 يلاو ناكو ،يبانجلا ديعس يبأ نب ديعس ةدايقب ةيناثلا ةرملل م917/ه305ماع

 دمحم نب رمع مامإلا لزتعا كلذ رثأ ىلعو .يماسلا لاله نب دمحأ سابعلا ينب

 ةمامإلا ىلإ دعي مل نيرحبلا ىلإ ةطمارقلا تعجر املف ء ةمامإلا نم
 يدنكلا ديزي نب دمحم مامإلا (8

 ةنتفلا مايأ نامع خ نيزرابلا نم ناك ،يرجهلا عبارلا نرقلا ةمئأ نم وه

 ._ه280ةنس نأشلا دمس ةعقوم 2 ميمت نب نازع مامإلا لتقم دعب ىربكلا

 لازتعاو ٠ يناثلا ةرملل نامع ىلإ ةطمارقلا ءيجم دنع ةمامإلا هل تدقع
 .( فرطم نب دمحم نب رمع مامإلا

 نب دمحم :مهنم ‘هرصع ءاملع نم ةعومجم ةمامإلل دمحم مامإلا مدق دقو

 دقو مهريغو ‘يلع نب دمحم نب يلعو لئاو نب دمحم نب نامثعو 7 هللا دبع

1 
 238:ص ‘ قباسلا ردصملا قيزر نبا )

2 
 177:ص قباسلا عجرملا «يدعسلا

3 
 262 :ص ثقباسلا عجرملا يدعسلا "
 ۔ .., . _ .ال (4)

 433: ص . ةمغلا فشك يوكز ١
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 ىناعلاحخنير الاق ت اسارد

 ىلإ دمحم نب ىلعو دمحم نب نامثع جرخو ،قاتسرلا ىلإ هتمامإب اوبتك
 نع رذتعاو ،عافدلا ىلع ديزي نب دمحم عيوب دقو .هترصنل ناوعدي كاتعإلا

 .")ويد هيلع لجر هنأب ةارشلا عطق

 “لاله نب دمحأ يسابعلا يلاولا لوخد ءانثأ ةمامإلا دمحم مامإلا لزتعا

 رصوح ثيح ‘هيلع تلزن يتلا شويجلا ةمواقم عطتسي ملو ‘ىوزن

 فسوي ةرمأ تحت شيجب اهيلاو تدناس ةيسابعلا ةلودلا تناكو .نيركسعمب

 ة يلاولا ةطلس ززعيل يماسلا لاله نب دمحأ يلاولا بلط ىلع ءانب هيجو نب
 نكمتق .اقباس انرشأ امك ه305 ماع ةطمارقلا موجه دعب كلذو ،نامع

 ايلختم هبورهب مامإلا اذه حبصأو ،زمره ىلإ هجتاو رارفلا نم دمحم مامإلا

 بورحلا نم تساق نامع نأ زليام لوقيو ىوزن فسوي لخدف ؛هتمامإ نع

 نب نازع مامإلل ةيناثلا ةرملل ودقع هبوره دعبو .هدهع خ اريثك ةيلهألا
 دح ىلعو .يرحبلا الملا نب مكحلل ةمامإلا دقع مت هدعب نمو ‘تام مث ،ريزهلا

 مهل ندت مل كلام نب تلصلا دعب نم نيروكذملا ةمئألا مظعم نأ يبايسلا لوق

 ضعب نود نادلبلا ضعب خي اوناك امنإو اهيف مهناطلس زجي ملو نامع عيمج
 ىلع اوعمتجا الو نامع لهأ ةملك فلأتت ملو ، دحأ نود لئابقلا نم دحأ ىلعو
 تتشتق مهيلع هللا ةمعن اولدب امب كلذو مهنيب تعقو يتلا نتفلا دعب نم مامإ

 .مهبولق

 .263ص ،هسفن ٧
 ءه280 ماع روث نب دمحم ةرداغم دعب ىلوألا نيترتف ىلع نامع يماسلا لاله نب دمحأ ىلوت } 2

 .ه305 ماع لبق ةيناثلا ةرملاو
 268 :ص « ج. قباسلا ردصملا ‘ يشاطبلا (3)

 1 05:ص ءقياسلا عجرملا زليام (4)
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 ينامعلا يراتلا يق تاسارد _

 0"»يرحبلا الملا نب مكحلا مامإلا (9

 هنع ركذت مل ‘ىوزن لاعسب لزانلا يرحبلا الملا نب مكحلا مامإلا وه

 تامولعملا ركذت تناك اهل تعجر يتلا رداصملا عيمج نأ امك ىًائيش رداصملا
 يدنكلا ديزي نب دمحم بوره دعب ةمامإلا هل تدقع دق هنآ يهو هنع اهسفن

 ملعن الفأ :فشكلا بحاص هنع لوقي افيعض ناك هنأ ركذيو ،نامع نم

 مث 6 "الملا نب مكحلا لثمك نهولاو فعضلا ذ ناك ةلبقلا لهأ نم امامإ
 ةثلاثلا ةرملل ه318 ماع خ نامع ةطمارقلا لوخد دنع كلذو ةمامإلا لزتعا هنا

 ةماس ينب ةلود ىلع ىضقو ،يباتجلا ديعس يبأ نب ناميلس رهاطلا يبأ ةدايقب

 ماقأو هل ارقم ىوزن فسوي ذختاو نامع نم مهدرطو هيجو نب فسوي مهبراحو
 الملا نب مكحلا اوعياب نامع لهأ نأ ناطحق يبآ ةريس خو .كلانه هركسعم

 نب فسوي ركسع ةهجاومل ةطمارقلا جورخ دعب هوعياب مهنأ ودبيف نيترم

 .ةيناثلا ةرملل لزتعاف ، ةرصنلا مدعل ةمواقملا عطتسي مل هنكلو ؛هيجو

 (ه328 - 320) يشرقلا دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا (0
 ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس هيقفلا مامإلا وه

 ملاع.“ درفم قلطي امدنع ةيضابإلا بتك خ دارملا وهو مساقلا وبأ هتينكو
 نم ملعلا ةلمح نم ليحرلا نب بوبحم هدج ناك دقف ؛هقفلاو ملعلا ةلئاع نم

 ثلاثلا نرقلا خ ءاملعلا رهشأ نم هدجو هوبأ ناكو ءنامع ىلإ ةرصبلا

 نماثلا دقعلا خ ابيرقت دلو .نامع ةنطاب نم راحصب مهلزنم ناكو ءيرجلا
 .ةرجهلا نم ثلاثلا نرقلا نم عساتلا وأ

 101:ص ضةمغلا فشك .يوكزألا ا
 .61 :ص ثةمغلا فشك نم سبتقملا ءيوكزألا
 .91ص . .قباسلا عجرملا !يدعسلا

 .64 ۔ 63 :ص ةمغلا فشك نم س سبتقملا نامع خيرات يوكزألا )4(
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 دقو ،ءارشلا ىلع ال عافدلا ىلع هتعيب تناكو ه320 ماع ةمامإلاب عيوب

 رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا دبعو ،نامثع نب يراوحلا دمحم وبأ خيشلا هعياب

 قحلا ةريس ةيعرلا 2 راس دقو .مهريغو ةدئاز نب دمحمو نسحلا نب دمحمو

 لضفأ ادحأ ملعي ال هنأ" رثؤملا يبأ نب دمحم وبأ خيشلا هنع لاق ىتح لدعلاو

 هنأل“""دوعسم نب ىدنلجلا نوكي نأ الإ هللا دبع نب ديعس نم نامع خ لدعأو

 .“زةآديهش لتقو ملاعو لدع ماما

 يركسعلا دئاقلا هيجو نب فسوي براح دقو ،قاتسرلا خ هتمامإ تناك

 ه اديهش تام ،اهنم هدرط خ حجني ملو ،ىوزن ي يماسلا لاله نب دمحأل
 % هكارتشا ببسب لتق ليقو ‘ه328 ةنس قاتسرلا لامعأ نم ىقانم ةكرعم

 .“)تاونس ينامث هتمامإ تماد دقو ،كانه هربقو بشفلا ةيرقب ةنتف

 (ه342 - ه328)يدنكلا ديلولا نب دشار مامالا (1
 ف هرصع ءاملع نم ةبخن هل دقعو ،ه328 ماع .عافدلا ىلع ةمامإلاب عيوب

 يبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ مهسأر ىلع ؛هوبلك يداوب ءاحطبلا

 ةخيش نب دمحم نب هللادبع وبأو ، ديمحلا دبع نب نامعنلا دوعسم وبأو ،رثؤملا

 دبع نب ديعس مامإلا ةافو دعب كلذو ،‘أمهريغو دشار نب يقشمر نامثع وبأو
 .قاتسرلاب لتق يذلا هللا

 لامعلاو ةالولا ثعبو نامع يحاون رثكأ ىلع هتطلس دشار مامإلا طسب

 ة داس دقو ،قحلا خي ةبالصو ىاعروو ءاملع ةمئألا لضفأ ناكو ،قافآلا ىلإ
 ديعس وبأ بنطأ دقو .ولعلا ترشتناو ،قازرألا ترثكو لدعلا هدهع

 .193ص ث1ج‘قباسلا ردصملا ،يملاسلا "")
 304 :ص ،ةمغلا فشك ،يوكزألا ث

 305 ۔ 304 :ص .ةمغلا فشك .يوكزألا
 307 ۔ 305 :ص ،هسفن "

 .311 : ص 4 هسن (5)
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 اعلا حير اتلا يق ت اسارد

 اقيفر اينه هتيعرل هللا همحر ناك" :لاقف ديلولا نب دشار فصو 2 يمدكلا
 نع بضفلا ديعب ‘،مهتارثعل اليقم ،مهتاروع نع اضيضغ اقيفش ءمهئارآب

 مهئيندو مهفيرش نيب قحلا خ ايواسم ،مهنسحم نع اضرلا بيرق ،مهئيسم
 ادقفتم ،مهلزانم لزانم مهل الزنم ‘مهريشعو مهديعبو ،مهينغو مهريقفو

 هنورمأي ام مهترواشم نم الباق ،هنود وه نمل مهنم ارواشم ،مهلاوحأو مهرومأل

 ربصيو ،بوبحملاو رورسلا ةقراقمو سبوركلا ىلع ربصلا هتيعر نم مشجتي هب
 ناميإلا رهاظ ناكو ...:ىذقلاو انخلا مهنم عمسيو ،ىدألاو متشلا ىلع مهنم

 لاعفلا قداص ‘ناتهبلاو رشلا نع ايهان عناسحإلاو لضفلا دهاوش هيلع

 لزن امع الئاس ‘ملع امع الماع مثآملا نع ابتتجم مراحملا نع اعرو ،ناسللاو

 "هنود وه نم ىلع افطعتم ،هقوف وه نمل اعضاوتم .مزلو هب
 !مصاع نب نسح ىلع وبأ ةدايقب ةعبارلا ةرملل ةطمارقلا لخدت هدهع و

 ك هدالوأ نود عفان هالوم لخدتو هيجو نب فسوي توم رثأ ىلع كلذ ناكو

 ك كلذ ناكو دادغب ىلإ هبورهو نامع نم عفان درط ىلإ ىدأ امم مكحلا
 .42332 ماع

 لامشلا ةهج نم ةينامعلا يضارألا ےه342 ةنس يسابعلا دئاقلا هيلع لخد

 ملو ،هيلإ تلامو ةيعرلا هيف تعمطف ‘لاومألاب اهلهأ اشرف يميربلا قيرط نع

 ةلاحتسا ىأر املو رضخألا لبجلاب ائجتلم مهب هجوت ،ليلقلا الإ مامإلا عم قبي
 ريمألا ماقأو ،هتيب رقع امزالم ىوزن ىلإ عجر عافد مامإ وهو عافدلا ىلع ةردقلا
 .ىذأ يال مامإلا ضرعتي ملو 4 مامإلا تيبب

 تماد يتلا ةثلاثلا ةمامإلا تهتنا ىدنكلا ديلولا نب دشار لازتعابو

 ةرم ةمامإلا ىلوتي ناك ثيح « امامإ رشع ينثا تفرع ،ةنس نيتس يلاوح
 .ةدناسملاو ةرصنلا ىلإ مامإلا رقتفي ثيح ،ةيعرلا فعض نم كلذو نيترمو

1 
 .279ص ‘ 1ج ت قباسلا ردصملا ‘ يملاسلا )

2 
 .114:ص ،قباسلا عجرملا زليام ,

 .143ص ء1 ج٬قباسلا ردصملا ،يملاسلا
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 يناملاخير الاي تاسارد

 ( ه 363 - ه 354 ) دشار نب صفح مامإلا (2
 لهأ هعياب قباسلا مامإلا نبا يدنكلا ديلولا نب دشار نب صفح مامإلا وه

 يذلاو ةيناثلا ةرملل هيجو نب فسوي ىلوم اعفان اودرط نأ دعب ‘ه354 ماع نامع

 نوينامعلا هيلع ناعتساو ‘هيجو نب رمع ةافو دعب ه350 ماع نامع مكح

 درط 2 حجن يذلا دمحآ نب يلع دئاقلا هسأر ىلع شيجب مهوناعأف ةطمارقلاب

 ماع ىتح همكح ماد يذلا دشار نب صفح ةعيابم نم نوينامعلا نكمتو ،عفان

 دح ىلع نيينامعلا ةداقلا دحآ ةرمآ خ لظ دمحأ نب يلع دئاقلا نكل .4

 نب يلع نم زاعإب هبراقأ دحأ دي ىلع لتق يذلا ناغوط نبا ىمسملا زليام لوق

 جونزلا ةروث نكلو ،ناورم نب دمحأ نب باهولا دبع وه رخآ دئاق هفلخو دمحأ
 نب يلع يظحو باهولا دبع درطب لجع دمحآ نب يلع نم ةديؤم تناك يتلا

 .نامع 2 ةطمارقلا بئان بصنمب دمحأ

 ثادحأ هيلإ تلآ امو ،هباصأ ام ًاحراش دادغب ىلإ بره دقف عفان امأ

 اذهل ةطمارقلا نم نامع ضبقل عارسإلاب يهيوبلا ةلودلا زعم ازفحم ،نامع
 رافلج شيجلا لصوف سابع نب دمحم جرفلا يبأ ةدايقب اشيج ةلودلا زعم لسرأ
 ةلودلا دضع هوخأ اهلسرأ ىرخأ ةوقب اززعم 0م965/ه355 ماع نم ةفرع ةليل

 نم هتوقو دمحأ نب يلع اودرطو لخادلا نامع لوصو خ اوحجنو زاريش ريمأ
 ءامدلا كفس بكترأ جرفلا ابأ نكل صفح مامإلاب كاكتحالا نود ،نامع

 ماع خ .نييهيوبلل مهتمواقم ىلع لدي اذهو نيينامعلا نفس نم ةنيفس 98 قرغأو
 نامع رمأ خ ةلودلا دضع شيج دئاق فلكو نامع جرفلا وبأ رداغ 6
 دمحم نب رهظملا مساقلا ابأ نيعو زاريش ىلإ نامع رداغ اضيأ دئاقلا اذه نكل

 ىلع ايلاو يئاطلا ناهبن نب رمع نييعتو ةيسرافلا ةيمليدلا ةوقلا ىلع افرشم
 .نيينامعلل مامإو نيهييوبلل يلاو نامع خ حبصأ كلذبو .نامع

 ىذلا ريثألا نبا باتك ًاعبتتم ةلضعملا هذه للحي نأ يشاطبلا خيشلا لواحو
 2 يشاطبلا فيس خيشلا راشأو ،ه363 ماع ثداوح خ ثدحلا اذه ىلإ راشأ

 ه دشار نب صفح مامإلا ىلإ "نامع ءاملع ضعب خيرات ے نايعألا فاحتإ" هباتك

 مل هنإ الإ اهئاملعو نامع خيرات نع تثدحت يتلا بتكلا ةرثك نم مغرلا ىلعو

122 



 نامعلا نير اتلايق ت اسارد

 لاقو .اهيف يرجهلا عبارلا نرقلا خ شاع يذلا دشار نب صفح مامإلا ركذ دري

 ةعيابم نأ هارحتأ يذلا :نايعألا فاحتإ باتك يشاطبلا فيس خيشلا

 نب رهطملا ءاليتساب هتمامإ تلازو 355 ماع تناك ةمامإلاب دشار نب صفح

 اهيف قوفت 6صفح مامإلا نيبو هنيب ةيماح ةكرعم دعب نامع ىلع هللادبع
 .",نينس ينامث هتمامإ ةدم نوكتف ه364 ةنس كلذو ،هدنجو رهطملا

 يذلا ديعس نب دشار نب صفح مامإلاو مامإلا اذه نيب نوخرؤملا طلخ دقو
 .ه445 ماع 2 هدلاو ةافو دعب عيوب

 نرقلا غ شاع يذلا مامإلا وه دشار نب صفح نآ ىلإ يشاطبلا ررقو

 نم ةدعاسمب هيجو ينب ةلود ةياهن دعب امامإ بصن يذلاو يرجلا عبارلا
 خيشلا رطاشي ثحابلاو نيينامعلا حلاصل اولخدت نيذلا ءاسحإلا نم ةطمارقلا

 هنأ ؛ه363ةنس ثداوح خ ريثألا نبا هركذ امل اقفو .جيرختلا اذه ة يشاطبلا

 همسا (شيج دئاق) اريمأ مهل اولعجو ةارشلا نم ريبك قلخ نامع لابجب عمتجا

 ريسف 0مهتكوش تدتشاف دشار نب صفح همسا (مامإ) ةفيلخو سدايز نب درو

 نب رهطملا ةدايقب اشيج (م983/_ه373 - م949/_ه338)ةلودلا دضع مهيلا
 .مهمزهف هللادبع

 نع تاسارد " ةباتك ي يئاطلا دمحم نب هللادبع ذاتسألا حضوأ دقو
 نإ :لاقف »صفقح مامإلا هلاتقو نامع رهطملا لوخد ةصق ء" يبرعلا جيلخلا
 ءه363 ماع هللادبع نب رهطملا مساقلا يبأ ةدايقب اشيج زهج ةلودلا دضع

 ىلإ اهنمو راحص ىلإ راس مث ناكف روخ ءانيمب اسر ريبك لوطسأ خ جرخف
 ؛نييئاطلا دالبو ةقيض قيضم ربعف ،هتاوق لازنإل ارقم اهذختا يتلا رمغد
 اهيف لسبتسا ةريبك ةكرعم تراد كانهو ،نامع ةيلخادب امد يداو ىلإ هجتاو

 مامإلا شيج ةميزه نم نكمت رهطملا نأ الإ ‘دشار نب صفح مامإلا شيج
 ._ه364 ماع نامع ىلع ةماتلا ةرطيسلا تمتو مامإلا شيج دئاق ادرو لثقو

1 
 .311 :ص .ةمغلا فشك .يوكزألا "

2 
 .305ص .قباسلا عجرملا ؛يشاطبلا "
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 ىنامعلاحنير اتلا يق ت اسارد

 نامع يف سابعلا ينب ةيالو :ايناث

 :( ه317۔ه282)ةماسونب ۔ا

 .۔ه280 ماع ءاسحإلا ىلإ روب نب دمحم ةدوع دعب ةماس ينب ةلود تماق

 ءالهب ذختا يذلاو نامع ىلع ايلاو يماسلا لاله نب دمحأ خيشلا نيع ثيح

 مث ،نامع ذ ىربكلا ندملا ىلع ةالولا دمحأ نيعو !همكحل ةمصاعو ازكرم

 .ه317 ماع ىتح ةماس ينب ةالو بقاعت

 هفصو .ةريجبلا وأ ةريحبلا دمحأ ابأ ىوزن ىلع لاله نب دمحأ يلاو ناكو

 نأ داك نممو ءاشي نم لتقيو ءامدلا كفسي ثيح ادج ءيس هنأب نوينامعلا

 نب ىسوم نب ىسوم نم ةءاربلاب وعدي ناك يذلا يراوحلا وبأ خيشلا مهلتقي

 .ةيسابعلا ةلودلاب ةناعتسالا خ هلتق ببست يذلا يلع

 لعلو ‘هدضع دشتو هديؤت ةيماح لاله نب دمحأ عم روب نب دمحم كرتو

 دمحأو نوراه نب دمحم :مهنم ركذنو نييسابعلا ةداق تحت تناك ةوقلا هذه

 ةداقلا ءالؤهو يركبسلاو رافصلا رمع نب دمحم نب رهاطو ،نيسحلا نب
 هذه لالخ نامع خ ةلمع اوكص مهنأل ه298و 280 يماع نيب نامع خ اوشاع
 .“_ةرتفلا

 .132:ص ثقباسلا ردصملا ،قيرع نبا 6"

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .يمالسإلا خيراتلا لالخ نم ةينامعلا دوقنلا .جرفلا وبأ دمحم 6شعلا "
 ةيدقنلا تاعومجملا مهأل ةماع ةءارق .دمحأ نب ميهاربإ 4 يلضفلا ؛م1980 :طقسم

 ربع ةيبرعلا ةريزجلا هبش راثأ ةودن نمض رشن ثحب .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب ةظوفحملا
 .269 ۔ 253 :ص ،م2006 ويام 9 7 :طقسم روصعلا
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 يناعلا نير اتلا يق تاسارد

 نبا لاق ،ةنس نيرشعو اعبس ةداسلا مه اوناكف دالبلاب ةماس ونب رهتشاف

 نب هماس ينبل ةلود مالسإلا ذ اهب تناكو ،نامع ركذ دعب :")ربعلا ي نودلخ
 نب دمحم اهب مهلوأو بسنلا اذه نع مهنوعقدي شيرق ةباسن نم ريثكو ،بلاغ
 لباق يذلا وهو ‘بتوع نم عاقلا ةعقو يرضاح نم ناكو يماسلا مساقلا

 ىلع قفاو اذهلو ،ةرصنلاب هعجشو هاتمو (ه289 ۔ه279) هللاب دضتعملا ةفيلخلا

 .اهتدايقو ةلمحلا هدادعاإب روت نب دمحم نيرحبلا ىلع هيلاو فلكو كلذ

 .مساقلا نب دمحم ناك نامع ىلع لاو لوآ نأب نودلخ نبا مالك اذه

 يزوجلا نبا راشأو ،لاله نب دمحأ وه يلاولا نأ اوركذ نامع يخرؤم نكلو
 ةليلج اياده مدق هنأو ےه305 ماع نامع ىلع ايلاو ناك لاله نب دمحأ نأ

 :نيترم نامع ىلع ىلوت ناك لاله نب دمحأ نأ دقتعنو .“ز‘ردتقملا ةفيلخلل

 يماسلا مساقلا نب دمحم كرت مث ، ةريصق ةرتفلو روب نبا عوجر دعب اهالوتف
 ىلإ ديعأ مث ةقالخلا ناويد ج افظوم ناك هنأ ليق ثيح دادغب ىلا داعو

 ردتقملا ةفيلخلا مساو همساب ةلمع كص نيذلا ليلخ نب دمحأ لزع دعب نامع
 نامع اوزغ يذلا ةطمارقلا ةوق دص كلذ دكؤيو ‘ه300و ه299 يماع خ هللاب

 .دنهلا بئاجع باتك بحاص هركذ ام كلذكو ماعلا اذه

 ديعس نب ناميلس رهاطلا يبأ دي ىلع ه317 ماع 2 ةلودلا هذه تيهتناو

 رجحلا ىلع هعابتأ ىلوتسا نأ دعب نامع مجاه ثيح ،يطمرقلا يبانجلا
 كص يذلا ميهاربإ نب ميلحلا دبع يماسلا يلاولا لتقو ،مهعم هوذخأو دوسألا

 .نامع خ ةماس ونب اهكص ةلمع رخآ يهو ه316 ماع ةلمع

1 - 
 198 }4ج 01968 :توريب ينانبللا باتكلا راد .ربخلاو آدتبملا ناويدو ربعلا ،نودلخ نبا !

 رديح ،1ط كولملاو ممألا خيرات ذ مظتنملا .يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبآ ،يزوجلا نب
 145:ص ‘ 6ج .ه1357: دابأ

(2) 
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 :( ه355۔ه317 ):هيجووني۔ب

 نم ةدجن بلط لاله نب دمحأ نأ ديزي نب دمحم مامإلا ةمامإ 2 انرشأ

 هذه تناكو ،ه305 ماع نامع ىلع اومجه نيذلا ةطمارقلا رطخ درل دادغب

 ىتح نامع 2 ةيسابعلا ةوقلل ادئاق لظ يذلا ‘هيجو نب فسوي ةدايقب ةلمحلا

 ةيامح فسوي ىلع ءبعلا عقوف ،ةماس ينب ةلود اوهنأو ةطمارقلل ثلاثلا وزغلا

 كصو نامع ىلع ايلاو هتنيع يتلا ةقالخلا ىلع هسفن ضرف هنأ ودبيو ،نامع

 ينب ةلود تماق اذهل ‘ه332 ماع هتافو ىتح ءافلخلا ءامسأب انورقم همساب ةلمع

 .هيجو نب فسوي ىلوم يجيرلا عفان درط دعب ه355 ماع ىتحو ه317 ماع هيجو

 صوصخلا هجو ىلعو فسوي روهظ فنتكي ضومغلا نإف رمألا ةقيقح خو

 ك ةطلسلا ىلإ فسوي ءاقترا ةيفيك رداصملا حضوت ملو ،ةينامعلا رداصملا

 ؛هشيج ءاضعأ مهو هريمأت خ ببسلا اوناك ةماس ينب ءارمأ لعلو نامع

 رسلا ضرآ ىلع ضيق هلعلو ‘نامع نم ةيحان كلم دق ناكو هترامإ ناكرأو

 نوتأي نامعل ةازغلا رثكأ ناك ذإ ،نامع برغ نم يميربلا ىلعو ةرهاظلا نم

 ؛هللادبع نب ديعس مامإلل ارصاعم هيجو نب فسوي ناكو ،بناجلا كلذ نم
 هعم مامإلل ناكو ،قاتسرلا غ ناك مامإلا نأو ىوزن ىلع ارطيسم ناكو

 ديلولا نب دشار نوينامعلا مدق ه 328 ةنس ديعس مامإلا داهشتسا دعبو «بورح

 .نييهيجولا عم هيرح مامإلا اذه لصاوو يدنكلا

 رمألا ىلوتو عه332 ةنس عفان هالوم هلاتغا دقف هيجو نب فسوي امأ

 ىلوتي نأ فسوي مزع ثيح 0ه331 ماع ةرصبلا نم هتدوع دعب كلذو هناكم

 دبع وبأ همصخ ىلع يضقيو يسابعلا ةفيلخلا طالب ة ءارمألا ريمأ بصنم

 _ _ه327) ءارمألاريمأ مكجب لتقم دعب بصنملا اذه وبت يذلا يديربلا هللا

 هتلواحم نكل ءةنيفس ةئامثالث زواجتت يتلاو نامع نم هنفس داقف (ه9

 ةطمارقلا نكل ،نامع رمأ ىلوت مث هلتقف عفان همداخ هيلع راثف ٧"هتلشف

 113 :ص ىهلئابقو هنادلب جيلخلا .زليام ""
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 يذلاو هيجو نب فسوي نب دمحم ةيلوتو عفان درط 2 اوحجنو رمألا خ اولخدت
 .ه341 ماع كلذ ناكو ؛رمآلاريمأ بصنم ةسائر إ ىرخأ ةلواحم هل ناك

 | .)اضيأ لشفلا ةجيتنلا تناكو

 فسوي نب رمع هوخأ هفلخف ؛ماعلا اذه 2 تام فسوي نب دمحم لعلو

 هتافو ىلإ ترمتسا نامع خ ةلمع كص هنأ ريغ ،ةماه لامعأ هل ركذت مل يذلا

 تاقالع ماقأ يذلاو ديدج نم رهظ يذلا فسوي ىلوم عقان هفلخو ‘ه350 ماع

 ناعتسا ثيح ‘ه354 ماع ةياهن ىتح عفان مكح رمتساو ،نييسابعلا عم ةبيط
 .ةلودلا زعم ةلمحب اوملع امدنع اصوصخ هنم صلختلل ةطمارقلاب نوينامعلا

 درط خ اوحجنو دمحأ نب يلع ةدايقب نامع ىلإ اومدقتو ، ةطمارقلا باجتساف

 كلذبو مهيلع امامإ ديلولا نب دشار نب صفح نوينامعلا بصت كلذبو ‘عفان
 ١ هيجو ينب ةلو د تهتن ١ يتل ١ نيسمخو عبس ةي ارق ترمتس 7 .

 :(ه442۔ه355 ) نامع يف هيوبونب۔ج

 بورحب هيجو نب فسوي ىلوم اعفان يهيوبلا هيوب نب يلع ةلودلا زعم فلك
 اهدنع ةرتفلا هذه خ رقتسم ريغ عضو نامع داسو ،ه351 ىلإ نامع ةمئأ عم

 نسحلا دمحم وبأ ريزولا اهسأر ىلع ةلمح لسرأف نامع لالتحا ةلودلا زعم ررق

 اذهل ،كلذب ضارريغ ناك يبلهملا نأ ودبيو ‘ه352 ماع خ يبلهملا دمحم نب

 نم كرحتي نأ لبق نكلو ؛نيتنس ةدمل كلذو هتوق ميظنتو دادعإ خ أطابت
 نييهيوبلا ةوق ترخأت كلذبو ،ةرصبلاو دادغب نيب هقيرط ة يبلهملا تام ةرصبلا
 .م965/_ه354 ماع ىلا

 درط رثأ ىلع كلذو ‘ه354 ةنس نامع وزغ خ ةركلا ةلودلا زعم داعأو
 انرشأ امك نامع لهأ مهب ناعتسا نيذلا ةطمارقلا لبق نم نامع نم عفان

_ 

 1 ١
 115 _ 114:ص هسفن ")

2 
 118 ۔ 116 :ص هسفن "!
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 اعلا خيراتلا يق تاسارد

 .اشيج ةلودلا زعم ةفيلخلا زهجف .دشار نب صفح مامإلا بيصنت خ اقباس
 الوأ جرفلا وبأ هجتاو ،سابع نب دمحم جرفلا وبأ ةرصبلا ريمأ هتدايق ىلع لعج

 شيجلا راسو 0مليدلا نم ةوقب ةلودلا دضع زاريش ريمأ هناعأ ثيح فاريس ىلإ

 .م966 ربمفون 27/ه355 ةجحلا يذ نم عساتلا 2 اهلصوف رافلج لزن ىتح

 ك لوخدلا نامع لهأ نم بلط لخادلا نامع ىلإ دئاقلا اذه لصو امدنعو

 وبأ راس كلذ نم مغرلا ىلعو ءهل ةبطخلا ةماقإو ةلودلا زعم ةفيلخلا ةعاط

 89 يلاوح قرغأآو ،ةريبك حباذمب ماق دقف ةنسح ريغ ةريس نامع لهأب جرفلا
 .‘")ةينامعلا نفسلا نم ةنيفس

 لجع ىلع نامع سابع نب دمحم جرفلا وبأ رداغ ه356 يلاتلا ماعلا و

 ىلإ هتدوع دنعو ‘ه356لوألا عيبر نم 13 خ ةلودلا زعم ةافوربخ ىقلت نأ دعب

 ريمأ ةلودلا دضعل عضاخلا يمليدلا شيجلا دئاق ىلإ ةطلسلا ديلاقم ملس دادغب

 :نامرك ىلإ نامع رداغ اضيأ دئاقلا اذه نكلو .لسراف ميلقإ خ زاريش

 يئاطلا ناهبن نب رمع نيعو ‘شيجلا ةدايقب دمحم نب رهطملا مساقلا ابأ فلكو
 .)نامع ىلع ايلاو

 نبا نأ دجو يذلا ةلودلا دضع رظن ةياهنلا غ ىعدتسا عضولا اذه نأ ريغ

 نأ ررقف ،قارعلا خ ةطلسلاب درفني ذخأ دق ةلودلا زعم نب ةلودلا زع همع

 تعقو ءاتتألا هذه خو ‘هيضارأ نم ءزجك اهنلعأو ‘هسفنل نامعب ظفتحي
 مض خ ةلودلا دضع رارقب تلجعو اهنأشب مساح رارق ذاختا تعدتسا ةثداح

 .هتاكلتمم ىلإ ةوقلاب نامع

 وهو جالحلا ةدايق تحت نامع خ هروت مايقب ةلودلا دضع ملع ه363 ماع

 ىلع مليدلا دونج نم قرفلا ضعب مهكراشو ،(جونزلا) نييقيرقإلا دونجلا ميعز

 568 :ص ما 979 :توريب رداص راد 4 8ج .خيراتلا 2 لماكلا .نسحلا يبأ نيدلازع ريثألا نبا (1ر

 577 :ص { هسفن 2

 120 :ص هلئابقو هنادلب جيلخلا زليام (3»
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 اعلا حخير اتلايق ت اسارد

 ام رداصملا ي دجن الو .يئاطلا ناهبن نب رمع هيلاو اولتقف ث ةلودلا دضع يلاو

 جالحلا مايق نيح كلذو ،مهبتاور رخأت ببسب اهنآ نظن نكلو .ةروثلا هذه رربي

 نب يلع نم ضيرحتب اوناكو نامع 2 يطمرقلا دئاقلا باهولا دبع ىلع ةروتب
 .“١نقلسأ امك دمحأ

 ةدجنل تادادمإللا نم ةوق ميظنتب ةلودلا دضع ماق ةروثلا هنه ةهجاوملو

 لزن يذلا ناغوط رحلا يبأ ةدايقب ةلمحلا تعلقأو ،نامع خ راهنملا هشيج

 وه فحزو راوثلا لوطسأ ةمجاهمل راحص ىلإ هلوطسأ لسرآو ،رافلج هشويجب

 مث ،جالحلا نم صلختلا متو هتوقو جالحلا عم ىقتلا ثيح يميربلا ىلإ

 صلختلا مغربو ،اهدص خ رحلا وبأ حجنو يزجلا يداو غ ىرخآ ةوق هتهجاو
 مامإلا اهسأر ىلع ناكو كلانهو انه تاروث هيلع تماق هنأ الإ ،جالحلا نم
 رمألا ىعدتسا امم 6ريطخ عضو خ يمليدلا شيجلا حبصأو .دشار نب صفح

 .سراق ريمأ ةلودلا دضع هديس نم ةدجنلا بلطب

 يبأ هريزو ةدايقب ةيركسع ةوق لسرأف ءءادنلا اذهل ةلودلا دضع باجتسا
 اهلتحاو راحص لزنف .نامع ىلإ ه364 ماع لهتسم خ هللادبع نب رهطملا مساقلا
 نب درو هدئاقو مامإلا برهو نييتاطلا يداو ىلإ دعصو ‘رمغد لزن مث 4 امد مث

 لبج خ نصحت دقف صفح امأ ،ىوزن خ درو لتقو ،ىوزن ىلإ امهعبتو ءدايز
 اذه دعب .اككانه اسردم لمع ثيح تومرضح ىلإ بره مث ءرضخألا
 كلذو "زمره ذاتسأ" نامع ىلع نيعو ‘نامرك يلإ مساقلا وبأ داع راصتنالا
 ةلودلا زع ىلع ضبقو دادغب ةلودلا دضع لخد م977/_ه367 ةو .ه364 ماع
 ريمأ بصنم نم نكمت كلذبو ء امهلتقو هلقم نبا هريزوو (ه367 -ه356)
 .ةيهيوبلا ةلودلا 2 ةمكاح ةيصخش ىوقأ ناكو ،كلملاب بطوخو ءارمألا

 .هذوفن تحت قارعلاو سراف دحوو هدي ذ اهلك ةطلسلا عمج ثيح

 646 :ص قباسلا ردصملا ،ريثألا نبا "
 :7 :ص قباسلا عجرملا زليام

 :ةدج ،1ط .ه656 - 132 :ةيسابعلا ةفالخلل يسايسلا خيراتلا .ليعامسإ ةزئاف 6ربكأ :
 .288 :ص م2
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 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 تناكو ؛هئانبأ نيب هتاكلتمم تمسق ه372 ماع ةلودلا دضع ةافو دعب

 تبث يذلا دياز ريش سراوفلا يبأ ةلودلا فرش سراف ريمأ بيصن نم نامع

 .هبصنم خ زمره ذاتسأ هيلاو

 ةرماؤم ةلودلا فرشل ربكألا خألا ةلودلا مامه ربد م984/ه374 ةنس خ

 لاجرو ،'زمره ذاتسأ" اهمكاح بسك خ حجنو ؛نامع ىلع ءاليتسالل

 ةوق لاسرإ ىلإ رداب \ٹدح امب ةلودلا فرش غلب امدنعو .لاتق نود ء ةيماحلا

 ك تام ىتح هنجسو زمره ذاتسأ ىلع ضبقلا نم تنكمت نامع ىلإ ةريبك

 .ةلودلا فرش سراف ريمأ ةطلس ىلإ نامع ةداعإ متو ،هنجس

 نيذلا ةالولا نع رداصملا حصفت مل ه390 ماع ىتحو ه374 نم ةرتفلا لالخ

 لوح يوخألا عارصلا فخو مات ءوده غ تناك نامع لعلو ،نامع اومكح

 ك ءارمألاريمأ بصنم ىلع اولغتشا ثيح ،اهجارخو نامع ىلع ةرطيسلا

 .ءارمألا ريمأ ةلودلا مامص هيخأ نم صلختلا نم ةلودلا فرش نكمتن !دادفب

 ماع دادقب نم ةلودلا فرش هيخأ ءاصقإ نم ةلودلا ءاهب نكمت مث

 .")۔1012/ه403 ماع هتافو ىتح مكحي لظو ،م999/ 9

 (ه432۔ه390):مركمونب .د

 نوكي داكي ةينامعلا رداصملا غ مركم ينب لوصأ نع ثحبلا نإ
 اًمأ ءةينامع لوص أ نم اونوكي نأ نوفني ةلودلا هذه اولواتت نيذلا لب ،امودعم

 لهأ هوجو نم اهنأب نادكؤيق ةلودلا هذه الوانت نيذللا نودلخ نباو ريثألا نبا

 تناك مركم ينبب نييهيوبلا تطبر يتلا ةقالعلا ةيادب نأ ودبيو .“!نامع
 ةلودلا فرش نب ةلودلا ءاهب نمز 2 ناك نامع مهتيلوت نأو .دادقب ة
 كلذ ىلع ءانبو .هئادعأ دض مركم نب نيسحلا دمحم وبأ هبناجب فقو يذلا

 .291 -289:ص ىقباسلا عجرملا ربكأ
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 ناملاحنير اتلا ت اسارد

 ء دعي اميق نييعت نودب ن امع 2 مكحل اهتلئاع تثر اوتو ن امع دمحم وي ا ىلوت

 . 1 هل ةمصاع ر احص ةني دم مركم وني ذختن او

 :(ه415 - ه390) مركم نب نيسحلا دمحم وبأ - 1
 يبأ ىلإ نامع مكح ةلودلا فرش نب ةلودلا ءاهب لكوأ ه 390 ماع خ

 مكحلا مركم ونب ثراوت ثيح ء(ه415 _ ه390) مركم نب نيسحلا دمحم

 (_ه425 ه407) ناذاش نب ليلخلا نوينامعلا بختنا هدهع خو ‘ه432 ماع ىتح

 .ةعبارلا ةمامإلاب اهانيمس يتلاو نامعل امامإ

 ىلع ىلعأ ايضاق يلاكبلا ركب ابأ يضاقلا ةلودلا ءاهب نيع ه401 ماع

 اهمدق يتلا تامدخلا ىلع هل ةآقاكم كلذو ةيقيرفإ نم يقرشلا لحاسلاو نامع

 نيذلا نييسابعلاو نييولعلا نيب قيفوتلاب يضاقلا اذه ماق دق ناكو ءةرتفلا كلت
 .دادغبو ةفوكلا نيب ةعقاولا ةقطنملا ج رمتسم عارص خ اوناك

 (ه428 - ه415) مركم نب نيسحلا نب يلع مساقلا وبأ - 2
 ةجرش وبأ ةلودلا ناطلس هئانبأ ربكأ هفلخو ةلودلا ءاهب وت 403 ماع

 نب نيسحلا دمحم يبأ نم نامع ةرامإ هدهع خ تلقتنا يذلا \(ه415 ۔ه403)

 .(_ه428 _ه415) مركم نب نيسحلا نب يلع مساقلا يبأ هلجن ىلإ مركم
 ديؤم بقلب مساقلا وبأ بقلت .هتافو ىتح ميلقإلا انه ةرادإب ظفتحا يذلا

 ينامعلا دربهم نب نوزبأو ،}يمليدلا رايهم نارعاشلا هحدم يذلا وهو .ةلودلا
 مكح خ هدلاو نع بيني مساقلا وبأ ناكو .ةديدع دئاصقب (ه430:ت)

 هبايغ ءانثأ نامع

 .87 :ص ،م2002 ويلوي) 31ددعلا ،ىوزن ةلجم .نامع خ مركم يتب ةرامإ .نمحرلا دبع ،يملاسلا . 1
 : (ث)

 .م1930::ةرهاقلا ، 1ط .يمليدلا رايهم ناويد .رايهم ،يمليدلا
 .يملاسلا دمح ني ليعامسإ دادعإو عمج .كاكلا يلع يبآ ناويد .دريهم ني نوزبأ ‘ ينامعلا

 ؛ىوزن ةلجم .نعمت يذلا يسرافلا نوزبأ .رصان نب دمحم ،يقورحملا ؛م2009 :ءاربإ !ط
 58 _ 4 :ص { )1 999 رياني) ,9 ددعلا
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 ىبأ هيخأ نيب عازن بشنو ىزاريش ة ةلودلا ناطلس يوت ه415 ةنس
 يذلا ةلودلا دامع راجيلاكلا يبأ هنباو "نامرك مكاح ةلودلا ماوق سراوفلا

 مركم نب نيسحلا دمحم وبأ نامع مكاح ىعدتساف .زاوهألا 2 ميقي ناك

 مل ةلودلا دامع نأ ريغ ،هدلاو بصنم ملستل زاريش ىلإ روضحلل ةلودلا دامع
 نامرك مكاح ةلودلا ماوق سراوفلا وبأ همع ناكو كلذل ادعتسم نكي

 ىلوتو ،اهلتحاو زاريش ىلإ فحز روفلا ىلعو ‘بصنملا يلوتل دادعتسا ىلع
 .همدعأو مركم نب نيسحلا دمحم يبأ ىلع ضبق دقو .اهب ةطلسلا ديلاقم

 (ه428 _ ه415) مركم نب نيسحلا دمحم يبأ نب يلع مساقلا وبأ ملع امدنعو

 سراوفلا يبأ ىلع راث نامع خ هدلاو نع ابئان مساقلا وبأ ناكو .هدلاو لتقب

 .ةلودلا دامع راجيلاكلا يبأ ىلع مكحلا ضرعو زاريش ريمأ ةلودلا دامع

 يبأ همع دض ةكرعملا هب لخد اشيج لكشو ،مساقلا يبأ ضرع لبقف
 وبآ رقأو .زاريش ىلع ىلوتساو هتميزه نم نكمتو ةلودلا ماوق سراوفلا

 .ه428 ماع خ هتافو ىتح مكح يذلا مساق يبأل نامع مكح راجيلاكلا

 :( ه431 -ه428 ).مركم نب نيسحلا نب يلع نب شيجلا وبأ - 3
 ماع نامع يلاو مركم نب نيسحلا يبأ نب يلع مساقلا يبأ ةافو دنع

 نب نبسحلا نب ىلع نب شيجلا ابأ ربكألا هنبا راجيلاكلا وبأ رقأ ےفؤ8

 همكح ناكو ةيصخشلا فيعض شيجلا وبأ ناك .( ه431 ۔ه428 ).مركم

 ناكو لاطه نب يلع ىعدي دئاق هل ناكو « ثادحألا نم ديدعلا هللخت اريصق

 بذهملا هيوخأو شيجلا يبأ نيب ةقرفلا ريثي ناك كلذبو مكحلا 2 حمطي
 ماع خ كلذو لاطه نبا اهكبح ةمهتب بذهملا لتق ىلإ ىدأ امم .دمحم يبأو
 .“_ه431

 . 128:ص ‘ قباسلا عجرملا زليام )1(
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 نايعلا خيراتلا يت تاسارد

 :(ه432 - ه431) لاطه نب ىلع 4
 مكحلا كسمق ؛روهشب بذهملا لتقم دعب ه431 ماع 22 شيجلا وبأ وت

 نب يلع مساقلا يبأ نب دمحم ابأ هدعب نم نيعي نأ دارآو مكحلا لاطه نب يلع

 نأو 0 اريغص ناك ثيح ،كلذ ضقر هنآ ريغ مركم نب نيسحلا دمحم يبأ

 .هتاحومطو لاطه نبا نم هترذح هتدلاو

 نب روصنملا ابأ لداعلا هريزو لكوف ‘ثادحألا هذهب راجيلاكلا وبأ ملع
 هبئانل زعوأف ‘لاطه نبا ىلع ءاضقلا 2 ةبسانملا بيلاسألا ذاختاب انهم

 هذهب يدهتسملا ماقف ،ةرصبلا نم اهريس ةيركسع ةوقب هدوزو كلذب يدهتسلملا

 لاطه نبا عم عارص 2 اولخدو هب اوبحر ودبي ام ىلعو نامع لهأب لصتاو ةمهلملا

 هلمع رقم ىلإ يدهتسملا داع مث .هديبع دحآ لبق نم لاطه نبا لايتغاب ىهتناو

 .)نامع ىلع يلاو مساقلا يبأ نب دمحم ابأ روصنملا وبأ لداعلا ريزولا نيعو

 ( ه433 - ه432) مركم نب مساقلا يبأ نب دمحم وبأ - 5

 هماهم عزوو ،ةربخلا ىلإ رقتفي ثيح ديشر ريغ دمحم يبأ مكح ناكو

 دشار مامإلا هيلع ماقف ،ةيضرم ريغ ةريس نامع لهأب ءالؤه راسق هباون ىلع
 ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةافو دعب ےه428 ماع امامإ بختنا يذلا ديعس نب
 .هفلس ناك امك ةنحاط بورح خ دمحم يبأ عم لخدو ،(ه428 -ه407)

 عارصلا اذهل ادح عضيو نامع ىلإ يتأي نأ راجيلاكلا ابأ ىعدتسا رمألا اذهو

 ._ه433 ماع ة كلذو راجيلاكلا يبأ نب رفظملا ابأ هنبا نيع عيمجلل ةيضرتكو

 يبآ نب دمحم يبآ نع عمسن مل ثيح نامع ي مركم ينب مكح ىمتنا كلذبو
 .لتق هلعلو مساقلا

 130 _ 129 :ص ءهسفن "
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 (ه442 -ه433)راجيلاكلا يبأ نب رفظملا وبأ - 6

 هدلاو كوت ه440 ماع يفف ‘تاونس عست ةرتف نامع رفظملا وبأ مكح

 زوريف رصن وبآ هفلخو زاريش 2 سراف ريمأ نيدلا دامع راجيلاكلا وبأ ريمألا

 نب دشار مامإلا ددش كلذ رثأ ىلعو .ةلئاعلا ا لجر رخآ (ه447 _ ه440) ميحر

 تس لبق يأ ،م1050/ه 442 ماع خ هلتق نم نكمتو رفظملا يبأ ىلع ديعس

 ةيسرافلا ةدايسلل ةياهن دشار مامإلا عضوو نييهيوبلا ةرسأ رايهنا نم تاونس
 .“__رامع ىلع

 :(ه456 - ...) "كيزات" ليفط نب رايرهش 7

 ةدايقب اشيج سراف مكاح ميحر زوريف رصن وبأ لسرأ ثدحلا اذهل ةجيتنو

 ةيلحاسلا ندملا ضعب داعتساو رافلج لوزن خ حجن يذلا ليفط نب رايرهش

 ماع ةقجالسلا اهلخد ىتح اهب لظو ؛هتايلمعل ازكرم راحص ذختاو
 ناكو .كلذ لبق سراق دالب ىلع رطيس يذلا كب رداق ةدايقب م1063/6

 ناكو ءاهميلاقأو ةيسابعلا ةفالخلا نم نييهيوبلا درط خ اوحجن ةقجالسلا

 م1031/ه422) هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا دجنتسا امدنع م1055/ه447 ماع كلذ
 ه448)كب رفط ةلودلا نكر نييعت متو ةقجالسلاب ه447 ةنس (م1076/ه467 ۔

 ءارمألل اريمأ (ه465 _ _ه455) نالسرأ بلأ نيدلا دضع هفلخو ،(ه455 _

 نامرك ماكح دي غ تلظ ةينامعلا لحاوسلا نأ ودبيو .ناطلس بقل لمحو
 ىلع زمره ماكح ىلوتسا مث ،زفلا ةلود مهتفلخو مهتلود تهتنا ىتح ةقجالسلا

 .ه660 ماع _ لحاسلا اذه

 131 : ص 0 هسفن )1
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 :ىدنلجلاونب

 :يرجهلا سماخلا نرقلا لالخ تاهلق خ ةرامإ ىدنلجلا ينبل تماق دقو

 ناك ةرامإلا هذه نأ نودلخ نبا ركذيو .مركم ينب ةرامإ عم ةنمازتم تناكو

 ةيرذ نم يدزألا كلملا دبع نب ايركز ىمسي اهناطلس ناكو تاهلق اهزكرم
 ركذيو ٥م1056/ه448 ماع همكح ناكو ،ىدنلجلا دلو نم هنأ نوريو ةسائر

 ينبل ناك وه امم رثكأ ناطلسلا اذهل نونيدي نامع ةيلخادب يوزن لهأ نأ
 1 )هركم

1 
 :توريي « ةيملعلا بتكلا راد 03ط . 4ج .نودلخ نبا خيرات .نمحرلا ديع ( نودلخ نبا )

 11 :ص م6
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 77 اتلا تاس ارد

 نامع يف ةطمارفلا : اثلاث

 ةيبرعلا ةريزجلا قطانم اهذوفن دتماو ءاسحألا ذ ةطمارقلا ةلود تماق

 نادمح ىلإ بسنت .ةيليعامسإلا نم برتقت اهبهذم ةركف .ماشلا دالبو قارعلاو

 ةبسن يبانجلا مارهب نب نسحلا ديعس وبأ ةرامإلا هذه سسأ .طميرق وأ طمرق

 ماع كلذ ناكو يسرافلا لحاسلا ىلع عقت ةبانجلاب برعت ةيلحاس ةيرق ىلإ

 تفرعو مهترجه راد ءاسحألا اوذختاو مهذوفن نوعسوي اوؤدبو .'"ء900/ 7
 .“_‘يرحبلا نم الدب كلذب ةقطنملا

 تحت ه294 ةنس 2 ناك نامع هل تضرعت يطمرق موجه لو أ ن اكو

 ‘ نيرحبلا 2 ىطمرتقلا دئاقلا (ه914/_ه301: ت) يبانجلا ديعس يبأ ةدايق

 نكلو ىلوأل ا ةطمارقلا ةلواحم حاجن ىدم لوح ةيخيراتلا تاياورلا فلتختو

 .هدص ىلع ارداق ناك ةيرازنلا لئابقلا ةدعاسمب يسابعلا يلاولا نأ ودبي

 يبأ نب ديعس ةدايقب تناكو 0ه305 ةنس ةيناث ةلواحمب ةطمارقلا ماقو

 يماسل ا لاله نب دمح أ نأ انرشأ دقو ‘ه301 ةنس هدلاو فلخ يذلاو دبعس

 ءيدرب يرغت نبا ؛ةيلاخلا نورقلا ةيقابلا راثآلا .دمحأ نب دمحم ناحيرلا يبأ ،ينوريبلا "]
 .نمحرلا دبع .. يزوج نبا ؛ ةرهاقلاو رصم كولم 2 ةرهازلا مجنلا .فسوي نساحملا يبأ

 .يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا ؛.خيراتلا غ لماكلا .يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا ؛مظتنملا

 مجعلاو ربعلا مايآ ربخلاو آدتبملا ناويدو ربعلا نودلخ نبا .باسنألا بيذهت ي بابللا
 .ربربلاو

 ة ةطمارقلا رابخأ خ عماجلا .ليهس راكز :رظنا ةطبارقلا نع تامولعملا نم ديزمل ث}
 م1987:قشمد ٤ ناسح راد . 3ط .ج2 .(نميلا ء قارعلاو ماشلا- ءاسحألا)

 .11 :ص ءقباسلا عجرملا زليام (3)
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 اعلا خيراتلا يق تاسارد

 .ةيركسع تازيزعت ةيسابعلا ةقالخلا نم بلط 0ةلمحلا هنه دص يذلا

 نود ءاسحألا ىلإ ةطمارقلا ةدوع دعب نامع لصو يذلا هيجو نب فسوي اولسرأق

 ."حاجن يأ قيقحت

 نب ناميلس رهاطلا يبأ ةدايقب ةطمارقلل ةثلاث ةلمح تماق ه317 ماع ةيو

 قافتا ىلإ لصوتو ،ميهاربإ نب (ميلحلا) متاخلا دبع لتق 2 اوحجنو ،ديعس يبأ

 الملا نب مكحلا مامإلا نكلو ٠مهل ةيونس ةبيرض عفد ىلع نامع لهآ عم

 نأ ودبيو ةمامإلا نع لزتعاو ،نيينامعلا نم ءارجإلا اذه ضخر يرحبلا
 يأ اوكرتي نأ نود ‘ ةطمارقلا باحسنا دعب هبصنم ىلإ دوعي نأ هوعنقأ ءاملعلا

 يذلا لاملاب اوفتكا مهنأ كلذ ذ ببسلا لعلو ،مهنع ايئان وأ ةيركسع ةوق

 هك حجن يذلا هيجو نب فسوي رود ىلإ ةفاضإللاب نيينامعلا نم هيلع اولصح

 .ةيرازنلا لئابق نم هديأ نمو هتوق ديحوت ةداعإ

 لايتغا دعب ه332 ماع تناك نامع خ ةطمارقلل ةعبارلا ةلواحملا امأ

 ىلع فسوي ةلمح لشف نأ ودبي ثيح عفان هالوم دي ىلع ةيجو نب فسوي
 يلع يبأ ةدايقب ةوق اودعأ ثيح ةطمارقلا لخدتل ىدأ ‘ه331 ماع ة ةرصبلا

 مامإلا ةرزاؤمو ةصرفلا اولغتسا نيينامعلا نأ نم دعبتسن الو مصاع نب نسح

 هنبا اوبصنو ،عفان درط خ ةطمارقلا حجن دقو ‘يدنكلا ديلولا نب دشار

 .نامع 2 يسابعلا رودلا نع لوؤسمك دمحم

 ىلوم عفان داع ام دنع كلذو ‘ه354 ماع تناك ةسماخلا ةلواحملا امأ

 نب رمع ةافو دعب ةيسابعلا ةطلسلل لثممك نامع مكح ىلإ هيجو نب فسوي
 ءاسحألا نم تلسرأ يتلا ةوقلا تناكو ابيرقت ه350 ماع هيجو نب فسوي

 بّصنو ،دادفب ىلإ بره يذلا عفان درط خ تحجن دمحأ نب يلع ةدايقب

 ىتح همكح رمتسا يذلا امامإ يدنكلا ديلولا نب دشار نب صقح نوينامعلا
 . . .4 ماع

 102 :ص هسفن "
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 اعلا خيراتلا ين تاسارد

 نامع ة دجاوت ةطمارقلل ناك ه375 ماع خ هنأ نودلخ نبا ركذي

 ببسب ناك ةطمارقلا لخدت نآ ودبي نكلو كلذ خ ببسلا حضوي مل هنكلو

 ىتح هنجسو نامع يلاو زمره ذاتسأ ىلع ضبق دق سراف ريمأ ةلودلا فرش نأ
 ناكو ..ةلودلا فرش سراق ريمأ ةطلس ىلإ نامع ةداعإ تمتو ‘هنجس 2 تام

 % هعنقأو ةرصبلا ريمأ ةلودلا فرشل ربكألا خألا ةلودلا مامه هلامتسا دق

 .زاريش نم الدب ، ةرصبلا ريمأل ةعبات نامع نوكت نأو هل هئالو ليوحت

 ماع خ هنأ ريغ ،ةطمارقلا دوجو نع رداصملا ركذت مل خيراتلا اذه دعبو
 لجأ نم كلذو رينم نب هللادبع ةطمارقلا ءارزو سيئر ءانبأ دحأ لصو 0

 نوينامعلا مدقو ،نيرحبلا غ ترجفنا يتلا ةروثلا ةهجاومل ةدعاسم بلط
 ةدعاسملا هذه نكلو حمر فالآ ةثالثو رانيد فالآ ةسمخ نم ةنوكم ةدعاسم

 نيعبرأو اهدئاق اولتقو اهيلع اولوتساو صوصل اهضرتعا ثيح ءاسحألا لصت مل
 .‘)هناوعأ نم اصخش

 .133:ص قباسلا عجرملا زليام 6"
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 ءاملعلا) ةثلاثلا ةمامإلا رصع يض ةيناقثلا ةايحلا :اعبار

 نم ةعومجم ةرجهلل عب ارل ١ نرقل او ثلاتلا نرقل ١ نم ريخأل ا ثلثلا لالخ زربي

 نم رك ذنو {‘ءاملعلل ةيل اتلا ت اقلؤملل اروحم تحيص او تد افلؤم اوكرت ءاملعلا

 : ءاملعلا ءالؤه

 :يوكزالا رفعج نب دمحم رباج وبا ۔1
 ءاملع نم وهو ،نيديجملا نيفلؤملا نمو ،هنامز 2 ءاملعلا ريهاشم نم وهو

 رمعو بوبحم نب دمحم ةمالعلا هخايشأ نم ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا

 ةمالعلا دلاو وهو .هنامز ءاملع نم هريغو يوكزالا يبضلا يضاقلا دمحم نب

 نيب اروهشم اهيقفو ،هنامز مالعأ نم املاع ناك يوكنزألا دمحم نبا رهزألا

 مهو ،ملعلا لاجر نم رفعج امهدلاوو رفعج نب ديعس هوخأ ناكو ءهنارقأ
 عماجب " فورعملا غعماجلا باتك هتافلؤم نم ."هيكزإب نميلا ةلحم نم اعيمج

 ةثالث خ عقي باتكلاو ‘نامع خ ةروهشملا بتكلا نم وهو " رفعج نبا
 .امدلا خ ،ثلاثلاو إماكحألا :يناثلاو ،نايدألا ذ :لوألا ،تادلجم

 ناكو ءاهب ءاملعلا مامتهاو تلصلا مامإلا لزع ثادحأ رباج وبأ رصاع

 كلت خ رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم خيشلل نيديؤملا نم دمحم خيشلا
 هنكلو ٨اريثك هنامز ءاملع هيلع لماحتو .باوص ىلع امهاريو ثادحألا
 .عبارلا نرقلا لئاوأ ج هتافو ىتح ،هفقوم ىلع ظفاح

1 
 ‘ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم . يدعسلا .271:ص . 1ج ‘ نايعألا فاحتإ .ب يشاطبلا )(

 .53:ص :.3ج
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 يناعلا نير اتلا يق تاسارد

 :يوزنلا يدمسلا نامثع نب ناهبن هللادبع وبا ۔2
 دحأ وهو ىوزن دمس نم ثلاثلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا ءاملع نم وه

 نم .مهنامز خ نامع لهأ رومأ دادم مهيلع ناك نيذلا ةثالثلا باطقألا
 دمحم رباج وبأ ثلاثلاو «سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ :يناثلاو ةيملعلا ةيحانلا
 نامعب ةثالثلا ءالؤه ناك :( هللا همحر ) ديعس وبأ لاق .يوكزالا رفعج نب

 % نامعب ةعقاولا ثادحألا نم ناهبن خيشلا فقوم امأ "'هلثملا مهب برضي

 نم ناك دقف ‘كلام نب تلصلاو رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ةلأسم

 هنم ملعن الق ،نامثع نب ناهبن هللادبع وبأ امأو :هيف ديعس وبأ لوقي ،نيفقاولا
 يذلا اننامز لهأ عم ةلماخ هرومأ تناكو ،ثٹادحألا لهأ خ لوق هنع انغلب هنأ
 ._ رثألا بتك خ لئاسم هراثآ نمو ،هانكردأ

 :يرقلا نامثع نب يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبا ۔3

 ىوزنب فونت ةيرق نم وهو .ثلاثلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا ءاملع نم وه

 رفعج نب دمحمو بوبحم نب دمحم خيشلا نع ملعلا ذخأ ،اهيف شاعو اشن
 .هخويش صخأ وهو سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأو ،نامثع نب ناهبنو سيوكزألا
 ابأ لوتأ مل اذإ" :لاق 4 يراوحلا يبأ ةيالو نع نسحلا وبأ لئس :ديعس وبأ لاق

 .ةوفه هنم ملعن ملو ةنس نيتس هتبحص ،ىلوتأ نمف ،يراوحلا
 هلو ،ءازجأ ةسمخ خ عوبطم وهو " يراوحلا يبأ عماج " هتافلؤم نم

 ة ةيآ ةئامسمخلا ريسفت اضيأو "رفعج نبا عماج " باتك ىلع تادايز
 لوألا دقعلا ذ ىفوت .ماكحألاو نايدألا لئاسم خ ةريثك ةبوجأ هلو 4 ماكحألا
 .7 نرقلا نم

 274 :ص ث1ج ،قباسلا عجرملا «يشاطبلا "]
 .266 :ص ث4ج ‘قباسلا عجرملا يدعسلا _
 275 ؛ص 1٨ج ،قباسلا عجرملا سيشاطبلا ث
 66 :ص .3ج ،قباسلا عجرملا «يدعسلا "
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 اعلا نير اتلا يق ت اسارد

 :يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم هللادبع وبا _4

 اخيش ناك ىوزن دمس نم عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم وه
 وبأ امأو :" ةماقتسالا" باتك خ ديعس وبأ لاق دقف يمدكلا ديعس يبأل

 امهاندهاشق نسحلا نب دمحم نسحلا وبآو ءحور نب دمحم هللادبع

 اننيد رمأ ةماع انذخأو ،ليلقلا ريغ ريثكلاو ليوطلا نامزلا امهانبحصو

 عقاولا ثدحلا اهبتك ةريس هلو ،ىوزن دمسب هدجسم هراثآ نمو ."» امهنع
 .ةيهقفلا لئاسملا ضعب هلو ةالصلا 2 باتك هل ليقو ‘تلصلا مامإلا مايأ نامعب

 .“_ه320 ماع ىلإ ةايحلا ديق ىلع ناك هنأ ليق

 :يصورخلا دلاخ نب دمحم ۔ 5

 هنأو ،هنامز ةاضق نم ناكو ثءالهب نم ثلاثلا نرقلا رخاوأ ءاملع نم وه
 يتلا بتكلا خ تدرو ةيهقفلا لئاسملا ضعب هل .تام نأ ىلإ ءاضقلا خ رقتسا
 .هدعب تفلأ

 :يمدكلا يبعانلا ديعس نب دمحم ديعس وبا ۔ 6

 ةماقتسالا باتك هيفلؤم نم ‘ه4 نرقلا ذ نامع ءاملع رابك نم وه
 وهو ،يروباسينلا رذنملا نبال فارشإلا باتك ىلع هبيقعتو ربتعملا باتكو
 دشارو ىسوم نب ىسوم نيب تناك يتلا ثادحألا ج ةيناوزنلا ةسردملا بحاص

 .“> ه361 ماع دعب هتافو ناكو ،كلام نب تلصلا مامإلاو رظنلا نب

 277 :ص ث1ج ،قباسلا عجرملا ،يشاطبلا " 1

 82:ص ‘ 3ج ‘ قباسلا عجرملا ،يدعسل

 73:ص ث3ج ءقباسلا عجرملا ،يدعسلا ؛281 :ص ،1ج ،قباسلا عجرملا سيشاطبلا " 3
4 

 99:ص ‘ 3ج قباسلا عجرملا ‘ يدعسلا ؛282 :ص { 1ج ‘ قباسلا عجرملا . يشاطبلا ٠)

(2 
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 يناعلا حير الاي ت اسارد

 :يولهبلا يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبا ۔7

 ك ةيقاتسرلا ةسردملا هيلإ بسنتو يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم وه

 نب تلصلا مامإلاو رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نيب تناك يتلا ثادحألا

 باتكو .ةكرب نبا عماجب فورعملا عماجلا باتك :هتافلؤم نمو .كلام

 باتكو فراعتلا باتكو أدتبملا باتكو ءةنزاوملا باتكو ،دييقتلا

 .ه342 ماع دعب تام ء" رثألا _ ةريثك ةبوجأو ىرخأ لئاسر هلو ،ديلقإلا

 :يويسبلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبا 8

 بحاص هنآ :قيزر نبا خرؤملا لاق سيرجہلا عبارلا نرقلا ءاملع نم وه

 .ىنعملا حوضوو ،بولسألا ةقرو ‘كبسلا نسحب زاتمت يتلا ،ةديفملا فيناصتلا

 هخويش صخأ وهف ،يولهبلا ةكرب نبا دمحم وبأ :هخويش نمو

 ادر اهبتك ةلاسر خ هخيشل رصتناو هتسردمب ارثأتو ،هل ةمزالم مهرثكأو
 نسحلا يبأ نب دمحم ةمالعلا هخايشأ نم نأ امك .يمدكلا ديعس يبأ ىلع

 باتكو ،نسحلا يبأ عماج باتك نسحلا يبأ تافلؤم نم .") يوزلا

 لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلاو ‘يويسبلا نسحلا يبآ ةريسو يويسبلا رصتخم
 .٨ه364 ماع ةايحلا ديق ىلع وهو .نامع خ عقاولا ثدحلا نع

 ..يولهبلا ةكرب نبا ركف خ تاءارق يبدألا ىدتنملا )1ر
 .291 02ج قباسلا جرملا ؛يدعسلا )2)

 300 :ص ث1ج ،قباسلا عجرملا عيشاطبلا 3)

 363 ،2ج ،قباسلا جرملا ،يدعسل (4)
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 ينامعلا خيراتلا يت تاسارد

 : هعجارمو لصقلا رداصم

 رداص راد 08ج .خيراتلا 2 لماكلا .نسحلا يبآ نيدلا زع ريثألا نبا

 م1979 :توريب

 قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك .ديعس نب ناحرس يوكنزألا

 م1984 :ايسوقن رشنلل نوملد ‘1ط ،يلديبع دمحأ

 ءاملع ضعب خيرات 2 نايعألا فاحتإ .دماح نب دومح نب فيس « يشاطبلا

 نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم 01ط ،1ج .نامع

 .م2004 :طقسم ةيفاقثلاو ةينيدلا

 .ةيلاخلا نورقلا 2 ةيقابلا راثآلا .دمحأ نب دمحم ناحيرلا يبآ ،ينوريبلا

 رصم كولم 2 ةرهازلا مجنلا .فسوي نساحملا يبآ سيدرب يرفت نبا

 .ةرهاقلاو

 ممألا خيرات خ مظتنملا .يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ يزوجلا نبا
 .ه1357 :دابأ رديح ،1ط .كولملاو

 ء ينانبللا باتكلا راد 04ج .ربخلاو آدتبملا ناويدو ربعلا نودلخ نبا

 .1968 :توريب

 .نييديعسيوبلا ةداسلا ةريس ة نيبملا حتفلا .دمحم نب ديمح ،قيزر نبا
 2001 :طقسم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ‘كط

 ةبتكم ء1ج .نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت .ديمح نب هللا ديع( يملاسلا

 .ه1997 :طقسم ةماقتسالا

 .عرشلا نايب باتك لالخ نم نوينامعلا ءلشاه نب يلع نب دهف يدعسلا
 ..م2007 :طقسم ،1ط

 .ةيضابألا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .لشاه نب يلع نب دهق « يدعسلا

 .م2007 :طقسم ،ديدجلا ليجلا ةبتكم ،1ط .ج4
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 ياملا خيراتلا يت تاسارد

 ةرازو .يمالسإلا خيراتلا لالخ نم ةينامعلا دوقنلا .جرفلا وبأ دمحم 0‘شعلا . 12

 .1980 :طقسم :ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 ثارتلا ةرازو ‘4ط ءهللادبع نيمأ دمحم :رت .هلئابقو هنادلب جيلخلا ،زليام .3

 1990 :طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا

 ثارتلا ةرازو .يولمهبلا ةكرب نبا ركذف 2 تاءارق ‘ يبدألا ىدتنملا . 14

 م0 ]!:طقسم ةفاقثلاو

 ةيض ابألا مالعأ مجعم .كرابم نب ناطلس ينابيشلاو حل اص دمحم رصان .5

 يمالسإلا برغلا راد 0 1ط .يلاحلا رصعلا ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا نم
 م2 006 : توريب
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 ةحبارلا ةمامإلا

(م1183/ه579-م1016/ه407 )





 عبارلا بابلا

 ةعبارلا ةمامإلا

 (م1183/ه579 -م1016/ه407 )

 :عبارلا بابلا تايوتحم

 ةعبارلا ةمامإلا ةمئأ :آلوأ

 (ھ425 ۔ه407) يصورخلا كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا مامإلا (1

 (ھ445 _ ه425) يدمحيلا دشار نب هللادبع نب ديعس نب دشار مامإلا (2

 ( 473 ۔ه445) يدمحيلا هللادبع نب ديعس نب دشار نب صفح مامإلا (3

 (ھ513 ۔ه473) يصورخلا دشار نب ناميلس نب يلع نب دشار مامإلا (4

 (.....؟... ه476) يصورخلا ديلولا نب دشار نب رماع مامإلا (5

 (۔ھ500 - ......) يصورخلا دمحم نب رمع نب هللادبع نب ليلخلا مامإلا (6

 (ھ510 ۔ ه500) ماشه نب دمحم نب شبنخ مامإلا (7

 (ھ549 - ه 513) يصورخلا ناسغ يبأ نب دمحم مامإلا (8

 (ھ559 _ 510) ماشه نبدمحم نب شبنخ نب دمحم مامإلا (

 (ھ579 _ ه549) داجن نب ىسوم نب يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا (0

 ).......... ھ559) نسحم نب ةعامس نب ءانبأ ةلدرخوربج (1

 ع.......... ...... ) يصورخلا هللادبع نب ناسغ نب دمحم مامإلا (2

 [.......ه579 ....) ناذاش نب كلام نب دمحم كلملا (3

147



 ينامعلا خير اتلا يق تاسارد

 ةلودلا هذه تازيم مهأ :ايناث

 :نامع يف نيتمامإدوجو ۔ 1

 ةيناوزنلا ةسردملا

 ةيقاتسرلا ةسردملا

 ةثلاث ةسردم كلانهو

 نامع لهأ قارتفا

 يصورخلا هللادبع نب ليلخلا مامإلا عم ناهبن ينب عم ةمامإلا عارص ۔-2

 ( يمرضحلا قاحسإ وبأ ) تومرضحب نامع ةقالع -3

 (ءاملعلا) ةعبارلا ةمامإلا رصع يف ةيفاقثلا ةايحلا :اثلاث
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 اعلا نير اتلا ت اسارد

 ةعبارلا ةمامإلا

 (م1183/ه579 -م1016/ه407)

 نوخرؤملا ركذو ،يرجهلا سماخلا نرقلا علطم 2 ةعبارلا ةمامإلا تآدب

 يصورخلا ناذاش نب ليلخلا نب ناذاش نب ليلخلا وه ةمامإلا هذه ةمئأ لوآ نأ

 خيشلا نأريغ ‘ه407 ماع يملاسلا اهددحو ءةئامعبرأو ةعضب ماع عيوب ثيح

 دمتعا دقو ديعس نب دشار مامإلا دعب هتمامإ نأ لوقيو كلذ ىري ال يشاطبلا

 ثحت ةقيثولا هذه نآو لوهجم بتاكل هقفلا بتك خ اهدجو ةقيثو ىلع
 دهشتسا هنأ امك ديعس نب دشار مامإلا ةريسب ءادتقالاب ليلخلا مامإلا

 بلط يذلا يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قاحسإ يبأ تومرضح مامإ ةناعتساب

 عم هعارص 2 ناذاش نب ليلخلاو ديعس نب دشار نيمامإلا نم ةناعتسالا

 .“‘ه453 ماع نميلا خ يمطافلا رصنتسملل يعادلا يحيلصلا

 .ه407 ماع تناك ليلخلا ةمامإ نأ رربي نأ اضيأ لواح يملاسلا خيشلاو

 يوزنلا دمحم نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ هيضاق نأ اهنم ةلدألا ضعب ركذو

 ماع خوتملا عرشلا نايب باتك بحاص يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيش وهو

 هنأو ه576 ماع تناك يلع يبأ ةافو نأ ركذي يشاطبلا نكل ءه8

 هخيش نوكي نأ دعبتسملا نم نأو ةنس 68ب هذيملت دعب خيشلا تومي نأ ركني

1 
 اه لدعي امو 556 : ص ( 1 ج قب اسلا عجرم ا ي يش اطيبل 9) ١

2 
 .305 - 296 :ص ،1ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا
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 زاملا خيراتلا ي تاسارد

 ليلخلا ةمامإ نأ نهكتي يشاطبلا خيشلا نأ امك ليلخلا مامإلل ايضاق

 نآ ودبي هنآو ،ةيناوزنلا ةسردملا لثمي يذلا ديعس نب دشار ةمامإ عم هنمازتو

 انه نحنو ء‘")ةيقاتسرلا ةسردملا لثمي امهدحأ نيمامإ اوعيابق اوفلتخا نيينامعلا

 ديعس نب دشار ةمامإ تقبس ليلخلا ةمامإ نأب نوخرؤملا هبتك ام ىلع ليمن
 اهخيرات نأ لمتحملا نمو ليلخلا مامإلا اهكص دوقن ىلع رثع هنأ ركذ ثيح
 .ةقيقح يشاطبلا ةيرظن نإف كلذ تبث اذإف ه547 ماع دعب

 ىلعو ةينامعلا ندملا ةفاك ىلع رطيست مل ةمامإلا هذه نأ انه دكؤنو

 .ةيلحاسلا ندملا صوصخلا

 اهدعب امو 322 :ص ،1ج ،قباسلا عجرملا ،يشاطبلا "

150 



 ناملا نير اتلا يق ت اسارد

 ةعبارلا مامإلا ةمنأ : الوأ

 "ل ھ425۔ه407 )يصورخلا كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا 1
 ةازغلا مهنع عفدو ةنسح ةريس راسف ٥م1016/ه407 ماع ةمامإلاب هل عيوب

 دوقولا هيلإ تدقوو ‘كلامملا هل تنادو دابعلا حارتساو دالبلا هتلادعب تنمأو

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ كلذ 2 هيلإ دفو نممو لضفلا راشتناو ،لدعلا روهظل
 .نميلاو تومرضح ىلع ادجتتسم ارصتتسم هءاج يمرضحلا ناميلس نب سيق

 قاحسا ابأ نإ ليق دقو .تومرضح ىلإ مهب راسو لاجرلاو لاملاب مامإلا هدمأف
 نأ دقتعنو ©ضرفلا اذهل ناك هداجتتسا ناو عيحيلصلا ليبق نم برحل ضرعت
 مل ه439 ماع ءاعنص خ ةرامإ سسأ يذلا يلع نب دمحم نب يلع يحيلصلا

 ذ ةيحاجنلا ةرامإ لثم كانه تارامإلا ضعب دوجول تومرضح ىلإ همكح دتمي
 ةاعد امأ .ه452 ماع ىتح مكحو ه412 ماع حاجن ديؤملا اهسسأ يتلاو ديبز

 ىلإ تلصو نإو ةوعدلا لوبق ىلع سانلا اوربجي ملف نميلا خ نييمطافلا
 ابأ نأو لئابقلا نيب بورح تومرضحب نوكت نأ نكمي نكلو تومرضح
 نأ ةرورضلا نم سيلو لاجرلاو لاملاب هدمو ليلخلا مامإلاب ناعتسا قاحسا

 .قاحسإ يبأ عم عارص خي تلخد نييحيلصلا ةرامإ نوكت

1 
 يصورخلا كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخ نب ناذاش نب ليلخلا همسا )
 يموقلا ثارتلا ةرازو ‘2ط .داقنلا فيسلا ناويد .سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يمرضحلا 2

 133 :ص ثم1988 :طقسم 4 ةفاقثلاو

 ؛9 _ 5 :ص 02ج "خيراتلاربع نامع يبايسلا ؛296:ص 1٨ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا 3
 321 :ص ،1ج ،قباسلا عجرملا عيشاطبلا
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 .مهعم بورح 2 لخ دق هيوب ينبل ٥ ةالو مركم ونب ن اكح هن زامز دو

 كف هتنأ ريع 4 1 ةريسمل ا لامكتسال يلع نب دمحم نوينامعلا عب ابو \هورس أو

 نب يلع وبأ ءاملعلا نم هنامز 2 ناكو ؛ه425 2 تامو هتمامإ ىلإ داعو هرسأ

 ىدفملا نب هللا دبع نب دمحمو ،(ه453 :ت) يوزنلا شيرق نب ديعس نب نسحلا

 دمحأ نب نسحلا يلع وبأو ،يوزنلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأو «يدنكلا
 (2ر

 . يراجهلا

 .( ھ445۔ه 425 )يدمحيلا دشار نب هللادبع نب ديعس نب دشار۔2

 ةنس ة كلذو ناذاش نب ليلخلا توم دعب ةمامإلاب هل دقع دمحيلا نم وه

 :تايبأ ةعبرأ اهنم ركذأ ةيميم ةديصق

 امئاق ماق ذإ قحلا ىحضأف لدعب ىرولا خ ماق امئاق ىوزنب امامإ

 امناغ برحلا ىمح خ ًاثيل دزألا نم ارفنضغ ايدمحي ًابيبل ابيدأ

 امحازت مكنع هلأسن هب انطحأ انضراب منأ ًاينامع ام اذإ

 ىهدس نب دنهملاو حيرم نب سابعلا يبأ ىلإ ةريس ديعس نب دشار مامإللو

 اهيف نّيب دنسلا ضرأب ةروصنملا لهأ نم ناوزرب نبا دمحم نب هللادبع يبأو
 ء نيفلاخملا داقتعا اهيف ضقنو مالسإلا ةوعد اهيف رهظأو ‘ مالسإلا مل اعم مامإلا

 يهو همهفو هئاكذ طرفو هملع ةرازغ ىلع لدت ةبيرغ ةلاسرو ةعيدب ةريس يهو

 ث)"تاباوجوريس" باتك خ ةدوجوم

 ‘ ةقاقنثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . 1ط .4 68ج ‘ عرشلا نايب .ميهاربا نب دمحم 0يد :كلا )1

 273 :ص ٥م1985 :طقسم
 299 :ص 1٠ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا _
 ج ‘ فشاك ةديسلا : :حت ؛تاباوجلاو ريسلا ر
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 اعلا خيراتلا يق تاسارد

 رفظملا يبأ ىلع اضيأ راثو ٬همزهو مركم نب مساقلا يبآ ىلع مامإلا ماقو
 .نامع خ هيوب ينب ةرطيس ىهنأو هيلع رصتنا ه442 ماع راجيلاك كلملا نب

 ةلاسر هلو ."']هامهتروث دامخإ نم نكمت مامإلا نكلو ليقعو دهن لئابق هتفلاخو
 :هيلع سانلا عمجأو كلام نب تلصلاو دشارو ىسوم رمأ خ

 ىلع نامع لهأ ةملك هللا دمحب تعمتجا دق ،ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 هللا ىلص ًادمحم هيبن هب لسرأ يذلا لجو زع هللا نيد وهو ميق نيدو دحاو رمأ
 نب ىسوم نم ئرب نم ىلوتو كلام نب تلصلا ىلوت نم مهنمف ،ملسو هيلع

 كلام نب تلصلا مهتيالو ىلع نيملسملا ىلوت نم مهنمو رظنلا نب دشارو ىسوم

 ىلع مهيأر عمجاو رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم مهتءاربو هللا همحر

 نوري نيذلا قحلا لهأ دنع هيف لاؤسلا مهيلع بجي اميف لاؤسلاب ةنونيدلا
 اوقفتا كلذكو ،كلاه وهف كشلاب ناد نم نأ ىلع مهيأر عمتجاو ابجاو لاؤسلا

 هيف لاؤسلا هيلع نأ هثدح خ مكحلا لهجو اثدح ثدحم نم ملع نم نأ ىلع

 بجي امم كلذ هثدح ناك اذإ هنم ةءاربلا هيلع ناك مكحلا ثدحلا ملع نآو

 دمحم هقلخ ةريخ ىلع هللا ىلصو هدمح قح هلل دمحلاو هلعاف نم ةءاربلا هب
 ناكو هدي طخب ديعس نب دشار مامإلا اذه بتكو ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نب دمحم هللادبع يباو يضاقلا شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبآ رضحمب
 .مامت نب دمحم هللادبع يبأو يضاقلا ىسيع نب راتخملا ةزمح يبأو ،دلاخ

 ىسوم يلع وبأ باتكلا اذه اضيأ رضحو ،يلاولا مساقلا نب دشار رظنلا يباو

 نب دمحأ ركب وبأو رمع نب يلع نسحلا وبأو ،يلع نب دمحم نب دمحأ نب

 ملو هيلع اوقفتاو مهعيمج ىلع باتكلا اذه ضرعو ركب يبأ نب دمحم
 ." مالسلاو هيف ءيش خ اوفلتخي

1 
 ١ | ص نامع 2 ترج رابخ أو صصق قيرع نب :156

2 
 315 :ص «{ 1ج قباسلا عجرملا يملاسلا )2
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 ةالغلا تبضغو .ديعس نب دشار مامإلا هيف لزني يذلا لزنملا 2 (يباوعلا) ينوس

 2 مامإلا وتو اريبك ابضغ ديعس نب دشار مامإلا ىلع دشارو ىسوم رمأ ة
 .ىوزن 2 هربقو ه445 ةنس مرحم ١

 :(ه472۔445 ) :يدمحيلا ديعس نب دشار نب صفح ۔3

 دقو ‘ه445 ماع يدمحيلا ديعس نب دشار هدلاو ةافو دعب ةمامإلاب عيوب

 اوقرفي مل مهنأ ثيح ،اذنه صفح لوح ًاطغل نيرصاعملا باتكلا نيب ثدحا

 يذلا ديعس نب دشار نب صفحو عبارلا نرقلا ة عيوب يذلا دشار نب صفح نيب
 مامإلا اذه يشاطبلا خيشلا ركنأو .سماخلا نرقلا يأ ةمامإلا هذه عيوب

 كيو ،نيخرؤملا نم اطلغ اذه ربتعاو ،عبارلا نرقلا مامإب ىفتكاو ايلك

 ةريثألا نبا آلإ هيلع رشي ملو ،نوخرؤملا هلهاجت عبارلا نرقلا مامإ نإ ةقيقحلا
 كانه شاعو نميلا ىلإ بره هنأو ‘ه363 ماع ثادحأ إ "لماكلا" هباتك

 طقتلاو .هتمامإ ذ نعط يويسبلا نسحلا ابأ ةمالعلا نأو .ميركلا نآرقلل املعم
 مامإلا اذهل هنعط خ يوسبلا هلاق امب هنراقو فالتخالا اذه يملاسلا خيشلا

 نم رثكأ نيمامإلا نيب ةينمزلا ةرتفلاو .مامإلا اذهل رصاعم يوسبلا خيشلاو
 نرقلا ذ رخآلاو عبارلا نرقلا خ امهدحأ نامامإ امهنأ ىرن اذهلو ،ةنس نينامث
 نأ ربتعاو ،يناثلا لهاجتو ،لوألا تبث يذلا يشاطبلا هلاق ام فالخ سماخلا

 عيوب هنأ "ةّمغلا فشك" هباتك إ يوكزألا هركذو .نيخرؤملا نم أطخ كلذ

 تام هنأب فاضأو قيزر نبا لاق كلذكو "هيلع نب دشار هدعب مث ،هيبأ دعب
 ريسلا ضعب ركذ" :لاقف هيف ددرت يملاسلاو ،ءاتاونس ينامث مكحو ىوزن ي
 هتعيبل اخيرات اوركذي ملو ‘ دشار نب صفح هدلو ديعس نب دشار دعب بصن هنأ

 .70 :ص ؛ةمغلا فشك يوكزألا مأ

 .807:ص ءةيناطحتلا ةفيحصلا « قيزر نيا 2
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 ملو تام لاق هناف ‘ ةمامإلا د تام هنأ مهضعب مالك رهاظو هتمامإ ةدمل الو

)1 
 .نوملسملا هلزعي

 ماع هتعيابم تمت لوألا ناتيصخش ش دشار نب صمقح نأ كللذ نم } صلخن نو

 .يدنكلا ديلولا نب دشار نب صفح وهو }ه364 ماع ىتح مكحو ه4

 برهو يئاطلا ناهبن نب رمع هيلاو لتقم دعب مليدلا ريمآ ةلودلا دضع هبراحو
 املعم اهب شاعو نميلا ىلإ دايز نب درو هدئاق لتقو هتميزه دعب مامإلا اذه

 يذلا يدمحيلا ديعس نب دشار نب صفح مامإلا وهف يناثلا امآ .ميركلا نارقلل

 تمهتناو هتمامإ نع لزعي ملو اهب تامو ىوزن غ شاعو ه445 ماع هيبأ دعب عيوب
 .هدعب نم ةينامعلا ةمألا تفلتخاو .ه472 ماع 2 كلذ ناكو هتومب هتمامإ

 :(ه513۔ه472 )يصورخلا يلع نب دشار۔4

 ةافو دعب عيوب عيصورخلا دشار نب ناميلس نب يلع نب دشار مامإلا وه
 ةبوت هل هنأل لوألا حجرنو ‘ه473 ليقو 0472 ماع ليق دشار نب صفح مامإلا

 /_ه477 :ت) ىسيع نب دمحم هللادبع وبأ :خياشملا رصع ءاملع اهبتك

 امهريغو « )1 109/_ه3 :ت)يراجبلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأو 4 )1084

 هتبوت نوكت الف ،ه472 رخآلا عيبر 11 نينثألا موي ي ةبوتلا هذه تبتكو

 ديعس نب ىيحي ايركز ابأ ةمالعلا لتق هدهع ةو .مامإ وهو بات هنآل هتمامإ لبق

 ةمامإ اهنأو يلع نب دشار ةمامإ نع عفاد يذلا وهو يوزنلا يرقعلا شيرق نب

 نب دمحم هللا.دبع يبأ ىلإ اهبتك ةلاسر ذ كلذو نامع لهأ ةفاك تّمع لدع

 .“هل هباتك ىلع اباوج يلخنلا تولاط

1 
 ؛نامع ةمئآو ءاملعل ،تاباوجلاو ريسلا .يلع نب دشار مامإلا ةبوت .يلع نب دشار سيصورخلا "!

