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 ويدقن و ركس .

 رب دكن 3 كش

 ىنثأو ،هناطلس ميظعو هردق لالجب قيلي ادمح .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هلآ ىلعو ‘ نيمأل ١ هلوسر ىلع ملسأو ىلصأو ‘ هلضف منيظعل 1 اشلا ء انت هيلع

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو .نيعمجأ هبحصو

 مدقأ نأ الإ ةعضاوتملا ةساردلا هذهب مدقتأ انأو .ىنعسي ال :دعب امأ

 جارخإ يف ،رخآب وا لكشي مهسأ نم لكل ينانتما ميظعو يركش صلاخ
 ‘ يصقتل او ثحبل او ئ دهجل ١ نم نينس دعب عق اول ١ زيح ىل عورشمل ا اذه

 ةطخ ىلع فرشأ يذلا نيمأ دمحم دمحم /روتكدلا ذاتسألا .ركذلاب صخأو

 ىلع لخبيل نكي ملو يملعلا ثحبلا ةقيرط هيدي ىلع تملعت دقو .عورشملا
 .ةميقلا ةيملعلا هتاظحالمو .ةيوبألا هتاداشرإب يديوزتو .ىتدافإ

 .تاربخ نم هب يندمأ ام ىلع ،ساورلا يلع نب ماصع /روتكدلا ركشأ امك

 ريسفت يف .ةيعقاو ةيجهنمو \ةحضاو ةيؤر نيوكت ىلع ينتدعاس .راكفأو
 رصان نب هللا دبع /روتكدلا كلذكو .اهتشقانم تمت يتلا اياضقلا نم ريثكلا

 قوراف /روتكدلا يذاتسأ ىلإ لوصوم ركشلاو .ةميقلا هتاعجارم ىلع .يثراحلا
 اهتروصب ةساردلا جارخإ يف ًاريثك ينتدافأ ،ةريثك اقافآ يل حتف يذلا يزوف رمع

 .ةيئاهنلا



 يصورخلا كلام نب تلصلا مام ,ازا لزع ةضق

 اذه ةساردل يل امهعيجشت ىلع يصارحلا هللا دبع /روتكدلاو كىفاوصلا

 .هئارثإ ىلع ينتدعاس يتلا ةميقلا امهراكفأو ءامهتالخادمو .عوضوملا

 \ نوريغص نيزل ا ميه اريإ /روتكدل ا ذ اتسألل اههجوأ ركش ةملك . ا .خ أو

 .ةيعامتجالا مولعلاو بادآلا ةيلكب خيراتلا مسق يف يتذتاسأ عيمجلو

 صخألابو سوباق ناطلسلا ةعماج ةبتكم ىف نيلماعللو .ةيلكلا ةرادإلو

 كلذكو ،يصارحلا ديعس /ذاتسألا مهسأر ىلعو .ةصاخلا تاعومجملا مسق

 نيلماعلاو .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ىف .قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد ىف نيلماعلا

 دمحم /ذاتسألا ىليمز مهسأر ىلعو ،ربكألا سوباق ناطلسلا عماج ةبتكم يف

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ىف نيلماعلا كلذكو .يولعلا

 نب دومحم خيشلاو .يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا موحرملا :نم يلكلو

 نافلخ نب انهم خيشلاو .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف راشتسملا ىئانهلا رهاز

 ىلع «يناوربلا بوقعيو ،يناميلسلا نمحرلا دبع /ذاتسألا يليمزو ءيصورخلا
 دمحم /ذاتسألا ىليمزو .ةيملعلا ةداملا عمج ءانثأ !ةدعاسملا دي يل مهدم

 طئارخلل يتفلا امهجارخإ ىلع .ايفارغجلا مسق نم ،ينامعنلا رصانو ،يناوربلا
 .ةيحيضوتلا

  



 ةصدقملا

 ةمدقملا

 خيراتلا اياضق رثكأ نم م885/ه272 ةنس تلصلا مامإلا لزع ةيضق دعت

 جئاتن ىلإ تضفأ ةنيابتم لعف دودر نم هتزرفأ امل ًارظن ؛لدجلل ةراثإ ينامعلا
 ددعتو }يسايسلا رارقتسالا مدعو .ةيلهألا برحلا اهزربأ ناك .ةريبك ةيسايس

 .يجراخ لخدت نم كلذ عبت امو .ةيلبقلا تاطلسلا

 ةيسايسلا ةايحلا هجوأ فلتخم ىلع اهلالظب ةيضقلا هذه تقلأ

 ىؤرو .ةنيابتم ةيركف تارايت ةرتفلا كلت يف تزربو ،ةيركفلاو .ةيداصتقالاو
 رارقتسالا مدع ةلاح نم ملظم قفن ىلإ نامع تداق .ةفلتخم ةيسايس

 ةايحلا ءاملعلا ىرثأ لباقملا يف اهببسبو هنأ الإ ةيضقلل يبلسلا هجولا عمو

 ةرولب يف ةحضاو مهتامصب تناكف .اعساو ءارث ةيسايسلا مهتاريظنتي ةيركفلا
 ركفلا كلذ ىلع تبترت يتلا جئاتنلا نأ ريغ ،كاذنآ ينامعلا يسايسلا ركفلا

 نم ًاعبنم كلام ني تلصلا مامإلا لزع ةيضق تناك يتلاو .هتايبلسو هتايباجيإب
 ةرات لالقتسا نيب يسايسلا نامع نايك ىلع -لاحلا ةعيبطب- ترثأ دق ،هعبانم

 تاماعزلا نم ددع هلخاد نم نايكلا اذه عزانتو ىرخأ ةرات يجراخ لخدتو

 لالخ نم اهتاحومط ىلع ةيعرشلا نم ًاعون يفضت نأ تلواح يتلا .ةيلحملا
 .ىرخأ ةرات ءاملعلا ةلامتساو .ةرات ةيلبقلا تافلاحتلا

 نإف "يركفلا ثرإلاب اقيثو ًاطابترا طبتري رضاحلا تايطعم مهف ناك املو
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام الا لزع ةبضق

 ثحبت داكتو ،ركفلاو ةسايسلا نيب جزملا ةلواحم راطإ يف يتأت .ةساردلا هذه

 .رخآلل داقني وأ دوقي امهيأ يف راودألا تفلتخا نإو ةدحاو ةلمعل نيهجو يف

 .هب رنأتي وأ هيف رثؤي

 ةسارد يف نمز ذنم هتدوار ةركف نم عوضوملا اذهل ثحابلا رايتخا اج

 ىلع رايتخالا ناكف ،نامع ءاملعل يسايسلا رودلا زاربإ اهلالخ نم نكمي ةلاح

 نينرقلا يف نامعل يركفلاو يسايسلا خيراتلا يف ةمهملا ةيضقلا هذه ةسارد

 اهيلع بترت ام ةساردو ؛نييداليملا رشاعلاو عساتلا /نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا

 .ةيركف راثآو ةيسايس جئاتن نم

 ةساردلا ةيمهأ

 نامع خيراتو صاخ لكشب ةيضابإلا خيرات تلوانت ىتلا تاساردلا نإ

 كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق ىلإ ريشت تناك ؛ماع لكشب يمالسإلا

 بحاص يذلا يركفلا لدجلل زجوم ضارعتسا عم .يسايسلا اهدعب يف

 ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا :نيتسردملا ءاملع تاءاعداو ءارآ يف لثمتملاو .ةيضقلا

 ثحابلا لواح ام اذهو .نيتسردملا الك ةأشن روذج ىف قمعب ثحبلا نود

 ١ .هنع فشكلا

 ريغ ةيضقلا هذه رطأ نم تعسو دق ةددعتم لماوع كانه نأ ىرن

 تاماعزلا عامطأو .ةيلبقلا ةيبصعلا ريثأتب ةقالعلا تاذ ةرشابملا لماوعلا

 ىتح وأ .مهعم اهماستقا وأ مهتاطلس نم ةمئألا ديرجت يف مهتبغرو ةيلحملا

 ىتلا تاعوضوملا نم يهو .ةمئألا ىلع مهتياصو ضرف ءاملعلا تالواحم
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 ةصدنملا

 .لماوعلا كلتل هضارعتسا ايانث يف ثحابلا اهشقان

 مت دق ةيضقلا هذه بحاص يذلا يركفلا لدجلا نأ ثحابلا ىريو

 ةماع لاب تلغش يتلا ىربكلا ةيضقلا نع لزعمب نكي مل هنأ امك .هسييست

 نيمدقتملا نيب نيعساو افالخو الدج تراثأو !مالسإلا راد يف نيملسملا

 عامتجاب اءدب .ةفالخلاو ةمامإلا ةيضق يهو .نيخرؤملا نم نيرخأتملاو
 هنع هللا يضر - نامثع ةفيلخلا لتقمك ثادحألا نم ديدعلاب ارورمو ةفيقسلا

 مرك-بلاط يبأ نب يلع مامإلا نيب عارصلاو ،ىربكلا ةنتفلاب فرع ام وهو -

 يتلا ةيرسلا تاكرحلا نم ددع روهظو ،نايقس يبأ نب ةيواعمو -ههجو هللا
 يومألا نيدهعلا يف ةيمالسإلا ةفالخلا ةيزكرم نع لالقتسالا ىلإ وعدت تناك

 ةيركفلا تارايتلا فلتخمل عبانم -نآلا ىتحو۔ لك كلذ لك .يسابعلاو
 ريظنتلا نع جتن رخآب وأ لكب اريثأت كانه نأ انه هلوق دوأ امو .ةيسايسلاو

 ىسايسلا يركفلا ثارتلا ىلع ساكعنا هل ناكو .ةفالخلاو ةمامإلا ةلأسم يف

 كلت تادرفم نع لزعمب اونوكي مل نامع ءاملع نأ رابتعا ىلع ةيضابإلا دنع

 نم مهريغ نع ةناكمو ةيمهأ نولقي ال يسايسلا مهركف يف مهو .اياضقلا
 مهتأ الإ .اهتايعادت لكب ةبرجتلا كلت رامغ اوضاخ نيذلا نيملسملا ءاملعلا

 فشكلا ىلإ ةساردلا تعس ام اذهو اهنوقحتسي يتلا ةيمهألا كلتب اوظحي مل

 ۔هزاربإ و هنع

 اهتاسيالمو اهفورظب ةيضقلا هذه داعبأ صيخشت نأ ىلإ انه ةراشإلا يغبنيو
 نيب ةقالعلا كلت زومر كف ىلإ ةجاحب ناك لب .اريسي ارمأ نكي مل اهجئاتنو



 _ يصورخلا كلام نب تطلا مام .الا لزع ةبضق

 امئاد يتلا ةسايسلاب لاغتشالا تايولوأ نيبو تحرط ىتلا راكفألاو ىؤرلا

 اهنع ىضرت ةيؤرب جورخلا ةبوعص ينعي امم .ةريغتملا حلاصملا اهمكحت ام
 نيمتهملا كئلوأ وأ ءاملعلا لبق نم ءاوس .ةيضقلا هذهب ةينعملا فارطألا

 .يسايسلا نأشلاب

 .حرطلا يف ةأرج ىلإ جاتحت عيضاوملا هذه لثم نأ ثحابلا كردأ

 بابسألا ةسارد ثيح نم .راوحلا يف ةيعوضومو .ريبعتلا يف ةيقادصمو
 قفتي امي قطنملاو لقعلا ميكحت ةيمهأو ءارآ نم هحرط مت ام دقنو .ةفلتخملا

 ىلإ نوكت ام برقأ ةيؤرب جورخلا نكمي ىتح يخيراتلا ثحبلا جهنم عم
 .باوصلاو أطخلل لباق يصخشلا داهتجالا اذه ناب ناميإلا عم .لوبقلا

 :ةساردلا جهنم

 ةدافتسالل ىعس امك .اجهنم ىليلحتلا ىئارقتسالا جهنملا نم ثحابلا ذختا

 ىنستي ىتح ؛ةساردلا عوضومب ةلصلا تاذ ةدعاسملا مولعلا تايطعم نم

 اهب تجرخ يتلا جئاتنلا ىلإ لوصولا ةيغب ؛يملع بولسأب عوضوملا ضرع
 .ةساردلا

 :ةقباسلا تاساردلا

 ةسارد دجن مل ةساردلا هذه ةرتف عم ةنمازتملا تاساردلا ىلع عالطالا دعب

 اهنع ركذ امو .ًاليلحتو ةسارد تلصلا مامإلا لزع ةيضقب تينع ةصصختم

 ال اننأ ريغ اهدعب امو ةيناثلا ةمامإلا رصع خيرأتل ماعلا قايسلا يف ءاج

 بناوج نم ضعب ىلع ءوضلا تطلس يتلا تاساردلا نم كانه نأ ركنن
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 ةمدقملا

 ةريدج ت اريسفتو تاليلحت م دق اهضعب و 6 ىلومش لكشب نكلو ةس ار دلا هذه

 .اهنم ةدافتسالا نع ثحابلا لقغي ملو ةعباتملاب

 ةساردلا تاميسقت

 لصفلا لوانت ثيح .ةمتاخو لوصف ةعبرأو .ةمدقم :ىلإ ةساردلا مسقنت
 .هتأشنو هتايح نع ثيدحلا لالخ نم كلام ني تلصلا مامإلا رصع :لوألا

 هرصع ىف ثادحألا مهأ ثحابلا ضرعتسا امك .ةمامإلاب هتعيابمو .هتالهؤمو

 دادرتسال اههجو يتلا هتلمح اهزربأ يجراخلاو يلخادلا :نيديعصلا ىلع

 هلسرأ يذلا تلصلا مامإلا دهعل ةيليلحت ةءارق ميدقت عم ىرطقس ةريزج

 .ةلمحلا داوقل

 تلصلا مامإلا لزعل تعس يتلا ةضراعملا ةكرح لوانت :ايهناثلا لصفلا

 ىلإ الوصو .اهحاجن لماوعو .اهعفاودو اهبابسأ ليلحت ثيح نم ،كلام نب
 نيب اوناك نيذلا ءاملعلا فقاوم ثحب هيف مت امك ،هلزعو مامإلا ىلع جورخلا

 .هلزع ةيضق نم فقاوو ضفارو ديؤم

 ىلع تبترت يتلا ةيسايسلا جئاتنلا ثحابلا ضرعتسا :ثلاثلا لصفلا

 اهمهأ .ةيلهألا برحلا ىلع زيكرتلا ناك هيفو كلام نب تلصلا مامإلا لزع

 ضخمت امو ةمهملا اهجئاتنل ارظن ؛(م886/ه273 ىلاوح) ةضورلا ةعقوم

 عاقلا ةعقوم كلذكو .ةيناميلاو ةيرازنلا نيب .ةيلبقلا ةيبصعلل ةراثإ نم اهنع
 .يسابعلا يلاولاب ةيرازنلا لئابقلا داجنتسا ىلإ تةأ يتلاو .(م892/ه278)

 يف نامع ىلإ تءاج يتلا ةيجراخلا تالمحلا لوانت مت امك رون نب دمحم
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 يصورخلا دلام نب تلصلا مام .الا لزع ةبضق

 رورم .ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا طوقسو .روب نب دمحم ةلمحي اءدب .ةرتفلا كلت

 .تارتفلا ضعب يف ىهيوبلا دوجولاو .ةطمارقلا تالمحب

 فيرعتلا ىلإ قرطت ثيح .ةيضقلل ةيركفلا راثآلا جلاع :معبارلا لصفلا

 تاقلطنمو .امهتيمستو امهتأشن ثيح نم ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا نيتسردملاب

 امهئاملع زربأ ركذ ىلإ قرطت امك .امهنيب اميف فالتخالاو .يسايسلا امهركف

 .نيتسردملا نيب راد يذلا يركفلا لدجلا يف رثؤمو لعاف رود مهل ناك نمم

 لوألا قحلملا لمتشا ثيح .قحالملا نم اددع ةساردلا تنمضتو

 ةريزج دادرتسال كلام نب تلصلا مامإلا ةلمح ريس طخ حضوت ةطراخ ىلع

 برحلا عقاوم مهأل ةيحيضوت ةطراخ يناثلا قحلملا نمضت نيح يف اىرطقس

 قطانملا ناكس ضعب ةرجه حضوت ةطراخ نمضتف ثلاثلا قحلملا امأ .ةيلهألا

 روب ني دمحم ةلمح لوصوب مهعامس دعب ةرصبلاو زاريشو زمره ىلإ ةيلحاسلا
 نب دمحم ةلمح ريس طخل ةطراخ نع ةرابع عبارلا قحلملا ناكو ،نامع ىلإ

 .ءاملعلا ءامسأب ةمئاق ىلع سماخلا قحلملا لمتشا نيح يف ،نامع ىلإ روب

 .يركفلا مهجاتنإ مهأو ةيضقلا نم مهفقاوم نايب عم .ةساردلا مهتلمش نيذلا
 ةساردلا عجارمو رداصم مهال ةءارق

 ةماعلا ايفارغجلاو خيراتلا بتك اهب انتعلاط يتلا "تامولعملا ةلق لظ يف

 زيكرتلا ناك دقف ةساردلا هذه يف اهنع ثدحتن يتلا ةرتفلا لالخ "نامع نع
 عم !اهنم ةيهققلا اصوصخ .ةيلحملا رداصملا ىلع ربكأ ةروصب ةدافتسالاو
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 ةصدقملا

 دقو نامع ميلقإل خيرأتلل ةماعلا ةيخيراتلا رداصملا لافغإ ةقيقحب فارتعالا

 راد نم يقرشلا بونجلا ىصقأ يف نامعل يفارغجلا دعبلا ببسي كلذ نوكي

 ةمامإلا سيسأت عم ةصاخ .ةيمالسإلا ةفالخلا ةيزكرم نع اهلالقتساو .ةفالخلا

 نع كيهان لالقتسالا يف ةبغرلاو يبهذملا فالتخالا ىلإ ةفاضإ ،ةيضابإلا

 رمت تناك يتلا ماسجلا ثادحاب تقولا كلذ يف خيراتلاب نيمتهملا لاغتشا

 .فارطالا خيراتل اومتهي ملف كاذنآ ةيمالسإلا ةلودلا اهب

 يهو اهنم اندفتسا يتلا رداصملا مهأ راطإلا اذه يف لوانتن نأ نكميو

 :امه نييسيئر نيمسق ىلإ مسقنت

 ةيناصعلا ةيلحصلا رداصصلا :آلوأ

 تاياوجلاو ريسلاو ،ةيهقفلا بتكلاو ةيخيراتلا رداصملا اهرودب لمشت
 خيرأتلاو ةسايسلاو هقفلا نيب نوجزمي نيدلا ءاملعو ءاهقفلا ناك ثيح

 ثادحألا ركذ نم ولخت تاباوجلاو ريسلا نكت ملو ةمهملا ةيلحملا ثادحألل

 ةريدجلا تايبدألا نم يهو ةمامإلا عاضوأب ةقلعتملا كلت ةصاخ ةيخيراتلا

 ادع اذه !ةمهم ةيبدأو ةيركفو ةيخيرات ،تامولعم ىلع اهئاوتحال ؛ةساردلاب

 .ةماعلا ةينامعلا ةيخيراتلا رداصملا

 نم اهبرقو ةيمهألا بسحب ةعونتملا رداصملا كلت انه بترن نأ نكميو

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ثدحلا

 ام ىلإ انه ةراشإلا عم ءاطوطخم لازي ال اهمظعم :تاباوجلاو ويسلا -

 ةديس/ةروتكدلا ةذاتسألا تماق دقو .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو قيرط نع اهنم رشن
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 يصورخلا كلام نب تلصلا ماع الا لزع ةبضق

 ةظحالم عم ،نيأزج يف ترشن ريسلا كلت نم ءزج قيقحتب فشاك ليعامسإ

 اهنم دافتسا يتلا ريسلا مهأ نمو .ريسلا كلت قيقحت يف رظنلا ةداعإ ةرورض

 :ىلي ام طوطخملا وأ اهنم روشنملا ءاوس ثحابلا

 ق :ت) يصورخلا بيصخ ثب تلصلا رثؤملا يبال تافصلاو ثادحألا باتك -

 نب تلصلا مامإلا لزع ثادحأ نم رثؤملا يبأ فقومل ريوصت هيف :(م9/ه3

 مهتلا دينفت لالخ نم ةضراعملا تاماهتا ىلع ري ثيح «ىصورخلا كلام

 اهنوك اهتيمهأ ىتأتو .تلصلا مامإلا لزعل نوديؤملا اهركذ ىتلا بابسألاو

 .ثادحألا كلت ىلع نايع دهاش

 ريسلا نم ىهو :(م10/ه4 ق :ت) تاطحق نب دلاخ ناطحق ايبأ ةريس -

 ةرتفك ةمهملا ثادحألاب ىلبح ةرتفل ةرصاعم اهنوك اريثك اهنم اندفتسا تلا

 .نامع ىلإ رون نب دمحم لوصوو .ةيلهألا برحلا

 اهنم اندفتسا :(م10/ه4 ق :ت) يوكزإلا رفعج نب دمحم نب رهزألا ةريس -

 .مامإلا لزعل ديؤملا وهو عارصلا نم رخآلا فرطلا فقاومل انضارعتسا دنع

 فقوم ةيادبلا يف رهزألا ىتبت دقف رفعج نب دمحم هدلاو فقوم اصوصخ

 ىتلا ةيقيقحلا بابسلا هل نيبتي ىتح دياحم فقوم ذاختا رثآ مث ،هدلاو

 .كلام نب تلصلا مامإلا لزعي تلجع

 :(٨م10/ه4 ق :ت) ةكرب ثب دمحم نب هنلا دبع دمحص يبال ةنزاوملا باتك -

 ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا نيب رئادلا فالتخالا طاقن نم ريثكل ةبصخ ةدام هيفو
 نزاو دقو ءةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع رهشأو زومر نم دعي اهبحاص نأو اصوصخ
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 ةمدقملا

 تاءاعدا أطخ ًارهظم .اهدينفت ىلع لمعو تاياورلا فلتخم نيب هباتك ىف

 .هيأر دح ىلع ةيناوزنلا ةسردملا

 ةروحشصلا” تاصعب مقاولا ثدحلاب لاؤسلا لطبأ تم تلع ةجحلا ةريس -

 :(م10/ه4 ق :ت) يويسبلا يدع ثب دمحم نب يلع تسحلا يبأل “لاؤوسلا ةريسب

 نيتسردملا نيب ىركفل ا لدجلا مادتحا عم تنمازت يتل ا ةمهملا ريسلا نم يهو

 نيب فالتخالا طاقن ىلع فوقولا يف اهنم اندفتسا دقو .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا

 .ةيناوزنلا تاءاعدا ىلع ةيقاتسرلا درو ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا ني نيتسردملا

 :تلصلا مامإلا لزع ةيضق تجلاع اتلا بتكلا -

 :(م10/ه4 قف :ت) يمدكلا ديعس ثب دمحص ديعس اهبال ةماقتسالا باتك -

 هيف يمدكلا لضف دقو .ةيناوزنلا ةسردملا ركفل نيرظنملا رهشأ نم هفلؤم
 امك .ةيناوزنلا فقاوم ةحص ىلع ليلدتلل فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ

 نب ديعس مامإلا ةرتفل خرأ كلذك شةيضقلا ءدب ذنم ءاملعلا فقاوم ضرعتسا

 ةروصب ولو ديلولا نب دشار مامإلاو ليحرلا نب بوبحم ني دمحم نب هللا دبع

 وهو :(م12/ه6 ق :ت)يدنكلا تسوم نب هللا دبع نب دمحال ءادتهالا باتك -

 .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا نيتسردملا تاءاعدا يف تلصف يتلا ةمهملا بتكلا نم

 هفلؤم هيف عبتا دقو ،نيتسردملا ركف ةسارد يف اريثك هيلع لوعي نأ نكميو
 نوك هزيمت يتأيو .رظنلا تاهجو فلتخم ضارعتسا يف ايعوضوم ابولسأ
 لاق امك هلقع هاده نأ دعب ًايقاتسر حبصأ مث ةيادبلا يف ًايناوزن ناك هفلؤم
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام .الا لزع ةبضق

 ءادتهالا هباتك ىمسف ةيقاتسرلا فقاوم ةحص ىلإ -ىصقتلاو ثحبلا ةجيتت-

 .كلذ ىلع ءانب

 :ةماعلا ةيحقفلا بتكلا نم - 3

 ق :ت)يدنكلا تاميلس ثب ميهاربإ نب دمحم هفلؤمل مرشلا نايب -

 ثلاغلا :ءازجألا ىلإ عوجرلا لالخ نم هنم ثحابلا دافتسا دقو :(م12/ه6

 ثحابلا تهجاو يتلا تابوعصلا نم َنأ ريغ صوصخلا هجو ىلع عبارلاو
 خانلا لبق نم هيلع تافاضإلا ةرثك يه باتكلا اذه نم ةدافتسالا دنع

 .تاباوجلاو ريسلا ضعب نمو ىرخألا ةيهقفلا بتكلا نم ةسبتقملاو

 :ةينامعلا ةيخيراتلا رداصملا - 4

 :ت) يوكزإلا تاطرس ثب ديعس هفلؤمل ةمالا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك -

 خيرأتلاب تمتها يتلا ةينامعلا ةيخيراتلا بتكلا نم وهو :(م18/ه12ق
 خيراتلا اهيف امب ةيخيراتلا تارتفلا فلتخم ىلع لمتشا .يلحملا يلوحلا
 ضعب ىف ثحابلا هنم دافتسا دقو .م1728/ه1141 ةنس ىتح !ثيدحلا

 / .برحلا نع ثيدحلا دنع ةساردلا تايئزج

 ديمح نب هتلا دبع نيدلا رون هفلؤمل نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت -

 خيراتل تخرأ يتلا ةمهملا بتكلا نم وهو :(م1913/ه1333 :ت يملاسلا
 يف ثحابلا هنم دافتسا دقو !م1910/ه1328 ةنس ىتحو .ميدقلا نم نامع

 .تلصلا مامإلا دهع نع ثيدحلا دنع ةصاخ ،ثحبلا تايئزج نم ريثكلا
 طاقنلا رثكأ نمو "جئاتن نم اهيلع بترت امو ،هلزع تبقعأ يتلا ثادحألاو
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 ةصدتملا

 ةلمحب ةقلعتملا ةىئ ةيئزجلا تناك ةفحتلا باتك نم اهيف ةدافتسا تمت ىتلا

 دهعل لماكلا صنل :لا ركذب يملاسلا دارقنال ارضن ؛ىرطقس ىلع تلصلا م املا

 .ةلمحلا داومل تلصلا مامإلا

 بسنلا بتك - 5

 وهو :(م11/ه5 ق :ت) يراحصلا ايبتوعلا ملسص نب ةملسل باسنألا -
 ضعب نمضتيو .ةينامعلا لئابقلا بسنب تمتها يتلا "خيراتلا بتك نم

 نيب رئادلا عارصلاو .ةيلهألا برحلا اهزربأ .ةمهملا ةيخيراتلا ثادحألا
 .ةساردلا نم يناثلا لصفلا يف ،ثحابلا هنم دافتسا دقو .ةيناميلاو ةيرازنلا

 .كلام نب تلصلا مامإلا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جئاتنلا نع ثيدحلا دنع

 :ةيمالسإلا ةيخيراتلا رداصملا :ايناث

 رداصملا يف ةساردلا عوضومب قلعتي ام لك نع ثحبلا يف ثحابلا دهج
 خيرات نع رداصملا كلت اهتدروأ يتلا تامولعملا نأ ريغ .ةماعلا ةيخيراتلا
 نكميو ‘ثادحألا ضعب ركذ يف ةطولغم نكت مل نإ {ةردان نوكت داكت نامع

 ىتلا ثادحألا ضعبل ركذ اهيف درو يتلا رداصملا كلت مهأ ضعب ىلإ ةراشإلا

 :اهنمو ةساردلا اهلوانتت

 .خيراتلاو تارتلل دياز زكرم :نيعلا) ةينامعلا ةيخيراتلا رداصملا يف ةمدقم .رمع قوراف .يزوف - 1

 نيملسملا دنع يخيراتلا ني ي ودتلا .رمع قوراف .يزوف .ةمدقم :يزوف .هيلإ راشيسو .77 -71ص .(م4

 .497ص .(م2004 .خيراتلاو ثارتلل دياز زكرم :نيعلا)
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةبضق

 :ت) يربطلا ريرج ثب دمحمل كوطصلاو ممالا خيرات - 1

 روث نب دمحم ةلمح ىلإ ريشت ةطيسب ةمولعم دروأ هيفو :(م922/ه0
 يسابعلا ةفيلخلا ىلإ اهلهأ نم سوؤرب ثعب دق هنأو 6نامعل -هيمسي امك-
 ١ .دضتعملا

 نيسحلا نب يدع تسحلا يبال رهوجلا نداصو بهذلا جورم - 2

 يذلا مامإلا نأ ردصملا اذه يف درو دقو .(م957/2346 :ت) يدوعسملا

 نب نازع مامإلا هنأ حيحصلاو "كلام نب تلصلا وه ناك روث نب دمحم هلتق

 .ميمت

 :ت)هيوكسم ثب دمحم فب دمحأ الع يبال ممالا براجت - 3
 نب فسوي مكحب ةقلعتملا تامولعملا ضعبب .اندمأ دقو :(م1030/ه21

 .نامع يف هترسأو .هيجو

 مركلا يبأ ثب يلع تسحلا يبأ ثيدلا زعل خيراتلا ايف لماكلا - 4

 لصفلا يف ردصملا اذه نم اندفتسا دقو ء(م1232/2630 :ت) ريثالا نب

 نامع يف يهيوبلاو يطمرقلا دوجولاب ةقلعتملا ةيئزجلا يف ةساردلا نم ثلاغلا

 ١ .ةساردلا اهتلمش ىتلا ةرتفلا لالخ

 :يلاتلا وحنلا تالع ًايناجح اهبيترت مت دقو :مجارملا مهأ :اثلاث
 .دوعس نب هنلا دبع !يديعس وبصأ - 1
 :كومريلا ةعماج) ريتسجام ةلاسر .ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا رصع يف نامع

 .(م15
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 ةسدقملا

 ه280 -ه177 نم ةرتفلا يف ةيناثلا ةمامإلا رصعل ةلاسرلا هذه خرؤت

 طوقس ناونع تحت سماخلا لصفلا يف ءاج ام وه اهنم انتساردب قلعتي امو

 مامإلا لزع لصفلا اذه لوانت ثيح ه280 ةنس ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا

 ضعب ضرعتسا امك .يسابعلا لخدتلاو .ةيلهألا برحلاو اكلام نب تلصلا

 ىتلا ناطحق ييأ نب دلاخ ناطحق ييأ ةريسو ؤرثؤملا يبأ ةريس نم صوصنلا

 .هلزع ةيعورشم مدعو ةمامإلاب كلام نب تلصلا ةيقحأ نيبت

 .دوصص نب فيس !اشاطبلا - 2

 راشتسملا بتكم) 2ط !نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ

 .(م2004 طقسم !ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا

 فيرعتلا يف اريثك هيلع ثحابلا دمتعا دقو .مجارتلا بتك نم دعي
 نم ةاقتسم اهنوك ةيملعلا هتدام زيمتتو ،مهتايح ةريسل ةمجرتلاو ءاملعلاب
 ثادحألا ضعب يف هيأر ©فلؤملا هيف ضرعي امك ،هقفلا بتكو ةينامعلا ريسلا

 .اهيف افرط مهل مجرتي نيذلا ءاملعلا ناك يتلا .ةيخيراتلا

 .رصع قوراف .ازوف - 2

 .(2000 تيبلا لآ ةعماج :نامع) .نامع خيرات يف تاسارد

 طوقسو روهدت لماوع هتسارد نم سماخلا ثحبملا يف ثحابلا لوانت
 .ةيلهألا برحلا عوضوم ىلإ هيف قرطت دقو ه280 ةنس ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا

 .ةيرازنلاو ةيناميلا عارصو ثةيلبقلا ةيبصعلا رودو رظنلا ني دشار ةمامإو
 .اهعضوم يف اهنم ةدافتسالا تمت يتلا تاليلحتلا ضعب ةساردلا هذه تمدقو
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 يصورخلا كلام نب نطلا ماملا لزع ةيضق

 .لاط اتدحصم .مشا - 3

 .(2903 .ةمكحلا راد :ندنل ) 2ط .ىبرعلا قرشملا ىف ةيضابإلا ةكرحلا

 تلصلا مامإلا لزعب ةقلعتملا ةيئزجلا ٣ ةساردلا هذه نم ثحابلا دافتسا

 يف كلذكو "سداسلا لصفلا يف تءاج يتلاو .يسايسلا اهدعب يف كلام نب
 ىلع تبترت يتلا جئاتنلا ىدحإك ةيلهألا برحلا عوضومب ةصاخلا ةيئزجلا

 ةيناثلا ةمامإلا طوقس ىلإ تدأ ىتلا بابسألاو تلصلا مامإلا لزع ةيضق

 .م893/ه280 ةنس

 .] ,-ل٨ -4

 ع ا 0 )11-280 . . /622 - 893 . .(,

 , ). , ب 0 , 1990(.

 كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق هتحورطأ يف ساورلا روتكدلا لوانت
 برحلا ناونع لمح يذلا عساتلا لصفلا يف يعامتجالاو يسايسلا اهدعب يف

 مامإلا رصع نع ثيدحلاب لصفلا اذه أدب دقو .ةمامإلا طوقسو ةيلهألا

 ىلإ ساورلا صلخ دقو شةيجراخلاو ةيلخادلا هتسايسو كلام نب تلصلا
 طوقس ىلإ تدأ ىتلا بابسألاب قلعتي اميف .ةعباتملاو مامتهالاب ةريدج جئاتن

 نم هتمدق ام لضفب ةساردلا هذه نم ثحابلا دافتسا دقو .اهجئاتنو ةمامإلا

 نرقلا رخاوأ ىتح ينامعلا يسايسلا ركفلا ثارتو خيراتب قلعتت تاليلحت
 .يرجهلا ثلاثلا

2) 



 ةمدقلا

 5- , ه .

 ع ل 0 © ) ه ,

, 1987). 

 تاروطتلاو اهتأشن ذنم ةمامإلا ديلاقت نوسنكلو ضرعتسا ةساردلا هذه يف

 نم ةساردلا هذه نم اندفتسا دقو ثيدحلا رصعلا ىتح اهب ترم يتلا

 نيب لدج نم راد امو تلصلا مامإلا لزع ىلإ قرطت امدنع عباسلا لصفلا
 نم ةيفرحلا ةمجرتلا ىلع دمتعا نايحألا نم ريثك يف هنأ ريكذتلا عم }ءاملعلا

 ةصاخلا هرظن ةهجو ءاديإو تاريسفتلا ضعب ءاطعإ عم .ةينامعلا رداصملا

 .ةمامإلا ماظنب ةلصلا تاذ لئاسملا نم ددع لوح
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 يصورخلا كلام نب تلصلا ماع .لا لزع ةبضق

 صخلملا

 .كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق ليلحت ىلع .ةساردلا هذه زكرت

 عبارلاو ثلاثلا :نينرقلا يف ،ةيركف راثآو .ةيسايس جئاتن نم اهيلع بترت امو

 هذهل ةيساسألا ةركفلا روحمتتو إنييداليملا رشاعلاو عساتلا .نييرجهلا

 :لوح ةساردلا

 .ءاملعلا رودو .اهبابسأ :ثيح نم !ةيضقلا داعبأ فلتخمب فيرعتلا
 .ةمهم ةيسايس جئاتن نم اهيلع بترت امو .اهكيرحت يف ةيلبقلا تاماعزلاو

 ربكأل خيرأتلاو .ةيضقلا هذهب طبترملا .يسايسلا يركفلا ثارتلا زاربإ
 ءاملع زربأو .ةيناوزنلا ةسردملاو .ةيقاتسرلا ةسردملا :امه نيتيركف نيتسردم
 .نيتسردملا الك

 ىلع موقي يذلا ،ىجاتنتسالا ىئارقتسالا جهنملا ثحابلا عبتا دقو
 اروصت يطعت .جئاتن ىلإ لوصولا ةيغب ،ثادحألا ليلحتو صوصنلا ءارقتسا
 .ىصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق داعبأل -ناكمإلا ردق ايعقاو

 وحنلا ىلع تءاج .ةمتاخو لوصف ةعبرأو ةمدقم :ىلإ ةساردلا مسقنت

 :ىلاتلا
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 صنلملا

 كلام ني تلصلا مامإلا رصعل ديهمتلا .لوألا لصفلا ىف ثحابلا لوانت

 هتلمح اهزربأ يجراخلاو يلخادلا :نيديعصلا ىلع هدهع ىف ثادحألا مهأو

 .اهبابسأ .ةضراعملا ةكرح ىلع زيكرتلا ناك .يناثلا لصفلا يفو .ىرطقس ىلع
 دقف ،ثلاثلا لصفلا امأ .اهنم نيرصاعملا ءاملعلا فقاومو .اهحاجن لماوعو

 يفو .تلصلا مامإلا لزع ىلع تبترت يتلا ةيسايسلا جئاتنلا مهأ ىلع لمتشا
 فالتخاو .ةيضقلا تبحاص يتلا ةيركفلا راثآلا ثحابلا لوانت .عبارلا لصفلا

 .اهئاملع زربأو ،اهلوح ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا :نيتسردملا

 كلت اندوقتو .ةساردلا ةمتاخ اهتنمضت .جئاتنلا نم ددعل \ثحابلا لصوتو

 .نيدلا ءاملع رود نأو .ةدحاو ةلمعل ناهجو شةسايسلاو ركفلا نوك ىلإ جئاتنلا

 مهسأ دق شةيركفلا ةيرحلا خانم نأو ،ارثؤمو احضاو ناك رصعلا كلذ يف

 .ةيقادصمب مهئارآ نع ريبعتلاو .ةيسايسلا ةايحلا مهتكراشم يف .ريبك لكشي
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 ىصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةبخق
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةيضق

 :لوألا لصفلا

 ىصورخلا كلام نب تلصلا مام .إلا رصع

 هتريس :الوأ

 هبسن (

 يلاتسلا يصورخلا كلام ني هللا دبع نب كلام نب تلصلا مامإلا وه

 يراش نب صورخ ىلإ اهبسن دوعي يتلا صورخ ينب ةليبق نم ."ينميلا يدزألا

 باب يف ةليبق فرشأ" يه :ةليبقلا هذه نع يبايسلا لوقي امكو ،دمحيلا نب
 كلت انملع اذإ غارف نم تأي مل فصولا اذه نإ ....ىوقتلاو نيدلاو ملعلا

 اوزرب نيذلا ءاملعلاو صورخ ينب نم ةمئألا اهب عتمتي ناك يتلا ةناكملا

 رئاشعلا هوجوو دقعلاو لحلا لهأ لبق نم اهب اوظح يتلا ةريبكلا ةقثلاو مهنم

 .ةماعلاو

 قفتي ةليبق رسيأ مهنإ” :لاق امدنع كلذ نم دعبأ ىلإ يبايسلا بهذو

 .ارتلجنإب دروقسكأ ةخسن نع روصم طوطخم “ةيناطحقلا ةفيحصلا" .دمحم نب ديمح .قيزر نبا - 1
 راشيسو .795 ةقرو ..(ضوخلا .سوباق ناطلسلا ةعماج) حك 11292892 :مقر .ةصاخلا تاعومجملا

 .ةيناطحقلا ةفيحصلا :قيزر نبا إهيلإ
 ىبد .ىمالسإلا بتكملا) نامع لهأ باسنأ ىف نايعألا فاعسإ دومح نب ملاس .يبايسلا - 2

 .فاعسإلا :ملاس .ىبايسلا .هيلإ راشيسو .113 - 111ص .(م5
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 يصورخلا كلام نب تلطلا مام .ازا رصع :لوألا لصفلا

 ال نامع لهأ نأ كلذ يف ببسلا احضوم ."...اهنم مهتمامإ ىلع نوينامعلا

 ةمئألا رثكأ نأ لوقلا نكمي كلذ ىلعو ."كلملاب اكسمتو مهنم ًاطلست نوشخي

 ةمئألا ءالؤه نع فرع دقو صورخ ينب نم دمحيلا نم اوناك نامع يف
 .ةيويندلاو ةينيدلا رومألا يف مهتروشمي ذخألاو {ءاملعلل مهبيرقت

 ةمئألا نيب طبرت تناك ىتلا ةميمحلا ةقالعلا نأ ًاضيأ لوقلا اننكميو

 لصي يذلا قافتالا كلذ بابسأ نم اببس تناك نايحألا بلغأ ىف ءاملعلاو

 ىلإ ليمي ناك ءاملعلا هاجتا نأ امك .ةمئألا رايتخا يف عامجإلا دح ىلإ

 دارفنالا نم افوخ ةمامإلا بصنم نع ةوقنلا باحصأو ،يلبقلا بناجلا داعبإ

 رايتخا يف ىروشلا أدبم عم ضراعتي ام وهو يثارو كلم ىلإ اهليوحتو اهب

 .نيحشرملا

 هتأشنو هدلوم (ب

 مامإلا ةايح نع ليصافتب ةينامعلا رداصملا انفعست ال نأ اقح فسؤملا نم

 نأ مغرف .ةيصخشلا هتايح نع وأ !هتأشنو هدلوم خيرات ثيح نم تلصلا

 مل هنأ الإ .ةمامإلا يف اماع نيثالثو ةسمخ نم رثكأ يضق تلصلا مامإلا

 مهتايحل رداصملا لوانت ثيح نم .ةمئألا نم هريغ نم الاح نسحأ نكي

 دصقأو ،ءاملعلا تاباتكف .هل نيقحاللا وأ هيلع نيقباسلا ةاوس ةيصخشلا

 نع ثيدحلل اوقرطتي مل تلصلا مامإلا ةرتفل نيرصاعملا نم ريِلا باتك مهب

 .هسقن عجرمل 1 -١

 .هسقن عجرمل ا۔2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق

 .مهدلوم خيرات ىتح الو .مهتأشنو مهتايح تناك فيكو .ةمئألا تايصخش

 .مهتافوو مهتعيب خيراوت ركذب تفتكا امنإو

 اهترطت مدعو ةينامعلا رداصملا تاباتك ىلع يزوف رمع قوراف قلع دقو
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا ليصافت نم اهريغو ةمئألل ةيصخشلا ةايحلل

 تسيل اهبلاغ يف يهف .ةيخيراتلا ةداملا ىلإ رقتفت اهنإ" :لوقلاب ةرتفلا كلت يف

 هتقالعو مامإلا ةعيبط ىلع زكرتو .هقفلاو دئاقعلا يف لئاسم جلاعت لب خيرات
 ." “ةمألاب

 نأ كردي ةرتفلا كلت يف ينامعلا خيراتلا ةيصوصخ ىلع علطملا نأ عقاولاو

 يساسألا روحملا تسيل ةيصخشلا مهنوؤشو مهرومأب مامتهالاو ةمئألا ةايح
 مامإلا مازتلا ىدمو .ةمامإلا نوؤش مهينعت تناك ام ردقب كاذنآ ءاملعلا دنع

 .نامع ةيلالقتسا نع عافدلاو .مهنيب لدعلا ةماقإو هتيعر وحن هتابجاوب

 .ةيصخشلا تاحومطلا نع اديعب نمألاو يسايسلا رارقتسالا لبس نيمأتو

 نوكي نأ حجرملا نم هئإف ةينامعلا رداصملا هتعبتا يذلا جهنلا اذه مغر

 .يرجهلا يناثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف كلام نب تلصلا مامإلا دلوم

 ركذتف .ًايتع ربكلا نم غلب دق تلصلا مامإلا نأ ىلع رداصملا تعمجأ دقف
 .ث “...ربك ىتح ....نيملسملا ةمئأ نم مامإ رمعي مل ام .هتمامإ يف رئع“هئأ

 .22ص .ةمدقم :يزوف - 1

 .1ج .نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا .“ناطحق ييأ ةريس" }ناطحق نب دلاخ .ناطحق وبأ - 2
 راشيسو .81ص .(م1989 طقسم .ةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) 2ط "فشاك ليعامسا ةديس قيقحت
 .“ةريس" :ناطحق وبأ .هيلإ
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا رصع :لوزا لصفلا

 فصنلا ءاملع نم مه تلصلا مامإلا مهرصاع نيذلا ءاملعلا نأ نع ًالضف

 نب دمحم ملاعلاك .هلبق ةينملا مهتفاو دقو يرجهلا يناثلا نرقلا نم يناثلا

 ةنس رقصلا ني نازعو (م873/ه260 ةنس ىفوت يذلا ليحرلا نب بوبحم

 .'م881/ 8

 ناكم انل تددح راثآلا نإف هدلوم خيرات ددحت مل رداصملا تناك اذإو

 تلصلا مامإلا ىنب اهيفو صورخ ينب يداو نم لاتس ةيرق يف هتأشنو هدلوم
 .همسا لمحيو ايلاح دوجوملا دجسملا هضاقنأ ىلع موقي ىذلا وهو .ادجسم

 ."هيف ينب يذلا يحلا ىلإ ةبسن ةربغلا دجسمب ىمسي انايحأو

 يداول ةيناكسلا لوصألاب عالطا ىلع وهو "يصورخلا نافلخ ني انهم دكؤي
 يداوب لاتس ةيرق نم ةربغلا ةلحم نم وه" تلصلا مامإلا نأب صورخ يني

 صورخ ينب رثكأ هبقعو هبسن لازيالو .اهب أشنو اهيف دلو دق هنإو صورخ يتنب
 .يداولا اذه يف ايلاح نيدوجوملا

 ةيدايقلاو ةيصلعلا هتالحوص (مج

 دعب اميف اهيلإ رظنيس يتلا \تالهؤملا نم اددع تلصلا مامإلا بستكا

 ملعلا تالهؤملا كلت زربأ لعلو .ةمامإلا بصنمل نيحشرملا دحأ نوكيل

 .يملاسلا نيدلا رون ةبتكم) 1ج .نامع لهأ ةريسي نايعألا ةفحت .ديمح نب هللا دبع يملاسلا - 1
 .ةفحتلا :هلا دبع ،يملاسلا .هيلإ راشيسو .166رص .(م1995 .طقسم

 ربع يباوعلا خيرات نم حمالم .“يباوعلا ةيالو نع ةيفيرعت ةذبن" ،رماع ني حلاص .يصورخلا - 2
 .20ص .(2003 .طقسم .ةيملاعلا عياطملا)روصعلا

 مامإلا ةسردمب ةودن }“تلصلا مامإلا ةريس نع ةيخيرات ةرضاحم" .نافلخ ني انهم .يصورخلا - 3

 .2ص .(روشنم ريغ ثحب) م1994 .قاتسرلاب دشرم نب رصان
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 يصورخلا كلام نب تطلا مامالا لزع ةيضق

 يسايسلا ركفلا يقف .ةيركسعلاو ةيرادإلا هتردقو .هقفلاو ةيعرشلا ماكحألاب

 مامإلا رايتخا يف .اهرفاوت بجاولا طورشلا نم ملعلا ةفص نأ دجن .ضايإلا

 عرولاو ملعلا لهأ نم نوكي ةداع بختنملا مامإلاف .روهظلا ةلاح يف اصوصخ
 . !نيدلا يف

 يف عمتجا نوملسملا رهظ اذإف" :لوقلاب كلذ نع بهذملا ءاهقف دحأ ربع

 ؛ةحيصنلا هللا يف اودهتجاو مهنم لضفلا لهأو يأرلا ووذو مهؤاهقف ضرألا

 مهاوقأو مهملعأو مههقأ هلل هنوراتخي مث...مهتعاطل ال هلل ةعاط الجر اوراتخاف

 ةب راحم ىلعو لدعلاب مكحلا ىلعو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع

 هلهأ يف هقافنإو اهلح نم هللا لام ةيابج ىلعو ميرحلا نع بذلاو ودعلا

 مامإلا ىلع نوكي ام لقأو ؛لاصخلا هذه نم دب الف اهيقف املاع هودجو نإف

 ةرواشم عدي الو ميلعتلا عدي ال كلذ عم مث .ةءاربلاو ةيالولا رظني نأ يلاولاو

 ."“.يملسملا نم هقفلا لهأ

 يذلا مامإلا كلذ وهو ءايوقألا ةمئألا ةئف نمض فنصي ملاعلا مامإلاو

 ذاختا يف ةقلطم هبش تايحالص ىطعيو .ةلماكلا ةيلهألا ةفصب عتمتي

 هلعجت .ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا ةفص نم هب عتمتي ام نإف يلاتلابو ،تارارقلا

 .(م1984 .طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو) لاصخلا رصتخم .سيق نب ميهاربإ .قاحسا وبأ - ا

 لآ ةعماج) نامع خيرات يف تاسارد .رمع قوراف .يزوف .رصتخم .قاحسإ وبأ .هيلإ راشيسو .194ص
 .تاسارد :يزوف .هيلإ راشيسو .125ص .(م2000 .نامع .تيبلا

 دمحم نيساي مساج قيقحت .تافصلاو ثادحألا باتك .سيمخ نب تلصلا .رثؤملا وبأ - 2

 .ثادحألا :رثؤملا وبأ .هيلإ راشيسو اك!ص ،(م1996 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) شيوردلا
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا رصع :لوزا لصقلا

 لحلا لهأ نم ضيوفت بلط رمألا يعدتسي نأ نود .هتارارق ذاختال الهؤم

 نأ ريغ ءاملعلا ةرواشم ىلإ عوجرلا همزلي هتعيب يف صن دجوي الو .دقعلاو
 .افرع ةمزلم ىهف اهكرت ينعي ال اذه

 ؛مامإلا رايتخا يف ملعلا ةفصل ةبسنلاب عرعامج ديكأت كانه لاحلا ةعيبطبو

 بقاعت انعبتت ام اذإو .ةلودلا ةدايق يف اهب موقيس يتلا ةمهملا مظعل ًارظن
 م795/ه179) ةيناثلا ةمامإلا ةرتف لالخ -لاثملا ليبس ىلع- نامع يف ةمئألا

 دقو ."ءاملع ةمئأ رايتخا ىلع بلاغلا يف موقت اهنأ دجنس .( م893/ه280 -

 .ةيركسعلاو .ةيسايسلا ةدايقلاو .ةيملعلا تالهؤملا نيب ةمئألا ءالؤه عمج

 تالهؤم نم هب عتمتي ناك ام ىلع للدن نأ نكميف تلصلا مامإلل ةبسنلابو

 ةقرفتم لاوقأو لئاسم نم .ةيهقفلا بتكلا ضعب هتدروأ ام لالخ نم ةيملع
 اهب رخزت يتلا ةيهقفلا تاطوطخملا نم ديدعلا يف هقفلاو ةعيرشلا ملع يف هل

 اهب ثعب دق ناك يتلاو هنع ةروثأملا دوهعلا بناج ىلإ اذه ةينامعلا ةبتكملا

 ةيهقف ةريخذ نم مامإلا اذه هب عتمتي ناك ام دكؤت ثهداؤقو هتالو ضعب ىلإ

 . ءاملعلا نم هنارقأ نيب ةقومرم ةناكم هتبسكأ

 .70ص (م1997 .توريب .ديدجلا راد) ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامع .ديبع نيسح .شابغ - 1

 قيقحت .8ج .نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم ،ديعس نب سيمخ .يصقلا :رظنا ليصافتلا نم ديزمللو
 .45 - 44ص .(م1979 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) يثراحلا دمح نب ملاس

 .212ص .(م1997 .طقسم .ةماقتسإلا ةبتكم) ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم .حلاص دمحم .رصان - 2

 1ج ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح .“نامع يف دمحيلا ةلود" تفلخ نب ناميلس .يصورخلا - 3

 .318ص .(م1980 طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا تارتلا ةرازو)

 .193 - 168 ص.1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا :رظنا - 4
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 يصورخلا حلاص نب تلصلا مامالا لزع ةضف

 .'ةالولاو ةمئألاو ءاملعلا سلاجم روضح ىلع ًاصيرح تلدلا مامإلا ناك

 ثيدحلا دنع هقفلا بتك اهتدروأ يتلا دهاوشلا ضعب نم كلذ ىلع لادتسنو

 .فذقلا دحب قلعتت ةلأسم كلذ نم .تلصلا مامإلا اهاور ةيهقف لئاسم نع

 ناكو هللا دبع نب ةريشع همساو .لئامس يلاو سلجمل هروضحب تريثأ دق تناك
 دقو 6(م822/ه207 -م807/ه192) هل دبع نب ناسغ مامإلا رصع نابإ كلذ

 ةراشتساو "ناسغ مامإلا ةبتاكم دعب .يلاولا مكح ىلإ ةلأسملا كلت يف قرطت

 ."اهنأشب ءاملعلا

 ىلع التتقا نييدوهي رمأب قلعتت ةثداحل ةياور هنع رثأ هسفن راطإلا يفو

 ۔م807/ه207) ديمح نب كلملا دبع مامإلا دهع ىف كلذ ناكو .لحاسلا

 باتك لالخ نم ةثداحلا هذهب كلملا دبع مامإلا فرع دتو .(م6

 .هسلجم يف ارضاح تلصلا مامإلا ناك دقو كاذنآ راحص ىلاو نم هلصو

 هيدبي ناك يذلا مامتهالا كلذ فشتسن نأ نكمي اهريغو لئاسملا كلت نمو

 فاتخم ىف مهيواتفو مهئارآ لقنو ،ءاملعلاو ةمئألا سلاجمب تلصلا مامإلا

 حص نإ ثيدحلا رصعلا حلطصمب حوتفم ناملرب ةباثمب تناك سلاجملا كلت نأ لوقلا نكمي - ا

 اهيف راثي ثيح .ىملعلاو .ىعامتجالاو ىسايسلا ديعصلا ىلع ةيمهأ نم هلثمت تناك امل ارظن ؛ريبعتلا
 اهيف ىرجتو .تاعزانملاو .تاموصخلا يف يضاقتلا اهيف متيو .يندملا عمتجملا نوؤغب قلعتي ام لك

 اهلكش ىلع سلاجملا هذه تلظ دقو .ملعلا بالط اهداتريو .ةصاخلاو ةماعلا اهدسصقيو تارواشملا

 .بيرق دهع ىتح .ىنامعلا .عمتجملا ىف ةدوجوم ‘فلاسلا

 ثارتلا ةرازو : طقسم)4ج .ءايضلا .ملسم نب ةملس .يبتوعلا :رفنا ةلأسملا هذه ليصافت لوح - د

 .ءايضلا :ىبتوعلا .هيلإ راشيسو .119 - 118ص .(م1991 .ةفاقنلاو يموقلا

 ةرازو) 29ج .عرشلا نايب ،ناميلس نب ميهاربا نب دمحم .يدنكلا :يف ةتداحلا هذه ليصافت رظنا - 3

 .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا كيلإ راشيسو . 109ص .(م1984 .طقسم .ةفاتنلاو يموقلا فثارتلا
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 ىصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا رصع :لولا لصفلا

 همامتها اندوقي نأ نكمي امك .مهيلع ضرعت تناك يتلا .لئاسملاو لزاونلا
 ًآداترمو .ملعنل ًابلط هبابش ينس ىضق دق تلصلا مامإلا َتأب داقتعالا ىلإ اذه

 لب .هسأر طقسم يف قبي مل هنأ ينعي اذهو .ءاملعلاو ةالولاو ةمئألا سلاجمل

 ةلبقو .ةمامإلا ةمصاع ىوزن ةنيدم ىلإ صخألابو ملعلل ًابلط ؛هريغك لحترا

 .تقولا كلذ يف .نيملعتملاو ءاملعلا

 .ةيسايسلاو ةيرادإلا رومألاب ةياردو ةربخ سلاجملا كلتل هروضح هبسكأ

 ىظحي هلعج يذلا رمألا .نيدلاو ةسايسلا نيب ةمءاوملا .اهيف متي ام ةداع ذإ

 هحيشرت دنع ةماعلا دييأتو .لئابقلا ءامعزو ،دقعلاو لحلا لهأ مارتحاب

 ةيسايس ةربخو ]ةيملع ةءافك نم هتيصخش يف رفوتت امل ارظن ؛ةمامإلا بصنمل
 نم اوناك }نامع ةمئأ مظعم نأ رابتعا ىلع ايعيبط اذه ودبيو .ةيركسعو
 نبا دكؤيو ."ةيناثلا ةئفلل ةيولوألا عم شءاملعلا ةئف نم وأ .ةيركسعلا ةئفلا

 ةمئأ ركذ يف هتديصق نم سبتقم .رعشلا نم تيب يف ىنعملا اذه قيزر
 : لوقيف صورخ ينب ءاملعو

 مهثراو ملعلا يف مهلوأ اكو"

 . 2 امط مولعل اب انهمل ١ لتم ٠رلصل او

 .(م1983 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا تاارتلا ةرازو) 3ط .1856 ذنم نامع .ناريج تربور .ندنال - 1

 . 58رص

 . 812ص .“ةيناطحتلا ةفيحصلا" : قيزر نبا ۔ 2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةضق

 ةمامإلاب هتعيابص :ايناث

 يف ةعبتملا ديلاقتلا نع فلتختل كلام نب تلصلا مامإلا ةعيابم نكت مل

 هلزع وأ مامإلا ةافو نع نالعإلا متي نأ امف .ةمئألا نم هقبس نمل ةعيبلا

 نم ةوعدب "ديدجلا مامإلا رايتخال ثحابتلاو ،رواشتلل .ءاملعلا عمتجي ىتح

 الإ ،نوكي ال مامإلا ًنأ ,راثآلا يف ءاج امكو" {(ءاملعلا خيش) مامإلا يضاق

 عامتجالا نوكي متف ،لزع وأ توم نم لوألا مامإلاب ثدحلا ثدحي ثيح

 هرربي ام هل مويلا سفن يف مامإلا بيصنتب ليجعتلا نأ كش الو ."دقعلاو

 ںشيج زهجي ال" :هلوق ؟يلع نب ىسوم ملاعلا نع يصقلا هدروأ ام كلذ نم

 عمتجم ريغ مكحب مكحي الو \دح ماقي الو فئاخ نمؤي الو .ةيار دقعت الو

 "...مامإب ال هيلع

 .ديدجلا مامإلا ىلع ةيبلغألا يأر رقتسي نأ امو .ةفنكم تارواشم دعبو

 مث ،(ءاملعلا نم ةروشملا لهأ مهو) ةصاخلا فرط نم هتعيابم متت ىتح

 .ةماعلاو ،ةلودلا لاجر رابكو .ةداقلاو ،ءاهجولا نم ةعيبلا رضح نم ةيقب نم

 دمي اهدنع !هيف ةدراولا طورشلا لكب مامإلا لبق اذإف .ةعيبلا دقع ىلتي مث

 .125كص ؛تاسارد :يزوف - 1

 يموقلا ثارتلا ةرازو) 1/14ج .ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش "فسوي نب دمحم :شيفطأ - د
 .لينلا باتك حرش :شيفطأ .هيلإ راشيسو .333ص .(1989 طقسم .ةفاقثلاو

 خيش ناكو .ةمئألا نم اددع رصاع .يوكزإلا ةرزع ني يلع نب ىسوم يلع وبأ وه :يلع نب ىسوم - 3
 ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ،دماح نب دومح نب فيس يضاطبلا :رظنا ديزملل .هنامز يف ءاملعلا
 ‘طقسم .ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم) 2ط .1ج.نامع ءاملع
 .اهدعب امو 2383ص .(م4

 .42ص .قباس ردصم .يصقنلا ۔ 4
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا رصع :لوألا لصفلا

 دقو ."هتيعر نيبو هنيب لدابتملا قافولا زمر .ةباثمب ربتعت يهو .ةعيابملل هدي

 ."ةعيبلا دقعل ةفلتخملا غيصلا ىلإ ةيهقفلا رداصملا ضعب تقرطت

 ناكو .كاذنآ ءاملعلا رابك عمتجا دقف تلصلا مامإلا ةعيابمل ةبسنلابو

 نب دمحم نيدلاو ملعلا يف مهمامإو مهيف مدقملا ناكو .ةيرازنلا نم مهتيبلاغ

 .رذنملا نب ريشب ءاملعلا رابك نم ةعيبلا رضح نممو 5ليحرلا نب بوبحم

 ناميلسو "يضاقلا 7 ني دمحمو !مكحلا ني هللا ديبعو ،رينم نب ىلعملاو

 نب تلصلا رثؤملا وبأو .'حاضولا ني دايزو ،ةبقع نب حاضولاو .مكحلا نب

 يف مد دوجو ةجحب ؛نيحشرملا لوح رواشتلا ءانثأ جرخ هتأ ريغ سيمخ

 .هسفنب كلذ نع رثؤملا ويأ حرص امك هبوث

 مهم عامتجا نم رثؤملا يبأك ريبك ملاع جرخي فيك ،لءاستت نأ نكميو
 .ةراهطلا ىلع هنم اصرح كلذ ناك له ؟هبوث يف مد عوقو ىوعدب {مامإ رايتخال

 رايتخا نمض دق ةعيبلا اورضح نيذلا ءاملعلا نم دشحلا كلذ لظ يف هنأ مأ

 مأ ؟ةعيبلا مامتإ يف رثؤي ال همدع وأ هدوجو نإف يلاتلابو بسنألا حشرملا

 ةبتكم) 2ط .شيفطأ دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا .نودع .نالهج - !

 .191 - 190ص .(م1991 .بيسلا .يرماضلا

 .223 .242 .244 ص .8ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا .رظنا ليصفتلا نم ديزمل - 2

 نوملد)يلديبع دمحأ قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك .ديعس نب ناحرس .يوكزإلا - 3

 .ةمغلا فشك :ناحرس ،يوكزإلا }هيلإ راشيسو .264ص .(1985ك ،ايسوقين .رشنلل
 .3-4ص .ثادحألا: رثؤملا وبأ - 4
 عقوف انهملا تام امل ةروشملا يف اوناك امنيب مهنأ" :رثؤملا يبأ نع القن يملاسلا ركذي كلذ لوح - 6

 يل لاق وأ لأسف .رومألا تعطقنا دق لاق وأ ،تلصلل اوعياب دقو تعجرف هلسغأل تبهذف مد ييوث يف
 تبهذف مد يبوث يف عقو :تلقف ؟سانلا نم كجرخأ امو تنكنيأ .بوبحم نب دمحم هللا دبع ابأ ىنعي

 .162ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا :رظنا “ينباتتساف هلسغأل
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 ىهورخلا كلام نب بطلا مام ازا لزع ةصق

 يذلا يسايسلا لقنلا كلذب هعتمت مدعب ةيناميلا ءاملع نم وهو كردي ناك هنأ
 يف نومدقملا مهو "يؤل نب ةماس ينب نم .ةيرازنلا ءاملع رابك هب ىظحي ناك

 .؟مامإلا باختنال ىروشلا سلجم

 ثادحألا باتك ققحم هادبأ يذلا يأرلا حيجرت ىلإ ثحاب'ا ليمي

 ناك رثؤملا يبأ دوجو نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف راشأ نيح .تافصلاو

 ةيبلغأب ةيرازنلا راثئتسا ببسب ؛ةيناميلا رطاوخ ةئدهت هنم دصقلا أيزمر ادوجو

 نب تلصلا مامإلا ةعيب دجت نأ ىلوألا نمو .'ىروشلا سلجم يف نيلثمملا

 نع رظنلا ضغب هيلإ نيبرقملا نم هرابتعاب .رثؤملا يبأ نم آوبق .كلام

 تيظح املاطل ةيصخش تلصلا مامإلا نأو اصوصخ ،هروضح مدع وأ هروضح

 .ةرتفلا كلت يف ءاملعلا دييأتب

 نم رشع سداسلا ةعمجلا موي ءاسم .ةمامإلاب تلصلا مامإلا ةعيب تمت

 مامإلا هيف يفوت يذلا مويلا سفن يف كلذو ؛م851/ه237 ةنس رخآلا عيبر

 ."رفيج نب انهملا

 :كلام نب تلصلا مامإلا ةعيب يف قيزر نبا لاقو

 ًاراصتنا تلصلا هدعب عيوبف"

 .“[باصتغا ال ًاعوط +هللا ىريل

 . ذ ص ،تافصلاو ثادحألا باتك قيقحت ةمدقم .نيساي مساج .شيوردلا - !

 .162ص .قباسلا ردصملا .يملاسلا - 2
 معنملا دبع قيقحت "نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا .دمحم نب ديمح .قيزر نبا - 3

 .عاعشلا :قيزر نبا .هيلإ راشيسو .48ص .(م1984 .طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) رماع
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 ص وبرخلا كلام نب تلصلا مام !لا رصع :لوألا لصقلا

 اممو تلصلا م امل ١ ةعيابم ىل ١ اهيف قرطتي ،ىب ايسل ١ خيشلل ة ديصق ىو

 :اهيق ءاج

 تضم _ . يتالتو عبس م اع برف 4

 - .2 ا دق ةليل ح - ز

 ثئللام .رب تلصلل اودقعف

 '“كلرادتلل مويلا كاذ رصع ىف

 نورضحي نيذلا ءاملعلا عيمج ركذ مدع ىلع ةينامعلا رداصملا تجرد

 دقف ‘تلصلا مامإلا ةعيبل ةبسنلاب امأ مهنم دودحم ددع ركذب ةيفتكم .ةعيبلا

 ءاملعلا اهالوأ ىتلا ،ةريبكلا ةيمهألا ىلإ هؤرم كلذ لعلو كلذ سكع ثدح

 .امامإ هرايتخا ىلع ريبكلا عامجإلا كلذ ديكأتل اضيأو تلصلا مامإلا رصعل

 يلاتلابو نامع يف اهراهدزاو اهتوق جوأ يف تناك تقولا كلذ يف ةمامإلا نأ ذإ

 بلطتي لب ،نيملا رمألاب تسيل .ةمداقلا ةلحرملا دوقيس نم رايتخا ةمهم نإف
 ظافحلا ىلع ًارداق هلعجي ام تالهؤملا نم كلمي صخشل ًاقفوم ارايتخا رمألا

 كلام نب تلصلا رصع ناكف .هفالسأ دهع يف تققحت يتلا تابستكملا ىلع

 يموقلا ثارتلا ةرازو : طقسم) 12ج .رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس .ليمج ني نافلخ .يبايسلا - 1

 .رردلا كلس .نافلخ :يبايسلا ،هيلإ راشيسو .ك72ص .(م1981 .ةفاقنلاو
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 خايشأ ينف ىتح هللا ءاش ام نامع يف قحلاب راسف 3“ءاخرو لدع رصع 77 حورخلا كلام نب تطلا مام إلا لزع ةيضق

 :الئاق هتريس قيزر نب حدمو ."“هوعياب نيذلا ةلمج نيملسملا
 بتلرامع يف هنم لدعلا ضافو"

 ابارخلا هتريسب تسفلأ امو

 ."“اباع لعفلا هيلإ ثدحي ملو

 تلصلا مامإلا رصع يذ ةيجراخلاو ةيلخادلا ثادحألا مهأ :اثلاث

 يظادلا توتسملا احلع (أ

 مل {ةئداه تلصلا مامإلا رصع لالخ نامع يف ةيسايسلا ءاوجألا تلظ

 هتمامإ ردص زيم يذلا رمألا .جراخلا وأ لخادلا نم ةيسايس تارايت يأب رثاتت

 ."تابارطضالا نم يلاخلا يسايسلا رارقتسالاب

 اومهسأ نيذلا ةمئألا نم فالسأ دوهج نع لزعمب رارقتسالا كلذ نكي مل

 ةعزعز هنأش نم ام لك ىلع ءاضقلاو ةلودلا ناكرأ ديطوت يف ريبك لكشب
 .يلبقلا نزاوتلا ىلع ظافحلا عم .جراخلا نم وأ لخادلا نم ءاوس .رارقتسالا

 دهع يف دالبلا داس يلخاد نمأو ءيسايس رارقتسا نم ققحت ام ناك دقل

 .117ص “ةريس" :ناطحق وبأ - 1

 .48ص .عاعشلا :قيزر نبا - 2

 طيحملاو قرشلا ةقطنم يف ةراجتلاو ةحالملا يف نيينامعلا رود" اديعس نب ديمح ،يدابلا - 3
 .54 - 53ص . )م2002 ؛سنوت ںىلوألا سنوت ةعماج .ةروشنم ريغريتسجام ةلاسر) “يدنهلا
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 يصورخلا كلاس نب تلطلا مام الا رصع :لوألا لصفلا

 ديزم قيقحت وحن ىطخلا ةلصاوم ىلع تلصلا مامإلل ازفاح .ةمئألا نم هفالسأ

 ةيلكيه ىلع اهارجأ يتلا تاريغتلا يف كلذ ىلجتو ءاخرلاو رارقتسالا نم
 ناتإ ںراحص ىلع ايلاو ناك يذلا ناورم ىبأل هلزع كلذ نم .ةمامإلا ةطلس

 نب دمحم ىو امك ،يدبعلا رهزألا نب دمحم هناكم نيع ثيح انهملا ةمامإ
 شراقملا يبأ نبا حبصأو .'م863/ه249 ةنس راحصب ءاضقلا نوؤش بوبحم

 .“هيأري قوسلا رعسي” ًابستحم

 ةاضقلاو ةالولا مازتلا ىدم ةعباتم ىلع صرحلا ديدش تلصلا مامإلا ناك

 ققحي امب .ةيعرشلا ماكحألل مهذيفنتو .ةيعرلا هاجت مهتايلوؤسمو مهتابجاوب
 دهع ركذب ،ىملاسلا درفني ،قايسلا اذه ىفو «سانلا نيب فاصنإلاو ةلادعلا

 دقو ._راجه قاتسر ىلع يلاو هثعب امدنع ديلخ نب ناسغل تلصلا مامإلا

 نسح ةاعارمو }ةيعرشلا ماكحألاو اياصولا نم ريثكلا ىلع .دهعلا اذه لمتشا

 ىلإ ةراشإلل دهعلا اذه نم ريبك ءزج دارفإ عم .ةيعرلاو يعارلا نيب ةقالعلا
 نم مهيلع امو .ةمذلا لهأل هيف قرطت امك ،اهعيزوتو تاقدصلا ذخأ ةيفيك

 .تابجاوو قوقح

 ءافلخلا نع رثأ امم سبتقم هنم اضعب نأ دهعلا اذه ىلع ظحالي اممو

 ةفيلخلا صخألابو ،داقلاو ةالولاو ةاضقلل مهدوهعو مهحئاصن يف .نيدشارلا
 .163ص .1ج.ةقحتلا :هللا دبع ءيملاسلا - 1
 .5ك7ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 2

 ىف لئابقلاو تايالولل ماعلا دشرملا .ةيلخادلا ةرازو .ىباوعلا ةيالول ةعباتلا ىرقلا ىدحإ :راجه - 3
 .دشرملا :ةيلخادلا ةرازو .هيلإ راشيسو !كاص .(1982.طقسم .ةيلخادلا ةرازو)نامع ةنطلس

 .193 - 184ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا :رظنا .ماكحأ نم هيف ءاج امو دهعلا اذه لوح 4
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 يصورخلا كلام رب تلصلا مام ازا لرع ةصق

 وم ييأ ىلإ هب ثعب يذلا هبتك يف .(هنع هلل يضر)باطخلا نب رمع
 .!مكحلا ريبدتو ءانعقلا ةسايس باتكب روهشملاو .يرعشألا سيق نب هللا دبع
 ."تابجاوو قوقح نم مهيلع امو .ةمذلا لهأ ةلماعم يف هباتك كلذكو

 ةريغص ةقطنم يف هنييعت مت لاو ىلإ لسرأ دق ءاضيأ دهعلا اذه نأ امك

 .دهعلا يف ءاج امك ةمذ لهأ اهيف دجاوتي نأ ةيناكمإب .ميلستلا مدع عم .ةيئان

 ىلإ .نيرخآ ةالو ىلإ لسرأ .لثامم ادهع رداصملا ركذت مل ىرخأ ةيحان نمو
 دجاوتي ناكو ،ريبك مامتهاب تيظح .ةيراجت ةنيدم يهو !الثم راحص ىلاو

 اهحاتقناو زيمتملا يفارغجلا اهعقومل ارظن ؛ىراصنلاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ اهب
 مهتاهجوت فالتخا ىلع .عاقبلا ىتش نم راجتلل ادصقم تناكف يرحبلا

 .مهتانايدو

 ةيمهأ نع الؤاست حرطن نكل .دهعلا اذه ةيقادصم يف ككشن ال انك نإو

 ؟ةقطنملا كلت يف ةمذلا لهأ دوجوب ميلستلا ىدمو .اهيلإ لسرأ يتلا ةهجلا

 نم عون لصحو !ةروكذملا ةهجلا ريغ ىرخأ ةهج ىلإ لسرأ هنأ نكمي لهو
 فوس .الثامم ادهع تلصلا مامإلل نأب انه هيونتلا عم .؟مسالا يف طلخلا

 .ىرطقس ىلإ هتلمح ةداقل هلسرأ يذلا دهعلا وهو .هعضوم يف اقحال هيلإ ريشن

 .هنم فدهلا فلتخا نإو \بولسألا سفن لمحيو

 ةرتف ناتإ رداصملا ىف اهركذ درو ىتلاو ىرخألا ةيلخادلا ثادحألا نم

١ 

 ] - راد) ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم .دمحم .هللا ديمح :رظنا

 ۔-427ص .(م1987؛توريب .سئافنلا 428.

