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 مدق نمل لاقيو 6كنصح اهب يتلا ضرألا يهو ©ةنيدم عمج ندملا

 يأ نئادملا نمو ةنيدملا رمأب ملاعلا وه اهتنيدم نباو ©َنَدَم :ةنيدملا

 .معنت نمتو ءاهرصم

 مجعم اهمامإ اهتمدقم يفو ةيوغللا مجاعملا هتدروأ ام صخلم اذه

 .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا مامإلل ،نيعلا باتك

 ؛معنتلاو رضحتلا ىلع لدت "ةنيدم ةملكل ةيوغللا تافيرعتلا هذهو

 .ةفاظشلاو ةوادبلا دض امه نيذللا ©ةمعنلاو ةراضحلا نم نَقتشملا

 مسا ةق لوسرلا ةنيدم تذخأ ةليمجلا ةقيقرلا يناعملا هنه نمو

 انآرق - مالسإلا اهامس دقف ،(برثي) يلهاجلا مسالا نم الدب (ةنيدملا)

 ض رشموَح نمو ٍةَيدَمْلا لهأل تاكام» :ىلاعت هللا لوقك "ةنيدملا ةنشو

 .[٠/ةبوتال “۔ديتَت نَع مرفن امري الو هلا لوسر نَع اوُشَلََتي نأ باتكلا
 .«اهثبخ يفنت ريكلاك ةنيدملا» :ةمي لوسرلا لوقو

 ةراضحلا ةدعاق حبصت نأل ةرونملا ةنيدملل ةيمالسإ ةئيهت كلذ يفو

 .ةفاقثو ةراضح مالسإلا قلطنا اهنم نأ ثيح ةيمالسإلا ةفاقثلا ةدعاقو ةيبرعلا



 ةينامعلا ةركاذلا ىف ندُم ٦
__ : 

 .ىتش نكامأ يف ةيراضحلا ندملا تنوكتو ‘نذمتلا أشن كلذ ءوض يفو

 راهدزالاب ةيستكم ،اهميعنو ةايحلا يقرو شيعلا ةراضن ىلع ةلمتشم

 .يفاقثلا روطتلاو يداصتقالا

 ،يملع ماهسإو يخيرات روضح اهل ناك ةدع اندم نامع تفرع دقو

 اهيلع طلسن يتلا ندملا هذه ،ىرطقسو ىوزنو بيسلا :ندملا كلت نمو

 اتم المأ ،«ةينامعلا ةركاذلا يف ٌنُذُم» ناونعب وه يذلا اذه انباتك يف ثيدحلا

 ةيندم نم هيلع تناك ام ئراقلل مدقي نأو ‘ثالثلا ندملاب فزعي نأ يف

 .يفاقثلاو يملعلا اهنوزخم فشكيو . خيراتو ةراضحو

 &{‘© قيفوتلا هلأسن هللاو

 &©{& نيملاعلا تبر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 يبايسلا دوعس نب دمحأ

 ه٨٣٤١ لوألا عيبر ٢٥ :طقسم

 م ٢٠٦ ربمسي د ٥



 ٧ ةيخيراتلا اممَد ةناكم

  

 _ سس

 8 ةيخيراتلا امَد ةناكم

 :ةيخيراتلا اهتيمهأو اهعقوم

 هباتك يف يومحلا توقاي اهطبض امك . ميملا فيفختو لادلا حتعب امد

 .)نادلبلا مجعم

 .سرخلا ةقطنم اهيف امب ةيلاحلا بيسلا ةنيدم ىلع ايخيرات قلطتو

 وه يذلا برعلا رحب نم عرفتملا نامع رحب لحاس ىلع عقت يهو
 ربع برعلا طشو يبرعلا جيلخلا ةريحبب لصتيو ،يدنهلا طيحملل دادتما

 .يويحلا يئاملا رمملا زمره قيضم ةانق

 اهب امل ةليمج ةبيط ةقينأ ةدلب تناك امد نأ ةيخيراتلا رداصملا ركذتو

 تناك ةنطابلا نم امد نأ ليقو» اهفصو يف ءاج دقف .راجشألاو راهنألا نم

 .'}"«راجشأو راهنأ تاذ ةبيط ةدلب كلذ لبق

 ىدتنملا اهماقأ يتلا «ةيبدألاو ةيخيراتلا اهتناكمو (بيسلا) امد» ةودن ىلإ ثحبلا اذه مدق (٭)

 كلذ ذنم تازاجنإو تاروطت تدهش بيسلا ةنيدم نأ كش الو ،م٦/٧/٦٩٩١ خيراتب يبدألا
 .اذه انموي ىلإو تقولا

 )١( ج ،نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ٦. ص ٤٦٤.

 )٢( ج :نايعالا ةفحت :يملاسلا نيدلا رون ١ؤ ١٥٦١.



 ةيناملا ةركاذلا يف ندُم ٨
 _ خ

 ناضيفلا يهو ةحئاجلا لبق يأ «كلذ لبق» ةرابع نم دوصقملاو

 يف كلذو .امد ةنيدم نمو اهنم ةريبك ءازجأ وأ نامع مط يذلا ميظعلا

 ."» هني يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا دهع يف ةيرجه ٢٥١ ةنس

 .طقسم ةمصاعلل ادادتما (امد) بيسلا تحبصأ ىلاحلا انرصع يفو

 نيتاسبلاو .لالظلا ةفراولا ءانغلا عرازملا نم اهب امل ليمجلا اهفير يهف

 . اهتبوذعو هايملا ةرفوو .ةعئارلا ةجهبلا تاذ

 ةلالج رصق اهمهأو ةثيدح ةينارمع ةراضح نم اهب ام ىلإ ةفاضإ

 اضيأ اهبو .بيسلا رصقب فورعملا 3 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا

 .ةددعتملا ىرخألا تآشنملاو سرادملا اهبو

 ةينارمعلا اهتراضحو اهلامجو اهعقومل ةيمهألا هذه بناجب هنأ ىلع

 .ةزراب ةيخيرات ةيمهأ اهل نإف ،ةرصاعملا ةثيدحلا

 رضاحلاف ،ةيخيراتلا اهتيمهأل ادادتما يتأت ةيلاحلا اهتيمهأ نأ كش الو

 .هدوجو فلسلا نم دمتسي فلخلاو . ىض املا نم هتوق دمتسي

 برعلا قاوسأ نم ةدحاو تناك اهنأ ةنيدملا هذهل ةيخيراتلا ةيمهألاو

 ركذت ةنيدم» اهنأ اهنع نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لوقي ةروهشملا

 .""”«ةروهشملا برعلا قاوسأ نم تناك ابد عم

 ١٦٤. ص ردصملا سفن ))

 .١٦٤ص ٢ ج ©نادلبلا مجعم يومحلا توقاي (٢)

 



 ٩ ةيخيراتنا اَمَد ةناكم
 _ ت

 كلذ يف ةنيدم لكف ةيداصتقإو ةيفارغج ةيمهأ اهل امد نأ اذه ينعيو

 ىوتسم ىلإ تراص اهنأ كلذ ىنعم ةيبرع اقوس نوكت نأ تغلب اذإ نامزلا
 نم ىوتسملا اذه غلبت نأ ،ام ةنيدمل نكمي الو .ةيبرعلا ةيملاعلا ةرهشلا
 ةيميلقإلا ةيمهألاك بناوجلا ةددعتم ةيمهأ اهل تناك اذإ الإ ةرهشلا

 .كلذ ريغو ةيراجتلا ةيمهألاو ةيركفلا ةيمهألاو ةيخيراتلا ةيمهألاو

 برعلل اقاوسأ تناك ندملا نم ًاليلق اددع كانه نأ خيراتلا ركذ دقو

 ظاكعو ،ةيبارلاو ،ندعو ،رحشلاو ،امدو راحصو ،رقشملاو ةمود لثم

 يف اهركذ دري يتلا ىرخألا ندملا ضعبو ،')ةتجملا وذو .زاجملا وذو

 .خيراتلاو بدألا بتك ايانث

 دادش وبأ مهنم ،اهنم ءاملعلا ضعب جورخ ةيملعلا اهتيمهأ نم نأ امك

 باطخ دورو هنع ىور ثيح ،يظبخلا دايز نب زيزعلا دبع هنع يوري يذلا

 نم ةعطق يف ةلي هللا لوسر باتك انءاج دادش وبأ لاق ،نامع ىلا ةلت يبنلا

 .نامع ىلإ ميدأ

 امد نصح عقوم نإ لاقي ام ىلإ ةراشإلا ناكمب ةيمهألا نم نأ ىلع

 اهكلمي ةعرزم يف ةعماجلا _ ضوخلا راود نم برقلاب عقي ناك ميدقلا

 .ايلاح صاخشالا دحأ

 نيب هنحاط ةكرعم هبرقب تراد ،اهيف ميدق عماج مسا ركذ درو امك

 ماحمح نب فيهالا ةدايقب نيينامتلا نيبو رون نب دمحم يسابعلا دئاقلا

 )١() ج باسنالا ،©يبتوعلا ١. ص ٩.

 (٢) ج ©نادلبلا مجعم ٢ ص٤٦١.

  



 ةيناملا ةركاذلا يف ندم ١٠
- 

 ليلجلا ملاعلا خيشلاو ينامثلا دئاقلا ةكرعملا كلت يف لتقو .يئانهلا
 .ه ٠ ماع يف ينالعجلا يمايرلا رێنلا نب رينملا

 :يمالسالا داهجلا يق اهتناكم

 لاقيو ،ةقاطلاو ةقشملا وهو دهجلا نم ذوخأم ةغللا يف داهجلا

 لذبو عسولا يف ام غارفتساب كلذو ،ةقشملا تغلب اذإ اداهج تدهج

 .')ةعفادملاو لاتقلا ىف باعصلاو قاشملا لمحتو ةقاطلا

 ناطيشلا ةدهاجم ىلع قلطيو ،رافكلا لاتق يف دهجلا لذب عرشلا يفو»

 ةدهاجم ىلعو “ تاوهشلا نم هنيزي امو تاهبشلا نم هب يتأي ام عفدب

 . '"«بلقلا مث ناسللا مث ديلاب قاشفلا

 .'"«قحلا نيدلا ىلإ ءاعدلا» هنأب داهجلا فرعيف ىناجرجلا امأ

 نأ دعب ةيوبنلا ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف مالسإلا يف داهجلا ضرف دقو

 ارم ممَهَتَأي ےيوثَعي يذلل َدأ» ىلاعت هلوقب لاتقلاب نينمؤملل هللا نذأ
 . م م

 .[٩٢/جحلا] « ردقل مهرصن لع نلا تيو

 ًزِإ رم رأ » ىلاعت هللا لوقل ةكم ىف اوناك امدنع لاتقلاب مهل نذؤي ملو

 .[٧٧/ءاسنلا] ًةزَلَصلآ اوميقأ مكير ونك مك ق بزلا

 لوحت قئاوع نوكت ال نأ يه مالسإلا يف داهجلا ةفسلف نأ ىلع

 نيدلا هجو يف نورفاكلا فقو ام اذإف ،هللا ىلإ ةوعدلا نيبو سانلا نيب

 ٢٢. ص ٣. ج ©ةنسلا هقف قباس ديس )١(

 .١٨٢ص ٢! ج دنسملا حرش ،يملاسلا (٢)

 ٨٤. ص تافيرعتلا ،يناجرجلا (٣)



 ١١ ةيخيراتلا اممَد ةناكم
 __ زا

 ،هل ءادعأ مالسإلا مهدتعا كسانلا نم نيرخآلا نيبو هنيب اولاحو

 عفد يه اضيأ داهجلا نم ةمكحلا نأ امك ،مهلاتقو مهداهج بجوو

 فد الولَو» :ىلاعت هللا لوقل هلوسرو هللاب نيرفاكلا نم ناودعلاو ملظلا
 و مث ,ص, .{ و هسم ۔ وو ؟ رم وه إ ه و همهم ء م ںو؟ هم وم .م ۔,ح,ے 27

 مسا اهبف ركذي دجسمو تاولص عيبو عملوص تمزل عبب مهضعب ساتلا ونلا

 م كم ء ۔ أ 27 7 ةو و ۔ ۔ وم همو ر<۔ ظ ] 4
 نإ نيزلا ٥ ريزَع وقل هنأ ك هرصني نم هنا كترضنَلَر ايثك رهقل

آ
 اوهو فورعملاب اوزمأو ةركلا اتاو ةوصلا اوشامأ ضيقلا ىف متكت ٠ .ممم .رمم ه و ري م ۔ے ,2 ؛ و مث م ه ِ م . .و كس 

 مص مآ م ے ۔ ه ےس وحم م

 .[٤.٤/جحلاا 4 رومألا ةبقلع هليو ركنملا نع

 داهجلا ىلع ثحلاب ةلفاح يهف ًاريرقتو العفو الوق ةيوبنلا ةنسلا امأ

 بيبح نب عيبرلا مامإلا هجرخأ ام اهنم هتمظعو هلضف ىلعو هيلإ بيغرتلاو

 يف لتاقأ نأ تددول هديب يسفن يذلاو» لاق 5 ةي يبنلا نع ةريره يبأ نع

 يبأ نع اضيأ جرخأو "«لتقأ مث ايحأ مث لتقأ مث ءايحأ مث لتقأف .هللا ليبس

 وأ هللا ليبس يف ةودغ» لوقي ةلي هللا لوسر تعمس :لاق يراصنالا بويأ

 .'"«سمشلا هيلع تعلط امم ريخ ةحور

 كلاذ امو ،بابلا اذه يف ةريثكلا ةحيحصلا ثيداحألا نم كلاذ ريغو

 مالسإلا ةعفر هيف نأ يأ مالسإلا مانس هرابتعاب هلضفو هتمظعو هتيمهأل الإ

 نم نيدقاحلا دقحو نيثباعلا ثبع نم مالسإلا جايس ربتعي وهف هتزعو

 .نيدلا ءادعأ نيدحلملاو ةاغبلاو ةرفكلا

 نكامأ يمالسإلا خيراتلا دادتما ىلعو كلانه تناك كلذ لجأ نمو

 ةيامحل هيجيتارتسالا ةيمهألا تاذ نكامآلا يهو ،ةيمالسإ اروغث تربتعا

 .بيبح نب عيبرلا دنسم )١(

 .ردصملا سفن )٢(



 ةينامعلا ةركاذلا ىف ندُم ١٢
___ - 

 نكامألا كلت تفرعو ،مالسإلا ةضيب ةنايصلو مالسإلا رايدو مالسالا

 .طابر اهدحاو ،تاطابرلاب

 لاقو ،'«برحلا نم ودعلا داهج ىلع ةماقإلا لصألا يف طابرلاو»

 لاق نأ ىلا «ودعلا رغث ةمزالم هنا» طابرلا يف طيحملا سوماقلا بحاص

 كلذو ليخلا طابر نم ذوخأم هلعلو ،‘ًاطابر رغثلا يف ماقملا يمسو»

 مُهَل أددِأَو» ىلاعت هللا لوق نم ًاذخأ هداهجو ،ودعلا لاتقل ةأيهم اهلعجب

 نينمؤملا هللا رمأ دقو ٦٠٠ :ںافنالا) 4 يلحلا طاَبَر رمو ةوق ني منغم ام

 أوُطياتو اوئياصَو ايض اوثاع تيل اَهَتَأَي » ىلاعت هللا لوقل ةطبارملاب

 . :نارمع لآل 4 توُحلْنُت مكنعل هللآ اومتأو

 تفعو طابر اهنأب نادلبلا وأ ندملا وأ نكامألا نم ديدعلا تفرع دقو

 طابرلا لثم .اهل اممَلَع فصولا اذه حبصأو ةفاضإلاب وأ فيرعتلا مالب

 .ايلاح ةيبرغملا ةكلمملا ةمصاع

 ةنيدم قاقحتسا نم ةِتِمَّلَعلا هذه وأ فصولا اذه ناك نامع يف اندنعو

 ه٧٧١ ماع اهتيادب تناك يتلا نامع يف ةيناثلا ةمامإلا ةرتف لالخ اَمَد

 1٦آ ماع اهتياهنو

 ةريبك ةيمهأ امد تبستكا ةريصقلاب تسيل يتلا ةرتفلا ةذه لالخ

 لقعم» اهنأب ترهتشاو نامع يف نيملسملا طابر تراص ثيح

 .'"”«نيملسملا طابر

 ٢}١. ص 0١ ج ،دنسملا حرش )١(

 .ءارلا باب ،يوازلا رهاطلا بيترت طيحملا سوماقلا (٢)

 .٦١هص .ج ©نايعالا ةفحت )٣(



 ١٢ ةيخيراتلا اَمَد ةناكم
 _ عس

 نم الدب ةمصاعلا يه ىوزن تراص امل هنأ كلذ يف ببسلا لعلو

 تلعجو .اطابر اهذاختإ متف .ىوزن ىلإ ةيرحب ةدلب برقأ امد تناك راحص

 .نامعل ايمالسإ ًارغث

 (ه٧٠٢_٦٩١) هللادبع نب ناسغ مامإلا دهع يف اهتيمهأ تدادزا دقو

 اهب ماق ةيرحب ةنصرق لامعأل تضرعت مامإلا اذه دهع يف نامع نأ كلذو

 ةنصارقلا كئلوأ ناكو ،دنهلا نم ۔ رصاعملا ريبعتلاب - نويباهرإ وأ ةنصارق

 نودعقي» نامع ئطاوش اهب نوزغيو ۔ ةريبكلا نفسلا يهو جراوب مهيدل

 قارعلاو سراف ةيحان ىلإ نوضميو نوبسيو اهنم نوبلسيو نامع فارطأب

 .)«رافلجو ابد ةيحانب نوريسي امبر انغلب اميف اوناكو

 نيوكت ىلع ناغ مامإلل ازفاح يباهرإلا لمعلا كلذ ناكو

 نييباهرإلا ةنصارقلا برضو دص ىلع ارداق نوكي يرحب لوطسأ

 تاءاذشلا وأ ةاذشلا نم ديدعلا نم انوكم لوطسألا ناكو ،نييرحبلا

 ۔ اضيأ نفسلا نم عون يهو - فرغلا نمو .نفسلا نم عون يهو

 ًايرحب الوطسأ أشنأ نم لوأ هللادبع نب ناسغ مامإلا ربتعي كلذبو

 .ىمالسإلا اهخيرات يف نامعل

 ازغو نامعل اهذختا نم لوأ وهو وزغلل ةاذشلا ناسغ ذختاو»

 هذهب جراوبلا نم سانلا هللا نمأو طوطشلا هذه نم جراوبلا اهيف

 .'"«فرغلابو تاءاذشلا

 )١( ص ردصملا سفن ١٢٣.