 .425 -423 :ص 1 989 :طقسم ةفاقثلاو يموقلا ثادالتلا ةرازو ‘2ط ءآج ,

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ،2ط 1ج .نايعألا فاحتإ .دومح ني فيس ،يشاطبلا "
 307 ۔ 306 :ص 0م1998 :بيسلا 4 يديعسوبلا

 ٨ :ص 1ج قباسلا ردصملا ،يملاسل 320

 هللادبع يبأ ىلإ ديعس نب ىيحي ايركز يبأ ةريس .ديعس نب ىيحي ايركز وبأ ،يوزنلا 0
 ثارتلا ةرازو ،1ط 4 2ج ،نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا .يلختلا تولاط نب دمحم

 .35 - 30 :ص 0م1986 :طقسم ءةقاقتلاو يموقلا

 ا (3)
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 اعلا خيراتلا ين تاسارد

 ةسائرب ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع ه496 ماع ليقو ‘ه476 ماع هيلع راثو

 نب رمع نب دمحأ ركب يبأو “')ه513:ت) ميهاربإ نب داجن نب ىسوم نب داجن

 نم هلزع لجأل _ قاتسرلا خ مامإلا ناكو _ (ه502:ت) يحنملا رباج يبأ

 ىلع نب دشار مامإلا ةمامإ تنمازتو .ققحتت مل ءاملعلا ةلواحم نكلو س ةمامإلا

 نيب عارصلا مدتحاف مهضعب ىلع نومسقني ءاملعلا أدب ثيح ،نيرخآ ةمئأ عم
 .ةيناوزنلا ةسردملا لثمي مامإلا نأ ثيحو ،ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا نيتسردملا

 ۔ه512 ماع قاتسرلا نم ىسوم نب داجن خيشلا درطي نأ دشار مامإلا رطضاو

 نب دشار نب رماع مهنم ىوزن خ مامإ نم رثكأ بصن داجن خيشلا نأل كلذو
 نب هللادبع نب ليلخلا مامإلا هدعب نمو ‘ه476 ماع عيوب يذلا يصورخلا ديلولا

 .(ه510 :ت) ماشه نب دمحم نب شبنخ مامإلا مث عيضورخلا دمحم نب رمع

 هلتقو ىوزن خ داجن خيشلا قحل دشار مامإلا نأ مث .ناسغ يبأ نب دمحم مامإلاو
 ة يلع نب دشار مامإلا تام روهش ةعبرأب هلتقم دعبو ٬ه513 بجر 17

 .)هو 13 ةدعقلا يذ فصتنم

 ماع ىوزن خ ًامامإ دشار نب رماع تعياب ةيقاتسرلا ةسردملا نأ دقتعنو
 يوكزألا ربتعا اذهلو ،قاتسرلا 2 يلع نب دشار مامإلا لزع ةلواحم دعب 6
 كلذ ريغ دكؤت نئارقلا نكل 0ه476 ماع هتومب تهتنا يلع نب دشار ةمامإ نأ

 قاتسرلا نم هدرط يذلا دشار مامإلا لزع ةيناتلا داجن خيشلا ةلواحم نأل

 .دشار مامإلا تام روهشب هدعبو .هلتق يلاتلا ماعلا نم بجر 2 مث ‘ه512 ماع

 :( ه496۔ه476 ) يصورخلا ديلولا نب دشار نب رماع ۔ 5

 ةمئأ ةعيابم ىلإ ىدأ يذلاو يلع نب دشار مامإلا عم ءاملعلا فالخ نأ انرشأ

 ثيح ىوزن ةي رخآلاو قاتسرلا خ امهدحأ نامامإ نامع خ حبصأو هبناجب

 33 :ص دادم نبا ةريس ثدادم نبا )1

 .323:ص ‘ اج ‘ قباسلا ردصملا ‘ ىملاسلا 2
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 اذه تحت رماع مامإلا ةعيب تعاج اذهل ،ةيناوزنلاو ةقاتسرلا نيتسردملا نالثمي

 نب داجن نب ىسوم نب داجن داجن خيشلا وه ةمامإلاب هعياب يذلا نآو فرظلا

 فرعن الو ‘ه476 ماع يلع نب دشار مامإلا لزع 2 هلشف دعب ىوزن 2 ميهاربإ
 هفصو دقو ؟لازتعا وأ لزع نود تام ىتح هتمامإ 2 رمتسا لهو همكح ةدم

 لاقو ء"ةيعرلا ة انسحم هنطفو ءاكذ اذ ادهاز املاع الجر ناكأ" :هنأب يملاسلا

 ."هصورخ ينب نم ةارشلا ةمئألا رخآ هنأو ،يراش مامإ هنأ هنع

 :(ه2496-500 )يصورخلا دمحم نب رمع نب هللادبع نب ليلخلا ۔6

 نب دشار مامإلا ةرتف لالخو رماع مامإلا ةافو دعب ىوزن 2 عيوب مامإلا اذه
 ةيقاتسرلا ةسردملا ةمئأ نم هنأ ثادحألا ءارقتسا نم حضتي امك يلع

 ىلوتساو قاتسرلا مجاهو ،ميهاربإ نب داجن نب ىسوم نب داجن خيشلا هعيابو

 .ةرهاظلا ةقطنم ناكس ناهبن ينب ةليبق هتبراحو لخن ةنيدم ىلعو _) اهيلع

 روبجلاو لاله ينب نم ءاسحإلا لهأب اوناعتسا ناهبن ينب نأ مت مهيلع رصتناو
 ملو 6 اميقتسم ناكو لزع نود نم هتمامإ خ مامإلا اذه تامو .مامإلا ىلع

 دحأ هيلع ركني

 :؛(ه510۔ه500 :يلاوح ) مشاه نب دمحم نب شبنخ ۔7

 نب ىسوم نب داجن خيشلا اضيأ هعيابو ،ةيقاتسرلا ةسردملا ةمئأ نم وه

 ناكو ٧ةاهلك رومألا هيلإ ضوفو ،هللادبع نب ليلخلا مامإلا توم دعب داجن
 اذه ة ام عيمج تزجأوأ ه500 ماع دعب بجر 26 ءاثالثلا موي ضيوفتلا اذه

 .3 9: ص « هسمقفدب

 لازي ال وهو ديعس نب دشار مامإلا اهب ناك يتلاو قاتسرلا ىلع ىلوتسا ليق هنأ بيرغلا نم " 2
 .ايح امامإ

 340 :ص ٬هسفن
4 
 اهدعب امو 356 :ص اج ‘ قباسلا عجرملا ذ يشاطبلا )
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 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 نإ لايل عبرأل ءاثالثلا .....نيملسملا ةعامج نم ينرضح نم ةروشمب ‘باتكلا

 يذلا يلع نب دشار مامإلل رصاعم وهو .""ةنس ةئامسمخو ....بجر نم نيقب

 شبنخ مامإلا درط نم نكمتو ؛قاتسرلا 2 ذئنيح ناك هنإ ودبيو ام ىلع

 ىوزن ىلإ فحزف قاتسرلا 2 دشار مامإلا دوجو شبنخ مامإلا لغتساو 0 اهنم

 نع لوقي يملاسلا نيدلا رون خيشلاف هتافو ىتح اهب ىقبو ؛6اهيلع ىلوتساو
 - تام هنأ الإ بتكلا نم ءيش خ اركذ هتريسل دجي مل هنأ :شبنخ مامإلا

 ىوزن لهآ نزحف ،ىوزن خ هتوم ناكو ،ه510 ةرخآلا ىدامج 10 تبسلا موي
 ىسوم نب نامثع خيشلا ةافو نأ ركذ يشاطبلا خيشلا نأريغ .)اريثك هتومل

 رخآلا عيبر رهش نم [اذك] ةعمجلا ةليل 22 تناك يوزنلا يمرجلا دمحم نب

 ةافو نإف كلذ ىلعو ،ةنسب دمحم نب شبنخ مامإلا ةافو دعب كلذو ه536 ةنس

 .}ه535 ماع تناك شبنخ مامإلا

 :( ه2510-549 )يصورحتلا ناسغ يبا نب دمحم ۔ 8

 .ماشه نب دمحم نب شبنخ مامإلا توم دعب ناسغ يبأ نب دمحم بختنا

 ىسوم نب ىسوم رمأ ة ةالغلا نم مهو ،ةيقاتسرلا ةسردملا ةمئأ نم وهو
 ،ةلودلا ىلع ةبلغلا نولواحي ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ ناكو رظنلا نب دشارو

 يبأ نب دمحم ةمامإ نأ رهاظلاو 0 ةمئألا ضعب باختنا غ ام دح ىلإ اوحجنو

 - ناك يذلا يلع نب دشار ةمامإ عم ةنمازتمو قاتسرلا 2 تناك ناسغ

 :لاق خيراوتلا ضعب يفف ، دمحم مامإلل ايضاق ناك ىسوم نب داجن نأل ؛ىوزن
 ‘ه 512 ةنس نم نبتثالا ةليل ادورطم ابولغم ىسوم نب داجن يضاقلا حرخ

 يبأ نب دمحمو ‘شبتخ نب دمحم ةلود خ دايز نب نسحلا نبا ديعس وبآ اهلخدو

 361 : ص 4 هسفن )1(

 353 :ص ج ءقباسلا ردصملا 4 ىملاسلا )2

 346 :ص 0 ج ‘ نايعألا فاحتيغ : ىشاطبلا (3)»
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 باوجب هوباجأف اباتك ةنطابلا لهأ ىلإ ناسغ يبآ نب دمحم بتكو ،ناسغ

 ىوزن نم رقع لهأ براح امك ؛روبحلاب لقريو رورسلاب حشري غيلب ليوط
 (م1180/ه576:ت) ىوزنلا يقفالفلا حلاص نب دمحم نب دمحآ خيشلا ناكو

 هللادبع نب دمحأ هذيملت درف ،ىوزن رقع لهأل هيرحل كلذو ،‘{هتمامإ ي حدقي
 يتلا بابسألا اللعم هدر خ لصفو هيلع "فنصملا" باتك بحاص يدنكلا
 ةمامإ ترمتساو .)دمحم مامإلل رصتني يكل كلذو ،برحلا كلت ىلإ تعد
 .0“_ه9 ماع ىتح ناسغ ييأ نب دمحم

 :(ه559۔ه513 )مشاه نب دمحم نب شبنخ نب دمحم ۔ا9

 مهنمض ‘هتمامإ ةدم 2 نوخرؤملا فلتخاو ءةيناوزنلا ةسردملا ةمئأ نم وهو

 ةافو دعب تناك هتعيب نأ اهنمو ‘ه510 ماع هدلاو ةافو دعب تناك لاق نم

 قاتسرلا نم ه512 ماع داجن خيشلا درط هتنأ ركذو .يلع نب دشار مامإلا

 يبأ نب دمحمو شبنخ نب دمحم ةلود ة دايز نب نسحلا نبا ديعس وبأ اهلخدو

 ناك ناسغ يبأ نب دمحمو شبنخ نب دمحم نأ ةرابعلا هذه يحوت الو ،ناسغ

 دشار مامإلا لازي الو ةدحاو ةلود خ امه امنإو ،ةلود هل امهنم دحاو لكل

 اهنمو ،لئامس ىلإ داجن خيشلا درط دعب اهنم جرخ هنأ ودبيو ،ةايحلا ديق ىلع
 يذلا شبنخ نب دمحم مامإلا ىوزن لهأ عياب كلذ رثأ ىلعو اهب تامو ىوزن ىلا

 ةافو دعب كلذو ،هدلاو يأر فالخب اعبط وهو ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ نم وه

 .ديعس نب دشار مامإلا

 بحاص - يدنكلا هللادبع نب دمحأ خيشلا وه هعياب يذلا نإ ليقو
 هعم سلجو (ايلاح يباوعلا) ينوسب ه556 ماع لاوش رهش ے ۔ فنصملا باتك

 .1ط ‘فشاك ليعامسإ ةديس قيقحت .ءادتهإلا باتك .هللا دبع نب دمحأ ،يدنكلا "! : 1
 .194 - 190 :ص . 1985:طقسم :ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 326 :ص 1ج ‘ قباسلا عجرملا ‘ يشاطبل

 .341: ص ‘{ هسقن

 ا )-) 2

3 
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 يناعلا خيراتلا يف تاسارد

 ىوزن ىلإ دمحآ خيشلا جرخف ،هيف تام يذلا ضرملا هل ضرعو ،روهش ةتس
 دوجوم هربقو ،ه557 ةنس رخآلا عيبر 15 نينثألا ةليل تام مث ،مايأ ةرشع شاعف

 ديدجت اذه لعلو ،‘أهدوسألا لبجلا نم برقلاب قتنغلا جلف دنع ،ىوزن خ
 ةسردملا راصنأ نم شبنخ نب دمحم نأ ةقيقحلا ذ نأل شبنخ نب دمحمل ةمامإلا
 نآ ودبيو ،ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ نم يدنكلا دمحأ خيشلاو ٧ ةيناوزنلا

 .ةحيحص هتعيبق ملعلا لهأ هعياب مامإ هنأو دمحم ةمامإب عنتقا دمحأ خيشلا

 اوعياب قاتسرلا ءاملع نأ اصوصخ ؛هيضتري ناك يذلا هيأر نع عجر اذهلو
 توم دعب ه549 ماع ةمامإلاب داجن نب نالهك يلاعملا يبأ نب ىسوم خيشلا

 .ناسغ يبأ نب دمحم مامإلا

 ةمامإ عم ةنمازتم (ه559 - ه513) شبنخ نب دمحم مامإلا ةعيب نأ دقتعنو

 صصخت" باتك خسان كلذ يل دكأ امو ،(ه549 ۔ه510) ناسغ يبأ نب دمحم

 يبأ نب دمحم ةمامإ دعب شبنخ نب دمحم ةمامإ نإ" :لاق قيرع نبال "رابخأو
 .513 ماع تناك لوألاف ةعيبلا تناك نإف ةلودلا مأ ةعيبلا ينعي لهف ،"ناسغ

 ماع شبنتخ نبا ةمامإ تهتناو ،امهتمامإ تنمازتو تاونس ثالثب هلبق يناثلاو
 .تاونس رشعب هلبق ناسغ يبآ نبا تامو ه9

 نب ةعامس نبربج يوزن ىلع ىلوتسا شبنخ نب دمحم مامإلا تومبو
 .هل اكلم لئامس ذختا يذلا ةعامس نب ةلدرخ هوخأو يئاطلا يناهبنلا نسحم

 ( ھ579۔ه549 ) ىسوم نب نالهك يلاعملا يبا نب ىسوم۔ 0
 دمحم مامإلا ةافو دعب قاتسرلا عيوب ءةيقاتسرلا ةسردملا ةمئأ نم وهو

 نب دمحم مامإلا تافو ىتح اهب لظو . ةيقاتسرلا ةمئألا نم وهو ناسغ يبأ نب
 دمحم كلملا منتغاف ،هل ارقم اهذختاو ،ىوزن ىلإ لقتنا مث ،يصورخلا ناسغ

 354 :ص ،هسفن "ا
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 مامإلا هيلع راث اذهل ،قاتسرلل هكلمت نلعأو ‘ةصرفلا “ناذاش نب كلام نب = ١٠ } , == . ۔ . .م (1). (- د

 مامإلا نب ديعس لثم هوديؤمو داجن نب ىسوم نب نالهك يلاعملا يبأ نب ىسوم

 برقلاب وط ةيرق ىلإ لصو ىتح لئامس ربع هشيج مامإلا داقف ،ةيلع نب دشار
 ةدوعلا ررقو رصنلا قيقحتل لهؤم ريغ هدجوف هشيج ىلإ رظنف لخن نم

 كلام نب دمحم كلملا شيج نكلو ءلئتامس مث اجنف ىلإ هوب ةبقع قيرط ذختاو

 هقحلف 4 فرصنمل ١ شيجل ا كلملا شيج عبتت . م امالل هت اري نذحتو ر ١ ذنإ هيجوت دعب

 29 ء عبرألا موي ةكرعملا 2 هفتح ىقلو هعم نمو م ام ال ١ مزهن او ء ةبقعلا دنع

 لغتساو ."ةنس نيثالث ةبارق مامإلا مكح مادو ،م1183وينوي 23/ه579 رفص

 .كانه مهتلود تماقف ىوزن ىلع اولوتساف ةصرفلا ناهبن ونب

 :نسحم نب ةعامس ءانبأ ةلدرخوربج۔1

 ىلع يئاطلا يناهبنلا نسحم نب ةعامس انبا ةلدرخو ربج ناوخإلا ىلوتسا
 ؛هتافو لبق وأ ه559 ماع شبنخ نب دمحم مامإلا توم دعب لئامسو ىوزن

 اهعباوتو لئامس ىلع اكلم ةلدرخ ناكو .كلذ لبق لئامس ىلع ايلوتسا امهلعلو
 ىتح ؛س سانلا ا دبعتسم ناكو ةمراص هتطلسو ،ةدومحم ريغ هتريس تن اكو

 ىلع طرتشيو هنذإب الإ هتيلو جوزي نأ دحأ ردقي ال حبص أ هنأ رمألا هب لصو

 ناك اهجوز تام وأ تقلط اذإو لجاعلا قادصلا فصن هل نوكي نأ يلولا

 نب كلام نب دمحم ىلإ لصي دشرم نب رصان مامإلا بسنق ةيراعيلا لجرلا اذه ىلإ بستني "
 :رظنا ،نارهز نب رصن لسن نم وهو يبرعيلا ناذاش نب كلام نب دمحم نب كلام نب برعلب
 قاتسرلا " باتك خ رشن ثحب .ثيدحلا قاتسرلا ةنيدم خيرات .دمحم نب ديعس ،يمشابلا
 75 ۔40 :ص .م2002 :طقسم ب يبدألا ىدتنملا ،1ط ءخيراتلاربع

 378:ص ث1ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .

 345 :ص ،1ج ،قباسلا ردصملا ءيملاسلا

 وه ةلدرخ نأ ثيح ،كولملا ةنهابنلا نيبو يناهبنلا ةلدرخ ةليبق نيب باتكلا ضعب طلخ دقل ٤

 نب ناهبن نب رمع ىلإ ىرخألا بستي امنيب »يط نب ثوفلا نب ورمع نيب ناهبن ىلإ بتني
 .يدزألا يكتمعلا نامثع
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 اعلا خيراتلا ين تاسارد

 لهأ هب ىلتباق نوقيطي ال ام لامعألا نم سانلا فلكي ناكو .هل هلك لجآلا

 كلت نم نولحتري سانلا لظو وفصلا ردكتو ٧دالبلا ةلاح هب تعاسو لئامس

 هللادبع نب ناميلس نب دمحا خيشلا لتق يذلا وهو .لاعفألا كلت ءوس نم يحاونلا

 فصنب هبلاط ثيح ،ةنس 35 هرمع ناكو ؛}ةرظنلا نبا" بريهشلا ،‘"هيبعانلا

 مث كلذ نع رذتعاو رظنلا ينب نم دشار نب دمحم تنب ةشئاع هتخأ ةنبا رهم

 .هتيب ك ام لك بهنو هبتك تقرحأو ،لئامس نصح نم هيمرب رمأو ذخأ
 .“)ىرجهلا سداسلا نرقلا تاينيتس لئاوأ وأ تاينيسمخ خ كلذ ناكو

 ةلدرخ عسوت لوح برح ىوزن كلم ةعامس نب ربج هيخأو ةلدرخ نيب ثدحو

 يكزا ةيالول ةعباتلا توراق ةيرق ىلع ةلدرخ ىلوتسا ثيح ربج كالمأ

 ربج راثف رظنلا نبال هلتقو ةدومحم ريفلا هتريسبوربج هوخأ هلاعفأب قاضو
 .“تيراوقلا ةكرعمب ةكرعملا تفرعو ،ىلعألا توراقلا ةيرقب التاقتو ،هيلع
 .ةدحاو ةكرعم 2 اتامو

 (ه559 ماع دعب ) :يصورخلا هللادبع نب ناسغ نب دمحم ۔2

 نسحم نب ةعامس نبربج كلملا نم لك توم دعب مامإلا اذه عيوب

 لئامس كلم يناهبنلا نسحم نب ةعامس نب ةلدرخو ىوزن كلم يئاطلا يناهبنلا

 دقو ،‘”روهش ةسمخو تاونس عست هتمامإ غ لظو ،تيراوقلا ةكرعم خ
 شبنخ نب دمحم توم دعب لئامسو ىوزن ىلع هلدرخوربج ناكلملا يلوتسا
 نكلو نيتنيدملا امكحو ءاملعلا نيب فالخلا الغتساق ؛اقباس انرشأ امك

 1٠ج ،قباسلا عجرملا «يشاطبلا :رظنا رظنلا نب دمحأ خيشلا نع تامولعملا نم ديزمل "
 ؛رظنلا نبا ىركذب ءافتحا ةودن ٬رظنلا نبا ركف خ تاءارق ،يبدألا ىدتنملا ؛381 :ص
 .م2003 سرام

 7 ۔ 6 :ص ،م1966 :قشمد .مئاعدلا باتك .ناميلس نب دمحأ ؛رظنلا نبا ا
 381 :ص ء1ج ،نايعألا فاحتا ،يشاطبلا

 8 ۔ 7 :ص ،هسفن )4

 340 :ص ( ج ‘ قباسلا ردصملا ‘ يشاطبلا )5
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 ىنامعلا خنير اتلا يق ت اسارد

 نب ىسوم مامإلا ناكو .هاخأ لك لتقف امهنيب اميف برح خ الخد نيكلملا
 ماق ناسغ نب دمحم" مامإلا دهع و .قاتسرلا ه امامإ ىسوم نب يلاعملا يبأ

 يناهبنلا يكتعلا رفظملا نب حالف ناطلسلا نب دشرملا نب دشرملا ناطلسلا

 حابتساو ء ةحاور نب هللا دبع اهيضاق لتقو بيسلا امد ةمجاهمب راحص ناطلس
 ىلع ضبقلا نم نكمتو لخن ىلع فحز مث مايأ ةرشع اهلهأ تويب خ ام
 ةوق ناسغ نب دمحم مامإلا لسرأ دقو .يناقوحلا ديزي نب دمحم اهيلاو

 قيرط ىلع "ندملا" هل لاقي عقوم ي ناطلسلا ةوقب ةوقلا هذه تقتلاف ةيركسع
 مزهناف ‘يماحمحلا ناميلس نب رصان ةدايقب ناطلسلا شيج ناكو ضوخلا

 .راحص ىلإ ناطلسلا داع كلذبو "هتوقو رصان

 :ناذاش نب كلام نب دمحم كلملا ۔ 3

 هيلإ بستني ،قاتسرلا كلم يدزألا ناذناش نب كلام نب دمحم كلملا وه

 نب نالهك يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا جورخ دعب قاتسرلا ىلوت ،ةبراعيلا

 هللا دبع نب ناسغ نب دمحم مامإلا توم رثأ ىلع ىوزن ىلإ اهنم ىسوم
 كلم هنأ يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلل هتالسارم لالخ نم حضتيو .يصورخلا

 امئاق ناكو قالخألا نسح الداع اكلم ناكو .ةذفان ةريصب وذو عاو لقاع

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع سانلا لمحو ،هعمتجم وحن ةيعرشلا هتابجاوب

 .نيدلا رماوأ كرت الو سانلا قوقح دعتي ملو دالبلا ىمحو ركنملا

 مامإلا نكلو شويجلا هيلإ ريسو ،يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا هبراح
 كلذ ناكو ثاجنفو لخن نيب ةعقاولا وطلا نم برقلاب هوب ةبقع ةكرعم 2 مزه
 .“>/_ه9 ماع

 9 _ 8 :ص ثقباسلا ردصملا ،رظنلا نبا ) 1
2 

 .36 :ص ء اج . قباسلا ردصملا ،يملاسلا )2

 .162 :ص رابخأو صصق ،قيرع نبا " 3
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 نامعلاحير اتلا ت اسارد

 ةلودلا هذه تازيمم مهأ :ايناث

 ( ةيتناتسرلا ةسردملاو ةيناوزنلا ةسردملا ):نامع يف نيتمامإ دوجو 1

 ك ديعس نب دشار مامإلا ةلاسر رثأ ىلع اوفلتخا دق نامع ءاملع نأ ودبي

 نم ه273 ماع كلام نب تلصلا مامإلا لزع دعب نامع 2 عقاولا فالخلا رمأ

 نب دشار باختناو هعم نمو يوكزألا ةرزع نب يلع نب ىسوم نب ىسوم لبق

 لزعلا اذهل ديؤم نيب كلذ لوح ءارآ ةثالث ترهظو ،يدمحيلا يحجفلا رظنلا
 رباج وبأ خيشلا تومب تهتنا دييأتلا تنبت يتلا ةسردملاف .فقاوو ،هل ضفارو

 ةسردملاب تقرع ةسردم اهل تنوك لزعلل ةضراعملاو .رفعج نب دمحم

 تلصلا مامإلا يلوث نأ "ةيالولاو ةءاربلا" لوح راكقألا ىوحف ناكو . ةيقاتسرلا
 .هيديؤمو ،هناوعأو ىسوم خيشلا نم اربتتو

 هذه نع توكسلاب اعدو يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ ماق مث

 ثادحألل نيرصاعم ريغ مهنوكل كلذ اودقتعي نأ سانلا مزلي الو راكتألا

 ةيضقلا هذه ن لوخدلا خ سانلا ربجي الو لادتعالاو ةماقتسالاب سانلا بلاطو

 .ةيناوزنلا ةسردملاب هتسردم تفرعو ء ةفقاولا ةسردملا نم هنأكو

 :ةيقاتسرلا ةسردملا ه

 ىسوم نب ىسوم نم ًآربتتو كلام نب تلصلا يلاوت يتلا ةسردملا يهو
 ةكرب نبا دمحم خيشلا ةسردملا هذه سأر ىلع زربو رظنلا نب دشار مامإلاو

 ىسوم نم ةءاربلا آلإ نايري ال امهف .امهريغو يوسيبلا نسحلا وبأ هذيملتو

 ىسوم نم ًاربتي مل نمم اأربت امهنأ ىتح .كلذ ىلع سانلا مازلإو ‘دشار مامإلاو

 نع لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا" ناونعب ةريس فلأ يوسبلا خيشلا نأو ،دشارو
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 نامعلاحنير اتلا يت تاس ارد

 نأ امك .يمدكلا ديعس يبأ خيشلا ةوعد ىلع اهيف در "نامعب عقاولا ثدحلا
 ."ةنزاوملا" هباتك 2 هراكذأ عدوأ ةكرب نبا

 : ذيناوزنلا ةسردملا ه

 مامإلاو ىسوم نب ىسوم ثادحأ . مالكلا نع فقولا ةسردملا هذه ىرت

 ديعس ني دمحم ديعس وي ا خيشل ١ ةسر دملا هذه بح اصو كلام ني ا تلصلا

 ء اهتاملع نم هر اكذأل الوبق دجو ىوزن 2 ش اع ديعس يب ا نوكلو . يم دكلا

 هذيملتو ةكرب نبا دمحم خيشلا هيلإ بهذ ام ىريو ،اهب هتسردم تفرعو

 سانلا مزلي ال اطورش اهل لعجو . "ةء اريلاو ةيالول ١ م اكح" صخش دقو ،ةعدب

 .(ربتعملا باتكو ةماقتسالا باتك) ضرفلا اذهل نيباتك فلأو ءاهب

 :ةديؤملا ةسردملا ٥

 نيتقباسلا نيتسردملا لثم ةيعرشو ةيدقع راكقأب ةسردملا هذه جرخت مل

 رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم عوضوم 2 خيراتلا ىلع دمتعت تناكو

 ىلع ةظقاحملا ي باوص ىلع ناك ىسوم نب ىسوم خيشلا نأو ،امهالوتتو
 ؛هنسربكل لازتعالا هنم بلط لب تلصلا لزعي مل هنأو ةمامإلا كلاسم

 مدقت ،لازتعالاربخ هءاج امدنعو ىوزن نم قرف ةيرق ة وهو هساوح فعضو

 مامإلا ملسو ‘يدمحيلا رظنلا نب دشار عيابو سىوزن نصح ىلإ ىسوم خيشلا
 نب دمحم ةمالعلا ةسردملا هذه سأر ىلعو هاركإ نود نم ةمامإلا ةنازخ تلصلا

 .‘‘_املعلا نم هعم نمو يوكنزألا رفعج

 فشاك ةديسلا قيقحت ،نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا" باتك خ ةريسلا هذه رظنا ) . . . . ,..,

 1986: طقسم . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ج

 ةيلك خيراتل ١ مسق ء ريتسجام ةلاسر .تلصلا مامإل ا لزع رت أ .ديعس نب يلع ‘ يمايرل ١

 .م2007 سوباق ناطلسلا ةعماج ،ةيعامتجالا مولعلاو بادآلا

2 
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 يناملا خيراتلا يت تاسارد

 :نامع لها قارتفا ه

 ىسوم ثادحآ ةيضق خ ارمتؤم دقع يذلا ديعس نب دشار مامإلا ةافو دعبو

 تذخأ يتلا راكفألا كلت نع فقوتلا مامإلا بلاطو تلصلا مامإلاو ىسوم نب

 مث ،مامإلا ءاملع نم ريبك ددع هيلع عقو انايب بتكو .اهتراثإ ي اليوط اتقو
 اوقداصف عامتجالا اورضحي مل نيذلا ءاملعلا ضعب ىلع عزو نايبلا اذه نإ
 رياربف 21/ه443 لاوش 16 سيمخلا موي نايبلا اذه ةباتك تناكو ؛هيلع
 خيشلا تافلؤم نم هطبنتسم نايبلا اذه راكفأو ."هنيتنسب هتافو لبق عم2

 .يمدكلا ديعس يبأ

 نأ اولواحو ؛هيلع اوراثف ،ةيقاتسرلا ةسردملا باحصأل قري مل نايبلا اذه

 .يلع نب دشار مامإلا رصع خ امامإ مهل اوبصن ةياهنلا يبو صفح هنبا اوعنقي
 ةك حبصأ كلذبو ،ءاملعلا نم مهيديؤمو ةمئألا ءالؤه نيب ريبك عارص ماقق

 .“ز‘ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملا نالثمي نامامإ نامع

 :ناهبن ينب عم ةمامإلا عارص 2

 هللادبع نب ليلخلا مامإلا ىلع اوراثف ،ةمئألا نيب عارصلا ناهبن ونب لغتسا
 لب موجهلا دص ة حجن مامإلا نكلو ،ىوزن خ يصورخلا دمحم نب رمع نب

 روبجلاو لاله ينب نم اوبلطف ،ءاسحألا لهأب ناهبن ونب ناعتساف ،مهمزه هنإ
 ةميزه نكت مل اهنكلو ىرخآ ةميزهب اونم مهنكلو ث ةيركسعلا ةدعاسملا

 ةقطنم ة اوناكتسا ناهبن ينب نأ دقتعنو ،كانهو انه مهلتاقي لظ دقف ،ةيفاش

 ماع ةنهابنلا ىلإ ةراشإ لوأ تناكو .ةنس ةئام دعب مهروهظ ىتح ةرهاظلا

 .316 - 315 :ص ء1ج ،قباسلا ردصملا ءيملاسلا 6"
 يدنكلا هللا دبع نب دمحأ خيشلل ءادتهالا باتك :رظنا نيتسردملا نع تامولعملا نم ديزمل 2 2 . ١.

 .فنصملا باتك بحاص
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 نب رمع نب دمحم نب رمع نب ناهبن دمحم وبأ ناطلسلا تام امدنع ‘4

 .“)ههاعلا اذه خ يلاتسلا مهرعاش هاثرو ،يناهبنلا نامثع ناهبن

 يكتمعلا رفظملا نب حالف ناطلسلا نب دشرملا نب دشرملا ناطلسلا ماق امك
 ناسغ نب دمحم مامإلا دهع 2 ‘بيسلا امد ةمجاهمب راحص ناطلس يناهبنلا

 مث ؛مايأ ةرشع اهلهأ تويب خ ام حابتساو ،ةحاور نب هللا دبع اهيضاق لتقو
 دقو .يناقوحلا ديزي نب دمحم اهيلاو ىلع ضبقلا نم نكمتو لخن ىلع فحز
 2 ناطلسلا ةوقب ةوقلا هذه تقتلاف ةيركسع ةوق ناسغ نب دمحم مامإلا لسرأ

 رصان ةدايقب ناطلسلا شيج ناكو ضوخلا قيرط ىلع "ندهملا" هل لاقي عقوم

 ىلإ ناطلسلا داع كلذبو !هتوقو رصان مزهنأف يماحمحلا ناميلس نب
 .راحص

 ( يمرضحلا قاحسإ وبا )تومرضحب نامع ةقالع ۔3
 نب ميهاربإ قاحسإ ابأ دناس ناذاش نب ليلخلا مامإلا نأ اقباس انرشأ دقل

 ديعس نب دشار مامإلا نآ امك هبورح ے تومرضح لهأ نم يمرضحلا سيق

 راث قاحسإ ابأ نأ ىلإ اوراشأ دقو .قاحسإ يبأ عم فوقولا 2 هفلس لثم راس

 مامإلاو ليلخلا مامإلا هدناس اذهلو هتعاط نع اوجرخو تومرضح لهأ هيلع

 ةينميلا فارطألا كلت 2 هكلم ناكرأ دطو ىتح لاجرلاو لاملاب هادمأو دشار

 يشاطبلا راشأ دقو .امهيلع ءانثلاو نيمامإلا حدم خ ارعش قاحسإ وبأ مظن دقلو

 ماع ءاعنص خ ةرامإ اوسسأ نيذلا نييحيلصلا دض تناك بورحلا هذه نأب

 .يأرلا اذه ىرن ال نحنو ،نميلاب نييمطافلا ةاعد كلذ لبق ناكو 9

1 
 .259 :ص ءىلاتسلا ناويد ،ىلاتسلا ١"

١ ّ 2 
 9 _ 8 : ص { قب امسلا ردصمل ا » رظنل ١ نب )-) ١
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 ياعلاحير الاق تاس ارد

 ؛ءاملعلا) ةعبارلا ةمامإلا رصع يف ةيناقثلا ةايحلا :اثلاث

 اجاتنإ اوقلخ ءاملعلا نم ةلمج نييرجهلا ن ١ سداسلاو سماخلا نينرقلا 2_ م غبن

 مهنم ركذن « اريبك ايركذو ايملع

 :(ه508:ت )يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ۔1

 نم (ه508 :ت) يدنكلا دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم وه

 نمو هنامز ءاملع رهشأ نم ناكو ،سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع

 .ادلجم 72 خ "عرشلا نايب " باتك اهنم تافلؤم هلو هرصع خ نيفلؤملا رابك
 اهنم ةريثك زيجارأ هل امك .نيفلؤملاو ءاهقفلا نم هدعب ءاج نمل اعجرم ناكو
 .معنلا ةزوجرأو ،ةيريبعلا ةديصقلا

 :(ه557 :ت )يدنكلا هللادبع نب دمحا ۔2

 دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب هللادبع نب دمحأ خيشلا هيقفلا ملاعلا وه
 مع نبا وهو 0(ه557 :ت) يجولفلا يوزنلا يدنكلا دادقملا نب هللادبع نب

 ه6نرقلا ءاملع نم وهو " عرشلا نايب " باتك فلؤم ميهاربإ نب دمحم خيشلا
 "صيصختلا " باتكو ءادلجم 41 خ عقيو "فنصملا " باتك هتافلؤم مهأ نمو

 ةيناوزن ىلا نامع لهأ قارتقا 2" ءادتهالا" باتكو ةءاربلاو ةيالولا

 باتكو ‘بيرقتلا باتكو ضئارفلا خ " ليهستلا " باتكو ى ةيقاتسرو

 هللادبع يبأ ركف خ تاءارق ،يبدألا ىدتنملا ؛308 :ص ،1ج ،قباسلا عجرملا ،يشاطبلا )1

 :بيسلا .ي يدنكل ا دمحم ةمالعلا ىركذب ءافتحا ةودن داصح . ي دنكلا ميه اربإ نب دمحم

 .40 :ص 3ج ‘ قباسلا عجرملا ‘ يدعسلا ؛ه14 ربوتك ١
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 يناملا حير اتلايق ت اسارد

 باتكو " رصتقملا رهوجلا " باتكو "ةرربلا ةريس" باتكو وحنلا ن "ريسيتلا"
" ,. . ")1 

 .‘‘ ةريخذلا

 :يدنكلا ىسوم نب دمحم ۔ 3

 هللادبع نب دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب دمحم ةمالعلا خيشلا وه
 ليق " ةيافكلا" باتك هتافلؤم مهأ نمو ‘ه6 نرقلا ءاملع نم وهو ‘يدنكلا

 .دوقفم باتكلا اذه نأ الإ ،اءزج نيسمخ خ هنأ

 :يبتوعلا ملسم نب ةملسرذنملا وبأ ۔ 4

 نب ملسم نب ةملس رذنملا وبأ ،عرابلا يوغللا ٬هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه

 وهو سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ،يبتوعلا يراحصلا ميهاربا

 يلع وبأ خيشلا هيقفلا يضاقلا هخايشأ نم ،نامع خ هنامز ءاملع رهشأ نم

 "باتك اهمهأ تافلؤم ةدع هلو ،يوزنلا يرقعلا شيرق نب ديعس نب نسحلا
 لئاوأ 2 وتو " ةنابإلا " باتكو " باسنألا" باتكو .ادلجم 24 خ ء" ءايضلا

 . _ه6 نرقلا

 :رظنلا نبا ناميلس نب دمحا ۔5

 ملاعلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ خيشلا هيقفلا ةمالعلا وه

 نم مهو هيلإ نوبستني يذلا مهدج وهو رظنلا نب ناميلس نب رضخلا ريبكلا
 هيف لاقو ‘سداسلا نرقلا نم يناثلا ثلثلا ءاملع نم وهو ،ًاشن اهبو ،لئامس

 37 :ص ج قباسلا عجرملا ‘ يدعسلا ؛326 :ص . اج ء قباسلا عجرملا ‘ يشاطبلا (1ر

 168:ص ،3ج ،قباسلا عجرملا ،سيدعسلا 0325:ص 1٬ج قباسلا عجرملا عيشاطبلا )2(
 .يبتوعلا ركف خ تاءارق ،يبدألا ىدتنملا ؛350 :ص ،1ج ،قباسلا عجرملا عيشاطبلا (3)

 قباسلا عجرملا ،يدعسلا ؛م1995 ربمسيد :بيسلا « يبتوعلا ىركذب ءافتحا ةودن داصح

 120 :ص :2ج
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 زواجتي ال هرمعو رعشلا مظن دقو ،ءارعشلا ملعأو ءاملعلا رهشأ هنإ :ملعلا لهأ

 برعلا رعش نم ظفحي هنإ :ليق ،ةركاذلا يوق ناكو ءاماع رشع ةعبرأ

 اهرهشأ تافلؤم هلو ، داهجلاو ديحوتلا غ هرعش رثكأو تيب فلأ نيعبرأ

 ىنعم اهلجأو ،افيلأتو امظن بتكلا نسحأ نم وهو ء" مئاعدلا" باتك
7 

 :يوزنلا شيرق زب ديس نب ىيحي ايركز وبا ۔6
 يرقعلا شيرق نب ديعس نب ىيحي ايركز وبأ هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه

 مهأ نم ‘هنامز ءاملع ريهاشم نمو سماخلا نرقلا ءاملع نم وهو ،يوزنلا
 ‘‘ ةمامإلا" باتك اضيأ هلو " ءاضقلاو ماكحألا ذ حاضيإلا " باتك هتافلؤم

 ! يرقملا ىلع نب نسحلا دمحم وبا -7

 دقو !ت ءادتبالاو فقولا " باتكو . تاءارقلا لوص " هتافلؤم مهأ نمو

 .اهئاملع يديأ ىلع ملعتو رصم ىلإ رجاه

 :( ه513:ت ) يجنملا ميهاربإ نب ىسوم نب داجن ۔ 8

 نب شبنخ مامإلا ةاضق نم مث ‘ناسغ يبأ نب دمحم مامإلا ةاضق نم وهو

 ىسوم نب ىسوم رمأ خ ةالغلا نمو ء ةيقاتسرلا ةفئاطلا ءاملع نم وهو ‘دمحم

 يبأ نب رمع نب دمحأ ركب وبأ يضاقلاو وه جرخ كلذلف رظنلا نب دشارو

 ۔ه476 ماع يلع نب دشار مامإلا لزعل ،قاتسرلا ىلإ امهعم نمو ،يجنملا رباج
 هقحل مث ‘ه512 ماع قاتسرلا نم ادورطم ابولغم حرخ داجن خيشلا نكلو

 ةلكألا :اهمهأ نم ةديدع تافلؤم هلو ‘ه 513 ماع هلتقو يلع نب دشار مامإلا

 داصح ؛رظنلا نبا ركف خي تاءارق ،يبدألاا ىدتنملا ؛381:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا «يشاطبلا 6"]
 28 :ص ث1ج ؛قباسلا عجرملا ،يدعسلا ؛م2003 سرام :بيسلا ،رظنلا نبا ىركذب ءافتحا
 305 :ص ،4ج قباسلا عجرملا ،يدعسلا ؛340 :ص 01ج قباسلا عجرملا سيشاطبلا
 347 :ص ء1ج ،قباسلا عجرملا ،يشاطبلا
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 2 ب اتكو ةل اوحل ١ ب اتكو ‘ داشرإل او رت اصيل ١ ب اتكو ةلدألا قت اقحو

 .‘"»ءاربلاو ةيالولا

 :(ه613:ت)مصالا هللادبع نب نامثع ۔9

 يرزعلا دمحأ نب هللا دبع يبأ نب نامثع هللا دبع وبأ ليلجلا ةمالعلا وه

 نم وهو ،مصأب سيلو هترضحب عقو ببس لجأل ،مصألاب بقلملا سيرقعلا يوزنلا
 ناك عباسلا نرقلا نم لوألا ثلثلاو سداسلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع

 تافلؤم ةدع هلو ،مالكلا ملع ذ عالطالا عساو ،هيقف ،هنامز ءاملع رباكأ نم

 باتكو 4 يضابألا بهذملا 2 ةروهشملا بتكلا نم وهو " جاتلا " باتك اهمهأ

 ه ةنابإلا باتكو ديحوتلا خ "رونلا " باتكو ،ماكحإلاو نايدألا ي" ةريصبلا
 مصألا نامثع هللا دبع وبأ خيشلا يوت . ء اهريغو دوقعلا باتكو ى ةنايدلا لوصأ

 .فمىوزن نم رقفلا ةلحم 2 نفدو ه631 ةنس ةرخآلا ىدامج نم 17 2

 :يودعلا يديزيلا يولهبلا دمحم نب ديزي۔0

 " هتافلؤم مهأ نمو سسداسلا نرقلا ءاملع نم وهو ‘دمحيلا نم وهو
 .( وحنلا 2 رصتخم خا

 :يوزنلا يبجشلا ميهاربإ نب دمحا نب دمحم ۔1

 ك شاع . يوزنل يبجنل ا دمحآ نب ميه اربإ نب دمحآ نب دمحم خيشل ا وه

 ةاجانم خ بولقلا مهارم "اهمهأ تافلؤم ةدع هلو يرجهلا عباسلا نرقلا
 . ) ةعيرشلا حاتفم " ب اتكو ظعاوملاو دهزلا 2 "بوبحملا

 270 :ص ؛4ج ،قباسلا عجرملا "يدعسلا ؛354:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا ،يشاطبلا ")
 334 :ص 4 2ج قباسلا عجرملا ‘ يدعسلا ؛439:ص ‘ اج قباسلا عجرملا يشاطبلا 2

 394 :ص . اج قباسلا عجرملا يشاطيل

 47 :ص 03ج "قباسلا عجرملا يدعسلا ؛397 :ص ،1ج ،قياسلا عجرملا ،يشاطبلا 4

 ا )3(
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 يناعلاحخير اتلا يق ت اسارد

 :يتاهلقلا ديمس نب دمحم ۔2

 يدزألا ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ يلوصألا ملاعلا هيقفلا حيشلا وه

 يروهشم نم وهف سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم وهو ‘يتاهلقلا

 فشكلا " هتافلؤم مهأ نمو ،خرؤمو بيدأو يوفل اضيأ وهو هنامز ءاهقف

 نيأزج ة عقي طوطخم وهو" ةمألا ةقرف نايب " باتكو ،لوصألا " نايبلاو
 .. ةيناولحلا ةديصقلا" هلو ." ةيولكلا ةماقملا "باتكو ،نيريبك

 94 :ص { 3ج قباسلا عجرملا ‘ يدعسلا :398 :ص !ج ‘ قباسلا عجرملا ‘ ىشاطبلا )1ر
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 نايمعلا خيراتلا يف تاسارد

 :عجارملاورداصملا

 قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك .ديعس نب ناحرس « يوكنزأآلا

 م1984 :ايسوقن رشنلل نوملد ‘1ط ،يلديبع دمحأ

 ضدمب خيرات خ نايعألا فاحتإ .دماح نب دومح نب فيس ‘يشاطبلا

 ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم ؛2.ط ،1ج .نامع ءاملع

 .م1998 :بيسلا ، ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل
 ‘2ط .داقنلا فيسلا ناويد .سيق نب ميهاربإ قاحسا وبآ :يمرضحلا

 .ه1988 :طقسم ءةفاقتثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 مسق ثريتسجام ةلاسر) .تلصلا مامإلا لزع رثأ .ديعس نب يلع ،يمايرلا
 ؛سوباق ناطلسلا ةعماج ،ةيعامتجالا مولعلاو بادآلا ةيلك ىخيراتلا

 .م.7 :طقسم

 ج .نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت .ديمح نب هللادبع نيدلا رون ،يملاسلا

 م 2000 :بيسلا ،يملاسلا نيدلا رون مامإلا ةبتكم 1

 ةرازو ،2 ط 02ج .خيراتلا ربع نامع .سماش نب دومح نب ملاس ءيبايسلا

 .م 1994 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
 .ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .لشاه نب يلع نب دهف ،يدعسسلا

 ..م2007 :طقسم ، ديدجلا ليجلا ةبتكم ،1ط ،ج4

 ةرازو .غشاك ةديسلا قيقحت .تاباوجلاو ريسلا .نامع ةمئأو ءاملع

 .طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا

 ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأ ركف ذ تاءارق ،يبدألا ىدتنملا
 .ىدنكلا دمحم ةمالعلا ىركذب ءافتحا ةودن داصح .يدنكلا

 . م1994 ربوتكأ :بيسلا
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 رظنلا نبا ىركذب ءافتحا داصح رظنلا نبا ركذف 2 تاءارق .

 م2003 سرام :بيسلا

 ؛يبتوعلا ىركذب ءافتحا ةودن داصح ؛يبتوعلا ركف 2 تاءارق .

 ١ م1995 ربمسيد :بيسلا

 داصح .يدنكلا ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأ ركف خ تاءارق .

 م 1994 ربوتكأ :بيسلا 4 يدنكلا دمحم ةمالعلا ىركذب ءافتحا ةودن

 رظنلا نبا ىركذب ءافتحا ةودن رظنلا نبا ركذف 2 تاءارق .

 .م2003 سرام : بيسلا

 .م1966 :قشمد .مئاعدلا باتك .ناميلس نب دمحأ ،رظنلا نبا

 ك رشن ثحب .ثيدحلا قاتسرلا ةنيدم خيرات .دمحم نب ديعس ،يمشابلا
 .م2002 :طقسم ،يبدألا ىدتنملا ،1ط ،خيراتلاربع قاتسرلا " باتك
 75 40 :ص
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 ةيلخادلا نامع عاضوأو ناهبن ينب ةلود
(م1617/ه1026-م1183/ه579)





 سماخلا بابلا

 ةيلخادلا نامع عاضوأو ناهبن ينب ةلود

 (م1617/ه1026-م1183/ه579)

 :سماخلا بابلا تايوتحم

 م1500/ه906-م1183/ه579) ىلوالا ناهبن ينب ةلود :الوا
 ناهبن ينب ةلود ةاشن .1

 ناهبن ينب ةلود لولم مهأ .2

 نماثلا نرقلا ىتح اهمايق ذنم ةلودلا هذه ثادحأ مهأ .3

 م15/ه9 نرقلا يف نامع عاضوأ .4

 (م1557/ه964-م1407/ه809) ةسماخلا ةمامإلا :ايناث

 ةسماخلا ةمامإلا ةمنأ -1

 ةمنالاو ناهبن ينب ةنطلس نيب عارصلا -2

 م16/ه10 نرقلا يف نامع عاضوأ -3

 م13/ه10و م15/ه9 نينرقلا لالخ نامع يف يبنجالا لخدتلا :اثلاث

 نويزمرملا .1

 ربجونب .2
 (كارتالا) نوينامثعلا .3

 سرفلا .4

 نويلاغتربلا .5
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 نامعلاخنير اتلايق تاسارد

 (م1617/ه1026-م1556/ه964) ةيناثلا ناهبن ينب ةلود :اعبار

 ةيناثلا ناهبن ينب ةلودلا كولم۔ 1

 ةيناثلا ةيناهبنلا ةلودلا ثادحأ مهأ۔2

 م1617/ه1026يف ةيناثلا ناهبن ينب ةلود ةياهن 3

 ةيناثلا ناهبن ينب ةلود دهع يف ةراضحلا رثآم۔4

 ةرجهلل رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف ةيفاقثلا ةايحلا :اسماخ
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 يناملاخيراتلايت تاسارد

 ةيلخادلا نامع عاضوأو ناهبن ينب ةلود

 (م1617,/ه1026-م1183/ه579)

 (م1500/ه906۔م1183/ه579 )ىلولا ناهبن ينب ةلود :آلوا

 ايقيزم ورمع نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا ىلإ نومتني ‘نامع دزأ نم مه
 نب ةبلعت نب سيقلا ئرما نب ةثراح ىلإ مهبسن لصي مث ءءامسلا ءام رماع نب

 دايز نب دمحأ نب نامثع نب ناهبن ىلإ ةبسن ناهبن ينبب اوفرعو ،‘{دزألا نب نزام
 ك مهروهظ لوأو .ةرهاظلا نم اضعب نونكسي اوناكو .بلاط نب دلاخ نب

 راحص نومكحي اوناكو رخآ اعرف ةنهابلل نأ امك .)يرجهلا سماخلا نرقلا
 نب دشرملا ىعدي يرجهلا سداسلا نرقلا نم عباسلا دقعلا غ مهكلم ناكو

 رصع خ ناك يذلا وهو يناهبنلا يكتعلا رقظملا نب حالف ناطلسلا نب دشرملا

 ءانبأ نع دشرملا بسن فلتخيو .هالعأ انرشأ امك ۔ ناسغ نب دمحم مامإلا
 مهحدم نيذلا مهو ةرهاظلا ميلاقأ خ نوشيعي اوناك نيذلاو نامثع نب ناهبن

 .يلاتسلا رعاشلا

 :ناهبن ينب ةلود ةاشن ۔1

 هك نرقلا ي تماق اهنظ نَمق ناهبن ينب ةلود روهظ لوح تاياورلا تفلتخا
 ماع وه نامع مكحب مهلالقتسا ةيادب انداقتعا 2_و .ه6 نرقلا خ اهلاخ نمو

 621:ص .2ج ء باستألا ،يبتوعل , ٠

2 
 .257 :ص ءثيلاتسلا ناويد .يلاتسلا (
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 يناعلاحخير اتلا يق تاسارد

 روهظ نأ دكؤملا نم نكل يرجهلا سداسلا نرقلا ةياهن يأ م1183/ه9

 مهدوجو ىلإ يلاتسلا ركب وبأ مهرعاش راشأ ثيح ثخيراتلا اذه لبق مهتراما
 ليلخلا مامإلا نيبو مهنيب تناك ةيركسع أثادحأ كانه نأو ،ه474 ماع ذنم
 نكمتو ىوزن ي يصورخلا ناذاش نب ليلخلا نب دمحم نب رمع نب هللادبع نب

 ؛مهرمآ مسحي نآ نود هتافو ىتح مهعم عارص لظو ءاهنم مهدرط نم
 ليلخلا مامإلا نأ يملاسلا ركذو .ةرهاظلا ةقطنم خ اوناك ةنهابنلا نأ دقتعنو

 لحفتسا ةنهابنلا نأ مهفن كلذبو ،مهيلع رصتنا هنأ رشي ملو ،"مهلتاقي لزي مل"

 اذهب اوضري مل مهنأو رخآ ناكم خ نورحاتتي ةمئألا امنيب قطانم خ مهرمأ

 لالخ رمألا مهل ققحتي ملو عيسايسلا كرتعملا غ لوخدلا اوررقف ،رحاتتلا

 .سماخلا نرقلا

 اهمظن ةديصق لوأ ثيح ،يلاتسلا مهرعاش اهقثو مهكولم ءامسآ مظعمو

 نب دمحم نب رمع نب ناهبن ناطلسلا ىثر ثيح ه474 ماع تناك مهكولم 2

 ثيح 0ه501 ماع اهنم ىرخأ خيراوت ىلإ هتراشإو 4 “"هنامثع نب ناهبن نب رمع

 ك ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب دمحم ناطلسلا يلاتسلا رعاشلا ىزع
 امهاخأ حدمي رعاشلا ناك ه559 ماع يو .ماعلا اذه خ ةداعس هتدلاو ةافو

 ةرايزو جحلا ةضيرف ءادأ نم هتدوع دنع دمحم نب رمع نب لهذ ناطلسلا ثلاثلا

 “ةيراوتلا هنه ذخأن نأ انيلع نكل .ةملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ربق
 رعاشلا لاق لهف ةنس 85 يلاوح ةريخألاو ىلوألا ةديصقلا نيب نأ ثيح رذحلاب

 ةئام هرمعو ةيناثلا هتديصق لاقو هنس ةرشع سمخ هرمعو ىلوألا هتديصق

 .257 :ص ءيلاتسلا ناويد .ءيلاتسلا ")

 .253 :ص هسفن _

 نآ ىلإ 353 سص ايقيرفإ قرش ىلإ ةينامعلا تارجهلا" هباتك ة ينامعنلا ثحابلا راشأ
 .ريخألا خيراتلا راركت عم ه501 ماعو ‘ه496 ماع اهتقيقح ة يه ةروكذملا خيراوتلا

 دوعت ناويدلا نم ةخسن ىلإ ينامعنلا بسنو 0عوبطملا ناويدلا 2 دوجوم وه ام فالخ وهو
 .ه1231 ناضمر 26 اهخسن خيراتو يصورخلا سيمخ نب دعاج ةمالعلا ىلإ اهتيكلم
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 موي ي لوتقملا ىسوم نب داجن ةمالعلا حدم يلاتسلا رعاشلا نأ امك .!!؟ماع

 .‘"ه513 ةنس بجر 17 تبسلا

 ."ةيناطحقلا ةفيحصلا" هبتاك 2 قيزر نبا خرؤملا ركذ ام انه فيضنو
 نب دمحم نب رمع نب برعي ناطلسلا ةنبا نيب اهثادحأ تراد ةصق ركذ ثيح
 ءه490 ماع تثدح ةصقلا هذه نأو ،يلاتسلا رعاشلا ةنباو ناهبن نب رمع

 لالخو ءءانسح ىعدتو هتنبال اناتسف رعاشلل ىدهأ ناطلسلا نأ ةصقلا ىوحفو
 .ناتسفلا كلذ قزمت ءاير ىمستو ناطلسلا ةنبا ةقفرب ديعلا ةالص ءادأل اهباهذ

 امم ةوقب رعاشلا تنب هتبحسف ،ةريغص ةرجش خ قلعتف اليوط ناتسفلا ناكو
 نم سيل اذه" :اهل ةلئاق اهتبتاعو ناطلسلا تنب بجعي ملف ،قزمتلا ىلإ ببست
 هذه ىلع نيظفاحت ال تنأو ناطلسلا يبأ لضف نم اذه امنإو ،كيبأ لام

 ةيضارريغو نيتنجولا ةرمحمو ةبضاغ اهلزنم ىلإ رعاشلا تنب تعجر ء"ةيدهلا

 رعاشلا نأكف ناطلسلا تنب هتلاق امب اهابأ تربخأو ،ناطلسلا تنب لوقب

 ناطلسلا تنب ىلإ ةدوعلاب هتنبا رمأف ناطلسلا ةنبا مالك هبجعي مل اضيأ
 ىلبت ال أللح هانوسكو ىلبت ةلح اناسك كابأ نإ" :اهل لوقت نأب فطلب اهربخأو
 .اديدش ناطلسلا تنب ىلع لوقلا اذه عقو ناكو ،"مكيلع انل لضفلاف
 ةصقلاب هربخت ناطلسلا اهدلاو ىلإ تعرسأو هتنباو رعاشلا دعوتت تبهذق

 باجيإلاب هتنبا ىلع ناطلسلا در ناكف رعاشلا تنب ءانسح لوق نم ناك امو
 مويلا نحن لازنالو "ارعش اناسكو يلب ًاشامق هانوسكن" رعاشلا قدص لئاق

 انفرع ام يلاتسلا رعش الولو ،هيلع علطنو هأرقن نيرشعلاو دحاولا نرقلا ك
 .ةنهابنلا كولم

 ترهظف مهتلود مايقو نامع ىلع مهترطيسو ةنهابنلا روهظ ىلإ دوعن

 داجن نب ىسوم نب يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا لتقم دعب ودبي امك ةلودك
 2 قاتسرلا ناطلس كلام نب دمحم ناطلسلا دي ىلع لتق يذلا (ه579 ۔ه549)

 368 :ص ،1ج ،قباسلا عجرملا سيشاطبلا
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 لتقم تلت يتلا ةرتقلا نأ نوخرؤملا ركذو .نيخرؤملا قافتاب ،"هوبأ ةبقع ةكرعم

 لوآ ناكو .ةنس ةئامسمخ ترمتسا يتلاو ناهبن ينب ةرتف اهلعل ىسوم مامإلا

 اذه امنإ ناهبن ينب نم كلام نب دمحم نأ مهفي الو ،ىوزنو الهب خ مهروهظ

 ةبراعيلا بسن عبتت لالخ نم دقتعاو اهب لظو قاتسرلل امكاح ناك لجرلا

 نب دمحمو ييرعيلا كلام نب برعي نب كلام نب دمحم ىلإ مهبسن لصي نيذلا

 .‘”ةبراعيلا بسن ةلسلس خ رشع سماخلا دجلا وه كلام

 ناهبن ينب ةلود كولم ۔2

 نيرجهلا سداسلاو سماخلا نينرقلا نيطالس
 ناهبن ينب نيطالس ءامسأ نم ةعومجم ىلع انرثع يلاتسلا ناويد ايانث

 :نييرجهلا سداسلاو سماخلا نينرقلا لالخ مهكولمو

 دمحم نب نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمعم رمع وبأ -]

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمعم نب ميهاربإ قحسإ وبأ -2

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمعم نب دمحم هللادبع وبأ -3

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب ناهبن دمحم وبأ -4

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب برعي برعلا وبأ -5

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ -6

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب دمحا نسحلا وبآ 2 -7

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نسحلا وبأ -8

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ -9

 ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب دمحم نب نالهك يلاعملا وبأ - 0

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ 11
 ناهبن نب رمع نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن دمحم وبآ - 2

 44:ص ،ثيدحلا قاتسرلا ةنيدم خيرات ءىمشاهلا "
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 ىاعلاخيراتلا يق تاسارد

 :نييرجهلل نماثلاو عباسلا نينرقلا نيطالس

 ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب نالهك يلاعملا وبأ - 3

 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب رمع 4

 رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب رمع نب نالهك يلاعملا وبآ 5

 دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب رمع نب نالهك نب ناهبن دمحم وبأ 6

 دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب رمع نب نالهك نب ناهبن نب رفظم - 7

 رمع نب لهذ نب ناهبن نب رمع نب نالهك نب ناهبن نب رفظم نب ناميلس 8

 يرجهلا عساتلا نرقلا لبق ام ىلوألا ةيناهبنلا ةلودلا ثادحأ مها ۔3

 داكتو ،ةحيحش ناهبن ينب مكح ىلإ ريشت يتلا ةينامعلا رداصملا نإ

 ماع ثداوح خ هيلإ ريشآ ام لك مهروهظ ةرتف اصوصخ ةمودعم نوكت
 اهدعبو نامع دمحأ نب دومحم يشوكلا ريمألا ازغ امدنع م1261/-0
 :يلي امك اهزجون يتلا \ٹادحألا تعباتت

 نامع ىلع نورطيسي اوناك نيذلا نيينامركلا زغلا ىلإ زليام راشأ -]
 ندملا ىلع نورطيسي اوناكو ،ه766 ماع ىلإ رمتساو ه621 ماع ذنم

 دمحيلا اهلعل ىرخأ لئابقو ةنهابنلا لخادلا نامع خ امنيب ث ةيلحاسلا

 .ةبراعيلاو

 نب رمع نب دمحم نب رمعم مكح ءانثأ يسراف وزغل نامع تضرعت 2

 ةديصق نم كلذ انفرع امنإ وزغلا كلذ ناك ىتم فرعن الو "ناهبن
 :اهعلطم يلاتسلل

 : اهيف لوقيو

 رك اسعل او ةدش 2 مهعومج ىدعلا نم فيفقل 2 تعء اج مج اعأ

 | ٢٥
 215 214 : ص [{ يل اتسلا ن اويد ٤ يل اتسل
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 ينامعلاحخنير اتلا يق ت اسارد

 نامع يشوكلا دمحأ نب دومحم زمرهريمأ ازغ م1261/ه660 2 3

 نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب نالهك يلاعملا يبأ مكح ءانثأ

 ناطلسلا رذتعاف جارخلا يلاعملا يبأ نم بلطو تاهلق 2 يشوكلا لزنف ،ناهبن

 مهنأ امك مهرابجإ ردقي الو هدي عوط اوسيل نيينامعلا نأب للعتو ‘كلذ نع
 لالتحاب كلذ نع ضاعتساو ‘هكرتف هراذتعا َليَق نأ هيلع رهاظتف ،ءارقق

 نم اونكمت نييزمرهلا لعلو ،نييزمرهلا ةرطيس ىلإ همضو ينامعلا لحاسلا

 لحاوسلا هذه تناك نأ ىلإ زليام ريشي ثيح نامع نم نيينامركلا زغلا درط
 ."همكح تحت ه621 ماع ذنم

 نامع ةيادلا نب دمحأ نيدلا رخف زاريش كلم ازغ م1276/ه674 4

 ناكو .ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب رمع مكح ءانثأ
 ةيالوب مصاع يحب رمع ناطلسلا مهلباقو »سراف 4500 ةبارق هشيج ددع

 يذ نم 15 ة ىوزن ىلع ىلوتساف ىذأ هنم سانلا ىلع عقوو 6هورحدق ءاكرب

 ثيح هنم تجن نامع نكل ؛روهش ةعبرأ ةبارق ءالهب رصاحو ،ه674 ةدعقلا
 ..نامع نم مهشويج اوبحس ةدوعلا هتداق ررقف .ةيادلا نبا تام

 ءالغ خ اببست نيديدش طحقو فافجل نامع تضرعت م1276/ه674 _ ؟

 ضعب ةيادلا نبا ريمدت ببسب اضيأو سفافجلاو راطمألا ةلقل كلذو ،راعسألا
 .ندملاو ىرقلا قرحو جالقألا

 ةنيدم ة نادحلا ةليبق اهتدناسو ةسيايرلا ةليبق تزغ م1277/ه675 ك ۔ 6

 مكح ءانثأ ىوزنرقع ىلع اولوتساو ‘لجر فالآ ةعبس مهددع ناكو ،ىوزن
 ناكو ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب رمع نب نالهك

 قيرط نع ةنطابلا نم اهجورخ دنع ةليبقلا ةريسمب فرع نالهك ناطلسلا

 قيرط ربع كلذو ىوزن مهلوصو لبق مهتلباقمو مهدصل جرخف ،ءزجلا يداو

 .166 - 5 :ص قباسلا ردصملا ،قيرع نبا )1)

 .67 :ص دادم نبا ةريس .هللادبع نب دمحم ،دادم نبا 2
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 ياملا خير اتلا يق ت اس ارد

 لوخد اوبنجتف ‘ءالهب 2 هدجاوتو نالهك ةوقب مهنويع مهتربخأف ءءالهب

 ارورم ةلاقسلا قيرط نع ىوزن اومجاهو نيربي قيرط اوذختاو ،ءالهب

 مث ،هبهن دعب قوسلا اوقرحأق نيعفادملا نم ةيواخ ىوزن اودجوق ءءاشركب

 مهلالتحا نكل هيف بتكلا ضعب اوقرحأو ،عماجلا دجسملا نزاخم اوقرحأ

 ،مهمجاهو 4 اعرسم نالهك ناطلسلا عجر ثيح دحاو موي ىلع دزي مل

 .)هلجر ةئامثالث نم رثكأ مهنم لتقو مهدرط نم نكمتو
 يرجهلا عباسلا نرقلا ةيادب وأ (ه599) سداسلا نرقلا ةياهن 2- 7

 . ايقيرفإ قرش ىلإ يناهبنلا رفظم نب ناميلس نب ناميلس ريمآلا جرخ (ه603)
 نب ناميلس وهو رفظم نب حالق خأ نبا هنأ دقتعنو راحص ةنهابن عرف نم وهو
 نب دشرملا نب دشرملا وهو مهنيطالس دحأ ىلإ انرشأ نيذلاو رفظم نب ناميلس
 ةلسلس خ رفظمل مسا دجوي ال رمألا ةقيقح خ هنأل رفظم نب حالف ناطلسلا

 نب ناهبن نب رفظم وهو يرجهلا عباسلا نرقلا ةياهن ة الإ نامثع نب ناهبن ةيرذ
 وبأ وه رفظم نباو ه674 ماع خ نامع ىلع اكلم ناك اذه نالهكو نالهك
 دالوأ نإف اذهلو .م1330/ه731 ماع ةطوطب نبا هراز يذلا رفظم نب ناهبن دمحم

 انلامتحا نإف اذهلو .يرجهلا نماثلا نرقلا ة نونوكي هدافحأو ناهبن نب رفظم

 نب دشرملا روهظ ناك اذإف ةينمزلا ةرتفلا ىقبي ةحصلا ىلإ برقأ وه لوألا
 نب ناميلسو ‘يرجهلا سداسلا نرقلا فصتنم غ رفظم نب حالق نب دشرملا

 امهل ناك امك .ليلقب هلبق وأ ةدحاو ةرتف ذ دشرملا مع وهو رفظم نب ناميلس

 رفظم نب فيس نب نامثع نب يلع ىعدي رخآ مع نبا

 تنب انيواتب ةديسلا ءاتب ةريزج كلم ةميرك نم ناميلس نب ناميلس جوزتو
 هتنبا ىلإ مكحلا لآ ةريزجلا كلم قاحسإ كلملا تام امدنعو دمحم نب قاحسإ

 ةريزج خ ةرامإ كلذب نوكف يناهبنلا ناميلس اهجوزل تلزانت اهرودب يتلا

1 
 71:ص .ةمغلا فثك ءيوكزألا
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 دق ناكو "يداليملا رشع سداسلا نرقلا ىلإ اهب ةنهابنلا مكح مادو ،(اتب)
 ماع ىتح اناطلس 32 وأ 30 اتب 2 ناهبن ينب نيطالس نم ةرسألا هذه نم مكح

 .)ايقيرفإ قرش ىلإ نييلاغتربلا مودق دنع يأ م1506/ه1

 مكح ءانثأ ةطوطب نبا ييرغملا ةلاحرلا نامع ىلإ دفو م1330/ه731 _ 8

 نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن نب رمع نب نالهك نب ناهبن دمحم يبأ

 ك نالهك نب ناهبن دمحم يبأ يناهبنلا ناطلسلا ةطوطب نبا رازو ٬رمع
 ضعب 2 همالك ن أ ريع .« ابيط افصو اهن اطلسو نامع فصوو .ىوزن هتمص اع

 3 . ۔ . .
 .")هب نوينامعلا ضري ملو ،قيقدريغ ناك هلاق ام

 م15/ه9 نرقلا يف نامع عاضوا ۔4

 رفوتت تأدب يداليملا رشع سماخلا /يرجهلا عساتلا نرقلا علطم ذنم

 ماع ةمامإلا ءايحإ ىلإ دوعي كلذ لعلو ناهبن ينب مكح نع تامولعملا ضعب
 اذهلو ،مهلماعأو ةيضابألا ةمئألا ثادحأ نوديقي ءاملعلا أدبو حم1406/ 9

 هذه لمجن نأ نكميو نيطالسلاو ةمئألاو ءاملعلا نم ةعومجم ىلع انفرعت

 :يلي اميق تامولعملا

 :م15/ه9 نرقلا لالخ ناهبن ينب نيطالس - 1
 نيطالس ةعبرأ يداليملا رشع سماخلا/يرجهلا عساتلا نرقلا لالخ مكح

 : مهو

 (يناثلا) رمع نب نالهك نب ناهبن نب رفظم نب ناميلس نب رفظم ه

 (يناثلا) (ھ872:ت) ناهبن نب رفظم نب ناميلس نب رفظم نب ناميلس ٤ه
 (ثلاثلا) (ھ874:ت) رفظم نب ناميلس نب رفظم نب ناميلس نب رفظم ه

 (ثلاثلا) (ھ915:ت) رفظم نب ناميلس نب رفظم نب ناميلس نب ناميلس ه

 89:ص ءرابخألا ةنيهج ٠ يريغملا )1(

 226 :ص ( ةحالملاو نوينامعلا ٨“بجر )2

 .رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ 2 راظنلا ةفحت .هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ ء ةطوطب نبا (3)
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 :ةينيصلا ةيراجتلا تالمحلا لوصو - 2
 ناك يداليملا رشع سماخلا /يرجهلا عساتلا نرقلا نم لوألا ثلثلا لالخ

 تاقالعلا لقن خ ريبك رود ةيجيلخلاو ةينامعلا لحاوسلا ةينيصلا نفسلل
 ةيبرعلا راحبلا ذ ينيصلا لوطسألا اذه دجاوتي ةرم لوألو ةينيصلا ةيبرعلا
 اهيف تطشن ثيح ،(م1433/_ه837 _ م1405/ ه808) ابيرقت ةنس نيثالث ةدملو
 .برعلا دالبو نيصلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا

 :م1406/ه809 يف ةمامإلا ءايحإ - 3
 ىتح ترمتنسا يتلاو - ةسماخلا - ةمامإلا ءايحإ ة ةيضابآلا ءاملع حجن

 رقص وه ةمامإلا اويحي نأ ءاملعل اعد يذلا بيسلا نأ ودبيو ،م1557 / 4

 نبا وهو هوبأ هنع تام ثيح يناثلا رفظم نب ناميلس نب رفظم ناطلسلا نس

 تشياعت اذهلو 6هتحازإ ىلع ةردقلا مهل نكت مل مهنكل ،ةنس ةرشع عبرأ
 ازكرم قاتسرلا تذختا يتلاو ىلوألا اهترتف لالخ ناهبن ينب ةنطلس عم ةمامإلا
 رظنا) تارتف ثالث ىلإ اهميسقت نكميو ةلصاوتم نكت مل ةمامإلا هذهو .اهل

 :(هاندأ كلذ ليصافت

 :هنس 37 تماد م1442/ه846 - م1406/_ه809 :ىلوألا ةرتفلا ه

 “"له832 ۔ ه809) { فكلام نب يراوحلا نب كلام مامإلا -
 (ھ839 ۔ه832) يراوحلا نب كلام نب يراوحلا مامإلا -

 (ھ846 ۔ ه839) سيمخ نب دمحم نسحلا وبأ مامإلا -

 :ةنس 11 تماد م1490/_ه896 _ م1480/ه885 :ةيناثلا ةرتفلا ه

 (ه894 _ ه885 )ل 3 يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا -

 “‘لتارم 3 بختنا) يجرفملا دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلا -

 .ه 833 ماع تام هنا ركذو يراوحلا نب كلام يلع كلام نب يراوحلا يملاسلا خيشلا مدقي "! 1
 ابأ مامإلا اوعياب ىتح تاونس 6 يلاوح يأ ه839 ماع ىتح ًاغراف لظ ةمامإلا يسرك نأو
 .376 : :ص ٤ اج ٤ نايعألا ة ةقحن ٤ يملاسلا ٤ ةمامإلاب نسحلا
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 يناعلا نير الا يق ت اسارد

 (ةنسلا نود ه894 _ 894) فيرشلا رمع مامإلا -
 (_ه895 ۔ه894) يخبرلا دمحم نب رمع نب دمحأ مامإلا -

 (_ه896 _ _ه895) مالسلا دبع نب نسحلا وبأ مامإلا

 :ةنس 58 تماد ه964 -ه 906 :ةثلاثلا ةرتفلا

 (ه942 ۔_ه906) هذل ادبع نب ليعامسإ نب دمحم مامإلا -

 (ه964 ۔ه942) ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب مامإلا -

 :يناثلا رفظم ناطلسلا - 4

 شرع ىلوت ناهبن نب رفظم نب ناميلس نب رفظم ناطلسلا نأ رداصملا ريشت

 ةرادإ سرام دشرلاو ملحلا غلب نيحو ،ةنس ةرشع عبرأ غلبي مل ريغص وهو نامع

 ءايحإب اوماقف ناطلسلا اذه نس رغص اولغتسا دق ءاملعلا ناكو .هتلود نوؤش
 ءاملعلا برقي ناك هنأ رفظم ناطلسلا تافص نمو .م1406/ه809 ماع ةمامإلا

 يآرب رثأتسي الو ، ةيويندلاو ةينيدلا رومألا نم ريثك خ مهيتفتسيو مهسلاجيو
 ءاملعلا مامتهاب يظح اذهلو ‘تالاحلا نم ريثك خ مهريشتسي ناكو ءمهنود

 نمو ،‘ة‘نيملسملا ةاقث نم" هنأب يشاطبلا خيشلا هفصو دقو ،مهمارتحاو

 مظعملا ديسلا ينلأس" :مهلوقب مهاوتق نوردصي اوناك ءاملعلا نأ كلذ دهاوش

 كلام مامإلا ةمئألا نم هرصع خ ناكو "هزع ماد ناميلس نب رفظملا روصنملا وبأ

 .(ه839 _ _ه832) كلام نب يراوحلا مامإلاو (ه832 _ه809) يراوحلا نب

 غلب ىتح ةياصولا تحت ىقبو ريغص وهو كلملا ىلوتو .ىوزن غ همكح ناكو
 رهظ ثيح هتلود رومأ ريديو اغلاب لجرلا ناك ه826 ماع يو دشرلا نس
 دمحأ نب جرفم نب دمحأ خيشلا مهسأر ىلعو ءاملعلا اهيف مكح ةيضق 2 همسا

 ناهبن نب رفظملا نب ناميلس نب رفظملا ديسلا ةكلمم خ اذه ناكو :لوقيو

 .74 - 73 :ص .ةمغلا فشك ،يوكزألا ")
 487:ص ،1ج ‘فاحتإلا ،ىشاطبلا ث
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 ٥ ناك ثيح بهذلا سبل ءاملعلا هل زاجأ دقو .{اه826 ةجحلا يذ نم 22)

 ءاملعلا ضعب لأسف ًاعروتم ناكو ‘بهذ ةلطن هدي و بهذ اتقلح هينذأ
 .“_املعلا هب رمأي ام ىلع ًاعروتم هنيد 2 ةقث ناكو ،ةالصلا امهب هل اوزاجأف

 :(ه872 :ت) يناثلا ناميلس ناطلسلا - 5

 ناميلس نب رفظم نب ناميلس ناطلسلا هنبا هفلخ رفظم ناطلسلا ةافو دعب
 هرضح ىوزن 2 اعامتجا دقع دقو .ءاملعلا بيرقت 2 هدلاو جهنم ىلع راس يذلا

 اذه نكلو ىوزن خ ةعمجلا ةالص ةماقإ 2 رظنلل كلذو هرصع ءاملع نم ددع

 ىلعو كلذ اوضفر هنامز ءاملع نأ ثيح ،ناطلسلا دارأ ام هيف متي مل عامتجالا

 .(ه875 :ت)حاضو نب حلاص ةمالعلاو ‘دمحأ نب جرقم نب دمحأ ةمالعلا :مهسأر

 (_ه874 :ت) دمحأ نب جرفم نب دمحأ نب درو خيشلاو دمحم نب حلاص خيشلاو

 لداع ريغ ناطلس هنأو لاثملا ليبس ىلع راحص لثم ةرصمم نكت مل اهنأ ةجحب
 رصع ة نكلو نسحلا يبأ مامإلا توم دعب كلذ نأ دقتعنو ،ةبختنمريغو
 نيذلاو ةميركلا ةيآلاب نيلدتسم ىوزن 2 ءاملعلا اهماقأ روميت نب ديعس ناطلسلا

 نع اوَهَتَوفوُرَعَمْلاب اورَمأو ةوكآلآ اوَتاَءَو ةلصلا اوُماَقأ !ضرالا ق مهنكم نإ
 م و ا

 ان اطلس ناميلس نب رفظم ربكأل ا هنب ١ جوت هت افو دعيو .4 روم 1 ا ةَيقَع ةَبقلَع هللو ركنُملا

 .همكح نم نبتنس دعب 4 ح اع تام رفظم ناطلسلا نكل

 يناثلا هاش ناروت نيدلا رخف زمره كلم ازغ ناميلس ناطلسلا دهع ةو
 لوخدو ناميلس ةميزه نم نكمتو ،نامع “(م1470/ه875 - م1436/ه840) . . . 4

 ناعتسا ثيح ءاسحألا ىلإ هجوت اهنمو ،ءالهب ىنإ ناميلس برهف ،ىوزن

 .80: ص { 2ج هسفن (1ر

2 
 487:ص ٤ 1ج هسفن )2(

 488: ص « هسفن 3

4 

 .153 - 151 :ص ،2ج ،م1999 :ةميخلا سأر .ةييرعلا زمره ةنطلس .نورخآو ميهاربإ ،يروخلا
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 همكح سسأ يذلا يرماعلا يليقعلا ربج نب رصان نب نيسح نب لماز اهخيشب
 كرتو زمره ىلإ داع مث ،نمزلا نم ةرتف هاش ناروت ثكمف « 0'_ه7 ماع اهب

 ناروت ةدوع دعبو ،ناميلسل اريزو ناسغ ناكو ‘بيلك نب ناسغ نامع ىلع
 فادهأ ققحتت مل اذهلو قباسلا هريزو نم ةوعدب همكح ىلإ ناميلس داع هاش

 .نامع ك زمره كلم

 :سيمخ نب دمحم نسحلا وبأ مامإلا - 6

 (_ه846 _ ه839) رماع نب سيمخ نب دمحم نسحلا يبأ مامإلا مكحو

 قاتسرلا ىرق ىدحإ 2 ناك همكح زكرم نأ ودبيو تاونس عبس يلاوح
 جرفم نب دمحآ نب درو ةمالعلا هيلإ بتكف ةمامإلا لزتعي نأ مامإلا دارأو

 فرعن ال فسألل نكل ةمامإلا خ هتبثي ،هنامز ءاملع دحأ (م1469/ه874:ت)

 تلصلا ونب مه له كلذ ة هقياض يذلا نمو لازتعالا نسحلا وبأ بلط اذامل

 دقو ،مهيديؤمو تلص ينب ةليبق هتمصاخ هنأو .ث مهريغ مأ هيلع اوراث نيذلا
 خيشلا نم مكحب فلتلا كلذ ناكو مهليخن فلتأو ‘هعم نمو مامإلا مهدص

 .“(م1469/_ه874:ت) جرفم نب دمحأ نب درو

 :م1461/ه866 يف يزمرهلا وزغلا 7
 نامع “"أ(م1471/_ه876:ت) همقل نب هاش ناروت نيدلا رخف زمره كلم ازغ

 ىلإ ءالهب نم (م1467/_ه872:ت) ناميلس نب رفظم نب ناميلس اهناطلس درطو

 نم ذخأو ،هنع ةباين ءالهب ىلع امكاح بيلك نب ناسغ هريزو نيعو ،ءاسحألا

 نب ديعس نب هللادبع خيشلاو يناهبنلا دشار نب ناضمر خيشلا نيينامعلا ءاملع

 321 :ص .م0 11 :توريب 0 ط .روبجلا ةكلمم .ديمح نب دمحم « ناملس )1ر

 :ص « م120 ۔ 9 :ص 2ج قباسلا عجرملا ٤ يشاطبل ,2) ١

 .377 :ص ،1ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا 3

 رخف ناكو » م 1 436/ 0 ماع امهنيب عارص دعب رابهم نيدلا ٤ 7 ” هاخأ نيدلا رخف فلخ (4)

 .35 :ص قباسلا عجرملا ناملس :رظنا .تاهلق ىلع امكاح نيدلا
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 نامعلاحخير اتلا يق تاسارد

 1 . . . . { ٠١
 ناروت كلملا ةدوع دعب نكل ." زمرهب هنجس خ اتامف ،يناهبنلا ناهبن نب رمع
 هافقنم نم ن اميلس ن اطلسلا ه ديمس ن اسغ ريزول ١ ىعدتس ١ رمره ىل ١ هاش

 .ىرخ أ ةرم نامع ىلإ هاش ناروت دعي ملو نامع كلم هملسو ء اسحأل اب

 :ءاملعلا دوجو - 8
 رشع سماخلا/يرجهلا عساتلا نرقلا لالخ ناهبن ينب ةنطلس تيظح

 :مهنم ءاملعب يداليملا

 دمحأ نب جرفم نب دمحأ ٭

 (هتاقو ىتح نامع يتفم ناك) دمحأ نب جّرقم نب دمحأ نب درو
 يحنملا دمحم نب حاضو نب حلاص ٭
 ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم ٭

 ةلاضق نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللادبع .

 جرفم نب دمحآ نب ناميلس +"

 جرقم نب دمحأ نب رمع نب حلاص ٭
 ءاضقلا ةسائر اولوت نيذلا جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم ٭"

 يدنكلا دمحأ نب هللادبع نب دمحم نب ىسوم ٭

 سيمخ نب نسحلا يبأ مامإللا نب مالسلا دبع نب نسحلا وبأ

 يوزنلا يقابلا دبع نب دمحآ نب دمحم نب يلع نب دمحم ٭

 ثلاثلا رفظم ناطلسلا - 09

 مل هنكل ه872 ماع هابأ رفظم نب ناميلس نب رقظم ناطلسلا فلخ

 هاوخأ هفلخو 1469(0/ه874:ت)همكح نم نيتنس دعب تام دقق اليوط مكحي

 .ماسحو ناميلس

1 
 229 :ص 0 4ج ريمنلا ‘ يفيسلا 2
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 ىامعلاحخير اتلا يق تاسارد

 :ةوخألا عارص -10
 ك نامع تلخد م1469/_ه874 ماع ناميلس نب رفظم ناطلسلا ةاقو دعب

 .ةطلسلا لوح رفظم نب ناميلس انبا ماسحو ناميلس عراصت ثيح هيلهأ بورح

 ىلع هيخأ عماطم ةهجاومل ةريثك كراعم رفظم نب ناميلس نب ناميلس ضاخو

 يكنزإ مويو ريقعلا مويو ريفظ مويو ليبحلا موي ةكرعم :اهنم ركذن كلملا

 لبج ةكرعم خ ناميلس نب ماسح لتقب بورحلا هذه تهتنا كراعملا نم اهريغو

 .“")ةينيعلا هتديصق اهنم ةريثك دئاصقب ،بحتناو هيلع ىكبف ،ديدحلا

 :ثلاثلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا - 1

 نآ انيلع ةمامإلا عم ناميلس نب ناميلس ناطلسلا ةقالع غ ضوخلا لبقو

 ءارعشلا نيب هعقومو هرعشو ناميلس ناطلسلا تاوطخ مسرتن يكل « اليلق فقن

 نأ مأ ءةمضهم ةلادعلاو ، ةليضف ملظلا نودعي نيذلا ةربابجلا نم هنودعي لهو
 ماكحلا نم مكاح رعاشلا ناطلسلا نأو ، ةيسايسلا ةبعللا ريغت ثدح يذلا

 نم دييأتب ماسح هوخأ اهيف هسقان ثيح هب دعسي ملو ةوقلاب همكح ضرق

 ماع ةمامإلا ةدوع نأ مث 9 ملاوسلاو لفاونلا مهسأر ىلعو لئابقلا ضعب
 دي ىلع هلاومأ قيرفتب هبعاتم نم تدازو هعجضم نم هتضوق م1480/5

 :لوقي امدنع قداص يناهبنلا ناطلسلا لهو .اهترداصمو ءاملعلا

 يتايحب اهلك نامع ؤعو ىقتلاو ملعلاو نيدلا ةايح ُطانث

 ىلع وأ هتبوبحم ىلع ءاوس نزحلاو فصولاو لزغلاو رخفلا ك ناك هرعشو
 هناويدو .هل درم ال هللا ءاضق نكل ‘هسفن بدنو هلتق نأ دعب هاثر يذلا هيخأ

 ةثالث :ناويدلا 2 تايبألا عومجمو ةديصق نيعبسو عبس ىلع يوتحي عوبطم

 ىهو ام اسح هاخأ اهيق يثري هينيع ة ةديصق نمو 0 ابيرقت رعشل ١ نم تيبي فالآ

 :اهيف لوقي مكحلاو سيساحألاب ةئلتمم

 153 _ 38 :ص .يناهبنلا ناويد .نا هيل نب نا ل ه يناهبنلا )1)

 142 :ص ىناويدلا ،ىناهبنلا _
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 عشختو بولقلا يلصت هل ابن

 هدنع فجرت ضرألا داكت ابن

 ةممب كولملا ققفط هل ابن

 يرطاخ كموي مه َبَصؤأ ماسحأ

 نكأ ملو كادر ينعمجوأ ماسحأ

 خأ نم كدقق ىلع زََع ماسحأ

 اذ لبق لمحي دوطلا نأ تلخ ام

 اوحبصأ ليج فهلك كيلع ينفل

 يمهوتو يدي ادمع يدي تعطق

 ةينمهلإلاكلحاتأامل

 ينتكرت مث تبهذو ينتدحوأ

 ايكاب كحيرض ىلع تللظ دق مك
 املكمو املسم تفقو مكلو

 ًاعطاق كموي لبق كفيس ناك دق

 :هلوقب هتديصق متخو

 انلحم موجنلا ىلع هلإلا عفر

 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 عممهتو نوفجلا ربعلاب ضيفتو

 عدصتت اهلابج مت داكتو

 عجفتو اهليل فهلت ءاريح

 عنليف بولقلاب رطخي ملاو

 عجوم باصم ينعجويل امدق

 علقي ام هدوج لئامشلا فح

 عفري كشعن يلع رمي ىتح
 عرقتو نامزلا بون مُهحاتجت

 عطقتتال ادي ادي نأ لبق نم

 عفدئثال تلبقأ ةينملا اذإف

 عضويربق لك كدقفل يكبأ

 عفنيعبئ نبااي كلذنأول

 عمسي وأ تيم لقعي ناك ول

 عطقي ال ايب ان كمويب ا دفغق

 عقريو ء اشي نم ضفقخي هلل او

 هل اودهش يناهبنلا ناطلسلا ناويد نع تعضو ةسارد نم رثكآ يو
 ٥ كشلا هجلاخي ال يملاسلا نيدلا رون مامإلا انهو تفلكت نود هتيرعاشب

 هيف أبنأ يسامحلا يلزفلا ناويدلا بحاص وهف " ناميلس ناطلسلا رعش نسح
 .هدئاصق نم ائيش ركذو "هتغالب نع هيف نابأو ،هتحاصف نع
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 زامعلا خيراتلا يف تاسارد

 :لئاقلا وه امنإ ءاسن ريزو عيلخ هنأب فصو امك سيل ناميلس ناطلسلاو

 ىدهلا ليبس يف مدق يذلا الل هلام نم هفعفنيال ءرملاو

 انثلاو ليمجلا لعفلاو شرعلا اد الخ ام ىنفيس شيع يذ لكو

 اجن لوطلا ينل رمألا ضوفو ةنيفسهلقدصلاذخأنم

 يرثلاو فوتحلا رمق يف هتقلأ ةيطم هل كفألا لمج نم

 يملاسلا خيشلا راشأ امك نكل .ةريسلا حبقب ناطلسلا مهتي كلذ دعبأ

 بهذو 0"مهريغ رابخأب فيكف ةمئألا رابخأ رثكأ انع باغ " نايعألا ةفحت
 سانلا رهقو دادبتسالا ىلع ةينبم ةنهابنلا ةلود ":لاق امنيح كلذ نم رثكأ

 مهنم يلاتسلا هركذ ام آلإ اركذ مهكولم الو اخيرات مهتلودل دجن مل ةيربجلاب
 نحنو .مهاوس نود ةمئألا ىلإ يملاسلا خيشلا ليم نأب كلذ فرعنو .هناويد ي

 رظنلا نبا ةيضق ة الإ ةنهابنلا ىلع اهودع ةملظم خيراتلل انعبتت لالخ دجن مل
 نرقلا تاينيتس ة لئامس كلم يئاطلا يناهبنلا نسحم نب هعامس نب ةلدرخ عم
 ال يط ةنهابن نم ىوزن كلم ةعامس نبربج هوخآو كلملا اذهو يرجهلا سداسلا

 مامإلا توم دعب ةرشابم لئامسو ىوزن مكحب ادرفنا نيذللا كيتعلا ةنهابن
 اهسفن ةرتفلا ذ كيتعلا ةنهابن روهظ نكل ة ه559 ماع خي شبنخ نب دمحم
 رود يهتناربجو ةلدرخ نيوخألا نيب عارصلا نيلغتسم ثا دحللا حرسم ىلع

 مهيلإ بسنت ئواسملا لك تراصو كليتعلا ةنهابنب مهتيضق تقلعو يط ةنهابن
 .يرهاظ ليلد نود

 يرجهلا عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا غ اورهظ نيذلا ةمئألا نأ مث

 ىوزن اوذختي ملف ،ناهبن ينب نيطالس عم مادص مهل نكي مل (ىلوألا ةرتفلا)
 ؛قاتسرلا ةيالو نم ام ناكم خ ناك ةمئألا مكح نأ دقتعأو مهل ةمصاع

 357 :ص ؛1ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا ")
 .ةمدقملا :ص ،مئاعدلا باتك رظنلا نبا
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 رمع مامإلا براح دقق ةمامإلا هذه نم ةيناثلا ةرتفلا خ عارصلا اذه بشن امنيب

 رداص لب ىوزنب همكح نع هاصقأو ناميلس ناطلسلا يصورخلا باطخلا نب

 همكح نايك ىلع ناطلسلا ظفاحي نأ يهيدبلا نمو هبراقأ لاومأو هلاومأ

 مامإلل كلملا ملسي نأو ، ةلوهسلا هذهب داقني ناطلسلا نأ ليختن الو ،هتيعرشو
 نم ةرتفلا لالخ اومكح نيذلا ةسمخلا ةمئألا نأ ركذي مل كلذ قوفو ،ايملس
 مامإلا تام ثيح كلذ بنجت امنإ ‘ناطلسلا دي ىلع اولتق مهنأ ،ه896 - 5

 دعب ىوزن كرت فيرشلا رمع مامإلاو هفنأ فتح ه894 ماع باطخلا نب رمع

 ناميلس ناطلسلاو ببسلا فرعن نأ نود ءالهب ىلإ بهذو ‘همكح نم ةنس

 فيرشلا رمع دعب ءاملعلا عيابو ،مشق ةريزج خ ائجال ناك ةرتفلا هذه لالخ
 .اهنود وأ ةنس دعب تام هنكل ،يخيرلا دمحأ نب رمع نب دمحأ خيشلا

 ؛مالسلا دبع نب نسحلا وبأ يخيرلا مامإلا فلخو مشق ي كلذك ناطلسلاو

 مامز كسم ىلع مهتردق مدعو مامإلا لاجر فعضو اعابت ءالؤه توم نأ دقتعنو

 ىلع هموجهو مشق ةريزج نم ناميلس ناطلسلا ةدوع ىلع دعاس مكحلا
 ملو ىوزن ناميلس ناطلسلا لوخد دنع نسحلا وبأ مامإلا تام ثيح ،ىوزن

 ةدايق ىلوتي نأ لواح يذلا يجرفملا دمحأ نب ناميلس نب دمحم خيشلا عطتسي
 هيديؤمو ناميلس ناطلسلا دي ة ىوزن تطقسف ء ائيش لعفي نأ ةمامإلا شيج
 ةلهجلا نمو دادضأ يفبلا لهأ نم " هراصنأ مهنأب يبايسلا مهفصو نيذلا
 ناطلسلل راصنألا ءالؤهب نيهتسي يبايسلا ناك اذإف .“"»"دانجأو راصنأ ماوعلاو

 نوكيف كلذب يظح اذإو ‘يبعش دييأتب مكاحلا ىظحي نأ يعيبطلا نم هنإف
 دض ةيعرلا هترصن كلذلق ،نبفلا هيلع عقو هنأو ،هتريس 2 ادومحم هيف ابوغرم

 ة اولشف مهنأ ودبي نيذلا ءاملعلا ةقبط فالخ نيبختنملا نييعرشلا ةمئألا

 .ةمامإلا نايك ىلع ةظفاحملاو راصنألا نيوكت

1 
 1 19:ص ‘ 3ج .خيراتلا ربع نامع ، يبايسلا 7
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 :م1481/ه886 يف ةانجلا ةكرعم - 2

 مامإلا نيبو ناميلس نب رفظم نب ناميلس نب ناميلس ناطلسلا نيب تراد
 يداوب تعقو يتلا ةريهشلا ةانجلا ةكرعم اهنم ةدع كراعم باطخلا نب رمع

 نم ناطلسلا نكمتو ؛مامإلا اهيف مزه ‘هحاور ينب يداو عورف دحأ تممح

 هل عمج ثيح ةريصق تناك ةرتفلا هذه نكل 0ىوزن غ همكح ةداعتسا

 .‘"1482 /ه887 ماع اهنصح لوخد نم نكمتو ىوزن ىلإ راسو راصنألا مامإلا

 :م1482 /ه887ماع ناهبن ينب لاومأ (قيرغت) ةرداصم - 3
 كلت نأ ىأر هنآل .ناهبن ينب لاومأ ةرداصم باطخلا نب رمع مامإلا ررق

 نمو ىأر اذهلو ‘نامع لهأ نم ةبوصغم اهنأو ءارقفلا نم تبهنو تعمج لاومألا
 نب ناميلس نب دمحم خيشلا لوألا هيضاق ماقف .اهلهأل اهتداعإ ءاملعلا نم هعم
 :تاكلتمملاو لاومألا هذه ذ رظنلل ةمكحم ليكشتب يولهبلا جرفم نب دمحأ

 يولهبلا حرقم نب دمحأ نب رمع نب دمحم يضاقلا همع نبا نم الك نيعق

 دمحأ نب رمع نب دمحأ يضاقلا هيخأو ،ناهبن ونب هملظ نمل (أيماحم) اليكو
 نب دمحأ يضاقلا امهيخأ نبا نيعو ،ناهبن ينب كولمل اليكو يولهبلا جرفم نب

 ايضاق “(م1519/_ه926:ت)يولهبلا جرفم نب دمحأ نب رمع نب حلاص
 ناهبن ينب لاومأ عيمج نأ حلاص نب دمحأ يضاقلا مكحف .ةمكحملل

 .ريبكلاو مهنم ريغصلا رضاحلاو مهنم بئاغلا نامع لهآ نم نيمولظملل

 اولهج دقو ،نيمولظملا ءالؤهل لاومألا هذه تراس اذهلو ،ىثنألاو مهنم ركذلا

 ناهبن ينب نأ تبثي مل كلذبو غ املع اهب اوطيحي ملو ،مهقوقح ةفرعمو مهتفرعم

 .378 :ص ثقباسلا ردصملا ،يملاسلا ؛73 :ص .ةمغلا فشك ،يوكزاألا ")

 ربمسيد 27/1ه926 مرحملا نم سماخلاو ءاثالثلا موي ة حلاص نب دمحأ خيشلا ىفوت
 .215 :ص 03ج ٬ريمنلا ‘يفيسلا :رظنا عم 9

 ةايحلا .دشار نب سيمخ يودعلا ؛13 :ص 06 :ص ‘2ج قباسلا عجرملا سيشاطبل

 ةودن نمض رشن ثحب ء(اجذومن ةيجرفملا ةرسألا)_ه1045 _ ه800 :ىلهب 2 ةيركفلا

 .60 :ص ،م2006 :طقسم يبدألا ىدتنملا ،2ط ."خيراتلا ربع ىلهب"

 ا (3)
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 ىلإ اهدرمض ؛اهباحصأ ةلوهجم لاومألا هذه تحبصأ كلذبو ، ادحأ اوملظ دق

 عباسلا خ مكحلا اذه ناكو .هتلود زيزعت خ اهب نيعتسيل مامإلا ىلإو ءارقفلا

 مكحلا اذه بتك دقو .'ه1483/_ه887 رخآلا ىدامج رهش نم عساتلا ليقو
 ىلعو .“)_ه887 ةجحلا يذ نم عباسلا خ يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا
 تيقل ةدحاو ةرسأ نم ةنوكملاو ةروصلا هذهب ةمكحملا هذه ليكشت نم مغرلا

 .““١كحلا اذه ىلع اوقداص نيذلا ءاملعلا نم ددع نم دييأتلاو معدلا

 :(ه893 - ه887) ءالهب يف ناميلس ناطلسلا رارقتسا - 4

 تاشوانملاب ادبو ءالهب ىلإ هتميزه دعب ىوزن نم ناميلس ناطلسلا عجارت
 روبجلا نم ةوق تلخدت امدنع ه893 ماع ىتح ىوزن لهأو هنيب ةيركسمعلا

 .مشق ةريزج ىلإ هتدرطق باطخلا نب رمع مامإلا حلاصل

 :م1487/ه893 يف ءالهب نم ناطلسلا درط - 5

 رصان نب نيسح نب لماز نب دوجأ نب فيسربج ينب خيش لخدت

 نب رمع مامإلا حلاصل ءاسحألا مكاح دوجأ هوبأ هثعب ثيح ءيربجلا
 ناميلس ناطلسلا جرخف ءءالهب نم ناميلس نب ناميلس ناطلسلا درطو باطخلا

 قيضم لخدم خ مشق ةريزج ىلإ ه893 ماع لوألا عيبر 4 ءاعبرألا موي 2 اهنم

 هل عفدي نأ ىلع باطخلا نب رمع مامإلا عم اقافتا فيس خيشلا دقعو ،ازمره
 .جارخل اً_ا١ خلا

 ؛73 :ص ةمغلا فشك ءيوكنزألا ٤
 .172 :ص ٬قباسلا ردصملا ،قيرع نبا 073 :ص ةمغلا فشك ؛يوكزألا :

 378 :ص ض1ج ،قباسلا ردصملا يملاسلا
 هتافو دعبو مكحلا 2 هابأ فلخ يذلاو دوجأ خيشلا خأ نبسح نب لماز نب فيس وه ليق

 .33 - 32:ص ‘قباسلا عجرلا ،ناملس :رظنأ نيسح نب لماز نب دوجأ هوخأ هفلخ

 38 - 37 :ص يناهبنلا ناويد ،يناهبنل

 ]. طء. .ةم !209 :ص .ت .ب :ةميخلا سأر .دئاوفلا باتك دجام نب دمحأ ‘يدعسلا 6

 243 _ .240 1979 1.4. ع: .