 .508ص .هنشن عجرملا ۔2
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 يصورذلا تلام نب تلصلا مام .ازا رصع :لولا لصفلا

 ثلاثلا يف .دحألا ةليل تعتو يتنا ةفراجلا لويسلا كلت .تلصلا مامإلا دهع

 رثكألا قطانمنا نيب نم ناكو .م865/ه251 ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم

 'امد اهنمو ةنطابلا قطانمو .دبدبو لئامس اهنمو .ةيلخادلا قطانملا اررضت

 ."راحصو

 يف نامعب ناك يذلا ديرد نبا نع ًالقن لويسلا هذه ربخ يخونتلا دروأ

 لجو زع هللا اعد امدنع ؛مامإلا تامارك نع هقيدح ىرجم يف ،تقولا كلذ
 نأ دعب .سانلا عمتجا هنأ “:ركذيف .ةريزغلا راطمألا ةأطو ةدش نم ففخيل

 .حبصلا حبصأ نأ امو .مهل وعدي نأ هولأسو .هيلإ اوراسو راطمألا تدتشا

 مهب ىلصف ،سانلا نم ًاعمجو 5ديرد نبا هعم ًابحطصم ركبم جرخ ىتح

 ىلعف ،تيورأف تيقسو ،تيفوأف تمعنأ كنإ مهللا" :لاقف ءاعدو بطخو
 ."“ررضلا ال عفنلا ثيح .رجشلا تبانمو ناعيقلا

 .حاورألا نم ريثكلا اهتيحض حار .ةيرشب رئاسخ راطمألا كلت نع جتن

 اهدودحو اهملاعم تسمط نأ دعب ةصاخلا كالمألل عايض نم هتببس امع كيهان

 دقو ..(هتعرزم)هلام اهيف .ملعي دحأ نكي مل ىتلا دبدب ةقلطنم يف اصوصخ

 .اهلهأ اهيلإ عجري ىتح نيملسملا يديأ يف ةضيبق .يضارأل نم ريثك تكرت
 ."لاملا تيب ىلإ تممص اهيلإ اوعجري مل نإف

 ايلاح بيسلا :امد - "

 .164 - 163ص .1ج .ةفحتلا :هتلا دبع .يملاسلا - 1

 دوبع قيقحت .4ج .ةركاذملا رابخأو ةرضاحملا راوشن .يلع نب نسحملا يلع ييأ .يخونتلا - 2

 .ةرضاحملا راوشن : ىخونتلا .كيلإ راشيسو .1058 ص .(م191 توريب . .يبرعلا رجفلا)يجلاشلا

 يف جالفألا مالظن رصان نب دمحم .يرجحلا . 165 - 64!1ص . .1ج . .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - 3

 .73ص ٠ )م 1998 . يور ٠ .ةضهنلا عياطم) ةيمنتلا ي ىف هرودو نامع
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام لا لزع ةضق

 "قزرلا نع اثحب ةيجراخ ىرخأو .ةيلخاد ةيرسق ةرجه اهنع جتن امك
 نوكت نأ حجرملا نمو .ةرجهلا كلت تناك هاجتا يأ ىلإ رداصملا رشن ملو

 قرش ىلإ ىتح وأ }ةرصبلا ىلإ وأ .يبرعلا جيلخلا نم ىقرشلا لحاسلا ىلإ
 .اهيلإ لاحرتلا نوينامعلا داتعا يتلا ةيلحاسلا قطانملا نم اهريغو ايقيرفإ

 .خيراتلا زم ىلع اظوحلم أدوجو اهيف اولجسو
 ةيداملا رارضألا مجحل ًارظن ؛ةيداصتقالا ةيحانلاب راطمألا كلت ترضأ

 ةررضتملا قطانملا تناك ثيح .ةيعيبطلا ةثراكلا كلت اهتفلخ ىتلا ةريبكلا

 .ةيراجتلاو ةيعارزلا دراوملا ديعص ىلع .ةريبك ةيمهأب عتمتت .ركذلا ةفلاسلا

 هلالظب يقلي فوس هنأ كش ال اهباصأ ام نإف يلاتلابو .ايويح نايرش دعئو

 .نمزلا نم ةرتفل .ةيعامتجالاو .ةيداصتقالا عاضوألا ىلع

 ةيضرأ ةزه ثودح «ىملاسلا ركذي ًأضيأ ةيلخادلا ثادحألا ديعص ىلعو

 رياربف 9/ه265 ةنس ةرخآلا ىدامج رهش نم رشع يناثلا يف كلذو راحصب

 نب ةنادغ ذئموي تلصلا مامإلا لبق نم راحص ىلع يلاولا ناكو .م9

 ..دمحم

 يجراخلا كوتسملا اكلع (ب

 ةرتف لالخ يجراخ لخدت يأل ضرعتت مل نامع نأ ىل .ةراشإلا تقبس
 رداصملا انل دصرت ملف ةيجراخلا تاقالعلا صخي اميفو تلصلا مامإلا دهع

 .164ص 1ج .قباسلا ردصملا .يملاسلا - 1

 . 166ص هسفن ردصملا ۔-2

 .531ص .قباس عجرم .يشاطبلا :رظنا .يرجهلا كلاثلا نرقلا ءاملع نم :دمحم نب ةنادغ - 3
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 يصورخلا كلام نب تطلا ماع .الا رصع :لوزا لصفلا

 يف ةيضابإلاو نامع يف ةيضابإلا نيب .ةداتعملا تالصلاب قلعتي ام الإ اهنم

 .كاذنآ برغملاو نميلا

 نيب ةلدابتم تالسارم ىلإ ةراشإ كانه الثم يمسرلا ىوتسملا ىلعف
 لئاسملا ضعب لوح تومرضح لهأ مامإ ناميلس ني دمحأو تلصلا مامإلا
 انل ظفتحت نم ةينامعلا ريسلا نم كانه نأ دجن هتاذ ديعصلا ىلعو .ةيهقفلا

 ىلإ ءاهقفلا ضعب اهب ثعب يتلا :ةلاسرلا اهنم \تالسارملا كلت نم ضعبب

 يهو ،برغملا لهأ نم اهنأ يريبعجلا تاحرف حجري يتلاو تلصلا مامإلا

 ثتلصلا مامإلا لزع رثإ عزانتلاو قاقشلاو فالخلا عضوم اهتايط يف لمحت

 عوضوم ىلإ قرطتت امك ،فالتئالاو ةدحولا ىلإ ةوعدلا هيجوت كلذك اهيفو
 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ صخي ام كلذكو !اهب قلعتي امو اهطورشو ةمامإلا

 .ةلصلا تاذ تاعوضوملا نم اهريغو فوقولاو

 ناسل ىلع برغملا لهأ ىلإ بتك ليحرلا ني بوبحم نب دمحم نأ امك
 اهب ثعب دق ناك ىتلا تالؤاستلا ضعب ىلع اهيف دري كلام نب تلصلا مامإلا

 .لماعلا وأ .يضاقلا وأ {مامإلا وأ .ملاعلا نع اهيف نورسفتسي برغملا لهأ

 .سانلا نم ةيدهلا ىقلتي يذلا

 .كاذنآ نامع اهب عتمتت تناك يتلا ةيمهألا كلت جتنتسن نأ نكمي انهو

 .188ص .27ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 1

 .228 - 181ص .1ج ،تاباوجلاو ريسلا :يف ةلاسرلا صن عجار - 2

 .بيسلا ،يرماضلا ةبتكم) رئازجلاو نامع نيب يفاقثلا لصاوتلا رصان مساق نب دمحم .ماجح وي - 3
 .67ص .(م3

 .197 - 19كص .28ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 4
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 - يصورخلا كلام نب تلصلا مام إلا لرع هضق

 .يضابإلا بهذملا يقنتعمل ةقومرم ةيركفو ةيسايس ةناكم لتحت مهم زكرمك
 نوظحيو .ةيويندلاو ةينيدلا نوؤشلا يف ىوتفلل اعجرم اوناك اهءاملع نإو

 قرشملا يف ءاوس بهذملا لهأ نم ءاملعلا مهناوخإ لبق نم مارتحاو ريدقتب

 .برغملا وأ

 :ارثأ قمعأو احوضو رثكأ ةروصلا ودبتف يصخشلا ىوتسملا ىلع امأ
 ةيضابإلا ءاملعلا نيب ًاكرتشم ًامساق لظت تاءاقللاو تابتاكملاو تالسارملاف

 ةلاحلا اهيف نوروصيو {مهتاعمتجم عاضوأ اهيف نولوانتي .برغملاو قرشملا يف

 يف ىوتفلاو ةروشملا اهرثإ ىلع نولدابتيو مهنادلب يف ةدئاسلا ةيسايسلا
 .ثادحأ نم أرطي امو اياضقلا فلتخم

 دمحم يراوحلا يبأ ةريس :لاثملا ليبس ىلع تالسارملا كلت نيب نم

 يتلا تالؤاستلا ضعب ىلع اهيف ةري يتلاو تومرضح لهأ ىلإ 'يراوحلا نب
 لمتشت يهو .:نامع يف تعقو يتلا ثادحألا ضعبب قلعتي اميف اهوحرط

 ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا ةرتف لالخ تعقو يتلا ثادحألا نم ددعل قينوت ىلع

 ًاقيسنت كانه نأو .ينامعلا نأشلاب نيينعم اوناك تومرضح لهأ نأ ينعي امم

 ضعب لوح رواشتلا دودح يف ءاملعلا نيب اصوصخو .نيدلبلا نيب امئاق ناك ام
 ١ .ثادحألاو اياضقلا

 نب دمحم ملاعلا نيب مت يذلا ءاقللا كلذ ىلإ انه ةراشإلا نكمي امك

 نم يناثلا فصنلا ءاملع نم يرقلا نامثع نب يراوحلا نب دمحم ملاعلا خيشلا وه :يراوحلا وبأ - ا
 . 275-276كص .قباس عجرم .ىشاطبلا :رظنا .يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 .337-365ص .1ج .تاباوجلاو ريسلا :يف ةريسلا صن رظنا - 2



 يصورخلا كلام نب تلصلا ماع .إلا رصع :لوألا لحفلا

 سورمع ذخأ ثيح .ةمركملا ةكم يف 'يسوفنلا حتف ني سورمعو ابوبحم
 داع امدنعو .ةيهقفلا اياضقلا ضعب لوح .تاراسفتسالاو ةلئسألا ضعب ىقلي

 دمحم ملع نم !هباحصأو وه هنم دافتسا دق امم سانلا ملعي ذخأ هدالب ىلإ

 ."بوبحم نب

 اهريغو نامع نيب امئاق ناك يذلا يفاقثلا لصاوتلا كلذ لتم نأ كش الو

 اصوصخ تاقالعلا كلت قمع زئاكر نم ةزيكر لكشي ةيمالسإلا راطقألا نم

 بضتقم ركذي ىفتكا دق ثحابلا نأ ريغ .يفاقثلاو يركفلا ىوتسملا ىلع
 .ةساردلا عوضوم تلصلا مامإلا دهع ةرتف لالخ لصاوتلا كلذ نم جذامنل

 .اهلوح ىرخأ تاسارد كانهف عساولا اهلكشي ةيفاقثلا تاقالعلا امأ

 `كرطقس صلإ كلاص تب تلصلا مامإلا ةلمح

 باتك ىف الإ اهركذ دري مل ةلمحلا هذه ليصافت َنأ ىلإ انه ةراشإلا ردجت

 نع درو ام ةحص يف ضعبلا ككشي دق انه نمو .يملاسلل نايعألا ةفحت

 ةعومجم :يف هتمجرت رظنا ديزملل .صفح يبأب ىنكي ،يسوفنلا ينكاسملا حتف نب سورمع وه - 1

 .يمالسإلا برغملا مسق ،ثيدحلا رصعلا ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا نم ةيضابإلا مالعأ مجعم .نيفلؤم
 .322 - 321ص .(م1999 .توريب يمالسإلا برغلا راد)2ط .2ج

 ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ برغملا ةيضابأب مهتقالعو نامع يف ةيضابإلا" يلع نب تيخب .يرفنشلا - 2
 .185كص .(1993 .سنوت .ةنوتيزلا ةعماج ،-ةروشنم ريغ- هاروتكد ةلاسر) “يرجهلا

 .اهنم بونجلا ىلإ عقت يهو ندع يهاضت ندمو ىرق ةدع ىلع لمتشت ةريزجل مسا" :ىرطقس - 3
 توقاي .يومحلا :رظنا .“اهيلع رمي جنزلا دالب ىلإ دصاقلا نأو .دنهلا رب ىلإ اهنم برعلا رب ىلإ برقأ أ اهنأو

 :اضيأ رظنا ديزمللو .27ص .(م1979 .توريب ،ثارتلا ءايحإ راد) 3ج .نادلبلا مجعم فللا دبع نب

 .ضايرلا .ةماميلا راد) عوكألا يلع دمحم قيقحت ،برعلا ةريزج ةفص .دمحأ نب نسحلا .ينادمهلا
 .70 - 69ص .(م7
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةضق

 تلصلا مامإلاب اهيف دجنتست يتلا ءارهزلا ةديصق يف صخألابو ةلمحلا هذه

 يتاللا ءاسنلا ريرحتو ‘ىراصنلا ةضبق نم ىرطقس ةريزج ريرحتل كلام نب

 رسالا يف نعقو
 ينامعلا دوجولا نأ ىلإ ريشن .ةلمحلا هذه ليصافت نع ثيدحلا لبقو

 نم .تلصلا مامإلا ةرتف لبق ىتح هرخآ وأ لكشب ىرطقس يف ارضاح ناك
 - م749/ه132) دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا نأ" :رداصملا هتركذ ام كلذ

 يفو 5'“ةنس لوأ مهنم ذخأو سوؤر ىلع ىرطقس لهأ حلاص (م751/ه14

 بتك ضعب دروت (م822 - 807/ه207 - 192) هللا دبع نب ناسغ مامإلا دهع

 يف مكحلا اهيف حضوي "بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأل .ةيهقف ةلأسم هقفلا
 ."دهعلا اوضقن نيذلا ىرطقس لهأ ءاسن رمأ

 اميف كلذكو ،ىرطقس ىراصن ءاسن يبس زاوج ةلأسم .ثيويسبلا دروأ ضيأ

 .'نيملسملا نيبو مهنيب حلصلاب قلعتي

 ةصحلا بابسأ

 .ةلمحلا هذه عفاود نع يملاسلا هدروأ يذلا يوقلاو ديحولا ببسلا نإ

 .هعم نمو مامإلا يلاو لتق ىلع مهؤزجتو مهدهعل ىرطقس ىراصن ضقن وه
 .(م1984 .طقسم .ةفاقنلاو يضوقلا ثارتلا ةرازو) ¡2ج فنصملا هللا دبع نب دمحأ .يدنكلا - 1

 : .فنصملا :دمحأ .يدنكلا .هيلإ راشيسو .14كص
 .153ص 12ج .هسفن ردصملا 2

 ءاملع نم .يويسبلا نسحلا نب دمحم نب لع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ هيقفلا ملاعلا وه - 3
 ' .300ص ،قباس عجرم يناب :يف هتمجرت رظنا .يرجهلا عبارلا نرقلا

 .طقسم ةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) 4ج "يويسبلا نسحلا يبأ عماج ءدمحم نب يلع .يويسبلا -4
 .147-148ص .(م194
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا رصع :لوألا لحفلا

 .نيملسملا تامرح ىلع ءادتعاو بهنو بلسو ةنايخ نم هيلع اومدقأ امو

 .رصعلا كلذ ميقي يوق ب ببس وهو .'ةريزجلا هذه ىلع ارهق ةدايسلا مهعازتناو
 ."ءارهزلا ىعدت ةأرما نم ةثاغتسالا تءاج دقو

 الو ۔ءارهزلا ةيوه ىلإ رشي مل ةفحتلا يف يملاسلا نأ ،ركذلاب ريدجلا نمو

 اهتاذ ةديصقلا يف درو ام لالخ نم الإ .مساقلا وهو ةريزجلا يلاو مسا ىلإ

 :اهيف ءاج ثيح

 بسجن ةيتف ىنف امس 3 اور ٥ اغ ٢

 ةبرخ ۔بسسبس يف مهعم اسم ىوقع

 يتل ا ةديصقلا دروأو يرطقس لصأ نم يه ء ارهزلا نأب :ركذ هنأ ريغ

 : اهعلطم يتلاو مامإلا ىلإ اهب تثعب

 هلئاضف وجرت يذل ١ مامإلل لق"

 يمجنلا ةداسلا رباو ماركلا ربا

 مامت ىبأ ةديصق ل اونم ىلع تجسن .ةديصقلا هذه نأ .ظحالملا نمو

 .167ص .1ج.ةفحتلا : : هللا دبع .يملاسلا - 1

 ىرسيلا }هللا دبع نب دمحأ .يثراحلا :رظن .ةيمضهجلا نافلخ نب دمح تنب ةمطافل بقل :ءارهزلا - 2

 :دمحأ ،ىثراحلا .هيلإ راشيسو اكرص (م1992 "بيسلا ،يرماضلا ةبتكم) ىرطقس ةريزج ذاقنإ يف
 ديسلا ةبتكم) .(قرشملا مسق) تايضايإلا ءاسنلا مالعأ مجعم كرابم نب ناطلس .ينابيشلا .ىرسيلا
 .17ص .(م2001 .بيسلا دمحأ نب دمحم

 .167ص .1ج.ةفحتلا : :هللا دبع .يملاسلا : :رظنأ ةديصقلا لوح - 3

 .167ص .1ج .ةفحتلا :هلل دبع .يملاسلا - 4
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 ىصورخلا كلام نب تلصلا مام ازا لزع هصق

 يف ،(م841 - م833/ه227 - 218) مصتعملا يسابعلا ةفيلخلا اهيف حدم يتنا

 :اهعلطم ىتلاو .'ةيرومع حتف

 بسكلا سم :ابنأ قدصأ : .
 ."“بمهألاو تجلا ريب دحلا هدح ىف

 نيب هبشلا هجو نأ الإ .نيتثداحلا نيب يناكمل ١ ينامزلا فالتخالا مغرو

 ةباجتسا ءاج ةيرومع حتف نيبو ىرطقس ةريزج ريرحت ىلع تم دلا مادقإ

 ةلفغ نيح ىلع تردهأ ل .ةماركلا عاجرتسا ىلإ وعدت .ةأرما ةخرصل

 نيفرطلا الك نم عاجشو اعيرس رلا ناكف

 تباثلا نمف .اهدلاول وأ .ءارهزلا ىلإ ةديصقلا بسن ةحص نم نكي امهمو

 موجهل نيملسملا نم اهلهأو ةريزجلا ءاسن ضرعت -نايعألا ةفحت يف درو امك

 قلعتملا وهو فالتخا راثم لظ يذلاو انه لاؤسلا ىقبيو .ىراصنلا لبق نم

 نأ مأ .ةشبحلا ىراصن لبق نم يجراخ وزغ وه له .موجهلا اذه ةيهامب

 ىراصنلا لبق نم يلخاد درمت قاطن يف لخدي ىرطقس هل تضرعت ام
 نم نيملسملا نيبو مهنيب ناك ام اوضقنف ،ليلق ريغ مهددعو اهب نيدوجوملا
 تثدح يتلا ةينمزلا ةرتفلا نع رخآ لاؤس لؤاستلا اذه عم نمازتي امك ؟دهع

 نم ةريزجلا هل تضرعت ام مامإلا اهب فرع يتلا ةيفيكلاو ؟ةثداحلا هذه اهيف

 نم ةيرومع حتفو .158ص .4ج ،نادلبلا مجعم .يومحلا :رظنا) .مورلا دالب نم :ةيرومع - ا
 نب يلع .ريثألا نبا :رظنا) .م838 /ه223ةنس كلذ ناك دقو مصتعملا رصع اهب زاتما يتلا ثادحألا
 .هيلإ راشيسو .250 - 247ص .(م1986 ،توريب .يبرعلا باتكلا راد) 5ج .خيراتلا يف لماكلا .دمحم

 .لماكلا :ريثألا نبا
 يف يئاطلا مامت يبأ ةديصقل يلامجلا قوذتلا يف يلع دمحم !هدمح وبأ :رظنا ةديصقلا لوح - 2

 .13ص .(م1984 .نامع .بستحملا ةبتكم .توريب .ليجلا راد) .ةيرومع حتف
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 ىصورخلا كلاص نب تلصلا مام .إلا رصع :لوألا لصفلا

 فوس ام اذهو .رصعلا كلذ يف لاصتالا لئاسو ةلق ءوض يف .للج ثدح

 لوح رظنلا تاهجوو ءارالا فلتخم ضارعتسا لالخ نم هحيضوت لواحن

 .ةتداحلا هذه

 .ةريزجلا هل تضرعت يذلا موجهلا ةيهامب ىنعملاو لوألا لؤاستلل ةبسنلاب

 نم بهنو بلسو يبسو لتق نم اهيف نوملسملا هل ضرعت ام .ىرخأ ةرابعب وأ
 هذهب قلعتي اميف -ديحولا ردصملا وهو- ةفحتلا يف يملاسلا نإف ىراصنلا لبق

 همايأ يفو" :لوقلاب ىفتكا لب .ةشبحلا ىراصن ىلإ ةحارص رشي مل ةلمحلا
 .نيملسملا نيبو مهنيب ام اوضقنو "ىراصنلا تناخ - تلصلا مامإلا ينعي -

 نإف ،قافتالا دعب الإ نوكي ال ضقنلا نأ امبو ."“...ىرطقس ىلع اومجهف

 ىلإ راشأ يذلا امأ ،هيلإ ليمن ام وهو .درمتلا ىلإ نوكي ام برقأ ثدح ام
 نأ ركذو شماهلا يف كلذ حضوأ دقو باتكلا برم وهف ةشبحلا ىراصن

 .كلذل هنم لافغإ وه ةثداحلا هذه يف ةشبحلا ىراصنل يملاسلا ركذ مدع

 ىراصنلا لبق نم ايداعم اكرحت هنوك ودعي ال ثدح ام نأ يلديبع ىريو
 لثم تلصلا مامإلا دهع نم هسبتقا امي كلذ ىلع للدم ىرطقس يف نييلحملا

 مل نيذلا دهعلا لهأ"و “...ىراصنلا نم ثكنلا لهأل ..."و “ةثكانلا ةيرقلا

 .“بهدهع اوضقني

 .166ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - 1
 .166 ص شماه .هسفن ردصملا - 2
 ىوزن ةلجم .“ةيرهملا ةينامعلا تاقالعلاو ىرطقس ةريزج ىلع تلصلا مامإلا ةلمح" .ىلديبع - 3

 راشيسو .97ص .(م1998 .طقسم !نالعإلاو رشنلاو ءابنألاو ةفاحصلل نامع ةسسؤم) م1998رياني .13ع
 .“تلصلا مامإلا ةلمح" :يلديبع .هيلإ
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام ,ازا لزع ةضق
2 

 ىراصنلا ضقن ىلإ هتراشإ يف يملاسلا هب ءاج ام رتف دقف يدهم مشاه امأ

 اهوضقن .نيملسملاو ةريزجلا لهأ نم ىراصنلا نيب ةدهاعم كانه نأ .دهعلا

 دق ؤطاوتلا وأ نواعتلا نم اعون نأ كلذ ىنعمو ."ةينارصنلا ةشبحلا ةدعاسمب

 هدكؤي ام يأرلا اذه دجي مل نإو "ىرطقس ىراصنو ةشبحلا ىراصن نيب لصح

 يف نأ ريغ ءام دح ىلإ الوبقم رخآلا وه ىقبي ثحابلا رظن ةهجو نم هنأ الإ
 وأ "يجراخ موجه هنأ امإ .اينمض ينعي “ىرطقس ىلع اومجهف ..." :ةلوقم

 .ناكسلا ةيبلاغ اهيف نولكشي ىرقو ندم ةريزجلا هذه يف ىراصنلل ناك هنأ

 امأ .نيملسملا نم ةيبلغألا تاذ ةرواجملا ىرخألا ىرقلا ىلع اومجه مهنأو

 ،ىرطقس ىراصنو ةشبحلا ىراصن نيب نواعتلا نم اعون كانه نأب انملس اذإ

 ةيسايسلا ةطلسلا نم رشابملا معدلا ةفص بستكي ال هنإ انرظن ةهجو نمف

 بعصي ناك كراعمو .ةسارش رثكأ ةهجاوم تثدحل الإو كاذنآ ةشبحلا يف

 عيرس رصن نم تلصلا مامإلا ةلمح هتققح امب ةنراقم .اهجئاتنب نهكتلا اهعم

 يتلا ماهملا ةيدأت دعب ةدوعلا هشيج نم بلط مامإلا نأ ىتح ؤودبي ام ىلع

 ةلدألا بايغ ىف تاجاتنتسا درجم ءارآلا هذه لظت لاح لك ىلعو .اهب فلك

 . .ةفشاكلا ةيعطقلا

 ةلمح وأ ىرطقس ةثداحل ةينمزلا ةرتفلا لوح ،ىناثلا لؤاستلاب قلعتي اميفو

 كانه ناك نإو .نتعم خيرات ديدحت ىف نوثحابلا فلتخا دقف \تلصلا مامإلا

 .(م2003 }ندنل .ةمكحلا راد) .2ط .يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا ،بلاط يدهم .مشاه - !

 .25ص

 ناك نإو “ىراصن مهو لتاقم فالآ ةرشع اهب نأ" نم ينادمهلا هركذ ام ىلإ انه ةراشإلا نكمي 2
 .(٥7ص .قباس ردصم .ينادمهلا :رظنا) .كلذ ناك ةينمز ةرتف يأ يف ددحي مل
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 يصورخلا كلام نب تلصلا ماع .الا رصع :لوأزا لصفلا

 نيب يأ ،كلام نب تلصلا مامإلا دهع نم نيريخألا نيدقيلا ىلع عامجإ هبش
 ام ةقدب .مزجلا هعم بعصي يذلا رمألا م885 - 867 /ه272 - 253 يلاوح

 اذهل ةبسنلابو 5'م867/ه253 ماع يف تناك اهنإ لاق نم مهنمف .هيلإ اوبهذ

 كلذ }ىوتسملا اذهب ةلمح زيهجتل ةأيهم نكت مل فورظلا نأ دجن خيراتلا

 ىلإ إم865 /ه2ك1 ةنس يف نامع تضرعت {ةقحتلا يف يملاسلا ركذ امك هنأ

 تبرخو ،نيريغكلا ةايحب تدوأ .ةريزغلا راطمألا يف تلثمت .ةيعيبط ةثراك

 ."ةرجهلا ىلإ قطانملا ناكس رطضا يذلا رمألا .عرازملاو لزانملا نم ريثكلا

 .ريثكلا ءىشلا ةلودلا ةنازخ تفلك دق ةثراكلا كلت نأ .كشالو

 نأب ميلستلا نم نوقلطني مهف !م873/ه260 لبق تناك اهنأب نولئاقلا امأ

 .ليحرلا نب بوبحم نب دمحم وه هداوقو هدونج ىلإ مامإلا دهع بتاك
 زيهجت نأ امك ةنسلا كلت يف يفوت دق بوبحم نب دمحم نأب ملعن امكو

 لفكي دق يذلا رمألا .ايركسعو ايدام ةلودلا راهدزاو ةوق عم ىشامتي .ةلمحلا

 .“حاجنلا اهل

 اهدروأ امك- .ةيخيراتلا ثادحألا لسلست ةقدب انملس اننأ لاح يفو

 نب نازع ملاعلا ةافو دعب يتأي ةثداحلا هذه ركذ نإف -ةفحتلا يف يملاسلا

 .2ص .ىرسيلا : دمحأ .يثراحلا 1

 .164ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - 2

 قباس عجرم .يشاطبلا :رظنا . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم : ليحرلا نب بوبحم نب دمحم - 3

 .252 - 250ص

 .257 - 25.6ص ،“تلصلا مامإلا ةلمح" : يلديبع - 4
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 ىحصو رذلا كلام زب تلحل! متام !:: لرع ديصق

 .:م881/ه268 ماع دعب يأ .رقصلا

 ىلإ ةريزجلا يف ثدح ام ءابنأ اهب تلصو يتلا ةقيرطلاب قنعتي اميفو

 توط ءارهزلا نأ نم ليق امو .ديدحتلا هجو ىلع ةفورعم ريغف تلصلا مإ
 هفذاقتتل رحبلا يف هب تقلأو بصقلا نم بوبنأ يف ةديصقلا وأ تايبألا

 ىلإ هلمحيف نيدايصلا دحأ هطقتلي مث نمو .راحص ىلإ لصي ىتح جاومألا
 ةفقو ىلإ جاتحي كلذ نإف .ةلمحلا هذه زيهجتب ردابي هرثإ ىلعو .مامإلا
 .صيحمت

 ىلإ اهنم ةروطسألا ىلإ برقأ يه ةياورلا كلت نإ ثحابلا رظن ةهجو نمو
 ةمئألاو ءاملعلا نم .نيحلاصلا ءايلوألا تاماركب انملس نإو ىتح .عقاولا

 قطانملا ىف يرجي ام ةعباتم لكوأ دق مامإلا نأب .داقتعالا ىلإ ةاعدم اهنأ امك
 ثداوحلا هذه لقمل نوكرلا ىلإ ةرشابم ةقالع اهب هل يتلا وأ .هل ةعباتلا

 كلذ نم !لقعلاو قطنملا ىلإ برقأ ىرخأ لئاسو كانه نأ مث .ةضراعلا
 .رابخألا لقن لماوع نم امهم الماع تناك يتلاو .ةرمتسملا ةراجتلا ةكرح
 امو لحاوسلا كلت ىلع تقولا كلذ يف ةينامعلا ةيرحبلا ةكرح ىسنن ال امك

 .يدنهلا طيحملا يف يرحبلا ملسلا نيمأت يف يداير رود نم هب موقت تناك
 هيفو جاومألا هلمحت بصقلا نم بوبنأ لوصو رظتنيل مامإلا نكي مل هيلعو
 .هل ةعباتلا قطانملا ةدايس سمت ةريطخ رابخأ

 .196 - 1ا9كص .قباس عجرم .يشاطبلا :رظنا .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم : رقصلا نب نازع - !
 ٠ 166رص .1ج .قباسلا ردصملا .ملاسلا ۔-2

 ةعبطملا)ناشلا دمس خيرات ىف نامزلا ةرهوج .نيفلؤم ةعومجم .4رص .ىرسيلا : دمحأ .يتراحلا - 3
 .31ص (م2 .طتسم .ةيمحذلا
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 عحورخنا كلام نب تلصلا مام .ازا رصع :لوألا لصتلا

 ةلمحلا زيحجت

 عم مءالتي لكشي .ةيرحب ةيركسع ةلمح زيهجتب تلصلا مامإلا عرش
 كشالو ،ةّذغلا دادعإ ثيح نم رصنلا بابسأب اذخآ .ثدحلا تايضتقم

 ةلمج نإ" :هلوقلاب يملاسلا اهنع ثدحت يذلا لكشلاب ةلمح زيهجت نأ

 ددع وهو .'“بكرمو بكرم ةئام ةوزغلا هذه يف تعمتجا ىتلا بكارملا

 هيلع قلع امكو ددعلا اذه نأ ريغ رصعلا كلذ تايطعم قفو ليلقلاب سيل
 رفيج ني انهملا مامإلا نأ نم رداصملا هركذت يذلا مقرلا عم مغانتي يلديبع

 .:ةريبك ةيربو .ةيرحب ةوق ءانب نم نكمت دق .(م851 - 840/ه237 - 226)

 برحل ةأيهم بكرم ةئامثالث" يلاوح نم فلأتت تناك ةيرحبلا ةوقلا هذه نأو

 .نامع نع عافدلل ودعلا

 ةروطخ ىلإ هابتنالا بذج دارأ ،ريبكلا دشحلا اذهب تلصلا مامإلا لعلو
 لماعتلا ىلع ةينامعلا ةيسايسلا ةطلسلا رارصإو مزع راهظإو .ةيحان نم رمألا
 امبر ةلواحم يأ مامأ قيرطلا عطق كلذكو ؤفقاوملا كلت لثم عم مزحب

 نم.يركسعلا ددملاو معدلا بلطب نوركفي مهلعجت دق نودتعملا اهنم ديفتسي

 .ةينارصنلا ةشبحلا ةكلمم مهتراج

 ةرادإ يف ةيفاكلا ةربخلا امهل نأ ودبي نيتيصخشل ةدايقلا ةمهم مامإلا لكوأ
 ۔لالمش نب ديعسو .ةريشع نب دمحم :امهو .ةيرحبلا ةيركسعلا تالمحلا

 .168ص .]ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - 1
 .97ص .“تلصلا مامإلا ةلمح" :ىلديبع - 2
 .168ص 1ج .ةفحتلا :هتلا دبع .يملاسلا - 3
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 يصورخلا كلام نب تطلا مامالا لزع ةصضق
-_- 

 .رخآلا نود رارقب امهدحأ درفني ال ثيحب .ةهباشتم تايحالص امهل طعأو
 اذإ ةمهملاب نوموقي .نيرخآ داوق ددح امك ثدح امهدحأب ثدح اذإ الإ

 نب مزاح :يدايقلا لسلستلا ثيح نم بيترتلا ىلع مهو .هوركم امهل ثدح

 ."ميمت نب رمعو 6ديزي نب باهولا دبعو .مامه

 درو نيذلا {ةداقلا ءالؤهل انرداصم يف ةمجرت يأ دجن ال اننأ هل فسؤي اممو

 .مه دالبلا يأ نم الو .ةيرحبلا مهتاربخ وأ ةيدايقلا مهتالهؤمل الو .مهركذ
 هنأو }هللا دبع نب ةريشع ىمست ةيصخش نع ثدحت دق .يبتوعلا ناك نإو

 اًضَرَع هركذ درو دقو .هللا دبع نب ناسغ مامإلا دهع ىف لئامس ىلع يلاو ناك

 مامإلا نع اهظفح دق رقصلا نب نازع ناك فذقلا دحب قلعتت ةيهقف ةلأسم ىف

 امو .ةلمحلا داوق دحأ ةريشع نب دمحمب ةقالع مسالا اذهل لهف ,"تلصلا

 وأ ،هيلع ةباجإلا نم نكمتن مل ام اذه ؟نيتيصخشلا نيب طبارلا ةيناكمإ ىدم

 .هيلع فراعتم وه امك دراو رمأ ءامسألا يف هباشتلاو .ةبارق ةطبار جاتنتسا ىتح

 يتلا ةدعاقلاب قلعتملا وهو .ةظحالملاب اريدج رخآ ارمأ كانه نإ مث

 هيلإ قرطتي ملو .رداصملا هركذت مل رمأ وهو .ةلمحلا هذه اهنم تقلطنا

 انك نإو ،ةلمحلا هذه لوح هوبتك ام ىلإ عوجرلا انل ىنست نيذلا .نوثحابلا

 .ةيراجت ةيمهأ نم ةرتفلا كلت ىف هلثمت تناك امل ارظن .راحص ةنيدم اهنأب نظن

 ةيسايسلا ةطلسلا مامتها نم رفوألا بيصنلا اهل ناك ةنيدمو }هتيص عاذ أفرمو

 .كاذنآ

 .168ص اج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - ا
 .118-119ص .4ج .ءايضلا :يبتوعلا - 2
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 يصورخلا كلام نب تطلا ماع .الا رحع :لوألا لحفلا

 مسوم عم .ةلمحلا هذه جورخ نمازتي نأ حجرملا نم ىرخأ ةيحان نمو

 .ربمسيدو ربوتكأ نيب أدبت يتلا .ةيقرشلا ةيلامشلا ةيمسوملا حايرلا بوبه
 حايرلا بوبه ءدب عم نوكيف .ةدوعلا طخ امأ سرام رهش ىتح رمتستو

 هاجتا يف ويام لئاوأ وأ .ليربإ رخاوأ يف .ةيبرغلا ةيبونجلا ةيمسوملا
 تاهلق ىلإ كحلا سأر لوحو نامع لحاس دادتما ىلع .ىقرشلا لاملا

 . 'راحص وأ طقسم وأ .

 ةلصحلا جناتن

 وحنلا ىلع بساكمو جئاتن نم ةلمحلا هذه هنع تضخمت ام صختلن

 :ىلاتلا

 .ةريزجلا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا - 1

 .ةرسألا ىف نعقو ىتاللا تاملسملا ءاسنلا صيلخت - 2

 نم ةحالملاو ةراجتلا هلثمت امل ًارظن ؛ةيرحبلا قرطلا ةمالس نيمأت - 3

 نامع ةوقل اساكعنا ةلمحلا تناكف .ةلودلل ةيجيتارتساو ةيويح ةحلصم

 ةوقلا هب عتمتت ام ىلع ديكأتلا لالخ نم ةيلخادلا ةهبجلا ةيوقت - 4

 تقو يف .اهيلع نيجراخلا عم لماعتلا يف .ةردق نم مامإلل ةعباتلا ةيركسعلا

 ةرازو) "يرحبلا اهخيراتو نامع .ةفاقثلاو مالعإلا ةرازو :رظنا) .راحبإلل ةيسيئرلا مساوملا لوح - 1
 . اهدعب امو 90ص .(م19 .طقسم .ةفاقثلاو مالعإلا

 .100ص .“تلصلا مامإلا ةلمح" : يلديبع 2

 .101ص .تلصلا مامإلا ةلمح :ىلديبع - 3
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 يصورخلا كلام نب تلحلا ماملا لزع صق

 امب ةلمحلا هذه تلجأ امبرو .قنألا يف حولي ةيلهألا برحلا حبش هيف ناك
 ةردتم ىلع اهديكأت لالخ نم .ةيسايسلا عاضوألا روهدت جنات نم هتققح

 نم اقحال هموصخ هيعدي فوس ام سكع ىلع .هتايلوؤسم لمحت ىلع مامإلا

 .ةمامإلا نوؤش رييست نع زجعو .ربكلا هباصأ دنأ

 كرطقس ةلصح ايف هدونج اهلإ كلام نب تلصلا مامإلا دهع مييقت

 نم اهيلع بترت امو ىرطقس ىلع تلصلا مامإلا ةلمح نأ لوقلا نكمي
 هداوق ىلإ تلصلا مامإلا دهع اهب يظح يتلا ةيمهالا كلتب ظحت مل .جئاتن

 .اهوهجاوي نأ نكمي يتلا فورظلاو هتاعقوتو هتيؤر هيف حضوأ يذلاو .هدونجو
 .هب اولحتي نأ يغبني يذلا كولسلاو ،تالامتحالا فلتخم عم لماعتلا ةيفيكو

 امو دهعلا اذه ىلع رابلا يلع دمحم قلع امك لوقلا ةغلابملا نم سيلو

 نوؤشلا يف بتك ام ىقرأ نم ربتعي يذلا هباتكو" : لوقي ذإ هيلع ىوتحا
 يهو .مهتلماعم ةيفيكو ءءادعألا ةبراحم يف ةصاخبو .ةيمالسإلا ةيلودلا

 يف ...ةدحتملا ممألا قيثاوم ءاهنم ريسي ءزج ىلإ لصت مل .ةيلاع ةميق لمت
 .'“نيرشعلا نرقلا

 نكمي لب .ًاضحم ايركسع ادهع نكي مل دهعلا اذه نأ" يربعلا ىريو

 ماكحألا ةقيقد ةيهقف ةريخذ هنأو .ايركف ًاعبنمو ةيخيرات ةقيثو ًأضيأ هرابتعا
 يف .مالسإلا ميلاعت ىلع ىوتحاو .مالسإلا أدبم نم قلطنا هنأو .. قافآلا ةعساو

 .(م1998سطسغأ :تيوكلا) 1311ع .عمتجملا ."ىرطقس يف تلصلا موي" .يلع دمحم .رابلا - !
 سطسغأ 12 ىف ةخرؤملاو برحلا ىرسأ ةلماعم نأشب فينج ةيقافتا ىلإ عوجرلا نكمي راطإلا اذه ينو
 .. : ىنورتكلإلا عقوملا لالخ نم 9
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 ىصورخلا حلاص ىب تلصلا مام إلا رصع :لوألا لصتلا

 فيلكت باطخك .هداوق ىلإ هبتكي مل تلصلا مامإلا نأو ..هانعم يفو هانبم

 ًاهجوم ناك دهعلا نأو ..نيملسملا شيجل ماع تاطخ وه ام ردقب .ةدايقلاب

 .دوهعلا ةيبلاغ سكعب اذهو .هايانث يف نينمضتم ةداقلا ناك امنيب .دنجلل

 مظعم ،نأ ريغ اذه ..ةداقلل باطخلا نوكي امنإو دنجلل اهيف تفتلي ال يتلا

 هيجوت هيف ام ردقب .ةدشلا مادختسا هيف ام ىلإ ةهجوم نكت مل .دهعلا ماكحأ
 هماكحأ لج نإو ..هللا ىوقتب مازتلالاو سقنلا طبض ةاعارم ىلإ .ةوعدو

 نيثكانلا كئلوأ نيب ناك يذلا .دهعلا مارتحا بوجو ىلع زكرت .اهرثكأو
 ."“تيملسملا نيبو

 .ةفلتخملا تاعيرشتلا نم ريثكلا جاتنتسا دهعلا اذه لالخ نم نكميو

 امو .حاجن نم ةلمحلا هتققح اميف حضاولا رثألا اهل ناك يتلا ليصافتلا قدأو

 ديعصلا ىلع ىتحو لب .يسايسلاو يركسعلا ديعصلا ىلع جئاتن نم هتزرفأ
 متو !القتسم ارصنع هل ثحابلا صصخ قلطنملا اذه نمو .يداصتتالا

 اميف لخادتت دق ةيسيئر بناوج ةعبرأ ىلإ -هيف ءاج ام ىلإ رظنلاي- هميسقت
 :اهمهأ نمو .انايحأ اهنيب

 ةيعيرشتلا بناوجلا ( أ

 هقفو ،تادابعلا هقفب قلعتم وه امو .ديحوتلاب قلعتم وه ام اهنم
 ءالعإو .نيتداهشلاب قطنلاو اهديحوتو هللا ركذب أدبي باطخلاف ؛تالماعملا
 نأ دهشأ ينإ .ميحرلا نمحرلا هللا مسب" هيف ءاج ثيح .ىلاعتو هناحبس هنأش

 قراشم تاليجست) .ةلجسم ةرضاحم “كلام نب تلصلا مامإلا دهع" .هللا دبع ني رهاز .يربعلا - 1
 .ةلجسم ةرضاحم :يربعلا .هيلإ راشيسو .(1998 .يور .راونألا
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام ,ازا لزع ةضق

 .دحألا دحاولا 6هدنع ءيش لك ديلاقمو .هل كيرش ال .هدحو هللا الإ هلإ ال

 دارأ كلذب وهو ."“....دع هكلمل الو ادح هتمظعل سيل يذلا كحلا يلعلا

 تايآلا نم ريثكلاب هداهشتسا ليلدب .ةيعرش ةينيد ةغبص اذه هدهع ءاطعإ

 ىلع- كلذ نم .تاداشرإلاو حئاصنلا بلغأ يف ةيوبنلا ثيداحألاو .ةينآرقلا

 ثبويغلا يف هللا ىوقتب اومزتلاف هللا ىوقتب مازتلالا ۔رصحلا ال لاثملا ليبس

 ."“...ىضم ام ءيس نم هللا ىلإ اوبوتف" ةبوتلاو "...بويعلا اهب اووادو

 بانتجاك ؛فينحلا يمالسإلا نيدلا اهيلع صن يتلا قالخألاب مازتلالا -

 .مارحلا نع جورفلا ظفحو ،رصبلا ضغو "تاوهشلا نع دعبلاو تاهبشلا

 بانتجاو "قح هجو ريغب مهضارعأو !مهلاومأو سانلا ءامدل ضؤعتلا مدعو

 ىلإ مالسإلا اعد يتلا ةيمالسإلا قالخألا نم اهريغو ..مارحلا لكأو روزلا لوق
 .برحلاو ملسلا تاقوأ يف اهيف طيرفتلا مدعو ءاهب كسمتلا

 اهدوجسو اهعوكرو اهتءارقو اهمايقب ةالصلا اوميقأو ” ةالصلا ةماقإب مهبلاطي -
 نيبي سرخآ عضوم يفو ،“...اهيف عوشخلاو اهحيبستو إاهريبكتو اهتايحتو
 .مهركسعم يف ةالصلا نومتي ثيحب اعمجو ًارصقو ارضح ةالصلا ءادأ مهل

 .مك 12 يلاوح دعب يأ .““نيخسرف" نم رثكأ ىلإ اوجرخ اذإ اهنورصقيو

 .168ص .1ج .ةفحتلا :هلل دبع 6يملاسلا - 1

 .170ص .1ج .ةفحتلا : :هللا دبع ءسلالا - 2

 .هسفن ردصملا - 3

 تافاسملا سايق يف اهب نولماعتي نوملسملاو برعلا ناك يتلا لوطلا تادحو ىدحإ :خسرفلا - 4
 تادحو ةعوسوم }نيدلا حالص ؛ماوخو دومحم .يروخاف :رظنا) .مك 6,9193 يواسيو ميدقلا ذنم ةليوطلا
 .146 - 144ص .(م2002 توريب "نانبل ةبتكم) ةيمالسإلاو ةيبرعلا سايقلا

58 

  

  



 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا رصع :لوألا لصفلا

 .رصقلا عضومو مامتلا عضوم يف برحلا ةالص ءادأ ةيفيك مهل نيب امك

 ةيمهأ ىلع دكؤي انه وهو .براهلا ةالصو ؤفويسلاي نيبراضملا ةالص كلذكو
 كلحأ يف ىتح .هكرت زوجي ال .مالسإلا ناكرأ نم مهم نكر ىلع .ظافحلا

 .اهبعصأو فورظلا

 .لطابلا عنمو قحلا ءاطعإو .ركنملا نع يهنلاو "فورعملاب رمألا -

 .ديعبلاو مهنم بيرقلا سانلا نيب لدعلاو .مولظملا فاصنإو

 .اهل نيقحتسملا ىلع تاقدصلا ميسقت -

 .ءادعألا ةدهاجم -

 .ةمّذلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ -

 .ةفلتخملا هماكحأو ىبلا -

 .اهيف فرصتلاو ،اهميسقت ةيفيكو مئانغلا -

 .مهتلماعم نسحو ىرسألا -

 .وهللا عاونأ لكو .انزلاو كرمخلا برشك .لئاذرلا باكترا نع يهنلا -
 .مرحملا بعللاو

 .برحلا لهأو دهعلا لهأ نم ىراصنلا ءاسن نم جاوزلا ماكحأ -

 ىلإ هابتنالا نم دب ال ؛مامإلا اهيلإ قرطت يتلا جاوزلا ماكحأ يف رظنلايو

 .ليجنإلا نوؤرقي نيذلا الإ }دهعلا لهأ نم جاوزلاب حامسلا مدع ىلإ هتراشإ
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام ازا لرع ةضف

 اذه يف نوكي امبرو .ديدحت نود باتكلا لهأ نم جاوزلا حابأ مالسإلا نأ عم

 ىلإ هتعد اهملعن ال ةنيعم فورظ امبرو .مامإلا بناج نم ددشتلا نم ءيش

 .اهب نوزمي اوناك يتلا برحلا فورظ لظ يف اصوصخ مكحلا اذه رادصإ
 ةيعامتجالاو ةيناسنإلا بناوجلا (ب

 ايانث يف ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ةعيبطلا تاذ بناوجلا نم رينكلا ىلجتت

 سسأ تإ ثيح !اهدعبو ةكرعملا ءانثأ وأ برحلا ضوخ لبق ءاوس .دهعلا

 دقو }لولحلا رخآ بورحلا ىقبتو .ملسلا ىلع موقت .ةيمالسإلا تاقالعلا
 اونتف سانأ ةرصن وأ .ةيمالسإلا ةوعدلا نيمأت وأ .ءادتعالا عفدل امإ تعرش

 صرح يتلاو \بناوجلا هذه نم ليلق ددع ىلإ ةراشإلا نكمي انهو .مهنيد يف
 كلتل اديكأتو اهتيمهأل هنم كاردإ ؛هدهع يف اهنيمضت ىلع تلصلا مامإلا

 صوصتي ةمئألا مازتلا سكعت يتلاو ؤبرحلا بادآ يف ةيماسلا ميلاعتل
 كانه تأ امك .'ىرسألا ةلماعمب قلعتي اميف اصوصخو .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ىتلا ةيناسنإلا تائفلا ضعبل يعامتجالا لفاكتلا نم روصل ىرخأ بناوج

 يتاوللا ءاسنلا جيوزت ىلإ هتراشإ كلذ نمو ءاهديب ذخأي نم ىلإ ةجاحب يه
 ددحو .ةءافكلا طورش هيف رفوتت نأ ىلع ؛هب نيضري نمب ءايلوأ نهل سيل

 عقاو نم مامإلا نأ انه ودبيو .مهارد ةعبرأ نع لقي ال ثيحب .نهقادص
 .ءادتعا نم هل نضرعت امل ًارظن ؛ءاسنلا نم ةئفلا هذه رمأب متها دق هتيلوؤسم
 نهتلاعإ و نهرتس ناك يلاتلايو .يلولاو لئاعلا نادقف نم برحلا هتببس دق امو
 .تالاحلا كلت لغم يف لثمأ ًالح جاوزلا قيرط نع

 .26ص .قباس عجرم .مناه 1
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا رصع :لوألا لحتلا

 يبسلا يف نعقو ىتاللا تاملسملا ءاسنلا ةئف ىلإ دهعلا قرطت امك

 نهدالوأ ىقبي نأب بلط دقف .مهنم دحأ نم ندلو دقو ،ءادتعالل نضرعتو

 يف اولخد ولو ىتح مهئابآب قحل اونوكي الو تاملسملا مهتاهمأ نضح يف
 امك ناهت نأ نم ةملسملا ةأرملل زازعإ :يربعلا قلع امك كلذ يفو .دهعلا

 .ءيربلا دولوملا اذه ةيصخشل ًانامض همأ نضح يف دولوملا ءاقبإ يف نأ

 كلنلوأب ةمحر اضيأو .ةميوقلا ةأشنلا أشنيو ںنيملسملا ىمج يف نوكي ىتح

 رمأب مامإلا متها كلذك .'نهيديأ نم نهدابكأ تاذلف عزني ال ىتح ةوسنلا

 اوموقيل ؛مهنع ءالكولا ةماقإب رمأف .مهل ءايصوأ ال نيذلا بايغألاو .ماتيألا ةئف

 .مهلاومأ ةرادإو .ةيشيعملا مهنوؤشبو ،مهب ءانتعالا ىلع

 مهب ينعأو ،رخآلا فرطلاب ةقالعلا تاذ ،ىرخألا ةيناسنإلا بناوجلا امأ

 نم عم لماعتلا ةيفيك يف دهعلا يف ءاج ام ىلإ .ةراشإلا نكميف ىادعألا

 لبقي نأب ،تاملسملا ءاسنلاب اوتأي نأ دعب "ىراصنلا نم ًابئات ًاملستسم ءاج
 ىبس وأ ةمرح كاهتنا وأ ،ءامد كفسب .مهل ضرعتلا متي الو ،كلذ مهنم

 .نينمآ اونوكي نأو .لام ةمينغ وأ .ةيرذ
 .اريغص ايبص اولتقت الف” :لوقلاب مهاصوأ ودعلا عم كابتشالا ةلاح يفو

 هومتلتق نمو لاتقلا ىلع اوناعأ ةأرما وأ اخيش الإ .ةأرما الو .اريبك خيش الو
 نع ىهن .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف هب اولثمت الف .ةبراحملا دنع
 نم ةباحصلل ةنسحلا ةودقلاو .ةوبنلا ةسردم ركف زربي انهو 5“...ةلثملا

 .ةلجسم ةرضاحم :يربعلا - ]
 .180 - 179ص .1ج .ةفحتلا :هتلا دبع .يملاسلا - 2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةيضق

 .تابسانم ةدع يف ةيوبنلا ةيصولا هذه لثم رركتت ثيح .نيدشارلا ءافلخلا

 حوتف يف ،نايفس يبأ نب ديزي ىلإ - هنع هللا يضر - قيدصلا ةيصو كلذكو
 .ايبص الو .ةأرما نلتقت ال :رشعب كيصوم ينإ" :هلوق هنع يور ثيح ؛ماشلا

 نبرخت الو ،اهنقرحت الو .ًالخن الو .ًارمثم ًارجش نعطقت الو .مره اريبك الو
 ."“...للغت الو نبجت الو .ةلكأمل الإ .ةرقب وأ ةاش نرقعت الو .ارماع

 مهمعطم يف مهب ءانتعالاو ىرسألا ةلماعم نسحب مهاصوأ كلذك

 ةمئانغلا نم هللا لام نم مهيلع قافنإلاب مهضوفو "مهنع ملظلا عنمو مهب رشمو
 اذيفنت "ىرسألا عم لماعتلا يف هروص ىمسأ يف يقالخألا دعبلا ىلجتي انهو

 ماعطلا نومعطيو" :لزنملا هباتك مكحم يف لوقي ثيح ،لجو زع هللا رماوأل
 ×“آريسأو ًاميتيو انيكسم هبح ىلع

 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا بناوجلا (م

 قلطنم نم ،تلصلا مامإلا دهع يف ةرضاح ةيسامولبدلاو ةسايسلا تناك

 بنجتل ؛ةنكمملا لئاسولا ةفاك دافنتسا دعب الإ برحلا ءدب رقي ال مالسإلا نأ

 .لاوحألا نم لاح يأب مالستسالا ينعت ال مالسلا ىلإ ةوعدلا نأ ريغ .اهعوقو

 :يتآلا يف ةيسامولبدلاو ةسايسلا هذه تلجت دقو

 يف ءاج ثيح ,ةيملسلا قرطلاب ةيضقلا لحل ةلواحم يف لسرلا لاسرإ -
 مهنأ مكلسر عم مهوملعأف .دهعلاو ملسلا لهأ ىلإ متلسرأ اذإف" :دهعلا صن

 .96ص ،(ت .د ثتوريب ،ىبرعلا ركفلا راد) .مالسإلا ىف ةيلودلا تاقالعلا .دمحم .ةرهز وبأ - 1

 .176رص ش1ج .قباسلا ردصملا ،يملاسلا - 2

 .وةيآلا .ناسنإلا ةروس .ميركلا نآرقلا - 3
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا رحع :لوألا لصفلا

 نوفاو مكنأو .مهلاومأو .مهيرارذو "مهميرحو .مهئامدو .مهسقنأ ىلع نونمآ

 نيملسملا نيبو .مهنيب موقي يذلا حلصلا ىلع .ةيزجلاو .ةمذلاو .دهعلاب مهل
 كئلوأ دييحت يف مامإلا ةبغر كلذ نم جتنتسن نأ نكميو ."“...ىضم اميف

 مهئاطعإو ؛مهتنأمط ىلع صرح انه نمو .لوألا مهدهع ىلع اوقب نيذلا
 .مهل ضرعتلا مدعو ،نامألا

 رايتخا متي ثيحب .مهدهع ىلع اوقب نيذلا ىراصنلا كئلوأ نم ةدافتسالا -
 مهب قوثوملا نم ناحلاص نالجر مهقفاري ةراقسلا ةمهمب مايقلل مهنم موقلا ةيلع

 يف لوخدلا ىلإ نيثكانلا كئلوأ ةوعد اهنم ضرغلا ةمهم يف ةالصلا لهأ نم
 ءاسنلا كرتو ،نآرقلا مكحب اوضري نأ طرشب لوألا دهعلاب مازتلالا وأ .مالسإلا

 ."برحلا يهف الإو نهوبس يتاللا \تاملسملا

 مهركذ فلاسلا لسرلا ءالؤهل ةبسانم ةينمز ةرتف ديدحت هداوق نم بلط -
 ةددحملا ةدملاب مازتلالا بجي هتأو ةمهملا هذهب مايقلاب .مهل ةصرفلا ةحاتإو

 .ةبرحلا نشي ةردابملا لبق لسرلا عوجرل

 لجر وأ ،نيلجر روت مدع لاح يف هنإف يملسلا لحلا ىلع ديكأتللو -
 بجي الف ،نيثكانلا ىلع ةجحلا غالبإ يف مهب قوثولا نكمي ةالصلا لهأ نم
 ةمينغ وأ مهيرارذ وأ مهئاسن يبسي مهل ضرعتلا متي الو ]ةتغب مهتمجاهم
 .ةمهملاب موقت ةيرس لاسرإ وأ ،ًاعيمج مهسفنأب مهيلإ اوريسي ىتح !مهلاومأ

 .174ص .لج .ةفحتلا : هللا دبع ،يملاسلا -
 .174ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع ،يملاسلا -

1 

2 

 .هسقن ردصملا - 3

 . 176 ص .ج ..هسقن ردصملا - 4
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 يىحورخلا كلام نب تلصلا مام إزا لزع ةصق

 .برحلا وأ دهعلا وأ مالسإلا : يهو ركذلا ةفلاسلا تارايخلا ضرع متي اهدنعو

 تاقوأ يف ةيمالسإلا ميلاعتلا ومس ىلع ديكأتلل ةنتو نم انل دبال انهو

 يف مالسإلاف ضعبلا مهوتي امك هتاذ دح يف ةياغ سيل لاتقلاف بورحلا

 انلو ،"“لاتقلا امإو .دهعلا امإو .مالسإلا امإ" تارايخ ةنالث عضي هميلاعت

 نب ذاعم هجوي وهف .ةنسح ةوسأ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نع رثأ امب

 مهولتاقت ال" :نميلا حتفل ؛نينمؤملا نم ةفئاط عم ادئاق هثعب امدنع .لبج

 مهولتاقت الف مكوؤدب نإف .مكوؤدبي ىتح مهولتاقت الف اوبأ نإف .مهوعدت ىتح

 ."“...أليتق مكنم اولتقي ىتح

 ةيركسعلا بناوجلا (د

 اهذفنأ يتلا ةلمحلا ةمهم ةبوعص كردي ةيدايقلا هتربخب تلصلا مامإلا ناك

 دونجلا نم اهيف نمو .اهتداق ديوزت ىلع صرحلا لك صرح اذل ؛ىرطقس ىلإ

 ىلع صرح امك .حاجنلا اهل بتكي ىتح ؛تاداشرإلاو تاميلعتلا نم ددعب

 فورلقلا فلتخم عقوتو .ةيركسعلا ططخلاو تايجيتارتسالا نم ددع عضو

 رئاسخلا لقأ لفكت ىتلا لئادبلا مسر يلاتلابو .ةلمحلا هجاوت دق يتلا

 ًامهلتسمو ،ةيوبنلا ةسردملا ركفب ًانيعتسمو .ةينآرقلا صوصنلا يدهب ًارينتسم

 ىلإ انه عوجرلا نكميو ،نييركسعلا مهداقل نيدشارلا ءافلخلا تاميلعت
 ةكرعم يف "صاقو يبأ نب دعسل - هنع هللا يضر - رمع قورافلا باتك
 . . ١ .٦(م636/ه15)ةيسداقلا

 .98رص .تلصلا مامإلا ةلمح" :ىلديبع - 1

 .95رص .قباس عجرم .ةرهز وبا - 2

 .424 - 421ص .قباس عجرم .هللا ديمح - 3
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام .ازا رصع :لوزا لصفلا

 ىتلاو .ةيركسعلا ةغبصلا تاذ بناوجلا هذه نع ثيدحلا قاطن يفو

 ططخلاو .حئاصنلا نم ددع ىلإ ةراشإلا نكمي ؤتلصلا مامإلا دهع يف تدرو

 :"ىلاتلا وحنلا ىلع كلذو ةيركسعلا

 يفو ‘ضرفلا اذهل تدعأ بكرم ةئام نم برقي امب ةلمحلا زيهجت مت - 1
 .ةلمحلا هذهل ةلكوملا ةمهملاو ثدحلا ةيمهأ ىلع ليلد اذه

 امهؤاطعإو ،لالمش نب ديعسو {ةريشع نب دمحم :امه نيدئاق نييعت - 2
 امهل نيب امك ،رخآلا نود يأرب امهدحأ رثأتسي ال ثيحب تايحالصلا سفن

 .ةمهملا هذه يف هزاجنإ امهنم بولطم وه امو امهل امو تايحالصلا هذه
 نئروكذملا نيدئاقلل ثدح لاح يف نيرخآ داوق ديدحت ىلإ ةفاضإلاب

 نبا رمعو ديزي نب باهولا دبعو !مامه نب مزاح :يلاوتلا ىلع مهو ،هوركم

 ةسردملا ركف زربي انهو ،نورذي امو ،نوتأي ام هيف نيبي .اباتك مهل بتكو .ميمت
 .تالامتحالا ءوسأل {ةفلتخملا لئادبلا عضوب قلعتي اميف ىرخأ ةرم ةيوبنلا

 يف ثدح امب ءانه دهشتسن نأ نكميو ،يناديملا عضولا تاعقوت بسحبو

 ةثالث - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نيع امدنع (م629/ه8)هتؤم ةوزغ

 .بلاط يبأ نب رفعجو .ةحاور نب هللا دبعو شةثراح نب ديز :مه داق
 ةدهاجمو .هللا ةعاط هيف امب .مهتداقل ةعاطلاو عمسلاب دونجلا ىصوأ - 3

 ام ايأ ،يدام دودرم يف نوركفي ال ثيحب .ةينلا نسحب مهاصوأو .ءادعألا
 نم مهرذحو برحلاو !ملسلا يف 5داحتالاو ةدحولاب مهاصوأ امك .هعون ناك

 .فالتخالا

 .183 - !168ص .1ج ةفحتلا : هللا دبع 6ىملاسلا :ىف الماك دهعلا صن عجار - 1
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 يصورخلا كلام نب تلطلا ماع .لا لزع ةبضق

 مهنالذخ مدعو مهترزاؤمو .مهتداقل حصنلا ءادسإ ىلع دونجلا تح - 4
 .ضعبلا مهضعب حصن ىلع مهثح امك .مهترصنو ءادنلا ةيبلت نع ؤطابتلا وأ

 اهضعب نم ةبرقم ىلع مهنفس ىقبت نأ .ةرورض ىلع ةداقلا هجو - ه

 .ضعي ءاعد مهضعب عمسي ثيحب .ةيقبلا رظتنت اهنم قبسي نمو ضعبلا

 ةربخلا لهأ عم رواشتلا مهنم بلطي .ةريزجلا ىلإ لوصولا دنع - 6
 برقلاب امإ :نيناكم نيب مهريخيو ركسعملل مئالملا رقملا ذاختا يف ةياردلاو

 لوزنلل ةارشلاو نيقباسلا ةالولل دوعت يتلا ةيرقلا يف وأ شةثكانلا ةيرقلا نم

 نيملسملا ةالو اهيف لزني ناك يتلا ةيرقلا ذاختاب مهحصني وه ناك نإو .اهب

 اميف تابون لكش ىلع ركسعملل ةيليللا ةسارحلاب مهيصوي ناك امك .مهلبق
 .ةليل لك يف مهنيب

 دعب ةفئاط مهرثإ يف جرختلف ؛نيقرفتم اوناك ءادعألا نأ لاح يف - 7
 مهرثإ يف نوجرخي نيذلا امأ .ةطبارملل ركسعملا يف ةفئاط ميقتو ىرخأ
 ةروانملا ىلع ردقأ مهنأل ."ةفخلاو ةلحرلاو ةدجنلا لهأ نم" اونوكي نأ بجيف

 .فلاو زكلاو

 ىلإ مههجوي دئاكملاو نئامكلا يف عوقولا نم ةيشخلا لاح يف - 8

 مهركسعم نم اعيمج مهجورخ لاح يفو {دهعلا لهأ نم ةلدألاب ةناعتسالا
 .عاتملاو .ةمعطألا اهيف اوعضيو نفسلا اوزهجي نأ مهيلعف مهعاتم ىلع اوفاخو

 .اهتسارحب موقي نم فيلكت ممتي نأ ىلع

 فرعو }كلذ نكمأ اذإ ءادعألل نئامكلا ذاختا ةيناكمإب مهركذي - 9
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا رحع :لوألا لحفلا

 .“مهئارو نم يتأت ىتح }ودعلا اهاري ال نوكت ةفئاط يهو" :هلوقب نيمكلا

 ميلاعت مازتلالاو .ىرطقس يف ةحلسألا عيب مدعو هللا ىوقتب مهيصوي - 0

 نم بلطيو ،بعللاو وهللاو ءاسنلا ةطلاخمو ،ذيبنلا برش مدع يف مالسإلا

 يهو ةةيوتعلا كلت دودح تيبم ,يلاتلا كلت زواجتي نم ةياعم ةدق
 تاقفنلا عطقو ركسعملا نم مهجارخإو ،نيفلاخملا ةبحص عطق راشأ امك

 .اوبوتي ىتح مهتحلسأ نم مهديرجتو مهنع قازرألاو

 لهأ نم بغري نمبو نيملسملا ناوعأو ةارشلا دالوأ لمحب مهيسوي -
 .هللا لام نم مهيلع اوقفني نأو .نيملسملا دالب ىلإ ةالصلا لهأ نم ىرطقس
 ىراصنلا عم برحلا دعب مهل ةبسنلاب ةنمآ دعت مل ةريزجلا نأ رابتعا ىلع

 وهو "جنزلا سأر ىتح جورخلا مهنم بلطي ةمهملا ءاضقنا دعب - 2

 ؛مهل ودعلا بقعت وأ ودعلل مهبقعت ةلاح يفو (عددم4 ؟هسن) يوف دراج سأر

 ام ةنوئملا نم مهعم نوكي نأ ايجار 5'ةمربت ىمسي عضوم ىلإ اورخأتيلف

 .مهتدوع ىتح مهيفكي
 لعجي نأو ،نامألاو نمألاو فالتئالاو ةيادهلاب مهل وعدي دهعلا ماتخ يفو

 .ىلفسلا يه اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا يه مهتملك هلل

 ةنيدمل مسا نوكي نأ لمتحملا نمو .عقوملا اذهل ركذ يأ ةيفارغجلا رداصملا يف دجن مل :ةمريت - 1
 يفارغجلا دعبلا .حلاص نسح .باهش :رظنا .جنزلا رحي لحاس نم يقرشلا ءزجلا ىلع ةمري ىمست

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) يداليملا رشع سداسلا نرقلا لبق يدنهلا طيحملا يف ةيبرعلا ةحالملل
 .208ص .(م1994 .طقسم
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةضق

 ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 كلاف نب تلصلا مام .الا لزعو

 اهروطتو ةضراعصلا بابسأ

 يف اياضقلا رثكأ نم .(م885/ه272) تلصلا مامإلا لزع ةيضق دعت

 نم اهيف ليق امو .ةيسايسلا ةيحانلا نم ءاوس .لدجلل ةراثإ ينامعلا خيراتلا
 هتراثأ امو .ةيركفلا ةيحانلا نم وأ تلصلا مامإلا لزع ىلإ تةأ "بابسأ

 ىلع ذملتت نمم وأ ؤ ثدحلا رصاع نمم ءاملعلا نيب .ةفلتخم لاعفأ دودر نم

 ئدابمو سسأ عضول مهنم ةلواحم يف ،اقحال مهدعب ء اج نم ىتح وأ .مهيديأ

 .تلصلا مامإلا اهيف لزع يتلا فورظلا كلت يف ًاعجرم نوكت .ةحضاو

 ةلصلا تاذو .ةيضقلا هذهب ةقلعتملاو .مامتهالاب ةريدجلا طاقنلا نم لعلو
 مادقإلا لبق هنأ وه .ىسايسلا اهركف يف .ةيضابإلا ةمامإلا ئدابمب ةرشابملا
 اذل ؛فيرعتلا ةحضاو هئدابمو لزعلا موهفم نكي مل تلصلا مامإلا علخ ىلع

 ةمزأ لوأ .ةيكيتاماردلا ةروصلا كلتب مكحلا نم تلصلا مامإلا جورخ ناك

 تاباتك تزكرت انه نمو .ةمامإلا سيسأت ذنم .ريبكلا ثدحلا اذهب ثدحت
 زرب جيردتلابو ،ةماع ةروصب ةمامإلا عوضوم ىلع كلذ دعب .ةيضابإلا ءاملعلا
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 كلام نب تلصلا ماس .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :ىناتلا لحفلا

 'عقاولا زيح ىلإ ةمامإلا ماظن نع احوضو رثكأ .موهفم

 كلذ يف ةمامإلا اهب ترم يتلا .حوضولا مدع ةلاح نع . .ىشيقرلا ربع

 ىتلا ثادحألا نم ةمئألا لزع نإ” :لوقلاب ةمئألا لزعب قلعتي اميف \تقولا

 كلذو .ةيصعملاو ةعاطلاو }لالضلاو يدهلاو ،لطابلاو قحلا اهيف زوجي
 عطاق مكح ءاطعإ بعصلا نم حبصيل ؛ةيصوصخ كلذل نأ ىنعمب ."“صاخ

 .صوصخلا الإ كلذ ملعي ال دقو .اهيف

 يف ًامهم افطعنم تلصلا مامإلا لزع ناك .ةيؤرلا كلت قلطنم نمو

 ءاملعلاو ءاهقفلا نيب ةداح .ةيركفو ةيسايس ةمزأ زرفأ هنإ ذإ .ينامعلا خيراتلا

 تاماسقنا ثودح ىلإ -لاحلا ةعيبطب- ةوطخلا كلت تدأ امك .ةيضابإلا

 .ةيسايسو ةيركف تارايتو سرادم روهظ اهنع ضحمت .ةيضابإلا نيب ةريطخ

 ."هرظن ةهجو ضرفل ؛اقيرط ددشتلا نم ذختا اهضعبو لادتعالاب مستا اهضعب

 نأ دجن !مامإلا لزع ةيعرش ىدم لوح ،شاقن نم راد ام لالخ نمو
 اهتعيبط ثيح نم .ةمامإلل يجولويديإلا ريكفتلاب مدطصا" دق .يضابإلا ركفلا

 1 - ل-, , 0 م ر اح ن ) , , 2000(, 176.

 مل- : عدار آیادصنع هيلإ راشيسو

 ماعلا مقرلا) روصم طوطخم ."ملاعلا مئاعد حرش يف مالظلا حابصم" شهللا دبع نب دمحأ .يتيقرلا - 2
 .65ةقرو .(طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ) .219صاخلا مقرلا 173ك-

 .124 - 123ص .تاسارد :يزوف - 3

 داصح لوح يناثلا يملعلا ىقتلملا لامعأ “ديناطحقلا ةريسلا “نسح ديمحلا دبع .يدامصلا - 4
 .165ص .(م2003 :نامع تيبلا لآ ةعماج) ينامعلا خيراتلا
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةيضق

 ام اذهو ." “ةرادإلا نع زجعللو ،نسلا ربكل هعلخ وأ !مامإلا لزع ةيفيكو

 .مامإلا لزع ىلإ تدأ يتلا بابسألا نع ثيدحلا دنع هيلإ قرطتن فوس

 اهرابتعا نكمي يتلا ةوطخلا كلت ىلع مادقإلا ىلإ تدهم يتلا لماوعلاو

 مستي ركف ضرفو عقاو رييغتل ؛اهتيعورشم نع رظنلا ضغب .ةئيرج ةوطخ

 .ةبرجتلا كلت لثمب رم نأو قبسي مل ماظنل يدحتلاب

 امو ،فولأملا نع اجورخ دعت كلتك ةوطخ نأ هيلإ هيونتلا يغبني اممو

 دادعتساو {ةيكذ ةقيرطب ةضراعملا رادت نأ يغبني ناك اذل .هيلع اًفراعتم ناك

 كاردإ ىلع ةكرحلا ةداق نوكي نأو .اهذيفنتل ةأيهم فورظلا نوكت نأو قبسم

 ناك امك }هيف دئاسلا يسايسلا ماظنلاو .ينامعلا عمتجملا ةبيكرت عقاوب يعوو

 هيعارصم ىلع بابلا حتفي ال ىتح ؛اهل ةنيتم طباوض عضو يرورضلا نم

 ضارغأ ةمدخلو طقف رييغتلا لجأل رييغتلا ىوعدب ،رخآل نيح نم اهراركتل
 . هصخش

 نإو ةضراعملا ةكرح ةداق نأ ظحالن .اهسردن يتلا ةيضقلاب قلعتي اميفو

 لذ يف ببسلا لعلو اتقؤم احاجن ناكهنأ الإ .ةيادبلا يف حاجنلا ضعب اوقال

 ةلامتسا لهاجت مت ذإ .مهتكرحل حاجنلا نمؤت ةتباث ةدعاق دوجو مدع ىلإ عجري
 كلئلوأ نم ءاملعلاو ءاهقفلا رابك مهو .ةمامإلا ماظن يف ةيعيرشتلا ةيعجرملا

 مهتأ رابتعاب" (نيظفاحملا ليج) احالطصا مهيلع قلطن نأ نكمي نيذلا

 ددعلا "ىوزن ةلجم .“ةينامعلا ريسلا :ةفاقثلاو خيراتلا رداصم نم" .نمحرلا دبع .يملاسلا - !

