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 ةفاقثلا ةرازو

 (237) - (36) .ب.ص ءاعنص

 384533 :سكاف - 384532 :فتاه

 1110092 ]7.11.76 :يىنو رتكلأ ديرب

 |”وُه ةّيمالَسإلا اَنِفاَمَتْوَاَبَملَوأَو «بوحشلا ٌةكاذ باتكلا"

 كك ل ٌتَدْهَأ يتلا ةّيمالإلا ٍةراكملا ماوَّيلا ْرلَع تناك مّيسرت'نألَو

 روعت ماع و فاعَتلا اًببرت ٍةرادَصِو نوكي نأ باتكلل دجال ناك 0

 دانا بك فتيات ؛مك١٠١ ةّيجهالتنإلا ةّقاتتلل ٌةَمِص

 او ءاتَهَي تكا اَكَلاَع قركي نأ لكل َنِوَراَةَعلاَو ا

 هعمل ٍدَهَم_اولع َلاَعلا ةَنِفاَت تارادّصإلا و نه َتوكَتْلَ

 .انهللي ارهْبَأي ةّيمالشإلا ةّفاَكقلا َُتَنتَيَر ةَميّيدَم لْضَقب اًناَفْرِعَو

 يعافلا_ءابوبأر يح .د

 ةّفاكُفلارتزَو



 فلؤملا ةمدقم

 ةيفرعملا اياضقلا نم وه يبرعلا برغملا دالبب ربربلا روذجو لصأ ةفرعم نإ
 يمت فممل نوف. ريسلادلاو نيضروملا يم ديتعلا اينراق ىلا ةمانلا ةيهنافإو
 ةيفرعمو ةيكيراتا ككت مل اهعجرط ءارو نم فادهألا كلو ”انيولا فيجب دع ةدورج

 ةمالا نيب قيرفتلل يلعلاب رغست ةيرامجتتتا تادعأ ىلإ نفعتلا دنع فلوخت املإو

 ةعزنلا) نم ذختت وأ «يبرعلا برغملا دالب يف بعشلا ةدحو نم لينللو ةدحاولا
 1ع رتل اهقي ةلاصتلالا و نمش ةلسووب تروعلا رسوما فر داتكل ةةادا (ةييودلا

 ةبورعو ةدحو نيصحتو خيسرتو بعشلا ةدحو لماوع نم نوكت نأ نكمي (ةيربربلا
 برعلاو ربربلا روذجو لصأ ةيدحاوب ةميلسلا ةيخيراتلا ةفرعملا لظ يف برغملا دالي

 روصعلا يف برغملا دالب ىلإ نميلا نم اولقتنا ىمادُق برع مه امنإ ربربلا نإو
 . ةديلتلا ةيراضحلا

 «تايرظن سمخ يف لثمتت ربربلا روذجو لصأ نع ةيسيئرلا تايرظنلا نإ

 تالثو «(ةيتميلا ةيريمحلا)و (ةبتاعتكلا ةيغيزامألا) ىهو ةيفرعم ةيتيرات اهنم نانا
 سنجلا)و (يبوروألا لصألا) تايرظن يهو ةيلاصفناو ةيرامعتسإ فادهأ تاذ اهنم

 1 . (يماحلا لصألا)و (يطسوتملا .
 ربما أ «يتوروأ كنه لضأ نم رتزنلا نإ : ىبوروألا لصألا ةيرظن معزت

 نم قطانمو نانويلا يف ترشتنا مد زاقوقلاب تّرمو دئهلا نم تمِيق يتلا تاعامجلا

 لئالدلا نم نإو .اهب اورقتساو ةيقيرفأ لامش ىلإ اينابسإ ربع اهنم قيرف َهَجّناف ابوروأ
 يف ريمخ ةليبق مسالا يف هبشت ديوسلاو ةدنالنيفب (نييراميكلا) لئابق نإ كلذ ىلع
 دروأ دقو ما65 ماع آكل 101315 لاق امك  فبمرغملا يف ةرامع ينب ةليبقو سنوت

 ال نكلو ربربلل يبوروألا لصألاب لوقي نم مهنمو .- ًاضيأ ةبراقتم ءامسأ ةدع

 نويعو رقشأ رعش تاذ ةيربرب ةعومجم ىلع ُهْرِصْفُي امنإو ربربلا عيمج ىلع همّمعي
 مهنإو نيينامرجلا وأ ةجنرفإلا (6ه:10ه15) نييلاغلا لسن نم ةرم اهئولعجيف «قرز

 يف صوصخلاب نويسنرفلا جّور دقو .ةيقيرفأ لامش ىلإ لادنولا وأ مورلا عم اومدق

 تناك ثيح ربربلل يبوروألا لصألا ةيرظن رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 عسولا يف سيل جمذلا نأ» 1013 18200 هركذ امكو  ىرت ةيرامعتسالا تاطلسلا
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 دن نيمو «اميدق ناك اميمة رككم لحصأ نيضووو ءألا عم ربربلل ناك اذإ الإ هحاجن
 نم مهألاو «ةيرامعتسإ فادهأ تاذ يه ربربلل يبوروألا لصألا ةيرظن نأ كلذ

 نأ ءامدقلا نييبوورألا نيشروعلا نم دعا ركذو ولف ميزات هكاذ: كمل اهنأركللا
 كلذ لثم ربربلا ةباّسنو يِحخرْوُم نم دحأ ركذي ملو ءابوروأ نم اورجاه ريربلا
 امإو (ناعنك نب غيزامأ) نم امإ مهنأب نوركذي ربربلا ةباّسنو يخّرْوُم عيمجف «معزلا
 (نييراميكلا) لئابقب ةرامع ينبو ريمخ ةليبقل ةقالع الو .(ةينامي ةيريمح لئابق) نم
 ريمحخ ةليبقو «نودلخ نبا ركذ امك ةدومصم ةليبق نوطب نم نطب ةرامع ةليبقف

 دوجو ىلإ دانتسالا نإف كلذكو ,«يبرع مسا  ةرامع مساو  اهمساو ةيربرب ةريشع

 (6هن1هذ5) نييلاغلا لسن نم مهنأب لوقلل قرز نويعو رقشأ رعش تاذ ةيربرب ةعامج
 ىبس دقف ةرهاصملا ريثأت نم نويعلاو رعشلا نول نوكي دقف «خيرات ىلإ دنتسي ال

 تاجوزو يراوج نهوذختاو تايلاغلاو طوقلا نم ريثكلا تاحوتفلا يف نوملسملا
 رعشلا يوذل يبوروألا لصألاب لوقلا نأ نايبلا نع ينغو ءانبألا يف ريثأت كلذلو
 لئابق نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأب فارتعا وه طقف ربربلا نم قرزلا نويعلاو رقشألا
 يبوروألا لصألا ةيرظن ةحص مدع ىلع لدي كلذو «يبوروأ لصأ نم اوسيل ربربلا
 . ىرخأ ةهج نم ربربلا ةبورع ززعيو ةهج نم ربربلل

 ضيبألا رحبلا سنج نم ربربلا نأ) :لوقتف (يطسوتملا سنجلا ةيرظن) امأ
 نأ كلذ ةحص مدع كاردإل يفكيو (طسوتملا رحبلا ةلالس ىلإ نومتنيو طسوتملا
 خيراتلا يف 3 نييبلق ةيعلع ةيدرات نا ىلإ دعم ال( ظيعوعملا نيدحلا) ةلوقن
 (رمحألا نجلا سنج) همسأ عيش دجوي الف هرحب طسوتملا امنإو (يطسوتم سنجل )

 ضيبألا رحبلا ةلالسو سنجل دوجو ال كلذكو (دوسألا رحبلا سنج) الو

 طسوتملا بونجو قرش يف يه ةيبرعلا بوعشلاو نادلبلا ةيبلاغ نإ مث . طسوتملا
 . ةيبرع هنادلبو يبرع هبونجو طسوتملا قرشف (برغملا دالبو رصمو ماشلا يهو)

 تلواح (يطسوتملا سنجلا) ةلوقم نأ : يوابرعلا دمحم ذاتسألا ظحال دقو
 .ابوروأو هبونجو طسوتملا يقرش نيب طبرت نأ يرامعتسالا يفاقثلا اهبناج يف
 :تاحلطصملا هذه لامغتسا نم رثكت اهدجيس ةريثكلا فيئاصتلا حفصتي نمو
 لذتيلا وطني «طسرتنلا رهبلا توق «ةيبودحلا'ايشا 4 ةيوقلا ايما «ىتاألا قرخلا
 باب نم اذه سيلو ًامامل الإ نادرت الف ةيبرعلا دالبلاو ةيبرعلا ةريزجلا امأ ءبيصخلا
 نود ةلوليحللو (ىبرع) ةملك داعبإل دمعتم ءىش وه امنإو يوفعلا رمألاو ةفدصلا
 2 .ها .«ةعونتملا ثاحبألاو ةفاقثلاو ةفرعملا لوقح يف اهتعاشإ

 دمحم ىريو (يماح لصأ نم ربربلا نإ) :لوقتف (يماحلا لصألا ةيرظن) امأ



 9 فلؤملا ةمدقم 17

 يبوروألا لصألا ةيرظن نأ تكردأ امدنع ةيرامعتسالا ةسردملا نإ» :يوابرعلا

 - ةزكترم نوكتو اهضارغأ بسانت ةيرظن ىلإ ةجاتحم اهنإو «لشفلاب اهيلع موكحم
 (ةيماحلا ةلوقم) تذختا ءاهجيورت لّهسي يملع ساسأ ىلع  رهاظلا يف وه امك

 تنلعأو ةيقيرفإلا بوعشلا نم ةعومجم ىلع نرقلا اذه ةيادب ذنم اهقالطإ عقو يتلا

 انه تفرتعا نإو يهو «عساو قاطن ىلع كلذ تعاشأو (يماح) لصأ نم ربربلا نأ

 ةيماحلا ةيرظنلا ىلإ اهءوجل نإف «ةغلو ًاسنج يبوروأ لصأ نم اوسيل ربربلا نأب
 نوطبتري الو برعلاب مهل ةلص ال ربربلا نأ تابثإ يف اهتبغر سكعي ةفلتخم روصبو
 .ها .«لصأ يأب مهعم

 ةلوقم يه (ماح ينب) وأ (ماح) لئابقو (يماحلا سنجلا) ةلوقم نأ عقاولاو

 ةيبرعلا ةريزجلا لئابق ثيح ةيبرعلا ثارتلا بتك يفو ةاروتلا يف ةدوجوم ةميدق
 ىلإ ةيقيرفأ ةراق ناكس ةبسن مت امنيب (حون نب ماس ينب نم) نويماس ماشلاو قارعلاو
 جونزلا) ةيساسأ ةفصيو كلذب دوصقملاو (ماح 0 مهنأب لوقلاو (حون 7 ماح)

 جونزلا ةوتسلا هفدارب يماحلا سنجلاو نييماحلا حلطصمف (ةماع ةفصب دوسلاو

 ىماحلا سنجلا نم نييرصملاو نييناعنكلا نأ ةاروتلا تمعز دقو .دوسألا سنجلاو

 نكي ملف «كلذ ةحص مدع ةيوغللاو ةيجولوبورتنألاو ةيخيراتلا قئاقحلا دكؤت امنيب
 ريربلا نأ امبو .ىماحلا سنجلا نم الو ًأجونز ًادوس نويناعئكلاو ةنعارفلا نويرصملا

 . باوصلا ىلإ رفتفت ربربلل دوسألا يماحلا لصألا ةيرظن نإف ًاجونز الو ًادوُس اوسيل
 زكترت مل نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ترهظ يتلا يماحلا سنجلا ةيرظن نإف كلذلو

 . س) اهثعب يتلا ةيرظنلا هذه لوقت امنإو طقف جونزلا دوسلا مه نييماحلا نأ ىلع

 مِدَق يماح قرع دوجوب لوقت# م1917 ةنس ردص هل باتك يف يناملألا (فوهنيام

 تاذ ةنيابتم تاغل ملكتي «ىرخأ نكامأو نادوسلاب رقتساو ةيبرعلا ةريزجلا نم

 عضو دقو .(ةيماحلا) هدعب نم نيسرادلا ضعبو (فوهنيام) اهامس «ةكرتشم تامس

 ةيماحلا اهنمو «ةيقيرفإلا تاغللا يف أفينصت م977١ ماع يسنرفلا (سوفالود .م)

 ءامدقو ريربلا يلاتلابو .«ةبشوكلاو ةيرصملاو ةيربربلا :هرظن يف لمشت يتلا

 لاموصلا ناكس نم قيرف مه نيذلا ماح نب شوك لئابقو ةنعارفلا نييرصملا
 نأب لوقت (فوهنيام) اهغاص امك ةيرظنلا كلت نأ امبو ءءامدقلا نادوسلاو ةشبحلاو

 ربربلا نأب ًارارقإو ًاميلست نمضتت يهف ةيبرعلا ةريزجلا نم ءاج يماحلا قرعلا كلذ
 نأ امبو ءدوسألا يماحلا نضل نم اوهيلو ةيبرعلا :ريودعلا نع لكفألا يفرح
 اوسيل ربربلا نإف يجنزلا دوسألا سنجلا مه يثارتلاو يتاروتلا موهفملا يف نييماحلا

 ةيربربلا ةغللاف ةيملعلا سسألا ىلإ رقتفت اهنإف (ةيماحلا ةغللا) ةركف امأو نييماحلا نم
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 (0. رلسور يناملألا ملاعلا دنتسا دقو ةميدقلا ةيبرعلا ةيماسلا تاغللا نم يه امنإ

 ىلإ ةيربربلاو ةيماسلا عاجرإ يف ريكفتلا درجم نإ» :لاق ةيملع قئاقح ىلإ 10055165)

 دوسألا يماحلا لصألا ةيرظن نأ ىلإ كلذ نم يهتننو .«لوقعم ريغ نيفلتخم نيلصأ

 الو خيرأت ىلإ دنتست ال يطسوتملا سنجلاو يبوروألا لصألا ةيرظن لثم يه/ربربلل
 نودب لئابقك ربربلا عم تاحورطلاو تايرظنلا كلت تلماعت دقو «ةفرعم ىلإ فدهت

 مهباسنأو مهلوصأو مهخيرات امئيب ءاهباسنأو اهلوصأو اهخيرات لهجت «خيرات
 برعلا نيباسنلاو نيخرؤملا نم ءاملعلا دنعو خيراتلا بتك يف ةرتاوتم ةفورغم

 ظ . روصعلاو ةنمزألا ربع ربربلاو

 تايرظنلا لثم ةثدحتسم ةيرظن سيل (ربربلا ةبورع) نع باتكلا اذه نإ

 تابثإل ةيخيراتلا لئالدلاو رداصملا ىلإ دنتسي ُتْحَّب وه امنإو ةيداعملا تاعزنلاو
 لالخ نم ىلجتي ام وهو «ربربلا لئابقل ميدقلا يناميلا يبرعلا لصألا قئاقح نييبتو
 نم نيبتي ثيح (ربربلل يناطحقلا يريمحلا لصألا)و (ربربلل يغيزامألا لصألا)
 : ثحبلا

 .ةرتاوتمو ةميدقو ةيخيرات فراعم ىلإ دنتسي ربربلل يغيزامألا لصألا نإ ©
 هدنع فقوتي وأ يهتني غيزامأ درجم غيزامأ.سيلو (غيزامأ) اعيمج ربربلا سيل نكلو
 ذنم ربربلا ةباّسنو ءاملعف (ناعنك نب غيزام) وأ (ناعنك نب غيزامأ) وه امنإو بسنلا

 نوعمجُيو نوركذي كلذ تلت يتلا روصعلا لك يفو ةنس ةئامعبرأو فلأ نم رثكأ
 كولم يف ناجيتلا) باتك يف بسلا دوو لكو :ةاعتك دالوأ دحأ وه غيزام نأ» ىلع

 ةيغيزامألا ربربلا لئابقف .«ناعنك نب غيزام وهو ربربلا ةباّسن هلاق امل ًاقباطم (ريمح
 نب وجفس نب سنرب» ىلإ نوبستنيو نومتني  ربربلا ةباسنو نيخرؤملا عامجإب مه
 .«ناعنك نب غيزام نب ماد نب ميود نب مات نب طارتش ثا ابنا قف حانج نب جزيأ

 (ماح نبا ناعنك نإ) ةاروتلاب ترثأت يتلا تاياورلا ضعب يفو ةاروتلا يف ءاج دقو

 : هنأ ليلكإلا باتك ىف ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا ىنميلا يبرعلا ةمالعلا ركذ امنيب
 .ماس نب ذوالو ماد ند ذوشأو .ماس نب زكر 97006 ماس دلوأ»