(4) 

 ا (5)
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 يناعلا خنيراتلايت تاسارد

 :م1490/ه896 يف مشق نم ناطلسلا ةدوع - 6
 يبأ مامإلا ىلع هئاضق دعب نامع كلم ةداعتسا نم ناميلس ناطلسلا حجن

 لوألا اش روقغلس زمره كلم نم ةدعاسمب مالسلا دبع نب نسحلا
 ة ناميلس درفنا كلذبو ،هتنبا جوز وهو (م1505/_ه911 - م1475/_ه880)

 ديأ بعشلا مظعم نأل كلذو رخآ امامإ رايتخا ة ءاملعلا لشفو نامع مكح

 .تاونس رشع همكح مادو ؛هتيار تحت مضناو ناطلسلا

 :نامع ىلع ةريزغ راطمأ - 17

 ىدامج نم سماخلا ذ كلذو ةريزغ راطمأ نامع ىلع ىرج ه897 ماع

 نم اريبك اددع تفرجو ةيدوألا اهرثأ ىلع تلاس مايأ ةسمخ ةدمل لظو ةرخآلا
 طقف ةلخن فلأو تيب 200 نم رثكأ ليق دقو .تاعورزملاو لزانملا تفلتأو سانلا

 ."ىوزن نم

 :م1500/ه906 يف ناهبن ينب ةلود ةياهن - 8

 ىلع ىوزن خ امامإ هللادبع نب ليعامسإ نب دمحم باختنا خ ءاملعلا حجن
 دص غ هتراسجو هتعاجشل كلذو ‘ىوزن رقعب قتنغلا جلف ةزاجم ةثداح رثأ
 ناطلسلا اذه نم هب تثاغتسا ىتلا ةأرملا نع ناميلس نب ناميلس ناطلسلا

 ١ .اقحال هحضونس امك

 :(ه906 - ه826) ةيبرعلا ةحالملا يف دجام نبا رود - 9
 حالملا شاع يداليملا رشع سماخلا نرقلا /يرجهلا عساتلا نرقلا لالخ

 ةيرحبلا هبراجتب ماق يذلا يدعسلا دجام نب دمحأ نيدلا باهش ينامعلا

 .ةموظنمو ًاروشتم المع 45 تزواجت تافنصم كرتو .ةروهشملا هتاعارتخاو

 88 :ص 03ج ريمنلا يفيسلا !76 :ص ‘2 ج قباسلا عجرملا ،يشاطبلا )1)
 دجام نب دمحأ نيدلا باهش حالملا .ميهاربإ 4 يروخ 2
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 ةسماخلا ةمامإلا :ايناث

 (م1557/ه964-م1407/ه809)

 - ةسماخلا ةمامإلا ءايحإ 2 ةيضابألا ءاملع حجن م1406/ه809 ماع خ

 نكميو ةلصاوتم نكت مل اهنكل 0م1557/_ه964 ىتح ترمتسا يتلاو
 ؛ ىلوألا ناهبن ينب ةنطلس عم ىلوألا ةرتفلا تنمازت تارتف ثالث ىلإ اهميسقت

 نود ىوزن خ ةمئألا رقتساو ةثلاثلاو ةيناثلا نيترتفلا ذ ةمامإلا تلقتسا امنيب

 :ندملا نم اهاوس

 :ةسمامتلا ةمامإلا ةمنا ۔1

 :ةمئأ ةثالث اهيف مكح ةنس 37 تماد م1442/ه846 - م1406/ه809 -ا
 (_ھ832 - _ه809) كلام نب يراوحلا نب كلام مامإلا .1

 (_ھ9 - ه832) يراوحلا نب كلام نب يراوحلا مامإلا .2

 (ھ846 ۔ه839) رمع نب رماع نب سيمخ نب دمحم نسحلا وبأ .3

 :ةمئأ (5)اهيف مكح ةنس 11 تماد م1490/ه896 - م1480/ه885 ب
 (ه894 ۔ه885) يصورخلا دمحم نب باطخلا نب رمع مامإلا .1

 يضاقلا اذه ىلوت) يولهبلا حرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلا .2

 ىلع ةظفاحملاو باستحالا ليبس ىلع ةرم نم رثكأ ةمامإلا بصنم

 (ديدج امامإ رايتخا متي امثير بصنملا
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 نامعلاحخير اتلا يق تاسارد

 (ةدحاو ةنس ةدملل فيرشلا رمع مامإلا .3

 (ةنس نم لقأ ةدملا يخبرلا دمحم نب رمع نب دمحأ مامإلا .4

 (روهش ةدمل) نسحل ١ يبأ مامإلا نب مالسلا ديع نبي نسحل ١ وبأ مامإل ا .5

 :نيمامإ اهيف مكح ةنس 58 تماد م1557/ه964 - م1500/ه906 - ج
 (_ه942 _ _ه906) يليعامسإلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا .1
 (_ھ964 _ _ه942) ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب مامإلا .2

 دادم نب دمحأ خيشلا ةمئأ - د

 بيصنتب دادم نب دمح ا خيشل ١ م اق هعلخو دمحم نب ت اكرب م امال ا ةهجاومل

 مهتمامإ تطقسف دييأتلاب اوظحي مل ةمئألا ءالؤه نكل "مهؤامسأ ةيتآلا ةمئألا
 :اعابت

 (_ه964 - 963) يليضفلا مساقلا نب رمع مامإلا . 1

 (ه968 ۔ ه967) يحنملا نرقلا هللادبع نب دمحم نب هللا دبع مامإلا .2

 ...٩...( ۔ ه976) ديعس نب دمحم نب دشار نب رماع مامإلا .3

 :ةسماخلا ةمامإلا ةمئأو ناهبن ينب ةنطلس نيب عارصلا :2

 اذه نع تامولعم يأ رفوتت مل ه846 -_ه809 نم ةرتفلا لالخ -]

 اصوصخ نيطالسلاو ةمئألا نبب اقفاوت كانه نأ ودبي ثيح عارصلا

 ياروحلا نب كلام مامإلا باختنا دنع ناميلس نب رفظم ناطلسلا نأب

 .اريغص ناك

 نأ ودبيو ‘ه832 ماع قاتسرلا خ كلام نب يراوحلا مامإلا بصن -2

 ةوق لكش كانه نمو اهارق ىدحإ ىلإ أجلف ،هيلع اوراث اهلهأ
 نم مغرلا ىلع لشف هنكل همكح ىلإ قاتسرلا ةداعتسال ةيركسع

 ةدم تناكو .لوهلا هللا دبع هدئاق ناكو ى ةعلقلا روسو اهقوس ريمدت

 .هتمامإ غ تامو ،(ه839 ۔ه832) تاونس ينامث همكح
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 ىنامعلا خنير اتلا يت ت اسارد

 مامإلا توم دعب رماع نب سيمخ نب دمحم نسحلا وبآ مامإلا بصن
 ثيح تلصلا ينب عاضخإ نم نكمتو ،يراوحلا نب كلام نب يراوحلا

 خيشلا نم ىوتفب عيبر ينب نم مهيديؤم لاومآو ليخن فالتإ ىلع دمع

 .جرفم نب دمحآ نب درو

 ءاليتسالا خ رفظم نب ناميلس ناطلسلا حجن م1442/ه846 ماع

 نب رماع نب سيمخ نب دمحم نسحلا يبأ مامإلا ةافو دعب نامع ىلع

 ناطلسلا نأ نع الضف ديدج مامإ رايتخا خ ءاملعلا لشفو .رمع
 دعب آلإ لمعب موقي الو مهيلإ برقتيو ءاملعلا بحي ناك ناميلس
 .هدلاو لعفي ناك امك مهتراشتسا

 دمحأ نب ناميلس نب دمحم خيشلا بصن م1470/_ه875 ماع

 يذلا دمحأ نب درو خيشلا .ةاقو دعب كلذو نامعل اماع ايضاق يجرفملا

 نمو 6هرصع ءاملع نم حيشرتب كلذو بصنملا اذه ىلوتي ناك
 يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا ةقفاومب كلذ مت هنآ دكؤملا

 .ذئنيح نامع ناطلس

 امامإ باطخلا نب رمع باختنا ءاملعلا حجن م1480/ه885 ماع

 نب ناميلس ناطلسلا ةميزهو ىوزن لالتحاب هباختنا دعب ماقف ،نامعل
 .اهنم هدرطو ناميلس :

 نب رمع مامإلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا مزه م1481/ه886 ماع 2

 تهتناو ىوزن داعتساو ‘تممح يداوب ةانجلا ةكرعم ة باطخلا

 .هتميزهب ىلوألا باطخلا نب رمع ةمامإ

 ناميلس ناطلسلا باطخلا نب رمع مامإلا مزه م1482/ 7 ماع 2

 ك ناطلسلا مكحرقتساو ‘ىوزن لوخد نم نكمتو ناميلس نب

 .ةمامإلاب باطخلا نب رمعل ءاملعلا ددج نأ دعب كلذو ،ءالهب
 ينب لاومأ باطخلا نب رمع مامإلا (قرغ)رداص م1482/ه887 ماع

 .ةيئاضق ةمكحم ةيضقلا هذهل لكش يئاضق رمأب اهلك ناهبن

201 



 مامإلا ةاضق سيئر دمحأ نب ناميلس نب دمحم ةمالعلا نيع ثيح

 دمحم خيشلا نيعف ناهبن ينب لاومأ ةرداصمل هتسائرب ةمكحم رمع

 خيشلاو ،ناهبن ينب لبق نم نيمولظملا نع اليكو دمحأ نب رمع نب
 نب دمحآ يضاقلاو ،ةنهابنلا نع اليكو دمحأ نب رمع نب دمحأ

 ةرسآ نم ةثالثلا ءالؤهو .ةمكحملل ايضاق دمحأ نب رمع نب حلاص

 دمحمو ،امهيخأ نبا حلاص نب دمحأو ناوخأ دمحأو دمحمق ةدحاو

 ءاج يذلا مكحلا ىلع قداص دقف عيمجلا مع دمحأ نب ناميلس نب

 ناكو ءاملعلا نم ددع ةصاخلا ناهبن ينب لاومأ عيمج ةرداصمب

 .هالعأ انرشأ امك يقابلا دبع نب دمحم خيشلا مكحلا كص بتاك

 باطخلا نب رمع مامإلا درطي نأ ناميلس نب ناميلس ناطلسلا لواح -0
 ءاسحألا مكاح نكمت ىتح تلشف هتالواحم لك نكل :ىوزن نم

 ك ءالهب هتمصاع نم هدرط نم يربجلا لماز نب دوجأ نب فيس خيشلا
 .م1487/ه893 .

 هئاضق دعب نامع كلم ةداعتسا نم ناميلس ناطلسلا حجن ه896 ة -11

 ةبارق ىفنملا ة ثكم ثيح مالسلا دبع نب نسحلا يبأ مامإلا ىلع
 داعتساو نامع ىلإ داعف ،عوجرلل ةدعلا دعيل اهاضق تاونس ثالث

 هبناجب اوفقو نيذلا ينامعلا بعشلا ةماع نم روهمج لضفب هكلم
 . .هتنحم 2 هورزآو

 كلذو ليعامسإ نب دمحم باختنا ة ءاملعلا حجن م1500/ه906 خ -2

 ة ةأرملا نع ناميلس نب ناميلس ناطلسلا دض خ هتراسجو هتعاجشل
 ةأرما ىأر ناطلسلا نأ اهروحم يتلاو ىوزنب قتنغلا جلف ةزاجم ةثداح

 ىتح هنم تيره ةأرملا نأ الإ اهيلع مجهف جلفلا ةزاجم خ لستفت
 ال نحنو .هليبس ىلخأ مث اهنع هدص نم ليعامسإ نب دمحم نكمت
 تركذ اهنأ مغرلا ىلع ،اليصفتو ةلمج ةياورلا هذهب قثن نأ نكمي

 نكمي يتلا قئاقحلا ضعب ركذن نأ نكميو ‘ردصم نم رثكأ
 :ناطلسلا اذه نع اهيفن
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 زاعلاخيراتلايت تاسارد

 هنأ ضارتفا ىلع ةنس نيسمخلاو ةسماخلا زواجت دق ناطلسلا رمع نأ .أ
 جاتحا هنأو ةنس نورشعو سمخ هرمعو ه874 ماع رفظم هيخأ دعب مكح

 هرمع نأ ركذي ثيح ماسح هيخأ ىلع ءاضقلاو همكح ديطوتل تاونس سمخ

 :لوقيف "> الهك حبصأو لقرهت همسج نأو ةنس نيثالث
 لطاسقلا مالظ يداعألا عيجن ةجح نيثالث غلبأ ملو تقره

 :لوقيف ائشان لجرلا ناك مكح نيحو

 مئاعنلا قوف دجملا تويب تدشو ئشان انأ ذإ كلملا ءيعب تضهن

 بولسألا اذهب جرخي نأ نكمي الف نمآ ريغ هنأو سرح هيدل ناطلسلا نأ
 هركاسع وأ هناوعأ دحأ لسري نأ هب ىلوأف ةأرملا هذه ىلإ جاتحا هنأ ولف

 .نيشملا بولسألا اذهب هسفن يمري نأ نود هيلإ اهراضحإ

 اذه خ ةأرملا هنه بلطي ناطلسلا نأ ليختي الو ناضمر تقولا ناك .ب
 .ةئاص وهو تقولا

 نصحلا نم ناسنإلا رصبي الو ةعلقلا نع ديعب روكذملا قتنغلا جلق نأ .ج
 الف وليكلا عابرأ ةثالث نم رثكأ عطق جاتحت ةفاسملا نأ الضف ةزاجملا هذه

 هوقفارمو هسارح ولو دحأ هب رعشي نأ نود ناميلس ناطلسلا اهعطقي نأ نكمي
 ناطلسلا نأ لوقت يتلا قيزر نبا ةياور ذخأن نأ نكمي ال امك ٬لقألا ىلع
 ناطلسلا ماقم نأل ،هبحاصو وه صاخلا هتيب ذ لزنو ىوزن ىلإ الهب نم جرخ
 .هنوفرعي ىوزن لهأو لوهجم ريغ فورعم وهوريبك

 ليلعت لجأ نم ةثداحلا هذه نم ناطلسلا ربن ءارآلا هذه مامأ انرظن و

 هجو خ فقو هنأو عاجش هنأب هيلإ رظن ثيح ،ليعامسإ نب دمحم خيشلا رايتخا
 نوكيل هلهأ فقوملا اذه لهف ،ةقيرطلا هذهب ةأرملا هذه ذاقنإو ناطلسلا اذه
 ؟أمامإ

 .3 - 212 :ص - يناهبنلا ناويد ء يناهبنلا )1(

2 
 259:ص قباسلا ردصملا قيزر نبا )2(
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 يناعلا حنير الاي ت اسارد

 م16/ه10 نرقلا يف نامع عاضوا :3

 دمحم رايتخاب ةسماخلا ةمامإلل ةثلاثلا ةرتفلا تداع 1500/906 ماع .1

 دعب كلذو ناميلس نب ناميلس ناطلسلا ضرتعا نأ دعب امامإ ليعامسإ نب
 .ىلوألا ناهبن ينب ةلود ءاهتناو ىوزنب قتنفلا جلف ةزاجم ةثداح

 هنباو ليعامسإ نب دمحم ةمامإ عم قاتسرلا خ ةبراعيلا ةرامإ تنمازت.2

 نب ناطلس نب برعلب نب دمحم ناطلسلا ناك ثيح ؛دمحم نب تاكرب

 .قاتسرلا ىلع اكلم ييرعيلا ريمح يبأ

 ناطلسلا اهمكحي ناكو لخن خ ةبراعيلل ىرخأ ةرامإ تنمازت امك.3

 .يبرعيلا دوعسم نب ناطلس

 نم رقاو ددعب تاكرب هنباو ليعامسإ نب دمحم نيمامإلا ةلود تيظح.4

 نبا دمحمو ب هللادبع نب دادم نب دمحأو ،دايز نب هللادبع مهنم ءاملعلا

 مشاه نبا بيبطلاو يواذنيكلاو ،حاوللا هيقفلا رعاشلاو يقابلا دبع

 .مهريغو

 ينب لاومأ ليعامسإ نب دمحم مامإلا (قّرغ)رداص 1503/909 ماع .5

 ريشت ثيح رفظم نب ناميلس نب ناميلس ناطلسلا مهتدناسمل ،هحاور
 ونب هديأ يذلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا نيب عارص ثدح هنأ رداصملا

 لاومأو هلاومأ ةرداصم ديعأو مزه هنكل ليعامسإ نب دمحم نيبو ةحاور

 ةكلممل ةعضاخلا ةينامعلا لحاوسلا نويلاغتربلا لتحا 1507/913 ماع .6

 .(ةقطنملا : مهنفس ةيامحل زكارم هيناوم تحبص آو) ه660 ذنم زمره

 :وهو "رايخلا" عيب ليعامسإ نب دمحم مامإلا لطبأ م1521/ه928 ماع .7

 نم ددع هرضح ارمتؤم دقع ثيح "نهرلا" فرعلا يو لجؤملا عيبلا

 306:ص ‘ نامع 2 مامإلا ‘ نوسنكلو )1ر
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 ياملا خيراتلا يق تاسارد

 يأ هنيعب لاملا ال لاملا ةلغ وه ءارشلا دصق نأل ‘هميرحت اوررق ءاملعلا

 .‘"هلصألا ىلع ال لاملا ةرمث عيبلا عقو

 هنباو دمحم نيمامإلا نم أربتي يبعانلا دادم نب دمحا ةمالعلا ناك.8

 :هنأ كلذو تاكرب

 مهل ةيامح ريغ نم ربجلاب اهتيعر نم ةاكزلا هنباو دمحم مامإلا ىبج ه

 .ملظلاو روجلا نم عنم ريغو

 ةرمث نم ةاكزلا ءارش ىلع امهتيعر تاكرب هنباو دمحم مامإلا ربجا ه

 .ريناندلا نم هلامع هردق امب ليخنلا

 ريناند ةاكزلاريغ (ةبيرضا)رشاعملا تاكرب هنباو دمحم مامإلا ىبج ه

 امهتيعر لاومآ نم ليخنلا ةرمث ةميقب

 ةرضخلا عيمجو بصقلاو تقلا رشع هتيعر نم هنباو دمحم مامإلا ذخأ ه

 .هاركإلاو ربجلاب

 مرغم يهو ةرسكلا ضرفو ،جارخلا تاكرب هنباو دمحم مامإلا ذخأ ه

 الام نوعفدي ةمئألا ناك ثيح ىربجلاب هتيعر لاومأ نم ةربابجلل ةردقملا
 نب رمع مامإلا دهعت بسح كلذو ،ربج ينب نم ءاسحألا ماكحل امولعم
 .ه893 ماع يربجلا دوجأ نب فيسل يصورخلا باطخلا

 .هتمامإ نم تاكرب مامإلا علخ دمحأ خيشلا ررق ءارآلا هذه ىلع ءانبو

 مامإلا لاومأ قرغ يذلا حنم خ يليضفلا مساقلا نب رمع مامإلا بصنو

 ءالهب ىلإ اهب راسو ةوق زهج مث ،لاومأآلا هل اوعفدي نأ ءالكو مزلأو ستاكرب
 رمع ةم امإ تل از كلذبو اهنم هدرط تاكرب مامإل ا نكلو .0 اهلتح او ه 4 ماع

 نب ناطلس ريمألا نكمت ثيح ىوزن ىلإ عجري مل تاكرب مامإلا نآو .هتميزهب

 391 _ 387:ص > 1ج قباسلا ردصملا ،يملاسلا )1
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 يناملاحنير اتلايق ت اسارد

 تلاز كلذبو ءالهب نم تاكرب درط نم نكمت مث ىوزن لالتحا نم نسحم

 م1557/ه965 ةنس مرحم نم رشاعلا تبسلا موي 2 الهب نم هجورخب هتمامإ
 1 ء,۔

 . 'يربجل ا لاله نب يلع نب ريفج نب دمحم ناطلسلا دئاق دي ىلع

 74 :ص ،سبتقملا نامع خيرات سيوكزألا "ا
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 نامع يف يبنجالا لخدتلا :اثلاث
 م16/ه10و م15/ه9 نينرقلا لالخ

 :نويزمرهلا۔1
 ةمقل نب يناثلا هاش ناروت نيدلا رخف زمره كلم ازغ م1461/ه866

 اهناطلس درطو نامع (م1470/ه875 - م1436/_ه840) (هاشزوريف نيدلا بطق)

 ءالهب هتمصاع نم (م1467/ه872:ت) رفظم نب ناميلس نب رفظم نب ناميلس

 ىلع هنع ابئان بيلك نب ناسغ ناطلسلل قباسلا ريزولا ىلو ثيح ءاسحألا ىلا
 ه660 ذنم ةينامعلا لحاوسلا نولتحي نويزمرهلا ناكو .هدالب ىلإ داع مث ،ءالهب

 .“")ه913 ماع خ نويلاغتربلا اهنم مهاصقأ ىتح

 :ربج ونب۔2

 خيشلا هيبأ لبق نم يربجلا لماز نب دوجأ نب فيس ربج ينب خيش لخدت
 درطو باطخلا نب رمع مامإلا حلاصل ,ءاسحألا مكاح لماز نب دوجأ

 .7: :ص - 2ج ءقباسلا عجرملا ‘ يشاطبلا ؛68 : :ص - دادم نبا ة هريمس « دادم نبا )

 ناورج ينب ةلودل مهاصقأ دعب يرجهلا عساتلا نرقلا علطم خ ربج ونب ةلود تماق .

 دوعيوربج نب رصان نب نيسح نب لماز خيشلا دج وهو ربجل ةلودلا هذه بستتو ،ءاسحالاب
 نبا مكح مٹ روكذملا لماز وه اهماكح لوأو .ةعصعص نب رماع نب ليقع ينب ىلإ هبسن

 خيرات) نيرحبلا برع .دومحم دمحم ليلخ :رظنا لماز نب فيس هوخآو لماز نب دوجأ
 ةفاقثلا ةبتكم ،1ط .(ةيبرعلا ةريزجلا قرشو جيلخلا خ ليقع ينبل ةيلحملا تاليودلا
 خيراتلا .رصان فيطللا دبع ،ناديمحلا ؛112- 95 :ص 0م2007 :ةرهاقلا ،ةينيدلا

 :ةرصبلاو بادآلا ةيلك ةلجم .ةيبرعلا ةريزجلا قرشو دجن ة روبجلا ةرامإل يسايسلا
 % عماللا ءوضلا .نمحرلا دبع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش ،يواخسلا ؛م1981
 .م1355 ۔ه1353: ةرهاقلا .عساتلا نرقلا نايعأ
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 اعلا حير اتلا يق تاسارد

 مامإلا نإ ليق ،م1487/_ه893 ة مشق ةريزج ىلإ الهب نم ناميلس ناطلسلا

 دي ىلع مهتلود ةياهن دعب مت « ")نامع جارخ هل عفدي نأ ىلع قفاو رمع
 ةمواقملا خ ةكراشملا لجأ نم ،نامع ىلإ اوؤجل ،م1521 ماع خ نييلاغتربلا

 .,اهب اورقتسا يلاتلابو ،اهديعصتو

 :( كارتالا ) نوينامثعلا۔3

 ماع خ اهنوصح ىلع اولوتساو طقسم نوينامثعلا كارتألا لتحا -1

 نيدلا ييحم كب يريب يكرتلا دئاقلا لوطسأ نكمت ثيح يم 2

 ةيلاغتربلا ةيماحلا درطو طقسم ةعلق لالتحا نم عن عن سير

 نم ةيماحلا اودرجو ،]هطص لء [¡طه اوبزبيل يد اوج اهدئاق رسأو

 عضي نأ نود اهرداغ مث ،ًامويرشع ةينامث ماد راصح دعب اهحالس
 عيمجو اريسأ نيتس ذخأب ىفتكاو يلاهألا عم قفتي وأ اهيلع ةيامح
 يق هتلواحم تلشق نأ دعب ةرصبلا ىلآ هجوتو .نيتعلقلا عفادم

 .زمره لالتحا
 فيطقلا قجنس - كب دارم ةينامثعلا ةموكحلا تفلك م1553 ماع ي -2

 ىلإ ةرصبلا نم ينامثعلا لوطسألا عاجرتساب دادغب ة ميقملاو - اقباس
 ىلإ هلوطسأب داعف زمره قيضم روبع ة لشف هنكلو ‘سيوسللا
 .هتداقو هدونج نم اضعب دقفو نييلاغتربلا عم هكابتشا ببسب .ةرصبلا

 اوريس ثيح نيينامثعلل ىرخأ ةلواحم كلانه تناك م1554 ماع خ -3

 تلشف هتلواحم نكل كب يلع يديس ةدايقب ةرصبلا نم مهلوطسأ

 .55 :ص دادم نبا ةريس ،دادم نبا ؛209 :ص ى دئاوفلا باتك .دجام نب دمحأ ‘يدعسلا )ر

 مهنطلس لاوز دعب ةيبرعلا ةريزجلا قرش خي روبجلا ذوفن .رصان فيطللا دبع ،ناديمحلا
 16 :ص 0م1981 :ةرصبلا 17 ددعلا ءبادآللا ةيلك ةلجم .ةيسايسلا

 ةيبرعلا دالبلا .لضاف ءتايب :رظنا ءريسأ 200 اوناك ءارسألا نإ ةينامثعلا قئاثولا تركذ
 :لوبنطسإ ، ةيمالسإلا ةفاقثلاو نونفلاو ثاحبألا زكرم 01ط 01ج .ةينامثعلا قئاثولا ذ

 294 :ص .م1

)3( 

208 



 ناملاخنير اتلايق ت اسارد

 تقرفت يلاتلابو ناكف روخ لحاس ىلع ةيرحب ةكرعم 2 مزه ثيح
 يتلا فصاوعلا ببسب ؛ةنيفس ةرشع سمخ نم ةنوكملا هترامع

 ىلعو ،ةيدنهلا لحاوسلا ىلإ هب تهتناو ةينامعلا لحاوسلا تحاتجا
 ةرم نييلاغتربلا عم كبتشاو داع ،هعم ةيقبتملا نفسلا ةلق نم مغرلا

 عوجرلا ىلع هتربجأ فصاوعلا نأ ريغ ةريصم ةريزج نم برقلاب رخأ
 نأ دعب ارب لوبنطسإ ىلإ داع تاونس ثالث دعبو ىرخآ ةرم دنهلا ىلإ
 .مادعإلا ةبوقع هراظتنا خ ىقل ثيح ‘تملس يتلا هنفس عيمج عاب

 مهلوطسأ اوريس ثيح ىرخأ ةلواحمب نوينامثعلا ماق م1581 ماع

 ةدعاسمب طقسم ىلإ لوصولا خ حجن يذلاو كب يلع ةدايقب ةعبرألا
 نم عالقلا 2 ام بهن نأ دعب اهرداغ مث ،م1581 ربمتبس ة يلاهألا

 ىلإ داعو همئانغ لمحل نفس ثالث ىلع ىلوتسا امك رئاخذو لاومأ
 :طقسم خ نيينامعلا نم ادحأ كب يلع كرتي مل ةداعلاكو ،نميلا

 اهنم جرخ دق كب يلع نأ تدجو دنهلا نم ةيلاغترب ةوق لوصو دنعو

 ايقيرفإ قرش خ ىرخأ ةرماغم كب يلعل تناكو .اهلهأ نم ةلفغ ىلع
 اهب تام ثيح هنوبشل ىلإ ذخأو هيلع ضبق كانهو .اهيلإ راس ثيح

 يليمحلا يداو ىلإ اولصوو نامع كارتألا ازغ 1621/ه1031 ماع

 .“.هلجر نيعبس نامع لهأ نم اولتقو
 .راحص كارتألا لخد م1622/ه1032 ماع

 ةيماحلا اودرطو راحص ىلإ كارتألا داع م1624/_ه1033 ماع خ

 مث 6ريفج نب دمحم اهمكاح ىلع اوضبقو ىول اوزغ مث . ةيلاغتربلا
 .ولتق

1 
 26 :ص ،3ج فاحتإ عيشاطبلا (
2 

(3) 

 24 : ص ( هسفن

 27 2 6 : ص { هسفن
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 املا خيراتلا يت تاسارد

 ؟ سرفلا - 4

 ناطلسل اب دجتنتس او ‘ يمي دهل ا دمحم نب انهم ةيالو 2 ر احص سرفل ١ ازغ .1

 دئاق لتقو ‘م1604/ه1013 ماع يناهبنلا ناطلس نب رفظم نب ناميلس

 .“ىبيبلا نباب فورعملا ةيسرافلا ةلمحلا

 دجتتساق ‘حالق نب رارع ناطلسلا دهع خ ىول ةنيدم سرفلا تزغ .2

 سرفل ١ عم ةكرعم 2 لخ دو اهيلإ هت اوق داقف . ر ارع ن اطلسل اب اهمكح اح

 سرفلا درطو ناطلسلا اهيف رصتنا "ىول مويب" هناويد 2 لاوش نبا اهامس

 ..اهنم

 (م1507/ه913 ) نويلافتربلا ۔ 5 (3) "هلاق

 اودم اهنمو ‘ ةليوط تالواحم لعي ( م198 ماع 2 دنهل ١ نويلافتربلا لصو

 :برعلا دالب ىلع مهترطيس

 :ةيلاغتربلا تافاشتكالا عفاود )1

 .ييرعلا قرشلا دالب ىلع موجه نشل ةريثك لماوع نييلاغتربلا عفد دقو
 :عفاودلا هذه زربأ نمو

 ىلع ايلاطيإ 2 ةقدانبلاو رصم 2 كيلامملا راكتحا رسك 2 ةبغرلا ۔ 1

 .ابوروأ عم قرشلا ةراجت

 زمره ةكلمم 2 ةلثمتملاو جيلخلا 2 ةيبرعل اهوقلا برض 2 ةبغرلا 2

 برعلا راجتلا لوصو عنمل كلذو دنهلا رزجو اقلم ىلع ةرطيسلا كلذكو

 .لباوتلا جاتنإ قطانم ىلإ

 .23 :ص ،هسفن 6٧
 133 :ص ،يواذيكلا ناويد لاوش نبا

 وسنوفأ لامعأل لماكلا لجسلا :رظنا ،ناممعل نويلافتربلا وزغ نع عجارملاو رداصملا »
 .م2000 :يبظوبأ ،اقثلا عمجملا \1ط "خيشلا هللادبع نمحرلا دبع ةمجرت .كريكوبلد
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 ينامعلا خيراتلا يت تاسارد

 راحبلا ءارو ام خ ةيرامعتسا ةيروطاربمإ سيسأت خ لاغتربلا كلم ةبغر 3
 .ةيقرشلا راحبلا ے يمالسإلا ذوفنلا ىلع ءاضقلاب الإ متي ال اذهو

 بقع مهيلع ءاضقلاو نيملسمل ا نم م اقتنالا 2 ةبغرل او ىنيدل ا بصعتلا ۔ 4

 .(لافغتربلاو اينابسأ) ايرييإ ةريزج هبش ة دادرتسالا ةكرح

 :كريكوبلا وسنوفلا تاحومط (2
 وكسيسنرف نيعو ،اهتراجتو دنهلا ىلع ةرطيسلا خي نويلاغتربلا حجن

 اذه خ هظحالن امو دنهلا ة يلاغتربلا كلملل ابئانو ماع مكاح لوأك اديملا

 زكرم داجيإ هفده ناك لب ةيرامعتسا تاحومط هدنع نكت مل هنأ صخشلا

 دايحلا حرسم ىلع كريكوبلا روهظب هنأ الإ .دنهلا ذ نييلاغتربلاب صاخ يراجت

 ريثكلاب دعبا هراكفأ تناك دقف ةقطنملا خ نييزاوملا لك بلق م 1506 ماع

 قطانملا لك ىلع ةرطيسلا ىلإ فدهي ناك ثيح ءاديملا هيق ركفي ناك امم

 مكحلا اهيف تبثيو ،نوملسملا اهيلع رطيسي يتلا ةيراجتلا قرطلا ىلع ةفرشملا
 .اهيف يلاغتربلا

 ةريزج يه نييلافتربلا هيلع رطيس يتلا ةيبرعلا قطانملا لوأ تناكو
 اهدعب هنا الإ ( اهنوكاد) دئاقلا اهيلع رطيس ثيح ءم 1507 ماع هرطقوس
 نأ اهل نكمي ال ةريزجلا هذه نا هعنقأ ريخألا اذهو كريكوبلا دئاقلل اهملس

 ىلع يلوتسي نأ ريكوبلا فده ناك دقن .ةيرامعتسالا فادهألا مهل ققحت

 .جيلخلا ةقطنم خ ةيسايسلا تانايكلا ربكأ نم دعت تناك يتلا زمره

 ك ةبغرلا 2 ابصنم ناك كريكوبلا فده نأ قبس امم انل حضتيو

 ىلع ةرطيسلاب الإ كلذ هل ققحتي نأ هنكمي ال يلاتلابو زمره ىلع ةرطيسلا
 . .ينامعلا لحاسلا

 ليهست ىلع جيلخلاو نامع خ ةبرطضملا ةيسايسلا عاضوألا تدعاس

 م 16 نرقلا ةيادب عمو ‘نامع لحاوس ىلع ةرطيس زيزعتو كريكوبلا تالمح
 تاعارصلا نع مجانلا يسايسلا بارطضالاو ىضوفلا نم يناعت نامع تناك
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 ينامعلا حير اتلا يق ت اسارد

 ىوقلا نمريثكلا عجش رمألا انهو ؛ةنهابنلا كولملاو ةيضابإلا ةمئأ نيب

 ىوقلا زرب أ نم ناكو ةينامعلا يض ارأل ا ىلع اهترطيس طسبل نامعب ةطيحملا

 .ءاسحألا ك ربج ينب ةلودو 4 ةيزمرهل ا ةيروط اريمإلا

 :ةيلاغتربلا ةيركسعلا تايلمعلا (3
 نا دعب كلذو م1507 سطسغأ 10 ة هرطقوس ةريزج نم كريكوبلا جرخ

 رزج وحن الوأ هجتاف .ةيراجتلا ةيحانلا نم ةريزجلا هذه ةيمهأ مدع كردأ

 دحلا سآرو هريصم ةريزج وحن هجتا اهدعبو ،نامع لحاس ىلع ايرومو ايروك

 نفس عبرأ قرحأو امارج روخ وحن هجتا مث ةيبرحلا نفسلا قرحا ثيح
 ةازغلا مدقت دص لجأل ؛زمره نم هنيفس 40و 30 يلاوح تءاج هنأ ركذيو

 .اهقارحإ نم نكمت كريكوبلا نأ انل تحضوأ رداصملا نكل ؛نييلاغتربلا

 :تاهلق نييلاغتربلا لوصو - أ

 تناك يتلاو تاهلق ىلإ اهدعبو روص ىلإ كريكوبلا هجتا دحلا سأر دعبو

 ىلعو ءةنيدملا ميلست ىلع نيدلا فرش اهمكاح ضوافتف ،زمره ةكلممل ةعبات

 نم صلختلا لواح كريكوبلا نأ الإ نيفرطلا نيب مت دق ضوافتلا نأ نم مغرلا
 م1507 سطسغأ 22 خ اهرداغ مث لشف هنأ الإ اهمكاح

 :اهبيرختو تايرق لالتحا - ب

 اضيأ ملست مل يتلا تايرق وحن يلاغتربلا لوطسألا هجتا تاهلق ريمدت دعبو
 نع عافدلا ناكسلا ةلواحم نم مغرلا ىلعو لتقلاو ريمدتلاو بيرختلا نم

 لافطألل ضرعت ثيح :اهيف مئارجلا عشبأ بكترا كريكوبلا نآ الإ مهتنيدم

 مهلتق ثيح ‘نيمواقملا نع الضف ‘نيجاسملاو ةزجعلاو نسلا رابكو ءاسنلاو

 لزانملا رمدو نفسلا قرحو ناذآلا لمصو فونألا عطق هنأ لب مهب لتمو
 ةعونصملا عفادملا نم ةعومجم ىلع ىلوتساو ءةنيدملل ةيعافدلا تانيصحتلاو

 .ايلحم
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 ناملا خيراتلا يق تاسارد

 :طقسم ىلع ءاليتسالا - ج

 تناك يتلاو طقسم يه تايرق دعب كريكوبلل ةيلاتلا ةطحملا تناك

 تايرقب لح امب طقسم يلاهأ هعمس ام ةجيتنو تايرق نم انيصحت رثكأ

 رامدلا مهتنيدم بنجتو ضوافتلا لجأ نم كريكوبلا ىلإ دو ةلاسر اولسرأ

 كلذ نم نوقدهي نيينامعلا نأ امك .نؤملاو ،ءاملاب ةيلاغتربلا نفسلا اودوز ثيح
 لئابقلاب ةناعتسالاو ةنيدملا 2 ةديدج ةيعافد تانيصحت ةماقإل تقولا بسك

 عارسإلل هعفد هكوكشو كريكوبلا فوخ نكل نامع ةيلخاد 2 ء ارمألاو

 لوح تاماكحتسالا لك مطحو ارحبو ارب اهيلع مجه ثيح ءةنيدملا لوخد

 اولخد نييلاغتربلا نأ الإ نوينامعلا اهادبأ يتلا ةمواقملا نم مغرلا ىلعو .ةنيدملا

 تايرق خ هوبكترا امل ةهباشم تناك يتلا مئارجلا اهيف اوبكتراو طقسم

 .تاهلقو

 :راحص ىلع ءاليتسالا د

 ةكلممل هعبات تناك يتلا راحص وحن كريكوبلا هجتا طقسم ريمدت دعبو

 ثيح ركذت ال ةمواقم دعب ،جارخلا عقد ىلع اهمكاح ربجأ ثيح زمره
 نم لعج يذلا رمألا هعم تاضوافم خ لخدو مالستسالا ةيار عقرب اهيلاو عراس

 .نييلاغتربلل ةنيدملا جارخ عفدو يلاغتربلا ملعلا عفري يلاولا

 :ابدو ناكف روخ ۔ ه
 هسقنريصملا تيقل يتلا ناكف روخ وحن يلاغتربلا لوطسألا هجتا اهدعبو

 ىلإ هريس كريكوربلا عبات اهنمو سابد عضخأ اهدعبو طقسم هل تضرعت يذلا
 لاتق دعب اهعاضخإ نم نكمت لعفلابو هب ملحي ناك يذلا ملحلا وهو زمره

 .افلأ نيثالثب اهتادهش ددع َرَدق دقو اهتيماحو هنيب فينع

 يلاغتربلا وزغلا نم جيلخلاو نامع يف ةيسايسلا ىوقلا فقوم (4
 مادختسا ىلع نامع لحاس يق مهتاكلتمم ةرادإ 2 نويلاغتربلا دمتعا

 اولعج ثيح ؛ ئناوملاو نوصحلاو عالقلا ىلع ةقلطملا ةرطيسلاو ةوسقلا بيلاس أ
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 ليطاسألاو ،عقادملاب ةدوزم ةيركسع ةوقب اموعدم ءأادئاق ةنيدم لك ىلع
 امك .مهل لحاوسلا كلت ءالو نامضل ةينامعلا لحاوسلا ةبقارمل كلذو ؛ةريبكلا

 عنمو ناكسلا ىلع ةظهابلا بئارضلا اوضرفو ةيرحبلا ةراجتلا اوركتحا

 ؛لحاسلا ندم 2 ةمظنملا ةمواقملا روهظ ىلإ ىدأ امم رحبلا لوخد نم مهنفس

 ةفاثكلا ببسب ةيلخادلا ندملا 2 لغوتلا اوبنجت نييلاغتربلا نأل كلذ دعاسو

 .ةيربلا دونجلاو تاوقلا نم اديزم رمألا اذه بلطتي يلاتلابو كانه ةيناكسلا

 بصانم اولوت نيذلا نيينامعلا نم ندملا ةالو نم نواعتلا نوينامعلا سمو

 ءالؤه لهسف ء ةيونسلا بئارضلا عمجو ماظنلا ضرف لجأ نم نييلافتربلل ةيرادإ
 ددعو مهتاكرحتو نييلاغتربلا ططخ نع مهل فشكلاو ،ةمواقملا لمع ةالولا

 لكوأ نأ رداصملا ضعب ريشتو .مهتاجايتحاو مهدجاوت نكامأو "مهتاوق
 .ةينامعلا ندملا عيمج نم بئارضلا عمج خ ةيلوؤسملا تاهلق مكاح

 ءانبأ عم اوكرتشا ثيح ةمواقملا ىلإ نوينامعلا أجل فسعتلا اذه مامأ

 مكاح ادع ؛م1526 ماع ،م1521 ماع :نيتريبك نيتروث ي يبرعلا جيلخلا

 هنأل كلذو ةروثلا هذه خ كارتشالا ضفر يذلا يطقسملا دشار خيشلا طقسم

 :7 اريزو نويلاغتربلا هنيع دقف كلذ ريظنو زمره كلم عم فالخ ىلع ناك

 ءانبأو نامع لهأ ربع امك .ةرازولا غ هنبا هفلخ مث ‘تاونس عبرأ ةدمل زمره

 ةيذغألاب ةيلاغتربلا زكارملا ليومت مدعو يندملا نايصعلاب مهفقوم نع جيلخلا

 مهتاروث خ اورمتسا نيينامعلا نأ الإ تاروثلا هذه لشف نم مغرلا ىلعو .نؤملاو
 .جيلخلا نم نييلاغتربلا درطل نيينامثعلا تالواحم اومعد امدنع ةصاخو

 رمألا اذهو ةريصق ةرتفل طقسم ىلع نوينامثعلا رطيس نأ كلذ ةجيتن تناكو

 ءانب لالخ نم كلذو طقسم خ تانيصحتلا نم ديزم ةماقإل نييلاغتربلا عفد

 .م1583 ماع يناريملاو يلالجلا يتعلق
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 ةيناثلا ناهبن ينب ةلود :اعبار
(1617,10261556/964) 

 قتنغلا جلف ةزاجم ةثداح دعب ناميلس نب ناميلس ناطلسلا ربخ ىفتخا دقل
 ماع ناك هتوم نأ ىلإ راشأ هناويد ققحم نأ ريغ ،م1500/_ه906 ماع ىوزنب

 دمحم مامإلا نأ انرشأ دقو ‘تاونس عستب ةزاجملا ةثداح دعب يأ م1510/5

 :ناميلس ناطلسلا اوديأ مهنأل ه909 ماع ةحاور ينب لاومأ رداص ليعامسإ نب

 انرشأ امك ناطلسلا نيبو مامإلا اذه نيب ةهجاوم كلانه نأب لوقلا اذه لمحيو

 فصن دعب نكل مهلاح ناك فيك هتلئاع ريصم فرعن ال اننأ امك .هالعأ

 ىلع ءاليتسالا نم ناميلس نب نسحم نب ناطلس هديفح نكمت نامزلا نم نرق
 الغتسم ٥م1556/_ه964 ماع كلذ ناكو ناميلس هدج مكح داعتساو ىوزن

 _ م1535/_ه942) دمحم نب تاكرب مامإلا حرخ ثيح كاذنآ ةمئألا عارص

 مساقلا نب رمع مامإلا دي نم اهتداعتسال الهب ىلإ ىوزن نم (1556/_ه4

 خيشلا لزع نأ دعب حنم خ بصن رمع مامإلاو .م1556/_ه964 ماع يليضفلا

 تاكلتممو هلاومأ ةرداصمب امكح ردصأو ث ةمامإلا نم تاكرب مامإلا دمحأ

 ضراعمو ديؤم نيب فالخلا اذه 2 نامع لهأ يآر فلتخا اذهلو .هتموكح

 .فقاوو

 ماقأو ىوزن ىلع مجهو ةصرفلا ناميلس نب نسحم نب ناطلس لغتساف
 ةرثكلو مهنيب اميف عارص خ ةمئألاو ءاملعلا نوكل ةيعرلا هتديأو اهب هتلود
 ة دئاصقلا ضعب يصورخلا حاوللا رعاشللو .مهيلع عقو يذلا مرغلاو بئارضلا
 .كلذ
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 اعلا خيراتلا يق تاسارد

 رمع مامإلا درطو اهلالتحا نم تاكرب مامإلا نكمت دقن ءالهب ريصم امأ

 شيج دئاق لبق نم اهنم درط تاكرب مامإلا نكل ءيليضفلا مساق نب

 يربجلا لاله نب يلع نب ريفج نب دمحم خيشلا نسحم نب ناطلس ناطلسلا

 عاب رهشأ ةعبرأ دعبو .اهنصح كلمتو م1557 ربوتكأ/_ه965 مرحم خ كلذو

 .ريمع لآ ىلع ءالهب نصح ريفج نب دمحم خيشلا

 نب دمحم نب هللادبع ىلع ةمامإلا دادم نب دمحأ ةمالعلا دقع حنم و

 نب رمع مامإلا لازتعا دعب ،م1560 سرام/ه967 بجر خي يحنملا نرقلا هللادبع

 هللادبع مامإلا جرخف .ءالهبب ظافتحالا خ هلشفو هتمامإ نم يليضفلا مساقلا

 نم ثلاثلا ذ نكل ،اهنم ريمع لآ درطو ٨اهيلع ىلوتساو ءالهب وحن هعم نمب
 نم دمحم نب تاكرب عولخملا مامإلا نكمت م1 ويام/ه968 ناضمر رهش

 ةمامإ تهتنا كلذبو ،هللادبع مامإلا درط نم نكمتو ةيناث ةرم ءالهب لوخد
 ةلود فنك خ ىوزن خي شيعلا ررق مث حنم ىلإ ءالهب نم عجرف هللادبع
 ةمالعلا بصن امنيب يرجهلا رشاعلا نرقلا تاينينامث هتافو ىتح ةنهابنلا

 ماع ديعس نب دمحم نب دشار نب رماع ىعدي اثلاث امامإ دادم نب دمحأ
 نعو هنع فرعن الو رداصملا هنع تتكس مامإلا اذه نكلو 0م1569/ 6
 ،دادم نب دمحأ ةمالعلا ةافو دعب دحأ هرصني مل هنأ ودبيو ‘ءيش يآ هطاشن

 رفص 10 2 هتافو ىتح يسايسلا حرسملا نع ىفتخا دق دمحم نب تاكرب نآو

 .‘رهاظلا ةقطنم غ 4

 ةيناثلا ناهبن ينب ةلود كولم :أ

 (1565/973 _ 1556/964) ناميلس نب ناميلس نب نسحم نب ناطلس 1

 (1569/976 _ 1565/973) ناميلس نب نسحم نب ناطلس نب رفظم ۔ 2

 (1576/983 _ 1569/976) ناميلس نب ناميلس نب نسحم نب حالق ۔ 3

 241 :ص 2ج .قباسلا عجرملا ءيشاطبلا )1(
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١ 1( 

 (1610/1019 ۔ 1576/983) نسحم نب ناطلس نب رفظم نب ناميلس 4

 (1615/1024 ۔ 1610/1019) ناميلس نب نسحم نب حالف نب رارع 5

 (1615/1024 ۔ 1615/1024) ناطلس نب رفظم نب ناميلس نب رفظم ۔ 6

 (1616/1025 ۔ 1615/1024) ناميلس نب نسحم نب حالق نب موزخم ۔7

 (1617/1026 ۔ 1616/1025) ناميلس نب نسحم نب حالق نب ناهبن 8

 :(ه1026۔ه964 )ةيناثلا ناهبن يتب ةلود يف ثادحالا مها :ب

 ليعامسإ نب دمحم نيمامإلا نم دادم نب دمحا ةمالعلا ةءارب رثأ ىلع .1

 خيشلا بصن هتاكلتمم ةرداصمو تاكرب لزعو :: تاكرب هنباو

 دمحم نب هللا دبعو 4 يليضفلا مساقلا نب رمع :مه ةمئأ ةثالث دمحأ

 اعد امم ةيعرلا مهل ذقنت مل ةمئألا ءالؤه نكل دشار نب رماعو نرقلا

 .ناهبن ينب نيطالس دييأتل نينطاوملا
 تاكلتمم ةرداصم مكح رادصإب يليضفلا رمع مامإلا ماق .2

 مامإلا ةلود تاكلتمم نم مهيديأ 2 ام عفدب سانلا مازلإو ‘تاكرب

 .“‘هكلذ ريغو ةاكزلا كلذكو ءهيلإ تاكرب

 ىلع يليضفلا مساقلا نب رمع مامإلا ىلوتسا م1556/_ه964 ماع خ .3

 عاجرتسال ةلمحب دمحم نب تاكرب مامإلا ماق كلذ رثأ ىلعو ءالهب

 لبق نم يوزن دقق اهيلع ءاليتسالا حجن نأ دعب هنكل ءالهب

 .يناهبنلا ناطلسلا

 نب ناميلس نب نسحم نب ناطلس ناطلسلا داعتسا مآ 556/_ه964 _ : .4

 خيشلا مهبصن نيذلا ةمئألا سفانت لغتسا ثيح نامع مكح ناميلس

 كلذبو ،ءالهب ىلإ ىوزن نم تاكرب مامإلا جورخو دادم نب دمحأ

 هتبحأ ثيح ةيناتلا ةيناهبنلا ةلودلا سسؤم ناطلس ناطلسلا ربتعي

 86 :ص 0 2ج قباسلا عجرملا ۔يشاطبل
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 ةمئأو تاكرب مامإلا نيب مئاقلا عارصلا نع تدعتباو ،هتديأو ةيعرلا

 لوألا عيبر 18 هتافو ىتح مكحو ؛دادم نب دمحأ خيشلا

 .")ه1565 ربوتكأ 12/ 3

 رهش ة يربجلا لاله نب يلع نبريفج نب دمحم خيشلا نكمت .5
 تاكرب مامإلا درطو اهنصح كلمتو ءالهب لوخد نم ه965 مرحملا

 عاب يربجلا خيشلا نأ مث ،ةرهاظلا ةقطنم ىلإ تاكرب برهو ءاهنم

 .يريمعلا نصحب دعب اميف يمسو ،ريمع لآ ىلع ءالهب نصح
 نرقلا دمحم نب هللادبع دادم نب دمحأ خيشلا بصن /ه967 ماع خ .6

 .ريمع لآ نم اهيلع ىلوتساف ءالهب وحن هعم نمب فحز يذلاو امامإ
 نم دمحم نب تاكرب عولخملا مامإلا نكمت ه968 ناضمر رهش .7

 مامإلا داعو .اهنم نرقلا دمحم نب هللادبع مامإلا درطو ءالهب لوخد

 ماع دعب هتافو ىتح اهب شاعو ىوزن ىلإ لقتنا مث حنم ىلإ هللا دبع
 .ل_م4

 هريصم فرعن ال مل اهنم نرقلا مامإلا درطو ءالهب تاكرب لوخد دعب .8

 رفص 10 خ اهب تام هنكلو ءةرهاظلا ىلإ اهنم درط مأ ءالهب 2 يقبأ

 .0_م4
 نامع ىلع اصوصخ ةريزغ راطمأ نامع ىلع ىرج ه973 ماع 2 .9

 لزانملا نم ديدعلا تفلتأو عييرغلا رجحلا ةقطنمو لخادلا

 .“_هنبينامعلا نم أفلأ (80) نونامث لويسلا خ تام ليقو ،تاعورزملاو

 خيرات باتك خو 01231 مقر طوطخملا ؛5ج ‘تاطوطخملا سرهف .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 6
 .205 :ص رخآلا عيبر 2 هنأ نامع لهأ

 241 :ص 2ج فاحتإلا ‘ يشاطبلا )2(

 241 :ص ،هسفن ث
 88 ص ‘ 3ج ءريمنلا . يفيسلا (4)
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 7 اتلا ت اسارد

 ربكأ وهو ناطلس نب رفظم هنبا نسحم نب ناطلس ناطلسلا فلخ .10
 ثالث ةدمل رفظم مكحو ؛(رفظمو ناطلسو سامهط) ةثالثلا هدالوأ

 ه976 ماع تامو تاونس

 نب رماع ىعدي ثلاث امامإ دادم نب دمحأ خيشلا بصن ه 976 ماع .11

 اذه هب ماق يذلا رودلا فرعن ال نكلو ديعس نب دمحم نب دشار

 .“"ههتمامإ تهتنا فيكو ال مأ دمحأ خيشلا ءادعأ عم براح لهو مامإلا

 ناطلس نب رفظم هيخأ نبا ناميلس نب نسحم نب حالف ناطلسلا فلخ .2
 هلصو امدنع تاينقم ىلع اريمأ حالق ناكو .ه976 ةنس نسحم نب

 .اريغص ناكو ناميلس ىعدي انبا كرت يذلا هيخآ نبا ةافوربخ
 .همكح خ لدع دقو تام مث تاونس عبس نسحم ناطلسلا مكحو

 نب نسحم نب حالق ناطلسلا دض دلاخ ينب يداو 2 ةروث تماق . 13

 ةدعاسمب اهدامخإ نم نكمت يذلا (1576/983 ۔ 1569/976) ناميلس
 هذهل ةيعادلا بابسألا حيضوت نع رداصملا تحشو .ةينامعلا لئابقلا

 تناك يه لهو ةروثلا كلت ءامعز ركذب انيلع تتض امك ءةروثلا

 نم تعمس ام بسحو .ةيلبق بورح اهنأ مأ حالف ناطلسلا دض

 .يداولا نم لئابقلا ضعب تدرشو هيلهأ بورح اهنأ ةيهفش ردصم
 ضاخ ثيح يلالهلا هدوقي نامع لامش نم مداق وزغل نامع تضرعت .4

 قلطا مث راحص خ رسأ دقو .لخنو قاتسرلاو راحص خ ةريثك كراعم
 ىلإ لحر مث ،اهنم لني ملو ،قاتسرلا ىلإ هجوتو اهنم جرخف ،هحارس
 ىلإ هريس عبات مث ‘لخن راوسأ ىلع نيسح ىمسي دئاق هل لتقف لخن
 .“_)هيغبل اهراوسأ دنع لتق هنكل اهرصاحف ىوزن

 234 :ص « هسقن :

2 
 8 1!:ص ‘ نامع خيرات : يوكنزألا ,

 285 :ص ،يواذيكلا ناويد ،لاوش نبا 0

 125 ۔ 123 :ص ،يواذيكلا ناويد ،لاوش نبا
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 _ 1576/983)ناطلس نب رفظم نب ناميلس فلخ م1567/ه983ماع .15

 يتنثا نبا وهو ‘هتافو دعب نسحم نب حالق ناطلسلا همع (( 9

 .")ةنس ةرشع

 درطو ،يربجلاريفج نب دمحم خيشلا ةدايقب ةروث ىوزن خ تماق .6
 نكمت ناطلسلا نكلو 0اهنم رفظم نب ناميلس ناطلسلا يلاو

 يربجلا يلالهلا نطق نب رصان خيشلاو حالق نب رارع ريمألا ةدعاسمب
 ملو ،‘ةرماع نبريمع تنب هتكيرت جوزتو ،ةروثلا دامخإو هلتق نم

 ىوزن ىلع ناطلسلا موجه يلالهلا نطق نب نطق خيشلا دهشي

 نكمتو برحلا فاقيإو حلصلا دصقل ىوزن ىلإ ةرهاظلا نم عرسأف
 .يربجلا ريمألا لتقم دعب كلذ نم

 شيعي ناكو ‘ هكلمل ةمصاع ءالهب رفظم نب ناميلس ناطلسلا ذختا .7

 نب حالف نب رارع ريمآلا هنع بوني ناكو ىوزن ةروث دعب ةرهاظلا

 .موزخمو ناهبن هتوخأ ىلع مدقملا وه رارع ناكو ‘نسحم

 ةيلهأ بورح تبشن ناطلس نب رفظم نب ناميلس ناطلسلا دهع غ .8
 يتليبق نيب تقلطنا دق ىلوألا ةرارشلا تناكو ةينامعلا لئابقلا نيب

 ينب نم مهؤافلحو نعم ونب ناكو .ءالهب رينلا ينبو نعم ينب
 تحت يتلا ةءانه ينب عم رينلا ينب امنيب ،ناطلسلا بناج غ ليكش

 نب دمحم نب فيس هيخآ نباو يئانهلا ديعس يبأ نب فلخ خيشلا ةماعز

 ينب ةلود رايهنا ج اببس تناك ةدع بورح ترادف يئانهلا ديعس يبأ
 . . .ةيناثلا ناهبن

 81 :ص 0س سبتقملا نامع خيرات ‘ يوكزاألا )1

 82 ۔ 81 :ص ‘سبتقملا نامع خيرات س يوكزألا 2

 396 :ص ث1ج ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا

 83 _ 82 ::ص ‘هسفن )4
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 ينب عانقإو ،ةنتفلا ران ئفطي نأ رجنخ نب دمحم ناطلسلا ريزو لواح .9
 2 اولخدف كلذ اوضفر مهنكلو رينلا ينبل مهتيبصع نع ةءانه

 برحلا 2 كراشو .ةديدش ةاناعم ءالهب اهنم تناع ةريبك تاعارص

 .ةءانه ينبل رصانم يريمعلا ريمح نب ريمع لئامس كلم
 ةليبق عاجرتسا نم لئامس كلم يريمعلا ريمح نب ريمع كلملا نكمت .0

 ناميلس ناطلسلا مهدرط نأ دعبو نأشلا دمس مهدالب ىلإ مضهج ينب

 نيثالث ةدمل نامع ميلاقأ 2 نيتتشم اولظو اهنم ناطلس نب رفظم نب

 لاله نب يلع نب نطق نب يلع خيشلا ريمألا مهيلع نيعو ،ةنس
 1 )يربجلا

 :ةيلاتلا لئابقلا نامع ةماعز ىلع ناهبن ينب تسفان .21

 ةبراعيلا ۔ ةءانه ونب۔ ربج لآ۔ لاله لآ۔ ريمع لآ-۔
 مكاح يريمعلا ريمح نبريمع خيشلا لخد م1591/_ه990 ماع .2

 14/_ه997 ةنس نم نابعش نم ةليل رخآ 2 كلذو ءالهب ةنيدم لئامس

 .رفظم نب ناميلس يناهبنلا كلملل ئوانم ناكو 0م1589ويلوي
 اريثك تفلتأو ،ةريزغ راطمأ نامع ىلع ىرج م1589/ه997 ماع .3

 نب نانس لئامس ريمأ تذخأو اهنم سفنألاو تاعورزملاو لزانملا نم
 .)يريمعلا حاشو نب ظفاح

 ناعتسا يذلا يفيدهلا دمحم نب انهم خيشلا راحص يلاو سرفلا مجاه .4

 .م1604 /ه1013 ةنس ه كلذو موجهلا دصو رفظم نب ناميلس ناطلسلاب

 هفيلحو لئامس كلم ريمح نب ريمع كلملا نكمت ه1018 ةدعقلا يذ .5

 ينب ةمصاع ءالهب لوخد نم يئانهلا ديعس يبأ نب دمحم نب فيس

 .ةرهاظلاب تاينقم 2 رقتسا يذلا ناميلس ناطلسلا اهنم درطو ناهبن

 84 ::ص ‘هسفن 1

 21 :ص ،4ج ،ريمنلا ،يفيسلا ث
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 ناملاخنير اتلا يق ت اسارد

 هجورخ نم روهش ةعبرأ دعب يئانهلاو يريمعلا ةبراحمل همع ءانبأ لسرأو
 ةك كلذو ه1019 لوآلا عيبر رهش نم عبارلا 2 اهولخدف ءءالهب نم

 اهسفن ةنسلا 2 ناك ناطلسلا توم نكلو ، دمحم نب فيس بايغ
 نب ناميلس ناطلسلا حالق نب رارع ريمألا فلخ م1610/ه1019 ماع 2.6

 نب ناطلس هتمومع ءانبأ نيبو هنيب ىرخأ ةسفانم ترهظو رفظم

 نب انهمو ظفاح نب ريمح نب نالهكو ناميلس نب ظفاح نب ريمح
 هبورح كلذكو .ظفاح نب دمحم نب لهذ نب يلعو ‘ظفاح نب دمحم

 ريمح نبريمع لئامس كلم نم نيموعدملا ةءانه ينب عم عطقنت مل

 نكمت يذلا حالف نب رارع ناطلسلا رصع 2 ىول ةنيدم سرفلا ازغ . 27
 . " مهدص نم )1ر .

 نسحم نب حالف نب رارع ناطلسلا تام ه1024 ىحضألا ديع ةليل .8

 كلملا رصانمو يئانهلا دمحم نب فيس خيشلا حومط مواق يذلا

 نيرهش ةدمل رفظم نب ناميلس نب رفظم هدعب نم مكح دقو .يريمعلا
 ناهبن هوخأ هيلع راث يذلا نسحم نب حالف نب موزخم هفلخو تام مث

 % كلذ ناكو همكح نم نيرهش دعب همكح نم هاصقأف حالق نب

 كرتو تاينقم ة اميقم ناهبن ناطلسلا ناكو ،‘ه1025 ماع نم رفص
 نب دمحم نب لهذ نب يلع ريمألا ءالهب ىلع نيعو لقني موزخم هيخأل

 جرخأو ،يئاتهلا دمحم نب فيس خيشلاو يناهبنلا ناميلس نب ظفاح
 هنم افوخ ناميلس نب ناميلس نب ظفاح نب ريمح نب ناطلس ءالهب نم
 .راحص ىلإ هجوت يذلا

 رييغتو يئانهلا دمحم نب فيس خيشلا كولس لئامس كلم بجعي مل .9

 ادهاعتو احلاصت مث ،ءالهب نصح نم هجرخأو هيلإ راسف ،هئالو
 .ءالهب 2 هل ابئان نوكيل

 132 :ص ،يواذيكلا ناويد ،لاوش نبا "
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 هتمومع ءانبأ كرحت ءءالهب ةداعتسا نم ناهبن ناطلسلا زجع امدنع .30

 يلعو ‘ظفاح نب ريمح نب نالهك هوخأو ظفاح نب ريمح نب ناطلس

 اومجاهو ‘ظفاح نب دمحم نب انهمو ‘ظفاح نب دمحم نب لهذ نب

 ريمح نب ريمع كلملا نكمت نكلو .اهارق ىدحإ ىلع اولوتساو ءالهب

 ناهبن ينب ءارمأ درط نم ىوزن نايعأ ةدعاسمب لئامس كلم يريمعلا

 هفيلح يئانهلا ديعس يبأ نب دمحم نب فيس خيشلا نييعتو ءالهب نم
 ناطلسلا عم تاينقم ىلإ ءارمألا ءالؤه جرخ ثيح ؛ةقطنملا ذ يوقلا

 مث نمو ،مهدرط ررقف مهنم فاخ ناطلسلا نكلو ،حالق نب ناهبن

 نيذلا يفيدهلا دمحم نب انهم نب دمحم راحص مكاح ىلإ اوؤجل

 عفر لجأ نمو 4 "بيسلا ريمح نبريمع كلملا كالمأ وزغب هوعنقأ

 .ءالهب نع هتيامح
 ةلمحب راحص مكاح يفيدهلا دمحم نب انهم نب دمحم خيشلا ماق .31

 نب يلع خيشلا اهيلاو لتقو لئامس كلمل ةعضاخلا بيسلا ةنيدم ىلع

 يريمعلا ناطلس نب نانس نب نانس همع نباو يريمعلا ناطلس نب ريمح

 ءالهب خ ذئنيح ريمح نب ريمع كلملا ناكو .هعابتأ ضعبو
 نأو ثدحلا اذهب ‘ىول مكاح يلالهلا ريفج نب دمحم خيشلا ملع .2

 معدل راحص ىلإ جرخ كلذل 4 يفيدلا نم ماقتنالا ررق ريمعلا كملا

 هنيب ةنداهملا نم اعون لمعي أدبو .ايرهاظ يفيدہلا انهم نب دمحم

 يفيدهلا ىلع ضبقلا دمحم ررقف متي مل كلذ نكل ريمع كلملاو

 خيشلا نأ مث ،نيقيرفلا نيب لاتقلا عقوف ،هيدي نيب نم رف هنكلو
 راحص ريمع كلملا لخدف ىول ىلإ راحص نم بحسنا يلالهلا دمحم

 .نويلاغتربلا هعمو م1616 ويلوي 4/ه1025 رخآلا عيبر 19

1 
 89 _ 88 : :ص س سيتقملا نامع خيرات ‘ يوكنزاألا ٠)

223 

 



 عيبر 22 2 لئامس كلم يريمعلا ناطلس نب ريمح نب ريمع كلملا حجن .33

 نب دمحم راحص يلاو نم ماقتنالا نم م1616 ويلوي 7/ه1025 رخألا

 نب ريمح نب ناطلس ريمألا هعم لتقو ؛نييلاغتربلا ةدعاسمب هلتقو انهم

 ينب نم هراصنآ قرفتو ‘ظفاح نب دمحم نب لهذ نب يلعو ‘ظفاح
 .ظفاح نبريمح نب نالهكو ‘ظفاح نب دمحم نب انهم :مهنم ناهبن
 كلملا نأ ودبيو .نييلاغتربلا راصنأل راحص نع ريمع كلملا لزانت مث

 نب عنام همع نبا لئامس ةكلمم رمأ ىلوتو كلذ دعب تام دق ريمع

 .يريمعلا ناطلس نب نانس

 لقني ذ حالف نب موزخم ريمألا تام م1616 ويلوي/ه1025 بجر .34

 ىلوتساف ةبيجع ةصق خ فايسلا نم هتباصأ يتلا هحارج رثأ ىلع
 ةمصاع تناكو .لقني ةنيدم ىلع حالف نب ناهبن ناطلسلا هوخأ

 جرخ م1617 رياربق/ه1026 رفص و ‘تاينقم ةنيدم ناهبن ناطلسلا

 اوناعتساو هجورخ اولغتسا هناوعآ نكل لقني ىلإ هتمصاع نم ناهبن
 يئانهلا دمحم نب فيس خيشلاو لئامس كلم يريمعلا ريمع كلملاب

 .لقنيو تاينقم نم ناهبن درط خ احجن نيذللا ءالهب مكاح
 لئابق فلاحت نم ةوقب داع هنكل لقني نم ناهبن ناطلسلا بره .35

 ك اوحجنو ناطلسلا لاوخأ يسيرلا ةليبق مهسأر ىلعو ةنطابلا
 {م1617 ليربإ/_ه1026 ةنس رخآلا عيبر 2 اهولخدو لقني ىلإ لوصولا

 نم نصحلا ىلع نومئاقلا دجنتساف 0مهيلع اهنصح ىصعتسا نكل

 هدجنأف ةرهاظلا إ لاله ينب ءارمأو هئافلح ريمع كلملاب يلع ينب

 نب نطق نب نطق نب يلع خيشلاو ،ريفج نب دمحم نب دمحم خيشلا

 .ريمح نب ريمع كلملا لوصو لبق نطق نب رصان نب رصانو ،يلع

 ةلود تهتنا كلذبو ،هئافلحو ناهبن ناطلسلا درط نم لاله ونب حجنف
 ."هسفن ماعلا ةيناثلا ناهبن ينب

 93 :ص ؛سبتقملا نامع خيرات ،يوكزألا "ا
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 نم رثكأ تكلهو فافج نامع باصأ م1318/_ه1027 ماع .6

 دجي مل ىتح ،تاعورزملاو راجشألا نم فولأو ةلخن فلأ نيرشع
 .‘‘ههريغو تاناويحلا نم ريثك ددع كلهو برشلل هايملا سانلا

 ءاثالثلا موي 2 نييلاغتربلا نم اهوذخأو راحص نوينامثعلا كرتلا مجاه .7

 دمحم خيشلا مهعم اوذخأو ،م1624 رياربق 12/ه1033 رخآلا عيبر 2

 هفلخق ةيلاتلا ةنسلا 2 لتق يذلا ىول يلاو يربجلا يلالهلا ريفج نب

 .زريفج نب دمحم نب فيس هنبا

 :م1617/د1026يف ةيناثلا ناهبن ينب ةلود ةياهن۔ج

 ناطلسلا نيب ةيلهأ بورح تماق ناطلس نب رقظم نب ناميلس دهع
 يداصتقالا نمألا لتخاو ةينطولا ىرع اهيف تتشت ةينامعلا لئابقلا ءامعزو

 ينب نيطالس لشف ىلإ ىدأ امم ‘تاماعزلا نم ةعومجم ترهظو يعامتجالاو
 ةيلخاد فارطأ نم دقوت تناك يتلا تاعارصلا هذهل دح عضو خ ناهبن

 ىلع ةينامعلا قطانملاو ندملا تعزوتو ةلودلا هنه تهتنا كلذبو ةيجراخو

 ناطلسلاو كلملاك ةددعتم ءامسأب مهترطيس اوطسبق ،ةددعتملا تاماعزلا

 نم ةرتفلا لالخ تاماعزلا هذه نم نوينامعلا ىناعو .ريمألاو خيشلاو

 :تارامإلا هذهو ةديدش ةاناعم (1624/1034 _ 1617/1026)

 .يئانهلا ديعس يبأ نب دمحم نب فيس خيشلا :ءالهب ةرامإ -

 هفلخ هتافو دعبو ،يريمعلا ناطلس نب ريمح نب ريمع كلملا :لئامس ةرامإ -
 .يريمعلا ناطلس نب نانس نب عنام

 يربجلا يلالهلا يلع نب نطق نب يلع خيشلا :نآشلا دمس ةرامإ -
 .(م1633/_ه1043:ت)

 95 :ص ( 3ج ريمنلا يفيسلا )

 26 :ص .3ج ،قباسلا عجرملا سيشاطبلا ٨
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 يناعلا خنير اتلايق تاس ارد

 .يربجلا ربج نب ريفج نب دمحم خيشلا :ءاربإ ةرامإ -

 .يبرعيبلا كلام نب ناطلس نب برعلا يبآ نب ناطلس ناطلسلا :لخن ةرامإ -

 رصان نب رصان خيشلا :(يميربلاو ،يبغلاو تاينقمو لقني) ةرهاظلا ةرامإ -

 يربجلا يلالهلا يلع نب نطق نب

 .يربجلا ىلالهلا لاله نب يلع نب نطق نب نطق خيشلا :كنض ةرامإ -

 .يبرعيلا كلام نب ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام ناطلسلا :قاتسرلا ةرامإ -

 يلالهلا يربجلا يلع نب ريفج نب دمحم نب فيس خيشلا :ىول ةرامإ -

 .نييلاغتربلا ةرطيس تحت تناكف ةيلحاسلا ندملا امأ -

 اهخويش مكح تحت تناك انه ركذت مل ىرخأ ةينامع ندم كلانه

 .ةيعرلا مهل نوعضخي نيذلا

 :ةيناثلا ناهبن ينب ةلود دهع يف ةراضحل ارثام۔د

 ناويد هلو لاوش نبا رعاشلا مهنم ءارعشب ةيناثلا ناهبن ينب ةلود تيظح .1

 هرصع ءارمأو نيطالس حدم خ ةريثك دئاصق هيف "يواذيكلاب" فرعي
 رشع سداسلا/يرجهلا رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ

 حدم يذلا يصورخلا ناسغ نب ملاس حاوللا رعاشلا مهنمو 4 يداليملا

 .ةرتفلا هذه لالخ نامع نايعأ

 .“"}هشاه لآ يبعشلا بطلا لاجم يبو ةرتفلا هذه خ ءاملعلا مهأ نم .2

 دايز نب رمع نب هللا دبعو دادم نب دمحأ هقفلا ءاملع مهأ نم .3

 يوكزألا دمحأ نب ةعمجو ،يولهبلا دعملا ديعس نب رمعو ،يولهبلا
2( 

 . مهريعو

 155 :ص 2ج ؛قباسلا عجرملا ‘ يشاطبلا )1(

 .ةفلتخم تاحفص . 2ج ءهسضن (2ر
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 املا خيراتلا يت تاسارد

 فورعملا تاينقم نصح ءانب ةيناثلا ناهبن ينب ةلودل ةيراضحلا رثآملا نم .4

 يناهبنلا ناميلس نب نسحم نب جالف ناطلسلا هانب يذلا دوسألا نصحب

 يتلا (وجناملا) ابماللا ةرجش ةعارز نسحم نب حالف ناطلسلا لخدأ .5

 .نامع عوبر 2 ترشتناو نامع 2 اهسرغو دنهلا نم اهبلج

 يلالجلا ينصح طقسم خ نويلافتربلا ىنب ةنهابنلا دهع لالخ .6

 ( .يناريملاو
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 اعلا خيراتلا يق تاسارد

 نينرقلا يف ةيناقثلا ةايحلا :اسماخ

 ةرجهلل رشاعلاو عساتلا

 تالاجملا 2 ءاملعلا نم ةعومجم نييرجهلا رشاعلاو عساتلا نيينرقلا 2 زرب

 املاع نيتسلا ىلع مهددع زواجتو ،كلفلاو بطلاو بدألاو هقفلا ذ ةفلتخملا

 ىواتف هل نم مهنمو ‘تافنصملاك ةيقاب ةيملع راثآ هل نم مهنمف ،اهيقفو
 ايضاق هنأ رهتشا ةنأريغ "راثآ مهل سيل نم مهنمو ءاهقفلا بتك خ ةقرفتم

 ةيفاقثلا ةحاسلا ىلع اورهتشا نيذلا نم ةعومجم انه ثحابلا دصرو ء اهيقفو
 نيهيقف ركذف يشاطبلا هدروأ ءاهقف ىلع الاثم ركذنو .ةيبدأو ةيملع راثآ مهلو

 ءاج امك هتياور ىوحفو ىيحي نب دشارو يمايرلا بيصخ نب دشار امه
 نب داجن ةأرما نأ يبيصخلا ليعامسإ نب سراق خيشلل راثآلا بئارغ باتك

 دشار ةرضحب ىيحي نب دشار هيلع اهدرف ‘تارم ثالث اهاربأ شاطب نب شراف

 تنب يهو رشوب لهأ نم ةأرملا نكلو هيبش ىرخأ ةلأسم كانهو بيصخ نب

 هللا دبع نب ىيحي يأرب برعلا يبأ نب ناميلس خيشلا اهدر دواد نب نسحلا يبأ

 يأ امهنع فرعن ال نكلو ،نيهيقف نيلجرلا نأ ىلع ةلالد هذهو ""!يلئومسلا
 نمريثك ددع كانهو ءةلأسملا هذه آلإ تافلؤم الو ىواتف امهل سيلو ءيش
 ..مهنع فرعن نأ نود مهنع ةراشإ ذرت ءاهقفلا

 252:ص .2ج قباسلا عجرملا . يشاطبلا ""]
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 ناملا نير اتلايق ت اسارد

 :'‘أيقابلا دبع نبا خيشلا ۔1

 يقابلا دبع نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه

 ريخألا فصنلا ءاملع نم وهو ىوزن رقع ة اشنو دلو ،هيقق ،يرقعلا يوزنلا
 :مهرصاع نيذلا ةمئألا رهشأ .يرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوأ ىلإ عساتلا نرقلا نم

 جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلاو يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا

 .ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحم مامإلاو

 :يقابلا دبع نبا خيشلا تافلؤم مهأ

 .رثألا ذ هبوجأ -1

 هقفلا 2 زيجارأو تافلؤم -2

 .لوصألا 2 باتك -3

 .يقارملا باتك -4

 :)ج رفم نب دمحأ خيشلا - 2

 دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب جرقم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ةمالعلا وه

 ميقي ن اكو يرجہل ١ عس اتلا نرقلا نم لول ا فصنلا ءاملع نم ناك .درو نب

 - سانلل اعجرم ناك امك .ةيلخادلاب فرغملا وأ حارقلا ةراح خ ةمالعلا

 ناطلسلاو ناميلس نب رفظملا نب ناميلس ناطلسلا نيطالسلا نم رصاع .ىوتفلا
 .ناميلس نب رفظملا

 :هتافلؤم

 .رثآملا رهاوج باتك فيلأت -1

 .نييزجلا جلفو ،توضو يبوخلا جلف خ اماكحأ ردصأ -2

 .ةيهقف ةبوجأ هل -3

 139:ص .2ج هسفن :

 12 6:ص .2ج ،قباسلا عجرملا ى يشاطبلا
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 :0'ج رفم نب دمحا نب ناميلس خيشلا - 3
 دمحم يضاقلا دلاو دمحآ نب جرفم نب دمحأ نب ناميلس ةمالعلا خيشلا وه

 .ملع تيب نم وهف جرفم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ةمالعلا معو ،ناميلس نب
 .رثألا 2 هل ةبوجأ :هتافلؤم نم

 :دمحأ نب رمع نب حلاص خيشلا ۔ 4

 نب دمحآ نب جرقم نب دمحأ نب رمع نب حلاص يضاقلا هيقفلا ملاعلا وه

 دمحأ ةمالعلاو ناميلس نب دمحم مامإلا مع نبا يولهبلا درو نب رمع نب دمحم
 رصاع .يرجهلا عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم وهو ،جرفم نب

 :ءاملعلا نم رمع نب حلاص خيشلا

 .جرقم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلا -أ
 .جرفم نب دمحأ ةمالعلا -ب

 .يحنملا حاضو نب حلاص ةمالعلا -ت
 .يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا -ث

 :‘ث)يحنملا حاضو نب حلاص خيشلا - 5

 نم دمحم نب نسحلا يبأ نب دمحم نب حاضو نب حلاص ةمالعلا هيقفلا وه

 نم دمحم نب حاضو هدلاو ناك ثيح .يرجهلا عساتلا نرقلا غ حنم ءاملع

 هرادحنا ىلع ةلالد هذهف نسحلا نب دمحم هيقفلا هديفح كلذكو ءهنامز ءاهقف

 نم نيطالس نم رصاع .هدعب نم اوؤاج نيذلا ىتح لمش هلضفو ملع تيب نم

 نم ثلاثلا ة تام رفظملا هنباو ناهبن نب رفظم نب ناميلس ناطلسلا ناهبن ينب
 هلو ماكحألا ن ةرصبتلا باتك هل 0م1470 ربمفون 27/ه875ةرخألا ىدامج

 .ةريثك ةبوجأ

 136 :ص - 1ج {، ءاملعلا مجعم 4 يدعسلا ؛6 _ 5:ص ‘ 2ج ءقباسلا عجرملا 7 يشاطبلا )1(

 191 :ص 1ج {ء ءاملعلا مجعم ،يدعسلا ؛ 15:ص ‘ 2ج قباسلا عجرملا ‘ ؛يشاطبلا )2(

 196 :ص { 1ج ء ءاملعلا مجعم يدعسلا ؛ 133:ص ‘ 2ج ءقباسلا عجرملا ‘ ءيشاطبلا ؛3)
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 ياملا حخيراتلايق تاسارد

 :")يدنكلا دمحم نب ىسوم خيشلا =- 6

 يوزنلا يدمسلا يدنكلا دمحأ نب هللادبع نب دمحم نب ىسوم خيشلا وه

 هرعش ىلع بلغف رعاش هنأب هنع فرعو 4 يرجهلا عساتلا نرقلا ءاملع نم

 نب دمحم خيشلا رعشب ًاريثك ارثأتم ناك امك ،ظعاوملاو دهزلاو فوصتلا
 هلو 0، "تاياورلاو ظعاوملاو دهزلا 2 رئاصبلا ءالج" باتك :هتافلؤم نمو .دادم

 .يرعش ناويد

 :جرفم نب دمحأ نب درو خيشلا - 7

 ءاملع نم وهو ،جرفم نب دمحأ نب جرفم نب دمحآ نب درو هيقفلا خيشلا وه
 نب نسحلا يبآ مامإلا دمحأ نب درو خيشلا رصاع دقو ‘يرجهلا عساتلا نرقلا

 .ه874 ةجحلا يذ نم 27 ا موي يبوت ،يحنملا حاضو نب حلاص خيشلاو ،سيمخ

 :ث)ناميلس نب عنام نب دمحأ - 8
 ةديرفلا) اهامس وحنلا خ ةموظنم فلأ :ناميلس نب عنام نب دمحأ خيشلا

 .(ةييرعلا نايبو وحنلا لماوع خ ةيناجرملا

 :4“يولهبلا دايز نب رمع نب هللادبع خيشلا - 9
 دبع خيشلاو .دمحم نب تاكرب مامإلا يضاق ناكو ءالهب 2 اشنو دلو

 فيلأت هيلإ بسنو ،ةالصلا ذ رصن يبأ ةديصق حرش هراثأ نم .ملع تيب نم هللا

 ىلع تادايزو ةريثك ىواتف هل امك ؛عرشلا نايب باتك نم دوقفملا 24 ءزجلا
 .ةيبدأو ةيهقف زيجارآو دئاصق هلو عرشلا نايب باتك

 يدعسلا ؛103:ص .2ج نايعألا فاحتإ يشاطبلا ؛54 :ص ءدادم نبا ةريس « دادم نبا )1(

 235 :ص .2ج ءءاملعلا مجعم {
 296 :ص 02ج ءاملعلا مجعم ‘يدعسلا ؛19:ص ،2ج ،قباسلا عجرملا ، ،يشاطبلا

 45 :ص ،1ج ءءاملعلا مجعم يدعسلا ؛!91:ص 02ج ،قباسلا عجرملا ، ،يشاطبلا 3
 280 :ص ء1ج ءءاملعلا مجعم ‘يدعسلا ؛197:ص 02ج قباسلا عجرملا 4 يشاطبلا )4(
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 يناعلاحخير الاق ت اسارد

 :0"»يربغألا دسأ نب هللادبع نب دسأ خيشلا - 0

 ظعولا 2 ةيمظن دتاصق هراث آ نم .لخن ةيالوب ضيرفلا يح 2 أشنو دلو

 .دهزلاو داشرإلاو

 فيبيصخلا همحر نب ليعامسإ نب سراف خيشلا - 1

 ىلع يوتحي راثآلا بتئارغ باتك : هتافلؤم نم .يداليملا رشع سداسلا/يرجهل ١

 .ماكحألاو نايدألا 2 اباب 3

 ةيولهبلا دعملا هللادبع نب ديعس نب رمع خيشلا - 2

 ةرخآلل ا ىدامج 23 سيمخلا موي اهب تامو ءءالهب ةنيدم 2 شاعو دلو

 ةعبرأ ذ يذلا لدعلا جاهنم باتك :هتافلؤم نمو .م1600ربمفون 30/ه9

 ىواتفو رعشلا نم تايبأ هلو ء ايضلا ءايض باتك هيلإ بوسنمو « تا دلجم

 عله٥.