 دبع ،ىملاسلا هيلإ راشيسو .87 ص .(طقسم .نالعإلاو رثنلاو ءابنألاو ةفاحصلل نامع ةسسؤم) 4
 .ةفاقثلاو خيراتلا رداصم نم :نمحرلا
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 روهمجلاو ،نييسايسلا ءامعزلا كولس بقارت .ايلع ةيعيرشت ةطلس نولكشي
 يف تماق يتلا ،تاروثلا نم ًاريثك ىرن نأ .ةبارغ ال اذل ."“ءاوس دح ىلع

 تناك .ةيلهأ بورح نم اهالت امو .ةمئألاب ةحاطإلا ىلإ تةأو نامع خيرات

 ."ءاهقفلاو ءاملعلا نم ةذفنتملا تائفلا ضعب نم ضيرحتب

 .يعيرشت فالخ وه ةيضقلا هذه يف فالخلا نأ .يئانهلا دومحم ىريو

 .3يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم نيب يركف افالخ ةيادبلا يف ناك دقو
 لبق نم ًاقاقتا بجوتسي ناك هتإف كلذك رمألا ناك اذإو .تلصلا مامإلاو

 .همادتحا لبق فالخلا اذه مسح ىلع !“دقعلاو لحلا لهأ" نم .ءاملعلا

 .ةيسكع جئاتنب يتأت ال ىتح ؛مامإلا لزعب ةبلاطملا ةوطخ ىلع مادقإلا لبقو

 .هل اططخم ناك امل

 بابسألا ىه امو ،؟تلصلا مامإلا لزعل ةضراعملا ةكرح تأدب ىتم نكلو
 هئاصقإو هلزع ىلإ فاطملا ةياهن ىف تدأو .ةعيرذ تذختا يتلا تارربملاو

 .60ص .قباس عجرم ،ندنال - 1

 .59ص .هسفن عجرملا - 2

 نم ةماعزلا ثروو ضعروو ملع تيب يف أشن بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم :ىسوم نب ىسوم - 3

 ةبتكم) -قرشملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم .نيفلؤم ةعومجم :رظنا .ةرزع نب يلع نب ىسوم هدلاو
 .مجعم :نيفلؤم ةعومجم .هيلإ راشيسو \401ص .روشنم ريغ ء(ت.د ،بيسلا }دمحأ نب دمحم ديسلا
 اميف ىتح الو هريغ يف الو هقفلا يف ال ىسوم نب ىسوم ملاعلل يملع جاتنإ يأ ىلإ رداصملا رشت ملو اذه
 ائيش اهيف حضوأ .همايأ رخآ يف تولس لهأ ىلإ اهبتك ةريصق ةلاسر ىوس تلصلا مامإلا لزع ةيضقب قلعتي
 :دمحم يدنكلا :يف ةلاسرلا صن رظنا .تلصلا مامإلا لزعل هتعد يتلا بابسألا لوح هرظن ةهجو نم
 .14كص .4ح .عرشلا نايب

 خيراتب .طقسم ،نامع ةنطلس .ةفاقنلاو ثارتلا ةرازوب يئانهلا رهاز ني دومحم خيشلا عم ةلياقم - 4
 . م2004/10/0
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .لا لزع ةبخك

 ةينامعلا رداصملا ظحالن ،لؤاستلا اذه ىلع ةباجإللو ؟ةمامإلا بصنم نع

 .ةضراعملا ةكرح ةيادبل نيعم خيرات ىلإ رش مل .ةرتفلا هذه تجلاع ىتلا

 يف تثدح اهنأ ىلإ ريشت نئارقلا تناك نإو تلصلا مامإلا علخل اهكرحتو

 يا إم885/ه272 ةنس مامإلا لازتعا ىتحو .م883/ه268 نيب ام .ةرتفلا

 .نئارقلا كلت نمو ىرطقس ةريزج ىلع مامإلا ةلمح تبقعأ يتلا ةرتفلا يف

 لهأ فصني مل تلصلا مامإلا َنأ اهنمو .هلزعل ةبجوملا ججحلا لوح ليق ام
 مهنم ةراشإ كلذ يفو ."مهيلع اودتعا نيذلا نم قوقحلا مهل ذخأيو ىرطقس

 .هتيعر قوقح ىلع ةظفاحملاك .هتابجاوب مايقلا نع هزجعو مامإلا فعض ىلإ

 .ملاظلا نم مولظملا فاصنإو

 .ابيرقت ًاماع 35 تماد يتلاو تلصلا مامإلا مكحل ةليوطلا ةرتفلا ةياهنب

 .ءاهقفلاو ءاملعلا ضعب لبق نم {ةيسايسلا ةحاسلا ىلع رهظت ةضراعملا تأدب

 يذلا يوكزالا يلع نب ىسوم نب ىسوم ةضراعملا ميعز ناكو ،لئابقلا ءامعزو
 تلصلا مامإلا علخل هتدناسم ىلع .ءاملعلاو ءامعزلا نم ددع عانقإ يف حجن

 .يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم رهظ ةظحللا كلت ذنمو ."هيلع جورخلاو
 تلصلا مامإلا علخ ةيلمعل لوألا كرحملا هرابتعاب .ثادحألا حرسم ىلع

 .هلزعب ةبلاطملا يف سيئرلا ضّحملاو

 دمحم ديسلا ةبتكم) 77 مقر روصم طوطخم “ةبراحملا باتك" .دمحم نب ريشب .رذنملا وبأ - 1
 .كج "فنصملا :دمحأ .يدنكلا “ةبراحملا" :رذنملا وبأ .هيلإ راشيسو .389هقرو .(بيسلا دمحأ نب
 .423 .404ص

 2 - ل-, و , !ح دد )11280- . /622893- . (: ل

275 ,)1990 , 0 ( . , 
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 كحلاص نب تلصلا مام .إلا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناتلا لصفلا

 كاه تب تلبعلا ماعإلا لزع بابسأ

 ىلع مادقإلا ىلإ مهتعدو .ةعيرذ ةضراعملا اهتذختا يتلا بابسألا لوحو
 نيرصاعملا زربأ دحأ تاباتكب .اريثك دهشتسنس ‘تلصلا مامإلا لزعب ةبلاطملا

 اهبقعأ امو ،ثادحأ نم ىرج ام ىلع نايع دهاش دعي ىذلاو .ةيضقلا هذهل

 سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ريرضلا ملاعلا وهو لاعفأ دودرو تايعادت نم
 دعي ىذلا .ثناطحق يبأ نب دلاخ ناطحق يبأ ملاعلا ىلإ ةفاضإلاب .!يصورخلا

 .ةيضقلل نيزرابلا نيرصاعملا نم رخآلا وه

 ىلع كلذو .ةنلعم ريغ ىرخأو .ةنلعم بابسأ ىلإ بابسألا كلت مسقنت
 :يلاتلا وحنلا

 ةنلعملا بابسألا :الوأ

 ءارآ ىلع ءانب رداصملا اهتلوادت ىتلا بابسلا كلت زربأ نيب نم - 1

 مدقت دق تلصلا مامإلا نأ وه .هل نيضفارلا فارتعاب ىتحو لزعلل نيديؤملا

 نم مامإ رمعي مل ام .هتمامإ يف كلام نب تلصلا رمعو" خاشو ربكو رمعلا هب
 .ة“ ربك ىتح ...نيملسملا ةمئأ

 ثلاثلا نرقلا ءاملع نم يولهبلا ىصورخلا سيمخ ني تلصلا رثؤملا وبأ ةمالعلا وه:رثؤملا وبأ - 1

 .263-266ص .قباس عجرم .يشاطبلا :رظنا ديزملل .يداليملا عساتلا /يرجهلا
 ءاملع نم .يصورخلا يراجهلا ناطحق نب دلاخ ناطحق ويأ هيقفلا ةمالعلا وه :ناطحق وبأ - 2

 .269ص .قباسلا عجرملا .يشاطبلا :رظنا .يداليملا رشاعلا /يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوآلا فصنلا

 ءاملع ريس ةعومجم نمض "ةريس" .رفعج نب دمحم نب رهزألا .117ص .“ةريس" :ناطحق وبأ - 3
 .444ةقرو .2ج .مقر نودب .ةيرصملا مولعلا راد يف ةدوجوم ريس نع ةروصم ةطوطخم .2ج .هيضابإلا

 "ةريس" :رهزألا .هيلإ راشيسو
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةبضق

 فعضو ربك امل هولم كلام نب تلصلا رمع لاط امل” :رخآ عضوم ىفو

 ملف ناسللاو لقعلاو رصبلاو عمسلا امأف .نيلجرلا لبق نم هتفعض تناك امنإو

 ةانق ىلع يشمي ناك هنإ :ليقو 5"“ءيش هنم صقن الو \ءيش هنم عاض هنأ ملعي

 ئ نالجر هضبق دقو دومع هل عضو .فقاو ميقتسي نأ د رأ املك هنإو ٠ "ةضورعم

"= 

 .؟ةمئألا لزعل ًايفاك هدحو ببسلا اذه ناك اذإ اميف لءاستن قبس ام ىلع

 ةيحصلا ةلاحلاب قلعتي اميف ءاملعلا ءارآ نم ةعومجمل انئارقتسا لالخ نمو

 يتلا ةيدسجلا تاهاعلا ةيهام ديدحت ىلع عامجإ هبش كانه نأ دجن مامإلل

 .يكلا ممصلاو .ايك لقعلا باهذ :اهمهأ نم ىتلاو ةمامإلا اهب لوزت نأ نكمي

 امنأ .رماوألا هيجوتو مالكلا عيطتسي ال ثيحب .ناسللا سرخو ،ىمعلا كلذكو

 لدعلا هنم فرعي نأ طرشب ةخوخيشلا ببسب ماعلا يندبلا فعضلا ةلاح يف

 اذإ امأ .مامإلل كورتم ةلاحلا كلت ىف رمألا نإف ماكحألا ذيفنت ىلع ةردقلاو

 ءاقلت نم لزتعي يأ ،يفعتسيو ءاملعلا عمجي نأ هلف لدعلا ةماقإ ىلع وقي مل

 .'كلذ ىلع هل ماغرإ وأ هاركإ نود هسفن

 .118ص .“ةريس" :ناطحق وبأ - ا

 .220ص .3ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 2

 مقرلا ،طوطخم .“مهتمئأو صورخ ينب ةلود ركذ يف صوصنلا" .سيمخ نب دمحم .يفيسلا - 3
 .(ت.د طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) .96 :مقر مليفوركيم .104:صاخلا مقرلا .1950 :ماعلا

 .23 ةقرو

 .337 - 336ص .ةبراحملا :رذنملا وبأ :رظنا ةمامإلا اهب لوزت يتلا تاهاعلا لوح ديزملل - 4
 .333 - 320 ص .68ج عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا .224 - 220ص .10ج "فنصملا :دمحأ .يدنكلا

 .22 - 20ص «(ت .د توريب .ةيملعلا بتكلا راد) ةيناطلسلا ماكحألا دمحم نب يلع .يدرواملا
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 كلاس نب تلصلا ماس .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 خيرات يف لزع ةثداح لوأ دعي تلصلا مامإلل ثدح ام نوكل ارظنو

 ىلع متي ىتح مامإلا اهيف مكحي ىتلا .ةينمزلا ةدملا لوط اهيف راثي .ةمامإلا

 ةجيتنو يضابإلا ركفلا نأ ،يملاسلا نمحرلا دبع ىري كلذ ىلعو .هلزع اهرثإ
 ثيح نم .ةمامإلل ىجولويديألا ميظنتلاب مدطصا" ةلاحلا هذه ةهجاومل

 ."“..ةرادإلا نع زجعللو «نسلا ربكل هعلخ وأ .مامإلا لزع ةيفيكو ،اهتعيبط

 كلذ ىلإ انرشأ امك- لزعلا ةثداح لبق موهفملا كلذ حيضوت مدع نإف كلذل

 ىدل ريبعتلا حص نإ- ،ددرتلاو سبللا نم ةلاح قلخ يف مهسأ دق اقباس

 .ماع لكشب ةماعلاو صاخ لكشي ءاملعلا نم ريثك

 الوبقم ارربم فعضلا دح ىلإ نسلا ربك ودبي دق ثحابلا رظن ةهجو نمو
 متيس امك ،نوضراعملا اهعبتا يتلا ةليسولا نأ ريغ ءام دح ىلإ ًايقطنمو

 مامإلا لزع ةركف دض ةيبلس لاعفأ دودر تراثأ يتلا يه -ًاقحال اهحيضوت

 ىلإ انه ةراشإلا نكميو ،ةيضابإلا ةمامإلا اهب ترم ةقباس براجت ىلع اسايق

 :امه نيتتداح

 .(م840/ه226- م823/ه208)ديمح نب كلملا دبع مامإلا دهع ىف ىلوألا

 عمتجاف .ركسعلا لبق نم تازواجتلا ضعب تعقو نسلا هب تمدقت امدنع

 ءاقبإلا متي نأ ىلإ اوصلخ تاشقانم دعبو .يلع نب ىسوم مهسأر ىلعو ءاملعلا

 يوكزإلا يلع نب ىسوم هيف موقي يذلا تقولا يف .هبصنم يف مامإلا ىلع
 ىلع لاحلا ىقبو .هتابجاوب مايقلا ىف مامإلا ةدعاسمو .ةمامإلا نوؤش رييستب

 .87ص ."ةفاقثلاو خيراتلا رداصم نم" :نمحرلا دبع .يملاسلا - 1
 .48ص .ىناثلا إصفل ١ رظنا 2

75 



 .'لزغي نا نود هبصنم يف وهو ديمح نب كلملا دبع مامإلا ةافو ىتح كلذ

 .(م851/ه237 - م840/ه226) رفيج ني انهملا مامإلا دهع ىف ةيناثلاو

 ءاملعلا بلط امدنع كلذو .ديمح نب كلملا دبع مامإلا دعب ةرشابم ءاج يذلا

 دقو انهملا مامإلا لزع عوضوم يف ثحبلا يوكزإلا يلع نب ىسوم ملاعلا نم
 مايقلا نع فعضو .رمعلا هب مدقت دق مامإلا نأ ةجحب كلذ ىلع هوضرح

 هلاوحأ نع لاؤسلاب ًارهاظتم .مامإلا ىلإ يلع نب ىسوم هجوتف .ةمامإلا رمأب
 هنع فرع امل ارظنو .ةرايزلا كلت ىزغم مهف انهملا مامإلا نأ ريغ .هتحصو
 ةلءاسملا كلت لثم يف ضوخلا مدع هيضاق نم بلط دقف مزحو ةبالص نم

 نوكي ال يك ؛ضعبلا بلاطم فلخ ريسلا بقاوع نم هايإ ارذحم .ةفوشكملا
 ًأاصوصخ .ةعنقم ببس نود مامإلا لزعب ةبلاطملل لبقتسملا يف ةعيرذ كلذ
 .انهملا مامإلا دهع قبس يذلا دهعلا يف تثدح ةلواحملا كلت لثم نأو

 هنم يناعي دق امو نسلا لماع نأ لوقلا اننكمي قبس ام لالخ نمو

 نأ رابتعا ىلع ،هلزعل اعنقمو يفاك ارربم سيل ماع يندب فعض نم مامإلا
 نم ناك اذهلو ؛هدحو مكاحلا صخش ىلع طقف موقت ال ةلودلا تاسسؤم

 هذهب ةماعلاو ةصاخلا نم هيديؤم عانقإ تلصلا مامإلا ةلاحل ةبسنلاب بعصلا

 يثراحلا دمح نب ملاس وهو رضاحلا انرصع يف ءاملعلا دحأ نإ ىتح .ةجحلا

 .68ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا .116ص “ةريس" :ناطحق وبأ :رظنا ليصافتلا نم ديزملل - ا

 .329لص

 :هللا دبع ،ىملاسلا .329ص .قباس ردصملا .دمحم .يدنكلا: رظنا ةنداحلا هذه لوح ديزملل - د
 .طقسم ،نامع ةديرج راد) لاوحأو مايأ ىلوألا ةينامعلا ةلودلا .دمحأ .يلديبع .151ص !ج.ةفحتلا

 .ىلوألا ةينامعلا ةلودلا :يلديبع .هيلإ راشيسو .142 - 141ص .(م6
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 كلاص نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناتلا لصفلا

 لح نكمملا نم ناك هنإو .مامإلا لزع بجوتسي ام كانه نكي مل هنأ ىري
 ماق امل اديمح نب كلملا دبع مامإلا دهع رخاوأ يف ثدح ام لثمب .ةيضقلا

 هتابجاوب مايقلا نع مامإلا زجع امدنع .ةلودلا نوؤشب ىلع نب ىسوم ملاعلا

 :لوقي ذإ يملاسلا مامإلا رعشب ًاهونم'هنس ربكل

 اعبت ىسوم لجن تيلو"

 2 اعلط ربح كل ٢ : هدل او

 فعض نع ليق ام لوألا ببسلاب ةقالعلا تاذ ىرخألا بابسألا نمو - 2

 ءادعألا ةدهاجم اهنمو .هبصنم تايلوؤسم تاقاقحتساب مايقلا نع مامإلا

 ثيح .اهتعباتمو .ةيركسعل ١ تايلمعل ١ ريس ىلع فارشإلاو كشويجل ١ ةدايقو

 نكي ملو ،راطقألا ىف موصخلا ةلتاقمل ثعبي ناك هنأ هيضراعمو هموصخ ركذ

 دق ناك هنإ” :اولاق امدنع ىرطقس ةثداح ىلإ مهتم ةراشإ ىف .مهعم جرخي

 .ىرطقس هنم تذخأ ىتح !ودعلا ةياكنو .ةلودلاب مايقلا نع زجعو فعض

 ىنعم ال هنم ىرطقس ذخأب لوقلا نإ "ىري ءادتهالا باتك بحاص نأ ريغ

 تباث مامإلا نإ" :لوقلاب كلذ هيأر اللعم .عامجإلاب ةمامإلا ليزي ال هنأو 6هركذل

 لباقلا ةيالول ةعباتلا بريضملا ةدلب يف نئاكلا هلزنمب يثراحلا دمح ني ملاس خيشلا عم ةلباقم - 1
 . .م2004/9/9 خيراتب

 .ةرهاقلا) 4 - 3ج .ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج .ديمح ني هللا دبع يملاسلا - 2
 .ماظنلا رهوج :هللا دبع .يملاسلا .هيلإ راشيسو .119ص .(م71

 . 1؟كص قباس ردصم .ىقيسلا - 3

 ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس نم بختنملاو ءادتهالا باتك 68ىسوم نب هللا ديع نب دمحأ .يدنكلا 4

 .طقسم .ةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) فشاك ليعامسإ ةديس قيقحت .نامع ءاملعو ةمئأو مالسلاو
 .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا هيلإ راشيسو .اص .(م15
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةضق

 .ةدحاو ةراح يف ولو لدعلا ةماقإ ىلع ردق ام .ةمامإلا

 نيذلا كئلوأ اهذختا يتلاو .رثؤملا وبأ اهيلإ راشأ امك بابسألا ثلاث - 3

 مهب قوثوملا ريغ نيلوؤسملاو ةالولا نم ددعب هتناعتسا وه -مامإلا لزع اوديأ

 ضعب لزعو ،ةالولا ضعب لزع مهبلاطم نمض نم ناك اذل مهلوق دح ىلع

 ىلع ءانب ..سانلا ضعب يوي نأ لباقم يف ؟نيليعملا ضعب لزعو .ءارزولا

 ىلع ةجح مهيلع مقت مل املاط مامإلا هب لبقي مل ام وهو .ودبي امك مهنم ةيصوت

 .مهل ةلوكوملا ماهملاب مهنم لالخإ وأ .مهداسف

 -رثؤملا وبأ ركذي امك- مهلزعب تلصلا مامإلا اوبلاط نيذلا نيب نم ناك

 .؟رافلج هالوو داع هنأ ريغ راحص قوس نع مامإلا هلزع دقو ء؛ضيف نب دمحم

 .128ص .قباسلا ردصملا .دمحأ .يدنكلا - ا
 :لدعملاو .مهلزعي بلاطت ةضراعملا تناك نيذلا نيلدعملا ءالؤه ءامسأل ركذ رداصملا يف دجأ مل 2

 .يشاطبلا ."هدلب دوهش ليدعت نع لأسي يذلا وهف ضاق وأ .لدع مامإ لبق نم بوصنم لدع لجر وه"
 .هقيرصت داوم نمو }ءاضقلل ةعبات ةينيد ةفيظو" اهنأب ةلادعلا نودلخ نبا فرعيو .298ص .قباس عجرم
 .داهشإلا دنع المحت مهيلعو مهل اميف سانلا نيب ةداهشلاب يضاقلا نذإ نع مايقلا ةفيظولا هذه ةقيقحو

 نبا .حرجلا نم ةءاربلاو ةيعرشلا ةلادعلاب فاصتالا ةفيظولا هذه طورش نمو ...عزانتلا دنع ًادأو

 ةيرصعلا ةبتكملا) 2ط..يديوجلا شيورد قيقحت ،نودلخ نبا ةمدقم ادمحم نب نمحرلا دبع .نودلخ

 .ةمدقملا :نودلخ نبا .هيلإ راشيسو .207 ص .(م1996 \توريب

 . .7ص !ثادحألا :رثؤملا وبأ - 3
 كلذ موهقمب ابستحم ناك يأ راحص قوس نع الوؤسم ناك هنأ حضاولا نمو ةمجرت هل دجأ مل - 4

 .رصعلا
 سأرب مويلا فرعتو .اثيدحو اميدق ةينامعلا ندملا مهأ نم ؛ماللا نوكسو ميملا مضب :رافلج - ى

 عبط)نامع خيرات نع ناونعلا .دومح نب ملاس .يبايسلا .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود عبتتو .ةميخلا
 .يبايسلا .هيلإ راشيسو .86 - 84ص .(199ك !م .د .يثراحلا ىسيع نب دمحم نب دمحأ خيشلا ةقفن ىلع

 ام ىلإ اهنم بلجي نمسلاو "نبجلاو }منغلا ريثك رماع .نامعب دلي “يومحلا اهنع لاقو .ناونعلا :ملاس

 .154ص .2ج .قباس ردصم "يومحلا :رظنا .نادلبلا نم اهرواجي
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصقلا

 ىلع اضارتعا دبي ملو ،كلذب ملع ىلع يوكزإلا يلع نب ىسوم ني ىسوم ناكو
 نمف ،تركنأ الو .هتيالوب رمآ مل ينأ" :هباوج ناك كلذ نع لئس املو .هنييعت

 ."يضر دقف ركني مل
 دق اهنيعب ًانادحأ كانه نأ ىلع ًاعطاق ًاليلد مدقت مل ةضراعملا نأ مغرو

 لاقي ناك ام عباتي ناك تلصلا مامإلا نأ الإ .ةالولا ءالؤه لبق نم تبكترا

 .لبقيو هل حصنيو لزعيو يآوي" ناك اذل ؛تاداقتنا نم مهيلإ هجوي امو .مهنع
 ."“ةمئاللا كلذب هقحلتف لزعلا هب نوقحتسي ام ىلع ةنيب مقت مل نإ .عفاد امبرو

 يف هلخدتو تلصلا مامإلا نب ناذاش يف ةضراعملا تأر رخآ بناج نم

 ىلع مهراكنتسا نم مهفي ثيح ؛مامإلا ةضبق فعض ىلع ًاليلد ةمامإلا نوؤش
 ةكرح دوقي كلذ دعب هنم لعج ام اذهو ،هدلاو دهع يف ًاذّقنتم ناكهنأ 6ناذاش

 ةهج نمو ،هدلاو لزعل اماقتنا يدمحيلا رظنلا نب دشار مامإلا دض ةحلسم

 لوبقو {ةوشرلاب هيلإ نيبرقملاو مامإلا باحصأ مهتت ةضراعملا تناك ىرخأ
 لثم ىلع الثم اوبرض دقو .مامإلا ىلإ عوجرلا نود نوفرصتي مهئأبو .ايادهلا
 مدقأ امدنع !ةفيذح يبأ نب دمحم نب ناميلس تافرصتب تافرصتلا كلت

 نبا ىعدي صخشل ةبسنلاب كلذكو قح هجو ريغي فيعض لجر سبح ىلع

 .مامإلا ىلإ عوجرلا نود ،هاوه بسحب قوسلا رعسي ناك يذلا .ةشراقملا ييأ
 ثادحأ ركذ تلصلا ىلع نوبيعي اوناك امك .هتلعف مامإلا هيلع ركني ملو

 .6ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - 1
 .6ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 2
 .18هقرو قباس ردصم ۔ىفيسلا :رظنا .يدمحيلا ناميلس نب ىيحي وه :شراقملا وبأ - 3
 .57 - 5كص .46 - 44ص !قباسلا ردصملا :رثؤملا وبأ - 4
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 يصورخلا كلام نب تطل! مامالا لزع ةضق

 دق تلصلا مامإلا نأ اضيأ اوركذو ،'نامع فارطأ يف اهنوبصغي ايارس نم

 نأ لبق هلزعب رداب ام ناعرس هنأ ريغ راحص ىلع ايلاو رفعج نب دمحم ىلو

 هجو يف ركسعلا نم حالسلا رهش نم ىلع ريكنلا هكرَت كلذك ."نيرهش متي

 ناكو ،سانلا نم هعم نمب جرخ امدنع يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم

 دعوتيو متشي وهو جرخ دقو اصوصخ .ارش مهب ديري هنأ اونظ دق مامإلا ركسع

 ."اهنيح نيدوجوم اوناك نيذلا ركسعلا نم عمسم ىلع مامإلا باحصأ

 ةنلعملا ريغ بابسألا :ايناث

 امك .ةضراعملا بناج نم اهب حيرصتلا متي مل يتلا بابسألا اهب دصقن

 نيذلا كئلوأ ءارآ لالخ نم اهجاتنتسا نكمي هنأ ريغ .رداصملا اهب حرصت مل

 ىلإ ةراشإلاب تفتكا ةضراعملا نأ بابسألا كلت نيب نمو .ثادحألا اورصاع

 وبأ راشأ دقو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا راطإ يف يتأت مهتكرح نأ

 هدينفت ضرغم يف .ةضراعملا هتنبت يذلا حضاولا ريغ جهنملا كلذ ىلإ رثؤملا

 ناك ىسوم يأ- هنأ ...” :لاق نيح يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم ءارآل
 الو .هنم ثدحب ىمسي الو ،ركنملا نع ىهنيو 6فورعملاب رمأي هنأ يعي

 .مامإلا ىلع اهميقي ةجح الو كرفكم بنذ
 يذلا لعفلا كلذ !انه رفكملا ثدحلا وأ .رفكملا بنذلاب دصقيو

 .ءاملعلا نيب فالتخا ال هنأ حضاولا نمو .هيلع دحلا ةماقإ هعم بجوتسي

 .380ص ؛68ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 1

 .389لص !.هسفن ردصملا - 2

 .0٥1ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - 3

 .6ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 4
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 كلام نب تلطلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناتلا لصفلا

 اوءاج نمم ىتح وأ تلصلا مامإلا لزع ةيضق اورصاع نيذلا كئلوأ نم ءاوس

 ربع دقو }ةرفكم ةيصعم مهباكترا لاح يف .ةمئألا لزع أدبم ىلع مهدعي

 ةقفص هوطعأف نوملسملا هعياب اذإ مامإلا نإ" :لوقلاب كلذ نع ناطحق وبأ

 .هللا باتكب لمعلا ىلعو ،هلوسر ةعاطو .هللا ةعاط ىلع مهبولق ةرمتو 6مهيديأ

 3هراد يف هرفك هب رهظيو ‘ هرفكي تثدحب الإ { هوليزي نأ مهل لحي مل كيبن ةنسو

 هيلع بجي ًأثدح بكري وأ بوتي الو 3هبنذ ىلع رصيف .هوبيتتسي مث .هتوعدو
 .'“۔.ههبشأ امو انزلا لتم .هاتأ يذلا دحلا هيلع ميقي امامإ نوميقيف ثدحلا هيف

 ةيعزلا ىلع ةجحلا ةماقإ ةرورض ىلع رثؤملا وبأ ددش اضيأ ىنعملا اذه يفو

 :ًالئاق ىنعملا تاذ نع امظن ربع دقف ىملاسلا امأ 5"اهمامإ رفكب

 مامإلا ىلع لزعلا بسجومو"

 مانألا ىدل هبنذ روهظ

 ةروشمل او لضفل ١ لهأ برأ وأ

 .3 هريسل ا شضعض هيلع اوركنأ دق

 نامع ةمئأ ىلإ ةداع هجوت ىتلا مهتلا بلغأ تناك دقف لاحلا ةعيبطبو

 لحلا لهأ" نم .ءاهقفلاو ءاملعلا قح نم نوكي هيلعو .عدبلا وأ لالضلا يه
 ."مامإلا علخ “دقعلاو

 .124ص .“ةريسلا" :ناطحق وبأ - 1
 .قباس ردصم .1ج .تاباوجلاو ريسلا .“نيدهاشلاب لاق نم ىلع در ناهربلاو نايبلا" .رثؤملا وبأ - 2

 .ناهربلاو نايبلا :رثؤملا ويأ .هيلإ راشيسو .153 - 152ص
 . 124ص .4 - 3 ج .ماظنلا رهوج : هللا دبع .يملاسلا - 3

 .٥6ص قياس عجرم 8‘ندنال 4
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 يصورخلا كلام نب تطلا مامإلا لزع ةيضق

 ىلع نكمي يتلا ةرفكملا ثادحألا ليصافت ركذ يف ًاريثك ءاملعلا بهسأ

 .تلصلا مامإلا لزع اهيف مت يتلا ةلاحلا يفو هنأ ريغ .ةمئألا لزع اهرثإ

 يتلا- ةنلعملا بابسألا يف هركذ مت ام ريغ ةةجحو ًاليلد ةضراعملا مدقت مل

 بجوي رقكم ثدحب تأي مل مامإلا نأ تابثإ مدع لوحو -اقباس اهيلإ انرشأ

 ملو ،ةرفكم هيلع اوحضوي ملو ":لوقلاب كلذ ىلإ يويسبلا راشأو .لزعلا هعم

 .ةجح مامإلا ىلوتي نمم نيملسملا عم مهسفنأل اوماقأ الو .ةئيطخب هل اومسي
 ."“رهاظلا مكحلا يف كلذ مهرفكأف

 ىلإ تدأ يتلاو .اهب حيرصتلا متي مل يتلا ةمهملا بابسألا نم نأ امك

 ةمامإلا يسرك راكتحا وه ،لئابقلا فلتخم نيب ةضراعملا فقوم يمانت

 .ةيضابإلا ميلاعتب مهتفرعم ةجحب .ةدماحيلا ةلئاع لخاد

 مدعل ًارظن اهب ذخألا بعصي ىتلاو .ةنلعملا ريغ ىرخألا بابسألا نمو

 ةداقل ةيصخشلا عامطألاب ةقلعتملا كلت وه رداصملا هركذت عطاق ليلد دوجو

 وأ ،يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم لبق نم ءاوس ،ةطلسلا يف ةضراعملا

 ةوعس نب دلاخو ،ىبلكلا ثراولا نب مهفلا لاثمأ نم لئابقلا ءامعز لبق نم

 هنأ ريغ ،هودتأو هيلإ اوقضنا دقو ،يتولسلا هللا دبع نب يراوحلاو يصورخلا

 .يدنكلا .اهدعب امو 316 ص 68ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا :رظنا ليصافتلا نم ديزملل 1

 .79 - 78ص .8ج .قباس ردصم .يصقشلا .219 - 215ص .10ج ‘فنصملا :دمحأ
 .قباس ردصم ،1ج ،تاباوجلاو ريسلا “لاؤسلا ةريس" دمحم نب يلع نسحلا وبأ .يويسبلا - 2

 ."لاؤسلا ةريس" :يويسبلا .هيلإ راشيسو .88ص
 3 - ل-ل, ل !, 0 م ع ]] ل )111055-632/447-(

 , , ) (, س . , ,2003(

.191 
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لحقلا

 ركذي نيح ًالثمف رثؤملا ىبأ ءارآ لالخ نم ببسلا كلذ فشتسن نأ نكمي
 .'“۔.ةلكأ اهيف نولاني ةلودب عمط لهأ مهنمو ...":لوقلاب مامإلا ىلع جرخ نم

 نب ىسوم نب ىسوم نيب ةقالعلا روصي وهو ركذ رخآ عضوم يفو
 هيلع نولوتسي عامطألاو ايندلا لهأ لعج" :لاقف ةضراعملاو ،يوكزإلا يلع

 بتكي ناك "يوكزإلا يلع ني ىسوم نب ىسوم نأ فيكو 5“۔.هنم نوبرقتيو

 ىلإ ةراشإ كلذ يفو 5هل اورجاتي نأو اهوضرقي نأ مهلأسي راحص راجت ىلإ
 مل ام اذهو .رظنلا ني دشار مامإلا دهع يف اهيلع حبصأ يتلا هتناكم لالغتسا

 .لبق نم هل ىنستيل نكي

 ةمامإ يف ةحضاو ةروصب ةضراعملا زومر ضعبل ةيصخشلا عامطألا ترهظ

 دمحم دشار مامإلا ىڵو امدنع كلذ ىلع رثؤملا وبأ دهشتساو .رظنلا نب دشار

 .هبصنم ماهم ملستل جرخي نأ لبقو هتأ ريغ .راحص ىلع ؛يوكزإلا رفعج نب

 ةيارلا يفو ‘ ُيوكزإل ا رفعج نب دمحم ًاكر ات هالوف هحب رأ نم دشار ىلإ ىتأ

 موقي ،-ريبعتلا حص نإ - يرادإلا داسفلا نم عون دوجو ىلع لدي ام ةقباسلا
 .ةوشرل او ةيبوسحمل ١ ىلع

 نب ىسومو دشار مامإلا ىلع مهبالقناو ةضراعملا سوؤر فقومل ناك

 .ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 1
 .9ص هسقن ردصملا -2

 .هسفن ردصملا - 3

 نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم يوكزإلا رفعج ني دمحم ةمالعلا خيشلا وه :رقعج نب دمحم 4
 .23 - 271ص قباس عجرم .ىشاطبلا :رظنا ديزملل . يداليملا عساتلا /يرجهلا ثلانلا

 .كص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - 6
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 يصورخلا كلام نب تادلا مام .لا لزع ةضق

 ىتلا ةيقيقحلا ب ابسألا لوح كشلا ةرئاد ىف مهعضي ام كلذ دعب ىسوم

 ثلاثلا لصقلا يف هيلإ قرطتن فوس ام اذهو ‘تلدلا مامإلا لزعل مهتعفد

 .ةساردلا هذه نم

 امدنع ةيمهأ لقت ال ىرخأ بابسأ كانه .ةيصخشلا عامطألا بناج ىلإ

 مهئاوهأب نيعوفدم .ةضراعملا ركسعم ىلإ اومضناف ةصرفلا اهباحصأ نيحت

 لزانم ىلع سانلا ميعبتف “:لوقلاب كلذ نع ناطحق وبأ ربع دقو .ةيصخشلا

 بلطي وهف ] هترعوأو نيملسمل ١ م اكحأ [هتبضغأ [ لجر نيب نم ةفلتخم

 .اهلتمب لاني نأ عمطي ةعيفر ةجرد ةلودلا يف هل نم دسح دق رخآو .مهترثع

 .'“نتتفا دق هنأ يردي الو .اقح بلطي هنأو قحم هنأ نظيف رصب الب دبعتي رخآو

 يهو تائف تس ىلإ تلصلا مامإلا لزع تديأ ىتلا تائفلا يلديبع مق

 :"ىلاتلا وحنلا ىلع

 .ةب رطضملا ءاوجألا اولغتسا ةنتف لهأ .مهنأب اهدارفأ ىلإ راشي :هلوالا

 .ةيويندلا عماطملا باحصأ مهو :ةيناثلا

 ةحناس ةصرفلا اودجو مث .ةميدق تاراث وأ تاوادع مهل نم :ةثلاثلا

 .ماقتنالل

 .ملعلا ىدودحم نم :ةعيارلا

 طوطخم .1ج ،“ناطحق ييأ عماج" ناطحق نب دلاخ .ناطحق وبأ .120ص “ةريسلا” :ناطحق وبأ - ا

 .“عماجلا" :ناطحق وبأ .هيلإ راشيسو .7ةهقرو .(بيسلا .دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم) 36 مقر

 .144-145ص .ىلوألا ةينامعلا ةلودلا :ىلديبع - 2
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 كخلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةخرح :يناتلا لصفلا

 هتالو لبق نم وا مامإلا لبق نم ريزعت وا باقعل ضعت نم :ةسصاخلا
 .ميلاقألا ىف

 اعنص نونسحي كلذب مهنأ اونظف . مهب ررغ نيذل ١ كلتلوأ نم :ةسداسلا

 .ركنملا نع يهنلاو ؤفورعملاب رمألا ليبس يف

 بسح نيكراشملا صاخشألل 4 يئدبم فينصت ءاطعإ يلديبع لواح

 .هتحصب ميلستلا و ١ > ١ بعصي جاتنتس ١ وهو . اهركذ فلاسلا ت ائفلا

 كلذ ىلعو .ةيضابإلا ريغ نم مه ىلوألا ةئفلا نأ ىلإ رال امدنع كلذو

 لهأف ةئفلا كلت صخي اميق يلديبع هيلإ بهذ ام عم قمتي قفتي ال ثحابلا نإف

 وأ ىرخألا بهاذملا نم اوناك ءاوس ةيضابإلا ريغ نم ةرورضلاب اوسيل نتفلا
 ةلماعم اولموع مهنأو ًاصوصخ .مهريغو ب اتكل ١ لهأ نم ةمل ١ لهأ نم ىتح

 تصن يتلا \تابجاولاو قوقحلا نم راطإ يف يركف حماست ىلع منت .ةنسح

 .ةحمسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا اهيلع

 .نيينادنلجلا اياقب نم اوناك امبرف ةسماخلاو ةثلاثلاو ةيناثلا تائفلا امأ
 نم وأ 5'(ةيضايإلا ةمامإلا سيسأت لبق نامع مكحت تناك يتلا ةليبقلا يهو)

 وأ تلصلا مامإلا دهع يف بابسألا نم ببسل مهتبقاعم تمت نيذلا كئلوأ
 .ةيسايسلا ةايحلا ىف ةكراشملا نم اومرخو ةمئألا نم هقبس نم دهع يف ىتح

 لقأ ةرظن مدق تلصلا مامإلا نأ ىلإ ساورلا راشأ ةليبقلا هذه فقومل ةبسنلابو راطإلا اذه يف - 1
 يرئاشعلا فالخلا مجح ردقي مل هنأ ىنعمب "ىدنلجلا لئابق عم ميدقلا ءادعلا فقول رئاشعلا هاجت ريثكب
 : رظنا .ةطلسلا نع مهتحازإ دعب ىدنلجلا ينب عم اصوصخ لئابقلا نيب ثدحي دق يذلا

 مل-:, ه ! آ , 176.
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 ةسماخلا ةئفلا لثمي نأ نكمي امك رود مهل نوكي نأب اوعمط ىلاتلابو

 ريثأتلا لهسلا نم ناك نيذلا نيملعتملا ريغ نم ةماعلا نم سانأ ةسداسلاو

 .تلصلا مامإلا علخل ةضراعملا ةكرح ىف مهكارشإو .مهيلع

 ينالقع ركذلا ةفلاسلا تائفلل يلديبع هيلإ راشأ يذلا ليلحتلا نأ ىرنو

 ناك يذلا رثؤملا وبأ وه ملاعل صن نم ئقتسم هئأو اصوصخ !ام دح ىلإ

 لثم كراشت نأ برغتسمب سيل لاحلا ةعيبطبو ثادحألا كلتل نايع دهاش

 اهتاذ ىف ٌنِكَت ىهو .ةفلتخم تاراعش تحت ةمئألا دض درمتلا ىف تائفلا كلت

 هتارتف فالتخا ىلع .ىمالسإلا رصعلا دهش دقو !ةنلعم ريغ ةيصخش برآم

 ارورم ،نافع نب نامثع ةفيلخلا دض ةروثلاب ًاغدب .ءافلخلا دض ةدع تاروث

 عم تنمازت يتلا ةرتفلا يهو ،نييسابعلاو نييومألا دض ةرركتملا تاروثلاب
 .ةساردلا هذه عوضوم

 تلصلا مامإلا لزعل ةضراعملا جورخ :اثلاث

 يلعفلا كرحتلاب ةضراعملا تأدب !افلاس اهانركذ ىتلا بابسألل ةجيتن

 ةيكزإ نم تيكذأ دق كرحتلا اذهل ىلوألا ةرارشلا نأ ودبيو ؛مامإلا لزعل

 تأدب ثيح .يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم ةضراعملا ميعز سأر طقسم
 ةصاخلا نم باجتسا نم هل باجتساو مامإلا لزعل ةيضيرحتلا هتاوعد اهنم

 .145ص "ىلوألا ةينامعلا ةلودلا :ىلديبع - 1
 .9 - ص .ثادحألا :رئؤملاوبأ - د
 .نامع ةنطلسل يرادإلا ميسقتلا بسح ةيلخادلا ةظفاحم تايالو ىدحإ يه ةزمهلا رسكب :يكزإ - 3

 .89 - 87ص .ناونعلا :ملاس .يبايسلا :رظنا

86 



 كلام نب تلصلا مام .ازا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 .'ىبلكلا ثراو نب مهف :لئابقلا ءامعز نم هل نيديؤملا زربأ نم ناكو .ةماعلاو

 نب هللا دبع هعم جرخ امك ،يكزإ يف ىسوم نب ىسومب يقتليل جرخ يذلا
 كئلوأ نم دمحيلا 7 مهمظعمو ،سانلا نم ةعومجم نادوقي .ةديعس

 نأ امو "مهل رثؤملا يبأ فصو تح ىلع لطابلا نم قحلا نوهقفي ال نيذلا

 نم ؛سطمإ يلاوو اي او هعمج دق ناك ام ىلع اودتعا ىتح ،يكزإ ىلإ اولصو
 ءادتعالا مدع يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ءىدابم كلذب نيزواجتم .تاقدصلا

 .قح هجو ريغب سانلا لاومأ ىلع

 عمتجا نمو "يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم كرحت نأ ثبل ام مث

 دقو مامإلا لزع نوديري .ةمامإلا رقم ىوزن ىلإ ريسملل مزعلا نيدقاع }هعم

 ىلإ مهكرحت لبق "تادادعتسالا رخآ ةعجارمل .مهل ًاركسعم قرف نم اوذختا
 نب ىسوم بناج ىلإ ،قرفي تعمتجا يتلا تايصخشلا زربأ نم ناكو "ىوزن
 نب يراوحلاو ءيحجفلا كلام نب ديعس نب هللا دبعو \ثراو نب مهف "ىسوم

 .يشاطبلا .قاتسرلا نم هنأ يشاطبلا هركذ ام ىوس ،هتمجرت ىلإ رداصملا رشت مل :ثراو نب مهف - 1
 .قباسلا ردصملا :رثؤملا وبأ .اهيف يغبلا درمو ةنتفلا سأر رثؤملا وبأ هربتعا امك .533ص .قباس عجرم
 .11ص

 نب ىسوم عم اوكرتشا نيذل ١ دحأ يحجفل ا كلام نب ديعس نب هللا دبع وه :ديعس نب هللا دبع -2

 .195ص .اج .ةفحتلا : هللا دبع ءيملاسلا .تلصلا مامإلا ىلع جورخلا يف يوكزإلا يلع ني ىسوم
 .121ص دشرملا : :ةيلخادلا ةرازو . يكزإ ةيالو ىرق نم : :ىطم] - 3

 .12ص ثادحألا : :رثؤملا وب أ ۔ 4

 دشرملا :ةيلخادلا ةرازو :رظنا .ةيلخادلا ةظفاحم نم ىوزن ةيالول ةعباتلا ىرقلا ىدحإ :قرف - ك
 .12:83ص
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 لزع نوديري ىوزن ىلإ هعم اوجرخ دقو ."يدنكلا دلخم ني ديلولاو ."هللا دبع

 /ه272 ةنس ةجحلا يذ نم ثلاتلا سيمخلا موي كلذ ناكو .تلصلا مامإلا

 .؟م885 ويام 12 قفاوملا

 ريبك رودب تمهسأ يتلا تايصخشلا نع ملكتن نحنو هابتنالل تفاللا نم
 متيس يتلا ةيصخشلا وهو يدمحيلا رظنلا نب دشار نأ .ةضراعملا ةدايق يف

 ثادحألل ةرصاعملا رداصملا هركذ ىلع ِتأت مل !كلذ دعب ةمامإلاب اهتعيابم

 يف هماهسإ ىدم نع الؤاست حرطي يذلا رمألا "قرفب ةضراعملا عامتجا يف

 نكي مل هنأ مأ ؟اهل ططخ نم عم ناك لهو ؟ةضراعملا ةكرحل ىلوألا تايادبلا

 ؟كلذ دعب ىسوم نب ىسوم هاعدتسا امنإو رمألا ئداب يف مهعم

 جورخ ءانثأ رظنلا نب دشار ةيصخش زورب مدع نأ ىرن انبناج نمو
 هتعيابم دنع ءاملعلا عنقيل ىسوم نب ىسوم نم طيطختب ناك امبر .ةضراعملا
 امك .ةمامإلاب قبسم حومط اهل نكي مل .ةدياحم ةيصخشب ىتأ هنأ .كلذ دعب

 امب رف {هتلالد هل ةمامإلا بصنمل رظنلا نب دشارل ىسوم نب ىسوم رايتخا نأ

 هرابتعاب ؛هتاميلعتل دايقنالا لهس .هرمأب ًارمتؤم نوكيل دشار نم ىسوم دارأ
 ةيصخشك هسفن ضرف مت نمو .ةمامإلا بصنم ىلإ هلوصو يف لضفلا بحاص

 تلصلا مامإلا لزعل ىوزن ىلإ يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم عم جرخ :هللا دبع نب يراوحلا - 1
 .195ص .1ج .قباسلا ردصملا .يملاسلا .كلام نب

 .يشاطبلا .يرجهلا عيارلا نرقلا ءاهقف نم .يدمسلا يدنكلا دلخم نب ديلولا وه :دلخم نب ديلولا - 2

 .543ص .قباس عجرم

 :هللا دبع ںىملاسلا .120ص ."ةريسلا" :ناطحق وبأ .13 - 11ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - 3
 .196 - 195ص !ج .قباسلا ردصملا
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 مامإلا دوجو لظ يف ىسومل ىتأتيل نكي مل يذلا رمألا وهو ،ةمهم ةيسايس

 لضفلا مهل نكي مل نيذلا ءاملعلا ليج نم ىسوم نب ىسوم نوكل تلصلا
 .امامإ تلصلا بيصتت ىف

 تالواحم ةدع ترج ،ىوزنب ةمامإلا رقم ىلإ ةضراعملا زومر جورخ لبق

 .ةضراعملاو مامإلا نيب قيفوتلا ةلواحمو عدصلا بأرل ءاملعلا ضعب لبق نم

 نب ىسوم ىلع اولخد نيملسملا نم ًارفن َنأ” :رثؤملا وبأ هركذ ام كلذ نم
 اوقلطنا م .مامإلا ىلع جتحت ىتح !ديرت ام ىلإ كبيجن ال :اولاقف ىسوم

 نوملسملا هب جتحا امب نيملسملل عبت انأ :مهل لاقف هوملكف مامإلا ىلع اولخدف

 ام :مهل لاقف هوربخأف ىسوم ىلإ هدنع نم اوفرصنا مث ،هنم اولبقف هيلإ مهتبجأ
 الو اذه لكو ءاضيأ تلبق انأو :ىسوم مهل لاق ،هنم انلبق دق :اولاق ؟نولعاف متنأ

 .“هنم هنوبيتتسيو ،هيلع نوفقي هنيعب ابنذ تلصلل نومسي مهملعا

 نوضراعملا ىدبأ ثيح .ةضراعملاو مامإلا نيب لسرلل لدابت كانه ناكامك

 راص دق مامإلا نأب نيحرصُم !مامإلا ىلع مهجورخ بابسأ يف مهرظن ةهجو

 دقف تلصلا مامإلا امأ .ةلودلا ةبيه باهذ نوفاخي مهنأو فعضلا دح ىلإ

 نب نسحلا ىعدي صخش مهيلإ هثوعبم ناكو ،رمألا يف رظنيل هولهمي نأ بلط

 ىلإ ىسوم نب ىسوم لوسر مزاح نب هللا دبع ناك رخآلا فرطلا يفو .ديعس
 ىلإ وأ .ةمساح ةجيتن ىلإ ضفئت مل تاضوافملا كلت نأ ريغ .تلصلا مامإلا

 .11 - ٥1ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 4
 . 198رص ٠ !ج ةفحتلا : هللا دبع .ىملاسلا .444هقرو .“ةريس" :رهزألا ۔-5

 . 367 ص .68 ح .عرشلا نايب : لمحم .يدنكلا ۔6
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 .ةمامإلا اهشيعت يتلا ناقتحالا ةلاح ىهنت ةيقفاوت ةغيص

 نأو ،هحلاص ريغ يف ريست رومألا نأ مامإلا ىأر ةرتوتملا ءاوجألا كلت يف

 يف اصوصخ ذافنلا يف ةذخآ ةضراعملا بلاطم يف رظنيل اهبلط يتلا ةلهملا

 يلخت وه مامإلل ةبسنلاب اءوس رمألا داز اممو .هلزع ىلع ةضراعملا رارصإ لظ
 اذهو .هترصن نع هتالو نم مهيلع دمتعي ناك نمو .هيديؤمو هراصنأ نم ريثكلا
 .ًاقحال ىرنس امك .هفقوم نايب يف مامإلا هنع ربعيس ام

 هدلو لزنم ىلإ ةمامإلا راد نم جورخلاو لازتعالا مامإلا رثآ كلذ ءوض يف
 فلختسا هنأو :نادنس هل لاقي عضومب دمحم هدلو راد ىلإ ليقو .ناذاش

 رمأ يف نوملسملا رظني ىتح !لاملا تيبو ركسعلا ظفحل هماقم موقي نم
 .'ةمهملا كلتب ميمت نب نازع فلك دقو .هلازتعا

 .هفقوم نم فعضأ دق لاملا تيبو ةمامإلا راد نع هيلخت نأ كش الو

 ناكو }ءارنتلا ىلع عيوب مامإ نم لوبقم ريغ ًافرصت ءاملعلا ضعب هربتعا امم
 مهنمف }ءاملعلا نيب تريثأ يتلا فالخلاو لدجلا طاقن ىدحإ كلذ هفقوم

 .هل رذعلا داجيإ لواح نم مهنمو "كلذ هفقوم ضفر نم

 نم 3 سيمخلا موي .ةمامإلا راد نم تلصلا مامإلا جورخ يملاسلا ددح

 .121ص . ٠ ةريس " :ناطحق وبأ - 1

 .16ص .قباس ردصم 4 .يفيسلا .440ةقرو" ةريس ” دمحم نب ريشب رذنملا وب أ : :رظنا - ۔-2

 .122ص قباس ردصملا ناطحق وبأ - 3

 ردصملا ،ناطحق وبأ :رظنا تلصلا مامإلا اهب لزتعا يتلا ةقيرطلا لوح ليصافتلا نم ديزمل - 4
 .201ص 1٬ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .1413ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ .121ص .قباسلا
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 كلام نب تلطلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لحفلا

 ةقيرطلا تراثأ دقو .'م885 ةنس ويام 12 قفاوملا /ه272 ةنس ةجحلا ىذ

 نم وأ هل نيديؤملا نم .ءاملعلا نيب اعساو الدج مامإلا اهب لزتعا يتلا

 .هلزعل نيديؤملا

 :هلازتعا ةيضق نم تلصلا مامإلا فقوم :اعبار

 بابسألا نم هفقومو تلصلا مامإلا رظن ةهجو ىلإ رداصملا قرطتت مل
 هينواعم دحأ ىلإ هسفن مامإلا هبتك ام لالخ نم الإ لازتعالا ىلإ هتعد يتلا
 هيف حرشيو !هلازتعا ناك فيك هيف هربخي "ةخيش نب روهجلا وهو .نيبرقملا
 ىلع كلذ صخلن نأ نكميو "لازتعالا ىلإ هتعد ىتلا فورظلاو تاسبالملا

 . :يلاتلا وحنلا

 .ردقو ءاضق ناك هل ثدح ام نأ ربتعي -

 ىذلا ناكملا نع لزتعا امنإو .ةمامإلا نع سيل نكلو هلازتعاب فرتعي -
 :هلوق كلذكو “۔.عضوملا نع تلزتعا ىتح ..." :هلوق ليلدب هيف ميقي ناك

 هللا ينقوط امل علخب الو .ةمامإلل كرت الب .يدلو لزنم ىلإ تلوحت نأ تيأرف"
 .“ةنامألا هذه نم

 .نيملسملا لام تيبل بهن نم نوضراعملا هب ماق ام ىلإ قرطت -

 .196ص . !ح قباسلا ردصملا .يملاسلا - 1

 روهمجلا مساي ةفحتلا يف درو دقو ريسل او مج ارتل ا بتك يف هل ةمجرت دجن مل :ةخيش نب روهجل 2-١

 .204ص 0 ح هسقن ردصملا :رظنا .ةجنس نب

 .1ج قباسلا ردصملا .يملاسلا .123 - 121ص .“ةريس" :ناطحق يبأ :يف ةلاسرلا صن رظنا - 3
 .206 - 204ص
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةضق

 نم داورلا ليج ليحرل يثريو رومالا اهيلإ تلصو يتلا ةلاحلا ىعني -
 تناك ،لاجر اهل ناك دق .ةلودلا هذه نأ ىخأ اي ملعا" :لاق ثيح ءاملعلا

 ىتح كلذ ىلع اول ازي ملف ...ةملاس بولقو رودصو ةملاع ةحجار مولح مهل

 .“هللا مهمحر اوضرقناو اوضم

 .ةسائرلا بحو !ايندلا يف مهتبغر اورهظأ بابشلا نم ليج روهظ -

 هل احصان ناك هنأو .ةنسحلا اياونلاب رهاظتي ناك ىسوم نب ىسوم نأ -

 ىقرت مايألا لزت ملف" :لاق ثيح .هتبيغ يف هيلع بلؤي هنأ نيح يف .هترضحب

 فورعملاب رمألاو قحلا راهظإو حالصلا بلطي هنأ ىلإ سانلا وعدي وهو هب
 .“ركنملا نع يهنلاو

 ناك نمو'ةارشلا ترمأف" :لاق ثيح هترصن نع }تلصلا عابتأ لذاخت -

 .اوهركف ةلودلا نع اودهاجي نأو .ركسعلا عنمو صوخشلاب ءيفلا اذه هيلع

 .. اورخأتف ميدقتل اب مهترمأو

 وه .ةمامإلا راد نع هيلختل ىسيئرلا ببسلا نأ اهدافم ةقيقح ررقي -

 فعضلا نم راص نم دح ىف انأ ترصو" :لئاق ركذف .ءامدلا نقح يف هتبغر

 كفسو برح عقتف لاجر مهاقلتو ركسعملا اولخديو !موقلا لصي نا تفخو
 .“رمأ الو ةجح الب تيبلا يف انأو !مد

 :ىلاعت هلوقل الانتمإ .هتاضرم ءاغتباو }هللا ليبس يف مهسفنأ اوعاب نيذلا مهو .راش عمج :ةارشلا - 1
 ةمكحملا روهظب أدب ميظنتكو .207 مقر ةيآ .ةرقبلا ةروس ."هللا تاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو"
 :رظنا ةيضابإلا دنع ةارشلا ماظن لوحو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا راعش اوعفر دقو .ىلوألا

 .تاباوجلاو ريسلا {هللا دبع نب ناسغ مامإلا ىلإ ينالعجلا رينلا نب رينم ةريس" .رينلا نب رينم .ينالعجلا
 .242 - 238ص .قباس ردصم
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناتلا لصفلا

 هيلع تمدقأ ام جئاتن هيلإ لوؤت دق امو ةيلبقتسملا ثادحألا ئرقتسي -

 .“۔.اهودع ةلودلا هذه يف اوعمطأو ...":لاقف ةضراعملا

 .هلازتعا وأ تلصلا مامإلا لزع ثادحأ ترج دق تناك ةروصلا كلت ىلع

 .تلصلا مامإلا فقومب ريبكلا امهباجعإ فاسعو يملاسلا نم لك ىدبأ دقو

 فقي امنيح ،ءرملا شهدي" :اركذ ثيح ءامدلل انقح ةطلسلا نع لزانت امدنع

 ةمئألا قالخأب بجعي نأ الإ .هعسي الو .ةيطارقميدلا ئدابملا هذه مامأ

 اذإ .ةلودلا يف زكرم ربكأ نع لزانتلا يف .ادبأ ةضاضغ نوري ال اوناك نيذلا
 ."“هسفن بعشلا ةحلصم هيف رمألا اذه ناك

 :(م885/ه272) يدصحيلا رظنلا ثب دشار ةعيابص

 ىتح ,ةمامإلا راد نم \تلصلا مامإلا جورخب ىسوم نب ىسوم ملع نأ ام

 ترج ام كلذي افلاخم ،رظنلا نب دشار ةعيابمب قرف ىلإ هعم رضح نمو عراس
 دييأتو روضحبو .ةمامإلا ةمصاع ىف ديدجلا مامإلل دقعلا نم .ةداعلا هيلع

 .ةدقعلاو لحلا لهأ نم .ءاملعلا رابك

 عضوم ريغ يف ،دشار اوعيابف “:لوقلاب عضولا كلذ نع رثؤملا وبآ ربع
 تناك فيك ملعأ هللاو ...ةمامإلا دقع عضوم ريغ يف .هل اودقعو .ةعيبلا

 ةحص ىف رثؤملا وبأ ككشي كلذ ىلعو ..ال مأ اهدقع اونسحأأ 3مهتعيب

 .قشمد .ةيمومعلا ةعبطملا) ملكتي خيرات نامع "يجان فاسعو .هللا دبع نب دمحم .يملاسلا - ا
 .137ص .(م3

١ 

  - 2.196ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .123ص ."ةريس" :ناطحق وبأ

 1 - 3كص .تادحألا :رثؤملا وبأ .
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةبخق

 عامجإب الإ ةمامإلا دقع مدعب يدانت يتلا ئدابملل ةفلاخم اهنوكل ؛دشار ةعيب

 تلصلا مامإلا نأ رداصملا ركذتو .فالتخالاو ةنتفلل اءرد ؛نيدوجوملا ءاملعلا

 هضراعي ملو رظنلا نب دشار ىلإ ةنازخلا حيتافمو ةةمكلاو 'ةمامإلا متاخب ثعب

 هتربتعا ام وهو يفوت نأ ىلإ ةةنس نم برقي ام ىلإ هراوج يف وهو .ءيش يف
 .هتمامإ ةيعرشبو ديدجلا مامإلاب هنم ًاينمض فارتعا ةضراعملا

 يف وهو رظنلا نب دشارل ةمامإلا دقعل ىسوم نب ىسوم عارسإ نأ ودبي
 نيب نم ناكو دشار بيصنت ىلع ءاملعلا قافتا ةبوعصل هكاردإ نم عبان .قرف

 "يبضل ا دمحم نب رمع :-ىملاسلا ركذي امك دشار ةمامإ اوهرك نيذلا ءاملعلا

 ،ناميلس نب دمحم نب رهازو ،رب زهلا نب نازعو "يلع نب دمحم نب ىسومو
 نب ةنادغو سنخألا رمع نب دمحمو \تلصلا نب ناذاشو 5ميمت نب نازعو

 ةمامإب نيكسمتم اولظ مهنأو .مهريغو سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأو دمحم
 .'م888/ه275 ةنس ىفوت نأ ىلإ ،تلصلا

 نب ىسوم رايتخا بابسأ لوح .الؤاست حرطن نأ نكمي راطإلا اذه يفو

 ؛مامإلا نم يهاونلاو رماوألا اهيف ردصت يتلا (تالسارملا) بتكلا ىلع عبطلا ةلآ :ةمامإلا متاخ - 1
 .(ص) هللا لوسرب ءادتقا اهذاختا يقن .هل لمعف كولملا ةبتاكم دارأ نيح هب رمأ دق (رس) هللا لوسر نإف
 .طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) تالكشملا لح باتك .دمحم نب هللا دبع ديز ييأ .يمايرلا :رظنا
 .310ص .(ت.د

 دبع بجر !ميهاربإ :رظنا .سأرلا يطغت ةرودملا ةوسنلقلا :ميملا ديدشتو فاكلا مضب : :ةمُكلا - 2
 .439ص .(م2002 .ةرهاقلا .ةيبرعلا قافآلا راد) سبالملا ءامسأل يبرعلا مجعملا .داوجلا

 ردصم .2ج .ةيضابإلا ءاملع ريس" طوطخم نمض .رذنملا وبأ ةريس .دمحم نب ريشب ؤرذنملا وب -3

 “ةريس" :رذنملا وبأ .هيلإ راشيسو .382 ةقرو .قباس
 .196ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - 4
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 .هنم ردجأ ىرخأ تايصخش دوجو لظ يف رظنلا نب دشار ةيصخشل ىسوم

 :لوقلاب دمحم نب رهزألا هفصو يذلا -لاثملا ليبس ىلع- ميمت نب نازعك
 ناكو "نامع ةمئأ نم ىوزن يف ةمامإلا حولب أكتا نم هقفأ ميمت نب نازع نإ"

 نب نازع هب عتمتي ناك ام ىلإ ةراشإ كلذ يفو ."“هقفو ملعو ةقيقد ليح هل

 ةيسايسلا ةردقملاو .ةيملعلا ةءافكلا نيب تعمج .ةيدايق ةيصخش نم ميمت

 الوبق ىقلت نكت مل ةيصخش راتخا ىسوم نب ىسوم نأ ريغ .ةيركسعلاو
 ببسلا لعلو 5ءاملعلا طاسوأ يف ًاعساو الدج هتيصخش ترانأ امك .اعساو

 ميعزك هتطلس ىلع ءاقبإلا ىسوم نب ىسوم ةبغر وه -انرظن ةهجو نم- كلذ يف
 دوجوب الإ هيلإ هققحي نأ عيطتسي ال ام اذهو ادحاو نآ يف يسايسو يحور

 ح ىلع دشار نأو اصوصخ .ةمامإلا بصنم يف رظنلا نب دشارك ةيصخش
 يف ةبرجت الو .ةسارفلا يف ذفان رظن هل نكي مل هنأ" :هيرصاعم دحأ ريبعت

 :لوقلاب دشار فصو امدنع ‘كلذ نم دعبأ ىلإ رثؤملا ويأ بهذو 3“ةسايسلا

 هفصي رخآ عضوم يفو 5"“اباوص أطخلا بسحيو ءامكح رصبي الو لقعي ال"
 .٨“لاهجلا لهجأو .ءافعضلا فعضأ" :ًلئاق

 .ىسوم نب ىسوم اياون لوح كشلا ةرئاد رظنلا نب دشار ةعيابم تحتف

 ىسوم ملاعلا هبعل نأو قبس يذلا رودلا كلذب هيبش رود بعل يف هتبغرو

 .382ص .“ةبراحملا" :رذنملا وبأ - 1
 .445 ةقرو “ةريس" :رهزألا 2
 .67ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 3
 .157ص .“ناهربلاو نايبلا" :رثؤملا ويأ - 4
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 يصورخلا كلام نب تلطلا مام :ز: لاع هضف

 ةنس"ناقع يبأ نب هللا دبع نب دمحم مامإلا لزعب ماق امدنع .رباج يبأ نب

 ءاملعلا ربتعا دقو 5ةامامإ يصورخلا بعك نب ثراولا ةيلوتو .م795,ه9

 دمحم مامإلا نأ رابتعا ىلع اعورشم ارمأ كاذنآ رباج يبأ نب ىسوم هب ماق ام

 .'عافدلا ىلع عيوب دق ناك هللا دبع نب

 .ةجرح ةرتفو ةبعص فورظل ةجيتن ءاج كاذنآ ثراولا رايتخا نأ امك

 ةدش نم هنع فرغغ امل ارظن ةلحرملا كلتل بسانملا صخلا اهنيح ناكو

 رظنلا نب دشارل ىسوم نب ىسوم رايتخا نوكي امتر كلذ ىلع أسايقو .مزحو

 ةيلكيه يف رييغتلا ةلاح هنع رفست فوس ام حضتت نأ نيحل تقؤم ارايتخا

 رابتخاو .لعف دودر نم مايألا هنع فشكتت فوس امو .ةيسايسلا ةطلسلا

 ةيسايسلا ةدايقلا لوح ةيعرلاو .ةينيدلا ةدايقلا فافتلا ةيناكمإ ىدمل ىقيقح

 .تلصلا مامإلا لزع دعب ةديدجلا

 هرايتخا لكش لب .حجنيل نكي مل ىسوم نب ىسوم هل ططخ ام نأ ريغ

 يبأ نب ىسوم هيف حجن اميف الشف امهالكف }هيلع اليقث ائبع رظنلا نب دشارل

 ينب نم ليقو }ةبض ينب نم يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوم ةمالعلا خيشلا وه :رباج ييأ نب ىسوم - 1
 نم يديهارفلا بيبح نب عيبرلا نع ملعلا اولمح نيذلا ةعبرألا ءاملعلا دحأ بلاغ نب يؤل نب ةماس
 .223 - 222ص قباس عجرم .يشاطبلا :رظنا ديزملل .نامع للإ ةرصبلا

 يف أن هنأ الإ .دمحيلا نم الجر ناك .نافع ىبأ ني هللا دبع نب دمحم وه : :هللا دبع نب دمحم - 2
 .ةريسلا ءاسأ نأ دعب هلزع مت ام ناعرس من ; ,م793/ها 77 ةنس عافد مامإك عيوبو نامع ىلإ مدق مث .قارعلا

 .111ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع ءيملاسلا :رلظنا

 ةنس نافع يبأ ني دمحم لزع دعب ةمامإلاب عيوب صورخ ينب نم مامإ لوأ وه :بعك نب ثراولا - 3

 .114ص .1ج ؛قباسلا ر ردصملا :رظنا .م795/ھ9

 .164 - 163ص .تاسارد :يزوف .100ص .“لاؤسلا ةريس" :يويسبلا - 4
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 كلام نب تلصلا ماقف .ازا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناتلا لصتلا

 ةعاشإو .ءاملعلا دييأت بسك ثيح نم "بعك نب ثراولا مامإلاو .رباج

 .مهتائف فالتخا ىلع سانلا نيب لدعلا

 لبوق ثيح ضيقنلا ىلع ناكف رظنلا نب دشار ةمامإ ناتإ ثدح ام امأ

 ةيملعلا مهتاردق يف كيكشتلاو تاماهتالا نم ليسي ىسوم نبا ىسومو وه
 نونعطي نم مهنم ناكو ،تلصلا ةالو اوتبث مهنأ الثم كلذ نم .ةيدايقلاو

 لثم هداوق اومدختساو تلصلا ناوعأب اوناعتسا امك .هتيالو نوركنيو هيلع

 فتعل او ةوقل ١ مهمادختس ا كل ذك . اديعس نب نيسحل او ةكرب نب يراوحل ا

 ةيمر ببسب ‘تلصلا نب ناذاش راد قارحإ كلذ نم .ةيقطنم ريغ بابسأل

 تلصلا نب دمحم ىنبا ماهتاو رظنل ١ نب دشار مامإلا راد ىلع تعقو رجح

 ةهجاوملا فقوم ذختا دق ناك تلصلا نيا ناذاش نأ ودبيو ."ةيمرلا كلتب

 هناوعأو رظنلا نب دشار دجو دقو ،هدلاو راصنأ نم دييأتب رظنلا نب دشار عم

 مهنإ ىتح !هتقحالمو تلصلا نب ناذاش نم صلختلل ةصرف ةثداحلا كلت يف

 ..هعم اناك تلصلا نب دمحم يدلو نأ ةجحب هراد قارحإ ىلإ اودمع

 مدع }ىسوم نب ىسومو رظنلا ني دشار ىلع ىرخألا ذخآملا نمو
 ىلع دونجلا لواطتو .ةضولا ةعقوم دعب بهنلاو بلسلا لامعأل مهراكنتسا

 نوجسلا يف رمع امك ،لاتقلا نع فعض ريبك خيش وهو “لاهنم نب رصن لتق

 .17 - !16ص .ثادحألا : رثؤملا وبأ - 1

 .218 - 217ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .30 - 29لص .قباسلا ردصملا :رظنا ليصافتلل
 .378رص .68ج .عرشلا نايب .دمحم .يدنكلا - 3

 رظنلا نب دشار مامإلا لزعل اوجرخ نيذلا ةداقلا دحأ وهو ،كيتعلا ءامعز نم :لاهنم نب رصن -4
 .مجعم :نيفلؤم ةعومجم :رظنا . ةضورلا ةعقوم يف لتق دقو مهف نب كلام يتيو دمحيلا عم فلاحتلاب

 .393ص
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 يصورخلا كلام نب تلصلا ماملا لزع ةبضق

 ادع اذه شةضورلا ةعقو دهش نممو شرفاغ ينب نم سانأ دشار ةمامإ ناتإ

 .'نامع فارطأ يف ةرهملا لئابق لبق نم ثادحألا ضعب نع مهتوكس

 مهتالو ضعب لبق نم ةبكترملا تافلاخملا ضعبل مهراكنإ مدع نعي
 ةدئاز هل لاقي ادئاق اوثعب مهنأ كلذ نم إمهنم هيجوتب تناك امبرو .مهداوقو

 نم قاتسرلاب رفاغ ينب لزانم ىلإ ةقرسلاو ةيصوصللاب فورعم باطخلا نب
 اداسف ثيعيل ديعس نب هللا ديبعل لاجملا اوحسفأ امك .هنوقحتسي ثدح نود

 ء““۔.مهلاومأ ذخأو سانلا باهرتسا نم ..ةحيبق الامعأ اهيف لمعف" راحص ىف

 .يسايسلا مهطبخت ىلع ةحضاو ةلالد لدت يتلا ثادحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 .مهيديأ نم تلفت تأدب رومأل ا ديلاقت نأ فيكو

 حاجنلا اهل رذقي مل ىسوم نب ىسوم ةلواحم نإ لوقلا نكمي كلذ ىلعو

 يرتعي نأ نود ،دشار مامإلا ىلإ تلصلا مامإلا نم ايملس ةطلسلا لقن يف
 اذه أ ودبيو ةميخو بقاوع ىلإ تأ !ةريبك تالكشم لوحتلا كلذ

 .ةيرشبلا خيرات دادتما ىلع ةروث وأ بالقنا يأ يف رركتي ام ابلاغ دهشملا

 لغتسي امك ءءاطخألاو رطاخملاب ةفوفحم نوكت ام ةداع تاروثلاو تابالقنالاف

 ىتح ،عقاولا ضرأ ىلع اهضيقن رهظي ام ناعرس يتلا ةقاربلا تاراعشلا اهيف

 .نمزلا نم ةزيجو ةرتف دعب

 نم ةلمج كانه نأ ظحالن !اهليلحت ددصب نحن يتلا انتيضقل ةبسنلابو

 لزعل يمارلا هططخم يف امدق يضملا ىسوم نب ىسوم ترغأ يتلا لماوعلا

 .179ص .تاسارد :يزوف .365ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - ا

 .220ص .1ج .ةفحتلا :يملاسلا .44 - 33 ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ :رظنا - 2
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 كلام نب تططلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصقلا

 فيكو }؟ةضراعملا اهيلع تلقع يتلا لماوعلا كلت يه امف تلصلا مامإلا

 ىلإ هتعفد وأ تلصلا مامإلا لزع ططخم حاجنإ ىلع رثألا لماوعلا هذهل ناك

 ؟لازتعالا

 :ةضراعملا ماجن تلع تدعاس يتلا لصاولا

 نأ عيطتسن .ةيضقلل تخرأ يتلا رداصملا صوصنل انئارقتسا لالخ نم

 ريغ وأ رشابم ريثأت اهل ناك يتلا كلت ءاوس .لماوعلا نم ةلمج صلختسن

 لخادت ىلع ديكأتلا عم تلصلا مامإلا لزع يف ةضراعملا حاجن ىلع رشابم
 :يتآلا يف لثمتت يتلاو .لماوعلا كلت

 ءاملعلا تمص داورلا ليج ليحر (1

 مامإلا بناج ىلإ اوفقو نيذلا داورلا ليج بايغ نأ هيف كش ال امم
 يف ريبك اغارف كرت دق شهتمامإ دهع رخاوأ ىتح هل ًادنس اوناكو ثتلصلا

 ديعصلا ىلع وأ "يسايسلا ديعصلا ىلع ءاوس .كاذنآ ةينامعلا ةحاسلا

 .ةمئألل مهتدناسم يف ةيساسأ ةزيكر نولتمي .ءاملعلا كئلوأ ناك دقف "يركفلا

 كلذب مهو }ةيويندلا رهاظملا نع داعتبالاو دهزلاو .عرولاو هقفلاب اوزاتما دقو

 انوع اوناك انه نمو ،نامعل ةيسايسلا ةدايقلا ىف فصلا ةدحو نع نورتعي

 .ةمئألا نم هلبق ناك نمو }‘تلصلا مامإلل

 ريبك غارف نم مهتافوب ءاملعلا كئلوأ هكرت امب هسفن تلصلا مامإلا رعش دقل

 .لاجر اهل ناك دق ةلودلا هذه نإ ..." :لوقلاب كلذ نع ًارتعم .ةطلسلا يف

 .264ص .(م 3 6ندرألا .لمألا راد) نامع ىق ةيضابإلا دوعس نب هللا دبع .يديعسوبمأ - 1

99 



 ىصورخلا كلام نب تلصلا مام !لا لزع ةصق

 .دحاو رمأ ىلع اوناك .ةملاس بولقو رودصو .ةملاع ةحجار مولح مهل تناك
 :امظن ررذلا كلس يف كلذ نع يبايسلا ربعو ."“لوألا رثأ رخآلا ألعي

 هنامز يف لضفلا لهأ لج ذإ"

 ."“هنارقأ ىوس يف شاعو اوتام

 تلصلا مامإلا مهيلع دمتعي ناك نيذلا ليجلا نم ءاملعلا زربأ نيب نم ناك

 نب بوبحم نب دمحم ملاعلا .ةيسايسلاو ةيملعلا مهتاردقب قثوو اريبك ادامتعا
 ىلع ىتح .اريبك ايسايس ًاغارف كرت :م873/ه260 ةنس هتافو نأ ريغ .ليحرلا

 ةيشرق لوصأ نم ردحنت يتلاو }ليحرلا نب ةلئاع نأ يفكي ذإ .ديعبلا ىدملا
 يف ةيسايسلا ةدحولا دمع ىلع }ظافحلا ىلع ةرداقلا ةرسألا ةليوط ةرتفل تلظ

 لوبقب ىظحتو ةعيفر ةناكم نم هب عتمتت تناك امل ارظن ؛طارفنالا نم نامع

 ل

 ةيصخشلا ماعطالا يوذ تم بابشلا تم كليج روحظ (2

 عمتجملا يف رهظي أدب شلئاوألا داورلا ليج نم ضعب ليحر لباقم يف
 ليج طاسوأ نيب ةناكم اهسفنل قلخت نأ تدارأ .حومطلا بابشلا نم ةئؤ

 نم مهقبس نمع ًارياغم اقيرط اوكلس ىلاتلابو .لئاوألا ءاملعلا نم نيظفاحملا
 .'مهنالسأ

 .121ص .“ةريس" :ناطحق وبأ - 1

 ٠ 573 ص .رردلا كلس : نافلخ .يبايدلا - 2

 .166ص ٠ !ج ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا -3

 .265ص .قباس عجرم .يديعس وبمأ - 4
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةحود :يناثلا لصقلا

 لوق -كلذب ملعأ هللاو- هغلب هنأ" :بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ ىور
 نأ سانلا عسي الو .مهئارآب سانلا اوتفي نأ مهل لحي ال هنأ .هنامز لهأ ضعب

 - مارحلا لسفو لالحلا ةقرافم ىلإ كلعف اوبسن مهنأ .مهلوقب اومرحيو اولحي
 .'“كلام نب تلصلا ىنعي

 دقتنت تأدب ةئفلا كلت نأ فيك انل نيبتي .قباسلا صنلا لالخ نمو

 اوراصو" ضعمتجملا يف مظعي اهرمأ أدبو !؟ينلع لكشب تلصلا مامإلا لاعفأ

 قئوأو .امدق اهنم قبسأو املع اهنم لضفأ وه ام نومذيو .مهءارآ نودمحي

 .“ةورذ اهنم فرشأو ةورع اهنم

 ىلع ةبترتملا جئاتنلا ةروطخ ىلإ بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ هبنت

 هذهل يدصتلاب تلصلا مامإلا بلاطو .عمتجملا يف ةئفلا .كلت لثم روهظ

 الو }هللا اوقتي نأ ثادحألا بابشلا ءالؤه رمأي نأ يغبنيو" :لوقلاب ةئفلا

 مهظفح نإف .مهئارآب سانلا اونتفي نأ .نيملسملا ىلع الو مهسفنأ ىلع اولمحي

 .؟ “رابحألاو نيينابرلا نم مه سيلو .افينع مهيأر نوكي نأ فاخأو تفيعض

 الأو كلذ مهنم بلطي نأ ىلإ .ايتفلل يدصتلا مدعب مهحصني ناك هرودبو

 نم نونجي دق ارآ اورتصي الأو .ةرهشلا ىلإ لوصولا عفادب ملعلل مهبلط نوكي
 نوملسملا جاتحي نأ ىلإ .ايتفلا نع اوعروتي نأ مهيلع بجاولاف" رازوأ اهئارو

 ‘ طقسم ةناقتل او يموقل ١ ث ارتل ١ ةرازو) 1 ح .رفعج نبال عماجل ١ رفعج نب لمحم .يوكزإلا - 1

 .عماجلا :دمحم .يوكزإلا .هيلإ راشيسو .211ص .(م1981

 .211ص .1ج .هسفن ردصملا - 2

 .211-212ص .1ج .هسقن ردصملا - 3
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 . يصورخلا كلام نب تطلا مامالا لزع ةبضق

 .مالكلا ىلع مهنم صرحأ !ملعلا رونل عامتسالاو تمصلا ىلع اونوكيلو .مهيلإ

 نأ سانلا اوفرع الو ،ةرهشلا يف اوبغر امل إهب اورقوأو . ملعلا اوأرق ول يرمعلو

 نأ نوفاخيو ارثأ هيف نوأطي ال امع مهتنسلأ اومجلأو ...ملعو يأر لضف مهعم

 .'“۔.ارزو هيف اولمحي

 عضولا نأ جتنتسن ،بابشلا ةئف صخي اميف هحرط قبس ام لالخ نمو
 رذني ناك "يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا دهعل ةريخألا ةرتفلا ىف ماعلا

 دق -كلذ لبق- ةايحلا ديق ىلع داورلا ليج نم ددع دوجو ناكو .ةنتف رداوب
 ةصرفلا بابشلا نم ديدجلا ليجلا دجو مهليحر دعبو .عضولا راجفنا لجأ
 صأختلاو .عمتجملل احالصإ هيف نوعي اوناك ام لوح مهراكفأ رشنل ةحناس

 ديدجتلا ىوعدب ؛كلام نب تلصلا مامإلا راصنأ نم نيظفاحملا كئلوأ نم

 ( .حالصإلاو

 ايوكزإلا يدع نب تسوم نب تسوم ةيصخش (3

 امك تلصلا مامإلا نم هفقوم يف ةضماغ ىسوم نب ىسوم ةيصخش ودبت

 ىلإ هئامتنا ىلإ رظنلاب ،هرصع يف لدجلل ةراثإ تايصخشلا رثكأ نم ناك

 ملع تيب لهأ نم" وهف ةيسايسلا اهتكراشمو ةيملعلا اهتناكمب تفرع ةرسأ
 .““نامع لهأ ىلع امدقم هرصع لهأ يف ناك يلع نب ىسوم هدلاوو .عروو

 بيلأت يف ىسوم نب ىسوم هب ماق يذلا رودلا كلذ وه انه انمهي امو

 يف رثألا ربكأ هل ناك رود وهو ‘تلصلا مامإلا لزعب ةبلاطملل ةماعلاو ةصاخلا

 .212ص .لج .عماجلا :دمحم .يوكرإلا 1

 .119ص ."ةريس" :ناطحق وبأ - 2
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 كلام نب تلصلا مام ,الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 نأ عاطتسا .ةيدايق ايازمو تافص نم هب عتمتي ناك امل ارظن ؛ةضراعملا حاجن

 :كلذ نم ركذن ًاحجان ًافيظوت اهفظوي
 ىوقتلاو لضفلا اهنع فرع ةرسأ نم وهف :ةيعامتجالاو ةينيدلا هتناكم -أ

 تلظ يتلا بلاغ نب يؤل نب ةماس يتب ةرسأ ىلإ هبسنب دوعيو ،عرولاو
 ةرتفل .ةمئألا باختنا ةيلمعل يرقفلا دومعلا لكشت -نوسنكلو ريبعت دح ىلع

 ."ماع ةئام نم برقت

 هتردقب ىسوم نب ىسوم زيمت ثيح :ةيئاعدلا بيلاسألا مادختسا -ب
 تابثإو .ةماعلا ىلع ريثأتلل ةيئاعدلا بيلاسألا فيظوتو مادختسا ىلع

 ام .تاماركلا نم هل نأ ةماعلا مهوأ لب بسحف اذه سيل .هرظن ةهجو ةحص

 ىسوم ن اكو" هتريس يف ناطحق وبأ هركذ ام كلذ نم ه اوقتو هلضف ىلع لل دت

 نتف نم هب نتف اممو ،هلثم وأ ىلعب نتتفا نمم ةنتف دشأ ،نامع لهأ ىلع

 ابذع لوحتي نأ هللا اعدو ىسوم نب ىسوم لصو امل قرف :لشو نأ اولاق نأ
 .(ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم دعب دحأ عربنتسا ول ليق ىتح .ابذع لوحتف
 .“ىسوم ١ نت ا

 3ثناسللا ةحاصفب ىسوم نب ىسوم نع فرع :ةحاصفلاو ةباطخلا -ج

 ةرازو) 3ط ‘ 10ع .انثارت ةلسلس هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت 6 ءاملعو اخيرات نامع ،نوسنكلو 1

 .ءاملعو اخيرات نامع :نوسنكلو .هيلإ راشيسو .28 - 27رص .(م1994 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا فارتلا

 :لاشوألاو .لاشوأ عمجلاو .اليلق اليلق هنم رطقي ةرخص وأ لبج نم بلحتي ليلقلا ءاملا" :لشولا 2
 نيدلا لامج لضفلا وبأ .روظنم نبا :رظنا “عرازملا ىلإ قاست مث عمتجتف لابجلا ضارعأ نم ليست هايم

 .72كص .(م7 توريب رداص راد) 11دلجم .ط برعلا ناسل مركم نبا دمحم

 .120ص .“ةريس" :ناطحق وبأ -3

 .119ص .هسفن ردصملا ۔ 4
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 يصورخلا كلام نب تلصلا ماق .لا لزع هصك

 موي يف اهيقلي ناك ىتلا هبطخب سانلا ناهذأ أبع دقف .ةباطخلا ىلع هتردقو

 رمأي يذلا حلصملا كلذ هيف تأر ةحيرش ىلع غيلبلا هبولسأب رتاف .'ةعمجلا

 لزت ملف ..." ةلودلا حلاصم ىلع صيرحلاو .ركنملا نع ىهنيو فورعملاب

 رمألاو قحلا راهظإو حالصلا بلطي هنأ ىلإ .سانلا وعدي وهو ،هب ىقرت مايلا

 ةكراشم رهظي ناك ابطشلا كلتب هنأ امك ."“ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ءاصقإو ؤتلصلا مامإلا لزعل اهلالخ نم دهمي ناكو .ةلودلا نوؤش ىف ةعساو

 ركملا نم ريبك بناج ىلع ناك دقف هيلعو .ةطلسلا نم ظفاحملا رايتلا

 ."ءاهدلاو

 ةقثلاو ةأرجلاب ىسوم نب ىسوم ةيصخش تزاتما :سفنلاب ةقثلاو ةأرجلا -د

 ةمامإلا ةطلس لثمي نم هاجت هفقومب ةينالع حيرصتلا نع عروتي ملف سفنلاب
 ناكف .ةيلوؤسملا عقاوم يف مه نمل .ةعذاللا هتاداقتنا هجوي ناك لب .كاذنآ

 .“ةقسفلا يديأ يف ةلودلا نأ" :لوقي

 . ىلإ لسري ناك .هيلع هاوعد ىلع هجاحيل هوعدي تلصلا مامإلا ناكامدنعو
 لزنت نأ الإ ىضرأ الو نالف لوق ىلإ رظنأ ال انأ" :ةأرج لكي هل لوقيل مامإلا

 تاسسؤم ىلع نيمئاقلا نم لانتل كلت هتأرج نكت ملو \“ييأرو يلوق ىل

 .178ص .تاسارد :يزوف .262ص .قباس عجرم .مشاه - ا

 .122ص ."ةريس" :ناطحق وبأ - 2

 .262ص .قباس عجرم !مشاه - 3

 .208ص .1ج .هفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .7ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ 4
 .122ص .قباسلا ردصملا .ناطحق وبأ - 6
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :ىناتلا لصفلا

 .ةدشب مهدقتني ناكف .ءاملعلا نم هنارقأ لاطتل تدتما لب .مهدحو ةمامإلا

 مه ام" :لوقلاب مهنم نجهتسملا هققوم نع ربعي ناك هنإ ىتح .مهب قثي الو
 ءاملع نم يدنع نمآل بارعألاو ذيبنلا ةبرش ناو ،انه اه ملع يأو نآرقلاو

 ةينلعلا هتاداقتنا يف فولأملا نع اجورخ دعي اذه نأ كش الو ."“نامزلا اذه

 .ىرخأ ةهج نم هسفنب هدادتعاو .ةهج نم ةفينعلاو

 راشأ امك ىسوم نب ىسوم تافرصت ىلع تلصلا مامإلا توكس ناك اذإ

 ناك تلصلا مامإلا نأ ركذ دقف إهدلاو ةناكمل هريدقت قلطنم نم ناطحق وبأ

 ىلإ ًأضيأ ريشي ناك لاحلا عقاو نإف ،:“هدلاو عضومل هلجي ناكو اميلح قيفر
 نكي مل ولو .هحلاص ريغ يف ريست رومألا تدب نأ دعب مامإلا ةضبق فعض

 ناك نإو .هيلع مدقأ ام ىلع مدقأو أرجت امل هسفن نم ًاقناو ىسوم نب ىسوم
 ىلإ ةبوسحملا ريغ هتافرصت تداق امدنع .ةقلقلا ةيصخشلاب هفصو نم كانه

 نم اهيلع بترت امو ةيلهألا برحلا ليتف لاعشإ ثيح نم .ةميخو بقاوع

 ىلإ برقأ ًاموشغ ًاميعز ناكف .ىناثلا ىسوم امأو" :لوقلاب يبايسلا هفصوو

 قالخأ نع تامولعملا نأب “ركذ دقف زليام امأ ““ةلادعلا ىلإ هنم ةسائرلا

 مكح رادصإ بعصلا نمو .ادج ةليلق لاحلا عقاو يف يه ىسوم نب ىسوم

 .٥5ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - !

 .119ص .“ةريس” :ناطحق وبأ -2

 .178ص .تاسارد :يزوف - 3

 .طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) 2ج .خيراتلا ربع نامع ،دومح نب ملاس .يبايسلا - 4
 .خيراتلا ربع نامع :ملاس .يبايسلا .هيلإ راشيسو .76رص .(م6
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 يصورخلا كلام نب تطلا مامالا لزع ةبضق

 حومطلا اهيف مكحتي {ءانعر ةسايس ودبي ام ىلع تناك هتسايس نأ الإ اهءازإ

 .'“فرجعتلاو

 :ةيضابإلا ةدايقلا مدصت )4

 .لئابقلا ءامعز نم اوناك ءاوس ةيضابإلا تادايقلا رود لافغإ نكمي ال

 يلبق عمتجم يف اههيجوتو لب .ةيسايسلا ثادحألا عنص يف ءاملعلا نم وأ

 ىلع مهريثأتو .ةعيفر ةناكمب نويلبقلا ءامعزلا هيف ىظحي .ينامعلا عمتجملاك

 اهل رسأ ىلإ نوبستني ام ًابلاغ نيذلا ءاملعلل ةبسنلاب كلذكو .اريبك مهعابتأ
 .ةيملعلا ةماعزلاو ةيلبقلا ةماعزلا نيب نوعمجي مهضعب نإ لب .ةيلبقلا اهتناكم

 نيب نزاوتلا قيقحت ىدمب انوهرم ةيسايسلا ةطلسلا حاجن ناك \كلذ ىلعو

 .ةطلسلل مهتدناسم نامضل .ءاملعلا ةئفو ةيلبقلا تاماعزلا ةئف :نيتئفلا نيتاه

 .مهفقوم دييحت لقألا ىلع وأ

 .لئابقلا خويش نع لزعمب تسيل .ةلودلل ةيعيبطلا ةوقلا َنأ ىري نم كانهو

 نأ ةجحب مامإلا نع مهدييأت اوبحسي ىتح ددهم مهفقوم نأ اورعشي نأ امو
 نم مامإلا ديرجت ىلع لمعلا متي اهدنعو .ةعيرشلا قاطن نع ةجراخ هلامعأ

 .هرود شيمهت ضرغب :ةلودلا ةرادإ يف يقيقح لالقتسا يأ

 ةعومجم نم فلأتي .ينامعلا عمتجملا نوك سنن ال اضيأ راطإلا اذه يفو

 ثارتلا ةرازو : طقسم) 4ط !هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت .هلئابقو هنادلب جيلخلا .زليام .ب .س - 1
 .88ص .(م1994 .ةفاقنلاو

 ثارتلا ةرازو) 3ط .هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت "نامع يف يرلا لئاسوو جالفألا .نوسنكلو - 2
 .جالفألا :نوسنكلو }هيلإ راشيسو .77ص .(م2003 .ةفاقنلاو
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 كلام نب تلصلا ماع الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 .ةريزجلا لامش نم ةيرازنو ،ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةينمي مهمظعم لئابق
 تدقفو .ةمامإلا تفعض امدنع اذهلو ،زيبك يسايس لقث مهل يلاتلابو

 مكح ىدأو ضعمتجملا مكح يف ةمامإلا ناكم لئابقلا هذه تذخأ .ةرطيسلا

 لك تذخأو .ةيناميو ةيرازن نم لئابقلا نيب ةوهلا قيمعت ىلإ لئابقلا ءامعز
 دبع نب يراوحلاو .ةيناميلل امامإ ناك ميمت نب نازعف ،اهل امامإ بصتنت اهنم

 ."نيفرطلا نيب ةيلهأ برح لاعتشا ةجيتنلا تناكف .ةيرازنلل امامإ هللا

 .فعضلاو ةوقلا نيب ءاملعلا فقوم حجرأت ىلإ اضيأ عدصتلا كلذ ىزعي

 ةدافتسالا عيطتسيو ءهقفلاو ملعلا نم ةجرد ىلع وه نم ءالؤه نم نوكي امدنعف

 عم لمعيو !راهدزاو ةوق يف ةمامإلا نوكت همهفو ينامعلا يلبقلا عقاولا نم

 ملع ريغ ىلع وأ ًافيعض ناك هنأ لاح ىف امأ .روهظلا ةمئأ ةيلوت ىلع هئارظن
 .ةميسج ءاطخأ ىلإ يدؤيس كلذ همهف مدع نإف !اهتابلطتمو ةسايسلا هقفب

 ."ةيلخاد تابارطضاو نتف نم هلمع هرج امو ىسوم نب ىسوم نم ثدح امك

 ةيبلس وأ ةيباجيإب قلعتملا وهو لماعلا اذهب لصتي مهم رخآ بناج كانهو
 ىلع نيثحابلا ضعب دقي راطإلا اذه يفو ءينيدلا عجرملاو مامإلا نيب ةقالعلا

 ةيلخادلا ةسايسلا مسر يف نالخادتي نيرصنع دوجو اهدافم ةمهم ةقيقح
 ةيصخشو .ةيرادإلا هتءافكو هصالخإ ىدمو مامإلا ةيصخش :امه ةلودلل

 ."عمتجملا تائف فلتخم نيب ةينطولا ةدحولا ةرولب يف هرودو ،ينيدلا عجرملا

 1 - ل- لن, . , 191.

 .ةيبرعلا تاساردلا ةيلك .ريتسجام ةلاسر) "ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا" .هييش دومحم .راصن -2
 .25 ص .ةروشنم ريغ (م16 ةيبرعلا رصم ةيروهمج اينملا ةعماج .ةيمالسإلا ةفسلفلا مسق

 .260ص ؛قباس عجرم .مشاه .178 - 177ص .تاسارد :يزوف - 3
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام ازا لزع ةضق

 ىلع كلذ رّتؤي ىتح سكاعم هاجتا يف امهدحأ ريسي نأ ام هيلعو

 زربتو ،ءاهققلاو مامإلا نيب ةوهلا عاستا ءارج نم تافالخلا أشنت .عاضوألا

 لوح سيلو ،لئابقلا لوح روحمتلا ودغي اهدنعو .ةيلبقلا تاماعزلا عامطأ

 ىلإ ةمئألا نم لاقتنالاب يسايسلا لقثلا أدبي كلذبو .اهئاملعو ةوعدلا ةمئأ

 .'لئابقلا ءامعز
 ثلثمب ةيسايسلا ةيحانلا نم ةمامإلا عضو هتشن نأ نكمي كلذ ىلعو

 بيصي نأ امو .ةثالثلا هعالضأ ةيلبقلا تاماعزلاو ءاملعلاو مامإلا هيف لثمي

 .هتماقتساو هنزاوت ىلع للخلا كلذ رثؤي ىتح ام للخ هعالضأ دحأ

 تلصلا مامإلا لزع ةيضق نم ثيرصاعملا ءاملعلا فتوفم

 يف ةيلصفم ةطقن تلصلا مامإلا لزع نم نيرصاعملا ءاملعلا فقوم لثمي
 اهيف تب راضت .ةعراستم ثادحأ كلت مهفقاوم نع تجتن ثيح .ةيضقلا هذه

 تناكف .ةيجراخلاو ةيلخادلا عامطألا اهببسب تعفادتو .ةيسايسلا حلاصملا

 .م893/ه280 ةنس اهطوقسو ةمامإلا روهدتل ةياهنلا ةيادب كلذب

 نمم ءاملعلا مهأ فقاوم ىلع ثيدحلا رصتقن فوس عوضوملا اذه لوحو

 ءارآ مهل تناكو ةرشابم ةقالع اهب مهل ناك نمم .ةرتفلا كلت ثادحأ رصاع

 ىلع فرعتلا نكمأ اهلالخ نمو !مهتافلؤمو مهريِس يف اهونود رظن تاهجوو

 .(ةيقاتسرلا) هل ضفار رخآو ،لزعلل ديؤم قيرف نيب كاذنآ مهفقاوم نيابت
 .(ةيناوزنلا) فوقولا رثآ ثلاثو

 ةلسلس ،لوألا اهرصع يف ةيسابعلا ةلودلا عم اهتاقالعو نامع يف ةيضابإلا ديشر دمحم .يليقعلا - !
 .43 - 37 ص .(م1984 .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو : طقسم) 60ع .انتارت
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 كخلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 :تلصلا مامإلا لزعل تيدياوصلا ءاملعلا زربأ :الوأ

 ةكرح ةدايق ىلع مدقي نا ىسوم نب ىسوم ىلع لهسلا نم نكي مل
 تتعي نيذلا ءاملعلا ضعب نم امعد دجي مل ول تلصلا مامإلا دض ةضراعملا

 ءارآب ةماعلا رثأت ىدم كردي ناك هنأو اصوصخ ادنس هل اونوكيل ؛مهئارآب

 :تلصلا مامإلا لزع اوديأ نيذلا ءاملعلا زريأ لعلو .مهئاملع فقاومو

 "يراوحلا نب لضفلا - 1

 نأ نم ،نوضراعملا اهب جتحا يتلا رظنلا ةهجو يراوحلا نب لضفلا ىنبت

 ىلع- ارهاظ ًارهاش كلذ هلازتعا ناكو اهسفن ءاقلت نم لزتعا دق تلصلا مامإلا

 ر اد نم لقتن او ‘ ل املا تيبو نيملسمل ١ ركسع كرت امدعب ۔مهريبعت دح

 وأ ،نوديري ام ةجح موقلا نم ىقلي نأ ريغ نم" هئانبأ دحأ راد ىلإ ةمامإلا

 ."“ةبوت ىلإ ءاعدا وأ .لزع وأ ةحيصن

 نأ دعب .ةيقت ناك مامإلا لازتعا نأب لئاقلا ىأرلا فلاخي لضفلا ناك

 ةعطاقلا لدعلا ةمئأ نأ قلطنم نم كلذ ىلع ًاجتحم .هسفن ىلع فاخ

 وأ لتقي ىتح داهجلا تلصلا مامإلا ىلع ناك هنأو .ةيقتلا اهعست ال ىرشلل

 ينب نم يماسلا يوكزإلا يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ ةمالعلا خيشلا وه :يراوحلا نب لضفلا - ا

 هتمجرت رظنا ديزملل .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نامع ءاملع رهشأ نم دعي وهو .بلاغ نب يؤل نب ةماس
 .258-261رص !قباس عجرم .يشاطبلا :يف

 ذاختا ىلإ يراوحلا نب لضفلا ملاعلاب عفد يذلا ببسلا نع تتكس رداصملا نأ انه ركذلاب ريدجلا

 لزع يف امهل اديؤم ناك نأ دعب .يدمحيلا رظنلا نب دشارو يوكزإلا ىسوم نب ىسوم نم داعم فقوم

 ةيمهالاب ىسوم نب ىسوم راثثتساو .هرود شيمهتب هروعش ىلإ عجار ،كلذ نأ دقتعنو .تلصلا مامإلا
 .رظنلا ني دشار بناج ىلإ .ةيسايسلا

 .201ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - 2
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام .الا لزع ةبضق

 .هسفن ءاقلت نم ناك تلصلا مامإلا لازتعا نأ ددصلا اذه ىف ادكؤم .لتقي

 وأ 'لبجلا وأ قاتسرلا ىلإ بورهلا هناكمإب ناكل كلذ أي ل ول مامإلا نإو

 .ةب راحملل حلصألا هيف وجري عضوم يأ ىلإ وأ رافلج ىلإ

 يف "ىسوم نب ىسوم هيلع مدقأ ام بوصي لضفلا نأ دجن لباقملا يفو

 ةريس يف دشارل رصتنا هنإ لب ©رظنلا نب دشارل هتعيابمو تلصلا ىلع هجورخ

 ةكرتشم ةمامإلا نأ كيلع نوجتحي مهنأ انغلب" :اهيف ءاج اممو .هيلإ اهبتك

 بئاغ الإ اهنع جرخي ملو ،دقعلا مهنم رضح نمل يه امنإ .نيملسملا عيمجل

 ةمامإب نيدي .اهلهأل ئطخم دناعم !اهلهألو اهل داضم وأ شنيملسملا نم اهنع
 تناك ولو ۔هورظتني نأ نيملسملل نكي ملف بئاغلا امأو .[تلصلا ينعي] لوألا

 دق ىضم نمو ةمألا عيمج ناكل .نيملسملا عيمج اهيلإ ىفاوتي ىتح دقعت ال
 .ملعلا لهأ نم رضح نمل امنإ دقعلاو ميدقتلا نأل ؛ةلطاب ىوعد هذهو ءاطخأ

 ““۔.نيملسملا مالعأو مالسإلا يف مدقلاو

 نم عامجإ كانه نكي مل هئأب جاتنتسالا نكمي قباسلا صنلا لالخ نم

 نوك ىسوم نب ىسوم لبق نم رظنلا نب دشارل ةمامإلا دقع ىلع ءاملعلا لبق

 اهيف تدقع يتلا ،قرف ىلإ ءاملعلا نم رضح نم ىلع ترصتقا ةعيبلا هذه
 ضعب لبق م ًافوزع كانه نأ ودبي رخآ بناج نمو .ةداعلا ريغ ىلع ةمامإلا

 .ةيحان نم ةيعرش ىلع دنتست ال اهنوك دشار ةعيب يف ةكراشملا نع ءاملعلا

 .ةيلخادلا ةقطنملاب رضخألا لبجلا انه لبجلاب دصقي امبر - 1
 .201-202ص ش1ج ءقباسلا ردصملا .يملاسلا .138ص .4ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا 2

 .22:8-259ص قباس عجرم .يشاطبلا - - 3
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 .ىرخأ ةيحان نم دقعلاو لحلا لهأ نم ءاملعلا بلغأ دييأتب ةموعدم ريغو

 نمب ةمامإلا دقع ةحص لوح يراوحلا نب لضفلا رظن ةهجو تناك اذإو

 نع ًاريسفت طعي مل هنأ الإ ءام دح ىلإ ةينالقع ودبت ءاملعلا نم ةعيبلا رضح
 ةجيتن مهبيغت ناك لهف .ةكراشملا مدع ىلإ نيرخآلا تعد يتلا بابسألا

 كلذ ناك مأ .؟مهضعبب تملأ ةيحص فورظل مأ .؟دالبلا جراخ مهدوجو

 كلذ نإف ةعيبلا دقع رمأب ءاملعلا ضعب درفني نأ امأ ؟ةعيبلل مهنم ةعطاقم

 .ةقرفلاو ةنتفلل ةراثإو ،بزحتلل ةاعدم نوكيس كنال

 :'ايوكزإلا رفعج نب دمحم وباج وبأ - 2

 .يراوحلا نب لضفلا فقوم نم ةأطو لقأ رفعج نب دمحم فقوم ناك

 ىلع جورخلا يف ةكراشملاك إهانبت دق ناك حيرص فقوم ىلإ ريشت ال رداصملاف

 “:هلوق عماجلا هباتك يف هنع رثأ اممو .رظنلا ني دشار ةعيابم وأ .تلصلا مامإلا

 اذإ ؛رظنلا نب دشارو ‘كلام نب تلصلاو ،رقيج نب انهملا ىلوتي نم ىلوتن انإ
 نيملسملا دنع رذعلا هل اهب بجي رظنلا نب دشارل .هتيالو يف ةجح انيلإ رهظأ

 .“هايإ مهتيالو نم مهنيد يف
 نأ ىري ناك هنأو اصوصخ .هتمامإ ةيعرشب رارقإلا يأ دشارل هتيالو ىنعمو

 دشار ىلإ ثعب دق تلصلا نأ دهش دقو .ارهاظ ًارهاش ناك تلصلا لازتعا

 يف ءاملعلا ريهاشم نم يوكزإلا رفعج نب دمحم رياج وبأ ةمالعلا خيشلا وه :رفعج ني دمحم - 1
 قباس عجرم ،يشاطبلا :رظنا ديزملل .يرجهلا ثلاتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم وهو .هنامز
2731. 

 .192ص .1ج .عماجلا :دمحم .يوكزإلا - 2
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 يصورخلا كنام نب تطلا مام .!! لزع ةضف

 ابيرق هراوج يف وهو .ءيش يف هضراعي ملو" ةنازخلا حيتافمو ةمامإلا متاخب

 ةباجإلاو ناوعألا نم هل ناك ام مكيلع بهذي سيلو ‘تام نأ ىلإ ةنس نم

 ."“لاتقلا دارأ وأ روهقم ناك ول .نامع لهأ نم ةردقلاو

 ىلع نيجراخلا ةلتاقم يف ةلدتعم فقاوم ىنبت دق ناك ىرخأ ةيحان نمو

 ةبراحمل سانلا دشح دارأ امدنع "ربزهلا نب نازعل هلوق كلذ نم مامإلا

 برحلا نأ .ءاملعلا نع روثأملا نم نإ" :مامإلا ىلع دانجألا نم نيجراخلا

 ال مرقلا ءالؤه نأو ©فاعضلاو لمارألاب ىرغي الئل ؛تكرت اهعفن جري مل اذإ

 .هيف تنأ لخدت الو ككريغ كلذ يليف }لاملا نوبلطيو .امد الو .ارأث نوبلطي

 نم طيبثتلا اذه ببسبو .“كناكم ىلإ عجراف اوفرصنا اذإف !مهنع لزتعاو

 باتعلا هتبتاعم نم رثؤملا وبأ ناوتي مل .ربزهلا نب نازعل رفعج نب دمحم لبق
 ءاطخأ نم هفرتقا دق امم ةبوتلا ىلإ هاعد امدنع كلذ نم رثكأو لب ديدشلا

 كلذو "مهترواشمو نيملسملا ىلإ عوجرلاب هرمأو .هب ىتفأ ام ضعب يف .ماسج

 .هل اهبتك ىتلا هتريس لالخ نم

 عطقنتل نكت مل تارواشملاو تالسارملا نأ ةريسلا كلت نم لدتسنو

 ةلفاح ةريسلا كلت نأ امك ،مهنيب رظنلا تاهجؤ تفلتخا نإو ءاملعلا نيب

 .200ص .اج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - ا

 عجرم ؛ىشاطبلا :رظنا .يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ءاملع نم :ربزهلا نب نازع 1

 .530رص .قباس

 .1ج ،تاباوجلاو ريسلا .“رفعج نب دمحم رباج يبأ ىلإ ةريس" سيمخ نب تلصلا .رثؤملا وبأ - 3

 ."ةريس" :رثؤملا وبأ .هيلإ راشيسو . 260ص .قباس ردصم

 .272 - 251ص ."ةريس" :رثؤملا وبأ - 4
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 كلام نب تلصلا مام .لا لزعو ةضراعملا ةحرح :يناتلا لصقلا

 ركب يبأ :نيتفيلخلا ةريسو .يوبنلا يدهلا نم ةسبتقملا فقاوملا نم ريثكلاب

 نم هيلع توتحا ام ادع .(امهنع هللا ىضر) باطخلا نب رمعو .قيدصلا

 نم اهيف ءاج ام ىلع ليلدتلا يف ةفيرش ةيوبن ثيداحأو .ةميرك ةينآرق تايآ
 ابأ نأ هنم جتنتسن نأ نكمي يذلا رمألا ةسايسلا هقف يف تاداشرإو حئاصن

 .يسايسلا ناشلا عم يطاعتلا يف ليوط عاب هل نكي مل رفعج نب دمحم رباج

 نم ريثكلاب هريونت ىلع رثؤملا وبأ صرح كلذل :لاجملا اذه يف هتربخ ةلقو

 تاطلاغملا نم ريثكلا هل حضوي ىتح .ىسايسلا هقفلاب ةلصلا تاذ لئاسملا

 ولو- هفوقوو ؤتلصلا مامإلا لزع ةيضق نم اهادبأ يتلا رظنلا ةهجؤ لوح

 .ةضراعملا بناج ىلإ -يأرلاب

 تلصلا ماصإلا لزعل تيضراعملا ءاملعلا زربأ :ايناث

 يصورخلا بيصخ ثب تلصلا رثومعلا وبأ - 1

 مامإلا نع اعافد ةيمالكلا برحلا اوراثأ نيذلا لئاوأ نم رثؤملا وبأ ناك

 نيضراعملا سأر ىلع هلعج امم .هلزعل اوجرخ نيذلا كئلوأ دضو تلصلا

 تافصلاو ثادحألا باتك كلذل اصيصخ لأ هنأ ىتح ‘تلصلا مامإلا لزعل

 مهتاططخم فشكو !ىسوم نب ىسوم ىلع دزلاو .مامإلا فقوم نع عافدلل

 .لئاسولاو ،قرطلا ىتش مهيلع هدر يف امدختسم ةطلسلا ىلع ءاليتسالل

 امو .حلاصلا فلسلا ةريسو .ةنسلاو باتكلا نم نيهاربلاو ججحلاب ةبوحصم

 .راوثلا نم ًايلمع افقوم ذختي مل هنأ ريغ .نيمدقتملا نيينامعلا ءاملعلا نع ز

 .ر :ص قباس ردصم .تافصلاو ثادحألا باتك قيقحت ةمدقم نيساي مساج .شيوردلا 1
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 يصورخلا كلام نب تلا ماعلا لزع ةيخق

 تلصلا مامإلا نإ مث ،'ًاريرض رثؤملا وبأ ناك ذإ .ةيمالكلا ةرظانملاب ايفتكم

 .امواقم أفقوم ذاختا أشي مل هسفن

 رثؤملا يبأ نم ىوقأ عضو يف تلصلا مامإلا لزعب بلاطملا رايتلا ناك
 مل ىرخأ ةهج نمو .هتمامإ رارمتسا نوديؤي اوناك نيذلا ءاملعلا نم هريغو
 .يلمع فقوم ذاختا ىلع هدعاسي دق ام تارايخلا نم كلمي رثؤملا وبأ نكي

 ىوقلا نازيم ناك اذكهو .ةضراعملا ةوقو إمامإلا فعض عم فيعض هفقوم ادبف

 ءامعز ضعب لبق نم ريبك معدب تيظح اهتأو اصوصخ ةضراعملا حلاصل ليمي
 .كاذنآ رئاشعلا

 تاذ يف ةريس رثؤملا وبأ بتك تافصلاو ثادحألا باتك بناج ىلإو

 ةفاضإلاب .ةنيدهاشلاب لاق نم ىلع ةر ناهربلاو نايبلا باتكاهامسأ ثدحلا

 .اهيلإ ةراشإلا قبس دقو- ©رفعج نب دمحم رباج وبأ اهب صخ يتلا هتلاسر ىلإ

 صهعالطإ ةعس ىلع ليلد ،عيفر يباطخو يغالب بولسأب هتاباتك تزاتما دقو
 مل نإو .ةقومرملا ةيملعلا هتناكم هل املاع هنوكب .هب زيمت يذلا هركفو .هتفاقنو

 سيسأت يف اقحال حجن دقف .اهنيح ةضراعملا فقوم ىلع ريثأتلا يف حجن نكي

 هقحال ةرتف يف فرعيس امل سسؤملا هركف جهن ىلع راسو . هرثأ ىفتقا ليج

 .ةيقاتسرلا ةسردملاب

 .23ص .قباس عجرم .ىشاطبلا - 1

 .179 - 149ص ."ناهربلاو نايبلا" :رثؤملا وبأ :رظنا - 2
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 تاطحق تب دلاخ تاطحق وبأ - د

 ديؤملا فقوملاب هكسمت ىدم امامت كردي !ناطحق يبأ ةريس يف أرقي نم

 .ةحارصب هفقوم اهيف نيب ةريس ثدحلل درفأ كلذل كلام نب تلصلا ةمامإل

 فلسلا ةريسو .ةنسلاو باتكلا نم ةاقتسملا نيهاربلاو ججحلاب هيأر ىلع للدم

 لهأ اي مكل انبتك امنإو" :هلوق ةريسلل هفيلأت ببس يف ءاج ثيح .حلاصلا
 اوهقفتو اومهفت يكل ؛نيملسملا ةريس هيف مكل انحرشو .باتكلا اذه نامع

 ربتعي ثدح ام نأ ىلإ راشأ امك .هلزعو كلام نب تلصلا ىلع راث نم ةلالض

 ركذ ثيح «نامع لهأل ىلاعتو هناحبس هللا نم َالتباو ًارابتخاو .ًاردقو ءاضق
 امك .مهئاملعو مهئاسؤر نم سيئرب نامع لهأ هللا ىلتباف" :هصن ام هتريس يف

 .قحلا نع اوداحو !مهلوقع تلازو "مهرصب لق اوربئخا املف .مهريغ ىلتبا
 ."“هللا مهذقنأ اليلق الإ نيملسملا ةريس اوفلاخو

 هيلع نيجراخلا تلصلا مامإلا ةبراحم بوجو ىري ناك رخآ بناج نمو
 .مامإلا فعضب ميلستلا ضفري ناكو .هب اوماق ام ءازإ مزاح فقوم ذاختاو

 يف ىسوم نب ىسوم مالك ىلع ًابقعم .ةمامإلا نوؤش رييست نع هزجعو
 ىلع ةداهشلاب لقعلا ريغتو ةنامزلا دح ىلإ راص هنوك ، تلصلا لزع لالحتسا

 وهو مهيلإ زربي ناك هنإو ،لدعلاي سانلا نيب مكحي ناك تلصلا مامإلا نأ

 .'رصبلاو عمسلاو .ناسللاو لقعلا حيحص

 .147 - 81 ص .“ةريس" :ناطحق ىبأ :ىف ةريسلا صنت رظنا - 1

 . 118ص هسقن ردصملا ۔-2

 . 123ص هسقن ردصملا -3

 .269ص قياس عجرم .ىشاطبلا ۔ 4
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 صورخلا دلام نب تلصلا مام .زا ززع ةصق

 نكي مل تلصلا مامإلا لزعل ناطحق دلاخ وبأ راكنتسا لباقم يفو

 ربجلاو ةبلغلاب تذخأ اهنوك .رظنلا نب دشارل ةمامإلا دقع ةيعرشب فرتعي

 ىتح دشارل ةعيبلا هدقع يف ىسوم نب ىسوم فقوم ًدقتنم .هلوق دح ىلع
 .'مامإلا يضاق بصنمب رثأتسي

 بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنحلا وبأ - 3

 مامإلا لزع ةيضق اورصاع نيذلا ءاملعلل هركذ ضرعم يف يملاسلا راشأ

 هذه يف فوقولا أدبم اوذختا نيذلا ءاملعلا نم ناك رذنملا ابأ نأ .تلصلا

 ىسوم نم اوئرب نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك هنأب ركذيل داع هأ ريغ .ةيضقلا
 فقوم بذبذت هأشنم سيل نيابتلا اذه نأ ىرن انرظن ةهجو نمو ء؟ىسوم نب
 ناك هتأب ركذت يتلا صوصنلل انتءارق ةرم امنإو .رذنملا يبأك روهشم ملاع

 .نيفقوملا دحأ معدت ةغماد ةجح دوجو مدعل ارظن ؛نيفقاولا بناج ىلإ
 رثؤملا ابأ اورصاع نيذلا ءاملعلا نم وهو }رفعج نب دمحم ني رهزألا الثمف

 انأو }هيلع انأ امب ةفرعم مهل سيل ييأر نوعدي نيذلا ءالؤه" :هلوق هنع دروي
 سمتلم فقاو الإ انأ امو ۔اذه لوقأ فيكف اذه نود اميف لوقلا نع فعضأ

 مث ،ة“رثؤملا يبأ نع هوذخأ امنإ سانلا ءالؤه يديأ يف يذلا اذهو .قحلل

 ناكو -هللا همحر- ريشي رمأ اذهف ” :لوقلاب رذنملا ويأ هركذ ام ىلع رهزألا قلعي
 .عرولاو فقوتلا ىلإ

 , .124 - 123ص ."ةريس" :ناطحق وبأ -
 .197ص .1ج .ةفحتلا :هلا دبع .يملاسلا -
 .445ص ."ةريس" :رهزألا -

 .هسفن ردصلا -

-_ 

 حي

 يد

+
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 كلام نب تلصلا مام ازا لزعو ةضراعملا ةحرح :يناتلا لصفلا

 ركذي مل رهزألا نأ الإ .رذنملا يبأل رصاعم ملاع ةداهش كلت تناك اذإو
 ؟تلصلا لزع ىلع ىسوم نب ىسوم مادقإ دعب له ؟ىتمو .هفوقو ناك ميف

 برقن يكلو ؟نمزلا نم ةرتفب دعي اميف تعقو ثادحأ ىلع هفوقو ناك مأ
 ثادحأ نم ناك ام امأو" :رذنملا يبأل يلاتلا صنلا درون نهذلا ىلإ ةروصلا

 ىلع انل عمتجي ملو .رابخألا اهب انيلع فلتخاف .دشارو ىسوم دعب نيثدحملا
 تاياكح كلذ يف اوكحو .ةضقانتم تالاقم اهيف اولاقو .رادلا لهأ اهترهش

 وأ }هلدع انعم حصي ىتح !هلهج انعسي امم كلذ نأ انيأرو انكسمأف .ةئفاكتم

 ."“هلهأ لالضب ةجحلا انيلع موقت

 لزع تلت يتلا ثادحألا يف ناك رذنملا يبأ فوقو نأ قبس امم جتنتسن

 ثادحألاو ميمت نب نازعو .رظنلا نب دشار ةمامإ نابإ يأ .تلصلا مامإلا
 حضاولا نمف تلصلا مامإلا لزع ةيضق نم هفقوم امأ ءامهدهع يف تناك يتلا

 لزع يتلا ةقيرطلل وأ .مامإلا لزعل اضراعم ناك هتأ ثادحألل انليلحت بسح-

 رظنلا ني دشارل هميدقتب ثدحأ دق .ىسوم نب ىسوم نأ ىري ناك دقف .اهب

 نب ىسوم نأ ىلإ رذنملا وبأ راشأ دقو كلام نب تلصلا ةمامإ ىلع .امامإ

 يتلا ججحلا نم ةلمج هيف ركذ .هنم ناك باوج يف هسقنل جتحا دق ىسوم

 نب ىسوم تاءاعدا رذنملا وبأ دنف دقو ‘كلام نب تلصلا مامإلا لزعل هتعد

 ..كلام نب تلصلا ةمامإب هكسمت ىلع للدي ام كلذ يفو ،ىسوم

 م19ك. 132. مقر .روصم طوطخم "ةءاربلاو ةيالولا" .يدنكلا يبرع نب دمحم .حور نبا - ]

 ةيالولا" :حور نبا .هيلإ راشيسو .15 ص .(سيوباق ناطلسلا ةعماج ةبتكم .ةصاخلا تاعومجملا) اك7

 ."ةءاربلاو
 .389 - 382ص ."ةريس" :رذنملا ايأ :عجار اهل رذنملا ييأ دينفتو ىسوم نب ىسوم ججح لوح - 2
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 يصورخلا كلام نب تطلا ماع لا لزع ةيضق

 ينالصلا ديلخ نب ناسغ نب كلام - 4

 مامإلا لزع ةيضق يف !يبرع نب حور نب دمحم هذيملت ىلإ هباوج انداق
 اهركذ يتلا بابسألا نإو {مامإلا لزعل نيضراعملا نم ناك هنأ ىلإ تلصلا

 مامإلا لازتعاب ةقلعتملا كلت اصوصخ .اهوقاس يتلا ججحلاو .هيلع نوجراخلا

 اذه يف ءاج دقو .ةعنقم الو ةيقطنم ريغ هيأر يف تناك ةمامإلا راد نع

 ةمامإلا تيب نم لزتعا كلام نب تلصلا نإ لئاق لاق نإف" :يلي ام باوجلا

 .ميمت نب نازع وهو .هب قثي نم هتمامإ ىلع فلخ دق :هل انلق .هتمامإ ىلخو

 جرخ امنإ كلام نب تلصلاو ...هتمامإ ليزي امم راد ىلإ راد نم هلوحت سيلو

 كلذ هلزنم نيب نوكي ،نادنس لاقي عضومب ،هدلو تيب ىلإ نيملسملا تيب نم

 ."“هتمامإ ليزي امم كلذ سيلو سرف ناديم ةمامإلا لزنم نيبو

 يوكزإلا يدع نب دمحم نب اتسوم - 6

 هذيملت ىلإ هب ثعب يذلا باوجلا يف ديلخ نب ناسغ نب كلام ركذ

 ةمصاع ىوزن ةنيدم ىلإ لصو دمحم نب ىسوم ملاعلا نأ .حور نب دمحم
 ودبيو تلصلا مامإلا لزع نم مايأ ةثالث وأ نيموي دعب كلذو .كاذنآ ةمامإلا

 ةلباقمل بهذ ام ناعرس ذإ ،ىرج ام حاضيتسا فدهب ناك ىوزنل هترايز نأ
 ناورم هيقل هدنع نم عجر امدنعو ،دمحم هدلو رادب وهو تلصلا مامإلا

 .يدمسلا يوزنلا يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ هيقفلا ملاعلا خيشلا وه :حور نبا - 1
 .قباس عجرم ،ىشاطبلا رظنا ديزملل .يداليملا رشاعلا /يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم
7 - 280. 

 .279ص .قباس عجرم ،ىشاطبلا - 2
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لصفلا

 ةمامإلا نم أربت دق تلصلا نأ انعم حص دق هت" :ناورم هل لاقف 5دايز نب

 كلذ هلوقب هنأكو .'“هدنع نم تئج ةعاسلا :ىسوم هل لاقف لدع يدهافب

 كرت دق هنأب هربخي مل كلام نب تلصلا مامإلا نأ ءاهدافم ةلاسر لصوي نأ دارأ

 يوكزإلا دمحم نب ىسوم نأ ىلإ ناسغ نب كلام راشأ مث .اهنم أربت وأ ةمامإلا
 ةالصلا رصق الو {ةاكزلا ذخأ هل زجي ملو رظنلا نب دشار ىلع راكنإلا رهظأ دق

 ." ( رهظلا ةالص نم ًألدب ةعمجلا ةالص ةماق)

 مامإلا لزع ىلع اوضرتعا نيذلا كئلوأ فقاومل انضارعتسا ماتخ يفو
 مهنأ ىلإ راشأ نيح يبايسلا يأر ديؤن .هتمامإب نيكسمتم اوقبو تلصلا
 اوناكو ىسوم نب ىسوم هلعف امب ديدنتلاب نيفتكم .امزاح افقوم اودبي مل
 يفكيأ ،رمألاب ىلوأو .المع قبسأو .املع عسوأو .انأش ىسوم نم لجأ “كاذنآ

 قحلاو ،مهتويب يف دوعق مهو ،ىسوم نب ىسوم ةعيبو \دشار ةمامإ نوهركي

 >“ساديو مغري

 تلصلا مامإلا لزع ةيضق تم نيفقاولا ءاملعلا زربأ :اثلاث

 يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ - ا

 نع فقي نمم ناك يراوحلا ابأ نأ ىلإ عجارملاو رداصملا ضعب تراشأ

 انل نيبي ًاضن دجن مل اننأ عقاولاو رظنلا نب دشار مامإلاو ىسوم نب ىسوم
 .440رص .“ةريس" :رذنملا وبأ - 1

 .241ص .قباس عجرم ،يشاطبلا .هسفن ردصملا 2

 .127ص .2ج .خيراتلا ربع نامغ:ملاس .يبايسلا - 3
 ثلاثلا ترقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم يرقلا نامثع نب يراوحلا ني دمحم يراوحلا وبأ وه 4

 .276 - 27كص .قباس عجرم ،يشاطبلا :رظنا ديزملل .يرجملا

 .197 ص .1ج .ةفحتلا : هللا دبع ،يملاسلا .222ص .3ج عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 6
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام الا لزع ةضك

 نم هفقوم ىلإ رشي مل هنأ مغرو الثم يشاطبلا نأ ريغ يراوحلا يبأ فقوم
 .هل ةمزالم مهرثكأو هخويش صخأ نم ناك رثؤملا ابأ نأ ركذ هنإ الإ .ةيضقلا
 .ةيضقلا نم رثؤملا يبأ فقوم اقبسم فرعن نحنو

 نيذلا - ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع نم وهو .يويسبلا نسحلا ابأ نأ امك

 وتأ مل اذإ" :لاق يراوحلا يبأ ةيالو نع لئس امدنع اقحال مهنع ثدحتنس

 انلعجي اذهو "“ةوقه هنم ملعن مل ةنس نيتس هتبحص ؛ىآوتأ نمف يراوحلا ابأ
 نإو ،يويسبلاو رثؤملا ييأ فقوم نع فلتخي ال دق هفقوم نأ ىلإ ليمن
 نع داعتبالا رثآ كلذل ؛هيأر ءادبإ نم هتعنم فورظل امبر "كلذب حرصي مل

 نبا هذيملتل ،هباوج يف ناسغ نب كلام نأ ليلدب كاذنآ يسايسلا كرتعملا

 نب ىسوم نم ةءاربلا رهظي نأ ةيقت كدح يف ناك يراوحلا ابأ نأ" ركذ حور
 .هسلجم يف هعم انك دق انأ الإ ؛هنكرو هفعض لجأ نم .رظنلا نب دشارو ىسوم
 انيلإ رهظي نكي ملو ءامهنع فقي ال امم هنأ ىلع لدتسي ام هنم رهظ دق امترو

 ."“ةيقتلا ةهج نم هيف هردقت يذلا ناكو !امهنم ةءاربلا

 ىلع نيبولغم اوناك اذإ الإ ةيقتلا ءاملعلا لمعتسي ال لاحلا ةعيبطبو

 امب رو ءةطلسلا عم ةهباجملا نيبو مهنيب لوحت فعضلا نم ةلاح يفو .مهرمأ

 ةدومحم ريغ ةنتف ىلإ دوقتو .اءوس دادزت ال ىتح رومألا ةبقاع نم افوخ .لقعت
 .بقاوعلا

 سلجم يف موي تاذ انأ تنك دق" :هيف لاق ناسغ نب كلامل رخآ صنو

 .276رص .قباس عجرم .يشاطبلا - 1

 .440ص “ةريس“ :رذنملا وبأ - 2
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 كلام نب تلصلا مام .إلا لرعو ةضراعملا ةحرح :يناثلا لصتلا

 يدهم ينب نم .بارعألا نم لجر سلجملا كلذ يف انعم ناكو .يراوحلا يبأ

 يبارعالا لجرلا كلذ هل رفغتساف ىسوم نب ىسوم ركذ ىرجف ماير يني نم
 نم هباتتساف كبر رفغتسا :يراوحلا وبأ هل لاقف ،يراوحلا ىبأ [مامأ] ماق

 هؤاسلج ملعيل" :لوقلاب يراوحلا ييأ فقوم ناسغ نب كلام رسف دقو 5'“كلذ

 ملعي ير اوحل ١ ابأ نأو ... .ةلزنمل ا كلت ىف هدنع ام سيل ىسوم نب ىسوم نأ

 راثآ هيف همايأ يف :اباتك عضو هنإو ...انيطخي ناك الو انيلع ركني ملف انبهذم
 ىسوم نم فوقولا ىلإ وعدي هنأ هيف ري مل نامع لهأ نيب ثدح ام رابخأو

 ناك يراوحلا ابأ نأ نهربي نأ دارأ كلذب وهو رظنلا نب دشارؤ ىسوم ني
 فوقو ال ةيقت فوقو كاذنآ هفوقو ناك ىلاتلابو .تلصلا مامإلا لزعل اضراعم

 وفعج نب دمحم نب رهزالا - 2

 هرصع ىلع دهاش مهركذ قباسل ا ءاملعلا نم هريغك دمحم نب رهز !ا لعي

 نيذلا ءاملعلاب رشابم لاصتا ىلع ناك هتأ لب ثادحأ نم هيف ىرج ام ىلعو

 ،ةرتفلا كلت ىف ءاملعلا زربأ دحأ رفعج نب دمحم هدل اوف ثدحلا اورصاع

 لزع ةيضق نم هفقوم ىلع هب لدتسن ام انل اوكرت نيذلا دحأ رهزألا نأ امك

 ثدح يذلا اذهب ةفرعم يدنعو ..." :هتريس ىف ءاج ثيح .تلصلا مامإلا

 .441 - 440ص .هسفن ردصملا - ا

 نكل .مهريس يف تلصلا مامإلا لزع ةيضق نم مهفقاوم نع اوربع دق ءاملعلا نم اريثك نأ كش ال 2

 ببس ديكأت نكمي الو .ناسغ نب كلام هيلإ راشأ يذلا باتكلا اذه اهنمو .دقف دق اهنم اريثك نأ ودي
 .لزعلا ةثداح تبقعأ ىتلا ةيلهألا برحلا نوتأ ىف اهعايض حجرن انك نإو اهدقف

 .1+4ص .قباسلا ردصملا .رذنملا وبأ - 3
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 يصورخلا كلام نب تلطلا مام إلا لزع ةيضق

 .راهنلاو ليللا يف اعيمج موقلا بحاص تنكو .ناوخإلا نيب قرفو .نامع يف
 يدؤأو ،يتحيصن نيملسملل لذبأ نأ تيأر دقو .رابخألا كلت ملع يدنعو

 ."“۔.رايخألا ءاملعلا دنع راثآلا نم باتكلا اذه تفلأف يتجح غلبأو .يتفرعم

 بارطضا نمو ،تثدح يتلا ةنتفلا نم ديدشلا هضاعتما رهزألا فخي مل

 ناوخإلا نيب نامع يف ثدح يذلاو ..." ةرتفلا كلت يف نامع يف عاضوألا

 .فقوملا ةروطخ رعشتسا دقف {"“۔.نويعلا يكبتو ؤبولقلا لجوت نأ يغبني

 ىلإ عوجرلاو ،ةبوتلا ةرورض ىلإ فالتخالا لهأ وعدي ناك كلذ لجأ نمو
 .ةقرفلا دعب ةفلألا

 يذلا .رفعج نب دمحم هدلاو ىلع ةيادبلا يف ًأبوسحم رهزألا ناك اذإو

 ةيطسو يدبي ناك هتإ الإ رظنلا نب دشار مامإلاو ىسوم نب ىسوم ىلوتي ناك
 .يأرلا ءاقرف نيب ةناكم هسفنل دجوأ اذل ،يأرلا مهفلاخي نم عم لماعتلا يف

 فلتخم نيب راوحلل ةوعدلا ىلع موقي ًاجهنم هل رطؤي نأ كلذب دارأ هنأكو

 .قاقشلاو ةنتفلا ءردل ةيقفاوت ةغيص ىلإ لوصولا فدهب .ةعزانتملا فارطألا

 خياشملاو .مهلك مهل ًافلاخم تنكو ...":لوقي ناك ذإ ،ءاملعلا رود ىلع أدكؤم

 تنكو !مهمايأ يف مهؤاملعو ،نامع لهأ خياشم مهف .مهمايأ اوناك نيذلا

 هيأرو ىسوم عم ناك نم مهنمف رومألا هذه يف مهرظ انأو .اضيأ مهل ًأطلاخم

 .444ص ."ةريس" :رهزألا 1

 .هسفن ردصملا ۔-2

 .هسقن ردصملا - 3
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناثلا لحفلا

 ةماقإ يف {ةقداصلا هتبغر ىلع لدي يذلا رمألا ."“۔.ًافقاو ناك نم مهنمو 6هيأرك

 .ءاملعلا نيب اميف .راوحلاو لصاوتلا نم رسج
 اذه راطإ يف ًاضيأ دكأ ،يتراحلا دمح نب ملاس خيشلا عم ةلباقم يفو

 نوأربتي اونوكي مل مهنأ الإ مهفالتخا مغر نامزلا كلذ يف ءاملعلا نأ ةيضقلا

 ."باتعألا مهنيب ترج نإو ضعبلا مهضعب نم

 ذخأي نكي مل هتأ ةيضقلا هذه نم رهزألا فقومل ةبسنلاب لوقلا الدجيو

 يعسلا هقتاع ىلع ذخأ هنأ لب {ءاملعلا نيب عقاولا فالتخالا يف تامّسملاب

 .ثىسوم نب ىسوم هدلاوك ىلوتي ناك نأ دعبف ںىرج ام ةقيقح ةفرعمل ادهاج

 نم ةيضقلا يرتعي امل ًارظن ؛قلطم مكح ىلإ لوصولا ةبوعص نقيأ ام ناعرس
 نيرصاعملا ءاملعلا فقاوم يف داضتو ،تاياورلا يف ضقانتو .ريبك سبل
 :هلوقب كلذ نع ًارتعم 5ملسأ هل فوقولا نأ دجو قطنمل ا كلذ نمو ثدحلل

 لخدأ تنك امنإو .ةمئألا ءالؤه عم ببس دعب ببس يف تلخد ذقف انأو ..."

 املو ...همرحأ ءيش يف تلخد ينأ ملعأ ملو ،هب نيدأو هلحتسأ تنك اميف

 .يب ىلوأ فوقولا تيأر اسانلا فالتخا تيأرو .اهيف امب رومألا كلت تضقنا

 .بابسألا كلت نم هيف تأطخأ ام لك نم باتملاو رافغتسالا ىلإ تعجرو

 يف داهتجاو لاؤسو نيبت فوقو .مزحأو قثوأو ملسأو ىلوأ يل فوقولا تيأرو

 .““۔.باوصلا بلط

 .143ص .4ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا .445ص ."ةريس" :رهزألا - 1

 .م2004/9/9 خيراتب .لباقلا ةيالو .بريضملا ،يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا عم ةلباقم 2
 .105ص .4ج .قباس ردصملا :دمحم .يدنكلا - 3

 .446ص .قباسلا ردصملا ،رهزألا - 4
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 يصورخلا كلام نب بلصلا ماملا لوع ةضق

 :'نامثع نب ناهبن - 3

 ناك نيذلا ةثالثلا باطقألا دحأ" نامثع نب ناهبن ملاعلا نأ نم مغرلاب

 رثؤملا يبأ عم ةيملعلا ةيحانلا نم .مهنامز يف نامع لهأ رومأ رادم مهيلع

 ذختي مل هتأ الإ ““يوكزإلا رفعج نب دمحم رباج يبأو سيمخ نب تلصلا
 ديعس وبأ قلع راطإلا كلذ يفو .عازنلا فارطأ نم فرط يأل أرصانم انتوم
 هنع انغلب هنأ هنم ملعن ملف نامثع نب ناهبن هللا دبع وبأ امأو" :لوقلاب ىمدكلا

 ."“هانكردأ يذلا اننامز لهأ عم ةلماخ هرومأ تناكو ثادحألا لهأ يف لوق

 نإو .عقاولا لاكشإلا يف افقاو ناك نامثع نب ناهبن نأ قبس امم جتنتسن

 ثيح نم سيل قوم هل نكي مل ردقلا اذهب املاع نأ فيك لءاستت انك
 جرخم داجيإ ةلواحم لقألا ىلع امإو !؟نيفرطلا نم يأل ةضراعملا وأ دييأتلا

 يف عاضوألا روهدت ىلإ .ةياهنلا يف تتأو .ةمامإلاب تفصع يتلا .ةمزألا كلتل

 .كاذنآ ماع لكشب نامع

 اورصاع نيذلا ءاملعلا فقاومل انئارقتسا لالخ نمو لوقلا ةصالخ

 نم ددع لوح روحمتت تناك كلت مهفقاوم نإ :لوقلا عيطتسن ثدحلا
 لزع تاسيالمو فورظب ةرشابملا ريغ وأ .رشابملا ةقالعلا تاذ اياضقلا
 ناكف .مهفقاوم اهرثإ ىلع تنيابت .ثادحأ نم كلذ قفار امو \تلصلا مامإلا

 .يشاطبلا :رظنا ديزملل .يرجهلا تلاثلا نرقلا نم ينانلا فصنلا ءاملع نم :نامثع نب ناهبن - 1

 .هسفن عجرملا ۔2
. 

 .طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو) !ج .هماقتسإلا .ديعس نب دمحم ديعس وبأ .ىمدكلا - 3

 .ةماقتسإلا :ىمدكلا .هيلإ راشيسو .219ص (5
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزعو ةضراعملا ةكرح :يناتلا لصحقلا

 :يتآلا يف صخلتت ةيضقلل مهشاقن يف اهوراثأ يتلا طاقنلا مهأ نم

 لبق .ةمامإلا نع هيلختو كلام نب تلصلا مامإلا لازتعا ةحص ىدم ام -

 .؟هئانبأ دحأ راد ىلإ ةمامإلا راد نم هجورخو .لازتعالا كلذل ءاملعلا رارقإ

 .؟دقعلاو لحلا لهأ ةروشم نود هلازتعا حصي ناك لهو
 نيجراخلا لتاقي مل اذاملف .هسفن ءاقلت نم مامإلا لازتعا حصي مل اذإ -

 كلت لثم يف ةيقتلا هنم زوجي ناك لهو ءءارشلا ىلع عيوب مامإ وهو !؟هيلع
 .؟ةلاحلا

 .الزتعم مامإلا جورخب ملع امدنع "يوكزإلا يلع ني ىسوم نب ىسوم نأ -
 نم ءاملعلا روضحب هيلع جتحيل !هلازتعا ناك ميف هلأسي نأ هيلع بجي ناك
 .دقعلاو لحلا لهأ

 .ةنازخلا حيتافمو ةمكلاو ةمامإلا متاخ كلام نب تلصلا مامإلا ميلست -

 .رظنلا ني دشار ىلإ اهلاسرإو
 نب ىسوم تأ فيكو رظنلا نب دشار ةمامإ ىلع ءاملعلا قافتا مدع -

 نب تلصلا نأ نيح يف ،قرف يف وهو دشارل دقع يوكزإلا يلع نب ىسوم
 ةمامإلا دقع زاوج مدع أدبم عم ضقانتي ام وهو .ىوزن يف مامإ لازي ال كلام
 .دحاولا دلبلا يف نيمامإل

 .ةضراعملا لبق نم مهيلع باعي ناك نيذلا تلصلا ةالو لامعتسا -

 .كلام نب تلصلا مامإلا لزعل ةضراعملا جورخ نيب طبرلا ةلواحم -

 ىلع .(هنع هللا يضر) نافع نب نامثع ةفيلخلا دهع يف ةنتفلا ثادحأو
 .لزعلا قحتسا دق امهالك َنأ رابتعا
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام .لا لزع ةيضق

 تلاثلا لصفلا

 ةبتوتملا ةيسايسلا جئاتنلا
 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع

 يداليملا رشاعلا/ يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىتح

  

 ةيلبقلاو ةيسايسلا تابارطضالاو ةيلهألا بورحلا :آلوأ

 نأ نود مالسب رمتل يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةثداح نكت مل

 دوقتلو ؤكلذ دعب ىسايسلا نامع لبقتسم ىلع ابلس سكعنتس اراثآ فلخت

 لاوط هب تمعن نأ دعب .نمألا نادقفو رارقتسالا مدع نم ةلاح ىلإ دالبلا

 .هدهع ةياهن ىتحو نيقباسلا ةمئألا دوهع

 اهنأ الإ ،لازتعالا ىلإ تلصلا مامإلاب اهعفدو ةضراعملا حاجن نم مغرلابو

 نمو يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم عياب دقف .هيلإ حمطت تناك ام ققحت مل
 نم تلصلا مامإلا جورخ مهل دكأت امدنع قرف ةدلب يف رظنلا نب دشارل هعم

 .'ةمامإلا نع هنم الزانت كلذ نيربتعم !ةمامإلا تيب

 زربأ رظن ةهجو نم ةيعرش يدمحيلا رظنلا نب دشار مامإلا ةعيب نكت مل
١ 

  1.21کص .اج ةفحتلا :هللا دبع .ىملاسلا
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 يصورخلا كلام نب تلطلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا حناتنلا :ثلاتلا لحقلا

 ثيح 6يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأك رصعلا كلذ يف ءاملعلا

 ۔نيملسملا ةروشمب نكت مل رظنلا ني دشارل ىسوم نب ىسوم ةعيب نأب ركذ

 ىسوم الإ هل ةعيبلاب مقي مل هنأو .- دقعلاو لحلا لهأ نم ءاملعلا مهب دصقيو
 رمع لاثمأ نم .هتمامإل اهراك ناك مهضعب نأ لب 3'هعم جرخ نمو ىسوم ني

 نب نازعو ،ربزهلا نب نازعو يلع نب دمحم ني ىسومو ."يضاقلا دمحم نب
 .ةكلام نب تلصلا ةمامإب نيكسمتم اوقب نمم مهريغو .ميمت

 .رظنلا نب دشارل ىسوم نب ىسوم ةعيب ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ ربتعا
 ابلط الإ هفده نكي مل ىسوم نب ىسوم نأو .ةيربجلاو ةبلغلاب تناك امإ

 رثأ امهاعبتا نمو ادشارو ىسوم ئطو" امدنع كلذ حضتاو .ايندلاو كلملل
 ىلإ هنم ةراشإ يف كلذو .“هماكحأ اوذفنأو ،هتالو اولوو "كلام نب تلصلا

 دييأت بسكل ةليسوو ةياعد نم رثكأ نكي مل هب نوداني اوناك يذلا رييغتلا نأ
 اوناك يذلا جهنلا كلذ ىلع اوراس ىتح ةطلسلا ىلع اولوتسا نأ امو .ةماعلا

 .كلام نب تلصلا ةمامإ يف هنودقتني

 ثدحأف \تلصلا مامإلا لزع ءارج نم ةيقيقحلا اياونلا تفشكت ام ناعرس

 نب دشار مامإلا لشف امدعب .ةيلهأ برح نوتأ ىلإ دالبلا داق ،اماسقنا كلذ

 .14ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ 1

 نم يناثلا فصنلا ءاملع نم هبض ينب نم يبضلا يوكزإلا دمحم نب رمع وه :دمحم ني رمع - 2
 .532ص .قباس عجرم .يشاطبلا :رظنا .يداليملا عساتلا /يرجهلا ثلانلا نرقلا

 ربع نامع :ملاس .يبايسلا :رظنا ليلحتلا نم ديزملو .216ص .1ج .ةفحتلا : هللا دبع .يملاسلا - 3

 .127 - 126ص .2ج .خيراتلا

 .124ص .“ةريس” :ناطحق وبا - 4
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 ,يصورخلا كلام نب تلصتا مام .إلا لرع هضك

 كلت تلكش دقو .اهدقع ةيعورشمو .ةمامإلاب هتيقحأ ىلع ديكأتلا يف رظنلا

 رارقتسالا مدعو فنعلا نم ةماود يف دالبلا لخدأ .اريطخ افطعنم بورحلا

 لخدتلل اعمطم اهنم لعج امم .ةيداصتقالاو ةينمألا عاضوألا روهدتو

 ةيزكرم نع لالقتسا نم هب عتمتت تناك ام تدقتنا ام ناعرسو :يجراخلا

 .كاذنآ ةيمالسإلا ةفالخلا

 :ةوتخلا كاد ثابإ تامعب ترج يتلا ةيلخادلا مناقولا رهشأ نمو

 :ةضورلا ةعنتوص (1)

 نمم هوضراعم هب موقي نأ نكمي ام كرديل رظنلا نب دشار مامإلا نكي مل

 وم نب ىسوم اهل ططخ امك ريستل نكت مل رومألا نأ امك .هتعيب اوضري مل
 نب تلصلا مامإلا لزعل هونب ىذلا فلاحتلا نأ كلذ .رظنلا نب دشار مامإلاو

 نيفلاحتملا كئلوأ فادهأ ققحي مل هنوك "ككفتلا هيلع ادب ام ناعرس .كلام

 ريبعت دح ىلعو "ىرخأ ةهج نمو .دمحيلا نم ةصاخ لئابقلا ءامعز نم مهعم
 نب تلصلا ةمامإ ىلع مدقتو ،يحجفلا رظنلا نب دشار يلو امل هنأ “يبتوعلا

 .'هلدبي ملو ريغي مل مامإ ذئموي وهو ثكلام

 ةضراعملا هذهو رظنلا نب دشار ةمامإل دحت لوأ ةضورلا ةعقوم دعت

 ةمدقم يف اوناك نيذلا ءدمحيلا بلك عرف نم ةصاخو .هتريشع لبق نم تناك

 دلاخ وبأو بعصمو يبلكلا ثراو نب مهفلا نم لك عمتجا ثيح ."هيضراعم

 .(م 1984 ه طتسم .ةناقتلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو) .2ج .باسنألا .ملسم نب ةلس ءىبتوعلا - 1

 . باسنألا :ىبتوعلا .هيلإ راشيسو .31 3ص

 2 - ٨ها- , . . 183.
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةبسايسلا حناتنلا :تلاتلا لصقلا

 .يناميلا ني ناميلسو }يصورخلا ةوعش ني دلاخو ،يبلكلا ناميلس ءانبأ
 ىتلا 'قاتسرلاب مهعامتجا ناك دقو \ةعجرم نب دمحمو ؤتلصلا نب ناذاشو

 .ةضراعملل ازكرم نيحلا كلذ ذنم تحبصأ

 نمم اوناك .دلاخ وبأو بعصمو ثراولا نب مهف :نم الك نأ ظحالملا نم

 مهنأ الإ رظنلا نب دشار اوعيابو ىسوم نب ىسوم عم تلصلا مامإلا ىلع جرخ
 ريبزلاو ةحلطب ناطحق وبأ مههبش دقو 6هلزع نوديري هيلع اوبلقنا ام ناعرس

 يبايسلا قلع امك ."كلذ دعب امهتعيب اثكن مث ؤبلاط يبأ نب يلع اعياب نيذللا

 دشار مامإلا ىلع هجورخ يف رذعلا هل اسمتلم ثراولا نب مهف فقوم ىلع

 مئس امم ىأر ام ىأر ىتح مهعم الوأ ناك يذلا ثراو نب .م كلذكو" :لوقلاب
 دشار مامإلا هبكتري ناك ام ىلع هنم ةراشإ كلذ يفو هلقع شاط ىتح هنم

 .مويلا ءادعأ سمألا ءاقفر ادغ اذكهو .هتيعر قح يف ءاطخأ نم هناوعأو

 يه ةيتاذلا حلاصملا نأو .مهنيب امئاق ناك يذلا فلاحتلا نهو ىلع لدي اذهو

 ةوادعلا تماقو ،اوقرفت ىتح كلت مهحلاصم تبراضت نأ امو .مهتعمج نم

 .مهنيب

 دشار مامإلا يف اهمكحتو ىسوم نب ىسوم ةماعزب ةيرازنلا ةرطيس تناك

 عساو ذوفن نم هيلإ نوحمطي اوناك ام ةينميلا لئابقلا ءامعز دقفأ دق رظنلا نب
 ىلع }يبايسلا قلع دقو هيلع نوبلقني مهلعج يذلا رمألا .ةمامإلا ةطلس يف

١ 

  - 1.231ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .ىملاسلا .313ص .قباسلا ردصملا .يبتوعلا

 128ص .ةريس" : ناطحق وبأ ۔2 .

 ٠ 135رص 2ح .خيراتلا ربع نامع : ملاس .يبايسلا . 3
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام إلا لزع ةيضق

 هتايحلصف .'“اهانعم ىسوملو .ةمامإلا مسا هل دشار نإ" :لوقلاب لاحلا كلذ
 ."ىسوم نب ىسومل هعوضخ ببسب مامإك ةدودحم تناك

 ناك ،هراصنأو رظنلا نب دشار مامإلا ةهجاوم دمحيلا لئابق عيطتست يكلو

 عساولا ذوفنلا تاذ ةيوقلا ىرخألا لئابقلا مضي يوق فلاحت ةماقإ نم دب ال

 اريهظ اهرابتعاب ةنطابلا ةقطنم اصوصخو .نامع يف قطانملا فلتخم نم

 ةمهملا ةراجتلا زكارم زربأ دحأ راحص ةنيدم دوجو ثيح .امهم ايداصتقا

 كيتعلا لئابقب ةناعتسالا اوررق ؛كلذ ىلعو .كاذنآ يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف

 يف طيسولا رودب اموقيل نييبتوعلا ىسيع نب دمحأو ملسم اوبتاكف ةيدرألا
 نب رصن خيشلا نم لك مهل باجتسا دقو .ةنطابلا يف امهل ةعيابملا بلط
 يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس كلذكو ،يراجهلا يكتعلا لاهنم

 .:مهف نب كلام دلو نم

 ينيو 6كيتعلاو كدمحيلا لئابق نيب فلاحتلا نأ :لوقلا نكمي كلذ ىلعو

 ةجحب ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا ةرتف لالخ يلبق فلاحت لوأ دعي .مهف نب كلام

 ."ةمامإلا نع عافدلا

 سيلو لئابقلا لوح ةرملا هذه حبصأ روحمتلا نأ حضاولا نم تاب دقل
 رودلا زرب ثيح ،لبق نم ناك امك .اهئاملعو ةيضابإلا ةوعدلا ةمئأ لوح

 .131ص هسفن عجرملا 1

 . 86ص قباس عجرم زليام ۔2

 . 267 ص قياس عجرم مشاه .313ص .2ج .باننألا :ىبتوعلا - 3

 .180ص .تاسارد :يزوف .267ص .قباس عجرم .مشاه 4
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جناتنلا :ثلاثلا لصفلا

 مادقأ تحت نم طاسبلا بحسل ةلواحم يف .ةرملا هذه ربكأ ةروصب يلبقلا

 ىقبيل .ةسايسلا نوتأ يف ضوخلا نع مهداعيإو -ريبعتلا حص نإ-ءاملعلا

 ىلإ يسايسلا لقثلا لقن نمضي امبو .ةينيدلا رومألا ىلع ارصتقم مهرود
 .ةيلبقلا تاماعزلا

 ىسايسلا لبقتسملا ىلع كلذ ةروطخ .ءاملعلا نم ريثك كردي مل فسأللو

 نم ريثك يف ةيلبقلا تاماعزلا ءاملعلا ضعب دناسف ،تقولا كلذ يف نامعل

 .ةمئألا لزع ىلإ ةيمارلا ةيسايسلا مهتاهجوت
 اوداقناو ،رومألا قئاقد مهيلع تسبتلا امدعب مهب ررغ دقف ةماعلا امأ

 وبأ هبش دقو ،مهل ءاملعلا ضعب ةدناسم اوأر امدعب .ةيلبقلا مهتاماعز ىلإ

 ةضورلا ةعقوم يف رظنلا نب دشار مامإلا لزعل سانلا نم ريثك جورخ .رثؤملا
 نب بعصمو ثراو نب مهف نأ مث" :لاق ثيح تلصلا مامإلا لزعل مهجورخب
 مهريغو قاتسرلا لهأ "سانلا طالخأ نم امهعم جرخ نمي اجرخ ناميلس
 نابلطي امهنأ نظ نم مهعمو ،لطاب نم اقح يردي ال مهنم سانلا طالخأ نم

 وحن ىلع 6هريغو }ناميلس نب رهاز لثم هي نوقتي اوناك نمم مهيف راسو .اقح
 .:“ىسوم عم اوراس اوناك ام

 .يميلسلا كلملا دبع نب ناميلسو ،يكتعلا لاهنملا نب رصن جورخ ناك

 نب ناذاش ىلإ اعيمج اوراس دقو .ةنطابلا لهأ نم امهموق نم ةعيبلا نيذخآ
 كانه نمو إمهل ةعيبلا ديكأتل قاتسرلاي ثراولا نب مهفلاو كلام نب تلصلا

 .218ص .قباس عجرم .يليقعلا - 1
 .30ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 2
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 ىصورحلا كلام نب تطلا ماملا لزع ةبضق

 مامإلا لزع نوديري لبجلا قيرط اوذخأ دقو .ىوزن نيدصاق عيمج اوجرخ
 .رظنلا نب دشار

 ناك اذإو ."ىوزن ىلإ لوصولل هوكلس يذلا قيرطلا ىلإ رداصملا ريشت ال

 ناك يذلا قيرطلا هب دصقي ناك هنأ حجرملا نمف ؛لبجلا قيرط ركذ يبتوعلا

 ىلإ الوزن .ةديدع ىرخأ ىرقو تيس دلبب ارورم .رفاغ ينب يداو ربع رمي
 .ةكرعملا اهيف تعقو ىتلا ةقطنملا ىهو .ةضورلا ةقطنم

 رداصملا برقأو .ةضورلا ةعقومل ددحم خيرات ىلإ رداصملا رت مل أنصيأ
 لبق يا- كلام نب تلصلا مامإلا ةافو لبق تثدح اهنأ تركذ ثدحلاب ادهع

 جئاتن نع هثيدح ضرعم يف يبتوعلا ركذ راطإلا اذه ىفو .-م888/ه275 ماع

 امنإو هتيب يف لزتعم وهو تمي مل يح تلصلاو كلذ لكو" :ةضورلا ةعقو
 ينالهبلا هيلإ بهذ امب ذخألا نكمي ال هيلعو "نمزب ةعقاولا هذه دعب تام

 .تافصلاو ثادحألا باتك ققحم امأ .'م890/ه277ماع ىف تثدح اهنأب

 نكمي ال ام اضيأ وهو ,؛م886/ 3 ماع دودح يف تعقو اهنأب ركذف

 نم اوناك .دمحيلا ءامعز نم هريغو \ثراو نب مهف نأ رابتعا ىلع !هب مزجلا

 ءافتكالا اننكمي كلذ ىلعو .هتمامإ ةيادب ىف رظنلا نب دشار مامإلل نيرصانملا

 .م887/ه274 و .م886/ 3 يماع 7 ام ةرتفلا يف تعقو اهنإ :لوقلاب

 .314ص .2ج ،باسنألا :يبتوعلا - ا

 .يملاسلا :رظنا .رضخألا لبجلاو ىوزن نيب برغلا ةهج نم فونت نم برقلاب عضوم :ةضورلا - 2
 .231ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع

 .314ص .2ج ،باسنألا :يبتوعلا - 3
 .روشنم ريغ ثحي .“نافعب ترج عئاقو يف ناعمإلا" .ناميلس نب دمحم نب دمحأ .ينالهبلا - 4

 .39ص .(ت.د .لباقلا ةيالو .يناوربلا ديعس نب بوقعي ةبتكم)
 . .ت :ص !قباس ردصم .تافصلاو ثادحألا باتك قيقحت ةمدقم مساج .شيوردلا - ك
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةبسابسلا جناتنلا :تلاتلا لصفلا

 امف ءاعيرس هدض ميقأ يذلا فلاحتلا ىلع رظنلا نب دشار مامإلا در ناك

 ةقطنم ىلإ مهركسعم لوصوو 6كيتعلاو دمحيلا عمجت ربخ هيلإ لصو نأ
 كلام نب ديعس نب هللا دبع ةدايقب ايارسلا نم ددع مهيلإ هجو ىتح .ةضورلا
 .'ىتهادلا دمحم نب يراوحلاو ؛ىنادحلا هللا دبع نب يراوحلاو .ىحجفلا

 هجو دقو" :لوقلاب دشار داوقل هفصو يف رثؤملا وبأ راشأ راطإلا اذه يفو
 نيملسملا ريسب ريصب الو .ةجح ىلع نيمأ الو هيقف مهيف سيل ًاداوق مهيل
 اوناك مهنأب سانلا نم مهرصانو مهعم جرخ نم فصو امك 5ة“بورحلا يف

 ..قرامو قساف نيب اوجرخ دقو .طيلخ

 يتلا ةيليللا ةتغابملا بولسأل ناكو .مهتاقالمل ةدعلا رظنلا نب دشار دعأ

 قاتسرلا نم نيمداقلا ىلع عيرسلا رصنلا قيقحت يف رثألا ربكأ هداوق اهذختا

 لوط ءارج نم ءايعإلا اهباصأ نأ دعب ركذلا فلاسلا ىلبجلا رمملا ربع

 عزفلا ةراثإ ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ليللا يف مهيلع اومجهق .هقاشمو قيرطلا

 لتق يكتعلا لاهنم نب رصن وهو نسلا يف اريبك اخيش نأ ىتح .مهسوفن يف
 .تاهجلا عيمج نم مهترصاحمو مهقيوطت مت مث ،'مئان وهو هشارف ىلع اردغ
 .برغو اقرش هباحصأو مهفب دشار باحصأ راد ...”:رثؤملا وبأ لاق كلذ يفو

 .ة“لقسأو العأو

 ناليغ ىعدي راحص نم لجر لواح .ةكرعملا أدبت نأ لبقو حابصلا يفو
 .314ص .2ج .قباسلا ردصملا .يبتوعلا - 1

 .31ص .تادحثلا :رثؤملا وبأ - 2

 .هسفن ردصملا - 3
 .33ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ .1283ص .“ةريس" :ناطحق وبأ 7

 .31ص .هسفن ردصملا - 5
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 يحورخنلا دلام نب تلطلا مام .الا لزع ةضق

 نب مهف عانقإل ىعسو ،نيب راحتملا نيفرطلا نيب مالس طيسو نوكي نا !رمع نب
 دعب حاجنلاب للكي نأ هاعسم داكو .ةفلاحتملا لئابقلا هوجو نم هريغو ثراو

 تاشوانم نأ ريغ .اهحرط ىتلا ملسلا ةوعد ىلإ ةباجتسالا نم ائيش دجو نأ

 .تاضوافملا عقوم نع اديعب بشني لاتقلا أدبو نيركسعملا نيب عقت تأدب

 لئاسولا ىتشب كابتشالا كلذ كفي نأ .ريخألا لواح دقو ،ناليغو .مهف نيب

 ..." :لوقلاب ةلواحملا كلت .رثؤملا وبأ فصو دقو ."حجني مل هنكلو ةنكمملا

 ةدش نم هتوصو هندب بعت ىتح .مهزجحيو لاتقلا نع سانلا فكي ناك هنأ

 ..“لاتقلا نع ىهني ام

 دمحيلا فلاحت ةميزهو .رظنلا نب دشار تاوق راصتنا نع ةعقوملا ترفسأ

 يف ةحداف رئاسخ اهنع جتنو مهعم ناك نمو مهف نب كلام ينبو ‘كيتعلاو

 لاهنم نب رصن ةنطابلا يف كيتعلا ةليبق ميعز ىلتقلا نيب نم ناكو .حاورألا
 نب كلام ىتنب نم امأ .حلاص هوخأ كلذكو ناسغو ؛لاهنملا هادلوو .ىكتعلا

 راتخملا هيخأ نباو ءيميلسلا لالب نب كلملا دبع نب رضاح لتق دقف .مهف

 .؛مهريغو ،ناميلس نب
 هياتك يف رثؤملا ييأ ءانثتساب اهلثمي ناك يتلا ةهجلا ىلإ رداصملا ريشت ال :رمع نب ناليغ - !