 (٢) .ص ن .م ن

  



 ةيناملا ةركاذلا ىف ندُم ١٤
= 

 بابسألل لوطسألا اذهل ةيرحبلا ةدعاقلا يه تناك امد نأ رهاظلاو

 .ةمصاعلا ىوزن نم اهبرقك اهانركذ يتلا

 ةيرحب ةدعاق لوأ تناك كش الو امد نإف ،اذكه رمألا ناك اذإو

 .نامعل ةيمالسإ

 ةيرحبلا ةوقلا كلت تمن ةلودلا راهدزاو نمزلا رارمتساو تقولا رورمبو

 باسح فلأ اهل بسحي يدنهلا طيحملا يف ةبراض ةوق تحبصأ ىتح

 نفسلا نم تائملا مضي راصو يرحبلا لوطسألا كلذ مظع ثيح باسحو

 ةوق نامعل تراص (ه٧٣٢۔٦٢٢) رفيج نب انهملا مامإلا دهع يف هنأ ركذ دقف

 ءاش ام ةيرحبلاو ةيربلا ةوقلا نم هل تعمتجإو» ةيرحبو ةيرب ةريبك ةيركسع

 .'»«ودعلا برحل ةأيهم بكرم ةئامثالث رحبلا يف هل هنأ ليق كهلا

 نيملسملا طابر لقعمو لوطسألا كلذل ةيرحبلا ةدعاقلا يه امد نوكلو

 مامإلا هلسرأ يذلا ريبكلا لوطسألا كلذ قالطنإ ةدعاق تناك اهنأ كش الف

 ىلع "ىراصنلا شابحألا مجه امدنع (ه٢٧٢ _ )٢٣٧ كلام نب تلصلا

 اهيلاو اولتقو اهولتحاو - برعلا رحب يف ةفورعملا ةريزجلا - ىرطقس

 ًاداسف ىرطقس يف شابحألا ثاعو ،مامإلا لبق نم هعم اوناك نم ضعبو

 تارويغلا ءاسنلا ىدحإب ادح يذلا رمألا ةوسقو ةيشحوب اهلهأ اولماعو

 يف عضولا اهيف تروص مامإلا ىلإ ةيرعش ةديصقب ثعبت نأ نيدلا ىلع

 :هيف لوقت ًاقيقد اريوصت شابحألا ىراصنلا لالتحإ ءارج نم ىرطقس

 )١( ص .م ن ١٥٠.

 (٢) .كلانه عجاريلف .ىرطقس نع انثحب يف هانتبثأ رخآ يأر انيدل نوكت



 ١٥ ةيخيراتلا امد ةناكم

 ةرفقم مالسإلا نم ىرطقس تسمأ

 بتكلاو مالسإلاو عئارشلا دعب

 اوبهتناو كيلاو ىلع ىراصنلا راج

 بلسلا نم اولأي ملو ميرحلا نم

 هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق
 بسحلاو نيدلا تانب ثيغي نأب

 ًاطبتغم ليللا ماني تلص لاب ام
 '"بهنلاب داب ميرح ىرطقس يفو

 الوطسأ زهجيل يلايللا رهس امنإو ءًطبتغم ليللا مني مل هنأ قحلا رمعلو
 هيف مهل نيب ادهع لوطسألا كلذ لاجرل بتكو ةنيفس ةئام نم رثكأ مضي

 .ا”داهجلاو برحلا يف ةيعرشلا يهاونلاو رماوألا

 مالعألا ةمئألا نم ةبكوك عامتجإب ىظحت نأ ةريدج امد تناك كلذبو

 .اهيف نوطباري اوناك نيذلا

 يتلا ةدقعملا ةيدقعلا ةلأسملا كلت ،نآرقلا قلخ ةلأسم ترهظ امدنعو

 تثدحأف ملسملا عمتجملا يف اهاقلأو يناصيدلا ركاشوبأ يدوهيلا اهراثأ

 نامع نكت مل كاذه انموي ىلإ ةيمالسإلا بهاذملاو قرفلا نيب اماسقنإ

 دهع يف نامع ىلإ ةلأسملا كلت تلصوف ،يمالكلا لدجلا كلذ نع ىأنمب

 امد يف نيطبارملا ءاملعلا خايشألا ىلع تضرعو ،رفيج نب انهملا مامإلا

 )١( ص .م ن ١٦١.

 )٦٢( ص .م ن ١٦٨.



 ةيناملا ةركاذلا ىف ندُم ١٦
=- 

 بوبحم نب دمحمو مشاه نب دمحمو زرحم نب ديعسو دايز وبأ مهو

 ةلاجإو اهيف يأرلا لوادتل .مهؤامسا ركذت مل نمم مهريغو هللا مهمحر

 هباتكو هيحوو هللا مالك نآرقلا نإ» لوقلا ىلإ اولصوت ىتح .اهنأشب رظنلا

 امد تدهش كلذبو 6_»«قولخم هاوس امو يش لك قلاخ هللا نإو هليزنتو

 .ءالجأ ءاملع ةمئأ لبق نم ًايملع اثحبو ايركف اشاقن

 ةيهقف ةعوسوم لوأ روهظ ةيخيراتلا ةنيدملا هذه يف نوكي نأ هللا ءاشو

 اثوحب عمجي يذلا .خايشألا باتك يهو الأ .يمالسإلا عيرشتلا خيرات يف

 اذهو .اهيف نيطبارم اوناك نيذلا خايشألا ةمئألا كئلوال ىواتفو تالاقمو

 نآلا حبصأ انملع دح ىلع ريبعتلا حص نإ ةيهقفلا ةعوسوملا وأ باتكلا

 .هنم دحاو دلجم ىلع هني يملاسلا مامإلا فقو دقو رصبي الو ركذي

 نع لاؤس ىلع هباوج يف ءاج دقف .نيدلجم يف عقي هنأ لاقو
 اوناك نيذلا ءاملعلا مهنم خايشألا امأ» خايشألا باتك ةبسنو خايشألا
 رصع مهلوأو ةمئألا مايأ يف بيسلا يهو امد يف ودعلل نيطبارم
 .دنهلا جراوب عفدل طابرلا يف اوماقأ ،هدعب نم مث هللادبع نب ناسغ

 نيدلجم يف هعمجف لئاسملا نم مهل عقو ام بتاكلا مهنع بتكو

 .'١«امهنم يناثلا ىلع تفقو

 دحاو صخش عمج نم باتكلا كلذ نأ ىلإ ريشي ىملاسلا خيشلا نأكو

 .ىواتفلا وأ تاباجإلا عباط هيلع بلغي يذلا ءزجلا ىلع علطا هلي هلعلو

  

 )١( ص .م ن ١٥٦.

 )٢( ج ©نيمثلا دقعلا ١، ص ٣٣.



 ١٧ ةيخيراتلا اَمَد ةناكم
 _ص ___ !

 يأ _ باتكلا اذه نأ ىلع يتاعلاطم ضعب يف ايصخش تفقو دقو

 .ًاعزج نيرشعو نيتئام يف عقي خايشألا باتك

 نيذلا ءاملعلا كئلوا مه باتكلا مهيلإ بوسنملا خايشالا لعل لوقأو

 باتكلا اذه نأ كش الو ،مهريغو نارقلا قلخ ةلأسم ثحب يف مهركذ زم

 هيهقف ىواتفو ثوحب لكش ىلع صاخشألا نم ديدعلا جاتنا نم هنأ املاط

 نكي مل نإو هنأ ىلع ،اثيدح ترهظ يتلا ةيهقفلا تاعوسوملاب هيبش وهف
 نم عونلا اذه لثمل ةديج ةركبم ةيادب هنآ الإ مدقتملا ىوتسملا اذهب
 .يعامجلا فيلأتلا

 نم لمعلا وأ عونلا اذه يف قبسلا لضف مهل نامع لهأ نوكي اذهبو

 نيودتلا يف قبسلا لضف مهل ناك امك ،يعامجلا يعوسوملا فيلأتلا
 ءاثعشلا وبأ مامإلا وه هيف فێلأو ملعلا ند نم لوأ ناك ثيح فيلأتلاو
 .هاضرأو هنع هللا يضر يناملا يدزألا ديز نب رباج

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو





 ١٩ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم

 ! . ةيعامتجالا ىوزن ةناكم

 :عقوملا

 .ةنطلسلل ةيفارغجلا ةطيرخلا يف ازيمتم ًاعقوم «ىوزن» ةنيدم لتحت
 يه فوجلا ةقطنمو ،نامع نم فوجلا ةقطنم طسو يف عقت يهف

 يهف ءابرغ روكلا لابج ىتحو أقرش رماوعلا نادلب نم ةدتمملا ةقطنملا

 ضرألا نم نئمطملا وه فوجلا ىنعمو ‘©فوجلا فوج يف عقت اذهب

 كنطب كنمو ضرألا نم نئمطملا فوجلا» سوماقلا يف ءاج دقف

 .'«نامع ةيحانب عضومو

 اهيماحو اهسراح وهف ديتعلا رضخألا لبجلل يبونجلا حفسلا يف عقتو

 يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا لوقي ،ةيلامشلا ةهجلا نم عافدلا طخو

 .اهروس يه لابج نيب بونجلا نم رضخألا لبجلا حفس يف ىوزن عقتو»
 نيتاسبو راهنأ تاذ .ةهج لك نم لابجلاب ةظتكم ريغ ؛حلاص ءاضف يف

 .'"«بسانم وج يف ةقساب لخنو

 .يوازلا رهاطلا بيترت 6٥٩٩ ص ١ ج © طيحملا سوماقلا )١)

 ٦٤. ص ©ناونعلا (٢)



 ةينامعلا ةركاذلا يق ندُم ٢٠
= 

  

 حتفو نوكسلا مث حتفل اب :ةوزن» يومحلا توقاي اهنع لوقيو

 لحاسلاب سيلو نامعب لبج :ةوزن ةدحاولا ةرملاو ©بوثلا وزنلاو ،واولا

 . مسالا اذهب اهعومجم ىمسي ،رابك ىرق ةدع هدنع

 ىوزنل نادلبلا مجعم بحاص يومحلا فيرعت نإف لاحلا ةعيبطبو

 اهتعيبطو اهعضو ىلع فرعتي ملو ،اهرزي مل وهف ،دعب نع ناك اهل هفصوو

 تيمس اهنإ» لئاق نمف ،اهتيمست ببس لوح لاوقألا تددعت دقو ؤ©بثك نع
 .«هوبلك يداو يف ليست تناك ةعلقلا يلامش يف عقت ءام نيع مساب

 .ءاهنم ةيبرغلا ةهجلا يف عقي لبج مساب تيمس» اهنأب الوق كانه نأ امك

 .'"«اهشامكنإو اهئاوزنإل ىوزن تيمس» اهنأب لئاق نمو

 يذلا لبجلا مساب تيمس اهنأب لئاقلا لوقلا وه لاوقألا برقأ لعلو

 مسالا اذهب لبجلا كلذ ةيمست تحص ام اذإ اهنم ةيبرغلا ةهجلا يف عقي

 .'""نامع يف لبج «ةوزنلا» طيحملا سوماقلا يف ءاج دقف

 .اهلابج ءامسأب ندملا ضعب ىمست انايحأو

 ىلإ جاتحتف ،هوبلك يداو يف بصت يتلا ءاملا نيع مساب اهتيمست امأ

 .مدقلا يف ًابراض يلاحلا هارجم سيل هوبلك يداو نأل كلذو ،رظن ةداعإ

 يبرغ نم قباسلا هارجم لوح يذلا ةنهابنلا كولم ضعب لعف نم وه امنإو
 .«یوزن» يبرغ ًاجلف ثدحأ امدنع ىلاحلا هارجم ىلإ «ىوزن»

 )١) ج ©نادلبلا مجعم ٥ ص ٢٨١.

 (٢) ص .مالعإو ملاعم ىوزن يسرافلا رصان ٧.

 (٣) ج ،يوازلا بيترت طيحملا سوماقلا ٤. ص ٣٥٩.



 ٢١ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم
 _ ت

 ىوزن نم كبسحو» هني يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ ةمالعلا لوقي

 يداوب نآلا فورعملا نيعلا يداوو ضيبألا يداوك ةيدوألا اهللختت فيك

 كولم ضعب هارجم نع هلاحأف ىوزن يبرغ رمي يداولا اذه ناك دقو ؤهوبلك

 ًارضم راصو هب هرارضإ يشخف ىوزن يبرغ ًاجلف ثدحأ هنوكل .ةنهابنلا

 مل لوألا هارجم ىلإ هدر نآلا ديرأ ولو ةعلقلا يلامش يمه يتلا رئاوحلاب
 .'«انكمم نكي

 ىوزنل يسدقملا فصو هريثي لوقلا اذه لوح الاكشإ كانه نأ ديب

 طسو عماجلاو نيط مهناينب ،ةريبك ،لابجلا دح يف» الئاق اهفصي امدنع

 '"«رابآو راهنأ نم مهبرشو ،هلخد ءاتشلا يف يداولا بلغ اذإ قوسلا

 ةنهابنلا روهظ لبق يأ يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع يسدقملاو

 طسو هنأبو عماجلا دوجو اهل هفصو يف ركذ دقو ،نامع ىلع ًاماكح

 قبطني فصولا اذهو هلخدي ًاريزغ نوكي امدنع يداولا نأو قوسلا

 ناك اذإ الإ مهللا ،نييلاحلا قوسلاو عماجلاو هوبلك يداو ىلع

 هلوح قوس كانه تناك هنأو ،ىوزن دمس عماج وه عماجلاب دوصقملا

 .ودبي ام ىلع ديعب رمأ وهو

 رصحني ،لاعسو دمس يمسا ركذ بناجب «ىوزن» مسا ركذ دنع هنأ امك

 اذهو ،هوبلك يداول ةيبرغلا ةهجلا نم اهاذاح امو رقعلا ةقطنم ىلع مسالا

 ينالهبلا ملسم وبا لوقي {ةينامملا ةيهقفلا بتكلا يف دري ام اريثك ديدحتلا

 )١( ج رهوجلا راثن ٢ ص ٣٧٩.

 (٢) .يسدقملا

  



 ةيناملا ةركاذلا يف ندُم ٢٢

    

 ثيح نم الإ رصقي مل دمس لخدف ارفاسم ىوزن نم جرخ ولف هيلعو»
 ."ه؛دمسو لاعس اذكو ‘دمس لهأ رصقي

 ىنعم يف دمسو لاعسو ىوزن نأ» هنت يمدكلا ديعس يبأ نع لقنو

 ترابعلا هذهف '”«ةدحاو ةيرق اهنأ مامتلاو رصقلا يف رفاسملل ةالصلا

 ةنيرقلاو لاحلا بسح عستيو قيضي «ىوزن» مسا نأب يحوت اهلاثمأو

 .فرعلاو

 ةجهبلاو رظنملا نسحو ةعيبطلا لامج نم «ىوزن» هب عتمتت امل ًارظنو

 ةدعاق ى ةطوطب نبا ةلاحرلا دنع يهف كلذب نوريثكلا اهفصو دقف ةراضنلاو

 .راهنألا اهب فحتو نيتاسبلا اهب طيحت نامع دالب

 نيتاسبو راجشأو اهنأ تاذ ةبيصخ يهو نامع انلصو مث» لاق ثيح

 هذه ةدعاق ىلإ انلصوو سانجألا ةفلتخم ةريثك ةهكافو لخنو .قئادحو

 نيتاسبلا اهب فحت لبج حفس يف ةنيدم «ىوزن» ةنيدم يمهو دالبلا

 ."راهنألاو

 لابج نيب» اهنأب ةي يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا اهفصو امك
 طغضت مل حلاص ءاضف يف اهنأ ريغ ،اهل عناملا روسلاك لابجلا كلت ربتعتو

 يوتحت ةنيدم يهف كلذل ضرألا نم طسبنم يف اهنأ ثيح لابجلا اهيلع
 امك تاقساب لخنلا اهبو ةريبكلا جالفألا يأ راهنألا اهلختت نيتاسب ىلع

 )١( ص ! ج ،راثنلا ٣٧٨.

 )٢( ص ردصملا سفن ٣٧٧.

 )٣( ص برح لالط قيقحت راظنلا ةفحت ٢٨٤.