 “‘}>يوكزألا يشيقرلا دمحا نب ةعمج خيشلا - 3

 ريشب هادلو هذيمالت نمو ،نرقلا دمحم نب هللادبع مامإلا هخويش نم

 دمحم نب حلاصو ،يلخنلا مالسلادبع نب ديعس نب دمحم خيشلاو دمحأو

 ك اهضعب درو ةريثك ىواتف هل لب تافلؤم ىلع هل رثعن مل .مهريغو يوزنلا
 .لدعلا جاهنم باتك

 59 :ص ث1ج ءاملعلا مجعم يدعسلا ؛243:ص ،2ج ،قباسلا عجرملا ، ،يشاطبلا )
 10 :ص ،2ج ضءاملعلا مجعم ،يدعسلا ؛251:ص .2ج ،قباسلا عجرملا ، يشاطبلا

 136 :ص ث1ج ءءاملعلا مجعم ،يدعسلا ؛255:ص ،2ج ،قباسلا عجرملا ، عيشاطبلا (3)

 118 :ص ء1ج ضءاملعلا مجعم ،يدعسلا ؛291:ص ،2ج ،قباسلا عجرملا ، عيشاطبلا 6
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 6"يويلحملا لاوش نب نيسح نب ىسوم رعاشلا - 4

 ينب ةلود ءارعش نم . يبيضمل ١ ةيالوب م ادنع يد اوب ايلحم ةيرق 2 اشنو دلو

 ناويد هل .ندملا ماكحو نايعألا صضعيو نيطالسلا نم اريثك حدم .ةيناثلا ناهبن

 .يواذيكلا :ناونعب

 “فيصورخلا حاوللا دشار نب ناسغ نب ملاس رعاشلا - 5

 ه9 نرقلا رخاو أ 2 . يب اوعلا ةيالو 2 صورخ ينب يد اوب بقت ةيرق 2 دلو

 .عوبطم رعش ناويد هراثأ نم .ه11 نرقلا لئاوأ غ تامو

 :‘هشاه نب هللادبع نب دمحم نب فلخ نب دشار بيبطلا - 6

 اهحرشو رفاسملا دازب فرعت يتلاو بطلا 2 ةيماللا ةديصق هل

 :فلخ نب يناث نب هريمع نب دشار بيبطلا - 7
 :اهنم ةليلج تافلؤم هل مشاه نبا تيب ه ءابطأ رهشأ نم ربتعي

 .نيأزج خ عبط دقوريبك دلجم ،ليبسلا نبا ةهكاف ٠

 .نيملعتملا جاهنم باتك ٠ه

 .مرهلا ىلإ ةلوفطلا نم ناسنإللا .نس 2 ء اهحرشو ةموظنم ه

 .ن اسنإل ادسج 2 ةيسيئرل ا ءاضعألا ركذ . اهحرشو ةيئار ةموظنم ٥

 .ليبسلا ناهربو ليلدلا دصاقم باتك ه

 ا )) 1
 368 : :ص 0 ج ‘ ءارعشلا مجعم يدعسلا ؛269: :ص { 2ج قباسلا عجرملا ‘ ؛يشاطبل

 ةعماجلا ؛ريتسج ام ةلاسر .يصورخل ا حاوللا ناسغ نب ملاس .دمح نب دشار ،ينيسحلا 2
 141 : :ص _ ]ج ءارعشلا مجعم مجعم يدعسلا ؛55 _ 21 : :ص .م14 :نامع .ةيندرألا

3 
 ثارتلا ةرازو .نييرجهلا رشاعلاو عساتلا نينرقلا ذ نامع ذ بطلا مالعأ نم ،يبدألا ىدتنملا "

 143 :ص 02009 :طقسم" ةفاقثلاو
 148 :ص ٬هسفن "
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 ينامعلا نير اتلايق ت اسارد

 :0'هيوزنلا حلاص نب دمحم نب حلاص - 8

 نم م1607/ه1016 ماع ايح ناك .ىوزن ةيالوب ةقفيلغ يح خ اشنو دلو

 يشيقرلا دمحآ نب ةعمج خيشلاو نرقلا دمحم نب هللادبع مامإلا هخايشأ

 قئاقح باتك :هتافلؤم نم .مهريغو ،يولهبلا دعملا ديعس نب رمع خيشلاو
 .راونألا باتكو ،ماكحألاو نايدألا ذ ناميإلا

 :)يبعانلا دادم نب دمحم نب دادم خيشلا =- 9

 ةديصق هلو رثألا بتك 2 لئاسم باتك هراثآ نم .ىوزن ةنيدم 2 شاع

 .بهذملا ةلمحب فرعي ام وأ يض ابألا بهذملا مالع أ ركذ 2 ةينون

 :0ث) يبعانلا دمحم نب دادم نب هللادبع نب دادم خيشلا - 0

 ليعامسإ نب دمحم مامإلا رصاع ىوزن ةيالوب رقعلا يح 2 أشنو دلو

 عرشلا نايب باتك نم 17 ءزجلا هيلإ بسني :هتافلؤم نم .هيتفم ناكو
 2 اهضعب دجوت ةريثك ىواتف خيشللو ءادوققم باتكلا ناكو ب ي دنكلل

 .لدعلا جاهنم باتك

 :}”يبعانلا دمحم نب دادم نب هللادبع نب دمحم خيشلا - 1

 ةرخآلل ا ىد امج اهب ت امو ‘ يوزن ةيالوب رقعل ا ةيرق يحب اشنو دلو

 2 باتكو ئ لاعقألا ةينبأ 2 لآللا باتك : هتاقلؤم نم .م] 811 ربمتبس/ه1٩ 7

 دجوي ةريتك ىواتف هلو « مج ارتلاو خير اتلا 2 "دادم نبا ةريسو .فرصلا

 تافصو هل امك امهريغو ز اجيإل ا باتكو لدعلا جاهنم باتك 2 اهضعب

 193 :ص ،1ج ضءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛261:ص .2ج ،قباسلا عجرملا ، يشاطبلا "
 182 :ص { 2ج . ءاهققلا مجعم مجعم ‘ يدعسلا ؛34: :ص _ 2ج ءقباسلا عجرملا ٤ يشاطبلا 2

 1 80 :ص 0 2ج ٤ ءاهقفلا مجعم مجعم ٤ يدعسلا ؛73: :ص «{ 2ج ءقباسلا عجرملا ض ئ ىشاطيلا (3)

 137 136 :ص 02ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ؛71:ص .2ج "قباسلا عجرملا ، ںيشاطبلا ا
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 ياملا حيراتلا يت تاسارد

 :0‘) يبعانلا دمحم نب دادم نب هللادبع نب دادم نب دمحأ خيشلا - 2

 رشاعلا نرقلا رخاوأ 2 تامو ،ىوزن ةيالوب رقعلا يح ة اشنو دلو
 هنباو ليعامسإ نب دمحم نيمامإلا رصاع .يداليملا رشع سداسلا/يرجبلا

 دعب ةمئأ ةثالث عيابو هعلخو تاكرب مامإلا ضراعو ،حنم ىلإ لقتنا .تاكرب
 :هتافلؤم نم .نيينامعلا نم اريصن اودجي مل ةمئألا ءالؤه نكلو 0،ه964 ماع

 نب دمحم مامإلا ىلع راكنإلا ةريس هلو ،دابعلا ةنازخ باتكو داوجألا زنك

 لئاسملا ضعب هيلإ بسني امك .ةريتك ىواتف هلو تاكرب هنباو ليعامسإ

 .عرشلا نايب باتك ىلع تادايز 2 ةيهقفلا

 :‘فيلخنلا مالسلا دبع نب دمحم نب ديعس نب دمحم خيشلا - 3

 رمع نب هللادبع خيشلاو دادم نب دمحأ خيشلا هخايشأ نمو لخن ي شاع

 جاهنم باتكو م اكحلا ةمجرتو م اكحألا رس باتك :هتافلؤم نم . دايز نب

 .رايخلا عيبلا ة راربألا

 : 0ث)يناجيسلا دمحم نب ليلخ نب دمحأ - 4

 ‘ يرجهل ١ عس اتلا ين اثلا فصنلا 2 لئامس ةيالوب اجيس ةيرق 2 اشنو دلو

 . (م1470/_ه875 :ت) يحنملا حاضو نب حلاص هخايشأ نم .فنصمو ملاع ،هيقف

 ةنس نابعش رهش خ هفيلأت ادب أباب 38 خ زاجيإلا باتك هتافلؤم نم

 52 :ص .1ج ،ءاهقفلا مجعم "يدعسلا ؛76:ص .2ج ،قباسلا عجرملا ،يشاطبلا ]
 107 :ص ،2ج .ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛295:ص ،2ج ،قباسلا عجرملا ءيشاطبلا

 21 :ص 0 اج ئ ءاهقفلا مجعم يدعسلا 3
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 :0"»ليدعسلا دجام نب دمحأ نيدلا باهش - 5

 نب سيق نب دعس ىلإ بستنت يتلا دعس ينب ةليبق ىلإ دجام نبا يمتني

 ةيلوألا همولع ىقلتو اهب شنو (ةميخلا سأر)رافلج ة دلو .رضم نب ناليع

 يذلا دمحم نب دجام هدلاو دي ىلع هبيردت ىقلت 0 اهب ةءارقلاو ةباتكلا ئدابمو

 .رحبلا ةنبابر نم اضيأ وه

 ةريثك براجتب ماقو فيلأتلاو راكتبالاو عارتخالا ناديم خ دجام نبا زرب

 35نم رثكأ ة ةيملعلا هتليصح انل مدقي نأ لبق ةيرحبلا ةحالملا ه ةليوطو

 .اباتك

 نينامثلا زواجت دقو ه 906 ماع دعب ضعبلا دقتعي امك هتافو تناك

 اذه دعب فيلأتلا نع فقوت دجام نبا نأ ىلع ينبم داقتعالا اذهو ،اماع

 .خيراتلا

 ةيبرعلا ةحالملا ةلسلس ،يدنهلا طيحملا خ ةحالملاو دجام نب دمحأ .حلاص نسح ،باهش ")
 :ص 0،ت .ب :ةميخلا سأرب يريمألا ناويدلا 2 قئاثولاو تاساردلا زكرم 08 مقر ةيكلفلا

 خرؤملا ةلجم .ةيبرعلا ةحالملا ةروطسأ :دجام نبا .دمحم نب ديعس ،يمشاهلا ؛37 9
 70 ۔ 61 :ص ‘0م2000 سرام :ةرهاقلا ء ددعلا ‘برعلا يخرؤم داحتا .يرصملا
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 عجارملاورداصملا

 .ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات .ديعس نب ناحرس 4 يوكزآلا -1

 .م1986 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو عيسيقلا ديجملا دبع :حت

 ء1ط ،يلديبع دمحأ قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فثك ._ -2

 م1984 : ايسوقن ،رشنلل نوملد

 .نامع ءاملع ضعب خيرات 2 نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ‘يشاطبلا -3

 م1994 :طقسم ،1ط .ج3
 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .لاغتربلاو دجام نبا .يداهلا دبع يزاتلا -4

 .06 :طقسم

 د ةيداصتقالا عاضوألاو نامع خ ناهبن ونب .ناميلس نب هللادبع ‘يثراحلا -5
 .م2005 :طقسم ‘سوباق ناطلسلا ةعماج .ه906 ۔459 مهرصع

 ام ةلاسر .يصورخلا حاوللا ناسغ نب ملاس .دمح نب دشار ‘ ينيسحلا 6

 م1994 :نامع ،ةيندرألا ةعماجلا ٬ريتسج

 .نييديعسوبلا ةداسلا ةريس خ نيبملا حتفلا .دمحم نب ديمح ،قيزر نبا -7
 ةفلتخم تاونس :طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 ةبتكم !ج.نايعألا ةفحت .ديمح نب هللادبع نيدلا رون 4 يملاسلا -8

 .م1997 :طقسم « ةماقتسالا

 نيدلازع :حت .يلاتسلا ناويد .ديعس نب دمحا ركب ويآ .« يلاتسلا -9

 .م1983 :طقسم ى ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو سيخوتتلا

 دعاوقلاو رحبلا ملع لوصأ دئاوفلا باتك .دجام نب دمحأ يدعسلا -0

 ناويد 2 قئاثولاو تاساردلا زكرم ،يروخ ميهاربإ :حت .لوصفلاو
 .7 مقر ةيكلفلا ةيبرعلا ةحالملا ةلسلس ةميخلا سآرب يريمألا

 3 1ط ،ج2 .ةيضابألا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف ‘يدعسلا -11

 .م2007 :طقسم ، ديدجلا ليجلا ةبتكم
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 يناعلا خنير اتلايق ت اسارد

 .ديدجلا ليجلا ةبتكم ء1ط ج1 .ةيض ابألا ءارعشلا مجعم. _ - 12

-3 
-4 

-5 

-6 

-7 

-38 

-9 

-3   

 .م.7 :طقسم

 .م2011 :توريب ‘ط .روبجلا ةكلمم .ديمح نب دمحم ،ناملس

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ج4 .خيراتلا ربع نامع .دومح نب ملاس ،يبايسلا

 م1 986: طقسم

 ثارتلا ةرازو .ةيديلقتلا نامع ةيرحب خيرات نم .حلاص نسح باهش
+ 

 ةيبرعلا ةحالملا ةلسلس ،يدنهلا طيحملا 2 ةحالملاو دجام نب دمحآ .

 سأرب يريمألا ناويدلا ذ قئاثولاو تاساردلا زكرم ٥8 مقر ةيكلفلا

 .ت .ب :ةميخلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو .يواذنيكلا ناويد .نيسح نب ىسوم لاوش نبا

 .م1985 :طقسم ء ةفاقثلاو

 ه1045 _ _ه800 :ىلهب ج ةيركفلا ةايحلا .دشار نب سيمخ 0يودعلا

 .'خيراتلاربع ىلهب" ةودن نمض رشن ثحب ؛(اجذومن ةيجرفملا ةرسألا)
 .م2006 :طقسم ،يبدألا ىدتنملا ‘2ط

 .قيقحت .نامع خ ترج رابخأو صصق .رماع نب دمحم قيرع نبا

 :طقسم ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو \1ط ‘يمشاهلا دمحم نب ديعس .د

7... 

 راد چج5 .رصاعملاو ثيدحلا ييرعلا جيلخلا خيرات .ايركز لامج ،مساق
 م2001 :ةرهاقلا ركفلا

 ريتسجام ةلاسر .نامع خ ةيناثلا ناهبن ينب ةلود .فيس نب دلاخ « يرماعلا

 ةعماج ،خيراتلا مسق ، ةيعامتجالا مولعلاو بادآلا ةيلك ٬ةروشنمريغ
 .م2009 :طقسم ‘سيوباق ناطلسلا

 م2000:بيسلا ، 1ط .م1999 ۔ 96 :تارضاحملا نم جذامن .يبدألا ىدتنملا
 .نييرجهلا رشاعلاو عساتلا نينرقلا خ نامع غ بطلا مالعأ نم .

 2009 :طقسم ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو
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 نيدلا زع قيقحت .يناهبنلا ناطلسلا ناويد .ناميلس نب ناميلس ثيناهبنلا 4
 .م1984 ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،يخوتتلا

 نامع خيرات 2 تاساردو ثوحب .ديعس نب دمحم نب ديعس 0‘يمشاهلا -5

 .م2001 :طقسم .لوآلا دلجملا رصاعملاو ثيدحلا

 داحتا .يرصملا خرؤملا ةلجم .ةيبرعلا ةحالملا ةروطسأ :دجام نبا .__ -6

 .م2000 سرام :ةرهاقلا ، ددعلا برعلا يخرؤم

 .م1979 :طقسم .يرحبلا اهخيراتو نامع .ةفاقثلاو مالعألا ةرازو -7
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 ةبراعيلا ةلود
(م1749/ه1162-م1624/ه1034ر





 سداسلا بابلا

 بر اعبلا كلو .
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 ينامعلا خيراتلا يق تاسارد

 ةبراعيلا ةلود

 ؛م1749/ه1162-م1624/ه1034ر

 نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن ىلإ ةبراعيلا بسن دوعي

 ةنهابنلا بسن عم يقتلي ثيح ‘ثوغ نب دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع
 دزألا نب نزام نب ةبلعث ىلإ مهبسن لصيو دسألا نب كيتعلا نم نوردحني نيذلا

 هللا دبع نب دمحيلا مهنم لئابقلا نم ددع نارهز نب رصن ىلإ بستنيو .ثوغ نب
 نب نامثع نب بلاغ نب منغ ىلإ نوبستني نيذلا لواعملاو رصن نب نامثع نب

 ؛رصن وخأ نارهز نب ةربع ىلإ نوبستني نيذلا نييربعلا ةليبقو ‘نارهز نب رصن

 طبرت ةقالع نم تسيلو .هتوخأو رصن نم تعرفت يتلا لئابقلا نم مهريغو

 نوطب نم نطب ةبراعيلا نأ نوخرؤملا ضعب ركذ ثيح ءةنمهابنلاب ةبراعيلا
 نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب برعي ىلإ نوبستني مهنأو هنهابنلا

 نب نزام نيبو دزألا نب رصن بسن نيب اوطلخ ثيح ءيشب سيل يأرلا اذهو
 نب كلام نب دمحم وهو ةينامعلا مالعألا دحأ ىلإ اقباس انرشأ دقو .دزألا

 ماع هوب ةكرعم ة يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا لتق يذلا يدمحيلا ناذيش

 قاتسرلا مكح يذلا لجرلا كلذ نم ةبراعيلا نأ دكؤنو ‘م1183/ه9

 : مشاه نبا بيبطلا ركذ دقو ةبراعيلا ةلود ترهظ ىتح هتلالس تمكحو
 .")۔1528/_ه934 ماع هتيمال

 158 :ص ،2ج نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا "]
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 ياعلاخنير اتلا ت اسارد

 كلملا ثيح ،م1183/ه579 ماع ذنم قاتسرلا مكح ةبراعيلا ثراوت اذهلو

 نب ىسوم نب يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا ةلود ىلع ىضق يذلا كلام نب دمحم

 دجلا كلام نب دمحم نإف اذهلو .وطلا ةيرقب هوب ةكرعم خ ميهاربإ نب داجن

 رصان مامإلا ريتخاو 4 “"هحبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان مامإلل رشع عبارلا

 دمحم نب برعلا يبآ نب كلام نب ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام هدج ةافو دعب

 دمحم نب برعلب نب دمحم نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب برعلب نب

 رخآ 2 قاتسرلا ة يبرعيلا كلام نب دمحم نب كلام نب برعي نب كلام نب
 ماع تناك ةعيبلا نأ يملاسلا ركذو ،}م1624ربمفون/_ه1034 مرحم
 ةرتق ةرتفلا هذه نآلل يأرلا اذه ديؤت رداصم دجوت ال نكلو 0م1614/ه4

 دي خ ةينامعلا ندملا تقرفتو ،م1617/ه1026 ماع تهتنا يتلاو ناهبن ينب ةلود

 ماع تام رصان مامإلا نأ اضيأ ركذي يملاسلا خيشلا نأ امك .اهماكح
 تام مامإلا نأ ةقيقحلاو تمكح نم ةنس نيرشعو تس دعب يأ م1640/ه50

 دهاوش نم ناكو 1649 ليربإ 23/_ه1059 رخآلا عيبر 10 ةعمجلا موي خ

 ربوتكأ 30 /_ه1058 لاوش13 خ تناك ةيقافتا نييلاغتربلا عم عقو هنأ كلذ

 .دهاوشلا نم اهريغو عم. 8

 قاتسرلا " ةودن نمض رشن ثحب .قاتسرلا ةنيدمل ثيدحلا خيراتلا .دمحم نب ديعس يمشاهلا "
 47 ۔43:ص ،م2002:يبدألا ىدتنملا ،"خيراتلاربع

 ؛108 :ص ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات ،يوكزاألا غ
 .209 :ص رابخأو صصق ،قيرع نبا
 .232 :ص ثقباسلا ردصملا ،قيرع نبا ؛109 :ص ٬قباسلا ردصملا ،يوكنزألا
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 املا خيراتلا يق تاسارد

 ةبراعيلا ةلود مايق بابسأ :الوأ

 :(م1616 /ه1026 )ةيناثلا ناهبن ينب ةلودرايهنا(1

 وأ ةطلسلا ىلع راد يومد عارصل اخيرات ةيناثلا ناهبن ينب ةلود خيرات ربتعي
 لئابقلا ءامعز نييو مهنيب وأ 7 مهسفنأ ناهبن ينب كولم نبب ةمئاق تافلاحتل

 ك كاذنآ ةلثمتملا ةيجراخلا ىوقلا نيبو مهنيب وأ ،ةيناث ةهج نم ىرخألا ةينامعلا

 ةهج نم ينامعلا لحاسلا خ اهلحم اولح نيذلا نييلاغتربلا مث ءزمره ةكلمم
 .ةثلاث

 نب ناطلس ناطلسلا دي ىلع م1556 / ه 964 ماع 2 ةرتفلا هذه تأدبو

 كلذو ؛ ةنهابنلا كلم ءايحإ نم نكمت يذلا ،يناهبنلا ناميلس نب نسحم

 اهنم ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب مامإلا درطو ىوزن ةنيدم ىلع هئاليتساب

 / ه973) ناطلس نب رفظم هدلو نامع مكح ىلوت نسحم نب ناطلس دعبو

 ناك يذلا نسحم نب حالق همع هدعب نم مكحو ء(م1576 / ه976 - م5

 ناهبن ينب ءارمأ بقاعت مث ةرتفلا كلت ذ نامع اومكح نيذلا كولملا مهأ نم

 ناطلس نب رفظم نب ناطلس ناطلسلا رود ىلإ اقباس انرشأ دقو .مكحلا ىلع
 يتلاو هدهع ةيلهألا بورحلا تماق نبح ‘هكلمب تفصع يتلا ثادحألاو

 ةفيلح ىلوألا تناكو .رينلا ينبو نعم ينب يتليبق نيب فالخ رثأ ىلع تبشن
 نب فيسو ديعس يبآ نب فلخ ةسائرب ةءانه ونبو رينلا ونب نيح ة ،ناطلسلل
 ريمآ عم اوفلاحت دقف ؛هل ءادعأ اوناك هءانه ىنب نم ديعس يبآ نب دمحم

 يلبق فلاحت كانه راص كلذلو 4 “"اكريمعلا ناطلس نب ريمح نب ريمع لئامس

 خيرات ،يوكنزألا :رظنا "عساو نسح قلخ اذ" هنأب يريمعلا ريمح نب ريمع كلملا فصو :
 189 :ص ثرابخأو صصق "قيرع نبا ؛84 :ص سبتقملا نامع
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 ناعلاخير اتلا يق ت اسارد

 قاتسرلاريمآ ىلإ ةفاضإلاب ءالؤه مض .رفظم نب ناميلس يناهبنلا كلملا دض

 دمس ريمآ يربجلا نطق نب يلع نسحلا يبأو يبرعيلا برعلا يبأ نب كلام
 اهعاجرتساو مهدالب ىلإ ةدوعلا ىلع مضاهجلا ءافلحلا ءالؤه ناعأ دقو ‘نأشلا ١

 ىفوت نآ ىلإ هدشأ ىلع نيقيرفلا نيب عارصلا ناكو رفظم نب ناميلس دي نم

 نسحم نب حالق نب رارع همع نبا هدعب نم مكحلا ىلوتف رفظم نب ناميلس
 .نسحم نب حالق نب ناهبن هوخأ هفلخ يذلا

 كلذل ناهبن ينب كلم ةمصاع يه ةرتفلا كلت ءالهب ةنيدم تناكو

 ؛ ةنيدملا هذه ىلع الوأ يلوتسي نأ هيلع اكلم ريصي يكل ميعز لك صرح
 نبريمع ريمألا ماق كلذلو .ةينامعلا لئابقلا نيب هتناكمو هزكرم نمضيل

 ونب هعم فلاحت نآ دعب الهب ةنيدم ىلع ىلوتساو يريمعلا ناطلس نبريمح

 ةعقاولا ةقطنملا نم هيسفانم اوجرخاو حنم لهأو ىوزن لهأ هيلإ مضناو ،ةءانه

 يناهبنلا ناميلس نب ناميلس نب ظفاح نب ريمح نب ناطلس مهو ؛هذوفن تحت

 دمحم نب انهم نب دمحم اهميعز دنع راحص خ اورقتسا ثيح هعم نمو

 .ةرتفلا هذه خ نوبرقملا لئامس كلم راصنأ مه ةءانه ونب ناكف ،يفيدہهلا

 اوراشأ راحص ةنيدمب هعم نمو ظفاح نب ريمح نب ناطلس رارقتسا دعبو
 ريمع كلملل ةعباتلا بيسلا وزغي نأب يفيدهلا دمحم نب انهم نب دمحم اهيلاو ىلإ

 اهيلاو لتقو اهوزغ خ حجنو ،هتمومعو هتوخإ اهب ناكو ،لئامس كلم ريمح نب
 اريبك اشيج زهجف هترئاث كلذل تراثف ،ريمع كلملا خأ يريمعلا ريمح نب يلع

 نم حجنف ‘طقسم ة كاذنآ نيزكرمتملا نييلافتربلاب ناعتساو هعابتأ نم
 نب يلع مهنم ةنهابنلا نم اضعبو يفيدهلا انهم نب دمحم لتقو راحص لوخد
 عيبر 21 ة كلذ ناكو ‘يناهبنلا ظفاح نب دمحم نب ريمح نب ناطلسو ،لهذ
 ملس نأ دعب لئامس ىلإ ريمح نبريمع عجرو 8م1616 ويام 8/ه1025 رخآلا

 .“"١امهنيب قافتالا بسح نييلافتربلل ةنيدملا

 202 :ص ،قباسلا ردصملا ،قيرع نبا ؛91 - 90:ص ،سبتقملا نامع خيرات ،يوكزألا ما
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 ةقطنم ىلإ نييلاغتربلا ديب راحص طوقس نم روهش ةثالث دعب عارصلا لقتنا
 ءانبأ ناهبنو موزخم :يناهبنلا حالف كلملا ءانبأ اهيلع رطيسي ناك يتلا ةرهاظلا

 لقنيب ه1028 بجر 2 نسحم نب حالف نب موزخم توم دعبف نسحم نب حالق

 ناهبن هيخأ ةرطيس تحت تاينقمو لقني ناتنيدملا تراص ء اهيلع امكاح ناكو
 كلملاب اودجتتسا كلذل ةجيتنو ؛ مهيلع هطلستو هروجل تاينقم لهآ ههرك يذلا

 ديعس يبآ نب دمحم نب فيس هيق هبحص اريبك اشيج داق يذلا ريمح نبريمع

 ملع امدنعو ،لقني ةنيدم ىلإ اوفحز مث ‘تاينقم ةنيدم ىلع اولوتساف يئانهلا

 12 2 كلذ ناكو ةسيايرلا هلاوخأ ىلإ ةنيدملا نع لحر هيلإ مهمودقب ناهبن
 نوؤش ىلوتيريمح نبريمع كلملا لعجو 0م1617 سرام 20/ ه1026 رفص

 اهلهأ نم تذخأ يتلا تاكلتمملاو لاومألا ةداعإو ،لقني ةنيدم 2 مكحلا

 اوناك ام مهنع حازأو ‘تاينقم ةنيدم ىلإ داع اهدعب ،امايأ اهيف ماقأو 0مهيلإ

 نصحلا رومأ يئانهلا ديعس يبأ نب رمع ىلوو ‘هملظو ناهبن طلست نم هنوناعي

 ."الهب ةنيدم ىلإ دمحم نب فيس هتبحصبو داع مث ةنيدملاو
 اهنصح ادع ةسيايرلا هلاوخأ نم ةدعاسمب لقني ةنيدم ناهبن عجرتسا دقو

 ناك نيذلا - روبجلاب اوناعتساف مهورصاحق يلع ينب ةليبق دي 2 ناك يذلا
 هراصنأو ناهبن ىلع ةميزهلا تناكو مهورصنتف - لامشلا ةيدابب مهرقم

 مكح ىهتنا كلذبو ،م1617 ليربإ 22 / ه1026رخآلا عيبر 15 ے كلذ ناكو

 تطقس لقني نم هدرطو هتميزهبو ناهبن ينب كولم رخآ ناهبن ناكو ثناهبن ينب
 نم ةلاح ةيناثلا ناهبن ينب ةلود طوقس ىلع بترتو .“ةيناثلا ناهبن ينب ةلود
 امك ؛ينمألاو يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا بارطضالاو ىضوفلا

 ندملا 2 ةلقتسم تارامإ ةرتفلا كلت 2 ةدئاسلا عاضوألا كلتل ةجيتن ترهظ

 :ةينامعلا

 225:ص نيبملا حتفلا ،قيزر نبا )

 93 :ص 0 قباسلا ردصملا يوكنزألا 2
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 يناعلاحخير اتلا يق تت اسارد

.10 

.11 

.2 

 اهلوح امو ءالهبب يت انهل ا ديعس يب أ نب دمحم نب فيس خيشل ا ةرامإ .

 همع نبي اهتامم لعي هفلخو يريمعل ١ ن اطلس نب ريمح نب ريمع كلملا ةر امإ

 لئامس 2 يريمعلا ناطلس نب نانس نب عنام خيشلا .

 دمس ه يربجلا يلالهلا لاله نب يلع نب نطق نب يلع خيشلا ةرام
 .نأشلا

 .ءاربإ 2 يربجلا ربج نبريفج نب دمحم خيشلا ةرامإ

 .لخن 2 يبرعيلا كلام نب ناطلس نب برعلا يبأ نب ناطلس خيشلا ةرامإ

 يبفلا) ةرهاظلا 2 يربجلا يلالهلا نطق نب رصان نب رصان خيشلا ةرامإ

 .(لقنيو تاينقمو

 .كنض ة يلالهلا يلع نب نطق نب نطق خيشلا ةرامإ
 .قاتسرلا ة يبرعيلا ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام ناطلسلا ةرامإ

 هدلاو فلخ يذلاو ىول ي يلالهلا ريفج نب دمحم نب فيس خيشلاةراما
 هدلاو ىلع نوينامثعلا كارتألا ضبق نأ دعب م1623/ه1033 ماع

 .هولتقو

 اهخويش ديب ةيقرشلاو ةيلخادلا نامع ندم ةيقب
 نييلاغتربلا ةرطيس تحت ةيلحاسلا ندملا

 ةوقب موعدمو يزمرهلا كلمل يمجعلا نيدلا رصان خيشلا اهمكحي رافلجو

 ةيلاغترب

 :م1622 ماع رياربف يف زمره نم مهدرطو نييلاغتربلا ةميزه( 2

 سداسلا نرقلا رخاوأ 2 رايهنالاو فعضلاب ةيلاغتربلا ةيروطاربمإلا تآدب

 تناك اهعيمجو ؛ةيقرشلا ةراجتلا حرسم ىلع ةديدج ىوق ترهظ نيح 2 رشع
 ىوقلا مهأ نمو ،قرشلا تاورث ىلع ءاليتسالاو نييلافتربلا ثاريمب عمطت

 ادنلوهو ايناطيرب هيلع ةرطيسلا تلواحو جيلخلا ي ترهظ يتلا ةيرامعتسالا

 .نوينامثعلا كارتألاو سرفلاو ،اسنرفو
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 ناملا خنير اتلا يق تاسارد

 تلغتسا امك اهتحلصم ىوقلا هذه عيمج برض ايناطيرب تعاطتسا دقو
 دعبو ،نييلافتربلا تبذعف ادنلوه عم تفلاحت دقف ، دودحلا ىصقأ ىلإ عازنلا

 تداع اسنرف روهظ دنعو عطتست مل اهنكل ادنلوه برضل تدرفنا كلذ

 ك تحجنتف ةيسنرفلا ةراجتلا برضل ادنلوه عم اهحلاصم تدحوق ايناطيرب

 نم ايناطيرب تهتنا كلذبو ،ةيدنلوهلا حلاصملا ىلع تضقو تعجر مث ،كلذ

 ةك كلذ لكو ةيملاع برح وأ ةيلهأ برحب ناك ءاوس اهل ةئوانملا رصانعلا عيمج
 سيل " :نييناطيربلا نييرامعتسالا ةاهد دحأ لوقي كلذ و ء اهتحلصم ليبس

 يتلا يهو ةيناطيرب ةحلصم كانه نكلو ايناطيربل ءادعأ وأ ءاقدصأ كانه

 ةيكلم ةءارب ىلع م1600 / 12 / 31 موي خ ثيبازيلإ ةكلملا تعقو

 .ةيقرشلا ةيناطيربلا دنهلا ةكرش يه ةيموكح ةفص اهل ةكرش ليكشتب

 ةفاضإلاب ، دنهلاو ارتلجنإ نيب عئاضبلا لدابتو ةراجتلا ةيسيئرلا اهتمهم نوكت

 يذلا لمعلا اذه نكلو نكامألا نم اهريغو دنهلا 2 ةيراجت زكارم حتف ىلإ
 دنهلا ةكرشل حبصأ ذإ ؛ايركسعو ايسايس حبصأ نأ ثبلي مل ايراجت أدتبا

 ك ةيسايسلاو ةيراجتلا اهحلاصم نع عفادي يبرح لوطسأ دعب اميق ةيقرشلا

 عازتنا ىلع يوفصلا سابع ناريإ هاش ةدعاسم خ هرثأ هل ناكذخ جيلخلاو دنهلا

 .كانه مهدوجو ءاهنإو نييلاغتربلا دي نم زمره

 دقو ‘(م1628 :ت) يوفصلا سابع هاشلا م1587 ةنس ه سراف مكح ىلوت
 فورظلا كلت نم دافتساف قرشلا ذ نييلاغتربلا ةوق روهدت عم هدهع فداصت

 اذه سابع هجتا دقو ،جيلخلا 2 مهتاكلتمم ضعب ىلع هذوفن طسبي يكل
 ةنس نيرحبلا ىلع ءاليتسالا عاطتساو رشع عباسلا نرقلا لئاوأ ذ جيلخلا وحن
 ةينامثعلا ةلودلا نيبو هنيب عارصلا ةلحرم تهتنا م 1618 ةنس ةيو م 2

 .رال ميلقإ 2 نيلزانلا برعلا دييأت زرحي نأو بونجلل غرفتي نآ عاطتساف

 عم ةيراجتلا مهتالص نوقثوي اوأدب دق زيلجنإلا ناك ىرخآ ةهج نمو

 تازايتمالا نم ديدعلا مهحنم يذلا سراف هاش نم ابيحرت اودجو ثيح ،سراق

251 

 



 ينامعلا خيراتلا يق تاسارد

 جيلخ ىلع كساج خ مهل ةلاكو ةماقإ قح مهحنم امك ٠هدالب خ ةيراجتلا

 .زمره ذ نيزكرمتملا نييلاغتربلا بعاتمل اوضرعتي ال يكل "يقرشلا نامع
 ةراجتلا ىلع ةحالملا لبس عطق ىلع نويلافقتربلا ممص كلذ نم مغرلابو

 نم ةيناطيرب ةلفاق لوأ تجرخ امدنعو ‘ةيادبلا ذنم سراف خ ةيناطيربلا

 عوقو ىلإ كلذ ىدآق اهليبس نويلاغتربلا ضرتعا سراق ىلإ ةهجتم دنهلاب تاروس

 .)نييلاغتربلا ةميزهب ىهتنا م1620 ةنس كساج برق كابتشا

 كلذو هاشلل ةيبرح ةنوعم ةيأ ميدقت رمألا ةيادب 2 زيلجنإلا ضفر دقو

 امم .ريثكلا مهفلكيس نييلاغتربلا عم ةهباجم خ لوخدلا نأ مهكاردإل
 يه ةيقرشلا ةيناطيربلا دنهلا ةكرش نإف كلذك ،كلذ نع نيفزاع مهلعجي
 عم كابتشالاف ‘دح ىصقأ ىلإ اهتاقفن ضيفخت اهمهي ةيراجت ةكرش

 ىواشرلاو لاومألا عفد ىلإ ةكرشلا نع نيلوؤسملا رطضيس نييلاغتربلا
 زمره نأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب لمعلا اذه لثم نع توكسلل مهتموكحل

 دض مهعارص ة سرفلا ةكراشم نم زيلجنإلا عنمي مل كلذ نآ الإ
 اهيلع تلصح يتلا تازايتمالا بحسب دده دق هاشلا نأ اصوصخو ،نييلاغتربلا
 تآفاكم عيزوتب سرفلا راجتلا دعو ‘هسفن تقولا يو سسراف خ ةكرشلا

 كلذ ققحتيلو ‘تايلمعلا 2 نومهاسيس نيذلا زيلجنإلا ةراحبلا ىلع ةيخس
 تقولا ذ يناطيربلا ريفسلاو ةكرشلا لثمم سكنيم نيب تاضوافملا ترج

 .زمره ذ مهزكارم مهأ نم نييلاغتربلا جارخإل هاشلا ةموكح نيبو ،هسفن
 :ةيلاتلا سسألا ىلع قافتالا متو

 ليجلا راد 0 ]1ط. اجط .ثيدحلا يبيرعلا جيلخلا خيرات 2 تاسارد .زيزعلا دبع « ضوع )1)

 136 :ص ؛م1991:توريب

2( 

(3( 

 ٢ ص { هسفنب : 5 2 1

 ثيدحلا يبيرعلا جيلخلا خيرات .ايركز لامج .0 مساق :37 :ص 4 ج ‘ جيلخلا ليلد رميرول

 .93 2 :ص { م0 1 : ةرهاقلا ‘ يبرعلا ركفلا راد ‘ 1ج .رصاعملاو
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 .زيلجنإلاو سرفلا نيب ةفصانم بالسألا مسقت نأ -1

 ىرسألاب سرفلا صتخيو نييحيسملا ىرسألاب زيلجنإلا صتخي نأ -2
 نبملسملا

 رئاخذو ةحلسأ نم هيف ام لكب زمره خ دوجوملا نصحلا لوؤي نأ -3
 .مهب ةصاخ ةعلق ةماقإب حمسيو زيلجنإلا ىلإ داتعو

 .هاشلا ةموكحو ةكرشلا نيب يواستلاب زمره موسر ميسقت -4
 ئناوملاو زمره خ بئارضلا نم ةيناطيربلا ةراجتلا ىفعت نأ -5

 .اهنم ةبيرقلا ةيسرافلا
 .سرافل ةيرحب تادعاسم زيلجنإلا مدقي نأ -6

 ضب اهيلع لخدأ نأ دعب سسألا هذه ىلع يوفصلا سابع هاشلا قفاو

 زمرهو مشق خ نييلاغتربلا ماكحلا سرفلا ملستي نأ ىلع قفتاف ،تاليدعتلا
 علسلا ىفعت نأو ،زمره خ كريكوبلا ةعلق نابناجلا لتحي نأو "مهل ىرسأك
 .ةيزيلجنإلا علسلا نأش كلذ خ اهنأش بئارضلاو موسرلا نم البقتسم ةيسرافلا
 بانيم ةنيدمب م 1622 رياني 9 خ نيبناجلا نم سسألا كلت ىلع عيقوتلا مت دقو

 .بانيم ةيقافتالاب تفرعو

 دوهجلا تهَجؤ زمره ىلع ءاليتسالا نم نافيلحلا نكمتي يكلو

 ريرف ىور اهب ماقأ دق ناك يتلاو ،زمرهل ةهجاوملا مشق ةريزج ىلع ءاليتسالل
 ماقأو ، نويلاغتربلا اهدونج ملستساف كانه هتدايقل ارقم اهلعج ةديدج ةعلق

 ىلإ اوهجتا اهدعب كرتشملا لالتحالا مساب اهيف امهتاوق نم اضعب نافيلحلا
 نبعقادملا نييلاغتربلا ددع ةلق نم مغرلا ىلع ةفينع ةمواقم تمواق يتلا زمره

 ىهتناو ،مهيدل ةرفاوتملا تادادمإلاو ءاملا صقنو ،مهنيب ضارمألا يشفتو ؛اهنع

 :مهحاورأ ةيامحب مهل زيلجنإلا دهعت لباقم ة نييلاغتربلا مالستساب رمألا

 .دالبلا جراخ ىلإ مهلقنو

 ببسب تازهل جيلخلا 2 يلاغتربلا دوجولا هيف ضرعت يذلا هسفن تقولا كو

 نييلاغتربلا ضيوقت ىلع نولمعي نويدنلوهلا ناك يزيلجنإلا يسرافلا فلاحتلا
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 يناعلاحخير اتلا ت اسارد

 برقلاب م1602 ةنس نييلافتربلاب اومدطصا دقف ،قرشلا ىلإ ةعقاولا راحبلا ذ

 لباوتلا رزج ىلإ ةراجتلا قيرط مهسفنأل نويدنلوهلا حتف كلذبو ؛ماتناب نم
 .ويالملا قياضم نم نييلافتربلا اودرط رشع عباسلا نرقلا فصتنم و ،اقلمو
 لباوتلا ةراجتل ةقلطملا اهتاءاعدا نأشب ايمسر لافتربلا تملستسا م1641 ةنس خو
 تطعأو « .مهبساكمب اوظفتحي نأ نييدنلوهلل تحمس ءادنلوه عم ةدهاعمب

 .ةيقرشلا هايملا 2 نيتوقلل ةراجتلاو ةحالملا ةيرح

 ك هرثأ جيلخلا هايم 2 ضعبلا اهضعبب ةيبوروألا لودلا تاعارصل ناك

 مل زيلجنإلا نأ نم مغرلابف ،يلافتربلا مهودع دض نيينامعلا دوهج حاجن

 مهتاعارص نأ الإ نييلاغتربلا دض مهبورح خ نيينامعلل تادعاسم ةيأ اومدقي

 دق ٨ةيلاغتربلا ةينامعلا تاعارصلا ذ دايحلا فقوم زيلجنإلا ذاختاو مهضعبب

 ك اهذوفنو اهترطيس نم دحلاو ومنلا نييلاغتربلا تاردق فاعضإ ىلإ تدأ

 .جيلخلا هايم

 ةرطيسلا لاوز ىلإ م 1622 ماع سرفلاو زيلجنإلا ديب زمره طوقس ىدأ
 روهظل يسفنلا خانملا قلخ يلاتلابو ،جيلخلا إ مهل لقعم مهأ نع ةيلاغتربلا

 ةبراعيلا ةلود روهظ ناكف ةيلاغترب ةرطيس لك نم ئناوملا ريرحت تاكرح
 يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا اهسسؤم دي ىلع م 1624 / ه 1034 ةنس

 نم ينامعلا لحاسلا ريرحت ةقتاع ىلع ةاقلملا تابجاولا مهأ نم ناك
 .نييلاغتربلا

 :رامعتسالا درطو نامع ديحوتب نوداني ملعلا لهأ نم ةلمج دوجو ( 3
 ةعطاقم 2 كلذ لثمت دقو ناهبن لآ كولم طلست نم افقوم ءاملعلا ختا

 فقوم ذاختاو ععضولا ةسارد لجأ نم ةيرس تاعامتجا دقعو ،مهسلاجم

 ك تبلا لجأ نم حلاصلا فلسلا راثآ ةعجارمو مكحلا ةمزأ نم دالبلا صلخي

 هرابتعاو هتمرح وأ رايخلا ةلغ عيب زاوج ة رظنلا ة ثدح املثم ةيهقفلا رومألا

 ةايحلا ك ةكراشملا نع ءاملعلا فزع اذكهو ء ابرلا دمتعت يتلا تالماعملا نم
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 زاملاخيراتلايت تاسارد

 عضولا مهضقر نع اريبعتو "مهتمارك ىلع اظافح ناهبن لآ عم ةيسايسلا
 ءالؤه رواشتو ،ناهبن لآ ماكح نم هوناع ام ةجيتن ءاملعلا مهلوح فتلاف يدرتملا
 رداصملا تراشأ دقو ةازغلا درطيو نامع دحوي امامإ اوبختني نأ اوأرق ءاملعلا

 نمو ةعيبلا رضح نمم .نيسمخلا اوزواجت دشرم نب رصان اوعياب نيذلا نأ ىلإ

 :مهنم ركذنو ،هعقوم نم دييأتلاو ةعيبلاب ىفتكا نم ءاملعلا

 يناميلسلا هللا دبع نب ديعس نب ريشب خيشلا - 1
 ،هيقف ءيناميلسلا تبس يبآ نب هللا دبع نب ديعس نبريشب خيشلا وه

 ء ةبراعيلا ةلود مايأ ةالوو ،ءاهقف لاجر تيبلا اذه نم ناك دقو ،رعشلل مظانو
 .بتكلا نم ريثك ىلع يوتحت ،ةبتكم ريشب خيشلل ناكو

 يليعامسإلا يلع نب عنام نب برعلب خيشلا - 2

 دبع نب ليعامسإ نب دمحم نب يلع نب عنام نب برعلب يلاولا هيقفلا خيشلا وه .
 ةنيدم ىلع دشرم نب رص ان مامإلا يلاو ‘ يوربالا يليعامسإلا ليعامسإ ني هللا

 خيشللو ،اهنم مهدرطو 79 افغتربل الالتحا نم روص عجرتس ١ ي ذلا وهو روص

 . نايبتلا " وأ "نايبلا " همسا باتك هل اضيأ :ضئارفلا 2 باتك عنام نب برمعلب

 يشيقرلا هللا دبع نب دمحأ نب فلخ خيشلا - 3
 نسحلا نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ نب فلخ هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 رصان مامإلا رصع ة ناك ،يوكزألا يشيقرلا نامثع نب ركب نب دمحأ نب
 شاعو ؛اهعباوتو تايرق ىلعو ٬ريصلا ىلع ايلاو ناك هتالو نمو دشرم نب

 " باتك هتافلؤم نمو ،هقفلا خ دئاصق هلو ءاثر هيف هلو ،مامإلا توم دعب

 ." مالسإلا مئاعد حرش _ مالظلا حابصم

 يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلا - 4

 أشن يرجهلا رشع يداحلا نرقلا غ شاع سةبراعيلا ةلود يسسؤم نم وه
 ةعيبلا تدقعو ،اهجوز ةافو دعب همأ جوزت هنأل هتيب ة دشرم نب رصان مامإلا

 راصو ؛مالسب اهالخدو ىوزن ىلإ رصان مامإلا بحصو ،هيدي ىلع رصان مامإلل
 ك لافتربلا برحل هشيج دئاقو ‘هيضاقو ،هتلود ناكرأ دحأ سيمخ خيشلا
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 ىلع مهنيب ضوافتلا اهب ىرجو ‘حرطم ىلإ راس مث ،رشوبب الوأ لزنف طقسم
 عجر مث ،اهآر ةحلصمل تقولا كلذ خ مهقفاوف ءاهلقاعم ضعب نع مهلزانت
 ةنس ة كلذو هيعس هل ركشو كلذ هبجعأف ىرج امب مامإلا ربخأو شيجلاب
 نب ناطلس مامإلا دهع ذ الإ ايئاهن مهؤالجإ متي مل هنأ الإ إم1633/ه3
 .روشنم وهو ادلجم 24 2 ء "نيبلاطلا جهنم " باتك هتافلؤم نم .كلام نب فيس

 يدنكلا دشار نب ناميلس خيشلا - 5

 ءاملع دحأ يدنكلا هللا دبع نب دشار نب ناميلس هيقفلا ةمالعلا وه

 ك يدنكلا دمس ةيرق هنكسم ناكو ؛نامعب يرجهلا رشع يداحلا نرقلا

 .دشرم نب رصان مامإلا دهع 2 (رافلج)ريصلا ميلقإ ىلع ايلاو لمع دقو ،ىوزن

 يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا - 6
 ةلح نكسي ناكو ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا غ شاع ،هيقف ملاع

 هل تناكو ،ىوزن ىلع دشرم نب رصان مامإلل ايلاو ناكو ،ىوزنب لاعس

 ءةيدنهلا ةراقلا لحاوس ج مهدراط ثيح ؛لافتربلا عم ةفرشم عئاقوو فقاوم
 هيلإ لسرأ امك مولعلا هكاوف باتك خ ةثوثبم ةيهقفلا لئاسملا ضعب هلو

 .ةفحتلا خ يملاسلا هدروأ الوطم ادهع رصان مامإلا

 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص خيشلا 7

 ،ىوزنب ةبراعيلا ةمئأ دهع خ ءاضقلا ىلوت ، دزألا نم ،لماز دالوأ نم وه
 فوفكم ‘ييرعيلا دشرم نب رصان مامإلل ةعيبلا اودقعو هرصع ءاملعو عمتجا

 هتبوجأ هلو ،ايتفلا خ نيردصتملا نمو سهنامز ءاملع يروهشم نم وهو رصبلا
 .رثألا بتك خ ةريثك

 :يخبرلا رمع نب كرابم نب هللا دبع خيشلا - 8

 فصنلا ءاملع نم ،‘يخيرلا لاله نب رمع نب كرابم نب هللا دبع هيقفلا وه

 هلو هنامز ة نيروهشملا ءاهقفلا نم يخيرلاو رشع يداحلا نرقلا نم لوألا
 .ماكحألاو نايدألا ن ةريثك زيجارأو دئاصق
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 :يدنكلا ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا 9

 يوزنلا دمحم نب ناسغ نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه

 نييدايقلا نم وهو دشرم نب رصان مامإلل ايلاو ناكو ‘يدنكلا ينيسارخلا
 نوكي نأل هتلهأ ةقومرم ةيعامتجا ةناكم هل تناكو ثمامإلا ةلود خ نيزرابلا

 ديق ىلع م1635 /ه1045 ةنس ىلإ ناك ،تقولا كلذ ي ىوزن لهأ ىلع اسيئر

 رصان مامإلا ةلود لاجر دحأ ناكو .ةنيدملاو ةكم نيب اجاح ىقوت دقو ٨ةايحلا

 نب هللا دبع ماقو ،(يميربلا)وجلا ادصاق شيج سأر ىلع هلسرأ ‘دشرم نب

 وجلا نوصح مدهب رمأ امك يميربلا نصح ىلع يلع نب دمحم ةيلوتب دمحم

 دبع لزنف روبجلا فلتخا امدنع ،ىول ةيرق ىلإ هجوت مت .اعيمج تمدهف ‘ ةفاك

 دمحم نب فيس هكلام ناكو ؛نصحلاب ركاسع ترادو اهنم عماجلاب هللا

 اهنصحب ماقأو ،نأشلا دمس دشرم نب رصان مامإلا هالو ،يلالهلا رفيج نب

 ك عقي 0 رايخلا عيب 2 رايخألا ةنازخ " هباتك فلأ هيفو "مازخ نصح ىمسملا

 .تادلجم ةثالث

 يربعلا يداو نب هللا دبع خيشلا - 0

 ءاملع نم ،يقاتسرلا يربعلا رمع نب يداو نب هللا دبع دهازلا خيشلا وه
 ىلع دشرم نب رص اذ م امالل ايل او ن اكو ‘ يرجهہل ١ رشع ي داحلا نرقل ١

 .ءاثر هيق هلو قاتسرلا

 يولهبلا حلاص نب ديعس نب يلع خيشلا - 1
 هل ، ملاعو هيقف يولهبلا حلاص نب ديعس نب يلع دهازلا هيقفلا خيشلا وه

 .ت اب اوج

 يقاتسرلا ديعس نب هللا دبع نب يلع خيشلا - 2

 هيقف ،يقاتسرلا رهز يبأ نب ديعس نب هللا دبع نب يلع هيقفلا خيشلا وه
 .كلام نب فيس نب ناطلسو ، دشرم نب رصان :نيمامإلا ةالو نمو
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 امعلا خيراتلا يق تاسارد

 يمايرلا دشار نب فلخ نب دمحم خيشلا - 3
 نم ،هيقف ،يمايرلا ملاس نب دشار نب فلخ نب دمحم هيقفلا خيشلا وه

 ه 1061 ةنس ة نآشلا دمس ىلع يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ةالو

 .م 51 /

 يناهبنلا ناضمر نب دوعسم خيشلا - 4
 .يناهبنلا دمحم نب ديعس نب ناضمر نب دوعسم هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه

 نب رصان مامإلا ةلود لاجر ريهاشم نم ناكو ،ىوزن دمس هنكسم ناكو
 وه هنأ امك نييلاغتربلا لتاقتل طقسم ىلإ تهجوت يتلا هشويج داقو ‘دشرم

 .اهحتفل شيج سأر ىلع هلسرأ ثيح رصان مامإلل نأشلا دمس حتتفا يذلا

 يولهبلا ناليغ نب مشاه نب دوعسم خيشلا - 5
 ةاضق نم ناكو « يولهبلا ناليغ نب مشاه نب دوعسم يضاقلا خيشلا وه

 ةلود روهظ لبق كلذو . م 1600 / ه 1009 ةنس 2 ءاضقلل بصن دقو هن امز

 لوألا عيبر 2 هنامز 2 تامو > دشرم نب رص ان مامإلا مايآ كردأو ‘ ةيراعيلا

 .م1636 سطسغأ / ه 6

 :قاتسرلا ناطلس توم ( 4

 يبرعيلا ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام ناطلسلا قاتسرلا ناطلس توم دعب

 ؛هتفيلخ رايتخا خ قاتسرلا لهأو هدافحأو هؤانبأ ددرت ،م1624 / ه1034 ماع

 ةفك تحجرف ،هدعب نم مكحلا ىلوتي نم ةيقحأ لوح مهنيب اميف اوفلتخاف
 دقف ،‘"هيصقشلا ديعس نب سيمخ ملاعلا خيشلا مهسأر ىلعو ،ملعلا لهأ

 حشرو ،ةلضعملا كلتل ةحيصنلاو ةروشملا مهل مدقف هنامز خ ءاملعلا ةودق ناك
 هب هتربخل كلذو ؛يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان ريمألا هديفح بصنملا كلذل

 :بصنملا اذهل هتيلهأب ةماتلا هتفرعمو

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو هتعبط ادلجم 22 نم رثكأ خ نيبلاطلا جهنم باتك هل "
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 دقف ديعس نب سيمخ يضاقلل ابيبر دشرم نب رصان ريمآلا ناك دقو

 هفرش ىلع افرش ملعلا هدازف ،حلاصلا جهنملا ىلإ هب ذخأو ، ةحلاص هيبرت هاير

 .افصلاو ةبحملا جات ىوقتلا هتجوتو

 لهأو يأرلا باحصأ ةقرعمل كلذو ؛هيبخان لبق نم ددرت يأ لصحي ملو
 مامإلا خ مهتقثلو هتنامأو هحصن قدصو سيمخ خيشلا ةناكمب ىروشلا

 عقوملا اذه ءوبت ىلإ هتداق ةيصخش تافص نم هب زيمت ام ىلإ ةفاضإلاب رصان

 ك كلذ ناكو ‘هبيصتت ىلع يلاتلابو ،هرايتخا ىلع عامجإلاب قافتالا مت كلذبو

 ؛قاتسرلا دلب نم ىرصقب ذئموي نكسي ناكو ،م1624 / _ه1034 ماع

 .ةبراعيلا ةلالسل مامإ لوأ يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان حبصأ اذكهو

 ةعيبلا اورضح نيذلا ءاملعلا ددع نأ يملاسلل " ةقحتلا " باتك خ دروو

 ةعيبلا اورضحي مل امبرو ،نوديزي وأ املاع نيعبرأ" اوناك دشرم نب رصانل

 ف درو امنيب ةعيبلا كلت ىلع نوقابلا قفاوو مهضعب رضح امنإو "مهلك
 نوعبس" اوناك ةعيبلا اورضح نيذلا ددع نأ قيزر نبال "نيبملا حتفلا " باتك
 .“هالعألا ءاملعلا ةذباهج نم الجر

 :دشرم نب رصانل ةعيبلا اودقع نيذلا ءاملعلا سأر ىلع ناكو

 .يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلا +

 .يناهبنلا ديعس نب ناضمر نب دوعسم خيشلا +
 .يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص خيشلا +

 .يبعانلا يدادملا دادم نب دمحآ نب رمع نب دمحم خيشلا +"

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع +

 يقاتسرلا ديعس نب هللادبع نب يلع ٭
 .يدنكلا ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا &

1 
 3 :ص « 2ج > نايعألا ةفحت ، يملاسلا )

2 
 230:ص  نيملا حتفلا ء قيزر نبا )
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 2 مه ذوفن ةوق ىلعو ء املعلا ةرثك ىلع لدي امن اف ءيش ىلع لد نإ اذهف

 ءاملعلا قيرط نع ناك ةمامإلل دشرم نب رصان رايتخا نأو ءةرتفلا كلت

 نيذلا برعي لآ ةقفاومبو . اهنايعآو قاتسرلا لهأ ءاسؤر نم امعدو ،مهتققاومبو
 .قاتسرلا مكح خ اولسلست
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 ينامعلا خيراتلا يق تاسارد

 ةبراعيلا ةمنأ :ايناث
` 

 :(1649/1059.۔1624/1034 )يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان( 1

 نب كلام نب ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام نب دشرم نب رصان مامإلا وه
 دمحم نب برعي نب محازم نبريمح نب ناطلس نب برعي دمحم نب برعلا يبآ
 ناك كلام نب دمحمو .يدزالا يريمحلا يبرعيلا كلام نب دمحم نب برعي نب

 _ه549) ىسوم نب نالهك يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا هيراحو قاتسرلل اكلم
 اهنم ةديدع فورظل ةجيتن دشرم نب رصان ةمامإب ةبراعيلا ةلود تماقو .(ه9

 ةياهن برق ةيسايسلا ىضوفلا نم ريثكلاو ،ناودعلاو يغبلاو نايغطلاو ملظلا
 طغضلا لماوع تأدب يداليملا رشع عباسلا نرقلا بارتقا عمو ،ةنهابنلا دهع

 نأ 2 بابسألا ترفوت دقو .ةلودلا ماسقنال يعيبط جاتنك اهنايك خ لمعت

 يبأ نب كلام قاتسرلا ناطلس ةافو اولغتساف يسايسلا مهرود ءاملعلا بعلي

 نم دارفأ عم يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا ةسائرب اوعمتجاف يبرعيلا برعلا

 ناطلسك هدج لحم لحيل كلام نب دشرم نب رصان رايتخا اوررقف ةبراعيلا تيب
 ريمألا رمع ناكو .نامع ىلع امامإ نوكيل فدهلا اذه لدع مث ،قاتسرلا

 ففعتلاو ،عرولا نم ريبك بناج ىلع هنأب فصتي ناكو ث ةنس نيرشع رصان
 نأ هذه هتايقالخاب عاطتسا دقلو ةرطعلا ةيلاعلا قالخألاب يلحتلاو ةعانقلاو

 هنيدتو هعروو ‘هدهزب ةمألا ترثأت نأ ثدحق ريثأت اميأ ةمألا ن رثؤي

 .مالسإلا بادآب كسمتلاو نيدتلا دازو ءاملعلا رثكف ديمحلا ريخلا هكلسمبو

 نم يرسك يح خ هلزنم . ةصاخلا ةعيبلا هوعيابو .مهنيب عرولا راشتناو
 ام دعب ةبراعيلا ةلود تماق كلذبو ،اهدجسم خ ةماعلا ةعيبلا هوعياب مت قاتسرلا
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 مامإل ١ تامو .نينسلا نم تائم عصب ذنم نم قاتسرلا مكحت ةرامإ تناك

 ىرصن ىعدت ةدحاو اتنب كرتو دابعلا دجاسم دنع ةمئألا ةربقمب نفدو ىوزنب

 .“"كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا اهجوزت

 :دشرم نب رصان لامعأ مها

 .م1558/ه964 ماع ذنم اهعاطقنا دعب ةسداسلا ةمامإلا ءايحإ (أ

 مكحلاو لقالقو نتفو بورح اهلغشت ةبراعيلا مكح لبق نامع تناك

 اهطوقس دعبو ‘كيتعلا ىلإ مهبسنب نوعجري مهو ناهبن ينب دي غ ناك كاذنآ

 ںىرقو ندم نم مهيديأب ام ىلع ةالولاو خياشملا لغتسا م1617/ه1206 ماع

 حبصأو يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا ماظنلا لتخاو داسفلاو ملظلا داسف

 هومدق امو .ةيلحاس قطانمل نييلاغتربلا لالتحا كلذ ىلإ فضأ .نمآ ريغ عمتجملا

 لاثمريخو فالخلا ةوه عيسوتو سضانتلا لجأ نم ةيلحملا ىوقلل يدام معد نم

 انهم نب دمحم راحص مكاح دض لئامس كلمل نييلاغتربلا معد كلذ ىلع
 .قباس هيلإ انرشأ ام بسح يفيدلا

 ةملك عمجل مهنيب اميف اولسارتف ،ملعلاو يأرلا لهأ تكرح عاضوألا هذه

 ىلع داهجلا نلعيو نامع دحوي دحاو مامإ تحت اهديحوتو نامع لهأ

 تافو دعب اصوصخ نيرخآلا نم ىوقأ وه قاتسرلا ناطلس ناكو ،ىراصنلا
 ناطلس ىفتخا وأ تام امدنع ةبسانملا تءاج اذهلو .يريمعلا ريمح نب ريمع كلملا

 لغتساف سفلخي نميف هدافحأ ةملك فالتخاو ؛برعلا يبأ نب كلام قاتسرلا

 دشرم نب رصان حيشرتب مدقتو فقوملا اذه يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا

 ىلإ ةجاتحم نامع نأ اوررقو قاتسرلا ءامعز عم رواشتو بصنملا اذهل كلام نب

 امو 98:ص ءةمغلا فك :يوكنزألا ؛هلم ،دشرم نب رصان لداعلا مامإلا ؛رصيق نبا )1
 .3ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ؛:اهدعب امو 208 ص قباسلا ردصملا ،قيرع نبا ؛اهدعب
 .165 :ص

) 
 .92 ۔ 91:ص قباسلا ردصملا 4 يوكنزاألا 2
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 املاحنير اتلا ت اسارد

 .ةيادبلا خ ددرت يذلا دشرم نب رصان ىلع رمألا اوضرع كلذبو ،اهدحوي نم

 نامعل امامإ هبيصتت متو كلذ ىلع ققاو ديعس نب سيمخ هخيش مامأ هنكلو
 ةنحملا مهنيب تعقوو قاتسرلا لهأ ءارآ تفلتخا هنأ كلذو" :يوكنزألا لوقي

 اوبصني نا ...ءاملعلا اوراشتساف ،برعلا يبآ نب كلام ذئموي مهناطلسو قاقشلاو
 ةودقلاو كلذب الهأ نوكي نم مهركف اولمعأو مهرظن اوضمأف ...امامإ مهل

 ديسلا اوبصني نأ مهؤارآ تعمتجاف يصقشلا ديعس نب سيمخ ذئموي

 ىلإ مهباجأف ،هيف هوبغرو كلذ هنم اوبلطو هيلإ اوضمق [دشرم نب رصانللجألا
 ناطلسلا نأ كلذ نم مهفنو ،فلألا دعب نيثالثو ةعبرأ ماع خ هل اودقعف كلذ

 لخد رصان مامإلا نأ يشاطبلا ركذي اذهلو ،ةايحلا ديق ىلع ناك كلام
 نأ امبرو ،م1625 ربمفون 28/ه1035 رفص 27 ةليل يأ ةنس دعب قاتسرلا ةعلق

 رثكأ وأ ةدملا هذهل هرمع ربكل ةبوبيغلا ضرمب اباصم ناك كلام ناطلسلا

 هلاق ام فلاخي اذهو .قاتسرلا ةعلق رصان مامإلا لخد ه1035 ماع ىقوت امدنعو

 تيقب يبرعيلا برعلا يبأ نبا كلام تام املف " :لوقي ثيح ‘يملاسلا خيشلا

 نوملسملا لسارت ادشرم نب رصانل مامألا مع ءانبأ مهو هينب ءانبأ ديب قاتسرلا
 فورعملاب مهرمأي امامإ اوبصني نأ اورواشتو (ةروشملاو يآرلا لهأو ءاملعلا)
 ةمامإلا هيلع اودقعف دشرم نب رصان ىلع مهتريخ تعقوف ركنملا نع مهاهنيو

 مل برعلا يبأ نب كلام ناطلسلا نأ ثيح باوصلا هيق هيلإ انرشأ امو ."

 ىوس ًادافحأ هل نأ ملعن ملو ،هتايح ي اتامو دشرمو فيس نيدلوريغ بجني
 نكي ملو كلام نب دشرم ينبا دعاجو رصانو ‘كلام نب فيس نب ناطلس ةثالث
 .كلذ دعب ىرصن هتنبا هجوزو هل ادنس ناك لب رصانل اضراعم ناطلس

1 
 98 :ص ءهسفن )

2 
 .2 :ص . 3ج ‘ نايعألا فاحتإ ‘ يشاطبلا )(

3 
 3:ص . 1ج نايعألا ةفحت يملاسلا :
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 :ةينامعلا تايالولا ديحوت ( ب
 نم نكي ملف ينطولا لمعلا تايولوأ دشرم نب رصان مامإلا عضو دقل

 اذهل مسقم نطولا امنيب ةيلاغتربلا تاوقلا نم هدالب ريرحتب ردابي نأ لوقعملا
 لكل بتكق ءةينامعلا ندملا ديحوتو لمشلا عمجب أدبي نأ يرورضلا نم ناك
 مهبلاطيو امامإ بختنا هنأو رمألا هيلإ لآ امب مهربخي ءاسؤرلاو ءامعزلا

 هيلإ تلآ امو ،نامع لاوحأب مهركذو هتلودل عوضخلاو ،هل مهتعيابم نالعإب

 هذه نأ الإ .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهلاوحأ خ بارطضاو نهوو فعض نم
 ةلاحم ال ةعقاو برحلا نأ كردأ اذهلو ،ندملا ماكح ةبغر فداصت مل ةوعدلا

 كلم عراس اذهلو ،اهمض خ هل ةيرجت لوأ لخن تناكف ،ندملا هذه ديحوتل
 هتعيابم انلعم هلبق نم ادقو لسرأو يريمعلا ناطلس نب نانس نب عنام لئامس

 .اهعالو ةنلعم اهدفو ةحاور ينب ةليبق تلسرأو .اهيلإ مودقلاب ىوزن لهأ هدشانو

 دقف اذل ءءامدلا ةقارإ مدع ىلع اصيرح دشرم نب رصان مامإلا ناكو

 اهتمتح اذإ الإ برحلا ىلإ أجلي ناك امو 0 ةجحلاو عانقإلا لئاسو لك مدختسا
 .ةماعلا ةحلصملا اهتضرفو فورظلا

 :نأشلا دمس مض

 نب يلع ريمألا اهمكاح ناكو نأشلا دمس لهأ نم ةوعد مامإلا لبقتساو

 يناهبنلا ناضمر نب دوعسم خيشلا ةدايقب اشيج اهل مامإلا هجوف يلالهلا نطق

 .ةقشم ريغ نم اهحتتفاف

 :ءاربإ مص

 رفيج نب دمحم خيشلا مهمكاح ناكو ءءاربإ لهأ ىلإ شيجلا هجوت مث

 انيعتسم طقسم ىلإ دمحم خيشلا برهو ،اهحتتفاف يربجلاربج نبأ
 اتناك نبتللا تايرقو روص ادع ةيقرشلا رئاس هل تعضخ كلذبو ءنييلاقغتربلاب

 ادق يداو مض دعب قاتسرلا ىلإ مامإلا داع امدنعو .ةيلاغتربلا ةرطيسلا تحت

 اهءايح اولتحا مهنأو لخن ىلع يربجلا ريفج نب دمحم خيشلا موجه ربخ هغلب
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 77 اتلايق ت اسارد

 نم هتدرطو دمحم خيشلا تحازأ ةيركسع ةوق مامإلا لسرأف نصحلا ادع

 .دمحم خيشلا ىفتخا اهدعب ،لخن

 :كنضو ادف يداو مض

 نب سيمخ خيشلا ناكو ‘كنضو ادف يداو ىلإ مامإلا حرخ ىوزن نمو

 ه يداولا لوخدب هل دهم نأ دعب هيلإ لوصولا مامإلا نم بلط يكنضلا دشيور

 نكي ملو يداولا لصوف .ريبك شيجب راسف سهل ءالولا نونلعي يداولا لهأ نأو

 اونلعأو اهلهأ ىلإ لسرأف يداولا بويج ضعب 2 ناك لب ركذي لاتق كانه
 .يد اولا ىلع ايلاو سيمخ خيشل ا نيعو ءالولا

 :تاينقمو يبغلا مض

 اهيف ركذي دشيور نب سيمخ خيشلا هيلاو نم اريرقت مامإلا ىقلتو

 نصح ةمجاهمل ؛هتدايقب ةوق مامإلا زهجف ،ودبلا نم مهعابتأو لاله لآ تازواجت

 اهيف لتق يبغلا روس ىلع ةفينع ةكرعم ترجو لالهلا لآل ةعضاخلا يبغلا

 ىلع ءاليتسالا نم مامإلا نكمت راصحلا دعبو مامإلا وخأ دشرم نب دعاج

 يقب ام حتفب هتالو مامإلا فلك مث دشيور نب سيمخ ةيالو تحت هلعجف نصحلا

 يلالهلا نطق نب رصان نب رصان كلم 2 ةرهاظلا تناكو .ةرهاظلا ىرق نم

 نم اونكمت ىتح ةرهاظلاب مامإلا ةالوو هنيب بورح تماق اذهلو ،يربجلا

 ٠ءاسحألاو ةيبرغلا ىلإ رصان خيشلا برهو ،يميربلاو لقنيو تاينقم عاضخإ
 .اهنم نامع وزفي أدبو

 :ءالهب مض

 دقف ،ةقفوم ريغ تناك تالواحملا كلت نكلو ،ءالهب مض مامإلا لواح

 مث ،قيرطلا فصتنم نم عجر هنكل اشيج اهيلإ ريس دق ناك هنأ انرشأ
 ةزكرملا ةثلاثلا ةلواحملا 2 امأ سادق يداو ىلإ هقيرط ة وهو ةيناثلا هتلواحم

 يبأ نب دمحم نب فيس خيشلا مكح تحت تناكو اهيلإ راسو هتدع دعأ دقف

 ك ربج ينب نم يئانهلا ءافلح ءاجو نيرهش يلاوح اهرصاحو يئانهلا ديعس
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 مهتلمح ةميسج رئاسخ مهب تلزنأ مامإلا تاوق نكل اهنع راصحلا كفل ةلواحم

 .ميلستلا ىلإ رطضأ ىتح هعابتأو يئانهلا راصح تلصاوو باحسنالا ىلع

 ةميزهلا هذه نأ ودبيو نصحلا ىلع ايلاو مامإلا نّيعف اهنم هلاجرو وه بحسناو

 قفطو تيس دالب ىلإ ءالهب نم هباحسنا دعب يئانهلا جرخ ذإ ةيفاك نكت مل
 نب هللادبع ةدايقب اشيج مامإلا هجوف رصان مامإلا دض ةيئادعلا هتطشنأ لصاوي

 نم ابراه فيس رقف ‘تيس دالب ىلإ هب راس ‘يدنكلا يوزنلا ناسغ نب دمحم
 .وفعلا ابلاط مامإلا يئانهلا فيس خيشلا هجاو مث ،همدهب دئاقلا رمأو ‘هنصح

 :لئامس مض

 ٥ءالو نلعآ لئامس كلم يريمعلا ناطلس نب نانس نب عنام نأ انرشأ دقل

 ثيح هيلع دهاع ام ناخ هنكلو 0لئامسل امكاح مامإلا هرقأ اذهبو ،مامإلل

 فيس خيشلا لسار هنأ لب ‘ىوزن نم مامإلا مهدرط نيذلا ىوزن رقع لهأ ىوآ

 ،هلوصو دنعو ٨ةوقب مامإلا هيلإ راس اذهل ،ءالهب مكاح يئانهلا دمحم نب
 ؛هتنايخ داعأ عنام خيشلا نكل .نصحلا نم جورخلا ىلع هحلاصو ،عنام رذتعا

 عطتسي مل هنكلو اهرصاحو ىوزن ىلإ ةوق داقو يئانهلا فيس بتاكف

 ىلإ نانس برهف لئامس ىلإ مامإلا هعبات مث مزهنا مث عنصحلا ىلإ لوصولا
 .ىول خيش ريفج نب دمحم نب فيس خيشلا ىلإ أجل مث \طقسم ىلإ مث ءاجنف

 :ىول مض

 ىول ىلإ يدنكلا ناسغ نب دمحم نب هللا دبع ةدايقب ةوق مامإلا هجو مث
 اهرصاحو اهمجاهق }م1632 رياني 13/ه1041 ةيناثلا يدامج 20 غ كلذ ناكو

 بلط ىلإ رطضا امم اهنع نبعقادملا ةرثكو ةيوقلا اهتانيصحت ثيح اليوط

 بقرتتو مامإلا تاوق ىلإ علطتت تناك يتلا راحص نم ةبيرقلا لئابقلا نم نوعلا
 خيشلا حجنو راحصب اولزن نيذلا نييلاغتربلا ةهجاومب ليجعتلا فدهب اهراصتنا

 خيشلاو اهنم هتوخإو ريقج نب دمحم نب فيس اهيلاو درطو اهمض نم يدنكلا
 .يريمعلا نانس نب عنام
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 ياملاخيراتلا يت تاسارد

 زكري أدبو .ةرهاظلاو ةيقرشلاو ةيلخادلا قطانملا مامإلا مض دهجلا اذهبو

 نييلاغتربلا ىلع مث .راحص ىلع تاوزغ أدبو ‘ىول مضق ء ةيلحاسلا ندملا ىلع

 .يلاتلا ثحبملا 2 هارنسو

 :يلاغتربلا رامعتسالا نم ندملا مهأ ريرحت (ج

 الغتسم نييلاغتربلا ىلع داهجلا نلعأ ىول ةنيدم مض خ مامإلا حجن نأ دعب
 هرمأو دمح نب يلع خيشلا ةدايقب اشيج مامإلا زهج اذهل ،نيينامعلا ةدحو

 ابد ةيالو اهيلإ مض مث اهيلع ءاليتسالا غ شيجلا حجنو رافلج وحن هجوتلاب

 يتلا ندملا ىلع هتاوزغو هتاشوانم مامإلا أدب مث نامع جيلخ ىلع ةعقاولا

 طقسمو ‘حرطمو 0تايرقو روصو راحص :لثم نويلاغتربلا اهيلع رطيسي
 .م1648 ربوتكأ 31 خ نييلاغتربلا عم ةيقافتا مامإلا عقو امك

 :ىوزن نصح ءانب ةداعإ (د
 ك أدب همكحل ةمصاع اهذختاو ىوزن ة رصان مامإلا رقتسا امدنع

 نوكسم ريغ ناك هنأل هفرغو هراوسأ خ امدهتم ناك ثيح اهنصح ميمرت
 كلام نب تلصلا مامإلا هديش دق نصحلا اذه ناكو ،ملسلا تقو غ اصوصخ

 ضعب هيلإ فاضاو هميمرت ة ادب اذهل يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذ يصورخلا
 .ةيذيفنتلاو ةيئاضقلا تاسسؤملا هيفف مكحلا زكرم هنوكل هيهو ،فرفلا

 .كلذ ريغو مكحلل سلجمو

 ©'٢ه1090 -ه1059) برعلا يبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا (2

 ةروشملاو يأرلا لهأو ءاملعلا دقع ىوزن ة دشرم نب رصان مامإلا ةافو دعب
 ةداق دحأ ناطلس مامإلا ناكو .يبرعيلا كلام ني فيس ني ناطلسل ةمامإلا

1 
 :رظنا ،م1679 ربمسيد 19/ه1090 ةدعقلا يذ نم 16 ءاعبرألا راهن خ ناطلس مامإلا تام 3

 ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا رادب 721 مقر طوطخملا يرازفلا ريشب خيشلا ةديصق

 .309 :ص 4 عوبطملا هناويد كلذكو ؛ةفاقثلاو
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 ناعلاخنير الاي ت اسارد

 ت امهملل ايع او ن اطلس م امإل ١ ن اكو . هينو اعم نمو نييركسمعل ١ رص اذ م امإل ١

 :هلامعأ مهأ نمو اهزاجنإ ىلع نيينامعلا تاردقلو هقتاع ىلع ةاقلملا

 :نييلاغتربلا درطو طقسم ةكرعم )ا

 عم تعقو يتلا ةيقافتالا ص ]٥0ة ٧][ عبارلا اوج مود لاغتربلا كلم ضقر

 مكاح اهنورون اد ايلوج اهعقوم بساحو 0م1648 ربوتكأ 31 ة رصان مامإلا
 كسمتلا لجأ نم دوهجلا ةقاك لذبب م1648 ربمسيد 4 2 كلملا رمأو ، طقسم

 .ةنيدملا 2 ءاقبلا نم برعلا عنمو ءءانيملا 2 ةيبرحلا نقسلا ددع ةدايزو طقسمب
 ءاغلإب ناطلس مامإلا انوغات يد وسسنارف ديدجلا طقسم مكاح رعشأ كلذبو
 مامإلا راسف .مهيلع برحلا فيس نب ناطلس نلعأ كلذ ىلع ءانبو ةيقافتالا
 ازكرم ء(ةيلاحلا يور) ةلورلا ىوط ذختاو ‘طقسم ىلإ ريبك عمج هعمو

 طقسم ةرات نوبرضي اوأدب مث ‘طقسمو حرطم يتنيدم ىلإ اهنم قلطني ،هتاوقل
 .حرطم نصح نوبرضي ةراتو

 عفادملا نومدختسي اوناك مهنأل نييلاغتربلا نم لينلا نوينامعلا عطتسي ملو

 وه يذلا قدنخلا اوؤلم دقو لسالسلاب طقسم لخادم اونصحو ،قدانبلاو
 .ةريثك ركاسع روسلا ىلع اولعجو هايملاب ريغصلا بابلا يقرش

 عضولا اذه مامإلا لغتساف 0(ؤطتنوص) ىراصنلا ديعب نويلاغتربلا لفتحأ

 ك طقسمب ةيدنهلا ةيلاجلا نم يناينابلا متورن دونهلا راجتلا دحأ هب ماق امو
 .“_ طقسم ىلإ مامإلا تاوق لوخد ديهمت

 23/ه1059 ةجحلا يذ 18 خ طقسم ىلع موجهلاب هشيج مامإلا رمأف
 نم اريبك اددع اولتقو ،اهباوبأ اوحتفو طقسم روس اوربعق ‘م1649 ربمسيد

 ،نؤملا تذفن ىتح ءعالقلا مامإلا رصاحف ءاهعالقب اومتحا نيذلا نبعقادملا

 ةعلق ةرصاحم مامإلا رمأ مث .يلالجلاو يناريملا نيتعلقلا نم اولزنو ء اوملستساف

 اتناك نيتنيفس ريغ نييلافغتربلل قبي ملو ‘اضيأ يه تملستساق حرطم

 .287 ۔- 6 :ص نمبملا حتفلا 6 قيزر نبا )1(
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 يناملا خيراتلا يت تاسارد

 هذه تلصو امدنعو ،امهرسأ نم اونكمت نيينامعلا نأ الإ طقسم نارصاحت

 يبيلق مود كلملا بئان عراس دنهلاب اوج خ ةيلاغتربلا تاطلسلا ىلإ رابخألا

 ناك هلوصو نكلو نفس عبس نم نوكم ريبك يلاقترب لوطسأ لاسرإب
 دي 2 تطقسو تواهت دق ةيلاغتربلا نوصحلا لكو عالقلا تناك دقف ءارخأتم

 .مهدونج مظعم لتق ثيح ؛ةميسج رئاسخب نويلاغتربلا بيصأو ،نيينامئلا
 ةياهنبو لشفلاب تءاب طقسم دادمإل دنهلا 2 اهب اوماق ىتلا تالواحملا لكو

 جنك خ مهتلاكو الإ ءجيلخلا ذ دوجو نييلافتربلل قبي ل م1652/ه1063 ماع

 .يلخلا نم يقرشلا لحاسلا ىلع

 ايقيرفإ قرشو يدنهلا طيحملا يف نييلاغتربلا نوينامعلا عبتت (ب

 مهيلع اونش لب نامع لحاوس نم نييلاغتربلا درطب نوينامعلا فتكي مل
 أرب يدنهلا طيحملا غ مهدض تارافلا نم ةلسلس خ تمت ايرح

 يابموب :تامجهلا كلت ىلإ دنهلا ي ةيلاغتربلا عقاوملا تضرعتو ،أارحبو
 لاوش يو م1668ربمفون/ه1079بجر خ ويدو م1661/ه1072خ

 يف ةتةةءصم نيسابو ،م1670/ه1081ةنس خ كلذكو ،م1676رياني/ ه 6

 ضاخ ثيح يدنهلا طيحملا برغ لمشتل كراعملا تدتماو م16574/ 5

 ناكس لصتا دقف .ايقيرفأ يقرش ىلع ةرطيسلل اليوط اعارص نافرطلا
 فيس نب ناطلس مامإلاب نيينامعلا عم ةيموقو ةينيد لماوع مهتطير نيذلا رابجنز
 اهققح يتلا تاراصتنالا نم مغرلابو يلاغتربلا دابعتسالا نم مهريرحت لجأ نم

 ك الإ متي مل يلاغتربلا ءالجلا نأ الإ سرابجنز هايم ة فيس نب ناطلس مامإلا
 ةريهشلا نامع ةيرحبل ساسألا رجح عضو يذلا ناطلس نب فيس مامإلا دهع

 ذإ هولك ىلإ ةسابمم نم يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا عيمج ىلع ترطيس يتلا
 رابجنزو اميب ىلع اورطيسو ،م1698/ه1110 ماع ةسابمم ىلع نوينامعلا رطيس

1 
 د ج ‘ ما 987 ةيخيراتلا ةميخلا سأر ةودن .طقسم ريرحت ةكرعم .دمحم مناغ ۔ضيمر 7
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 يبرعلا لوطسألا تمواق يتلا ةديحولا يه قيبمزوم تناكو ،هولكو ااه هتبو

 نويلاغتربلا لواح دقو ‘نيرشعلا نرقلا ىلإ نييلاغتربلا يديأب تيقبو يناملا
 رابجنز ىلع دحوم موجهب اوماقو ءةعئاضلا ةيرحبلا مهزكارم ةداعتسا

 .ةركنم ةميزهب اوبيصأ مهنكلو 0م1729/ه1142 ماع دحاو نآ 2 طقسمو

 طيحملاو ،جيلخلا ىلع اهتدايس ةداعتسا إ لاغتربلا لامآ تراهنا كلذبو

 ايقيرفإ يقرش لحاوسو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم نامع ذوفن دتماو ،يدنہلا

 .قرشلا خ دنسلا يداو لحاوس ىلإ برغلا

 م1672/ه1083 نييلاغتربلا عم ةنده ةيقافتا لمع (ج
 نكلو 0‘ه1083 ماع نييلاغتربلا عم ةنده ةيقافتا ناطلس مامإلا دقع

 ةحارتسا اذخأ نيقيرقلا نأكو تضقن ام ناعرسو ،رمتست مل ةيقافتالا هذه

 .ىدملا ةليوط برحل دادعإلا نم انكمتي يكلو 0لاجسلا امهبرح نع ةتقؤم

 :ينامعلا لوطسألا ةوق (د

 (يسيئرلا يراجتلا عيزوتلا زكرم)ب عتمتت طقسم تحبصأ ةرتفلا هذه ةيو
 يدنهلا طيحملا 2 ةيسيئرلا ئناوملا نم ةدحاو تحبصأف ،جيلخلا ةقطنمل

 اذه دتما ةيبرغلا هدودح خو .ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلاو ناريإو جيلخلا لحاوسو

 .جنكلا اتلد سمال قرشلا و ، ةيزكرملا ةيقيرفإلا تاريحبلا ىلإ ذوفنلا

 تاب لكشب ةيلاغتربلا ةنميهلا ىلع ءاضقلا دعب نامع ةوق ترهظ اذكهو

 ءادعألا نفس نع ثحبت يتلا يه ةينامعلا نفسلا تحبصأ دقف ،عيمجلا هاشخي

 ىلإ ةيزيلجنإلاو ةيدنلوهلا نفسلا ترطضاو ،يدنهلا طيحملاو جيلخلا هايم

 سابع ردنب خ يناطيربلا ميقملا ربع دقو ،نامُع برع نم فوخت اهتاعافد زيزعت

 مهنأ نوتبثيس مهنإ" :م1694/ه1106 ةنس هلوقب نامع ةوق يمانت نم هفواخم نع

 ."ابوروأ نييرئازجلاك دنهلا 2 ىربك ةثراك
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 زاملا خيراتلا يت تاسارد

 :نييدنلوهلاب هتقالع (ه

 هيدو تالسارم كلانهو ةديج ةقالع نييدنلوهلاب مامإلا ةقالع تناك
 1 )امهني

 :ةريهشلا ىوزن ةعلق ةيرامعملا تآشنملا ءانب (و

 كلذو دنهلا ضرأ ي لوألا فيس ننب ناطلس مامإلا هققح يذلا راصتنالا

 ةمينغ نم ىوزن ةعلق ءانبب ماق ،م1656/_ه1079 ماع ويد ةكرعم خ هراصتناب

 .ةنس ةرشع يتنثا اهئانب ا ثبل دقو ةكرعملا هذه

 ءارمحلا ةنيدم سسأو زوملا ةكرب جلف ثدحأ ناطلس مامإلا نأ امك

 دقو .}م1668/_ه1076 ماع نميلاو رازن يتيرق نيب يكزإ خ ًاقوس أشنأ امك

 ةريسلا نسحب دالبلا ترهدزاو ةيعرلا تحارتساو هدهع ة نامع ترمتعا

 ابجتحم نكي ملو هتيعرل اعضاوتم ناكو رامثألا تحلصو راعسألا تصخرو

 الو سرح نود نم هعمتجم نوؤشو هتيعر دقفتي ةعلقلا نم جرخي ناكو مهنع

 مدقيو 6ريغصلاو ريبكلا ىلع ملسيو مهثٹدحيو سانلا عم سلجي ناكو ركسع

 .ايداصتقاو ايعامتجاو اينيد ةمألا حالص ًابلاط تالماعملا خ حصنلا مهل

 :نميلاب ناطلس مامإلا ةقالع (ز

 هتادعم اهب عضو ،نامع ىلإ اهداعأو رافظ ىلإ لصو امدنع مامإلا نآ ودبي

 ىلإ ةيركسملا هتوق لقن مامإلا نكلو ؛هلبق نم ايلاو اهيلع نيعو ةيركسعلا
 امك رافظ ىلع ترطيسو لاحلا ةينميلا ةمامإلا تلغتساف ،ايقيرفإ قرش

 ةمئألا عم مامإلا لدابتقف 0 اهكالتما اهل قحي مئانغ .ةيركسعلا تادعملا تربتعا

 سطسغأ /_ه1080 لوألا عيبر نم ارابتعا نأشلا اذه ة لئاسرلا ةيديزلا

(1) 
 ٠. 179 :ص 0 جيلخلا برع تولس

2 
 79 :ص .3ج ،نايعألا فاحتإ يشاطبلا أ
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 _ ينامعلا نير اتلا يق تاسارد

 نم مهتادعم ةداعتسا 2 اوحجني مل هانباو ناطلس مامإلا نأ ودبي نكلو « ما 669

 . )-رميلا

 :فيس نب ناطلس مامإلا ةافو
 ةدعقلا و ذ 16 ء اعبرآل ١ ةليل ىوزن 2 فيس نب ناطلس م امال اتام

 عيابو ‘ دترم نب رص اذ مامإلا ربق بناجب نفدو ‘ .1 679 ربمسيد 20/ه100

 هيف تام يذلا مويلا امامإ ناطلس نب برعلب هنبا ةروشملاو يأرلا لهأو ءاملعلا
 .ناطلس مامإلا

 (ه1104 - ه1090) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب (3

 لثمتو ،ىوزن بناجب هل ةمصاع نيربج ذختاو ،هدلاو ةافو دعب امامإ بختنا
 هنصح ة تام هنأ همكح ةياهن تناكو ؛داهجلاوريمعتلا خ هدلاو ةريس

 نابعش 22 دحألا ةليل كلذو هل ناطلس نب فيس هيخأ راصح دعب نيربجب
 ءاملعلا نأ ودبيو ،اماع رشع ةعبرأ همكح ماد ثيح ،م1693ليربا 28/ه4

 اهب ماق الامعأ ةّمث نأ دجن ملو كلذل ًارشابم ًاببس فرعن الو برعلب اوعلخ

 مامإ ةعيب هتعيب تناك اذإ الإ هيلع ناركن نود نم هلزع قحتسي برمعلب مامإلا
 هيخأ ةروث نأ حجرن نكلو ببس نود نم وأ ببسب هلزع ءاملعلل زوجيف عافد

 اببس تناك نييلاغتربلا عم ةنده هعيقوتو داهجلا نع هيخارتل ناطلس نب فيس
 .هلزع خ

 ظاقيإ ،يشاطبلا ؛66 _ 62 :ص ،2ج ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا : ةلدابتملا لئاسرلا رظنا ""
 ىولحلا قبط خيرات ىمسملا نميلا خيرات .يلع نب هلإلا دبع ،ريزولا ؛49 ۔42 :ص ثنانسولا

 ثوحبلاو تاساردلا زكرم 01ط مزاج ميحرلا دبع دمحم :حت .ىولسلاو نملا فئاحصو

 255 :ص ثم1985:ءاعنص ينميلا
 ثارتلا ةرازو ،يجافخ معنملا دبع دمحم قيقحت .يلوعملا ناويد .هللادبع نب دمحم ،يلوعملا ث

 .106 - 105 :ص ثم1992 :طقسم .ةفاقثلاو
 162 :ص ،3ج ،نايعألا فاحتإ چيشاطبلا ؛112 :ص ،قباسلا ردصملا سيوكزألا
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 ينايعلا خيراتلا يت تاسارد

 :ايقيرفأ قرشو برعلا رحب يف نييلاغتربلا عم هعارص )أ

 لئاسرلا ةمامإلا هيلوت نم ةزيجو ةرتف دعب ناطلس نب برعلب مامإلا ىقلت
 هيدصت خ هتدعاسم اهيف نوبلطي يقرشلا يقيرغإلا لحاسلا ءانبآ نم تابلطلاو

 ةسابمم 2 ةافطلا ءالؤه رمدي نأ مامإلا مسقا دقو ٤ نييلاغتربلا نيدتعملل

 ريبك ددع اهيلعو ءةييرح ةنيفس 28 نم انوكم اريبك ًايرحب الوطسأ زهجو

 ةلمحلا تنكمت دقو ةسابمم ىلإ ةهجوتم ةوقلا هذه ترحبأ دقو ،لاجرلا نم
 ترصاحو قيبمزوم ىلإ تلصو ىتح اهمامأ ةيلاغتربلا لقاعملا حاستكا نم
 دادعإ مت هسفن ماعلا كو ؛ اهتيماح ىلع بلغتلا نم نكمتت مل اهنكلو اهتعلق
 ةيلاغتربلا تاوقلا برضل امهادحأ تهجوتو ةينامعلا ئناوملا نم اتقلطنا نيتلمح

 لاسرإ اضيأ مت ةيلاتلا ةنسلا و زمره ىلإ تهجوت ىرخألا ةلمحلاو مشق خ
 يلافتربلا مكحلل ةعضاخ ءانثألا هذه ة تناكو ىدنهلا 2 ويد ىلإ ىرخأ ةلمح

 ةيكينكت لئاسوب ةينامعلا تاوقلا لبق نم يلاغتربلا لقعملا اذه مجوه دقو

 اهلالخ نومجاهملا عمج مايأ ةدع نيفرطلا نيب ةكرعملا ترمتسا دقو ةديدج

 .مئانغلا نم اريثك

 اوزهجف ناطلس نب بردعلب مايأ ،طقسم اومجاهي نأ نويلاغتربلا لواح دقو
 امم ىوقأ كانه تاماكحتسالا اودجو اولصو امدنع مهنكلو امخض الوطسأ

 نم اونكمتي مل مهنكلو بادس 2 مهتاوق ضعب لازنإ ىلإ اورطضاف نوروصتي
 .مهتبيخ لايذأ مهءارو نورجي اوبحسناو ءيش يأ لمع

 هلبق نم اهعقو ،نييلاغتربلا عم ةيقافتا برعلب مامإلا دقع م1689 ماع

 حمس ذإ ،يلاغتربلا بناجلا نم سيوميس ولاسنوجو ،ناميلس نب هللادبع هليكو
 نم ًأبتار ةلاكولا سيئر حنمو طقسم خ مهل ةلاكو حاتتفاب نييلاغتربلل مامإلا
 اودؤي نأو ‘كلذ خ اوبغر نإ بصخ خ نصح ءانبب مهل حمس امك مامإلا لبق
 ةينامعلا نفسلل حمسي لباقملا و ‘طقسم خ ةيعيبطلا ةيكرمجلا موسرلا
 ايداصتقا نامع ءانب خ غرفتلا لجأل كلذو .".دنهلا ةيلاغتربلا ئناوملا ةرايزب

 ةاقثلا عمجملا ،1ط ،يروخ ةدئاع ةمجرت .1784 - م1602 جيلخلا برع .ج .ب ‘تولس 1
 .216 :ص ء.3 :يبظوبأ
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 هيخأ نيبو هنيب عارصلا مايق خ اببس تناك ةندهلا هذه نأ ودبيو ،ايملعو
 .اصنلممس

 حنم قوس ءانب (ب
 لجأل كلذو .‘أه1685/_ه1096 ماع حنمب اماع اقوس برعلب مامإلا ماقأ

 جراخ نم ةدروتسملاو ةيلحملا علسلا هب ترثك دقف نيكلهتسملاو راجتلا ةمدخ

 .اهلخادو نامع

 م 1678 / ه 1089 ماع ( نيربج) نيربي نصح ءانب (ج

 ؛هتقو 2 نامزلا بيجاعآ نم ءءالهب ةيالوب (نيربج) نيربي نصح ربتعي

 كو ةدع جراخم هل نأ امك .ةريثك فرغ هيفو قباوط ةعبرأ نم نوكتي ثيح

 عم ةيرعش تايبأو ةينآرق تايآ اهيلع بتك شوقن هناردج ىلعو ، دجسم ىلعألا
 ةقهاش ناطيح هلو ،جلف هلخادب يرجي لاع رصقك هديش دقو ءءانبلا خيرات