 «ليكاربو «لبركو ءربعش :ماس نب مليوع دلوأف .ماس نب مرإو ءماس نب مليوعو
 وه امنإو ماح ءانبأ نم ناعنك سيلف - (١ج ١150 ص) .«ناعنكو ؛«يرممو

 نإ تاساردلا نم ديدعلا تبثأ دقو  ليلكإلا يف امك  (ماس نب مليوع نب ناعنك)

 ةريزجلا بونج وه لوألا مهنطومو نييناعنكلا دهم نإو «ةيماس ناعنك لئابق

 نب ناعتك نب .غيزامأ» لئابق مهنأ وه غيزامألا ربربلل لماكلا .بسنلا نوكيف «ةيبرعلا
 . ماس نب مليوع
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 امنإو غيزامألا نم اوسيل برغملا دالبب ةريبكلا ربربلا لئابق نم ةرشع ْنِإ - ©
 هانيصقتسإ ملع وه امنإو ةديدج ةيرظن لوقلا اذه سيلو ةيناطحق ةّيريْمِح لئابق مه
 ةماتُك١ نأ يريمحلا ديعس نب ناوشن خرؤملا ملاعلا ركذ دقف ةيخيراتلا رداصملا نم
 كلتف .ها .ةرّيمَح نم برغملا ىف ةمخض لئابق ةجاهنصو ةتاولو ةتانزو ةماهعو

 نأل :ةيساسأ ةيهخأ ةفاتكو يعم بستكتو «ةيناطحق ةيرّيْمِح سمخلا لئابقلا

 ةجاهنص رارقتسا نمز نألو ًاليوط أئمز برغملاب ربربلا لئابق رئاس تمعزت ةجاهنص
 . كانه ةيناعنكلا ةيغيزامألا ربربلا لئابق رارقتسا نمز سفن وه برغملا دالبب ةماتكو
 نبأو يدوعسملاو يناجرجلاو يربطلا بهذو ..» :ةمدقملا يف نودلخ نبا لاق

 .«حيحصلا وهو «ربربلا ةباّسن هابأيو .ريمح نم ةماتكو ةجاهنص نأ يبلكلا
 ربربلا نم ةماتكو ةجاهنص نإ نولوقي غيزامألا ربربلا ةباّسن نأ ينعيو (١١ص)
 هسفن نودلخ نبا نكلو ءحيحص كلذ نإو (ناعنك نب غيزامأ) مه نيذلا غيزامألا

 يربطلا هلاق .ةماتكو ةجاهنص ريمح لئابق نم ..» :ىلي ام يناثلا ءزجلا يف ركذ

 نبأ لاقو (؟ /54ص) .«نيباسنلا عيمجو يبلكلا نباو يدوعسملاو يناجرجلاو
 لئابق نم اتسيل ةجاهنصو ةماتك نإ :يبلكلا نبا لاق» : ثلاث عضوم يف نودلخ

 نبا لاقو (.مهنأشب قيقحتلا لهأ عامجإ اذهو . .ةيناميلا نم مه امنإو ربربلا

 ها ؛ةيناميلا نم ةماتكو ةجاهنص نأ روهشملاو . .» :رخآ عضوم يف ًاضيأ نودلخ
 نأب قيقحتلا لهأو نيباسنلاو نيخرؤملا ىلإ مضنا نودلخ نبا نأ كلذ نم نيبتيو

 دقو .غيزامألا ربربلا نم اوسيلو ةيناطحقلا ةيناميلا ريمح لئابق نم ةماتكو ةجاهنص
 حتفلا وبأ َبطخ هنأ (برغُملا نايبلا) باتك يف (يشكارملا يراذع نبا) دروأ
 انأ امو . .» :هتبطخ- يف لاقو - برغملاو ناوريقلا يلو امل - يجاهئصلا روصنملا

 «يدادجأو يئابآ نع هتئرو يّنأل باتكب لزعُي وأ باتكب ىَلَوُي نمم كلُملا اذه يف
 ءامعز نأ ىلع كلذ كذير 1 2 ا ريس مهدادجأو مهئابأ نع ةعلرو

 مهءابآ نأب نوزتعيو قيرعلا يريمحلا مهبسن نوركذي اوناك نييجاهنصلا برغملا
 .ةديلتلا روصعلا يف برغملا دالبو ربربلا ءاسؤر مه اوناكو نويريمح مهدادجأو

 ونب «ةتانزو ةَناَوَلو ةماهغو ةماتكو ةجاهنص» نأب ليلكإلا يف ةجاهنص بسن قلأتيو

 نب ريهز نب بيِرَع نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئأو نب سمش دبع نب ةّرم
 .«ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ

 ريوتلا نم ةدببلا ةفاع ىرخ| ةيريرم لئانتا عبس نأ اقيحبلا نم نيكفلل كر
 .ةراوزو ؛ةرامغ :مهو «ةيناطحق ةينامي لئابق مه امنإو (غيزامأ) مه نيذلا

 ربربلا ةباسن امأ :نودلح نبا لاق دقل .ةليوزو «ةراوهو «ةتازمو «ةتالكمو
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 معزي هتالكمو ةراوزو ةرامغ لثم . .برعلا نم مهنأ مهبوعش ضعب يف نومعزيف
 ةقطنملا ناكس نع نادلبلا باتك ىف ىبوقعيلا لاقو .«ريمح نم مهنأ مهتباسن

 مهو ةتازم نم مهرثكأو نميلا نم مهنأ نوعدي «موق مهنأ ترس بونج ةعقاولا
 ةليبق نع برألا ةياهن باتك يف يرونلا نيدلا باهش لاقو (١57ص) «نوبلاغلا

 ؛مهباسنأ اولهج نميلا نم ةلقان موق مهنأ معزت ةراوهو» : يلي ام ةيربربلا ةراوه

 دبع نبا ظفاحلا ركذ دقف قيقد ريغ مهباسنأ اولهج مهنأب لوقلا نكلو (184/١ص)
 ةليبق نم نميلا نم اهنأ اهسفن نع لوقت ةراوه نإ» : ممألاو دصقلا باتك يف ربلا

 ينب ةليبقف «ةيبرع ةيناطحق ةينامي لئابق اهنأ اهسفن نع لوقت تناك تسلا لئابقلا

 يتلا ةلماع ةليبق نوطب نم ةراوه ةليبقو «(ةيناطحقلا مهرج) ةليبق نوطب نم ةليوز

 ةتازم لئابقو (ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك) لئابق نم يه
 لئابق نم يهف «ةيريمح لئابق اهنأ اهسفن نع لوقت ةرامغو ةراوزو ةتالكمو
 اوسيل مهنأ ينعي ال كلذ نكلو .(ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح)

 ةليبق : ىلوألا ةقبطلا ؛ناتقبط ربربلا نأ ينعي امنإو - ضعبلا نظ امك - ربربلا نم

 ةجاهنص مهو ةيناطحقلا ةيناميلا ةيريمحلا لئابقلا :ةيناثلا ةقبطلاو «ناعنك نب غيزامأ

 كلتف «ةراوهو ةليوزو ةتازمو ةتالكمو ةراوزو ةرامغو ةتانزو ةماهعو ةتأولو ةماتكو

 . نميلا نم اهعيمج- ةيربربلا لئابقلا

 ةديلتلا روصعلا يف ةيناميلا ةيبرعلا لئابقلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 ىلوألا ةقبطلا) :ناونعب ىلوألا ةقبطلا نع نودلخ نبا ثدحت دقو «نيتقيط تناك

 مهمظعأو حون موق دعب نم ممألا مدقأ ةمألا هذه» : يلي ام لاقو (ةبراعلا برعلا نم

 هانعمس اميف ةقيلخلا نم برعلا لايجأ لوأو ضرألا يف ًاراثإو ةوق مهدشأو ةردق

 اهسوردو باقحألا لواطتل اهيلع انعالطا عنتمي مهلبق نم ةيضاملا نورقلا رابخأ نأل

 برعلا ءالؤهو . .مهيلإ هللا يحوب ءايبنألا نع رثؤُيو باتكلا انيلع هصقي ام الإ

 دبعو ليبعو ميمأو ةقلامعلاو سيدجو مسطو دومثو داع مهنم ةريثك بوعش ةبراعلا

 ةلعافلا ىنعمب وأ مئاص موصو ليلأ ليل :لاقُي امك ةيبورعلا يف ةخاسرلا ىنعمب

 ىلوألا ةقبطلا كلتف .(؟ //55ص) .«اهلايجأ لوأ تناك امب ءاهل ةعدتبملاو ةيبورعلل

 نب مارأ ينب نم مخض دبعو ليبعو دومثو داع لئابقف «نويماسلا ةيراعلا برعلا مه

 نب مليرع نب ناعنك» مهنأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو ةقبطلا كلت لئابق نم
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 داس لئاق ميو ةقاملا مهو يدا يوتا نم ةديدع نأ ف اهب

 وه ناطحق نأ ْذِإ ىلوألا ةقبطلل دادتما مهو . (ناطحق لئابق مٌّهسو ةبراعلا برعلا نم
 نب دلخم نب دولخلا نب حابر نب - هللا دبع /رباع وهو دوه يبنلا نب ناطحق)

 : يراصنألا تباث نب ناسح لاق . (داع

 كئابحلا قوف هللا يبن :دوهل يمتنيناطخَفِلِهِيِمْنَي ٌبرْعَيو
 د ا انب طلتخت مل نوّيداع نوثامي

 : ىبنتملا بيطلا وبأ لاقو

 لصأ اهل دوه نبا ٌناطحقو ٌعورف هل ءيط يذلا ولحلا رمثلا ىلإ

 هلازأو ءفلَّسلا) مهو ةليبق ةرشع ثالث ناطحق ءانبأ نم تردحنا دقو

 .ةليوحو .«ةلقدو ءحرايو 00 ءارودهو «دومو «تومرصحو 00

 وه امنيب (ناطحق نب أبس) مهنم ن أ ميدقلا دهعلا يف ذ عاجمو (لامسأو .ةلقدو «ريفوأو

 نبا لاق ؟ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس» ةيبرعلا رداصملاو خيراتلا بتك يف

 ناذللا نالهكو ريمح مهرهشأو ريثك دلولا نم بجشي نب أبسل ناكول :نودلخ

 ميس ءّدعلاو كلملاو ةرثكلا لهأ ةينميلا نم ناتميظعلا اقيم امم

 . ها ا همظعأ

 و او (ةيزاخلا 0 ةقيطلا) نم مه ةيناطحقلا نافيا
 كاردإ حيتي مهباسنأو ربربلا ءامتنا نع ةيخيراتلا رداصملا ىف فلس ام نإف كلذكو

 نم ىلوألا ةقبطلا نم مهو ناعنك نب غيزامأ ىلوألا ةفطلا ناكل ايكأ ريربلا نأ
 مهو ةيناطحقلا ةيناميلا ةيريمحلا لئابقلا مه ربربلا نم ةيناثلا ةقبطلاو .ةبراعلا برعلا
 .نميلا نم روذجلاو لصألا يف ناتقبطلاو «ةبراعلا برعلا نم ةيناثلا ةقبطلا نم

 ةريثك ةيناطحقو ةيماس ةيبرع ةيرشب تالاقتناو تارجه ردصم نميلا ناك دقل

 «يناكسلا ماحدزالا يه ةيسيئر بابسأ ةئالث ىلإ كلذ دوعيو ةميدقلا روصعلا يف
 ةيراجتلا حلاصملاو قرطلا نيمأتل ةيراجت تانطوتسم نيوكتو «ةيبرحلا تاوزغلاو
 0 ا ا )0 0
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 ناطحق ونب ناكوا) :نودلخ نبا لاق ثيح ناطحق لئابق مه نيذلا ةبراعلا برعلا

 تبعشتف . .مهرومأ ىلع مهل نيرهاظمو «ةبراعلا برعلا نم مهناوخإل نيرصاعم
 رخآ يف ةقلامعلا نم مهناوخإ ترثكو «مهددع اَمَّنو «مهلئاصف ءاضفلا ضرأ يف

 ينبل ةلودلا تئاكف «ةلودلا قلخ اودجتساو مهبكانمب مهومحازو ليجلا كلذ

 مهئاوخإ ترثك كلذكو ناطحق لئابق ترثك دقف  (؟ /17ص) «مهيف ةلصتم ناطحق

 ىلجتي ام وهو «مهبكانمب ناقيرفلا محازت ثيحب ةقلامعلا ةصاخو ةبراعلا برعلا نم
 «يناكسلا راجفنالاو ماحدزالا نع ةيانك كلذو (مهبكانمب مهومحازو) :هلوق يف

 لاقتنالاو ةرجهلا تاجوم نم ديدعلل ةيسيئرلا بابسألا نم يناكسلا ماحدزالا ناكف

 ماشلاو ةريزجلا لامش يف ناكسلا ةليلق وأ ةنوكسم ريغ قطانم ىلإ نميلا نم
 ىلإ  ليلكإلا بحاص  ىئادمهلا نسحلا راشأ دقو ءاهريغو رصمو قارعلاو

 : ةغمادلا هتديصق يف لاق ثيح يناكس ماحدزا عوقو دنع نميلا نم لاقتنالا تاجوم
 انوكس هل بارخلا فاعلا نم هاوس يف َعَحاَرَئْذِإاَنُكو

 انيرفشتماووتناثيحمهب  يموقريغنمهب ْنَم حبصأف

 نمولا نقف ةتلقتلا تاوزغلا ضعب راطإ يف كلذكو يناكسلا ماحدزالا ببسيو

 ذنم رصمو ماشلا ىلإ ناطحقو ناعنك نم لئابق ةدعو ةقلامعلا ةليبق ةيبرعلا اهتريزجو
 ١٠٠١ ماعو .م .ق 66٠١ ماع نيب ام نمزلا لالخ تاجوم عبس يفو ركبم تقو

 (ربربلا ةبورع) نع باتكلا اذه يف اهثيعار يتلا ةماهلا رومألا نم ناك دقلو .م.ق
 نم ءاملعلا هركذ امم نيبتي ثيح ربربلا خيراتل ينمزلا راطإلاو فقسلا ديدحت

 سماخلا نرقلا ىلإ دوعت خيراتلا كلذ ةيادب نأ ربربلاو برعلا نيباسنلاو نيخرؤملا
 ملف كلذلو «برغملا دالب يف .م .ق رشع يناثلا نرقلاو ماشلا يف .م .ق رشع

 ةراشإلا نكميو «باتكلا اذه دصاقم نم سيل هنأل نمزلا كلذ لبق ام ىلإ قرطتأ

 : ةيلاتلا طاقنلا ىلإ انه

 يرجحلا رصعلا ذنم ناكس اهيف ناك برغملا دالب ىف قطانملا ضعب ْنِإ - ©

 فلألاو .م .ق عبارلا فلألا ذنم قطانملا كلتب يناكسلا دوجولا ىلع لئالد دجوتو
 سنجلا نم مهنأ نظلا بلاغو ربربلا نم اوسيل ناكسلا كئلوأ نكلو .م .ق ثلاثلا

 ضعب تزاجأ امبرو .ًالوق نوهقفي نوداكي ال نيذلا نم اوناك مهنأو دوسألا يماحلا
 كتداعحا هنو ءرصمو ماشلا ىلإ نميلا نم تلقتنا يتلا ةميدقلا ةيماسلا ةيبرعلا لئابقلا

 . ةنمزألا كلت يف ًاضيأ برغملا دالب ىلإ

 نم ةرجه ةجوم عوقو دكؤت ةيرثألاو ةيخيراتلا لئالدلاو تاساردلا ْنِإ 9

 نإو (.م .ق 56٠١ ماع) ماشلاو نيدفارلا دالب ىلإ (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) نميلا
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 دالب ىلإو رصمو ماشلا ىلإ تعقو دق ةيبرعلا اهتريزجو نميلا نم ةريبك ةرجه ةجوم
 نع (ةيروس خيرات) باتك يف رقشأ دسأ .د لوقيو .م .ق 76٠١ ماع نيدفارلا

 نم ةرجه ةجوم  .م .ق 0٠٠" ماع عقت نأ ةفداصملا ليبق نم سيل» :هنأ كلذ

 (دحاو تقو يف رصمو ةيروس ىلإ ةرجه ةجومو نيدفارلا دالب ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا

 ىلعأ ةهج نم هيجوتو طيطختو ريبدتب تعقو تاجوملا كلت نأ ىنعي د اأذهو (ها)

 يداهلا داعسالا ركذ نقر ةرهيلا ىف كللعلاو ةقرزللا ىج ةيجلا فانمنا كالو

 طاوس لع نيفسسلا ةرلملا دع نإ )11 ةورقلا نيرنلا لوضأ نعت سارق نيف نىييرزلا
 ضرتفا يبيرزلا يداهلا نأ يل ودبيو (ها) 2.م .قا" 86٠ ماع دودح يف يسلطألا