  

 



 ٢٢ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم
-_- 

 رضخألا لبحلا حفس يف ىوزن عقتو» :لوقيو «‘بسانم لدتعم اهخانم نأ

 لابحلاب ةظتكم ريغ حلاص ءاضف يف اهروس يه لابج نيب بونجلا نم

 اذهلو "هبسانم وج يف ةقساب لخنو نيتاسبو راهنأ تاذ ةهج لك نم

 دوجول ةأيهم ىوزن تناك ةليمجلا ةعيبطلاو يناكملاو يفارغجلا زيمتلا

 رقمو عاقبلا ةديس اهنم تلعج يتلا ةيعامتجإلا ةناكملا لماوعو تايلآ

 مالسإلاو ةبورعلا ةكلمم ةدعاقو رايخأل او ءالضفلاو ءاملعلا زرأمو ةلادعلا

 .ةيعامتجإلا اهتناكم ىلع فرعتنلف هتيمهأو اهعقوم ىلع انفرعت نأ دعبو

 :ىورتل ةيعامتجالا ةناكملا

 ىوزن نأ يرظن يفو ،ةيلاع ةلزنمو ةقماس ةيعامتجا ةناكم «ىوزن» تلان

 :امه نينثا نيلماع نم ةيقارلا ةناكملا كلت تبستكا

 .مكحلل ًارقم اهرابتعاب :لوألا

 .اهب ءاملعلا نم ديدعلا دوجو :ىناثلا

 :نيلماعلا نيذه نع ثدحتنلو

 :مكحلا رقم :الوأ ٠

 دهع ةيادب نم ةينامعلا ةكلمملل ةمصاعو مكحلل ًارقم ىوزن تراص

 نب دمحم مامإلا دهع يف ه٧٧١ ماع نمأدبت يتلا ةمامإلا مكلت ةيناثلا ةمامإلا

 ميمت نب نازع مامإلا لتقمب _ه ٢٨٠ ماع يف يهتنتو يدمحيلا نافع يبأ

 (١) ص 4 ناونعلا ٦٤.

  



 ةيناملا ةركاذلا يف ندُم ٢٤

 _ صس _

  

 نب دمحم ةدايقب يسابعلا شيجلا يديأ ىلع نييناملا ةميزهو يصورخلا

 يتلا ىلوألا ةمامإلا كانه تناك ةيناثلا ةمامألا يأ ،ةمامإلا هذه لبقو ،روب

 نيب ،نامعب مامإ لوأ ناك يذلا هبق دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا اهشرع متست

 هشيج مظعمو ىدنلجلا مامإلا لتقمب تهتنا يتلاو (ه٤٣١_٢٣١) يماع

 .يسابعلا هشيجو ةميزخ نب مزاخ يسابعلا دئاقلا دي ىلع

 قرشلا ةنازخ راحص يه ىلوألا ةمامإلل ةمصاعلا تناك هنأ ىلع

 يه يتلا راحص نيب ةلقنتم ةمصاعلا تناك كلذ لبقو ،ايندلا سورعو

 .لبجلا يلي امم يه يتلا (يميربلا) ماوتو رحبلا ىلع

 يمامإلا اهراطإ يف اهتماقإو ةلودلا ليكشتب فورظلا تأيهت امدنعو

 نم ةينامعلا ةمصاعلا لقن نيمركملا ةداسلاو نيمايملا ةداقلا مكئلوأ ىأر

 ةمصاعلا لقن العف مت ةيناثلا ةمامإلا ةلود روهظ دنعو ىوزن ىلإ راحص

 .')ةيناممتلا ةلودلل ةمصاع ىوزن ذاختاو

 موهفملا يفو يسايسلا خيراتلا يف ميظعو ريطخ رارق ءازإ اننإو

 ةدايقب تدح يتلا بابسألا ىلع فرعتلا نم انل دب الف يسايسلا

 لقألا ىلع وآ يسايسلا اهماظن ةندسو اهمايق مئاعدو ةلودلا كلت

 كلذ ذاختا ىلإ مهتعد يتلا بابسألا كلت ىلع فرعتلا ةلواحم

 .ريطخلا رارقلا

 ةنيدم ةلودلا رقم ناك نافع يبأ نب دمحم مامإلا دهع ىلع ةيناثلا ةمامإلا ةلود ةيادب يف )١(
 مامإلا وهو ©بعك نب ثراولا مامإلا دهع ىلع ىوزن ىلإ ةلودلا رقم لقتنا دقو ،(حنم)
 .ةلودلا كلت يف يناثلا

  



 ٢٥ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم

  

 تناك يتلا ىلوألا ةمامإلاب تلح يتلا ةميزهلل ميوقت ةجيتن ناك له

 مظعمو ،دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا لتقم يفو ،اهيلع ءاضقلا يف اببس

 .؟هباحصأو هشيج

 ةروكذملا ةميزهلا اهيف تناك يتلا ةكرعملل ليلحت ةجيتن تناك مأ

 نع ديعب ريغ ناكملا اذه نأ رابتعاب (ةميخلا سأر) رافلج يف تراد يتلاو
 .؟راحص ةمصاعلا

 كلت مهيلع تماق نيذلا صاخشألا نأ ىلع ءانب ناك ،رارقلا مكلذ مأ

 .؟نامع نم اهرواج امو فوجلا ةقطنم نم مه ةلودلا

 ناكملا اهنأب ىوزن تدجوو ؟قيقد يفارغج حسم ىلع ءانب مت هنأ مأ

 نم لعجت ةيعيبط لماوع دوجول ارظن ،ةينامحملا ةلودلل ةمصاعك بسانملا

 .ًانمآو أيهم اناكم ىوزن

 نع تالؤاستلا لوح ةباجإلا ىلع فرعتلا ةلواحم نم دب ال هنإ

 تدأ ةعمتجم اهلك بابسألا هذه نوكت نأ نم عنمي ال هنأ ىلع ،بابسألا

 لقن للعي هني يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا ناك نإو ةمصاعلا لقن ىلإ

 ةيبنجألا تاراغلا دادتشا ةجيتن ناك هنأب ىوزن ىلإ راحص نم ةمصاعلا

 نوكو .امئاد اددهم راحص يف ةماعزلا شرع راص ثيحب راحص ىلع
 يف ةعقاو اهنوكل ءادعألا تاراغ نم ةنومأم يهف كلذ نع ةديعب ىوزن

 زكرم ىلع ةيبنجألا تاراغلا تدتشا امل هنأ كلذو» لوقي ثيح ،نامع بلق

 ةازغلا يلاوتب تاوزغلا تلاوتو ،ةنطلس وأ تناك ةمامإ ةينامغلا ةماعزلا

 ۔ ىوزن يأ اهلعج قلق يف امئاد اددهم راحص يف ةماعزلا شرع يقبو



 ةيناملا ةركاذلا يف ندم ٢٦

    

 حدتنمو .مهتمامإ نمآمو "مهناطلس رقمو مهتكلمم شرع نوينامغلا
 يف يه ذإ ءادعألا تاراغ نم ةنومأم ىوزن تناكو» :لاق نأ ىلإ «مهتامهم

 لزن اذإف ءاهوحنو تارايس الو تارايط ال لاحلاو .ةيلخادلا نامع بلق

 اهديدعو اهدعب نامع هيلع تماق ،ىوزن ىلإ هربخ عفتراو ،نامعل يزاغلا

 لقو .هدنج فعضو .هدح لف ىتح هتدراطو ههجو يف روغثلا تدسو

 .'‘ءهمانم يف ًاتباث ةمامإلا شرع ىقبيو باياإلاب ةمينغلا نم عنقيف 6هددع

 ةمامإلا ةلود دهع يف ىوزن ىلإ ةمصاعلا لقن مت دقف لاح لك ىلع
 تقول ةيناملا ةكلمملا ةمصاع ىوزن تحبصأ اذكهو (ه٧٧١) ةيناثلا

 ةيلاع هتيار تعفتراو مالسإلا ةلود اهيف تيوقو ،نامع خيرات يف ليوط

 تراصو ،ةاواسملاو ةيرحلاو قحلاو لدعلا يناعم لمحت ةقافخ ةخماش

 ذوفنلا قطانم ةديسو ةليبنلا ةيناسنإلا ةيمالسإلا يناعملا هذه ةدعاق ىوزن
 . ميقتسملا لداعلا ينامعلا

 مامإلا دهع يف ديدحتلابو ۔ ةيناثلا ةمامإلا يأ ةلودلا كلت رصع يفو

 يفو» هنظ يملاسلا خيشلا لاق (ه٧٠٢٦ )١٩٢- يدمحيلا هللادبع نب ناسغ

 كلذ لبق تناكو مالسإلا ةضيب ىوزن تيمس ۔ ناسغ مامإلا يأ ۔ هنامز

 ناسل يف ءاج امك مالسإلا ةضيب ىنعمو "برعلا كلم تخت ىمست

 .«مهعمتجمو موقلا لصأ ةضيبلاو مهلصأ موقلا ةضيبو "مهتعامج» برعلا

 مهيلع طلست الو» ثيدحلا يف هلوقو «مهتضيب يف ودعلا مهاتأ» لاقي

 )١( ص ©ناونعلا ٦٤.

 )٢( ص ،١ج ،نايعاألا ةفحت ١٢١٥.

  



 ٢٧ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم
___ 

 مهعمتجم يأ مهلصأو مهتعامج ديري ،«مهتضيب حيبتسيف مهريغ نم اودع

 مهكلهيو مهلصأتسي اودع دارأ (مهتوعد رقتسمو مهناطلس عضومو
 ىوزن اهتزرحأ يتلا ةريبكلا ةيمهألا ىلع لدت ةيمستلا هذهو 6مهعيمج

 نم هتدهش امل هلصأو هعمتجمو هتحاسو مالسإلا ةزوح تحبصأ ثيح

 ةيولأ عافتراو ،قحلا ومسو ،مالسإلا ردق ولعو نيملسملا ةكوش ةوق

 ةمظع نم ةلودلا هيلع تناك امل ارظن ،لدعلا روهظو ،يمالسإلا داهجلا

 ةنصارقلا بيدأتل يوق يرحب لوطسأ ءاشنإ مت ةرتفلا كلت يفف ،ةوقو

 يأ رحدل ةليفك ةريبك ةيب ةوق ةلودلل ناك امك لحاوسلاو روغثلا ةيامحلو

 .يلخاد وأ يجراخ ناودع

 (ه٧٣٢ _ )٢٢٦ رفيج نب انهملا مامإلا دهع يف ةلودلا ةوق تغلب دقو

 فاصم يف اهلعج امم باسحو باسح فلأ اهل بسحي اهلعج اغلبم

 .ىربكلا لودلا

 ةيربلا ةوقلا نم هل تعمتجاو» لوقي وهو يملاسلا مامإلا ىلإ عمتسنلو

 ةأيهم بكرم ةئامثالث رحبلا يف هل عمتجا هنأ ليق "هللا ءاش ام ةيرحبلاو

 دنع بكرت سرف ةئامتسو ةقان ةئامعبس ىوزنب هدنع ناكو .ودعلا برحل
 .«هكلامم رئاس يف باكرلاو ليخلا يقابب كنظ امف .خراص لوأ

 فالآ ةعست رفيج نب انهملا دنع ناك هنأ ينغلب» يحبصلا ةمالعلا لاقو

 تاقث هنع يكحي اميف لاملا تيبل اهلعلو لاق ةيطم فالآ ةينامث وأ ةيطم

 )١( ج ©برعلا ناسل ٧ ص ٣٢.



 ةيناملا ةركاذلا يف ندم ٢٨
___ . 

 ىرزنب ءالؤهو لتاقم فالآ ةرشع ىوزنب هركاسع تناكو نيملسملا

 ."«اهريغ ركاسعب فيكف ةصاخ

 افتومو ةبيهر ةبيه ةلودلل لعجت نأب ةريدج ،هذهك ةبراض ةوق نإ
 ماظعلا ةمئألا مكئلوأ رصع يف دادزتو ومنت ةوقلا كلت تذخأ دقو امساح

 مامإلا دهع رخآ ىتحو (ه٢٩١) بعك نب ثراولا مامإلا دهع ةيادب ذنم

 نب كلملا دبعو هللادبع نب ناسغ ةمئألاب ارورم (ه٣٧٢) كلام نب تلصلا

 ._ نيعمجأ مهنع هللا يضر ۔ رفيج نب انهملاو ديمح

 نوكم لوطسأ زيهجتب رمأ ام ناعرس كلام نب تلصلا مامإلا دجنو

 شابحألا ىراصنلا نم ىرطقس ةريزج دادرتسإل ةنيفس ةئام نم رثكأ نم
 ىبني رمأ وهو ه٣٥٦ ماع ةيرعشلا ءارهزلا ةثاغتسإل سدقملا بجاولل ةيبلت
 متأ ىلع ةزهاجو ةرضاح ةوق نع ئبنت كرحت ةعرسو يوق دادعتسا نع

 .دادعتسإلا

 ثحبلاب ةريدج ةيمست يهف «برعلا كلم تخت» ىوزن ةيمست امأ
 ءاعو تختلا» روظنم نبإل برعلا ناسل يف ءاج امك تختلاو ليلحتلاو

 .'"«بايثلا هيف ناصت

 كلملل ةيواح اهنأ يأ برعلا كلم ءاعو تراص ىوزن نأ كلذ ىنعمو

 هيف ريبعت وهو هلخادب ام يمحيو يوحي يذلا ءاعولاك ،هل ةيماحو ىبرعلا

 راختفا ىلإ ًاينمض ريشيو ةيناممتلا ةكلمملا ةبورع ىلع ةلالدلا نم هيف ام

 )١( ج ةفحتلا ١ ص ١٥٠.

 )٢( ج برعلا ناسل ٦ ص ١٨١.

  

 



 ء ٢٩ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم

 ىدم ام نكلو ©ىوزن اهتمصاع ةينامع ةيمالسإ ةيبرع ةلود دوجوب يبرع

 .؟ةمصاعلا ىوزنو ةكلمملا كلت ىلع هقابطنا ىدم امو ريبعتلا اذه ةحص

 .ةيخيراتلا ةرتفلا كلت يف ةيسايسلا عاضوألا ىلع ةرظن يقلن نأ لبقف

 ىلإ عمتسنل ؟ةيفارغجلا ةطيرخلا يف كاذنآ نامع يه نيأ فرعن نأ انب ردجي

 ايفارغج نامع انل ددحي "يرجهلا عباسلا نرقلا يف وهو ‘يومحلا توقاي

 ميلقإلا يف دنهلاو نميلا رحب لحاس ىلع ةيبرع ةروك مسا نامع» لوقي ثيح

 ةجرد ةرشع عست اهضرعو .ةقيقد نوثالثو ةجرد نوثالثو عبرأ اهلوط لوألا

 دعي ملو '"«ةريثك نادلب ىلع لمتشت رجه يقرش يف ةقيقد نوعبرأو سمخو
 ةكلمملا نم ةيقرشلا ةقطنملا يف ايلاح ءاسحإلا يه ةروكذملا رجه نأ يفاخ

 ًابونج ىرطقس نم كاذموي تناك نامع نأ كلذ ىنعمو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .ابرغو الامش ءاسحالا ىلإو

 ةرتفلا كلت يف ةيسايسلا عاضوألا ىلع ةعيرس ةرظن ءاقلإ نأ ىلع

 ةيركسعلا اهتوقب ۔ نامع يف ةيناثلا ةمامإلا ةلود دهع يف يأ ةيخيراتلا

 ألعف ۔ دكؤي ليلق لبق اهركذ رم يتلا ةيفارغجلا اهتحاسمو ،ركذلا ةفنآلا

 ىلع اهاوقأ نكت مل نإ ةيبرعلا كلامملا ىوقأ نم ربتعت تناك نامع نأ

 دجوت الو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةعساو ةحاسم ىلع نميهت يهف قالطإلا
 يسراف ذوفنل عضخت تناك ةيسابعلا ةفالخلا نأب مكيهان لعاف ذوفنو ةوق

 .ةيمجعألا بوعشلا طلستو ةنميه نم ديدعلا ىلإ امهدعبو يكرت رخآو
 تاداع اهيف ةماعلا ةايحلا ىلع تغطو ةبورعلا ةفص اهنع بهذأ يذلا رمألا

 )١) ج ©نادلبلا مجعم ٤٤ ص ١٥٠.



 ةينامغلا ةركاذلا يف َندُم ٣٠
- 

 هدي يف سيل ةفيلخلاب بقلملا حبصأو مهقالخأو مهكولسو بوعشلا كلت

 :رعاشلا مهيف لوقي امك امنإو يهنلا وأ رمألا نم ءيش

  

 ًاعيمج ايندلا همساب ذخؤت

 هيدي يف ءيش كاذ نم امو

 ةمصاع ىوزن ىلع «برعلا كلم تخت» ةيمست قالطإ ناك نذإ

 ريبعتلاو ،اهلحم يف تناك ةيمستلا نأ ىلع لدي كاذنآ ةيناملا ةكلمملا

 .ةيعوضوملاو ةقدلا لمحيو حيحص

 ةيعامتجإلا ةناكملا لماوع نم لوآلا لماعلا نع انثدحت نأ دعبو اذهو

 .يناثلا لماعلا نع ثيدحلاب لقتنن ىوزنل

 ءاملعلا دوجو :ايناث ه

 وه ةزراب ةيعامتجا ةناكم ىوزن تبسكأ يتلا لماوعلا نم
 ءاوس خيراتلا رم ىلع اهب ءاملعلا نم ريبك ددع دوجو نم هتدهش ام

 اهيلإ اولقتنا نيذلا وأ اهيف اوآشنو اودلو نيذلا ءاملعلا مكئلوأ ناك

 ءاثعشلا يبأ مامإلا دهع ذنمف ،ةيناممحلا ةكلمملا ةمصاع اهنوك مكحب

 يف أشنو دلو يذلا _ هاضرأو هنع هللا يضر ۔ يدزألا ديز نب رباج

 نم ددعلا كلذ دوجو دهشت لازت ال يهو ىوزن ىرق ىدحإ قرف ةيرق

 ةلمحل نأ يل رهظيو نيحو نامز لك يف رايخألاو ءالضفلاو ءاملعلا

 يف ملعلا اوقلت نيذلا ءاملعلا ةعومجم مهو قرشملا ىلإ ملعلا

 بيبح نب عيبرلا هيقفلا ثدحملا مامإلا دي ىلع ةرصبلا



 ٢٣١ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم
 _ سس _-

 نامع يف ةيملع ةضهنب مايقلا يف ًازرابو ًامهم ارود هنيل يديهارفلا

 مهتنكمو مهل تأيه اهلوح امو ىوزن لخادلا ةقطنم يف اميس الو

 مهو ءاملعلا مكئلوأ ناكو \ةلودلا ةماقإو ةمامإلا ةداعإب مايقلا نم

 نب رينمو يوزنلا رذنملا نب ريشبو يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم

 مهعمو يدنكلا ىلعملا نب دمحمو ينالعجلا يمايرلا رينلا

 مهمامإ ةيعمب نامع ىلإ اوداع دقو يشرقلا ليحرلا نب بوبحم

 ثيدحلا يف حيحصلا عماجلا بحاص بيبح نب عيبرلا مهخيشو
 ةيهقفلا ىواتفلا بحاصو (عيبرلا مامإلا دسم) فيرشلا يوبنلا

 .بهذملا بتك يف ةثوثبملا ةريثكلا

 يبأ نب ىسوم نيمامإلا نأ ريغ ،ىوتفلاو سيردتلا عيمجلا رشاب دقو

 نم ديدعلا دوجو ليلدب ًاذيمالت مهرثكأ رهظي اميف رذنملا نب ريشبو رباج
 .ذملتتلا ةلصب ىحوي امم امهنع نولقني نيذلا ءاملعلا

 ضحالصلاو ملعلا لهأ نم ليج نيوكتب يهلإلا قيفوتلا مهفلاح امدنعو

 ةداعإ نم اونكمت ابسانم اخانم اوأيهو ةديج ةيضرأ كلذب مهل تئيهت
 .كرابم يسايس نايك ةماقإو ةلودلا

 مامإلا طيطخت نم تناك ةيناثلا ةمامإلا ةداعإ نإ نيثحابلا ضعب ىريو
 هذيمالت لصاوو ‘كلذ نم نكمتلا لبق يفوت هنكلو "بيبح نب عيبرلا

 ىلعو هدعب نم كلذ ىلع لمعلا «قرشملا ىلإ ملعلا ةلمحب» نوفورعملا
 ريدي ناك يذلا ،رباج يبأ نب ىسوم نيملسملا خيش مهتمدقم يفو مهسأر

 (١) ص نامع يف ىدنلجلا ونب 6نوسكنلو ٢٦.