 ليلدب الإ هالعأ غلبي نأ ردقي مل هلهأريغ نم لخاد هلخد ول هنأ اهبيجاعأ نمو

 ةمامإلا ىلوتي نأ لبق هسفنل ناطلس نب برعلب مامإلا هانب دقو ،هلهآ نم

 قفني ناكو نيسردملاو بالطلا هيلإ بلج ،ةيملع ةسردم هب ماقأو ،نيتنسب

 .مهيلع

 :ىوزنو قاتسرلاو نيربج يف ةيملع سرادم ءاشنإ (ج
 دهع 2 امنإو بسحق هتمامإ ةرتق خ ال انأش اهرطخأو لامعألا مهأ نم

 ك عمج ثيح نيربج رصق خ ةسردمل هتماقإ وهو لمعلا اذه هلك ةبراعيلا
 ءاملعلا نم اددع اهيلإ دقوأو دالبلا ءاحنأ فلتخم نمو ملعلا ةبلط ةسردملا هذه

 مولعلا فلتخم ةو هصاصتخا خ لك سيردتلاب مايقلا مهيلإ لكو لضافألا
 لك مهل يه دقو مويلا كلذ خ ةعئاشلا ىرخألا مولعلاو ةيبرعلاو ةيعرشلا

 نامع 2 ةيملعلا ةايحلا .مل اس نب ىسوم { يدشااربلا ؛38 - 7 :ص « يلوعملا ناويد ،يلوعملا )1)

 .45 _- 44 :ص « ةبراعيلا دهع 2
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 دقف .ةالصلل اصاخ اناكم مهل لعجو ب مهتشيعم اهيلإ نوجاتحي يتل ١ مز اوللا

 نم اجاوفأ جرخت تراصو يلاحلا انرصع خ ةعماجلا ةباثمب ةسردملا هذه تناك
 .صاصتخالا لهآو ءابدألاو ءاملعلا

 :تافلؤمو ءاملع روهظ (د

 نم اوجرخت نيذلا ءاملعلا نم ديدعلا ناطلس نب برمعلب مامإلا دهع 2 رهظ
 ىلإ ةفاضإلاب داهتجا لهأ مهلك املاع نيسمخ مهددع غلب ثيح نيربج ةسردم

 رونب مهكرادم تعستاو ملعلا رونب مهحئارق ترانتسا نيذلا ءارعشلاو ءابدألا

 ةدلوملا ةمعطألاو ناهذألل ةيوقملا تاروطعلا مهل راتخي مامإلا ناك دقف مهفلا

 يرضافلا نانس نب فلخ خيشلا :مه هدهع خ اوزرب نيذلا ءاملعلا نمو ظفحلل

 اويرت نيذلا ةلمج نمو ؛ريثك امهريغو ناديبع نب دمحم نب هللادبع خيشلاو
 ."هيسبحلا سيمخ نب دشار رعاشلا خيشلا همركب

 :هيلع ءاضقلاو برعلب ىلع ناطلس نب فيس ةروث (ه

 ريثك اهببسب بيصأ نتف فيس هيخأو ناطلس نب برمعلب مامإلا نيب تعقو

 مهيف ملعلاو دهزلاو عرولا لهأو مهخياشم نمو مهتاهقق نمو نامع لهأ نم
 ةعيقوتو داهجلا نع بردعلب مامإلا سعاقت ببسلا نأ حضتيو ،ةريثك تابوقعب

 ناطلس نب فيسب اوعفدف نيدهاجملا ةظيفح تراثأ نييلاغتربلا عم ةندهلا ةيقافتا
 نامع لامش تايالو خ برعلب مامإلا ةلوج ءانثأو .مامإلا هيخأ ىلع مايقلل

 لوخد نم هعنمو هلزعب فيس هيخأو ءاملعلا يأر ىضتقا هتيعر نوؤش دقفتيل

 ؛نيربجب هرصق ىلإ أجلي نأ ررقف ،اهلوخد نم عنم ىوزن ىلإ هتدوع دنعو ،ىوزن

 ديعس ،يمشاہلا ؛ةفلتخم تاحفص 03ج 0قباسلا عجرملا ؛يشاطيبلا باتك ة ءاملعلا رظنا )1(

 ىدتنملاب اقثلا مسوم خي ىقلا ثحب .ةيراعيلا دهع إ نامع خ ةيفاقثلا ةكرحلا دمحم نب
 _ 1996 :بيسلاب يبدألا ىدتنملاب تيقلأ يتلا تارضاحملا نم جذامن نمض رشنت .ييدألا

 .71 ۔27:ص ٥م2000 :طقسم 01 ط .19
2 

 217 ۔216 :ص ،م1993 :يبظوبأ ،1ط ،يروخ ةدئاع ةمجرت .جيلخلا برع .ج.ب ،تولس ‘
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 ؛نيربج ىلإ برعلب مامإلا جورخ نيلغتسم ‘فيس هيخأ عم ءاملعلا عمتجا اذهبو
 برعلب ةعيب نأ داقتعالا ىلإ انرشأ دقو ،افيس هاخأ اوبصنو ،هلزع اوررقف

 عم فيس مامإلا اهلدابت يتلا لئاسرلا ىتحو هلزع زوجيو عافد مامإ ةعيب تناك
 .افيس هاخأ نوعيابيو هنولزعي ءاملعلا لعج يذلا ببسلا حضوت مل برعلب هيخأ
 ىوزن لوخدب هل حمسي ملو ةيلامشلا هتلوج نم برعلب مامإلا داع امدنعف اذهلو

 نوصح ةقاك ذخاو ‘هيخآ ىلع فيس جرخ كلذبو ،نيربج ىلإ باهذلا ررق

 برحلا امهنيب تعقوف هرصاحو ‘هيلإ راسف ،نيربج نصح الإ قبي ملو نامع
 ليربا 283/ه1104 نابعش 22 دحألا ةليل هرصق خ ارصاحم برعلب تام ىتح

 اوجرخف فيس مهنمأف نصحلا نم اوجرخيل نامألا هباحصأ بلطف ."3
 تومبو .نصحلا لخادب هنقد مث هاخأ لسغو ‘رصقلا لخد مث سنصحلا نم

 برعلب مكح دتماو ،‘ثه1694/_ه1104 ماع ةيناث ةعيب فيس عيوب برعلب مامإلا
 .ةنس ةرشع عبرأ

 (ه1123 - ه1104) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا (4

 ىلوت ،"ضرألا ديقب" فورعملا يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا وه
 ينامث مكحو 0م1692/ه1104 ماع برعلب هيخأ ةافو دعب نامع خ ةمامإلا

 دعب هتيعر نبب ةريسلا نسحأو لامعألاو تازجنملاب ةلظاح تناك ةنس ةرشع

 مامإلا تامو .هيخأ ىلع هجورخ ىوس ءيش هيلع بعي ملو مكحلا هيلوت
 عقاولا نرقلا قوف نفدو 0م171اربوتكأ 16/ه1123 ناضمر 3 خ قاتسرلاب

 ةبق ناطلس مامإلا هنبا هيلع ىنبو ،ةفسكلا نيع يقرشو 0قاتسرلا ةعلق ييرغ
 نم يناثلا دقعلا ذخ نامع اولخد امدنع اهورمد نييباهولا نأ ليقو 0‘ةمكحم
 ةبقلا هذه تممر ىلاحلا تقولا غ نكلو ء داليملل رشع عساتلا نرقلا

 . .قاتسرلا ملاعم نم املعم تحبصأو

 163:ص ‘ 3ج ءقباسلا عجرملا ،يشاطبلا )1(

 258 ۔ 257 :ص غنييملا حتفلا قيزر نبا
 259 :ص قباسلا ردصملا ء قيزر نبا .11 :ص ةمغلا فشك . يوكزاألا (3)
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 يناملا خيراتلا يق تاسارد

 :ةيرحب ةوق ءاشنإ )أ

 ةدوجوملا ةيرحبلا ةوقلا ديدجت ىلع مكحلا هيلوت دعب فيس مامإلا لمع

 هجاتحت امب اهدادمإو .ةوقلا هذه غ رمتسملا عسوتلا ىلعو اهريوطتو كاذنآ

 روطتلا ثيح نم ةيملاعلا ةيرحبلا تاوقلا بكاوتل ستاربخو لاجرو داتع نم

 نوكتلو ةدعلاو ددعلا ثيح نمو ؛ةيلاعفقلاو ريثأتلا ثيح نمو ةدوجلاو
 .ةيجراخلا تايدحتلا لك ةهجاومل دادعتسالا ةبهأ ىلع ةزهاج

 دادعتسالا اذه ىلع لمعلا خ همكحل ىلوألا تاونسلا سمخ ىضمأ دقو

 هيف لمعلاو فقوملا ذاختا ىلع هدعاس اممو ،كلذل ةمزاللا ةطيحلا ذاختا و

 راردتسا نم كلذ ققار امو ةريفو لاومأ نم ذئموي ةلودلا ىدل ناك ام ةعرسب
 .امخض أدئاع ةلودلا ىلع ردت تحبصأ ىتح اهتنايصو اهرامثتساو لاومألا هذه

 .اريبك ايرحب اشيج مظنف رصعلا ناطلس نب فيس مامإلا ىراج دقل

 اامجح اهمخضأ سأر بعك :دهعلا اذه خ ليطاسألا ريهاشم تناكو

 ىوزنو ءاولاو ءىرصانلاو ، اعفدم نينامثب احلسم كلملا ناكو كلفلاو

 .ةمخف باقلأو ىرخأ ءامسأ اهل اهضعبو ،قاتسرلاو ‘لئامسو ،الهبو ،حنمو

 2 اهددع لصوف عفادملاب بكارملا هذه تدوزو ابكرم 8 لوطسألا ددع غلبو

 .١اعقدم 80 اهادحا

 اهارتشا اهضعبو ،لافتربلا نم نيينامعلا ةمينغ ناك اهضعب جراوبلا هذهف
 .هتقادص لجأل جيلخلا خ ةيبوروألا رامعتسالا لود ضعب اهتدهأ اهضعبو مامإلا

 دادعتسالاو ةوقلا نم غلبملا اذه ةيرحبلا غولبلو 0 ةنيفس 100 نفسلا ددع زواجتو

 تاوقلا هذه نم مسق ذخأ ثيحب دحاو نآ 2 نيتهبج 2 لمعت نأ نم تنكمت

 عبتتل ايقيرفأ قرش ىلإ رخآ مسق هجتا امنيب دنهلاو جيلخلا نيب اميف لمعي
 انه مهتقحالمو نييلاغتربلا

1 
 .108 ۔ 7 :ص « 2ج ‘ نايعألا ةفحت . يملاسلا ؛295:ص قباسلا ردصملا ء قيزر نبا )
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 :ةيرب ةوق ءاشنإ (ب
 نامع زكارم لم ثيح ،نامع خ ايرب اشيج فيس مامإلا اشنا دقو

 .ةيربلا تاوقلا مهأ نم ربتعت ذئموي تناك ليخلا نأل ارظنو ،مهنم الاجر

 لئاسولاو تادعملا لك اهل ءييهيو ‘ناكم لك نم لويخلا بلجتسي ناكو

 نود طقق اهنم روكذلا دادعت غلب لئاه ددع اهنم هيدل عمجت ىتح ءاهل ةمزاللا

 .سراق فلأ نبعستو ةتس ثانإلا

 ةدعلاو ددعلا ة اريبك اغلبم غلب فيس مامإلا نمز خ يربلا شيجلا نإ

 عالقلاو روقثلا كسمب يربلا شيجلا اذه ماق دقو ‘بهأتلاو ةقايللا يو

 .اهيف زكرمتلا وأ .اهتيامح لاحلا بلطتي يتلا نكامألا لكو نوصحلاو

 ءانبلاو ريمعتلا يف تآشنملا (ج

 حلصأ وأ ،نامعب جالقألا نم اددع أشنأ ثيح نامعب متهي فيس مامإلا أدب

 جلفك فالآ لب سانلا نم تائم اهيف شيعي ةبيط ىرق تحبصأف ؛اهنم اضعب

 .يلاحلا عقاولا وه امك نصحلا شوح خ هلخدأف ،قاتسرلاب يذلا ىفئاصلا
 مزحلا جلف اهنمواهجالفا مظعأ نم ةرهاظلا ةقطنمب يليزبلا جلف اهنمو
 ةافسم جلف اهنمو ،وانس يبونج يبيضملا ةيالوب نامزرب جلف اهنمو .قاتسرلاب
 رثوكلا جلفو سبوہهلا جلف اهنمو .قاتسرلا يداو ةافسم جلفو ‘نتحسلا يداو

 ءلالطأ هنم يقابلاو اولاو لماكلا ةيالوب مامإلا قوس جلفب نآلا فورعملا

 .جلق رشع ةعبس نامعب فيس مامإلا اهارجأ يتلا جالفالا ةلمج نإ لاقيو

 افلأ نيثالث ةنطابلا نم ءاكرب غ سرغ فيس مامإلا نأ رداصملا تركذو
 ىرقلا نع كيهان 0 دنهلا زوج ةرجش فالآ ةتسو يلسيملا ةلخن ةرجش نم

 تنسحتو ‘تاداريإلا ترثك ثيحب ةسوملم جئاتن ىلإ ىدأ امم .ىرخألا

 سانلا ةماع ىدل اروسيم قزرلا راصو ،ءاخرلاوريخلا معو ،تادئاعلا

 .95 :ص قباسلا ردصملا ء قيزر نبا :1 13:ص ءقباسلا ردصملا ‘ يوكنزألا )1ر
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 تابلطتم نع ادئاز اريبك اضتئاق اهتنازخ 2 كلمت ةلودلا تحبص او .مهف اعضو

 .ييرحلا دوهجملا ىلع قفتت يتلاو ،ةلودلا قفارم اهجاتحت يتلا ةماعلا تاقفنلا

 .مامإلا اذه دهع خ قزرلا ةرثكو ءءاخرلا عويش ىلع رداصملا لك عمجئو

 نبلا ةرجشك تاتابنلا ضعب بلجتسي نأ لواح دق فيس مامإلا نأ امك

 .‘‘هرحتلا بابذ بلج امك ءنارقعزلاو سرولاو ،(ةوهقلا)

 جربب افرع قاتسرلا نصح ىلإ نيجرب ةفاضإب ماق هنإف ريمعتلا لاجم و
2 : 

 .نيطايشلا جربو حيرلا

 نييلاغتربلا عم هعارص (د

 ك الإ فقي مل ىتح ؛ةيدنهلاو ةيبرعلا راحبلا 2 ينامعلا شيجلا رحبأ دقو

 دض هداهج مامإلا أدب دقو .نوخرؤملا ركذ امك ايقيرفإ قرش لحاوس

 هتوق نم مسق بهذخض.دحاو نآ ج ةبراضلا هتاوق تعزوت ثيحب نييلافتربلا

 ىلإ راس مث نوماد خ لوزنلا نم نكمتو دنهلا بوص اقرش اهجتم ةيرحبلا

 نم ريثك عم ريسأ 1500رسأ نع اهكراعم ترفسأ يتلاو تيمس لاس ةنيدم

 ىلوتساو يبرعلا جيلخلا خ جنوك ءانيم ىلإ هجوت مسقو ، اهزرحأ يتلا مئانغلا
 هجوت يلاتلا ماعلا يو ،نوربمج ءانيم ددهي لوطسألا اذه ذخاو مئانغلا ىلع

 رارضألا قاحلإ نم نكمتو دنهلا ي رولاجنامو رولساب ندم ىلإ رخآ لوطسا
 نيب فلاحت مامإلا ىلإ لصو دقو .مئانغلا نم ريثك ىلع ءاليتسالاو نييلافتربلاب
 ةيوق ةيرضب مهلجاعف رمألا اذهل مامإلا ظقيتو طقسم وزغل لاغتربلاو سرفلا

 اماه ايراجت ازكرم تناكو رولاجنام ةنيدم ةمجاهمل ةيرض هيجوتب كلذو
 مامإلا ماق ،م1696ةنس يو .الماك اريمدت زكرملا اذه ريمدت متف نييلافتربلل

 ك نويلاغتربلا زكرمتي ثيح ءايقيرقإ قرش ىلإ ةلمح ربكأ لاسرإب فيس

1 
 ‘ يملاسلا ؛295 :ص قباسلا ردصملا ب قيزر نيا ؛ 1 13:ص ‘ قباسلا ردصملا . يوكنزألا' (

 108 _ 7 :ص 2ج ‘ قباسلا ردصملا

 .قاتسرلا خيرات نم تاحقص .نافلخ نب انهم يصورخلا 2
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 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 نييلاغتربلا عالتقا ةهجاوملا هذه نم ضرغلا ناكو .ةيلحاسلا عقاوملا نم ديدعلا
 مجاهي نآ مامإلا عاطتساو .يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا نم مهدوجو ىلع ءاضقلاو

 مث 6م1696 ماع خ اهررحو ،عوسي ةعلق نويلاغتربلا اهيمسي يتلاو اسابمم ةعلق

 .“)رابجنزو اتابو ةولكو ابمب داعتسا

 (ه1131 - ه1123) (يناثلا)ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا (5
 ءاملعلا عمتجا ثيح م7 11/_ه1223 ةنس 2 هدلاو ةافو دعب مكحلا ىلوت

 هدلاول اقلخ ،‘فيس نب ناطلس باختنا اوررقو ، قاتسرلا نصح 2 ي أرل ا له أو

 ك فيس مامإل اهدلاو ىفتقا دقلو 4 ثردحُي مل ام هيبأ ةعاط نم هتعاط نأل

 :هلامعأ مهأ نمو داصتقالا ةيمنتو داهجلاو ةرامعلا

 :مزحلا نصح ءانب (أ
 ةعلق ناطلس مامإلا دّيش مث ،ىوزن نصح ممر رصان مامإلا نأ انيأر دقل

 رصقب فرعو نيربج ءارحص خ ايلاع ارصق ماقأف برمعلب مامإلا حرخو ،ىوزن
 همكحل ارقم اهذختاو قاتسرلا ىلإ ضرألا ديق مامإلا داع امنيب ،نيربج

 نأ ررق امنيح همسا فيس نب ناطلس مامإلا دلخو ،نيجرب اهنصح ىلإ فاضأو
 مه ناكو .هيلإ همكح رقم لقنو مزحلا ي هنصح ىنبف ،قاتسرلا نع دعتبي
 هذه ناطلس مامإلا عباتو ، داهجلا دعب تامهملا لوأ نم هاري ناكو ميلعتلا مامإلا

 بدنملا بابو يبرعلا جيلخلا لحاوس ةسارح خ ةعزوم هشويج تناكق ةمبلا

 اهئانب خ قفناو مزحلا ةعلق فيس نب ناطلس مامإلا ىنب دقو ايقيرفإ قرشو

 دقو ‘تاقوقولاو دجاسملا لاومأ نم اريثك ضرتقاو هيبأ نم لاملا نم هترو امم
 الإ هلثم برعلا نبت مل " :لاقف هراز نيح ينورابلا اشاب ناميلس خيشلا فصو
 تلخدأ ةليسو يأب هيف يتلا عفادملا كلت لاخدإ ي لقاعلا راتحيو ،ابوروأ كولم
 ."رصعلا كلذ خ دجوت ال رصعلا تالقان نأ عم

 .17 نرقلا لالخ يقيرفإلا قرشلا ريرحتو يلاغتربلا ينامعلا عارصلا .دمحم حلاص .دباعلا 6"
 يرحبلا عارصلا .دمحم مناغ ضيمر ؛138 _ 125 :ص .2ج 01978 ةميخلا سأر ةودن
 .218 205 .2ج .م1978 ةميخلا سأر ةودن ،م1720 - م1650 :ةيقرشلا راحبلا ذ ينامعلا
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 املا حيراتلا يت تاسارد

 ردق نم ناكف ةعنملاو ةزعلل هانب ي ذلا مزحل ا نصحب ناطلس م امإل ا وتو

 ىبرغلا جربلا خ هب نفدف هتامم دعب هتثجل الحمو هتافول اعضوم راص نأ هللا

 .ايندلا بئاجع نم وهو دييشتلا خ ةياغ نضحلا اذهو "ةيشعنلا

 :م1717 ماع يف نيرحبلا ةداعتسا (ب
 نيرجبلل اوكرحت جيلخلا نم لافتربلا لظ صلقت مجعلا ىأر امل

 دالب خ لاغتربلا لحم اولحي نإ نوموري مجعلا مامإلا ىآر املو ،اهولتحاف

 اشيج مامإلا مهل زهج .نيرحبلا اهنمو ةييرعلا رزجلا نم اريثك اولتحاف ،برعلا
 اودوعت نيذلا نامع نم لاجرب هدضعو ٬ دجام نب فيس نب ريمح خيشلا ةدايقب

 نيقيرفلا نيب برحلا ىحر ترادو نيرحبلا ىلع شيجلا فحزف بورحلا
 نبريمح خيشلا مهنم مامإلا ةداق رابك نم ددع ةكرعملا هذه 2 دهشتساو

 .مهريغو يمرضحلا دمحمو ‘بيرغ نب زيزع ءانبأ كرابمو دشارو فيس

 ىلع اولوتساو رصنلا اوزرحي نأ نوينامعلا نكمت رئاسخلا مغرلا ىلعو

 نب رصان خيشلا مهرخآ ناك نأ ىلإ نوينامعلا ةالولا اهيلع ىلاوتو !نيرحبلا
 جارخ نم نينيعلا نصح ينب يذلا يرفافلا رماع نب رصان نب دمحم مامإلا
 خيشلا ناكو سراف دالب كلم يراشقإلا هاش ردانل اهنع لزانتت دقو 4 نيرحبلا

 ك نامع لاغشناو ناطلس مامإلا توم دعب ييرحلا ددملا هنع عطقنا رصان

 سرفلل نيرحبلا نع لزانت كلذبو سرفلا راصح هيلع لاطو 0ةيلهأ بورح

 رشع نماثلا نرقلا تاينيثالث رخاوأ خ نامع ىلإ داعو لاملا نم غلبم لباقم
 ."ةنس نيرشع نم رثكأ ماد مكح دعب يداليملا )3)۔ .

1 
 163 :ص ،3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا 0114 :ص ،قباسلا ردصملا عيوكزألا "

 >١رادتلا ١ ۔ . ۔ . . ح (2 ١
 ثارتلا ةرازو عىسيع ميلعلا دبع قيقحت .يسبحلا ناويد .سيمخ نب دشار يسبحل
 .63 ۔ 0 :ص م12 :طقسم ةفاقثلاو

3 
 181 :ص « ديعسلا علاطلا يشاطبلا ؛ اهدعب امو 336 :ص قباسلا ردصملا ء قيزر نبا »
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 دهاج يناثلا فيس نب ناطلس مامإلا نأ ىلإ ةينامعلا رداصملا تراشأ دقو

 رزج نم مهجرخأو ىتش عضاوم خ مجعلا براحو رحبلاوربلا 2 ءادعألا

 طخ ىلع اهنأ ثيح نكامألا هذه جاتحي ناكو .زمرهو كالو مسقو نيرحبلا

 نييلاغتربلا درطو زمره حتف سابع هاشلا ناكو ؛ييرعلا جيلخلا خ لحاسلا
 .مهنم مامإلا اهملتساف ،م1622 ماع خ اهنم

 نم سماخلا ءاعبرألا موي هيفربقو مزحلا نصح خ مامإلا ةافو تناكو
 .م1719 ليربإ 25/ه1131 ةرخآلا ىدامج
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 يلاغتربلا ينامعلا عرصلا :اثلاث

 :دشرم نب رصان مامإلا دوهج ( 1

 :يلاغتربلا رامعتسالا نم ندملا مهأ ريرحت (أ
 زئاكرلا ةمدقم خ ةيداصتقالا دراوملا ةيمنتو لوطسألاب ةيانعلا تناك دقل

 يراجتلا مهلوطسأ اوروط نيذلا ةبراعيلا اهيلع دمتعا يتلا ةيساسألا

 نييلاغتربلا ديرجت ىلإ دنتست ىدملا ةديعب ةطخ رصان مامإلا عضوو .يركسعلاو
 ةدعاق ىلع ريبكلا موجهلا نش لبق ،ينامعلا لحاسلا لوط ىلع مهدعاوق نم

 فحز مث ،رافلج ريرحت ىلإ الوأ همامتها هجوف طقسم 2 ةيسيئرلا مهزاكترا

 .“"_هقطانملا ةيقب ىلع

 يتلا لماوعلا ةمدقم خ نييلاغتربلا يديأ نم تايرقو روص عازتنا ناكو

 يتلا ةدحولا حاجنل يلمع رابتخا ةباثمب تناكو ؛نيينامعلا كسامت نم تفعاض

 روصو ابدو 0 رافلج عازتنا نكي ملو .ةيراض ابورح اهلجأ نم ةبراعيلا ضاخ

 نيتوقلا ةءافكو مجح نيب احضاو نيابتلا ناك نقف ةلهس ةيلمع تايرقو

 : .نييلاغتربلا نيب تدجتسا يتلا قافولا ةسايس ىلإ ةفاضإ

 داهجلا بح خ نيينامعلا ةبغرو ؛ةيلاعلا مهتءافك ةبراعيلا رمثتسا دقو

 نم اهنوكل ةيلحاسلا ندملا مهأ نم راحص ءانيم ربتعتو .رامعتسالا درطو
 برض دقن اذل ،هتسايسو مامإلا مامتها تحت تعضو دقف س ةينامعلا مصاوعلا

 اوحارو نوصحلاو عالقلا لخاد نويلاغتربلا نصحت امنيب 0 اديدش اراصح اهيلع

1 
 .127:ص ىيلافتربلا ينامعلا عارصلا ،دباعلا !
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 ينامعلا حير اتلا ت اسارد

 تاوقلا ةهجاوم 2 ةعلق ءانب ىلإ مامإلا عفد امم ،مهعفادمب مامإلا تاوق نورطمي

 ةينامعلا لئابقلا تملع نأ درجمبو ، نودهاجملا اهيف نصحتي يكل .ةيلاغتربلا

 .اهريغو راحصل ةمخاتملا قطانملا ةفاك نم نوقفدتي اوحار راحص راصحب

 مامإلا نكمت ىتح تاونس رشع ةبارق راصحلا اذه لظو "مامإلا شيجل ةرصن
 نم ةنطابلا لحاس ررحت كلذبو 0م1643 ماع اهيلع ءاليتسالا نم رصان
 .نييلاغتربلا

 ؛تايرقو روص ةداعتسا نم نكمت نأ دعب حرطمو طقسم مامإلا رصاح مث
 ؛سافنألا طاقتلا ىلإ ةجاحلا دشأ خ تحبصأ هتاوق نأب رعش مامإلا نإف اذهلو

 ربوتكأ ةياهن ي ةيقافتا عيقوتب تهتنا تاضوافم نييلافتربلا نيبو هنيب ترجف
 .نيينامعلا حلاص خ اهدونب مظعم تءاج م 8

 :تايرق روص راحص ءابد ،رافلج :ندم مامإلا ريرحت (1

 :م1633 ماع ابدو رافلج ةداعتسا -
 اهنأل ؛‘»رافلج ةنيدم ةداعتسا بجاولا نم هنأ دشرم نب رصان مامإلا ىأر

 عمج اذل ٨ةيلاغترب ةوق مهمعدتو نويزمرهلا اهبو ،يلامشلا يبرغلا نامع باب

 يولعلا نامثع نب دمحأ نب يلع خيشلا ىلع اهتدايق ءاول دقعو ،شيجلا مامإلا
 ايلاو يمجعلا نيدلا رصان اهيلع ناكو رافلج ىلإ شيجلا راسف ،يوزنلا
 نوصحلا تقلطأو ء اهقاس ىلع برحلا تماقو شيجلا اهب طاحأف ،ة,ةزمرهل
 نيينامعلا نم ناك امف رحبلا نم هعفادمب فذقي يلاغتربلا لوطسألاو ء اهنارين
 ىلع ناكو ىاليل ةنيدملا نصح اوذخأو ٬هجاربأو نصحلا راوسأ ماحتقا الإ

 سيمخ خيشلا ةدايقب شيجلا نم قيرف هيلع فحزف لاغتربلل عقوم رحبلا لحاس

 ربمسيد خ طقسم خ نييلافتربلل ماعلا دئاقلا ريبرم يور ةافو دعب رارقلا كلذ مامإلا ذختاو
 212 :ص 6ج ء ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو :رظنا . م12

 147 :ص جيلخلا برع . تولس )2
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 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 :نكمي ام عرسأب هوفطتخاو اراهن عقوملا ىلع اومجهف يشمهدلا موزخم نب

 فوخ اديدج انصح نوينامعلا ىنبو .حالسلاو داتعلا نم هيف ام ىلع اووتحاو

 بلطو ؛نييلافتربلا دي 2 طقس كلذبو ؛هتاوقب دئاقلا لزنو ،ةتغابملاو ةمجاهملا

 نمألا رقتسا ام دعبو ،رافلج نم مهجرخآو دئاقلا مهحلاصف حلصلا نويلاغتربلا
 .“"هيلاو نوصحلا ىلع دئاقلا ىلو ةقطنملا

 ةيلع عضو ملستسا ىتح اهنصح اورصاح ثيح ابد ىلإ هجوتلا اوررق مث
 .ابد ىلع ايلاو نيعو ةيركسع ةوق

 :1643 ماع راحص ةداعتسا

 رصان مامإلا رمأ ثيح راحص لوح رظنلا راد ،ابدو رافلج ةداعتسا دعبو

 انصح اهب ينبيو راحص ىلإ مدقتي نآ يونهلا فيس نب ظفاح خيشلا ىول يلاو

 نوكملا هشيجب يلاولا جرخف ،هدنع نولزني القعمو ،مامإلا تاوقل أجلم نوكي
 مرحم 29 2 راحص ىلإ راسو ،رومعلاو مال ينبو دلاخ ينب لئابق نم هرثكأ
 ةميزع رهظأو ،ةعدبلا ةقطنم ا ركسعو 0‘}ه1633 سطسغأ 5/_ه3

 نم وهو ،رمحألا نبا نصح ىلإ لصو ىتح هشيجب فحزو ءنييلاغتربلل برحلا

 نم لاقتربلا عفادم نارين تراد الاحو راحص نصح نم برقلاب مجعلا

 ناتق عقوو ةيلاغتربلا ةوقلا ىلإ امدقتم هشيجب يلاولا لقتنا مث نصحلا
 عفدم ةقلطب يلاولا لاجر نايعأ نم دابع نب دشار حيشلا بيصأو ،ًديدش
 اهلوخد نم مامإلا نكمت ىتح تاونس رشع ةبارق راصحلا مادو ،هتلتقف
 ربمفون 16/ه1053 ناضمر 4 نينثالا موي كلذو اهنم ةيلاغتربلا ةيماحلا درطو
143... 

1 ! 
 .224 :ص ؛رابخأو صصق ،قيرع نبا ؛48 :ص ،دشرم نب رصان لداعلا مامإلا رصيق نبا "!

 104 ۔ 103:ص ،سبتقملا نامع خيرات ،يوكزألا

 .24:ص .3ج .نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ")
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 نامعلاحخير الاي ت اسارد

 :روص ةداعتسا

 نب برعلب ةدايقب ةوق لسرأ ثيح بونجلا نم أدب هنإف ،ةنطابلاوريصلا ةقطنم
 دقو 4 يقرشل ا لحاسلا ىلع ةعقاولا روص ةنيدم ريرحتل ليعامسإ نب عن ام

 يونهلا فيس نب ظفاح خيشلا ةدايقب ةيبرغلا ةهجلا نم مامإلا شيج اهرصاح

 مامإلا حلاص مت ،ىوزن ىلإ داعو هشيج ظفاح بحس مث ،نمزلا نم ةرتف

 كلام نب فيس نب ناطلس هيلع ىلوو اشيج مامإلا زهجو ‘طقسم خ لاغتربلا
 نصحلاب طاحأو روص لصوف اريبك اينامع اشيج دوقي ناطلس جرخو .يبرعيلا
 .ايلك اناعذإ هل لاغتربلا نعذأو شيجلا هضبقو ،رمألا ملسف هراصح لطي ملو

 .")ةنيدملا هذه داعتسا كلذبو

 :تايرق ةداعتسا

1 

 عرشو شيجلا اهب لزنف ‘طقسم لجأل تايرق ةيماح اووق دق نويلاغتربلا ناكو
 مدع اهيلع نوضباقلا ىأرو ، دالبلا راصحل اجلم نوكيل اهب نصح ءانب 2 الاح
 ‘طقسم ةيماح نم ددملا اوبلط ثيح رمألا اوملسف ىاهيف مهرارقتسا ناكمإ

 ناضمر نب دوعسم دئاقلا راص تحت تناك طقسم نأ ثيح ؛مهتأي ملق

 ىلع نويلاغتربلا ىقبو ،طقسمو حرطم الإ قبي مل تايرق لالتحابو يناهبنلا
 .‘نيتنيدملا نبتاه ادعام نامع عيمج ىلع مامإلا رطيسو حلصلا كاذ

 :طقسم ريرحتل مامإلا ةلواحم (2

 :م1632/ه1042 يف ىلوألا ةلواحملا

 ناضمر نب دوعسم خيشلا هيلع رمأ اشيج دشرم نب رصان مامإلا زهج

 برضو ،(يور) ةلورلا ىوطب لزنو ‘حرطم ىتأ ىتح خيشلا جرخف ثيناهبنلا
 ،هللا هرصنفق م احتلالا مهنيب مظعو كانه نويل اغتريل اءاجق . اهب هركسع

 226 :ص ثقباسلا ردصملا ،قيرع نبا ")
 .106:ص ،قباسلا ردصملا ،يوكزألا
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 نع نييلافتربلا لاغشإ ةلواحملا هذه نم مامإلا دصق ناكو .نويلاغتربلا مزهناو

 هذه تحجن دقو ،يربجلا ريفج نب دمحم نب فيس ىول يلاو مهفيلح ةدناسم
 .ىرخألا هتالواحم ة اهقبطي هارنسو ةطخلا

 :م1633 /1043 ةيناثلا ةلمحلا
 يلع هدئاق مامإلا لسرأ امنيح م1633 _ تناك ةيناثلا مامإلا ةلواحم امأ

 نب دوعسم خيشلا ةدايقب اضيأ ةلمحلا هذه تناكو .رافلج ىلإ يولعلا دمحأ نب

 نع طقسم 2 ةيلاغتربلا ةيماحلا لاغشإ اهنم فدهلا ناكو يناهبنلا ناضمر
 نييلاغتربلا عم احلص مربي نأ ذ دوعسم خيشلا حجن دقو .رافلج ةيماح ةدعاسم

 . :يلاتلا ىلع صني

 مامإلل ةيزجلا عفد "

 نيينامعلا ةلماعم نبسحت ٤

 راحص 2 مهنم ةبوهنملا ةعيشلاو رومعلا ةليبق لاومآ ةداعإ "

 :م1640 :ةثلاثلا ةلمحلا
 ىوزن نم جرخف ،هسفنب اهداقو ‘طقسم ىلع ةثلاثلا هتلمح مامإلا زهج

 رشوب ةنيدم لصو امدنعو .زيبك شيجو هتلود لاجر هتبعصب ناكو

 ديعس يبأ نب دمحم نب فيس خيشلا ةروثربخ هدرو ،كانه هتوق تلماكتو

 ىتح ،ةرصتخم اقرط كلسو ٧الاح عوجرلاب شيجلا رمأف ءالهب ىلع يئانبلا

 هسأر ىلع مامإلا ةوق الإ فيس خيشلا رعش امف ،ءالهب ىلإ اهنمو ىوزن لصو

 .اموزهم ىلوف

 م1645/ه1055 ةعبارلا ةلمحلا
 خيشلا ةدايقب اشيج دشرم نب رصان مامإلا لسرأ م1645/ه1055 ماع يفف

 دقتعنو ،اهنم نييلاغتربلا درطل حرطمو طقسم ىلإ يصقشلا ديعس نب سيمخ
 نامصخلا شوانت دقو ‘تايرقو روص ةداعتسا دعب تناك ةلمحلا هذه نأ
 ناكو سيمخ خيشلاو نييلاغتربلا نيب ةدهاعم ماربإب ةلمحلا هذه تهتنا 3 اريثك
 :اهدونب مهأ
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 اعلا خيراتلا يق تاسارد

 .م1633 ماع ةيقافتا بجومب ةيونسلا ةيزجلا عفدب نييلاغتربلا مازتلا ]

 .نيينامعلل حرطم خ ةنصحملا قطانملا نييلاغتربلا ميلست .2

 .نيينامعلا راجتلل ضرعتلا مدعو ةراجتلا ةيرح .3

 دئاقلا اهربتعا ثيح ‘نويلافتربلا اهب مزتلي مل ةيقافتالا هنه نأريغ

 .ادج ةليقت اهنروناد ايحلوج مود يلاغتربلا

 -ه 1648 ةسماخلا ةلمحلا

 اهيف تنيابت ةليوط ةينمز تارتق نييلاغتربلا دض ةبراعيلا عارص دتما

 نب رصان مامإلا ةرتف يه اهرطخأو تارتفلا بعصأ نأ الإ ةيسايسلا فقاوملا

 اردق كلذ هدبك دقو اعم ةدحولاو ريرحتلا ليبس خ لتاقي ناك ثيح دشرم
 ةديدش ةراهمب ةحاتملا تاناكمإلا لك مدختسا ثيح تقولاو دهجلا نم الئاه

 31/_ه1058 لاوش 13 ة اهيلإ اجل يتلا ةيسايسلا تاضوافملا كلذ 2 امب

 ديعس نب سيمخ خيشلا ةدايقب ةسماخ ةلمح مامألا ثعبف م1648 ربوتكأ

 هيلإ لسرأ رشوب ةنيدم ىلإ لصو املف ،نيريثك لاجرب مهيلإ ىضمف ‘يصقشللا

 لخد ىتح هعم نمب ىضمف ؛مهبلاطمل غصي ملف ،حلصلا نيبلاط نويلاغتربلا

 !! ىتح اهرصاحو 0م1648رسطسغأ 16/_ه1058 بجر 26 2 حرطم ةنيدم

 طورشلاب مهحلاصف حلصلا نوبلطي مهرابكو نييلاغتربلا هوجو هاتأف ،ربمتبس
 :")ةيتآلا

 .راصحلا ءانثأ تثدحأ يتلا روصو تايرق جاربأ ريمدت متي نأ . 1

 طقسم ة اهوثدحأ يتلا نييلافغتربلاو برعلل ةعباتلا جاربألا مده متي نأ .2

 حرطمو

 ةرح نوكتو ةدياحم ةقطنم اهرابتعاو تاوقلا نم حرطم ءالخإ متي ن أ .3

 سانجألا عيمجل

 216 ۔ 215 :ص ،4ط .هلئابقو هنادلب جيلخلا .زليام ")
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 ناملا خيراتلا يق تاسارد

 .كرامجلاو موسرلا نم نوينامعلا ىفعي .4

 اهعوضخ مدعو ةراجتلاو ةحالملا ةيبرعلاو ةينامعلا نفسلا ةيرح .5

 ك ةيلاغتربلا تاطلسلا نم حيرصت ىلع اهلوصح لباقم 2 شيتفتلل

 اهتدوع قيرط

 طقسم ةنيدم دودح جراخ تانيصحت يأ ةماقإ نييلاغتربلل زوجي ال .6

 .نامع مامإل ماظتناب ةيزجلا عفدب نويلاغتربلا دهعتي .7

 نب ناطلس همع نبا بدتناف رصان مامإلا ىلع طورشلا هنه تضرف

 نافلخ نب ديعس خيشلا عقوف ء امهريغو يشرقلا نافلخ نب ديعس خيشلاو فيس
 م !: ط هنورون اد انيلوج مود عقوو مامإلا نع ةباين ةيقافتالا

 .")ىلاقتربلا بناجلا نع

 فيس نب ناطلس مامإلا دوهج ( 2

 دعب م1649 ليربإ / ه1059يناثلا عيبر خ ةمامإلاب فيس نب ناطلس عيوب

 ثيح نييلاغتربلا دض داهجلا لصاوف ‘ييرعيلا دشرم نب رصان مامإلا ةافو

 نم ديدعلا هسفنب دوقي ناك امنيح ؛ةيبرحلا لامعألا ىلع سرمت نأ هل قبس

 .دشرم نب رصان مامإلا نم هيجوتب ةيبرحلا تايلمعلا

 ةيمهأ كردأو نييلاغتربلا ىلع ءاضقلل ةدعلا دعي مامإلا ذخأ ةيادبلا نمو

 ملف دشرم نب رصان مامإلا ةافو دعب مهيلع زاهجإلا ذ ماه لماعك تقولا

 موجهلل ةدعاق ةلورلا يوط نم اذختم هتوقب عرسأف ةليلق امايأ الإ ثكمي

 نأ كلذ ىلإ عفادلا ناكو .ةيلاع راوسأو عالقب نويلاغتربلا نصحت امنيب ‘مهيلع
 ىلع ةنيصح جاربأ ءانبب اوماقو ،م1648 ربوتكأ ةيقافتا اوضقن نييلاغتربلا

 مامإلاب ادح امم ،اهريغو حرطم راجتل اوضرعتو ‘حرطمو طقسم لابج سوؤر
 .نامع ة يلاغتربلا دوجولا يهني نأ

_ 

1 
 128 :ص ءقباسلا عجرملا ء دباعلا "
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 ىلع ةردق نييلافتربلل نكت ملق ،نيقيرفلا نيب الاجس برحلا تناك

 .حرطمو طقسم لوخد ىلع ةردق نيينامعلل نكي ملو 6نيينامعلا ةمجاهم
 تلاط اذكهو كلذل ةصرفلا تحيتأ املك صنقلا ىلع ناشيجلا دمتعاو

 نأ دعب اصوصخو هراصح نع عجارتي نأ فيس نب ناطلس داك ىتح برحلا
 يش ثدح نكلو .هتدناسم نع عجارتلا غ ركفت تأدب لئابقلا ضعب نأ عمس

 دحأ نم تامولعم ىقلت دق فيس نب ناطلس مامإلا نأ ذإ نابسحلا غ نكي مل

 ةطخ لمعي هنآ ديفت دونهلا اياعرلا نم يناينابلا متورن ىعدي (نايناب) دنهلا راجت
 ةرهاصملا غ فالخ ىلع ناك ثيح هتدعاسمو طقسم مامإلا لوخدل

 بغريو 0انوفات يد وسسنارف طقسمب يلاغتربلا ماعلا مكاحلا عم جيوزتلاو

 رودي امو طقسم لاوحأ نع تامولعملا ضعب مامإلا ىقلت كلذك .""نم صلختلا

 ناكو موجهلاب مامإلل ةراشإلا ىطعأ متورن ططخ تحجن امدنعو ،اهلخادب
 ةنسلا سأر دعوم وهو م1649 ربمسيد / ه1059 ةجحلا يذ رهش رخاوأ 2 كلذ

 ديعب نولفتحي ىراصنلا مظعم نأل ةقيقد ةبقارم كانه نكت مل ثيح ؛ةيداليملا

 ىلع ىلوتساو اهتلخدو طقسم مامإلا تاوق تمجاهف .ةنسلا ةياهنو داليملا
 اورطضا مهتن وؤم تذفن نأ دعبو ء اهعالق خ نييلاغتربلا ترصاحو ءاهلخادم

 نييلاغتربلل قبي ملو اضيأ حرطم خ ثدح ام اذهو ،ةعلقلا اوكرتو ميلستلا ىلإ

 امهرسأ نم اونكمت نيينامعلا نأ الإ طقسم نارصاحت اتناك نيتنيفس ريغ

 لاسرإب تعرسأ دنهلا خ ةيلاغتربلا تاطلسلا ىلإ رابخألا هذه تلصو امدنعو
 عالقلا لك تناك دقف ارخأتم لصو هنكلو ريبك يلافترب لوطسأ

 نويلاغتربلا بيصأو ،نبينامعلا دي 2 تطقسو تواهت دق ةيلاغتربلا نوصحلاو

 ك اهب اوماق يتلا تالواحملا لكو ،مهدونج مظعم لتق ثيح ؛ةميسج رئاسخب
 .لشفلاب تءاب طقسم دادمإل دنهلا

 نأ دعب م1650رياني/ ه 1060 مرحم ن نامع نم نويلاغتربلا جرخ اذكهو

 يناريملا امه نيميظع نينصح اهيف اوديشو ةنس 142 نم رثكأ اهولتحا

 اهدعب امو 250:ص ثقباسلا ردصملا ،قيزر نبا ")
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 هرمأو ‘طقسم ىلع ناطلس نب برعلب هنبا ناطلس مامإلا ىلوو 0يلالجلاو
 ةينامعلا لحاوسلا نيمأتل ةيوق ةيرحب ةوق نيوكتب هيلإ دهع امك ؛اهنيصحتب

 ةيرحبلا ةوقلا ىلع هزيكرت ناك مامإلا نأل ء ةلمتحملا نييلاغتربلا تامجه نم

 .ىبوروألا زارطلا قفو نفسلا ءانب ريوطت 2 أدب اذهلو

 عبتت لب .نامع نم نييلاغتربلا جارخإب فيس نب ناطلس مامإلا فتكي ملو

 يذلا تقولا 2 ذإ ايقيرفإ يقرشو ث دنهلا غ مهتاكلتمم وحن اهجراخ مهلولف

 نييلاغتربلا زكارم ةرصاحمل م1655 ماع " يابموب " ىلإ هلوطسأب هيف لصو
 1668 ماوعألا خ ويد ةريزج هبش مجاهو ،م1661 ماع اهرصاح امك ؛كانه

 جيلخلا رهط امك ؛ندملا نم اهريغو 01678 خ نيساب ءانيمو م1676و 1670و

 امم ايقيرفإ يقرش خ مهتاكلتمم 2 يلغت ثادحألا تناكو ؛مهنم يبيرعلا

 ةنيدم ناكس بناج نم ةثاغتسالا ءادنل ةباجتسالا ىلإ ناطلس مامإلا رطضا

 مهيلإ راسف 0نييلاغتربلا ملظ لمحت ىلع نيرداق ريغ اوحبصآ نيذلا ةسابمم

 لبق ناكو 01660 2 ةسابممو زاق ةنيدم نم نييلاغتربلا رحد ريبك شيجب
 رمدو م1652و 1650 يماع خ اتبو رابجنز ينامعلا لوطسألا مجاه كلذ

 .امهيق ةيلاغتربلا تانيصحتلا

1 
 سطسغ أ 1 ٠ ةيخير اتلا ةميخل ١ سأر ةودن ث احب أاطقسم ةكرعم .دمحم من اع . ضيمر )

 213 ۔ 207:ص .م7
2 

 .131 :ص ،قباسلا عجرملا ،دباعلا
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 ناعلاحنير الاي ت اسارد

 ةبراعيلا ةلود ةياهن :اعبار

 ةمامإلا يسرك ةزايح ة عماطملاو تاغالخلا ةجيتن بابسألا ترفاظت

 ط تسروثاب قلعيو ،هوزجنأ ام اودقف ىةيلهأ تاعارص 2 نوينامعلا لخدف

 عمهتوقب ظافتحالا ةبراعيلل نكمملا نم ناك دقو":هلوقب عضولا كلذ ىلع

 نيب تارحانملاو تاقالخلا نكلو ،ةدحوم مهتملك تناك ول ميف مهمكحو

 نم رخآ اببس تناك ،ىرخأ ةهج نم ءاملعلا نيبو مهنيبو ،ةهج نم ةرسألا دارفأ

 :يلي ام بابسألا كلت صخلنو ،برحلا ران لاعشإ بابسأ
 :(م1749/_ه1162 _ م1719/ه1131) نيرخأتملا ةبراعيلا ةمئأ

 نامع باصأ يتلا نتفلا بورحلا ةرتف لالخ نامع مكح ىلع بقاعت

 :ةيلاتلا ةمئألا

 )(1720/1133 _ 1718/1131) يبرعيلا دجام نب ناطلس نب انهم .]

 (1722/1135 _ 1721/1134) ناطلس نب برمعلب مامإلا نب برعي .2

 (1728/1140 _ 1724/1136) { ىرخالا رماع نب رصان نب دمحم .3

 (1732/1145 _ 1728/1140) { فيس نب يناثلا ناطلس نب فيس .4
 (1738/1151 _ 1732/1145) (1) ناطلس نب ريمح نب برعلب .5

 (1743/1156 _ 1741/1154) دعاج نب يدع نب دشرم نب ناطلس .6

 )17481161 _ 1745/1158) (2) ناطلس نب ريمح نب برمعلب .7

 " . .. . . ع : !

 ن 0 0 م 1728. آ م ل ع . <

106. .1972 : . 
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 ناملا خيراتلا يق تاسارد

 ةبراعيلا تادايق نيب لوالا يرسألا عارصلا 1

 يناثلا ناطلس نب فيس

 :امامإ هحيشرت لوح فالخلا (1

 هلخادب نفدو مزحلا نصح ة ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا تام
 فيس :امه نيدلو فلخو م1719 ليربإ /ه1131 ةرخآلا ىدامج 2 كلذو

 ٥ةنس 12 رمعلا نم غلبي يذلا افيس دالوأ ربكأ ناكو 0تانب عبرأو ‘برعلبو

 هباختنا لوح لئابقلا ءاسؤرو ةبراعيلاو ةاضقلاو ءاملعلا نم نورضاحلا فلتخاو

 سوؤر نإف (يناثلا فيس نب ناطلس) هتافو دعبو" :يوكزأآلا لوقي ،امامإ

 وهو فيس هدلو نوكي نأ اودارأ ،ةيمحلاو ةيبصعلا مهبولق ة نيذلا لئابقلا
 ةمامإلا نوكت نأ (ةخيش) فيس مامإلا تنبو ملعلا لهآ دارأو ،قهاري مل ريغص

 ءاسؤز عم ةبراعيلا ةملك تفلتخا كلذبو ، "يبرعلا دجام نب ناطلس نب انهم
 ةياهنلا خو يبنجألا لخدتلاو ةيلخادلا تاعارصلا خ اببس تناكو ‘لئابقلا

 نيرشعو أسمخو ةئام ترمع يتلاو م1749/_ه1162 ماع خ ةلودلا هذه تهتنا
 .ةنس

 نيرضاحلل يلهذلا ناميلس نب يدع يضاقلا خيشلا مدقت عضولا اذه مامأ

 ةمامإو ،ًاريغص لازي ال افيس نألو ،حيشرتلا اذه نم ةعيرشلا فقوم مهل حرشو
 نأل ةنتفلا فاخو هلوق ىلإ نوغصي ال موقلا نكلو ،ًاعرش ةلوبقم ريغ رصاقلا
 لجألو بقاوعلا ءاملعلا يشخف ،نيرخآلا ىلع حالسلا رهشأ نيرضاحلا ضعب

 مهبطاخو عيمجلا مامأ هعضوو افيس يدع خيشلا رضحا ،نيضراعملا عانتقا
 دصقي ملو ،اريغص هيلإ اورظنا مكمادق دصقي "مكمامأ فيس اذه" :الئاق

 قيرفتو مهتاكسإ دصقي امنإو 'نيرضاحلاو ةداقلا مامأ ًاهيومت كلذب
 نأ نيناظ بيحرتلاب مهتاوصأ تعفترا كلذ هنم ةماعلا تعمس نيحو ،مهعامتجا

 .114 :ص ءسبتقملا نامع خيرات سيوكزألا "! 1
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 اوقلطأو ،ةمامإب فيسل اودانف 0"مكّمامإ فيس اذه" مهل لاق يدع خيشلا

 نامعل مامإ ناطلس نب فيس نآب نامعب ربخلا رشتناو 0 اراهشإو اراهظإ عقادملا
 .يعرشلا مهيأرب نيكسمتم توكسلا ةبراعيلاو ءاملعلا رثآو ،"دلاول افلخ

 نم لئابقلا ةداق ةبراعيلا نايعأو ءاملعلا قرف داقتعالا اذه ىلع ءانبو

 “)ههنادلب ىلإ اوفرصناو .ةررقملا مهتاقفن ءاطعإ عم مهصيخرتب قاتسرلا

 يبرعيلا كرابم نب دجام نب ناطلس نب انهم مامإلا (ب
 ضعبو ءاملعلا لخدأ ، قاتسرلا نم لئابقلا جورخ نم ابيرقت عوبسأ دعب

 نصح يبرعيلا كرابم نب دجام نب ناطلس نب انهم خيشلا ةبراعيلا نايعأ
 انهم خيشلا ناكو ،ناطلس نب فيس مامإلا تنب ةخيشل اجوز ناكو قاتسرلا

 كلام نب دشرم نب دعاج نب يدع نب دشرم خيشلا نم اهقالط دعب اهب ىنب

 ماع امامإ بختنيس يذلا دشرم نب ناطلس هدلو مأ يهف ،يبرعيلا

 .م1742/ه5

 ويام/ه1131 رخآلا ىدامج رهش خ ةمامإلاب انهم خيشلا ءاملعلا عيابف

 ناكو ءائيش ءاملعلا هيلع ركني ملو ،ةنسح ةريس ةيعرلا غ راسو (م9

 ك لتق ىتح ارهش رشع دحأ يلاوح مكحو ؛هب موقي اميق ءاملعلا ريشتسي
 .م1720ليربا /ه1132 ىلوألا ىدامج

 ؛هنع نيضار ريغ ةبراعيلا ضعبو قاتسرلا لهآ نأ انهم مامإلا لتق ببسو

 ءالؤه نأو 0 انهم ةعيابم نم هولعف امب يلهذلا ناميلس نب يدع يضاقلا نعو
 نب فيس نأ نم ربخلا رشتنا نأ دعب هومهوأو كلذب بعشلا اوعدخ ءاملعلا

 مامإلا نب برعلب مامإلا نب برعي خيشلا اوضَرح اذهل .نامع مامإ وه ناطلس
 لئابقلا ضعب نم دييأتلا برعي دجوف ى انهم مامإلا ىلع ةروثلاب يبرعيلا ناطلس

 .115 :ص ،قباسلا ردصملا ،يوكزألا "

 251:ص قباسلا ردصملا قيرع نبا "
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 دوعسم نب دمحم نب دوعسم اهيلاو ملس ثيح ،هل تملستساو طقسم ىلإ راسف
 يليزبلا جلف ذئنيح انهم مامإلا ناكو ،لاتق نود نم هل نصحلا يمراصلا

 ملف ؛لئابقلا بدتناو ،قاتسرلا ىلإ اعرسم عجرف ربخلا هلصوق ‘ةرهاظلاب

 :نصحلا رصاحو قاتسرلا ىلإ برعي مدقت اهدعب ،هولذخو دحأ هل بجتسي

 نامألا هئاطعإو ،ةمامإلا نع يلختلا ىلع انهم مامإلاو برعي نيب حلصلا متو

 ؛هتمامإ تلاز كلذبو نصحلا نم لزنو قفاوف هعم نمو هلامو هسفن ىلع

 مث نجسلا خ هعم نمو هب جرف ،هيلع اوقفتا امب اوفي مل نيرصاحملا نكل
 ءهتمامإ كلذب تلازف ةعلقلا نم لزنف" يوكزألا لوقي ء‘ههعم نمو هولتق
 رونمأ امدعب نم هباحصأ نم دحاو وه “.)وبشخو ءهوديقو هوذخأف

 ه مهو ،هعم نمو وه هوحبذف مهنم ءاج نم مهيلإ ءاج مثأ قيرع نبا فاضأو
4 !! ٠ ٠ - 

 .“ةبشخو ديق

 يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا نب برعي (ج
 ليربإ/ه1132 ىلوألا ىدامج ة قاتسرلا نصح برعي خيشلا ىلتعا

 نأ نيرئاثلا نم اداقتعا «‘فيس نب ناطلس نب فيس ىلع ايصو هتفصب م
 لب ةمامإلا يعدي نكي ملو برعيل رمألا ماقتساو" :يوكزألا لوقي مامإ افيس
 ريغص فيس ذإ رمألاب هل مئاقلا وهو ناطلس نب فيس همع نبال ةمامإلا لعج
 هذه ىلع ثبلو اهلئابقو نامع نوصح هل تملسو ةيعرلا هتعاطأو ."نسلا

 .ةلماك ةنس ةياصولا

 253 ۔252 :ص ثقباسلا ردصملا ،قيرع نبا ")

 ةرجش عذج ىلع هوبلص يأ هوبشخ

 117 :ص ءقباسلا ردصملا ب يوكنزاألا ر

 253 :ص قباسلا ردصملا ،قيرع نبا
5) ,.. 
 .7 :ص قباسلا ردصملا يوكنزلا 9
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 يناعلا نير الاق ت اسارد

 لبقف ،انهم مامإلا ىلع هيفغبو هلاعفأ عيمج نع بات برعلب نب برعي نأ مث

 ناك برعي نآ اوآرو ءاملعلا نم هعم نمو يلهذلا ناميلس نب يدع خيشلا

 امب لحتسملا نأل فلتأ ام نامض همزلي مل اذهلو ،انهم ىلع هجورخ ذ الحتسم
 .“))ةبوتلا هيزجت عجرو بات اذإ نامض هيلع سيل لعف

 ىلختو ءايعرش امامإ ناميلس نب يدع خيشلا هبصن ةبوتلا هذه ىلع ءانبو
 ك امايأ ثكمن .م1722 ويام/ه1134 نابعش خ كلذو فيسل هتياصو نع
 ناكو .م1722وينوي 14/ه1134 نابعش 29 خ اهلخدف ىوزن ىلإ ءاج مث قاتسرلا

 ذختي نأ دارأو ، ةمامإلا هذهب نوضري ال قاتسرلا لهأ نأ نم نيقي ىلع مامإلا
 نب برعلب خيشلاب قاتسرلا لهأ لصتاف ثدح يذلا اذه العقو .هل ارقم ىوزن

 برعي مامإلا عم اميقم برعلب ناكو ناطلس نب فيس لاخ وهو يبرعيلا رصان
 تيس دالب دصقو 0م1722 ويلوي 21/ه1134 لاوش 6 خ اهنم جرخف ‘ىوزن

 نب رصان مامإلا مهيلع هرجح ام قلطي نأ ىلع ،ةرصنلا ىلع ةانه ينب عم قفتاو
 رصاحو ،قاتسرلا ىلإ هوبحصق .ةةكلذريغو حالسلاو ءانبلا نم ادشرم
 سانلا ضعب قرتحاو نصحلا باب قرح دعب كلذو ،ملستسا ىتح نصحلا
 نصحلا لهأ ةرصانمل ةوق مامإلا لسرأو ،كلذريغو نصحلا ةبتكم تقرتحاو

 راس مث ،يباوعلا نم تعجر اهنكل يميلسلا فلخ نب دمحم نب حلاص ةدايقب

 ىلع مامإلا ردقي ملف رصان نب برعلب اهيلع ىلوتسا دق ناكو يكزا ىلإ مامإلا
 شيج دئاق ييرعيلا كلام نب فيس نب كلام هقحلف ىوزن ىلإ داعف مهتبراحم

 اوطغض نيذلا ىوزن خياشم عنتقأ يذلا يروبنعلا بحاص هعمو ،ىوزن 2 برعلب

 مامإلا باجتساف ،نيربج خ هوكرتي نأو ىوزن كرتي نأب برعي مامإلا ىلع
 .“}لوذخم هسفن ىأر هنأل بلطلا اذهل

 254 :ص قباسلا ردصملا ،قيرع نبا ")
 رمدو ، اهمادختساو حالسلا لمحو نوصحلا ءانب نم ةانه ينب عنم دق رصان مامإلا ناك
 ردصملا رصيق نبا :رظنا تيس دالبو الهب ة جاربألاو عالقلا نم ريبك ددع مهيلع
 79 ۔ 74 :ص قباسلا

 .118 :ص ٬قباسلا ردصملا ،ىوكزألا ث
 267:ص قباسلا ردصملا ،قيزر نبا “"”
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 77 اتلايق ت اسارد

 ناطلس نب فيسل ايناث ايصو هوبصن يذلا برعيل رمألا ماقتسا كلذبو

 ناميلس يضاقلا هعمو يلهذلا ناميلس نب يدع خيشلا امآ .فيس ةمامإب اودانو

 مث امهوبلصو رصان نب برعلب ناوعأ امهذخأف قاتسرلا ىلإ اداعق نافلخ نب
 .م1722 ربمتبس /ه1134 جحلا ةليل التق

 برعلبل ةعاطلاو ءالولا نينلعم قاتسرلا ىلإ ةينامعلا لئابقلا ةداق دفوو

 هنأ ىلع رصان نب برعلبل رمألا رقتسا املق :يوكزألا لوقي فيس مامإلاو
 ءاسؤرو لئابقلا مهيلإ تدفو ناطلس نب فيس مامإلا نآ ىلعو ةلودلاب مئاقلا

 ءاسؤر ضعبل ديدهت برعلب نم عقو كلذ ءانثأو ،‘"كلذب مهنونهي نادلبلا
 تاذلاب يرفاغلا رماع نب رصان نب دمحم خيشلا ددهو ءالهب لهأو ةيرقافلا

 جتحا كلذك ؛هلتقو ناميلس نب يدع خيشلا بلص لوح هشقان امدنع امبرو

 دشرم نب رصان مامإلا مهعنم دقو مهنوصح ءانيب هانه ينبل حمس امنيح هيلع

 يرفافلا خيشلا جرخف يئانهلا فلخ يبأ نب دمحم نب فيس بورح ءانأ
 .هيلع ةروتلا انلعم نابضغ

 مهدعوو ةروث نالعإب ءالهب لهأو برعي مامإلا يرفاغلا خيشلا بتاكق

 راسف نيديؤملا نم اريبك اددع عمجف ةيبرغلاو ةرهاظلا ىلإ جرخ مث معدلاب
 برعلب شيج نكل ؛اهداعتساو اهيلإ هقبس مامإلا نأ دجوف ىوزن ىلإ مهب

 اهرصاحف قاتسرلا لصو ىتح مهعبتتو راصحلا كف 2 يرضاغلا حجنو هرصاح

 نصح لخد مث هنمأف ،نامآلا بلطو برعلب ملستسا مث اموي نيعبرأو ةسمخ ةدمل
 ك مامإلا تامف ،اضيرم هكرت دقو ىوزن ة مامإلا ىلإ ادفو لسرأو ،قاتسرلا
 21/ه1135 ةرخآلا ىدامج 13 ة يأ قاتسرلا يرفافلا هيف لزن يذلا مويلا

 ٨1723}42. سرام

1 
 .121 ۔ 120 :ص ثقباسلا ردصملا عيوكزألا "

2 
 264:ص ‘قباسلا ردصملا ،قيرع نبا أ
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 ياعلاحخير اتلا يق تاسارد

 ىرضافلا دمحم خيشلا بيصتت آلإ مهعم نمو قاتسرلا لهأ نم ناك امغ

 هنكلو 0 دعب ملحلا غلبي مل وهو ناطلس نب فيس مامإلا نأ رهشأو اثلاث ايصو
 فورعملا هانه ينب ميعز يئانهلا كرابم نب فلخ خيشلا نم ةضراعم دجو

 .“))قاتسرلا نم بشفلا ةيرق لهأ نم ريصقلاب
 طقسم ىلع ىلوتسا مت ،اهيلع ىلوتساف ءاكرب ىلإ فلخ خيشلا دمعف

 ‘بتق ونبو بعك ونب هءاج ثيح قاتسرلا خ ةوق يرضافلا خيشلل تعمجتو

 دئاك نب رطم نب ةمحر خيشلا ةدايقب لجر فالآ ةسمخ هي رافلج)ريصلا لهآو

 % هشيجو ؛افلخ اومزهو ،ءاكرب خ يئانهلل مهب راسف ،ةيلوهلا مساق نب

 مزحلاو تيس دالبو ‘يبيضملاو سفيلسلاو لقنيو ءاكرب خ اهنم ةريثك نطاوم

 اعامتجا يرفاغلا خيشلا دقع ىتح بورح خ لاحلا لظو ،ءاربإو ‘لخنو ،حنمو
 ربمتبس 24/ه1137 مرحم 5 ة ىوزن ة هل نيديؤملا لئابقلا ءاسؤرو ءاملعلل

 ؛بصنملا اذهل رخآ صخش رايتخاو ةياصولا كلت نع يرفافلا لزانت ذإ (ع4

 يرقافغلا بيصتتب ىوزن ةعلق خ رواشتلا نم نيموي دعب كلذ نع ضخمت نكلو
 3 . - -۔۔ :

 “هيديؤمو فلخ خيشلا عم اهرازوأ برحلا عضت ىتح عافد مامإ

 (1728/1140۔1724/1137 )ةينامعلا لئابقلا نيب ةيلهالا بورحلا ( 2
 ىلإ نامع تمسقناو فلخ خيشلا عم لاتقلا يرفافلا مامإلا فنأتسا

 ؛لئامسو ،زوملا ةكربو ،يبفلا خ اهنم ةريثك كراعم امهل ناكف ؛نيب

 اوقتلا ىتح تاونس عبرأ ةدمل امهنيب عارصلا لظو ،لقنيو ،لواعملا يداوو

 يرفاقلا مجاهو ،هنع ةرهاظلا لهأ نم يرفافلا باحصأ ىلختو راحصب
 نب فلخ لتق امنيب تامف نصحلا لخاد نم ةصاصر هتباصآق راحص نصح

 133 _ 32 :ص « 2ج ؛قباسلا ردصملا ءيملاسلا )1

 125 ۔ 124:ص ىقباسلا ردصملا ءيوكزألا
 281:ص قباسلا ردصملا ؛قيزر نبا (3)
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 يناعلاخنير اتلا يق تاسارد

 الو يرفافلا تومب نصحلا لهأ فرعي ال مايأ ةثالث اوقبو نصحلا لخاد كرابم

 رخآلا ربخي نم لاسرإ اوررق ىتح ‘فلخ خيشلا تومب نوفرعي نصحلا جراخ

 فلخ لتقف ،ديدش لاتق امهنيب عقو ناعمجلا ىقتلا املف :قيزر نبا لوقي ‘كلذب

 ىلع موقلا نم هعم نمب دمحم ركف ؛هباحصأ رسكناو عنصحلا نود

 هردص ة قفن ةصاصرب نصحلا نم برضق نصحلا باب مامأ نيفقاولا

 تيبل هب مهلوصو لاح خ تامف ،يمجعلا دومحم تيب ىلإ هباحصأ هلمحف
 نأ نصحلا باحصأ ملعي ملو..سانلا رئاس نع ربخلا اوقخأو هودقحلف دومحم

 ىلإ نصحلا لهأ بتكف فلخ لتقب دمحم باحصأ ملعي ملو لتق دق ادمحم

 نم ةأرما ديب باتكلا اوثعبو هيلإ نصحلا ميلستب نامألا هنم نوديري دمحم
 ربخت نصحلا ىلإ ةعيشلا ةلح لهأ نم ةأرما تضمو نصحلا نم ةبرتقملا ةلحلا

 .“"تام دق ادمحم نأ نصحلاب نم

 ةوق هيلع عضوو راحص نصح ناطلس نب فيس ملتسا رمألا حضو امدنعو

 نب رصان خيشلا هعيابف رفاغ ينب ةبحصب ىوزن ىلإ جرخف وه امأ ،هناوعأ نم
 .1728 سرام 13/ه1140 نابعش لوأ خ امامإ يدادملا دمحم نب ناميلس

 خيشلا لوقي هيبأ ةيالو نم هتيالو نأل امامإ نوكيل لهؤملا نس غلب دقو

 مامإ ناك هابأ نإف ،هيبآ ةيالو ببسب هتيالو مدقتل امامإ هومدق امنإو" :يملاسلا
 ىتح كلذ خ هل عبت هلافطأو ةبجاو ةيعرلا ىلع هتيالو تناكو ؛نيملسملا

 بورحلا تهتناو . نبملسمل ا دنع ةيالولا نم مهجرخي اثدح اوثدحيو اوفلبي

 .نيبزحلا دحأ اهلمحي سوفنلا ذ تيقب نإو ةيلهألا

1 
 286:ص » قباسلا ردصملا ء قيزر نبا )

2 
 .19 :ص قباسلا ردصملا ‘ يوكنزألا )ت

3 
 151 :ص ث2ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا .
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 ناعلاخير اتلا يق تاسارد

 ةطلسلا لوح ةبراعيلا تادايق نيب يناثلا عارصلا ( 3

 (1732/1145 - 1728/1140) فيس نب يناثلا ناطلس نب فيس ةمامإ (ا
 ٧ ةنسح ةريس راسو ،م1728/ه1140 ماع راحص ةكرعم دعب فيس عيوب

 نب دمحم ةدايقب ةوق لسرأ ثيح 0م1730 ماع رابجنزو ةسابمم داعتساو س ةيعرلا

 .م1728 ماع نويلاغتربلا اهيلع ىلوتسا نكامألا هذه تناكو ،يرمعملا ديعس

 :ثادحألا هذه ىلإ رداصملا رشت ملو ،ءاملعلا ضرت مل اثادحأ ثدحأ هنكلو

 ريشب نب ديعس خيشلا نم ه1143 نابعش رهش ه بلط نأو قبس هنأ ريغ
 ةوسأ لاملا تيب نم (ةضيرفلا) يرهشلا هبتار ديزي نأ (ه1150:ت) يحبصلا

 اذهلو ،‘كلذ ضقر يحبصلا خيشلا نكلو ،يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلاب
 ىلإ هتوعد نود نم هوعلخ كلذ رثإ مهنأ ودبيو ءءاملعلل ةافاجم مامإلا نم ترهظ
 طورش ي ةحضاو ةفلاخم كلذ نأ دقتعنو ،م1732 / ه1145 ماع كلذو ٠ةبوت

 ةيعامتجالا هتايح صخي ببسلا انه ناك اذإ الإ ،ةمامإلا ماظن دعاوقو

 كي حملي يبايسلا خيشلا ىرنو ،هومتكف هحيضوت نوخرؤملا أشي ملف ةصاخلا
 فالتخاب فلتخيف شاعملا رمأ امآ" :لوقيف كلذ ببس يحبصلا خيشلا ليمحت

 ىلع ةأرملا ةقفنو ،هرمآ كلمي ال نم ةقفن خ هوررق امك اصخرو ءالغ تاقوألا
 مكاحلا رظن ىلإ لوكوم كلذ نأو ‘مهيبأ ىلع دالوألا ةقفنو ،اهجوز

 .“}"رخآ ىلإ لاح نم لوحتت لاوحألا نإف ،تقولا ةلاح هيف يراجيف ،يعرشلا
 (ةعيبلاب) كلذب عمس املق" :لوقيف لزعلا ببسل ًافلاخم ًايأر قيزر نبا درويو

 .ء . . . . . (3) .
 نم يليزبل اب ذئموي وه ناكو ةصاخ ىوزن له أ ىلع طخس ` ريمح نب برعلب

 250 :ص .3ج ثنايعألا فاحتإ ‘يشاطبلا :غ ضقرلا باطخ رظنا )1
 2 - ٠ - - ٠.

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ء4ج .خيراتلاربع نامع .دومح نب ملاس ؛يبايسلا " ه

 91 :ص .م1986:طقسم

3 . 
 .يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا نب ريمح نب برعلب وه
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 ناعلاحنير اتلايق ت اسارد

  9علخل درر ١ له أ هيصنتق . ةره اظل ١ ام ام ةره اظل " ( 1 ) ٤ له اجت ١ ةلئ اسم قي . ني ١ :

 .ءاملعلاو م ام ال ا نيب عقو ي ذلا فالخلاو

 يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلا نب ريمح نب برعلب ةمامإ (ب
 ة يأ ةنسب فيس مامإلا لزع دعب ىوزن 2 ةمامإلاب ريمح نب برعلب عيوب

 نم فيس مامإلا جورخ دعب كلذو ؛}ه1733 ربمسيد 7/ه1146 رخآلا ىدامج 9

 يصارحلا دشار نب رمع نب ساسج خيشلا اهيلاو نأ ثيح ‘لخن ىلإ ىوزن

 ءاج ريمح نب برمعلب نأ ودبيو س ةيالولا كرت ضفرو ‘فيس مامإلا ةعاط ضخقر
 كرت مث لخن مامإلا رصاحف ،فيس مامإلا هب ملعي ملو ًاساسج ًارصانم لخن ىلا
 ايلاو يبرعيلا رصان نب فيس هلاخ لسرأو لواعملا يداوب أ ة رقتساو راصحلا

 امامإ هوعياب ثيح ىوزن ىلإ هجوتو لخن نم جرخ دقف برعلب امأ .طقسم ىلع
 امنيب ،ةرهاظلاو ةيقرشلا نادلبو لخنو لئامسو يكزإو الهبو ىوزن هتعاطأو
 نب فيسل اهدييأت ةحاور ينب يداوو ،قاتسرلاو طقسمو ةنطابلا نوصح تنلعأ

 تديأ امنيب ،يئانهلا كرابم نب فلخ باحصأ نم هيديؤم مظعم ناكو ،ناطلس

 .“)يرفافلا رصان نب دمحم راصنأ برعلب

 ةعقوم :اهنم ،ةريثك عئاقو برعلب مامإلاو فيس عولخملا مامإلا نيب ترادو

 ك رصنلا ناكو ،اهريغو ،نيربج ةعقومو تيس دلب ةعقومو ، ةحاور ينب يداو
 ناركم نم تاوقب ةناعتسالا عولخملا مامألاب اعد امم سبرعلب مامإلل عقاوملا هذه

 ىلعو .(م1747 - م1735) يراشتإلا هاش ردان دهع 2 سرفلاب ناعتسا مث ء دنسلاو

 حجنو رفاغ ونب ةطساوب ةمامإلا نع برعلب لزانت ةازغك نامع سرفلا لوخد رثأ

 ىتح مكحو ٧م1739رياني /ه1151 لاوش ة سرفلا جارخإ ذ ديدج نم فيس
 .“}ه1742 رياربف/ه1154 ماع نم ةجحلا يذ

 .287 : :ص قباسلا ردصملا ء قيزر نبا 2

 41 :ص ،ديعسلا علاطلا يشاطبلا
 .93 :ص ،4ج ،قباسلا عجرملا ،يبايسلا ؛140 - 139 :ص ،قباسلا ردصملا :يوكزألا 3

 .285-290 :ص قباسلا ردصملا ،قيرع نبا ؛143 - 141 :ص ،قباسلا ردصملا ،يوكزألا 6"
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 (1743/1156 - 1742/1154)يبرعيلا يدع نب دشرم نب ناطلس ةمامإ (ج

 ك برعلا يبآ نب كلام نب دعاج نب يدع نب دشرم نب ناطلس مامإلا عيوب
 سأر ىلعو "ةلخن عماجب م1742 رياربف 15/ه1154 ةجحلا يذ نم ةفرع ةليل
 عمتجاف" يملاسلا لوقي ،}ةيديعس وبمألا ملاس نب بيبح ملاعلا خيشلا نيعيابملا
 ينب نم لئابقلا ءاسؤرو يكزاإو ىوزنو ىلهب نم ملعلا خياشم نم هللا ءاش نم
 ةمامإلا هل اودقعف لواعملا خياشمو لئامس يداوو ةرهاظلا لهأ نم مهريغو رفاغ

 “×فلاو ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس ةفرع ىليل يأ جحلا ةليل لخن عماجب

 نم هدرط هنآ اهنم ةماه بورح خ فيس مامإلا عم لخدو ‘نامع نوصح

 ريصلا ىلإ فدغ مث ،ناكف روخ ىلإ اهنم بره مث طقسم ىلإ هعبتو قاتسرلا
 هورصنف ناطلس مامإلا ىلع مهب نيعتسي ةثلاث ةرم سرفلا ىلإ لسرأو ،رافلج

 طقسم ىلإ رخآلاو راحص ىلإ هجتا لوألا نيمسق ىلإ اومسقناو ةريثك دونجب
 ناطلس مامإلا امأ .مزحلا ىلإ داعو طقسم فيس كرتف ٠مهيديأب تطقس يتلا

 ىلإ بحسنا مث ،طقسم ذ سرفلا عم ةنحاط بورح خ لخدف دشرم نب
 دمحأ ناكو ،اهراصح كفل راحص ىلإ هسفنب اهداق ةقرف نوكو قاتسرلا
 ؛هعم فلتخا هنكلو فيس مامإلا ةمامإ ذنم اهيلع ايلاو يديعسوبلا ديعس نب
 ةثالث شاعف وه حرجو هتلود نايعأ تلتق ةيسراف ةوقب ناطلس مامإلا مدطصاو

 عيبر 272 يديعسوبلا ديعس نب دمحأ خيشلا عم راحص نصح خ تامو مايأ
 نم داع هنإف عولخملا فيس مامإلا امأ .هيف نفدو 0م1743 ويلوي 20/ه1156 رخآلا

 هدعب ثكمو ،دشرم نب ناطلس مامإلا تومب عمسق ؛مزحلا ىلإ طقسم

 هتعاط أو .

 . ۔ 1
 ماع نم هقرع ةليل 2 دشرم نب ناطلس ةعيب خيرات ددح امدنع اطخ 2 قيزر نبا عقو )9

 ةدعو رهش دعب ةيناثلا ةيسرافلا ةلمحلا جورخ دعب نامع مكح فيس نأكو ،ه1151
 حتفلا :رظنا ،ةاكزلا هل تعفدو افيس تعاطأ ةيعرلا نأ ركذي هنأ بيرغلا نمو ٧مايآ
 .300 - 299 :ص ىنيبملا

 .291 :ص قباسلا ردصملا قيرع نبا "

 .160 :ص ،2ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا
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 يناملا خيراتلا يف تاسارد

 ةريخ تومو ،نامع عاضوأ هيلإ تلآ ام ىلع امدان انيزح ارثأتم تامف نيرهش

 هيف لوجيو لوصي اناكم ةنطابلا لحاسو طقسم تحبصأو ٨ اهتداقو اهخويش

 .هدلاو ربق بناجب مزحلا نصح خ فيس مامإلا نفدو ،سرفلا
 (1744۔1734 )يلخادلا عارصلا يف يبنجالا لخدتلا ( 3

 (م1735/ه1148 - م1734/ه1147) ناركم لئابقب ةناعتسالا (
 ريمح نب برمعلب بصو ،ةمامإلا نم ناطلس نب فيس مامإلا علخ امدنع

 .ةيلخادلا قطانملا ىلع برعلب ىلوتسا ثيح ،ديدش عارص خ الخد ىماما
 ةمصاع قاتسرلا ذختاو ء انفلسأ امك ةيلحاسلا قطانملا ىلع فيس رطيس امنيب

 فيس مامإلا ناعتسا بورحلا هذهب نيضارريغ لئابقلا نم اريثك نألو .هل
 نأ ناركم نيطالس ىلإ لسرأ فيس نأ مث" :قيرع نبا لوقي ،ناركم لهأب
 سبتقملا نامع خيرات باتك خو ،‘”ةرهاظلا ىلإ مهب راسو هودمن ،موقب هودمي
 باحصأ شولبلا نم هءاجف ناركم لهأ ىلإ ثعب هنإف ناطلس نب فيس اماو
 مهاقتلاف ،وجلا ىلإ مهب راسو لاجرلا نم ةيعرلا نم هعم نم دشحو ،قافتلا

 ةميزهلا عقت نأ تداك ىتح اديدش الاتق اولتتقاف هموقب ريمح نب برمعلب مامإلا
 فيس باحصأ ىلع ةميزهلا تعقوف اوربصق برعلب مامإلا باحصأ ىلع
 نم تام نم مهنمو قرطلا خ بهنلاو لتقلا مهيف عقوو اورسكناو ،شولبلاو
 نب برعلب مهداق ثيح ؛هدونجو فيس مامإلا ظحلا فعسي ملو ،‘"شطعلا
 ثيح ءءاقل لوأ اومزهناف ،ةرهاظلا ةقطنم ة برعلب مامإلا ةهجاومل ناطلس
 ك اوكرتشي نأ اوضفر ةنطابلا لهأ نأو ،ةقطنملا ةيفارغجب ةفرعملا وليلق مهنأ
 ملعلا عم فيس مامإلا كولسب ضار ريغ ناك ديعس نب دمحأ نأل ؛ةلمحلا هذه

 هذه تلشف كلذبو رسألاو لتقلا دونجلا ءالؤهب لح اذهلو .راحص ىلع هيلاو هنأ

 .)ةيجراخ ةوقب همصخ ىلع ةناعتسالاب فيس اهيلع مدقأ يتلا ةلواحملا

1 
 .85 :ص « قباسلا ردصملا ٥ قيرع نبا و

 139 :ص قباسلا ردصملا ،يوكزألا .