 نئارقلا لدت يذلا (بجشي نب أبس) كلملا نمز لبق (داع نب دادش) كلملا نمز نأ
 داع نب دادش نمز نأ باوصلاو .م .قا"١٠٠5 ماع يلاوح يف ناك هنمز نأ ىلع

 برعلا نوخرؤملا ركذ نيذلا كولملا عبأر وهو :ىلوألا داع نم سيل هنأل رخأتم

 نمزل ةقباسلا روصعلا يف مههيجوتب ١ مهتاوزغ يف لاقتناو ةرجه تاجوم عوقو
 :مهو ءانه مٌّمركذن نأ ديفملا نمو «ربربلا خيرات
 ناطحق ينب عمج# هنأ تاياورلا لوقت (.م .ق 6٠١ ماع) بجشي نب أبس كلملا أ

 لزي ملو ةريزجلا ضرأ ىلإ راسو اهحئتفاف لباب ضرأ ىلإ فحز مث ماس ينبو
 .«هعم نيذلا نم ًاموق ةمأ لك ىلع فلختسي ناكو ءرصمو ماشلا ىلإ ربع ىتح

 دقو ءرصمو ماشلاو لباب دالبب كاذنآ اورقتسا ناطحقو ماس ينب نم لئابق نأ يأ

 َتْلَد دقو .(ةيبرعلا ةريزجلا بوئج) نميلا يف يناكسلا ماحدزالا ببسب كلذ ناك
 لباب دالب ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم لاقتناو ةرجه ةجوم عوقو ىلع تاساردلا
 انمهيو .م .ق 50٠١ ماع نمزلا كلذ يف رصمو ماشلا ىلإ لاقتناو ة ةرجه ةجومو

 كلذكو ناطحقو ناعنك نم لئابق مهو ماشلا ىلإ تلقتنا يتلا ةيرشبلا ةجوملا انه
 ىلإ ةجوملا كلت عم اولقتناف زاجحلا ىلإ نميلا نم اولقتنا دق اوناك نيذلا ةقلامعلا
 : يلي ام ةيراضحلا تاقالعلا باتك يف ءاج دقو .ماشلا

 برأمو ناحيب يداو نم ميدقلا يربلا قيرطلا تكلس ةيرشبلا تاكرحتلا» نإ

 امنيب ماشلا دالب يف رقتستل ةبقعلا ىتح زاجحلا مث ةريزجلا بلقو نارجن يداوف
 .د يرصملا ملاعلا لاقو (75١ص) «ءانيس ربع رصم ىلإ اهلئابق ضعب تكرحت

 يهو ةمهم ةقيقح كانها : ميدقلا قرشلا خي ررات يف تاسارد باتك يف يرخف دمحأ

 ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم تارجه تلصو داليملا لبق عبارلا فلألا يف هنأ
 ىلإ اوزاجأ ةجوملا كلت ضعب نأ ةيخيراتلا رداصملا ركذت ملو (١١؟1ص) .«رصم

 وخلا



 كلملا هججو» هنأ تاياورلا ركذت (.م .ق 15٠١ ماع) ْنْطَق كلملا نمز ةجوم - ب
 لباب ىلإ لسرأو .نامُع نطوتي نأ هرمأو ءددعلاو لاجرلاو ليخلاب أدئاق ْنْطَف
 عوقو ىلع تاساردلا تْلَد دقو (...هاياعر نم اهلخد نمب اهرمعأو ماشلاو
 نييرومألا ةجوم يهو .م .ق ١6٠١ ماع ماشلاو لباب ىلإ لاقتناو ةرجه ةجوم
 .م .ق 51٠١ ماع ماشلا يف ةكلمم اوسسأ نييناعنكلا نإو «ناعنك لئابق ضعبو

 تاياورلا لوقت :(.م .ق )7١90١ ١٠١١١ سمش دبع أبس كلملا دهع ةجوم  ج

 ماح ينب لتاقي راسو ماشلا ىلإ مث لباب دالب لإ نسم تبغ اه كلولا ناتف# هنأ

 «بونجلا تاذ رصم يرارب ىلإ بره نم مهنمو «برغلا ىصقأ غلب ىتح
 (نميلا ىلإ عجرو اهب مهنكسأ نيذلل - رصم ةنيدم ىَتَب مث . .ةعاطلاب هل اونعذأو

 نيذلا نييرومألا ناطلس ةيادب تدهش ةرتفلا كلت نأ تاساردلا نم نيبتيو (ها)

 حجنا :هنأ ةيماسلا ممألا باتك يف ءاج دقو «ةيبرعلا ةريزجلا نم اوؤاج

 ىلإ مهكلامم تدتماو ةيروسو نيدفارلا دالب ىلع مهناطلس طسب يف نويرومألا

 .(87ص) «ًابرغ طسوتملا رحبلا

 وهو :.م .ق )50/!١  ١971٠ داع سمش نب دادش كلملا دهع ةجوم د

 ئطاوش غلب نيينميلا ءاولسلا كحأ نأ) ىجيَرَرْلا يداهلا لوقب دوصقملا

 نب داع نب دادش كلملا غلب» :هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقف . . «ىسلطألا
 رحبلا غلب ىتح برغملا ىلإ مث ماشلا ىلإ راس مث قرشملا ىصقأ طاطلملا

 قرشملا ىلإ َلَمَق مث برغملا يف ماقأف عناصملا ذختيو ندملا ينبي وهو طيحملا

 ةريثك ليصافت دجوتو (” /67١ص) .«قيتعلا رصقلا اهب ىنبف برأم ىلإ ىضمو
 (ةيردنكسإلا لزن) هنأو رصمو ماشلاو روشأ ىلإ داع نب دادش كلملا ريسم نع
 يف (نييرومأ) مسا مهلمش دقو اهريغو ماشلاب هعم نمم اموق نطوأ هنأو

 ١95٠  ١ا/850) ةرتفلا يف ناك هنأ باوصلاو 2.م .ق 780٠ ماع دودح يف

 نع ليصافت دجوت الو .(نودلخ نبا خيرات يف نميلأا) باتك يف امك (.م .ق

 كلت يف لئابقلا ضعب ترقتسا امبرو «برغملا دالب ىلإ دادش كلملا ريسم

 ةيادبل نورق ةدعب قباس - .م .ق رشع نماثلا نرقلاب  ةجوملا كلئو دادش كلملا

 تهتناو (ةيناثلا داع) كولم نم داع سمش نب دادش كلملا ناك دقو «ربربلا خيرات

 03 .ق رشع سداسلا نرقلا ىف مهتلود



 ١م فلؤملا ةمدقم 15

 نم نيبتي امك يه ربربلا خيراتب ةلصلا تاذ لاقتنالاو ةرجهلا تاجوم نإ

 : تاجوم ثالث  ةيخيراتلا رداصملا يف ثحبلا

 .ق رشع سماخلا نرقلاب ةعبابتلا أبس كولم نمز لئاوأ يف :ىلوألا ةجوملا
 تابت يجري كلولنألا رثش كلملا:هنازر لرألا نكنارلا ظراعلا كلهلا مان ةكينح

 دبع دماح ذاتسألا لاقو .ماشلاو لباب دالب ىلإ ناطحقو ناعنك نم لئابقو نييمارألا
 ىلع اوراغأ نييمارألا نإ» :ىنلي ام ةجوملا كلت نع ةيماسلا ممألا باتك يف رداقلا

 دادعأ يف اوناكو «ةيروس ىلإ روشأ نم اوقفدت مث اهعيمج روشأ دالب مث لباب دالب
 ةريزجلا بونج ىربك ةلود مايق ىلإ عجري كلذ نأ حجرملا نمو ..ةيوق ةمخض
 ىتلا ىربكلا ةلودلا هيجوتب ةجوملا كلت تناك دقف لعفلابو  (90١٠١ص) (ةيبرعلا

 ثراحلا ةماعزب ةعبابتلا أبس كولم ةلود يهو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نميلا يف تماق
 يذلا حانجلا وذ هانا ينال كللتسلا هتك نسب ق1 تتناك قنات
 ةعبابتلا كولملا لوأ» :نودلخ نبا لاق ثيحب ةيكولملاو مكحلا يف هيبأ عم كرتشا
 نم  نميلا كْلَم نم لوأ نأ ليقو . .شئارلا ثراحلا نيخرؤملا نم قافتاب
 (؟ /١6ص) .«ةقلامعلا اهنم جرخأو ءرافظ ىَتَبو ءكولمألا رّمش  ةعبابتلا
 يريونلا لاق «نميلا يف نولازي ام اوناك نيذلا ناعنك لئابق انه ةقلامعلاب دوصقملاو
 ةقلامعلا نأ كو :ماس نب ذوال نم بقعلاو» :برآلا ةياهن باتك ىف

 لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاقو (7//١5١ص) «ماشلاو رصمب ةربابجلاو ةنعارفلاو
 لاقُي نيذلا ماشلاب ةربابجلا تناك مهنمو قيلامعلا وبأ وه قيلمعوا : خيراتلا يف
 نميلا طسو يف رافظ ةقطنم نم مهجرخأ دقو (44/١ص) «نويناعنكلا مهل
 نرقلا طساوأ ىف شئارلا ثراحلا نب كولمألا رّمش كلملا (ًايلاح بإ ةظفاحمب)
 هنأ ىلع تاساردلا:ثلذنلقو ءماشلاو نيطسلفب اورقتساف .م .ق رشع سماخلا
 بونج نم تءاج ناعنك نم لئابق نأ)  خيراتلا سلطأ باتك يف ءاج امكو
 نيذلا نويناعنكلا مهنمو .م .ق رشع سماخلا نرقلا يف ماشلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا

 ةقطنمب ةيناعنكلا تيراغوأ ةراضحو ةنيدم اوسسأو (تيراجأ) تيراغوأ اونكس
 مه تاذلاب كئلوأ نأ لوقلا نكميو «.م .ق ١4١ ماع يروسلا لحاسلا

 دعب اميف مهل ليق نيذلا (ناعنك نب غيزامأ) مهنم نأ وأ (ناعنك نب غيزامأ)
 ىلع مهلزانم تناكو نيرابجلا نم ربربلا نإ) : يرذالبلا لاق كلذ يفو :( نوعلا)
 دبع ركذو ؛هب اولسانتق برغملا اوتأف دومع لهأ مهو نيطسلف رهدلا يدايأ
 ىتح ماشلاو نيطسلفب اوناك دقو .(ناعنك نب غيزام نم) مهنأ ماشه نب كلملا
 . نميلاب لازت ام مهنم ةقرف تناكو .م .ق رشع يناثلا نرقلا
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 .م .ق رشع يناثلا نرقلا يف برغملا دالب ىلإ لاقتنالا ةجوم :ةيناثلا ةجوملا
 مهقاس «برغملا دالب ىلإ ماشلاو نميلاب نيذلا ناعنك نب غيزامأ لئابق تلقتنا ثيح

 لئاوألا نوخرؤملا ركذ دقو شئارلا نب رانملا يذ كلملا نب سيقيرفإ كلملا اهيلإ
 نأ ىلع شوقنلاو تاساردلا تّلد دقو «مالسلا هيلع ىسوم يبنلا دهعل ناك» هنأ
 هيبأ دعب مكح دقو ةجايعلا ايه كولع ءامظع نم شئارلا نب رانملا يذ كلملا)

 )1١17١- ةرتفلا يف شئارلا مكح دقف «ىسوم ىبنلا رصاع يذلا يناثلا شئارلا

 نرقلاب (.م .ق )1١8٠9- ١١57 ةرتفلا يف رائملا وذ مكح مث ( .م .قا
 نميلا نم ربربلا رائملا يذ نب سيقيرفإ كلملا هنبا قاس ثيح .م .ق رشع يناثلا
  ةيخيراتلا رداصملا رئاس كلذ تركذ دقو .اهيف مهنكسأو برغملا دالب ىلإ ماشلاو

 نع هباتك ىف كلذ ىلإ يوابرعلا راتخملا دمحم ذاتسألا قرطت دقو  ىتأيس امك

 فلا ةنضقلا فلن ةميدتلا ركاضملا نق لواذتلا ة:يفكلا نهنعتلا عمال ؟لاقر ريرتلا
 دقف ةيصخشلا هذه مسا ةباتك يف فالتخا كائهو . .ىنميلا شقيرفأو ربربلا نيب طبرت
 :أذكه هركذ درو

 كلملا دلاو وه اذه شقيرفأ نإ لاقيو (. . شيقيرفأ «سقيرفأ «شقيرفأ)

 نرقلا يف مكح يذلا (شعري رمش)ب نييمالسإلا دنع فورعملا (شعرهي رمش)
 رمش دلاو نأل ءيطاخ جاتنتسا يف يوابرعلا دمحم عقو دقو (ها) «يداليملا تلاثلا

 شوقنلا يف وه كلذكو لئاوألا برعلا نيخرؤملا رئاس دنع معني رساي وه شعري

 معني رساي نأ نيخرؤملا رئاسو نودلخ نبا ركذ دقو «معنهُي رساي نب شعرهي رّمشا
 سيلف داليملا لبق عساتلا نرقلا يف كلذو ناميلس ةرصاعم سيقلب ةكلملا دعب مكح

 رمش دلاو سيقيرفإ سيل كلذكو .يداليملا ثلاثلا نرقلا يف مكح يذلا رمش وه

 نرقلا يف مكح يذلا (معنُي رّمش) ربكألا رّمش دلاو وه امنإو معنُي رساي نب شعري
 كلملا نمز لئاوألا نيخرؤملا رئاسو نودلخ نبا ركذ دقو .م .ق رشع يداحلا

 :ةمدقملا يف نودلخ نبا لاق سابتلالل الاجم عدي ال امب رائملا يذ نب سيقيرفإ

 نم شقيرفأ نأ برعلا ةريزجو نميلا كولم ةعبابتلا رابخأ يف ةفاك نوخرؤملا لقنيا
 دالب يف نخثأو ةيقيرفأ ازغ مالسلا هيلع ىسوم دهعل ناكو لوألا مهكولم مظاعأ
 نم راعذألا اذ نأ :يدوعسملا ركذو ..مسالا اذهب ربربلا ىّمس يذلا هنأو برغملا
 عامجإ انه كلذ نم انمهيو (١١ص) «. .هخّودو برغملا ارغ شقيرفأ لبق مهكولم

 هوخأ ناك كلذكو مالسلا هيلع ىسوم دهعل ناك شقيرفأ كلملا نأ ىلع نيخرؤملا

 يبنلا دهع يف ناكو شئارلا نب رانملا وذ كلملا انبا امهو راعذألا وذ كلملا

 مهوت امك ثلاثلا نرقلا يف سيلو ,داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا يف يأ «ىسوم
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 كلتب أدب برغملا دالبب ربربلا خيرات نأ يف نمزلا ةفرعم ةيمهأ لئثمتتو .يوابرعلا
 ةباّسن هركذي ام عم ضراعت كانه سيلو .داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا يف ةجوملا

 نون نب عشوي مهبراح امدنع ماشلا نم اولقتناو (ناعنك نب غيزام) ونب مهنأب ربربلا
 ام نيع وه كلذف (.م .ق رشع يناثلا نرقلا يف) ريسي دمأب ىسوم يبنلا دهع دعب
 مث) :لاق ثيح خيراتلا يف هسفن نودلخ نبا هلقنو لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ

 هبو «ةيقيرفأ ىلإ برعلا لئابقب بهذ يذلا وهو رانملا يذ نب شقيرفأ َكّلَم
 ءمهلتقو عشوي مهبلغ امدنع اهب رم ؛ناعنك ضرأ نم اهيلإ ربربلا قاسو «تيمُس
 نيذلاف (١20ص) «. .اهب مهلزنأف ةيقيرفأ ىلإ مهقاسو مهنم لفلا شقيرفأ لمتحاف
 مه برغملا دالبب مهنكسأو ماشلاو نميلا نم (شقب ةيرفأ) سيقيرفإ مهقاسو مهلقن

 ريكا تايبأ يف يباهشلا قلاخلا دبع لاق كلذ يفو ؛«ناعنك نب غيزامأ مهنيعب

 : لاق (راعذألا اذ كلملا ركذ نأ دعب)

 رابربلاب قايسلا يف تطغلأ نتج يس ناي ون ىخار

 مهو ةيلامشلا ةيقيرفأ يف ريمح نم لئابقو ناعنك نب غيزامأ سيقيرفإ نطوأف
 هتديصق يف يريمحلا ناوشن خرؤملا لاق كلذ يفو هويزشلا ف ىلوألا ةجوملا