 ةينامغلا ةركاذلا يق ندم ٣٢

 _ تقات

 هيبجاح ىلع دودشمو هريرس ىلع ىقلم وهو سهللا رمأب اهربديو رومألا

 .ضرملاو زجعلاو ربكلا ةجيتن هتمامعب

 ديصر نامعل راص دقف ءاملعلا مكئلوأ اهلذب يتلا دوهجلا كلتل ةجيتنو

 برض ىتح "مهنم ربكألا بيصنلا ىلع ىوزن تزاح ءاملعلا نم مخض
 ىلإ راطو ةرصبلاب خرفو ةنيدملا يف ضاب رئاطب ملعلا هبشف لثملا كلذب

 :'»ميدبلا هرهوج يف يملاسلا مامإلا لوقي نامع

 القتنا نامع ىلإ مهضعبو

 الثم لاقتنإلا يف اوبرضو

 قارعلا يف خرف رئاطب

 قالطناب راط نامغلو

 ميركلا لوسرلا دوجوب ةنيدملاب ملعلا ضاب هنأب كلذب نونعيو

 خزف هنأبو مهيلع هللا ناوضر ۔ ماركلا هتباحصو ةلي ميظعلا

 ةمئأ نم ريثكلا دوجوو مهيلإ ةباحصلا نم ريثك لاقتنإل ةرصبلاب
 ؛ديز نب رباج ءاثعشلا يبآ نيعباتلا مامإك نيعباتلا يعباتو نيعباتلا

 مهريغو بيبح نب عيبرلاو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو

 . هللا مهمحر -

 مهريغو نييناممملا ءاملعلا نم ديدعلا دوجوب ،نامع ىلإ راط هنأبو

 فرع يتلا ةيملعلا ةثعبلا مهنمو نامع ىلإ اوءاجو ةرصبلاب اوسرد نيذلا

 نب ريشبو ،رباج يبأ نب ىسوم مهو نامع ىلإ ملعلا ةلمحب اهدارفأ

 .ملعلا باب ٤ جح ،ماظنلا رهوج (١)

  

 



 ٢٣٢ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم
 __ لل

 مهدعبو ليحرلا نب بوبحمو ،ىلعملا نب دمحمو ثرينلا نب رينمو ،رذنملا

 .نيحلاصلاو ةمئألاو ءاملعلاب ةينامعلا ةحاسلا تألتمإ

 يف ناكو» لوقيو هللادبع نب ناسغ مامإلا يويسبلا نسحلا وبأ فصيو

 روكذملا مامإلا دهع نع يملاسلا خيشلا لوقيو "ءاملعلا نم ةمج ةمايأ

 .'"«ءاملعلا ةمجو اهتوقو .ةلودلا ردص مايألا كلت تناكو»

 6نامعب ءاملعلا ةرثك ىلع ةحضاو ةلالد انيطعي يذلا رمألا

 ىوزن عوبر يف اوناك مهتيبلاغ نإف رمألا ةرورضو لاحلا ةعيبطبو

 .ةنوميملا اهتزوحو

 نم اهتيمهأ بستكت الو» لوقلاب ىوزن «ريخلا ةريسم» باتك ركذيو

 كلذك امنإو .ةميدقلا نامع روصع نم رصع يف ةيسايس ةمصاع اهنوك

 نيدلا مولع يف ءاهقفلا جيرخت زكارم نم ةدحاوك ظوفحملا اهرابتعإب
 ."ةعساشلا ةيمالسإلا ةعقرلا دادتما ىلع فينحلا

 تالوطملاو تاعوسوملا روهظ نأ ههابتنا ريثيو ءرملا هل بجعي اممو

 خيشلل ادلجم نيعبسو ةثالث يف عرشلا نايب كانهف ،ىوزن يف ناك ةيهقفلا

 ىسوم نب دمحم خيشلل ةيافكلا باتكو ،يدنكلا ميهاربإ نب دمحم
 نب دمحأ خيشلل فنصملا باتكو ادلجم نيسمخو دحاو يف يدنكلا

 نامثع هللادبع يبأل جاتلا باتكو ًادلجم نيعبرأو نينثا يف يدنكلا هللادبع

 )١( ص ،١ج ،نايعألا ةفحت يملاسلا ١٢٢.

 )٢( ج ؤةفحتلا  6١ص٤؛١٢.

 )٢( ص ريخلا ةريسم ٢٠.



 ةينامملا ةركاذلا يف ندُم ٢٤
=== _ 

  

 ءازجأ لقأ يه يتلا بتكلا نم اهريغو ادلجم نيسمخو دحاو يف مصألا

 تالوطملا نم ربتعت اهنكلو ةروكذملا بتكلا هذه نم امجح رغصأو
 .اضيأ ةيهقفلا تاعوسوملاو

 ةزوح يف بتكلاو عجارملا رفاوت ىلإ هدرمو هعجرم رمألا اذه لعلو

 ةريثكلا بتكلا نونتقي ام ابلاغ نيذلا رابكلا ءاملعلا دوجول ارظن ىوزن

 ربكأ ىلع لوصحلا يف سيفنلاو يلاغلا نولذبيو ،اهعمج ىلع نولمعيو
 فانصأ ىتشب ةرماع ىوزن يف ةددعتم تابتكم تدجو هنأ ىتح اهنم ددع

 الو ،اهيف لئابقلاو رسألاو تالئاعلاب طبترا تابتكملا كلت ضعبو "بتكلا

 اهراهظإ تابتكملا تاذ تالئاعلا هذه ىلع متحي بجاولا نأ بير

 يف لصاحلا روطتلا بسح ةيملعلا اهتميقبو اهب قيلي لكشب اهعضوو

 كلت نم ًاريثك نأ يملع بسحف "ةيملعلا تالاجملا يفو ةماعلا ةايحلا

 لعلو ءاهب تظفح يتلا ةقيرطلاو لامهإلا ةجيتن فلتلا اهباصأ تابتكملا

 ةثيدحلا قرطلا قفو اهظفح نسحي مل نإ فلتلا ىلإ اهقيرط يف ىرخألا
 الإو ،ءانع ريبك ىلإ جاتحي ال رصعلا اذه يف رمألاو ،ةديدجلا بيلاسألاو

 يف ةريبكلا ةراسخلا ثدحت كانهو يشالتلا ىلإ اهريصم نوكي فوس

 ثارتلا اذه تادرفم يف لبق نم تثدح امك ،يناممتلا يركفلا ثارتلا

 ثارتلا ىناع مكو ،اهتراضحو ةمأ ركف لمحي يذلا قيرعلا يركفلا

 بتكلا فصن داكيف ،هب ناهتسي ال ءزج عايض نم يضاملا يف يركفلا

 يداوع اهب تلح دقف رصبت الو ركذت فصنلا نم برقي ام وأ ةيناملا

 امم اهيلع ةظفاحملا مدعو لامهإلا ةجيتن يشالتلا دي اهب تبهذو ،رهدلا

 .اهنادقف يف بتست



 ٣٥ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم
-9 ___ 

 نم ريثكلاب انتدمأل ةدوجوم تناك ول نأ ةدوقفم بتك نم مكو
 ةغللاو باسنألاو خيراتلاو بدألاو ملعلا نونف فلتخم يف تامولعملا

 ءاملعلا ءامسأ ةمئاق انعلاط ام اذإ اننأ ىلع ءاهريغو ةمكحلاو بطلاو

 كلت ءامسأ نم ديدعلا دجن اننإف ةينامعلا فرشلا ةحول يه يتلا نييناملا

 تالئاعو رسأ روهظ اضيأ ظحالي اممو ىوزنب ةطبترم ةحوللا وأ ةمئاقلا

 موهفملاب ثروي ال اعبط ملعلاو ،ملعلا اهدارفأ ثراوتي ىوزن يف ةيملع
 .فورعملا يثارولا

 مامعألا نم ملعلا ثروي ال

 مانملا يف ليللاب ىري الو

 راركتلاب لصحي هنكل

 "راهنلا يفو ليللا يف سردلاو

 خيشلا ةرسأ كانهف ،رباك نع ًارباك اهدارفأ نيب لقتني لظي هنكلو

 ةرسأ كانهو ،سيقلا دبع نم ةرق ينب نم مهو هيرارذو حلاص نب دمحم

 ةليبق يهو دونكلا ةليبق كانهو \ةعاضق نم بعنلا نم مهو دادم لآ

 .ىوزن نم مه مهعيمج لقن مل نإ ةليبقلا هذه ءاملع مظعمو ةفورعم

 ءاملعلا مكتلوأ جيرخت يف ازراب ارود ىوزن يف دجسملل نأ كش الو

 ءاحيإ تارقمو يملع عاعشإ زكارم اهدجاسم نم ديدعلا ناك ثيح ةمئألاو

 .ةيناميإ تاطيحم تناك لب ينارون

 .م اظنلا رهوج (١)



 يالا ةركاذلا ىف ند 7
 _ ل

 يوبنلا رصعلا يف ئشنأ يذلا دمس عماج رود خيراتلا ىسني الو

 رقعلا عماجو ،ءاملعلا نم ريبك ددع عماجلا اذهب طبترا دقو ،لاقي امك

 ةريبك تاجرخم هل تناك ًايلاح (سوباق ناطلسلا عماج) قوسلا عماج وأ

 دهع يف ،يملعلا هراهدزإ ةرتف تناك دقو ،خيراتلا ربع ملعلا لهأ نم

 ةيملعلا هترمث ةكرب لازت الو هنت يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا

 .هنم اوجرخت نيذلا خياشملا نم ديدعلا دوجوب مويلا ىتح ةدهاشم

 نأ دعب ليمجلا بيهملا هلكشب اخماش كرابملا عماجلا اذه مويلا فقيو

 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح هديدجتب رمأ
 . هللا هظفح ۔

 اهيف اوماقأ نيذلا ءاملعلا ضعبب اهركذ طبترا ىرخأ دجاسم كانهو

 .ةنذاوشلا دجسمو ،لاعس عماج لثم ءاتفإلاو سيردتلاو ملعلا تاقلح

 .دجاسملا نم اهريغو رقصلا نب نازع دجسمو .حور نبا دجسمو

 نادلبلا رثكأ نم ربتعت ىوزن نأ نامع لهأ دنع فورعم وه اممو
 دقو دجاسملا ةنيدم قحب يهف دجاسملل ًادوجو ةيناملا ندملاو

 نيخرؤملا نم ددع هفلأ يذلا خيراتلا يف نامع باتك كلذ ىلإ راشأ

 يف ىوزن عقت» هيف ءاج دقف ةنطلسلاب مالعإلا ةرازو هتردصأو برعلا

 هب نادزت امل كلذو ادج ةمهم ةقطنملا هذهو نامعب ةيلخادلا ةقطنملا

 'سءاملعلا نيطاسأ نم يناملا عمتجملل هتمدق املو ،دجاسم نم

 ةبسنلاب يعامتجإلا نايكلا نم ًامهم ًاءعزج ناك دجسملا نأ رهاظلاو

 )١( "خيراتلا يف نامع ص٢٩٦.



 ٢٧ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم
 __ [اات

 ركذي ةطوطب نباف مهتايح رومأ نم ريثكلا رادم وهف ©ىوزن لهأ ىلإ

 مهعم لكأيو دجسملا نحص يف لكألل نوعمتجي» مهنأب مهنع

 ."«رداصلاو دراولا

 دابعلا دجاسم ركذن نأ انب ردجي ىوزن يف دجسملا رود انركذ اننأ امبو
 نكاسملا جراخ عقتو دابعلا دجاسم اهيلع قلطي دجاسملا نم ددع كانهف

 .ركذلاو ةوالتلاو ةدابعلل عاطقنإلاو ةولخلا ديري ناك نم اهيلإ بهذيو

 اهيف دبعتملا دجيف ،اهتجرهبو ايندلا فراخزو ةايحلا لغاشم نع اديعب
 .نيقيلا قدصو سفنلا ءافص عم شيعيل ةيناميإلا هتعتمو هتيغب

 مهرتص ليللا ريمض يف مهارت
 نآرقو حيبست تالايخلا لثم

 ةداقلا نم ديدعلا ةزيمتملا ةيعامتجإلا ةناكملا هذهب ىوزنل دهش دقو

 .ةلاحرلاو ءارعشلاو ءابدألاو ءاملعلاو

 اهنأب اهايإ افصاو ۔ هللا هظفح _ ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج لوقي

 لوقي ثيح خماشلا دجملاو ةلاصألا ةعلقو ثارتلاو ملعلاو خيراتلا ةنيدم

 ةينامعلا ةراضحلا ةريسم يف زراب رود اهل ناك يتلا ةرماعلا ىوزن ةنيدم»

 ءامظعلاو ةداقلا لقعم تناك دقل الالجو ةعفرو ءايضو ارون قلأتي لازي ال

 يف اهل ةنيدم اهب مظعأف ءءابدألاو ءارعشلا داترمو ،ءاهقفلاو ءاملعلا لئومو

 ريدقتلا اذه نإ ""«ليلج ردقو ةيماس ةناكمو ةيلاع ةلزنم نيينامحثلا بولق

 )١( ص ©راظنلا ةفحت ٢٨٥.

 )٢( ص ٬رْئَخلا ةريسم ٢٢.



 ةيناملا ةركاذلا يف ندم ٣٨
== 

 ناطلسلا ةلالج دئاقلا لبق نم ةنسحلا ةداشإلاو ليمجلا ركذلاو لالجإلاو

 .ةيماس ةيعامتجا ةلزنمو ةصاخ ةناكم نم ىوزنل ام ىلع كلذ لديل مظعملا

 لوقي ليجبت اميأ اهل الجبم يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا اهركذيو
 رايخألا نيحلاصلا ىوأمو ،ةمئألا ةرئادو ،ءاملعلا ةريظح تناكف» :اهقح يف

 ريغب ءايفصألا لضافألا طحمو ،ءاملعلا عمتجمو رارحألا ءالضفلاو

 يف توحو ةريفغ امج نيملسملا ءاملع نم توح امو اهتبرتل ايو ناركن

 ."دقان قدصأو دهاش ربكأ لاحلاو ،اريفو اددع ءايقتألا نم اهفئاحص

 تاعانصلا ضعب اهيف سرامت تناك ىوزن نأب يومحلا توقاي ركذيو

 ريرحلاب ةقمنم بايثلا نم فنص اهيف لمعي» :لوقيف تاجوسنملا اميس ال

 فنصلا كلذ نم رزآمو اهلثم برعلا دالب نم ءيش يف لمعي ال ةقئاف ةديج

 .'"اهتنسحتساو اهنم تيأر 5اهنامثأ يف غلابي

 يراضحلا روطتلاب نوهرم اهروطتو تاعانصلا دوجو نأ مولعملا نمو

 راهدزاو رارقتساو مدقت نم ىوزن هتدهش ام ىلع ليلد اذهو ،دلب يأل ماعلا

 نسحو ركذلا ليمجو ةداشإلاب ىوزن تيظح اذكهو تالاجملا ىتش يف
 ين لاق» :يملاسلا خيشلا لوقي ةمألا طاسوأ يف ةناكم نم اهل امل ءانثلا

 مجعلا ريس باتك يفو برعلا ريس باتك يف حيادم اهلو ريسلا ضعب
 .'"ةلاطالا فوخ تكرت

 (١) ص ©ناونعلا ٦٥.

 (٢) ج ©نادلبلا مجعم ٥. ص٢٨١.

 (٣) ص 3 ح ةفحتلا ٢٥.