 154 :ص 2ج ءقباسلا ردصملا يملاسلا ؛88 :ص ءقباسلا ردصملا ء قيزر نبا 1
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 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 م1744/ه1157 - م1737/ه1150 :نامع ىلع سرفلا تالمح (ب
 :(ه1150 لوألا عببر - ه1149 ةدعقلا يذ) ىلوألا ةيسرافلا ةلمحلا - 1
 هاش ردان ىلإ ناطلس نب فيس مامإلا بتك ٠ةرهاظلا 2 هتميزه رثأ ىلع

 هاش ردانل ناكو هموصخ ىلع هب نيعتسي ؛(م1747 - م1735) يراشقإلا

 اذهل چجيلخلا هايم ىلع ةيسرافلا ةدايسلا ضرفي نأب نامع 2 ةريبك تاحومط

 سابع ردنب نم تجرخ ‘ناخ فيطل ةدايقب ةلمح لسرأو ، ةباجتسالا 2 عراس

 12 موي ناكف روخ تلزنف 0م1737 ليربإ نم لوألا/1149 ةدعقلا يذ 30 موي

 كرحت مث كلانه فيس مامإلا اهاقلتف ‘ناخ فيطل ةدايقب ليربإ!3/ةجحلا يذ

 دياك نب رطم نب ةمحر خيشلا مهمواقن 4 ارحبو ًارب رافلج ىلا عيمجلا

 لئاسر لامشلا لهأ بتكو .ةنيدملا لوخد خ اوحجن مهنكلو يلوهلا يمساقلا

 نامع مجعلا لوخد نع مهوربخي نامع نايعأو برعلب مامإلا ىلإ اهوهجو

 ."ةدجنلا برمعلب مامإلا نم نوبلطيو

 ةنيدم ي برعلب مامإلا مهاقلتف ،ماوت ةقطنم ىلع سرفلاو فيس مامإلا فحز

 31/ه1150 رفص رهش ةرغ ذ ةنيدملا نم ينيمسلا جلف دنع مهعم كبتشاو ةضحم

 مث :قيرع نبا لوقي ، اموزهم ىلوق راهنلا نم ةعاس هشيج ثبلي ملف ،م1737 ويام
 ةروكذملا ةنسلا هذه نم رقص رهش لوأ خ ينيمسلا جلفب ناشيجلا ىقتلا

 دحاو عجري ملو هماوقأ تتشتو هعم نمو برعلب رسكناو ءابراحتو ‘(ه1150)

 .“‘شطعلاو لتقلا نم مهرثكأ تامو ،حالس الو عاتم الو هدالب ىلإ ةبادب مهنم
 كنض يلإ اهنمو ،يميربلا ىلإ اوفحز مث ‘ةضحم ةنيدم سرفلا تلخدو

 اولتقو يربع ةرجح اولخدو " ثادحألل رصاعملا قيرع نبا لاقو ،يربعو يبغلاو
 نولعجيو لبح ة نوطبري لافطألا نإ :ليق ىتح ،ءاسنلاو لافطألاو اهنم لاجرلا

 .“”"زاريش ىلإ ءاسنلا اولمحو .رطانقلا تحت (جالفألا) راهنألا هايم

 .296 _ 295 :ص قباسلا ردصملا ،قيزر نبا )1(
 .286 :ص قباسلا ردصملا ،قيرع نبا 2ر

 .286 :ص ،هسفن »
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 يناملا خيراتلا يف تاسارد

 امو نامع ىلع ايركسع امكاح هسفن ناخ فيطل يسرافلا دئاقلا نلعا
 فيس مامإلا عم تاقالخ دعب يربع دنع ةيسرافلا ةلمحلا تفقوتو . ‘."_أهرواج

 خيشلا اهيلع ىلوو ،ءالهب لخدو نيموزهملا ىلع هدرفمب )هتاراصتنا عبات يذلا

 ربع طقسم لإ هجوت اهنمو يوزن لخدي نآ داك مث ،يربعلا سيمخ نب ملاس
 سرفلا امأ .هفيس مامإلل اهعوضخو اهتعاط تنلعأ يتلا لئامسو يكزا

 لوألا عيبر20 موي اهولصوف سابع ردنب ىلإ اوداع اهنمو ،راقلج ىلإ اوعجرف
 .ىلوألا ةيسرافلا ةلمحلا تهتنا كلذبو م1737 ويلوي 19 / 0

 :(ه1151 لاوش - ه1150 لاوش) ةيناثلا ةيسرافلا ةلمحلا - 2
 لهأ ماق امك . هودرطو يبغلا 2_ فيس مامإلا يلاو ىلع رفاغ ونب رات

 تجرخ كلذبو نصحلا 7 ريمح نب برعلب م امإلا اولخد او يل اولا اودرطو ءالهب

 نأ كلذ ة ببسلا ليقو .“برعلب مامإلا ةطلس نم ةيلخادلاو ةرهاظلا ةقطنم

 هيف اولوانت ءالهب 2 عامتج ا دقع ىلإ اوعد ءاملعلا عم اهنايع او نامع ءاهجو

 اوع لديو « برعلب م امإل ١ لوح اوفتلي نأب عيمجل ١ ررقو ‘ اهع اضو او ن امع ةل اح

 همكح تيبثت 2 ةيسرافلا تاوقلا ىلع دامتعالا مدعو « فاقكلاب فيس مامإلا

 5 نامع 2ِ

 يقت ةدايقب ةيناث ةوق هاش ردان لسرأف سرفلا عم هبلط فيس داعأ اذهل

 ناخ امهبحصو يسرافلا لوطسألا دئاق ناخ فيطلو سراف ميلقإ ريمآ ناخ

 رخاوأ/ه1150 لاوش رهش لئاوأ خ سابع ردنب نم هتاوقو ناخ يقت جرخ رال
 مامإلا اهلبقتسا ثيح ،رياربف 9/لاوش 19 رافلج ةوقلا تلزنو ،م1738 رياني

 642:ص ث1ج ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا خيرات خ لصفلا .حلاف ،لظنح ""
 .1744 - م1737:مهدالب ىلع ةيناريإلا تالمحلل نيينامعلا ةمواقم .عفان قراط ،ينادمحلا
 117 :ص 01984 رياني :تيوكلا 037 ددعلا .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم

 140 :ص ثقباسلا ردصملا ،يوكزألا
 141 هسفن
 تاسارد ةلجم .م1744 - 1737:نامع نوؤش ذ ىسرافلا لخدتلا .نسح دمحم ،سورديعلا
 163 :ص 01988 ويلوي :تيوكلا 055 ددعلا .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا
 117 :ص قباسلا عجرملا ،ينادمحلا

(4) 
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 _ ناملا خيراتلا يت تاسارد

 ةرهاظلاو وجلا ةقطنم ىلإ هريس ناخ يقت عبات مث .ةيناثلا ةرملل كانه فيس

 :ةسرش بورح دعب سرام 13/ةدعقلا يذ 23 خ ءالهب لخدف ،اهلهأ مهحلاصف

 ؛م1738 سرام 22/ه1150 ةجحلا يذ نم لوألا خ ىوزن ةعلق مامأ اوفقوت مث

 برهو ٠‘فالآ ةعبرأ ليقو ،‘"هلافطألاو ءاسنلا نم فلآ ةرشع اولتق ثيح

 يقت فرصنا ةجحلا يذ 16 يو .رفاغ ينب يداو ىلإ ىوزن نم برعلب مامإلا

 تكلسو ‘ةمواقم نود نم مهل تعضخ يتلا يكزإ ىلإ ىوزن نم فيس مامإلاو

 يذ 24 خ اهولخدف .طقسم ىلإ فيسو سرفلا راسو ،كلسملا سفن لئامس
 ملف اموي 41 ةدمل طقسم عالق اورصاحو ؛م1738 ليربإ 14/_ه1150 ةجحلا

 5 ك ءاكرب ىلإ طقسم نم اوجرخ مث ءاهيلع ءاليتسالا نم اوحجني

 ىلإ مهريس اوعبات اهنمو راحص اورصاح مث ‘ه1738 ويام 25 /ه115ارفص

 .نطابلا ةقطنم قيرط ربع رافلج
 هوريعي مل سرفلا ةداق نأل ؛ةطلسلا جراخ هسفن دجوف فيس مامإلا امأ

 لصو نيح اذهل ،نامع لالتحا خ همامأ ةحضاو سرفلا عامطأ نقيأو امامتها

 ىلإ هعم نمو راس مث ‘لخنب وطلا ىلإ اهنمو ءاكرب ىلإ بره ‘طقسم
 ىلع حلصلا متو رفاغ ينب يداو ريمح نب برعلب مامإلا عم ىقتلاو س ةرهاظلا
 جارخإ لجأل ءةقرفلل ابنجتو ،ءامدلل انقح ةمامإلا نع فيسل برعلب لزانتي نأ

 .“}هنامع نم سرفلا

1 
 .298 :ص ثقباسلا ردصملا ،قيزر نبا ؛140 :ص ،قباسلا ردصملا ،عيوكزألا )

 .287 :ص قباسلا ردصملا ،قيرع نبا "
 ةينامعلا تاقالعلا .هللادبع ىلع سراف 0؛289 _286:ص ثقباسلا ردصملا ،قيرع نبا
 82 ۔ 80 :ص ثةسرافلا

 .298 :ص ٬قباسلا ردصملا ،قيزر نبا ؛141 :ص "قباسلا ردصملا ،يوكزألا "
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 اوررقو ٨“نمزلا نم ةرتف اهورصاح ثيح راحص ىلاو ،‘ةامومسم هعرصم
 يذلا ‘فيس مامإلا ةدايقب نيينامعلا داحتاب اوملع امدنع رافلج ىلإ باحسنالا

 19 _ هبكارم دحا قارتحا ربخ هلصوق تخ ةيرق لصو ىتح مهرثأ ىلع راس
 2 اولظ دقف سرفلا امأ ‘همزع نع عجرف 0م1739 رياني 30/ه1151 لاوش

 ررقف مهلصي مل ددملا هذه هنكلو ،ددملا اورظتني م1739 ويلوي رهش ىتح رافلج

 كرتو ،ويلوي رهش رخاوأ غ سابع ردنب ىلإ رافلج نم باحسنالا ناخ يقت

 ‘طقسم نم اوجرخ نيذلا موقلا امأو :قيزر نبا لوقي رافلج خ هتوق نم ضعب

 .مهنادلب ىلإ سان مهنم عجرو ٬(رافلج) ريصلا ىلإ اوعجر ءاكرب ىلإ اوضمو

 مهيلع ريسو ربلا نم ميظع شيجب ناطلس نب فيس مهيلإ راس ام دعب كلذو

 نآ ربخ ءاج ريصلا نم برقلاب يهو ‘تخ ةيرق ىلإ لصو املق رحبلا بكارم

 ةليل ةرشع عستو ةعمجلا موي هيف نم قرغو قرتحا دق كلملا ىمسملا هبكرم

 ىقبو ؛٬نامع ىلإ عجرف فلأو ةئامو نيسمخو ىدحإ ةنس لاوش نم تضم

 .راحص نصح نيرصاحم مهضعبو ،ريصلا ة مجعلا

 ثبلق ةعاطلا ةيعرلا هل تدأو نامع نوصح ناطلس نب فيس مامإلل تنادو

 .‘‘ه1742 رياربف 15/ه1154 ةجحلا يذ رهش نم عساتلا موي ىتح مكحلا
 يدع نب دشرم نب ناطلس اوعيابي نآ مويلا اذه ة ءاملعلا يأر ىضتقا ثيح

 نم نييسايسلا قافتاب ءاج همكح نأل ،هلزع وأ فيس علخ نود نم يبرعيلا
 نوصح عيمج هل تنادو" :يملاسلا لوقي ،ةوقلاب ناك همكح نأو ءاملعلا نود

 ءاملعلا اهضري مل ثادحأ هنم ترهظ مث ‘كلذ ىلع ثبلق ةيعرلا هل تدأو نامع

 هريغ ىلع اوقفتاو ،ةيعرلا ىلع جارخلا عضوو هاهتنم الو هرمأ آدبم اوضر الو

 169 :ص ،قباسلا عجرملا »سورديعلا ") 1

 .169 :ص ٬هسفن "
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 ينامعلا نير الاق ت اسارد

 ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس ةفرع ةليل لخن عماجب دشرم نب ناطلس اوبصنف
 ."فلاو

 :(ه1156 ةجحلا يذ - ه1155 ناضمر ) ةثلاثلا ةيسرافلا ةلمحلا

 دشرم نب ناطلس ديدجلا مامإلاو ناطلس نب فيس نيب لاتقلا فنؤتسا

 ةدعقلا يذ نم 12 2 قاتسرلا نصح طوقس دعب طقسم ىلإ فيس جلو
 28/_ه1155 ةجحلا يذ نم 2 ذ طقسم ىلإ ناطلس مامإلا هعبتو ذ ه15

 ؛سرفلا نم لاجر هاتأف ناكف روخ ىلإ ارحب فيس بره مث ،م1743رياني

 نم ةدعاسملا بلط ثيح ‘ةجحلا يذ خ اهلخدف ؛رافلج ىلإ مهعم هوذخأو

 سراق دالب ىلإ ةثعب لسرأ فيس مامإلا نآ زليام ركذيو .ةثلاثلا ةرملل سرفلا
 لخدتلاو ةدناسملا تبلطو نامع عاضوأ ةثعبلا تحرش ثيح هاش ردان اهلبقتساو

 ردان ةلباقمل هسفنب بهذ فيس مامإلا نأ يليك ركذي امنيب ،‘ةنامع نوؤش
 قيزر نبا راشأ دقو .راحص نع هل لزانتلاب تضتقا ةيقافتا هعم مربا هنأو هاش

 .ريصلا هبكرم ىلإ مجعلا لصو امل ناطلس نب فيس نإ" :هلوقب قافتالا كلذ ىلا

 :اولاق ،نامع لهأو دشرم نب ناطلس مامإلا نم هيلع ىرج ام مهيلإ اكشو

 يأرلا امنإ :لاقف تئش ثيح انب ضماف ،ةرصن كيلإ هاشلا انلسرأ موق نحن
 نإف ديعس نب دمحأ نم اهنصح ذخأل راحص ىلإ يضمن نأ ديمحلا ديدسلا

 دمحأ راحص يلاو ناكو .""هيف ةعجر ال مكل ةبه ينم وهف اهنصح انل صلخ
 فيس بوره عبتت امكو ‘ دشرم نب ناطلس مامإلل هعوضخ نلعأ دق ديعس نب

 ىلإ هعم رضحأو هبكرم ىلع ىلوتسا مث ،افيس دجي ملف ناكف روخ ىلا
 .راحص

 .160 ۔ 159 :ص ،2ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا )1ر
 248 :ص ءهلئابقو هنادلب جيلخلا 5زليام

 ةرازو س1ج ،هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت .م1870 - 1795 :جيلخلاو ايناطيرب .ب .ج يليك ث
 20:ص م1980 :طقسم :ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 .301 :ص قباسلا ردصملا ،قيزر نبا )4
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 يناملا خيراتلا يت تاسارد

 بوره لبق كلذو نامع ىلإ نيتيركسع نيتوق لسرأ دق هاش ردان ناكو

 ناخ يلع بلك ةدايقب ىلوألا ةوقلا تناكو نيرهشب طقسم نم فيس مامإلا
 ةدايقب ةيناثلا ةوقلا تلصو امنيب 01742 ربمفون نم لوآلا خ راقلج تلصو يتلا

 ةوق :نيمسق ىلإ اتمسقنا نيتوقلا لوصو دنعو 0م1742 ربمفون 20 2 ناخ يقت

 هدناست راحص ىلإ ارب ناكف روخ نم مدقت يذلاو ناخ يلع بلك اهدوقي ةيرب

 ةدايقب طقسم ىلإ ترحبأ ىرخألا ةوقلاو .ةنيفس نيسمخ نم ةنوكم ةيرحب ةوق

 ناخ يقت زجع موجهلا نم ىلوالا ,ةلوجلا يفف فيس مامإلا هتبحصبو ناخ يقت

 طقسم ىلإ ناخ يت داع مث ،'ةهناكف روخ ىلا عجارتف طقسم لوخد نم

 تملستسا ثيح !1743 رياربف رهش فصتنم ذ ركذي لاتق نود نم اهلزنف

 مل اهنكل ،ةوقب ناطلس مامإلا ههجاو دقو ،‘هفيس نم يطخ رمأب نوصحلا
 لوقي قاتسرلا ىلإ داعف .مهدونج ددعو سرفلا عفادم مامأ ائيش لعفت

 بكارم مهدنعو حرطملل مجعلا عجر رهشألا نم ةدم دعب هنإ مث" :يوكزألا

 ةردق هل نكت ملو ،مجعلا باشخا مواقت اهب باشخأ مامإلا دنع نكي ملو

 مه نيذلا هباحصأل ربدو ناتيكلا راصح نع عوجرلا مزعف ارحب مهيرح ىلع

 اعجار حرطملا نم ضهن اولصو املو ،ضباقملا نم اوطبهو ناتيكلا ورصاحم

 نم رمآ ىلع ردقي مل هنأل ؛اهنم جورخلاو اهنع عوجرلا ة نيملسملا رظان نأ دعب

 .“ملعلا لهآ ةروشمب آلإ رومألا
 ىلإ ىرخألا يه تعجارت دقف ،راحص تمجاه يتلاو ناخ يلع بلك ةوق امأ

 ناخ يلع بلك نش م1743 رياربف لئاوأ ذيو .اهتردق نم ززعت يكل ،ناكف روخ
 .ةرصاحملاب ىفتكاف ؛تلشف ةلواحملا كلت نأ الإ راحص ىلع ًاتغابم اموجه

1 
 248 : :ص قباسلا ردصملا .زليام ر )

 :رظنا ؛سرفلا دص خ دشرم نب ناطلس مامإلا رودو طقسم لالتحا نع تامولعملا نم دي ديزمل

 249 ۔247:ص ‘قباسلا عجرملا .زليام
 . . ن . سح &. :1938 . .217

 143 : :ص قباسلا ردصملا . يوكزألا )
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 ىنامعلا نير اتلايق ت اسارد

 م1743 وينوي خ هاش ردان لكش ناخ يلع بلك لتقمو لشفلا اذه مامأ

 ةلمحلا كولس نع ريرقت لمعب مهفلكو هناوعأ رابك نم نينثا ةسائرب ةنجل

 .مهلاسبتساو مهتسارشو نيينامعلا ةوقب ةنجللا تدافأو ‘نامع 2 اهتازجنمو
 .برحلا مهلمو ةيسرافلا دونجلا رمذت نع الضف

 دمحأ ةدناسم ررق ‘طقسم نم هباحسنا دعب دشرم نب ناطلس مامإلا امأ

 .مهب راسو لجر ةئامسمخ عمجف راحص ة رصاحملا يديعسوبلا ديعس نب
 راحص فراش امدنعو ،‘!لفصنلا نم لقأ الإ هدنج نم قبي مل ةروباخلا دنعو

 لاجر نم ددع لتقو ناطلس مامإلا حرجف ؛ةيسرافلا قرفلا ىدحإ عم كبتشا

 راحص نصح ىلإ يبرعيلا يدع نب ناميلس نب دمحم خيشلا هذخأو 4 )هتلود
 رخآلا عيبر 27 سيمخلا موي خ كلذو هحارج نم مايا ةثالٹ دعب هيف تامق

 ءهتوم اوفخأو نصحلا نم سبكلا جرب خ نفدو 3 ,5 743 وينوي 20/ 6

 ةعست مامإلا توم دعب راصحلا لظو ." مجعلا نم مهيلع ةتامش نوكت الئل
 .نامع نم اوجرخ ىتح رهشأ

 سرفلا نم سئي ام دعب مزحلاب هنصح ىلإ داع هنإف فيس مامإلا امأو

 داهشتساب ملع امدنعو ،هنم نيعوو هاضر ريغ نم طقسم نوصح مهضبقو

 ربق راوجب مزحلا نصحب نفدو ،نطبلا هيلع السرتسم انيزح تام ناطلس مامإلا

 ءبع عقوو ، اهمكحي مامإ نود نم نامع تحبصأ كلذبو ،م1743 ويلوي 2 هيبأ

 رئاسخ سرفلا دبك يذلا يديعسوبلا ديعس نب دمحأ قتاع ىلع سرفلا حافك
 ةيقافتا مهعم مرباو راحص ماحتقال ةيموجهلا تالواحملا عيمج لىشفأو ، ةريبك

 .م1744 رياني رهش ة نامع نم ناخ يقت جرخ اهبجومب

 .303 :ص قباسلا ردصملا ،قيزر نبا ")

 نم يدنج ةئامو ناخ يلع بلك شيجلا دئاق سرفلا بناج نم ةكرعملا هذه خي لتق ا
 . 303 :ص ثقباسلا ردصملا ،قيز نبا :رظنا ،هدونج

 148 :ص ،قباسلا ردصملا ،يوكزألا ث
 .296 :ص ٬قباسلا ردصملا ،قيرع نبا )4

 .297 : :ص ( هسفن (5)
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 يناملاحخير اتلا يق تاسارد

 يديسوبلا ديعس نب دمحا ةيصخش روهظ 4
 راحصل هتيالوو فيس مامإلل ديعس نب دمحأ ةمدخ (1

 لآ ةليبق ىلإ يديعسوبلا دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحآ خيشلا بستني
 م1695 سرام22/ه1105 بجر 25 خ دمحأ خيشلا دلو .مدأ اهزكرمو ديعسوب

 نأ دعب هترهش تدازو ء اهراجتو اهنايعآ نم هنأب نامع خ رهتشاو اهب اشنو مدأب

 ك راحص ىلع ايلاو هنيعف ،يرادإلا هزاهج ىلإ ناطلس نب فيس مامإلا همض
 مامإلا دض فيس بورح خ كراشي ملو ‘ه1149 ماع هعم فلتخا مث ه 7

 ةلمحلل ىدصتو ‘فيس ىلإ ةنطابلا نم جرخت ةدعاسم لك عنمو ،برعلب
 ويام/ه1151ا رفص ة طقسم نم اهجورخ دعب هترصاح يتلا ةيناثلا ةسرافلا

 .م1 738

 نامع نم سرفلا جارخإ يف دمحأ رود (2
 انرشأ امك _ راحص ىلع اوزكر دق سرفلا ناك ةثلاثلا ةلمحلا و

 اورصاح .ب ىرذ نم رثكأ ليقو 4 .أفلا نيرشع مهدونج ددع غلبو هالعأ

 يلاتلا ماعلا يو ،م1743/ه1156 ماع ةليط رهشأ ةعست ةدمل ارحبو ارب ةنيدمل

 تصن ةدهاعم عيقوتب تهتناو سرفلاو ديعس نب دمحأ نيب تاضوافملا تأدب

 :ىلع

 راحص نع يسرافلا راصحلا عفر -1

 ةدهاعملا عيقوت دعب ةرشابم نامع ضرأ ةيسرافلا تاوقلا ةرداغم -2

 طقسم ةيكلمب سرفلا ظفتحي -3

 سراف دالب ىلإ ايونس جارخلا ديعس نب دمحأ عفدي -4

1 
 145 :ص ،قباسلا ردصملا ،يوكزألا ")

2 
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 ىنامعلا خيراتلا يق تاسارد

 دك مهتوق تيقبو راحص نم هتاوق ناخ يقت بحس ةدهاعملا هذه ىلع ءانبو

 :هلوقب ةدهاعملا هذه ىلع دمحأ خيشلا ةقفاوم ىلع نيثحابلا دحأ قلعو .طقسم

 ةروانم نم رثكأ نكي مل ءةيقافتالا هذه ىلع ديعس نب دمحأ عيقوت نإ
 يسرافلا راصحلا نم صلختلا اهفده يجيتارتسا دعب تاذ ةيكذ ةيسايس

 . نامع ة ةيسرافلا تاوقلا دجاوت مخز نم ليلقتلاو

 دمحأ بلاط راحص نصح 2 ديعس نب دمحأو ناخ يقت نيب ةلباقم يوو

 ؛كلذب اباتك هل بتكو كلذ ىلع قفاوف ‘طقسم نم سرفلا جورخب ديعس نب

 ةلآ لمح 2 انل تعسو امك دمحأ اي" :دمحأ نم بلط ناخ يقت نكلو

 ةلآ نم مهنم ىقب ام اولمحي نأ طقسمب مه نيذلا انباحصأل عسو ةفاك برحلا

 .هللا ءاش نإ" دمحأ هيلع درف "”سابعلا ردنب ىلإ طقسم نم اهريغو ،برحلا
 همع نبا لسرأو ءاكرب ىلإ كرحت دمحأ مامإلا نأ مث ..}"كلذ ىلع دزي ملو

 مهوعديو ناخ يقت ةلاسر هعم الماح طقسم ىلإ يديعسوبلا ملاس نب سيمخ
 هدوفوم دوز دمحأ مامإلا ناكو .سابع ردنب ىلإ ةدوعلاو طقسم ميلست ىلإ اهيف
 اهب ينعنو برحلا ةلآ نود نم اوجرخي نأ اهنم ‘طقسم نم جورخلل اطورش

 لمع مث ،ءاكرب ىلإ سيمخ عجرف ضرملا اوضفر سرفلا داوق نكلو ،عقادملا

 نم نيمداقلا راجتلا مزلأو امهب عيبلا عنمو حرطمو طقسم ىلع راصح دمحأ

 قاوسألا نم تدغ ثيح ءءاكرب ىلإ هجوتلا نامع لخاد نم وأ رحبلا
 .“هرسرقلا ىلع ايداصتقا اراصح دمحأ ضرف كلذبو .ةريبكلا

 نأ لحارلا فيس مامإلا يخأ ناطلس نب برعلب نم سرفلا بلط اهدنع

 دحأ هيلع ضبق هتدوع ءانثأ و ، "ةنيدملا هميلست بلطيو زاريش ىلإ بهذي

 304 :ص قباسلا ردصملا ،قيزر نبا "
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 اعلا خيراتلا يف تاسارد

 كلذ ىلع ءانبو راحص ىلإ هذخأو ةلاسرلا فشتكاو ديعس نب دمحآ لاجر

 ةوقب ابوحصم ةيناث ةرم يديعسوبلا ملاس نب سيمخ خيشلا دمحأ خيشلا لسرأ
 ةوقلا ةداق عم قفتيو ‘طقسم ىلع ةرطيسلل لجر 400 نم ةنوكم ةيركسع

 ملسف ٨مهدالب ىلإ مهتدوع ةيفيك ىلع (جيبلا نيزو سشمع ديمع نوطلسلا)
 غلابم مهل عقدو ٧ةدوعلا ةيفيك ىلع مهعم قفتاو ،هاشلا ةلاسر سيمخ خيشلا

 نأو طقسم خ عفادملا نم مهتحلسأ عيمج كرتب اودهعت امك ءلاملا نم

 ءاكرب 2 ديعس نب دمحأ ةلباقم مهيلع طرتشاو رحبلا قيرط نع اورقاسي
 .ةفايضلا لجأل

 مل سرفلا نكلو ءءاكرب ىلإ ةيسرافلا ةوقلا سيمخ حيشلا بحص
 نأ دعب رحبلا خ اهب اومر مث مهعم مهعفادم اوذخأ ثيح طورشلاب اوديقتي
 ىمرو نطابلا ة دهعلا عيض "!جيبلا نيز امأو" :قيرع نبا لوقي طقسم اودعت
 لزنو ءاكرب لصو ىتح رحبلا بكرو ءيبرغفلا توكلا نم عفادملا ضعبب

 ةفايضلا دعب كلذريظنو ديعس نب دمحأو سيمخ خيشلا بضغأ امم ."اهب
 ةجيتن كلذ دعب رحبلا اوقرغأ مهنم ةمذرش تيقبو ،ةريهش ةحبذم مهب عقوأ
 “نيينامعلاب هولعف امو مهتنايخ

 (م1749 - 1744) قاتسرلا يف ديعس وب لآ ةلود سيسلت (3
 20/ه1156 رخآلا عيبر 272 تام دشرم نب ناطلس مامإلا نأ انرشأ دقل

 ناطلس نب فيس مامإلا تامو ديعس نب دمحأ خيشلا عم راحصب م1743 وينوي

 ك م1743 ويلوي/ه1156رخآلا ىدامج خ يأ لقأ وأ رهشب ناطلس مامإلا دعب

 ناك يذلا ديعس نب دمحأ دي 2 نامع تحبصأ اذهلو ،مزحلاب هنصح
 ديعس نب دمحأ حلاص م1744/_ه1157 ماع علطم خو راحص خ ارصاحم

 خيشلا نيز 150:ص ءقباسلا ردصملا ب يوكزألا : ركذ ا

 .297 : :ص قباسلا ردصملا ٥ قيرع نبا ث

 307 - 306 :ص قباسلا ردصملا ،قيزر نبا :
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 يناعلاحنير الاق تاس ارد

 قاتسرلا ذختاو اهيلع امكاح ةيعرلا هتعيابو ‘نامع نم جورخلا ىلع سرفلا

 ىضم مث :قيزر نبا لوقي ،نامع تايالو مظعم هل تعضخو ‘همكحل ازكرم

 ريغب اهصلختساف لئامس ىلإ ىضمو ،اهنصح حتفف قاتسرلا ىلإ ديعس نب دمحا
 ىلإ ىضم مث 0عزانم ريغب اهنصح ضبقو هل تنعذأف يكزإ ىلإ ىضمو سبرح

 ريغ .''”اهنصح ضبقف ،هتعاطاف ءالهب ىلإ ىضم مث ،رمألا هل تملسف ىوزن
 عم قافتالاب هسفن علخ يذلا - يبرعيلا ناطلس نب ريمح نب برعلب مامإلا نأ

 دمحأ هلعف امو نامع نم سرفلا جورخب عمس امنيح ‘ه1151ماع فيس مامإلا

 اهءاملع عنقآو ىوزن ىلإ داع ،نامع تايالو هتعاطأو لاضن نم ديعس نب
 افيس نيمامإلا نأو ءامدلل ًانقح ةمامإلا نع لزانتو ًامامإ ناك هنأب اهخويشو

 رخآلا عيبر 20: ىوزن خ امامإ هوبصن كلذيو ،ةنس ذنم اتام دق ًاناطلسو

 ةيقرشلاو ةيلخادلا ةقطنملل امامإ حبصأ كلذبو 01744 وينوي 2/ه7
 ريصلا ةقطنم خ ديعس نب دمحأ خيشلا ةطلس تريصخ امنيب ،ةرهاظلاو

 .قاتسرلا 2 ديعسوب لآ ةلود تسسأت كلذبو قاتسرلاو طقسمو ةنطابلاو

 لامعأ هنم ردب ثيح 0م1748/ه1161 ماع ىتح امامإ برعلب مامإلا لظ

 :هلوقب كلذ ىلإ نامع خيرات باتك راشأ كلذلو ،هوعلخف ءاملعلا هيلع اهركنأ

 سبحو ،نوملسملا هيلع اهركنأ لاوحأ هنم تدب ريمح نب برعلب مامإلا نإ مثأ

 ؛يحيورلا ةعيبر نب حلاصو ملاس نب بيبح خيشلا لثم ىوزنب نامع خايشأ
 برعلب نأ امك ؛هريغو يميلسلا يبادنلا حلاص نب ملاس نب دمحمو
 ك ءاملعلا يأرب ذخأي ملو ےه1160 ماع ناطلس نب فيس مامإلا لاومأ رداص

 ماع يأ ةنس دعبو علخلا كلذ ضفر برملب مامإلا نكلو ،كلذ
 هوعدوآو يبغلا لهأ هيلع ضبقق ،ةرهاظلا ىلإ ىوزن نم جرخ }‘م1749/ 2

 .308 ۔ 307 :ص ‘هسفن ")
 149 :ص ءقباسلا ردصملا يوكزألا

 151 :ص هسفن ث
 .173 - 170:ص .2ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا "
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 نلا اولسرأ ىوزن لهأ نأ مث .هتمامإ تلاز كلذبو ‘ هباحص أ هنع قرفتو نجسلا

 نب دمحم نب نافلخ همع نبا لسرأف ء اهمالتسا هنم نوبلطي ديعس نب دمحأ
 بيبح خيشلا ةسائرب قاتسرلا ىلإ ءاملعلا مدقت كلذ دعيو .“"»عديعسوبلا نافلخ

 نمو 0 (قيرع ني ) يلوعمل ١ رم اع ني دمحم خيشل او ‘ ي ديعسوبمأل ١ مل اس نبيب

 ىدامج 3 نبنثألا ةليل 2 ةمامإلاب ديعس نب دمحأ اوعيابق ءءاملعلا نم امهعم

 ةلود تطقسو ديعسوب لآ ةلود تماق كلذيو . م1 749 ويلوي 1 0/ 2 ةرخآلا

 ،ءاجنفب يداعسلا )كلذ دعب ريمح نب برعلب بورحب ةربع الو .ةبراعيلا

 رفص 17 تبسلا موي 2 ىوزن نم قرف ةيرق 2 هلتقم ناكو اهريغو قرفو
 يذلاو باوصلا وه لوألاو "_ه1167 ماع ليقو 01762 سطسغأ 30/ 6 { ٠ 3 - 4 ٠

 يأ تاونس رشع يبغلا ةعقوو قرف ةكرعم نيب" نأركذ ثيح قيزر نبا هدكأ
 نأو ئ دعي ديعس ني دمح ا ةعيابمو هلزعب تهتنا هتمامإ نأل ؛ )”"_ه1 187 ماع

 دمح أ م امإل ١ مكحو ‘ ةعيبل ١ دي دجتب نبفل اخجمل ١ اويل اط ء املعل او ديعس ني دمح أ

 م1783 ربمسيد 14/ه1198 مرحم رهش نم 19 نينثألا موي غ هتافو ىتح

 نتفلا دعب ةحارتساو ةحار مايأ همايأ تناك" ،‘) فورعم هربقو ،قاتسرلاب

 .8 "نحملاو

 152 :صهسفن ردصملا ءيوكزألا ")
 »م1756/_ه1169 ماع ةايحلا ديق ىلع ناك برملب مامإلا نأ ىلإ ريشت ةقيثو ىلع انرثع دقل 2

 نب ديعس خيشلل ةشئاع ةكلاهلا هتخا ثاريم نع لزانت هنأ اهنومضمو هدي طخب ةقيثولا ناو
 ؛م1756 وياممل/ه1169 نابعش 2 اهخيراتو قاتسرلاب لبو ةيرق نم ٹاريملاو سيخيرلا دوعسم
 .ةينطولا تاظوفحملاو قئاثولا ةئيهب ةقيثولا رظنا

 .155 :ص ،م1986:طقسم ،2ط .سبتقملا نامع خيرات ،يوكزألا "
 121 :ص ضديعسلا علاطلا ،يشاطبلا "
 181 ۔ 180 :ص ‘ديعسلا علاطلا ؛ىشاطبلا ؛336 :ص حتفلا قيزر نبا (5)

 114 :ص ديعسلا علاطلا عىشاطبلا ؛155 :ص ثقباسلا ردصملا ،يوكزألا
 . .161:ص ،قباسلا ردصملا ،يوكزألا !

 183 :ص .2ج قباسلا ردصملا ،يملاسلا
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 ىنامعلا خيراتلا يت تاسارد

 ةبراعيلا دهع يف ةيناقثلا ةايحلا :اسماخ

 ( ميلعتلا )ةيفاقثلا تاسسؤملا ۔1

 عيمج خ ةلودلا هذه اوساس ذاذفأ مالعأ نع انثدحت ةرتفلا هذه رداصم ن

 مهسأ دقل .نايعألل ادهاشو ابوتكم ايراضحو ايركف اثارت اوفلخو ،تالاجملا

 يتلا مهبتك هذهو كاذنآ ينامعلا ركفلا ءانب خ نوفقثملاو ءابدألاو ءاملعلا

 يركفلا ثارتلا نم لئاهلا مكلا كلذ نم انفرعو .موظنملاو هنم روثنملا توح
 .ممألا نيب هب رخفتو هب ىنغتت نطولا اذه لايجأ تحضأو انل هوفلخ يذلا

 ؛هبلاطل هولهسو ملعلا رود اوحتف ثيح ءءاملعلاو ملعلاب ةبراعيلا ةمئأ متها
 نانس نب فلخ خيشلا كلمي نأ يفكيو ،اهخسنو بتكلاب اونتعا مهنأ امك

 .دهعلا كلذ نايعأ نع أمهم اباتك (9370) يلاوح ةصاخلا هتبتكم خ يرافغلا
 يصقشلا دعيس نب سيمخ ةمالعلاك نيرخآلا ءاملعلا تابتكمب كلاب امق

 يقورحملا ةعمج نب شيورد ةمالعلاو يلمازلا ديعس نب حلاص ةمالعلاو
 ؛ناديبع نب هللادبع نب دمحم ةمالعلاو يدشارمحلا سيمخ نب رصان ةمالعلاو

 تابتكمو جرفم لآو دادم لآ تابتكمو ملاس نب بيبح خيشلا ةبتكمو
 .مهريغ

 فونص بيدألاو ملعتملاو بلاطلا اهيف ىقلتي ةيفاقث تاسسؤم ترهظو

 :يه تاسسؤملا هذه مهأو اهنونفو ةفرعملا

 :دجاسملا - 1

 ارو د بعلت عم اوجل او دح اسملا تحيص أ ء ةد ابعلل رو دك اهتفيظو بن اجب

 يكزاو ق اتسرل او ىوزن دج اسم تن اكو هفيقنثتو درفل ١ ميلعت 2 احض او
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 ةرم اعلا ةين امعلا ن دملا نم اهريغو ء اريإو نأشىل ١ دمسو لت امسو ء اكربو ر احصو

 .نيفقثملاو ءابدألاو ءاهقفقل او ءاملعلاب كيهان ‘ ملعل ١ بالطب صقت

 :سرادملا - 2

 ربتعت يتلا نيربج ةسردم اهرهشأ ةريثك سرادم ةبراعيلا اشنا دقل

 نأشلا دمسو ىرزنو قاتسرلا غ يرخأ سرادم ىلإ ةقاضإ ةيملع ةيميداكأ

 قطانملا نم بالطلا سرادملا هذه ىلإ دفي ثيح ،اهريغو راحصو يكزاو
 ءالكوو .ةالولاو ءاضقلا بصانم خ لمعلل الهؤم بلاطلا جرختي مث ، ةينامعلا

 ىرخألا سرادملا امأ .فئاظولا نم اهريغو ءةاكزلا ةيابجو فاقوألاو دجاسملا

 ملعتيو ث ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم ملعت يهف نامع ءايحأو ىرقو ندم خ ةرشتنملا
 اددع ةينامعلا سرادملا تجرخف .ءاوسلا ىلع ثانإلاو روكذلا سرادملا هذه

 .ةفلتخملا تايوتسملا نيملعتملا نم اريبك

 :تابتكملا - 3

 - نوملعتملاو ءاملعلا محازتو ،ةبراعيلا اذه خ تابتكملا ترشتنا دقل
 ةصاخ ىرخأو ؛ةماع تابتكم :ىلإ اهمسقن نإ نكميو بتكلا ءانتتقا

 ةبتكمو فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا اهسنسأ يتلا نيربي ةبتكمك
 يهو ةصاخلا تابتكملا امأ ،ةبراعيلا ةلود ةبتكم اهيلع قلطأ يتلا قاتسرلا

 فيضنو ءاينغألاو ءاهجولاو ءاملعلا صخت يتلا وأ اهضعب ىلإ انرشأ دق ةريثك

 بالط ىلع ةفوقوملا بتكلا ىلع يوتحت يتلا يهو فاقوألا تابتكم اهيلا

 .هيديرمو ملعلا

 انايحأو يملعلا عاعشإلل زكارم يهو ءاملعلا لزانم وأ ةليبقلا سلاجم يهو
 .ةيبدألاو ةيرعشلا تالجاسملا لبسلا خ ماقت
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 :ةيعرشلا مكاحملا - 5
 ءانثأ نكل نيمصاختملا نيب مكحلل رود يه مكاحملا نأ ةداعلا تضتقا

 ك نيرضاحلا سيردتب يضاقلا موقي ‘نيمصاختم دوجو مدع نم يضاقلا غارف

 .ةفللا مولعو بدألا و ، حلاصلا فلسلاو ةيوبنلا ةريسلا وأ ،ثيدحلا وأ ريسفتلا

 مهسيردتب موقي بالطلا نم ةعومجم يضاقلا دنع نوكي نأ ةداعلا ةو

 ةاضقلا يديأ ىلع جرخت اعيرس اهانحضوأ يتلا ةروصلا هذهبو .مهب ءانتعالاو

 يذيفتتلاو يئاضقلا ماظنلا اوساسو ةمداقلا لايجألل ملعلا ءاول اولمح ءاملع

 .ةلودلا زاهج

 ةيفاقثلا طامنألا 2

 اذه انل زرفأ لاحلا ةعيبطب هلئاسوو ملعلا رود نم مكلا اذه رفاوتل ةجيتنو

 نيخرؤملاو ءابدألاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم اريبك اددع راهدزالا نم مخزلا

 ىدتهي ملع ةرانم روثنمو موظنم نيب تناك يتلا مهفيناصت تدغو ،ةساسلاو

 ةثالث خ رصعلا ةقاقت نم طامنألا هذه دصرن نأ نكمي اذه ىلعو ءاهب

 ۔ :انثحب ةرتف لالخ رهاظم

 ٠ةينيدلا ةفاقثلا :الوأ

 اذه زرب يذلا لئاهلا يهقفلا جاتنإلا ةفاقثلا هذهب ثحابلا دصقيو

 اياضقلا نع الضف ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلا نم اريثك جلاعو تقولا

 دصرن مث مهتافلؤمو ءاملعلا ءالؤه نع ةلثمألا ضعب يطعن فوسو ةيسايسلا

 اياضقل امهم اعجرم تدغ يتلاو مهاواتفب ةيملعلا ةحاسلا اورثأ نمم مهضعب

 نم ىلوألا ةرتفلا ة رهظ هرثكأ يركفلا جاتنإلا نأ ثحابلا ظحالو عمتجملا

 ك ةمامإلل دشرم نب رصان مامإلا لوصو نم ةرتفلا يهو ةلودلا هذه رصع
 يهو م1718 / ه1131 ةنس فيس نب ناطلس مامإلا ةافو ىلإ م1624/ ه4

 .نيدايملا فلتخم 2 حضاو راهدزا ةرتف

 نم هب قلعتي امو يهقفلا لاجملا 2 اوزرب نيذلا ءاملعلا ثحابلا رصح دقل

 تافلؤم مهل املاع 18 مهنم املاع 99 نم برقي ام ىلإ اولصيل ءاهقفلاو ءاملعلا
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 نم مكلا اذه ،رشنلل اهرود رظتنت ةطوطخم تلاز ال اهضعبو ةروشنم

 وأ ملاعلا اذهل ىوتف دجن الإ أيهقف اباتك أرقن داكن ال نيذلا ءاهقفلاو تافلؤملا
 .كاذ

 نوفلؤملا - أ

 :يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ (1

 رشع سداسلا /يرجهلا رشاعلا نرقلا رخاوأ 2 سيمخ خيشلا دلو

 ماع ةيناثلا ناهبن ينب ةلود رايهنا تبقعأ يتلا نتفلاو لاوهألا رصاعو .داليملل

 2 هنارقأ عم رواشتق ،ةينامعلا ةمألا قارتفاو نمألا لالتخاو ،م1617/ ه6

 ةدوع اوررقو .نايعألاو لئابقلا ءاسؤر نيب اهندم تقرتقا نأ دعب نامع ديحوت
 ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام قاتسرلا ناطلس توم رمآلا اذه فداصو ةمامإلا

 .اهئاملع زربأ نمو قاتسرلا نم سيمخ خيشلاو انحضوأ امك يبرمعيلا

 نب حلاص خيشلاك ءاملعلا نم عامتجالا رضح نممو قاتسرلا يلاهأ عم عمتجاف
 نيذلا ءاملعلا نم امهريغو يناهبنلا ناضمر نب دوعسم خيشلاو يلمازلا ديعس

 .املاع نيعبرألا ىلع ويري ام يملاسلا مهددع ردق

 كلام نب دشرم نب رصان ريمألا كلام ناطلسلا ةقالخ بصنمل خيشلا حشر

 نم اهضرأريهطتو نامع ديحوت ةمهم هب طينأو ،يبرعيلا برعلا يبأ نب
 مأ جوزت دق خيشلا نأ ثيح سيمخ خيشلل ابيبر رصان مامإلا ناكو ءنييلاغتربلا

 يذلا خيشلا اذه دي ىلع رصان مامإلا ىيرتو تلمرت امنيح دشرم نب رصان

 عيقوت ىلع نييلاغتربلا مغرأ يذلا وهو شويجلا هل داقو هترصن خ دهجلا لذب
 الو ،نيينامعلا بناج خ اهنأ ةحضاو حلصلا اذه دونب تناكو ،هعم حلصلا

 ةبراعيلا ةلودل يقيقحلا سسؤملا وه سيمخ خيشلا نإ لوقن امنيح ةقيقحلا ودعن

 دئاق وهو سردملا وهو 6ةاضقلا يضاق وهف ةليلج لامعآ نم هب ماق ام لضفب

 نع ئبنت تافلؤم انل كرت يذلا فلؤملا وهو يتفملا وهو ،عراب يركسع
 ققحم هلاق ام يفكيو ٨ةدايقو ةسايسو املع قومرملا هماقمو .ةيملعلا هتناكم
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 يناعلا خيراتلا يف تاسارد

 هتناكم نع يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا "نيبلاطلا جهنمب موسوملا هباتك

 ك لاقي يذلا رخازلا رحبلا ،ممهلاو ةمهلا وذ ملقلاو فيسلا بحاص" :لاق ثيح
 .رخآلل لوألا كرت مك :هقح

 باتك رخآلاو "ىمظعلا ةمامإلا" هامس لوألا نيباتك سيمخ خيشلا فلأ

 ملاس خيشلا باتكلا اذه ققحم لوقي .ادلجم 20 ة "نيبغارلا غولبو نيبلاطلا جهنم"

 هقفلا لوصأ عمجي رطخلا ميظع .ردقلا ليلج باتك وه" يثراحلا دمح نب

 ةددعتم باوبأ ة هنم ءزج لك ءاءزج نيرشع ج فلؤملا هبتر ،هعورفو نيدلاو

 ."يمالسإلا هقفلا تاعوسوم نم ةعوسوم وهف ،ةعرفتم لاوقاو ،ةعونتم يناعمو
 ملعلل باب ىلع يوتحي وه 4 لوألا دلجملا عيضاوم ضرعتسن نأ نكميو

 هللا دنع مهتلزتمو ءاملعلا تاجرد حضوأ كلذك هيلع ثحلاو هعاونأو

 نآرقلا مولعب ءزجلا اذه خي اضيأ متها مث ،ةيعامتجالاو ةينيدلا مهتناكمو

 ةئيشملاو ديعولاو دعولاو فيلكتلا بوجوو ةيؤرلاو ىلاعت هللا ةفرعمو ديحوتلاو
 ةنجلاو باسحلاو ثعبلاو ريفنلاو توملاو ةعاطتسالاو لاعفألا قلخو ةدارإلاو

 ءامسأ دروأ مث عسيلبإو نجلاو ةكئالملاو قافنلاو رفكلاو ناميإلاو رانلاو
 نم دلجملا اذهو ‘يضابألا بهذملا ليصأتب باتكلا متخو ،نامع ءاملع

 ةرازو هتعبط نيبلاطلا جاهنمو .ةحفص 646و الصف 47 نم نوكتي باتكلا

 .“"”ةهاقثلاو يموقلا ثارتلا

 (ه1086 - ه1020) يقورحملا رمع نب هعمج نب شيورد (2
 فنص فيلأتلا ىلع فكعو ءاضقلا بصنم ىلوتو ،مدآ ءاملع نم وه

 نيذلا ءاملعلا ةبوجأ عمجو ظعاوملاو دهزلاو هقفلا غ بتكلا نم ةعومجم

 : هتافلؤم مهآو هوقبس

 .م2002 :بيسلا .يصقشلا ركف خ تاءارق ..يبدألا ىدتنملا " .. . 1 ١.

 . 169:ص ‘ 3ج ءقباسلا ردصملا ،يشاطبلا 2
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 زاملا خيراتلا يت تاسارد

 ماع هفنص ديحوتلا غ باتك وهو :لئاسولاو مزاوللا 2 لئالدلا ه
 .روشنمو عوبطم باتكو ،م1672/ه3

 لقن ليلج باتك وهو :نايدألاو ماكحألل عماجلا نايبتلا عماج باتك ه

 تحت مهنع لقن نيذلا هيرصاعم ىلإ ريشنسو ،مهقبس امو هرصع لاجر ىواتف

 .روشنم باتكلاو ءءاهقفلا باب

 تاطوطخملا رادب ةخسن هنم دجوت :لقاثتملا طيشتتو لقاقلا هيبنت ه

 يوتحت ه1289 ةنس خاوصلا حبصم نب هللادبع اهخسن ( صاخ ب18 ماع1995)

 .اباب 12 نم نوكتي باتكلاو .ةحفص 273 ىلع

 .اباب 19 2 وهو ظعولا 2 وهو :رابتعالاو ركفلا ه

 داشرإلاو ظعولاو دهزلا خ عوضوم :ةرخآلا مولع خ ةرخافلا ةردلا ٥

 / _ه1206 ىلوألا ىدامج 20 خ تخسن تاطوطخملا راد ةزوحب ةطوطخملاو

 .يديعسوبلا هللادبع نب دمحم نب هللادبع نب دشار نب بلاط اهخسانو م91

 ( ه 1050 لبق :ت) يوزنلا يدنكلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع (3

 يدنكلا رمع نب ناسغ نب دمحم نب ناسغ نب دمحم نب هللادبع وه

 دحأ روهشملا طيلس تيبل ينابلا وهو هنامز ي ىوزن ةيالعل اسيئر ناك .يوزنلا

 يصورخلا ناميلس نب دشار نب ملاس مامإلا همده يذلا ةريبكلا ىوزن نوصح

 ك اوزرب نيذلا ءاملعلا نم وهو 6( م1920 / _ه1338 _ م1913 / ه1331 )

 ندم عاضخإل ةيركسع تالمح داقو \دشرم نب رصان مامإلا ةموكح

 ىلع ةيالولا كلذك ىلوتو ريبكلا يلاولاب بقلي ناكو ءءالهبو ىولو ةرهاظلا

 نب رصان مامإلا نع هتريس غ رصيق نبا هاثر .نأشلا دمس ةدلب ة مازخ نصح
 .")دشرم 1( © 4

1 
 :ا :ص .دشرم نب رصان لداعلا مامإلا ةريس .رصيق نبا )
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 نايعلا خيراتلا يت تاسارد

 ةثالث خ "رايخلا عيب خ رايخألا ةنازخ" باتك هللادبع خيشلا تافلؤم نم
 ه1045 لوألا عيبر 22 ة ثلاثلا دلجملا نم خيشلا ءاهتنا خيرات ناكو ،تادلجم

 .نآشلا دمسب مازخ نصح خ لاو وهو

 ليعامسإ نب دمحم مامإلا دهع ذنم ديدش لاكشأ هلوح راث رايخلا عيبو
 ماع خ ةياغلا اذهل ايهقف ارمتؤم دقع يذلا (م1537 / ه942 ۔ م1500 / ه906)

 ةماعلا هفرعت يذلا وهو رايخلا عيب ميرحت يه رمتؤملا تارارق تناكو ‘8

 تريثأ ىتح سانلا نم ريثك دنع ميرحتلاو ليلحتلا نيب ةيضقلا تلظو ،نهرلاب

 هذهل دمحم نب هللادبع خيشلا ىدصتف ، دشرم نب رصان مامإلا دهع خ ةيضقلا
 نيللحملا ةلدأب ىتأو ةقباسلا ءارآلا بقعت ثيح صيحمتلاو ثحبلاب ةيضقلا

 ذخأو ،عيبلا اذه ة دابعلا ىلع ريسيتلا هيأر نم ناكو اهنيب نراقو نيمرحملاو

 لهأ نيب فالتخا هميرحتو هليلحت يفف رايخلا عيب امآ" :لوقي هنأل ليلحتلا يآرب

 ",...نامزلا رخآ خ هوثدحأ امنإو نامزألا ميدق غ نكي مل هنأل ملعلا

 ( م17:ق رخاوأ :ث) ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم (4

 ألم هيقف ةمالع ،نانبلاب مهل راشي نيذلاو ةبراعيلا ةلود ءاملع دحأ وه

 .ةرينلا هئتارآب دهشتسن انلز الو 4 املعو اهقن ةينامعلا بتكلا

 لئاسم نع ةرابع وهو .تادلجم ةدع نم "راثآلا رهاوج باتك هتافلؤم نم
 ةياهنلا 2 ىواتفلا هذه تعمج مث هلئاس بيجي خيشلاو لاؤس ةروص خ ةهيقف

 تادلجملا ضعب ىلع تفقو دقو .ناديبع نبا ةبوجأ راثآلا رهاوج ناونع تحت
 نبرماع نبريشب دلجملا اذه خسان ناكو م1678 / ه1089 تخسن يتلا

 .ينامدألا دمحم نب فلخ نب دمحأ نب رماع خيشلل هخسن برعلب نب هللادبع

 دمحم خيشلا نأ تدجو يتنأ انه اهيلع هونأ نأ بجي يتلا تاظحالملا نمو

 /ه1090) ناطلس نب برعلب مامإلا ةسردم ذيمالت نم ناك اذه ناديبع نبا

 .(م1629 /ه1104 ۔ م 9

 .379; :ص { 3ج ‘ نايعألا فاحتإ ‘ ي ىشاطبلا )1
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 يناعلاخنير اتلايق ت اسارد

 فيكف ؛م1678 / ه1089 2 خسن راثآلا رهاوج هباتك نأ انرشأ دقو

 دق هيواتف نآ ماقملا هب لصو دقو برعلب مامإلا ةسردملا 2 اذيملت نوكي
 .هتسردمو برعلب مامإلا رهظي نأ لبق م16578/ ه1089 ماع تعمجو ‘ترشنتنا

 كلذكو ةسردملا هذه ة سردي مل ناديبع نبا دمحم خيشلا نأ ةقيقحلا و

 خيشلاو .يقورحملا ةعمج نب شيورد خيشلاو يرفافلا نانس نب فلخ خيشلا

 اوسرد ءالؤه نأ ةقيقحلا امنإ «تاونس عبرأب برمعلب ةمامإ لبق تام شيورد
 ربوتكأ 2/ه1104 مرحم 21 خ ناديبع نبا خيشلا تامو .ةسردملا هذه خ

12". 

 ينيسارخلا شبنخ نب دمحم نب رماع نب دمحم نب هللادبع (5
 هفيلأت نم ناك ءييرعيلا فيس نب ناطلس مامألا رصع خ ءاملعلا دحأ وه

 .هريبك تادلجم ةثالث 2 ءاج "مويقلا يحلا ةعاط خ مولعلا هكاوف" باتك

 .١يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم دي ىلع 1996 ماع رونلا ىلإ تجرخ

 اهب نوتفي ءاملعلا ناك يتلا ىواتفلا عيمجت نع ةرابع وه باتكلا اذه

 ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نموأ :هلوقب هرداصم قيثوت لواح دقو .مهيلئاسل

 خيشلا ىلإ ( هللا همحر ) يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا

 ( هللا همحر ) يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا

 (ناديبع نبا دصقي ) اضيأ هباوج نمو" :رخآ لاثمو "...لخد لجر خي لوقت امو
 ....لسفلا دعب دجو اذإ بنجلاو يرفاغلا نانس نب فلخ هيقفلا خيشلا ىلا

 يتأي هنأب زيمتيو ةيهقفلاو ةيعامتجالا اياضقلا نم ًاريثك باتكلا جلاعو
 فلؤملا متأ .هل نيرصاعملا ءاملعلا نم ملاع نم رثكأل ةلأسملا خ يآر نم رثكأب

 .ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛461:ص .3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا ")
 .130 :ص .3چ

 .465:ص ،3ج ،قباسلا ردصملا ءيشاطبلا 2

 .487 ث1ج ،مويقلا يحلا ةعاط خ مولعلا هكاوف ،ينيسارخلا
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 يناعلا خيراتلا ي تاسارد

 ظرق يرقافلا نانس نب فلخ خيشلا نأ دجن ثيح م1673 / ه1084 ماع هباتك

 .لوألا دلجملا ةي باتكلل ققحملا اهعضو ،ةديصقب باتكلا
 مامإلا لئاسر ىلع باتكلا يوح ثيح ؛ايخيرات اعجرم دعي باتكلاو

 هتاضقل رصان مامإلل دوهعلا باتكو ميسارمو برغملا لهأل هئاملعو رصان
 .هتالوو

 رصتخم باتك هل ينيسارخلا هللادبع خيشلا نأ يملاسلا خيشلا ركذيو

 ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب وبأ ةمالعلا خيشلا هفلأ يذلا فنصملا باتكل

 يموقلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا راد غ تدجو يننكل (م1161 / ه 557 :ت )

 نب ديعس خيشلل بسنيو فنصملا نم جرختسم اهيلع بتك ةطوطخم ةفاقثلاو

 .ب187 ماع 1455 همقرو يدنكلا ديعس نب دمحأ

 يليعامسالا دمحم نب يلع نب عنام نب دمحأ نب برعلب (6

 يذلا دشرم نب رصان مامإلا ةداق نم وهو ةبراعيلا ةلود باطقأ دحأ وه

 .‘‘تايرقو روص عاجرتسال ةيركسع ةلمح ةدايقب هفلك

 عماج باتك خسان نأ تدجو امنإ هيلع رثعأ مل .نايبلا باتك هتافلؤم نم

 نم ةدايز هنأ ركذيو هيلإ عجري يقورحملا ةعمج نب شيورد خيشلل نايبتلا
 خيشلل"ناتسبلا هكاوف" باتك ىلع تعلطا كلذك .برعلبل نايبلا باتك

 خيشلا باوج نمو " ىلع صنت ةلأسم ىلع ترثعف يربعلا سيمخ نب ملاس
 عنام نب دمحأ نب برعلب يلاولا ةقثلا خيشلا ىلإ دوعسم نب دمحم نب رماع
 ناك يرمعملا دوعسم نب دمحأ نب رماع خيشلاو ."هللا امهمحر يليعامسإلا
 ءاملعلا مهأ نم ربتعي ينيسارخلا خيشلاو ‘دشرم نب رصان مامإلل ارصاعم

 سلاج دق برعلب خيشلا نأ امك ."مولعلا هكاوف" هباتك خ مهنم ذخأ نيذلا

 .80:ص .3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا ")

 89:ص ناتسبلا هكاوف .سيمخ نب ملاس "يربعلا
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 نب رصان مامإلا رصع 2 تام يذلا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا-

 ينيسارخلا دمحم نب هللادبع رصاع دق اضيأ رمع نب دمحم خيشلاو .دشرم

 ةايحلا ديق ىلع وه م1692/ ه1103 ماع ىلإو ء"رايخألا ةنازخ ابتك بحاص

 نب سيمخ خيشلل "نيبلاطلا جهنم" باتك نم ةخسن دجو ثحابلا نأب كلذو
 6 ةعمجلا موي خسنلا مامت ناكو هسفنل برعلب خيشلا اهخسن يصقشلا ديعس

 .‘"}ء1692 رياني 25/ ه1103 ىلوألا ىدامج

 :ماع ايح ناك) يحنملا يتاعلا دمحأ نب ناميلس نب دمحأ )7

 (م1699/ 11

 هركذ "لئاسملا" باتك هل ٨ةلودلا هذه ءاملع نم حنم ةيالوب أشنو دلو

 ةبوجأ هل امك ءةتايناوخألا هتديصق خ يرغافلا نانس نب فلخ خيشلا

 .رثألا بتك خ ةقرفتم ةريثك

 :يشيقرلا دمحا نب ةعمج نب ريشب نب دمحم نب دمحأ خيشلا (8
 ارود بعل يذلا يشيقرلا دمحم نب دمحأ نب ةعمج ةمالعلا ةيرذ نم وه

 ثارتلا ةرازو ةخسن ة همسا ءاج امنيب ‘يداليملا رشع سداسلا نرقلا خ ازراب

 نبريشب نب دمحم نب دمحأ طوطخملا لوأ ذ وهف بسنلا اذهل افلاخم 1994 مقر

 باتك هل .ةعمج مسا طقس ثيح ،يشيقرلا نسحلب نب دمحم نب دمحأ
 ىهتنا دق ناكو .م1734/_ه1147 ماع هفنص ديفملاو مهملا ىنعم خ دييقتلا

 خسانلاو ،م1833 ويلوي/ه1249 لوألا عيبر رهش خ طوطخملا اذهل خسنلا

 نم نوكتي وهو ،يرونملا بيرغ نب دشيور نب ديعس نب ناميلس نب هللادبع

 .وحنلا ة وهو باوبأ ةرشع

 642 :ص ض1ج ‘نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا :
 201 :ص ءنانسولا ظاقيإ «يشاطبلا (

 27 :ص .1ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ؛49 :ص .3ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا
 291 :ص .2 :ج ،قباسلا ردصملا ءيشاطبلا "

5 

 1997/2/7 :نامع ةديرج
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 77 اتلايق ت اسارد

 (ه1133 ايح ناك) يشرقلا يناميلسلا برعلب نب دمحم نب هعمج نب نافلخ (9

 رس خ قافآلا سمش" فلؤم هل .)ةيبرعيلا ةلودلا ءاملع نم ةمالعلا اذه
 ربمسيد 31/ ه1133 لوآلا عيبر نم لوألا خ هفيلأت خ ادب ."قالخلا كلملا

10. 

 (م1679/ه1090 :ماع دعب ىفوت) يشيقرلا دمحأ نب هللادبع نب دمحأ نب فلخ (0

 ىلع دشرم نب رصان مامإلل ىلوت بيدأو هيقف ‘يكزاإ ةيالو 2 شنو دلو

 ك ةزوجرأ هراثآ نمو .هاثرو دشرم نب رصان مامإلا حدم ،تايرق ىلعو رافلج
 مئاعدلا حرش وهو "مالسإلا مئاعد حرش ة مالظلا حابصم" باتك هلو "هقفلا

 رصان مامإلا ءاثر خ ةديصق هلو ٠‘‘”ةيرعش دئاصق هل امك ؛رضنلا نبا ةمالعلل
 ك تامو ‘ه1082 ماع نم ىلوألا ىدامج خ مئاعدلا حرش أدب دقو .دشرم نب

 .(م1692/ه1104 - م1679/1090) فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا رصع

 :(م1680/ه1091 :ماع ايح ناك) يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس (1
 2 عقت "ماكحأل او نايدأل ا 2_ ةزوجرأ" هتافلؤم نم « مدأ ةيالوب أشنو دلو

 .“_راطلس نب برعلب مامإلا حدم 2 ةديصق هلو تيب 0

 :يويلحملا ملاس نب سيمخ نب ملاس (32

 ىلإ هبسن لصي هيقف ،ملاع يكزإ ةيالوب ايلحم ةيرق ة اشنو دلو
 باتك هتافلؤم نمو ."يواذنيكلا" ناويد بحاص لاوش نبا روهشملا رعاشلا

 ةعاط قيرط ىلإ يداهلا ناتسبلا هكاوف" باتكو ،"راصتخالاو دينفتلا"

 ة اقثلا نييناميلسلا ةرسأ رود .دمحم نب ديعس ،يمشاهلا :رظنا تامولعملا نم ديزم "
 ةيعمج 012 ةيعمجلل ىونسلا ءاقلل ةمكحم ةيملع تالوادم ةلسلس نامع خ ىعامتجالاو
 496 ۔447:ص }م2012 .ةييرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودب راثآلاو خيراتلا

 186 :ص ء1ج ءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا ؛141:ص ،3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا )2(

 178 :ص ء1ج ،ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛116:ص ،3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا (3)

 2 :ص ،2ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا 6"
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 ماع ةيقرشل اي ء اربإ نصح 2 هخسن م امت ن اك ريخال ١ ب اتكل او ئ "نمحرل ١

 نيأزج ے باتكلا رشنب ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو تماقو .م1735 / ه 8
 .11988 ماع

 (م1747/ ه1160 :ت) يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس (3

 ىلوت }م1660/ه1070 ماع ءارمحلا ةيالوب مدك ةيرق خ ملاس خيشلا دلو

 هكاوف" باتك هتافلؤم نم .يناثلا فيس نب ناطلس مامإلا لبق نم الهب ىلع

 هقفلا خ ةروثنم هلو إم1998 / ه1420 ماع يموقلا ثارتلا ةرازو هترشن "ناتسبلا

 .)ةبوجاو

 يبادنلا ملاس نب حلاص نب ملاس (4

 رشع يناثلا نرقلا غ شاع لئامس ةيالوب رورس ةيرق خ اشنو دلو

 نم راصتخالا باتكل راصتخا وه "رصتخملا رصتخم" تافلؤملا نم هل ،يرجبلا

 ايح ناك) يوكزألا دمحأ نب رماع نب هللا دبع نب ديعس خيشلل راثألا يناعم
 نم "عرشلا نايب" باتكل راصتخا لصألا ذ وه يذلا (م1715/_ه1128 ماع

 ة رصتخم" باتك اضيأ ملاس خيشللو .يدنكلا ميهاربإ نب دمحم فيلأت

 .ةايحلا ديق ىلع م1719/ه1131 ماع ىتح ناكو .“”"ثاريملل يلوأ ضئارف

 :( ه1150 :ت ) يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس (5

 سأرتو ىوزن ىلإ لقتنا مث ،ءارمحلا ةيالوب حبص ينب ةيرق خ شنو دلو
 م1732 / ه1145 _ .“)اريرض ناكو .ةريبك ةرهش هل تدغو ،هرصع ءاملع

 هيلع ناك ام لثم هتاصصخم ةدايز يناثلا ناطلس نب فيس مامإلا هنم بلط

1 
 17 :ص ،2ج ٧ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛204:ص ،3ج نايعألا فاحتإ ءيشاطبلا (

2 
 18 :ص ،2ج ،ءاهقفلا مجعم "يدعسلا ؛205 :ص ،3ج قباسلا ردصملا ءيشاطبلا "

3 
 33 :ص ب 2ج ‘ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ؛221 :ص 3ج .قباسلا ردصملا يشاطبلا :

4 
 64 :ص { 2ج ‘ ءاهقفلا مجعم 4 يدعسلا ؛549 :ص 3ج ‘ قباسلا ردصملا . يشاطبلا 9

327 



 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 مهعم هتريس ءاسأو ءاملعلا ىلع هلماحت ىلإ ىدأ يلاتلابو مامإلا ىلع كلذ رثأف

 .هل حصنلا ميدقت لعي ةمامإلا نم هعلخ اوررقي نأ ءاملعلاب يلاتلاب ىدأو

 نمريبكلا عم اجلا ىمسم تحت تعمج ةريثك ىواتف يحبصل ١ خيشلل

 . هريغو ن اطلس نبي فيس م امإل ١ عم ة دي لح لت اسر هلو "يحبصل ١ ةمالعل ١ تب اي اوج

 ىوتفل ا هذه . اهبرش ز اوجو ةيبرعل ١ ةوهقل ١ ليلحت يه اهر اثأ يتل ١ ىو اتفلا مه أو

 2 هوعباتي نأ هدعب نم ءاملعلا لواحو ةينامعلا ةحاسلا ىلع لعف ةدر اهل ناك

 بجاولا تاداعلا نم تحبص أو الإ يداليملا رشع عساتلا نرقلا تأي ملو هاوتف

 .‘"فيضلل اهميدقت

 :(م1679/ه1090 :ماع ايح ناك) ينيسارخلا دمحم نب دمحأ نب ديعس (6

 ةريس" :هراثآ نم 4 عرو دهازو هيقف ،ىوزن ةيالوب نيس ارخ يح خ اشنو دلو

 نب ناطلس وأ دشرم نب رصان نيمامإلا دحأل ةحيصنو "نامع ءاملع ركذ خ

 ةمض لوح عقاولا فالخلا ة ةريس"و ،"برغملا لهأ ىلإ ةلاسر" هل امك ،"فيس

 .“‘ارحإلا ةريبكت ي هلالح ظفل ي ءاه

 (م1674/ ه1085 ماع دعب يفوت ) يديعسوبلا دمحم نب برعلب نب ناميلس (7

 نب ناطلس مامإلل ءاضقلا ىلوت ء}لئامس ةيالوب ةانجلا ةيرق خ أشنو دلو

 لطابلاب ءاج نم ىلع درلا ة رفاسملا داز " باتك هتافلؤم نم .ابد 2 فيس
 ويلوي 13/ه1085 لوألا عيبر 9 خ راحص عماج خ هفيلأت نم ىهتنا يذلا "رظاني

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم هترشنو عبط باتكلاو م 4

 .21 :ص .3ج .راثآلا بابل .نافلخ نب انهم ،يديعسيوبلا )1(
 ،يشاطبلا ؛249 :ص 0220 :ص ،1ج مويقلا يحلا ةعاط 2 مولعلا هكاوف ،ينيسارخلا 2(

 .63 :ص ،2ج ،ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛246 :ص 03ج نايعألا فاحتإ
 .279:ص ،3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا (3)
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 يناملا خيراتلا يت تاسارد

 (1662/ ه1073 :ت ) يلمازلا يلع نب دوعسم نب ديعس نب حلاص (8

 ءاملعلا نم يلمازلا خيشلا ناك ءىوزن ةيالوب نيسارخ ةلحم 2 اشنو دلو

 مامإلا ةعيب رضح دق ناكو فيس نب ناطلسو رصان نيمامإلا دهع 2 نيزرابلا
 اريرض خيشلا ناكو ."'لفيس نب ناطلسو رصان نيمامإلل ءاضقلا ىلوت .رصان
 يمس باتك خ هاواتف ةباتكب هذيمالت ماق لب فينصتلاب مقي مل كلذلو

 هقفلا بتك خ ةريثك ىواتف خيشلل نأ ىلإ ةفاضإلاب "حلاص خيشلا تاباوج"

 ك ةلالجلا مسا نيكست وأ مض خ ةديصق هلو تاينلاو ظافلألا ي ةلاسر هلو

 )هريغو مارحإلا ةريبكت

 يرذنملا يلع نب حلاص نب يلع نب حلاص (9

 رشع يناثلا نرقلا خ شاع ءيربع ةيالوب فيلسلا ةيرقب اشنو دلو

 هئاقدصأ دحأل خسن ثيح م1769/ه1183 ماع ةايحلا ديق ىلع ناكو ،يرجبلا

 ةراشبو ملعتمل اةفحت و أ نيبلاطلا جاهنم " باتك هل . 3 'نبييل اطلا جاهنم هباتك

 . 4(" ملكتيمل

 :(م1747/ ه1160 :ت ) يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع (0

 هخايشأ نم ،ةرهاظلا ةقطنمب فيلسلا خ شاعو دلو .بيبطو ،رعاشو ةمالع

 هلو .بسنلاو ءاثرلاو لزغلاو حدمل خ دئاصق هل .يديعسوبلا هللا دبع نب ملاس

 هل .ةيفرحلا موقرلاو ةيوامسلا مارجألا ملع إ ةيفخملا رارسألا فثك" باتك
 هركذ .ه1138 بجر 10 ةعمجلا موي ذ اهبتك فيلسلا نصح ميسقت خ ةقيثو

 . ةرمع لآ حدم نيح "نييربعلا خيرات ذ نيربتعملا ةرصبت بحاص

1 
 .325: :ص 0 3ج هسفن ز ()

 184 :ص 02ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا .
 ماع ىلوألا هتعبط خ ينابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس هرشنو باتكلا اذه ققح :
 م2011/ 2
 187 : :ص .2ج ؛ ءاهقف مجعم يدعسلا ؛331 : :ص - 3ج نايعألا فاحتإ يشاطبلا

 390 389 :ص 02ج ءاهقف مجعم ‘يدعسلا ؛410 :ص 03ج ،نايعألا فاحتإ سيشاطبلا 5

(4( 
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 :يرفاغلا يليكشلا دمحم نب ردب نب ديعس نب كرابم (1

 حيبص نب يراس نب رخذ نب دمحم نب ردب نب ديعس نب كرابم خيشلا وه

 ؛قاتسرلا ةيالوب ينس ةيرقب اشنو دلو .رعشلل مظانو ،لاو ،هيقف ،مناغ نب

 نب ناطلس مامإلل ىلوت ،نييرجهلا رشع يناثلاو رشع يداحلا نرقلا 2 شاعو

 نب برعلب مامإلل ىلوت امك ،تاينقمو ،(رافلج)ريصلا ىلع يناثلا فيس
 :نايب عومجم" باتكو “"““ةيادبلا طارص" باتك تافلؤملا نم هل .ريمح

 لوألا هباتك فيلأت نم غرفو .نامزلا رم ىلع قالخألا مراكم نسحل
 .1717 ويام 24 /ه1129 ةرخألا ىدامج 12 نينثألا موي "ةيادهلا طارص"

 ءاهقفلا :ب

 ةيهقف ةبوجأو لئاسم مهل امنإ فيلأتلل تقولا مهل حتي مل ،ءاملع كلانه

 ءاملعلا نم ريثك ىنتتعا دقو « مهرصمل ةيلاتلا ةينامعلا تافنصملا 2 ةرشتنم

 نافلخ نب انهم ديسلل راثآلا بابل باتك لاثملا ليبس ىلع ركذن !اهعيمجتب
 ءاملعلا مهأو . يويلحملل ناتسبلا هكاوف باتكو ءادلجم 12 ءاج يذلا

 ديعس نب حلاص خيشلاو يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا ةيهقف لئاسم مهل نيذلا

 ناضمر نب دوعسم خيشلاو يرمعملا دوعسم دمحم نب رماع خيشلاو يرمعملا

 نيذلا ءاملعلا ءالؤهو 4 يرضافلا نافلخ نب نانس نب فلخ خيشلاو ،يناهبنلا

 :لثم ءاملعلا نم يناثلا ليجلا امأو ، اهمايق لوأ ة ةبراعيلا ةلود مهيلع تدمتعا

 نب دمحم نب ناميلس نب رصان خيشلاو يلهذلا دشار نب ناميلس نب يدع خيشلا
 نب ناطلس مامإلل ةعيبلا اودقع نيذلا ءاملعلا دحأ ناك يذلا يبعانلا دادم

 يناثلا ناطلس نب فيس مامإلاو يرضاغلا رصان نب دمحم مامإلاو يناثلا فيس

 ءاملعلا دحآ ناك يذلا يديعسوبمأ ملاس نب بيبح خيشلا ءاملعلا نم كلذك

 م2012/ه13 ماع ىلوألا هتعبط 2 ينابي سلا دمح نب كرابم نب نا طا بات هلا ققح )1)

 يدربلا دمحم نب لاله ايلاح هقيقحتب موقي ا
 30 _ 9 :ص { 3ج ءاهقفلا مجعم 4 يدعسلا .424 :ص . 3ج 4 فاحتإلا ۔ىشاطبلا (3ر
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 يناملا خيراتلا يق تاسارد

 هنا امك ؛كلذ دعب هعلخب ماق كلذكو ريمح نب برعلبل ةعيبلا اودقع نيذلا

 مهريغو م1749 /_ه1162 ماع يديعسوبلا ديعس نب دمحأل نيدقاعلا دحأ

 فلخ نب دمحأو ،يوكزألا يديعسوبلا فلخ نب هعمج نب دمحآ لثم نوريثك
 نب داجب هيقفلاو يرمعملا دوعسم نب دمح أو 4 يوكنزلا مث يمدألا دمحم نب

 يديعسوبلا فلخ نب هعمج نب دمحأ نب هعمجو ،(ه1160 :ت ) يرخافلا ملاس

 مهريس نع اطسبم افيرعت انه زجونو .“ليربعلا هللادبع نب فلخو ،يوكزألاو
 :اهيلع عالطالا انل رسيتي مل يتلا ةيلكلا نود ةيئزجلا

 :يديعسوبلا دمحم نب دمحأ - 1

 ةباتكلا ةزاجإ 2 نيكراشملا عم يديعس .ويلا دمحم نب دمح ا خيشل دشلا مسا درو

 نانس نب فلخ ةسائرب ناكو 0م1697 / ه1109 ماع كلذ ناكو نينيعلا جلف

 خيشلا نأ دقتعنو ،‘ايربعلا فسوي نب دمحم خيشلا يبغلا يلاو ناكو ،يرفاغلا
 .يديعسوبلا دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ مامإلا دج وه دمحأ

 :(م1685/ه1096 :ت) يوكزالا يمدألا دمحم نب فلخ نب دمحأ - 2

 !7 ك هتافو تناكو .هيقف ؛يكزإ ىلإ لقتنا مث ،مدأ ةيالو 2 شنو دلو

 هفصوو ،‘”ةفيلب ةيلاد ةديصقب رماع نبريشب رعاشلا هاثر ه1069 ةجحلا يذ
 ( (4) ةتو دهاز هنأب

 :يرمعملا دوعسم نيب دمحأ - 3

 هكاوف" باتك بحاص ناك م17/ه11 نرقلا ذ ةبراعيلا ةلود ءاملع نم

 .هيلع ىنثأو هاواتف ىلإ اريثك عجريو هيلإ نكري "مويقلا يحلا ةعاط خ مولعلا

 دهف 6يدعسلا ؛3ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا :رظنا ءاملعلا ءالؤه نع تامولعملا نم ديزمل" )(
 .2007 :طقسم « دعاولا ليجلا راد .. ةيض ابإلا نبملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب

 .155 :ص ثنانسولا ظاقيإ عيشاطبل
3 
 296 :ص ( يرازفلا ناويد .رماع نب ريشي  يرازفلا .

 21 :ص « ج ،ءاهقفلا مجعم يدعسلا .37 :ص 0 3ج نايعألا فاحتإ ؛يشاطبلا )

(2( 
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 نامعلاحنير اتلا يق ت اسارد

 :( ه1160 :ت ) يرفاغلا ملاس نب داجب 4
 تامو ريمح نب برعلب مامإلا هنجس ‘كنض ىلع ايلاو ناكو هيقفو 0 ملاع
 .‘")ه1160 ماع نجسلا

 :يربعلا دمحم نب ريشب ۔ 5

 ىوتق دعب نينيعلا جلف 2 ةباتكلا ةزاجإ ىلع اوقداص نيذلا ءاملعلا نم

 ماع كلذ ناكو ناطلس نب فيس مامإلا يضاق يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا

 .11697 / ه9

 :(م1760/ه1174 :ت)يديعسوبما ملاس نب بيبح - 6

 اودقع نيذلا ءاملعلا دحأ ناك هيقفو ،ملاع ىوزن رقع خ أشنو دلو

 ديعس نب دمحأل نيدقاعلا دحأ هنا امك هعلخ كلذكو ريمح نب برمعلبل ةعيبلا

 اهداتري ةسردم هلو رصبلا ريرض ناك م1749 / ه1162 ماع يديعسوبلا

 .ىوتفلا عجرم راصو ‘نوملعتملا

 :يلوعملا ةليفغ ديعس نب رجنخ نب دمحم نب فلخ 7
 نرقلا نم طسوألا ثلثلا فصنلا ءاهقف نم وه ‘كنض ةيالو إ شاع

 نب دشار رعاشلا هحدم تافلؤملا خسن نهتما دق ناك ءيداليملا نماثلا

 هئنهيو كنض يلاو فلخ خيشلا نأب اهيف راشآو . ةيئاب ةديصقب يسبحلا سيمخ
 .“‘)ديعلاب

 174 :ص .2ج ،قباسلا ردصملا يملاسلا ")

 .159 :ص ثنانسولا ظاقيإ ،يشاطبلا ا

 101 :ص .3ج ،نايعألا فاحتإ سيشاطبلا _

 140 :ص ،3ج ،هسفن
 184 :ص ث1ج ،ءاهققلا مجعم ،يدعسلا ؛245 ۔ 244 :ص يسبحلا ناويد ،يسبحلا (5)
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 يناملاخيراتلا يت تاسارد

 :يربعلا يداو نب هللادبع نب فلخ - 8
 هباتك خ يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا ركذ ةباسنو رعاشو هيقف

 ةقفن خ ةيئار ةديصق فلخ خيشللو ،"نييربعلا خيرات خ نيربتعملا ةرصبت
 لوح تايبأ ةعبرأ نم ةينون ةعوطقم هل امك .ةقلطملل بجي اميفو ،ةجوزلا

 ةيئار ةديصق هل امك سايكلاو مهاردلاو ءلاقثملاو لطرلا لثم نازوألا ةفرعم

 ."هكلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ءاثر

 :يوكزإلا ينامدألا ىسوم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم نب فلخ - 9

 ملاعلاب ينيسارخلا خيشلا هفصو ‘يكزإ ىلا لقتتل امتث مدأ دلو
 . عرو يمت هنأو ‘ دهازلا

 :يوزنلا يلاعسلا شبنخ نب دمحم نب رماع نب دمحم نب فلخ - 0

 % مولعلا هكاوف" باتك فلؤم خأ هنأ و دبي 4 ىوزنتب دمس ةيرق 2 دلو

 .")اهيقف ناكو "مويقلا يحلا ةعاط

 :( ه1150 لبق :ت ) يكنضلا يدشيورلا دشيور نب سيمخ ۔ 1

 يركسع دئاق ريبك ليلج مل اع كنض ةيالوب ةيالعل ١ ةيرقب اشنو دلو

 هاثر .4 ) "ةزوجر أ هيلإ بسنت رسلا ةقطنم 2 دشرم نبا رصان م امإلل لاوو

 .ريصيق نبا خيشلا

 :يربعلا رمع نب سيمخ نب دشار - 2
 هباتك خ يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا هب داشأ دهازو ،هيقف ،ملاع

 5 . _ ۔
 .")نييربعلا خيرات ة نيربتعملا ةرصبت

 131 :ص ،3ج ،قباسلا ردصملا ءيشاطبلا :
 ردصملا «يشاطبلا !246 :ص ،1ج "مويقلا يحلا ةعاط خ مولعلا هكاوف ،ينيسارخلا
 .185 :ص . ج ءءاهقفلا مجعم ، يدعسلا ؛38 :ص .3ج قباسلا

 .185 :ص 4 ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ؛141 :ص 3ج نايعألا فاحتإ ؛يشاطبل

 .201 :ص ج ،ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛144 :ص 3ج قباسلا ردصملا يشاطبلا

 112 :ص طوطخم ثنيربتعملا ةرصبت .يربعلا "!

3 | )( 

)4( 
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 نامعلا خيراتلا يت تاسارد

 :(م1757/ه1171 :ت) يمضهجلا دشار نب لظنح دشار نب ديعس نب دشار - 4

 مامإلا علخ نمم ناك .يضاقو هيقفو ملاع ،نأشلا دمس 2 أشنو دلو

 ماع يديعسوبلا ديعس نب دمحأ ةعيب دقع رضحي ملو \ديمح نب برعلب
 ك ةدوجوم ىوتفلاو 0 اهنع لئس امل ةعيبلا ةحصب ىتفأ هنكلو }م1749/ 2

 .“.× روثنملا ملعلا خ روثأملا)يركسملا ديعس نب هللادبع باتك

 :(م1661/ه1071 :ت) يحنملا ديقعلا فلخ نب دشار - 5

 - هيقف دئاصق هل ، رعشلل مظان ،هيقف لاو ،حنم ةيالو خ أشنو دلو

 يلوعملا ملاس نب هللادبع نب دمحم رعاشلا هاثر ،ةةاهريغو رايخلا عيبو ايرلا

 .ناسحإلاو مركلاب اهيف هفصوو ةديصقب

 :يدنكلا دشار نب كرابم نب هللادبع نب دشار - 6
 رشع يداحلا نرقلا غ شاع ،هيقف ،ىوزن ةيالو نم دمس ةيرقب دلو

 خيشلا ٥ د ةايحلا ديق ىلع ما 661/_ه1071 ماع ىلإ وهو 0 يرجبلا

 .ولعلا هكاوف هباتك خ ينيسارخلا

 يرذنملا دوعسم نب دعاس نب دوعسم نب دشار - 7

 رشع يلب ذاثل ١ نرقل ١ 2 س اع . .يربع ةيالوب فيلسل ا ة هيرقب اشنو دلو

 اءزج هسفنل ة خسن .ة ةايحل ١ ديق ىلع م1 712/ه14 ماع ىتح ناكو ‘ يرجہل ١

 ماع يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا فيلأت "عرشلا نايب باتك نم
)6( 74 -} . 

 182 :ص ،3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا :
 .221 :ص ث1ج ءءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ؛178 :ص ،3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا )-)

 360 :ص ثيلوعملا ناويد ،يلوعملا ث}
 .230 :ص ،1ج ،ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛193 :ص .3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا ""

 230 :ص ض1ج ،ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛193 :ص .3ج ،قباسلا ردصملا ءيشاطبلا
 233 :ص ،1ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ؛193 :ص 03ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا ك
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 يناملا خيراتلا يق تاسارد

 (م1749/ه1162 :دعب يفوت) يولهبلا يباصقلا ملاس نب دشار نب ملاس - 8
 نب برملب مامإلا علخ نمم ناك لاو ،هيقق ،ءالهب ةيالو 2 اشنو دلو

 ةلمجو بتاكلا بدأ ك تاريخلا عماج باتك هتافلؤم نم ‘ه61 ماع ريمح

. 1 
 . 7 اتف

 :يديعسوبلا فلخ نب هللادبع نب ملاس - 9

 خيشلا هذيمالت نمو نيملعتملا يوأي اميرك ناكو هيقف .ملاع ،مدأ ي دلو
 1560 2 عمت ماكحألاو نايدألا 2 ةزوجرأ هتافلؤم نم .0 يرذنملا دوعسم نب رمع

 .ةيرثنو ةيمظن ةيهقف تاباجإو ةقرفتم دئاصق هلو .اتيب

 :يمايرلا دوعسم نب ملاس - 0

 نب فيس مامإلا رصاع ‘ اتيب 265 اهتايبأ ددع ثاريملا 2 ةزوجرأ هل هيقق

 3ر. اطلس
 ں

 :يورنلا يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس - 1
 نرقلا ك شاع ،يوزن ةيالوب يدنكلا دمس خ اشنو دلو ، ملاعو ضاق

 نيب ةريبك ةرهش لان ،رخاوألا ةبراعيلا ةمئأ رصاعو سيرجهلا رشع يناثلا
 هل ،يدشارمحلا رصان خيشلاو ناديبع نبا نع ملعلا ذخأ هرصع ءاملع

 .)هقفلا بتكب ةديدع يواتف

 :يولهبلا حلاص نب ديعس - 2
 نانس فلخ خيشلا ىوتف دعب نينيعلا جلف خ ةباتكلا ةزاجإ ىلع قداص دق

 “)۔1697 / ه1109 ماع خ كلذ ناكو ناطلس نب فيس مامإلا يضاق يرخافلا 5 .

 .21 :ص ،2ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ؛206 :ص ،3ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا أ
 .34 :ص 2٨ج ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ؛226 :ص ،3ج ،قباسلا ردصملا يشاطبلا

 46 :ص 02ج ءءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا ؛.207 :ص ،نامجلا دئالق يديعسوبلا 3
 .61 :ص 02ج ،ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛246 :ص 03ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا
 159 :ص ؛ظاقيألا ،يشاطبلا

(4( 
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 :يصقشلا دمحأ نب ب دايز نب ديعس - 3

 يريمعلا ناطلس نب ب ةعيبر نب ناطلس - 24

 يمايرلا ىسوم نب دمحأ نب ناميلس - 5

 يبعانلا هللادبع نب دادم نب دمحم نب ناميلس - 6

 رافلج ىلع مامإلا يلاو :يدنكلا هللادبع نب دشار نب ناميلس - 7
 يناويطلا يلع نب هللادبع نب ناميلس - 8
 :يكنضلا يعوبرملا ريهز نب هعيبر نب دمحم نب ناميلس - 9
 نب ناطلس مامإلل ةعيبلا اودقع نيذلا ءاملعلا دحأ ناك دهازو « مل اع

 فلخ خيشلا ىوتق دعب نينيعلا جلف خ ةباتكلا ةزاجإ ىلع قداص يناثلا فيس

 / ه1109 ماع 2 كلذ ناكو ناطلس نب فيس مامإلا يضاق يرقافلا نانس نب

 م .17

(1) 

 يسبحلا هحدم هيقفو ملاع :يلهذلا ناميلس نب رصان نب فيس - 0

 يرذنملا دعاس نب دمحم نب فيس - 1
 يناثلا نرقلا غ شاع .يربع ةيالوب فيلسلا ةيرق ذ أشنو دلو ،ملاع ،هيقف

 ؛يحبصلا ريضب نب ديعس خيشلا مهنم ءاملعلا نم اريثك رصاع ،يرجهلا رشع
 شقنو ‘/ ه1163 رفص 20 تبسلا موي تام ،ةقرفتم ةيهقفلا لئاسملا ضعب هل

 .“ىربعب ناتسبلا ةراحب عاجش دجسم رادج ىلع هتافو خيرات
 :يرمعملا ديعس نب حلاص - 2

 مامإلل ةيالولا ىلوت ءاملعلا زربأ نم وه ءةريثك هيهقف لئاسم هل هيقف
 “»اربإو روص ةيالو ي دشرم نب رصان

 232 :ص ،يسبحلا ناويد سيسبحلا 6
 159 :ص ؛ظاقيإلا ،يشاطبلا

 1٠ط ،ينابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس قيقحت .نيبلاطلا جاهنم .يلع نب حلاص يرذنملا ث
 .ققحملا ةمدقم :ص ؛م2011 :طقسم ةبتكم

 22 :ص .2ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا
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 ناملا خيراتلا يت تاسارد

 يجولففملا نب هللادبع نب حلاص - 3

 يرزعلا دوعسم نب هللادبع نب حلاص - 4
 يداحلا نينرقلا ے شاع ،يربع ةيالوب فيلسلا ةيرقب اشنو دلو ،ضاق

 يبغلا خ لوألا فيس نب ناطلس مامإلل ءاضقلا ىلوت .رشع يناثلاو رشع

 ةيانعلل تاقوقوب اهل ىصوأو ملعلا ةبلطل هتافو دعب اهفقوأ ةبتكم هل ،ةرهاظلاب
 ."هي

 يوكزالا يمدالا فلخ نب دمحأ نب رماع - 5

 ._ هيقف . ملاع :يحنملا يسماشلا سماش نب رماع نب دمحم نب رماع - 6

 ( ه1072 :ت ) يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع - 7

 ( ه1151 :ت) يوكزالا ملاس نب دوعسم نب دمحم نب دوعسم نب رماع - 8

 يرمعملا نسحلب نب رماع نب يلع نب هللادبع - 9
 ههقف لئاسم هل هيقف ؤيرقعلا ديعس نب هللادبع نب رماع نب هللادبع - 0
 ةيهقف دئاصقو زيجارأ هل هيقف ،يخبرلا رمع نب كرابم نب هللادبع - 1

 يبعانلا دادم نب ريشب نب دمحم نب هللادبع - 2

 يناثلا فيس نب ناطلس مامإلل ةعيبلا اودقع نيذلا ءاملعلا دحأ ناك

 يرخافلاو
 :(ه1070 :ت) يوزنلا يدومحملا دمحأ نب يلع نب دمحم نب هللادبع - 3

 نانس نب فلخ خيشل ارصاعم ناك ةالصلا ماكحأ خ ةزوجرأ هل
 “ىرفافلا

 2٠ط .يربع ةيالو خ ةيملعلاو ةيهقفلا ةايحلا 2 ةيخيرات ملاعم .دمحأ نب حلاص ثاوصلا :

 مجعم ؛يدعسلا ؛177 :ص ؛م2007 :طقسم ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .خيراتلا ربع يربع

 186 :ص 02ج ءاهقفلا

 .205 :ص يسبحلا ناويد كيسبحل

 248:ص ءيلوعملا ناويد ،يلوعملا :

2 
 (ك) ١
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 نايعلا خيراتلايت تاسارد

 :يبعانلا يدادملا دادم نب ريشب نب دمحم نب هللادبع - 4

 ناكو هيف ةباتكلاو ،نينيعلا جلف ةيضق 2 كراش نمم همسا درو ،هيقف

 ؛يرفافلا مامإلا لبق نم ىوزن ىلع ايلاو ناكو ٧1697 / ه1109 ماع كلذ

 .‘ةيركسعلا تالمحلا ىدحإ هل داق هنأ امك

 :( ه1133 :ت ) يلهذلا نسح نب دشار نب ناميلس نب يدع - 5
 مامإللو ‘ناطلس نب انهم مامإلل ةعيبلا اودقع نيذلا ءاملعلا دحأ ناك

 فيس ةمامإ لوح عارصلا ة رود هلو ناطلس مامإلا نب برعلب مامإلا نب برعي

 جحلا ةليل خ ييرعيلا رصان نب برعلب يصولا ناوعأ هلتق ،‘}ةناطلس نب
 برعلب نب برعي مامإلا عياب نمم ناك هنأل ؛قاتسرلاب م1721 ربوتكأ/ه3

 .“}ىيرعيلا ناطلس نب

 يرقعلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع نب يلع - 6
 .يرفافلا هحدم روهشم بيبط

 يولهبلا ناليغ نب مشاه نب دوعسم نب يلع - 7
 (١“ ه1114 :ت ) يدومحملا دوعسم نب يلع نب دمحم ني روعسم نب يلع 8

 :يربعلا بلاط نب دشار نب رصان نب يلع - 9
 خيشلا ىوتف دعب نينيعلا جلف ة ةباتكلا ةزاجإ ىلع قداص نمم ناك

 ماع 2 كلذ ناكو ناطلس نب فيس مامإلا يضاق يرقافلا نانس نب فلخ
 .)1697 / ه 9

 155 :ص ثظاقيإلا ،يشاطبلا )

 154 :ص ثقباسلا ردصملا ،قيرع نبا »

 116 :ص ،نامع مالعا ليلد ،سيوباق ناطلسلا ةعماج ث
 341 :ص ،2ج ثءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛388 :ص .3ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا

 136 :ص سيلوعملا ناويد ،يلوعملا "

 159 :ص ،ظاقيإلا ،يشاطبلا ث
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 زاملا خيراتلايت تاسارد

 :عيبر نب رصان نب يلع - 0

 يعورزملا بيرغ نب كرابم نب بيرغ - 1
 م] 718 ماع نيرحبلا 2 لتق دئاقو مل اع

 يولهبلا ناليغ نب مشاه نب دوعسم نب ناسع - 2
 (ه1081 :ت) يقاتسرلا نب فلخ نب ديعس نب هتلادبع نب ناسغ نب كرابم - 3
 يعورزملا دمحم نب بيرغ نب كرابم - 4
 يدومحملا يلع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم - 5

 ةلئسأ هل « يرجہل ا رشع ين اثلا نرقل اد شاع .4 ىوزن ةيالوب دلو هيقف

 .هقفلا خ ةبوجأو
 يوزنلا دمحم نب دشار نب دمحأ نب دمحم - 6

 رشع ي داحلا نرقل ١ 2 ش اعو ىوزن ةيالو 2 اشنو دلو ‘ هيقف ‘ ل او

 دوعسم نب دشار هل خسن ،لوألا يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلل ىلوت ،يرجبلا
 نب دمحم فيلأت عرشلا نايب باتك نم 16 دلجملا م1652/ه1062 ماع يخبرلا

2 
 . )يدنكلا ميهاربإ

 :يبعانلا دادم نب دمحأ نب هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ نب دمحم - 7

 ين اثلاو رشع يد احلا نينرقلا ج شاعو 4 ىوزن ةيالوب اشنو دلو هيقف

 فيلأت نم نيبلاطلا جهنم باتك نم 20 دلجملا هسفنل خسن .نييرجهلا رشع

 .ف1696٨/ه1107 ماع «يصقشلا ديعس نب سيمخ
 ( م1709 / ه1121 :ت ) يربعلا بلاط نب فسوي نب دمحم - 8

 م امالل ةره اظلا ةيالو ىلوت ء ارمحل ١ ةيالو 2 اشنو دلو ض اق .« هيقف

 ك ىفوت 0 ةرهاظلا نم نينيعلا جلف لوح تالسارم هلو لوآلا ناطلس نب فيس
 ةديصقب يرخافلا نانس نب فلخ خيشلا هاثرو ‘ م1 709/_ه 1 ماع هتيالو

 ةيلاد )4ِ

 ٤ :ص .3ج ءءاهقفلا مجعم يدعسلا .428 :ص . 3ج،قيباسلا ردصملا يشاطبلا 50

  2:ص . 3ج ءءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا :426 :ص 3ج،قباسلا ردصملا يشاطبلا 48

 :ص .3ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا .7 :ص [( 3ج،قباسلا ردصملا يشاطبل 49

 ۔ 173 :ص ‘3ج ‘ءاهقفلا مجعم يدعسلا 0481 :ص 3ج ،قباسلا ردصملا يشاطبل 174

(3) 

(4) 
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 ىامعلاحخير اتلا يق ت اسارد

 :ينارحبلا ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم 9
 باتك هفيلأت نم ،ىوزن ةيالوب نيسارخ ةيرق 2 اشنو دلو ضاقو ،هيقق

 ف ةباتكلا ةزاجإ ىلع قداص نممو ،هقفلا خ ةبوجأ هلز ."نايبتلا رصتخم"
 نب فيس مامإلا يضاق يرفافلا نانس نب فلخ خيشلا ىوتف دعب نينيعلا جلق
 “'ه۔1697 / ه1109 ماع خ كلذ ناكو ناطلس

 :يربعلا بلاط نب فلخ نب دمحم - 0

 خيشلا ىوتف دعب نينيعلا جلف 2 ةباتكلا ةزاجإ ىلع قداص نمم ناك
 ماع 2 كلذ ناكو ناطلس نب فيس مامإلا يضاق يرفافلا نانس نب فلخ

 ٨1697. / ه9
 .يمدألا جاسنلا فلخ نب ديعس نب فلخ نب دمحم - 1

 هل خسن .يرجهل ا رشع يناثلا نرقلا ي شاع ،مدأ ةيالو ذ أشنو دلو هيقف
 ."١ه1762/ه1174 ماع ناديبع نبال راثآلا رهاوج باتك نم ءازجألا ضعب

 يمايرلا ملاس نب دمحم نب دشار نب دمحم - 2
 ىتحو نأشلا دمس ةيالو لوألا فيس نب ناطلس مامإلل ىلوت ،لاو ،هيقف

 يتلا راطمألاب مازح نصح رثأت ثيح اهيلع ايلاو ناك م1651/_ه1060 ماع

 كلتب نأشلا دمس نم نيتاسبلاو تويبلا ترثأتو ‘هيف وهو نأشلا دمس تحاتجا

 .راطمألا
 يمايرلا دمحم نب فلخ نب دشار نب دمحم - 3

 ةريصب" باتك هسفنل خسن يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ي شاع ،هيقف
 مصألا يرزعلا دمحآ نب هللا دبع يبأ نب نامثع خيشلا فيلأت نم نايدألا

 .۔1688/_ه1099 كاع هخسن ناكو (م1234/ه631:ت)

 140 :ص 3ج ٥ ءاهقفلا مجعم ٥ يدعسلا .66 :ص 3ج،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا )1

 159 :ص ىظاقيإلا سيشاطبلا ث
 73 :ص { 3ج ‘ ءاهقفلا مجعم يدعسلا :49 :ص « 3ج‘فاحتإلا ،يشاطبلا (3)

 72 :ص - 3ج > ءاهقفلا مجعم 4 يدعسلا .48 :ص 4 3ج،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا (4)

 77 :ص { 3ج ءاهقفلا مجعم « يدعسلا ‘ 429:ص ‘ 3ج فاحتإلا يشاطبلا (5)
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 ياملاحنير اتلايت ت اسارد

 يع ورزمل ا دمحأ نب دمحم نب ملاس نب دمحم - 4

 يداحلا نينرقلا 2 رشاعو ،لئامس ةيالوب رجاحلا ةيرقب اشنو دلو ،هيقف
. 77 . 1 
 ."نييرجهلا رشع يناثلاو رشع

 يمضهجلا دشار نب دمحم نب ملاس نب دمحم - 5
 ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلا 2 شاع نأشلا دمسب اشنو دلو هيقف

 ميهاربإ نب دمحم فيلأت نم عرشلا نايب باتك نم 58 دلجملا هسفنل خسن
 .4ف.1672/ه1083 ماع يدنكلا

 يبراحملا ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحم - 6
 يبادهلا ديعس نب دمحم نب هتلادبع نب دمحم - 7

 يبعانلا ريشب نب دمحم نب هللادبع نب دمحم - 8
 يئاسيعلا رمع نب ديعس نب دمحم - 9

 ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ة شاع .رعشلل مظانو .لاو ،عضاقو ،هيقف
 تايبأو ةيملع رثآم هل ،لقني ةيالو ىلع ةبراعيلا ةمئأل ةيالولاو ءاضقلا ىلوت
 ناك م1711/ه1123 ماع ىتحو اهب نفدو سراوفلا رهاظ ةيرق ذ تام .ةيرعش
 .ايحلا ديق ىلع

)3( 

 (ه1145 :ت ) ينابيشلا ديعس نب فيس نب دمحم - 0

 يناثلا نرقلا 2 شاعو ،مدأ ةيالوب اشنو دلو رعشلل مظانو .لاو ،هيقف

 ناكو ؛ءاربإ ةيالو ىلع يناثلا فيس نب ناطلس مامإلل ىلوت ، ،يرجهلا رشع
 ةبوجأو ةلئسأ هل \81733ه6 ماع يناثلا ناطلس ني فيس نامإلا اوعلخ نمم

 ."هقفلا بتك خ ةقرفتم

 91 :ص .3ج .ءاهقفلا مجعم "يذعسلا 0431:ص ،3ج .فاحتإلا ءيشاطبلا
 92 :ص .3ج .ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا }431:ص .3ج ،فاحتإلا ءيشاطبلا أ
 207:ص ،يسبحلا ناويد ،يسبحلا .