 : (راعذألا اذ كلملا ركذ نأ دعب) ةيخيراتلا

 حاتملا رباجو ءودعلا فشَح 2 «هشرع ُثراو سيقيرفإ ٌهوخأو

 حاضيإلا حضوأب هيلإ ثبِسُن ةيقيرفأ برخلا يف ىتَباكلَم

 يحاونوةدلب نماهلوحام اوكلمتفهموقاهيف لحأو

 ىلإ نميلا نم ربربلا لاقتنا لئالدو خيرات . .ربربلا ةبورع» باتكلا اذه نإ
 : لوصف ةسمخ يف عقي «؟«ربربلا لئابقل ةينميلا ةيبرعلا روذجلاو ..بسرغملا دالب

 نميلا نم (ناعنك نب غيزامأ) ربربلا نم ىلوألا ةقبطلا لاقتنا :لوألا لصفلا

 سيقيرفإ نمز يف برغملا ىلإ
 : لصفلا اذه ىف تيصقتسا دقو

 ةنردلاب راثعلا قال هللملا نيج ىستيرف] الملا نمر: ىلا ةيكيداتلاو ةيرثألا ةهارسلا 1
 ظ .م .ق رشع يناثلا

 ملاع نيوكت ةطخ راطإ يف ناك كلذ نإو برغملا دالب ىلإ ربربلاب سيقيرفإ ريسم - 5
 .أبس ةماعزب ريبك يراجت

 ةيقيرفأ ةيمستو «ةيراجت ةنطوتسمك (سنوت يف) ةيقيرفأ ةنيدمل سيقيرفإ ءانب - ٠"
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 مهتيمستو برغملا دالبب ةماتكو ةجاهنصو ناعنك نب غيزامأ لئابق سيقيرفإ نيطوت - ؛
 .ربربلاب

 تاءايموملا نم تانيع صحفب يدنلوهلا نتايروفلا ربتخمملا ماق ثيح ةدفبلا

 نم ةرتفلا ىلإ اهنم نيتنثا نمز ةدوع حضتاو نميلا يف اهيلع روثعملا ةينميلا
 دق ناكو .م .ق رشاعلا نرقلا ىلإ رشع ثلاثلا نرقلا يأ .م .ق 9450-6

 ىلإ نوسرادلا اهبسن تاءايموم ىلع برغملا لحاسب يرانكلا رزج ىف روثعلا مت
 ىف طينحتلا ةقيرط نأ» ىلع ةنراقملا لدتو .رئازجلاب ةيربربلا ىبرع ىتشم ةليبق

 ناكس نأو . .يرانكلا رزج تاءايموم ىف اهعابتا مت يتلا يه ةينميلا تاءايموملا

 ءرئازجلا نم لعفلاب اوؤاج امبر ةيربربلا يبرع ىتشم ةليبق نم يرانكلا رزج

 رزج ىلإ يبرغملا لحاسلا نم نفسلا مهتلمحف ةحالملا نوئف نوفرعي اوناك دقف

 نم مهريغو رئازجلاب ةيرتوتلا يبرع ىتشم ةليبق نأ كلذ دكؤيو (هأ) ( . يرانكلا

 ىلإ تدتما ةيراجتلا مهتانطوتسم نإو «نميلا نم لصألا يف اوناك ربربلا لئابق

 يناثلا نرقلاب سيقيرفإ كلملا نمز ذنم يسلطألا طحيملاب ةيبرغملا يرانكلا رزج
 ةسماخلا ةيمبلا ءايموملا هيلإ دوعت نوتلا .م . ق رشاعلا نرقلا ولا م .ق رشع

 .داليملا لبق 95١ 955١ نم ةرتفلاب اهنمز يدنلوهلا ىئايزيفلا ربتخملا ددح ىتلا

 ةيناميلا ةيريمحلا  ربربلا لئابق نم ةيناثلا ةقبطلا لاقتنا عئاقو : ىناثلا لصفلا

 رمش هئباو معئُي رساي) تاحوتفو نمز يف برغملا دالب ىلإ نميلا نم  ةيناطحقلا
 : يناثلا لصفلا نمضتيو . (نادير يذو أبس يكلم شع ري

 نرقلاب شعري رّمش هنباو معنُي رساي نمزو ةيكولم ىلع ةيشوقنلاو ةيرثألا دهاوشلا ١
 رسايل انمز نودلخ نباو ناوشنو ينادمهلا ًاضيأ هددح يذلا داليملا لبق عساتلا

 حاقلهأرتال يح كلم نم ىضم امل ديعملا كلملا رساي وأ

 حاجحج دجام دنسُم برغلا يف عضوم ىصقأ لمرلا يداوب ىقبأ

 ىلإ ويسملاو رصم بونجو ةشبحلل شعري رمشو.معني رساي حتف عئاقوو صوصن - ؟
 : سك يراجت ملاع نيوكتو ةيراجت تانطوتسم نساك كلذو برغملا دالب

 ةيراجت ةنطوتسمك (سنوت يف) ةجاطرق ةئيدم سيسأتو برغملا دالب رساي لوخد
 لمرلا يداوو طيحملا رحبلا رساي غولبو 0 .ق عسانتلا درقلاب ةيقينيف ةيئبس
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 . برغملا ىصقأب رساي كلملا هعنص يذلا براغملا منص ءابنأو . برغملا ىصقأب
 : يعازخلا لبعد لاق هنعو

 انيفسلا ليس هلامر ليست لمر قوف براغملا منص يفو

 هباسلا ةرقلاب)' مم دق 51/5: مناع ترشملا ةالب ىلإ نعبنا ترك يبا كلملا ريسسبا
 يف ليفن ليحرش دنسُم دعسأ دجو» هنأ ينادمهلا نسحلا ركذ ثيح (.م .ق

 نييريمحلا نم رئاشعو دونج برغملاو ةجاطرق يف رقتساو .«برغملا ىصقأ
 :دعسأ دافحأ ضعب لاق كلذ يفو .نييناطحقلا

 ربرب ضرأ اوتأ ىتح ربرب ىلإ اوُقلعت ذنج برغلا ضرأبانمو

 نييريمحلا  ربربلا لئابق نم ةيناثلا ةقبطلا لئابق مه :ثلاثلا لصفلا
 .ةيناميلا مهلوصأو «معني رساي نمز ذنم برغملا دالبب اورقتسا نيذلا  نييناطحقلا
 نيخرؤملا نم ءاملعلا ركذ يتلا ةيربربلا لئابقلا لصفلا اذه يف تيصقتسا دقو
 لئابقلا كلت تركذ دقو .نويئاطحق نوينامي نويريمح مهنأ ربربلاو برعلا نيباسنلاو
 زتعتو يناميلا اهبسن ركذت لزت ملو «ةيناطحقو ةينامي ةيريمح اهنأ اهسفن ةيربربلا
 ةقرب نم اهنطاوم دتمت ةمخض ةيربرب لئابق يهو .مالسإلا دعب ام ىلإ كلذب
 ةماتكو «ةجاهنص :يه لئابقلا كلتو .ىصقألا برغملا ىلإ ايبيل يف سلبارطو
 باستناف .ةليوزو :ةراوهو .ةتازمو «ةتاولو .ةرامُغو «ةتالكمو هاو «ةتانزو

 وه روصعلاو ةنمزألا ربع اهبسنو اهخيراتب اهظافتحاو نميلا ىلإ ةيربربلا لئابقلا كلت
 . ةقيرعلا ةيناميلا ةيبرعلا مهروذجو ربربلا ةبورع ىلع ةماهلا ةلدألا نم

 هباشتلاو ءربربلا ةغلو فورحلو ةباتكلل ةميدقلا ةينميلا لوصألا :عبارلا لصفلا
 لصفلا اذه نمضتيو .ةعارزلاو ّيرلا ةينقتو ةرامعلا نفو ةيبعشلا ىقيسوملا يف

 لمشيو «ةديلتلا ةيبرعلا ةيناميلا مهروذجو ربربلا ةبورع ىلع ةماه دهاوشو لئالد
 | ظ ْ : كلذ

 . برغملا دالب يف اهيلع روثعملا ةميدقلا ةينميلا صوصنلاو ةباتكلا :الوأ
 لدت ثيح (غانيفيتلا) ةيربربلا ةباتكلا فورحل ميدقلا ينميلا لصألا :ًايناث

 (غاتيفيتلا) ةيربربلا ةباتكلا فورحو ةينميلا دنسملا ةباتك فورح لكش نيب ةنراقملا
 .:دئسملا فورح نم ذوخأم اهفصن نأ ىلع

 : لمشتو «ربربلا ةغل يف ةيبرعلا ةينميلا دهاوشلا :اثلاث

 . ةيريمحلا (لوعُفأ» هيض اع هر ءامسألا نم ءاج ام - ١

 . ةيربربلا يف ةيريمحلا نونلا ١
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 ٠ - ةيربربلاو ةيريمحلا يف ثينأتلا ةقيرط هباشت .
 يف ةملك ةئام نم رثكأ نأ ذِإ «ةيربربلاو ةيبرعلا يف ةكرتشملا تاملكلا :ًاعبار

 لبق م روصع ذنم برعلا ةريزجو نميلا يف تناك يتلا تاملكلا سفن يه ربربلا ةغل
 .. كدحأو لصأو ةيوغل ةدحو ىلع لدتو ؛ مالسإلا

 روتكدلا ماق دقف «ةيربربلاو ةينميلا ةيبعشلا ىقيسوملا نيب هباشتلا :اسماخ
 «ةيقيرفأ لامش يف ةيربربلا ىقيسوملا ةساردب (110056 آ.عدطتسعمس) نامخل تربور

 يف ملاع وهو (513122 116111112) سترفله سئاه يناملألا ثحابلا هذعب ءاجو

 يناغألا نم ةعومجم ليجستب ماقو م1910 9 3 ماع نميلا راز ىقيسوملا

 (اهّنَوَن) اَهَمَقَر يتلا ةيربربلا ىقيسوملا ناحلأب اهتنراقمو نميلا يف ةيبعشلا ناحلألاو
 ناونعب م1411 ةئس ردص باتك يف لامعألا كلت عمجب (سترفله) ماق مث .نامخل
 تاعفترملا ىناغأ نيب هباشتلا ..» هيف ركذ (ةيبونجلا ةيبرعلا ىف فاشتكا ةلحر)

 تاجنبلاك «اةينيرقا كاتشب لئابثلا ىف ةايخل اهلوس ىتلا ةرريرلا ىتيسوملاو نمبلا
 اذه لثمو .٠ . ةيربربلا ىقيسوملا يف اهنيعب ةدوجوم ةينميلا ةيبرعلا ىقيسوملا يف يتلا
 نم كلذو (7١١ص) «نييبونجلا برعلاو ربربلا نيب ةميمح ةقالع دوجو متحي

 .ربربلا روذج ىلع دهاوشلا

 ف ىف كلذ لغيتيو «ةيراهغملا :تامسلاو ىرامعملا ءانبلا نف :ةبانشتا ؛ ًاسداس

 نرقلاو عساتلا نرقلا ذنم ةيقيرفإ لامش ةمصاع ةجاطرق ةئيدم يف يرامعملا ءائبلا
 يف ءانبلا نف نأ نوسرادلا ربتعي ثيح .م .ق يناثلا نرقلا ىلإ .م .ق عباسلا

 راثآلا ملاع ماق دقو «يروسلا لحاسلا ةقطنمب يقينيفلا ءانبلا نئف وه ةجاطرق

 يف ءانبلا نفل ةنراقم ةساردب هيبنج لوب يسنرفلا ملاعلاو كيب ناف .د يكريمألا

 ناك ءانبلا لاجم يف ينفلا بولسألا كلذ نإ» :هيبنج لوب لاقو نميلاو ةيقينيف

 سفن هلو .م .ق عباسلا نرقلا يف اهلك ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم يف ًارشتنم
 يف ينابملاو دباعملا ءانب نف بولسأف «. .يقينيفلا ءانبلا يف ةدوجوملا صئاصخلا

 ىلإ نميلا نم لقتنا دقو يئبسلا ينميلا ءانبلا نفو بولسأ وه ةجاطرقو ةيقيئيف .
 نف راثآ لازت امو ءدعسأ برك لأ دهعو معني رساي دهع ةجوم ذنم ةجاطرقو ةيقينيف
 تفاللا نم» :يناملألا (سترفله سناه) :لاق ثيح ةيقاب ينميلا يرامعملا ءانبلا

 هبشت ةعفترم تاءانب ةيسيئرلا ربربلا ةقطنم سلطألا تاعفترم يف دجوت نأ رظنلل
 ايضآ كلذو (ىل) عار ةيرامعم ةاسس تاذو ةسوتضتلا ةيبودلا هلي نقااينالقم

 . ةيبرعلا ةريزجلا بونج نميلا نم لصألا يف مه ربربلا نأ ىلع ةماهلا لئالدلا نم
 ةفرعم نأ ىلع تاساردلا لدتو :تاجردملا ةعارزو ّيرلاو ةعارزلا :ًاعباس
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 .م .ق لوألا فلألا يف ةيقيرفأ لامش تلخد تاجردملا ةعارزو ّيرلاو ةعارزلا

 ةحالفلا ةقيرط تلخد دقو .«ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىف ةراضحلا رهاظم نم» اهنإو

 اولقتنا نيذلا اهباحصأ عم ةيقيرفأ لامش ىلإ ةجردملا حوطسلاو بطاصملا ةطساوب
 برع ربربلا نأ ىلع ًاضيأ ةماهلا لئالدلا نم يهو «برغملا دالب ىلإ نميلا نم
 عئاقولا لك نإ .ةديلتلا ةيراضحلا روصعلا يف برغملا دالب ىلإ اولقتنا نوينامي
 كلملا نمز يف برغملا دالب ىلإ ربربلا نم ىلوألا ةقبطلا لاقتنا خيرات لنم لئالدلاو

 نم نويناطحقلا نويريمحلا مهو ربربلا نم ةيناثلا ةقبطلا لاقتنا خيراتو سيقيرفإ

 لئابق ظافتحاو ءدعسأ برك يبأ نمزو معني رساي نمز يف برغملا دالب ىلإ نميلا
 ربربلا ةغلو فورحو ةباتكل ةيبرعلا ةينميلا لوصألاو «ةيناميلا ةيبرعلا اهروذجب ربربلا
 ةحالفو ةعارزلاو ّيرلا ةينقتو ةرامعلا نفو ةيبعشلا ىقيسوملا ىف هباشتلاو
 ةقابقل ةفستلا ةييرعلا روذدجتلا ىلع اكاد رايكم هل نعاوس كلا 14 تاحردملا
 لالظ ءاقلإ ىلإ ىدأ دق لئالدلاو ةيخيراتلا رداصملاو عئاقولا كلت تتشت نإ «ربربلا

 اذه يف كلذ لك تطبرو ٌتعمج دقو «ربربلا روذجو لوصأ لوح كشلا نم

 ةقبطلا ؛ناتقبط مهنأو (ربربلا ةبورع) ةعبرألا هلوصف يف ىلجتت يذلاو باتكلا

 ةيريمحلا ةيربربلا لئابقلا : ةيناثلا ةقبطلاو «ناعنك نب خيزامأ ةليبق ':ربربلا نم ىلوألا

 دريم ىلإ دل ل هنسيلا لف لصألا يف مهعيمجو ؛ ةيناطحقلا

 . برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا

 عم ةقالعلاو برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا رصع : سماخلا لصفلا

 يذلاو برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا عقو يداليملا عباسلا نرقلا يف .ربربلا

 اذه لمشي نأ مهملا نم ناك دقو (ما/١٠) ه١ ماع ىلإ تدنتما ةليوط ةرتف رمتسا

 :اهمهأ تارابتعا ةدعل يمالسإلا يبرعلا حتفلا رصع باتكلا

 مهتركذ دقو «حتفلا نمز يف برغملا دالبب ةيبرعلا لئابقلا نم ةجوم رارقتسا - ١
 (ربربلا) مساب نيقباسلا دالبلا ناكس تركذ امنيب (برعلا) مساب ةيخيراتلا رداصملا

 ضعبلا عاشأ دقو ؛ايارتملا هدي وراح ىلا اروبا برع ممم ريح كاجو

 برع ربربلا نأ حيحصلا امنيب «برعلا نم اوسيل ربربلا نأ كلذ ىلإ ًادانتسا

 دوهعلا مهيلع تمداقتف ةديلتلا روصعلا يف برغملا دالبب اورقتسا ءامدق نوينامي

 -:برغملا رئازجتلا ب ىنينوت تايببل) ةعسانشلا يرغملا فالي ءاحرأ ىف اوظقناو
 رثكأب مالسإلا لبق ام ىلإ دوعت يتلا ةميدقلا ةيبرعلا مهتاجهلب اوظفتحاف (ةيناتيروم
 ةيبرعلا تاغللا ىدحإ يهف «ةيربربلا ةغللا مهتاجهل نم تنوكتو «ةنس فلأ نم