 ٣٩ ةيعامتجالا ىوزن ةناكم
 ___ اتتت

 اذكهو ‘برعلا ءاملعلا اهفلأ ىتلا بتكلا يأ برعلا ريس باتك ىنعمو

 .مجاعأ ءاملع اهفلأ يتلا بتكلا يأ مجعلا ريس باتك

 تغصو رهدلا عماسم ىلع يقلأ ىوزنل يرعش فصو لضفأ لعلو

 ةعئارلا ةينونلا هتمحلم يف ةني ملسم يبأ نع ءاج ام نينمؤملا ةدئفأ هيلإ

 :لوقي ثيح

 اهل نيبتسي ىتح ديبلا اهب قرفاو

 ناونع مالسإلا ةضيب ىلع قرف

 ةصخاش ءاروحلا تنمايت نإف

 ناضحأو فانكأ بحسلا عم اهل

 تغلب اهنإ اهنع كلحر طحف

 ناكرأ دجملل اهب تفاطو ىوزن

 تتبن ةبرت لبقو لزنا كلانه

 ناميإ ناميإلاو ةفالخلا اهب

 سدق اهلك تاصرع ىلع لزنا

 نانفأو راهزأ نهيف قحلل

 توح ثيح رونلا تابذع ىلع لزنا

 نارهظو نانطب نيدلا ةمئأ

 تكزو تكروب دق ةسدقم ضرأ

 نانغم راونألا نم اهيف بصنت



 ةيناملا ةركاذلا يف ندُم ٤٠
__ =. 

 ةخماش مالسإلا ةبق اهب تماق

 ناويكو مارهب عضاوت ىتح
 اهبصنم هللا ءعإفلحخ تبق اعت

 نازع لكلا متخو ىدنلجلا ذنم



 ٤١ يراضحلا عامشإلا زكارم

 يراضحلا عاعشالا زكارم
 «اجذومنأ ىوزتو رهزألا»

ل
ح
ر
ك
ة
 

 :فيرشلا رهزألا :الوأ ه

 ربع نيملسملا عيمجل نوكي نأ هئاشنإ ذنم فيرشلا رهزألل هللا دارأ

 رهوج دي ىلع ه١٦٣ ةنس رهزألا عماجلا ءانب مت دقو ،ةيمالسإلا بهاذملا

 لقتنا دقو يمطافلا هللا نيدل زعملا حلاصل رصم ىلع رطيس يذلا يلقصلا

 ةيروصنملا نم وأ ناوريقلا نم ديدحتلابو ايقيرفإ لامش نم يمطافلا زعملا

 هلاب زيزعلا ميمت هنبا دهع ىلعو ه٢٦٣ ةنس رصم ىلإ ناوريقلل ةرواجملا

 نم يأرو ةراشإب ه٨٧٣ ةنس رهزألا عماجلاب ةساردلا تمظتنا يمطافلا

 ةعماج رهزألا عماجلا حبصأ خيراتلا كلذ ذنمو ،حسلك نب بوقعي ريزولا

 هل بطقتسا دقف ،ةيمالسإلا بهاذملا هيف سردت نيملسملا عيمجل ةيمالسإ

 اسمخ مهل ىنبو ،أملاع نيثالثو ةسمخ هللاب زيزعلا يمطافلا ةفيلخلا

 .عماجلا راوجب اراد نيثالثو

 رصق هللاب زيزعلا يمطافلا ةفيلخلا نأ احيحص سيل هنأ ييأر يفو
 يليعامسإلا يعيشلا بهذملا ىلع ةعماجلاو عماجلا رهزألا يف ةساردلا

 تناكو م٤١٤/٣١٠ خيراتب ،نويرهزاألاو نويناممملا ءاملعلا ةودن يف تيقلأ ةرضاحملا هذه (٭)

 .نادراو ناصقنلاو ةدايزلاف ةبوتكم ريغ



 ةينامثلا ةركاذلا يف َندُم ٤٢
 ا

 نم الو ةيارد لوقعملا نم سيلو بهاذملا ةينس رصم نأل كلذو طقف

 امل مث ،مهتينس نع نييرصملا عبمج ج نويمطافلا لوحي نأ ةياور لوبقملا
 .ةنس ىلإ مهعيشت نع مهلوح يبويألا نيدلا حالص مهدعب ءاج

 مكاحلا بهذم وأ ةلودلا بهذمب رثأتلا نم عيش لصح امبر نكلو

 دالب يف تثدح يتلا ةيسايسلا تالوحتلا لك يف كلذ يف نأشلا وه امك

 وأ بلاغلا وه مكاحلا بهذم وأ ةلودلا بهذم نوكيل يمالسإلا ملاعلا

 ثدحي نأ ةرورضلاب سيل نكلو ‘ىرخألا بهاذملا نم هريغ ىلع بلغملا

 .ةدوجوملا ىرخألا بهاذملا ءاغلإ

 دهع ىلع رهزآلا يفو رصم يف ناك يذلا وه اذه نأ ييأر يفو

 .ةتسلا نييبويألا دهع ىلع وأ نييليعامسإلا ةعيشلا نييمطافلا

 ءاشنإ دنع دوجو يضابإلا بهذملل ناك هنإف لاح لك ىلعو

 صخش يف الثمتم ناك دوجولا كلذ ةعماجك وأ ةسردمك رهزألا

 رزخ وبأ ةمالعلا مامإلا وهو الأ ملعلا ةمئأ نم مامإ لب ريبك ملاع

 .ينايسولا فاتلز نب الغي

 ماق دقو يسنوتلا بونجلا نم ةماحلا نم ينايسولا رزخ وبأ مامإلاو

 زعملا دض ليغنز نب ديعس حون وبأ ملاعلا خيشلا هليمزو وه ةروثب
 ىفع تاطاسوو تاضوافم دعبو ‘تلشف ةروثلا كلت نأ ريغ يمطافلا

 .امهمركأو امهترقو نيخيشلا نع يمطافلا زعملا

 امهبحطصي نأ دارأ ةرهاقلا ىلإ سنوت نم لاقتنالا ىلع مزع امدنعو
 .ةرهاقلا ىلإ هعم



 ٤٢ يراضحلا عامشإلا زكارم
 - - اككتتل. َ

 امأ .ةيحص فورظل لاقتنالاو ريسملا نع رذتعا حون ابأ نكل

 ماقملا هب رقتسا امدنعو رصم ىلإ لاقتنالاو ريسملا ىلع قفاوف رزخ وبأ

 نع هيف ربع ارعش لاقو هيبحمو هباحصأو هبراقأ ًاقاتشم ركذت ةرهاقلاب

 :لاق ثيح ،ناوخإلاو نطولل قارفلا ةعول

 رفاسم ينإ هللا مالس مكيلع

 عجار انأ له رفسلا دعب ردأ ملو

 ةعاس لك يف هللا مالس مكيلع

 عباتتم مئاد ريثك مالس

 مكركذب اليل تجه ام اذإ ينإو

 علاوط موجنلاو انيزح تيبأ

 ةعاس لك يف ناوخإلا اقل بحأ

 عفانم هيف ناوخإلا اقل نإف

 ةمالس يف اننيب عمجاف برايف

 عماج تتشملا قلخلل كناف

 يتبرغ لوط ىلع ينرتصف الإو
 عماس بر اي كوعدي نمل تنأف

 يننإف لالجلا اذ اي يتوعد بجأ

 عماطو كيلإ ارطضم كتوعد

 اززعم اهب رقتساو ةرهاقلا ىلإ يمطافلا زعملا ةبحصب رزخ وبأ لقتناو

 .يمطافلا ةفيلخلا لبق نم امركم



 ةينامغلا ةركاذلا يف َندُم ٤٤
= 

 طالب يف هيدساح ىدحتي نأ هتجح ةوقو هتأرجو هملعب عاطتساو

 ءام اموي جرخ زعملا نأ ،ةيضابإلا رداصملا تثدحت دقو ،ةفيلخلا

 دقف رزخ وبأ امأ ،هرورم ءانثأ نيفصن هقشف عزر ىلع هبكومب زمو

 دنع هدض كلذ نولغتسي هيدساح لعج يذلا رمآلا هقيرط يف رادتسا

 امو ،كعبتي ملو قيرطلا يف كفلاخ رزخ ابأ نأ هل نيلئاق ةفيلخلا

 .كتفلاخم لجأل كلذ

 ترتخأ اذامل هل الئاق ؤكلذ هفرصت يف رزخ ابأ ةفيلخلا بتاع كلانه

 نأ هل الئاق ةهيدب ةعرسو ةجح ةوقب رزخ وبأ هباجأف ،انقيرط ريغ اقيرط
 أ هيقاس مه :ةثالث الإ هلخدي ال عرزلا نإ لوقي افيرش ًايوبن ًاثيدح كانه

 .هيقاوف ةفيلخلا اهيأ تنأ امأ ةثالثلا ءالؤه دحأ تسل انأو ،هيقاو وأ هيقان

 .هدرب ةفيلخلا بجعأ كلانه

 لوأ خيشلا لمهأ يمطافلا زعملا نبا هللاب زيزعلا ةفيلخلا دهع ىلعو

 انثدحتو ،هلجأو همركأف ،هتناكمو هناكم هل فرعف هيلإ داع هنكل ،رمألا

 ملاع مدق هنأ :ةلئاق ميركتلاو لابقإلا كلذ نع ىرخأ ةرم ةيضابإلا رداصملا

 قاضف همحفأ الإ املاع رظاني ال ناكو رصم يف ءاملعلا رظاني ذخأف يلزتعم

 اعدتساف ،هيبأ بحاص رزخ يبأ دوجوب هيلإ ريشأ ىتح ،اعرذ هب ةفيلخلا
 يبأل ةبلغلاو ةجحلا تناكو يلزتعملاو رزخ وبأ ارظانتف ،يلزتعملا ةرظانمل

 .هيبأك همركيو رزخ يبأ ىلع لبقي هللاب زيزعلا لعج يذلا رمألا كرزخ

 ىأرو ه٨٧٣ ةنس رهزآلا عماجلا يف ةساردلا تأدتبا امدنعو

 ىنمت ةيتفلا ةديدجلا ةعماجلا وأ ةسردملا كلت يف ميلعتلا رزخ وبأ



 ٤0 يراضحلا عاعشإلا زكارم
_ 

 نوتأي (ةيضابإلا) ةوعدلا لهأ نم ًابلاط نيرشع نأ ول تددود» :الئاق

 .«يلام نم مهيلع ةقفنلا لمحتأو ،انه ةساردلل

 .ةرهاقلا ىلإ ةيضابإلا ةبلطلا ضعب ءىجمب ‘كلذب هتينمأ تققحت اهلعلو

 رهزألا عماجلا يف ةساردلل ءاوس يضابإ دوجو كلانه ناك هنأ رهاظلاو
 .ةيمطافلا ةلودلا دهع ىلع رصمب ةماقإلا وأ

 ةيمطافلا ةلودلاب حاطأ يذلا يبويألا نيدلا حالص نأ كلذ ىلع لديو

 ذاتسألا خيشلا لوقي امك ارصمب نيدوجوملا ةيضابإلا ىعار اهاهنأو

 ةيبرعلا ةغللا عمجم سيئرو رهزألا خيش راشتسم يعفاشلا نسح روتكدلا

 طقسمب ةفاحصلا يدان يف اهاقلأ هل ةرضاحم يف (نيدلاخلا عمجم) رصمب

 .م٤٩٩٧١ ةنس

 وأ ايقيرفا لامش ةيضابإ نم اميس ال يضابإلا دوجولا رمتساو

 ازكرم مهل اوماقأو رهزألا يفو رصم يف ۔يمالسإلا يبرعلا برغملا

 ةرهاقلاب ىنولوطلا ىحلاب سوماجلا ةلاكو وأ راحبلا ةلاكو ىمسي ايملع

 ىلإ اولقن دقو ةبتكمو ةسردم هب اوأشناو . نولوط نبا دجسم راوجب

 .ةيضابإلا تاطوطخملا نم اريبك ًاددع ةبتكملا

 يبأ يشحملاك دعب اميف هيف سردو رهزألا يف مهضعب سرد دقو
 ةرهاقلا ىن ىضق يذلا (ه٧٨٠١ ت) ةتس ىبأ نب رمع نب دمحم هللا لبع

 ناكو ،ردبلا هيلع قلطي ناكو رهزأل اب ًاسردمو ًاسراد ًاماع نيرشعو ةينامث

 اسراد شاع رخآلا وه يذلا (ه٧٨١١ ت) ىتالتلا ناضمر نب ورمع هدعب



 ةيناملا ةركاذلا ىف ندُم ٤٦
 - س

 دعسلا ىلع هتيشاح يف ينانبلا هنع لقني ناكو رهزألا يف اسردمو

 .يبرج ،ىهتنا :لوقي هنع لقنلا نم يهتني امدنعو

 لامج سيئرلا دهع ىلع رصم يف فاقوألا تممأ امدنعو

 اهنيب نمو ةيضابإلا فاقوأ ميمأتلا كلذ لان ،م٢٦٩١ ةنس رصانلا دبع

 ثيح ،ةيرصملا بتكلا راد ىلإ اهتبتكم تلوحت يتلا سوماجلا ةلاكو

 تايوتحم يه ايلاح رادلاب ةدوجوملا ةيضابإلا تاطوطخملا مظعم نأ

 رضحأ يتلا يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم اهمهأ نمو سوماجلا ةلاكو

 وه اهقيقحتب ماقو ،يناهبنلا هللا دبع نب ىيحي ليلجلا خيشلا اهنم ةروص
 اهخسن يتلا يأ ،ةيسورمعلا ةخسنلا يهو ،ركاسعلا ميهاربإ ذاتسألاو

 هتخأ ةدعاسمب ينكاسملا حتف نب سورمع نكاس وبأ برغملا ةمالع

 .اهخسن دنع هل ةملاعلا ةلضافلا

 ةمصاع رئازجلاب ترهيت ىلإ هجوت امدنع يناسارخلا مناغ ابأ نأ كلذو

 نم ةخسن ًاسورمع عدوتساو ،ايبيلب ةسوفن لبج ىلع م ،ةيمتسرلا ةمامإلا
 نأ دجو ترهيت نم داع وأ تارايزلا ضعب نم داع امدنعو ةنودملا هباتك

 ةخسنلا ىلع ربحلا راثآ ضعب نم كلذ فرع دقو ،ةنودملا خسن ًاسورمع

 ينمس ساب ال :سورمع هباجأف ،؟ينتقرسأ :سورمعل لاقو ةيلصألا

 .ملعلا قراس

 ةيلاخلا ةيلصألا ةنودملا يه اهانركذ يتلا ةيرصملا بتكلا راد ةخسنو

 ًاعجرم اهدامتعا بجي يتلا يهف ،تاقيلعتلاو يشاوحلاو تافاضإلا نم

 .ًايضابإ ًايهقف



 ٤٧ يراضحلا عامشإلا زكارم
 _ ۔۔ اتلا

 نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا ذيمالت نم ةعست نع مناغ وبأ اهاور دقو

 نب عيبرلا مامإلا نع ليحرلا نب بوبحم مهيلإ فاضأو ةميرك يبأ

 .يديهارفلا بيبح

 رهزألا موقي نأب ةيصوت ،ةودنلا تايصوت نمضتت نأ حرتقأ :كلذل
 عم نواعتلاب ،رهزألاو رصمب يضابإلا دوجولا قيثوتب هتاعاطق ربع فيرشلا

 فانرألا ةرازوب ةنطلسلل ماعلا يتفملا بتكمو سوباق ناطلسلا ةعماج

 .ليلجلاو ليمجلا رمألا اذه يف نواعتلل دادعتسا ىلع ةينيدلا نوؤشلاو

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضحل مث ىلاعت هلل الوأ لضفلاو

 امل ةديدسلا هتاهيجوت الولو ،هاعرو هللا هظفح مظعملا ديعس نب سرباق

 .ةميقلا ةكرابملا تاودنلا نم اهريغو ةودنلا هذه تماق

 :ىوزن : ًاين اث ه

 ىلع قلطي ثيح ،نامع قمع يف عقت ةقيرع ةينامع ةنيدم ىوزن

 ىلع يهو ،نامع فوج يأ «فوجلا» هب عقت يذلا ميلقإلا وأ ةقطنملا

 ةلودلل ةمصاع تناكو مشألا رضخألا لبجلل يبونجلا حفسلا

 ةمامإلا ةلود ةيادب ىلع يأ يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوآ ذنم ةيناملا

 ىصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا دهع ذنم ديدحتلابو ةيناثلا

 )١٧٩ _ ١٩٢ه_(.