 98 :ص 03ج ٨ءاهقفلا مجعم يدعسلا ء4361 :ص 03ج فاحتإلا ،يشاطبلا ;

 113 :ص ء3ج ،ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ‘446:ص .3ج فاحتإلا عيشاطبلا ")

)4( 
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 يناعلا خنيراتلا يت تاسارد

 هيقفو ملاع يوكزالا حلاص نب دمحم - 1
 يمايرلا يرورسملا كرابم نب هللادبع نب دمحم - 2
 ©.×( ه1114 :ت ) عرد نب دمح نب هللادبع نب دمحم - 3

 يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلا نب دمحم - 4

 .يمضهجلا دوعسم نب يلع نب دمحم- 5

 ماع ناديبع نبال راثألا رهاوج باتك يقورحملا ةعمج نب رمع نب هللادبع

 .“.1713/ه5

 يدابعلا فلخ نب دمحم نب يلع نب دمحم - 6

 أشنو دلو .ةرجهلل رشع ين اثلا نرقلا نم لوال ا فصنلا ءاملع نم هيقف

 . )ىوزنب يدنكلا دمس ةيرقب

 .يبعانلا يدادملا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم - 7

 دعمأ ديعس نب رمع هخايشأ نم ىوزن رقع غ ءاشنو دلو ضاقو ملاع
 ءهقفلا بتك خ ةريثك ةبوجأ هل ،نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلاو ؛يولهبلا

 هكاوق هباتك ة نيسارخلاو 0"نايبتلا :هباتك غ شيورد خيشلا هنع لقن
 هتريس ة ترهظ ةديصقب رصيق نبا هاثرو/ه1050 يلاوح تام .امهريغو مولعلا

 .“)دشرم نب رصان مامإلا نع

 :يربعلا يهال نب دوعسم نب يلع نب دمحم- 8

 حبص ينب ةيرق ىلع لوت هيقفو ملاع

 141:ص هسفن "ا
 145 :ص « 3ج > ءاهقفلا مجعم يدعسلا ٤ 191:ص ٤ 3ج فاحتإلا ،يشاطبلا (2)

 143 :ص 3ج ء ءاهقفلا مجعم يدعسلا .7 :ص 3ج فاحتإلا ؛يشاطبلا (3)

 147 :ص .0 3ج ءءاهقفقلا مجعم « يدعسلا .470 :ص 3ج فاحتإلا ،يشاطبلا )4

342 



 ناملاحخير اتلا يق تاسارد

 يرفاغلا يحايملا دشار نب دمحم نب دادم - 9

 نم 65 دلجملا خسن ،ةرجهلل رشع يناثلا نرقلا غ شاع .رعاشو ،هيقف

 /_ه1112 ماع يدنكلا ميهاربإ نب دمحم فيلأت نم ‘عرشلا نايب باتك

 712 2 عقيو .عضولاو رابخألا نم ةعومجم ىلع يوتحي باتك هل ء 0

 .‘)هةيرعشلا دئاصقلا نم ةعومجم هل امك ،باوبأ 8 ىلإ مسقمو ةحفص

 :ينارحبلا دمحم نب يلع نب دوعسم - 80

 ىوتق دعب نينيعلا جلق 2 ةباتكلا ةزاجإ ىلع اوقداص نيذلا ءاملعلا نم
 ك كلذ ناكو ؛ناطلس نب فيس مامإلا يضاق يرضافلا نانس نب فلخ خيشلا

 ).1697 / ه1109 ماع
 (ه1050 لبق :ت) يناهبنلا دمحم نب ديعس نب ناضمر نب دوعسم - 1

 لقتنا مث ،ىوزن ةيالوب يدنكلا دمس ةيرقب أشنو دلو ، دئاقو هيقفو س ملاع
 هلازتعا دعب نرقلا دمحم نب هللادبع مامإلا دي ىلع ملعتو ىوزن رقع ىلا

 هل داقو دشرم نب رصان مامإلا عياب يذلا وهو .ىواتفلا ضعب هل ،ةمامإلا

 .“‘)»شويجلا
 يوكزإلا دمحأ نب دوعسم ۔ 2

 نب رصان مامإلا 2 ةيثرم هل »يكزإ ةيالو خ أشنو دلو .رعاشو ،هيقف
 .يرقاغلا نانس نب فلخ خيشلا ىلإ ههجو ىمظن لاؤس هل امك دشرم

 ( ه1116 :ت ) يمراصلا دوعسم نب دمحم نب دوعسم - 3

 طقسم ةيالو ىلوت «يكزإ ةيالو خ أشنو دلو رعاشو بيدأو لاو ،هيقف

 ةيالو يناثلا ناطلس نب فيس مامإلل ىلوتو لوألا ناطلس نب فيس مامإلل

(4( 
 روص ٠.

 182 :ص ث3ج ،ءاهقفلا مجعم يدعسلا ٬484 :ص .3ج فاحتإلا يشاطبلا 0
 159 :ص ‘ظاقيإلا عىشاطبلا أ
 .يدعسلا 489 :ص 03ج ‘فاحتإلا ،يشاطبلا ؛62 :ص رصان مامإلا ةريس رصيق نبا )3(

 188 :ص ث3ج ءءاهقفلا مجعم
 .189 :ص .« 3ج ءءاهقفلا مجعم ءيدعسلا )4(
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 يناعلاحخير الاي ت اسارد

 .(م1636/ا ه1046 :ت ) يولهبلا ناسغ نب ناليغ نب مشاه نب دوعسم - 4
 .ءالهب ةيالو 2 يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلل ءاضقلا ىلوت ‘هيقفو ضاق

 هتافو تناكو .هتافو ىتحو م1600/ه1009 ذنم ءاضقلا ىلوت نأ هل قبس دقو

 .‘"}۔1636 سطسغأ 30/ه1046 لوألا عيبر نم 28 تبسلا موي
 يوكزالا ىسوم نب دمحأ نب دوعسم - 5
 ىسوم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم نب دوعسم - 6
 (ه1084 :ت ) يوكزالا رمع نب ىسوم نب دمحأ نب ناميلس نب ىسوم - 7
 هل خسن ثيح م16573/ه4 ماع ايح ناك ةبراعيلا ةلود ءاملع نم ؛هيقف

 .)اباتك رماع نب دمحم نبزيشب خيشلا

 ةمالع :يكمللا بنوذ نب هللادبع نب دشار نب ناميلس نب رصان - 8
 .هيقفو

 :يدشارمحلا ىلع نب سيمخ نب رصان - 9
 نب ناطلس مامإلل ةعيبلا اودقع نيذلا ءاملعلا دحأ ناك هيقفو ،ملاع

 دشار رعاشلا هاثرو م1715 ويام /ه1127 ىلوألا ىدامج ة ىفوت يناثلا فيس

 .دادم نب دشار نب ةعمجو يرخافلا نانس نب فلخو « يسبحلا سيمخ نب

 :يبعانلا دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان - 0

 مامإلل ءاضقلا ىلوتو ،ةبراعيلا ةلود ءاملع نم ىوزن رقع خ اشنو دلو

 مامإلل ةعيبلا اودقع نيذلا ءاملعلا دحأ ناك ناطلس نب فيس نب ناطلس

 نب فيس مامإلاو عيرفافقلا رصان نب دمحم مامإلاو يناثلا فيس نب ناطلس

 م1729 ويلوي 10/ه1141 ةجحلا يذ 13 نينثألا موي غ ىفوت .يناثلا ناطلس

 .ةنسب يناثلا ناطلس نب فيسل هتعيابم دعب ىوزنب

 1 : -_ ١.
 190 :ص 0{ 3ج .ءاهقفلا مجعم 4 يدعسلا .5 :ص « 3ج فاحتإلا ؛يشاطبلا .

 498 ۔497 :ص .3ج نايعألا فاحتإ سيشاطبلا _
 249 248 :ص .3ج ءءاملعلا مجعم يدعسلا _
 173:ص ‘ يسبحلا ناويد ‘ ىسيحلا ()
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 يناملا خيراتلا يف تاسارد

 ةبيدالا ةفاقثلا :ايناث

 ءارعش ةرتفلا هذه تزرفأ ثيح ؛روثنملاو موظنملا يبدألا جاتنإلا يهو

 ؛يسبحلا سيمخ نب دشار رعاشلا ،يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا لثم لحاطف

 نم ريثك عمجو يلوعملا دمحم نب ملاسو يقورحملا هللادبع نب دمحم رعاشلاو
 .ءارعشلا ءالؤه

 وأ ةفللا خ تافلؤملا باحصأ :نيمسق خ جاتنإلا اذه فنصن نأ نكمي

 امنإ ساطرق خ مهرعش عمجي مل نيذلا ءارعشلا مه رخآلا مسقلاو نيواودلا
 جاسنلا ضعب لغتشا دقو كانهو انه نود مث بلق رهظ ىلع اظفح ءابدألا هلقانت

 يثارم نم ةعومجم مضي طوطخم ىلع ترثع دقو دئاصقلا لضفأ عيمجت

 تيفتكا اذهبو.يلع زيزع زنك ىلع ترثع ينأكو ء دشرم نب رصان مامإلا

 10 مهنم ارعاش 36 انيدل رفوت دقو ٤مهرعش نود ءارعشلا ءامسأ ركذب انه

 .مهب ةصاخ تافلؤم اوكرت مالعأ

 نيواودلا :أ

 :يرفاغلا نافلخ نب نانس نب فلخ - 1

 ةجرد 2 هانعضو ةريثك ىواتف هل هوفم بيدأو ريبك ضاقو ،ملاع

 خيشلا ىتتعا .روشنم ريغ ناويد هل بناجلا اذه خ هراثآ رثكأ نأل ؛ءارعشلا

 ك نانسولا ظاقيإ ) هامس باتك خ هتريسو هرعشب يشاطبلا دومح نب فيس

 .(نانس نب فلخ خيشلا رعش

 :يرفاغلا دشار نب دمحم نب دادم خيشلا - 2

 ةفلتخم رابخأو ًاراعشأ نمضتي باتكلا .ظعاومو رابخأ 2 باتك هل

 بابلا يأ باتكلا رخآ يو دهزلاو ظعاوملا خ اهلوأ باوبأ ةينامث نم نوكتيو
 "ةقئافلا رابخألاو ةقئارلا راعشألا" ناويد هلو ،ىراوجلا رابخأ خ هصصخ نماثلا

 باتكلا لعلو ؛نسحلب نب رماع نب رصان تنب ةزوم ةخسانلاو ه1121 ة خسن

 .هسمد
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 اعلا حير اتلا يق ت اسارد

 :يوزنلا يرقعلا بيرغ نب هللادبع نب رماع خيشلا - 3
 دئاصقلا نم ةعومجم نمضتي "قالعألا رهاوجو قالخألا مراكم" ناويد هل

 ةينامعلا راعشألا نم ةعومجم راتخا رماع خيشلاو مكحلاو ظعاوملاو بدألا ذ

 ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا رادب دجوت ةرفوتم ةخسن لوآ باتكلاو 0 اهريغو
 ةمثو ،يلوعملا دوعسم نب يلع نب دمحم نب ناميلس خسانلاو 1205 اهخسن خيرات

 ينادغلا يلع نب دمحم اهبتك ةمدقم ىلع لمتشت ه1279 اهخيرات ىرخأ ةخسن

 ."هباتكلا اذهل
 :(1737/1150 - 1678/1089 ) يسبحلا ةعمج نب سيمخ نب دشار 4
 ك دلو .ةغللاو فرصلاو وحنلا 2 ةفرعم هل رهام بيدأو قومرم رعاش

 مامألا مث برعلب مامألا هب ىنتعا ريغص وهو هرصب فك .خراص ينب ةيرق

 .عوبطم روهشم "يسبحلا ناويد" هلو ةبراعيلا ةمئأ حدم فيس
 :يلوعملا دشار نب ملاس نب هللادبع نب دمحم - 5
 ْيلوعملا ناويد" هل ،م17/ه11 نرقلا ي شاع حنم ةنيدم خ روهشم رعاش

 ماع ىتح وهو ،مهتاملعو ةبراعيلا ةمئأ حدم خ هرعش رثكأ ،عوبطم
 .اماع 80 هلجأ هاتأ نيح هرمعو ايح ناك م1702/ه4

 :يوزنلا يليعامسالا ناحرس نب دوعسم نب مناغ نب ديعس - 6
 دشرم نب رصان مامإلا ىثر ،ةيراعيلا ةمئأ حدم ي طوطخم ناويد هل رعاش

 .دشار نب رمع خيشلاو ينابيشلا دمحم نب حلاص خيشلا اضيأ ىثر امك
 :يمراصلا ديعس نب دوعسم نب دمحم 7

 مامإلل ايلاو ناك ةمالعلا اذه 4 يطمإ ةيرق نم داوسلا نيع بحاص وه
 برح 2 ةديصق هل امك ( فرصلا ) ج باتك هل طقسم ة فيس نب ناطلس

 .)ةليوط ة ةديصق يهو : "ايقيرفأ قرش خ ةتب

 1997/2/6 :نامع ةديرج _ )1

 28 :ص 2 :ج ‘تاطوطخملا سرهف رظنا .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 2

 73 :ص ،2ج .قباسلا ردصملا ،يملاسلا
 66 :ص ء1 :ج "نامعنلا قئاقش ،يبيصخلا "
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 ناملا خيراتلاف تاسارد _

 :يقورحملا دمحم نب ملاس - 8

 ك دئاصق هلو ةبراعيلا ةمئأ حدم ،م17 نرقلا خ شاع هيقفو ملاعو رعاش

 .يلوعملا هللادبع نب دمحم رعاشلا عم ةضراعم هل .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا

 .“"هبذهمو فقثمو هيقف رعاش هنأب يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا هفصو

 :يوكزالا يرازفلا هللادبع نب رماع نب ريشب - 9

 نرقلا ك شاع ‘يكزاإ ةيالوب أشنو دلو رعشلل مظانو سبيبط ‘ملاع

 ماع ىتح ةايحلا ديق ىلع وهو ،نبيرجهلا رشع يناثلاو رشع يداحلا
 مامإلا حدمريشبو ،‘ةراعشأ نانس نب فلخ خيشلاو هنيب ناك م1698/60

 عم ةيبط تالسارم هل امك .عوبطم ناويد هلو برعلب هنباو فيس نب ناطلس

 .“ىوزنلا رماع نب يلع بيبطلا

 ءارعشلا :ب

 ةقرفتم اراعشأ مهل اندجو امنإ مهب ةصاخ نيواود مهل سيل نيذلا ءارعشلاو

 :“١هه ةفلتخم عيضاوم خ ةغللاو بدألا بتك

 ) يناميلسلا تيبس يبأ نب هللادبع ني ديعس نب ريشب .1

 يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا .2

 81 :ص .1 :ج ،قباسلا عجرملا ءيبيصخلا "
 163 :ص ،ظاقيإلا ،يشاطبلا

 ىدتنملا ؛30 :ص ءارعشلا مجعم ،يدعسلا ؛37 :ص .3ج ،نايعألا فاحتإ عيشاطبلا "
 .م2010 :طقسم يرازفلا خيشلا ركف ة تاءارق .يبدألا
 ليجلا راد .ط .ةيضابإلا ءارعش مجعم .يلع نب دهف يدعسلا :رظنا :تامولعملا نم ديزمل
 . م2007 :طقسم ،دعاولا
 30 :ص ءءارعشلا مجعم "يدعسلا ؛65 :ص ،3ج .نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 يرذنملا نينض نب ملاس نب فلخ .3
 ه 140:ت) يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا رعاش

 ) يربعلا يداو نب هللادبع نب فلخ .4
 : يراحصلا رصيق نب نافلخ نب هللادبع نب نافلخ .5
 دشرم نب رصان لداعلا مامإلا ةريس 2 باتك هل

 دشرم نب رصان مامإلا ذ ءاثر هل :بيبطلا دمحا نب ناميلس .6

 نب رصان مامإلا غ ءاثر هل :ينامدألا ناحرس نب دمحم نب ناحرس .7

 دشرم

 يناميلسلا رماع نب برعلب نب ناميلس .8
 ماكحألاو نايدألا ذ ةزوجرأ هل :يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس .9

 يمايرلا يريفخلا دشار نب رماع نب ناميلس .0

 “ة)يوزنلا يجولفلا حلاص نب بيبح نب حلاص .1
 :يقاتسرلا دمحم نب يلع .2
 رصان مامإلا خ ءاثر دئاصق هلو قاتسرلا ىلع رصان مامإلا يلاو

 دشرم نب رصان مامإلا ءاثر هل :يوزنلا شبنخ نب هللادبع .3
 :يبجشلا نب دشار نب ريشب نب فيس نب دمحم .4

 دشرم نب رصان مامإلا 2 ءاثر هل

 يوزنلا يريتنشلا هللادبع نب دوعسم نب ديعس نب يلع .5
 يعيشلا يراحصلا يلع نب دمحأ نب يلع .6

 80 :ص (- ءارعشلا مجعم ‘ يدعسلا )1(

 :ص 3ج ‘ نايعألا فاحتإ .4 يشاطبلا ؛2 :ص .ب يربتعملا ةرصيت .ديعس نبي ميهاربا ‘ يربعلا 2

 83 :ص .ءارعشلا مجعم ،يدعسلا ؛131
 214 :ص 0133 :ص ،ظاقيإلا ،ىشاطبلا ث
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 ينامعلا خنير اتلا يق تاسارد

 :(ه1160:ت)يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع .7
 هترشنو هتعبط كلملا 2 ب اتك هلو ء اثرل ١ 2 دئاصق هل رع اشو ‘ مل اع

 .تادلجم ةتس خ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 :ينارحبلا ديعس نب دمحم يلع نب هللادبع .8

 2 اهت دجو ةردل ا مس اب تقرع ة الصلا م اكح أ 2 ةزوجر أ هل رع اشو هيقف

 .")يقورحملا هعمج نب شيورد خيشلل لقالا هيبنت باتك

 :يلوعملا نارمع نب فلخ نب دمحم .9

 دشرم نب رصان مامإلا ىتر دقو ‘ ناويد هل رعاش

 دشرم نب رصان مامإلا ىٹر :موزخملا دشار نب دمحم .0

 ك رضرأل ا ديق مامإلا ءاثر 2 ةديصق هل :يقفتنملا حلاص نب دمحم .1

 دشرم نب رصان مامإلا ىٹر :يوكزالا دمحأ نب دوعسم .2

 نيزر رعاش :يريتنشلا هللادبع نب دوعسم نب ديعس نب دوعسم .3

 يديعسوبلا مساقلا يبأ نب برعلب نب دمحم نب رصان .4

 :ةيخيراتلا تافلؤملا :اثلاث

 ريسلا وأ ماعلا خيراتلا ة ءاوس يخيراتلا يركفلا جاتنإلاب ثحابلا متهي

 نبا ةريسو ةمغلا فشك باتك :لثم ءاملعلا دحأ نع وأ مامإلا نع ةرصتخملا

 ةليلق قباسلاك ةرتفلا هذه خ خيراتلا بتك نإف فسأللو ، امهريغو رصيق

 :ةيلاتلا ةيخيراتلا تافلؤملا ىوس دجن مل ةبراعيلا ةلود ةرتف لالخو .ادج

 1997/1/15 :نامع ةديرج ""

 222:ص ‘ يسبحلا ناويد . يسبحلا ف
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 يراحصلا رصيق نب هللادبع نب نافلخ نب هللادبع - 1
 موسوملا هباتك فلأو ‘دشرم نب رصان مامإلا دهع غ شاع خرؤملا اذه

 هباتك فلآ دق رصيق نبا ناكو ( دشرم نب رصان لداعلا مامإلا ةريس )ب

 نب يناث نب رصان خيشلاو يناقوحلا فيس نب دمحم يلاولا خيشلا نم بلطب

 نكلو هل ارصاعم فلؤملا نوكل هتامولعم خ قوثوم باتكلا .لاله نب هعمج
 عستب مامإلا توم لبق م1640/_ه1050 مرحم خ هفيلأت نم ىهتنا فسألل

 هنكلو ،هتافو دعب دشرم نب رصان همامإ ىثر فلؤملا نأ تدجو دقو تاونس
 .مامإلا اذه ةايح نع ةيملع ةدام اندقفو هباتك لمكي مل

 يوكزألا ينحرسلا ناحرس نب ديعس نب ناحرس - 2
 ةمغلا فشك ) هباتك لوح ريثك لادج بيدألاو خرؤملا اذه لوح ماح دقل

 مل كوكشلا هذهو ،هيلإ بسن مأ ةقيقح هفلؤم وه لهو 6( ةمألا رابخأل عماجلا
 لبق نم ءاج نكل .باتكلا اذهل افلؤم هب نوفرتعي نيذلا نيينامعلا لبق نم تأت

 فلؤملا مسا دوجو مدع مكحب هبسن 2 نوككشي نيينامعلا ريغلا باتكلا

 .خسنلا ضعب 2 باتكلا ىلع

 يبيصخلا خيشلا اهركذ ةريثك دئاصق هلو يكزأ نم ةمالع ينحرسلاو

 نب شيورد خيشلا هنع لقني هل اهباشم امسا دجو ةقيقحلا خ نكل هقئاقش ذ

 دقتعنو سيوكزألا رمع نب ناحرس ىعدي ه1086 خ ىفوتملا يقورحملا هعمج

 ه1169 ماع 2 ةايحلا ديق ىلع ناك ديعس نب ناحرس خيشلاو ‘هدج هنأ

 هققح اهرخآ ةرم نم رثكأ هباتك ققح دقو .فنصملا باتك هل خوسنم

 يميلسلا كرابم نب دومحم روتكدلاو حلاص بيبح دمحم روتكدلا ذاتسألا

 .م2012 ماعلا اذه خ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو هترشنو

 ( م1783 :ت ) يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم - 3

 :باتك هل ةددعتم نكامأ _٥2 ءاضتلا ىلوتو ‘ ةمامإلاب ديعس نيب دمحأ مامإلا
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 يناملا خيراتلا يق تاسارد

 بدألا 2 بتكو "ةلواعملا" بسن نع ةذبنو نامع ة ترج رابخأو صصق

 .“">قفلاو

 خاسنلا :اعبار
 نأ اناعد خاسنلا ددعو رصعلا اذه خ تخسن يتلا بتكلا نم مكلا نإ

 ىلع بلطلا ةرثك ىلع لدي وهو عوضوملا ةيمهأل كلذو ،ًاناكم مهل درفن
 ناك خاسنلا نأ بيرغلا نمو ملعلاب ريبكلا همامتهاب ئبني رصع وهو بتكلا

 نم وآ ةليبق خيشك ةقومرم ةيصخشل وهو خسنلا ببس نوركذي مهضعب

 همساب نيفتكم خاسنلا نم ةفئاط انهركذنو ،ملع بالطو ءاملعلاو نايعألا

 باتك نم رثكأ خسانلل ناك اذإ امأ ،هنم اندخأ يذلا ردصملاو خسنلا ةنسو

 .راركتلل ابنجت هانلفغأ انإف

 .“}(ه1072) ءيلخنلا يلازغلا دمحم نب نيملاس نب دماح -1
 .“}ه1126) ،يجيزلا هللا دبع نب كرابم نب نسح -2

 .“(ه072). يمالسلا دمحم نب فيس نب دمح -3
 .“(ه1133). يليفغلا رجنخ نب دمحم نب فلخ -4

 .“(_ه1036). يربعلا يلع نب بلاط نب فلخ -5
 .(ه1104) دمحم نب دشرم نب دشار -6

 .“(ه1068) ،يبادهلا دشار نب ملاس نب دشار -7

 يمشاهلا دمحم نب ديعس قيقحت نامع خ ترج رابخأو صصق هباتك 2 هتريس رظنا :

 .يبدألا ىدتنملا ،قيرع نبا ركف خ تاءارق اضيأو 2

 92:ص 02 ج تاطوطخملا سرهف .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ١

 247:ص .2 ج هسفن ")
 31: :ص .2 ح هسفن .

 642:ص ث1ج نيبلاطلا جهنم .ديعس نب سيمخ ‘يصقشللا ,

 44 :ص تاطوطخملا ةمئاق ءةفاقتلاو ثارتلا ةرازو
 31 :ص .هسفن . (7)

 110:ص 02ج تاطوطخملا سرهف .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

. )4( 

351 



 ينامعلا خنير الاق تت اسارد

 .‘‘ه×هه1072). ةعيبر نب لاله نب ةعيبر -8

 ._(ه1089) .يدنكلا دمحم نب ناميلس نب ديعس -9

 .ه1146) . (يربعلا) يرماعلا يدع نب دمحم نب ديعس -10

 .“_(ه1 130)‘يوزنلا ناسغ نب ديعس نب دوعسم نب ديعس - 11

 .‘“ه1064) «يحبصلا سيمخ نب ديعس نب فيس 2
 .×ه1100) ؛رهاط نب دمحم نب ميلس -3

 .‘‘ه1062) ،يركبلا كرابم نب ديعس نب ناميلس -4
 .( _ه1087) . يوزنلا دشار نب رفاغ نب ناميلس -5

 .‘× ه1123) 4 دشار نب رماع نب ناميلس -6

 .“." _ه1102) ييرعيلا ناطلس نب فيس مامإلا نب ناطلس -7
 'بدأ 6( ه1121) يدنكلا هللادبع نب دمحم نب هللادبع -8

 .02( ه1127) ناسغ نب لمرح نب يلع نب هللادبع -9

 ."( _ه1059) . دوعسم نب كرابم نب هللادبع -0

 .“( ه1121 ) 4 يراحصلا هعمج نب دمحم نب يلع -1

 231 : ص 2 ح ى هسفن )1

 34 :ص تاطوطخملا ةمئاق .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو )2(
 177 :ص .2 ج 4 تاطوطخملا سرهف : ةقاقتلاو ثارتلا ةرازو )3

 108 :ص ،1 ج هسفن "
 66 :ص 01 ج ‘هسفن

 16 :ص ‘هسقن

 88 :ص 02 ج ‘هسفن

 176 :ص .2 ج هسفن

 59 :ص ‘تاطوطخملا ةمئاق .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو )9
 79 :ص 02 ج ‘تاطوطخملا سرهف :ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو )10)

)5( 

(6) 

(7) 

(8 

 28 :ص .2 ج ،هسفن !")
 43 :ص ،تاطوطخملا ةمئاق ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو »
 67 :ص ‘هسفن (13ر

 55 :ص ‘هسفن »14ر
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 يناملاخير اتلا يق تاسارد _-

 ..( ه1148 ) 4 يمدألا ديعس نب دجام -2

 .“(ه1085 ) يدمحيلا عيبر نبريشب نب بوبحم -3
 .“ه1125 ) { يلئاولا دمحأ نب رصان نب دمحم -4

 .“‘(ه1068) { يليعشلا هللادبع نب ىيحي نب دمحم -5

 .“(ه1117) 4 يئاسيعلا دشار نب ديعس نب دمحم -06

 .%( ه1118) 4 يمرضحلا دشار نب ديعس نب دمحم 7

 .“‘( ه1078) رمع نب ملاس نب دمحم -8
 (٨“. ه1089) يميلسلا حلاص نب (فلخ ) ولح نب دمحم -9

 .“( ه1068) دمحأ نب دومحم نب دمحأ نب دومحم -30

 ."0 _ه1082) يرفاغلا دشار نب دمحم نب دادم -31

 .“. أ( ه1121 )نسحلب نب رماع نب رصان تنب ةزوم -2

 ..( _ه7 ) دوعسم نب حلاص نب دوعسم -3

 .“‘( ه]114]) كرمع نب ملاس نبرمع نب دوعسم -4
 ."( ه6 ) ،يوكزالا يرمعملا نب دمحم نب رصان -5

 27 :ص 02 ج ‘تاطوطخملا سرهف :ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 2

 68 : :ص تاطوطخملا ةمئاق .. ةفاقتلاو ثارتلا ةرازو 3
 70 :ص .هسفن (

 246 : :ص « 2 ح تاطوطخملا سرهف > ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 274 : :ص 1 ح تاطوطخملا سرهف ةفاقتلاو ثارتلا ةرازو "

 203 : :ص .2 ج .هسفن

 115 :ص ث1 ج هسفن
 186 : :ص 0 1 ح { هسقن و

 109 :ص :1 ح هسفن ]

 68 :ص ث1 ج ،هسفن
 57 :ص ،تاطوطخملا ةمئاق ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو " 7

. )6( 

. )7( 

. )8( 

 : ۔ {. .(
 33 :ص تاطوطخملا ةمئاق .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو
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 . يناعلا نير اتلا يق ت اسارد

 للاسرلاو ميسارملا : اسماخ

 نم ةرداصلا دوهعلا بتك وأ ميسارملا ثحابلا هب دصقيف روثنملا بدألا امأ

 اضيأ فيضنو تايقافتالاو تادهاعملا كلذك « ضاق وأ لاو نييعت 2 مامإلا

 قئاثولا هذه ىلع انعلطأ دقو نيرخآلاو مامإلا نيب ةلدابتملا لئاسرلا كلذ ىلا

 :ةقيثو لكب اهانقحلا يتلا رداصملا نوطب ي اهاندجو ةقيثو 18 تفلب يتلاو

 .“)هييرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نييعت 2 رصان مامإلا باتك ۔ !

 يدنكلا هللادبع نب دشار نب ناميلس نييعت ة رصان مامإلا باتك 2

 يرمعملا ديعس نب حلاص نييعت 2 رصان مامإلا باتك 3

 “)يولعلا يوزنلا يلع نب دمحأ نب يلع نييعت غ رصان مامإلا باتك 4

 “٠هلامعو هتالو نييعت ذ كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا دوهع 5

 دمحأ نب دمحم هنع ةباين اهبتك برغملا لهأل رصان مامإلا ةلاسر 6
 _)عوزنلا ينيسارخلا

 سيمخ ةمالعلا هنع اهبتك برغملا لهأ خياشمل مامإلل ىرخأ ةلاسر 7
 )7( رصقش ا

 لهأ خي اشمل ينيس ارخلا دمحم نب دمح أ نب ديعس خيشل ا اهبتك ةريس 8

. 8( 
 برغملا

 263 :ص « 1 :ح 0 هكاوفلا .هللادبع ‘ ينيسارخلا )1

 261:ص ؛هسفن _
 259 :ص هسفن _

4 . 
 256 :ص ءهسفب )

(5( 

6 

 213 :ص ،هسفن

 268 : ص هسفن

 203 :ص ؛هسفن

 220 :ص هسفن ث
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 .7 اتلا ت اسارد

 دحأل ينيس ارخلا دمحم نب دمحأ نب ديعس خيشل ااهبتك ةحيصن 90

 "هفيس نب ناطلس وأ رصان نيمامإلا
 ىشرقلا مساق نب ليعامسإ نميلا كلم ىلإ ناطلس مامإلا ةلاسر - 0

 “ناطلس مامإلا ىلإ يشرقلا مساق نب ليعامسإ نميلا كلم باوج 11

 قيس نب ناطلس نب فيس مامإلا ىلإ نييلاغتربلا ةلاسر 2

 “١نييلافتربلا ةلاسر ىلع ناطلس نب فيس مامإلا باوج 3

 اهبتك نميلا مامإ نسحلا نب دمحأ ىلإ فيس نب ناطلس مامإلا ةلاسر 4

 “يرفافلا نانس نب فلخ خيشلا نع ةباين

 نب دمحأ نب دمحم ىلإ فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا ةلاسر - 5

 فلخ خيشلا هنع ةباين اهبتك نميلا مامإ ( م1130 ۔ه1047) نسحلا

 ”»ىرقافلا نانس نب

 اهيف بلطي ناميلس ( اشاب ) هاشداب ىلإ فيس نب ناطلس مامإلا ةلاسر 6

 ناميلس ١رذامثعلا ناطلسلا هنظأو ( اذك ) ناميلس ناطلسلا مالعإ

 (1691 ۔ 1687 ) يناثلا
 حلاص نسح ينميلا ريزولا ىلإ ناطلس نب فيس مامإلا ةلاسر 17 )9( اص . . ا . . . َ

 249 :ص ،هسفن "
2 
 57:ص ‘ 2ج ء قباسلا ردصملا ، يملاسلا )ع(

3 . 
 59 :ص ‘هسفن !

 108:ص ،هسفن "
 109 ۔ 108 :ص ،هسفن "

6 
 43 42 ؛ظاقيإلا ،يشاطبلا )0
7 

 42 _ 40 : ص « هسفن )!(

8 . 
 45 : ص ‘{© هسمه :

9 
 49 _48 :ص هسفن "
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 مامإلا ىلإ يبرجلا يركز نب دمحم نب ديعس نب رمع خيشلا ةلاسر 8
1 

 )ناطلس نب برعلب

 هرظن ةهجو لوح صورخ ينب خياشم ىلإ ريمح نب برعلب مامإلا ةلاسر 9
 .“ز_ه1160 ناع خ فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا لاومأ قيرفت

 لوطسألاو ةرامعلا :اسداس

 ةجيتن اقثلاريثأآتلا انهو يركفلا جاتنإلا نم اضيأ يه ةرامعلاو

 عالقلاو نوصحلا مظعم نإف اذهلو .ىرخأ ممأ وأ تاعامج تافاقثب كاكتحالا

 ال اذهلو ،ةبراعيلا رصع ة تينب ةينامعلا ندملا نم ريثك خ نآلا اهارن يتلا
 ةهجاو يه يتلا ةرامعلا ةيمهأ ىلع نانثا فلتخي

 :ةيفاقثلا طامنألا نم عاونأو دلب يأ ةراضح

 دييشت ه عيفرلا ينامعلا قوذلا ة راهدزا هبحاص يرامعملا نفلا اذه نإ

 الو .ةاكاحملا وأ ةءارقلاب ءاوس اهيلإ لصوت يتلا هتفاقث نع ةربعملا روصقو هرود

 ةقيقحلا ذ يهو ،نامعل ةرواجملا تارامعلا نم هاوس نع ازيمتم نوكي نأ ودعي

 نصح ءاج اذه ىلعو اهناكرآو ةنيدملا روطتب ةطبترم ةيح ةفاقث ىلع لدت

 رود نم هيلع لمتشا امبو .زيمتملا قوذلا اذه نع اريبعت مزحلا نصحو نيربج
 تلاز ال يتلا ىوزن ةعلق كلذكو 0تامامحلاو خباطملاو فويضلا ةلباقمو ةدابعلل

 ىلإ يمرت تديش يتلا تارامعلا هنه لك سوفنلا ة اهتناكم ىلع لدت ةخماش

 .اهتوالح قوذتو ةنيدملا فرع رصع

 متها دقف اهنع لقت ال رحبلا ةرامع نإف ةسبايلا ىلع اذه ناك اذإو
 بولسألا اهيف اولخدأو تاطيحملل ةرباعلا نفسلاو لوطسألا ءاشنإ 2 ةبراعيلا

 رييست ىلع مئاقلا ءاوس نيينامعلا ىدل يسحلا كاردإلا ىلع ليلد اذهو يرفلا

 81:ص ‘ 2ج ءقباسلا ردصملا يملاسلا )1ر

 173 ۔ 171 :ص .2ج ،هسفن "
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 ناملاحخير اتلا يق تاسارد

 نع نوتلمه هبتك ام مهلتسن نأ يفكيو ،عانصلا وأ ةيرادإلاو ةيسايسلا رومألا
 ةنس ةيرحبلا ةوقلا نإ" يداليملا رشع نماثلا نرقلا علطم خ ةينامعلا ةيرحبلا

 لك 2 نيتنيفسو ؛امفدم نوعبس اهب ةنيفس نم نوكتت تناك م 7

 ةنيفس رشع ينامثو اعفدم نيسمخ لمحت ىرخأ ةنيفسو اعفدم نوتس اهنم
 "عفادم 8و 4 نم اهب قراوزلا ضعب ،اعفدم 22و 12 نيب ام اهنم لك خ ىرخأ

 ةينامعلا نقسلا عاونأ 2 ةديصق يسبحلا رعاشلا ةبراعيلا ةلود رعاش مظن دقو

 هنادلب جيلخلا" روهشملا هباتك خ زليام يناطيربلا لصنقلا قلعيو اهئامسأو
 رخآلا ضعبلاو يبوروألا زارطلا ىلع ينب دق" :هنا هلوقب لوطسألا ىلع "هلئابقو

 احيلست ةحلسم تناك لادج الب نكلو ،يقرشلا وأ ييرعلا زارطلا ىلع
 ."اعئار ادادعإ ةدعمو ازاتمم
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 ينامعلا حير الاي ت اسارد

 ةبراعبلا دهع يف ةينامعلا ةيرحبلا :اسداس

 يرحبلا ينامعلا ثارتلا :الوأ

 دالب ئناوم ة نوينامعلا هبعل يذلا ينامعلا يرحبلا يراضحلا رودلا نإ

 ةرابج دوهج نع ئبني ث ةيبرعلا ئناوملا نع الضف نيصلا رحبو يدنهلا طيحملا

 رثألا قيمع ايرحب اثارت رودلا اذه ىقبو .اهلجأ نم حقاكو ‘بعشلا اذه اهلذب
 ةفورعملا راحص ةيعارشلا اهتنيفس نامع تريس م1980 ماع خو .اهيلع اظفاحم

 امك .دلاخلا ثارتلا كلذ ءايحإل نوتناك ءانيم ىلإ ينامعلا دابدنسلا ةلحرب

 ةمظنم هتنبت يذلا "ريرحلا قيرط" عورشم ريسيت 2 نامع ةمهاسم نأ

 ءانيم نم ينامعلا يناطلسلا تخيلا ةلحرب أدب يذلاو ن5٦1ؤ٥0 وكسنويلا

 نابايلاب اكاسوأ ءانيم ىلإ لصوو ،م1990 ربوتكأ 23 موي ايلاطيإ 2 ةيقدنبلا

 تاودنلاو ضراعملا ةماقإب طقسم اهلوصو دنع اهب ءافتحالاو م1991 سرام 3 خ

 ميدقلا لاصتالا كلذ يلع ةحضاو ةلالد الإ وه ام ،هتيمهأو ريرحلا قيرط نع

 نيينامعلل رحبلا ةيمهأ ةمداقلا لايجألا يعتل ثيدحلا رضاحلاب هطبرو

 نيينامعلا ماحتقا ىلع نيثحابلا دحأ قلعيو .حافكو ةرخفمو قزر ردصمك

 نيينامعلا قوفت خ حضاولا هرثأ زيمملا يرحبلا عقوملل ناك" :هلوقب رحبلل

 .)ىبرعلا جيلخلا ذ ةيرحبلا ةوقلا نم مهئارظن يقاب نع يرحبلا

 20 :ةرتفلا لالخ سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعملا ريرحلا قرطل ةيلودلا ةودنلا داصح :رظنا 6"
 120:ص > م1 991 :طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو : 1 .ط .م1990 ربمقون 21 -
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 يناملا خيراتلا يت تاسارد

 :نامع عقوم ةيمهأ 1

 .ةسمخلا اهميلاقأ ىدحإ يهو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش بونج نامع عقت

 نيرحبلا وأ ءاسحإلا ةقطنم ىلإ ابونج تومرضح نم ةساردلا ةرتف ه دتمتو
 جيلخلا نامع جيلخ ،برعلا رحب :تاهج ثالث نم هايملا اهب طيحت .الامش
 987.2 اهتحاسم غلبتو .يلاخلا عيبرلا ءارحص برغلا نم اهدحيو .يبرملا
 رتموليك 909.5) نامع ةنطلس :امه نيتلود ايلاح مضت يهو عيرم رتمويلك
 نيب دتمتو . "عيرم رتموليك 77.8 ) ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودو ( عبرم

 ةجرد 59.40و 51.50 لوط يطخ نيبو الامش ة ةجرد 26.20و16.40ضرع ىطخ

 لحاوس ىلع ةوالع ،مك2600 نم رثكأ تفلب ةليوط لحاوس ىلع لطتو ءاقرش
 ىصقأ نم ةراجتلل أجلم تدغ ئناومو ندم لحاوسلا هذه ىلع تماقو ءرزجلا

 .بونجلا ىصقأ ىلإ لامشلا

 ك اهمكحتو مهم يحالم طخ ىلع اهعوقول ايلاثم اعقوم نامع لتحتو

 كراشتل نامع تأيهت ثيح امهم ايجيتارتسإ اعقوم اهاطعأ يذلا زمره قيضم

 ةيراجتلا تارامثتسالا طحم اهلعج يذلا رمألا .يدنهلا طيحملا ةراجت

 ,يلع ةيمسوملا حايرلا تاريثأت كلذ ىلع ةوالع (تيزنارتلا ماظن) ةقطنملل

 .ةيبونجلا ةينامعلا لحاوسلا

 ثيح ءاهلحاوس لوط ىلع ئفارمو ندم ءوشن نامعل أيه زيمتملا عقوملا اذه

 .ةلاحرلاو راوزلاو راجتلا اهيلإ دفوو ،يدنهلا طيحملا ةراجت ن ازراب ارود تبعل

 ااهريغو “‘ مدو ,ابر يءانيم خ ةيونسلا ةيبرعلا قاوسألا ةماقإ نع الضف

 ىلص ۔ هللا لوسر ناكو ؛برعلا ةريزج قاوسأ وزغت راحص تاجوسنم تدغو

 .“ةيراحصلا تاجوسنملا مدختسي ۔ ملسو هيلع هللا

 85:ص 01985 ةرهاقلا .ةيناكملا اهتقالعو ارغجلا نامع عقوم .دمحم :ءالعلا وبا .
 لامشلا ىصقأ ة يهو نامع جيلخ ىلع ابد عقت ,

 نامع جيلخ ىلع ةنطابلا لحاس نم بيسلا ةنيدم نم يقرشلا بناجلا ة امد عقت ا
 ةبتكم .(ماشه نبا ةريس) يبنلا ةريس .يريمحلا كلملا دبع نب دمحم وبأ "ماشه نبا ٣

 جيلخل ا ةراجت .باهول ١ دبع ةيزمر « ءوريخل ا : :أضي آ رظن او ؤ ؛؛460: :ص 4ج كت ب { ةيروهمجل ١
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 اعلا نير الاق تاس ارد

 ءانيم قيرط نع ردصيو ‘نامع هجتنت يذلا يبرعلا نابللا اضيأ كلانهو
 دنع تدرو يتلا نص تنوب دتالب لعلو .روصعلا مدقأ ذنم ,ديلبلا وأ : )درهمس

 نمو ‘نابللا بلجل ةقطنمك ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج ىلإ ريشت نييرصملا

 دبعم ناردج يلع دجوي - تنوب دالب ىلإ ةيرصملا ةلمحلا ريس طخ ۔ نامع اهنيب

 .“ه.ق14 نرقلا خ توسبشتح ةكلملل يرحبلا ريدلا

 يبرعلا جيلخلا ئناوم رداغت ةنيفس يأل ةيعيبطلا ةقطنملا وه نامع لحاسو

 نفسلا دوزتت ةينامعلا ئناوملا نمو" :"نوس مايليو رودنأ لوق دح يلع دنهلا وحن
 ."عئاضبلاو ماعطلاو ءاملاب قرشلا وحن ةرداغملا

 “هراحصو ابدو “ارافلج نامع خ ةيلحاسلا ةراضحلا زكارم مهأو

 نفسلا اهداترت يتلا زكارملا نم اهريغو مرهمسو ديلبلاو هتاهلقو طقسمو

 ىتح مالسإلا ردص ذنم قارعلاو جيلخلا ةقطنم خ ةيداصتقالا ةايحلا اهريثتو يبرعلا
 ؛88 - 87:ص ،م1987:دادغب ،ةيفاقثلا نوؤشلا راد ،1.ط .يرجلا عبارلا نرقلا ةياهن

 نرقلا ىتح ةيمالسإلا ةراجتلاو ةحالملا ي نامع رود .ميركلا دبع نمحرلا دبع .يناعلا
 27 :ص م1981 :طقسم . يموقلا ثارتلا ةرازو 26 ددعلا انثارت ةلسلس .يرجهلا عبارلا

 (نامع بونج) رافظ لحاس ىلع بيبرج لهس خ عقي ميدق ءانيم مرهمس
 بونج) رافظ لحاس ىلع ةلالص ةنيدم ة عقت ةعئار ةيرامعم راثأ اهب ةيمالسإ ةنيدم ديلبلا
 (نامع

 .15 ۔ 6:ص (م1996 ليربا) ٥6 ددعلا ،يوزن ةلجم .تنوب دالب .هللا ضوع فطاع ث

 يموقلا ثارتلا ةرازو 02 ددعلا انثارت ةلسلس .خيراتلاربع راحص .رودنأ غنوس مايليو "
 .9:ص .م1984:طقسم .ةفاقثلاو

1) 

 .تارامإلا ةلود 2 ةدحتملا ةييرعلا تارامإلا ىدحإ ىهو ةميخلا سأر يه رافلج (5)
 ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا خ نامع ةمصاع تناكو نامع خ ةماهلا ندملاو يناوملا نم راحص "

 ` نامع جيلخ ىلع ةنطابلا لحاس ي عقت مالسإلا لبقو
 م1784 ذنم ةمصاع ديعسوبلآ ماكح اهذختا مويلا نامع ةنطلس ةمصاع يه طقسم )7(

 ةقطنملا ي روص ةنيدم يلامش عقت ةريبك ةرهش اهلو ةيرحبلا ةيراجتلا ندملا مهأ نم تاهلق ا
 .ةيقرشلا
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 ناملاخير اتلا ق تاسارد

 هلوقب "ميساقتلا نسحأ ةباتك غ يسدقملا ديشي نآ 2 ةبارغ ال اذهلو .ةيراجتلا

 ىلص - هلل ١ لوسر نأ امك . "رصم وأ نامع وأ نميلاب هيلعف ةراجتل ١ دارأ نم

 هيلعف قزرلا هيلع رذعت نم" هلوقب ىنعملا اذه ىلإ راشأ دق _ ملسو هيلع هللا

 نامع دزأ فصت نأ ىلإ "ناويحلا" هباتك خ ظحاجلا راشأ امك ."نامعب
 3ر .

 . “ نوحالم

 :نيصلاب نامع تاقالع ۔ 2

 كلانه ن أ ىل إ ةينيصل او اهنم ةييرعلا ةيخير اتلا رد اصملا مظعم تر اشأ

 عم نامع تلدابت دقو ؛هنس0 تزواجت نيصلاو نامع نبب ةميدق تالاصتا

 ةر اجتل ا تالجس دكؤتو ‘ اهري دصت داعملا و ا ةيلحم ١ علسل ١ عاون ا نيصل ا

 تفلب نوتناك ىلإ تدرو يتلا روخبلاو نابللا ةيمك نأ م1077 ماع ة ةينيصلا
 مهأ نم نامع نأ دكؤملا نمو (مارج وليك =- نيج 2 لك]) انيج .73

 .“‘‘_نابللا ردصت يتلا نادلبلا

 اورحبأ دق نيينامعلا راجتلا نأ ىلإ اهريغو ةينيصلا رداصملا تراشأ دقو

 ابآ ىعدي ينامع رجات راجتلا ءالؤه نمو ،نوتناك ءانيم ىلإ اولصوو نيصلا ىلا

 ماع لالخ نيصلا ىلإ هتلحر اوددح دقو ،)ساقلا نب هللادبع ةديبع
 ةينطقلاو ةيناتكلا تاجوسنملاو داجسلا لمشت هتراجت تناكو .م750/_ه3

 ثارتلا ءايحإ رادميلاقألا ةقرعم 2 ميساقتلا نسحأ باتك .دمحأ نب دمحم 4 يسدقملا ا

 35:ص ،م1987:توريب ، يبرملا

 .1996: :توريب رداص راد .نادلبلا مجعم . .(م1328/ه26: تر) هللا ديع نب توقاي ‘ يومحلا 2

 راد .دابعلا رابخأو دالبلا راثأ . دومحم نب دمحم نب ايركز ب ينيو زقلا ؛1 8 :ص ت 3 ج

 18: :ص قباسلا عجرملا ،يناعلا ؛56: :ص ©،ت ب :توريب رداص

 .لالهلا ةبتكمو راد .ناويحلا باتك .(م868/ه255:ت)رمع نب ورمع نامثع وبأ :ظحاجلا ر

 313: :ص .3ج .م2 :توريب ,

 35 : :6: :ةينامعلا تاساردلا ة ةودن داصح .طيسولا روصعلا 2 برعلاو نيصلا نبي تلدالماعملا .وه ناذ 0

 يموقلا ثارتلا ةرازو ،خيراتلاربع نامعو نيصلا نبب ةلدابتملا ةيدولا تالاصتالا .ناي نوز 0 جناشت

 خيشلا قيقحت ريسلا باتك .ديعس نب دمحأ 6يخامشلا ؛!8:ص 01985:طقسم ءةفاقتلاو
 .4 :ص .1 ج 6 1987:طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .يبايسلا دوعس ني دمحأ

361 

 



 بهذلا كئابسو ؤلؤللا نع الضف ةيندعم تاعونصمو ديدحلا ماخو ةيفوصلاو

 كسملاو رابصلاو باشخألا ىلع نيصلا نم لصحي ناك امنيب .نيصلا ىلإ

 .ةيفزخلا تاعونصملاو لباوتلاو ةيريرحلا ةجسنألاو روفاكلاو
 ناكو هللادبع خيشلا ىعدي رخآ رجات ىلإ رداصملا تراشأ كلذك

 ةنيدم خ رقتساو نامع نم رفاس دق ناكو .تيصلا عئاذ ،ةأشنلا يراحص

 ةماهلا رومألا ليجست زجوم" ىعدي ينيص باتك خ همسا ءاج دقو .نوتناك

 دقو دقو 0"نويشوو" راحص ةلودل ثوعبملا هنأ "نوس ةرسأ دهع خ ةفلتخملا

 .“"»ينيصلا روطاربمإلا ىلإ ايادهلا ميدقتل نيصلا ىلإ هللادبع خيشلا
 برعلل اسيئر نيصلا ة برعلا راجتلا رابك نم هللادبع خيشلا ناكو

 بقل نوز نيش نوس ينيصلا روطاربمإلا هحنمو 0نوتناك ةنيدم خ بناجألاو

 لازي ال بقللا اذه موسرم نأ غناشت ةمالعلا ركذيو ."ةبيطلا ةيقالخألا لارنج"

 .“(يشوسل يناثلا مسالا) نأب نودل ةيجراخلا نوؤشلا ةعومجم" نمض ظفحي
 .يشوس تيصلا عئاذ يسايسلا ينيصلا بيدألا هنود دق بقللا اذه نأ امك

 نايعألا نم حبصأ ثيح ،نيصلا غ ةميظع ةناكم هللادبع خيشللو
 ةنيدم راوسأ ميمرتل هلاومأب عربتلا نوس ةرسأ ةموكح ىلع حرتقا دقو ءءايرثألا

 عاودل ضر دق حارتقالا كلذ نكلو رامدلاو مدهلل تضرعت يتلا نوتناك

 .روطاربمإلا لبق نم ةيسايس

 ماع نامع ىلإ دوعيو نوتناك كرتي نأ هللادبع خيشلا دارأ امنيحو
 يهو ةميظع ةيده نوز نيش نوس ينيصلا روطاربمإلا هل مدق م1072/5

 .)ليخلل مامزو جرس مقاطو ضيبأ ناصح نع ةرابع

 15:ص قباسلا عجرملا . جناشت )1ر

 ۔ 2
 16 :ص ،هسفن ( (

 1 6: ص { هسضن (3)
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 ينامعلا حير اتلا يق تاسارد

 ةنكمألا كلت اوباج نيينامع ةنبابرو اراجت ةمث نأ ىلإ رداصملا تراشأو
 ميهاربإ نب هوليعمسإ اذخونلاو ،نوميم نب رظنلا :لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن
 ةنيدم نيب ةصتخم هتراجت تناك يذلا مارح نب داشباب نب دمحمو ‘ سادرم نب

 يذلا يدوهيلا قاحسإ رجاتلاو ،قرشلا غ ةرطموس ةريزجو ةينامعلا توسير
 ماع يأ اماع نيثالث دعب الإ اهيلإ دعي ملو قرشلا ىلإ نامع نم جرخ
 يدنهلا خرؤملا راشأ دقو راجتلا نم مهريغو ‘هكلمي بكرم ىلع م1 2/ 0

 .مهنم ريبك ددع ىلإ "دنهلا بئاجع" باتك بحاص كدزب

 اصوصخو يبرعلا ملاعلاب اهتالاصتا نيصلا تقثو رشع سماخلا نرقلا و

 دالب ىلإ روهشم ينيص راحب وهو ياه نيشت اهبودنم تدقوأ ثيح ‘نامع
 .م1433/_ه838و م1405/_ه807 :يماع لالخ تالحر عبسب نيشت ماقو بردلا

 ةكمو ندعو ءاسحإلاو نامعو رافظ اهلالخ رازق ،ةيبرعلا دالبلا خ لوجنو
 ةموكحلل يمسر ثوعبمك ةلود نيثالث نم رثكأ هتالحر خ رازو ةمركملا
 1 'ةنصلا

 يتلا هايادهو هتالحر نع نيشت هنود ام ركذي نأ ةرورض ثحابلا ىري الو

 .ينيصلا روطاربمإلا ىلإ اهلمحي يتلا برعلا ايادهو برعلا ءارمآ ىلإ اهلمحي
 ةمالعلا لوقي ثيح ؛نامعو نيصلا نيب ترمتسا تالاصتالا نإ :لوقن نكلو

 نامعو نيصلا نيب ةيدولا تالاصتالا نإ "...ةيدولا تالاصتالا" هباتك 2 غناشت

 .)عاطقنا الب نيم ةرسأ ىتح ناه ةرسأ دهع نم هنس1500 تقرفتسا
 نيب ةيجراخلا تاقالعلا نم ثوروملا اذه نإ :لوقن نأ - انل قحي _ اذهل

 اوظفاحو ليج دعب اليج نوينامعلا هانب امنإ غارف نم تأي مل نيصلاو نامع
 نسحب ابوحصم لاصتالا كلذ لظو روصعلا رم ىلع ةيدولا تاقالعلا هذه ىلع
 كلذ نوظفحي نيينامعلا دجن كلذل ،رثألا بيطو ةبيطلا ةلماعملاو قالخألا
 .ةيصاقلا دالبلا كلتب رضاحلا انتقو ي تالصلا كلت نوقتويو ثارتلا

_ 

1 . 
 18 :ص هسقفد ))

2 
 17: ص { هسفن

363 

  

 



 ىاعلا خيراتلا ي تاسارد

 :ايقيرفإ قرشب نامع تاقالع - 3
 اهنأل امات ادصر ايقيرفإ قرشب نامع ةقالع دصري نأ ثحابلا ىلع بعصي

 ىلع انه ثيدحلا رصتقي فوس اذهلو ‘ليوط ثيدح ىلإ جاتحت ةبعشتمو ةدتمم
 ربعيو .ةقالعلا هذه روطت 2 ةيرحبلا ةحالملاو رحبلا رود ىلع ةلاد تاراشإ

 وحن اهلهأ طقسم عقدت نأ يعيبطلا نم :هلوقب كلذ نع ؤهنماةصف, ى دنالبوك

 دمتعت ال ءارثلل ةليسو نع نامع لهأ نم ةرهملا ةراحبلا ءالؤه ثحبي نأو ،راحبلا

 مهتوق لماكب اوعقدنا مث نمو ‘ةيرحبلا مهتراهم اهيف نولغتسي لب ربلا ىلع

 عومجب ىهتناو .يدنهلا طيحملاو يبرعلا جيلخلا ة ةوطس مهل تحبصأو رحبلل

 .اهيف ةيراجتلا ضارغألا ةمدخل ايقيرفإل يقرشلا ئطاش ىلع رارقتسالاب مهنم

 "تاهجلا كلت خ ةيبرع تارامإ نيوكتل كلذ ىدأو
 ودبي ثيدح تاذلاب ايقيرفإ قرش ينامعلا ناطيتسالا نع ثيدحلا نإ

 هباتك 2 (6ننااةنم) نايج مهنيب نم نوريثك كلذ ىلإ راشأ دقف ارركم

 ف يناروحو ةيقرشلا ايقيرفإ نع ةيراجتو ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو" برعملا
 هباتك خي لمجلا يقوشو ،يدنهلا طيحملا خ ةحالملاو برعلا" برعملا هباتك
 برعلا رارقتسا" هثحب ة ايركز لامجو ء"اهرامعتساو ايقيرفإ فشك خيرات"
 قرش هباتك خ (هسماةص4, .) دنالبوكو « ) ايقيرفإ قرش لحاس 2

 )1 !, ع ح ]' . :1956, . 22&21 ع ! ,

 . م ع ] . :1960, . 3 4

 ح 5 '. د ع ع ا ع "ةيسنرفلا ةغللاب باتكلا ناونع 2

 لامك فسوي ةيبرعلا ةغللا ىلإ باتكلا مجرت لء ['ئتندع ©, . 1856.

 م1 927 :ةرهاقلا

 :ةرهاقلا اركب بوقعي ةمجرت .يدنهلا طيحملا خ ةحالملاو برعلا .ولضاف روج يناروح ث
 , . . ح ك م ع آ :ةيزيلجنإلا ةغللاب باتكلا ناونعو .تب

 ح م ع 1 < , , , .
1951 , 

 ةعماج بادآلا ةيلك تايلوح .ايقيرفإ قرش لحاس ي برعلا رارقتسا .ايركز لامج "مساق 6
 .(1965) 10 ددعلا سسمش نيع

) 
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 يناملا خيراتلا يت تاسارد

 [ و ف 'يكلاملاو ."ع ن م ]' 1 اهتازغو ايقيرفإ

 .مهريغو ا لمج يقوشو خ

 لحاسلا ىلع ترقتسا يتلا ةينامعلا تارامإلا ركذن نآ عاد الف اذهل

 :يه تارامإلا هذهو .ًارهاز اعمتجمو ةماه اندم تنوكو ايقيرفإل يقرشلا

 اتب خ اورقتساو م694/_ه75 ىدنلجلا ونب رجاه :يدنلجلا ينب ةرامإ (1

 .)مع(

 عبارلا نرقلا خ ةليبقلا هنه نم طهر رجاه ‘ثرحلا ينب ةرامإ )2

 لاموصلاو اينيك لحاس ىلع اورقتساو ،يداليملا رشاعلا /يرجبلا

 .ةيلاحلا وشيدقم اوسسأو

 علطم خ يلاوح يناهبنلا ناميلس نب ناميلس رجاه ناهبن ينب ةرامإ (3
 2 اضيأ رقتساو ، داليملل رشع عبارلا ثلاثلا/يرجهلا نماثل ا نرقلا

 . اهكلم ةنبا نم جوزتو اب

 يتلا ةينامعلا تارامإلا رود ىلإ تاراش ىلع ث ثحابلا رصتقي فوس اذل

 ناكسلا لوجتو ،نامعب اهتقالعو ةيقرشلا ةيقيرفإلا لحاوسلا ىلع تنوكت

 ةنيدم ىلإ ةنيدم نم اوجرخ مهنأكو ةيرغ وأ دويق نود ايقيرفإ قرشو نامع نيب

 اهنوطب دحأ أشنأ يتلا ةليبقلا نيب ىبرقلا حئاشو نع الضف ،ةرواجم ىرخأ

_ 

 . ع ., ه -. .= < . ٠ ع . 1
 2 روسم امحي. ايقيرقإ ىرس 2 مهرين انو برعل ١ رود ‘ يبنل ١ ديح ناميلس . يكل امل 9) ١

 دماح سابع فوعر فارشإ .رصاعملا عقاولاو ةيخيراتلا روذجلا :ايقيرفأ ي برعلا" :باتك
 م7 :ةرهاقلا > ةييرعلا ةفاقتلا راد

 ) , [. ل م 0 ه ع . ع [ م م ,

58 41 . 1 , .6 ,! 

 :ةرهاقلا ، ةيرصملا ولجنأل ا ةبتكم 02 بط .اهرامعتساو ايقيرفأ فشك . يقوش ،لمجلا 3)

 م1980
 ٠) مولعل ا ةبتكم .مالسإل ا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا .دمحم بجر ‘ميلحل ا ديعن رظنا ‘

 193:ص ‘ م19 :طقسم _ 253
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 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 نيثحابلا دحأ صخل دقو .نامع خ لصألا نم ةدمم تالصلا تلظو ٨ةرامإلا

 هزجون ايقيرفإ قرش وحن نوهجتي نيينامعلا تلعج يتلا لماوعلا نم ةعومجم

 :''يلي اميف
 .ةيرحبلا ةراجتلاو ةحالملا 2 قيرعلا نامع رود .1

 ةراجتل امهم ازكرم اهلعج يذلا نامع ئناوملل ارفجلا عقوملا .2
 .تيزنارتلا

 .ايقيرفإ قرشو نامع نبب ةيناكملا ةقالعلا .3

 .ايقيرفإ قرش خي حابرألا ردت يتلا ةبوغرملا ةنيمثلا علسلا .4
 ةراجتلا ترسّي يتلا ايقيرفإ قرشل (ةيمسوملا حايرلا) ةيخانملا ةعيبطلا .5

 .دهج لقأب نيينامعلل

 ةريزجلا برعو نوينامعلا اهانب يتلا ةيراضحلا تاريثأتلا نإف اذكهو

 تاريثأت نم هودهاش امو ةلاحرلا نم ةداشإلا تلان ايقيرفإ قرش خ ةيبرعلا

 عجري :( 0 0 ( هباتك خ ]هطمصإ٥ص نوتسنج لوقيف ةسوملم

 .ايقيرفإ ذ نطقلاو ركسلا بصقو زرألا ةعارز لاخدإ ي برعلا ىلإ لضفلا
 مهنيب اورشنو روثلاو ناصحلا مادختسا ةقرافألا اوملع نيذلا مه مهنأ امك

 سفنلا مارتحا ئدابم مهونقلف ةيرشبلا سفنلا ةميق مولعو مالسإلاو ةينادحولا
 "اهتازغو ايقيرفإ قرش " هباتك خ دنالبوك قلعي امك ءةتاذلاب دادتعالاو
 ءالؤه نع هركذن امل شهدنن الأ بجي اننأ " :نويبوروألا ةلاحرلا هلاق ام ىلع

 برعلا نإه ايقيرفإ قرش ىلإ برعلا اهلقن يتلا ةراضحلا رهاظم نم ةلاحرلا
 دادغب سرادم نأ غ كش الف ،ةراضحلا ءاول ةلمح تقولا كلذ خ اوناك

 182 ۔ 181 :ص 01995 :ندنل .خيراتلا نامع .مالعإلا ةرازو "
 ةفاقثلا راد .رص اعملا عق اول او ةيخيراتلا روذجلا : ايقيرفأ 2 برعل ١ .سابع فوؤر ‘دماح 2(

 132:ص .م17 :ةرهاقلا « ةيبرعلا
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 وأ دروفسكأ خ ىتلا كلت قوفت رشع ثلاثلا نرقلا ة تناك سنوتو ةرهاقلاو

 .0'>ىرخا ةيحيسم ةنيدم يأ خ يتلا

 :نامع ةراجت راهدزا .4
 ىلإ ىعمصألاب ادح اريبك اراهدزا يمالسإلا دهعلا خ نامع ترهدزا

 دارأ نم" :ىسدقملا لوقيو .“"فاريسو هلبألاو نامع :ةثالث ايندلا" هلوقب اهفصو
 .“رصم وأ نامع وأ نميلاب هيلعف ةراجتلا

 يسدقملا لاثمأ راحص نع ةلاحرلاو نييفارغجلا نم ريتك ثدحتو

 ةنيدملا هذه نع :يسيردإلا لوقيف .يسيردإلاو يركيلاو رواجملا نباو يدوعسملاو
 هنس لك خ اهدصقيو !اثيدحو اميدق الاومأ اهرثكأو نامع ندم مدقأ اهناب

 اهنم زهجيو نميلا نم عئاضبلا بلجت اهيلإو مهددع ىصحي الام دالبلا راجت نم

 ك يريمحلا لاقو ."ةحيرم اهرجاتمو ةعساو اهلهأ لاوحأو ،تاراجتلا عاوناب

 ةدلب لكل زهجتي اهنمو ،راجتلا عمتجم راحص تناكو" راطعملا ضورلا هباتك

 ةباوب اهنأب اهفصوب يدوعسملا ددرتي مل كلذلو ء‘"نيصلاو دنهلا دالب ىلاو
 .>نبصل

 زكرملا اهنوك اهنم ؛ايراجت نامع راهدزا ة تمهسأ ةريثك لماوع ةمثو

 هدكؤي ام اذهو ؛ايقيرفإ قرشو ايسآ بونج لودو دنهلا ةراجتل يساسألا
 _ ه

 ‘ , . ح م ] . : 1938 . 29 . 2
 .نادلبلا باتك رصتخم .هيقفلا نبا رظنا كلذك 19 :ص .قباسلا عجرملا ،يناعلا نع القن

 23 :ص ( م1990 :ندنل 1 .ط .رحبلا داور نوينامعلا .ليعامسإ > نيمألا :205 :ص ,

 ؛ييرملا ثارتلا ءايحإ راد .ميلاقألا ةفرعم ميساقتلا نسحأ .دمحأ نب دمحم ‘يسدقملا )
 35: ص ٥م1987 :توريب ه

 .قافآلا قارتخا خ قاتشملا ةهزن باتك .(م1162/ه557:ت) هللادبع نب دمحم يسيردإلا "
 156 :ص 01 ج٤م1989:توريب .بتكلا ملاع ةر

 سابع ناسحإ قيقحت .راطقألاريخ 2 راطعملا ضورلا .معنملا دبع نب دمحم « يريمحلا

 اهدعي امو 11:ص 0م1984:توريب ‘نانيل ةبتكم ٠ 2.ط ٤

 87:ص .قباسلا ردصملا ،يسدقملا "
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 اعلا ير اتلايق ت اس ارد

 دوعلا ةراجتك ثةمهمو ةيلاغ علس نع ةرابع ةراجتلا هذه نإ هلوقب يناعلا

 جابيدلاو ربصلاو لباوتلاو سونبألا بشخو صاصرلاو جاعلاو لدنصلاو

 .“ "اهريغو ليجرانلاو فزخلاو توقايلاو

 جراخلا خ نامع ةراجت" نع اهثحب زيزعلادبع رحس ةروتكدلا قلعتو
 يبرعلا جيلخلا هايم خ ةحالملا مامز نوكلمي نامع ءانبأ حبصأ" اهلوقب "اهادصو

 ك لباوتلا ةراجت نوركتحيو ايقيرفإو نيصلاو دنهلا ىلإ راحبلا نوبوجيو

 .نييرجهلا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا لاوط ملاعلا

 هتفرعم مهتيص عاذ ىتح يدنهلا طيحملا ئناوم 2 نامع راجت بلقتو

 هيف رفسلا مساومو هطوطخ ةفرعم خ ةيارد اوباصأو ةرهم ةنبابر اودغو

 قيرط نعو ايقيرفإ بونج خ قاولا دالبو ؛ةلافسو ةبلنق ةريزج اولصاوف

 كلذلو يمالسإلا ملاعلا قاوسأ ىلإ ةنيمثلا ايقيرفإ علس لصت ةينامعلا نفسلا
 .... جنزلا دالب ىلإ (بئارقغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرج)هباتك خ يدرولا نبا ريشي

 .نامع نم بكارملا مهيلإ لخدت لب بكارم مهل سيل
 :نوينامعلا اهداترا ىتلا ايقيرفإل ةيقرشلا لحاوسلا ىلع رمألا فقوتي ملو

 ةنيدملا هذه دعتو ،نيصلاب (ةيلاحلا نوتناك) وتناخ ةنيدم ىلإ مهنفس تلصو لب

 افرم اهنا" (33 :هتلحر) خ اريسلا ركذ دقو ةيبرعلا ةراجتلل يسيئرلا زكرملا
 نوكي نأ نيصلا قيرط داكيو .نيصلا لهأو برعلا تاراجت عمتجمو نفسلا

 1 9: ص .قباسلا عجرملا ‘ يناعلا )1ر

 تاقالعلا ةودن لامعأ خ رشن اهادصو مراكلا غ نامع ةراجت .رحس زيزعلا دبع غ

 118 ۔ 9:ص .2 ج م1 990 :طقسم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو 0‘ةيرصملا ۔ ةينامعلا

 ء} . ٠. ء - " ؟. . . 3
 :ص .بئارغلا ديرفو بئاجعلا ةديرج .رفظملا نب رمع صفح يبأ نيدلا جارس ،يدرولا نبا )

 28 :ص قباسلا عجرملا .نيمألا نع القن 0

 .اقثلا عمجملا ‘1.ط ،يشبحلا هللادبع قيقحت .اريسلا ةلحر .نيسحلا ديز وبأ ،ةاريسلا "
 24 - 23:ص . م1 999:يبظوبأ
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 ناملاحخير اتلا يف تاسارد

 يدوعسملا كلذ راشأ امك .'"ةنامع لهأو فأريس لهأ نفس ىلع اركح
 تناك ...نامعو فأريسو ةرصبلا نم راجتلا نقس نآ" (بهذلا جورم) هباتك

 . "زاهجلاو ةعتمألاب (نوتناك) اهيلإ يتات

 هلك وأ هلق ةنيدم ىلإ اهنع راجتلا لقتنا نوتناك خ تاروثلا تماق امنيحو
 اذهلو .نيينيصلاو برعلا ةراجت ىقتلم تحبصأ يتلا ويالملا ةريزج خ التق
 ىلإ فلتخي نمم نامعو فاريس لهأ ناك" :هلوقب كلذ ىلإ اضيأ يدوعسملا راشأ

 نييفاريسلا نم مالسإلا لهأ بكارم يهتتت اهيلإو" اضيأ لاقو ،ة}هلك دالب

 .“ههبكارم ك نيصلا ضرأ ربع نم عم نوعمتجيف تقولا كلذ 2 نيينامعلاو

 راجتلا دحأ نع القن (دنهلا بئاجع) هباتك خ كدزب ةلاحرلا ركذ امك
 خ ةنيدملا هذه ىلإ ددرتي يذلا (ليعامسإ ريغصت) هوليعامسإ ىعدي نيينامعلا
 - .“يرجهلا عبارلا نرقلا علطم

 ةنيدم اهلعلو (ايزيلام) ويالملا ةريزج هبش ةماهلا ئناوملا ىدحإ يه "هلقو

 اهنا ٥٤ اقلم قيضمب ارطموس ةريزجو امهنيب ليبخرألا فرعيو ى ةيلاحلا اقلم
 دنهلا) دنهلاب ةضرف هلق نإ" : هلوقب يومحلا توقاي اهفصو دقو 61

 .“"نبصل او نامع نيب قيرطلا فصتنم 2 ىهو (ةيقرشلا

 ئناوملل نا .ةديعبلا راحبلاو ئناوملا ىلإ ريشن نحنو لابلا نع بيغي الو
 لصت امنإ دحاو ءانيم ىلع رصتقت الو ةينامعلا ةراجتلا ذ احضاو اريثأت ةيدنهلا

 23 :ص قباسلا عجرملا ء نيمألا 1

 رادرهوجلا نداعمو بهذلا جورم (م957/ه346:ت) نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ ،يدوعسملا 2

 138 :ص ،1ج 01982 :توريب ،ةفرعملا
 197:ص ث1ج ،قباسلا ردصملا ،يدوعسملا _

 140:ص ،1 ج٬هسقن
 133 ۔ 132:ص تب :توريب ،رداص راد ،دنهلا بئاجع باتك .رابهش ،كزرب

 478:ص .4 ح .6 م 6 :توريب ؛رداص راد .نادليلا مجعم .توقاي ‘ ي ا )6(
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 .ةيبرعلا ةحالملل ةحوتفم تناك يتل او ةفاك ةيدنهلا ئناوملا ىلإ مهنفس

. . . . 1 
 . رمح ألا رجيبلا ئناومو يبرعل ١ جيلخل ا ئناوم كلذكو

 ةؤلؤل جرختسا رشب نب ملسم همسا اينامع نأ دنهلا بئاجع باتك يوريو

 (م809/_ه193 - م786/_ه175) ديشرلا نوراه ةفيلخلل اهعابو 0 ةميتيلاب تفرع

 فلآ هئامب نامع ةدلب ىلإ داعو ،افلأ نيثالثب ىرخأ هل عابو مهرد فلأ نيعبسب
 ر اجتل ١ ةلمج نم دح او ١ ذهو . ءايضو ةميظع ر اد هل تر اصق . مهر د

 يتل ١ صصقل ١ و ا تد اي اورل اددع ن 1 هليحك روتكدل ١ ىصح أو ‘ نين امعلا

 نيرشعو اتس تفلب اهنابرو اهراجتو نامع نع بئاجع باتك بحاص اهركذ
 3(" ۔ .
 . هيرحي هصودو

 اهتيمهأو نامع راجت نع (ةتطه5ة) اسوربراب هلاق امب دهشتسن نأ ىقبيو

 ةراجت نم عسوأ ةراجت نآلا ىتح فرعي مل ملاعلا نأ" م1511 ماع اهل هترايز لالخ

 ةبترملا ي نامع فنص (عاع هةةص) زتم مدآ نأ امك ،”ىنغأ وأ ناكملا اذه
 :لوقيف زمرهو لبيدلاو ةرصبلا مث فاريسو ندع دعب ةحالملاو ةراجتلا ة ةنلاثلا

 طيحملا ىلع ةيمالسإلا ةكلمملا ئفارمربكأ نامعو فاريسو ندع تناكو"

 .“نامرك ةضرق تناكو زمرهو لبيدو ةرصبلا ةيمهألا ي كلذ يليو ،يدنبلا
 حضون نأ ردجي هنإف يرحبلا ثارتلا كاذو ةناكملا هذه نامعل ناك اذإو

 نيينامعلل لهو هريدصت داعي امو ،ةينامعلا ئناوملا ىلإ درت يتلا ةراجتلا عون

 هباتك ة لانير لوقي .تيزنارتلا ةراجتب اوفتكا مهنأ مأ اهب نورجاتي ةعلس

 ةلجم .ةيدنهلا ةراقلا هبشو ييرمعلا جيلخلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا .ميهاربإ حابص ‘يلخيشلا )1(

 151 ۔ 102 :ص .22 ددعلا .ةقيثولا
 134 ۔ 134:ص .قباسلا ردصملا ،كزرب _

 45:ص ،م1989 :ةرهاقلا .رحبلاو برعلا نع .ةدابع .ةليحك
 63:ص ،م1979:تيوكلا .برعلا دنع رحبلا مولعو ةحالملا .رونأ "ميلعلا دبع

 .ةدير وبأ يداهلا دبع دمحم ةمجرت .يرجهلا عبارلا نرقلا ةيمالسإلا ةراضحلا .مدآ ،.زتم )
 ع : :ىلصألا هباتك ناونعو 437:ص ‘02ج ‘ت.ب:توريب 4 ييرعلا باتكلا راد

 ط جع 0 !. :ناونعب ةيزيلجنإلا ةغللا يلإ مجرتو طعت آاةصع
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 يناملاحنير اتلا ت اسارد

 نع (422 :ص .ةيبرغلاو ةيقرشلا دنهلا ةيبوروألا تانطوتسملا خيراتو ةفسلف)
 ركسلاو ديدحلاو صاصرلاو تاجوسنملاو زرألا ربتعتو م1770 ماع نامع ةراجت

 .“""ةمصلاو ةضفلاو رخاو نابللا يهف تارداصلا امأ تادراولا مهأ نم لباوتلاو

 اهقاوسأ 2 لوجتو طقسم (ؤةت:اء٥ص ٨¡عطانط)روبين راز م1765 ماع و

 نوينامملاقه (ةيبرعلا ةريزجلا ربع تالحر) هباتك خ لاقف اهتراجت نع بتكو

 ةرصبلا ىلإ ماع لك ةنيفس نيسمخ وحنب نوثعبي مهف جيلخلا يحالم لضفأ مه
 :بنعلاو سدعلاو ريعشلاو نبجلا طقسم جتنتو 0 اهيلإ نبلا نم تانحش ةلماح

 “جراخلا ىلإ ماع لك رمتلا نم ةمخض تايمك ردصتو
 .نامع نم ةردصملا ةيساسألا تاجتنملا ةيمك ةفرعم 2 رداصملا انقعست الو

 ةو .ؤلؤللاو ساحنلا ندعم ىلإ ةفاضإلاب .ةيناثلا ةبترملا 2 نوميللا يتأي نكلو
 اصلا ؤلؤللاريخ نآ" (نييبتلاو نايبلا) هباتك خ ظحاجلا ريشي ددصلا اذه
 مهأ نم ينامعلا نابللا نأ امك ،حرحدتلا ديدشلا دسجلا ىوتسملا ينامعلا
 علسلا ضعب كانه كلذك .اهريغو لبإلاو لويخلا ىلإ فضأ .ةينامعلا تارداصلا

 تاجوسنملاو درولاو نارفعزلاو ريعشلاو ةطنحلا اهنم ركذن ةيمهأ لقألا
 يسيردإلا ريشيو .ةيضفلاو ةيبهذلاو ةيراخفلاو ةيديدحلا تاعونصملاو ةيفوصلا
 .“”ينامعلا زوملا اهنيب نم عاونأ ةسمخ زوملل نأ نوركذي ةقراغألا نأ ىلا

 دالب ىلإ اهنمو دنهلاو ايقيرفإ قرش ىلإ اهرثكأ ردصت علسلا هذه تناكو

 .)نميلاو يبرعلا جيلخلا نادليو سراف

 ثارتلا ةرازو ،2.ط 07 مقر انثارت ةلسلس .خيراتلا تاحفص ة نامع .نيبور ،لوديب نع القن :
 32 :ص 4 ةفاقثلاو ىموقلا

 ؛روبينل ء:ءطعنطم ٧٥ غتةطءنم باتك خ نامع دالب .دياق دمحأ ،ىدئاصلا نع ًالقن _
 31:ص .قباسلا عجرملا }ليوديب اضيا ارظنا 87و 82:ص ،ييرعلا خرؤملا ةلجم

 7!1:ص .2ج .تب :توريب نييبتلاو نايبلا .(م868/ه255:ت) رحب نب ورمع نامثع وبأ ،ظحاجلا "
 61 :ص .2ج .قباسلا ردصملا يسيردإلا

 2 رشن ،نابللا ضرأب ةراجتلا اهتالصو ةميدقلا رصم ةبورع .نسحم نيب ىلع ظيفح لآ "
 .اهدعب امو 58 :ص ء1 ج ،ةيرصملا - ةينامعلا تاقالعلا ةودت لامعأ
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 يناعلا خيراتلا يق تاسارد

 ةريبك احابرأ ردتو ء اهريدصت داعي يتلاو ،جراخلا نم ةدروتسملا علسلا امأ

 وأ ةراجتلا ةبيرض نم ءاوس ءةينامعلا ةلودلا ىلعو ينامعلا رجاتلا ىلع

 ايقيرفإ قرش نم ةدراولاو ةينامعلا ةراجتلا اذه ةمدقم خ يتأيف ،‘"ةاكزلا

 بهذلا نطوم ناك ثيح ،يدوعسملا هلبق نمو يسيردإلا كلذ ىلع صن امك

 نبا يبرغملا ةلاحرلا كلذ ىلإ راشأ امك قيبمزوم ضرأ نم ةلاقس ءانيم

 .ةطوطب

 ةعلس اهنأ اهلوأ :بابسأ ةدعل ةعلسلا هذه خ نورجاتي نوينامعلا ناكو

 ءاسنلا ىلح اهنم عنصي نأ دعب نامع جراخ ىلإ اهريدصت داعي هنآ اهيناثو ث ةنيمث

 نود اهعلس عيب لباقم بهذلاب ًالإ لوادتت ال اقلم تاطلس نأ اهثلاثو لاجرلا وأ
 .نداعملاو تالمعلا نم اهريغ

 نود نوينامعلا راجتلا ركتحي يذلا يقيرغإلا جاعلا يه ةيناثلا ةعلسلاو
 درنلا ةعانص ة مدختسيو نيصلاو دنهلا ىلإ هريدصت داعي يذلاو 4 مهاوس

 ةفاضإلاب ةعلسلا هذهل يسيئرلا ءانيملا يه وشيدقم تناكو ،اهريغو جنرطشلاو

 .ةلافسو هولك ىلإ

 ربنعلا يه ايقيرفإ قرش نم اهداريتسا نكمي يتلا ةنيمثلا ةثلاثلا ةعلسلاو
 ىرخألا علسلاو .جيلخلا نادلب خ هعيب جاورل كلذو ةينامعلا نفسلا هبلجت يذلا

 ىلإ فيضن .‘١باشخألاو دولجلاو ديدحلا يه ايقيرفإ نم دروتست يتلا ةماهلا
 .“_جاسلاو لدنصلاو سيونبألاك ةبوغرملا ةنيمثلا باشخألا كلذ

1 
 ث ارتل ١ ةر ازو ‘تالبضتقلا دومحم ربج قيقحت عم اجلا ا رقعج نب دمحم رب اج وب أ 4 يوكزاأل | ()

 .80 :ص ‘قباسلا ردصملا ،كدزب ؛ 140 _ 31 :ص 0 3 ج 6 1994: طقسم كاقثلاو يموقلا

 ةلجم .ايقيرفإ قرشو ييرعلا جيلخلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا .ميهاربإ حابص ،يلخيشلا !
 182 :ص { 13 ددعلا ةقيثولا

 30:ص ء قباسلا عجرملا ء ليوديب ؛6: ص .2ج ؟قباسلا ردصملا ،يدوعسملا (3)

 175:ص .5 ج قباسلا ردصملا 4 يومحلا )4

372 



 ناملا خيراتلا يق تاسارد

 يمهف ةيقرشلا لود نم اهريغو نيصلاو دنهلا نم دروتست يتلا علسلا امآ
 جاسلا باشخأو فزخلاو ةيساحنلا تاعونصملاو ةيريرحلا تاجوسنملاو جاجزلا

 نميلا نم نبلا نامع دروتست امك .ةنيمثلا علسلا نم اهريغو رزآلاو ربونصلاو
 .لاموصلاو

 نيرخآلا راجتلاو ناكسلل عابت لاحلا ةعيبطب دروتست يتلا ةراجتلا هذه

 ه دالبلا جراخ ىلإ هريدصت داعي ام اهنمو ،ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم نوتآي نيذلا

 بهذلاو جاعلا ةراجتك ،نيصلاو اقلمو دنهلا قاوسأ ىلإ بهذت ةراجتلا هذهو

 يلحلاو ةيريرحلا تاجوسنملا ايقيرفإ قرش وحن اهتراجت نم كلذك ءرومتلاو

 دالبو جيلخلا قطانم ىلإو .ديدحلاو جاجزلاو فزخلاو رومتلا نع الضف نداعملاو

 نم الئاه امكو جاجزلاو بهذلاو تاجوسنملاو حلبلاو نبلا نامع ردصت سراف

 .ايقيرفإ قرشو دنهلاو نيصلا تادراو

 ربتعيو لئاق م1716 ماع هتالحر نع هتاعابطنا لووتروك يرنه يوريو

 هجوب ةرشبلا دوس مهو 0مهب تيقتلا نيذلا نيحالملا لضقأ نم نامع وحالم

 :زرألاو قدانبلاو لفلفلا نودروتسيو ،دايجلاو داجسلاو ةيودألا نوردصيو ،ماع

 مهليطاسأ رهظ ىلع قيبمزوم نم هنوبلجي يذلا جاعلا ريدصت نوديعي مهنآ امك

 .ةيراجتلا

 نإف ،يدنهلا طيحملا ةراجت ىلع نييلاغتربلا ةنميه نم مغرلا ىلعو

 هذه اهنمو .رداصملا نم ريثك حضوت امك ةراجتلا نع اوعطقني مل نيينامعلا
 باتك 2 م1621 ماع (اءعاءع, ته( ساموت تربراه اهلجس يتلا ةياورلا

 طقسمل ةعبات ةنيفس ىلع كيبور ىلوتسا" :لاقف "ايسآو ايقيرفإ" 2 هتالحر

 الجر 154و ةليصألا ةيبرعلا لويخلا نم 42 لمحتو اخسرف 14 دعب ىلع تناك
 دقف ةيناطيربلا ةنيفسلا امآ \طقسم نم نوقابلاو لاقتربلا نم 48 مهنيب نم

 تالمعلا نم فالآ 10.000و ةيبهذلا تالمعلا نم ةعطق 770 ىلع تلوتسا

 30 :ص ٧قباسلا عجرملا ،ليوديب "
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 ةيناثلا ةياورلاو ،‘"”"(ةيزيلجنإ ةلمع) انلش اهنم دحاولا يواسي يتلا ةيضفلا
 ([ةصع:ا٥ص) نوتجنوال تاروس ىلإ ةلحر باتك خ تءاج م1696 ماع تناك

 يبرعيلا ناطلس نب فيس مامإلا دهع غ طقسم فصي ناكو (256 ۔ 245:ص)

 حلبلاو روخبلاو رملاو ذيبنلاو حمقلا خ ةرفو كانه تناك :لاق (1704 1692)

 - م1602 :جيلخلا برع " هباتك ذ تولس ركذيو ."ؤلؤللاو بهذلاو (رمتلا)
 ك نامع ةمئأ ةلامتسا ة نييدنلوهلا لبق نم تالواحملا نم اريثك "4

 .)نامع هنم نييلاغتربلا درط دعب غارفلا ءلمل كلذو ةينيب ةراجت ي لوخدلا
 رودلا ىلع هب للدن يذلا ردقلاب كلت وأ علسلا هذه ددعن نأ دون ال انه نحنو

 رمحألا رحبلاو ييرعلا جيلخلاو يدنهلا طيحملا ئناوم خ نوينامعلا هبعل يذلا
 وأ حالفلا وأ حالملا وأ مهنم رجاتلا ينامع لك مد 2 يرجي انايرش ىقبو

 .روصعلا ربع رودلا اذه عطقني ملو ،ينامعلا كلهتسملا وأ عناصلا

 ةينامعلا ةيرحبلا ةوقلا نيوكت :ايناث

 :ةيمالسإلا روصعلا يف ةينامعلا ةيرحبلا - 1

 ةيرحب ةوق مهي دل نوكت ن ا ىلع روصعل ١ م دقأ ذنم نوينامعلا صرح

 نمامو نييرموسلا دنع نامع تفرع دقف .ةينامعلا لحاوسلا ىلع ظافحلل ةريبك
 دروتو ‘(ناجام) نقسلا ضرأ مساب نيدقارلا يداو 22 تاراضح نم مهدعب ءاج

 م اخ ريدصت 2 اهرو دو .0 اهنقسو ن امعب اهت اقالع ةيقرعل ١ ةير امسملا ت اي اتكلا

 .“ةنيمثلا علسلا نم اهريغو باشخألاو ساحنلا

1 . 
 14 :ص ءهسقب )(

 26 _ 5 :ص قباسلا عجرملا ‘ ليوديب )2

 .اقثلا عمجملا ،1 .ط ،يروخ ةدئاع ةمجرت .م1784 - م1602 :جيلخلا برع .ج .ب ،تولس
 200 ۔ 178 :ص ،م1993 :يبظ وبآ
 14:ص ،1979:طقسم .يرحبلا اهخيراتو نامع ٧مالعألا ةرازو
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 يزاملا خيراتلا يت تاسارد

 ةعانص لوح تالجسلا ىلإ رقتفي ينامعلا يرحبلا خيراتلا نأ ةقيقحلاو

 وأ نفسلا ةرثكب مزجلا وأ هعم نهكتلا بعصي يذلا رمألا ،اهددعو نفسلا

 اذإو رخآل تقو نم فلتخي ددعلا نإف لاح لك ىلع نكلو ،نامع خ اهتلق
 م1507 ماع يلافتربلا دئاقلا كريكوبلا اهقرغأ يتلا نفسلا ةعومجم نأ انفرع

 ةيرحبلا تناك تقو هب ناهتسي ال ددعلا اذهف ءةنيفس 150 زواجت دق

 هجاوتل ةنيفس 200 تدشح يتلا ةيزمرهلا ةكلمملا ةيامح تحت ةينامعلا

 15.000 نيب كريكوبلا ةردق شيجبو اهسفن زمره ةريزج ازغ امنيح كريكوبلا
 .“"_رتاقم 20.000و

 :نهذلا ىلإ ردابتي امك "يراوه" ديص نفس تسيل ةقورحملا نفسلا هذهو

 . ةقالمعلا عفادملاب نصحملا يلاغتربلا لوطسألا ىلع ارطخ لكشت تناك امنإ

 تناك ىرخأ نفس ةّمث لب ،نوينامعلا اهكلمي يتلا ةديحولا تسيل اهنأ امك
 .ةيلاغتربلا ةضبقلا نم تملسو ى ةينامعلا لحاوسلا ىلع تقرفت دق

 .ةيخيراتلا تاراشإلا عقاو نم ةينامعلا نفسلا دادعأ عبتتن نآلا انعد نكل
 .هليختن وأ اهددع دصرنو ،ةفلتخم تابسانم إ نوخرؤملا اهقاس يتلا

 بلاطمل اولثتما ثيح ،ةيمالسإلا تاحوتفلا خ نيينامعلا ةكراشم عبتتنو
 ىلإ رافلج ءانيم خ دهاجم 3000 ةبارق مضنا دقف ‘باطخلا نب رمع ةفيلخلا
 تلمحو نيرحبلا ىلع باطخلا نب رمع ةفيلخلا لماع يفقثلا صاعلا نب نامثع

 ميلقإ ىلإ اوربع اهنمو ناواك نبا ةريزج ىلإ نيدهاجملا ءالؤه ةينامعلا نفسلا

 ناركم لحاوسو دنبلا دالب ةينامعلا ةيرحبلا تزغ امك ،ةليسرافلا نامرك
 3 . ع

 .")نييومألا نمز ة كلذكو ةفيلخلا نم رمأب

 ٥ 1.ط .رشع سداسلا نرقلا 2 ينامثعلا - يلاقتربلا عارصلا .ديبع دمحم دمحأ يطب :

 116:ص ،م1991:يبد
 .ةيملعلا بتكلا راد .نادلبلا حوتف .(م892/ه279:ت)رباج نب ىيحي نب دمحأ ،يرذالبلا
 ثارتلا ةرازو .باسنألا :يراحصلا ملسم نب ةملس « يبتوعلا ؛476 :ص .2 ج 6 م1 983:توريب

 .327 325 :ص 02 ج ،م1994 :طقسم .ةفاقثلاو

 اهدعب امو 76 :ص ثقباسلا عجرملا يديمحلا .
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 نامعلاحخير الاق ت اسارد

 تاوقل ىدصتت اهلعج اريبك انأش ةينامعلا ةيرحبلا ةوقلا تغلب دقو

 طقسم لحاوس لباقم هلوطسأ نم ةنيفس 50 ترمدو فسوي نب جاجحلا
 اكلم ررق اذهل ،جاجحلا فقوم مسحو اددع رثكأ ناك يربلا شيجلا نكلو

 ايقيرفإ قرش ىلإ ةرجهلا ينادنلجلا دبع نب دابع ءانبأ ديعسو ناميلس نامع

 نفسلا مهتلمحف جاجحلا ةضبق نم نيرافلاو عابتألا نم ددع نيكلملا بحصو
 .مهترجه راد ىلإ ةينامعلا

 ددع مكو ؟ ةيرحبلا جاجحلا ةوق تهجاو يتلا نفسلا ددع مك ىرت ايه

 امقر ددحن نأ انل نكمي ال ٩ ايقيرقإ قرش ىلإ نيينامعلا تلمح يتلا نفسلا
 اددع لمحت نأ ىلع ةرداق ةريبك ًانفس ةمث نإ لوقن نأ نكمي نكلو !هنيعب
 لحاوس مامأ تقرح دق ةنيفس نيسمخ نأو مهتزوحب تناك سانلا نم اريبك
 تناكو نامع ىلإ جاجحلا دونج تلمح ةنيفس ةئامثالث لصأ نم طقسم

 ءاج يذلا نفسلا نم ليسلا اذه حفاكت لباقملا 2 ةينامع ىرخأ نفس كلانه

 نود جاجحلا نفس اوقرحأ نيذلا مه دونجلا نإ لوقن نأ نكمي الو ،ةرصبلا نم
 .)نفس مهل نوكت نأ

 اهدعأ يتلا بكارملا ةلمج تناك ةرجهلل يناثلا نرقلا نم تانينامثلا يو

 ةلمح ةهجاومل بكرم 300 (ه192 _ 179) يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا

 .“‘ناميلس نب رفعج نب ىسيع ةدايقب تناك يتلا ديشرلا نوراه
 تضرعت نامع نأ ىلإ ةينامعلا تاياورلا تراشأ م9/ه3 نرقلا علطم 2و

 يحجفلا هللادبع نب ناسغ مامإلا دهع خ اهلحاوس تبهنف ،ةيرحب ةنصرقل
 يرحب لوطسأ ءاشنإب مامإلا به اذهل (م823/_ه208 ۔ م807/ه192) يدمحيلا

 هنمز 2 تناكأ" :ددصلا اذه خ يوكزألا لوقي .ةينامعلا لحاوسلا ةيامحل

 .ةّمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فثك باتك نم سبتقملا نامع خيرات .ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ؤ"
 37:ص . 1986: طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .2.ط يسيقلا ديجملا دبع قيقحت

 208 _ 7 :ص م1 983 :يبد . 1.ط .ةيمالسإلا روصعلا 2 ييرملا جيلخلا .رمع « قوراف (2ر
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 يناعلا حنيراتلا ي تاسارد

 اهل ناسغ أشنأف ،اهلحاوس خ دسفتو نامع ىلع جراوبلا عقت (ناسغ مامإلا)

 نم لوا وهو" :هلوقب كلذ ىلع قيزر نبا بقعو .“{قراوزلا) تاونشلا هذه
 هلمع ناسغ مامإلا للكو ."نامع ىلع جراوبلا تعطقناف اهب ازغو اهذختا

 ةيدنهلا لحاوسلا ىلإ ةنصارقلا عبتتو نطولا ةيامح ة حجن ثيح حاجنلاب
 ك نفسلا ددع تلصو دقف نفسلا ءانب 2 نامع ماكح رمتساو .ةيسرافلاو

 ىلإ (م851/_ه237 - م840/_ه266) يدمحيلا يحجنفلا رفيج نب انهم مامإلا دهع

 ك ةشبحلا ىراصن ةراغإل هرطقس ةريزج تضرعت امدنعو .)ةنيفس ةئامنالن
 - م851/_ه237) يدمحيلا يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا دهع

 نإ ليقو .‘»ةريزجلا ىلإ هدونج لقنل ةنيفس ةئام مامإلا اذه زهج . (م3_/886

 .)ةنيفس ةئامثالثو فين ىلإ مامإلا اذه دهع ه لصو ةينامعلا نقسلا ددع

 ىلإ نامع نم اتهجوت نيتللا دمحم هنباو هيجو نب فسوي يتلمح نأ امك

 نفس امهئبع لّمحت يلاوتلا ىلع م952/_ه1 ماعو م942/_ه331 ماع ةرصبلا

 ه" :لوقيف هيجو نبا ةلمح ىلإ (لماكلا) ةباتك خ ريثألا نبا ريشيو ."ةينامع
 كي نامع بحاص هيجو نب فسوي راس ةجحلا يذ _ (_ه331 يأ) ةنسلا هذه

 ؛ةميظع ةوق يهو « هّلبألا كلمف يديربلا براحو ،ةرصبلا ديري ةريثك بكارم

 ةنس هيجو نبا ةلمح ىلإ اضيأ ريثألا نبا راشأ امك .ةرصبلا كلمي نأ براقو

 257:ص ؛قباسلا ردصملا .ناحرس ‘يوكزألا ) 1

 227:ص ؛قباسلا ردصملا ،قيزر نبا
 150:ص ء1ج ،قباسلا ردصملا يملاسلا

 168:ص ث1ج ،قباسلا ردصملا يملاسلا (4)

 329 :ص 01995 :ندنل .خيراتلا ي نامع .مالعألا ةرازو "!
 ؛128:ص 0م1986 :طقسم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .هلئابقو هنادلب جيلخلا زليام )6

 33 :ص 2 ج ،قباسلا عجرملا :زيزعلا دبع رحس
 ٠6 .ط .خيراتلا ے لماكلا (م1332/ه630:ت) دمحم مركلا يبأ نب يلع ٬ريثألا نيا !