 يتلا ةيبرعلا ةغللا ىلإ ًالوصو ةيبرعلا ةريزجلا يف ةغللا تروطت امنيب «ةميذقلا
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 لوزنب تخسرتو ةيبرعلا ةريزجلا ةيقبو نميلاب يلهاجلا رعشلا نمز يف تداس
 ةيبرعلا تاحوتفلا نمز يف برعلا ةغل يه تناكو ةيبرعلا ةغللاب ميركلا نآرقلا
 ةغل ةيربربلا نأ ىنعي امنإ برعلا ءالّؤه ةغل نع ربربلا ةغل فالتخاف «ةيمالسإلا

 روطت ةجيتن ةيبرعلا ةريزجلا بونجب لوألا اهنطوم يف تضرقنا ةميدق ةيبرع
 تائم لالخ ةعساشلا برغملا دالب يف مهعاطقنال ربربلا لئابق يف تقبو «ةغللا
 يمالسإلا يبرعلا حتفلا ةجوم لئابق رداصملا تزّيم دقل .مالسإلا لبق نورقلا
 ال كلذو (ربربلا) مساب برغملا دالب يف نيقباسلا ناكسلاو (برعلا) مساب
 برغملا دالب ناكسل ميلسلا فييكتلاف «ةميدق ةيبرع تاجوم مهنوك عم ضراعتي
 ةقبطلاو (ناعنك نب غيزامأ) ربربلا نم ىلوألا ةقبطلا مهو «تاقبط ثالث مهنأ وه

 برعلا مهو ةثلاثلا ةقبطلاو (ةيناطحقلا ةيريمحلا لئابقلا) مهو ربربلا نم ةيناثلا

 (برعلا) مساب اوزيمتو برغملا دالبب يمالسإلا يبرعلا حتفلا يف اورقتسا نيذلا
 نم تاجوم - ربربلاو برعلا  برغملا دالب ناكس عيمجف «نميلا نم مهتيبلاغو
 .ةدحاو اهروذجو دحاو اهلصأ ةيبرعلا ةريزجلا

 ريوصت نولواحي ةيلاصفنالا تاعزنلا يوذ نم اهعابتأو ةيرامعتسالا ةسردملا نإ ١
 نم نوذختيو «(ريربلا دالب) برغملا دالبل لالتحا هنأ يمالسإلا يبرعلا حتفلا

 هيلدو القف ريربلا يضم دالكراو (ريرتلا ةنهاكاا ةكرحو:( ىروربلا ةليمك) هكر
 مهنأو (ءابرغلا) برعلا مودق ةيادبلا ذنم نيضفار اوناك ربربلا نأو ةعزنلا كلت ىلع

 خيراتلا نم نيبتي امنيب «يربرب يموقو يسنج عفاد نع نوردصي اوناك كلذ يف
 نم برغملا دالبل أريرحت تناك ةيمالسإلا ةيبرعلا حوتفلا نأو كلذ ةحص مدع
 ضعب دادتراو ربربلا ةنهاكو ةليسك ةكرح نأ امك :«ىنامورلا ىطنزيبلا لالتحالا

 شيرق ةليبق تبراح دقف اهسفن ةيبرعلا ةريزجلا يف هلثم ثدح دق ربربلا لئابق
 يلي كرم كلن نكن تيفو دنس قيرقع دمر نسملسسلا و 107 دمعت ىلا
 مث «ةيبرعلا لئابقلا ضعب تدتراو دجنو ةماميلا يف (حاجس) ةيضقو (باذكلا
 امنإو برعلل ءادعو يموقو يسنج عفاد كلذ ءارو نكي ملو «مالسإلا ىلإ تداع
 رادج يف ءادوس ةطقن الإ تسيلو ةصاخ حلاصمو عفاود اهءارو اياضق يه
 : سماخلا لصفلا يف ٌُتيصقتسا دقو . ضيبأ

 «(سنوت - سلبارط - ةقرب) ةيقيرفأ ىلإ لوألا يمالسإلا يبرعلا وزغلا أبن :الوأ

 ماع مورلا ةميزه متو «برعلا بناج ىلإ ربربلا نم ةضيرع ريهامج تزاحنا دقو
 وهو  ةيقيرفأ قيرطب ماقو «نافع نب نامثع ةفالخ يف (ها'5 ماعو م5141 /ها/

 نيملسملا ةحلاصمب ماق - سنوتو سلبارط ىلع يطنزيبلا ينامورلا رصيقلل بئان
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 ىلإ يمالسإلا يبرعلا دنجلا عجرف «ةعاطلل رهظمك لاملا نم يونس غلبم ءادأ ىلع

 يذلا قيرطبلا درط ًاديدج ًامكاح ًاقيرطب يمورلا يطنزيبلا رصيقلا ثعبف .رصم
 ةنتف كلذ تحاتأ يتلا ةيسيئرلا لماوعلا نم ثاكو ءرومألا ىلع رطيسو برعلا حلاص

 رمأ بتتسا نأ ىلإ رمتساو نافع نب نامثع لتقم ىلت يذلا عارصلاو ماسقنالا

 ماع رصمو ماشلاو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا يف نايفس يبأ نب ةيواعمل ةفالخلا
 ةيقيرفأب ىمورلا ىطنزيبلا لالتحالا رارمتساو فائئتسا ىلع كلذ دعاس دقف ءهه؟١
 00 .ه44 ةنس ىلإ ةيلامشلا

 جيدح نب ةيواعم يناميلا ميعزلا ةدايقب ةبقيرفإل يمالسإلا يبرعلا حتفلا : ًايثأث

 ا ا د ا اكل رو تل عربا 10 اجا اج رسل

 يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا هّجو دقف ةيلامشلا ةيقيرفإل لوألا يلعفلا حتفلا وه امنيب

 - رصمب ةيناميلا سيئرو يباحص وهو  جيدح نب ةيواعم ريمألا يناميلا دئاقلا نايفس
 ناكو ةيقيرفأ ىلإ جيد نب ةيواعم راس» - ريثألا نبا ركذ امك - ثيح «ةيقيرفأ حتفل
 رّيسف «لتاقم فلأ نيثالث قيرطبلا هيلإ لسرأو «هينوق دنع لزنف ميظع ركسع هعم
 نبا لاقو .«مورلا تمزهناف ممرالالل نيمسملا نم اني تح ند ةيراعم لإ

 ددم لئاقو .ءالولج رصاح مث ءمهمزهف جيدخ نب ةيواعم مهلتاَقُف . .) نودلخ

 ىلإ اوعلقأو مهبلغف رمحألا رصقلاب مهيقل «ةينيطنطسق نم اهءاج يذلا مورلا

 (4 /805١ص) «اوعاطأف ةيقيرفأ دالب خّودو ايارسلا جيد نب ةيواعم ْتَب مث «مهدالب

 ةسوس حتتفاو مورلا مزه مث ه44 ماع ةينوق يف يمورلا شيجلا جيدح نبا مزه دقو
 يطنزيبلا لالتحالا كلذب ىهتناف «م1560 /ه404 ماع سنوتب ءالولجو ترزئبو

 برعلا نيب مادص يأ عقي ملو (ةيقيرفأ) سنوت يفو (ايبيل) سلبارطو ةقرب يف يمورلا
 ملسأو ةعاطلا اترهظأ نيتيربربلا ةتازمو ةتاول يتليبق نأ لب «ربربلاو نيحتافلا

 ةقرب ميلقإ ىلع يناميلا يراصنألا تباث نب عفيور يباحصلا ةيواعم ىلوو .امهرثكأ

 نم لئابقو تايماح (سنوت) ةيقيرفأ لامعأ يفو كانه رقتساو «ه7”4 ماع سلبارطو

 طتخا نم لوأ وه جيدخ نب ةيواعم ناكو .نميلا نم مهتيبلاغ نيحتافلا برعلا

 ه1450- 40 ماع (سنوت) ةيقيرفأب يمالسإلا يبرعلا دنجلاو مكحلل زكرمك ناوريقلا

 ربلا دبع نبا ظفاحلا ةماهلا ةقيقحلا كلت ركذ دقو «ه٠05+ ماع عفان نب ةبقع سيلو

 دق جيدح نب ةيواعم ناك)ا :لاق ثيح باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف

 ىلوت نيح) عفان نب ةبقع هيلإ ضهنف «نرقلا مويلا ىعدي عضومب ناوريقلا طتخا
 كلذ يف اهطتخاو مويلا ناوريقلا عضوم ىلإ سانلاب بكرف هبجعي ملف  (ةيقيرفأ
 حجيدح نب ةيواعم هيف طتخا يذلا لوألا عضوملا ناكو ("/9١١ص) «عضوملا
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 سمخ دعب هطتخاو برعلا عفان نب ةبقع هيلإ لقن يذلا عضوملا نم بيرق ناوريقلا
 ةيقيرفأ يف هل . .» نأ عماجلا باتكب جيدح نب ةيواعم ةمجرت يف ءاج دقو «نينس

 هنع ةفرحنم سنوت باب جراخ يهو جيد رابآب فرعت ناوريقلا يف رابآ اهنم ءراثآ
 نب عفيور ةيالو مايأ ربربلا عم ةبيطلا ةقالعلا تدأ دقو (١2881ص) .«قرشلا ىلإ

 ةتازمو ةتاول لئابق مالسإ ىلإ جيدح نب ةيواعم مايأو سلبارطل يراصنألا تباث
 تناك» دقو يناطحقلا يريمحلا يبرعلا لصألا تاذ ربربلا لئابق نم يهو ةتانزو

 .1- رئازجلا يف  بازلاو ساروألا لابج ىلإ سلبارط تاهج ندل نم ةتانز نطاوم
 ىلع ةيربربلا لئابقلا ربكأ نم ىهو ةتانز لابقإ (©8101167) ةيتوق قرشتسملا لْلَع دقو

 الإ هباشتلا كلذ سيل امنيب .ةايحلا طمن يف هباشت نم برعلا نيبو اهنيب امب مالسإلا
 . ةكرتشملا ةمورألاو لصألا ةيدحاو ببسب

 :84) ترغملا ةذلبو: ريصشل ىرانضتآلا نلخم خب ةملشق ةبالو.ديع :انلات
 «يراصنألا ىناميلا يدزألا ىيجرزخلا دلخم نب ةمُلْسَم ريمألا يباحصلا وهو :(ه75
 نب ةنلشم نايتس ىا قينةيراعم ىلو قيمسح هن تا بقربظلا ركذ اهكوبشنأذإ
 .«سلبارطو ةقربو رصمو برغملا هل عمجج نم لوأ ناكف هلك برغملاو رصم دلخم
 امأ «هتافو ىتح سلبارطو ةقرب ىلع ةملسم لماع يراصنألا تباث نب عفيور ناك دقو

 هقق6 د ماع يشيرقلا يرهفلا عفان نب ةبقع اهالوت دق ناكف (سنوت) ةيقيرفأ

 هلزعب هتيالو تهتناو برغملا تاهج ىلإ هتاوزغ يف فنعلا لامعتسا يف طرفأو
 ةيقيرفأ ىلع رانيد رجاهملا ابأ دلخم نب ةملسم ىّلوو ه0 ماع قشمد ىلإ هتدوعو
 ةريزج حتفف م5160 /ه00 ةنس رائيد رجاهملا وبأ مِدَق»  يوابرعلا ركذ امك - ثيح

 غلب ىتح كلذ ىلع مدقأ نم لوأ وهو «لخادلا يف لغوت مث (يلبقلا نطولا) كيرش
 : نودلخ نبا لاقو . .«نييطنزيبلا ذوفن اهيف زكرتي يتلا ةقطنملا ناسملت

 ازغف ؛«ةيقيرفإ ىلع رجاهملا ابأ دلخم نب ةمّلْسَم لمعتسا ه56 ةنس يفا
 نم سناربلاو َةبّوْرأ ةليبق كلم ةليسك كلملا هدي ىلع ملسأو ؛ناسملت غلبو برخملا
 نم) رجاهملا يبأ هبئانو دلخم نب ةملسم ةيالو دهع دهش دقو (؟ /86١ص) «ربربلا
 ىلإ ىدأ امم (رئازجلا) ىندألا برغملا يف ربربلا عم ةديج ةقالع (ه57 50 ماع

 دالبب غيزامألا مهو (سناربلا) ربربلا نم هموق ضعبو ةليسك كلملا مهميعز مالسإ
 رصم ريمأ يراصنألا دلخم نب ةمْلْسُم يفوت ه7 ماع يفو «برغملاو ناسملت

 رجاهملا ابأ ةيواعم نب ديزي لزعف ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف كلذو «برغملا دالبو
 تعطقناو «لاحلا رّيغتف ةيلامشلا ةيقيرفأ ىلع ًأيلاو يرهفلا عفان نب ةبقع داعأو
 .ربربلا نم ةديجلا ةقالعلا
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 ةسردملا تذختا دقل : (ها/4 5 ربربلا ةنهاكو ةليسك ةكرح ةرتف :ًاعبار
 مث يربربلا ةليسك ةكرح نم ةيلاصفنالا ةيربربلا ةعزنلا يوذ نم اهعابتأو ةيرامعتسالا
 ءادعلاو (ءابرغلا)» برعلل يربربلا سنجلا ةمواقم هوُمس ام ىلع لئالد ربربلا ةئهاك

 .:ىلاتلا راسملا ةيخيراتلا رداصملا نم نيبتي امنيب «ربربلاو برعلا نيب

 ماع ذنم ةديج ةيوخأ ةقالع تناك ربربلاو نيحتافلا برعلا نيب ةقالعلا نإ -

 ةياهن ىتحو ه4 ماع جيدح نب ةيواعم ةدايقب ىبرعلا رارقتسالاو حتفلا لكنمو هال

 ءملسأ ريربلا ل .ه557 ماع رجاهملا يبأو دلخم نب ةملسم ةيالو
 ركذ دقو «ه065 مهو حايملابب و قئتعا هسفن ةليسك كلملا نأ لب

 نسحو «ةيقيرفأ رجاهملا وبأ رار احل ملبلا ةليسك نإ» :لماكلا باتك يف ريثألا نبا

 (* /8١9ص) «رجاهملا ابأ بحصو ءاتوص مهدعبأو ربربلا رباكأ نم وهو ؛همالسإ
 .ه'ا5 0 ماع نم رجاهملا 5 احاصمو ًاملسم ةليسك ثكمو

 ه1 ماع عفان نب ةبقع ىلوو رجاهملا ابأ ةيواعم نب ديزي لزع مث ©

 اهحتف قبس برغملا نم قطانم ازغو «ربربلل ةيداعم ةفينع ةسايس ةبقع جهتناف
 ًاهجتم طسوألا برغملا ةبقُع زاتجا امدنع» :هنأ تاساردلا ركذتو ءاهلهأ ةحلاصمو
 الئاق ةليسك ةليبق مهنم تناكو اوملسأ نم اوزغي الأب رجاهملا وبأ هحصن ةجنط ىلإ
 هعم ثعباف دالبلا سيئر ةليسك اذهو اوملسأ دق نسانلا نا كال ودع ينط نسل : هل

 .ةفئاط دعب ةفئاط رسأيو لتقي برغملا يف لغوأو كلذ نع ةبقع ضرعأف .ًايلاو
 يمك مزة حروب ركام فيس .. انا سبك لالذ إو ةلاهإ ةيفع نكعتو
 لسارو ةصرفلا ةليسك منتغا مث .«راقتحالا نم هلماعي ناك امب ةبقع ىلع نعطضا

 !:ديشتسا ةباحبصأ نم ةئامثالث يف هولتقو (ةدوهت) يف ةبقع اوضرتعاف «نيرعلا

 قطانمب نيذلا مورلا ةلسارمب ةليسك ماقو (م585) ه57' ماع كلذ ناكو .«مهلك

 ناكر حشا :ءاعرس نار ربكلا ىلإ هفعرو ءمهعم فلاحتو برغملا لحاوس

 دنجلا ةيبلاغ يأرل باجتساف يولبلا سيق نب ريهز ينميلا يبرعلا دئاقلا ناوريقلاب
 ةقرني نل] يحبنا ودعا ةزككل ذاو ريثلا نم يباعسلالا ةداقلاو يمالسإلا يبرعلا
 لاق .ناوريقلا ربربلا نم هعابتأو ةليسك لخد امنيب ءاهيف هدوئنج عم زكرمتو (ايبيل)

 نامألا اوبلطف نيملسملا نم لافنألاو يرارذلا باحصأ ناوريقلاب ناكو» :ريثألا نبا

 ناوريقلا تجرخ كلذبو .«ةيقيرفأ ىلع ىلوتساو «ناوريقلا لخدو مهنّمأف ةليسك نم
 ةليسك ةطلس تحت تتابو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا نم برغملا قطانمو (سنوت)
 كلذ نمازت دقو .مالسإلا نع اودترا نيذلا ربربلا نم هعابتأو مورلا عم فلاحتملا