 ةرتفلا ىلإ ريشي نأ نود راحص يلاو لبق نم ةيرس يف ازغ دق ناك هنأ ركذ امدنع تافصلاو ثادحألا
 رثؤملا يبأ ةراشإ تدرو ثيح .؟ال مأ ةضورلا ةعقوم عم ةنمازتم تناك لهو .ةيرسلا كلت اهيف داق يتلا
 يدهم بلاط هيلإ بهذ امب انه مزجلا نكمي ال هيلعو .هب فيرعتلا اهنم فدهلا ةيضارتعا ةلمج يف هل
 .32ص ؛هسفن ردصملا :رظنا .راحص يلاول ةعباتلا ايارسلا داوق دحأ ناك ناليغ نأب ركذ امدنع مشاه
 .29ص قباس عجرم .مشاه

 .269ص .قباسلا عجرم .مشاه .33 - 32ص ‘ثادحألا :رثؤملا وبأ - د
 .33 ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - 3
 .314 - 313ص .2ج ،باسنألا :يبتوعلا :رظنا .ةضورلا ةعقوم اياحض لوح ليصافتلا نم ديزمل -4

 .147 - 146ص .ةينامعلا ةلودلا :ىلديبع
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 يصورخلا كلاص نب تلطلا مام ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جتاتنلا :ثلاثلا لصفلا

 ةعيبطب مهتفرعمل ارظن ؛ةأطو لقأ تناكف ،دمحيلا رئاسخل ةبسنلاب امأ

 ريغ مهيلع ةرئادلا تراد نأ دعب ةيلبجلا قطانملا ىلإ اورف ثيح .ةقطنملا

 نب دلاخو ،يبلكلا ثراو نب مهفلا ءالؤه نمو .رسألا يف اوعقو مهءامعز نأ

 مث }رثكأو ةنس نم برقي امل مهسبح مت ثيح }مهريغو "يصورخلا ةوعش

 لئابقلا هوجو نم ددعو ىسوم نب ىسوم ملاعلا نم ةطاسوب مهحارس قلطأ
 .!نامع يف

 مدع ثيح نم ،نيملسملا نيب برحلا دعاوق رصتنملا فرطلا عاري مل

 نم اهريغو ،املستسم حالسلا يقلي نمو ،لزمتلل ضرعتلاو لتقلا يف فارسإلا
 دقف ةضورلا ةعقومل ةبسنلابو ،اهليصأت ىلع مالسإلا صرح يتلا ةماعلا دعاوقلا

 .دعاوقلل اقرخو "فولأملا نع اجورخ .ريثكلا ئشلا عئاضفلا نم اهيف بكترا
 فيعض خيش وهو" ،يكتعلا لاهنم نب رصن لتق امدنع ثدح ام كلذ نم

 .املستسم مهيلإ ءاج نميف لتقلا اولمعأ امك ءة“لاتقلا نع فيعض .ريبك

 عضوتف أججلتي ناك .مهف باحصأ نم لجرلا نأ" :رثؤملا ويأ ركذ كلذ يفو
 مث هنوذخأيف هفيس مهيلإ عفديف ءاملستسم ىتأي لجرلا ناكو فويسلا هيلع

 .باودلا رقعو بهنلاو بلسلا لامعأ ريغ اذه “هنولتقي

 لكشب هتكرت يذلا يسايسلا رثألاو ةضورلا ةعقوم جئاتن صيخلت نكميو
 :يلاتلا وحنلا ىلع ماع

 .181ص ‘تاسارد :يزوف .270ص قباس عجرم .مشاه .314ص .2ج .قباسلا ردصملا ،يبتوعلا - 1

 .33ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 2

 .هسفن ردصملا - 3

 .1283ص ."ةريس" :ناطحق وبأ 4
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .لا لزع ةيضق

 .'نامع لهأ نيب ةنتفلا عوقو يف اببس تناك 1
 ةايحلا يف ةيلبقلا مهراودأو مهذوفنو مهريثأت لئابقلا خويش داعتسا - د

 ."تاماسقنالا قنعو .عاضوألا مقافت نم داز يذلا رمألا .ةيسايسلا

 مامإلاو ىسوم نب ىسوم ملاعلا نيب شهلا فلاحتلا ةقيقح تفشك - 3

 ثراو نب مهفلا ةماعزب دمحيلا رئاشع ءامعز عم .يدمحيلا رظنلا نب دشار

 .دشار مامإلا لزعب ابلاطم مهيلع ريخألا بلقنا امدعب

 ةيناميلا نيب ةيلهأ برح بوشنل هيعارصم ىلع بابلا تحتف - 4

 ريبك رود ديرد نبال ناكو .ةيلبقلا ةيبصعلا جيجأت ىلإ تدأو .ةيرضملاو
 كلذو 'ةضورلا اياحضل اماقتنا ءاهرأثب ذخألا ىلع ةيدزألا لئابقلا ضيرحت يف

 كلت يف لتق نم اهيف اثر يتلا ةيرعشلا دئاصقلا نم ددعل همظن لالخ نم

 فلتخم نم هتدلج ىتنب ضاهنتسا ىف ةيسامحلا هدئاصق ادع اذه .ةعقوملا

 . ١ .لئابقلا

 هتليبقو هدادجأ نطومب ةلصلا قيثو ناك ديرد نبا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 .314ص .2ج ،باسنألا :يبتوعلا - 1

.184 . . , -[ - 2 

 .نامعب أشنو دلوملا يرصب .يدزألا ركب وبأ ةيهاتع نب ديرد ني نسحلا نب دمحم وه :ديرد نبا - 3
 يوذو ءاسؤرلا نم هوبأ ناكو .ةغللاو وحنلا ملعو بدألا بلطو .سرافو .ةرصبلاو رحبلا زئازج يف لقنتو
 داوع راشب طبضو قيقحت .مالسلا ةنيدم خيرات .يلع نب دمحأ ركب ييأ "يدادغبلا :رظنا ديزملل .راسيلا
 .597 ۔ 594ص .(م2001 .توريب .يمالسإلا برغلا راد) 2ج فورعم

 .18]ص تاسارد :يزوف '270ص .قباس عجرم .مشاه 4

 319 - 31كص }2ج ٥باسنألا :يبتوعلا :يف ديرد نبا دئاصق رظنا - ه
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جئاتنلا :تلاتلا لصفلا

 دجي مل م871/ه257 ةنس .ةرصبلا ىلع جنزلا ىلوتسا امدنعف ،نامع ىف دزألا

 ةدم اهب رقتساو اهيلإ لحتراف نامع نم لضفأ هب رقتسيو .هيلإ نمأي أجلم
 ."اماع 2

 .رظنلا نب دشار مامإلا تافرصت ىلع يبعشلا بضغلا نم أوج ثرانأ - ك

 نم ةضراعملا فص ىلإ !مامضنالا ىسوم نب ىسوم ملاعلا اهرثأ ىلع رطضا
 ًاصوصخ .هدي نم تلفي أدب رومألا مامز نأب نقيأ نأ دعب ش:ةيناميلا لئابقل
 .اهب ناهتسي ال ةوق لكشي "مهف نب كلام ينبو ‘كيتعلاو .دمحيلا فلاحت نأو

 .رظنلا نب دشار مامإلا مكحب ةحاطإلل ىرخأ ةرم مهلمش عمج راطإ يف مهو

 .ةضورلا ةعقوم يف مهالتق رأثب ذخألاو

 برحلا ران لعشأ يذلا ليتقلا تناك ةضورلا ةعقوم نأ لوقلا ةصالخو

 ةنس نامع ىلإ رون نب دمحم ءيجم ىتح اعابت ىلاوتتس يتلا ةيلهألا
 .م893/ھ0

 هنوس ةعقوم (2)

 مامإلل ةضراعملا دمحيلا لئابق تأدب ىتح ىهتنت ةضورلا ةعقوم دكت مل

 يف .ةلواحملا راركتل ةدعلا دادعإو ديدج م كرحتلا يف رظنلا نب دشار

 يمالسإلا خيراتلا يف يبرعلا جيلخلا ةناكم ةودن .“ارعاش ديرد نبا" .دمحأ رهاطلا .يكم - 1

 .436ص .(م1989 .يبظوبأ .يفاقثلا عمجملاو .تارامإلا ةعماج) .يسابعلا رصعلا-
 .181ص .قباسلا عجرملا .يزوف .271ص .قباس عجرم .مشاه 2
 .يصورخلا :رظنا ديزملل .اهب لبج ىلإ ةبسن كلذ تيمسو .يباوعلا ةنيدمل ميدقلا مسالا:ينوس - 3

 .ةيملاعلا عباطملا) روصعلا ربع يباوعلا خيرات نم حمالم .“ىباوعلا ةيالوب ةيفيرعت ةذبن" .رماع نب حلاص

 ۔153ص .(م2003 .طتسم
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 يصورخلا كلام نب تطلا مامالا لزع ةيضف

 نب تلصلا نب ناذاش اوبتاك ثيح رظنلا نب دشار مامإلا لزعل حضاو ميمصت

 الئاق مهيلإ بتك نأ الإ ناذاش در ناك امو .دشار ىلع جورخلا هنولأسي .كلام

 يف نوكأ نأ ديرأ الو .مهنود رمألاب درفنأ ال .نيملسملا نم لجرف انأ امأ"

 مهتنأمط كلذ همالكب دارأ دقو {'“مهعم انأف نوملسملا ماق نإف .اسأر رمألا اذه

 .رظنلا ني دشار مامإلا لزع يف مهحاجن لاح يف مهنود رمألاب دارفنإلا مدعب
 .ةرملا هذه ددرتلا هيلع ودبي ناك امك

 اهنم ًاكاردإ تلصلا نب ناذاش صخش ىلإ ةدايقلا ةضراعملا تدنسأ

 ىظحيو ‘كلام نب تلصلا مامإلا نبا هنوكلو .ةيحان نم ةيدايقلا هتايناكمإب

 اورعش امدعب ةصاخ ؛هدلاو ةناكمل ارظن ؛سانلا نم ةريبك ةحيرش دييأتب

 .هلزع مت امدنع }هقحب بكترا دق ام ةحادفب

 نب بعصم نب نامي نم لك ةضراعملا ةدايق يلوتب ناذاش عانقإل جرخ دقو

 ذإ هفطخ اودارأ مهنأ ىتح ."مهريغو ديلخ نب رظنلا وبأو ديلخ وبأو دشار
 امدنعو عضولا ةشقانمل اوعمتجا دقو ةمدقملا يف نوكي نأ يف اددرتم ناك

 لسرأف .ةيقابتسا ةيرضب مهتغابي نأ ةرملا هذه دارأ .مهعامتجاب دشار ملع
 رصب الو .نيملسملا برحب مهل ملع ال {ةافج اداوق" :رثؤملا وبأ لاق امك مهيلإ
 اركسعم ينيع ةيرق نم اوذختا دقو ةيرس يف 3““مهودع ىلع ةجحب مهل

 .39ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 1
 .هسفن ردصملا - 2
 .147 ص .ةينامعلا ةلودلا :ىلديبع - 3

 .40 - 39لص .ثادحألا :رنؤملا وبأ - 4

 .ةفسكلا نيع نم برقلاب قاتسرلا ةيالو ىرق ىدحإ :ينيع - 6

138 



 يصورخلا كلام نب تلصلا مام الا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا حناتنلا :ثلاثلا لصفلا

 ادصاق 'قمع يداو نم هعم نمب تلصلا نب ناذاش مهيلإ جرخ نيح يف !مهل

 داوق هيلع مجه اهنم ةبرقم ىلع ناك امنيبو ينوس ةدلب يف هركسعم ةماقإ
 نب دشار مامإلل هتضراعم نأشب هورظانيو هيلع ةجحلا اوميقي نأ لبق دشار

 ةوعدب اوعادتو" :رثؤملا وبأ لوقي قايسلا اذه يفو !هيلع هجورخو .رظنلا
 لاتقلا بشن اذكهو .ة“هوذخ ناذاش سأرو "مهوذخ مكنأش :اولاقو !افجلا

 مهنم لتقف }رظنلا ني دشار باحصأب ةرملا هذه ةرئادلا ترادو .مهنيب اميف

 هذه ىلع قلطأ دق قيزر نبا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .:مهتماع زفو .لتق نم

 .'ينيحعو ينوس نيب تناك اهنأب ركذو ،قاتسرلا ةعقو ةعقوملا

 تثدح اهنأ حجرملا نم ناك نإو ةعقوملا هذه خيرات ىلإ رداصملا رشت مل

 اهنوك ادع ركذت همساح جئاتن ققحت ملو إةزيجو ةرتفب ةضورلا ةعقوم بقع

 نيبراهلا لولف عبقت ىلإ رظنلا نب دشار فده دقو نيفرطلا الكل ضبن سج

 هتمامإ ددهتو هقرؤت تتاب يتلا ةضراعملا ىلع ءاضقلاو ءةضورلا ةعقوم نم

 ةصاخ لئابقلا فلتخم نم هب ناهتسي ال عمجل اهباطقتسا دعب طوقسلاب

 يف ىرخأ ةرم مهفوفص عيمجت ىلإ نوضراعملا ىعس ثيح .اهنم ةيناميلا
 .رظنلا ني دشار مامإلا لزع يف مهاعسم قيقحتل ؛حيرصو .حضاو ميمصت

 .قاتسرلا ةيالو يف ةيدوألا دحأ : :قمع يداو - 1

 .221ص .1ج .ةفحتلا : :هللا دبع .يملاسلا .40ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - 2

 .40ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - 3
 معنملا دبع قيقحت .نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا .دمحم نب ديمح قيزر نبا - 4

 .هيلإ راشيسو .205كص .(م1994 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) هللا دبع ىسرم دمحمو رماع

 .حتفلا :قيزر نبا
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام الا لزع ةيضق

 'ةقابطلا ةعقوم (3)

 تلصلا نب ناذاش ةدايقب دمحيلا لئابق هتققح امو .ينوس ةعقوم دعب

 ةقطنم لخد ىتح !اذاش راس .ةلوجلا كلت يف تقؤم رصن نم كلام نب

 لخدو قاتسرلا ىلإ داع نأ ثبل ام مث راصنألا نم ديزم عمجل امبر .ةنطابلا

 .اهاوق عمجتست رظنلا نب دشار مامإلا تاوق لولف لازت ال ثيح .قمع يداو

 نم هباجأ نمب ديعس ني هللا ديبع ةدايقب دم مهيلإ ءاج نأ دعب اصوصخ

 يف .ةقابطلا هل لاقي عضوم يف !هتاوقو تلصلا نب ناذاب اوقتلاو .سانلا

 ,لتق نم اهيف لتف اطيسولا ةيماح ةكرعم مهنيب ترادو .قمع يداو لفسا
 ىلإ هرطضا يذلا رمألا .ةرملا هذه ةميزه يقل تلصلا نب ناذاش نأ ريغ

 ءيربلا نيب قرفت نكت مل يتلا رظنلا نب دشار مامإلا تاوق ةضبق نم بورملا

 ."ءيربلا ريغو

 ةرطيسلا ماكحإل قاتسرلا ىلإ مهلبق نم اداوق اوثعب راصتنالا اذه ديكأتلو
 نب دنلجلا وبأ ںداوقلا ءالؤه نم ناكو "بيهرتلاو ةوقلا لئاسو مادختساب اهيلع
 دمحم كلذكو }ةيصوصللا هنع فرع ثيح ،قيرط عطاق اهيفس ناكو ،نارعم
 هل قلطأ يذلا ديعس نب هللا ديبعو ،ءامدلا كقس هنع فرع }ليضف يبأ نب
 ."“فافع الو ،راقو الو حالص ريغ نم" نامعب هدي طسبو ،نانعلا

 .قاتسرلا ةيالوب نتحسلا يداو لخدم دنع عقتو .قاتسرلا ةيالول ةعباتلا ىرقلا ىدحإ :ةقابطلا - 1

 .87ص دشرملا : :ةيلخادلا ة ةرازو :رظنا .ةيلامشلا ةهجلا نم يداولا لخدم دنع عقتو

 ةلودلا :يلديبع .221ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .40ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ -

 .147رص ةينامعلا

 .42 - 41ص .قباسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - 3
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جئاتنلا :ثلاثلا لصفلا

 مل هنأ الإ كرفو رك نيب الاجس قاتسرلا بورح تناك فيك ىرن اذكهو

 ريثكلا اهتيحض حار دقو .نيبراحتملا نيفرطلا الكل ةمساح ةجيتن اهنع رفي
 مدع نم ةلاحو تابارطضا اهنع جتنو ،ًاءوس عاضوألا تدادزاو .ءايربألا نم

 .داوقلاو لامعلاو ةالولا فسعت تاليو نم سانلا ىناعو .رارقتسالا

 اكوزن ةعقوم (4)

 .هداوقو رظنلا نب دشار مامإلا لامع اهبكترا يتلا ةعينشلا لامعألا نكت مل

 تفلخ لب ؛ماركلا رورم رمتل مهفلاح نمو ةيناميلا دمحيلا لئابق دض اصوصخ
 لخدتي سىسوم نب ىسوم ملاعلا تلعج ،نئاغضلاو داقحألا نم ةكرت اهءارو
 .هبيصنتب ىلع مدقأ نم وه ناك نأ دعب كرظنلا نب دشار مامإلا دض ةرملا هذه

 غلب ىتح ،دشار عم ىسوم لزي ملف" :لوقلاب كلذ ىلع ناطحق وبأ قلع دقو

 .دشار ىلع عجرف ،هرس كتهي نأو .هتروع نم يدبي نأ دارأو .هلجأ باتكلا
 لعفف ...هبرح ىلإ اعدو .هنم ئربو .هقسفو هعلخف هراتخاو همدق ام دعب نم

 ."هيلع بآو .هلزع ىلإ اعدو ءاوس كلام نب تلصلاب لعف ام لثم هب

 يذلا ىسوم نب ىسومو .ةضراعملا ىوق نيب اقبسم اقيسنت كانه نأ ودبي
 دشار مامإلا تاوق هبكترت تناك امع يواكش نم هعمسي ناك امي اعرذ قاض

 عفد امم "ناقتحالا نم ةلاح ىلإ رمألا لصو ىتح ،عئاضف نم رظنلا نب

 هبكترا يذلا ريبكلا أطخلا كاردتسا ةلواحم ىلإ .ةرملا هذه ىسوم ني ىسومب

 هداوق حامج حبك ىلع رداق رخآلا وه نكي مل يذلا .رظنلا ني دشار عم هنواعتب

 ٠ 128ص .ةريس" : ناطحق وبأ - 1
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام الا لزع ةيخق

 كرحي نأ نود هنم عمسم ىلعو !همساب ةعينشلا لامعألا نوبكتري اوناكننيذلا

 دق ناك رظنلا نب دشار مامإلا نأ نم .رثؤملا وبأ هركذ ام كلذ نمو .انكاس

 جاجتحالل ادفو هيلإ اودفوي نأ تلصلا نب ناذاش عم مهبورح يف هداوق حصن

 :'هتحيصنل اوبيجتسي مل مهنأ ريغ ءامدلا كفس لبق هيلع
 ةبيرقلا قرف ةدلب ىلإ ىسوم نب ىسوم جورخب يماردلا دهشملا تاذ رركتو

 نم هتلامتساو ،هئاضرتسا يف رظنلا نب دشار مامإلا لشف نأ دعب .ىوزن نم
 ىلإ اسأر بهذ دقف .ةضراعملا تاوقلا دئاق تلصلا نب ناذاش امأ .ديدج

 دشار مامإلا راصنأ ركسع ،رخآلا فرطلا يفو .ةمامإلا ةمصاع ىوزن ةنيدم

 نمو ،دلخم نب ديلولاو ،هللا دبع نب يراوحلا مهيف ناكو ،هتاوقو رظنلا نب
 .رظنلا نب دشار مامإلا امأ .:نادنسي فرعت ةقطنم يف لئابقلا نم امهرصان

 نب ىسوم جورخب ةهجاوملا هنع رفستس ام راظتناب .ةمامإلا راد يف ىقب دقف

 .دشار مامإلا لزعل \ةضراعملا ىوق عم ىسوم

 ثادحألل هتبقارمو ةضراعملا عم "ىسوم ني ىسوم جورخ نأ كش الو

 اعابطنا ىطعأ امك .ةيعرشلا نم اعون ىفضأ دق "قرفب هركسعم نم بثك نع
 ابنج ريست هل ةفيلخ رايتخاو كرظنلا نب دشار مامإلا لزع تاءارجإ نأ ىلع
 ةطحم حبصت نأ قرف ةنيدم ردق نم نأكو .ةيركسعلا ريبادتلا عم بنج ىلإ

 .تلصلا مامإلا عم ثدح امك ىرخأ ةرم ةطلسلا ريغت ىلإ روبع رسجو

 .46ص .ثادحألا :رثؤملا وبأ - 1
 .ىوزن ةيالول ةعباتلا لاعس ةيرقب ةقطنم :نادنس - 2

 .ةينامعلا ةلودلا :ىلديبع .272ص ،قباس عجرم .مشاه .129 - 128ص .“ةريس" : ناطحق وبأ - 3

 .148ص
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةبسايسلا حناتنلا :تلاثلا لحقلا

 .تقولا تاذ يف ةفطاخو ةلصاف ةكرعم أدبتل اريثك نيفرطلا تاوق رظتنت مل

 تاوق تعراس اهدنعو !هتاوقو رظنلا ني دشار مامإلا راصنأ ةميزهب تهتنا

 نود هيلع ضبقلا متف .ةمامإلا رادب دشار مامإلا دجوي ثيح ىلإ ةضراعملا

 .'نجسلا عدوأ مث برضلل ضرعتو .ركذت ةمواقم

 .نامع ىلع مامإ "ميمت نب نازع ةعيابم ثَمت ىوزن ةعقوم ةجيتت رثإ ىلعو
 ىلع ربنملا ىلع ابيطخ ماق ثيح ،ىسوم نب ىسوم ةمامإلاب هل دقع دقو

 :لاق ثيح رظنلا نب دشار مامإلا ًادقتنمو .ميمت نب نازعل وعدي ألملا سوؤر

 ددع روضحب كلذ ناكو -“رظنلا ني دشار ىنعي-فلحلا اذهل نامع يلخن"

 نازعو .يلع نب ىسوم نب دمحمو يضاقلا دمحم نب رمع مهنم ،ءاملعلا نم
 ثلاثلا ،ءاتالثلا موي يف كلذ ناكو 3“ناميلس نب دمحم نب رهزأو ،ربزهلا نب

 ٨890ُ. ويام 2 قفاوملا/ه277 ةنس رقص رهش نم

 هيف دهش تقو يف ءاج ميمت نب نازع مامإلا رايتخا نأ حضاولا نم تاي
 بلطتي فقوملا ناك هيلعو ؛ابارطضاو ًاروهدت نامع يف يسايسلا فقوملا
 مايقلاو .ةينالقعلاب مستت تاءارجإ ذاختاو فوفصلا ديحوتل ةميكح ةجلاعم
 تمدتحا يتلا رأثلا ةحفص يطل ؛لئابقلاو تائفلا فلتخم نيب ةحلاصمب

 .272ص .قياس عجرم .مشاه .130ص .“ةريس" ناطحق ويأ - ا
 .ةافسملا هرادو .يدزألا يصورخلا نازع نب دمحأ نب حلاص نب ميمت ني نازع وه :نازع مامإلا - .

 .796 ةقرو ."ةيناطحقلا ةفيحصلا" :قيزر نبا :رظنا .صورخ ينب يداو يف ةيرق يهو
 .441ص ."ةريس" :رذنملا وبأ - 3

 .243ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .26كص "فكلا :ناحرس .يوكزإلا - 4
 .319ص .2ج .باسنألا :يبتوعلا - 6
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 يصورخلا كلام نب تلحلا مام لا لزع ةضف
 وه ءاخرو رارقتساو نامأب شيعلاو .ةماعلا ةحلصملا نأ رابتعا ىلع .اهنيب
 .اهئارو نم لئاط ال يتلا بورحلاو تاعازنلا نم الدب ىدجألا

 يكزا ةعقوم (د)

 يتلا ،تافالخلا كلتل ارارمتساو .ةيلهألا برحلا لوصف نم رخآ لصف يه

 .ميمت نب نازع مامإلا نأ كلذ "بختنملا مامإلا عم ىسوم نب ىسوم اهأدب

 ىلع عامجإ الو .هتمامإ ىلع عامجإ كانه نكي مل .يويسبلا ركذ ام بسحبو

 رادلا لهأ دجن ملو" :لاق ثيح .ءاملعلا نم هل ةمامإلا دقعب ماق نم ةيالو

 قافتالاب نيملسملا مالعأب هتقفص ةحص الو .هل نيدقاعلا ةيالو ىلع نيعمتجم

 ."“ةلكشم هتدقع تناكو هيلع

 ريغ رظنلا نب دشار هفلس ةالو ةماع لزعب هدهع ميمت ني نازع مامإلا أدب

 هرربي ام هل ناك ءارجإ وهو ."ءاضقلا بصنم يف ىسوم نب ىسوم ىقبتسا هنأ

 رظنلا نب دشار مامإلا ةالو ىلإ هجوت تناك ىتلا ةديازتملا تاداقتنالا لظ ىف

 ةداعتساو ،عاضوألا راسم حيحصت قيرط ىلع ةوطخ اهنيح ربتعا يذلا رمألا

 ةتقؤم ةرتفل ىسوم نب ىسومل هءاقبتسا ناك نيح يف ؛مامإلا ةيصخش ةبيه

 .هعم ةرشابم ةهجاوم ةراثإ مدع يعادب

 لقثلا ةداعإل ىعس !ميمت نب نازع مامإلا نأ ظحالن رخآ بناج نم

 نامضل .ةمهملا بصانملا نم ددع مهتيلوت لالخ نم ةيناميلا ىلإ يسايسلا

 .101ص ."لاؤسلا ةريس" :يويسبلا - 1

 .243ص .1ج .ةفحتلا :هلا دبع .يملاسلا - 2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .إلا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جئاتنلا :تلاثلا لصتلا

 نازع نيع نيح ىف 3'ايدعم هل ناك يذلا نامثع نب ناهبن .ءالؤه نمو .مهئالو

 ايلاو ناميلس نب دمحم نب رهزألا نيع امك "يرحبلا لوطسألل ادئاق ربزهلا نب
 ."راحص ىلع

 .هل نيئوانملل قورت نازع مامإلا اهذختا يتلا تاءارجإلا كلت نكت مل

 ناتيصخش امهف ،اليوط رمتستل نكت مل ىسوم نب ىسوم عم هتقالع نأ امك

 ريغ هلخادب رمضي ناك مهنم ًالك نأ ودبيو .ايقتلي نأ بعصلا نم ناتيدايق
 نب ىسومل حمسيل نكي مل .ةيوقلا هتيصخشب ميمت نب نازع مامإلاف .رهظي ام
 دشار دهع يف هبعلي ناك يذلا رودلا سقن بعلي نأب .يوكزإلا يلع نب ىسوم
 .ةمامإلا نوؤش يف هلخدتب ،رظنلا نب

 لزعب رداب .ميمت نب نازع مامإلا هرعشتسا يذلا فوختلا كلذ ءوض يف

 نب ىسوم هربتع ١ يذل ١ رمأل ا ةم امإلل يض اقك هبصنم نم ىسوم نب ىسوم

 هسأر طقسم ىلإ ،ةمامإلا ةمصاع ىوزن ةنيدم نم جرخف اهل ةناهإ ىسوم

 دوجو هلكشي نأ نكمي يذلا رطخلا اهنيح ميمت نب نازع مامإلا كردأو 'يكزإب

 مامز ذختا اذل .ةمامإلا نم هفلس لزعل ططخ دق ناكو ىسوم نب ىسوم

 .هنم صلختلل ةرملا هذه ةردابملا

 .10ج "فنصملا :دمحأ .يدنكلا : رظنا .هدلب يف مامإلا ةرضحب ماكحألا يلي يذلا وه :يدعملا - !
 .مامإلا ماكحأ ذيفنت نع لوؤسملا صخشلا هب دوصقملاو .12ص

 .244ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .152 ص .هج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا د
 ةفيحصلا" :قيزر نبا .256كرص .فشكلا :ناحرس .يوكزإلا .131ص .“ةريس" :ناطحق وبأ - 3

 .1483ص .ةينامعلا ةلودلا :ىلديبع .796 هقرو .“ةيناطحقلا

 .273ص .قباس عجرم مشاه 4
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام .الا لزع ةضق

 .هب قدحملا رطخلا .هبناج نم يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم كردأ
 ىلإ هتدوع روف رخآلا وه رداب اذل ؛اددهم تاب يسايسلا هلبقتسم ةياهن نأو
 مهنم سمتليو ،مهب دجنتسي ةيرازنلا لئابقلا ءاسؤر ةبتاكمب هسأر طقسم
 شيج زيهجت يف أدب دقف نازع مامإلا امأ .ميمت نب نازع مامإلا ىلع ةرصنلا

 شيجلا عمتجا املف .ءاسحإلا برح ديري هئأب ارهاظتم .ةينميلا لئابقلا نم
 هتاقالمل دعتسي أديو .ميمت نب نازع مامإلا نم ىسوم نب ىسوم فوخت ىوزنب

 ."لئابقلا نم مهريغو .ةيرانلا لئابقلا نم نيبراحملا عمج نأ دعب
 شيجب هلجاع ذإ ،هيلإ جرخيل ىسوم نب ىسوم رظتنيل نازع مامإلا نكي مل

 ثيح رازنلا ةرجح اولخدو ،يكزإ ىلإ اوراسف :نينوجسملا ةفاك هيف قلطأ

 يف بهنلاو بلسلاو .رسألاو لتقلا اولمعاو ىسوم نب ىسوم نصحتي ناك

 عم ىسوم نب ىسوم لتقو ،لبق نم دحأ هلعفي مل ام مهيف اولعفو 6يكزإ لهأ
 ةعقولا هذه تناكو ،رونجلا ةلح نم ©رجحلا دجسم دنع ىتلا ،ةدرلا تايصح
 :.م891 ربمسيد ك قفاوملا/ه278 ةنس نابعش نم 28 دحألا موي

 .25 هقرو .قباس عجرم .يفيسلا - 1

 هيلع تدبو !هيلع مدقأ ام ةيعورشم لوح كوكشلا كلذ هفرصتب ميمت نب نازع مامإلا راثأ دقل -

 نم دعبأ ىلإ بهذ لب قرحو بلسو بهنو لتقلا يف فارسإ نم هشيج هبكترا امدعب ماقتنالا عفاود
 لاعفألا كلت لغم ءاملعلا نم ريثك ركنتسا دقو .مهتبقاعم نم الدب مهاوآو مهتأفاكم ىلع مدقأ امدنع كلذ
 نب دلاخ ناطحق وبأو يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأو .يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ مهنم
 اثدحم ىوآ وأ مالسإلا يف اثدح ثدحأ نم" :فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب دهشتسا يذلا ناطحق ييأ
 عرشلا نايب :دمحم ،يدنكلا .132 ص ."ةريس" :ناطحق وبأ :رظنا ليصافتلا نم ديزملو .هللا ةنعل هيلعف
 .158ص .هج

 :قيزر نبا ..:66ص فشكلا : ناحرس ۔يوكزإلا .179ص .4ج عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 3

 .274 - 273ص .قباس عجرم .مشاه .247 - 246ص .1ج }ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .205كص .حتفلا
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 يصورخلا كلام نب تلطلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جناتنلا :ثلاثلا لصفلا

 :ةعقول ا هذه ىلع تبترت ىتل ١ جئاتنل ١ مهأ نمو

 نب ىسوم لتقم زربأ ثيح .ةيناميلاو ةيرازنلا نيب فالخلا ةقش عيسوت - 1
 ةيرازنلا مهلتميو لامشلا برع :نييلبق نيفلاحت ىلإ ماسقنالا ةقيقح ىسوم
 نم بونجلا برعو .ةينمي لوصأ نم ىرخألا لئابقلا ضعبو ،نادحلاو

 ."ميمت نب نازع مامإلا مهدوقي ةيناميلا

 ناكف هدض ءاملعلا ةظيفح راثأو .هتيبعش ميمت نب نازع مامإلا دقف - 2

 .عاقلا ةعقوم ىلإ كلذ دعب ىضفأ ام وهو .هيلع ةروثلل ارربمو ايسيئر اببس كلذ

 :"عاقلا ةعقوص (6)

 ىتح يوكزإلا ىسوم نب ىسوم لتقب اهسافنأ يكزإ ةعقوم تظفل نأ ام

 هعم جرخو ،رسلا ةيحان ىلإ ارئاث يرازنلا يشرقلا يراوحلا نب لضفلا جرخ

 لابج ىلإ يتولسلا ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا أجتلا امك ،ناورم نب دايز

 لقتنا يراوحلا نب لضفلا نأ مث "نازع مامإلا لاتقل لئابقلا ةئبعتل نادحلا

 نمب اولقتنا ماوت نمو ،هوباجأف فوع ينبب انيعتسم (ًايلاح يميربلا) ماوت ىلإ

 كانهو ،نادحلا لابج نم لقني ةنيدم ىلإ ةيلامشلا لئابقلا نم مهعم عمجت

 ةبراحم ىلع اوقفتاو !امامإ ىتولسلا ىنادحلا هللا دبع نب يراوحلا اوعياب

 ةيمهأ نم هلثمت تناك امل ارظن راحص ىلإ اوجرخ مث .ميمت نب نازع مامإلا
 هعمجلا موي يف اهيلع. اولوتساف "يراجتلاو يسايسلا نيديعصلا ىلع ةريبك

 .148-149ص .ةينامعلا ةلودلا :يلديبع .274ص .قباسلا عجرملا .مشاه - 1

 .322ص 2ج باسنألا :يبتوعلا :رظنا .راحص يف بتوع رهظ نم مايخلاي ةقطنم :عاقلا - 2
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 يصورخلا حلام نب بلصلا ماه ازا لزع ةصق

 اهربتم ىلع نم اوبطخو .م892 رياني 28 قفاوملا/ه278 ةنس لاوش نم 3

 دعب ةعراستم ةريتوب راس كلذ لك .'ىتولسلا ىنادحلا هللا دبع نب يراوحلل

 .يكزإ ةعقوم نم أبيرقت نيرهش نم لتا

 يئانهلا ماحمح نب فيهألا ىلإ هتدايق لكوأ دقو .ةيناميلا نم اريبك اشيج
 لالب نب كلملا دبع نب ناميلس ةداقلا نم هعم جرخ امك .ةءانه ينب ميعز

 يكتعلا لاهنملا نب رصن نب تمصلاو .مهف نب كلام دلو سأر ىلع يميلسلا
 نب مهفو يصورخلا كلام نب تلصلا نب ناذاشو .كيتعلا ىلع يراجيهلا

 ميمت نب نازع مامإلا تاوق مظعم نأ ظحالملا نمو .:دمحيلا ىلع ثراو
 ثيح .ةضورلا ةعقوم يف ترحدنا يتلا .ةينميلا لئابقلا نم تلكشت

 قبس ىتلا !ةيرازنلا نم اهرأثب ذخألل ؛ةيتاوم ةصرفلا لئابقلا كلت تدجو

 ةراثإ ىلإ ةيعادلا ةيسامحلا هدئاصقب يدزألا ديرد نبا رعاشلا اهضرح نأو

 .ةيلبقلا ةيبصعلا

 ،بتوع رهظ نم مايخلاب هللا دبع نب يراوحلا شيجب اوقتلا ام ناعرسو .راحص
 نب فيهألا عبتا ثيح شةسرش ةكرعم نيفرطلا نيب رادو .عاقلا ىمسي عضومب

 .مشاه .267 - 266رص .فكلا :ناحرس .يوكزإلا .320ص .2ج .قباسلا ردصملا .يبتوعلا - 1

 يف ناجرملا .هللا دبع ني دمحم .ينابعشلا .149ص .ةينامعلا ةلودلا :يلديبع .276رص .قباس عجرم

 ثارتلا ةرازو) روشنم ريغ ثحب .يدعسلا دمح ني ةفيلخ قيقحت .نامعب مهلئابقو يؤل نب ةماس بسن
 .7 ص ٥.(ت.د .طقسم .ةفاتنلاو

 .267ص .فشكلا :يوكزإلا .319ص .2ج .باسنألا :يبتومنا - 2

 .276ص .قياس عجرم .مشاه - 3

1 



 عصووخلا كلاس نب تلصلا مام ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيساسلا حناننتلا :تلاتلا لصفلا

 ثيح .ةكرعملا ةرادإ ىف امراص اكيتكت ةيركسعلا هتربخي .ىئانهلا ماحمح

 دلو رئاسو ةانه ونبو .بلقلاو ةنميملا ىلع كيتعلاو دمحيلا لئابق تلمح
 مهنم لتق دتو . هير ازنل ١ ةميزهب عارصل ١ ىھتن او ‘ ةرسيمل ١ ىلع مهف نب كلام

 مهريغو .هللا دبع نب يراوحلاو .يراوحلا نب لضفلا مهتمدقم يف .ريثك قلخ

 .مهلمش قرفت امك 5رئاشعلا ءامعزو هوجو نم

 ماوت ىلإ رارفلا نم :'ىماسلا مساقلا نب دمحم نكمت ةكرعملا ءاهتنا دعي

 نيرحبلا ىلإ كلذ لعب اجرخ ناذللا رذنملا نب ريشب هب قحلو ء(ىميربلا)

 ةيناميلا رئاسخ امأ .ةرون نب دمحم كاذنآ يسابعلا يلاولا نم ةرصنلا بلطل

 موي ةعقوملا هذه تناكو .ةيرازنلا لئابقلا رئاسخب تنروق ام اذإ ةليلق تناكف

 .'م892 رياني 31 قفاوملا/ه278 ةنس لاوش نم 26 نينتالا

 ىلع ماع لكشب عاقلا ةعقوم ىلع تبترت يتلا جئاتنلا لمجن نا نكمي

 :ىلاتلا وحنلا

 ةيرأث برح كنلل الاجم عدي ال امب تناكو .ىلبقلا ماسقنالا تقمع - 1

 ۔امهعم فلاحت نمو .ةيناميلاو ةيرازنلا نيب

 نب ةماس ىلإ هبسن يمتني متاح نب عيبر نب هبنملا نب مساقلا نب دمحم وه : مساقلا نب دمحم - 1

 وبأ .يروبكرابملا :رظنا ديزملل .ناتلم يف ةلودو .نامع يف ةلود ماقأ هنأب يروبكرابملا ركذو .بلاغ نب يؤل
 .222ص .(م1977 .ةرهاقلا .راصنألا راد) عباسلا نرقلا ىلإ دنهلاو دنسلا لاجر .رهطأ يلاعملا

 ةلودلا :ىلديبع .278 .قباسلا عجرملا .مشاه .25.3ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - 2

 .149ص .ةينامعلا

 .1!ج .ةفحتلا :يملاسلا .321ص 2ج .باسنألا :يبتوعلا :رظنا اهرئاسخو ةكرعملا ليصافت لوح - 3
 .48ص .قباس عجرم .ينابعشلا .253 - 252ص

 .322ص .2ج .قباسلا ردصملا .يبتوعلا - 4
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةبضق

 تقو يف نيمامإ بيصنت متي ةيضابإلا ةمامإلا خيرات يف ةرم لوأل - د
 ةمامإلاب يتولسل ١ هلل ١ دبع نب يراوحلل ىراوحل ١ نب لضفل ١ عياب امدنع دحاو

 .ةيرازنلا ةفئاطلا نم مامإ باختنا ةلواحم ىف ةرداب لوأ دعت ىهو .راحص ىف

 سيئر وأ مامإلا يضاقو .ةيناميلا نم مامإلا نوكي نأ ىلع ةداعلا ترج دقو

 نيقرطلا نيب ةطلسلل لداع مساقت ىف كلذو .ةيرازنلا نم دقعلاو لحلا لهأ

 ةرهاظ ىدؤت نأ ىعيبطلا نم ناك هيلعو .ةمامإلا سيسأت ذنم هيلع اوبأد

 .ةيلهألا برحلا بوشنو ةمامإلا روهدت ىلإ ةرتفلا سفن يف نيمامإ بيصتت

 و ء و : ورل اي فعضأ دقو .ةمامإلل سيلو لئابقلا ءاسؤرل ايلعلا ةملكلا تحبصأ - 3

 ام اذهو ،يجراخ ديدهت يأل يدصتلا ىلع هتردقو نازع مامإلا فقوم كلذ
 ةنس رون نب دمحم ةلمحل يدصتلا ىف لشف امدنع -اقحال ىرنس امك ثدح

 .م893/ھ0

 .لخادلا نم اهبيصي لكآتلا أدب ىتلا ةيضابإلا ةمامإلا رايهناب تلجع - 4

 ةيعيرشتلا نيتطلسلا تدقف نأ دعبو كلام نب تلصلا مامإلا لزع ذنم

 دصق نودب وأ دصقب تلزانتو .لئابقلا ءامعز تاحومط مامأ اهتبيه ةيذيفنتلاو

 .لدعلاو قحلا ةلود ةماقإ ىف .ةمامإلا اهلجأ نم تماق يتلا ئدابملا نع

 .هللا ءاش نم الإ نامع لهأ ريغف" :لوقلاب ةلاحلا كلت نع ناطحق وبأ ربع

 1 - |, ع ع ل 0 0 ) ن , ,

1987), 163. 

 .219ص .قباس عجرم .يليقعلا ۔2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيساسلا جئاتنلا :ثلاثلا لصفلا

 مث" :لاق رخآ عضوم يفو ."“اولقع الو اوربتعا امف .مهنم كلملاو ايندلل بلطأ

 ."“۔.اوهلو ابعل اهلهأ ىلع اهيف هللا بجوأ امو اهضرفو ةمامإلا اولعج

 ةيلهألا برحلا ثادحأ نع ثيدحلا لالخ نمو لوقلا ةصالخو

 .كلام نب تلصلا مامإلا لزع باقعأ يف تبشن يتلا ةيلبقلا تابارطضالاو

 - م886/ه273 ماع ذنم ىأ ،تاونس عبس نم برقي ام ءاهز ترمتسا يتلاو

 ةطلسلا رييغتل ةلواحم ةيأ نأ اهدافم ةقيقحب جورخلا اننكمي م893/ھ0

 .لشفلا اهريصم نإف عامجإو ةيعرش نود

 لك ،نمزلا نم ةليوط ةرتفل اهتوذج عوفطنت مل تاليو يلبقلا عارصلا بلج
 عارصلا كلذ ناك رخآ بناج نمو ،نمألاو رارقتسالا باسح ىلع ناك كلذ

 .ةمامإلا فعضأ يذلا رمألا .اهئامعزو لئابقلا سوؤر نيب داسفلا روهظ يف أببس
 امف }مهنيب ةبعل مامإلا ةيلوت حبصأو ةطلسلا يف مهلخدتو ةمئألا ىلع مهبلغتي

 ارطخ لكشت ةيلبقلا تناك فيك انل حضتي انه نمو {هولزعي ىتح امامإ اولوي نأ
 هل كرتو ،يلاثملا قيبطتلا نع يضابألا يسايسلا ركفلا ةحازإ" ىلع تلمع

 ةيضابإلا تناعأ يتلا ةليبقلاو ..اهلالخ نم كرحتي ةيسايسلا روشقلا ضعب
 .يضابألا بهذملا تنهوأ اهسفن يه "مكحلا ىلإو نامع ىلإ لوصولا يف

 ."“۔.هؤاملع اهيضتري ىتلا ةقيرطلاب ةسايسلا هتسرامم نع هتحازأو

 قلعتت اهدنع فقوتلاب ةريدج ةطقن كانه .ةيلهألا برحلاب قلعتي اميفو

 .133ص .“ةريس" :ناطحق وبأ - 1

 هسفن ردصملا - 2

 .259لص .قياس عجرم .هبيشت - 3
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 ىصورخلا كلام نب تلصلا ماملا لزع ةبضق

 نامع يف ةيلهألا برحلل يقارشتسإلا عباطلا تاذ ةيبنجألا تاباتكلا ةرظنب

 تناك اهنأب برحلا كلت روص امدنع زليام هركذ ام الثم تاباتكلا كنت نمو

 همعز دح ىلع اومرح دق ةنسلا نأ فيكو .ةيضابإلاو ةنسلا نيب ةيبهذم برح
 ام اذهو .مهتلماعم تءاسأ دق ةيضابإلا تائفلا نأو .ةيسايسلا ةكراشملا نم

 دادغب يف ةيسابعلا ةفالخلا لخدت بلط ىلإ ةياهنلا يف ةينسلا فئاوطلاب عفد

 نولثمي اوناك ةيرازنلا نأب أطخ دقتعي ناك لب بسحف اذه سيل .مهتدجنل

 ."ةينسلا ةفئاطلا

 كلت لثمل هدينغت يف ساورلا ماصع روتكدلا يأر عم ثحابلا قفتيو
 ةماس ىنب نأو .ةحيحص ريغ زليام تاريربت نأ ىلإ راشأ امدنع .تاءاعدالا

 .ةيضابإلا تاكرحت يف اريبك ارود اوبعل ؛ةيرازنلا لئابقلا ءامعز نم مهريغو

 ىلإ اوعس نمم مهئاملعو ةيضابإلا خويش نم ةزيمم ةريبك دادعأ نمض اوناكو
 نكي مل ثثدح يذلا عارصلاو كباشتلا كلذ نأو "نامع يف ةمامإلا سيسأت

 ."مهسقنأ ةيضايإلاو ةيضابإلا نيب ناك امنإو .ةيضابإلاو ةنسلا نيب

 ريغب وأ دصقب تناك ءاوس رذحب ذخأت بجي .تاباتكلا كلت لثم نإ

 قيمعتك ةيبلس تاريثأت اهل نوكي دق .قئاقحلل هيوشت نم هلمحت امل ارظن ؛دصق

 ذنم ةقرفت نود بهاذملاو نايدألا هيف ضشياعتت دلب يف ةيبهذملا تافالخلا

 بوعشلا فلتخم ىلع يراضحلا اهحاتفنا يف مهاس نامع عقومف ؛مدقلا

 .تارجهلا نم ديدعلل بذج نطوم تناكو .ةرواجملا

 .86 .1 ص .قباس عجرم .زليام - 1

 2 - ل-, . . 184.

152 



 ىصورخلا حلام نب تلصلا مام .ازا لرع ىلع ةبترنملا ةيسايسلا حئاتنلا :تلاتلا لصفلا

 يجراخلا لخدتلا :ايناث

 نب تلصلا مامإلا لزع دعب نامع اهب تيلتبا يتلا ةيلهألا برحلا تناك

 ةطلس كانه دعت مل ذإ .يبنجألا لخدتلل تدهم يتلا لماوعلا مهأ نم .كلام

 اهيدلو .رارقتسالاو نمألا نامضو .ةدحولا ةداعإ ىلع ةرداق ةدحوم ةيزكرم

 .يجراخ ناودع يأل يدصتلا ىلع ةردقلا

 ةيمالسإلا ةفالخلا ةيزكرم نع ةلقتسم تلظ نامع نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ةيضابإلا ةمامإلا سيسأت ذنم كلذو .سابعلا ينب دهع يف دادغب اهلثمت يتلا

 .م893/ه280 ةنس ىتحو .م793/ه177 ةنس ةيناثلا

 ةرطيسلا ةداعتسال ةفالخلا بناج نم ةلواحم يأ رداصملا ركذت مل

 ةفيلخلا دهع يف ،ناميلس نب رفعج نب ىسيع ةلواحم ءانثتساب نامع ىلع

 نب ثراولا ةمامإ يف كلذ ناكو .م804/ه189 ةنس ديشرلا نوراه يسابعلا

 مث رفعج نب ىسيع رسأ متو .ةلواحملا هذهل ىدصت يذلا "يصورخلا بعك
 .'مامإلا ملع نود راحص يف كلذ دعب لتق

 ۔ 5 1
 ١

 .119 - !1ص 1ج .ةقحتلا .هتلا دبع .يملاسلا .6
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 يصورخلا كلام نب تلطلا مام .إلا لزع ةضق

 :م893/ه280 ةنس ثاصع اجالع !رون نب دمحم ةصح - ا

 مساقلا نب دمحم نكمت نأ دعبو .ةيرازنلا مازهناو عاقلا ةعقوم باقعأ يف

 ماوت يف مهعامتجاو .ةكرعملا ضرأ نم بورهلا نم رذنملا نب ريشيو يماسلا

 دمحم ذئموي اهب ناكو .نيرحبلا ىلإ هجوتلا ىلع مزعلا اودقع .(يميربلا)

 .مهباصأ ام هيلإ ايكش ثيح .هللاب دضتعملا يسابعلا ةفيلخلل الماع رون نب
 رومأ يف -يبتوعلا لوقي امك- هاعمطأو .مهترصنو ةدعاسملاو نوعلا هنم ابلطو

 رودت ودبي ام ىلع تناك نإو 6رومألا كلت ةيهام انل ددحي نأ نود .ةليلج
 امل ارظن ؛نامع يف سابعلا ينبل مدق ئطوم داجيإو .ةيداملا عفانملا لوح

 .ةجئار ةراجتو .ةريفو تاريخ نم كاذنآ نامع هب عتمتت تناك

 ةهجو نيرحبلل رذنملا نب ريشبو .يماسلا مساقلا نب دمحم رايتخا يتأي

 اريثكف نامعو نيرحبلا نيب نمز ذنم ةدتمملا تاقالعلا كلت قلطنم نم ؛امهل

 ةبسنلاب يرادإلا ميسقتلا يف ةدحاو ةقطنم نالكشت نيرحبلاو نامع تناك ام

 نم ديدعلل ناطيتسا زكرم لكشت نيرحبلا نوك ادع اذه .ةيمالسإلا ةلودلل

 .ةماعلا رداصملا يف هل ةمجرت ىلع رثعن مل ثيح !ام دح ىل ةلوهجم رون نب دمحم ةيصخش ىقبت - 1

 .كولملاو ممألا خيرات .ريرج نب دمحم .يربطلا :رظنا .روث نب دمحم همسا نأ ىلع يربطلا دروأ دقو

 ركذ دقف يدوعسملا امأ .33ص .(م1967 .توريب .ناديوس راد) ميهارب لضفلا وبأ دمحم قيقحت .٥10ج

 .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم .نيسحلا نب يلع نسحلا يبأ "يدوعسملا :رظنا .روث نب دمحأ همسا نأ

 :يدوعسملا .هيلإ راشيسو .270ص .(م1986 .ةيملعلا بتكلا راد) .ةحيمق دمحم ديفم ميدقتو حرش .4ج
 .بارخلاو رامدلا نم هثدحأ امل روب نب دمحم هيلع قلطتف ةينامعلا رداصملا امأ .بهذلا جورم

 .322ص .باسنألا :يهتوعلا - 2
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام ,ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جناتنلا :ثلاثلا لحفلا

 يلاولا معد ىلع لوصحلا نم ةقث ىلع اناك يلاتلابو ء'(ةيرازنلا) لامشلا لئابق
 .هلجأ نم اءاج يذلا ةدجنلا ءادنل هتباجتساو .يسابعلا

 ثدحي ناك ام لوح ليصافتب ةماعلا ةيمالسإلا رداصملا اندمت ال ةداعلاكو

 ةفالخلل ةبسنلاب .امهم اثدح دعي نامعل رون نب دمحم وزغ نأ مغر ،نامع ىف

 لظ يذلا ؛ميلقإلا اذه ىلع ةرطيسلا تداعتسا اهنوك 5دادغي يف ةيسابعلا

 ةلمح نع ةطيسي ةراشإب ىفتكا يربطلاف ،يتاذ لالقتساب عتمتي ةليوط ةرتفل
 .م893 /ه280 ةنس ثداوح نع هثيدح ضرعم يف كلذو ر رون نب دمحم

 نم ةعامج سوؤرب ثعبو ،نامع روث نب دمحم حتتفا اهيف نأ” :ركذ نيح

 امك .ةايفرح ةياورلا سفن يربطلا نم ريثألا نبا سبتقاو كلذكو ."اهلهأ
 هيلع سبتلا دقف يدوعسملا امأ .راصتخالا نم ءيشب لقوح نبا اهيلإ قرطت
 هلتق يذلا مامإلا نأ ركذ امدنع .امامت عقاولل ةيفانم ةياورب ءاج امدنع رمألا

 ةثداحلا هذه لبق يفوت دق ناك يذلا "كلام نب تلصلا وه رون نب دمحم

 نمم ةيضابإلا نم ةعفادملا تاوقلا ددع يف ةغلابملا ادع تاونس سمخي

 .همعز دح ىلع فلأ 200 مهددعو رون ني دمحم ةلمحل اودصت

 .يزوف :رظنا .امهنيب ةميدقلا ةقالعلاو .ةيمالسإلا ةلودلاب ايرادإ نيرحبلاو نامع طابترا لوح - 1
 .(م1983 ،ييد ،عيزوتلاو رشنلل ةيبرعلا تارامإلا) ةيمالسإلا روصعلا يف يبرعلا جيلخلا .رمع قوراف

 رصعلا يف نيرحبلا دالب ؛هللا اطع ميهاريإ .يشولبلا .70 ص .يبرعلا جيلخلا :يزوف .هيلإ راشيسو
 .260ص .(م2002 .يبظ وبأ ى .يفاقثلا عمجملا) يناثلا يسابعلا

 .33ص .10ج .قباس ردصم .يربطلا 2
 . 464ص .7ح قباس ردصم 4 ذلا نبا - 3

 .4كص .(م1979 ،توريب .ةايحلا ةبتكم راد) ضرألا ةروص باتك .مساقلا يبأ لقوح نيا - 4

 .قباس عجرم .مشاه .244 ص بهذلا جورم : :يدوعسملا عجار ةياورلا هذه ليصافت لوح - 5

 .282ص
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 ىتح نيرحبلا ىلإ رذنملا ني ريشيو .مساقلا نب دمحم لصو نأ ام

 رون نب دمحم ادبو !مهنيب اميف عضولا اولوادتو .رون نب دمحم امهلبقتسا
 نيب قاقشلاو عازنلا ةصرف ازهتنم ،نامع ىلإ ةلمح لاسرإ ةركفب اعنتقم

 ناذئتساو .دادغب ىلإ باهذلاب مساقلا نب دمحم ىلإ زعوأ هنأ ريغ .اهلهأ

 راظتنا يف رذنملا نب ريشب ىلع ايقبتسم .هللاب دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا

 ملعو مساقلا نب دمحم هرودب لبقتسا يذلا ةفيلخلا تاميلعت هنع رفستس ام

 هيلاو ىلإ ةقيلخلا نم دهع جارختسا يف مساقلا نبا لمحم حجنو .هاغتبم

 نم نكمتيل ةيركسع ةلمح زيهجت ىلع هيف هثحي رون نب دمحم نيرحبلا ىلع
 .نامع ىلع هذوفن طسب اهلالخ

 .دضتعملا ةفيلخلا دهع هعمو نيرحبلا ىلإ مساقلا نب دمحم داع نأ دعب

 سراف 3,500 مهنيب افلأ 25 اهماوق ةيركسع ةلمح زيهجتب روب نب دمحم عرش

 امك ،اهنم ةيرازنلا اصوصخ لئابقلا رئاس نولكشي مهو .عوردلاب نيزهجم

 دمحم بتاك لاق كلذ يفو .ةيماشلا ءيط لئابق نم ريفغ عمج مهعم جرخ

 ":ارعش رون نب

 اهلهأو تامع انع غلبم ىرمأ

 برجم ميكح هاقنت الاقم

 .عيب رلا يبأ .ينورابلا .270ص .فنشكلا : ناحرس ،يوكرإلا .322ص .2حج ؛باننألا :ىبتوعلا - 6

 .69ص .(م2003 بيسلا .يرماضلا ةبتكم) ةيضابإلا خيرات رصتخم

 .270-271ص .قباسلا ردصملا ،يوكزإلا 7

156 



 يصورخلا كلام نب تطلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جناتنلا :ثلاتلا لصفلا

 :لاق نأ ىلإ

 مكل اوبدن دق ريدلا لهأب ىنأك

 بلطت لجرلا ىدل تللاز ال سراوف

 اهلك اندع ءانبأ نرم سراوق

 بضغتو ىضرت سابعلا رتف كلمل

 عوقو ىلإ ىدأ يذلا رمألا .نامع لهأب ربخلا لصتا ام ناعرس
 .مهادلا رطخلا ةهجاومل فوفصلا ديحوت لدب تاماسقنالاو .تابارطضالا

 ."ةلمحلا هذهل يدصتلل ؛مامإلا بناج ىلإ فوقولاو

 نيب تافالخلل قيمعت نم رون ني دمحم ةلمح يلوصو ربخ هفلخ ام عم
 نم ةيلحاسلا قطانملا يف علهلاو فوخلا نم ةلاح تدب دقف .ةيناميلاو ةيرازنلا
 قطانملا ىلإ ضمهيرارذو مهلاومأب مهنم ريثك جرخف اصوصخو .ةنطابلا ةقطنم

 يتلا 5"دالبلا نم اهريغو .ةرصبلاو .زاريشو ؤ©فاريسو ،زمرهك مهل ةرواجملا
 .ةراجتلاب مهلاغتشا مكحي اهيلإ رفسلا اوداتعا

 .هموقو هدالوأب يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس.نيجراخلا زربأ ناك
 اهيف ىقبو .اهب تام نأ ىلإ انطو اهذختا مث هل ةماقإ ناكم زمره نم اذختم

 .قباس عجرم .يشولبلا .280ص .قباس عجرم .مشاه .322ص .2ج .قباسلا ردصملا .يبتوعلا - ا

 .261 رص

 .280ص .قباسلا عجرملا .مشاه .322ص .2ج .باسنألا :يبتوعلا 2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا ماملا لزع ةيضق

 اهنوك زمرهل كلملا دبع نب ناميلس رايتخا ءاج دقو ."هدعب نم هدافحأو هؤانبأ

 ."كانه ىبرعلا دوجولل ًادادتما اهيف هرارقتسا ناكو .نامع نم ةبيرق

 هشيج سأر ىلع رون نب دمحم اهيف جرخ يتلا ةنسلا ىلإ رداصملا ريشت ال
 ةلمح تناك لهو اهيلإ لوصولا يف .اهقرغتسا يتلا ةدملا ىلإ الو .نامع ىلإ

 .رهشأ ةسمخ قرغتسا ةلمحلل زيهجتلا نأ دقتعي زليام نأ ريغ ؟ةيرب مأ ةيرحب

 تناك ىرخألاو .ةرصبلا نم ارحب امهادحإ تكرحت نيتقرف ىلإ تمسقنا اهنإو

 ىلإ تلصو دقو .ء اسحلإل ١ نم ربل ١ قيرط ةكل اس رون نب دمحم ةد ايقب ةيرب

 ىرخألا ةقرفلاب تقتلا كانهو .(يميربلا) ماوت ىلإ اهنمو .(ايلاح) ىبظوبأ

 ..كلذ لبق رافلج ىلإ تلصو دق تناكو رحبلا قيرط نع ةمداقلا

 ةمواقم تهجاو ةيسابعلا ةلمحلا نأ الإ ةيسايسلا عاضوألا بارطضا مغر

 تلقتنا رافلج نمو .اهيلع ءاليتسالا يف تحجن اهنأ اهنكل .رافلج يف ةلساب

 /ه280 ةنس مرحم نم 6 ءاعبرألا موي اهتلصو يتلا (يميربلا) ماوت ىلإ

 دمحم ىلوتسا اذكهو ءاحرلاب تناك تاهجاوم لعب .م3 سرام 28 قفاوملا

 نأ دعب ةمامإلا ةمصاع ىوزن ىلإ هجوتلل دعتسا مث .كرسلا ةقطنم ىلع رون نب

 خيرات .دلونرأ نوسلو .207رص .حتفلا :قيزر نبا .323 - 322ص ح .قباسلا ردصملا ؛يبتوعلا 1

 .45 - 44ص .(م1988 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) 3ط .هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت .جيلخلا

 .(م2003 ،ندنل .ةمكحلا راد) خيراتلا ربع ةيقارعلا۔ةينامعلا تاقالعلا .زيزع .جاحلا

 نرقلا ىتح ةيمالسإلا ةراجتلاو ةحالملا يف نيينامعلا رود .ميركلا دبع نمحرلا دبع .يناعلا - 2
 .138ص .(م3 ،ندنل .ةمكحلا راد) يرجملا عبارلا

 .281ص قباس عجرم مشاه .94ص قباس عجرم زليام - 3

 .كنض ،لقني ،يربع :اهندم مهأو .نادلب ةدع لمشتو .ةرهاظلا ةقطنم ىلع قلطت :رسلا ةقطنم - 4
 .21ص .دشرملا :ةيلخادلا ةرازو :رظنا
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جناتنلا :ثلاثلا لحفلا

 .'ميمت نب نازع مامإلا ةهجاومل ؛ةيرازنلا لئابقلا نم هيلإ مظنا نمب هتاوق أبع

 .ىوزن يف رون نب دمحم ةهجاوم ةبوعص .ميمت نب نازع مامإلا كردأ دقل
 لامعألا دعب .هب ًايفشت وأ افوخ امإ .هترصن نع سانلا لذاخت دعب اصوصخ

 .ةيلهأ برح نم هوناع ام ريغ اذه ،يكزإ ةعقوم يف هشيج اهبكترا يتلا

 .ريبك ددع اهتيحض حار ىتل او ت اونس عبس نم برقي ام ترمتس ١

 مامإلا جرخ نأ دعب ركذت ةمواقم نود ىوزن ةنيدم رون نب دمحم لخد

 لئابقلا نم ةرصنلا سمتلي "نأشلا دمس ىلإ اهجوتم اهنم ميمت نب نازع
 .ةيقرشلا ةقطنملا ىف ةينميلا

 ناكو نأشلا دمس ىلإ ميمت نب نازع مامإلاب قحل رون نب دمحم نأ مث
 وأ ةبغر امإ اهشيجب تقحتلا ىتلا ةيرازنلا ةينامعلا لئابقلا كانه ىلإ هليلد

 .ميمت نب نازع مامإلا اهرثإ ىلع لتق .ةريبك ةكرعم نيفرطلا نيب ترادو .ةبهر
 ناكو !هيف غلابم نوكي دق مقر وهو "ملاع 400 مهنيب نم هعابتأ نم ريبك ددعو

 .م3 ويام 16 قفاوملا /ھ280 ةنس رقص نم 5 ءاعبرألا موي كلذ

 ىلإ هسأرب ثعب لب .ميمت نب نازع مامإلا لتقمب رون نب دمحم فتكي مل

 .قباس عجرم .مشاه .798 ةقرو .“ةفيحصلا" :قيزر نبا .272ص فشكلا :ناحرس .يوكزإلا -

 .281ص

 .281ص .قباسلا عجرملا .مشاه .272ص .قباسلا ردصملا .يوكرإلا 2

 .30 ةقرو .قباس ردصم .يفيسلا - 3

 .256ص .(ت .د م .د .ن .د) ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا دمح نب ملاس .يتراحلا - 4

 .دوقعلا :ملاس .يثراحلا .هيلإ راشيسو
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 يصورخلا كلام زب ناصلا مام لا لزع ةيضق

 نامع ىف ةمامإلا طوقس كلذب انلعم .هراصتنا ىلع ليلدك "دضتعملا ةفيلخلا

 .نامزلا نم نرق نم رثكأل ماد لالقتسا دعب ةيسابعلا ةلودلا ةطلسل اهعونخو
 ىلإ داع ،نأشلا دمس ةكرعم يف رون نب دمحم هققح يذلا راصتنالا دعب

 ةداقلا دحأ يئانهلا ماحمح نب فيهألا نأ الإ !اهيلع هناطلس اضراف ىوزن

 خويشب ارس لاصتالا أدبف .اجن هنأ ودبي يذلا مامإلا شيج ىف نييركسعلا

 ةداعإو .نامع نم هجارخإو رون نبا دمحم ةبراحمل مهوعدي اهلئابقو نامع
 لاتقل هب جرخو .ريبك شيج نيوكت يف فيهألا حجن دقو .اهلهأ ىلإ ةدايسلا
 نم جرخ ىتح شيجلا كلذب رون نب دمحم عمس نإ امو .رون نب دمحم

 ةداعتسا نم فيهألا نكمتو .ةيلحاسلا ةقطنملا ىلإ ًاهجوتمو ابراه ىوزن
 ىلإ لصو دق ناك يذلا رون نب دمحم ةدراطم يف ذخأ مث .ةمامإلا ةمصاع

 . .(ايلاح بيسلا) :امد

 هتاوقو رون نب دمحم عم فيهألا كبتشا ثيح .اريثك ةدراطملا مدت مل
 داكو .نيينامعلل ةرملا هذه اهيف ةبلغلا ناك .ةريبك ةكرعم مهنيب ترادو امد يف

 وبأ هب ءاج يذلا ددملا الول ؛ةيزاغلا تاوقلا ىلع اراصتنا ققحي فيهألا

 .رون نب دمحم فقوم ذاقنإل ةيرضملا لئابقلا نم "يماسلا دمحم نب ةديبع
 .ةيرضملا نم مهئافلحو ةيزاغلا تاوقلا حلاصل ىوقلا نيزاوم كلذب تبلقناف

 .زليام .260 - 2599لص .لج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .272ص .فكلا :ناحرس .يوكزإلا - !

 .282 - 281ص .قباس عجرم .مشاه .96رص .قباس عجرم
 .قباسلا ردصملا "يملاسلا .207ص .حتفلا :قيزر نبا .272-273ص .قباسلا ردصملا .يوكزإلا - 2

 .283ص .قباسلا عجرملا .مشاه .260ص !ج

 نم مأ ،نامع نم وه لهو .ةديبع وبأ ةيصخش ىلإ ةثيدحلا عجارملا ىتح الو .رداصملا ريشت ال - 3
 نيا :رظنا ماشلا ىلإ ةبسن ىماشلا دمحم نب ةديبع وبأ هنأ ىلع همسا قيزر نبا ركذي ثيح ماشلا دالب
 . 78 هقرو ."ةيناطحقلا ةفيحصلا" : قيزر
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .إلا لزع ىلع ةبترتملا ةبسايسلا حناتنلا :ثلاثلا لصتلا

 رينم نأ لاقيو .هعابتأ قرفتو يئانهلا ماحمح نب فيهألا ةكرعملا يف لتتو
 ىف كلذ ناكو .امد ةعقرم ىف اوضق نيذلا ةلمج نم ناك ؛ىمايرلا رينلا نب

 .'م893 سطسغأ 13 قفاوملا /ه280 ةنس رخآلا عيبر نم 26 ءاعبرألا موي

 يئانهلا ماحمح نب فيهألا اهداق ىتلا {ةينامعلا ةمواقملا ىلع ءاضقلا دعب

 نم ةضبقب ةرملا هذه نكلو .ةمامإلا ةمصاع ىوزن ىلإ رون نبا دمحم داع

 عئاضفلا نم بكتراو .اهلهأب اليكنتو ،اداسف دالبلا ىف ثاع ثيح .ديدح

 .ناذآلاو لجرألاو يديألا عطقو ؤبهنو بلسو لتق نم لقعلا هقدصي ال ام

 ىتح لب بسحف ىوزن يف سيل رامدلاو بارخلا ثدحأ امك .نيعألا لمسو

 ةريبك دادعأ مضت تناك ىتلا تابتكملا قرح كلذ نم .ةرواجملا قطانملا يف

 ةيئاملا تاونقلا نم ديدعلا ريمدتب ماق امك .ةينامعلا تافلؤملاو بتكلا نم

 ههبش يبايسلا نأ ىتح "نامع ىف ةيعارزلا ةايحلا بصع دعت ىتلا 'جالفألاو

 هتيمست تءاج امك ."“يناثلا جاجحلا" :هنع لاقو ىفقثلا فسوي نب جاجحلاب

 .راوبلاو بارخلا نم هلحأ امل ارظن روب نبا

 .“مهنادلبو مهانكو مهئامسأ ةفرعمو ءاملعلا خيراوت" .لوهجم :يف هتمجرت رظنا :رينلا نب رينم - 4
 ءاثعولا ةلازإ .دومح نب ملاس .يبايسلا .7 ةقرو .2424 مقر طوطخم .(طقسم .ةفاقثلاو تارتلا ةرازو)

 .(1979 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .طقسم) فشاك ليعامسإ ةديس قيقحت .ءاثعشلا ييأ عابتأ نع

 نيبو نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلمح دحأ رينلا نب رينم نيب اسبل كانه نأ يشاطبلا ىريو اذه .43رص
 .يشاطبلا :رظنا .893/ه280 ةنس يئانهلا ماحمح نب فيهألا عم امد ةعقوم يف لتق يذلا رخآلا رينم
 .225-228ص .قباس عجرم

 :ملاس .يبايسلا .273ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .273ص ©فشكلا :ناحرس .يوكزإلا - 5
 .283ص .قباس عجرم .مشاه .184-185ص .2ج .خيراتلا ربع نامع

 .273 ص قباسلا ردصملا .يوكزإلا .166رص }68ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 6

 . 1 82ص .2ج .خيراتلا ربع نامع : ملاس .ىبايسلا ۔ 7
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لرمع ةصق

 رون تب دمحم ةلصح دعب نامع يف ةيسايسلا لاوحألا -

 ىلإ ةدوعلا ررق نامع ءاحنأ رئاس يف هناطلس رون نب دمحم دطو نأ دعب

 ىقب ىتلا ةدملاب نع تامولعم ةيأب ةماعلا رداصملا اندمت نأ نود .نيرحبلا

 نب دمحم نيعت ىلإ ةراشإلاب يوكرإلا ىفتكاو .اهنع هليحر ىتح نامع يف اهيف

 نيعو .هل ارقم الهب نم ذختا هنأو .نامع ىلع هل الماع 'لاله نب دمحأل رون

 هل لاقي الجر اهيلع لعج ثيح ،ىوزن ةنيدم اهيف امب نامع رئاس ىلع ةالولا

 ىتح ىوزن يف هدوجو ىلع ةليوط ةرتف ضمت ملو ،دمحأ ابأ ىنكيو .ةرحيب
 .ةبرطضم نييسابعلاو ىوزن نيب ةقالعلا تناك كلذلو ."هولتقو هيلع اهلهأ راث

 ةنس ىتح كلذ ىلع لاحلا رمتساو !اهلهأ نم لاومألا ةيابج ىدعتت الو

 بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس ةعيابم مت امدنع .م932/ھ0

 .ةمامإلاب

 الماع نامع رمأ لاله نب دمحأ اهيف ىلوت يتلا ةرتفلا نإف ىرخأ ةيحان نم

 .اهتيادب ثيح نم ملاعملا ةحضاو ريغ رون نب دمحم يسابعلا يلاولا لبق نم
 هللاب ردتقملا مسا لمحي يسابع مهرد نع ةرابع رداصملا هب انتعلاط ام لكو

 ةنس يف هنأ يزوجلا نبا ركذ امك .'م917/ه305 ةنس برض لاله نب دمحأو

 295)ردتقملا يسابعلا ةفيلخلا هب دصقيو ناطلسلا ىلع درو م917۔ه5

 .هتيصخشل ةمجرتب مجارتلا بتكو .رداصملا انفعست مل - !
 . 276رص ثفشكلا : ناحرس .يوكرإلا - 2

 .285ص .قباس عجرم .مشاه - 3

 ةرازو) 54ع .انثارت ةلسلس .يمالسإلا خيراتلا لالخ نم ةينامعلا دوقنلا .جرفلا وبأ دمحم .شعلا 4
 .18ص .(1984 .طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا
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 يصورحلا كلام زب تلصلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةبسايسلا حناتنلا :تلاثلا لصفلا

 بحاص لاله نب دمحأ نم ةليلجلاب اهفصو اياده - (م932 - 908/ه320 -

 دوسأ رئاطو .رحبلا فئارط نم فئارطو حامرو ،بيطلا عاونأ اهيفو .نامع

 .'دوس ءابظو ....ةيدنهلاو ةيسرافلاب ملكتي

 ىلإ لاله نب دمحأ اهب ثعب يتلا ةيدهلا لمح يذلا نأ ةزع وبأ حجري

 ناك هنأو ..ىبضلا دمحم نب نوراه ىعدي صخش ردتقملا يسابعلا ةفيلخلا

 طب ر نأ دعب .ةيسابعلا ةفالخلا ةمصاع مالسلا ةنيدم ىدل ميقم ريقس ةباثمب
 يتلا ةنسلا نيبو يسابعلا ةفيلخلا ىلإ ةيدهلا اهيف تلصو يتلا ةنملا نيب

 مت .؟م917/ه305 ةنس ىهو ةفالخلا ةمصاع دمحم ني نوراه اهيف لخد

 ناك" هنأ ركذ يدمآلا رشي نب نسحلا همسأ صخشل مجرتي وهو يطفقلا نأ

 نب دمحأ ةفيلخ ىبضلا دمحم نب نوراه نب رقعج ىبأل مالسلا ةنيدمب بتكي

 .“هللاب ردتقمل ١ ةرضحب نامع بحاص لاله

 كرحملا تناك يتلاو ةةطلسلا ىلإ ةحماطلا ةماس يني ةرسأل ةبسنلاب امأ

 انعلاطت ملو ثنامع ىلع اهتطلس طسب دكؤي ام كانه سيلف ،ثادحألل يسيئرلا

 ىف نكل .نييسابعلاب دجنتسا ىذلا مساقلا نب دمحم ريصم نع رداصملا

 .ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا .يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ نيدلا لامج .يزوجلا نبا - 1
 .8رص .(م1995 .توريب .ركفلا راد) 8ج .راكز ليهس قيقحت

 : رظنا هتمجرت لوح ديزملل .دادغب نكس نامع لهأ نم .يبضلا دمحم نب نوراه رفعج وبأ وه - 2
 .50 - 49ص .قباس ردصم .يدادفبلا

 .حالفلا ةبتكم) ةيراضحو ةيخيرات ةسارد يمالسإلا رصعلا يف يبرعلا جيلخلا .هللا دبع .ةزع وبأ - 3
 .153ص .(م2001 .تيوكلا

 قيقحت .1ج .ةاحنلا ءابنأ ىلع ةاورلا هابنأ فسوي نب يلع نسحلا يبأ نيدلا لامج .يطفتلا - 4
 .288ص .(م1981 .ةرهاقلا .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا) ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم
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 ىصورخلا كلام نب تلصلا مام .زا لرع ةضق

 اهنواعت ءارج نم .ًامنغم تباصأ دق ةماس ينب ةرسأ نأ يف كشن ال لباتملا

 ضعب اولوت دق اونوكي نأ دعبتسن الو .ةرتفلا كلت يف ةيسابعلا ةفالخلا عم

 .(ماع لكشب ةرهاظلا) رسلا ةقطنمو ؛ماوتو نادحلا لابجو .راحصك ميلألا

 مهنوموسي نامع لهأ ىلع اوبلغت ةربابجلا نأ" :يملاسلا ركذي راطإلا اذه يفو
 ءالؤه لعلو روب نب دمحم بورح دعب كلذو .ةنس نيعبرأ باذعلا ءوس

 هنأ ينعي اذهو 5'“ىسوم نب ىسوم ةريشع مهو .ةماس ينب نم اوناك ةربابجلا
 ةنس ىتح ةيسابعلا ةفالخلا ةلودب طبترم مهذوفن رمتسا دقو .ام اذوفن مهل ناك

 ."ةفشتكملا ةيدقنلا تالمعلا كلذ ىلع تلد امك ؛م928/6

 .ةب رطضملا ةرتفلا كلت نع اهثيدح ضرعم يف ةينامعلا رداصملا تراشأ

 ددع بيصنت ىلإ م893/ه280 ةنس رون نب دمحم دي يلع ةمامإلا رايهنا ذنم

 ةنس ىوزن ةنيدم يف هبيصنت مت يذلا نسحلا نب دمحم مهلوأ ناك ةمئألا نم

 ..لاله نب دمحأ لبق نم ةرحيب اهيلاو لتق دعب .م895/ 32

 ةيسايس فورظ يفو .ةتوافتم تارتف ىلع ةمئألا بيصنت كلذ دعب ىلاوت

 مامزب كاسمإلا ىلع نيرداق اونوكي مل مهسفنأ ةمئألا ىتح .ةرقتسم ريغ
 نأ لي ،ءارمألاو ةالولا نم نيطلستملاو ةازغلا درطو دالبلا ديحوتو .رومألا

 .ىرخأ ةرم بصني مث لزعي ناك ثيح ةرم نم رثكأل ةمامإلا ىلوت مهضعب
 يف رخآ مامإ دوجو عم ةمامإلاب مهل دقع مهضعبو .ةينملا هتفاو مهضعبو

 .263ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا - 1

 ٠. 19ص قباس عجرم .شعلا ۔-2

 .26كرص .1 ح .قباسلا ردصملا .يملاسلا .275 ص .فشكلا : ناحرس .يوكرإلا - 3
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام !زا لزع ىلع ةبترتملا ةبسايسلا جئاتنلا :تلاتلا لصفلا

 ةمئألا لاوحأ ىلع قلع يوكزإلا نأ ىتح -لاحلا ناك اذكهو- .ىرخأ ةقطنم
 نب تلصلا دعب نم نيبوصنملا ةمئألا ءالؤه نظأو” :لوقلاب ةرتفلا كلت يف
 ضعب يف اوناك امنإو .اهيف مهناطلس زجي ملو }نامع عيمج مهل ندت مل .كلام

 لهأ ةملك فلأتت ملو ءدحأ نود لئابقلا نم دحأ ىلعو ضعب نود نادلبلا
 يلي اميفو "مهنيب تعقو يتلا نتفلا دعب نم مامإ ىلع اوعمتجا الو ،نامع
 ."كاذنآ مهبيصنت مت نيذلا ةمئألا حضوي لودج

 مامإلا مسا

 يصورخلا نسحلا نب دمحم
 (نيتعيب) مساقلا نب تلصلا

 ىكلاملارب زهلا نب نازع
 يدنكلا ديزي نب دمحم

 (نيتعيب) يرحبلا الملا نب مكحلا
 (1)3(يطمرقلا ديعس وبأ) ينادحلا دمحم ني هللا دبع

 ىنتحسل ١ نب نسحل ١

   (نتعيب) ينادحلا فرطم نب يراوحلا

 ةنسلا

 م895/ 2

 م9 8/ 5

 م 899/ 06

 م 904/ 2

   م 912/ 0
 ملو .عقاولا رمألاب فارتعالا ىلإ اورطضا ةمئألا كئلوأ نأ لوقلا نكميو

 .280رص 6\فشكلا :ناحرس .يوكرزإلا - 1

 .ةقحتلا :هنلا دبع .ىملاسلا .278 - 276رص .قباسلا ردصملا ءىوكرزإلا :رظنا ليصافتنا نم ديزمل -2

 ةمجرتو جارخإ .يمالسإلا خيراتلا يف ةمكاحلا تارسألاو باسنألا مجعم .روابماز .274 - 269لص !ج
 .191ص .(1980 }توريب .ىبرعلا دئارلا راد) نورخآو دومحم دمحأ نسحو كب نسح دمحم
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 يصورخلا حلام نب تلصلا مام لا لرع ةضق

 ىلع هتاذ تقولا يف مهصرح عم .ةيسابعلا ةرطيسلا لوبق يف أرايخ اوكلمي
 ةيلالقتسالا مهل ققحتي مل نإو .ةمامإلا ماظن لاكشأ نم لكش ىلع ءاتبإلا

 ناك نيذلاو .ةفالخلا ةمصاع لبق نم نيدمتعملا ةالولا دوجو لظ يف .ةماتلا

 .'“روجلا نيطالس" ةينامعلا رداصملا يف مهيلع قلطي

 هيجو نب فسوي مكح - 3

 ةلص ةمثف ،لاله نب دمحأ مكحل ادادتما هيجو نب فسوي مكح ربتعي

 .لاله نب دمحأ تخأ نبا هيجو نب فسوي ناك ذإ 'نينثالا نيب طبرت ةبارق

 كانهو ."هسفن هيجو نب فسوي نع ةياور يف يخونتلا كلذ ىلإ راشأ امك
 يف ةماس ينب ةرسأل يسايسلا ذوفنلل ادادتما هيجو ينب ةرسأ مكح ربتعا نم

 ديكأتل صوصخلا هجو ىلع ةينامعلا وأ ةماعلا رداصملا انفعست الو نامع

 .كلذ يفن وأ

 نكمت فيكالو ،هيجو ينب ةرسأ ةينامع دكؤي امب اضيأ رداصملا اندوزت ملو

 اهيف مكح ىتلا ةرتفلا نأ كلذ ؟مكحلا ىلإ لوصولا نم هيجو نب فسوي

 مساقلا وبأ وه يضايإ مامإ دوجو عم ةنمازتم تناك نامع هيجو نب فسوي

 .(م 939 - 328/932 - 320)ىليحرلا بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس

 ءاملعلا هعيابو ،نامثع نب يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ ةمامإلاب هل دقع دقو

 .152ص .قباس عجرم .ةزع وبأ - ا

 :رظنا لاله نب دمحأو هيجو نب فسوي نيب ةبارقلا ةلص نيبت يتلا ةياورلا ليصافت لوح - 2
 . 25كص .ج .قباس ردصم .يخونتلا

 .154ص .قباس عجرملا .ةزع وبا - 3
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةبسايسلا جئاتنلا :ثلاتلا لصفلا

 يف ةبرطضملا ةيسايسلا فورظلل ارظن ؛'عافدلا ىلع هتعيب تناكو ،نورحخآلا
 .ةرتفلا كلت

 .ةيئادعلاب هيجو نب فسويو هللا دبع نب ديعس مامإلا نيب ةقالعلا تمستا

 عم تابتاكم هللا دبع نب ديعس مامإللو مسحت مل ابورح نافرطلا ضاخو

 يغبلا لهأل نيملسملا ةبراحم قالخأ اهلالخ نم زربي هيجو نب فسوي
 ."ةلبقلا لهأ نم نيدتعملاو

 نب فسوي ذوقن ميجحت يف ام دح ىلإ ،هللا دبع ني ديعس مامإلا حجن
 نيح يف ،۔يملاسلا ريبعت دح-ىلع نامع نم ةيحان كلم دق ناك يذلا .هيجو

 نوك ؛ديقعت نم ولخي ال موهفم وهو {"“نامع بحاصب" ةماعلا رداصملا هركذت

 .ةيلحاسلا ةقطنملا اهب دصقي ناك لهف }ملاعملا ةحضاو ريغ انه نامع دودح

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يناوملا مهأ دعت تناك يتلا راحص صخألابو
 قيرطلا فصي وهو ةبذادرخ نبا الثمف ؟ةيلخادلا ةقطنملا اهب دصقي مأ ؟كاذنآ

 نأ ريغ .ديدحتلا هجو ىلع ةفورعم ريغ هللا دبع نب ديعس مامإلا بيصتت اهيف مت يتلا ةنسلا نإ - 1
 نم ةينامعلا ريسلا ضعب يف هأرق امم كلذ ىلع الدتسم .م932/ه320 ةنس يف تناك اهنأ حجري يملاسلا

 ةعقولا كلت تناك دقو “رون نب ةعقو دعب كلذو ةنس نيعبرأ ةربابجلا نم ناوه يف اوقب نامع لهأ نأ"
 :ىمدكلا :رظنا هتريس لوح ديزملل) م932/ه320 ةنس نوكت نيعبرألا تمتتو .م893 /ه280 ةنس

 .275ص 1ج .ةفحتلا : هللا دبع }يملاسلا .210-212ص .ج .ةماقتسإلا

 .289-290ص .1ج .ةفحتلا :يملاسلا .305-306كص .6ج .عرشلا نايب يدنكلا :رظنا 2

 .289ص .هسفن ردصملا - 3

 .(ت.د .ةرهاقلا .يمالسإلا باتكلا راد) 2ج .ممألا براجت دمحم ني دمحأ نب يلع .هيوكسم - 4
 قافآلا راد) جارف دمحأ راتسلا دبع قيقحت .ءارزولا نسحملا ني لالهلا نسحلا ييأ .يباصلا .143ص

 .399ص .8ج .قباس ردصم .ريثألا نيا .173ص .(م2003 .ةرهاقلا .ةيبرعلا
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام .الا لزع ةضق

 نوكت نأ حجرنو .'“ابدو راحص يه “نامع نأب ركذي نامع ىلإ ةرصبلا نم

 هنباو وه لواح اهنمو .ةيلحاسلا ةقطنملا يف هيجو نب فسوي ذوفن ةقلحنم

 .م942/ه331 ةنس يف تناك ىلوألا ةلواحملا ةرصبلا ىلع ءاليتسالا نيترم

 .ةطمارقلا ةدعاسمب دمحم هنبا دي ىلع 952/ه341 ةنس يف ةيناثلا ةلواحملاو

 .ةنيتلواحملا الك يف الشف دتو

 ةنس ىتح رمع مت دمحم هدعب نم هؤانبأو هيجو نب فسوي مكح رمتسا

 ةلواحم ةرتفلا كلت للخت امك .ةينامعلا دوقنلا كلذ ىلع تلد امك 30

 ةنس نامع ىلع ءاليتسالل هيجو نب فسويل ىلوم ناك عفان ىعدي صخش
 ناعرس نكل ."ةرصبلا ىلع وزغ هتلواحم دنع ريخألا ةميزه دعب م943/ه32

 .ُم944/ه333 ةنس هيجو نب فسوي نب دمحم دي ىلع هنم اهتداعتسا مت ام

 ىلإ يهيوبلا ةلودلا زعم راس امدنعو .كلذ دعب ةلواحملا ررك نأ ثبل ام مث

 .ةمواقم نود هيلإ اهملسو عفان هعم نواعت م 965/ه354 ةنس نامع

 .د .دادغب .ىنتملا ةبتكم) كلامملاو كلاسملا .هللا دبع نب هللا ديبع مساقلا وبأ .ةبذادرخ نبا - 1
 .60ص .(ت

 .هيوكسم .496رص .400 - 399ص 8ج .قباسلا ردصملا .ريثألا نبا :رظنا ليصافتلا نم ديزمل - 2
 ةسسؤم) 4م نودلخ نبا خيرات دمحم نب نمحرلا دبع .نودلخ نبا .143ص .2ج .قباس ردصم

 .خيرات :نودلخ نيا .هيلإ راشيسو .443ص .(م1979 .توريب .لامج

 .قباس عجرم ،شعلا :رظنا هيجو ينب ةرسأب اهطابتراو ةرتفلا كلت يف ةبورضملا دوقنلا لوح - 3
 .27 - 2اص

 .417ص .8ج .قباس ردصم .ريثألا نبا - 4
 .21ص قباسلا عجرملا .شعلا - ك

 .565ص .قباس ردصملا .ريثألا نبا - 6
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 ىصورخلا حلاص نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جئاتنلا :تلاثلا لصفلا

 تاعع تلع ءاليتحالل ةطصارقلا تالواحم - 4

 ةيحان نم لجر مودقب ناك ةطمارقلا رمأ ءادتبا نأ ىلإ ىربطلا راشأ

 مهبهذمو ةطمارقلا رمأ يشف نأ ثبل ام مث .ةفوكلا داوس ىلإ ناتسزوخ
 اهعمج .لاوقأ ةتس كلذ يفف ةطمارقلاب مهتيمست امأ 5"ةفوكلا داوسب اورثكو

 :"يلاتلا وحنلا ىلع يهو .مظتنملا هباتك يف يزوجلا نيا

 قارولا دمحم ةهجلا كلتب مهل ريشأ نم لوأ نأل كلذي ومس مهنا :لوألا"
 .“ًايفوك ناكو طمرقملا

 اوبسنف ،هيوطومرقب بقلي طابنألا نم داوسلا نم اسيئر مهل نأ :يناثلا"

 .“هيلإ
 هنأل هيلإ اوبسنف ،رفعج نب ليعامسإل امالغ ناك اطمرق نأ :ثلاثلا"

 .“ثدحأ

 ىمست لحر املف .هتيمرك :هل لاقي لجرب لزن مهتاعد ضعب نأ :عبارلا"
 .“هبهذم هلخدأ مث .ثعشألا نب طمرق

 مساب ىمست لحر املف {هتيمرك :هل لاقي لجر مهتاعد ضعي نأ :سماخلا

 .“طمرق :ليقف مسالا ففخ مث لجرلا كلذ

 نب نادمح :هل لاقي مهتاعد نم لجر ىلإ ةبسن اذهب اوبقل مهنأ :سداسلا"

 .“دهزلا ىلإ ليمي ةفوكلا لهأ نم اذه نادمح ناكو .طمرق

 .27 - 23ص .10ج .قباس ردصم 6يربطلا :رظنا ةطمارقلا رمأ ءادتبا لوح ديزملل - !