 ءالجألا ءاملعلا نم اهب اوناك نم ةرثكل مالسإلا ةضيب مسا اهيلع قلطأو

 .ةلودلا ةمصاع اهنوكل ءاملعلا نم ريبك ددع اهيلإ لقتنا ثيح ،ماركلا



 ةيناملا ةركاذلا يف ندُم ٤٨

  

 ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف يكزإ يف تناك ةيملعلا ةيعجرملا نأ ديب

 ملعلا ةلمح ئيجمب تطبترا نامع يف ةيملعلا ةضهنلا نأ كلذو .ةرجهلل

 ناكو ،يرجهلا يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف نامع ىلإ ةرصبلا نم

 يماسلا يضلا رباج يبأ نب ىسوم ةمالعلا مهتمدقم يفو مهسأر ىلع

 .ةريبك ةيملع ةلقن نامع يف كئلوأ ملعلا ةلمح ثدحأ دقو ،يوكزألا

 نع نامعب لالقتسالاو ةمامإلا ةلود ةداعإ نم ىلاعت هللا لضفب اونكمتو

 .ةيسابعلا ةلودلل اهتيعبت

 يبضلا ةرزع نب يلع ةيملعلا ةدايقلا يف راص رباج يبأ نب ىسوم دعبو

 نب ىسوم لثم مهدالوأ مث ،رهزألاو دمحمو ىسوم هدالوأ مث يماسلا

 يماسلا يراوحلا نب لضفلا كلذك مث دمحم نب رمعو ىسوم

 .يشرقلا يؤل نب ةماس نم ةبض ينب نم مهلكو رفعج نب دمحم رباج وبأو

 نأ لب "طقف يكزإ ةنيدم يف اورصحنا ءاملعلا نأ كلذ ىنعم سيلو

 نولثمي اوناك نيذلا نكلو ةيناملا نادلبلا نم ديدعلا يف ءاملع كانه

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخآ ىتح ،يكزإ يف اوناك ةينيدلاو ةيملعلا ةيعجرملا

 ىلإ ةيعجرملا كلت تلقتنا يرجهلا عبارلا نرقلا يف هنأ رهاظلاو

 ةيملعلا ةيعجرملا اولثم رابك ءاملع اهيفو اهنم رهظ ثيح ىوزن ةنيدم

 اهب دجوي ناك ام ةرتفلا هذه لبق ىوزن نأ اذه ىنعي الو نامعل ةينيدلاو

 ةينيدلاو ةيملعلا ةيعجرملا نولثمي نيذلا ءاملعلا دوجو ينعا امنإو ،ءاملع

 اهلعج يذلا رمألا ،يرجهلا عبارلا نرقلا نم اءدب ى وزن يف اورهظ مهنإف

 ناك نإو ،ةيمالسإ ةعماج وأ ةسردمك رهزألا روهظ عم انامز كرتشت



 ٤٩ يراضحلا عاعشإلا زكارم
 __ س

 نرقلا يأ نرقلا سفن يف اناك امهنأ ريغ ،نامزلا يف ايبسن ارخأتم رهزألا

 .يرجهلا عبارلا

 عبارلا نرقلا ةيادب يف ديدحتلابو ،ةرتفلا هذه يف نأ ثيح

 ىوزن يف رهظ يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ذنم هلعلو يرجهلا

 ،يرقلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا يبأك رابكلا ءاملعلا مكتلوأ

 ‘ نسحل ١ نب دمحم نسحل ١ يبأو ئ رمعمل ١ ينب دج نامثع نب ن اهبنو

 ديعس نب دمحم ديعس يبأو ي دنكلا يبرع نب حور نب دمحمو

 .مهريغو يمدكلا يبعانلا

 ددع بقاعت يتلا رسألا يهو ،ةيملعلا رسألا ىوزنب ترهظ امك

 :اهرهشأو رسألا كلت نمو ،ةيملعلا ةدايقلا ىلع اهدارفأ نم

 .مهؤامسأ ةيلاتلا ءاملعلا اهنم رهظ يتلا دونكلا ةليبق ةرسأ -

 (_ه٨٠٥ ت) يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ه

 .لوألا مع نبا وهو (فورعم ريغ هتافو خيرات) يدنكلا ىسوم نب دمحم ه

 .يناثلا يخأ نبأ وهو (ه٧٥٥ ت) يدنكلا هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ ه

 ةليبق نم مهو هيرارذو حلاص نب دمحم ةرسأ ىوزنب ًاضيأ ترهظ دقو

 ةرشع اهنم ةيملعلا بصانملا ىلع بقاعت دقو سيقلا دبع نم ةرق ينب

 :مهو نرقلا عبرو نينرق تدتما ةينمز ةفاسم ربع ءاملع

 (_ه٦٣٥ ت) يرقلا حلاص نب دمحم ه



٠ ٥ 

 تاق
 ةيناملا ةركاذلا يف ندُم

 (ه٦٤٥ ت) حلاص نب دمحم نب دمحأ ه

 (ه٨٧٥ ت) حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس ه

 (ه٢٢٦ ت) ديعس نب مالسلادبع ه

 (ه٢٣٦ ت) دمحأ نب دمحم نب دمحا نب ديعس ه

 (ه٤٣٦ ت) دمحأ نب ديعس نب نسحلا وبأ ه

 (ه١٨٦ ت) ديعس نب نسحلا يبأ نب دمحأ ه

 (ه٥١٧ ت) نسحلا يبأ نب دمحأ نب نسحلا وبأ ه

 (ه٠٤٧ ت) نسحلا يبأ نب مساقلا وبأ ه

 (ه١٦٧) نسحلا يبأ نب دمحأ نب ديعس وبأ ه

 نب دادم وه لوألا مهدجو دادم لآ ةرسأ ىوزنب ترهظ كلذ دعبو

 .ةعاضق نم ةليبق بعنلاو ©يبعانلا دنس نب ةلاضف

 اهتحاسم ،ةينمز ةفاسم ربع اودتما نيزرابلا ءاملعلا نم ددع مهنم رهظو

 فصتنم ىتحو يرجهلا عساتلا نرقلا فصتنم ذنم ،نورق ةعبرأ يلاوح

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا

 :لثم ةيهقفلا تالوطملا وأ تاعوسوملا ىوزن يف ترهظ امك

 .اءزج )٧٢( يدنكلا ميهاربإ نب دمحم فيلأت عرشلا نايب باتك ه

 ٠ يدنكلا ىسوم نب لدمحم فيلأت ةيافكلا باتك )٥١( اءزج .



 __ : 0١ يراضحلا عاعشإلا زكارم

 .اءزج )٤٢( يدنكلا هللا دبع نب دمحأ فلأت فنصملا باتك ٥

 .اءزج )٥١( مصألا نامثع فيلأت .جاتلا باتك ه

 ادمس عماج لثم ٨ملعلا تاقلحب ىوزن يف دجاسملا ترمع دقو

 ةنذاوشلا دجسمو لاعس عماجو (ايلاح سوباق ناطلسلا عماج) رقعلا عماجو

 نيسارخ دجسمو دوم دجسمو حور نب دجسمو ريشب دجسمو ،رقعلا ةلحب

 ءاملعلا ناك يتلاو "ملعلا تاقلحب ةرماع تناك يتلا دجاسملا نم اهريغو

 نحنو ،مهبالطل ملعلا بتك اهيف نوحرشيو ،مهسورد اهيف نوقلي ىوزن يف
 ولو ،اهريغو ىوزن دجاسم يف ةيملعلا تاقلحلا كلت دوعت نأ وجرنو لمأن

 أالثم ءاشعلاو برغملا يتالص نيب نوكت يتلا ةرتفلاك ةيئاسملا ةرتفلا يف

 نيذلا يف تامولعملا تسركو ،ملعلا تخسر يتلا يه تاقلحلا كلت نأل

 خسرت فوسو .نيلماع ءالضف ءالجأ ءاملع اهنم اوجرخ ىتح اهب اوقحتلا

 .اهتماقإ لاح اهب نوقحتلي نيذلا يف هللا ءاش نإ تامولعملاو ملعلا

 ةكرابملا ىوزن ةنيدمو ،©فيرشلا رهزألا نم الك نإف مومعلا ىلعو

 بورد رانأ يملع عاعشإ زكرم امهنم دحاو لك لكش ةنوميملا

 هرونب اوبنجتو كلاسملا ملعلا رونب اورصبأف كنيكلاسلل لهجلا

 .كلاهملا هتكربو هرسو

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ،قيفوتلا يلو هللاو

 .ملسو هبحصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو





 ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس
 ٢

 "ةيناملا ةركاذلا يق ىرطقس

  

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :ذمدتقملا

 .هللا لوسر انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 .نميلا ضرأ نم ةرهملا بونج برعلا رحب يف ىرطقس ةريزج عقت

 كلذل ،لئاس ءيش وهو نيوخألل ١ مدو ربنعلا طوقسو ربصلاب رهتشتو

 راشأ روكذملا اهجتنمو ىرطقس ةريزج ةيمهألو ،رطاقلا ربصلا هل لاقي
 وهو اهلالتحاب ينودقملا ردنكسالا ىلع سيلاطاطسرأ ينانويلا فوسليفلا

 نم ةعومجم اهب نكسأو اهيلع ىلوتسا دقف ردنكسالا هب م اق يذلا رمأل ١

 .دعب اميف ةينارصنلا ةنايدلا اوقنتعا نيذلا نيينانويلا

 اهتنكسف اهريغو ةرهم نم ةيبرعلا لئابقل ااهيلإ تفحز مث

 .اهيلع تبلغو

 يف (يقيرفإلا نرقلا لودب نامع تاقالع) سماخلا يلودلا رمتؤملا ىلإ مدقم ثحب ()
 .ةدحتملا رمقلا ةيروهمج يف ؛م٦١٠٢ ريمسيد ٨٦ :ةرتفلا



 ةينامعلا ةركاذلا ىف ندُم ٥٤
 : سح

 ىلع ددمتت تناك هدعب امو مالسإلا لبق ام نامع نأ امبو

 الامشو ىرطقس ةريزج نم ابونج أدبت ضرألا نم ةعساو ةحاسم

 .ةماميلا ضرأ ىلإ

 ةيفارغجلا ةحاسملا نمض ةعقاو ىرطقس تناك كلانه نمف

 .كاذنآ ةينامثلا

 ىتم هنأ ناسنإلا يف ثحبلا كرحم ىدل رودي يذلا لاؤسلا لعلو

 .؟نامعل ةريزجلا ةيعبت ةيادب تناك

 ناتإ ناك هلعلو ،ىدنلجلا لآ مكح عم نمازت دق ناك كلذ نإ :ييأر يف

 يناملا يرحبلا لوطسألا أشنأ يذلا وه هنأل ربكتسملا نب ىدنلجلا مكح

 يرحبلا هذوفن نم عشو امبر هنإف كلذل ةجيتنو ،مالسإلا لبق ام دهع يف

 .اهيلع ىلوتساف

 يفو هيف اهلهأ لخدو ‘نامع ىلإ مالسإلا لصو امدنع كلذلو

 رفيج ذخأ ،دبع هوخأو ىدنلجلا نب رفيج كلملا مهسأر ىلعو مهتمدقم

 اميف لوخدلاب مهرمأيو مالسإلاب مهربخي نامع ءاحنأ لك ىلإ هلسر ثعبي

 .ةوعدلا كلت امهتلمش ىرطقسو ةرهم نأ كش الو ،هيف لخد

 مامإ لوأ وه يذلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا نإف كلذ ىلع ًارارمتساو

 .ىرطقس ىراصن نم ةيزجلا ذخأب ماق ،نامعب

 ىلع بالقنا نم اهيف ىراصنلا ضعب نم ثدح ام ثدح نأ ىلإ

 ،ىرجمهلا ثلاثلا نرقلا يف يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا يلاو



 ٥٥ ةيناملا ةركاذلا ىف ىرطقس
 _ ااال .

 يذلا رمألا ،نيينامغلا هباحصأ نم ددعو يلاولا لتقو يداليملا عساتلا

 ىلع ةنيفس ةئام نم رثكأ نم نوكم لوطسأ زيهجت ىلع مامإلا لمح
 ةلودلل اهعاضخإو اهيلع ةرطيسلا ةداعتسا نم نكمتف ةعرسلا هجو

 .ديدج نم ةيناملا

 ناكملا :ىرطقس ٠

 ةرهملا ميلقإ لباقت ثيح برعلا رحب يف ةريزج يهو ىرطقس عقت
 )٣٨٠( ةفاسمب ةرهملا ميلقإ نع دعبت يهف . ةيبونجلا ةهجلا نم

 اهلوط ةيفارغج ةفاسم ىلع عقتو ءاوتسإلا طخ لامش ةعقاو ثارتموليك

 ).٣٦٥( اهتحاسم يلامجاف ،ارتموليك )٤٢( اهضرعو ارتموليك )١٣٥(

 .)اعبرم ارتموليك

 .'"لوط خسرف )٣٠٠( اهنأب اهتحاسم ةميدقلا رداصملا تدحو

 قطنتو بتكت اهنأ امك ةروصقملا فلأل اب «ىرطقس» قطنتو بتكتو

 .'"«ءارطقس» ةدودمملا فلألاب

 .")ءايلا ىلإ ءارلا ةلامإب «ىرطقس» اهلهأ اهقطنيو

 .افنآ هانركذ ام اهرهشأ نكل قطنلاو ةباتكلا لاكشأ نم ديدعلا اهلو

 ٦٢٢. ص ،‘ىرطقس ةريزج خيرات ديعس نب دمحأ ،يلابنألا )١)

 .صنلا ناسحإ قيقحت ٦٦٨ ص ٨١ ج باسنألا ملسم نب ةملس ©يبتوعلا (٢)

 .نيسلا فرح نادلبلا مجعم ©توقاي يومحلا )٣(

 ١٧. ص ،قباسلا ردصملا ،يلابنألا )٤(



 ةيناملا ةركاذلا ىف ندُم ٥٦
-_- ِ 

 وه رطاقلاو ،رطاقلا قوس وأ رطقلا قوس ،ينعت ةيمستلا لعلو

 دجوي الو ةريبك تايمكب هجاتناب ةريزجلا رهتشت يذلا «نيوخألا مد»

 .")اهريغ يف

 ناكسلا :ىرطقس ه

 لوأ يف ىرطقس ةريزج تنكس ممألا نم نم طبضلاو ديدحتلاب فرعي مل
 .نانويلاب ينودقملا ردنكسإلا ءيجم لبقو ،نامزألا

 ،برعلا ةريزجل اهترواجمو ،برعلا زب ىلإ اهبرق ىلإ رظنلاب هنأ ديب
 برعلا مهو اهنطوتسا نم لوأ مه داع موق نم برعلا نوكي نأ دعبي الف

 .ةدئابلا

 .'"اهيف مهونكاسف برعلا دعب اهيلإ اؤاج دونهلا لعلو

 ناكو :لاق ثيح «ةرسايبلا» يبتوعلا مهامس نيذلا مه مهنأ رهاظلاو

 .دنهلا نم مهلصأ ةرسايبلا نأل'")ءةرسايبلا اهنكاس

 هئاليتسا دعب ،ينودقملا ردنكسإلا ينانويلا دئاقلا اهيلع ىلوتسا نأ دعبو

 «ارغاطسا» ةنيدم نم نيينانويلا نم اموق اهيلإ لقن «روق» اهكلم لتقو دنهلا ىلع
 ةرجش دوجو لجأل كلذو ،سيلاطاطرأ فوسليفلا هذاتسأو هملعم رمأ ىلع انب

 نم مهمنص نيلقان دونهلا جرخف ،دونهلا درطب نوينانويلا ماقو ،اهب ربصلا

 .دنهلا ىلإ ىرطقس

 .ص ؤن .م ن يومحلا (١)

 ٥٦. ص ،قباسلا ردصملا ،يلابنآلا )٢(

 ٢٦٢٨. ص .قباسلا ردصملا ©يبتوعلا (٣)



 0٧ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 .امومسم ردنكسإلا توم دعب ناك كلذ نأ رهاظلاو

 وينانوي قنتعا ،ةينارصنلا ةنايدلا راشتناو ، اهتلت ىسيع يبنلا روهظ دعبو
 .ىراصن اوحبصأف ةينارصنلا ةنايدلا ىرطقس

 نأو مورلا يبتوعلا مهيلع قلطأ نيذلا مه نيينانويلا كئلوأ لعلو

 دلب نم ًاموق نأ نوركذي مهنأ كلذو :الئاق اهب مهحرط يذلا وه ىرسك

 مهيلع تبلغف ،ةرهم مهيلإ تربع ىتح اهورمعف اهب ىرسك مهحرط مورلا

 ."ةريزجلا ىلعو

 نيد ىلع نابهر ىوس مورلا كئلوأ نم قبي مل هنإ ليقو

 .'")ةينارصنلا

 ةنايدلا اوقنتعا رمقلا ةليبق نم ةرهملا برع نأ ىلإ يبتوعلا ريشيو
 ."مهيف اولخد مورلا دالوأ نأل ةينارصنلا

 سرفلا بلغت يأ هبلغت دعب اوناك ىرسك مهحرط نيذلا مورلا لعلو
 .نيينانويلا ءيجم دعب كلذو - مورلا ىلع

 ىتلا (ةميدقلا) ةيبونجلا ةيبرعلا ةغللا نع ةعرفتم ةيرطقسلا ةغللاو

 اهن رهاظلاو ،هب بتكت طخ اهل سيل اهنأ ريغ ريمح ةغل تناك يه

 مجعم ،يومحلاو توريب ،بتكلا ملاع ٥١١ ص اج ،قاتشملا ةهزن يسيردالا فيرشلا )١(

 .ىرطقس ةريزج خيرات ؤيلابنألاو ۔نيسلا فرح ،نادلبلا
 )٢( ج باسنألا ١، ص ٢٦٨.

 .ص ث8ن .م .ن )٣(

 .ص ،ن .م كن )٤(

  



 ةينامُملا ةركاذلا ىف ندُم ٥٨
_ : 

 ةغل هب بتكت ناك يذلا طخلا وهو ،هفورحو دنسملا طخب بتكت تناك
 ةيبرعلا ةغللا فورحب بتكت ةيرطقسلا ةغللا تحبصأ دقو ريمح

 نآرقلا اهب لزن يتلا يهو ،شيرق ةغل يه يتلا ©رضم ةغل ىحصفلا

 ةغل ىلع تغطف مهتاقلعمو مهرعش ةيلهاجلا ءارعش اهب مظنو ميركلا

 .اهيلع تطغو بونجلا

 .')ةيرافظلا ةيلاتجلاو ةيرهملا ةغللا عم يقتلت ةيرطقسلا ةغللا نأ ىلع

 ىحصفلا ةيبرعلا عم يقتلت ةيرطقسلا ةغللا نأ :يلابنآلا ىريو

 ةلثمأك ةيرطقسلاو ةيبرعلا نيتغللا نم ةريثك تاملك دروأ دقو ،قاقتشإلاب

 نم قتشت يتلا ةيرطقسلا تاملكلا كلت يه ةريثك :لاق ثيح ،كلذ ىلع

 ةراضحلا ذنم ثراوتملا يرطقسلا قطنلا ىقبي نكلو ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللا

 ناك نإو ‘تاملكلا كلت مهف نيبو اهنيب لئاح ةميدقلا ةيبونجلا ةيبرعلا

 ءاريبك اريثأت اهيف ترثأ ةيرطقسلا ةجهللا نأ الإ احيصف ايبرع اهلصأ

 ."بيجعلا اهنحل نم اهيلع تجسنو

 جاتنإلا :ىرطقس ٠

 ةريزج يه : هلوقب ىرطقس ةريزج يسيردإل ١ فيرشلا فصو

 اهتابن رثكأو رجشلا ةيمان ڵضرألا ةيهب ردقلا ةليلج رطقلا ةعساو

 . '"”بيطلا يف اهربص قوقي ربص الو ربصلا رجش

 .٦٢٢ص ،ىرطقس ةريزج خيرات ،يلابنألا )١(

 )٢( ص }ءهسفت ردصملا ٢٤٥.