 400 ۔ 399 :ص 8 ج .م1995:توريب رداص راد
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 اعلا خيراتلا يت تاسارد

 نفسلا مهل تدّصتو م965/ه355 ماع نامع هيوب ونب ازغ امنيحو .' "”.952/ه41

 89 تقرغأ يتلا نفسلا نيب نم ناك نيينامعلا ىلع ةميزهلا تلآو ةينامعلا

 زعم) ردحناو " اهنع لاقف ةلمحلا هذه هتفت مل ريثألا نباو .ةينامع ةنيفس

 بكارملاو شيجلا زهجي اهب ماقأف ناضمر رهش خ هلبألا ىلإ طساو نم (ةلودلا

 جرفلا ابآ مهيلع لمعتساو لاوش فصتنم اوراسو هنم غرفف نامع ىلإ اوريسيل
 مضنا فاريسب اوناك املق (بكرم) ةعطق ةئام خ اوناكو ،سابعلا نب دمحم
 يذ نم عسات اهولخدو ...سراف نم ةلودلا دضع هزهج يذلا شيجلا مهيلا

 مهبكارم قرحأو ةميظع ةلتقم اهلهأ نم لتقو .اهيف ةلودلا زعل بطخو ةجحلا

 .ابكرم نونامثو ةعست يهو

 :يلاغتربلا وزغلا نابإ ةينامعلا ةيرحبلا - 2
 نم ةلحرم رهازلا يرحبلا اهخيرات نم ةرتفلا هذه دعب نامع لخدتو

 زمره ماكح ىلإ هيوب ينب نم ةازغلا تابرض اهيلع تقحالت ثيح ‘فعضلا
 تلمش مهنيب اميف تاعارص تماقو ءنهولا نيينامعلا ةمئألا باصأو ،زاريشو

 نيب أشن يذلا عارصلا اهنيب نمو نييرجهلا سداسلاو سماخلا نيينرقلا
 لحاوسلا تعضخ م1261/_ه660 ماع ةو .ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملا

 سداسلا نرقلا ةيادب 2 نييلاغتربلا ءيجم ىتح زمره كولم ةرطيسل ةينامعلا
 .داليملل رشع

 .امات ًانايتإ ةيرحبلا ىلع تأي مل فعضلا اذه نأ ررقأف عراسأ يننأ ىلع

 - م1538/ه945) دمحم نب ووكم اناوب يناهبنلا ناطلسلا نأ كلذ دكؤي اممو

 دمحم نب هللادبع مامإلاب ناعتسا ايقيرفإ قرشب "انب" ناطلس (م1565/ 5

 496:ص .8 ج ،قباسلا ردصملا ،ريثألا نبا :
 329 :ص .خيراتلا خ نامع .مالعألا ةرازو
 568 ۔ 567 :ص .8 ج ،قباسلا ردصملا ،ريثألا نبا ث
 داصح لامعأ خ روشنم ثحب .ايقيرفإ قرش خ ةيمالسإلا نامعل ركبملا خيراتلا .نصمم, ].(")

 305و288 :ص ،5 ج .م1980 ربمقون .ةينامعلا تاساردلا ةودن
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 ك م16 نرقلا نم تاينيتسلا لالخ (م1559/ه967 ماع 2 بختنا) يحنملا نرقلا

 نب فيس خيشلا ةدايقب ةيرحبةلمح مامإلا هل ثعبف "نييلاغتربلا ةازغلا دض هيرح

 شيجلا لزان ثيح ايقيرفإ قرش ىلإ ةيرحبلا هتلمحب لصو يذلا يميلسلا ميلس
 نامع ماكحل لظ هنأ ىلع لدي اذهو .هفتح دئاقلا اذه يقل ىتح يلاغتربلا

 .م16 نرقلا نم تاينيرشعلا لالخ كلذو ء ايقيرفإ قرش ىلإ رماع ريبك لوطسأ

 ةينامعلا نفسلا نم اريبك اددع اورمد نامع ىلإ نويلاغتربلا لصو امدنعو
 طقسم خ ةنيفس 83و تاهلق خ ةنيفس 38و امارج روخ خ ةنيفس 40 اهنيب نم

 يلاغتربلا ودعلا ةهجاومل ةريغصلا مهنفس ءانب نوينامعلا فنأتسا مث .{}اهريغو

 .)نرقلا فصنو نرقلا ةبارق

 :ةبراعيلا دهع يف ةيرحبلا ةوقلا .3

 نم اودافأ امك "جراخلا نم اهئارشو نفسلا ةعانص ىلإ ةبراعيلا عره

 نييلاغتربلا جورخ نم اماع 17 دعبو .نييلاغتربلا نم اهيلع اولوتسا يتلا نفسلا

 رحب وباوج مهنأب" م1667 ماع نيينامعلا فصيو ريارف روتكدلا يتأي نامع نم

 ءيش يلع اولصحي نأ نودشني ال مهو نييلاغتربلا .نوبهني ماودلا ىلع مهو ربو

 رميرول درويو 6(يراوس ثالث اهيلع نفسلا نم برض بارغلا) تايرقلا ريغب
 نم نوبستكيو ءايوقأ مهنأب نيينامعلا فصي (ءرء)ريارف نأ اضيأ ([٥نصءع!)

 ماع نامع نم نييلاغتربلا جورخ روقو .ةراجتلاو ةيرحبلا ةنصرقلا
 .يبوروألا طمنلا ىلع يرحبلا مهلوطسأ ءانب خ نوينامعلا عرش م1650/ 0

 يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلا لسرأ م1669 ماع خ هنآ ىلإ نوخرؤملا راشأ دقف

 كي هنأ امك .يدنج 1500 لمحت نفس تس نم ةنوكم جيلخلا ىلإ تهجوت ةلمح

77 1 
 .م7 :يبظ وبأ ‘ كاقنلا عمجمل ا 0 1.ط .خيراتلا 2 لاغتربلاو برعلا .حلاف ‘ ات )!()

 179 ۔ 174 :ص
 173:ص .قباسلا عجرملا ،زليام ر 2
 637 :ص .2ج ،م1967 :رطق مكاح بتكم ةمجرت (يخيراتلا مسقلا) .جيلخلا ليلد :رميرول "

 123 : :ص « 1 ح 0 هسفن
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 قرش ىلإ اهلسرأ ةيبرح ةنيفس 28 نم ةنوكم ةيرحب ةلمح زهج هسفن تقولا

 .")هيقيرفا
 مامإلا عضو نأ ذنم ةاعيرس اومن ةبراعيلا دهع خ ةينامعلا ةيرحبلا تمنو

 نفس نم نيتيبرح نيتنيفس ىلع ىلوتسا دقف ‘طقسم ىلع هدي فيس نب ناطلس

 فيطقلا لحاس ىلع ىرخألا ىلع ىلوتساو طقسم ءانيم 2 ةيسارلا لاغتربلا
 اهلوح ،ةيراجت ةيلاغترب نفس تس هيلإ تمضنا امك يبيرعلا جيلخلا ة

 كلملا بئان ىرن نأ برغتسي الو ،عفادملاب اهدوز نأ دعب ةيبرح نفس ىلإ ةرشابم

 حبصأ دقل" نيينامعلا رطخ نم اهرذحي هتموكح ىلإ بتكي دنهلا 2 يلاغتربلا
 لوطسأ لاسرإ مهتهجاوم بلطتت ثيحب ...مهسفناب ةريبك ةقث ىلع برعلا
 ىلإ مههجوت نود ةلوليحلا لجآ نم امنإو لب طقف مهريمدت لجأ نم ال ريبك
 ليونام سقلا نأ نايج يوريو . )3 هقيقحت مهرودقم 2 حبصأ رمأ وهو ، ةسابمم

 فيس نب ناطلس مامإلا ةوق ىلإ م1 63 ماع خ ةنودملا هتلحر خ راشأ وهندوح

 ىلع ارتجا لب اندالب نع انئالجإب ۔ فيس نب ناطلس يأ - فتكي ملو " :لوقيق

 يابمب ے انسكاعو اسابمم رصح ذإ انل ةعباتلا دالبلاب ىتح انرثا ءافتقا
 ةنيهج) هباتك خ يريغملا ركذيو . “‘ةريثك ةيلاغترب انفس هنفس ترسأو

 ةججدم ةيبرح ةجراب ةئام تلصو ةيرحبلا ناطلس مامإلا ةوق نأ ىلا (رابخألا

 انفس نوينامعلا مدختسا ثيح ةينامعلا ةيرحبلا ةوقلا تدادزاو .' ”فادملاب

 .١فادملاب ةدوزملا يبوروألا زارط ىلع ةريبك

 97 :ص ثقباسلا عجرملا رايسلا
, . . . 66 2 

 ةقيثولا ةلجم .رشع عباسلا نرقلا لالخ يلاغتربلا ينامعلا عارصلا .دمحم حلاص .دباعلا )
 40 : :ص ( 13 ددعلا (نيرحبلا)

 .لامك فسوي ةمجرت ،ةيقرشلا ايقيرفإ نع ةيراجتو ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو سيس ،نايج د
 351 :ص ،م1927/ه1345 :ةرهاقلا

 ةرازو ،رماع معنملا دبع قيقحت .رابجنز خيرات خ رابخألا ةنيهج .يلع نب ديعس ،يريفغملا »
 1 14 : :ص . 1979طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ثارتلا ةرازو 4 هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت . ًاريصمو ًاريسم 1856 ذنم نامع .تربور ،ندنال )6

 66 : :ص { 1988: طقسم . ةفاقثلاو ىموقلا
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 فيس نبي ن اطلس ني فيس م امإل ١ دهع 2 اهجو ا ةيرجحبل ١ ةوقل ١ تفغلبو

 ماع نامع راز يذلا نوتلمه اذهق )171 1/_ه1123 - م1 692/_ه1104) يبرعيلا

 ةنيفس 25 تفلب ىتلا ةيبرحلا ةينامعلا نفسلا ددع نأ انربخي م1 715/_ه7]7

 فيس نب ناطلس مامإل ا ةوق نإ :لوقيو ،اعقدم 84 ۔ 12 نيب ام اهنم لك لمحت

 ء اعفدم 60 امهنم لكب نبترخابو اعفدم 74 اهب ةرخاب نم نوكتت تناك

 ،امفدم 32 ىلإ 12 اهنم لكب ىرخأ ةرخاب 18و ء اعفدم 50 لمحت ىرخأ ةرخابو

 "عفادم 8 ىلا4 نم اهب قراوزلا ضعبو
 " 0 1715 ح م ح 0 5 0 74 م,

 « 0 60, 0 0 50, م 18 س 5 م 32 0 12 م ,

 ع 0 ٣ 4 م 8 س "!(.

 اذهف ‘مهراعشأ 2 اهددعو ةينامعلا نفسلا ءامسأ ةبراعيلا ءارعش ددر دقو

 ناطلس نب فيس مامإلا يثري ايقفتنملا حلاص نب دمحم يضاقلا خيشلا
 :)اهعلطم ةديصق ذ (م1704/ه1123 :ت)

 ةيضار وأ انفلا مهسوفن تهرك ةيناف قئالخلاو قاب برلا
 هيضام تاذنفقان اياضقلا هنم شيام لعفي لجو زع هللا

 :بكارملا ءامسأ نع لوقيو

 ةيماح قدانب اهتدهأو مهبكارم تمدص يتلا هبكارم دشناو

 ةيسارلا لابجلاك سأر بعك عم يرصانلا مث كلفلا مث كلملا

 .امهيباتك 2 يريغملا كلذكو بكارملا هذه ءامسأ )يملاسلا دكؤيو

 _.صه

 )1( هنا. . ه س ح 0 . ط !. , :1930,
, . 

 456 ۔۔448 :ص }3ج ،قباسلا عجرملا ،يشاطبلا خ حلاص نب دمحم حيشلا ةريس :رظنا
 101 :ص .2 ج قباسلا ردصملا يملاسلا

 100 :ص .2 ج .قباسلا ردصملا ،يملاسلا 4
 114۔ 113 :ص ،قباسلا ردصملا ،يريغملا ث
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 هذه ،نامع ةحالمب هلص اهل قايسلا 2 ةريثك صوصنب اندهشتسا دقو
 نفسلا ةعانص ة نامع موقت نأ ةنهملا تامزلتسم نم هنأ حضوت ةحالملا

 نم باشخألا اوبلج ثيح مهيديأب مهنفس نوينامعلا عنص دقف ‘ناك اذكهو
 نكامألا هذه ىلإ اوبهذو مهتدع اوذخأ مهنأ وأ ،ايقيرقإ قرشو دنسلاو دنهلا

 .لاجملا اذه 2 ةديدع دهاوش انيدلو نامع ىلإ اهورضحأ مث نفسلا اوعنصف

 ةبراعيلا ةوق مظاعت ىلإ تراشأ يتلا ةيبنجألا ريراقتلا ضعب ىلإ ريشن نأ دب الو

 ماع 2 طقسم راز يذلا ([٥1ءرء:) ريكول سيلراشت نتبكلا ءالؤه نمو

 ىلع ًاريثك (طقسم) ءانيملا اذه روطت" :هلوقب ينامعلا لوطسألا فصوف م 6
 اعبرأ نوينامعلا كلتميو ...ةيلاغتربلا ةضبق نم هوعزتنا نيذلا برعلا يديأ

 اعفدم 70 لمحت مهنفس ىدحإو ةيراجت ةنيفس نيرشعو ةيبرح ةنيفس نيرشعو
 لوطسألا نوتلمه ردقو .“"»'اعفدم 20 نم لقأ لمحت ةنيفس مهلوطسأ خ سيلو
 نيتنيفسو اعفدم 74 تاذ ةدحاو ةنيفس نم نوكتي هنأب م1715 ماع ينامعلا
 33و 12 نيب ام لمحت ةنيفس ةرشع ينامثو ء اعفدم 50 تاذ ةدحاوو ،اعفدم 60ب
 .اهنم لكل عفادم 8 ىلإ 4 نم لمحت فيداجملا تاوذ نفسلا ضعبو ء اعفدم

 ‘تدّيش هلجأ نم يذلا ضرفلا قفو نفسلا عنص ج نوينامعلا ننفتو

 نامع لحاس خ ءاوس اهتكرح لاجمو اهمجح بسانت تايمسم اهيلع اوقلطأو
 ركذي دنالبوك اذهق اهجراخ وأ نامع خ اًمإ نفسلا ةعانص متتو .اهجراخ وأ
 باشخألا دوجو نكامأ ىلإ نوبهذي وأ نفسلا ةعانصب نوموقي نيينامعلا نأ

 :اهب نودوعي مث اهنوعنصيف
 " ط , , ل ع م ع م 0

 م ع آ . آ 11" ح ه ع م غ

 ح م _ . 7 م , م ع 5

 40:ص ‘ قباسلا عجرملا ‘ دباعلا )1(

 , . . ح. » . , . 51
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 ع ح . , 2 , , ع ر 1 ع ,

 ل ' ع , م ح م ع
 1 ح , 1 م 1 1

 ن 5 0 . , ع م ع ."""(

 عاونأ رثكأ تناك يتلا ةلغبلا اهنم ركذن ةريثكف نقسلا عاونأ امأ

 400 _ 150 نيب ام حوارتت اهتلومح تناكو ءالامعتسا ةينامعلا لقنلا بكارم

 اهترخؤم تناك امك راوص ةثالث اهل ناكو ءامدق 135 اهلوط غلبيو ‘نط

 ؛ةلغبلا ام دح ىلإ هبشت يهو ةجنفلا نامع 2 ةروهشملا بكارملا نمو ةضيرع

 .امدق 75-120 نيب ام اهلوطو نط 300 130 نيب ام حوارتت اهتلومح نكلو

 يذلا موبلا اضيأ كانهو ‘طيحملاربع ةراجتلا ج نامدختست ةجنقلاو ةلغبلاو

 ٠ انط 150 -20 نيب ام هتلومح حوارتت يذلا يعيوشلاو نط 400 ىلإ هتلومح لصت

 مث 6انط 75 40 نيب هتلومح حوارتتو امدق 50 هلوط غلبي يذلا توبلاجلا مت

 .“}قراوزلاو فوحاشلاو ةراقبل او ليتبلاو ةيسيوعلاو نديلاو ةزوب وبآ بكرم

 ةثالث ةعرشأ تاذو اهلكيهو اهلوطو اهتعرسو اهتلومح فلتخت بكارملا هذهو

 كلفلاك اهيلع لدت ءامسأب ةيبرحلا مهبكارم ةبراعيلا ةمئأ ىمسو س ةعبرأ وأ

 ةيرحبلا هتثراوت فرع وهو ،اهريغو اولاو سأرلا بعكو رصانلاو كلملاو

 .نامزألا فلاس نم ةينامعلا

 :يرحبلا ينامعلا داهجلا :اثلاث

 ك دشرم نب رصان مامإلا هققح يذلا رصنلاو ،نييلاغتربلا تايدحت مامأ

 نييلاغتربلا ةنميه نم مهدالب ريرحتب داهجلا ةيار نوينامعلا نلعأ س دالبلا ديحوت
 قرشب برعلاو نيينامعلا نم مهناوخإ ةوعد اوبل امك ،مهقوقح مهوبلس نيذلا
_ 

(" , 0. . . 21 22 

 :اضيأ رظنا ؛اهدعب امو 117 :ص ،م1979:طقسم .يرحبلا اخيراتو نامع .مالعإلا ةرازو
 328-352 :ص ،عباسلا لصفلا عبارلا بابلا خيراتلا ي نامع
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 ناملا حنير الاق ت اسارد

 عم ةميزهلاو رصنلا اهيق اولدابت ةديدع كراعم نوينامعلا ضاخف .ايقيرفإ

 .م17 نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ نييلاغتربلا

 ةينامعلا لحاوسلا نويلاغتربلا لتحا داليملل رشع سداسلا نرقلا علطم يفن

 نم نودحيو هتاكلتمم نوبلسيو نطاوملا نولكني اوذخأو .راذنإ قباس نود ةتغب
 نوينامعلا باصو .مهنم صيخارت لمحت ال رحبلا 2 ةنيفس لك اورداصو هتايرح

 نامع تدقق ثيح .ةريبك رارضأ ةراجتلاب تقحلو 4 اديدش ًافاحجإ مهريغو

 عضولا حبصأو ،نيرمعتسملا يديأ ىلإ لقتناو ةقطنملا 2 يراجتلا اهزكرم
 .هتوق نهوآ 2 يسايسلا عضولا نع الضف يداصتقالاو يعامتجالا

 توكسلا نكمي ال يذلا عضولا اذه نم ينامعلا عراشلا ءاتسا اذهل

 وأ ادايص وأ احالم وأ ناك ارجات رحبلا نم هشيع بسكي نأ دوعت دقو ،هيلع
 ةضهانمو كاكتحالا اوؤدب اذهل .نيحالفلاو عانصلا نع الضف ةنيفس نابر
 ةمظنم ريغ تاروثب اوماق ثيح ،م16 نرقلا نم تاينيرشعلا لالخ رمعتسملا
 مل تاروثلا هنه نكل ءةينامعلا ئناوملا خ ةيسارلا ةيلاغتربلا نفسلا اوقرحأف

 مهدمت تحار يتلا "اوج" نم ىرخأ نقسب نويلاغتربلا ضاعتسا دقف ارصن ققحت

 نأ مهل لهس يذلا ميظتتلاو ةدعلا إ نوقوفتي مهلعج امم نؤملاو ركسلاب
 .ةينطولا ىوقلا راحدنا ىلإ يلاتلاب ىدأو چناكسلا ىلع ارزؤم ارصن اوبستكي

 هايملا ةينامثعلا بكارملا تلخد م16 نرقلا نم يناتلا فصنلا ذنمو

 ريغ تناك تالواحملا هنه نكل ،هلحارم ضعب خ ارصن تققحو .ةينامعلا
 :نييلصألا ناكسلا عم نواعتلا حور ىلإ كارتألا ةداق رقتفي ثيح ،ةقفوم

 اوداق اهلجأ نم يتلا ةياغلاو فدهلا ضومغو عمطلا حور مهناهذأ ىلع ترطيسو
 دس لجأل ةدرخ تعيب وأ اماطح ةوقلا كلت تحبصأ ةياهنلا يبو ،مهلوطسأ
 .مهباصأ يذلا يلاملا زجعلا

 نيوكت خ ةنهابنلا حجن ثيح ءناوهلاو فعضلا اهباصأ دقف نامع امأ
 ضعبلا مهمصاخو نيينامعلا ضعب مهديأ دقو 0م1558 ماع ةيناثلا مهتلود

 درط 2 لئابقلا ءاسؤر حجن ىتح ‘تاعارصلا نم ةجوم نامع ة تأدبو ،رخآلا
 نيب نامع تمسقت كلذبو }‘م1617 ماع 2 تاينقم هتمصاع نم يناهبن كلم رخآ
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 زاملا خيراتلا تاسارد

 ةيفئاطلا تاعارصلا هذه نأ ىلع .سلدنألا غ فئاوطلا كولمك ءاسؤرلا ءالؤه

 ىلع اوراث اهتدحو ءادشرو ءاملع نإ ثيح تاونس يناش نم رثكآ مدت مل

 ةنيدمب نامع ىلع امامإ دشرم نب رصان بيصتت 2 اوحجنو عضولا اذه
 .قاتسرلا

 - م1624/ه1034) ييرعيلا كلام نب دشرم نب رصان مامإلا ىلتعا امنيح

 ةهبجلا ديحوتل اينمز اجمانرب هسفنل عضو ،ةلودلا ةسائر (م1649/_ه9

 هنم ديحوتلا اذه ذخأ .نييلاغتربلا ىلع داهجلا ةيار نالعإ مث نمو الوأ ةيلخادلا

 نيذلا نييلاغتربلا عم رمتسم داهج ة ناك همكح ةيقبو تاونس رشع ةبارق

 لوقي ددصلا اذه و .مامإلا اذه ةافو نم رهشأ ةتس دعب الإ مهتياهن ققحتت مل

 خيرات 2 امهم افطعنم لكش دشرم نب رصان روهظ نإ" !ناننم:٥م نوسنكلو

 اهانب يتلا ةيرحبلا ةيروطاربمإلا نأو .اديجم اديدج ارصع تلخد ثيح ،نامع
 ديدج نم نامع تحبصا اهتورث لضفبو ٨ ةيبوروألا ةوقلل ادن تناك ةبراعيلا

 ."رهدزم ًارطق نرق ةبارق

 مامإلا مجن دوعص (نم ( وراكوب وينوطنا خرؤملا انل فصيو

 ىوقأ تاونس عبس ذنم هسفن نم مامإلا اذه لعج دقل " :لوقيف دشرم نب رصان

 يتلا ةيدمحملا ةعيرشلل هترصانمب "ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ عيمج ذ مكاح
 )اهب نيكسمتملا دشأ نم هنأ ىلع رهظي ناك

 زاجيأ ة نييلاغتربلا دض ينامعلا داهجلا عبتتن فوس ددصلا اذه خو

 .ةيلاتلا رصانتعلا قفو ديدش

_ 

 )1 , .. ح 0 0 ع ز 0 . 1 0 0 , .[
:.( 2 

2 
 .1633 - 1613 نم نييلافتربلاو نيينامعلا نيب تالصلا نع ةديدج تاظحالم .س رسكوب "

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو م1 980 ربمقون ةينامعلا تاساردلا ةودن ثاحيأ 2 رشن ثحب

 .2 :ص 6 ج 0 م1980:طقسم
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 ىنامعلا خيراتلا ي تاسارد

 :(م1650 - 1632) نييلاغتربلل نيينامعلا ةمواقم 1

 نلعأ ء دالبلا ديحوت 2 تاونس رشع دشرم نب رصان مامإلا ىضق نأ دعب
 ميعدت 2 مهطاشن دادزا امنيح م1632 ماع هداهج أدبو .نييلاغتربلا ىلع داهجلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع حافكلا اذه فصنو .دشرم نب رصان مامإلل ةئوانملا ىوقلا

 :ةنطابلا لحاسو رافلج ريرحت .أ

 اهنم يربجلا رفيج نب دمحم نب فيس يلاولا درطو ىول ىلع هئاليتسا دعب

 دمحأ نب ىلع ةدايقب ةلمح مامإلا زهج .نييلاغتربلا هئافلح عم راحص ىلإ هرارفو

 اهمكح ناك يتلا رافلج مجاهي نأ هرمأو م1633 خ يوزنلا يولعلا نامثع نب

 ةعلق خ مكحتي امهنم لك ناك نيذلا نييلافغتربلاو سرفلا نيب اًعزوتم

 ىلوتسي نأ دمحأ نب يلع نكمت كلذ عمو .رحبلا نم ةيوق ةيامح عم ةنصحم

 كلذبو ةيلاغتربلا ةيماحلاو يعمجلا نيدلا رصان سراف ريمأ درطيو نيتعلقلا ىلع
 شماهدلا ةليبق تمضنا اهدعب .دبألا ىلإ لالتحالا سوباك لاوزو رصنلا ققحت

 نب ىلع ةدايقب مامإلا شيج ىلإ يشمهدلا موزخم نب سيمخ اهخيش ةدايقب

 ةيامحلا دوجو نم مغرلا ىلع اهلوخد خ حجنو .ابد وحن شيجلا راسو .دمحأ

 دئاقلا رطضا ىتح مايأ ةدع اهنصح خ نييلاغتربلا رصاحو ،ةيوقلا ةيرحبلا

 ىول ث هيلاول مامإلا رماوأ اهتلتو ابد ريرحت مت كلذبو ‘حلصلا ىلإ يلاغتربلا

 ام هل ناكو .راحص اهب وزفغيو ةلمح دعي نأ فيس نب ظفاح ىيحي ىبأ خيشلا

 اذهلو دئاقلا ىلع تصعتسا امنإ ةلهسلا ةنيدملاب تسيل راحص نكلو سدارأ

 رشع تفلب ةليوط ةدم تاشوانملا تأدبو راحص ةعلقل ةهجاوم ةعلق ءانب 2 عراس

 فيس خيشلا ماق م1643 ماع 2 نكلو لاجس نيقيرفلا نيب تاشوانملاو تاونس

 نكل ىول ةيالو ىلع تغابم موجهب دورطملا ىول يلاو رفيج نب دمحم نب
 ناك ةلواحملا هذه .ابئاخ دتراف ىول تايماح قارتخا خ ةبوعص تدجو هتلواحم
 دعأف .راحص ىلع ءاليتسالا مامإلا ررق اذهل ،هعابتأو مامإلا ىلع رثألا ديعب اهل

 تيمتسم عافد دعب هل اهعوضخ تنلعأ يتلا اهوحن هسفنب هداقو اريبك اشيج

 ريرحت مامإلل ققحت رصنلا اذهبو نيينامعلا نم مهناوعأو نييلاغتربلا لبق نم
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 بصخ ةنيدم تناك نإو نبيل اغتريل ١ نم (ر افلج ةقطنتم) ريصل او ةنط ايل ١ ضر أ

 :تايرقو روص ريرحت .ب
 تايرقو روص ةنيدم عضخي نأ مامإلا ررق ةنطابلا غ رصنلا اذه دعب

 ناطلسريمألا همع نبا ليقف « مامإلا هلسرأ يذلا دئاقلا لوح رداصملا تنيابتو

 رصان مامإلا ةريس خي رصيق نبا ركذي امنيب برعلا ىبأ نب كلام نب فيس نب

 قيزر نبا امأ ،»يليعامسإلا ىلع نب عنام نب برعلب وه دئاقلا نأ "دشرم نب

 ناضمر نب دوعسم وه دئاقلا نآ" (عئاشلاو عاعشلا) هباتك 2 ركذ دقف

 فلاس فيس نب ناطلس ريمألا " هنأ ركذ (نيبملا حتفلا) هباتك خو .)يناهبنلا

 ؛نيتنيدملا ةداعتسا تمتو اهفادهأ تققح ةلمحلاف لاح لك ىلع .ركذلا

 اريثك ثكمي مل دادرتسالا اذه نكل اهودرتسا نييلاغتربلا نأ ودبي ام ىلعو

 نيبو رصان مامإلا نيب م1648 ماع حلصلا ةيقافتا دونب ذ امهامسا درو ثيح

 .نييلاغتربلا

 :مامإلا تادهاعمو طقسم ريرحت ةلواحم .ج

 ءادتبا حرطمو طقسم ريرحتل تالمح ةدع دشرم نب رصان مامإلا زهج

 اهلمجن ،م1648/ه1048 ماع حلصلا ةيقافتا ىتحو ،م1632/_ه1042 ماع ذنم

 :يلاتلا وحنلا ىلع

 ريدقلا خيشلا ةدايقب إم1632/ه1042 ماع خ تناك :ىلوألا ةلمحلا .1

 فدهلا ناكو ؛أ(م1640/ه1050 :ت) يناهبنلا ديعس نبا ناضمر نب دوعسم

 _ص

 53:ص ،قباسلا ردصملا رصيق نبا ]
 معنملا دبع قيقحت .نامع ةمئا ركذ خ ناعمللاب عئاشلا عاعشلا .دمحم نب ديمح ،قيزر نبا !

 220:ص ،م1987:طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رماع
 275 :ص حتفلا قيزر نبا :
 .3ج ،فاحتإلا ،يشاطبلا :رظنا يناهبنلا ناضمر نب دوعسم خيشلا نع تامولعملا نم ديزمل )

 491 ۔489:ص
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 اعلا خيراتلا يف تاسارد

 يربجلا دمحم نب فيس ىول ةنيدم ريمأل نييلاغتربلا ةدعاسم مدع نامض اهنم

 ةدايقب كاذنآ ةنيدملا هذه ارصاحم مامإلا شيج ناكو نييلاغتربلا عم فيلحلاو
 .ناسغ نب دمحم نب هللادبع يضاقلا خيشلا

 نب دوعسم خيشلا ةدايقب م1633/_ه1043 خ تناك :ةيناثلا ةلمحلا .2

 ك مهعءالمز نييلاغتربلا ةدعاسم مامإلا لقرعي يكل كلذو هسفن ناضمر

 نييلاغتربلا عم احلص مربي نأ 2 دوعسم خيشلا حجن ديدش راصح دعبو ،رافلج

 :")ةيلاتلا دونبلا يلع صني

 .دشرم نب رصان مامإلل ةيزجلا عفد )1

 .مهتراجت ليهستو ةينامعلا ئناوملا خ نيينامعلا ةلماعم نيسحت (2

 .راحص خ ةبوهنملا دومعلا ةليبق لاومأ ةداعإ (3

 .ةبوصغملا راحص ةعيش لاومأ ةداعإ (4

 هسفن رصان مامإلا ةدايقب م1640/_ه1050 ماع تناك :ةثلاثلا ةلمحلا .3

 يكل نامع ةيلخاد ىلإ عراس مامإلا نأل اهفده ققحت مل ةلمحلا هذه نكلو

 .ءالهب ةنيدم خ تماق يتلا يئانهلا دمحم نب فيس خيشلا ةروث دمخي

 يضاقلا ةمالعلا ةدايقب م1645/_ه1055 ماع تناك :ةعبارلا ةلمحلا .4
 ة حجن ةياهنلا يو حرطمو طقسم رصاح يذلا يصقشلا ديعس نب سيمخ
 نييلاغتربلا لبق نم ذفنت مل ةدهاعملا هنه نكل نييلاغتربلا عم ةدهاعم ماربإ

 .ةدهاعملا دونب ىلع اوقفاوي مل اوج 2 نييلاغتربلا نيلوئسملا نإ ثيح

 نب ناطلس ريمألا ةدايقب م1648/_ه1058 ماع تناك :ةسماخلا ةلمحلا .5

 ديعس نب سيمخ ةمالعلا ةيقافتاب ةهيبش ةيقافتا دقع يذلا يبرعيلا فيس
 بناج نم اهعقو دقو م1648/10/31 خ ةيقافتالا هذه عيقوت ناكو يصقشلا

 ينامعلا بناجلا نمو طهص آانااوع ط م اهنرون يد ايلوج مود نييلاغتربلا

 102:ص : .قباسلا ردصملا ‘ يوكنزألا )1)

 159 ۔ 149 :ص .3ج .نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ك
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 ةعبس ىلع يوتحت يهو يبرعيلا فيس نب ناطلس ليقو ى ةفيلخ نب ديعس خيشلا
 :يه دوني

 .اهريرحت دعب نوينامعلا اهانب يتلا تايرقو روص عالق ريمدت .1
 .نوينامعلاو نويلاغتربلا اهماقأ يتلا حرطم 2 تانيصحتلا مده .2

 .ةدياحم ةنيدم اهرابتعاو تاوقلا نم حرطم ءالخإ .3
 .ةراجتلا بئارض نم نيينامعلا ءافعإ .4

 .نييلاغتربلا نم ةبقارم نود جيلخلا هايم 2 ةينامعلا نقسلل ةحالملا ةيرح .5

 .تايسنجلا عيمجل دويق نود ةرح ةيراجت ةنيدم طقسم نوكت نأ .6
 .اهجراخ وأ طقسم لخاد ةديدج تانيصحت ءانب نييلاغتربلل قحي ال .7

 :نامع نم نييلاغتربلا جورخو طقسم ريرحت .د

 يتلاو م164ةربونكأ/_ه1058 لاوش ة نييلاغتربلا عم ةدوقعملا ةيقافتالا نإ

 اهعقو اولقتعاو ةيقافتالا هذه "اوج" ةداس ضفر ثيح ءنويلافغتربلا اهضقن

 نب رصان مامإلا نأ امك .نجسلا خ هب اوقلأو دومصلا مدعو فعضلاب هومهتاو

 ليربا 23/ه1059 رخآلا عيبر10) رهشا هتسب ةيقافتالا دعب تام اضيأ وه دشرم

 هذه نم (_٥20ص ]هةص )٧[ عبارلا اوج مود يلاغتربلا كلملا جعزناو . م 1649

 طقسم ىلع ةظفاحملاب ،م1650 رياني 4 ذ هرماوأ ردصأ لاحلا خو س ةيقافتالا

 هذه تلصو نكلو ٧اهيف ةيبرحلا نفسلا ددع ةدايزو ةيربلا اهتانيصحت ةيوقتو

 .م1650 رياني 2 نيينامعلا دي 2 طقسم تطقس ثيح ةرخأتم تاميلعتلا

 ليربأ/ه1059 رخآلا عيبر خ ةمامإلا بصنم فيس نب ناطلس ىلتعا

 مل يتلا طقسم وحن اهب راسو هتاوق زهج نأ هب ماق لمع لوأ ناكو م 9

 يدنج700 برهو ؛مامإلا دي خ تطقس ثيح نيرهش نم رثكأ دمصت

_ 

1 
 107:ص ءقباسلا ردصملا 4 يوكزألا .

 ةلاسر .(م1730- م1650) ايقيرفأ قرش خ يلافتربلا ينامعلا عارصلا .دمحأ يلع يبنلا دبع ،يلع ٨
 37:ص .1994 . ةيقيرقألا تاساردلاو ثوحبلا دهعم . ةرهاقلا ةعماج . ةروشنتمريغ هاروتكد
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 مامإلا لصحو ةيماحلا نم اضعب رسأو ٠"”س"اوج" ىلإ مهنفس ىلع يلافترب
 .رارفلا نم نكمتت مل يتلا نفسلا ضعبو حالسلا نم ةريثك مئانغ ىلع ناطلس

 ةنيدملا هذه شرع ىلع اوعبرت نيذلا نييلاغتربلا ةروطسأ تهتنا رصنلا اذهبو
 ناطلس نب برعلب هنبا نيعو ،مامإللا لخد اذكهو .نرقلا فصنو نرق ةبارق

 امو اهعالقو اهروس ميمرت ديعيو ةنيدملا نصحي نأ هرمأو ةنيدملا ىلع ايلاو

 ةدوع نم بقرتو مزعو مزح خ نوكي نآو ،ةيعرلا حالصإو ‘برحلا هترمد
 .ةماهلا عوفرم ارصتنم ىوزن هتمصاع ىلإ ناطلس مامإلا داعو ؛نييلافتربلا

 .“زعءاجش لطبك لبقتسا ثيح

 :يبرعلا جيلخلا ئناوم يف نييلاغتربلا ىلع ةبراعيلا تالمح - 2

 لواح م1650 رياني يفف ،نيينامعلل ةيداعملا مهفقاوم نم نويلاغتربلا دعص

 طقسم ىلع موجه نش ةيرحب عطق عبس نم نوكملا يلاغتربلا لوطسألا
 فيطقلا لحاس دنع يقلو 4 يبرعلا جيلخلا لخاد ىلإ اهنع اوفرصنا مهنكلو

 ينامعلا لوطسألا حجنو ،نيضرطلا نيب ةيرحب ةكرعم لوأ . ينامعلا لوطسألا

 حجن كلانه نمو .ةيراجت نفس تس بناجب ةيبرح ةدحاو ةنيفس رسأ
 ءاليتسالاو نييلاغتربلا نم يبرعلا جيلخلا لحاس ريهطت غ ينامعلا لوطسألا
 دئاق لواح دقف نيلوطسألا نيب رخآ ءاقل ناك م1652 ماع و .نيرحبلا ىلع

 نأ لواح يذلا (صا منم لء هنع حنم( وهتتوك اسوس وينوطنا لوطسألا

 ىرن نأ ةبارغ ال اذهلو .تلشف دق هتلواحم نكل بصخ ءانيم يلع يلوتسي

 حمستو ،نيينامعلا دض اهجوم ديدج نم دوعي يسرافلا - يلاغتربلا فلاحتلا

 يتلا جنك ةريزج خ مهل ةلاكو اوسسؤي نأب نييلاغتربلل ةيسرافلا تاطلسلا

 193:ص ؛قباسلا عجرملا ،زليام "
 67 ۔ 65 :2 :قباسلا ردصملا يملاسلا ث

 40:ص ،قباسلا عجرملا .دمحم حلاس دباعلا

 .ييرعلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا نم برقلاب جنك ةريزج عقت 6
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 ناملا خنيراتلا يق تاسارد

 ةينامعلا نفسلا ىلع ةيركسملا مهتايلمع اهنم نونشي مهل ىوآم حبصتس

 .ةدعاصلا ةينامعلا ةوقلا نم للقت نأ ةيسرافلا تاطلسلا تأر دقو .ةيبرعلاو

 ك طقسم ةمجاهمل ةطخ م1657 ماع 2 تدعأ اذهلو اهتكوش نم رسكتو

 ديدش روتفب لبوق ضرملا اذه نأ الإ ،نييدنلوهلاو زيلجنإلا عم ةكرتشم ةيلمع

 ينامعلا لوطسألا ىقتلا م1669 سطسغأ رهش يو ..ءافلحلا بناج نم
 مود ةدايقب ناك يذلا يلاغتربلا لوطسألاب ةيرحب ةعطق 25 نم نوكملا

 حاجن يأ ءاقللا اذه ققحي ملو مص ء ةع!! ليونام ومينوريك

 .ركذي
 ه يراجتلا عمتجملا خ قلخ دق نيينامعلا ةوق مظاعت نأ رمألا ةقيقحو

 اذه نأو ، نييلاغتربلا ناكم مهلالتحا نم نيينامعلا حومط لوح اسجاه جيلخلا

 تاراشإلا اذهب يفتكن نحنو .نييبوروألا لبق نم ةدناسم دجيس حومطلا

 نأ نكميو ؛اقيرع ايرحب اثارت تكرتف اهمظاعتو ةينامعلا ةوقلا ىدم حيضوتل

 ء' نام يد ليئافور بألا سراق دالب يسنرفلا رشبملا هنود امب دهشتسن

 ك اهومنغ يتلا نفسلا لضفب اوحجن نيذلا" (م1696 :ت) جةمطمع'ا لد صو
 ك نييلافتربلا تايناكمإو تاردق نم دحلا ة ةيرحبلا مهتاعراقم فلتخم

 ىلإ (سابع ردنب) نوربمك ريرقت خ ءاجو ٧}ارحبلا ىلع مهتنميه ضرق
 برع " نأ م1651 ماع ي تاروس خ ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش زكرم
 مهنفسو مهنم اهيلع اولوتسا يتلا نفسلا ةطساوب نييلاغتربلا اوبهرأ طقسم

 177 :ص ثقباسلا عجرملا \تولس "أ
 عباسلا نرقلا رخاوأ 2 اهجئاتنو ينامعلا ديدهتلا .(نم ( سنرول ‘ تراهكول 2

 ٥ 90:ص . (م1978) 010 ددعلا يبيرعلا جيلخلا ةلجم .رشع نماثلا نرقلا علطمو رشع

 . » ع :ةلجم 2 رشن ثحبلا لص أ) نيسح دمحأ نيدلا ءالع ةمجرت

2 (1946) » 369 - 363 . ( 
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 ناعلا خيراتلا ين تاسارد

 ه 0 سع ( :هباتك 2 (مع) رزيرف ةلاحرلا لوقيو « "ةصاخلا

 نم ينجن نل اننأ ذإ نيينامعلا زازفتسا مدع يرورضلا نم " هنأ (:مم طةتةص

 ةوقب (8دعع) سورب ةلاحرلا أبنتيو ."انيلع لاكت تابرض ىوس كلذ ءارو

 ةدايقلا نوزرحي فوس نامع برع " نأ :م1695 ماع 2 بتكف ةيرحبلا نامع

 ةلاحرلا ءالؤه ةباتك خ تءاج يتلا ءارآلا هذه .يبرعلا جيلخلا خ ذوفنلاو

 ةيمانتملا نامع ةوق ىلع لدي باتكلاو

 :ةيدنهلا ئناوم يف نييلاغتربلا ىلع ةبراعيلا تالمح - 3
 دنهلاب هراد رقع ة يلاغتربلا لوطسألا مجاهت نأ ةينامعلا تاطلسلا تررق

 نم تناع يتلا ةيرابلملا تاطلسلا عم اوبتر نأ دعب اهلصأ نم هتاكرح عطقتو

 احاجن ققحو ،ةعقبلا هذه ىلإ ينامعلا لوطسألا كرحتو ،نييلافتربلا لفلغت
 ةريزج ينامعلا لوطسألا لخد امنيح م1668/_ه1079 ماع خ اصوصخ اريبك
 ىوزن ةعلق فيس نب ناطلس مامإلا اهنم ينب ةريبك مئانغ بستكاو ويد

 ف ريزولا يلع نب هللادبع ينميلا خرؤملا لوقيو .ةخماش تلاز ال يتلا ةريهشلا

 نب ناطلس مامإلا لوخد نع (ىولسلاو نملا فاحصو ىولحلا قبط خيرات) هباتك
 بحاص ازغ مايألا هذه و ...فلأو نيعبسو عست ةنس تلخدو" ويد ةريزج فيس

 راخزلا رحبلا قيرط نم هقرطو جنرفلل ةحلاصم يهو ويدلا ردنب ىلإ نامع
 نوطب هب نحشو بئاغرلا نم هيف ام بهتناف ،راجتلا نم هيف نم لفغتساو

 - م1650 :ةيقرشلا راحبلا ي يلاغتربلا - ينامعلا يرحبلا عارصلا .دمحم مناغ سضيمر ""
 205:ص .2 ج م1987 سةيخيراتلا ةميخلا سأر ةودن ثاحبأ ي رشن ثحب ء.م0

 عسيوتلارصع ة ةيبرعلا تارامإلا خيراتل ةسارد :ييرعلا جيلخلا .ايركز لامج "مساق ا
 114 :ص ،م1985 :ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد .لوألا يبوروألا

 114:ص ثقباسلا عجرملا مساق "
 . ١١6ا د ١1٢١١ .. ....ف
 .برغلا نم تاروس هجاوت يهو .يدنهلا تاركوج نم يبونجلا فرطلا ة ويد ةريزج عقت ")
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 ةعلقلا هذه ءانب نأ يملاسلا خيشلا ركذيو ،‘هدالب ىلإ بلقناو ،بكارملا
 ىلع نامع ةمئأ تالمح مهأو .ةنس 12 اهؤانب قرغتساو ويد مئانغ نم ناك
 :)ةيلاتلا تاونسلا 2 دنبلا خ نييلاغتربلا زكارم

 م1661 }1655 يماع خ :يابموب .1

 .م1676 01670 81668 ماوعألا _ :ط¡سويد .2

 .م1674 ماع 2 :ةص نيساب .3

 .م1699 01694 يماع ة :1ععع تسلاس .4

 .م1696 © 1695 يماع 2 :ةةةدلنت رولساب .5

 .م1696 01695 يماع 2 :ةصعملست رولجنام .6

 لواح اذهلو ،يلافتربلا نايكلا ىلع لاحلا ةعيبطب ترثأ تالمحلا هذه

 ناطلس مامإلا عم اهعقو نامع ريرحت دعب ىلوأ ةنده اودقعي نأ نييلاغتربلا داوق

 ةظفاحملا خ اهوعقوم لشف ةندهلا هذه نكل ‘طء نااع ولليم يد ديسلا

 .م1688/ه1100 ماع خ ناطلس نب برعلب مامإلا عم ىرخأ ةرم اولواحف ى اهيلع

 .ةنوبشلو اوج نم لك خ ةيلاغتربلا تاطلسلا لبق نم اتضقر نبيتندهلا الكو

 تهتنا ىربك ةضراعم نيينامعلا نيدهاجملا لبق نم ةيقافتالا تدجو كلذكو

 مث .برعلب مامإلا ةافوو يلخاد عارص دعب امامإ فيس هيخأ بيصتتو برعلب علخب

 كي هنم ضعب ىلإ ريشنس يذلا ايقيرفإ قرش ىلإ نيقيرفلا نيب عارصلا نطوم لقن

 .ةيلاتلا ةطقنلا

 قيقحت .(ىولسلاو نملا فاحصو ىولحلا قيط خيرات) نميلا خيرات .يلع نب هللادبع هريزولا )1(

 ٥م1985:ءاعنص ،ينميلا ثوحبلاو تاساردلا زكرم 1 .ط .مزاج ميحرلا دبع دمحم
 247و \233 :ص

 76:ص ،2ج ،قباسلا ردصملا ءيملاسلا _
 47 ۔ 32 :ص .13 ددعلا ،ةقيثولا ةلجم ،قباسلا عجرملا :دباعلا (3)
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 :ايقيرفإ قرش ئناوم يف نييلاغتربلا ىلع ةبراعيلا تالمح .4

 دعب م1652 ماع ايقيرفإ قرش ة نييلاغتربلا ىلع نيينامعلل موجه لوآ ناك

 “هرمراصلا دوعسم نب دمحم ةمالعلا لجسو ‘طقسم ريرحت نم طقف نيتنس
 دبع خيشلا انل ظفح ةليوط ةديصق خ ءاتب ةريزج غ تثدح يتلا ةكرعملا هذه

 يمراصلا دوعسم نب دمحم خيشلا ناكو .,اهنم اضعب يملاسلا ديمح نب هللا

 يحوت امك ةلمحلل ادئاق ناك دمحم خيشلا لعلو ٧ ةلمحلا هذه غ اكراشم

 كراعم يرفاغلا نانس نب فلخ ةمالعلا دلخ كلذكو .هتديصق تايبأ ضعب

 ةك وأ نميلا 2 وأ دنهلا 2 ءاوس ةيرحبلا فيس نب ناطلس مامإلا تاراصتناو

 بلطل باجتسا دق فيس نب ناطلس مامإلا نإف مومعلا ىلعو .ايقيرفإ قرش

 رّيسف ،ةقراقألا وأ برعلا ءارمألا ءاوس هب اوثاغتسا امنيح ايقيرفإ قرش يلاهأ

 8م1652 :ةيلاتلا ماوعألا ك ايقيرفإ قرش وحن ةيرحبلا تالمحلا نم اددع

 لسرأ ناطلس نب برعلب مامإلا هنبا دهع يو م1669 ،م1665 م1660 م15

 تالمحلا هذه تفقوت مث ،م1690 ماع ة ىرخألاو م1687 ماع : ىلوألا ؛نبتلمح

 .م1688 ك نييلافتربلاو برعلب مامإلا نيب تدقع دق هنده كانه تناك ثيح

 نيبو برمعلب مامإلا نيب عازن بشن اذهلو ،نيينامعلا ةظيفح فقوملا اذه راثأ دقو

 ىدانو م1692/ه1104 ماع ناطلس نب برعلب تومب ىهتنا ناطلس نب فيس هيخأ

 ريسو داهجلا نلعأ يذلا وه مامإلا اذهو .نامعل امامإ ناطلس نب فيسب ءاملعلا

 ريرحت 2 فيس مامإلا حجنو .ةرمتسم ةفصب ايقيرفإ قرش وحن ةيرحب تالمح
 مدختساو ،م1698 _ م1696) ةنسلا فصنو نيتنس ماد راصح دعب اسابمم

 نامع ةيلخادب يكزا ةيالوب اميس يلاهأ نم يمايرلا يمراصلا ديعس مب دوعسم نب دمحم خيشلا ٤
 481 ۔477:ص .3 ج ،قباسلا عجرملا ُيشاطبلا :رظنا م16570/ه1081 ماع خ ًأيح ناك

 75 ۔ 73 :ص 2 ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا (2ر
 75 ۔ 73 :ص 2 ج ،قباسلا ردصملا چيملاسلا : يمراصلا خيشلا ةديصق رظنا (3)
 73 ۔ 68 :ص ،نانسولا ظاقيإ سيشاطبلا :ذ يرفافلاا خيشلا ةديصق رظنا "

 .2 .ط ٠9 مقر انثارت ةلسلس .اسابمم ةعلقو نوينامعلا 0 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 16:ص 0م1985 :طقسم
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 ناملا خير اتلا يق تاسارد

 اذه عجشو ،ارهش 33 ةدملو يدنج فالآ ةثالث عم نفس عبس اهترصاحمل

 نيرمعتسملا ىلع مهنايصع اونلعأ ثيح ايقيرفإ قرش ناكس راصتنالا
 تحبصأو ،ةقطنملا 2 ةريبك ةعمس اهل تناك يتلا ةينامعلا ةوقلاب اوناعتساو

 عيقوت متو زيلجنإلاب تناعتسا اذهلو ،اهنفس ةيامح نع ةزجاع ةيلاغتربلا ةيرحبلا
 مجنلا نكلو ةدعاصلا ةينامعلا ةوقلا دض نيتلودلا نبب فلاحت تادهاعم

 عم افلاحت دجت ملو ديدج نم ةاناعملل ةعجر الو لفأ دق عطاسلا يلاغتربلا
 ةيرامعتسا ةلود عم ال ةقطنملا ناكس عم مهتحلصم نوري اوناك نيذلا زيلجنإلا

 .ةسضانم

 قرش ئناوم نم ريثك ررحت دقو الإ رشع عباسلا نرقلا هتني مل اذكهو

 مهتامجه 2 تلثمت نييلاغتربلا داوقلل ةريسي تارماغم ترمتسا نإو ايقيرفإ

 ءابدألا دحأ ةداهش هذهو .ىودج نودب نكلو ،ئناومللا ضعب ىلع ةتغابملا

 ك نيينامعلا فصي (عمنةل 6هنمطم)وهندوج ليونام ىعديو نييلاغتربلا

 فيس نب ناطلس مامإلا نأب" لوقيف م1662 ماع هتالحر ىدحإ لالخ هتاركذم

 ."دنهلا ٨ انتاكلتمم خ انعبتتو ،ايقيرفإ لحاس نم اندرطو انرصاح

 ‘ م1 984 :قشمد ‘ يبرملا جيلخلاو يدنهل ١ طيحملا 2 ىوقلا عارص ‘ دارم ناندع (1) ١

 1 9 2 :ص
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 ناملاحخير اتلايق ت اسارد

 عجارملاورداصملا

 :ةرهاقلا ةيناكملا اهتقالعو 2ارفجلا نامع عقوم دمحم ءالعلا وب أ .1

5... 

 ك لماكلا (م1332/_ه630:ت) دمحم مركلا يبأ نب يلع ؛ريثألا نبا .2

 م1995:توريب ،رداص راد 06 .ط .خيراتلا

 ك قاتشملا ةهزن باتك .(م1162/ه557:ت) هللادبع نب دمحم ،يسيردإلا .3

 م1989:توريب ،بتكلا ملاع .قافآلا قارتخا

 1600 يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا .فسوي نب ميهاربإ ،يربغألا .4

 ةلاسر .ريشب يودب مالسإلا فيس فارشإ ،هلامعأو هتايح :م 1679 _

 .ريتسجام

 ‘ رشنل او بتكلل سيرل ١ ض اير .رحبل ا د اور نوين امعلا . ليع امس ‘ نيمأل ا . 5

 .1990 :ندنل

 دومحم ربج قيقحت .عماجلا .رفعج نب دمحم رباج وبأ سيوكزألا .6
 .م1994:طقسم خ2-اقتلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ستاليضفلا

 ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات .ديعس ناحرس ‘يوكزالا .7

 ثارتلا ةرازو يسيقلا بيسح ديجملادبع هققح ،ةمألا رابخأل عماجلا
 .م1985 :طقسم ؛ةفاقثلاو يموقلا

  
 ،ء1ط ،يلديبع دمحأ قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك .

 .م1984 :ايسوقن ،رشنلل نوملد

 .ةذوبانلا دمحم نسح قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فثك . .9

 .م2006 :توريب ‘ يدورابلا راد \1ط .ج2
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 يناملا خيراتلا يت تاسارد

 ءىيرمعلا جيلخلا 2_ ةيرحبلا ةحالملا 2 هرودو دجام نب دمحأ ،نبسح نبمأ. 10

 .104 _ 95 : !ج .17 سطسغأ 31 9 ةيخيراتلا ةميخلا سأر ةودن

.1 

.12 

.3 

.4 

.5 

.16 

.17 

.8 

.9 

.20 

.21 

 .م1990 :ندنل ،1.ط رحبلا داور نوينامعلا ليعامسإ 7 نبمألا

 ةراجتلا اهتالصو ةميدقلا رصم ةبورع .نسحم نيب ىلع ظيفح لآ
 01 ج ،ةيرصملا - ةينامعلا تاقالعلا ةودن لامعأ خ رشن ءنابللا ضرأب

 .85 ۔ 29 :ص

 .توريب ،رداص راد "دنهلا بئاجع باتك ،رابهش ،كرزب
 .نامع ءاملع ضعب خيرات خ نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،‘يشاطبلا

 .م2001:طقسم ،1ط ،3ج يمشاهلا دمحم نب ديعس .د :حت

 :طقسم 0اط .ديعس نب دمحأ خيرات 2 ذبن ديعسلا علاطلا .

 .ھ.7

 نب دمحم ديسلا ةبتكم !.نانس نب فلخ رعش 2 نانسولا ظاقيأ .

 .بيسلا يديعسوبلا دمحأ

 نرقلا ة ينامثعلا - يلاغتربلا عارصلا .ديبع دمحم دمحأ يطب

 م1991:يبد ،1.ط .رشع سداسلا
 راد .نادلبلا حوتف .(م892/ه279:ت)رباج نب ىيحي نب دمحأ ،يرذالبلا

 م1983:توريب ، ةيملعلا بتكلا

 نبيلافغتربلاو نيينامعلا نيب تالصلا نع ةديدج تاظحالم .س ‘رسكوب

 ربمقون ةينامعلا تاساردلا ةودن ثاحبأ خ رشن ثحب .1633 _ 1613 نم
 .م1980:طقسم 6ج. ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو م0

 زكرم اط ءاج .ةينامثعلا قئاثولا خ ةيبرعلا دالبلا .لضاف ،تايب
 م2011 :لوبنطسإ ،ةيمالسإلا ةفاقثلاو نونفلاو ثاحبألا

 .2.ط 07 مقر انثارت ةلسلس ،خيراتلا تاحفص خ نامع ،نيبور ،ليوديب
 .م1985 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
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 اعلا نير الاي ت اسارد

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.30 

.31 

.2 

.33 

 ربع نامعو نيصلا نيب ةلدابتملا ةيدولا تالاصتالا ،ناي نوز ،جناشت

 .م1985/ه1405 :طقسم ٠ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،خيراتلا

 راد :دادغب .ييرعلا جيلخلا ةيبرعلا ةمواقملا .هط ميلس ،يبيركتلا

 .1982 ةعابطلل ةيرحلا

 2ج .ناويحلا باتك .(م868/ه255:ت)رمع نب ورمع نامثع وبأ :ظحاجلا

 ٨1992. :توريب .لالهلا ةبتكمو راد

 .ت.ب :توريب ركفلا راد .نييبتلاو نايبلا ._ -

 ة يبرعلا جيلخلا ةناكم ةودن ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةعماج

 م1988:نيعلا ،م1988 سرام 10 ۔ 8 يمالسإلا خيراتلا

 رصعلا :يمالسإلا خيراتلا 2 يبرعلا جيلخلا ةناكم ةودن .

 1989:نيعلا ،م1989 رياربف 28 ۔ 26 يسابعلا

 رياربف 28 - 26 يمالسإلا خيراتلا ي يبرعلا جيلخلا ةناكم ةودن.
 م1990:نيعلا عم0

 .ةيقرشلا ايقيرفإ نع ةيراجتو ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو يس ،نايج
 .م1927/ه1345 :ةرهاقلا چلامك فسوي ةمجرت

 عقاولاو ةيخيراتلا رونجلا :ايقيرفأ خ برعلا .سابع فوؤر دماح
 1987 :ةرهاقلا .ةييرعلا ةفاقثلا راد .رصاعملا

 يموقل ا ث ارتل ١ ةر ازو . يسبحل ١ ن اوي د .سيمخ نب دش ار ؛ يسبحل

 1982 :طقسم ءةقفاقتلاو

 ةيبرتلا ةرازو ، ةيقيرفألا ةينامعلا تاقالعلا خيرات .دمحم رماع ‘يرجحلا

 .م 1989 :طقسم ،بابشلاو ميلعتلاو

 ىلع ةيناريإلا تالمحلل نيينامعلا ةمواقم .عفان قراط ،ينادمحلا
 ددعلا ، ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ..1744 - م1737:مهدالب
 :1984 رياني :تيوكلا .7
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 يناعلا خيراتلا يئ تاسارد

 .م1996 :توريب ،رداص راد نادلبلا مجعم ،توقاي 4 يومحلا

 دعب ةيبرعلا ةريزجلا قرش خ روبجلا ذوفن .رصان فيطللا دبع ،ناديمحلا
 .م1981 :ةرصبلا 17 ددعلا ،بادآلا ةيلك ةلجم .ةيسايسلا مهنطلس لاوز

 نيينرقلا رفث ثادحأ مهرودو نامع برع ديعس نب دعس ،يديمحلا
 .97 76 :ص ء(1991 )18 ددعلا ءةينيرحبلا ةقيثولا ،نييرجهلا يناتلاو لوألا

 قيقحت .راطقألا ريخ خ راطعملا ضورلا .معنملا دبع نب دمحم ،يريمحلا

 م1984:توريب ،نانبل ةبتكم ،2.ط سابع ناسحإ

 .اقثلا عمجملا 01.ط .خيراتلا خ لاقتربلاو برعلا .حلاف لظنح

 .م1997 :يبظوبأ

 .تب :يبظوبأ .ط 01ج .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا خيرات غ لصفملا

 ةمجرت ،يدنهلا طيحملا 2 ةحالملاو برعلا ؛ولضاف جروج 0يناروح

 .ت.ب :ةرهاقلا ركب بوقعي

 .مويقلا يحلا ةعاط خ مولعلا هكاوف .دمحم نب هللادبع ،ينيسارخلا
 .بيسلا ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم

 .قاتسرلا خيرات نم تاحفص .نافلخ نب انهم يصورخلا

 يبرعلا جيلخلا خيرات 2 تاسارد سسابع نيدلا ردب يصوصخلا
 .تيوكلا ‘2ط.1ج كرصاعملاو ثيدحلا

 بتكلا راد \3ط ،4ج .نودلخ نبا خيرات .نمحرلا دبع ‘نودلخ نبا
 .ه2006 :توريب ث ةيملعلا

 .م1982/ه1402 :ضايرلا ‘2.ط ‘تاقبطلا باتك ءةفيلخ طايخ نبا

 ةايحلا 2 اهراثأو يبرعلا جيلخلا ةراجت .باهولادبع ةيزمر ،وريخلا

 ةياهن ىتح مالسإلا ردص ذنم قارعلاو جيلخلا ةقطنم خ ةيداصتقالا

 م1987: دادغب } ةيفاقثلا نوؤشلا راد ،1.ط .يرجهلا عبارلا نرقلا
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 ىنامعلاحخير اتلايق ت اسارد

 ةودن داصح .طيسولا روصعلا 2 برعلاو نيصلا نيب تالماعملا .وه ‘حناذ .7
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 ۔ 6 :6 :ةينامعلا تاساردلا

 ةودن ،ايقيرقآ قرش ةراضح ءانب غ نامع برع رود .يمينغ ‘تقأر
 ثلاثلا دلجملا ءةينامعلا تاساردلا

 ةلجم ،م18 نرقلا غ يرحبلا نامع طاشن ،يرون ليعامسإ ،يمعيبرلا
 (م1994 رياني )024 ددعلا ،ةينيرحبلا ةقيثولا

 راحبلا ذ يلاغتربلا - ينامعلا يرحبلا عارصلا .دمحم مناغ ضيمر

 ةميخلا سآر ةودن ثاحبأ 2 رشن ثحب 0.م1720 - م1650 :ةيقرشلا

 .م1987 .ةيخيراتلا

 ةفاقثلا ةبتكم .يسرافلا جيلخلل يبونجلا لحاسلاو نامع .جروج سنر
 .ه2003 :ةرهاقلا ،ةينيدلا

 دهع 2 نامع ة ةيمالسإلا ةوعدلا دمحم نب ملاس ‘ يحاورلا

 .م2003 :طقسم ‘1ط .ةبراعيلا

 ةرازو .نييديعسوبلا ةريس ة نيبملا حتفلا .دمحم نب ديمح ،قيزر نبا
 .ةفلتخم تاونس :طقسم ةفاقثلاو ثارتلا

 ةفلتخم تاونس :طقسم ٠ةقفاقثلاو ثارتلا ةرازو .عئاشلا عاعشلا .

 .2 ج ‘نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت .ديمح نب هللادبع ،يملاسلا
 .م1997 :طقسم ،ةماقتسالا ةبتكم

 ليجلا راد .. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف يدعسلا

 .2007 :طقسم ءدعاولا

 .2007 :طقسم ثدعاولا ليجلا راد ‘ةيضابإلا ءارعشلا مجعم ._

 عمجملا ‘ يروخ ةداغ :رت .1784 - 2 جيلخلا برع .ج .ب تولس

 .م1993 :يبظوبأ ءاقتلا
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 يناملا خيراتلا رز تاسارد

 بتكملا .نامع لهأ باسنا خ نايعألا فاعسإ .دومح نب ملاس ،يبايسلا
 1965 :توريب يمالسإلا

 .م 1986 :طقسم ء ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .خيراتلاربع نامع .

 راد :توريب .ايقيرفأ قرشو نامع خ ةبراعيلا ةلود .يلع ةشئاع ءرايسلا

 .1975 سدقلا

 :يشبحلا هللادبع قيقحت .اريسلا ةلحر .نيسحلا ديز وبأ ،اريسلا

 م1999:يبظوبأ ،ياقثلا عمجملا ،1.ط

 دوعس نب دمحأ خيشلا قيقحت .ريسلا باتك .ديعس نب دمحا ،يخامشلا

 .م1982 :طقسم ى ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ج2 ،يبايسلا

 هبشو يبرعلا جيلخلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا .ميهاربإ حابص يلخيشلا

 22 ددعلا ،ةينيرحبلا ةقيثولا ةلجم .ةيدنهلا ةراقلا

 ةقيثولا) .ايقيرفإ قرشو يبرعلا جيلخلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا .

 (1988) 013 ددعلا ء(ةينيرحبلا

 قيقحت .لحنلاو للملا .ميركلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ يناتسرهشلا

 م1984:توريب ، ةفرعملا راد ،ج2 يناليك ديس دمحم
 عم م باتك نم لصف :نامع دالب .دياق دمحأ يدئاصلا

 .يبرعلا خرؤملا ةلجم ،روبينل ھطءعاص

 ك يبرعلا جيلخلا خ يلاغتربلا ذوفنلا .فسوي ةزمح لاون ءةغديصلا

 تاعوبطم :ضايرلا .يداليملا رشع سداسلا / يرجهلا رشاعلا نرقلا

 .1983 زيزعلادبع كلملا

 ۔1692 " يبرعيلا ناطلس نب دشرم نب رصان مامألا ةيصخش « ينايوضلا

 (ريتسجام ةلاسر ) 9

 نييلاغتربلا ةهجاوم 2 يراضحلا ةبراعيلا رود \ديعس ملاس ‘يقوطلا
 :ةنوتيزلا ةعماج ،ريتسجام ةلاسر 0( م 1624-1710 ،ه 1122 ۔ 1034 )

  

 .1987 :سنوت
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 .17 نرقلا لالخ يلاقتربلا ينامعلا عارصلا .دمحم حلاص دباعلا

 ( 47 ۔32:13: ةينيرحبلا ةقيثولا)

 .( 1996 ليربا) 6 ددعلا :ىوزن ةلجم :تنوب دالب .هللا ضوع ‘فطاع

 ةراجتلاو ةحالملا خ نامع رود .ميركلادبع نمحرلادبع ،يناعلا
 يموقلا ثارتلا ةرازو 026 ددعلا انثارت ةلسلس .ه4 نرقلا ىتح ةيمالسإلا

 .م1981 :طقسم .ةفاقثلاو

 ذنم مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا .دمحم بجر .ميلحلا دبع

 .م1989/ ه1410 :طقسم .نييلاغتربلا مودق ىلإ هروهظ

 .م1979 :تيوكلا .برعلا دنع رحبلا مولعو ةحالملا .رونأ "ميلعلا دبع

 1982 :طقسم .ناتسبلا هكاوف .رمع نب سيمخ نب ملاس ،يربعلا

 .نييربعلا خيرات 2 نيربتعملا ةرصبت .ديعس نب ميهاربإ ،يربعلا

 (ةطوطخم)

 هك ترج رابخأو صصق .يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم 0قيرع نبا

 :طقسم ‘ةقاقثلاو ثارتلا ةرازو سيمشاهلا دمحم نب ديعس .د :حت .نامع

7... 

 2 يلاغتربلا رامعتسالا ةحفاكم خ سرفلاو برعلا رود .حالص سداقعلا
 م1980 }ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :طقسم .جيلخلا

 ايقيرفأ قرش خ يلاغتربلا ينامعلا عارصلا .دمحأ يلع يبنلا دبع ،يلع

 دهعم . ةرهاقلا ةعماج ‘ ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر .(م1 730 - م1 650)

 .م1994 :ةرهاقلا ، ةيقيرفألا تاساردلاو ثوحبلا

 ةسسؤمل ا 2\0ط . ةين اسن ال ١ ةيرحل ١ ةلكشمو ةلزتعمل ا.دمحم . ةر امع

 .م1988 :توريب رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 :توريب 1ط .. اج .ثيدحلا يبرعلا خيرات 2 تاسارد .زيزعلادبع ،ضوع

 .1 ‘ ( ليجل . ١ راد
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 اعلا خيراتلا ين تاسارد

 .ةريبك نادلب رامعتسا 2 ةريغص ةيبوروأ ةلود تحجن فيك .يلع ،مانغ
 جيلخلا تاسارد زكرم 1 ددعلا 019 دلجملا 4 يبرملا جيلخلا ةلجم

 1987 ؛قارعلا ةرصبلا ةعماج ،ييرعلا

 - 1737:نامع نوؤش 2 يسرافلا لخدتلا .نسح دمحم ‘سورديفلا

 .55 ددعلا ءةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم .م4

 .م1988ويلوي: تيوكلا

 ديعسوب لآ ةلود دهع خ ةيسرافلا ةينامعلا تاقالعلا .هللادبع يلع «سراف

 .م1997 :ةميخلا سأر ،1ط .م1871/ه1288 - م1741/ه4

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .2ج .باسنألا .هملس رذنم وبأ ،يبتوعلا

 .م1984 :طقسم

 ناليغ نب مشاه ةريس .يميمهلا يناجيسلا مشاه ديلولا وبأ ناليغ نبا

 ؛نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاوريسلا .ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ

 م1986:طقسم :ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو \1ط 02ج

 م1983 :يبد ،1.ط .ةيمالسإلا روصعلا خ يبرعلا جيلخلا .رمع ،قوراف

 راد .ةيقيرفألا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا لوصألا .ايركز لامج مساق

 .م 1996 :ةرهاقلا ‘يبرعلا باتكلا

 دلجملا ، ةينامعلا تاساردلا ةودن .ايقيرفأ قرش خ ةينامعلا ةلودلا .

 .ثلاثلا

 .ايقيرفإ قرشو نامع خ ديعسوب لآ ةلود .

 عسيوتلا رصع خ ةييرعلا تارامإلا خيراتل تاسارد :يبرعلا جيلخلا ._

 1985 :ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد .م 1840 ۔ 1507 :لوألا ىبوروألا

 بادآلا ةيلك تايلوح .ايقيرفإ قرش لحاس ذ برعلا رارقتسا .
 .(1965) 10 ددعلا سسمش نبع ةعماج

 ديجمل ادبع ،دشرم نب رصان مامإلا ةريس .نافلخ نب هللادبع رصيق نبا
 .م1983 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس ،2ط بيبح
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 اعلا حير اتلايق ت اسارد

.95 

.96 

.7 

.98 

.99 

.100 

1. 

12. 

103. 

 ت.ب :توريب 0 يبرملا باتكلا راد ء ةدير وبآ يداهلا ديع

.104 

.105 

 راد .دابعلا رابخآو دالبلا راثأ .دومحم نب دمحم نب ايركز ؛ينيوزقلا

 تب :توريب رداص

 تطقس موي :ييرعلا جيلخلا 2 نييلاغتربلا خيرات .ولواب ،كيبسيارك
 نع همجرت ،يداردنآ اريريف يور يرحبلا دئاقلا تاركذم :زمره

 .م 1996 :ةمانملا ،مايآلا ةسسؤم ،نيمأ ىسيع ةيزيلجنإلا

 .ايقيرفإ قرش 2 ةيمالسإلا نامعل ركبملا خيراتلا ]..انصةمص.ناميرك

 .5 ج .م1980 ربمفون ،ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح لامعأ خ روشنم ثحب

 دمحم ةمجرت ى اريصمو اريسم 1856 ذنم نامع .ناريج تربور ،نودنال
 .1989 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ٤4 ط هللادبع نيمأ

 طساوأو نامعو جيلخلل يخيراتلا لجسلا .1914 _ 1871 ،ج .ج رميرول

 راد ،نورخآو ...هللاريخ لداع ةمجرت ؛ رميرول .ج .ج :ةيبرعلا ةريزجلا

 .م 1995 :جنيدير چتنراغ

 رشع عباسلا نرقلا رخاوأ 2 هجئاتنو ينامعلا ديدهتلا ،تراهكول

 ةلجم نيسح دمحا نيدلا ءالع ةمجرت ‘رشع نماثلا نرقلا علطمو
 .م1978 .ةرصبلا ةعماج ،رشاعلا ددعلا ،يبرعلا جيلخلا
 سآر يروخلا ميهاربإ قيقحت .دئاوفلا باتك .دمحأ دجام نبا

 ت.ب :ةميخلا

 .هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت .هلئابقو هنادلب جيلخلا .يج يس ىزليام

 .1986 / ه1406 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 دمحم ةمجرت .يرجهلا عبارلا نرقلا ة ةيمالسإلا ةراضحلا .مدآ ،.زتم

 .2ط .روش اع حاتفل ١ دبع ليعس حرشو قيقحت .ن امع له أ خير ات . لوهجم

 م 1986 :طقسم :ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ثارتلا ةرازو .ناتسبلا هكاوق « مل اس نب سيمخ نب مل اس . يويلحمل ١

 ١ 1982 :طقسم ٠ ةقاقثلاو ىموقلا
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 .ييرعلا جيلخلاو يدنہلا طيحملا ىوقلا عارص .ناندع دمحم 4 دارم

 .1984 :قشمد راد :قشمد

 .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم .نيسحلا نب يلع نسحلا وبآ 4 يدوعسملا

 .ت .ب :توريب ، ةفرعملا راد

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .يلوعملا ناويد ‘هللادبع نب دمحم ،يلوعملا
1992 

 قيقحت ،رابجنز خيرات خ رابخألا ةنيهج .يلع نب ديعس 0يريغملا
 م 1979 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .رماع معنملادبع
 .ميلاقألا ةفرعم خ ميساقتلا نسحأ باتك .دمحأ نب دمحم ‘يسدقملا

 م1987:توريب ،ييرعلا ثارتلا ءايحإ راد
 / ه942 :برعلا راجتلاو تارجك ةراجت .نيريشو دناركام ءاتهم
 .192 _-180:ص 23 ددعلا ةينيرحبلا ةقيثولا ...0

 .م 1993 :طقسم ؛ةيرصملا - ةينامعلا تاقالعلا ةودن .يبدألا ىدتنملا

 .ةيقيرفألا ةراقلا طساوأ ىلإ ثرحلا تارجه .دنارج تيلوك . نوزيم

 .1984 :طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو

 :م1624 ىلإ م1507 :نم لخادلا نم نامع .دمحم نب نسح ءةدوبانلا

 جيلخلا ةناكم ةودن ثاحبأ ةي رشن ثحب .ةيسايسلاو ةيلبقلا ةيبيكرتلا

 ءيلافتربلا رامعتسالا ةياهن ىلإ دادغب طوقس نم يمالسإلا رصعلا ة يبرعلا
 443 ۔411 :ص }م1990 رياربف :ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج
 .م1966 :قشمد .مئاعدلا باتك .ناميلس نب دمحأ رظنلا نبا
 نيبام ايقيرفإ قرش ىلإ ةينامعلا تارجهلا .ملاس نب ديعس ينامعنلا
 م2012 :طقسم ،اقثلا يدانلا ،1ط .نييرجهلا عباسلاو لوألا نينرقلا

 ك يعامتجالاو 2اقثلا نييناميلسلا ةرسأ رود .دمحم نب ديعس ‘يمشاهلا
 ةيعمج 012 ةيعمجلل يونسلا ءاقلل ةمكحم ةيملع تالوادم ةلسلس نامع
 .م2012 .ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودب راثآلاو خيراتلا
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 يناعلا خيراتلا يت تاسارد

 قاتسرلا " باتك ة رشن ثحب .ثيدحلا قاتسرلا ةنيدم خيرات ._ .38

 75 ۔40 :ص 0م2002 :طقسم ‘يبدألا ىدتنملا \1ط ،"خيراتلاربع

 م1680/_ه1090 - م1635/ه1045 نميلا خيرات .يلع نب هلإلا دبع ريزولا ا 9

 دبع دمحم :حت ."ىولسلاو نملا فئاحصو ىولحلا قبط خيرات" ىمسملا

 م1985 :ءاعنص مزاح ميحرلا

 نم ةعومجم باتكلا .1995 :ندنل .خيراتلا ة نامع .مالعألا ةرازو .10

 .اهباتك ىلإ ةراشإلا نود تاعوضوملا قفو ةجردم ثاحبألا

 م1979 :طقسم .يرحبلا اهخيراتو نامع ._ .121

 10 ،ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .2

 .م1980 :طقسم تادلجم

 قرط ةساردل "وكسنويلا " مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلا ةمظنم عورشم .۔_ .3

 :سوباق ناطلسلا هعماجب ريرحلا قرطب ةيلودلا ةودنلا داصح .ريرحلا

 .م1991 :طقسم .1990 ربمفون 21

 :طقسم 02 .ط 09 مقر انثارت ةلسلس .اسابمم ةعلقو نوينامعلا .۔۔_ .4

5 

 .طقسم .3 .ط .8 مقر انثارت ةلسلس .ةيرحبلا اهداجمأ خ نامع .۔_۔_.95

4... 

 1995 :طقسم 01 ط ج2 1 .تاطوطخملا سرهف ._۔_۔_ 6

 1993 :طقسم .تاطوطخملا ضعبب ةراتخم ةمئاق .___ .7

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .خيراتلا ربع راحص .وردنا نوسمايليو .8

 .1984 :طقسم
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 اعلا نير اتلا يق ت اسارد

 :روطسلا يف فلؤملا

 ).. 1٨.عاطزاا. حط.ط.) يمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس .د

 . كراشملا رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا ذاتسأ -

 مس . :ليل م1960 وينوي 12 :داليملا خيرات
 ةعماج نم هاروتكدلاو (1990) ريتسجاملا ةجرد ىلع لصح -

 (1995) زديل

 ةيسيردتلا تاربخلا

 سوباق ناطلسلا ةعماج ث خيراتلا مسقب كراشم ذاتسأ : ... - 9

 (يملع غرفت) رطق ةعماج ث خيراتلا ةدحوب كراشم ذاتسأ : 2010 - 9

 ةيعامتجالا مولعلاو بادآلا ةيلك ديمع دعاسم :2004 -2

 سوباق ناطلسلا ةعماج ،خيراتلا مسقب دعاسم ذاتسأ :2009 -- 9

 سوباق ناطلسلا ةعماج ث خيراتلا مسقب سردم :1999 -- 955

 سوباق ناطلسلا ةعماج خيراتلا مسقب دعاسم سردم :1995 - 0

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب سردم :1986 - 0

 :بتكلا فلؤملل ردص

 ينامعلا خيراتلا 2 تاسارد :1
 هلامعأو هتايح يكلاملا سيمخ نب رماع حيشلا 9

 يداليملا رشع عساتلا نرقلا ذ نامع خ ةيفاقثلا ةايحلا :8

 نامع خ ينورابلا ناميلس ةرايز خ ناولسلا ةياغ 7
 ةيقرشلا لامشب ينامعلا عمتجملا خ داليملا ةلحرمل ديلاقتلاو تاداعلا :7
 ةيبوروألا تابتكملا ج ةينامعلا تاطوطخملا 6

 (قيقحت) ىلوعملل رابخأو صصق 5

 (قيقحت) 3ج ،يشاطبلل نايعألا فاحتإ :001
 (ةكراشم) نامع ضرأ ةعوسوم : 95

 (يشاوح عضوو ةعجارم) ةرصاعمو ةلاصأ طقسم :8

 اثحب 50 نم رثكا رشن

 نامع خ يعامتجالاو اقتلا نييناميلسلا ةرسأ رود :2 ه

 :دوعس لآو ةفيلخ لآ نيب تاقالعلا قيثوت ة ةفيلخ لآ متغلا ةفيلخ نب دمحأ خيشلا :12 ه

    

 م1874-3

 م1820/ه1236 نامع ةنطلس خ يركفلا هرثأو شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا :01 1 ©
 .م1914/ 1332 -

 م16/ه10 نرقلا 2 نامع خ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا رهاظم :20

 يبيضملا ةيالو ة يبعشلا ثوروملا : 2009
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 يناملا حنير الاق ت اسارد

 دنهلا عم يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقالع 8

 .يسايسلاو يعامتجالا هرودو يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا 7

 .يداليملا رشع نماثلا نرقلا ے تيوكلا خيرات 7

 . يعامتجالاو يداصتقالا اهرثأو ةيلخادلا سوباق ناطلسلا ةلالج تالوج 6

 .ةيخيرات ةيفصو ةسارد :م17و م16 نينرقلا لالخ ةينامعلا ةيرحبلا :5

 م1961:ةيرطقلا ةينامعلا تاقالعلا قئاثو نم :4

 .ديعس نب يكرت ناطلسلل ةيلخادلا ةسايسلا :3

 (روسبلا) ينامعلا ثارتلا ذ ةلخنلا ةناكم 3

 اهجئاتنو اهبابسأ :ناريإو نامع نيب 1856 ماع ةيقافتا :2

 .(م1500/ه906 -م1421/ه824) ةييرعلا ةحالملا ةروطسأ :يدعسلا دجام نبا 0

 .م1804 - 1744 :(بوتعلا) تيوكلاو نيرحبلا عم نامع ةقالع :0

 ةيثحبلا تامامتهالا

 ثيدحلا يبرعلا جيلخلا لودو نامع خيرات
 ةينامثعلا ةلودلا خيرات
 تاطوطخملا قيقحت

 تامظنملاو ةيلودلا تاقالعلا خيرات
 يسامولبدلا خيراتلا
 يداملا ريغو يداملا يبعشلا ثارتلا

 ةيعامتجالا فارعألاو ديلاقتلاو تاداعلا
 ةرصاعملا ةأرملا اياضق

 :زلاوجلا

 ةفلتخم ةيملع تاسسؤم نم ركشو ةيريدقت تاداهش ىلع لصح
 (م2005) سوباق ناطلسلا ةعماج خ زيمتملا ثحابلا ةداهش ىلع لصح

 (م2006) اقنلا عادبإلا خ ةيناثلا ةجردلا نم ةلالجلا بحاص ماسو لان

 2011 ربوتكأ) يملع جاتنإ لضفأ ىلع ندرألاب تيبلا لآ ةعماج نم مرك
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 نايعلا حير اتلا يق ت اسارد -

 7 ہ' ل يه 4 -  
 ١ _ مرمحعح

 . ك ل م ك 1- . -
).. . . ..( 

 - ح م 0 " م
] 1: 

 - ط 0 : ع 12. 1960
 - ح . 1 )1990(, م .. ح ع ع )(

  

 ع د
 ه 2009 - ...: ح , ع 0 , م 0

 ه
 ٥ 2002 -2004: ه م 0 !« 0 م 5 5
 ه 1999 - 2009: ه , ع 0 , ل

 ه
 ه 1995 - 1999: . م 0 . م 0
 ه 1990 - 1992: م ح ع 0 , ل

 ه
 ه 1980 - 1986: ع ع ه 0

 ] م )
 ه 2011: ع « 0 0 |
 2009: ك س ط : - م

 2008: | ع م 0 م ع 19" ح
 2007: د - ر ك ل - م 0
 2007: س ن م ع م خ 0 ع

- ! 
 2006: 0 س م ه

 2005: 0 « ع [ 0 ] خ )ع(
 2001: آ 1- 0 -, . 3 )(

 1996: ح 0 ه )(
 2008: س ه م ح ) (

 ع ه ع 50 ل ح
 ه 2012: 1- 1 ه 1 ل م خ 0 ع م

 د
 ه 2012 : ن ہ م ط 1 ن ل ل ص
 م ع ع !- م !-: 1843-1874

 2011: ك م ! م ع م
 ع 0 ه 11 1236/1820-1332/1914.

 2010: 7 ع 0 ح ! ع م 10" /16 ,.
2009: 1 0 . 

 2008: گ ع - آ ل ه .
 2007: ك ع م 1 1- , 1 م ح

 2007: ' ر ع ح
 2006: س 0 ن ع س 0 1 ح

1 
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 2005: , 0 س ع 16" & 1 7" ح
 2004: ع ح - لم )1961-1962(.

 2003: ع ! ح ع ل ن م
 2003: س 0 م ع م خ © ع )1-(

 2002: ه ع م 1856 ع 0 ]: ح
. 

 2000: ط ز - ': آ " م ك )824/1421 -
.)906/1500 

 2000: ! ل ن م )(: 1744 - 1804

 ح

 ح & ع 0 0 ع م
 , 0 0 ئ

 ع 0
 ر 0 ! ل

 ح «
1 1 

 , ح 1
 ه !! ]

 ه ل ع
 ع ح 0 ع 0 ح

 :ا
 ع ع ع ل 0 « )2005(
 ي ع ل 0 ز ع ع ح م 1 حر

(2006) 
 ر ع ه 0 1 , )0حئ. 2011(
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