 .235 ۔ 233ص .ج قياس ردصم ،يزوجلا نبا ۔2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا لرع ةصق

 وأ ةيمارآلا “مرق" ةرابع نم ةقتشم طمرق ةملك نأ راكز ليهس حمجرو
 راشأو ."ةينطاب ةملك لباقت كلذبو .رتسو ىطغو ىفخأ ينعت يهو .ةينايرسلا

 لصأ نأ نم" نابعش روتكدلا همدق يذلا ديدجلا ريسفتلا ىلإ رمع قوراف

 ءارحصلا دودح ىلع يبيللا يراجتلا زكرملا ةمارك ةيرق ىلإ دوعي ةيمستلا
 بونج يف نيدوجوملا .جنزلاو نادوسلا نم مهلصأ يف مهنأو .ةيقيرفألا

 نع دعتبن ال ىتحو ."“مهمساب ةكرحلا تيمسو .نيرحبلا يفو .قارعل ١

 ةيليعامسإلا ةكرحلاب تطبترا ةقرف ةطمارقلا نأ :لوقلا نكمي يسيئرلا انعوضوم
 '.اهتديقعو اهميظنت يف

 ةقطنم نم مهذاختاو مهذوفن ديطوتو مهتكرح يف ةطمارقلا حجن نأ دعب

 ةديدع فارطأ ىلع مهترطيس طسب ىلإ اوعس .مهل ةمصاع نيرحبلاب رجه
 ةيسايسلا اهعاضوأل ةجيتنو نامع تحبصأو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم

 اهعقوم مكحب كلذو ‘طمارقلا تاوزمغل ةضرع ةمامإلا طوقس دعب .ةيدرتملا

 فدهل ناك امنإ نامع ىلإ ةطمارقلا هجوت نأ ىري نم كانه اذل .ىجيتارتسالا

 ناك ةرتفلا كلت يف نامع جارخ نأ انملع ام اذإ ."لوألا ماقملا يف يداصتقا

 .ايونس رانيد 300,000 ب ردقي

 ٥ناسحإ راد) نميلا - قارعلا - ماشلا - ءاسحإلا يف طمارقلا رابخأ يف عماجلا .ليهس .راكز - ا

 .121ص .(م1987.قشمد

 .(م1999 .نامع .ةيلهألا) مالسإلا يف ةيسايسلا ةينيدلا تاكرحلا ةأشن .رمع قوراف .يزوف - 2

 .ةينيدلا تاكرحلا تأشن :يزوف .هيلإ راشيسو .221ص

 .261ص .يب رعلا جيلخلا :يزوف - 3

 .193ص .قباس عجرم .يدابلا ۔ 4

 .(ت.د .دادغب .ىنثملا ةبتكم) ةباتكلا ةعنصو جارخلا باتك .رفعج نب ةمادق .جرفلا وبأ - 5
 .251 .249لص
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام الا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا حناتنلا :تلاتلا لصفلا

 ةيسابعلا ةفالخلا راد يف ءاوس .ةلخادتملاو ةبرطضملا عاضوألا ءوض يف

 ةحضاو ةروص ءاطعإ بعصلا نم هنإف صاخ لكشي نامع يف وأ ماع لكفي
 نكمي هنأ ريغ .نامع يف يسايسلا مهطاشنو ةطمارقلا تالمح نع ةلماكتم

 ةيرس نع رداصملا ضعب هتدروأ ام لالخ نم نامع ىلإ مهتاكرحت ىلوأ دصر
 ريغ ،ىرخأ ةئامتسب مهفدرأو .لتاقم ةئامتس يف !يبانجلا ديعس وبأ اهب ثعب

 قبي ملو اهدارفأ مظعم لتق يتلا ةيرسلا هذه رحد نم اونكمت نيينامعلا نأ

 الؤه" :لاقو .مهلتقب رمأ ديعس ابأ نأ ريغ "مهجاردأ اوداع رفن ةتس الإ مهنم

 ."“اولتق نيذلا مهباحصأ اوساوي ملو "يدهعب اوساخ

 نم نكل .ةلمحلا كلت اهيف تءاج ىتلا ةنسلا ىلع رداصملا انعلطت مل

 يتنس نيب يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ةريخألا تاونسلا يف نوكت نأ حجرملا

 نامع ىلإ اوءاج ةطمارقلا نأ ىري نم كانهو .:م912 - 904/ه300 - 2

 يبانجلا ديعس ابأ نأ يدوعسملا ركذ نيح يف 3'م900/ه288 ةنس ةرم لرأل

 سابعلا يسابعلا دئاقلل هتميزه دعب كلذو ىرخأ دعب ةرم ةونع راحص لخد

 .ُه899/ه287 ةنس يونغلا ورمع نب

 .قيفوت دشار .ديز وبأ :رظنا .سرافل قصالملا جيلخلا لحاس ىلع ةدلب يهو هبانج ىلإ ةبسن - 1
 رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىتح ةيمالسإلا روصعلا ذنم يبرعلا جيلخلا خيرات .ةفيلخ دادو .ةدوبانلاو
 ردصم .ريثألا نبا :رظنا نيرحبلا يف هرود زوربو هرابخأو هتريس لوحو .49ص .(م1998 .يبد ةعبطم)
 .495 ۔ 493ص .قباس

 قيقحت .1ج .افلخلا نييمطافلا ةمئألا رابخأب افنحلا ظاعتإ .يلع نب دمحأ نيدلا يقت .يزيرقملا 2

 .162نص .(م1996 .ةرهاقلا .فاقوألا ةرازو) 2ط .لايشلا نيدلا لامج

 .156ص .قباس عجرم .ةزع - 3

 .261ص .قباس عجرم .يشولبلا - 4

 ةرازو) بهو مساق قيلعت .2ج .فارشإلاو هيبنتلا .نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ .يدوعسملا - 6
 .هيبنتلا :يدوعسملا .هيلإ راشيسو .669ص .(م2000 .قشمد .ةفاقنلا
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام لا لوع ةضق

 تلشف دق نامع ىلع يبانجلا ديعس يبأ ةلمح تناك نإو لاح لك ىلعو

 .ةيئاهن ةروصب نامع نع ةطمارقلا راظنأ فرصت مل اهنأ الإ .اهفادهأ قيقحت يف

 .جيلخلا ةقطنم ىلع مهذوفن لامكتسال ؛مهعامطأ طحم تناك لب

 نب رمع ةمامإ يف نامع ىلإ اوءاج ةطمارقلا نأ ةينامعلا رداصملا تراشأ

 .'ةمامإلا تيب لزتعاف مهتمواقم عطتسي مل هنأ الإ ينادحلا فرطم نب دمحم

 مل مهذوفن نأ ريغ "يرجهلا عبارلا نرقلا لئاوأ يف ودبي ام ىلع كلذ ناكو

 مهتالمح تناك امبرو ."نينامعلا نم ةاكزلا عمجب اوفتكا دقو .ارشابم نكي
 .ربكأ ةروصب ةيلحاسلا قطانملا ىلعو .ةفطاخ

 تهجتا .م929/ه317 ةنس ةةمركملا ةكم ىلع ةطمارقلا موجه دعب

 بلغتلا نم يبانجلا رهاط وبأ نكمتو .نامع ىلإ ةريصق ةرتف دعب مهراظن
 روهظل ارظن ؛ارينك لطي مل اهيف مهدوجو نأ الإ ."ةنسلا كلت يف اهلهأ ىلع
 نمو .ةهج نم نامع يف ةيسايسلا ثادحألا حرسم ىلع هيجو نب فسوي
 ماظن ةداعإ نم -ابيرقت- {م932/ه320 ةنس ىف نوينامعلا نكمت ىرخأ ةهج

 يف امامإ بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس باختناب ديدج نم ةمامإلا
 قطانملا يف ىرخأ ةرم رارقتسالا ةداعإ يف ديعس مامإلا حجن دقو .ةنسلا كلت

 .؟ه939/ه328 ةنس اديهش هتافو ىتح !هذوفن تحت ةعقاولا

 .265ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا .278ص ،فخكلا :ناحرس .يوكزإلا - 1
 .105ص .قباس عجرم .زليام - 2

 :رظنا رجه ةقطنم ىلإ دوسألا رجحلا لقنو ةبعكلا مدهو ةكم ىلإ ةطمارقلا ريسم ليصافت لوح - 3

 .208 - 207ص .8ج .قباس ردصم .ريثألا نبا .93ص .7ج .قباس ردصم .يزوجلا نبا

 .262ص .قباس عجرم .ةزع وبأ - 4

 .278 ص .1ج .ةفحتلا :هللا دبع :يملاسلا .303ص .فشكلا :ناحرس .يوكزإلا - 6

172 



 ىصورخنلا كلام نب تلصلا مام .إلا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا حناتنلا :ثلاتلا لصقلا

 .ىرخأ ةرم نامع لاوحأ تبرطضا هللا دبع نب ديعس مامإلا ةافو بقع

 ةيضابإلا ءاملع ثبل ام مث .ةيسابعلا ةفالخلا ةيعبت ىلإ اهميلاقأ ضعب تداعو
 ناكو .هتعيب خيرات رداصملا ركذت نأ نود عافد مامإك ديلولا نب دشار اوعياب نأ
 ك اضيأ هعياب امك رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ هعياب نم لوأ
 نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأو .ديمحلا دبع نب نامعنلا دوعسم وبأ :نم

 نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأو دشار نب يقشمر نامثع وبأو .ةخيش ييأ

 !حور ني دمحم نب يبأ نب رذنملا وبأو .حلاص

 نب دشار ةعيابمل اوعمتجا نيذلا ءاملعلا كئلوأ تأ ركذلاب ريدجلا نمو

 فالخ ىلع اوناكو يسايسلا مهركف يف نيفلتخم نيرايت نولثمي اوناك ديلولا
 ناك يذلا ددشتملا رايتلا لثمي ناك مهضعبف تلصلا مامإلا لزع ةيضق نم

 نب تلصلا مامإلا ىلع مهجورخ يف رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم أربي
 كلت نم فوقولا أدبم ذختا يذلا لدتعملا رايتلا لثمي ناك مهضعبو .كلام

 ليبس يف ةلواحم لوأ ديلولا نب دشار ةعيابمل مهعامتجا ناك يلاتلابو .ةيضقلا
 تيب يف مهعامتجا دعب اوقفتا دقو .مهنيب اميف تافالخلا ذبنو .ةينطولا ةدحولا

 دشارو }ىسوم نب ىسوم نم نيئربتملاو نيفقاولا يوت ىلع ،ديلولا نب دشار
 نيفرطلا الك نأ رابتعاب يضاملا ةحفص يطو .ءاوس دح ىلع رظنلا نب

 ."امهنيد ىلع نانمتؤم

 .280ص . !ج .قباسلا ردصملا .ىملاسلا .305كص .قباسلا ردصملا .يوكرإلا - ]

 .يملاسلا ٠. 306ص قباسلا ردصملا .يوكرإلا :رظنا عامتجإلا اذه لوح ليصافتلا نم ديزمل ۔ 2

 .281 - 280ص .1ج .قياسلا ردصملا
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام إلا لزع ةضق

 ذإ ؛اليوط ديلولا نب دشار مامإلا دهع يف ىبسنلا رارقتسالا ةرتف مدت مل
 ناطلس" هيلع جرخف .ديدج نم لئابقلا نيب تافالخلا تداع ام ناعرس

 مامإلا ةرصن نع ةيعرلا تلختو ،ةيسابعلا ةفالخلا لماع هب دصقيو “روجلا

 .ةيلبجلا قطانملا ىلإ حوزنلا ىلإ هرطضا امم .هعابتأ نم ليلقلا الإ دشار
 اذهف كلذ حص نإ و ،'يملاسلا يار دح ىلع م953/ه342 ةنس .هتافو ىتح

 .هيجو يتنب ةرسأ مكح ةرتفل ارصاعم ناك هنأ ينعي

 امك .م965/ه354 ةنس ديدحتلابو .ديدج نم نامع ىلإ ةطمارقلا داع

 نوطبارملا ةارشلا مهل ىدصتف ،نامع ىلإ ةيرس اوذفنأ ثيح .ريثألا نبا ركذ
 ."نوقابلا داعو مهنم ريثك لتقف .مهب اوعقوأف .لابجلا يف

 ىلوم عفان اهيف ناكو ،ىرخأ ةرم ةطمارقلا داع م965/ه355 ةنس يفو

 ىلع ةطمارقلا ىلوتساف نامع نم بورهلا ىلإ رطضا يذلا .هيجو نب فسوي
 ناك لاقيو اهرمأ هولو دقو كدمحأ نب يلعب فرعي بتاك مهعم ناكو .دالبلا

 دمحأ نب يلع هعم قفتا دقو ،هاجو ةريشع هل نامعب يضاق ةرتفلا كلت يف

 دبتسي ىتحو ،داوقلا راغص نم ناكو ناغط نباب فرعي لجر بيصنت ىلع

 .هلتقو هنم ماقتنالا مت ام ناعرس نكل .داوقلا نم مدقت نم لتقب ماق رمألاب

 نم وهو ناورم نب دمحأ نب باهولا دبع ريمأت ىلع سانلا يأر عمتجاف

 يذلا دمحأ نب يلع بتكتساو .هنم عانتما دعب ةرامإلا يلوف .يضاقلا براقأ

 .284ص . !ج .ةفحتلا :هللا دبع :ىملاسلا - 1

 .566ص .8ج .قباس ردصم .ريثألا نبا -
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جناتنلا :تلاتلا لصفلا

 كلت ىلإ رشت مل ةينامعلا رداصملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ."ةطمارقلل اعبات ناك

 يف هوفلختسا يذلا مهلماع عم نواعت يذلا يضاقلا ةيصخش ىلإ الو .ةلمحلا

 .نامع

 لهأ نأ نوري .نيقرشتسملا نم نيخرؤملا ضعب نأ اقح بيرغلا نمو

 لومي ثيح .ةيسابعلا ةفالخلا نم ةطمارقلا ىلإ اليم رثكأ اوناك نامع
 امأ .“ةفالخلا نم رثكأ ةنورمو الادتعا نامع لهأ مهيف دجو" :نوسمايلو

 اوناك .نييضابألا نأ يف كش ىندأ كانه سيلو" :لوقلاب كلذ ىلع دكأف .زليام

 نم اوعاطتسا مهنأل سيل {ءافلخلا رينل عوضخلا نم ةطمارقلا ةدايس نولضفي

 ضعبل ولو اودجو امنإو 6بسحف يسايسلا مهزكرم اوديعتسي نأ كلذ لالخ

 .نونفلاو ملسلا ةايح ىلإ ةدوعلاو بورحلا ةلوازم يف مهل اسفنتم تقولا
 امل امامت فلاخم كلذو ."“ةورثلاو ءاخرلا نم ةديدج ةعفد ىلإ اوعلطتي نأو

 , لاسبتسا نعو شةهج نم ماع هجوب 'ةطمارقلا تايكولس نع .رداصملا هتركذ

 امك- }نامع ىلإ مهل ةلمح لوأ لوصو دنع مهرطخل يدصتلا يف نيينامعلا
 تارتف ىلع تءاج نامع ىلإ مهتالمح نأ مث -كلذ ىلإ انرشأ نأو قبس
 .رشابم ذوفن اهيلع مهل نكي ملو .ةعطقتم

 .م985/ه375 ةنس ىتح تيقب نامع ىلع ةرركتملا مهتالمح نأ ليق

 .هسفن ردصملا - 1
 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) 3ط .2ع .انثارت ةلسلس .خيراتلا ربع راحص .وردنأ .نوسمايلو - 2

 .1 ص ٠ ) طقسم

 ٠ 106رص قياس عجرم زليام - 3

 .289لص .يبرعلا جيلخلا : يزوف ۔ 4
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام إلا لزع ةبصق

 ىلع ةراغإلا ىدعتت ال دقو .رزجو دم نيب اهيلع مهترلطيس دودح تناكو

 نأ ىتح بيرختلا ىلإ تضرعت يتلا راحص صخألا ىلعو ةيلحاسلا قطانملا
 تاراغل اهضرعت نم افوخ .تاهلق ىلإ لاقتنالا يف تأدب نفسلا ةكرح هاجتا

 مهنع ىأنمب نايحألا بلغأ يف ةيلخادلا قطانملا تيقب نيح يف ."ةطمارقلا

 اهيلع ةطمارقلا ةالو تددرتو" :يملاسلا ركذ راطإلا اذه يفو .ردن ام الإ

 اهيلاو بهرتف .م985/ه375 ةنس ىلإ م929/ه317ةنس نم - نامع يأ -

 .ضنفاورلاو ةطمارقلا نم اهب ناك نم اولتقو .ىوزن لهأ اهكلمو .هدهزو مهنم
 ناطلسلا نأ ركذ يقهيبلا نأ ريغ ."درألل اهتسايرو مهيديأ يف تيقبو

 - 422) هللا رمأب مئاقلا يسابعلا ةفيلخلا لوسر نم بلط يونزغلا دوعسم
 نامرك ىلإ ريسلل ةفيلخلا نم ارمأ هل ردصتسي نأ .(م1074 - 1030/ه7

 .ةطمارقلا ىلع ءاضقلل ناركم قيرط نع نامع ىلإو ،ناتسيس قيرط نع
 ذوفن نأ ةياورلا كلت نم جتنتسنو 3'م1030/ه422 ةنس ةرافسلا هذه تناكو

 .يملاسلا اهركذ ىتلا ةرتفلا نم لوطأ ةرتفل رمتسا ةطمارقلا

 كلت يف نامع تداس يتلا عاضوألا نع ةحضاو ةيؤر نيوكت بعصلا نم

 فصو نكميو {ةيعامتجالاو .ةيداصتقالاو .ةيسايسلا يحاونلا عيمج نم ةرتفلا

 يف رهدلا ةبخن باتك .(ةوبرلا خيش) يراصنألا بلاط يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ .يقشمدلا - ا
 .287ص !(ت .د .توريب .ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد) رحبلاو ربلا بئاجع

 .264ص .1ج ..ةفحتلا : هللا دبع .يملاسلا - 2

 خيرات بيذهت .ينيز ني دمحأ .نالحد :رظنا .نيكتكبس نب دومحم نب دوعسم ناطلسلا وه - 3
 .88ص .(ت.د .م.د .عيراشملا راد) ةيضرملا لوادجلاب ةيمالسإلا لودلا

 راد) تأشن قداصو باشخلا ىيحي ةيبرعلا ىلإ هلقن .يقهيبلا خيرات .دمحم لضفلا وبأ .يقهيبلا - 4
 .322ص .(م1982 .توريب .ةيبرعلا ةضهنلا
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جناتنلا :ثلاثلا لصفلا

 ةدئاس تناك يتلا ةدحولا نأو امك برطضم خيرات هنأب ةرتفلا كلت خيرات

 تاديقعتلا نم ريثكو ضومغلا نم ريثك اهباش دق لخادلاو لحاسلا نيب

 يرجي ناك ام لصف بعصلا نم هنأ لوقلا نكمي رخآ بناج نمو .ةيسايسلا
 يسايسلا بارطضالا لظ يف اصوصخ يميلقإلا اهطيحم نع نامع يف

 ةبلاطملا ةيروثلا تاكرحلا روهظ ببسي .ةيسابعلا ةفالخلا هنم تناع يذلا

 ىلع ةطلستملا تارسألا روهظو .ةيمالسإلا ةفالخلا ةيزكرم نع لالقتسالاب

 ذوفن نم ةفالخلل قبي ملف .ةقجالسلا مث .نييهيوبلاف .كارتألاي اءدب .ةفالخلا

 .مسالا ىوس

 :تاصغ يف يهيوبلا ذوفنلا - ك

 ةنس نم ءادتبا قارعلا ىلع مهتنميه ضرف نم نويهيوبلا نكمت نأ دعب
 يف اهرودو .ةيداصتقالاو ةيجيتارتسإلا نامع ةيمهأ اوكردأ .'م945/ه34

 ضرفل اوعس قلطنملا كلذ نمو "تقولا كلذ يف ةيملاعلا ةراجتلا ةكرح

 دمحم ابأ هريزو ةلودلا زعم فلك ه352 ةنس يفو نامع ىلع مهترطيس

 يف ةيهيوبلا ةكلمملاب اهقاحلإل اديهمت نامع وزغب يبلهملا دمحم نب نسحلا
 زيهجتلا يف رخأتف ,ةمهملا كلتل سمحتي مل يبلهملا ريزولا نأ ريغ .قارعلا
 ذيفنتل جرخي نأ لبق يفوت نأ ثبل ام مث .ةينامعلا هلوصأب هطابترال ارظن اهل

 ."ةمهملا كلت

 زعم نأ ۔م965/ه354 ةنس ثداوح نع هثيدح ضرعم يف ريثألا نيا ركذ

 .243ص .يبرعلا جيلخلا :يزوف - 1
 .349 - 348ص .قباس عجرم .ةزع ويأ - 2
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 يصورخلا كلام ىب صلا مام ازا زوع هصق

 لخدف .هيجو نب فسوي ىلوم عفان اهب ناك دقو .نامع ىلإ ةحح لسرأ ةنودلا
 .مه ردلاو رانيدلا ىلع همسا هل برضو هل بطخو .ةلودلا زعم ةغام 5

 ىلإ ةلمحلا تداع نأ امو .مهمساب مكحي .نامع ىلع هاتبتسا نأب هاناكف

 ةلعمارنلا عجرو . دالبلا ه نم هجرخأو .عفان ىلع نوينامعلا بلتن هتا ىتح ق ةارعلا

 .'ةنسلا كنت يف نامع ىأ

 .يمليدلا بيقنلا كدرك لسرأ ةلودلا زعم نأ ىلإ تاياررلا عب تراشأ

 نوكيل نامع لدأ هراتخا ١ ارسو ار ١ جات ناكو .ين :اكونلا ىعدي نامعب لجر نأ نأ

 ذل اس ر هتلىصد ن أ د ٠. نكل . ايج و ىتب كلم ل اوز بننت : كلف ., ج اع امك اح

 ىلع افرخ ؛هيانعل بامبتسا ىتح دلبلا ميلست ىلاإ اهيف هوعدي پيتنلا ا كدركنم
 هومنتاو هزلزعف مكحلل حاصي ال هنأ نامع لهأل نيبت اهدنعو .هتورثو هسنن

 قيرطلا يفو .ةرصبلا راتخاف هيفن اوررقف "قارعلا م اكخ نييغيوبلا عم ؤلد ادازتلاب

 ."هلاومأ ىلع ىلوتساو رحبلا يف هاقلأ نأب هنم صلختن كدرك هيقل اهرلإ

 ئان هنيعو ‘نامع ىلإ سابعلا نب جرفلا ابأ لسرأ نأ ةلودلا زعم ثبل ام
 سابعلا نب جرفل ا و ا كرت كلذ بقعو .م966/ه356 ةنس دتافو ىتح اهيف دل

 دنضعل ةبضتنلا ماقأ يذلا ىناطلا ناهبن نب رمع اهرمأ ىلوت ثيح .نامع

 . ةلودلا

 , ٤.

 . كا:؟رص .8 ح .قبام رمحم .ريثت ز ا زربا - 1

 نيب ةيراجتلا تاقالع .ىلع نيسح .يرسدلا .٦34-347ص .اج .يتاس ردمعم .ىخرنالا - د
 7 ۔ مس ےک ١ ح ر ! .رك ے ع ا وح ل ۔' هراف هر لب ٠. ح ب بعل ١ رصع س جيلخي د۔دنصو س رع - ۔ازلمساإلا ةر .اجا ! ..."2 ةزان م ةددن .“ مدا !ا ه كزا ةلد ةلا

 419 ى ء 1٦ :ز ! . هفاتلا عمتسملا تا.۔هالا ةعماج)ز .: ...دلا
 . = ؟ ل ۔۔ ص ٠ ه . .3 ٠ 7 .ىسحت ب . 77 ر ٠ ٠ .س .
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 رعص هرحلا كن _ وم تلصلا م ص !ا 'زمع لع ةن ةنونملا ! ةسنابعلا حناتنلا :تلانلا' لصتنا
- ` 

 ه دمحم نب رهملا ممح فن ؛نلا وبا ريرو ٦ هل ١ ىلزتس كسا م2 72 / 2 ةنس يف

 ممع اولتمتو نامع دنزلا مجه ةرتفلا كلت ىو .نامع لابج ىلع ةلودلا دضع
 م 7 م ن 7

 ةنيغح راتأ ىدلا رما . جالحلا نباب ىعدي اصخش اهيلع اورتاو .ناهبن نب ٠ ٠ ّ ٠ ً . ت ٠ً.

 77 ١ . .. - ء . .

 يدلا ناغ برح ىبا ةدايقي نامرك نم جرخ اشيج مهيل إ ريف ةلودلا دضع
- 

 - ٠ م س
 .ه

 نوتساو .مهينع رصتنا ىتح رحبلاو ربلا يف جنزلا لتاقو راحص ىلإ لصو
7 

 جربيث سع .(ىميربلا !) 7 وت ىف از ادعمتجا ن نأ دحب مهب قحلو ٥ .راحص ىلع

 .'“رسكلاو لتقلا

 تات ايتف اغنذوهنو مركك نيتنب ةرودأ - 6

 ذقعلا ىتح رمتسا نامع ىلع ين :غويلا ذوفنلا نأ . ىلإ رداصملا تراشأ

 نذي لا تيبلا لخاد ماستت :إلا تد مدنتو .ي :رجلا عبارلا نرتلا نم ريخألا

-
 

 اهنع ةرطيسلل سفانتلا ناك ثيح .انصيأ نامع ىلإ كلذ مهماسقنا دتما

 ۔ ٨376./652 ۔ 2 ( ةلورلا ماىصمص نيب ةحاخ مزئارمأ نيب هدشأ ىلع

 ت

 نرم ريخالا دمعلا ىفو . مه ن9 - 956,غه9::3 ۔ 376) ةلودلا فرشو (م6

 خ 0

 تب ةرسأ ن امعب ة همس ايسدلا ت ا :ادح ل ا حرسم ىلت تر ض ىرجيل ١ عب ارل ١ نرقل ١

 98594103 - 379) ةلودلا , اهب ييب ويلا كلملا لمعتسا امدنع كلذو .!مركم

 .م1(٢'!ن.'جةا() ةنس ىف ناع :7 مركم نب نسحذا دمحم ابآ (ع1012 -

 ٥ ٨ آ . =ك | َ ١ . ٩ ٩ ٠ ٠ ا 7 ہ ,٭ہ آ 7 ا ` . ١ . ا ١ :5 ا © ل ١ اوت : ! ام .
 ١ا۔ہ۔ ن ٨۔ ٥ امحل ٠١ ١ مده م .ب : ".دهش ص لمر د ١ مص ن ان : دلبيشمم دح من

 ١ . . م ١ا{س هم .> ز ٠ ٠ ر 7 ٠
 و

 ۔١ا' ! !6 7 . 7 . . ٠ ٠
 .ةنساتل : خ ميخ .ىمل سلا .-!() ص -١. .حز ران :نو هدنحخ -۔! .(٠(}٠رص .5 .ن زدمدملا - ]

 - _ ث . _ ٠ ٠

 .32_ص . ة۔امم هجرم .شعنلا ١ .25 ص .ج
 اس " . _

 ٠ . قاسلا ر۔دححسلا ٠را نألا ن ٠.  .9ن س مح۔ ه .ةر : ح وب" . 9 رص ٠ رح { : ٠

 امو
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام الا لزع ةضق

 نأو ،'نامع نم ىهيوبلا ذوفنلا ءاهتنا ابيرقت انل ددحي كلذو .م1004/ه35

 كلذ دعب ةيلالقتسالا نم ءيضب ةرامإلا تايحالص تسرام مركم ينب ةرسأ

 .ماعلا

 نودلخ نبا ركذ ثيح !مركم ىنب ةرسأ لوصأ لوح ءارآلا تفلتخا

 هيوب يتب لبق نم اومدختساو 5دادغب ىلإ اوراس دقو .نامع هوجو نم مهنأ"

 ىلإ جراوخلا اودرطو .نامع ةنيدم اوكلمف "سراف نم بكارملاب مهوناعأو
 .ةينامعلا مهلوصأ مهنع ىقن ىملاسلا نأ ريغ ."سابعلا ىنبل اوبطخو .اهلابج

 هيأر يف هديأو ."“مه نم فرعن الو نامعب ركذ مركم ينبل سيلو" لاق ثيح

 لوصألا يملاسلا نمحرلا دبع ثحابلا حجر نيح يف ."يبايسلا خرؤملا كلذ
 مهلوصأ نأ ركذ يذلا ،ثروزوب قرشتسملا يأرب ارنأتم ةرسألا هذهل ةينامعلا

 ةيبرعلا باسنألا بتك نأب فارتعا هنأ عم .ةيلحملا ةينامعلا لئابقلا نم دتمت

 .مركم ينب ةرسأ لوصأل قرطتت مل

 .نييهيوبلا عم تمدخ ةيقارع ةرسأل نومتني مركم ينب نأ ىأر هاجتا كانهو
 ايباجيإ ارود تبعل اهنأو 6قارعل ا يف ةديدع بصانم دلقت اهد ارفأ ضعب نأو

 هسفن عجرملا -

 .484 ۔ 483ص .4ج .خيرات :نودلخ نبا -

 ۔.265کص .لج ةفحتلا :هللا دبع .يملاسلا :

 .3 2ح .خيراتلا ربع نامع : ملاس .يبايسلا :رظنا .

 نامع ةسسؤم) 31ع ،ىوزن ةلجم .“نامع يف مركم يتب ةرامإ" نمحرلا دبع .يملاسلا :رظنا -
 .نمحرلا دبع .يملاسلا .هيلإ راشيسو .ةك .(م2002 ويلوي .طقسم .نالعإلاو رشنلاو ءابنألاو ةفاحصلل
 .مركم يتب ةرامإ
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 ىصورخلا كلام نب تلصلا مام ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جناتنلا :ثلاثلا لحفلا

 مهل تيطع تيلطعأ كلذ ىلعو ىلعو .يهيوبلا تيبلا ءارمأ نيب , ارئاد ناك يذلا عارصلا يف

 ."مهل ةأفاكم نام ركو نامع ة ةيالو

 بتك مهتلقغأ امل ةينامع لوصأ نم اوناك ول مركم ينب نأ ثحابلا ىريو

 ناك امبرف نامع هوجو نم مهنأ نودلخ نبا ركذ امدنعو .باسنألاو ريسلا

 لبق نم نيموعدم اوناك مهنوك ،هاجو ىنغو رسي نم هيلع اوناك ام دصقي
 .كاذنآ ةفالخلا ةمصاع ىف ىسايسلا فقوملا ةداس نييهيوبلا

)( 

 .ءاملعلا هنم أربت دقو ؛ىطمرقلاب بقلف .ةطمارقل ةوعد ىف لخد هنأ لاقي

 .2659ص 1ج .قياسلا ردصملا .ىملاسلا :رظنا

 ."نييرجهلا سماخلاو عبارلا نينرقلا يف ينامعلا عمتجملا ىلع ءاوضأ" نسح يلع .يتاوللا - 1
 لآ ةعماج .ةينامعلا تاساردلا ةدحو) اثيدحو اميدق نامع ةنطلس ثارت لوح لوألا يملعلا ىقتلملا

 .312ص .(م2002 .ناقع .تيبلا
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 ىصورخلا دلام ىب بنجلا .هاف لا لارع دمحت

 عبارلا لحفلا

 ةينرنملا ةيوضعلا راتألا

 كلاه نب تلصلا مام .الا لزع ىلت

 يرجملا يبارلا نرقلا رخاوأ ىنه

 ي:دإلبملا رشاعلا

 مامإلا لزع ةيضق عوضوم تلوانت يتلا ةيركفلا راثآلا نع ثدحتن امدنع
 مامأ .ةدقعمو ةكئاش ةيضق مامأ انسفنأ دجن .ىصورخلا كلام نب تلصلا

 يسايسلا هقفلا ناكو ركفلاب ةسايسلاو .ةسايسلاب ركفلا اهيف لخادت ةينق

 لغاشلا لغشلا تحبصأف .اهتاحورطأو اهنومضم يف نيرضاح بهذملا ركفو
 ةيواز نم اهيلإ رظني لك :ةماتلا ىتحو ةسايسلار ركفلا لاجرو نيدلا ءاسلعل

 .هتاعلطتو هفادهأ مدخي امبو .ةنيعم

 يف تلصلا مامإلا لزع تبقعأ يتلا ثادحألا ةكرح راسمل عبتتملا ن

 ةيمالك تارظانم نم ولخي داكي ال الجس دصري نأ نكمي !م885/ه272 ةنس

 مهفقاوم ىلإ ةراشإلا تقبس دقو - ثدحألا كلت اورصاع نمم ءاملعلا ني
 وأ مامإلا لزع ةيعورشم لوح - ةساردلا نم يناثلا لصفلا يف ةيضقلا نم



 اه وب تلصلا مام !!ا ارت يلع شردملا ةبرجتلا ران اا :جنارلا لحتلا 1

 ٠ - ء ٠ .ه ; ه . از;= . :
 دخ ت ٠>ت ل .ة رزا تنت ي ىف تارظانملا تلت نا لإ كل زع هيعدرشم مدع

- . 77 

 .ىداليملا رشا ج رجهلا عب !لا نرقلا علصم عم هتذخأ . يذلا زيحلا كلذ

 مهذع ةناحو ةيسايسلا فورلا مغر كنم يناثلا فصنلا ي ديدحتلابو

 ذتسب ي الثمتم يجراخلا لخدتلاو .ةيلهألا بورحلا نع ةجتانلا رارقتسالا

 .نييهيوبلا تالمحو .ةرركتملا ةطمارقلا تالمحو ,ةيسابعلا ةرطيسلا

 نتقلاو تاماسقنالاو تافالخلا بقاعتو .ةيسايسلا ثادحا يلاوتل ارظنو

 ميئارآب ءاملعلا ةكراشمل عفاد كلذل نوكي نأ يعيبطلا نم ناك دقف .ةيلخادلا
 يسايسلا رارقلا عنص يف انايحأ رشابملا لخدتلاب ىتحو لب .مهراكفأو

 .ىرخأ انايحأ ةيبلسلابو .انايحأ ةيباجيإلاب مسنت دت يلمع فتاوم ذاختاو

 ىتلا ةسلؤملا ثدحألا عتاول مهتشياعم دعب نامع ءاملع بأد كلذ ىلعو

 .ةيسايسلا ةايحلا كرتعم يف سامغنالا ىلإ ةرتفلا كنت يف دالبلا اهل تضرعت

 ردص يف نيملسملا دنع لوألا فالتخالا ةطقن ىلإ عوجرلا ىلع ا ىلع اوصرح امك

 ةنتفلا ثادحأ راضحتساو .ةفالخلا ةلأسمي ةقلعتملاو .ركبملا مالسإلا

 .ةيضقلا ةجلاعم يف اهسورد نم ةدافتسالل ىلوألا ةيمالسإلا

 امبو .لولحو راكفأ نم ءاملعلا هحرطي ام ىلع ةيعرشلا نم عون ءافضإلو
 ةفيلخلا نمز ةنتفلا ثادحأ يضامل ةءارق ميدقت ىلإ اودمع دقف .مهغتاوم رربي

 بلاط يبأ نب ياع ةفيلخلا نمز كلذكو .(هنع هللا يضر) نامع نب نامثع

 اهنأ كش ال :اذ يهو 6يسايسلا مهعتاو ىلع اهطاقسإ و ؛(ههجو هللا مرك)

 “يمدكنا ديعس ييأ خيشلا تاباتكل يخيراتلا بناجلا يف ةءارق" .ىلع نب مامصع .ساورلا - 1

 .! سص.(م2001 .طتسم .ةفاقثلاو يموتلا ث ثارتلا ةرازو) .يكنا ىدتنملا ةودن داصح
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 يصورخلا حلام نب تلصلا مام .لا لزع ةضق

 مسر يف رخآب وأ لكشب مهاس "يسايس ركفو رظن دعبو يفاقث يعو نع منت
 امم ،نمزلا نم ةليوط ةرتفل دتما ىدص اهل ناكو .ةقحاللا ثادحألا راسم

 ءاملعلل يملعلا جاتنإلا ناك ثيح .نورق ةدعل نامع ىف ةيركفلا ةايحلا ىرثأ

 .كلذ ىلع دهاش ةرتفلا كلت ىف

 ةساردلا هذه اهلوانتت ىتلا ةرتفلا لالخ_ .نامع ىف نيدلا ءاملع بأد

 اهلكش ثيح نم . اهداعبأو اهتاسبالمو ةيضقلا ليصافت قدأ نع ثحبلا ىلإ

 ريبك مامتها كانه ادب ثيح .يدئاقعلا ركفلاب اهطبر ةلواحمو ماعلا ىسايسلا

 راكفالا يف ضوخلا ىتحو لب .ثفوقولاو ."ةءاربلاو .ةيالولا ميهافمب رهظي

 لاوم نالف :لاقي .لاصتالاو حلاصملاب مامتهالاو .رصنلاو رمألاب ريغلل مايقلاو برقلا ةغل :ةيالولا - 1

 عضاوم يف هب الصتمو .هتبيغل اظفاحو .هحلاصمب امتهمو .هرصنو هرمأب ًمئاقو هل ابرقم ناك اذإ نالفل
 ةبتكم) ةريمع نمحرلا دبع قيقحت }لوقعلا راونأ قراشم .ديمح نب هللا دبع .يملاسلا :رظنا لاصتالا
 اضيأ عوجرلا نكميو .قراشم :هللا دبع .يملاسلا .هيلإ راشيسو .2099ص .(م!989 .طقسم .ةماقتسالا
 يف هراثآو ىنامعلا ديز نب رباج مامإلا .دمحأ نب حلاص .يفاوصلا .57 - كص .قباس عجرم .نالهج :ىلإ

 .276 - 274ص .(م1997 \طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) 3ط .ةوعدلا

 .هنم صلخت وأ .هنع دعي اذإ اذك نم ئرب نالف :لاقي .صلختلاو ءيشلا نع دعبلا ةغل :ةءاربلا - د
 .يملاسلا :رظنا .هيهانم نم ءيش باكترا وأ .ىلاعت هللا رماوأ نم ءيضب لالخإلا ةلمجلا يف ةءاربلاو

 .57ص .قباس عجرم .نودع .212ص .قباسلا ردصملا

 .ةءارب وأ ةيالوب دحأ يف مودقلا نع فكلا وه :احالطصاو .ةماقلا باصتنا :ةغل :فوقولا - 3
 .258ص قباس ردصملا .يملاسلا
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيرخفلا راثألا :عبارلا لحفلا

 ريبعتلا يف .اهريغو ."ةئجرملاو .'ةلزتعملاك ةيمالكلا قرفلا اهشقانت تناك ىتلا

 نيتيسايس نيتيركف نيتسردم رهشأ زرفأ كلذ لك .ةيسايسلا اهفقاوم نع
 امهنيب راد .ةيناوزنلا ةسردملاو ةيقاتسرلا ةسردملا :امه ينامعلا خيراتلا امهفرع

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف يرذج لكشي رثأ يركف يسايس لدج
 اهتساردو .اهدنع فوقولاب ةريدج ينامعلا يسايسلا ركفلا يف تايبدأ دجوأو

 باتك قالطإلا ىلع اهرهشأو اهزربأ لعلو .اهتاعاديإ بناوج يف ثحبلاو
 .ةكرب نبال ةنزاوملا باتكو "يمدكلا ديعس يبأل ربتعملا باتكو ةماقتسالا

 ةريسب فرعي ام وأ ،نامعب عقاولا ثدحلا يف لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلاو

 نسحلا مايأ يف ثدح امدنع كلذب تيمس دقو .نيملسملا دنع ةيمالكلا قرفلا نم" :ةلزتعملا - ا

 ورمع هيلإ مضناو ضنيتلزنملا نيب ةلزنملا يفو ردقلا يف لازغلا ءاطع نب لصاو نيب فالخ يرصبلا
 يف ةمألا لوق مهلازتعال ةلزتعم امهعابتألو امهل ليقف .هسلجم نع نسحلا امهدرطف "باب نب ديبع ني
 نيب قرفلا .رهاط نب رهاقلا دبع .يدادغبلا :رظنا “رفاكالو نمؤم ال .مالسإلا ةمأ نم قسافلا نأ اهاوعد
 .15كص .(م1987 }توريب .ةديدجلا قافآلا رادو .ليجلا راد) ىب رعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت .قرفلا

 .دومحم .ليعامسإ :عجار مهئدابمو .ةيركفلا مهتاقلطنمو ةيسايسلا مهئارآ لوحو .اهدعب امو 93صو
 6ثنوع .115 - 89ص .(م1997 توريب .يبرعلا راشتنالا ةسسؤم) كط .مالسإلا يف ةيرسلا تاكرحلا

 امو !85رص .(م1982 .سمش نيع ةعماج .ةثيدحلا ةيرحلا ةبتكم) هسرادمو مالكلا ملع .ريدب لصيف

 399ص .(م1997 .ةرهاقلا .ةينانبللا ةيرصملا رادلا) .13ط .بهاذم الي مالسإ .ىفطصم .ةعكنلا .اهدعي

 دحاولا دبع ةمجرت .ةيمالسإلا ةراضحلا سلطأ .ءايمل سول .يقورافناو .يجار ليعامسا .يقورافلا .403 -
 421 ۔ 414ص .(م8 .ضايرلا .ناكيبعلا ةبتكم) ةؤلؤل

 رمأ نوئجري مهنأل ةئجرملا اومسو .رخأو لهمأ ىنعمب أجرأ نم ةذوخأم ةئجرملا ةملك" :ةئجرملا - 2
 .نيمأ ."ءالؤه ىلع الو ءالؤه ىلع مكحب نوضقي الف ةمايقلا موي ىلإ ءامدلا اوكفس نيذلا نيفلاخملا ءالؤه

 ليصافتلا نم ديزمللو .279ص .(م1986 .ةرهاقلا .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم) 14ط !مالسإلا رجف .دمحأ

 عجرم .ليعامسإ .195 - 190ص .قباسلا ردصملا .يدادغبلا رظنا مهتادقتعمو ةفلتخملا مهقرف لوح

 .اهدعي امو 143ص .قباس عجرم .نوع .60 - 35كص .قباس

 هعضوم يف يملعلاو يركفلا مهجاتنإو نيتسردملا ءاملع زربأو تايبدألا كلت ىلإ ريشن فوس - 3
 اقحال
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 ص ورخلا كلام نب تلجحلا! ,هام .!! اذم دحف

 . دبع نرب دمحال ءادتهالا ب اتك ةتحا ة رتف يفو . ىويسبنا ن ه !ا ٠"تحلا ىبا 8 !ةمس |

 ىلع تبتك ريسل نرم ةريبك ة ذعومجم ىلا ا ةف ةاضإلا ب اذه ه .ىدنل !! ىسو هه نب هلا

 زيمتم روضح اهل ناكف .ةثلتخم بناوج نم ةصقلا تسضتان ةعباتتم تف
 تا

 ةيسايسلا ةايحلا ىلع اهلالظب تقلأو .نامعب ةيملعلا ةايحلا ىف

 تاقنطنصو .ةيمستلا .ةأشنلا) ةيناوزنلاو ةيقاقسرلا ناتسردملا أ

 (تسايسحاا اههركت

 رظن ةهجو نم .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا :نيتسردملا ةأشن نع ثيدحلا نإ

 ةينمزلا ةرتفلا ديدحت ثيح نم تابوعصلا نم ريثكلا هيرتعي رمأ ثحابلا

 اهتاقملعنمو .ةنج نم ةينا ناوزنلاو ةيقاتسرلاب ةيمستلا ببسو .ةيمستلا كلت روهظل

 ةرتف نوك رابتعالا يف ذخآلا عم .ىرخأ ةهج نم ةيضقلا ليصافتل ريلفنتلا يف

 خيراتلا بقح بعصأ نم دعت ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا :نيتسردملا نيب عازنلا
 ةيلباق اهرثكأ نمو ءاضومغغو اديقعت تاعوضوملا رثكأ نم دعت" لب ."ينامعلا

 .رحانتلاو ؤثبورحلاو ةنتفلل ةاعدم لاوحأل ا بلاغ يف اهجئاتنو ؤثفتالتخللل

 يتلا ةفالخلا ةبرجت يف لب ،اهدحو ةينامعلا ةيسايسلا ةبرجتلا يف سيل

 :"نورق ذنم ماسقنالا ةركف لوح ةدقعملا اهديلاقت تكرت

 هتريس) يدنكلا ميهاربإ نب دمحم هلا دبع وبأ ةمالعلا خيشلا" دمحأ نب بالتخلا .يدنكلا - 1
 طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا تارتلا ةرازو) سماخلا رادصإلا .م1994ىبدألا ىدتنملا تايلاعف .“(هتايحو

 .79!1ص .( 1994

 .42ص .قباس عجرم .ساورلا - 2
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 كحلاص رب تنصتلا مام !لا لرع ىلع ةبنرنملا ةيرحتلا رابألا :عبارلا لصتملا

 ةأشنلا

 نع ةيخيراتلاو اهنم ةيهتغلا ةينامعلا تافلؤملاو ريسلا بتك يف ارقن امدنع

 لزع ةيضت نع ثيدحلا ىنعي اذهف .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا ةفئاطلا وأ ةقرفلا

 نيب ةيضقلا كلت رثإ ىلع ءاملعلا ماسقناو .يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا

 نالخ نمو فشكت- دياحم فتوم ذاختا رثآ رخ و .هل ضخفارو لزعلل ديؤم

 كنذ لك .لدتعم يطسو بولسأب نكلو .لزعلا ةركفل هدييأت ثادحألا ريس

 .ثدح ام ةيعورشم مدع وأ ة ةيعورشم ةلأسم ي ىف ضوخلاو ليوأتلا باب حتف

 يف .ةيضابإلا نيد لهأ فلتخا" :عرشلا نايب بحاص ريبعت دح ىلعو

 يف ىتش قرف ىلع ازقرتفاو .نامع لمأ فلتخاف .كلام نب تلصلا نامز

 .يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسومو رظنلا ني دشارو ،كلام نب تلصلا رمأ

 ةيقاتسرلا نيتفئاطلا ركف روزظ نيب طبرلا ناك انه نمو .'“ميمت نب نازعو
 .م885/ه272 ةنس كلام نب تلصلا مامإلا لزع ثادحأ نيبو .ةيناوزنلاو

 دعب ةيلج ةروصب نايعلل ارهاظ حبصأ ي ىذلا ركفلا كلذ نأ ثحابلا ىريو

 تلصلا مامإلا دهع رخاوأ يف عاضوألا هيلإ تلآ ام ديلو نكي مل لزعلا ةيضق

 مامإلا لزع ةركفف كلذ نم دعبأ ىلإ دتمت هروذج نأ لب بسحف كلام نب

 نيلاثم انركذ نأو قبس دقو .ءاملعلا نم ةبخن ىدل لبق نم ةدوجوم تناك

 لاثملاو هنس ربكل ديمح نب كلملا دبع مامإلا دهع يف امهدحأ كلذ ىلع

 نالعإلا متي مل نكل .هبكترا ثدحل رفيج نب انهملا مامإلا دهع يف رخآلا

 .220ص .3ج .عرشلا نايب :نمحم يدنكل ٠ ن : ن . :كلا ۔ 1



 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةضق

 دوارت تلظ ةركفلا نأ الإ نيتلواحملا كلت لشف نم مغرلابو هنإف هيلعو :"هنع

 هيف لشف ميف ىسوم نب ىسوم حجن ىتح .دقعلاو لحلا لهأ نم ضعبلا
 .لبق نم ءامعزلاو ءاملعلا ضعب

 رشاعلاو عساتلا/يرجهلا عبارلا نرقلا لالخو "ثلاثلا نرقلا رخاوأ ذنمو

 الكش كلام ني تلصلا مامإلا لزع ىلع فالخلا ةلأسم تذختا }نييداليملا

 ىلإ مهماسقناو مهتاباتك يف ءالجب سكعنا .نيينامعلا ءاملعلا نيب ايلدج

 ."ةيناوزنو ةيقاتسر

 ام لفغن نأ بجي ال اننأ الإ ثدحلا ةيصوصخ مغرو رخآ بناج نم

 ىلإ رثأت دق ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا :نيتسردملا وأ نيتفئاطلا نيب فالخ نم ريأ

 نيملسملا فالتخا ىلإ هروذجب دوعي يذلا يركفلا عارصلا كلذب ريبك دح

 ةنتفلا تثدح نأ ىلإ كلذ دعب فالخلا روطتو .ةفالخلا ةلأسم لوح .لئاوألا

 ةنس هلتقمب تهتنا ثيح (هنع هللا يضر) نافع نب نامثع دهع يف ىربكلا

 يبأ نب يلع هفلخ دهع يف عارصلا رارمتساب اناذيإ كلذ ناكف ؛م656/ه6

 دجوأو .ةنيابتم ةسايس تارايت مايقل دهم يذلا رمألا .(ههجو هللا مرك) بلاط

 .جراوخلا قرفك .ةددعتملا ةيمالسإلا قرفلا اهرثإ ىلع تأشن ةبصخ ةبرت

 :يسدقملا لوقي الثم راطإلا اذه يفو ،اهريغو ةئجرملاو .ةلزتعملاو .ةعيشلاو
 جراوخلاو ةعيشلا :عبرأ نم ةبعشتم اهلك نيملسملا بهاذم لصأ نأ ملعاو"

 تلصلا مامإلا لزع نع ةساردلا هذه نم 54-55ص يناثلا لصفلا رظنا - ا
 ةبتكم)2ط .نييرجهلا عبارلاو ثلاغلا نينرقلا يف يي رعلا جيلخلا يف ةيضابإلا .ربج فيان .ليهسلا -2

 ن1امم, 0. ج. م166. :ًاضيأ رظنا .84ص .(م1998 .طقسم .ةماقتسالا
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيركقلا راتألا :عبارلا لحفلا

 نولازي الو اوبعشت مث .نامثع لتق مهقارتفا لصأو ؛ةلزتعملاو ةئجرملاو
 .'“۔.نيقرفتم

 ةيرظنلا رطألا عضتو .ثادحألا ةءارق ديعت تأدي قرفلا كلت نأ عقاولاو

 كلذ ريغ ىلإ .ةمامإلاب وأ ةفالخلاب قحألا وه نمو .مالسإلا يف مكحلا ةلأسمل

 ىلع جورخلا زاوجو .اهدقع ىلع نيمئاقلاو .اهطورشو ةعيبلاك ليصافتلا نم

 اياضقلا نم كلذ ريغو .مامإلا لزع اهرثإ ىلع زوجي ىتلا بابسألاو !مامإلا

 صوصن نم لوأتي ذخأ قيرف لكو "تفلتخاو رظنلا تاهجو اهيف تنيابت يتلا

 :هرظن ةهجو معدي ام لئاوألا ةباحصلا راثآو .ةيوبنلا ةنسلاو .ميركلا نآرقلا

 نيب ةمامإلا يف مالكلا نإف كلذ رثإ ىلع “:لوقلاب كلذ ىلع ىفاكلا قلع دقو
 .“ليلق ريغ ةمألا نيب اهيف عزانتلاو ريثك سانلا

 فالتخالا كلذ ةيقلخ ىلع تزرب ىتلا ةيركفلا تارايتلا زريأ نم لعلو

 7 دقو .يصنل ١ يفلسل ١ رايتل او ةل تعمل ١ هتنبت دقو .ىنالقعل ١ رايتل | عزانتل او

 عارصلا كلذ نكي ملو ءاريرم اعارص ناهاجتالا عراصتو ."ةلبانحلاو :ةرعاشألا

 ءايحإ راد) موزخم دمحم ميدقت .ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ دمحأ نب دمحم .يسدقملا 1

 .4كرص .(م17 ‘توريب .يبرعلا فذاارتلا

 .ديدجلا ليجلا راد) ةريمع نمحرلا دبع قيلعت .2ج .زجوملا .يفاكلا دبع رامع وبأ .يفاكلا - 2
 .176ص .(م1990 .توريب

 .يرعشألا ىسوم وبأ ىلإ بستنملا .يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأ باحصأ :ةرعاشألا - 3
 .يناليك ديس دمحم قيقحت .لحنلاو للملا .ميركلا دبع نب دمحم حتفلا يبأ .يناتسرهشلا :رظنا ديزملل

 .يقورافلا .اهدعب امو 263ص قباس عجرم نوع .اهدعب امو 94ص .(م11 توريب .ةفرعملا راد)!ج

 .424421ص قياس عجرم

 ةنس يفوتو ه164 ةنس دلو }لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ مامإلا ىلإ ةبسن :ةلبانحلا - 4
 = ءايلوألا ةيلح .هللا دبع نب دمحأ ميعن ىبأ .يناهبصألا :رظنا هملعو هلضفو هتايح نع ديزمللو 241
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 يحو رذلا كلام ىب تلصلا مامه .ال: لزع ةيحد

 > وص برح يحم :ركف فل فتاوم نع ًاضيأ اربعم ناك ام ردقب بسحف ىبهذم
 ج ...ى ١

 ."“ةيعامتجاو ةيسايس

 قرفلا فالتخا لوح ماع لكشب هانحرط نأو قبس ام نيب ةنالعلا نإ

 نمكي امنإ .ةساردلا هذه عوضوم نيبو .ةمامإلاو ةفالخلا ةيحت ىف ةيمالسإلا

 نامع يف يسايسلا عتاولا ىاع اهطاقسإ ةلواحمو .ىؤرلا كلت ماهلتسا يف

 .ىربكلا ةنتفلا ةينق تناكو .ثادحأ نم هالت امو .تلصلا مامإلا لزع دعب

 مرك) بلاط يبا نب ىلع مامإلا دهع ىف كلذ دعب نيملسملا نيب تافالتخاو

 دنع يسايسلا ركنلا يف ةرضاح ميكحتلا ةلاسمب فرعي اميف (ههجو هللا

 ةروصب ولو اينع ثيدحلاب مهتافلؤمو مهريس تلفح دقو .نيينامعلا ءاملعلا

 .'تيايصصفت ريغ
 نا :الثم كالذ نم .مهيراتف يف ىتح احيرصو احضاو ادب لعبارلا نا امك

 نماي ثيح ...“نامع فارطأ نم مدق لجر ىف هيتفتسي ةكرب نبا ةذمالت .حأ

 ىلع س انا مهعبت اف :دش ارو ىسومو . ن امثعو ىلع نم ء اربل ا رهلن 3 ىلخ

 لجرلاو "كلذ ىلع اوتامو 6هلوقب اوقثوو .هتءارب لجأ نم .مهنم اوءربو كلذ
 نم كلذ اوقرعي مل اذ ا ؟نيمل اس ريغ مأ نومل اس موقل ١ ءالؤه ` ملسد فينع

 .“فالتخلالا هيف اوفرع دتو .درغ

 دمحم نيرلا سمش .ىبمعذلا . اهدعب امو 16! رص .(ت.د .توريب .ركفلا راد) 9 .ع ايفستألا 7 ت

 .( 197 . تور ركفلا را د) ج .يورملا رمع ديعس نيدلا بيجم قيغحت ءالبنلا مالزا ريس .دمحا ل

 .اهدعب امو 4 3.ا -

 .13؟ص .قبا عجرم .ليعامسإ - ا

 .اهدعب امو ] ه رص .ثادحا : رشؤمل ربأ .اهدعب امو 74_ص .“ةريس" :ن انثحت وبأ : ال¡م رنننا 2

 ديسل ! ةبتكم) .1600 مقر طونت خم ديقت ١ ب تك ۔.دمحم نب هلا دبع دمحم وبا .ةكرب نبا - 3

 .دييقتلا :ةكرب نبا .هيإ رانيسو .2 ةترو .(بيسل' .دمحا نب دمحم
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 كن ايت زم ثحلا مام :زا لزع يملع ةمسرتملا ةير دتلا ران اا :ارلا احتلا

 ٠دملر ن ك ح ني۔يعب ٠. نوين امعنا ءاملعل ١ نكي مل ىرخ أ ة ههج نرم

 ةفوكلاو ةرصبلا ةنيدم ىن ةصاخبو .ةفالخلا ةلود يف كاذنا ةيركفلا ةحاسلا ه ۔ سه - 7
 زانافا تناد ك ٥ر ت كنيد : ز 5.خي ركفلا ا تر اراي اتلا فبيلدخم تنح ا ىتل ,.؟ ٠.6 ص ۔ -

 عاس دتو .نادلبلا زم اهريغك ًاضيأ نامع ىلإ اهقي ةي رط ذخأت تارايتلا فلت

 نامع نيب رت تناك ىتلا .ةيثاتنلا ةهكنلا تاذ ةقالعلا كلت اراشتنا ىلع

 ٠ بل رتل ! ى ! ىم , السلا رصعل ا , و موث دوعت ح ىتلاو ۔صوصخل هجو ىلع- را او
 \١س ۔

 ٠ -_  - .. 3هإ !ا -

 بقلا نم ديدعلا ةرجه باقعأ ىف .نييرجملا س يناتلاو لوألا همل منا ثيد ؛ ك لان

 كنت ةفيرشلا ةكرابملا ةعمللا فلؤم فصو دقو ."اهريصست ذنم ةرصبلا ىلإ
 ةنيدم انل تناك ةف :ةرصبلا امأو" :لوتلاب .ناسعو ةرصبلا نيب ةديطولا ةفالعلا

 .ةرصبلاب خرفو .ةنيدملاب ملعلا ضاب :!ولاتف الغ كلذل اوب رض ىتح .ملعلا

 ."“نامع ىلإ راطو

 اهركذ قبس ىتلا- .ةيركفلا تارايتلا راكفأ لوصو ىلع ليلدتلا نكمير

 هتريس ىف 'ناليغ نب مشاه ملاعلا ًالغم هبتك ام .ةركبم ةرتف ذنم نامع / !

 نم ةنئاط روؤة :ذو قلعتي رم ] ىلع اهيف هعلطي ٠ كسمت > نب كللملا ا كبح م م 2 ا ى

 29 ص .ةم دمتم : يز ه - ]
ِ 

 تدنولدخملا راد .ةننلاو ثارتلا ةرا:و١ 2754 هقر طوطخم .“ةقيرشنا ةكرابملا ةعمنلا" .لوهجم -

 ةح كل ١ احس جيس ىلا ة ذ .ىن٬جيسلا ن _ اغ نب مس شام ديلول وبأ ةم لا خيشل َ ١ وح : نالي - 77 مشاه 3 ٤

 رذنا ديسلل .يرجيلا تاذلا نرقلا لواو يناغلا نرقل ا رخاو ا يف نامع ءاملع رابك نم وهو .لئامس ةيا
 . اح دعي امو 2 32ص ٠ ! اس عجرم ٠ ىخا اصلا



 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةضق

 ىلع هيلاو ىلإ بتكي نأ مامإلا نم بلطيو .راحص يف ةئجرملاو "ةيردقلا
 يتلا قرفلا كلت راشتنا ءازإ بسانتي ام تاءارجإلا نم ذختي نأب راحص

 :ترشتناو ترشتسا ام اذإ .دالبلا يف رارقتسالا ددهي ارطخ اهراكفأ ربتعا

 .ةينامعلا ةحاسلا ثيدح ىسايسلاو يركفلا لدجلا أدب ىتلا ةرتفلا ىفو

 نأ دجن .ةيناوزنلاو ةيقاتسرل ا :امهب ينعنو كاذنآ نييركف نيرايت زربأ نيب

 ريشي .ةيقاتسرلا ةسردملا ديمع :ةكرب نبا يلوصألا ملاعلا وهو نيرظنملا زربأ
 ذاختاب مهايإ امهتم ةيناوزنلا مهو .هل ئوانملا رايتلا ىلإ ةنزاوملا هباتك يف

 ةئجرملاو ةلزتعملاو ةعيشلاو جراوخلا قرف نم ديدعلا فقاومل ةهباشم فقاوم

 .'ةيوشحلاو ء'ةضفارلاو .ةلزتعملاو ،'ةيسهيبلا :ةحارص اهركذي امك اهزربأ نم
 تذختاو .ينهجلا دلاخ نب دبعم ةسردملا هذه سسأ !مالكلا ملع سرادم لئاوأ نم :ةيردقلا - !

 .يقورافلا :رظنا ديزملل .هلاعفأ نع لوؤسم وهف اذل (ةردقلا)لعفلا ىلع رداق ناسنإلا نأب لوقلا نم اهمسا

 .408ص .قباس عجرم

 ريسلا .“ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ ناليغ نب مشاه خيشلل ةريس" ؤناليغ نب مشاه - 2

 .٧تاانمء٥م, هم. عنا, م164 :اضيأ رظنا .38ص .2ج .قباس زدصم ،تاباوجلاو

 دحأك ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع زربأ نع ثيدحلا دنع هب فيرعتلاو هركذ ىلع ىتأنس :ةكرب نبا - 3

 .اهمالعأ زربأ

 نب دعس ينب دحأ وهو .رباج نب مصيه سهيب يبأ ىلإ بسنتو جراوخلا قرف نم :ةيسهيبلا - 4
 .87ص .قباس ردصم .يدادغبلا .127 - 125ص .1ج .قباس ردصم .يناتسرهشلا :رظنا .ةعيبض

 .نامثعو رمعو ركب ييأ ةمامإ اوركنأ مهنأل كلذب اومسو ةعيشلا قرف نم مه :ةضفارلا - 6
 حيحصت .نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم باتك .ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ .يرعشألا :رظنا
 نب ديز نأل ضنفاورلاب اومس امنإ ليقو .454ص .(م1980 .ندابسيفب زياتش زنارف) 3ط .رتير تومله

 .هوضفرف كلذ نم مهعنمف ركب ييأ يف هركسع نعطف ،كلملا دبع نب ماشه ىلع جرخ نيسحلا ني يلع
 .يزارلا :رظنا .مسالا اذه مهيلع ىقبف معن :اولاق .ينومتضفر :مهل لاقف اسراف يتئام الإ هعم قبي ملو

 .(م1986 ،توريب "يي رعلا باتكلا راد) نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا .رمع نب دمحم نيدلا رخف
 . 60 ۔ 59لص

 =نم مهو ،هريغو ميسجتلا ىلإ اوبهذف رهاوظلاب اوكسمت موق اهحتفو نيشلا نوكسب" :ةيوشحلا - 6

192 



 كلام نب تلصلا مام إلا لزع ىلع ةبترتملا ةيرحقلا رانألا :عبارلا لصفلا

 .ةنتفلا ثادحأ نم مهنتاومو مهتاياور نيب نزاويو .كاكشلاو .ةئجرملاو

 .'يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق نم ةيناوزنلا فقاومب اهنراقيو

 سداسلا نرقلا فصتنم دعب ام .يتاهلقلاك ملاعب ازع ام وه كلذ لعلو
 فشكلا هامسأ اباتك فنصي نأ !ابيرقت يداليملا رشع يناثلا /يرجهلا

 قرفلا نيب قرفلا باتك لاونم ىلع .ةيمالسإلا قرقلا هيف ضرعتسي ،نايبلاو
 مظعمل ًاضهانم افقوم اوذختا نيينامعلا ءاملعلا نأ ةظحالم عم .ةيدادغبلل

 ةنراقم اهيف متي .ةصصختم ةسارد ىلإ جاتحي عوضوم اذهو ،قرفلا كلت راكفأ

 .ةيسايسلا بناوجلاب ةقلعتملا لئاسملا يف ءاوس ،مهراكفأب قرفلا كلت راكفأ

 .ناميإلاو .ديحوتلاك ةيدئاقعلا لئاسملاب ةلصلا تاذ بناوجلا يف ىتح وأ

 فلتخم نيب لادج راثم تناك يتلا ميهافملا نم اهريغو .ةدارإلاو .ردقلاو

 .ةيمالسإلا قرفلا

 بش يذلا يركفلا عارصلاو "قرفلا كلت ةأشنل ةبسنلاب لاحلا وه امكو

 يلع ق ةيقحت .مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك ة هعوسوم .ىلع دمحم .يوناهتلا ."ةلاضلا قرفلا ح

 .67 8ص .)م 1996 توريب . .نانبل ةبتكم) !ج .يدلاخلا هللا ديبع بيرعت .جورحد

 .2ج . قباس ردصم .تاباوجلاو ريسلا | “ةنزاوملا باتك لمحم نب هللا دبع لمحم يبأ ةكري نبا - 1

 .اهدعب امو 384ص

 ىلإ ةبسن يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ يلوصألا ملاعلا هيقفلا خيشلا وه :يتاهلقلا - د
 .خرؤمو بيدأو يوغلو هيقف .يداليملا رشاعلا /سداسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ءاملع نم وهو ٠ .تاه

 .قباس عجرم .يشاطبلا :رظنا ديزملل .ةمألا قرف نايبو لوصألا يف نايبلاو فشكلا هتافلؤم رهشأ نم

 . اهدعب امو 398رص

 دمحم .ىتاهلقلل .نايبلاو فنشكلا لالخ نم ةيمالسإلا قرفلا باتك ةمدقم .كمحم .ليلجلا ليع - 3

 .13 - 1:2ص .(1984 .ةيسنوتلا ةعماجلا .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ثاحبألاو تاساردلا زكرم) ديعس نب
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةضق

 لاحلا ناك كلذك .'“فقاومو تايلآ نم هقلطت امو برحلا ةئيب ىف" شعتناو

 ىلوألا هترارش رجف يسايس فالخ رثإ ءاج ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا ةأشنل ةبسنلاب
 ىلإ اقحال روطتو ءايسايس الدج كلذب راثأف اكلام نب تلصلا مامإلا لزع

 لب ©بسحفق ةيسايسلا بناوجلا ىلع هيف ةرظانملا رصتقت مل .يركف لدج

 ييأ ملاعلاب عفد ام اذهو .ةفوقولا ةءاربلاو ةيالولاك ةيدئاقع لئاسم ىلإ هادعت

 ةيالولا لئاسم هيف شقان .ةماقتسالا هامسأ اباتك درفي نأ ىلإ .:ىمدكلا ديعس

 .ةيلهأ بورحو .ةيسايس ىضوف لظ يف ثدح كلذ لكو 6فوقولاو ةءاربلاو
 ضعب يف رومألا اهيف تأده ىتلا تارتفلا صعب ءانثتساب ىجراخ لخدتو

 نب بوبحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا ةرتفك }نامع نم ةيلخادلا قطانملا

 .(م939 /ه328 ٨932- /ه320 )ليحرلا

 'ىربكلا ةنتفلا ةثداحب قلعتي اميف 'لئاسملا كلت روذج ىلإ انعجر اذإو

 نع هثيدح ضرعم يف اهركذي يراوهلا :وهو انحاب -لاثملا ليبس- ىلع دجن
 تاحلطصم تأشن .حوتفملا عارصلاو ءلدجلا ةأمح يف" :لوقيف جراوخلا ةروث

 ةعامجلاو .ةرجهلاو .عافدلا مامإو ةينالعلا رادو ةيقتلا راد :لتم ةديدج

 .“ةءاربلاو .يلوتلاو
 ةيعامتجالاو ةيركفلا تايلاكشإلا يف ثحي ۔مالسإلا يف ةضراعملاو ةطلسلا .ريهز .يراوهلا - 1

 .342ص .(م2003 ‘توريب رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا) ۔-م612-750/ه132-1

 نع تاسارد .ةفيلخ ورمع .يمانلا :رظنا ةرصتخم ةروصب ةءاربلاو ةيالولا ماظن أشنم لوح - 2

 .اهدعب امو 259ص .(م 1 كتوريب .يمالسإلا برغلا راد) يروخ ليئاخيم ةمجرت .ةيضابإلا

 دحأك ةيناوزنلا ةسردملا ءاملع زربأ نع ثيدحلا دنع هب فيرعتلاو هركذ ىلع يتأنس :يمدكلا - 3
 .اهمالعأ زربأ

 .356ص .قباس عجرم .يراوهلا - 4
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 كلام نب تلصلا مام الا لزع ىلع ةبترتملا ةيرخفلا راثالا :عبارلا لصفلا

 يسايسلا ركفلا يف تاحلطصملا كلت لثم دجن نأ ةعدب سيل هيلعو

 مهعقاو عم ىشامتي امب اهفيظوتو اهسييست ىلإ اودمع دقو .ةيضابإلا دنع
 ةيعرشلا عباط اهيلع يفضيو .ةطلسلا هاجت مهفقاوم رربي امبو .كاذنآ يسايسلا

 تاهجوو مهئارآب ةماعلا عانقإ اهلالخ نم اونكمتيل ؛يدئاقع يتيد قلطنم نم
 ةيقاتسرلا نيب لدج راثم تدغ دق ،تاحلطصملا كلت تناك اذإو .مهرظن

 ىدم ثيح نم لب ،رهوجلا ثيح نم هيف فالتخا ال لدج وهف .ةيناوزنلاو

 مامإلا لزع ةيضق يف اببس اوناك نيذلا كئلوأ ىلع تاحلطصملا كلت قابطنا

 فوقولا وأ .مهتالاوم وأ .مهنم ةءاربلا ثيح نم "يصورخلا كلام نب تلصلا

 بابسأل فرط لك اهنم رظني ناك يتلا ةيوازلاو .هداهتجا بسح لك مهنع
 ١ هرو ذجو ث دحل ٠

 ةيقاتسرلا :نيتسردملا نيب "يركفلا عارصلا كلذ هفلخ امع اديعبو

 نكمي ال .ةيسايسلا بناوجلا ىلع يبلس رثأ نم ةنتفلا ةيفلخ ىلع ةيناوزنلاو
 كلت ةراثإ ىلع تبترت يتلا .ةيباجيإلا راثآلا لاوحألا نم لاح يأب لافغإ
 .تالاقملا اورثأو ابتكلا اوفنصو ،ريسلا اوفلأ كلذ لجأ نمو" ةيضقلا
 شاعنإ يف مهاس امم ةلدألا اوحضوأو ،للعلا اوحرشو .ججحلا اوقاسو

 وبأو .ةنزاوملا باتك ةكرب نبا فلأ ام اهالولف” نامع يف ةيركفلا ةكرحلا

 عقاولا ثدحلا يف لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا باتك .يويسبلا نسحلا

 يدنكلا هللا دبع نب دمحأو 5ربتعملاو ةماقتسالا باتك ديعس وبأو نامعب

 ةيالولا ليصأت ىلإ ءاملعلا تعفد يتلا يه ةنتفلا هذهو ....ءادتهالا باتك

 .24ص .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا - ك
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .لا لزع ةبضق
 .'“اهنم لك ماكحأو ةيفيك نايبو فوقولاو ةءاربلاو

 ةضيفتسملا ثوحبلا يف لثمت ريبك الضف نيتسردملل نأ :لوقلا نكمي أنيأ
 امهباحصأ تاشقانم لالخ نم امهنإف" .مالسإلا يف مكحلا ماظن لاجم ىف

 ةيكولسلا تاساكعنالاو .موكحملاب مكاحلا ةقالعو .مكحلا لكش ةيفيك لوح

 ةيهقف ةورث تنوكت دقف .كلذ ءارج نم ةيداصتتالاو ةيعامتجالاو ةينمألاو

 روطت بابسأ نم اضيأ كلذ ناكو ."“۔.عوضوملا اذه يف ديج ديصرو .ةلئاه

 تابجومو ءاهطورشو .اهعاونأو .ةمامإلا لوح ةيضابإلا دنع ةيسايسلا ةيرظنلا

 .ةمئألا لزع

 ىلع ؛راثآ نم هتفلخ ام يف -انركذ امك ىباجيإ رثأ .نيتسردملل ناك اذإو

 ىلع ةيبلس راثآ اهل تناك لباقملا يف كش نود نمف .يركفلا ىوتسملا

 ةدحو فاعضإ ىلع تلمع ثيح .ةرتفلا كلت ىف نامع ىف ةيسايسلا ةايحلا

 يتلا راطخألا مامأ دومصلا ةيناكمإ اهدقفأ امم .اهكسامتو ةيضابإلا ةعامجلا

 هسرامي ناك يذلا .يدايقلا رودلا عجارت يف اهرثأ اهل ناك امك ءاهددهتت تناك

 ضراعت !امامإ اهل بصتنت ةقرف لك تذخأ دقف" هيلعو ؛؛ىضم اميف ءاملعلا

 .ةروشنم ريغ "ريتسجام ةلاسر .“يضابألا هقفلا ىلإ لخدملا" .حلاص نب ليعامسا .يربغألا - !
 .186ص .(م2000 .ندرألا .هلوصأو هقفلا مسق .ةيمالسإلا تاساردلا ةيلك .كومريلا ةعماج)

 ديعس ييأ ركف يف تاءارق “هركفو هتايح يمدكلا ديعس وبأ مامإلا" .دوعس نب دمحأ .يبايسلا -
 .(م2001 .طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) م2000 ويام .يبدألا ىدتنملا ةودن داصح .يمدكلا
 .ديعس وبأ مامإلا : دمحأ .يبايسلا كيلإ راشيسو .26رص

 لوح يناثلا يملعلا ىقتلملا لامعأ .“نامع خيراتل ًاردصم ةينامعلا ريسلا" .نايلعلا .يدولاجلا - 3
 .48ص .(2003 .نامع .تيبلا لآ ةعماج) ينامعلا خيراتلا داصح

 .48ص قباس عجرملا ۔ 4
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 كلاص نب تلطلا مام إلا لزع ىلع ةبترتملا ةيرختلا راثالا :عبارلا لصفلا

 ةصرفلا أيه امم .اهقزمتو دالبلا ماسقنا ىلإ كلذ ىدأو .ىرخألا ةقرفلا هب

 .ةمامإلا هنم تناع يذلا عارصلا كلذ دعب “نامع يف مهتلود ةماقإل 'ةنهابنل

 :ةيصستلا

 ءاملعلا تافنصم يف الو .ةينامعلا ريسلا بتك يف ثحابلا دجي مل

 ةيمستل ركذ يأ ةساردلا هذه يف- اهنع ثدحتن يتلا ةرتفلا يف نيينامعلا

 فصنلا يلاوح يف .ةقحال ةرتف يف ةيمستلا تدجو امنإو {ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا

 لوأو .ابيرقت يداليملا رشع يداحلا/يرجهلا سماخلا نرقلا نم ينال

 ميهاريإ نب دمحم هللا دبع يبأل عرشلا نايب باتك فنصم اهركذ دروأ نم

 دمحأ اندجو مث {"ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا بهذمب اهنع رتعي ثيح ."يدنكلا

 :ملاس .يبايسلا :يف مهبسن ةلسلس رظنا ...نالهك نب ناهبن ىلإ بسنت ةيدزأ ةليبق :ةنهابنلا - 1
 مهتلود تناكو .نيفلاسلا ةمئألا دعب مهيلإ كلملا راص كيتعلا نم موق مهو .118 - 116ص .فاعبإلا
 دبع .يملاسلا :رظنا .ةنس 500 ىلع ديزي ناك مهكلم لعلو .ةيربجلاب سانلا رهقو .دادبتسالا ىلع ةينبم
 دبع .يثراحلا :رظنا نامعب ةيسايسلا ثادحألا حرسم ىلع مهروهظ لوحو .145ص .1ج .ةفحتلا :هلل
 .ضوخلا ؛سوباق ناطلسلا ةعماج .ةينامعلا تاساردلا زكرم) ناهبن ينب دهع يف نامع رصان نب هلل
 .39ص .(م04

 .182ص .قياس عجرم .باطخلا .يدنكلا - 2

 دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم يضاقلا ةمالعلا خيشلا وه :يدنكلا هللا دبع نب دمحم - 3
 سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم وهو .يوزنلا يدمسلا يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب
 .قباس عجرم .باطخلا .308ص .قباس عجرم .يشاطبلا :رظنا ديزملل .سداسلا نرقلا لئاوأ ىلإ شاعو

 .180ص

 .222 - 221ص .3ج .قباس ردصم .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 4
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 يصورخلا كلام نب تطلا مامإلا لزع ةبضق

 نيتفئاطلاب امهيمسي "ءادتهالا باتك بحاص "يدنكلا ىسوم نب هللا دبع ني

 ةينامعلا رداصملا اهتلقانتف .ةيمستلا كلت تذخأ مهنعو .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا

 .ةيخيراتلاو .اهنم ةيهقنلا

 هنأ دجن ةساردلا هذه راطإ يفو .ايبسن ثيدح وهف ."ةسردم حلطصم امأ

 اجهنم ىنبتي .يبدأ ينيد يسايس يركف رايت يأ ىلع ةداع قلطي ام عم قفاوتي

 نكل .ةيفاقثلا ةحاسلا ىلع ةحورطملا اياضقلا فلتخم عم هلماعت يف انيعم

 .؟ةيناوزنلاو ةيقاتسرلاب نيتسردملا وأ نيتفئاطلا وأ نيتقرفلا كلت تيمس اذامل

 ةسردملا نأ نيثحابلا ضعب بهذ امكو لوقلا نكمي ةلهو لوأ نم
 ."ىوزن ةنيدم ىلإ ةيناوزنلا بسنتو ،قاتسرلا ةنيدم ىلإ بسنت ةيقاتسرلا

 ةيمهأو {ةقارع نم ناتنيدملا هلثمت مل ارظن ؛يقطنم مهف نم ولخي ال ريسفت وهو
 نم لاح يأب ينعي ال اذه نإف كلذ عمو "يركفلاو يسايسلا ديعصلا ىلع

 ءاملع ةيقاتسرلا لثمي نأ .ايرهاظ ئراقلا نهذ ىلإ ردابتي دق امك لاوحألا

 لك “نأ عقاولا لب "ىوزن ةنيدم ءاملع ةيناوزنلا لثمي نأو "قاتسرلا ةنيدم

 دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ هيقفلا ملاعلا وه :ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ - 1
 .يداليملا رشع يناثلا/يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم يجولفلا يوزنلا يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب

 يف ليهستلا باتكو ،ءادتهالا باتكو .ةءاربلاو ةيالولا ىف صيصختلا امهمهأ نم تافلؤملا نم ديدعلا هل

 :رظنا هنع ديزملل .ةيناوزنلا ةفئاطلا ءاملع نم وهو .ةريخذلا باتكو رصتقملا رهوجلا باتكو .ضئارفلا
 .327 - 326ص .قباس عجرم .يشاطبلا

 .ةفلتخم تاحفص .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا - 2

 اذه لوح أرق اضيأ ينعي دقو يمارآ لصا نم سرد لعفلاو .هيف سردي يذلا ناكملا :ةسردملا - 3
 .ج ةمجرت ،يمالسإلا ملاعلا مجعم ،نورخآو سولك .رزيرك :رظنا .يمالسإلا ملاعلا يف هروطتو حلطصملا
 .591 - 589ص .(م1991 .توريب .عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا) ةروتك

 .181ص .قباس عجرم باطخلا .يدنكلا .84ص .قباس عجرم .ليهسلا - 4
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 حلام نب تطلا مام .لا لزع ىلع ةبترتملا ةيرحفلا رانالا :عبارلا لصفلا

 .ىوزن ةنيدم لهأ نم ناك نإو .يقاتسر وهف ةيقاتسرلا ةفئاطلا ءارآ ىنبت نم

 ةنيدم لهأ نم ناك نإو .يناوزن وهف .ةيناوزنلا ةفئاطلا ءارآ ىنبت نم لكو
 . .'“قاتسرلا

 رابك نأ ليلدب .ةينامعلا ندملا عيمج يف ةرشتنم .نيتسردملا راكفأ تناك

 .يولهبلا ةكرب نب دمحم ييأ لاتمأ قاتسرلا ةنيدم ءانبأ نم اونوكي مل اهئاملع

 .؟يوزنلا يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأو .يويسبلا نسحلا يبأو
 .اهديمع وه يمدكلا ديعس وبأ ناك يتلا .ةيناوزنلل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 ."اهنع نيرظانملا سأرو

 .يقاتسر هذيملتو يناوزن اخيش .انايحأ دجن أ .رظنلل تفاللا نم هنأو امك

 لعلو .'نيتسردملا نم ةاضق هتلود يف دحاولا مامإلا دنع عمتجيو سكعلا وأ
 وهو ؛ينالصلا ديلخ نب ناسغ نب كلام خيشلا كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نم

 ُيبرع نب حور نب دمحم ةمالعلا هذيملت نأ نيح يف .ةيقاتسرلا ةسردملا نم
 يبأ نب دمحم ةمالعلا خيشلا ناك نيح يف لثملابو .ةةيناوزنلا ةسردملا نم

 .185ص .قباس عجرم "يربغألا - 1
 .181ص .قباس عجرم .باطخلا .يدنكلا - 2

 3 - ال, 0. , 166.