 دبع ةروريصو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا يف ةفالخلا ىلع عارصلاو ماسقنالا عم
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 ةفيلخ ناورم نب كلملا دبعو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا يف ةفيلخ ريبزلا نب هللا

 . رصمو ماشلاب

 ريمألا ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ّدمأ (م585) هال ةنس ىفو ©« 

 ةيقيرفأ ىلإ ةقرب نم ريهز ريمألا فحزف «ركاسعلاب يناميلا يولبلا سيق نب ريهز
 نبا ركذ امك - ثيح (شمم) يف اودشتحاف مورلاو ربربلا ةليسك عمجف «(سنوت)

 شمم ىف ةليسك هيقلو «ةيقيرفأ لخدو ها/ ةنس سيف نب ريهز فحز»  نودلخ

 لراش نايلوج لاقو .(هلتقو هع برح دعب ريهز همزهف ناوريقلا يحاون نم

 دعب ةيطنزيبلاو ةيربربلا شويجلا تمزهنا» :ةيلامشلا ةيقيرفأ خيرات هباتك يف يردنأ
 هققح يذلا رصنلا كلذبو (؟ ؛ص) (ةيداليم 7 هس .«فينع لاتق

 تهتنا ربربلاو برعلا نم هعم نيذلاو يولبلا سيق نب ريهز يناميلا يبرعلا ريمألا
 ثكمو .م587 قفاوملا ه517 ماع يطنزيبلا مورا لذلتجالا كيلمح ليتك ةكرخ

 ماع ىلإ (سنوت) ةيقيرفأو (ايبيل) ةقرب يميلقإل أايلاو (ناوريقلا) ةيقيرفأ يف ريهز
 نفس تراغأف «ريثك عمج يف ةقرب ىلإ داعو ناوريقلاب ًابئانو أركسع كرت مث ه4

 يف ريهز ضهنف «ةقرب لحاوس ىلع - ةيلقصو ةينيطنطسقلا نم تءاج - مورلل ةريثك
 ءهعم نمو وه دهشتسا ىتح مورلا لتاقف هنن ل يي ل ةريغص ةبيتك

 نأ ىلع د تهغ15 حةةاهشتسا لدبو .ءادهشلا رون :نيضالت مهروبقو كانه هربقف

 مورلا بحسنا دقو .ةمئاق لازت ام تناك  ةيلامشلا ةيقيرفأ ىلع  مورلا عم برحلا

 ةكرح ميمص ىف اوناك مهنكلو «ريهز داهشتساو ةراغلا كلت دعب ةقرب لحاس نم

 ةيقيرفأب ةنهاكلا

 تناك دقف «ةيربرب ةيموق ةكرح نكت مل (انيهد) ةيربربلا ةنهاكلا ةكرح نإ

 اهلوح عمتجاو ساروألا لابجب ةوارج ةليبق يه ةدحاو ةيربرب ةليبقل ةسيئر ةنهاكلا
 تفلاحتو «ةليسك لتقم دعب ىندألا برغملا تاهجب نيدترملاو نيملسملا ريغ ربربلا
 يه تناك ْذِإ اهتديقع :اهادحإ ءرومأ ةثالث ةنهاكلا ةكرح عفاود تناكف «مورلا عم

 نيذلا ةيبلاغ ناكو  تاياورلا لوقت اميف  ةيدوهيلا نيد ىلع (ةوارج) اهتليبقو

 ىلإ ةينثولا مهدئاقعو ةيدوهيلا اهتديقع اهتعفدف «نيينثو ربربلا نم اهلوح اوعمتجا
 ةحلصملا يوذ مورلا عم اهفلاحتو مورلا  ضيرحت :امهيناثو .ديدجلا نيدلا ةمواقم

 فقوم فعض :امهئلاثو .مالسإلا راشتنا هجو يف فوقولاو برعلا ّدص يف ةيسيئرلا

 نيب ةفالخلا ىلع عارصلاو ماسقنالاب ةيمالسإلا ةدرعلا ةلودلا لاغشنا بيسب برعلا

 7 يك دنجلا باحسناو «ريبزلا نب . هللا كيف ةاؤرم ني :كلملا دنع

 عون ىلإ ىدأ امم «ريهز داهشتسا دعب رصم ىلإ مهنم ريثك ةدوعو ةقرب ىلإ ناوريقلا
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 /ناوريقلا) ةيقيرفأ ىلع ةنهاكلا ترطيس ةثالثلا لماوعلا كلت لظ يفو .غارفلا نم

 قطانملا ضعبو (سنوتب ةجاطرق) يف يلالتحالا مهدوجو زيزعتب مورلا ماقو (سنوت
 ىَلو ثيح (ايبيل) ةقرب ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا تزكرمت امنيب «ةيلحاسلا
 مْيلَقإ ىلع يناسغلا نامعنلا نب ناسح يناميلا ريمألا ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا
  (هتايكسم يداو) ىف ةنهاكلا لاتقل ةريغص ةوقب ناسح راسو ه5 ةماع  ةقرب

 نأب ناورم نب كلملا دبع هيلإ بتكو ةقرب ىلإ ناسح داعو هتايكسم ىداو ىف ناسح
 تاذ ةكلم (ةينثولا /ةيدوهيلا) ةنهاكلا تراص امنيب ءددملا هيتأي ىتح ةقرب ىف طباري

 ريك نآذ

 ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ بتتساو ريبزلا نبا ةنتف تهتنا املو ©
 ريمألا ىلإ رصمو ماشلا دنج نمو ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا لهأ نم تادادمإلا ثعب
 ناك يذلا  يبرعلا هشيجب ناسح فحزف  هال4  ةقرب يف نامعنلا نب ناسح

 ةيقيرفأ قطانم ناسح لخدف «ربربلا نم ريثك هيلإ ٌمضناو  نيينميلا نم هتيبلاغ

 - مث «ساروألا لابج ىلإ تبحسنا دق اهعابتأو ةنهاكلا تناكو «لاتق نودب ناوريقلا

 ىلع ىضقو اهعابتأو ةنهاكلا مزهف ساروألا ىلإ ناسح فحز  قحال تقو يف

 . لاتق ريبك نود اهتكرح تهتناف ةنهاكلا

 :(ه/68 - !/4) ةيلامشلا ةيقيرفأل نامعنلا نب ناسح ةيالو دهع رثآم :ًاسماخ
 ىف ريبك رودو ةميظع رثآم يناسغلا نامعنلا نب ناسح حئافلا يناميلا ريمألل ناك دقو

 ةيقيرفأب يمالسإلا يبورعلا رصعلاو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا خيسرتو مالسإلا رشن

 ةيلامشلا ةيقيرفأ حتاف هنأب ماهيإلاو عفان نب ةبقع ىلع زيكرتلا وأ نامعنلا نب ناسح

 (ه7 ماع) ةبقغ ةسايس نإو لوألا حتافلا ناك جيد نب ةيواعم نأ ةقيقحلا امتي

 نع يمالسإلا يبرعلا مكحلا راسحنناو ه517 ماع ةبقع لتقمو ةليسك ةكرح ىلإ تدأ

 '* لوخد ىتح ربربلاو برعلا نيب عارصلاو (سنوت /ةيقيرفأ) ناوريقلاو برغملا
 - م1591 /هال4 ماع  ةيقيرفأ ىلإ يمالسإلا يبرعلا حتفلا شيجب نامعنلا نب ناسح

 دالبل هتيالو دهع ناكو «تاحوتفلا ةيادب ذنم راودألا مظعأ ناسح رود ناكف

 زيكرتلا بجي ىتلا دوهعلا مهأ ه8 ماع ىلإ ماد يذلاو (ةيلامشلا ةيقيرفأ) برغنلا

 : هنأ ْذِإ ءاهب فيرعتلاو اهيلع
 امو ةجاطرق يف يمورلا يلالتحالا دوجولا ىلع نامعنلا نب ناسح ىضق -
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 :ةيقيرفأ ناسح لخد املا  ريثألا نبا ركذ امك - ثيح لحاسلا قطانم نم اهرواج
 ءطق اهوبراح نوملسملا نكي ملو «ةجاطرق ىلإ راسو اهنم زهجت «ناوريقلا دروو

 مهرصاحو مهلتاقف «ةرثك ىصحي ال ام ربربلاو مورلا نم اهب ىأر اهيلإ لصو املف
 راسو مهبكارم يف اوبكرف برهلا ىلع (مورلا) مهيأر عمتجاف ءأريثك مهنم لتقو

 لسرأو فيسلاب ةجاطرق ناسح لخدو 0 ا
 يك يرحب ًافوح هيلإ اوعرسأف ءاهلوح اميف شويجلا

 2 .هدالبلا نم ًايئاهن يطنزيبلا يمورلا

 نم ةقرف (سنوت) ةيقيرفأ ىلإ ةقرب نم هريسم ذنم ناسح شيج يف ناكو
 ىف ةنهاكلا اوعاطأ دق اوناك نيذلا ربربلل نامألا ناسح ىطعأو (ةنيملسملا رئربلا

 ةنهاكلا مزهو طسوألاو ىندألا برغملا دالب ىلإ ناسح راس املو «ةيقيرفأ نئادم
 ناسح ىطعأ ءاهتكرحو ةئهاكلا ىلع ىضقو ساروألا يف ربربلا نم اهعم نيذلاو
 ملف اهيحاونو ساروألا لابج يف مهريغو ةنهاكلا عم اوناك نيذلا ربربلا لئابقل نامألا

 جارخلا ناسح بتكا نودلخ نبا ركذ امك امنإو لاومألا ذخأيو بُسَيو لتقي

 عاد هركسع ىف - رهرعلا نم افلا شع اننا عم ةوكن نأ مهيلع طرشو ,مهيلع

 تخسرو «ناسح مكحل ربربلا نعذأو ..» :نودلخ نبا لاق «كلذ ىلإ هوباجأف

 .(١١١15/1ص) .ةةدرلا اوسانتف «مالسإلا ةملك مهيف

 مهلعجو برغملاو ساروألا ربرب نم أفلأ رشع ينثأ دينجتب ناسح ماقو

 . دحاو لك (نايدزي)و (نرفي) ةئهاكلا ّيدلو مهيلع َرّمأو «فالآ ةتس ةقرف لك نيتقرف

 نيدلا مهميلعتل برعلا ءاملعلا نم ًالجر رشع ةئالث امهب قحلأو «فالآ ةتس ىلع

 ةقالعلا ملاعم نم كلذ ناكف «ةنهاكلا ّىنبا مهيف نمب ًاعيمج اوملسأف نآرقلاو

 .ربربلاو برعلا نيب ةيوخألا
 ىلوو «نيواودلا نّودو «ناوريقلا عماج ءانب ناسحا ددجا هال4 ةنس يفو -

 ىسوتلا نيحرلا تبع ةاكف ةلودلاوبةئالولا نسسأ كلذي ةانبحب نيسان ,(ةالولا

 ىلوت نم لوأ يناعنصلا شنح هيقفلا ناكو ؛ةيقيرفأو ناوريقلل ضاق لوأ يناميلا

 .ناوريقلاب ًاملعمو ًاملاع ينالوخلا بهو نب نايفس يباحصلا ناكو «ةيقيرفأ روشع

 تيب نم ءاطعلا هل ضرفو روغث ةدع ىلع همّسَقَف «شيجلا ميظنتب ناسح ماقو

 دالبلا لهأ نم نيملسملا ربربلاو نيحتافلا برعلا نيب ءاطعلا يف ىواسو «لاملا

 راشتلا نفط دنا ةاواسملا كللعلا تاكو ةلماسلاو :بتولا و فاطعلا نكن ا ةلجتو
 0 ] . ةيبرعلا ةغللاو مالسإلا

 يفظوم ىلع طرتشاو دابا يف ةيعسولا ةعللا يع دررخلا هولا نايك نحو
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 ماقو .ةيبرعلا ةغللا ترشتناف «نيواودلا فلتخم يف اهمادختساو اهناقتإ ةلودلا
 ةنيدم سنوت لعجف «سنوت يف «نفسلا ةعانص راد» ءانبو سنوت ةنيدم ءانبب ناسح

 ةبورعلا مئاعد ناسح دهع يف تدطوتو ةيمالسإلا ةيبرعلا نفسلل ازكرمو ًءانيمو ةماه
 . مالسإلاو

 يناميلا يمخللا ريصُن نب ىسوم ةيالو دهعب سماخلا لصفلا ثمتتخا دقو

 نيصتألا برغملا حتفب ريصن نب ىسوم ماق ثيح (ه97” -44) برغملا دالبل

 دالبل ةدعاق ةجنط لعجو «ه494 ماع ينابسألا يطوقلا لالتحالا نم ةجنط ريرحتو

 ربرب هذي ىلع ملسأو ءربربلاو برعلا نم أشيج اهيف نكسأو ىصقألا برغملا
 ةيبرعلا ةغللاو نآرقلاو مالسإلا مهنوملعي ءاهقف مهعم كرتو ءىصقألا برغملا

 دالب ءاجرأ لك يف ةبورعلاو مالسإلا خوسر لمتكاو «ةيبرعلا ةغللا مهنيب ترشتناف
 نيذلا ءامدقلا برعلا ربربلاو نيحتافلا برعلا نيب ةوخألا ةقالع تدطوتو «برغملا
 ظ .قفوملا هّللاو .باتكلا اذه يف مهتبورع لئالد ىلجتت

 حرفلا نيسح دمحم

 م4١١٠ /ءاعنص
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 لوألا لصفلا ححح

 ىلوألا ةقبطلا لاقغتنا

 (ناعنك نب غيزامأ) ربربلا نم
 برغملا دالب ىلإ نميلا نم

 . م . ق رشع يناثلا نرقلاب سيقيرفإ نمز يف

 دالب ىلإ (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) نميلا نم اولقتنا ةيبرع ةينامي لئابق ربربلا
 ةينميلا ةراضحلا روصع.لالخ ةيسيئر تاجوم ثالث ىف (ةيلامشلا ةيقيرفأ) برغملا

 تانطوتسملا زيزعتل مث برغملا دالب ءاجرأب ةيراجت تانطوتسم نيوكتل «ةديلتلا
 . قافآلا كلت يف ةيرحبلاو ةيربلا ةيراجتلا قرطلا نيمأتو ةيراجتلا

 ةجوملا ركذب ًاصاخ ًامامتها لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع ىطعأ دقو
 كلملا برغملا دالب ىلإ  مهقاس وأ - مهلقن نيذلا ربربلا نم ةيسيئرلا ىلوألا

 - داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا يف  أبس كلم شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ
 ءامظع خيرات نع هتديصق يف 2'”يرّيْمجلا ديعس نب ناوشن ةمالعلا خرؤملا لاق هيفو
 :ءامذقلا :ةحباعلا متل كولن

 حابق ءابٌّسلا يف موق هوجوب ىرّرولا َرَُذ دإ راعذألا وذ ذبعلاو
 حاتمملا رباجو ءودعلا فْيَح هكلُم ٌثراو ٌسيقيرفإ هوخأو

 حاضيإلا حضوأب هيلإْثَبِسُن ًةيقيرفإ برغلا يف ىنَب ُكِلَم
 "”يحاونوةدلب نماهلوحام اوكلمَتَفهموقاهيف ّلحأو

 ىلإ راشأ دقف كلذ نع نوخرؤملا هركذ ام دقتنا نودلخ نبا نأ نم مغرلابو

 :هصن يلي ام لاق ثيح كلذ عوقو ركذ ىلع نيخرؤملا عامجإ يه ةماه ةلأسم

 اوناك مهنإ برعلا ةريزجو نميلا كولم ةعبابتلا رابخأ يف ةفاك نوخرؤملا لقني)»
 مظاعأ نم شقيرفإ نإو «برغملا دالب نم ربربلاو ةيقيرفأ ىلإ نميلا نم نوزغي '

 برغملا دالب يف نخثأو ةيقيرفأ ازغ مالسلا هيلع ىسوم دهعل ناكو لوألا مهكولم

 ناك :يجرزخلا لاق .هدالا" ماع يفوت .ريبك ينمي ملاعو خرؤم :يريمحلا ديعس نب ناوشن ١(

 ./١ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)

 ١ ظ
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 نم لئابق كلانه زجح برغملا نم فرصنا امل هنأو . .مسالا اذهب مهاّمس يذلا هنأو
 يربطلا بهذ انه نمو «ةماتكو ةجاهنص مهنمو اهلهأب اوطلتخاو اهب اوماقأف رّيْمِج

 هابأتو «رّيْمِح نم ةماتكو ةجاهنص نأ يليهسلاو يبلكلا نباو يدوعسملاو يناجرجلاو

 شقيرفإ لبق مهكولم نم راعذألا اذ نأ :يدوعسملا ركذو . حيحصلا وهو ربربلا ةباسن

 غلب رساي نأو «هدعب نم يل لاو رع يالا هخّودو برغملا ازغ

 . '!"«برك وبأ دعسأ وهو رخآلا عّبُت يف نولوقي كلذكو «برغملا دالب يف لمرلا يداو
 ميبكي ةناذ + هخشفانمو ةركذ يتأيس يذلا نودلخ نبا يأر نع رظنلا فرصبو