 (٣) ج قاتشملا ةهزن ١ ص ٥١.



 ٥٩ ةيناملا ةركاذلا ىف ىرطقس
: 

 . ت

 لادتعاو اهارث بيط يفو ْ اهلامجب ردنكسا ١ بجعأ دقو

 ةيربلا تاجوتنملا نم ريثكلا اهب ىرطقس ةريزج نإف كلذلو "اهخانم

 ربصلاو ربنعلا اهبو ريثك لخن اهب يهف ،تاعورزملاو ةيناويحلاو ةيرحبلاو

 :تاجوتنملا هذهل ًاحرشو افصو نيبن نأ بسانملا نمو ۔'"}نيوخألا مدو

 .ديج رمتلا نم ةريزجلا جوتنم نأ رهاظلاو رمتلا لخن وهو :لخنلا ١

 هنوقطني سانلا لعلو ،ءابلا رسكو داصلا حتفب وهو :ربصلا - ٢

 قوفي ربص الو» ةدوجلا قئاف وهو اهرسكب حيحصلاو ٠ ءابلا نوكسب

 ربصلا ةرجش ظفحب ردنكسالا سيلاطاطرأ ىصوأ دقو ۔'"«اهربص

 ءاود هتاذ يف هنألو ةبيطلا عفانملا لمج نم كلذ يف امل اهتطايحو
 ."عفانملا ريثك ليلج

 مغلبلاو ءارفصلا لهسي ،يفاصلا يرفسلا هلضفأو رم رجش ةراصع وهو

 لتقيو ناقريلا بهذيو دبكلاو ةدعملا للع اصوصخو ،ندبلا عيمج يقنيو

 .'"تايحلاو دودلا

 قرشملا ىلإ رصيو ،ويلوي رهش يف عمجت ربصلا رجش قاروأو

 .'»برغملاو

 .هسفن ردصملا )١(

 ٢٦٨. ص ثقباس ردصم ©يبتوعلا )٢)

 .قباس ردصم ،يسيردإلا )٣(

 )٤( ص "قاتشملا ةهزن ٥١.

 )٥( ص ،! ج ،ءاملا باتك هللادبع نب دمحم ،يدزاألا ٣٨٠.

 )٦( ص قاتشملا ةهزن ٥١.

  



 ينامعلا ةركاذلا يف ةيناملا ةركاذلا ىف ندُم ٦١٠

 نم يراجلا مدلا عطقي ،نوللا رمحأ غمص وهو :نيوخألل ١ مد - ٣

 ناك ناكم يأ نم مدلا عطقيو ًاامض اهلمديو ةيرطلا تاحارجلا

 . ) > هنم دشأ ءيش دجوي ال رارمحالا ديدش وهو ٠ )ابرش

 . "مدنعلا وه هنإ ليقو

 اهب ةيلاع لابج نم هيلإ فذقت دنهلا رحب يف ةيعمش عطق وه :ربنعلا ٤

 قوف وفطي مث ©رحبلا ىلإ ليسيو رثكيف ةبيطلا راهزألا هلحن ىعري ريثك لسع
 مايألا رورم ىلع فطلتو جضنت مث ،ةيعمشلا ماسجألا نم هيف ام ءاملا

 .ةحئارلا يكزلا بهشألا هدوجأو

 .رحبلا باود فوج يف دجوي يذلا وهو دوسألا ربنعلا كانهو

 .تايمك هنم ردصتو يرطقسلا نمسلا اهمهأو :ةيناويحلا تاجوتنملا ۔ ٥

 ةلالجل صاخلا راشتسملا يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا تعمسو

 يف هنأ ةليلق تاونس نم يفوت دقو ،ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا

 .طقسم ىلإ دروتسي ناك قباسلا

 ميدقلا خيراتلا :ىرطقس ٠

 تبق اعتو ىرطقس تنكس يتلا ممأل ١ ركذ ناكسل ١ :روحم يف مدقت

 .اهانكس ىلع

 )١( ص ح٦ ج ثءاملا باتك ٨٨.

 .نيسلا فرح "نادلبلا مجعم )٢(

 )٣( ج "قباسلا ردصملا ،يدزالا ٣، ص ٧٣.

 )٤( ص م كن ٧٢.



 ٦١ ةيناملا ةركاذلا ىف ىرطقس
 __ _ الاتتتتتلا َ

 دهع يف نوينانويلا ءاج ىتح ،دونهلا اهنكس نم لوأ نأ يل ودبيو

 ينانويلا فوسليفلا مكاحلا رمأب اهنع مهولجأف ينودقملا ردنكسالا

 مهعم نيلماح دنهلا ىلإ نيهجوتم دونهلا اهنم جرخف «سيلاطاطسرأ
 .هنودبعي اوناك يذلا مهمنص

 ناكسلاب اوطلتخاف ،ةرهملا نم رمقلا ةليبق نم برعلا اهيلإ تلزن مث

 دق ىرطقسوينانوي ناك يتلا ةينارصنلا ةنايدلا يف اولخدو ،نينانويلا

 .ةينارصنلا ةنايدلا راشتناو اث ىسيع هللا يبن روهظ دعب اهوقنتعا

 اوفتخا مهنكلو اهونكس دق داع موق نم ةدئابلا برعلا لعلو

 .اهنم اوبحسنا مهنكلو ،دوه نب ناطحق ينب نم موق اهنكس وأ اهنم
 . ملعأ هللاو

 ىلإ وهو جاتنتسا وه امنإو كلذ يف صوصن دجوت الف
 .برقأ نيمختلا

 يناملا طابترالا :ىرطقس ه

 مالسإلا لبق :الوأ ۔

 ذنم يردن ال اننأ ريغ ةسايسو ةدايس نامعب ىرطقس ةريزج تطبترا
 .طابترإلا اذه ناك ىتم

 ةيلهاجلا ذنم نامُع اهتزاح دقف» يلابنآلا ديعس نب دمحأ لوقي

 ."»«مالسإلا لبق

 )١( ص ةيسدنسلا للحلا ٤٦.



 ةيناملا ةركاذلا يف ندُم ٦٢
=." 

 دهع ىلع نوكي نأ دعبي الو إمالسإلا لبق ناك كلذ نإ :ييأر يفو
 يبنلا امهبطاخ نيذللا دبعو رفيج دلاو ربكتسملا نب ىدنلجلا كلملا

 :ةيلاتلا بابسألل كلذو ،مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ةوعدلاب ةلي دمحم

 ئشني ينامع مكاح لوأ وه ربكتسملا نب ىدنلجلا نإ :لوألا

 .")ايوق الوطسأ

 هيدلو دهع ىلع ةينامعلا ةدايسلا تحت اتناك رحشلاو ةرهم نإ :يناثلا

 يف لوخدلا ىلإ مهوعدي هلوسر رفيج مهيلإ ثعب دقو دبعو رفيج
 .")اوملسأف ،مالسإلا

 رحشلاو ةرهم ىلع ةدايسلا ثرو دق ىدنلجلا نب رفيج نإ رهاظلاو

 .هدهع يف امهيلع ىلوتسا هنأ انل نيبتي مل ثيح ‘هدلاو نم

 ناكم برقأ امهو ،رحشلاو ةرهم دالب نم ىرطقس ةريزج برق :ثلاثلا

 .لوطسألل ةيرحب ةدعاق اهلعجل ،اهيلع ةرطيسلا لهسي يذلا رمألا اهيلإ

 ةرهم لئابق نأل ،ةرهم لئابق نم ردحنملا اهب يبرعلا دوجولا :عبارلا
 ةنايدلا اوقنتعا مهنم اريثك وأ مهنأ ىتح "مالسإلا لبق اهيلإ تلزن انمدق امك

 .مورلاو نيينانويلا ىراصنلاب مهطالتخا ةجيتن ةينارصنلا

 دهع ىلع ةينامحملا ةدايسلل تعضخ ةريزجلا نأ حجرأ بابسألا هذهل

 .ربكتسملا نب ىدنلجلا كلملا

 )١( ص .ملكتي خيرات نامُغ فاسع يجانو ،يملاسلا دمحم ٩٨.

 )٢( ص !ج ‘باسنألا ٧٦٥.



 ٦٢ ةيناملا ةركاذلا يف ى رطقس

 دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا دهع ىف :ايناث -

 هبصن مت دقف نامعب مامإ لوأ وه دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا

 نم درمت ثدح هنأ رهاظلاو سابعلا ينب ةلود مايق ديعب ه٢٦٣١ ةنس

 ا ثيج اهيلإ هجوي ىدنلجلا مامإلا لعج يذلا رمأل ا ذ ىرطقس ىراصن

 .ةارشلا نم

 عمجلاو راش مهدحاو ةيضابإلا نم ءادشألا نولتاقملا مه ةارشلاو

 كلاسم نم دحاو ىرشلاو ةيضابإلا ريغ ىلع بقللا اذه قلطي الو ،ةارش

 اهنم دحاو لك قيبطتو "نامتكلاو روهظلاو عافدلاو ىرشلا ى ةعبرألا نيدلا

 مهينعي نيذلا مه ييأر يفو ةيناكملاو ةينامزلا فورظلا ابابثبسحب متي

 ةارشلا اهب رثك مث .مالسإلا ةوعد مهيف ترهظو» لاق امدنع يومحلا توقاي

 ."«ةيسانأ ةرشع ريغ مهولتقو نيملسملا نم اهب نم ىلع اودعف

 ةرهم نم ةارشلا اهتلخد مث» هلوقب يبتوعلا مهينعي نيذلا مه كلذكو

 .'_"«اهب نم اولتقف نامعو تومرضحو

 :ةيلاتلا بابسألل ةحيحص ريغ يومحلا ةرابع :نأ ىلع

 ةيضابإلا ميقلا عم ىفانتي مهريغو نيملسم نم كسانلا لتق نإ - ١

 لتقلا نوكي الف ةيضابإلا ميمص مه ةارشلاو ةيضابإلا ةيركفلا ةموظنملاو

 ةمايقلا موي ىلإ ةيضام ةوعدلا نألل ،ةوعدلا دعب ةهجاوملاو برحلا يف الإ

 .نيسلا فرح ©نادلبلا مجعم (١)

 ٢٦٨. ص ثقباسلا ردصملا )٢(



 ةيناملا ةركاذلا ىف ندُم ٦٤
 . "س

 ريغ ةوعدلا :يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا لوقي امك

 .كسفن نع عفدت نأ كلف لاتقلاب كأجاف نم الإ ةمايقلا موي ىلإ ةعطقنم

 مالسإلا اهلخد امنإو نيملسم كاذنيح اونوكي مل ىرطقس لهأ نإ

 .ةيضابإلا ةارشلا لوخدب

 عيمج نأ نيح يف كاولتقي مل سانلا نم ةرشع ىقبي فيك ٣
 .مهلتق مت نيملسملا

 ،ىراصنلا دصقي هنأ رهاظلاو اهب نم اولتقف :لوقت يبتوعلا ةرابع ٤

 نأ ليلدب ،ناكسلا عيمج لتق نكمي الف ،ةغلابم اهيف ةرابع ًاضيأ يهو

 نم رهظيو هيلإ اهنودؤي يتلا "ةيزجلا رادقم ىلع مهحلاص ىدنلجلا مامإلا

 مهيلإ هجو كلذلف ،مامإلا ةطلس ىلع درمتب اوماق مهنأ ڵثادحألا قايس

 نيعفاد ةيناممتلا ةدايسلل مهوعضخأف تومرضحو ةرهمو نامغغ نم ةارشلا

 اولێنق» ىلاعت هللا لوقب المع ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةفورعملا ةيزجلا

 الو ةلوسَرَو قآ عر ام توثَرحغ الو رخآلا يلاي و هللاي كوثمقن ال كيدا
 دَي نع ةيزجلا اوطعي يح بتكنا ارذوأ يزلا نم قحلا بي كويد
 ١ وو س

 ٨٩[. .ةبوتلاا ؟ كور مهو

 سيل ةيزجلا مهمكح يف نمو سوجملاو باتكلا لهأ ءاطعإ نإ ىلع

 .لاتقلل مهضيرعت مدعو "مهتيامح لباقم وه امنإو مهل ةناهإ هيف

 .ثلاثلا ءزجلا (٥٣) مقر ثيدحلا .حيحصلا عماجلا (١)

 (٢) ج ،عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا ٩ ص ٨٠١. دبع نب دمحأ .يدنكلا رظناو الل٨

 المصنف٥8 ج ٧١. ص ها٤!١.



 ةيتاممئلا ةركاذلا يف ىرطقس => ___ ٦٥

 . ؟ةيزجلا مهنع طقست نيملسملا عم لاتقلا يف اوكرتشا اذإ لهو

 .طقست اهنأ حيحصلا

 ناك ىرطقس ةريزج مالسإلا لوخد نإ :ىرأ مقت ام لالخ نمو

 ةارشلا لوخدب يداليملا نماثلا نرقلا 7 ٥ يرجهلا يناثلا

 .اهيلإ ةيضابإلا

 الإ كلذ ةحص ىلع ةعطاقلاو ةيفاكلا ةلدألا دجوت ال هنأ ىلع

 .كن هللا دنع ملعلاو ضعبب اهضعب طبرو ثادحألا قايس نم هتجتنتسا ام

 .كلام نب تلصلا مامإلا دهع يف :اثلاث

 :ةيلاتلا رواحملا ربع عوضوملا ىلجتيو

 :ثدحلا قايس ۔أ

 ىرطقس تناكو ه٧٣٢ ةنس كلام نب تلصلل ةمامإلاب ةعيبلا تناك

 نم لاو اهيلع ناك ثيح .ةيناممتلا ةلودلل اهتيعبت يف ةرمتسم لازت ال كاذنآ

 يف درو ام الإ هبسن الو لماكلا همسا ملعن الو مساقلا همسا {مامإلا لبق

 :تلاق ثيح مساقلا همسا نآ نم ءارهزلا ةديصق

 بجل ةيتف يف امساق اورداغ اذإ

 برخ ببس يف مهعماسم ىوقع

 اومجهف تلصلا مامإلا عم هضقنو دهعلا ثكنب ىراصنلا ماقف

 مهدرمت نينلعم هباحصأ نم ةلمج اولتقو ،هولتقف مامإلا يلاو ىلع



 ةيناملا ةركاذلا يف َندُم ٦٦
__ : 

 ةعينشلا لاعفألا اولعفو ،ةريزجلا ىلع اهتدايسو ةينامحتلا ةطلسلا ىلع

 امك ،ابلسو ًابهنو ًاباصتغاو التق فنعلا نيلمعتسم نييناملا يف

 .اهتديصق يف ءارهزلا ةرعاشلا كلذ تروص

 نم اوسنأف ىرطقس ناكس بلاغ مه اوناك كاذنآ ىراصنلا نأ رهظيو

 لقألا ىلع وأ معدب ناك كلذ لعلو ،مهدمتب اوماق كلذل ،ةوق مهسفنأ

 .ةشبحلا ىراصن نم ضيرحتب

 ةةشبحلا ىراصن نم اوناك نيمجاهملا نأ ىلإ بهذي نم كانه نأ ىلع

 «نامُغ» هباتك يف ءاقرزلا يلع دمحم ذاتسألا كلذ ىلإ بهذ نم لوأ لعلو

 ةفحت» باتك ىلع هقيلعت يف شيفطا قاحسإ وبأ خيشلا كلذ هنع لقن

 .'»يملاسلا نيدلا رونل «نايعألا

 يردن ال نكلو “نييناممتلا ريغ نم نيملسم اهب نأ دكؤملا نمو
 مهنكلو {ةينامغتلا ةلودلا عم اوناك مهنأ ودبيو ،ثادحألا كلت نم مهفقوم

 .فيعضلا فقوم يف

 اوسيلو ©ىرطقس ىراصن نم اوناك نيدرمتملا نإ :ييأر يفو

 ةلمحلل كلام نب تلصلا مامإلا دهع هيلإ ريشي ىذلا وهو ثًاشابحأ

 .دهعلل انليلحت دنع كلذ ركذن فوسو ،ةيرحبلا ةيركسعلا

 .ةيناملا ةيماحلا ىلع موجهلا لصحو درمتلا لصح دقف مومعلا ىلعو

 ىلإ ةديصقب ىرطقس نم ةأرما تثعب كانهو ةعينشلا لاعفألا تثدحو

 .كلام نب تلصلا مامإلا

 .ص 60ج ©نايعألا ةفحت )١(



 ٧ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 :ءارهزلا ةديصق ۔ ب

 ةيماحلا ىلع ىرطقس يف ىراصنلا نم يمادلا موجهلا ةجيتن

 نم ةأرما تثعب هعم اوناك نمم ددعو يناملا يلاولا لتق ثيح .ةيناملا
 اهل بقل ءارهزلاو ةمطاف اهمسا ناك وأ ءارهزلا اهسفن تمس ىرطقس