 سماخلا نرقلا يف نيينامعلا دنع اهتاروطتو ةيهقفلا تاباتكلا" .كرابم نب ناطلس .ينابيشلا - 4

 م2005/3/8 - 6 نم ةرتفلا يف يرجهلا سماخلا نرقلا لالخ نامع يف ةيهقفلا مولعلا روطت ةودن “يرجملا

 .6ص .روشنم ريغ ثحب .(م2005 .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو) ربكألا سوباق ناطلسلا عماجب

 .ةساردلا هذه نم 91ص رظنا ةيضقلا نم هفقوم لوح - 6

 .ةيناوزنلا ةسردملا ءاملع نع ثيدحلا دنع اقحال هفقوم نايبو .هتمجرت ىلع يتأنس :حور نبا - 6

 .279ص .قباس عجرم .يشاطبلا - 7
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةيضق

 :ىويسبل نسحل ١ وبأ هذيملت ناك .ةيناوزنل ١ ةسردمل ١ نم 'ىوزنلا نسحل ا

 ."يقاتسر

 امم .راكفأو ءارآ نم هانبتي اميف هذاتسأ عبتيل ذيملتلا نكي مل كلذ ىلعو

 كاذنآ ءاملعلا اهب عتمتي ناك ىتلا ةيركفلا ةيرحلاو قفألا ةعس ىلع لدي

 نيمدقتملا ءاملعلا نم مهخويش ءارآ فلاخت تناك نإو .مهراكفأ حرط يف

 يف نيينامعلا ءاملعلا دنع ركفلا ةيلالقتسا جذامن عورأ نم ةدحاو يف .مهيلع

 .اهب نورمي اوناك يتلا ةجرحلا ةرتفلا كلت

 لواح نم نيثحابلا نم كانه .ةيمستلا ببس ةشقانم راطإ يفو كلذك

 دح ىلعو- يبايسلاف .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلاب ةيمستلا ببس ريسفت يف داهتجالا

 ةقرفلاب نيئربتملا قيرف ةيمست ببس نأ :اهدافم ةعانق ىلإ لصوت -هريبعت
 فلأ نم لوأ ناك يراجهلا ناطحق ىبأ نب دلاخ ناطحق يبأ نوكل ؛ةيقاتسرلا

 ؛ىصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا ىلع نيجراخلا ثادحأ يف ةلوطم ةريس

 ربتعت تناك يتلاو صورخ يتب يداو يف ةعقاولا ۔راجه ةيرق نم هنوكل ارظنو

 امأ ،كلذ هنطوم ىلإ ةبسن ةيقاتسرلاب تيمس دقف - قاتسرلا ميلقإ نم اقباس

 هللا دبع يبأ نوك ىلإ كلذ دوعيف ؛ةيناوزنلا ةقرفلاب نيفقاولا قيرف ةيمست ببس

 اهيف رربي ةريس فلأ نم لوأ وه ؛يوزنلا يدنكلا يبرع نب حور نبا دمحم

 نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق ىف دايحلا ىلع اوفقو نيذلا ءاملعلا دحأ :نسحلا يبأ نب دمحم - 1
 :هلل دبع ،يملاسلا :رلظنا . م895/ 2 ةنس ةرحييب اهيلاو لتق دعب ىوزنب ةمامإلا هل تدقع لاقيو ‘كلام

 .265 .197ص ص .1ج .ةفحتلا

 .ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع نع ثيدحلا دنع اقحال هتمجرت ىلع ىتأنس :يويسبلا - 2

 .229ص .قباس عجرم .يشاطبلا - 3
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 كلام نب تلصلا ماص .ازا لزع ىلع ةبترنملا ةبرحعقلا راتأإا :عبارلا لحفلا

 .'ىصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق يف نيفقاولا كئلوأ فقوم
 .الوبقم نوكي نأ نكمي ريسقت وهو

 ةجيتن ءاج .ىوزنو قاتسرلا ىلإ نيتسردملا ةبسن نأ ىرن لوقلا ةصالخو
 اتناك ذإ .تقولا كلذ يف ةيمهأ نم ناتنيدملا هلكشت تناك ام مكحب ةيعيبط

 .ايبسن نمآ عقوم نم هب نازاتمت امل ارظن ؛ةيسايسلا ةايحلا بصع نالثمت

 كلت يف ةمئألا نم ًأريثك نأ ىسنن ال مث .نييملع نيزكرم امهنوك نع الضف
 امك .مهل ةمصاع ىوزن ةنيدم نم اوذختا نإ و ،قاتسرلا ميلقإ نم اوناك .ةرتفلا

 ىلع ةظفاحملا دارأ قيرف :ناقيرف هداق نيتنيدملا نيب سفانت دوجو دعبتسن ال
 دحأ ركذ راطإلا اذه يفو .قاتسرلا مهلقعمو ضورخ ينب نم ةمئألا رايتخا

 لالخ نم دمحيلا لئابق ةيعرش تيبثت ىلإ تعس" ةيقاتسرلا نأ نيغحابلا
 ."“(م885/ه272) كلام ني تلصلا مامإلا علخ يف كراش نمم ةءاربلا نالعإ

 نم ةمئألا باختنا يف ديدجتلا دارأ دقف (ةيناوزنلا)رخآلا قيرفلا امأ

 ةمصاع اهنوك مهرظن ةهجو نم كلذب قحألا اهنأ رابتعا ىلع "ىوزن ةنيدم
 امم ؛هديؤت ةينيد ةيعرش نم هل دب ال ناك يسايسلا سفانتلا اذهو .ةمامإلا

 ةحص تابثإ لواحي قيرف لك .نيتسردملا نيب مدتحي يركفلا عارصلا لعج

 .رخآلا فرطلا هب ئطخي امبو }هيلإ بهذ ام

 .28 - 26ص .“ديعس وبأ مامإلا" :دمحأ .ىبايسلا - 1

 نرقلا ةياهن ىتح ةينامعلا ةلودلا تاروطتو ءاملعلاو ةمئألا نيب ةقالعلا" .نمحرلا دبع .ىملاسلا - 2
 ءابنألاو ةفاحصلل نامع ةسسؤم) .2002 ليربا .30ع .ىوزن ةلجم “ةينامعلا ريسلا يف ء ارق :م16,/ه0

 .ءاملعلاو ةمئألا نيب ةقالعلا :نمحرلا دبع .يملاسلا .هيلإ راشيسو .(م2002 طقسم .نالعإلاو رشنلاو
 .1٧٦اانمهم, ٥م. نا م166 :اضيأ رظنا
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 يصورخلا كلام نب تلصلا ماملا لزع ةبضق

 ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا نيتسردملا نيب فالتخالا لصأ (ب

 نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق نم نيتسردملا فقاوم نع ثيدحلا لبق
 الكل يسايسلا ركفلا ىلع فوقولا نكمي هلالخ نم يذلاو يصورخلا كلام

 كلذ لصأ نع ةرصتخم ةذبن ءاطعإ نم دب ال هدح ىلع لك .نيتسردملا

 .فالتخالا كلذ ةرارش اهنم تقلطنا يتلا ةيفلخلاو .امهنيب عقاولا فالتخالا

 ىلإ هدرم ءادتهالا هباتك يف يدنكلا ىسوم نب دمحأ ملاعلا هنيب امك وهو

 :امه نيتلأسم

 نأ مامإلا ةمامإ هب لوزت ام ملع اذإ ملاع يأل زوجي له :هلوالا ةلاسملا

 ةرهشلاب مامإلا ةمامإ لاوزل بجوملا ببسلا رهظي مل ولو ةمامإلل هريغ مقي
 .؟كلذ لعف هل زوجي ال مأ .هتيعر نم ماعلاو صاخلا اهيف يوتسي يتلا

 نيدتلا ىلع لدي رهاظلا مكح يف ةمامإلاب يمستلا له :ةيناثلا ةلأسملا

 ناتاهف” ناسللاب لالحتسالا دعب الإ ؟كلذ ىلع لدي ال مأ .هل لالحتسالاو .هب

 نيتفئاطلا نيب عقاولا فالتخالا اذه عجري امهيلإو .عزانتلا رادم امه .ناتلأسملا
 ىسوم ثدح مكح فرعي ںنيتلأسملا نيتاه مكح ةحصبو .امهريغ ال هرسأب

 .“۔.كلذ ريغ وأ ىوعد وأ ةعدب هنأ ىلع ...دشارو

 عابتأ نم لك اهب رقي ،َةسيئر ناكرأ ةعبرأ ىلإ راشأ دق كلذ لبق ناكو
 عزانتلا كلذ هيلإ عجري اميف .اهيلع دمتعملا يه ناكرألا كلتو .نيتسردملا

 .يدمحيلا رظنلا نب دشارو .يوكزإلا ىسوم نب ىسوم امهب دوصقملا - 1
 . 62ص ءادتهالا : دمحأ .يدنكلا ۔-2

 .45 ۔ 44ص .قباسلا ردصملا - 3
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيرخفلا راتالا :عبارلا لحفلا

 :يه ةعبرألا ناكرألا هذهو -هريبعت دح ىلع- .نيتسردملا نيب عقاولا

 نامع لهأل ًايراش امامإ ناك كلام نب تلصلا نأب اعامجإ كانه نأ - 1

 .امامإ دشارل ىسوم ميدقت لبق

 ال وهو كلام نب تلصلا ىلع نامع لهأل امامإ ًادشار مدق ىسوم نأ -د

 ةصاخلا دنع رهاظلا مكح ىف هتمامإ هب لوزت ام هنم رهظي نأ لبقو ءايح لازي

 .اهلزتعاو .ةمامإلا ملس هنأ ىعدا نأ دعب .ةماعلاو

 .دشارو ىسوم هب ماق ام ىلع راكنإ هنم رهظي مل تلصلا مامإلا نأ - 3

 ةحص ىلع مهعامجإ دعب اوفلتخا ثدحلا اورصاع نيذلا ءاملعلا نأ - 4

 نب دشار ةمامإ توبث ةحص ىفو .اهلاوز ىف كلام نب تلصلا ةمامإ توبث

 دش ارو ىسوم نم اوؤربو .تلصلا ةم امإب كسمت نم مهنم نإ ثيح رظنل ١

 ىسوم اوبوص نم مهنمو ءاناودعو ايغب تلصلا مامإلا الزع امهنأ رابتعا ىلع
 مهنمو .اهنم أربت هنإو .ةمامإلا نم لزتعا تلصلا مامإلا نأ ىوعدب .دشارو

 .فقو نم

 ىلإ جولولاو .ةنيابتملا نيتسردملا فقاوم ليصافت يف ضوخلا لبقو
 ىلع تلمع ىتلا ةقيقدلا طويخلا كلت نع لءاستن ىسايسلا امهركف قامعأ

 ةيجراخ تالمحو 6كبورحو نتف نم ناكام ناكف تهتنا دق ةيضق كيرحت

 ءاملعلاب عفد يذلا يوقلا عفادلا نعو ،ةديدش ةاناعم دالبلا اهرثإ ىلع تناع

 مهفالتخا ناك لهو .رساخ الو زئاف هيف نكي ملو مسحي مل لادج ضوخ ىلإ

 فالتخالا ةطقن ىلإ عوجرلا لالخ نم كلذو ؟ةياجإ ىلع روثعلا باب نم
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةبضق

 عقاولا مهف نكمي ىتح كلام ني تلصلا مامإلا لزع ةثداحب ةلثمتملاو .ىلوألا

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا فورظلا هتلمأ يذلا ىسايسلا

 كارحبو .ةيداصتقاو ةيعامتجا تاريغتب ًأطبترم رمألا كلذ ناك لهف

 -ثيدحلا موهفملاب لدتعملا ىمدقتلا رايتلاو ظفاحملا رايتلا نيب ىجولويديأ

 بساكمب طبترم رمألا نأ مأ ؟جئاتنلا تناك امهم رييغتلا ىلإ ىعس يذلا

 .؟نيفرطلا دحأ فقاومل ةديؤم ةيبعش ةدعاق بسك لالخ نم ةيسايس

 ركفلا ضارعتسا لالخ نم اهنع ةباجإلا لواحنس تالؤاستلا كلت لك

 اهئاملع زربأ فقاوم ءوض يف .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا :نيتسردملا الكل يسايسلا

 يملع جاتنإ نم هوكرت امو .اهب نونمؤي يتلا مهئدابمو مهفقاوم نع مهعافد يف

 .ةرتفلا كلت يف يسايسلا ركفلا لاجم يف

 ةيقاتسرلا ةسردملا :الوأ

 :يسايسلا اهركف تاقلطنص

 ةيقاتسرلا ةسردملا ركف ليصافت لك يف ضوخلا ناكمب ةبوعصلا نم
 عوضوم وهو ،لقنلاب لقعلاو .هقفلاب ةسايسلا لخادتت ثيح .ةيناوزنلا كلذكو

 ليصافت قدأ عبتت اهلالخ نم نكمي ءةصصختم ةسارد هل درفي نأ ىلإ جاتحي
 ثحابلا ىفتكا ةساردلا هذه ىفو .ايهقفو ايسايس نيتسردملا نيب فالتخالا

 نم هوقاس امو \فقاوم نم هونبت امو راكفأ نم هب اودان ام مهأ ىلع فوقولاب

 .مهرظن تاهجو ميعدتل ؛نيهاربو ججح
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيرحقلا راثألا :عبارلا لصفلا

 نيجراخلا نم ةءاربلا ىلع ىسايسلا اهركف فقاوم ةيقاتسرلا ةسردملا تنب

 اوفقو نيذلا نم وأ .هلزع اوديأ نيذلا ءاملعلا نم ةءاربلاو تلصلا مامإلا ىلع

 هسفن هل لوست صخش لك نمو .لوقلاي وأ لعفلاب تلصلا مامإلل راصتنالا نع

 .عنقم ببس نود لداعلا مامإلا ىلع جورخلا

 عبتت نكمي امك .ةماعلا مهفت اوم نم ةلمج انه ضرعتسن نأ نكميو

 نم هاجت ةددشتملا مهفقاوم ريربتو {ةيناوزنلا ىلع درلا ىف ةفلتخملا مهبيلاسأ

 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ىصورخلا كلام ني تلصلا مامإلا لزع ىلع مدقأ

 :يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزع تم مهفقوم -أ

 نم مهقبس نم فقومل ادادتما ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ فقوم ربتعي

 دلاخ ناطحق يبأو "يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا ييأ لثم .ءاملعلا
 نب ىسوم ىلتق نم كلام نب تلصلا مامإلا لزع نأ اوأر نيذلا 5'ناطحق ني
 نب تلصلا نأ كلذ !ًاناودعو ايغب ناك .يدمحيلا رظنلا نب دشارو ىسوم

 نم بكتري ملو ،كاذنآ دقعلاو لحلا لهأ عامجإب هتعيب تخص مامإ كلام

 نم حصيف .ةنيب ىسوم نب ىسوم هيلع مقي ملو ،هلزع بجوتسي ام ثادحألا
 دق ىلاتلابو .:اهببسي هلزع لحي ةهاع هب تلزن الو باتتسيف هرفك نيملسملا

 .“هنم ةءاربلا الو هيلع جورخلا الو .همد لحي ال ذإ" .هيلع جرخ نم أطخأ

 رظنا .تلصلا مامإلا لزع نم ناطحق يبأو رثؤملا ىبأ نم لك فقوم نع ثيدحلا قبس دقل - ا

 .87-90ص ةساردلا نم يناثلا لصفلا

 .92ص .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا .91ص .“لاؤسلا ةريس" :يويسيلا 2

 .92ص قباسلا ردصملا .دمحأ .يدنكلا - 3
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 يصورخلا خلام نب تلصلا مام .الا لزع ةبضق

 جورخلا ميرحت ىلع ليلدتلا يف ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع بهسأ دقو اذه

 اهيلع اوساقو ءاملعلا ىنب يتلا .راثآلاو ةنسلاو باتكلا نم لدعلا ةمئأ ىلع

 نامع يف عقو يذلا ثدحلا نأب يويسبلا ركذ راطإلا اذه يفو .مهفقاوم

 ءاج امل ةفلاخم هيف كلام نب تلصلا ىلع رظنلا نب دشار ميدقت مت امدنع

 باتكلا نأل ؛ائطخم ناك هليوأت يف طلغ نم هنأو .راثآلاو ةنسلاو باتكلا يف

 ."هثدح روهظ لبق هيلع جورخلا مرحتو .مامإلا ةعاط بجوت عامجإلاو ةنسلاو
 وحنلا ىلع ءاملعلا اهقاس ىتلا ةلدألا كلت نم ضعب ىلإ انه ةراشإلا نكميو

 :يتآلا

 .لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق باتكلا نم

 متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف .مكنم رمألا يلوأو
 ىسوم مدقأ دقف ىلاتلابو .:(اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت

 وهو ،كلام نب تلصلا مامإلا لزع ىلع رظنلا نب دشارو يوكزإلا ىسوم نب

 ةمئألا ةعاط نم هب هلوسرو هللا رمأ امل ةفلاخم كلذ يفو .هيلع عمتجم مام]

 تلصلا نم رفك ريغب هيلع مدقتيو ركاسعلاب هيلع فحزي مل اعيطم ناكولو"
 .“رهاش

 ةعاطلا سانلا مزلي" ةيناوزنلا ةسردملا نم وهو حور نبا لوق يف ءاجو

 .98ص .هسفن ردصملا - 1

 .كوةيآلا .ءاسنلا ةروس :ميركلا نآرقلا - 2

 ريس" ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ ةريس دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ ةكرب نبا - 3

 نبا ،هيلإ راشيسو 0393 ةقرو .(بيسلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم)185 مقر طوطخم ."ةيضابإلا

 "ةريس" :ةكرب
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 كلام نب تلصلا مامالا لزع ىلع ةبترتملا ةيركفلا راثالا :عبارلا لصفلا

 أليوأت اوفرحي ملو .هباتكب اولمعو .هلوسرو هللا اوعاطأ ام لدعلا ةمئأل

 قانعأ ىف مهل ةعاط الف هللا اوصع اذإف .هتيصعم ىلع ةعاطلا اوعدي ملو

 كللا مكح ىل ١ اوعجري ىتح مهتب ر احمو ٠ مهعلخ س انلا مزلي لب ] نيملسمل ا

 .'“(ملسو هيلع هللا ىلص)هيبن ةنسو

 هيلع هللا ىلص) ىفطصملا ثيدح ىف ءاج امب اودهشتسا :ةنسلا نم -

 اوعمساف يتنسو هللا باتك مكيف ماقأف عدجم ىشبح مكيلو نأ ول" :(ملسو

 ."" اوعيطأو هل

 مامإلا نأ" .يناسارخلا مشاه نع ةةبوتم نب دايز نع دجو ام :راثآلا نم -

 ىلع جورخل اولحتسي مل نيملسمل ا نإو .هتدح رهظي ىتح هتم امإ كرتي ال

 ."“امهثادحأ روهظ دعب الإ ىلعو نامثع

 ليحرلا نب بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ هب ثعب باتك يف ءاج امك

 مقر طوطخم .“ةيضابإلا ريس" حور نب دمحم هللا دبع ييأ ةريس .دمحم هللا دبع ييأ .حور نبا - ا
 .33 ةقرو .(دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم :بيسلا) 7

 (هنع هللا يضر)كلام نب سنأ نع" :يلاتلا وحنلا ىلع يراخبلا حيحص ي يف ثيدحلا صن درو - 2

 هسأر نأك يشبح دبع مكيلع لمعتسا نإو اوعيطأو اوعمسا : (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا لوسر لاق :لاق
 زكرم) 11!ج .يراخبلا حيحص ؛ميهاريإ نب ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبأ .يراخبلا :رظنا .“هييبز
 دنسمب ىرخأ ةياور يف ثيدحلا اذه ءاجو .36ص .(م1994 .ةرهاقلا ,فت ةرازو .ةنسلاو ةريسلا
 مكيف ماقأ ام .اوعيطأو .اوعمساف افنألا عودجم يشبح دبع مكيلع رمأ نإ :(ص)لاق" .عيبرلا مامإلا
 ةبتكم) 3ج "بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ابيبح ني عيبرلا .يديهارفلا . “هللا باتك
 .307صء.(م1996 .طقسم .ةماقتسالا

 دحأو "يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاهقف نم }ىوزن رقع نم وهو حلاص وبأ هتينك :ةبوتم نب دايز - 3
 .424ص .قباس عجرم .يشاطبلا : رظنا .كلام نب تلصلا مامإلل نيعيابملا ءاملعلا

 .80ص .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا - 4
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةضق

 مكنأ انغلب دقو" :هيف ءاج لدعلا ةمئأ لزع عوضوم يف تومرضح لهأ ىلإ
 مث هللا اوقتاف ،هريغ مامإ ةماقإو مامإلا اذه لزع مكنم ركذ نم وأ نوركذت

 دتو .ثدح ريغ ىلع لدع مامإ متلزع إ ريبك روج اذه نإف ؛هللا اوقتا

 .هلوسرو هللا عاطأ ام هوعيطت نأ ىلع مكقاثيمو مكتعيبو مكدوهع هومتيطعأ

 .همد هب لحيو مامإلا هب رفكي ثدحب الإ هولحت نأ مكل لحي ال دهع اذهف

 .هترصن مرحتو \هعلخ زوجي كلذ دنعف بوتي الو هتدح ىلع رصيف .باتتسيو

 .""هنم لدعأ وه نمب لدبتسيو

 نيينامعلا ءاملعلا نع رثأ امم ديزملاب ءادتهالا هباتك يف يدنكلا دهشتساو

 للدي ،اهركذ قبس يتلا ةيلقنلا ةلدألا كلت ءوض يفو .ةمئألا لزع ةيضق يف

 .تلصلا مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا كئلوأ يغب ىلع .ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ

 بجوتسي ام ثادحألا نم رهظي ملو لدعلاب فصتا مامإ وهو .هلزعب نيبلاطم

 ةظحالم عم .لوقلاب وأ لعفلاب مهديأ نمو .مهنم ةءاربلا بجت انه نمو .هلزع
 ام باكترا نود.لدعلا ةمئأ ىلع جورخلا نوزيجي ال ةيناوزنلا ءاملع نأ

 .ةطقنلا هذه نإف ىلاتلابو .اهيلع فراعتملا ئدابملا بسح !مهلزع يعدتسي

 فالتخالا امنإو .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا :نيتسردملا نيب فالخ راثم تسيل

 يتلا .ةرهشلاب هيلع اوعدا ام روهظ لبق مامإلا ىلع جورخلا يف نمكي امهنيب
 راصنأ هيف ربتعا يذلا تقولا يفف .هتيعر نم ماعلاو صاخلا اهيف يوتسي

 ."تومرضح مامإ ىلإ بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ باتك بوبحم نب دمحم .هللا دبع وبأ - 1
 " .231 هقرو .1ج .ةيضابإلا ءاملع ريس طوطخم

 .82 - 80ص .8ج .قياس ردصم .يصقلا .87 - 82ص .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا :رظنا ديزملل - د

 .اهدعي امو .325كص .1/14ج .قباس عجرم .يفطأ
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 كلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةبرحقلا راثالا :عبارلا لصفلا

 باوصلا لمتحت ىوعد ةيناوزنلا راصنأ هربتعا .ةعدب كلذ ةيقاتسرلا ةسردملا

 نأ ةلاح يف ةمئألا لزعو جورخلا زيجت ةيناوزنلا نأ كلذ ىنعمو ."أطخلاو

 مهنم ةءاربلاب نوفتكي دقو .لزعلا هي نوقحتسي ام -ءاملعلا نم- ةصاخلا تأر

 ةالاوم مهل زئاجو .هلهج مهعسو ام ملع }سانلا اوفلكي نأ نود .ةريرسلا يف
 هملعيل مامإلا ثدح راهشإل ةرورض ال يلاتلابو 5ةقرفلل ًاءرد كلذو ؛مهتالو

 .لاحلا ةعيبطب ةيقاتسرلا هضراعت ام وهو .ةماعلا

 ايدصحيلا رظنلا ثب دشارو ايوكزإلا تسوم ثب اتسوم تم مهفقوف -ب

 نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم ةءاربلا ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ نلعأ
 مامإلا ىلع مهجورخب نيعدتبمو ةاصعو ةاغب مهنأ نيربتعم ،يدمحيلا رظنلا

 امل مهنأ ىرت الأ ":هصن ام يويسبلا ركذ راطإلا اذه يفو "كلام نب تلصلا

 اوصع دقو .نيصاع اوراص اوعيابو -تلصلا مامإلا ىلع ينعي - هيلع اوجرخ
 الأ .مهيغب ىلع مهلعفو مهتيصعم لد مامإ هيلع اومدق املو .مامإلا ةيصعمب

 اذه سيل 5"“هاوعد لبقت الو .هتداهش زوجت الو .هلوق لبقي ال يغابلا نأ ىرت

 ىلص) يبنلا نع رثأ ام قلطنم نم ،رظنلا نب دشار لتقب اوتفأ مهنإ لب بسحف
 يف قحلاو ."امهدحأ قنع اوبرضاف نامامإ رهظ اذإ" :هلوق (ملسو هيلع هللا
 ىلع هل لحي ال ام يعدملا لطبملا قنع برضي نأ ةكرب نبا لوقي امك كلذ

 .64 - 60ص .قباسلا ردصملا .دمحأ .يدنكلا - 1

 عجرم .ليهلا ٠ 264 - 263ص .3ج .عرشلا نايب :لمحم .يدنكل ٠ ١ 37 ةرو .“ةريس" : حور نيا ۔2

 .8كرص .قباس

 .90 ۔- 89ص .“ل اؤسل ١ ةريس" : يويسبل ا-3

 .ك6ص .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا .92 ص .قباسلا ردصملا .يويسبلا :رظنا 4
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 يصورخلا كلام نب تطلا مامالا لزع ةبخق

 وه هيف فلتخملاو "كلام نب تلصلا مامإلا وه هيلع قفتملا ناك دقو .مامإلا

 هيلع هللا ىلص) يبنلا لوق نم هب ىلوأف لدع مامإب سيل رظنلا نب دشار
 !.هقنع برضي نأ (ملسو

 ‘ثدحلا ءطو نم فيفختلا اولواح دق ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ ناكاذإو

 ديري ناك ” ىسوم نب ىسوم نإ لوقلاو .مامإلا لزعب ماق نمل رذعلا داجيإو

 نأو ،داهتجالا ليبق نم وه هب اوماق ام نأو .""نيملسملا حالصو نيدلا زع
 'وهو {ءادتمهالا باتك بحاص نإف .أطخلاو باوصلا لمتحي كلذ مهداهتجا

 تايحالصب قلعتت ةريطخ ةيضق حرطي ةيقاتسرلا ةسردملا ركفل نيرصانملا نم

 لءاستيو ىسوم نب ىسوم لعف امك ةمئألا لزع يف مهقح ثيح نم ءاملعلا

 يلاتلابو ء؟مهل عبات مامإلا نأ مأ ،هرمأب نورمتأي مامإلل نيعبات اوناك اذإ اميف

 موزلو مامإلا ةطلسل رابتعا امنود اوءاش ىتم هريغ بيصنتو هلزع مهنكمي
 ةعامج مه نيذلا مالعألا نأ" اهدافم ةدعاقب كلذ هشاقن نم جرخ مث ؟هتعاط

 تحص ام سانلا ىلع ًاماكح اونوكي نأ حصي ال -ءاملعلا دصقي۔ نيملسملا

 ىلع اماكح نيملسملا ةعامج نوكي امنإو .رهاظلا مكح ىف مامإلا ةمامإ

 نيب قرفي نأ ديري انه وهو ."“رهاظلا مكح يف لدعلا ةمئأ مدع عم سانلا

 ةعاط ءاملعلا ىلع بجو املاط هَئأو }ءاملعلا تايحالصو ةمئألا تايحالص

 الإ .ةمئألا لزع مهل زوجي ال يلاتلابف .ةيعرلا نم مهريغك نيلداعلا ةمئألا

 .٨مهلزع بجوتست يتلا بابسألا دحأب
 1 .394 - 393 ةقرو ،“ةريس" :ةكرب نبا -

 .14كرص .4ح .قباسلا ردصملا .يدنكلا 1

 .104 - 102ص ىادتهالا :دمحأ .يدنكلا - 3
 .104 - 102ص قباسلا ردصملا .:رظنا كلذ لوح ديزملل - 4
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 كلام نب تلصلا مامالا لزع ىلع ةبترتملا ةبرخقلا راثالا :عبارلا لصفلا

 ةيعرش ريغ ةمامإ رظنلا نب دشار ةمامإ ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع ربتعا
 اننيد دلقن ملو" :لاق نيح ةحارص كلذ نع يويسبلا ربع دقو .ةلاضو ةلطابو

 مهجهنم نيبي مث ،"“ةقسفلا لوتن ملو .لالضلا لهأ ةموكحب ضرن ملو }لاجرلا
 باتكلا عابتاو .ةينو لمعو لوق انيدو" :لوقلاب هيلع نوريسي يذلا يلاثملا
 ةبوتلاو ،تاعبتلا عيمج نم صالخلاو ،تاعاطلا عيمجب لمعلاو .ةنسلاو

 .تانايخلا عيمج كرتو ،تانامألا عيمج ءادأو ،تائيسلا عيمج نم هللا ىلإ

 .تاينلا نم رجشو ضرع اميف ركذلا لهأل لاؤسلاو تاهبشلا دنع فوقولاو
 ."ملعب مكحيو .ملعب ىشميو }ملعب لمعي ىتح ،تالزانلا نحملاو

 كلام نب تلصلا مامإلا لزع ثادحأ تع تيفقاولا تم مهفقوم -ج

 ناك نيذلا ثادحألا لهأ نم ةءاربلاب ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ فتكي مل

 ضيأ ةءاربلا اورهظأ مهنإ لب "كلام نب تلصلا مامإلا لزع يف رشابم رود مهل
 -"ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ مهو - ثادحألا كلت نع اوفقو نيذل ا كئلوأ نم

 .امهانيلوتل جورخلا كلذ يف دشارو ىسوم قح انعم حص ول هنإ" :اولاق ثيح

 الو امهقح انعم حصي مل نكلو "كلذ ىلع امهنم انئربل امهلطاب انعم حص ولو

 .ث “۔.امهلطاب

 قلطنم نم مهفقوم ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع ىنب ةلاقملا كلت ىلع ادرو

 .294ص .3ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا - 1

 .هسفن ردصملا 2
 راذعألا اودجي نأ اودارأ :لوألا :نافقوم مهل ناك ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ نا ظحالملا نم - 3

 .دايحلا ىلع اوفقو : يناثلاو تلصلا مامإلا لزع ثادحأ يف نيكرتشملل

 . 221ص .3ج .عرتلا نايي : لمحم .يدنكلا ۔ 4
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 يصورخلا كلام نب تلطلا مام الا لزع ةضق

 ثدحلا لهأل نيلوتملل ةيالو الو .نيثدحملا رمأ يف نيكاشلل ةيالو ال هنأ"

 ىلعو ."هيلع اهوماقأ ةجح الب مهمامإ ىلع امامإ نيمدقملا .مهثدح ىلع

 ثدح ىلع ثدحمل لوتم لك نأ" اهدافم ةيهقف ةدعاق يويسبلا رقأ كلذ

 ثدحلا بوكرل ثدحملا لالحتسا ىلع امهلالض يف كاشلاو .ثدحم رفكم

 نيملسملا ءافعض نم فقو نم الإ ،كاشلا ةقرافم ىلع عامجإلاب ثدحم

 هنيعب ثدحلا كلذ نم مهتءارب ىلع مهتيالوب نئاد نيملسملل ملسم فوقو

 .“رفكم ثدح ىلع

 نع لاؤسلاب سانلا نومزلي ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ ناك رخآ بناج نم
 .كلام نب تلصلا مامإلا رمأب ةقلعتملاو .نامعب تناك يتلا ثادحألا ةحص

 .لطبملا نم مهيف قحملا فرعي ىتح ،ىسوم نب ىسومو رظنلا نب دشارو

 يهو ،لاؤسلا ضرغب اهنودصقي نكامأ مهل اوددح مهنإ لب بسحف اذه سيل
 مهنأ مهنع لوقلا نم برغألاو “۔ىمدكلا لوقي امك. .راحصو لئامس ةنيدم
 ناك نم نامع ىرق نم راحصو لئامس ىلإ جورخلا ةماع سانلا نومزلي

 لئامسب نالف نب نالف ىلإ سانلا جرخي ،نامع فارطأ نم اهريغو فوجلاب

 رمأ يف تمدقت يتلا ثادحألاب مهيلع اودهشي ىتح راحصب نالف نب نالفو

 ةجحلا موقت ىتح إرظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسومو ،كلام نب تلصلا
 اشاقن ةماقتسالا هباتك يف ةيضقلا هذه يمدكلا شقان دقو .“كلذ ملعب مهيلع

 .دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم) 2023 مقر طوطخم .ريسلا باتك نمض "نيملسملا ضعبل ريس" 1
 .نيملسملا ضعبل ريس .هيلإ راشيسو .243ص .(بيسلا

 .94 - 93ص ."لاؤسلا ةريس" :يويسبلا - 2

 .162 - 16! ص .2ج .ةماقتسالا :يمدكلا - 3
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 حلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةنترتملا ةبرحفلا رانالا :عبارلا لصفلا

 ام ةحص ةفرعمل جورخلاب سانلل مهتوعد نإو .ةعدب اهايإ اربتعم ًاضيفتسم

 ."تارثعلا ةفرعم بلطو .تاروعلا سسجت باي نم وه ىرج

 :ةيناوزنلا ةسردملا تاءاعدا تلع درلا -د

 .ةنزاوملا هباتك يف - ةيقاتسرلا ةسردملا ديمع - ةكرب نيا :نم لك ىربنا

 .اهضحدو ةيناوزنلا ةسردملا تاءاعدال يدصتلاب يويسبلا نسحلا وبأ هذيملتو

 رود مهل ناك نمم ثادحألا لهأ نم ةءاربلا ضفر نم مهفقوم مهيلع نيركنم
 فوقولاب فرعي اميف دايحلا فقوم مهذاختا نيربتعم ‘تلصلا مامإلا لزع يف

 ىلإ لاجملا حسفي امم .سانلل ليلضت هيف ثادحألا نم ىضم ام فلاس نع

 لدي ثادحألا لهأل مهتيالو نأو امك .ةمامإلاك ةيريصم اياضق يف نواهتلا

 .ةرشابم ريغ ةقيرطب ةضراعملا بناجل مهليم ىلع

 درلا ناك فيكو تاءاعدالا كلتل ةرصتخم ةذبن ءاطعإب انه ىفتكنس

 هذهل ةينمزلا ةرتفلا مهلمشت نمم ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع لبق نم اهيلع

 لثمتي يتلاو .كلت مهتاءاعدال ةكرب نبا دينفت صوصخلا هجو ىلعو ،ةساردلا
 :يلي اميف اهمهأ

 .ةدراولا رابخألا يف براضت كانه نأ ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ ىري -

 رذع عطقتو \ةجحلا هب موقت ادحاو ادورو درت مل" مهمعز دح ىلع اهنإ ثيح
 مهدنع بجو }كلذ ىلعو “اهدهاش نم ىلع ةجحلا مايقك .اهنع باغ نم

 .اهدعب امو 151ص .2ج .هسفن ردصملا - ا

 385رص . .2ج . .قباس ردصم تاباوجلاو ريسلا “ةنزاوملا” هللا ديبع نب دمحم هللا دبع وبأ ةكرب نبا - ۔2

 .ةنزاوملا : :ةكرب نبا هيلإ راشيسو .386 -
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام لا لزع ةيضق

 مهيلع درف ءاهيف رظنلا نع كاسمإلاو .اهتحص نع ثحبلا مدعو .اهيف اوفقي نأ

 نوفرعي نيدحلملا ةقرف هيلإ مهقبس نم بهذم" كلذ نإ :لوقلاب ةكرب نبا

 '“۔.املع بجوت ال رابخألا نأ اومعزو .رابخألا اوركنأ ةيسهيبلاب

 هيلع جرخ ًادحأ نإو ،لزُع وأ تلصلا لزتعا يردن ال" :اولاق امدنع -

 رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم جورخ ببس نولهجي مهنأو ."جرخي مل وأ

 فقومل هباشم كلذ مهفقوم نأب ةكرب نبا مهيلع در .هنادوقي شيج سأر ىلع

 ىلع ةشئاعو ريبزلاو ةحلط جورخب انل ملع ال :اولاق نيذلا ةلزتعملا نم ضعب

 ليللا يف قلطنا لمج كلذ امنإ لمجلا ةعقو سانلا لوق نأو .يلع مامإلا

 ةراشإلا كلذب ةيناوزنلا دارأ دقو ،ثلمجلا ةعقو يمسف ؛موقلا هيلع لتتتاف

 "يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزع ثادحأ نم يدايحلا مهفقوم ىل

 اوفقو ” امدنع ىسايسلا ةلزتعملا فقومب نوكي ام هبشأ كلذ مهفقوم ناكف

 لوألا نرقلا يف نيملسملا نيب ةمئاقلا تاعزانملاو نتفلا ءانثأ دايحلا ىلع
 ““ىرجهلا

 دشارو ىسوم نب ىسوم ىلع راكنإلا كرت تلصلا نأ :مهلوقب اوجتحا - 3

 مهيلع درف ،هتعاط نم جورخلاو .هتيالو كرت بجو كلذ ءوض يفو ،رظنلا نب

 ةالغ هيلإ بهذ ام عم اهنومضم يف هباشتتو .ةلطاب كلت مهتجح نأب هكرب نبا

 ىلع ريكنلا كرت هنأل ؛بلاط يبأ نب يلع مهمامإ نم اوؤرب امدنع "ضفاورلا

 .385ص !هسفن ردصملا - 1

 .387ص .2ج .هسفن ردصملا - 2

 .هسفن ردصملا - 3
 .143ص .ةينيدلا تاكرحلا ةأشن :يزوف 4
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 كلام نب تلصلا مام .لا لزع ىلع ةبترتملا ةيركفلا راثألا :عبارلا لصفلا

 مزلو }(هنع هللا ىضر) باطخلا نب رمعو .(هنع هللا يضر) قيدصلا ركب ييأ

 . .ةمامإلا يف هقحب ةبلاطملا هيلع ناكو توكسلا

 امدنع اهريغ ىلإ ةمامإلا راد نم تلصلا مامإلا لاقتنا نأ اوعدا - 4

 كلذ نأ ةكرب نبا مهيلع درف .ةمامإلا نم هيربت ىلع ليلد هيلع ركسعلا فحز
 نب يلع مامإلا ىلع جرخ نيح !ماوعلا نب ريبزلا يف ةيوشحلا داقتعال قفاوم

 برحلا عضوم نع ىلوت امدنع هنكل هجورخ يف ايغاب ناك هنأ اولاقو بلاط ييأ
 ."هلتق نمم ةءاربلا اوبجوأ لتق امدنعو ،هتبوت ىلع هلاقتنا لد ،هريغ ىلإ

 نأ لمتحي ،هعم نمو دشار رمأو .هعم نمو تلصلا رمأ نإ :اولاق -
 باوص لمتحملا نم هنأ امك ءائطخم رخآلاو ابيصم نيقيرفلا دحأ نوكي

 ةئجرملا بهذم كلذ نأب ةكرب نبا مهيلع درف .امهيلك أطخ وأ .نيقيرفلا الك

 لمتحيف !امهيف سانلا فلتخاو افلتخا دق ةيواعمو ايلع اندجو" :اولاق نيذلا

 مدقت ةيواعم نوكي نأ لمتحيو .ائطخم ةيواعمو .مامإلا وه ىلع نوكي نأ

 هيلع هللا ىلص) يبنلا باحصأو راصنألاو نيرجاهملا نم هعم نمب هل دهعلا
 .ة“۔.هل ملاظ ىلعف (ملسو

 وهو ؛هيلع نيجراخلا براحي مل كلام نب تلصلا مامإلا نأب اوجتحا - 6
 نم هملعو هنم هوللع بنذل" ناك امبر هيلع مهجورخ نأ ينعي امم راش مامإ

 .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا :ىلإ عوجرلا نكمي امك .388 - 387 ص .2ج ."ةنزاوملا" :ةكرب نبا - 1
 .126ص

 .388ص .2ج .“ةنزاوملا” :ةكرب نبا - 2

 .389ص .2ج .هسفن ردصملا - 3
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام ا لزع ةبضق

 مامإ ىلع اوجرخ ةاغب اونوكي نأ لمتحاو .هيلع جورخلا كلذب قحتسا .هسفن
 كاكشلا مهناوخإ ءاعدال اقفاوم كلذ مهءاعدا ةكرب نبا ربتعا دقو .“لدع

 نيجراخلا ةيراحم كرتو هلزنم مزل نامثع نإ ":اولاق امدنع هريبعت دح ىلع

 ...كلذب ةاغب مهف قحلا ريغب هيلع اوجرخ اونوكي نأ لمتحاف .لتاقي ملف هيلع
 .هسفن نم هملعو .هنم هوملع بنذل هيلع قحب اوجرخ اونوكي نأ لمتحيو
 ."“هيلع اوجرخي نأ كلذب قحتسا

 ةمكلا ملس دق تلصلا مامإلا نأ .مهتاءاعدا ةلمج نم ناك اضيأ - 7

 ةمامإلا نم هيربت -مهمعز دح ىلع- هانعم اذهو .هيلع نيجراخلا ىلإ متاخلاو
 ميلستب هسفن ىدتفا دق "كلام نب تلصلا مامإلا نأ اومعز امك .مهل اهكرتو

 :لوقلاب مهيلع درف .مهنم هسفن ىلع فوخلاو مهرش روهظل ؛متاخلاو ةمكلا
 ملسمللف }هل كلمب اتسيل ةمكلاو متاخلا نإو !هلامب هسفن يدفي نأ ملسملل"

 هتنامأ نم ذخأي نأو .ةمالسلا كلذ يف اجر اذإ 6هريغ لامب هسفن يدفي نأ

 ."“ةكلهلا نم ةمالسلا هسفنل اجر اذإ هودع اهب عناصيو

 اهدينفتب ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع متها يتلا ىرخألا تاءاعدالا نمو - 8

 رادم مهيلع ناك نيذلا ءاملعلا نم ناك ىسوم نب ىسوم نأب مهجاجتحا وه
 مهيلع درف مامإلا ىلع ةجح مالعألا نأو رصعلا كلذ يف دقعلاو لحلا لهأ
 ؛هيلإ اوبهذ ام ةحص ىلع ليلد هيف سيل كلذ نأب ءادتهالا باتك بحاص

 . 390ص .2ج "ةنزاوملا" : ةكرب نبا - 1

 . 391 ص .2حج .هسفن ردصملا ۔-2
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 كلام نب تلصلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةبرحفلا راتألا :عبارلا لصفلا

 مكح ىف ةمامإلا تبات ناك ام مامإلا ىلع ميدقتلا مهيلع روجحم مالعأل ا نأل

 ."هتمامإ توبث لاح ىف مامإلا ىلع ًاماكح نونوكي ال مالعألا نأو .رهاظلا

 تحوارت .ةدع بيلاسأ ةيقاتسرلا ةسردملا ءاملع نم هريغو .ةكرب نبا عبتا

 نم ةءاربلا ىلإ يعادلا مهفقوم تابثإل ةفطاعلا ةراثإو لقعلا ةبطاخم نيب

 ؛فوقولا أدبم ذاختا اورثآ نيذلا نيظفحتملا نمو .مهناوعأو ثادحألا لهأ

 .ةنتفلا ةراثإل ةاعدم وه امو ثادحألا نم ىضم دق ام نع داعتبالا ةجحب

 نع جورخلا ىلع ضيرحتو إةمئالا ىلع لواطت هيفو .ةعدب نيثدحملا

 نكمملا نمف دايحلا فقوم ذاختاب مهسفنأ ىلع اوضر املاط مهنإو .مهتعاط

 نتفلا نم ةفصاع هعم ريثي دق يذلا رمألا .ةديدع تارم رمألا رركتي نأ

 .قاقشنالاو

 ىدم جتنتسن هموصخ حججحو تاءاعدا ىلع ةكرب نب ١ در ل الخ نمو

 نافع نب نامثع ةفيلخلا نمز ةنتفلا ثادحأب }هماملإ و .ةيخيراتلا هتفاقث قمع

 اهئارآو ةيمالكلا قرفلا ءارآ ىلع ىعوسوملا هعالطإ اضيأو بلاط ىبأ نب يلعو

 .ةمامإلاو ةفالخلاو .ةنتفلا ةيضق نم .ةفلتخملا

 .129ص .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا - 1
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام إلا لزع ةيضق

 :ةيقاتسرلا ةسردملا ءاهلع زربأ ه

 ةكرب نبا - ]

 هدلومو هبسن -ا

 .يدزألا يولهبلا !ىميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ وه

 نأ حجرملا نمو ،ديدحتلا هجو ىلع هدلوم فرعي ال ."دمحم يبأب ىنكيو

 ناك "يرجهلا ثلاتلا نرقلا نم تانينامثلاو تاينيعبسلا يدقع نيب نوكي

 نأ امك ليحرلا نب بوبحم ني دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلل ارصاعم
 نرقلا فصتنم دعب نوكي نأ حجرملا نم ناك نإو الوهجم ىقبي هتافو خيرات

 ةكرب نيا نأ ىلإ راشأ يشاطبلا نأ كلذ .يداليملا رشاعلا /يرجهلا عبارلا

 نوكت نأ دقتعملا نم يذلا ؛يمدكلا ديعس يبأ يف ءازعلا بجاو ةيدأتل بهذ

 .ث 966 - 961/ه356 -ه350 ةنس نيب ام هتافو

 هرصع -ب

 لازت ال ثيح ،حرضلا ىمست ةيرق هنكسمو 5الهب ةنيدم يف ةكرب نبا شاع

 نم اهيلإ لقتنا هتأ يبايسلا ىريو 3كانه ةفورعم ةيقاب .هتسردمو هتيب راثآ

 :ملاس "يبايسلا :رظنا .ناندع نب سود نب منغ نب مهف نب كلام نب ةميلس ىلإ هبسنب دوعي - ا
 .90ص .فاعسإلا

 وبأ مامإلا" :دمحأ .يبايسلا .176ص .قباس عجرم ،يربغألا .226رص .قباس عجرم .يشاطبلا - د
 .10ص ."ديعس

 .يبدألا ىدتنملا ةودن داصح !“هتسردمو هركفو هتايح ةكرب نبا مامإلا" .دوعس نب دمحأ .يبايسلا - 3
 .ةكرب نبا مامإلا :دمحأ .يبايسلا .هيلإ راشيسو .10ص .(م2000 ٥\طقسم .ةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو)

 .297ص .قباس عجرم .ىشاطبلا - 4
 .293ص .هسفن عجرملا - 6

 .295ص .هسفن عجرملا - 6
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 كلام نب تطلا مام .لا لزع ىلع ةبترتملا ةيركفلا راثالا :عبارلا لحفلا

 ديعس مساقلا ىبأ هليمزو هقيدص دهع يف ناك اهيلإ هلاقتنا لعلو .راحص ةنيدم

 .م932/2320 ةنس امامإ بختنا يذلا بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب

 ترم ىتلا .ةيسايسلا فورظلا كلت راحص نم هلاقتنا بابسأ نم ناك امك

 ىلوألا ةطحملا نوكت ام ابلاغ ىتلا .ةيلحاسلا ةقطنملا صخألابو ،نامع اهب

 كلذكو .ةرركتم تالمح ىف اهنوقرطي ةرتفلا كلت ىف ةطمارقلا ناكف .ةازغلل

 نكت مل كلذ عمو .كاذنآ نامع ىلع ءاليتسالل اوعس نمم مهريغو ،'نييميوبلا
 راحص تلظ دقف .ةيساقلا فورظلا كلت مغر ؛اهيف فقوتتل ةيملعلا ةكرحلا

 نبا ناكو ارضخلا نب ناسغ كلام ىبأ ةسردم نضتحت تناك ذإ ،ايملع ازكرم

 ."اهيداترم دحأ ةكرب

 :ةيركفلا هراثآو .ةيصلعلا هتايح - ج

 املعمو 6هنامز ةغبان حبصأ نأ ىلإ .ملعلا بلطب ةلفاح ةايح ةكرب نيا شاع

 يبأ خيشل دي ىلع ملعل ١ ىقلت ذ برغمل او قرشمل ١ نم هود اترمو ٥ ذيمالت هل

 دبع نب ديعس مامإلاو "يراحصلا ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام
 انهم ىحي يبأو !كبيبح نب ن اميلس ن اورم ىبأو كبوبحم نب لمحم نب هلل ١

 ..ىيحي نب

 .12-13ص .“ةكرب نبا مامإلا" :دمحأ .يبايسلا - 1

 عماجلا هباتك لالخ نم يهقفلا هرودو يميلسلا ةكرب نبا مامإلا سيمخ نب رهاز .يدوعسملا - 2
 نبا مامإلا :رهاز يدوعسملا كيلإ راشيسو .33ص .(م0 .طقسم ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو)

 .ةكرب

 قباسلا عجرملا .يبايسلا . 176رص .قباس عجرم "يربغألا .22:5رص قباس عجرملا .يشاطبلا - 3

 .12ص
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام .لا لزع ةبخق

 .ةيملعلا هترهش يف رود ةكرب نبا اهشيعي ىتلا ةديجلا ةيداملا ةلاحلل ناك

 دجوي ناكو .ةيقاب اهلالطأ لازت ال ةسردم سيسأت نم نكمت هتورث لضفبف

 يداترمو هذيمالت ىلع قفني ناك ثيح .ةيلخادلا ماسقألا ماظنب فرعي ام اهب

 .ةيميلعتلا مهتامزلتسمو "مهجئاوح ىلع قافنإلاو معطمو نكسم نم هتسردم
 .'كلت هتسردم داور نم اوناك ةبراغملا بالطلا ىتح

 ةيركف ةسردم هل حبصأ ىتح .زيمتم ركف بحاص هنأب ةكرب نبا فرع

 يهو .ةيركفلا اهملاعمو .ةيجهنملا اهطوطخو .ةيفرعملا اهلئاسو اهل" ةزيمتم
 رهتشا دقو ة“ماكحألا ليصأت يف هقفلا لوصأ ىلع لوألا ماقملا يف دمتعت

 .ةيهقفلا ماكحألا ليصأتب هتسردم تينع دقو .هقفلا يف لوصألا ةمئأ نم هنأب
 ىسايسلا هتسردم فقومل ةبسنلاب امأ ."هدعاوقو هقفلا لوصأ مولعب تمتهاو

 لهأ نم ةءاربلا تنلعأ دقف ىصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةيضق نم

 يف نيددشتملا نم ةكرب نبا ناكف ." تلصلا مامإلا ىلع نيجراخلا ثادحألا
 .ةيقاتسرلا ةسردملا ديمع دع اذهلو .ةيضقلا

 فورعملا عماجلا باتك :اهرهشأ تافلؤملا نم ديدعلا ةكرب نبا فتص

 يذلا دييقتلا باتكو ‘رفعج نبا عماجل حرشلا باتك هلو دمحم يبأ عماجب

 .19-20ص .“ةكرب نبا مامإلا" :دمحأ .يبايسلا - ]

 .12-13ص .قباسلا عجرملا .يبايسلا - 2

 لوصأ امأ .“ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم" هنأب احالطصا هقفلا فرعي :هقفلا لوصأو هقفلا نيب قرفلا - 3
 .دمحم دمحأ .يرصحلا :رظنا .“هقفلا طابنتسا ىلإ اهب لصوتي ىتلا دعاوقلا كاردإ" هنأب فرعيف هقفلا
 .15كص .( م1993 .ةرهاقلا .ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم) ىمالسإلا هقفلل ةيهقفلا دعاوقلا

 .15-18ص ."ةكرب نبا مامإلا" :دمحأ .يبايسلا - 4
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 حلام نب تلصلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيرحفلا راتألا :عبارلا لصفلا

 رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام ييأ هخيش نع ةديدع لئاسم هيف ديق
 .ةيناوزنلا ةسردملا تاءاعدا ىلع درلا يف هفلأ دقو .ةنزاوملا باتكو ،ينالصلا

 ةريثك ةبوجأو .ديلقإلا باتكو .فراعتلا باتكو .ئدتبملا باتك ادع اذه

 ."يضابإلا هقفلا بتك يف ةرثانتم

 تلصلا مامإلا لزع ثادحأ يف ةكرب نبال ددشتملا ركفلا نع ليق امهمو

 نإف .هنع نيفقاولاو .هيلع نيجراخلا نم ةءاربلا هنالعإو .يصورخلا كلام نب
 هنأل ؛هكرب نبا ىلع لماحتلا يغبني ال هنأ نم يربغألا يأر عم قفتي ثحابلا

 جورخلا هسفن هل لوست نم لك ىلع قيرطلا عطق كلذ ددشتملا هفقومب دارأ
 ."لوبقم رربم نود لداعلا مامإلا ىلع

 يويسبلا تسحلا وبأ - 2

 هدلوصو هبسن -

 نسحلا نب دمحم نب يلع نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ ةمالعلا هيقفلا وه

 اله ةنيدمل ةعباتلا ايسي ةيرق ىلإ ةبسن يويسبلاو .يدمحيلا يدزألا يويسبل
 /يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم وهو .ىليكش هنإ لاقيو .ةيلخادلا ةظفاحمب
 . ..يداليملا رشاعلا

 نأش كلذ يف هنأش يويسبلا اهيف دلو يتلا ةنسلا ىلإ رداصملا ريشت ال

 .ةرتفلا كلت يف ءاملعلا نم هريغ

 .297ص .قباس عجرم .يشاطبلا - 1

 .186ص قباس عجرم .ىربغألا ۔2

 . 31ص .فاعسإلا : ملاس .ىبايسلا .300ص قباس عجرم .ىضشاطبلا - 3
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .لا لزع ةيضق

 هرصع -ب

 .يداليملا رشاعلا/يرجهلا عبارلا نرقلا ثادحأ نم ريثكلا يويسبلا رصاع

 بوبحم نب هللا دبع ني ديعس مامإلا :نم لك ةمامإ عم هتايح ةرتف تنمازتو
 932/ه342 - 328) ديلولا نب دشار ةمامإو .(م940 - م932/ه 328 - 320)

 نب دشار مايأ ناك ام نامض همزلأ دق ةكرب نبا هخيش نأ ليلدب .(م953 -

 !.ديلولا

 دشار نب صفح نع لئش هنأ ليلدب دشار نب صفح ةمامإ كلذك رصاع
 .لوألا هدقع ةحص مدعب يويسبلا ىتفأ دقو ؟ال مأ ةحيحص هتمامإ تناكأ

 دقتعي يتلا دشار نب صفح ةمامإل ةينمزلا ةرتفلا ةلأسم يشاطبلا شقان دقو

 دشار نب صفح نإف يلاتلابو م1053/ه445 ةنس تناك اهنأ نيثحابلا ضعي

 .ديعس نب دشار مامإلا نيا سيل هتمامإ دقع ةحص مدعب يويسبلا ىتفأ يذلا

 يداحلا /يرجهلا سماخلا نرقلا نم طسوألا ثلثلا يف هتمامإ تناك يذلا

 مامإلا رصاع يذلا يويسبلا نوكي نأ لوقعملا نم سيل هيلعو "يداليملا رشع
 نرقلا نم تاينيعبرألا يف.يمدكلا ديعس وبأو ،ةكرب نباو ،ديلولا نب دشار

 رشع يداحلا /يرجهلا سماخلا نرقلا فصتنم ىتح رمعلا هب دتما دق عبارلا

 ."ابيرقت يداليملا

 ةيركفلا هراثآو ةيملعلا هتايح -ج

 هللا دبع دمحم ىبأ خيشلا دي ىلع اوذملتت نيذلا رهشأ دحأ يويسبلا ناك

 .303 - 302ص شقباسلا عجرملا .ىشاطبلا - 1

 .303ص هسفن عجرملا ۔-2
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 كلام نب تلصلا مام .لا لزع ىلع ةبترتملا ةيركفلا راثالا :عبارلا لصفلا

 يفو .ةءاربلاو ةيالولا يف هبهذمب ارثأتم هخيش رثأ ىفتقا دقو .ةكرب نب دمحم ني
 ملعلا ةرازغب مهل دوهشملا اهتدمعأ دحأ ناك لب .ةيقاتسرلا ةسردملا راكفأ ينبت

 لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا" ةروهشملا هتريس بتك دقو .عالطالا ةعسو

 نع لاؤسلل ىعاد ال هنأب لاق نم ىلع اهيف ةريل “نامعب عقاولا ثدحلا يف

 اراصتنا يمدكلا ديعس ييأل هتهجوم تناكو ثادحألا فلاس نم ىضم ام

 .'ةكرب نيا هخيشل

 نايدألا لئاسمو .هقفلا يف ةمهملا تافلؤملا نم اددع يويسبلا انل كرت

 كلذكو نسحلا يبأ عماجب فورعملا عماجلا باتك :اهمهأ لعل ماكحألاو

 ةسالسب هتافلؤم يف زيمت دقو ) يويسبل ١ رصتخمب فورعمل ١ .رصتخمل ١ ب اتك

 ."ديقعتلاو راركتلا نع داعتبالاو ڵبولسألا

 :ةيناوزنلا ةسردملا :ايناث

 :يسايسلا اهركف تاقلطنم

 ىنبتت ،ةيقيفوت ةسردم ةيناوزنلا ةسردملا ربتعي نم نيثحابلا نم كانه

 نم اهراصنأ ىفتخا دقو .مامإلا لزع تديأ ىتلا ةسردملا نيب ًاطسو فقوم

 دمحمو ،يراوحلا نب لضفلا اهيرصانم رهشأ نم ناك يتلاو .مهتومب ةحاسلا

 ةلدتعم ةسردم اهنوربتعي امك ةلزعلا تضراع ىتلا ةسردملا نيبو .رفعج نب

 .ةددشتملا ةيقاتسرلا سكع !اهركف يف

 .300ص قباسلا عجرم .يشاطبلا ۔ 1

 .هسقن عجرملا ۔2

 .181ص .قباس عجرم "باطخلا .يدنكلا - 3
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةيضق

 .ليلقب ةيقاتسرلا ةسردملا دعب تأشن ةيناوزنلا ةسردملا نأ لوقلا نكمي
 رهزألا نلعأ نأ دعب الإ دقتعن امك ثادحألا مضخ ىف اهراكفأ رولبتت ملو

 اذختم هدلاو بناج ىلإ لزعلل ديؤملا هفقوم نع هعوجر رفعج نب دمحم نب

 لصوو ‘ثادحملا كلتب ةلص مهل نم سلاجو عمتسا نأ دعب فوقولا أدبم

 رادصإ لبق 'لاؤسلا فوقوب فرعي ام وهو .ةقيقحلا يرحت ةرورضب ةعانق ىلإ

 .ةءاربلاو ةيالولاب قلعتت ماكحأ

 ةنداح يف كشلا ىلع يسايسلا مهركف ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ ىنب

 فقو نم مهنمو !مامإلا لزعب ماق نمل رذعلا داجيإ لواح نم مهنمف "لزعلا

 ىضم فالخ يف ضوخلا مدعو }ةيضقلا كلت يف ضوخلا نع ريدقت لقأ ىلع
 .لئاز ءيش كلذ امنإو" :لوقلاي ةحارص كلذ نع يمدكلا ربع دقو نمز هيلع
 عيضيو هللا ةمرح كهتني .هنيعب امئاق كلذ نوكي نأ الإ ىضمو ىضقنا دق

 ."“هللا ضئارف

 امنإ .تلصلا مامإلا لزع ثادحأ يف فالتخالا نأ ةيناوزنلا راصنأ ىري

 لوصولا نكمي ال هنإو "باوصلاو أطخلاو .لطابلاو قحلا لمتحت .ىواعد يه
 ثدحلل نيدهاشملا نع لقنلا وأ .هتدهاشمب الإ ثدحلا ةقيقح ملع ىلإ

 .هب ماق نم ةئطخت وأ هبيوصتو .هيفن وأ هديكأت ىلع مهعامجإو .مهقافتا طرشب

 فوقوو .يأرلا فوقوو .نيدلا فوقو :يه يملاسلا اهيلإ راشأ فوقولل ماسقأ ةسمخ كانه - !
 .راونألا قراشم :هللا دبع ںيملاسلا :رظنا كلذ لوح ديزملل .كشلا فوقوو .لاكشإلا فوقوو .لاؤسلا

 .141ص .1ج .ةماقتسالا : ا ؛يمدكلا ا 2

 .58ص .ءادتهالا :دمحأ .يدنكلا - 3
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 كلام نب تلصلا مام .لا لزع ىلع ةبترتملا ةيرحقلا راثألا :عبارلا لصفلا

 هذه لهأ نع نوفتاولا فقو امنإو" :مهلوق اهوقاس يتلا ججحلا يف ءاجو

 نم ةءاربلاو مهنم قحملا ةيالو داقتعا ىلع .نامعب ترج يتلا ثادحألا

 مهؤاعةاو .مهلعف لصأ ةحصو .مهرمأ ةقيقح مهيلع يفخ ذإ .مهنم لطبملا
 .'“۔.مهدنع مهلطابو مهقح لمتحاو .مهرمأ كلذل لكتَق ضعب مهضعب ىلع

 ةءاربلا اوضفر امدعب قحلا يف كشلاب مهيفلاخم مهمهتا كلذ مهيأر ببسيو
 يف ءاجف .كلام نب تلصلا مامإلا ىلع نيجراخلا نم ثادحألا لهأ نم

 .ءاملعلا لزانم اوعداو .اوريحتو قحلا يف اوكش مهنأ" هصن ام ريسلا ضعي

 نأ انيلع سيل :اولاق نأ عدبلا نمم اولحتناو .لطابلا نم هب اوناد امم ناكو

 اهناو ...انمدقت امم .هلهج انعسي امل ضرعتن الو ءانع باغ ام ملع فلكتن

 عيمجلا ىلوت نمف هملعب صوصخم لك اهيف رادلا لهأ نأو ...ةنتف تناك

 ."“۔.هانيلوت مهنع فقو نمو .هانيلوت

 ءيشبو }ةيلمع ةروصب ةيناوزنلا ةسردملا راكفأ ىلع فوقولا نكميو اذه

 .ثادحألا هاجت اهفقاوم نم ضعب ضارعتساو دصر لالخ نم .حوضولا نم
 وحنلا ىلع ىهو .ةيقاتسرلا ةسردملا نيبو اهنيب فالتخالا رادم تناك ىتلا

 ١ .يتآلا
 :يصورخلا كلاص نب تلصلا مامإلا لزع تم اهفقوم -أ

 نم لبق نم ةنلعملاو ةرهاظلا بابسألاب ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ ذخأ

 هناو ،لزغُي ملو لزتعا هنإو .هنس ربكك كلام ني تلصلا مامإلا لزعب ماق

 . 223ص .3ج .عرشلا نايب : دمحم .يدنكلا 1

 .244ص .“نيملسملا ضعبل ريس" -2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام لا لزع ةيضق

 هنأ فيكو !هرثإ ىلع لزممف ةصاخلا هملعي رتتسم ثدح هنم رهظ دق امبر

 هنم رهظي مل هنأو .رظنلا ني دشار ىلإ ةمكلاو متاخلا هميلستب ةمامإلا نم أربت

 نم نوقلطني كلذب مهو ،'تاءاعدالا نم اهريغو هيلع نيجراخلا ىلع ريكن
 نوفاخي ةرتتسم ائادحأ ةمئألا نم اوفرع اذإ نيملسملا نأ " :اهدافم ةدعاق

 ملو ،ةريرسلا يف هنم اوؤربو .اوملع ام اورتس .فالتخالا عقو اورهشي نأ

 مل اذإ .مهناوعأ نم نيحلاصلا اولوتو .هلهج مهعسو ام ملع نيملسملا اوفلكي
 مهعم ةعمجلا اولص اذإف .مهتنوعم ىلإ اوعراسي ملو ءاوملع ام لثم مهنم اوملعي
 ."“اعبرأ اهوداعأ نيتعكر

 عم مهلماعت يف ثيدحلا موهفملاي- ىتامجربلا هاجتالا نولثمي اوناك دقل

 اذه نأ ريغ ،ثادحألا نم يرجي امم ةيدايحلا ىلإ ليمي فقوم يف ةطلسلا

 نع توكسلا ىلإ ىوعد نم هيف امل ارظن ريطخ أدبم ىلع يوطني فقوملا

 .ةطلسلا نونهادي كلذب مهنأكو ،نونطبي ام سكع راهظإو ةقيقحلا نالعإ
 .اهتاسايس بكر يف نوريسيو

 يف اوناك لب ،رظنلا نب دشار ةمامإ نم اضراعم افقوم اوذختي مل كلذ ىلعو
 ٬لزعلل ديؤملا قيرفلا نيب ثادحألا هنع رفستس ام راظتناب جرفتملا فقوم

 ءاجرإلا بهذمب مهماهتا ىلإ مهموصخب ادح امم ،هل ضفارلا رخآلا قيرفلاو
 .كلذ ىلإ انرشأ نأو قبس امك

 :دمحأ .يدنكلا .اهدعب امو 228ص .1ج .ةماقتسالا :يمدكلا :رظنا ليصافتلا نم ديزمل - 1

 .53 - 50ص .؛ءادتهالا

 .264 ۔ 263ص .ح .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا ۔-2
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 كلام نب تططلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيرخفلا راثالا :عبارلا لصفلا

 ايدصحيلا رظنلا ثب دشارو يوكزإلا تسوم ثب تسوص فص مهفقوص -ب

 نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم ةءاربلا ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ نلعي مل

 ىلإ تدأ يتلاو "تثدح يتلا ةنتفلا يف شابم ود امهل ناك نيذللا ،رظنلا
 ةحصو }تلصلا ةمامإ ةحصب مهفارتعا مغر ‘كلام نب تلصلا مامإلا لزع

 نكميو \تمي مل يح وهو كلام نب تلصلا مامإلا ىلع رظنلا نب دشار مدقت
 دمحم ملاعلا وهو ةيناوزنلا ةسردملا ءاملع زربأ دحأ فقومب انه داهشتسالا

 :لاق امدنع يبرع نب حور نب
 دق ناك تلصلا نأ يعم حصو ،تلصلا ةمامإ يعم حص هنأ كملعأو”

 دق هنأو "لاجرلا فكأ ىلع ةضورعم ةانق ىلع ئكتي ناك ىتح !هنس ربك

 نأ يعم حصي ملو تمي مل يح تلصلاو ،تلصلا ىلع دشار مدقت يعم حص
 دشار يغب يعم حص الو "قحب نوملسملا هلزع الو .ةمامإلا نم أربت تلصلا

 ةلزنمب هتايح يف امامإ تلصلا ىلع همدقت نم يعم حص اميف ؤتلصلا ىلع

 الو .ميقم الو رفاسم هنأ يعم حصي ملو ،اراهن ناضمر رهش يف لكأي هتيأر نم

 رذعب لكأ هنأ ملع نم ىلعو }هنم ةءاربلا رذع ريغ نم لكألل دمعتم الو سان
 وعديو .ضقانت ىلع يوطني فقوم كلذو ."“كلذ لبق هالوتي ناك نإ هالوتي نأ