 ْ : يلي ام كلذ نم

 هالب ىلإ هريسمو (شقيرفإ) سيقيرفإ كلملا أبن اولقنو اوك دق نيخرؤملا ةفاك نإ أ

 رشع يناثلا نرقلا يف يأ  مالسلا هيلع ىسوم يبنلا نمز يف ناك هنأو برغملا

 ربت نم لئابق كانه سيقررتا عيدطوأ عمم اكو ىتايسامك ةاليملا لدن
 وهو ربربلا ةباّسن هابأتو» :نودلخ نبا لاق مث «ةماتكو ةجاهنص تاذلابو

 نولوقيو رّيْمِح لئابق نم ةماتكو ةجاهنص نأ نوبأي ربربلا ةباّسن نأ يأ "حيحصلا
 نب غيزامأ مه ربربلا نأ وأ ءربربلا نم مهريغك ناعنك نب غيزامأ لئابق نم مهنأ

 مهقاس نيذلا نأ لعفلاب اوركذ دق لئاوألا نيخرؤملا ءاملع نأ عقاولاو .ناعنك

 وأ ءربربلا مهو ناعنك نب غيزامأ اوناك برغملا دالبب سيقيرفإ كلملا مهنطوأو
 اهركذ تايبأ يف  يباهشلا قلاخلا دبع لاق كلذ يفو «ربربلا نم ىلوألا ةجوملا

 : (راعذألا اذ كلملا ركذ نأ دعب) ةعبابتلا ءامظع نع  ليلكإلا يف ينادمهلا

 رابربلاب قايسلا يف تطغلأ ىتح ناعنك قاس يذلا ُهْوُحَأَو

 كلذ ليصفت يتأيسو
 كلملا دهع يف برغملا دالب ىلإ نميلا نم تلقتنا ربربلا نم ةيناث ةجوم نإ
 كل تلا وسار نأ »ةودلعم ربا ركذ ةنوةناةنر يذوب است كلم معسل سابا

 - ةنس ةئامثالثب سيقيرفإ دعب كلذ نوكيف *' «ناميلس ةرصاعم سيقلب دعب نميلا
 ىصقأب لمرلا يداو رساي كلملا غلب هنأو - يتأيس امك .م .ق عساتلا نرقلا يف

 :يريمحلا ناوشن لاق هيفو .برغملا دالب

 حاقلهارتالّ يح كْلُمْنِم ىَضَم امل ٌديعُملا كِلملا رسايوأ

 حاجخجج ٍدجام َدَبسُم برغلاب 2عضوم ىصقأ لمّرلا يداوب ىقبأ

 )١( نودلخ نبا ةمدقم - ص١7.

 )( .؟ج ه7 ص  نودلخ نبا خيرات
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 يبأ» دهع يف برغملا دالب ىلإ نميلا نم ةثلاث ةرجهو لاقتنا ةجوم تعقو مث - ج

 داوطلا بارعأو كتتانيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم عّبت دعسأ برك

 كلم رّضن تخب مايأ يف عّبت دعسأ ناك» هنأ ينادمهلا نسحلا ركذ دقو .«تماهتو

 يتلا ثالثلا ةيسيئرلا تاجوملا يه كلتف .م .ق عباسلا نرقلا يف كلذو "لباب

 اهلولدمب برغملا دالب ءاجرأ ىلإ ةبورعلاو برعلا دهم نميلا نم ربربلا اهيف لقتنا
 .ديلتلا يراضحلا خيراتلا روصع يف (برغملا  رئازجلا - سنوت - ايبيل) عساولا

 همسا قلأتي يذلا رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا دهع ةجوم اهمهأو اهلوأ ناكو

 .أدبت هب يذلاو خيراتلا بتك لك يف

 الوأ

 أبس كلم سيقيرفإ كلملا رصعو مسا
 نسيفتما كلهلا قيد راخملا ”ىذ ةرنأ نييفتما كلدلا ني: نسقيرفا ةللقلا وه

 .أبس كلم نادير يذ رغصألا رّيْمِح نب ىفيص نب سيق نب شاير يذ ناراب شئارلا

 دمحم لاقو «شقيرفإ» :ظفلب همسا ىبلكلا نباو نودلخ نبا دروأ دقو

 :اذكه هركذ درو دقف ةيصخشلا هذه مسا ةباتك يف فالتخا كانها :يوابرعلا

 ."'”«ًاينمي اكلم َّدعُي لاوحألا لك يف وهو (سيقرفإ - شيقيرفإ - سقيرفإ - شقيرفإ)
 نيخرؤملا ءاملع ةفاك دنع همسأ رتاوت دقو .نيخسانلا نم فالتخالا كلذ بلغأ لعلو

 يف ينادمهلا نسحلا لاقو .«سيقيرفإ» ظفلب مدقألا مهرداصم نع لئاوألا نيينميلا

 . ليبحرشو «نارات معنُيو ءرانملا اذ ةهربأ :شئارلا دلوأ»  "”ليلكإلاب باسنألا

 ناك  [سيقيرفإ يأ] هنأ ىري نم مهنمو «راعذألا اذو سيقيرفإ :رانملا وذ دلوأو

 ةيقيرفإ ىنتباف اسيق سيقيرفإ مسا ناك :لوقي نم مهنمو .فرعي ال ام كلذو «نيشلاب
 انوكي نأ الإ يسادس الو يعابس مساب ملكت ال برعلا نإف الإو اهيلإ همسا فيضأف

 ,'*”6برك يدعمو سمش دبعك رخآلا ىلإ امهدحأ ًافاضم نيمسا

 .8ج ١١١ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا )١(
 .7 87ص - يوايرعلا راتخملا دمحم  ىمادُق برع ربربلا (؟)

 ماع ءاعنصي دلو .ميدقلا نميلا خيراتب ءاملعلا نيخرؤملا رابك نم :ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ()

 .هآ1 4 ةلئس وحن يفوتو هاا

 .أج 07ص ينادمهلا نسحلا ٍِى ليلكإلا )0
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 دلاو يفيص نب سيق كلملا هدج وه امنإ سيق همسا ناك يذلا نإ :لوقأو

 :ناوشن لاق هيفو «شئارلا

 رغصألاريم حج هذجو عّبتوبأ يفيص نباٌسيق
 نيمسأ نم ,لعفلاب نوكتي هنأل يعابس مسا لعفلاب وه سيقيرفإ مسا نإو
 ؟نسهشلا هل! مسأ "نسا ناكو «سيإ#و «قيرفإ) امهو ءرخآلا ىلإ ًافاضم 0

 لاثمو .(سيإ) ىلإ فاضت ءامسألا تناكف «ديلتلا نمزلا كلذ يف «سمشلا هلإلا» و

 مسا ىلإ ةفاضم ءامسألا كلتف "سيمل - سيقنيف - سيقيرفإ - سيقلب - ا
 يذ نب ٌةمقلع لاق هيفو «سيقيرفإ وه مسالل حيحصلا ظفللاف . «سيإ) سمشلا هلِإ

 : يلهاجلا ند

 نسحلا هجولا يذ سيقيرفإ دعب هنمأيوأرهدلاّرغيْئَ»

 : (سيقيرفإ دهع لثمتي) ورمع نب عديّمسلا لاقو

 5 يرْمَعَل هيف لفحج يف برغملا ىلإ انرس
 ماسخحل بضعو لاّهص لكب ينشثننال سيقيرفإرمأب

 : (راعذألا اذ كلملا ركذ نأ دعب) يريمحلا ناوشن لاقو

 دس سحسخ تا مما

20010 

 ناني وذ ريمح) كلملا وه رغصألا رّيمحو ة«رخصألا ريم نب ي يفيص نب سيف
 ىلإ أبس ةلودل ةيناثلا ةمصاعلا رافظ لعجو رافظ ةنيدمب نادير رصق دييشتب ماق يذلا
 ركذ دقو .داليملا لبق رشع عبارلا نرقلا ذنم برأم ةنيدم ةيسيئرلا ةمصاعلا بناج

 رافظ ىّتَبو مالسلا هيلع ىسوم دهعل ناك كولمألا نب رمش كلملا نإ) :نودلخ نبا
 امو رافظ ةقطنم نونكسي اوناك نيذلا ةقلامعلاب ىنعيو .'”«اهنم ةقلامعلا جرخأو

 كولمألا رمش ماقف «ةقلامعلا ىلإ ناعنك بسني ثيح ناعنك لئابق نم اهرواج

 مث رافظ ةنيدم سيسأتو ماشلا ىلإ رافظ ةقطنم نم ناعنك لئابق ضعب هيجوتو جارخإب

 كلذل .م .ق رشع ثلاثلا نرقلا يف ىسوم ّيبنلا نمز نم ابيرق يأ .م .ق رشع

 كلم بقل نم اءزج ندير رصقلا حبصأ دقو «مالسلا هيلع ىسوم دهعل ناك» هنإ ليق

 . ١ ح ه٠"ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 20غ(

 .ل ١1ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)

 .؟ج ؛35ص  نودلخ نبأ خيرات (9)
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 روصع يف (نادير يذو أبس كلم) بقل شوقنلا يف اولمح نيذلا ةعبابتلا أبس
 ” ييسر لا ع ادب قا كسلا تح نب نس ولا نالوا جلا

 ةريمألا سيقيرفإ ةدلاو تناكو  ًايلاح بإ ةظفاحم يف ميري نم برقلاب عقت يتلا

 : مي يو ءزجلا يف ينادمهلا لاق ثيح (ميري نب فون تنب سيمل)

 ىربكلا سيملو ء«ميريو ءًامهو :فون دلوأف . افون : عَرَم يذ نب ميري دلوأ

 ا و حا نع نقلا اهلا تك كالو دا ”(رانملا يذ نب سيقيرفإ

" 1 3 2 

 كلملا مهو ءدحاو رصع ىف اومكح كولم ةعبرأ عبار سيقيرفإ ناك دقل

 رةدبعل] تاراكملا و وربأ نيبقحما هنبا مث شاير وذ ناراب شئارلا سيفنمأ

 ادحاو ًارصع مهرصع ناكف «رانملا يذ نب سيقيرفإ مث رانملا يذ نب راعذألا

 راص مث هيبأ دهع ذنم أكلم رانملا وذ ناك دقو ءةطبارتم مهدوهع ثادحأ تناكو

 نوخرؤملا ركذ دقف «سيقيرفإو راعذألا وذ هانبا مكحلا يف هعم كرتشاو هدعب اكلم

 هئبا نميلا ىلع فلختساو راعذألا وذ دبع لإ هئبا هعمو ًايزاغ رانملا وذ راسا هنأ

 ىيفعلا هكللذ نآو هيأ :دييه لكي اكلم ماك سيقيرفإ نأ: نلف كلذ لديو ؟"'1 نييقيرفإ
 ةعبابتلا أبس كولمل لوألا رصعلا وهو ًادحاو ًارصع ناك ةنس نيرشعو ةئام ماد يذلا

 ةريزجلا بونج) ميدقلا عساولا اهلولدمب نميلا ءاجرأ لك مهمكح لمش نيذلا

 لبابو ماشلا موخت ىلإ اهقرشو ةريزجلا لامش يف مهذوفنو مهناطلس دتماو (ةيبرعلا
 : نودلخ نبا لاقو .«برعلا ةريزجو نميلا كولم ةعبابتلا» :نودلخ نبا لاق ثيحب
 شار هنأل شئارلا ىَمُسَو . .شئارلا ثرحلا نيخرؤملا قافتاب ةعبابتلا كولملا لوأ»

 ْ . 0ث ىَمسُي ناكو . .ءاطعلاب سانلا
 كلذ كولمل ًاقيقد ًاينمز ًاديدحت لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع دروأ دقو

 ىسوم يبنلا رصع يف شئارلا ناك» : ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق ثيح رصعلا
 نميلا نم شئارلا اغا يريمحلا ناوشنو 6-50 ةيرش نبا لاقو '*”«مالسلا هيلع
 ماشلا مث لصوملا لزنو ةريزجلاو قارعلا نيب ام جرخ ىتح ًافلأ نيسمخو ةئام يف
 نإ) :نودلخ نبا لوق فلس دقو '””«مالسلا هيلع ىسوم نامز يف كلذ ناكو

 اج 17 نش نع ةادسولا نيف« نيلكألا (15
 اما نه ناو وست دةساحلا ةريبلا 90
 .؟ج 57ص  نودلخ نبا خيرات ()

 .8ج ؟9١ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (5)

 1 ن ناوحل ةنيصق د ةيباسلا ةريلا(6)
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 نيخرؤملا ءاملع عامجإ كلذ نم نيبتيو .'''؛مالسلا هيلع ىسوم دهعل ناك شقيرفإ
 ىسوم يبنلا هيف ناك يذلا نمزلا يف اوناك سيقيرفإو رانملا اذو شئارلا نأب لئاوألا

 هنأ ىلع تاساردلا تلد َكقف .داليملا لبق رشع يناثلاو رشع ثلاغلا نرقلا وهو

 هموقو ىسوم نإ)  ىندألا قرشلا خيرات ملاعمو ةيماسلا ممألا باتك يف ءاج امكو

 باتكلا نوعرف وهو يناثلا سيسمعر نوعرفلا دهع رخآ يف رصم نم اوجرخ
 ءانيس ةيرب يف هموقو ىسوم ثكم مث .''”«داليملا لبق ١774 ماع كلذو سدقملا
 شئارلا كلملا دهع نأ كلذ نم نيبتيو .(م .ق ١١6٠١ ماع ىلاوح ىلإ) ةنس نيعبرأ

 داليملا لبق رشع ىناثلاو رشع ثلاثلا نرقلاب ةرتفلا كلت ىف ناك  شاير يذ ناراب

 لبق نيكع يناثلا ترقلا كللذ ظبفارأ يفو «لئاوألا 550 ءاملع عامجإب
 برغملا دالب ىلإ ربربلا او شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا داق داليملا

 شئارلا نب رانملا يذ سيفا هلاهلا نأ ةيصوعو دو ىف كالو اه بهتطر

 . مالسلا هيلع ىسوم يبنلا رصاعم

 ديه وكلا و لقالدلا و :نفولا كلذ ىف ايدةلوو ةوصو نيت لوا بحي انهن
 ءاملع نكح نأل بيلقلا ىرافخلا ىقسلا ريهتلا كلذ يلع ةيفيراعلاو ةئرقألا
 خيرات نأ ةيخيراتلا جهانملاو تاساردلا يف اوعاشأ دق نييميداكألاو نيقرشتسملا
 داليملا لبق سماخلا نرقلا وأ عباسلا نرقلا لبق ام ىلإ عجري ال أبس ةراضحو ةلود

 شئارلا نمز وه يذلا - ىسوم يبنلا نمز يف ةدوجوم نكت مل أبس ةلود نإو
 - ناميلس يبنلا نمز يف الو  .م .ق رشع يناثلاو رشع ثلاثلا نرقلاب - سيقيرفإو

 تابيقنتلا نكلو .داليملا لبق رشاعلا نرقلاب سيقلب ةكلملا نمز وه يذلا
 ناك اهمكح نأو أبس ةلود دوجو دكؤت ةيخيراتلا رداصملاو ةيرئألا تافشتكملاو

 خرؤملا مهفصو امك  اوناك ةعبابتلا اهكولم نأو اهجراخ ىلإ دتميو نميلا لك لمشي
 .«ضرألا جات»  يدوعسملا

 ىئبسلا يراضحلا رصعلا كلذ ىلع ةيخيراتلا لئالدلاو ةيرثألا دهاوشلا نم نإ
 5 :كبلغلا

 دو ف رد .د ةسائرب ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا تافشتكمو تابيقلت - ١

 كيت د م1582 14/7 ماع يراخي قئامبلا يدارو ةيرجلا ةفلهم ىف نافاس

 نرقلا ىلإ عجرت ةيئبس ةيرثأ ىقل ىلع ةثعبلا ترثع» :رواس سميج ركذ امك

 )١( نبأ ةمدقم خلدون  ص؟١.