-- 

 دمحم نب دمحأ تنب ةمطاف اهمسا نأ يثراحلا هللادبع نب دمحأ خيشلا

 ًايلاو ناك يذلا يمضهجلا دمحم نب مساقلا براقأ نم اهنأو ةيمضهجلا

 ."ىرطقس ىلع

 ةرصنلا نع ناوتي مل يذلا تلصلا مامإلا اهتديصقب تضهنتسا دقو

 حضتت ةديصقلل انليلحتبو ةيناملا ةنضاحلا ىلإ ىرطقس دادرتسإل ةدجنلاو

 :ةيلاتلا ةضيرعلا طوطخلا انل

 .هفالسأو هئابآ ىلعو هيلع ءانثلاب مامإلا ةمه ةراثتسا ١

 هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق

 بجنلا ةداسلا نباو ماركلا نبا

 مه نيذلا مشلا ةجحاجحلا نباو

 برعلا ةداس اوناكو اهانس اوناك

 رهاظملا تفتخا ثيح ىرطقس اهيلإ تلآ يتلا ةلاحلا فصو ٢

 .ةينارصنلا رهاظملا اهلحم تلحو ةيمالسإلا

 ردصملا يردن الو ىرطقس ذاقنإ يف ىرسيلا نع القن 0١١ ص ،ةيسدنسلا للحلا ،يلابنألا )١(

 .يثراحلا خيشلا هيلع دمتعا يذلا

  



 ةينامعلا ةركاذلا ىف ندُم ٦٨
 . مس

 ةرفقم مالسإلا نم ىرطقس تسمأ

 بتكلاو ناقرفلاو عئارشلا دعب

 ةيصعمو ارفك ىدهلاب تلدبتساو
 بشخلا نم ًاسيقاون ناذألابو

 مهل قالخ ال الاجر يرارذلابو

 بلغلاو رهقلاب اولع ماثللا نم

 .هتيشاحو يلاولا ىلع موجهلا ركذ _ ٣

 اوبهتناو كيلاو ىلع ىراصنلا راج

 بلسلا نم اولآي ملو ميرحلا نم
 بجل ةيتف يف امساق اورداغ ذإ

 برخ ببس يف مهعماسم ىوقع

 .تاملسملا ءاسنلا هل تضرعت امب مامإلا ةراثتسا ٤

 ةبطاق مالسإلا مرح اوجرخأو

 بركلاو لاوعآلاو ليولاب نفتهي

 هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق
 بسحلاو نيدلا تانب ثيغي نأب

 سيلو ةأرما اهل لئاقلا نأ لدي امم ،ةديصقلا يف يوثنألا سقلا ه

 باصتغا نم تاملسملا ءاسنلاب لح ام ىلإ ريشت ةديصقلا نأ امك الجر

 .'”نيثكانلا ىراصنلا لبق نم

 ۔ نم م٤٦٩١ ةنس رابجنز يف نيعللا يمادلا بالقنإلا ءانثأ برعلا ءاسنب لح امب انركذي اذهو )١(



 ٦٩ ةينامملا ةركاذلا يف ىرطقس

 ةبيثو ركب ةمعنم نم مك

 بسنلاو دجلا ميرك تيب لآ نم

 اهب مه جلعلا ام اذإ اهابأ اوعدت

 ببللا عضوم اهنم فقلت دقو

 هب نضت تناك ام جلعلا رشابو

 بهقلاو رهملا يفاوب لالحلا ىلع

 اهتملم نم ءارع لك لحو

 بجعلا ةزوح يف لزت مل ةأوس نع

 ةجلمدم ناقيسو ذوخف نعو

 بنعلا نم ديقانعك دعجأو

 تبطخ الو ال قادص ريغب ارهق

 بضقلاو رمسلا يلاوعلا برضب الإ
 »يندعست نافجألاو نيعلل لوقأ

 يبكسناو بابحألا ىلع يدوج نيع اي
 .ةئاغتسإلا راركت ٦

 ًاطبتغم ليللا ماني تلص لاب ام

 'بهنلاب داب ميرح ىرطقس يفو

 رثكأ نإ لوقي (ابمب) ءارضخلا ةريزجلا يف برعلا خياشملا دحأ تعمس دقو باصتغا ه

 .اننيعأ مامأ ةقرافألا نم بصتغت انءاسن ىرن انك اننأ انملآ ام

 .ينفعست حصنفالاو تدرو اذكه )١(

 .هانتبثأ ام حيحصلاو بهنلا اهداب خسنلا يف تدرو ()



 ةيناملا ةركاذلا ىق ندُم ٧٠
== - 

 رصتني يكل ،ةلوجرلا مهيف ةريثتسم نيملسملا عيمجب ةثاغتسإلا - ٧

 .رقكلا دمخيو مالسإلا

 ةملسم لك اوشثيغأ لاجرللاي

 بكرلاو ناقذألا ىلع مهتوبح ولو

 ابصتنم نيدلا دامع دوعي ىتح

 بيرلاو روجلا لهأ هللا كلهيو

 .اهبقل وأ اهمسا نع حاصفإلا ٨

 ةقداص ءارهزلا اعد حبصي مثو

 بتكلا ةنس ىيحتو قوسفلا دعب

 نأ ىلع لدي يذلا رمألا .ةقيقر ةيرعاشو ةحاصف اهب ةديصقلا ٩

 .ةيبرع ةأرما اهل لئاقلا

 يذلا عقاولا ثدحلا ءازج نم ةديدش ةقرح لمحت ةديصقلا ١٠

 .ةينامع اهنوك ىلع لي اذه لعلو .هعم ةعامجو يلاولا لتق يف ببست

 .هتجوز يه وآ يلاولا نم بسنلا ةبيرق اهلعلو

 :تلصلا مامإلا دهع ۔ ج

 كلام نب تلصلا مامإلا ىلإ ىرطقس نم ءارهزلا ةديصق تلصو نإ ام

 نم نوكتي ريبك لوطسأ ىلع ةيرحب ةيركسع ةلمح زهج ىتح يصورخلا
 :امه نيلجر ةلمحلا ةدايقل نيعو ،ةنيفس ةئام نم رثكأ

 .ةريشع نب دمحم - ١



 ٧١ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 .لالمش نب ديعس ۔٢

 امهنم ىناثلاف ضرم وأ رسأ وأ لتق نم ثداح امهدحأب ثدح نإف

 :نم لكل نوكت ةدايقلا نإف ڵثداح امهيلكب ثدح نإو هبحاص ماقم موقي

 .مامه نب مزاح ١

 .ديزي نب باهولا دبع ٢

 .ميمت نب رمع ٣

 مهملسو مهريسم يف نورذي امو نوتأي ام مهل حضوأ دهعب مهدزو

 بتك ام لضفأ وهو ‘برحلاو ملسلل ايمالسإ انوناق لكشي وهو ى (مهبرحو

 .ةيبرحلا نيناوقلاو دوهعلاو قيثاوملا نم

 ةعماجب ةيبطلا ثوحبلا زكرم ريدم رابلا يلع نب دمحم بيبطلا هنع لاق

 ددع ىف هرشن هل لاقم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدجب زيزعلا دبع كلملا

 قئاثولا ىترأ نم ةقيثو كلام نب تلصلا مامإلا ةيصو ربتعتو» تالجملا نم

 .«مهيلإ راذنإلاو ءادعألا ةبراحم ةيفيك يف ةصاخو ةيلودلا نوؤشلا يف

 بوبحم نب دمحم مكحملا ةمالعلا عضوو ءالمإ نم وه دهعلا نأ ىلع

 .ناوألا كلذ يف ءاملعلا عجرمو ةاضقلا يضاق

 دهعلاب مهثكنل ةعمجلا ةبطخ يف ىرطقس ىراصن ىلع وعدي ناك دقو

 لوقي ناك امنإو مهيمسي نأ ريغ نم نيملسملا مامإو نيملسملا عم

 .'"ريثكانلا ىراصنلا

 )١( ،نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع يملاسلا ج١، ص١٦١٦١۔١٨١١.

 (٢) ج ©‘فنصملا ،هللا دبع نب دمحأ .يدنكلا ٥. ص ٤٠٤.



 ةيناملا ةركاذلا ىف ندُم ٧٢
_ _ - 

 : ةيل اتلا مل اعملا هنم انل نيبتي «ةقيثولا ( دهعلل ةيليلحت ةرظنبو

 ،هيلع ءانثلاو لامكلا تافصب هفصوو ههيزنتو هللا ديحوتب ءادتبإلا ١

 .ةلي يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاب ماتخلاو

 للختتو . دهعل ١ نم اريبك ًابن اج يظغت يهو : ةيظعول ١ ةحيصنل ا _ ٢

 اهب اووادو ،بويفغلا ىف هللا ىوقت اومزلاف» هلوقك هنم ةديدع لصافم

 .«بويعلا ءاد

 امب يقب اميف اوحلصأو ىضم ام ءيس نم هللا ىلإ اوبوتف» هلوقو

 ۔«ىضري هب مكنع

 قبسي الو اوقرفتي ال نأ نفسلا ةنبابر ىلع اودشو» :ريسلا ميظنت ۔ ٣

 .(.. .اضعب مهضعب

 ةعفادملاو ةارشلا رشعم اي مكيلع تيلو ينأ اوملعاو» :ةدايقلا نييعت ٤

 لاق نأ ىلإ «لالمش نب ديعسو ةريشع نب دمحم ... ىرطقس عيمج ىلع

 ثدح نإف هبحاص ماقم موقي امهنم يتقابلاف ثدح امهدحأب ثدح نإف»

 نب باهولا دبعو مامه نب مزاح امهماقم تمقأ دقف ثدح اعيمج امهب

 .«ميمت نب رمعو ديزي

 امهورصناو امهورزاوو مكييلاول اوحصناف» ةداقلل ةحيصنلاب رثأل ا۔_ ٥

 .«...امهولذخت الو

 الو اوضغابت الو اوشاغت الو مكنيب اميف اوحصانتو» ةدحولاب رمأل ا۔ ٦

 .«...اودساحت الو اودياكت

 



 ٧٢ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس
 _ تي

 نكيلو مكبرح يف الو مكملس يف الو مكئارآ يف اوفلتخت ال»

 .«ادحاو مكودعو ًادحاو مكيلوو ًادحاو مكبضغو ًادحاو مكاضر

 ءالؤه ىغب دقو» ىرطقس ىراصن مه ةطلسلا ىلع نوجراخلا ٧

 .«مهدهع اوضقنو اوغطو ىراصنلا (

 لوخدلا ىلإ مهثدح نم ةبوتلاو مهثكن نم ةعجرلا ىلإ مهوعدتلو»

 .«نيملسملا نيبو مهنيب ناك يذلا لوألا دهعلا يف

 ريغو ةيضابإلا نم مهلعلو ةريزجلا يف نيملسم دوجو ٨

 نم مهب قثوي نمم نيحلاص نيلجر نوهجؤت نمم اولعجاو» ةيضابإلا

 .«... .ةالصلا لهأ

 .«...ةالصلا لهأ نم دحاو لجر وآ نايقت نالجر مكلسر يف ناكو»

 نيلجرب مكل تفصو امك مكدنع تحص دق ةجحلا تناك نإو»

 .«...ةالصلا لهأ نم دحاوب وأ ءةالصلا لهأ نم نيتقث

 ًانماتسم ًابئات مكءاج نمم دحأل اوضرعت الو» :ءادتعإلا مدع ٩

 هلام ةمينغ الو هتيرذ يبس الو هتمرح كاهتنا الو همد كفسب ًاملستسم

 .«نينمآ مكلثم اونوكيلو

 الو ةيزذ الو مهل يبس اوبست الو لتقلاب مهولاتغت الو مهوتيبت الف»
 .«الام مهل اومنغت

 ًاخيش الو ًاريغص ايبص اولتقت الف مهنيبو مكنيب برحلا تمحتلا اذإو»

 دنع هومتلتق نمو ،لاتقلا ىلع اوناعأ ةأرما وأ اخيش الإ ةأرما الو اريبك

 .«ةلثملا نع ىهن ةي هللا لوسر نإف هب اولقمت الف ةبراحملا

 



 ِ ةركاذلا يف ن ةنامملا ةركاذلا ىف ندُم ٧٤

 نم دارأ نمو» :ةيمالسإلا دالبلا ىلإ مهيرارذو نيملسملا لمح ٠

 مكعم اوجرخي نأ نايبص وأ ءاسنو لاجر نم ةالصلا لهأ نم ىرطقس لهأ

 .«هللا لام نم مهيلع اوقفنأو مكتلومح يف مهولمحاف نيملسملا دالب ىلإ

 كلت نإف» مهجارخاب مهل ةحيصنلاف مهناوعأو ةارشلا دالوآ امأ

 .«مهنيبو اننيب برحلا محالت دعب مهل حلصت ال رادلا

 ةيركفلاو ةيهقفلا ملاعملا نم ريثكلا نمضتيو ليوط دهع وهو

 هحرشو ،لوطي هليلحتو .ةيركسعلا تاكيتكتلاو ةيظعولا حئاصنلاو

 .لوطأ نوكي

 امل ارظن نامع نع تلصفنا خيراتلا اذه دعب ىرطقس نأ رهاظلاو

 ةلود ىهنأ ه٠٨٢ ةنس يسابع يجراخ وزغ نم نامع هل تضرعت

 تضرعت ثيح نامع يف ةلودلا كلذ دعب تفعضو شةيناثلا ةمامإلا

 ةقجالسلاو هيوب ينبو ةطمارقلا نم رركتمو ددعتم يجراخ وزغل
 ىلع ًاظحالم نامع يف ةلودلا فعض ناكف ،نييلاغتربلا مث سرفلاو

 دشرم نب رصان دشرألا مامإلا نامعل هللا ضيق ىتح ،نورق ةينامث ىدم

 مهب تيوقف ،ةبراعيلا ةمئألا نم هدعب نمو م٤٢٦١ ۔ه٤٣٠١ ةنس يبرعيلا

 .ديعسوبلا ةلود مهدعب نم مث ،اعمتجمو ةلود نامع

 اهرودب تناك يتلا تومرضح ىلإ اهتيعبت تلقتنا ىرطقس نأ رهظيو

 .)خيراتلاو ءدبلا هباتك يف يسدقملا لوقي امك يسابعلا ذوفنلل ةعضاخ

 )١) ،قباس ردصم ،يلابنألا ص٩١.



 ٧٥ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

  

 نإ :لوقلاب فييرجلاب دروفيج مايلو يناطيربلا ةلاحرلا درفنا دقو
 ىرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف ،ينامغلا ذوفنلا تحت تناك ى ة

 . "يداليملا رشع عساتلا

 .ناطلس نب ديعس ناطلسلا نمز يف اتقؤم ًاذوفن ناك هلعلو

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 0١٨٠٤ ص ٤٥ ج ةينامعلا ةعوسوملا )١(





  

 همتاخلا
.
:
:
]
 

 ح ؟

 نم }ىرطقس ةريزجل ةريبكلا ةيمهألا انل تنيبت ثحبلا ءانثأ زم امم

 هبشو ،ةيبرعلا ةريزجلا هبش نيب برعلا رحب يف عقت يهف ،اهعقوم ثيح
 .ايقيرفأ لحاوسو ةيدنهلا ةراقلا

 خيراتلا نم ءزج اهنإ ثيح ،ةينامملا ةركاذلا يف اهدوجو ثيح نمو

 لصفمو ‘هملاعم دحأ يه لب ،نمزلا نم ةدع نورق ىدم ىلع يناملا

 .هلصافم نم مهم

 ةيلهاجلا دهع ذنم ينامعلا يرطقسلا طابترإلاب ةرماع ةيناممتلا ةركاذلاو

 امل ارظن ،يداليملا عساتلا - يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىلإ ةيبرعلا
 هضعب يف يبلسو ،هلمجم يف يباجيإ كارح نم طابترإلا مكلذ هدهش
 كلت نأل {ةينامغلا ةيهقفلا رداصملا يف ةرضاح تناك ىرطقس نأ ىتح

 هملسبو هتايبلسو هتايباجيإب كارحلا مكلذ تشقانو تحرط رداصملا

 نيملسملا نيب كاكتحا نع ائشان ناك روكذملا كارحلا نأل ،هبرحو

 نع لاصفنا ةلواحم ىلع ًاينبمو ،يفئاط ينيد ساسأ ىلع ،ىراصنلاو

 .يقرع ساسأ ىلع ةيبرعلا ةدايسلا



 ةينامعلا ةركاذلا ىف ندُم ٧٨
 . سح

 تناك يتلا ةيئارهزلا ةديصقلا يف ًالثمتم ايبدأ اروضح ىرطقسل نأ امك

 ةفطاع نم هلمحت امو اهتسالسو اهتحاصفل ةيناملا ةينهذلا تانوزخم نم

 .ةيناممتلا داجمألاب طابتراو ةشايج

 .ثحبلا اذه ءاج تايطعملا هذهل

 &©،©قيفوتلا ىلو هللاو



 سرفلا

 ا
 ةمدقم

 ةيخيراتلا امَد ةناكم

 ةيخيراتلا اهتيمهأو اهعقوم

 يمالسإلا داهجلا ىف اهتناكم
 ةيعامتجالا ىوزن ةناكم

 عقوملا
 ىوزنل ةيعامتجإلا ةناكملا

 مكاحلا رقم :الوأ

 ءاملعلا دوجو :ايناث

 «اًجذومنأ ىوزنو رهزألا» يراضحلا عاعشإلا زكارم

 فيرشلا رهزألا :الوأ

 ىوزن :ايناث

 ةينامثلا ةركاذلا يف ىرطقس

 ةمدقملا

 ناكملا :ىرطقس

 ناكسلا :ىرطقس

 جاتنإلا :ىرطقس
 ميدقلا خيراتلا :ىرطقس

 ينامغلا طابترالا :ىرطقس
 ةمتاخلا

٧٩ 

٥٥ 

٥٦ 

٥٨ 

٦١٠ 

٦١ 
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