 .حور نبا هيلإ بهذ ام ىلع مكح رادصإ هعم نكمي الو .ةريحلاو كشلا ىلإ

 دمحأ نب ةعمج ىعدي صخش هلأس امدنعو .اديقعت رمألا ديزي نأ ىوس

 .ىسوم نب ىسومو رظنلا نب دشار يدي ىلع ةيراجلا ثادحألا نع "يوكزإلا

 ديسل ١ ةبتكم) 158 مقر طوطخم .ريس تيب رع نب حور نب دمحم هللا دبع ييأ ب اوج .حور نبا 1

 .هلا دبع ىبأ باوج :حور نبا .هيلإ راشيسو .450 - 449 ةقرو (بيسلا .دمحأ نب دمحم

 ناكو ،يبرع نب حور نبا ذيمالت نم هنأ ودبيو .هل ةمجرت ىلع رثعن مل :يوكزإلا دمحأ ني ةعمج -2
 .لاحلا ةعيبطب هل ارصاعم
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةضق

 :حور نبا هباجأ ،هللا دبع نب يراوحلاو يراوحلا نب لضفلاو .ميمت نب نازعو

 ةءارب وأ ةيالو نم همكح انع باغ اذإ هملع فلكي الو ؛كلذ لهج انعسي هنأ"

 مل اننأل ىلوأ مهقارتفاو مهفالتخاو .مهنع فوقولا يف ةمالسلا انيأرف فوقو وأ
 .' “؟نولطبم مأ نوقحم مهأ مهتدح لصأ ملعن

 نب ىسوم نأ" ىري هنإف -ةيناوزنلا ةسردملا ديمع ۔-يمدكلا ديعس وبأ امأ

 هرذع اهب عطقني ةجح .كلام نب تلصلا ىلع اماقأ رظنلا نب دشارو ىسوم

 .ةجح ريغب تارفكملا نم كلذ لثم ابكر امهنأ الو كتارفكملا نم ءيشب
 ام كاهتنا ىلع عقو ثدحلا نأ مكحلا رهاظ يف حص الو ءامهل ىنعم لمتحي

 ."“لالح ميرحت الو ؛مارح ليلحت ىوعدي الو .هميرحتب نادي

 .ىسوم نب ىسوم ةنادإ مدع يف هيلإ بهذ اميف هخيش قفاوي يمدكلا ناك

 اوجرخ مهنأ رابتعا ىلع ءامهلوح تاياورلا براضت ةجحب ؛رظنلا نب دشارو

 .ةمامإلا نم تلصلا لازتعا دعب الإ اودقعي ملو ،نيملسمللو هلل نيبستحم

 راصنأ مهيلع اهقلطأ يتلا يغبلا ةفص مهنع نوفني يلاتلابو 3اهنم هئربتو

 ةلدأ لامتكا مدعل لاوحألا نم لاحب مهنم نوؤربتي الو .ةيقاتسرلا ةسردملا
 .ىرخأ ةهج نم مهنامز يضملو .ةهج نم مهتنادإ

 .(8م196. 132. 7) مقر طوطخم “ةءاربلاو ةيالولا" .يبرع نب حور نب دمحم .حور نبا - 1
 .514 - 513 ةقرو !(ضوخلا .ةصاخلا تاعومجملا سوباق ناطلسلا ةعماج)

 .طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) 2ج .ربتعملا .ديعس نب دمحم ديعس وبأ .يمدكلا - 2

 .ربتعملا :ىمدكلا .هيلإ راشيسو .98 - 97 ص .(م4

 " .58ص ءادتهالا .دمحأ .يدنكلا - 3
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 حلاص نب تطلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيرحفلا رانآلا :عبارلا لصفلا

 وأ .تلصلا مامإلا ثادحأ اورصاع نيذلا ءاصلعلا تم مهفقوم -ج

 اهنع اوعمس

 اونلعيل يمدكلا ديعس وبأ مهسأر ىلعو ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ نكي مل
 مامإلا ثادحأ اورصاع نيذلا ءاملعلا نم ةءاربلا لاوحألا نم لاح ىأب

 نيذلا نم وأ .اهنيح هلزع اوديأ نيذلا كئلوأ نم ءاوس كلام نب تلصلا

 نب لضفلاك لزعلا ةركف اوديأ نيذلا ءاملعلل ةبسنلابف ،هلزع ىلع اوضرتعا

 بوصي ناك هنأ رابخألا هيف ترتاوت دقو" :ديعس وبأ هنع لوقي الثم يراوحلا

 هيلع حصي مل هنأو .ازيكن الو تلصلا نم ةءارب رهظي نأ نود دشارو ىسوم
 عم هلضف قباسب هرمأ انعم حص امنإو ...قحلا ماكحأل ةفلاخم الو .ةعدب مكح

 لكشأ نم فوقو هنع نوفقاو نحنو .نيملسملا لوق هيف انلوقو ...هرمأ لاكشإ

 كرت الو ؛نيملسملا نم انئايلوأ نم هالوت نم ةيالول انم كرت ريغ نم .هرمأ هيلع
 ةبسنلاب لاحلا ناك كلذكو 5'“نيملسملا نم انئايلوأ نم هنم ئرب نم ةيالول انم

 .رفعج نب دمحم رياج يبأو 1هللا دبع نب يراوحلا نم هفقوم
 .كلام نب تلصلا مامإلا لزع ىلع اوضرتعا نيذلا ءاملعلا نم مهفقوم امأ

 ءانبأ دمحم يبأو .رذنملا يبأو يصورخلا سيمخ ني تلصلا رثؤملا ييأك

 رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم نوؤربي اوناك نيذلا بوبحم نب دمحم

 ."ةرهشلاب ىلوتي نم دح يف مهرمأ نم حص دق ام ىلع مهنولوتي اوناك مهنإف

 .ءاملعلا نم مهقبس نم فقاوم عم نيقفاوتم كلت مهفقاوم يف اوناك دقل

 .219 - 218ص .1ج .ةماقتسالا :يمدكلا - 1

 .221 - 220ص .هسفن ردصملا - 2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةبضق

 .ةءاربلا نالعإ نود "نيفرطلا الك نع فوقولا رثآو ثثادحألا رصاع نمم

 ىلع ىبأ توك فالتخا هيف مهرمأ املاط ةيل ا ىلع مهل ةبسنلاب مه لب

 ميهاريإ يبأو "يراوحلا نب دمحم يراوحلا يب و شع نب دمحم نب رهزألا

 !ركب ييأ نب ديعس نب دمحم

 .يمدكلا ديعس ىبأل نيرصاعم اوناك نيذلا ءاملعلل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 .يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع يبأك هئارآ عم مهؤارآ تقفاوت نمم و

 لثم }هنع مهؤارآ تفلتخا نمم ىتح وأ نسحلا نب دمحم نسحلا يبأو
 يمدكلا ديعس وبأ ناكو ."ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام ييأ

 دق كلذ يف مهبهاذم نإف اتفلتخا دق كلذ يف مهتلاقم تناك نإ" :لوقي

 نم أربي صخش ىلوتي نأ هل زوجي ناك اذإ اميف لئاس هلأس امدنعو .“تفلتئا

 ئربتملل لمتحاو دشارو ىسوم ىلوتت نكت مل اذإ هنأ “:هباجأ دشارو ىسوم

 هنيد ىلع نمتؤم وهف كلذ حص دق هنأ قحلا هوجو نم هجوب لوقي ام امهنم
 يف وهو ،هنع فقو نمع هفوقوو .هالوتي نمل هتيالوو ،هنم ئرب نمم هتءارب يف
 نأ كش الو {' “اهل اقحتسم ناك اذإ هيف لخد ءيش لطاب ملعي ىتح ةيالولا

 صوصخلا هجو ىلع يمدكلا اهلثم يتلاو .ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ فقاوم

 يف يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأو .رفعج نب دمحم نب رهزألا فقاوم ىلإ ةراشإلا تقبس دقل - 1
 .94 - 93ص :رظنا .ةساردلا هذه نم يناثلا لصفلا

 .1ج ،قباسلا ردصملا .يمدكلا :رظنا ءاملعلا ءالؤه نم يمدكلا ديعس يبأ فقوم ليصافت لوح - 2
 .223 - 222 ص

 .227 .1ج .ةماقتسالا :يمدكلا - 3

 ثارتلا ةرازو) !ج ،ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا .ديعس نب دمحم ديعس يبأ "يمدكلا - 4
 .ديفملا عماجلا :يمدكلا .هيلإ راشيسو .26 - 2كص .(م198ك طقسم .ةفاقثلاو يموقلا

230 



 كلام نب تلصلا مام .لا لزع ىلع ةبترتملا ةيرخفلا راثالا :عبارلا لصفلا

 ءاملعلا نم مهقبس نم لضفب فارتعالا ىلعو .ةهج نم حماست ىلع يوطنت
 .ىرخأ ةهج نم

 مهنأ الإ .مهركذ قبس نيذلا ءاملعلا كئلوأ هاجت حماست نم هودبأ ام مغرو

 نيذلا ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ نم مهموصخ هاجت ءافجلا نم ائيش اورهظأ

 هلل نيدن نحنو “:حور نبا مهنع لاق ىتح مهيلع اوباعف مهفقاوم يف اوددشت

 انركنأ امنإو ،بوتي نأ الإ .قحلا ريغب سانلا نم دحأ ىلع رقي نمم ةءاربلاب

 نم اوكردي مل نم يف سانلا اومزلأ ذإ مهتعدبب قحلا نع نيقسافلا ىلع
 .'“ديعب قرف كلذ نيبو شةمئألا نم هوكردأ نميف قحلا يف مهمزلي امك .ةمئألا

 نبا هخيش فقوم نم ةأطو لقأب مهاجتا هفقوم نكي ملف ديعس وبأ امأ
 رزتا نمم ملعلاو هقفلاب يمستملا مهنم دحاولا ىقلي هنأ" :مهنع لوقي ذإ حور

 ىلع ءاملعلاو ءاهقفلا لزانم ءاقعضلا ىلع هسفن لزنأو .ىمعلا ىدتراو ةوفجلاب

 .ناتضيرف ةءاربلاو ةيالولا نإ” :هل لوقيف نيملسملا نم ءافعضلا نم دحاولا

 هيلعو ،أربيو ىلوتيو .هللا يف يداعي وأ }هللا يف يلاوي نأ نود دبعلا عسي الو

 نود هعسي الو ،نوملسملا هنم ئرب نمم أربيو \نوملسملا هالوت نم ىلوتي نأ
 ًايلع كلذب ينعي ،نالف نب نالفو ،نالف نب نالف نم اوؤري دق نوملسملاو .كلذ
 نأ الإ كعسي الو ؛نامزلاو رصعلا يف نيثدحملا نم هركذ مدقت نمو .نامثعو

 مل نإف كلذ نودب كلاه تنأف الإو ...ءالؤه نوملسملا هنم ئرب دق نمم أربت

 ."““كلذ نود كعسي الو "كلذ نع ثحبلاو لاؤسلا كيلعف كلذ فرعت

 .448 ةقرو ،“هللا دبع يبأ باوج" :حور نيا - 1
 .26ص .1ج .ةماقتسالا :يمدكلا - 2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .لا لزع ةيضق

 نيب هدشأ ىلع فالخلا ناك مك جتنتسن اهريغو صوصنلا كلت نمو

 لصات مث .ةيادبلا يف ايفخ ناك عارصلا كلذ نأ فيكو .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا
 رشاعلا/يرجهلا عبارلا نرقلا ليج صخألابو {ءاملعلا نم قحاللا ليجلا يف
 مامز ايلوت نيذللا يمدكلا ديعس يبأو .ةكرب نبا رصع عم نمازت يذلا يداليملا

 عبارلا نرقلا نوك ىلإ عجار -دقتعن ام ىلع- كلذ يف ببسلا لعلو .ةرظانملا

 ةيضق يأ تايثيح نأ امك .ام اعون ارارقتسا رثكأ يداليملا رشاعلا/يرجيلا

 امك .ديعبلا ىدملا ىلع رهظت اهجئاتنو اهداعبأ نإ لب .اعيرس رهظت ال ةيسايس
 تلصلا مامإلا لزع ةثداح هتفلخ يذلا قزأملاب يعولاو .جورخلا ةلواحم نأ

 ةرتفلا كلت دعب ةيضقلا كلت زاغلأ لح ةلواحم ىلإ نيقحاللا ءاملعلاب تعفد

 .لزعلا ةثداح نم ةينمزلا
 :ةيقاتسرولا ةسردملا تاءاعدا الع درلا -د

 يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ هخيشو .يمدكلا ديعس وبأ ىدصت
 لوح تاياورلا فالتخا نم اوذختا دقو .مهل ةيقاتسرلا تاماهتا درل هلبق نم

 دبي مل هتأ وأ لزعي ملو لزتعا تلصلا مامإلا نإ :لوقلاك ثدح ام ةقيقح

 ةمكلا مهيلإ ملس هتأو .هلزع ىلإ اعدو هيلع جرخ نم ىلع راكنإ الو اضارتعا
 ضرعم يف هيلإ انرشأ ثإو قبس امم كلذ ريغ ىلإ .ةنازخلا حيتافمو متاخلاو
 .'ةيناوزنلا تاءاعدا ىلع ةيقاتسرلا ةسردملا در يف انثيدح

 مهفقوم ةمالس ىلع اونهربي نأ اولواح دقف .هيلإ اوبهذ ام ةحص تابثإلو
 :يتآلا وحنلا ىلع

 .ةساردلا هذه نم 181 - 178ص :رظنا - 1
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 كلام زب تطلا مام .ازا لزع رعلع ةبترتملا ةبركفلا راثالا :عبارلا لصفلا

 ةبسنلابف .هلهج مهعسو دق ام ملع نع فوقولا يف ةصخرلا اوزاجأ - 1
 ال .مهل نيدهاشملا ةيعرلا نأو .رفك مامإو ةعاط مامإ نامامإ مهدنعف ةمئألل

 يف نكي مل نم امأو ” .يناثلا نم ةءاربلا لهج الو .لوألا ةمامإ لهج مهعسي

 لهج هعسنيف امهتيعر نم نكي ملو .امهتوعد هغلبت ملو .نيمامإلا نيذه ةكلمم
 ام مكح يف ةجحلا هيلع موقتو .كلذ هعم حصت ىتح امهيف ةوادعلاو ةيالولا

 .ه۔.ةعيرشلا ماكحأ نم همزلي

 مامإلا ىلع امهجورخ يف دشارو ىسوم لعف نإ :لوقلاي نوكسمتي - 2
 .امهل فذق ةباثمب امهنم ةءاربلا نيربتعم }ىوعدلا ليبس ىلع جرخي .تلصلا

 تلصلا ىلع نايغاب دشارو ىسوم نإ لاق نم" :ىمدكلا لوقي اذه يفو

 وهف تلصلا ىلع ىسومل امامإ دشار مدقتو ‘كلذ امهجورخ يف كلام نب
 نم عم كلذ لاق اذإف نيعدملا لزانم كلذب لزان دشارو ىسوم ىلع عدم

 نم دنع هسفن نم ةءاربلا حابأ دقو \هعم امهل فذاق وهف دشارو ىسوم ىلوتي

 دق امهالوتي يذلا ناك ولو .امهلعف لصأ يف نايغاب امهنأ وه ملع ولو {امهالوتي

 امهثدح نأل ںنييغاب انوكي مل وأ نييغاب اناكأ ملعي مل هنأ الإ .امهجورخب ملع

 ."“امهرمأ نم رهظ اميف لطابلاو قحلل لامتحالاو ىوعدلا ليبس ىلع جرخي

 .دشارو ىسوم لعف لطاب ىلع عامجإ ءاملعلا نم رهظي مل هنأ اوجتحا - 3
 اوعسوتي نأ مهل يلاتلابو ،امهلعف بيوصت ىلع عامجإ كانه نكي مل امك
 رثألا يف ءاج هنأ كلذ ىلع اونهربو ءامهرمأ مهيلع لكش ذإ ءامهنع فوقولاب

 .348 - 447 ةقرو ،“هللا دبع ييأ باوج" :حور نبا - 1

 .78ص .1ج .ةماقتسالا :يمدكلا - 2
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .لا لزع ةيضق

 هدشر كل ناب رمأ :ةثالث رومألا نأ"و “فوقوم كوكشم لك نأ" حيحصلا

 :' “هللا ىلإ هلكف كيلع لكشأ رمأو .هبنتجاف هيغ كل ناب رمأو .هعبتف
 ثادحألا نم ىضم دق ام فلاس نع لاؤسلاب سانلا نومزلي ال - 4

 نامز كردي مل نمم دحأل لحي ال هنأ حور نبا ىري كلذ يفو .اهيف فلتخملا

 ناكأ لأسيف .دشار يغب نع لاؤسلاب انياد لأسي أ تلصلا نامزو دشار
 يذلا سسجتلا نم كلذ ًاربتعم ًاقحم ناك مأ "تلصلا ىلع ايغاب دشار

 مل امب اونيدي نأ سانلا مزلأ نم ىلع ةيناوزنلا ركنأ دقف هيلعو .هنع هللا ىهن
 ."مهمزلي

 دنع :لوألا" :نيعضوم يف اضرف نوكيو بجي امنإ مهل ةبسنلاب لاؤسلاو
 دنعف اضعب مهضعب ةئطخت ىلإ مهفالتخا يدؤيف نيدلا يف سانلا فالتخا

 رضحو ضرفلا بجو اذإ :يناثلاو .مهنم قحملا ملعيل لاؤسلا نوكي كلذ

 نم دجي ملو تقولا توف يشخ نإف .هتقو روضح دنع لاؤسلا هيلعف هتقو
 .كلذ هابشأو {مايصلاو تاولصلا :لثم اضرف لاؤسلا نوكي كلذ دنعف هل ربعي

 ._ “هتقو روضح لبق ضرفب سيلو

 هسفن يف دحاو لك مزلي امنإو .ةءاربلا يف ديلقتلا زوجي ال هنأ نوري -
 ،ثدحلا كلذب ةرهشلا قيرط نم مهثدح دعب \ثدحلا لهأ نم ةءاربلا

 نأ ال .هثدح هعم حص نم مزلت امنأ رظنلا نب دشار نم ةءاربلا نإف يلاتلابو

 .فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ فرعي ال وهو ادلقم نوكي

 .232 - 230ص .1ج .قباسلا ردصملا -

 .449 ةقرو ."هللا دبع يبأ باوج" :حور نبا -
 .105ص .3ج .عرشلا نايب :دمحم .يدنكلا -

 .449 ةقرو .قباسلا ردصملا .حور نبا -
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 كلام نب تطلا مام .الا لزع ىلع ةبترتملا ةيركفلا راثالا :عبارلا لصفلا

 اددشتو ةدح لقأ .“لدتعملا رايتلا" ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ ةر ناك اذإو

 لئاسولا ىتشب اولواح مهتأ الإ 'ةيقاتسرلا ةسردملا راصنأ نم مهيفلاخم ىلع

 فارتعالا ىلع مهموصخ ربجأ امم .مهرظن ةهجو ةحص تابثإو مهفقاوم ريربت
 ناك يذلا ظفاحملا رايتلا لباقم يف هعابتأ هل يسايس يركف رايتك مهدوجوب

 لادتعالاو ةيطسولاب مستت يتلا تارايتلل نوكي ام ابلاغو .ةيقاتسرلا هلثمي

 يف ريبك لكشب يمدكلا ديعس وبأ حجن دقو ،رثكأ سانلا نم مهبرقت ةيبعش

 هيف نيب افنصم هدارفإ لالخ نم ،نيرايتلا نيب رئادلا عارصلا ةدح فيفخت
 تاءاعدا هيف دّئف .ةماقتسالا باتك وهو ،فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ

 .لقعلا هيف بطاخ ةيقطنم ةيجهنمبو نيزر بولسأب ةيقاتسرلا ةسردملا

 .ةنتفلاو تافالخلا ذبن ىلإ وعدي نم ريمضو

 :ةيناوزنلا ةسردصلا ءاصلع زربأ ح

 ركف ةرولب يف حضاولا رثألا امهل ناك نيتيصخش مهأ ىلع انثيدح رصتقيس
 :مهو ةيناوزنلا ةسردملا

 حورو تبا - 1

 هدلومو هبسن -

 ,يدمسلا يوزنلا يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 /يرجلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم وهو !هللا دبع وبأ هتينكو

 ةبسنلاب امأ ."رابكلا اهئاملعو ىوزن دمس لهأ نم وهو "يداليملا رشاعلا

 .335كکص !مجعم : نيفلؤم ةعومجم .277رص قياس عجرم .يشاطبلا 1
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام .الا لزع ةيضق

 عبرلا يف نوكي نأ لمتحملا نمو ،ديدحتلا هجو ىلع فورعم ريغف هدلومل
 ىقبي هتافو خيرات نأ امك .يداليملا عساتلا /يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا

 .رخآلا وه الوهجم

 :هرصع -

 .ةطمارقلا تاوزغ دهشو ،نامع ىلع يسابعلا ذوفنلا نمز يف شاع

 كلذ هفقوم لجأ نمو ،'رظنلا نب دشارو "ىسوم نب ىسوم نع فقو دقو
 ثادحأ بقعأ يذلا ريرملا عارصلا كلذ هنامز ءاملع رابك نم هريغك ضاخ

 ءاملع رظانو .ةيضقلا كلت ليلحت يف كراشو "كلام نب تلصلا مامإلا لزع

 .ةيقاتسرلا

 ةيركفلا هراثآو ةيملعلا هتايح - .
 .يداليملا عساتلا/يرجمهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع رابكدي ىلع حور نبا ذملتت

 كلام وبأ خيشلاو "يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ هخويش زربأ نم ناكو
 هنع حور نيا داحف .ًايقاتسر ناك يذلا ،ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ

 نب ناسغ كلام وبأ خيشلا ناك ذإ ،تلصلا مامإلا لزع ةيضق نم هفقوم يف

 حور نبا هذيملت نأ نيح يف .انفلسأ امك- ىسوم نب ىسوم نم أربي دمحم
 .فوقولا أدبم رثآ

 ديعس وبأ قالطإلا ىلع مهزربأ لعل ءاملعلا نم ةبخن هيدي ىلع جرخت
 نب دمحم هللا دبع وبأ امأو" :هيلع هخيش لضفب افرتعم لاق يذلا يمدكلا

 .ليوطلا نمزلا امهانبحصو !امهاندهشف نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو .حور

 .335.ص مجعم : نيفلؤم ةعومجم 1
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 كلاص نب تلصلا مام الا لزع ىلع ةبترتملا ةيركفلا راثألا :عبارلا لصفلا

 ديعس وبأ مظن امك ."امهنع اننيد رمأ ةماع انذخأو ليلقلا ريغ ريثكلاو
 :اهعلطم ةءاربلاو ةيالولا يف :ةليوط ةديصق يمدكلا

 حور نب تاد يذلاب

 تاربحلا نلىيوقشمرو

 تلص خيشلا رومأ يف

 تاعبتي ىسوم رباو

 عقاولا ثدحلا يف اهبتك يتلا هتريس اهنم ،تاباوجو ريس حور نيا كرت
 يف ًاباتك فلأ امك ."ثدحلا نم هفقوم اهيف حضوأ .تلصلا مامإلا مايأ نامعب
 .مهبهذم ةيناوزنلا ةسردملا ءاملع ذخأ هنعو .ةءاربلاو ةيالولا

 يمدكلا ديعس وبأ -

 هدلومو هبسن -

 ريغ هدلوم خيرات .'ديعس وبأ هتينكو ،ةيلخادلا ةظفاحمب ءارمحلا ةيالول ةعباتلا

 ديعس مامإلا دهع يف نجسلل سراحك لمع هنأ ريغ ]ةقدلا هجو ىلع فورعم

 هيلعو !ملحلا نس غلب نأ دعب ليحرلا نب بوبحم نب دمحم ني هللا دبع نب

 .277 رص قباس عجرم .يشاطبلا -

 .102 - 95ص .4ج .عرشلا نايب :دمحم "يدنكلا :يف ةديصقلا صن رظنا -

1 

2 

 .278ص شقباسلا عجرم .يشاطبلا - 3

 .293ص .قباسلا عجرملا - 4
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةيضق

 هتافو امأ ،'بيرقتلا هجو ىلع /ه305 ةنس هدلوم نوكي نأ .يبايسلا حجري

 .ابيرقت م966/ه356 ةنسو م961/ه350 ةنس نيب تناك اهنأ يشاطبلا حجريف

 هرصع -

 ةلمج رصاعو .يداليملا رشاعلا/يرجهلا عبارلا نرقلا يف ديعس وبأ شاع

 دمحم نب هللا دبعو ،يوكزإلا ديعس نب دمحم ميهاربإ وبأ مهنم {ءاملعلا نم
 دمحم نب هللا دبع نب ديعس نيلداعلا نيمامإلا رصاع امك .رثؤملا ييأ نب
 -؟) ىدنكلا ديلولا نب دشارو .(م9 - 932 /م328 - 320) بوبحم نب

 يركف هاجتا امهنم لكل ناك نإو .ةكرب نبا عم لمازت امك .:(م953 -؟/ 2

 ابأ نإف شةيقاتسرلا ةسردملا معزت دق ةكرب نيا ناك اذإف .رخآلا نع فلتخي
 .:اهديمعو ةيناوزنلا ةسردملا سأر ىلع ناك يمدكلا ديعس

 ةيركفلا هراثآو .ةيصلعلا هتايح -
 يبرع نب حور نب دمحم دي ىلع ذملتت دق ديعس ابأ نأ انركذ نأو قبس

 ىلع اضيأ ذملتت امك .هذاتسأ ةرهش تقاف دق هترهش نأ الإ هءارآ ذخأ هنعو

 .نسحلا ني دمحم نسحلا ييأو ،دشار نب يقشمر مهنم هرصع ءاملع رابك دي
 ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأو ،رثؤملا يبأ ني دمحم نب هللا دبع دمحم يبأو
 ملعلا بالط نم ةبخنل اعجرم حبصأ نأ ثبل ام مث .يوكزإلا ركب يبأ نب

 هنباو ،دلخم ني ىسوم يلع وبأو كدشار نب صفح مامإلا هيدي ىلع ذملتتف
 .ث ديعس

 .13ص .“ديعس وبأ مامإلا" :دمحأ .يبايسلا - 1

 .339ص !مجعم :نيفلؤم ةعومجم - 2

 .24 - 23ص ."ديعس وبأ مامإلا" :دمحأ .يبايسلا - 3
 .16 - 13ص ،قباسلا عجرملا - 4
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 كلام نب تلصلا مام .ازا لزع ىلع ةبترتملا ةيركفلا راثالا :عبارلا لحفلا .

 نورقلا يف ةينامعلا ةيهقفلا ةسردملا زومر زربأ دحأ” ىمدكلا لثمي

 نيذلا نيملسملا ءاهقفلا زربأ نم ادحاو هنوك ىلإ ةفاضإ ©ىلوألا ةيمالسإلا
 رادصإ يف .ةرانتساو ةقدو .ةضافتساو قمعب ةءاربلاو ةيالولا عوضوم اولوانت
 .هترازغو هملع قمع ىلع ةماقتسالا هباتك دهشيو ."“ةيهقفلا ماكحألا

 باعيتساو ءاوتحا ىلع هتردقب ءاملعلا نم هريغ نع يمدكلا ديعس وبأ زيمت
 يف ةصاخ ,افازج ماكحألا رادصإب لجعتي الو .هئارآل ةفلاخملا ىرخألا ءارآلا

 نامع ءاملع هيلع قلطي نأ ىلإ كلذ هلادتعا هداق دقو .ةءاربلاو ةيالولا يتلأسم

 ءاملع يفاصم يف همسا تدلخ ةيملع ةورث كرت نأ دعب 5ة6“بهذملا مام"

 نم اهذقنمو ةمألا يتفمل ةماقتسالا" باتك هتافلؤم رهشأ نمو .اهئاهقفو نامع

 ضعب ىلع مكحلا يف فلسلا ةريس فلاخ نم ىلع دزلا يف هفلأ “ةملظلا

 دمف ىذلا “ربتعملا" هباتك كلذكو ثكلام نب تلصلا مامإلا نمز يف نيجراخلا

 .ءازجألا كلت نم ىقبت ام ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو تعبط دقو" هئازجأ نم ريثك

 يبأ تاباوج نم ديفملا عماجلا “باتك يف تعمج تاباوج ةعومجم هلو

 بقعت يذلا ء“فارشألا تادايز" ةيركفلا هراثآ نم نأ امك .(عوبطم) ديعس

 ىواتفلا نم اهريغو "يعفاشلا يروباسينلا رذنم نبال فارشألا باتك هيف
 ."ةينامعلا هقفلا بتك يف ةرثانتملا ةيهقفلا

 .4]ص قباس عجرم ساورلا - 1

 .340ص .مجعم :نيفلؤم ةعومجم - 2

 . 340ص !مجعم :نيفلؤم ةعومجم . 287 ص قباس عجرم .يشاطبلا - 3
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 يصورخلا كلام نب تطلا ماملا لزع ةبضق

 ةمناخلا

 .ةساردلل ةيئاهنلا ةلصحملا ةباثمب ىه .جئاتنلا نم ددع ىلإ ثحابلا لصوت

 :يتآلا وحنلا ىلع اهلمجن نأ نكمي يتلاو

 ةرهدزم ةرتف تناك هلزع ةركف روهظ ىتح كلام نب تلصلا ةمامإ ةرتف نإ - 1

 هثرو يذلا يداصتقالا ءاخرلاو .ةيركسعلا ةوقلاو ىسايسلا رارقتسالا مكحي

 يناثلا فصنلا يف هتهجاو يتلا فورظلا نأ ريغ .هيلع نيقباسلا ةمئألا نم

 نرقلا نم تاينيسمخلا ىف دالبلا تحاتجا ىتلا ةريزغلا راطمألاك .هتمامإ نم

 .ىراصنلا لبق نم ىرطقس لالتحا مث .يداليملا عساتلا /يرجهلا ثلالا

 رثكأل تدتما نمزلا نم ةليوط ةرتفل مكح نأ دعب هب رمعلا مدقت ىلإ ةفاضإلاب

 ةصرفلا حاتاو .ةمامإلا نوؤش ةرادإ ىلع هتردق نم فعضأ دق اماع 35 نم

 ةضراعم ةكرح ليكشتل لئابقلا ءامعز ضعب نم دييأتبو {ءاملعلا نم ضعبلل

 .هلزع ىلإ تعد

 يف ايروحم ًارود ؛يوكزإلا يلع نب ىسوم نب ىسوم ملاعلا بعل - 2
 نم عابتألا نم ديدعلا بسك يف حجنو \تلصلا مامإلا دض ةضراعملا ةكرح

 اوناك نيذلا ءاملعلا ليج ليحر كلذ ىف هدعاس لئابقلا ءامعزو {ءاملعلا

 ‘ ةيصخش عف او ٥ ءالؤه عيمج تكرح دقو كلام نب تلصلا م امإلل لنس ريخ
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 ةمتاخلا

 "لازتعالا ىلع هرابجإو مامإلا عفد يف اوحجن نأ امو .مهب ررغ نيرخآو
 مسقناو .ةطلسلا ماستقا ىلع ةيرازنلاو ةيناميلا نيب ةيلبقلا ةيبصعلا ترات ىتح

 لضفلاو .ىسوم نب ىسومك هفتح مهضعب يقل ىتح ،مهسقنأ ىلع نوضراعملا
 .ينادحلا هللا دبع نب يراوحلاو .يراوحلا نب

 طاقسإب ةليفك .ةيلهألا بورحلاو نتفلاو .ةيلخادلا تاماسقنالا تناك - 3

 نامع ىلع ءاليتسالل ةصرفلا نيحتت تناك .ةيجراخ ىوق دي ىلع ةمامإلا ماظن

 -نيرحبلا ىلع دضتعملا ةفيلخلا يلاو- رون نب دمحم حجن دقو ،نمز ذنم
 نم نكمت نأ دعب نامع قطانم ضعب ىلع هذوقن طسي نم م893/ه280 ةنس

 زربأ دحأ لتق امك .نأشلا دمس ةعقوم يف هلتقو ميمت ني نازع ةمامإ طاقسإ

 نيعفادملا رخآ اناك دقو .امد ةعقوم يف ىئانهلا ماحمح نب فيهألا وهو هتداق

 .كاذنآ ةمامإلا ماظن نع

 ةجيتن ةدحولا بايغو ںنمألا مادعناو يسايسلا عضولا روهدت لظ يف - 4
 ةطمارقلا لبق نم ةدع ةيجراخ تاوزغل دالبلا تضرعت .حلاصملا براضت

 رسالا ضعب ترطيس امك ،كلذك نييهيوبلا لبق نمو .ةفلتخم تارتف ىلع
 ةركف نأ لافغإ مدع عم مركم ينب ةرسأك قطانملا ضعي يف مكحلا ىلع

 نامع تدهشو لب .ةيلخادلا قطانملا يف ةصاخ ةمئاق تناك ةمامإلا ءايحإ

 ةمئأ رايتخا يداليملا رشاعلا/يرجهلا عبارلا نرقلا نم يناثلا دقعلا ذنمو

 -م941/ه328 - 320) ليحرلا نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلاك ءافكأ

 نإو ٥(م955/ه344 ةنس ىتح هدعب نم ديلولا نب دشار مامإلا مث (م9
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .لا لزع ةيضق

 ءايوقألا ةمئألا نم مهريغ دهعك نامع عوبر لماكل دتمت مل مهترطيس تناك

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا رصعلا فورظ ببسب

 نأ الإ ةساردلا اهتلوانت يتلا ةرتقلا لالخ عاضوألا روهدت نم مغرلاب - ك

 كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق نأ لب ،فقوتي مل ءاهقفلل يملعلا جاتنإلا

 كلذ دسجت دقو }ةيضقلا كلت الول رونلا ىريل ناك ام .ايركف ًاثوروم تزرفأ

 هقفلا يف ةيعيرشتلا ميهافملا نم ريثكلا ةغايص ةداعإو ةعجارم يف ثوروملا
 تربتعا يتلاو .يضابألا بهذملا يف مكحلا ماظن مكحت تناك يتلا يسايسلا

 نيتيركف نيتسردم ربكأ ترهظ امك !اهبجومب مكاحتلا متي روتسد ةباثمب
 رودلا نع اتريع .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا ناتسردملا :امه ينامعلا خيراتلا يف

 امك .ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا نيب ةقالعلاو .نيدلا ءاملعل يسايسلا

 .ةيثراك جئاتن ىلإ دوقي دق نيتطلسلا نيب عارص يأ نأ فيك ءالجب تحضوأ
 نم هبقعأ امو "يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزعل ةبسنلاب ثدح امك

 .ةريطخ تاعبت
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 ةمتانلا

 قحالملا

 (1) قحلم

  
 ىرطقس ةريزج دادرتسال كلام نب تلصلا مامإلا ةلمح ريس طخ حضوت ةطراخ
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةبضق

    

  

 (2) فحلص

 ` . ٠ ٠

 6 سراف دالب
 ١

 ` , روح = ` م

 ييرعلا جيلخلا . دلخل

 . 9 امع حباخ
 .. رحس هخ ,هت .

 نيرحبلا
 هبصن ٦

ِ 

\ 

 ةطيرخلا حاتقم /

 بورعلا اهب تملق يتل عقاوملا مها , ٥
 ةطلسلا قطانم [] / م

\ 
 ١

\ 
\ 

 \ .ه . ٥ :ص 2 60 _ 40
 : = _- .-= -ل

   \ يتسصنه رمن (©إ
 كلام نب تلصلا مامإلا لزع بقع نامع يف ةيلهألا بورحلا عقاوم مهال ةطراخ
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 قحالملا

 (3) قحلص

      7 

 بقع ةرصبلاو زاريش .زمره ىلإ ةنطابلا قطانم ناكس ضعب ةرجه حضوت ةطراخ

 نامع ىلإ روب نب دمحم ةلمح لوصوب مهعامس
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 (5) قحلم

 لزع نم مهنقوم نايب عم ةساردلا مهتلمش نيذلا ءاملعلا ء امسأب ةمئاق
 دجو نإ ىملعلا مهجاتنإ مهأو ىصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا

 تلصلا مامإلا لزعل نوديؤملا ءاملعلا :لوأ

 مل اعلا مس ١

 يلع ني ىسوم نب ىسوم
 (م891/ه278:ت) يوكرإلا

 يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ
 (م89 1/ھ278:ت)

 رقعج نب دمحم رباج وبأ

   (م9/ه3ق) يوكزإلا

 يملعلا جاتنإلا

 عماجلا باتك ۔

 لضفلا عماجب فورعملا
 .عوبطم) يراوحلا نب

 ءازجأ 3

 ةريس ىلإ ةفاضإلاب -

 نب دشار ىلإ ةهجوم

 مامإلا لزع ةيضق نم
 تلصلا

 رفعج نبا عماج -
 دجوتو ءازجأ 3 هنم عبط

 رادب ةطوطخم خسن

 ثارتلا ةرازوب قئاتولا
 ةبتكم يفو .ةفاقنلاو

   بيسلاب

 تاظحالم

 ءاملعلا ءالؤه ناك

 ىتلا ةسردملا نولثمي

 مامإلا لزع تديأ
 ىلإ تفقوو تلصلا

 دشار مامإلا بناج

 نأ ريغ ,رظنلا نب
 تفتخا ةسردملا هذه

 افوب

 قحالملا

   مهت
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .الا لزع ةيضق

 مامإلا عم اهملح ١ ىصورخلا ةوعس نب دلاخ

 وفلتخ . 4

 'كلذ (م10/ه4ق) ثراولا نب مهف | ة

 ىحجفلا ديعس نب هللا دبع 6

 )م 10/ه4ق3)

 ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا

 (م10/ه4ق) ىتولسلا

 يدنكلا دلخم نب ديلولا 8

 دلخم نب ىسوم يلع وبأ
         يوزنلا يدمسلا
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 قحالملا

 (ةيقاتسرلا ةسردملا) تلصلا مامإلا لزعل نوضراعملا ءاملعلا :ايناث

 تاظحالم ىملعلا جاتنإلا ملاعلا مسا

 ثادحا باتك -
 (عوبطم) تافصلاو

 رباج ييأ ىلإ ةريس -
 رفعج نب دمحم

 باتك نمض عوبطم)
 ءاملعل تاباوجلاو ريسلا

 (نامع ةمئأو
 ناهربلاو نايبلا - ِ
 باتك نمض عوبطم) يصورخلا سيمخ

 نب تلصلا رثؤملا وبأ

 (تاباوجلاو ريسلا (م10/ه4ق)

 ريسفت باتك -
 ىف ةيآ ةئامسمخلا

 مارحلاو لالحلا
 (طوطخم)

 ةيالولا يف ةديصق - .
     ةءاربلاو
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 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةيضق

    

 يف ناتسبلا باتك-
 (طوطخم) لوصألا

 يف فضلرلا باتك ۔

 ملاعلا ثودحو ديحوتلا
 (طوطخم) ..

 ةنسلاو نآرقلا ماكحأ ِ دمحم نب ريشب رذنملا وبأ
 رادلا ءامسأو مامإلاو :ت) . نب بوبحم نب | 2

 طوطخم) اهماكحأو م : 887/ه3
 ةنازخلا باتك -

 (همظعم دقف طوطخم)

 ةب راحملا باتك -

 (طوطخم)

 "رظنلا ني (م890/ه277:ت) يوكزإلا

 ليحرلا نب بوبحم 4
 )م 10/ه4ق)

 دلاخ ناطحق ىبأ ةريس -
 ناطحق ني ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ | .

 ناطحق يبأ عماج - (م10/ه4ق)
 (طوطخم)

 يلع نب دمحم نب ىسوم
     (م9/هھ3ق) ىناكزألا
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12   

 دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

 (م10/ه4ق) رثؤملا ييأ ني

    

 نامثع نب يراوحلا لمحم وبأ

 )م 10/ھ4ق)

 ديلخ ني ناسغ نب كلام

 )م 10/هھ4ق)

 نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ

 (م10/ه4ق) ينالصلا رضخلا

 دبع نب نامعنلا دوعسم وبأ

 (م10/ه4ق) ديمحلا

 دمحم ني هللا دبع دمحم وبأ

 ةخيش يبأ ني

 عماجلا باتك-۔-

 (ناءزج .عوبطم)

 عماجل حرشلا باتك -

 (طوطخم) رفعج نبا

 باتك دييقتلا باتك - هللا امحم هأ

 ٥فراعتلا ئدتبملا | حم نب هلا ديع دمحم وب

 اهعيمجو) ديلقإلا باتك | {| (؟"/ه4ق) ةكرب نب
 (ةطوطخم

 ةنزاوملا باتك -

 ريسلا باتك نمض)
   (تاباوجلاو

 قحالملا

 تعقو ةنتف يف لتق
 ةالو يف بشغلاب

 _قاتسرلا

 ىلإ بهذي ناك
 مامإلا نع فوقولا

 'تلصلا
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 يصورخلا كلام نب تطلا مام الا لزع ةبضق

13 
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 دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 (م10/ه4ق) يويسبلا

  

 نسحلا ييأ عماج -

 4 .عوبطم) يويسبلا

 (ءازجأ
 يويسبلا رصتخم -

 (عوبطم)

 لاؤسلا ةريس
 ريسلا باتك نمض)

   (تاباوجلاو
 (ةيناوزنلا ةسردملا)رظنلا ني دشارو ىسوم نب ىسوم نع اوفقو نيذلا ءاملعلا

 مل اعلا مس ١

 رفعج نب دمحم نب رهزألا
 (م10/ه4ق) يوكزإلا

 نامثع نب ناهبن هللا دبع وبأ
 (م10/ه4ق) يوزنلا يدمسلا

 نب دمحم ير اوحلا وبأ

 يرقلا نامثع نب يراوحلا
 ) م1 0/ه4ق)

 ديعس نب لمحم ميهارب وبأ

 (م10/ه4ق ) ركب يبأ نب

     )م 10/ه4)

 يملعلا جاتنإلا

 يراوحلا ييأ عماج -
 (ءازجأد .عوبطم)

 ةئامسمخلا ريسفت -

 ماكحألا يف

.٤ _
 

  

 تاظحالم

 فقومل اديؤم ناك

 ىلإ عجر مث هدلاو
 فوقولا

  



  10 

11   

 يبرع نب حور نب

 (م٥1/ه4ق)يدنكلا

 نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ

 (م10/ه4 :ق)

 دشار نب يقشمر نامتع وبأ

 (م10/ه4ق)

 الملا نب سيك ديلخ وبأ

 (م10/ه4ق)

 (م10/ه4ق) حلاص

 نب دمحم يبأ نب رذنملا وبأ

   يبرع نب حور

 حور نبا ةريس

 ريسلا ةعومجم نمض
 تاباوجلاو

 ةيالولا يف باتك ۔

 (طوطخم) ةءاربلاو

  

 قحالملا

 وم نم أربي ناك

 نب دشارو ىسوم نب

 ىلإ عجر مث رظنلا
 ُفوقولا

 ىسوم نم أربي ناك

 نب دشارو ىسوم نب

 ىلإ عجر مث رظنلا
 “فوقولا

 نم ةءاربلا ىلإ عجر

 ىسوم نب ىسوم

 "رظنلا نب دشارو
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 يصورخلا كلام نب تلصلا ماع .الا لزع ةيضق

    

 دقف) ربتعملا باتك۔

 هنم عوبطملاو .هملظتعم

 ءازجأ4
 ديفملا عماجلا باتك -

 ديعس يبأ تاباوج نم | ديعس نب دمحم ديعس وبأ
 (ءازجأة .عوبطم) (م10/ه4ق) ىمدكلا 12

 ةماقتسإلا باتك -

 (ءازجأ 3عوبطم)

 فارشألا تادايز -

 (طوطخم)

 )ع(

 422ص .قباس عجرم ،يشاطبلا.

 432ص قباس عجرم 6يشاطبلا.

 430ص ،قباس عجرم ءيشاطبلا.

 222ص .ةماقتسإلا :ىمدكلا.

 223ص .ةماقتسالا : ىمدكلا.

 223ص ؛هسفن ردصملا.

 222ص ؛هسفن ردصملا.
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 عحارملاو رداصملا ةمناق

 عجارملاو رداصملا ةمئاق

 ےكيركلا تآرقلا -

 تاطوطخملا :الوأ

 .(م10/ه4 ق : ت) دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ هكرب نيا - 1

 .(بيسلا .دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم) .160 مقر طوطخم .“دييقتلا باتك"

 .(م1874 دعب : ت) دمحم نب ديمح قيزر نبا -2

 دروفسكأ ةخسن نع روصم طوطخم .ناءزج.“ةيناطحقلا ةفيحصلا

 .(ضوخلا "سوباق ناطلسلا ةعماج .ةصاخلا تاعومجملا) .ارتلجنإب

 .(م17/ه11ق :ت) هللا دبع نب دمحا ،ييقرلا - 3

 1735- ماعلا مقرلا روصم طوطخم ."ملاعلا مئاعد حرش يف مالظلا حابصم"

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو "قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد) .219 صاخلا مقرلا

 .(طقسم

 .(م10/ه4 ق : ت) يدنكلا يبرع نب دمحم .حور نبا - 4

 سوباق ناطلسلا ةعماج ةبتكم) .روصم طوطخم ء“ةءاربلاو ةيالولا"

 .(ضوخلا ةصاخلا تاعومجملا

 .سيمخ نب دمحم يفيسلا - ك

255 



 يصورخلا كلام نب تلصلا مام .لا لزع ةبضق

 .96 مقر مليفوركيم ئ طوطخم ‘ “مهتمن او صورخ يتب ةلو ٥ ركذ يف صوصنل |”

 ةرازو ،قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد).104 صاخلا مقرلا .1950 ماعلا مقرلا
 .(طقسم .ةفاقنلاو ثارتلا

 .(م10/ه4 ق : ت)ناطحق نب دلاخ .ناطحق وبأ - 6

 نب دمحم ديسلا ةبتكم) 36 مقر طوطخم !ناءزج .“ناطحق وبأ عماج" .

 .(بيسلا دمحأ

 .ءاملع ةعومجم - 7

 .(بيسلا .دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم) 8 مقر طوطخم !“ريس”"

 .۔_ -8

 .(بيسلا دمحا ني دمحم ديسلا ةبتكم) 0185 مقر طوطخم 3“ةيضابألا ريس"

 .۔_ - 9

 .(بيسلا دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم) .237 مقر طوطخم .“ةيضابألا ريس"

0 - . 

 .مولعلا راد) مقر نودب ،ةروصم ةطوطخم ،ناءزج .“ةيضابالا ءاملع ريس"

 .(ةرهاقلا

.- 1 

 .(بيسلا .دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم) .2023 مقر طوطخم .“ريسلا باتك"

 .لوهجم - 2

 .2424 مقر طوطخم .“مهنادلبو مهانكو 3مهئامسأ ةفرعمو ءاملعلا خيراوت"
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 .(طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .قئاتولاو تاطوطخملا ةرئاد)

 .۔-3

 .قئانولاو تاطوطخملا ةرئاد) .2754 مقر طوطخم .“ةفيرشلا ةكرابملا ةعمللا"

 .(طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 .(م10/ه4 ق :ت)دمحم نب ريشب ،رذنملا وبأ - 4

 نب دمحم ةبتكم ديسلا ةبتكم) 077 مقر روصم طوطخم 3“ةبراحملا باتك"
 .(بيسلا .دمحم

 رداصصلا :ايناث

 .(م1233/ه630 :ت) دمحم نب يلع .ريثألا نيا - 1

 .(م1986 "توريب .يب رعلا باتكلا راد) .ءازجأ 10 .خيراتلا يف لماكلا

 .(م 18ق :ت) ديعس نب ناحرس ،يوكزالا - 2

 .رشنلل نوملد) "يلديبع دمحأ.قيقحت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك

 .(م198ك !ايسوقين

 (م9/ه3ق :ت) رفعج نب دمحم يوكزالا - 3

 يموقلا ثارتلا ةرازو) ،رماع معنملا دبع قيقحت .ءازجأ 3 رفعج نبال عماجلا
 .(م1981 طقسم ةفاقثلاو

 .(م 11 /هكق :ت) سيق نب ميهاربإ ؤقاحسإ وبأ - 4

 .(م1984 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) .لاصخلا رصتخم
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 .(م935/ه324 :ت) ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ .يرعشألا - ك

 .ةط .رتير تومله :حيحصت .نييلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم باتك

 .(م1980 .ندابسيفب .نياتشزنارف)

 .(م1038/ ه430 :ت) هللا دبع نب دمحأ 3

 .(ت.د }توريب .ركفلا راد) ،ءازجأ 10 ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح

 .(م869/ه256 : ت) ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ .يراخبلا 7

 .ةرهاقلا ،فاقوألا ةرازو ،ةنسلاو ةريسلا زكرم) ءزج 14 .يراخبلا حيحص

 .(م1994

 .(م10 /ه 4ق :ت) دمحم نب ىلع ،يويسبلا - 8

 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) ،ءازجأ 4 ،يويسبلا نسحلا ييأ عماج

 .(م194

 .(م1070/ ه463 :ت) يلع نب دمحأ ركب يبأ "يدادغبلا - 9

 برغلا راد) فورعم داوع راشب : طبضو قيقحت ءزج 16 ؛مالسلا ةنيدم خيرات
 .(م2001‘ توريب .يمالسإلا

 .(م1037/ه429 : ت) رهاط نب رهاقلا دبع .يدادغبلا - 0

 رادو ،ليجلا راد) "يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :قيقحت "قرفلا نيب قرلا
 .(م1987 ،توريب .ةديدجلا قافالا

 .(م1077/ه 470 :ت) دمحم لضفلا وبأ .يقهيبلا - 11

 ةضهنلا راد) تأشن قداصو باشخلا ىيحي ةيبرعلا ىلإ هلقن .يقهيبلا خيرات

 ١ م 1982 \توريب 0 ةيب رعل )
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 .(م994/ه384 : ت) ىلع نب نسحملا يلع يبأ .ىخونتلا - 2

 رجفلا) .يجلاشلا دوبع :قيقحت .ءازجأ 8 .ةركاذملا رابخأو ةرضاحملا راوشن

 .(م1971 توريب .يبرعلا

 :ت) يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ نيدلا لامج .يزوجلا نيا - 3

 . )م 1201/ 7

 .ركفلا راد) .راكز ليهس :قيقحت ءزج 13 إممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا

 . (م195 توريب

 . (م1228/ه :626ت) هلا دبع نب توقاي يومحلا ۔ 4

 (م1979 }توريب \ثارتلا ءايحإ راد) ،ءازجأ 5 .نادلبلا مجعم

 .(م979/ه 369 :ت) مساقلا يبأ لقوح نبا - 15

 .(م1979 }توريب .ةايحلا ةبتكم راد) ،ضرألا ةروص باتك

 .( ه300 :دودح يف ت) هللا دبع نب هللا ديبع مساقلا وبأ .ةبذادرخ نبا - 6

 .(ت.د !دادغب ،ىنثملا ةبتكم) كلامملاو كلاسملا

 . (م1405/ه8 :ت) دمحم نب نمحرلا دبع .نودلخ نبا - 7

 .(م1979 }لامج ةسسؤم ،توريب) ،ءازجأ 7 نودلخ نبا خيرات

.. - 8 

 .ةيرصعلا ةبتكملا) .2ط يديوجلا شيورد قيقحت نودلخ نبا ةمدقم

 (م1996 توريب

 :ت) يراصنألا بلاط يبأ نب دمحم هللا دبع ىبأ .ىقشمدلا - 9
 . .(م1326/ھ77
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 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد) رحبلاو ربلا بئاجع يف رهدلا ةبخن باتك
 .(ت.د .توريب

 .(م1374/ه748 : ت) دمحا نب دمحم نيدلا سمش .ىبهذلا - 0

 .يورمعلا رمع ديعس نيدلا بيجم :قيقحت ،امزج 17 ءالبنلا مالعأ ريس
 .(م1997 \توريب .ركفلا راد)

 .(م1209/ه606 : ت)رمع دمحم نيدلا رخف .يزارلا -. 21

 ثتوريب ،يبرعلا باتكلا راد) .نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا

 .(م1 6

 .(م1874 دعب : ت) دمحم نب ديمح .قيزر نيا - 2

 ةرازو)رماع معنملا دبع :قيقحت نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا

 .(م1984 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

._ -3 

 .رماع معنملا دبع :قيقحت .نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا

 .(م1994 .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو) هلا دبع ىسرم دمحمو

 .(م13 /ه 12 :ت) ديمح نب هلل دبع .يملاسلا - 4

 ،طقسم ،يملاسلا نيدلا رون ةبتكم) .ناءزج "نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت

 .(م15

._ -5 

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمج) !ءازجأ 4 .ماكحألاو نايدألا ىملع يف ماظنلا رهوج

 (م1971 .ةرهاقلا
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6 -. 

 .طقسم .ةماقتسالا ةبتكم) .ةريمع نمحرلا دبع :قيقحت }لوقعلا راونأ قراشم

 .(م9

 .(م 17ق) ديعس نب سيمخ }يصقشلا - 5

 .يناحلا دمح نب ملاس :قيقحت إاءزج 20 ،نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم
 .(م1979 طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو)

 .(م1153/ه548 :ت) ميركلا دبع دمحم حتفلا ويأ .يناتسرهشلا - 8

 .توريب .ةفرعملا راد) ،ناءزج .يناليك ديس دمحم :قيقحت كلحنلاو للملا
 5 .(م11

 .(م1056/ه448ت) نسحملا نب لالهلا نسحلا وبأ .يياصلا - 9

 .(م2003 .ةرهاقلا .ةيب رعلا قافآلا راد) جارف دمحأ راتسلا دبع قيقحت .ءارزولا

 .(م922/ھ310 :ت) ،ريرج نب دمحم يربطلا - 0

 .ناديوس راد) ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت كولملاو ممألا خيرات
 . )م167 توريب

 . )م1 1/ه5ق : ت) ملسم نب ةملس .يبتوعلا - 7

 .(م1984 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) نءازج باسنألا

2 -. 

 .(م1991 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) ،ءازج 24 شءايضلا

 . (م8/ه2ق : ت) بيبح نب عيبرلا يديهارفلا ۔ 3

261 

 



 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا لزع ةيضق

 .ةماقتسالا ةبتكم ،ءازجأ 4 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا

 . )م1995 طقسم

 .(م940/ه329 : ت)رقعج نب ةمادق .جرفلا وبأ - 34

 .(ت.د دادغب ىنثملا ةبتكم) .ةباتكلا ةعانصو جارخلا باتك

 .(م1248/ه646 : ت)فسوي نب يلع نسحلا يبأ نيدلا لامج .يطفقلا - 5

 .ةرهاقلا) ميهاريل لضفلا وبأ دمحم :قيقحت .ةاحنلا ءابنأ ىلع ةاورلا هابنأ

 .(م1981 ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 . )م 12/ه6ق : ت) ديعس نب دمحم ؛ىتاهلقلا - 6

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ثاحبألاو تاساردلا زكرم) .نايبلاو فشكلا

 .(م1984 ،ةيسنوتلا ةعماجلا

 .يفاكلا دبع رامع وبأ ءيفاكلا - 7

 ،توريب ديدجلا ليجلا راد) .ريمع نمحرلا دبع :قيلعت "ناءزج .زجوملا

 .(م0

 .(م10/ه4ق :ت)ديعس نب دمحم ديعس وبأ كىمدكلا - 8

 .(م1985 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) ،ءازجأ 3 .ةماقتسالا

 .۔۔ - 9

 ةفاقثل او يموقلا ثارتلا ةرازو) ىازجأ 4 ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا

 . )م1985 طقسم

 .۔. - 0

 . )م1984 طقسم ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو) ىازجأ 3 ربتعملا
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 .(م1161/ه557 :ت) ىسوم نب هللا دبع نب دمحا .ىدنكلا - 1

 ءاملعو ةمئأو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس نم بختنملاو ءادتمالا باتك

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) فشاك ليعامسإ ةديس :قيقحت إنامع

 .(م1985 . طقسم

2 - _. 

 .(م1984 طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو) ءاءزج 42 ©تفنصملا

 .(م1114 /ه508 :ت) ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا - 3

 .(م1984 ،طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) اءزج72 .عرشلا نايب

 .(م10/ه4ق :ت ) سيمخ نب تلصلا 5رثؤملا وبأ - 4

 ةرازو) شيوردلا دمحم نيساي مساج :قيقحت ،تافصلاو ثادحألا باتك
 .(م1996 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 .(م1058/ه450: ت) دمحم نب يلع .يدرواملا - 6

 .(ت.د ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد) ةيناطلسلا ماكحألا

 .ءاملع ةعومجم - 6

 ليعامسإ ةديس :قيقحت "ناءزج .نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا
 .(م1989 }طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) .ط تفشاك

 .(م957/ھ346ت) نيسحلا نب ىلع نسحلا وبأ .يدوعسملا - 7

 .قشمد .ةفاقثلا ةرازو) "ناءزج بهو مساق قيلعت ، فارشإلاو هيبنتلا

 .(م 00
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.- 48 

 ةحيمق دمحم ديفم ميدقتو حرش .ءازجأ 4 رهوجلا نداعمو بهذلا جورم

 .(م1986 توريب .ةيملعلا بتكلا راد)

 .(م990/ه380 : ت) دمحا نب دمحم .يسدقملا - 9

 ثارتلا ءايحإ راد) .موزخم دمحم ميدقت .ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ

 .(م1987 ‘توريب ،يبرعلا

 (م1441/ه845 : ت)يلع نب دمحأ نيدلا يقت "يزيرقملا - 0

 نيدلا لامج :قيقحت ءازجأ 3 !افلخلا نييمطافلا ةمئألا رابخأب افنحلا ظاعتا

 (م1996 .ةرهاقلا .فاقوألا ةرازو ) .2ط .دمحأ دمحم يملح دمحمو لايشلا

 .(م1311/ه711ت) مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفا يبأ روظنم نبا - 1

 .(م1997 ،توريب .رداص راد) ًاءزج15 \كط ٥برعلا ناسل

 (م1030/ه421: ت) بوقعي نب دمحم نب دمحأ يلع وبأ هيوكسم - 2

 .ةرهاقلا ءيمالسإلا باتكلا راد) "ناءزج .ممألا براجت .ممألا براجت

 .(ت.د

 .(م10/ه 4ق)يلع نب نسحلا .ينادمهلا - 3

 .ضايرلا إةماميلا راد) .عوكألا يلع دمحم :قيقحت برعلا ةريزج ةفص

 .(م7
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 ةبرعصلاو ةيبوعلا معجارصلا :اثلاث

 .داوجلا دبع بجر !ميهاربإ - 1
 .(م2002 .ةرهاقلا .ةيبرعلا قافآلا راد) .سبالملا ءامسأل يبرعلا مجعملا

 .دومحم .ليعامسإ - 2

 .توريب ىبرعلا راشتنالا ةسسؤم) اط مالسإلا ىف ةيرسلا تاكرحلا

 . . .(م7

 .(م1914/ه1332 :ت) فسوي نب دمحم شيفطأ - 3

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) ءزج 17 ؤليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش
 .(م19 .طقسم

 .حلاص نب ليعامسإ ،يربغألا - 4

 ةيلك ،كومريلا ةعماج) ريتسجام ةلاسر “ىضابألا هقفلا ىلإ لخدملا"
 .(م0 .ندرألا .هلوصأو هنلا مسق .ةيمالسإلا تاساردلا

 .دمحأ .نيمأ - 6

 .(م1986 .ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم) .14ط !مالسإلا رجف

 .ديعس نب ديمح .يدابلا - 6

 .يدنهلا طيحملاو قرشلا ةقطنم يف ةراجتلاو ةحالملا يف نيينامعلا رود

 .(م2002 سنوت ،ىلوألا سنوت ةعماج)

 .عيبرلا وبأ .ينورابلا - 7

 .(م2003 ،بيسلا "يرماضلا ةبتكم) .ةيضابألا خيرات رصتخم
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 .(م1999 : ت) دماح ني دومح نب فيس ،ىشاطبلا - 8

 صاخلا راشتسملا بتكم)2ط .نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ

 .(م2004 طقسم !ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل

 .هللا اطع .يشولبلا - 9

 .(م2002 .يبظ وبأ .يفاقثلا عمجملا) .يناثلا يسابعلا رصعلا يف نيرحبلا دالب

 .رصان مساق نب دمحم ماجح وب - 10

 .(م2003 ،بيسلا يرماضلا ةبتكم) ،رئازجلاو نامع نيب يفاقثلا لصاوتلا

 .ناميلس نب دمحم نب دمحأ ،ينالهبلا - 1

 ةيالو ،يناوربلا ديعس نب بوقعي ةبتكم) ،نامعب ترج عئاقو يف ناعمإلا

 .روشنم ريغ ثحب (لباقلا

 .يلع دمحم !يوناهتلا - 2

 بيرعت .جورحد يلع قيقحت ؛مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك ةعوسوم
 .(م1996 توريب .نانبل ةبتكم) ناءزج .يدلاخلا هللا دبع

 .نودع .نالهج - 3

 .2ط ،شيفطأ دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابألا دنع يسايسلا ركفلا

 .(م1991 ،بيسلا يرماضلا ةبتكم)

 .زيزع .جاحلا - 4

 .(م2003 }ندنل .ةمكحلا راد) .خيراتلا ربع ةيقارعلا -ةينامعلا تاقالعلا

 .هللا دبع نب دمحأ ،يثراحلا - 5
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 .(م1992 .بيسلا .يرماضلا ةبتكم) ىرطقس ةريزج ذاقنإ يف ىرسيلا

 .دمح نب ملاس "يثراحلا - 6

 .(ت.د م.د ثن.د) .ةيضابألا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا

 .رصان ني هللا دبع يثراحلا - 7

 .سوباق ناطلسلا ةعماج .ةينامعلا تاساردلا زكرم) .ناهبن يني دهع يف نامع

 .(م2004 .ضوخلا

 .رصان نب دمحم يرجحلا - 8

 .(م1998 }يور .ةضهنلا عباطم ) .ةيمنتلا يف هرودو نامع يف جالفألا ماظن

 .دمحم دمحأ 4 :رصحلا - 9

 .(م1993 .ةرهاقلا .ةيرهزالا تايلكلا ةبتكم) .يمالسإلا هقفلل ةيهقفلا دعاوقلا

 .ىلع دمحم .ةدمح وبأ - 0

 .ليجلا راد)ةيرومع حتف يف ىئاطلا مامت يبأ ةديصقل يلامجلا قوذتلا يف

 .(م1984 \توريب ؤیبستحملا ةبتكم :نامع

 .دمحم .هللا ديمح - 1

 .سئافنلا راد) ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم .

 . )م197 توريب

 .(م 1886 /ه1304 : ت) ينيز نب دمحا نالحد - 2

 ةعابطلل عيراشملا راد) .ةيضرملا لوادجلاب ةيمالسإلا لودلا خيرات بيذهت
 .(ت.د }م.د .عيزوتلاو رشنلاو
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 .(م1944 : ت) دمحم نب هللا دبع ديز وبأ .يمايرلا - 3

 .(ت.د ،طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو) تالكشملا لح باتك

 .روابماز - 24

 ةمجرتو جارخإ "يمالسإلا خيراتلا يف ةمكاحلا تارسألاو باسنألا مجعم

 .يبرعلا دئارلا راد) ،نورخآو دومحم دمحأ نسحو كب نسح دمحم
 .(م1980 ‘توريب

 .ليهس راكز - 5

 .ناسح راد) ،نميلا -قارعلا-ماشلا -ءاسحإلا يف ةطمارقلا رابخأ يف عماجلا

 .(م1987 قشمد

 .دمحم !ةرهز وبأ - 6

 .(ت.د ،توريب ،يبرعلا ركفلا راد) .مالسإلا يف ةيلودلا تاقالعلا

 .ةفيلخ دادو {ةدوبانلا و قيفوت دشار ںديز وبأ - 7
 .رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىتح ةيمالسإلا روصعلا ذنم يبرعلا جيلخلا خيرات

 .(م1998 ،ىبد ،يبد ةعبطم)

 .يجان "فاسعو }هللا دبع نب دمحم "يملاسلا - 8

 .(م1963 قشمد .ةيمومعلا ةعبطملا) .ملكتي خيرات نامع

 .زليام .ب .س - 9

 ثارتلا ةرازو) \4ط هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت .لئابقو هنادلب جيلخلا
 .(م1994 طقسم .ةفاقثلاو
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 .ربج فيان .ليهسلا - 0

 .2ط .نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف يبرعلا جيلخلا يف ةيضابألا

 .(م1998 طقسم .ةماقتسالا ةبتكم)

 .ليمج نب نافلخ ،يبايسلا - 1

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) "ناءزج .رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس

 .(م11 طقسم

 .(م1993 :ت)دومح ني ملاس يبايسلا - 2

 ةرازو) فشاك ليعامسإ هديس :قيقحت {ءاثعشلا يبأ عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ

 .(ت.د }طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 .۔ - 33

 .(م1965 .يبد ،يمالسإلا بتكملا) نامع باسنأ يف نايعألا فاعسإ

 .۔ - 4

 .(م1986.طقسم هةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) ،ءازجأ 4 .خيراتلا ربع نامع

35 -. 

 ىسيع نب دمحم نب دمحأ خيشلا ةقفن ىلع عبط) ،نامع خيرات نع ناونعلا

 .(م1995 م .د يثراحلا

 .هللا دبع نب دمحم .ينابعشلا - 6

 دمح نب ةفيلخ :قيقحت .نامعب مهلئابقو يؤل نب ةماس بسن يف ناجرملا
 .(ت.د }طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو) روشنم ريغ ثحب .يدعسلا
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 .ىفطصم .ةعكنشلا - 7

 .(م1997 .ةرهاقلا .ةينانبللا ةيرصملا رادلا ) .قط ، بهاذم الب مالسإ

 .يلع نب تيخب !يرفنشلا - 8

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ برغملا ةيضابأب مهتقالعو نامع يف ةيضابألا
 .(م1993 ،سنوت .ةنوتيزلا ةعماج)

 .كرابم نب ناطلس .ينابيشلا - 9

 نب دمحم ديسلا ةبتكم) .(قرشملا مسق)تايضابألا ءاسنلا مالعأ مجعم

 .(م2001 }‘بيسلا }دمحا

 .حلاص نسح \باهش - 0

 .يداليملا رشع سداسلا نرقلا لبقي دنهلا طيحملا يف ةحالمل يفارغجلا دعبلا
 .(م1994 طقسم ,ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو)

 .دمحا نب حلاص ،يفاوصلا - 1

 يموقلا ثارتلا ةرازو) .قط .ةوعدلا يف هرانآو ينامعلا ديز نب رباج مامإلا

 .(م1997 طقسم .ةفاقثلاو

 .ميركلا دبع نب نمحرلا دبع ،يناعلا - 2

 راد) ،يرجهلا عبارلا نرقلا ىتح ةيمالسإلا ةراجتلاو ةحالملا يف نيينامعلا رود

 .(م2003 ،ندنل .ةمكحلا

 .دمحا 6ىلديبع - 3

 .(م1996 طقسم نامع ةديرج راد) ،لاوحأو مايأ ىلوألا ةينامعلا ةلودلا
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 .جرفلا وبأ دمحم ،شعلا - 4

 ثارتلا ةرازو) .54ع .انثارت ةلسلس .مالسإلا خيراتلا لالخ نم ةينامعلا دوقنلا

 .(م1984 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا

 .ديشر دمحم .يليقعلا 5

 ةلسلس .لوألا اهرصع يف ةيسابعلا ةلودلا عم اهتاقالعو نامع يف ةضابألا

 .(م1984 .طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) .60ع انثارت

 .ريدب لصيف ،نوع - 6

 .(م1982 ،سكش نيع ةعماج .ةثيدحلا ةيرحلا ةبتكم) هسرادمو مالكلا ملع

 .ديبع نسح ،شابغ - 7

 .(م1997 ‘توريب ديدجلا راد) .ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامع

 .نيدلا حالص ،ماوخو دومحم .يروخاف - 8

 .(م2002. توريب .نانبل ةبتكم) .ةيمالسإلاو ةيبرعلا سايقلا تادحو ةعوسوم

 .ءايمل سول "يقورافلا .يجار ليعامسإ .يقورافلا - 9

 ضناكيبعلا ةبتكم ) .ةؤلؤل دحاولا دبع ةمجرت .ةيمالسإلا ةراضحلا سلطأ

 .(م1998 ضايرلا

 .خيراتلاو ثارتلل دياز زكرم) ،نيملسملا نع نيودتلا.رمع قوراف ،يزوف - 0
 .(م2004 .نيعلا

1 -_. 

 .(م1983 }يبد ٬ملقلا راد) .ةيمالسإلا روصعلا يف يبرعلا جيلخلا
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 .۔۔- 2

 .(م2000 }نامع تيبلا لآ ةعماج) نامع خيرات يف تاسارد

 .۔_ - 3

 .نيعلا .خيراتلاو ثارتلل دياز زكرم) .ةينامعلا ةيخيراتلا رداصملا يف ةمدقم

 .(م 2004

.- 4 

 .(م1999 ،نامع .ةيلهألا ) .مالسإلا يف ةيسايسلا ةينيدلا تاكرحلا ةأشن

 .نورخآو سولك ،رزيرك - 5

 تاسارذلل ةيعماجلا ةسسؤملا) ،ةروتك .ج ةمجرت ںيمالسإلا ملاعلا مجعم

 .(م1991 توريب .عيزوتلاو رشنلاو

 .ناريج تربور "ندنال - 6

 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ).3 ط !اريصمو اريسم1856 ذنم نامع

 .(م13

 .رهطأ يلاعملا وبأ ،يروبكرابملا - 7

 .(م1977 .ةرهاقلا راصنألا راد) .عباسلا نرقلا ىلإ دنهلاو دنسلا لاجر

 .نيفلؤم ةعومجم - 8

 لآ ةعماج ) ينامعلا خيراتلا داصح لوح يناثلا يملعلا ىقتلملا لامعأ

 .(م2003 نامع ‘تيبلا

 .۔۔_ - 9
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 .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو) .اءزجأ 10 .ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح

 .(م 0 طقسم

 .۔.- 0

 .(م1999 .طقسم .ةيبهذلا ةعبطملا) .نأشلا دمس خيرات يف نامزلا ةرهوج

 .۔-1

 يموقلا ثارتلا ةرازو) سماخلا رادصإلا .م1994 يبدألا ىدتنملا تايلاعف

 .(م1994 طقسم .ةفاقثلاو

2 -. 

 ةرازو) .يبدالا ىدتنملا ةودن داصح ،يمدكلا ديعس ىهبأ ركف ىف تاءارق

 .(م2001 .طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

3 - _. 

 ثارتلا ةرازو) .يبدألا ىدتنملا ةودن داصح .يولهبلا هكرب نبا ركف ىف تاءارق

 .(م2001 طقسم ,ةفاقثلاو يموقلا

4 -_. 

 مسق) }ثيدحلا رصعلا ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا نم ةيضابألا مالعأ مجعم

 .(م1999 توريب ،يمالسإلا برغلا راد) .2 ط .ناءزج .(يمالسإلا برغملا

 .۔- 5

 ةدحو ةلسلس .اثيدحو اميدق نامع ةنطلس ثارت لوح لوألا ىملعلا ىقتلملا

 .(م2002 }نامع .تيبلا لآ ةعماج) .ةينامعلا تاساردلا
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 يصورخلا كلام نب تطلا ماملا لزع ةيضق

 .۔۔_ - 6

 .(م2003 طقسم ،ةيملاعلا عباطملا) روصعلا ربع يباوعلا خيرات نم حمالم

 .۔ - 7

 ةعماج) .-يسابعلا رصعلا يمالسإلا خيراتلا يف ىبرعلا جيلخلا ةناكم ةودن

 .(م1989 .يبظ وبأ .يفاقثلا عمجملاو تارامإلا

 .سيمخ نب رهاز "يدوعسملا - 8

 فاقوألا ةرازو) ضعماجلا هباتك لالخ نم يهقفلا هرودو يميلسلا ةكرب نبا مامإلا

 .(م2000 طقسم .ةينيدلا نوؤشلاو

 .يلع دمحم !رصان - 9

 .(م1997 طقسم !ةماقتسالا ةبتكم) .ةيضابألا دنع ةوعدلا جهنم

 .ةفيلخ ورمع "يمانلا 0

 .يمالسإلا برغلا راد) يروخ ليئاخيم ةمجرت .ةيضابالا نع تاسارد
 .(م2001 ،توريب

 .ةبيش دومحم !راصن - 1

 .ةيبرعلا تاساردلا ةيلك .ريتسجام ةلاسر) شةيضابألا دنع يسايسلا ركفلا

 .(.م1996 !اينملا ةعماج .ةيمالسإلا ةفسلفلا مسق

 .مالعألا ةرازو - 2

 (م1979 طقسم .ةفاقثلاو مالعألا ةرازو) "يرحبلا اهخيرات نامع

 .ةيلخادلا ةرازو - 3
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 .طقسم .ةيلخادلا ةرازو) نامع ةنطلس يف لئابقلاو تايالو ماعلا دشرملا

 .(م12

 .دلونرا \نوسلو - 4

 يموقلا ثارتلا ةرازو) .ةط اللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت .جيلخلا خيرات
 .(م1988 طقسم .ةفاقثلاو

 .نوسنكلو - 5

 ةرازو) .3ط هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت ،نامع يف يرلا لئاسوو جالفألا
 .(2003 5م.د .ةفاقثلاو ثارتلا

6 -_. 

 .3ط 110ع !انثارت ةلسلس هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت }ءاملعو اخيرات نامع
 .(م1994 طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو)

 .وردنا ،نوسمايلو - 7

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) \3ط .2ع !انثارت ةلسلس .خيراتلا ربع راحص

 . (م1994 طقسم

 .بلاط يدهم .مشاه - 8

 .(م2003 "ندنل .ةمكحلا راد) '2ط ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابألا ةكرحلا

 .ريهز .يراوهلا ۔ 9

 ةيعامتجالاو ةيركفلا تايلاكشإلا يف ثحب - مالسإلا يف ةضراعملاو ةطلسلا
 ‘توريب رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا) .70 - 612 /ه132 - 1

 .(م.3
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 :ةيبنجألا مجارصلا :اعباو
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 تايرودلا :اسصاخ

 .ىلع نب دمحم ,رابلا - 1

 ثتيوكلا ،د .د) .1311ع ؤعمتجملا ةلجم .“ىرطقس يف تلصلا موي"

 (م1998 سطسغأ
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 .نمحرلا دبع .يملاسلا - 2

 ةفاحصلل نامع ةسسؤم) .31ع .ىوزن ةلجم .“نامع يف مركم ينب ةرامإ"

 .(م2002 .طقسم .نالعإلاو رشنلاو ءابنألاو

3- _. 

 نرقلا ةياهن ىتح ةينامعلا ةلودلا تاروطتو ءاملعلاو ةمئألا نيب ةقالعلا"
 .م2002 ليريإ .30ع .ىوزن ةلجم .“ةينامعلا ريسلا يف ةءارق :م16/ھه0

 .(م2002 طقسم .نالعإلاو رشنلاو ءابنألاو ةفاحصلل نامع ةسسؤم)

4 -_. 

 .24ع .ىوزن ةلجم .ةينامعلا ريسلا :ةفاقثلاو خيراتلا رداصم نم"

 .طقسم ،نالعإلاو رشنلاو ءابنألاو ةفاحصل نامع ةسسؤم) إم2000ربوتكأ

 .(م0

 .دمحا .ىلديبع - 5

 ةينامعلا تاقالعلاو ىرطقس ةريزج ىلع كلام نب تلصلا مامإلا ةلمح"

 ءابنألاو ةفاحصل نامع ةسسؤم) 11998 رياني ى 13ع ،ىوزن ةلجم ،“ةيرهملا

 .(1998 .طقسم .نالعإلاو رشنلاو

 تارضاحملاو تاودنلا :اسداس

 .نافلخ ني.انهم "يصورخلا - 1

 مامإلا ةسردمب ةيخيرات ةودن .“تلصلا مامإلا ةريس نع ةيخيرات ةرضاحم"

 .هروشنم ريغ (م1994 قاتسرلا) .دشرم نب رصان
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 .كرابم نب ناطلس .ينابيشلا - 2

 ةودن “يرجهلا سماخلا نرقلا يف نيينامعلا دنع اهتاروطتو ةيهقفلا تاباتكلا"

 نم ةرتقلا يف يرجهلا سماخلا نرقلا لالخ نامع يف ةيهقفلا مولعلا روطت
 .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو) ربكألا سوباق ناطلسلا عماجب م6//100

 .روشنم ريغ ثحب .(م5

 تاليجستلا :اعباس

 .هللا دبع نب رهاز "يربعلا - ]

 تاليجست) 1998 الهب يداني ةلجسم ةرضاحم "كلام نب تلصلا مامإلا دهع

 .(يور راونألا قراشم

 تالباقملا :انماث

 خير اتب .لباقلا ةيالو ؤبريضملا - ىثراحلا دمح نب ملاس خيشل ا عم ةلباقم - 1

 .م2004/9,9

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب يئانهلا رهاز نب دومحم خيشلا عم ةلباقم - 2
 .م2004/10/10 خيراتب طقسم ،نامع ةنطلس
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