 ا روفصع نسحيملا وب 000 6 - ميدقلا ىندألا قرشلا مخ خيرات ملاعم 223غ
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 انرق مدقأ اهرمع نوكي نأ لمتحملا نم ةعطق اهنمو . .داليملا لبق رشع ثلاثلا
 نظي امم مدقأ أبس نأب نهربت تافشتكملا هذه نإ» :رواس سميج لاقو ؛رثكأ وأ

 ةلود دوجو ىلع نهربت يهف نيقرشتسملا ءاملع نظي امم مدقأ يأ 2. '”(ءاملعلا
 عقوم يف ةيكريمأ ةثعب ترثع كلذكو -(.م .ق )١4٠9 - ١١١٠١ ةرتفلا يف أبس

 ىلإ دوعت# اهنأ كيب ناف .د دكأ دقو ةيئبس راثآ ىلع ةوبش ةقطنمب ديمح رجه

 0 .م ق رشع يداحلا نرقلا

 دنس عاق مقوم ىف قيلربب نئاملالا ناكآلا دوعم ةلجي هارت ةشئاوهطفقكد

 نرقلا علطم يف ًادوجوم ناك برأم دس نإ) م985١ ماع  ميظعلا يئبسلا برأم
 ماع  ةيناملألا ةثعبلا تفشك مث .''”«داليملا لبق عباسلا نرقلا ىلإ رشاعلا
 لبق يناثلا فلألا علطم ىلإ اهنمز دوعي برأم دس تآشنم ضعب نإ) - م4

 نرقلا مث نيرشعلا نرقلا ذنم ىئبسلا برأم دس دوجو تبث دقف كلذبو '' ”«داليملا

 لبق لوألا فلألا يف هدوجو رارمتساو .م .ق رشاعلا نرقلا ىلإ رشع سماخلا

 اقالمع احرص ناك برأم دس نإ» :ةيناملألا ةثعبلا ريرقت يف ءاج دقو .داليملا
 . "'”«نينسلا فالآ هتفيظو ءادأ يف رمتسا

 مابش ةقطنمب سارغلا لبج سووان يف ةيئبس ةينمي تاءايموم سمخ ىلع روثعلا مت -
 ةعشأب اهنم تانيع صحفب يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ماقو «ءاعنصو برأم نيب

 يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ريدم اهفصو جئاتن نع اهصحف رفسأ ثيح .نوبركلا
 روما ىيرقت يف هاج اوك د اهنمو .(«ةريثك تامولعمب حوبتو ةريثم جئاتن» اهنأب

 :يدنلوهلا يئايزيفلا

 .م .ق 97١  .م .ق ١556 نيب ام وه ةيناثلا ءايموملا نمز نإ)

 .' م .ق 50”9  .م .ق 95١ نيب ام وه ةسماخلا ءايموملا نمزو

 داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىلإ رشع ثلاثلا نرقلا وه اهنمز نإف يلاتلابو
 . ءاعنص ةعماج فحتمب ًايلاخ تاءايموملا دجوتو

 اهيلع ةينمي ةيرثأ عطق ىلع ةماهتو برأمو ءاعنص يف روثعلا ركبم تقو ذنم مت ؟

 ىتح رشع سماخلا نرقلا ىلإ دوعت (ةيفيلغوريهلا) ةيريوصتلا ةباتكلاب زومرو ةباتك

 .م198577/17/4 ددع  ةيكرمألا زميات كرويوين ةفيحص )١(
 . م44 /487"  يناملألا راثآلا دهعم ريرقت 20

 ويري ١١١ ةقبلا/ة:ذيرعلا تت نطرلا ةلخسس هللا يع نعيم تموز د ديد ةررقأ تاقدعكم 0

 2م
 .م١1988/1 /57 ددع  يبظ وبأ  داحتالا ةفيحص - يدنلوهلا ىئايزيفلا ربتخملا ريرقت (8)
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 نم لك نميلا ىلإ هتلحر يف اهارتشاو اهيلع رثع دقو .م .ق رشع يناثلا نرقلا
 7 الا نامسياف هليم و و ((نههل ل سنجتا ر لراك نئتاملألا ملاعلا

 ناجل هاردسك د هلع نهرا عطق ةدع مقل دك و "طق ناونعب م04
 كلت نمو .م1944 ماع نميلا ىلإ ةيرثألا هتلحر يف يرخف دمحأ .د يرصملا

 :يرخف دمحأو سنجتار لراك اهرشن يتلا ةيرثألا عطقلا

 اهيلع روثعلا مت «سيروح زمرو رقصلا اهيلع توحنم قرزألا سنايفلا نم ةعطق أ
. 63 
 . ءاعنص يف

 .©"”(سيبونأ) هلإلا مساب قرزألا سنايفلا نم نارعج - ب

 ""ةديدحلا نم هؤارش مت . (روحلا) هلالا مسأب كارعج .د

 ركذت اهنأ يرخف دمحأ .د لاق .م .ق رشع سماخلا نرقلا ىلإ دوعت ةيرثأ ةعطق - ه

 يرثأ نارعج كلذكو .0"'2م .ق5١5١- ١578 رصم كلم ثلاثلا سمتوحت»
 كلم بتوحنمأ ركذي» هنأ يرخف دمحأ .د لاق .م .ق رشع عبارلا نرقلا نم

 ةقيثولا ةقالعلا ىلع لدتو .2 00م .ق ١405-١590 نم مكح يذلا رصم

 رشع سماخلا نرقلاب رصعلا كلذ يف نميلا كولمو ةينوعرفلا رصم نيب ةبيطلاو
 .م .ق رشع عبارلا نرقلاو

 هجولا يفو «سمشلا صرقو رقصلل مسر اهيهجو دحأ ىلع ةينمي ةيرثأ ةعطق -و
 كولم كلم# وأ ؟نيضرألا شورع ديس سيفنمأ) ةملكو اكلم لثمُي مسر رخآلا

 كلم سشاير يذ ناراب شيئارلا يسلق | كلملا باقلأ نم كلذ ناكو .«نيضرألا

 كلم الو .كالمألا كلمب ىعدُي شئارلا ناك» :يريمحلا ناوشن لاق .أبس

 : نَدَج يذ نب ةمقلع لاقو .''”2ٌلجو ّرع هللا الإ كالمألا

 عنص امًازئاج ابيهم ناك ساوند كالمالا كتان ا

 )١( نميلا ةلجم . تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةيرصملاو ةينميلا رداصملا نيب تنوب الجديد 

 : باتك نع .م0//1941 ةنسلا ١/ ددعلا  ليلكإلا ةلجمو م487١ رياربف ١5/ /؟ ددعلا

 1732151 ةددصتدأاتع 2ط([ة2ااناطتعان - هقتأ ؟ةاأل عانق 7. 7/1 5ةزتتقنت. 3

 هم 10 - هدهأ ءةتطز_ وتق. طقسأاتعق# - 1955. 2. 215 - 217. :باتكو

 .م1948- يرخف دمحأ .د - نميلا يف ةيرثأ ةلحر :باتكو

 . ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()
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 دقو «مئانغلاب سانلا شار هنأل شئارلا يمس امنإو» :ينادمهلا نسحلا لاق

 : يدنكلا سيقلا ئرما تيب دشني كلذ لوقي نمو «شاير وذ لاقي

 الامرلاو ةنوزحلا كلممدقو شاير اذ عناصملا نم كازأ

 ''"(الاعرلااهقراشم يف ىقلأو ًايحد قافآلا حط حط ٌمامُه

 همساو «سمشلا هّلِإ سيإ هّلإلاب نمؤملا ينعيو «سيفنمأ» ينيدلا هبقل ناكو

 برعلا ةريزجو نميلا لئابقو دالب لك كد لمشو (نكايز وذ ناراب» يصخشلا

 تانطوتسم نيوكتل ةفيثك دونجو لئابق هيجوتو ةدايقب ماق مث ءأبس ةلود ءاول تحت
 ةريزجلا) روشأو لباب دالب ىلإ كلذو اهنيمأتو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلاو ةيراجت
 وأ «كالمألا كلم» :هل ليق كلذلو اهب اورقتساو اهوحاتجاف اهريغو ماشلاو (ةيتارفلا
 روثعملا ةيرثألا ةعطقلا يف امك ؟نيضرألا كولم كلم» وأ ؟«نيضرألا شورع ديس»

 . برأم يف اهيلع

 . رانم يذ /سيفنمأ مساب نارعج» دهعلا كلذل ةيرثألا عطقلا نم نإف كلذكو

 ىلإ ًاضيأ امهنمز دوعيو .«قفألا نم جرخي وهو سمشلا صرق ةروص هيلع نارعجو
 . داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا

 شرع) مساب روهشملا (ناراب دبعم) يف ةيناملألا ةيرثألا ةئعبلا تابيقنت ترفسأ

 ىلإ دوعي دبعملل حيحصلا نمزلا نأ فشك نع أبس ةمصاع برأم يف (سيقلب
 .م .ق سماخلا نرقلا سيلو «داليملا لبق رشاعلا نرقلاو رشع يداحلا نرقلا

 : هللا نبع لييحم:فشوي .د لاق ثيحب نويميداكألاو نوقرشتسملا نظي ناك امك

 فصنلا لبق ام ىلإ عجرت ال ةرتفب سيقلب شرعب روهشملا نارب دبعمل خرؤن انك)ل
 انعضت - ةيناملألا ةثعبلل - تافشتكملا هذه نكلو .م .ق لوألا فلألا نم يناثلا

 تفشك» مث ''”«داليملا لبق لوألا فلألا علطم ىلإ دوعت ريثكب مدقأ ةرتف مامأ
 لبق رشع يداحلا نرقلا ىلإ دوعت نارب دبعم يف مدقألا ءازجألا نأ ةيناملألا ةثعبلا

 كبعم) أرقيو قطني نأ زوجيو (نارب دبعم) ظفليب دبعملا ركذ عاش دقو . "”(دالبملا

 مظعأ وهو شاير يذ ناراب شئارلا كلملا مساب يمس هنأ ىلإ ريشي امم (ناراب

 (سيقلب مرحم) مساب روهشملا (ماوأ دبعم) ناك كلذكو .ةعبابتلا أبس كولم
 كلذ قبطنيو .داليملا لبق رشاعلا نرقلا يفو رشع يداحلا نرملا لكم ًادوجوم

 .!ج 07ص  ينادمهلا نسحلا :ليلكإلا )١(

 ند ا ةسيلا باق فدعا وطولا ةلحيب هللا كبح هيد نفوذ اب يلج ةيولأ تانتقكما(9)

 ا
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 ناك دقو ماوأ دبعمو ناراب دبعم يف اهيلع روثعملا راثآلاو شوقنلا نمز ىلع
 نكلو .م .ق سماخلا نرقلا دعب ام ىلإ عجرت ةرتفب اهل نوخرؤي نوقرشتسملا
 ةرتفلا ىلإ دوعي ةيئبسلا شوقنلا كلت نمز نأ ىلع لدي نيدبعملل حيحصلا نمزلا
 ةعبابتلا أبس كولم دوهع نمو ءامسأب يهو .م .ق رشع يداحلا نرقلا علطم ذنم

 .6م .ق سداسلا نرقلا ىلإ رشع يداحلا نرقلا نم مكحلا ىلع اوبقاعت نيذلا

 ماع قفاوي هيف لوألا ماعلا نأ ىلع نئارقلا لدت يئبس ميوقتب ةخرؤم مهشوقنو

 (نادير يذو أبس كلم معني رساي) كلملا مساب دنسم شقن اهنمو .م .ق

 يئيملا ميوقتلل 6 ةنسب يأ - ('"ةئامئالثو نينامثو ةسمخ فيرخب خرؤم وهو
 ق عساتلا نرقلا يأ ؛داليملا لبق 818 ةنس وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو
 غلب يذلا معتي رساي كلملل ًانمز لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع هددح يذلا .6

 يئبسلا ميوقتلا كلذ يف لوألا ماعلا نأ كلذ نم نيبتيو .برغملاب لمرلا يداو

 دج شاير يذ ناراب شئارلا دهع ماوعأ لوأ وهو .م .ق ١١٠١ ماع قفاوي
 . نييبتلا فلس امك ىسوم ىبنلل هترصاعم ًاضيأ هنمز دكؤي يذلاو سيقيرفإ كلملا

 خيراتلا يف ةميظعو ةماه ةلحرمل ةيادب شاير يذ ناراب شئارلا دهع ناك دقو

 قرطلا ىلع ةرطيسلاو ةيراجتلا تانطوتسملا رشنو نيوكت يهو ديلتلا يراضحلا
 يف أبس ةماعزب ريبك يراجت ملاع نيوكتو ةعساو ءاجرأ يف اهنيمأتو ةيراجتلا
 ماوعأ لوأ ةقحاللا روصعلا يف ةعبابتلا أبس كولم ذختا كلذلو «ةدتمملا قافآلا

 .ديلتلا يئبسلا ميوقتلل ةيادب شئارلا دهع
 1١177٠١- ١١8٠ ماع نم) ةنس نيعبرأ شاير وذ ناراب شئارلا كلملا مكح دقل

 نميلا دالب لك لمشي ةعبابتلا أبس كولمو أبس ةلود ناطلس ناك هدهع ذنمو (.م .ق

 ةيبرعلا ةريزجلا لامش يف دتميو (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) ميدقلا عس اولا اهلولدمب
 يرتاالاو ةياببلا ينرخلار تايرب طلاب لباب دالب موختو ماشلا موخت ىلإ
 ثناك) ةساسلا ممألا باتك يف ءاج امكو - هنأ ىلغ ةيخيراتلا رداضملاو ةيلبابلاو

 مخاتت لامشلا نم أبس دودح تناكو «ةيبرعلا ةريزجلا لامش ىلإ دتمت أبس ةكلمم

 . '”(ةيوامسلا بتكلا يف ةروكذملا أبس ةكلم سيقلب دهع يف نيطسلفب ناميلس ةلود
 يناثلا نرقلاب - سيقيرفإو نكئارلا :ريهع لع ايم ةلودل يفارغجلا دادتمالا كلذ ناكو

 نرقلا يف  ناميلس يبنلا ترصاع يتلا أبس ةكلم سيقلب دهع ىلإ - .م .ق رشع
 ةعبابتلا أبس كولم روصع يف أبس ةلود عقاول ةيسيئرلا ملاعملا نم .م .ق رشاعلا

 )١( معنهي رسأي شقن ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن .
 ص  رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا (؟) 85.
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 : نودلخ نبا ركذ امكو ثيحب .م .ق لوألا فلألا يف نورق ةدعل تلصاوت يتلا

 دهع ذنم ةيساسأ ةفصب كلذ ناك دقو .«برعلا ةريزجو نميلا كولم ةعبابتلا ناكا
 يناثلا نرقلاب سيقيرفإو راعذألا يذو رانملا يذ هئافلخو شاير يذ ناراب شئارلا

 كولم نم امهريغو رساي دهعو سيقلب دهع ىلإ عقاولا كلذ رمتساو .م .ق رشع

 . ةعبابتلا أبس

 تايلمعو تاحوتفو تاوزغب مايقلا سيقيرفإ دهع ىلإ شئارلا دهع دهش دقو

 دالب ىلإ ةيبرعلا اهتريزجو نميلا نم ةريثك لئابق اهلالخ تلقتنا ةعساو ةيجراخ
 ةدع ىلع اهذيفنت مت ةلماكتم ةطخ راطإ يف برغملاو ماشلاو قرشملاو نيدفارلا

 ملاع نيوكت اهفده ناكو ةنس نورشع وأ تاوئس رشع اهنم لك نيب لصفت لحارم
 لئابقب سيقيرفإ كلملا ريسم ناك ةطخلا كلت راطإ ىفو أبس ةماعزب ريبك يراجت

 -  .برغملا دالب ىلإ ربربلا

 ربربلاب سيقيرفإ كلملا ريسم
 نيوكت ةطخ ذيفنت راطإ يف برغملا دالب ىلإ

 ابس ةمعزب ريبك يراجت ملاع
 ةعبابتلا أبس كولم روصع ىف ىملاع يراجت طاشن تاذ أبس ةلود تناك دقل

 اناع افيرات اضن سايس رئاقا ىنانوبلا كرودلا قع ىسيسر# ناندع و لقتالكو
 مهراجتا مهانغ ببسو «ضرألا لهأ ىنغأ نويئبسلا ناك» :سديس رثاغأ لاق ثيح

 «لباب ىلإ ارحب وأ برغلا ىلإ لفاوقلا ىلع اهنولمحيف دنهلاو برعلا دالب لالغب
 دقو .راهنألا يف ريست بكارمو يدنهلا طيحملا يف ريست ةمخض نفس مهلو
 يدام دالب يف رشت رشتنتو مهعئاضب لّقُْت اهنمو (سيبوأ) ةنيدم ىلإ ةلجد يف نودعصي

 .''”«اهرواج امو ةينيمرأو

 ةيراجتلا تانطوتسملا راشتناو دوجو لالخ نم الإ انكمم كلذ نكي ملو

 0-00 : يتاكسوم خرؤملا لاق ثيح قافآلا كلت يف ةيئبسلا ةيئميلا

 ركتحي نأ لاموصلاو دنهلا لحاوس ىلع ةينميلا كلامملا اهتماقأ يتلا ةيراجتلا

 ١. 58 ص - يسيسرت ناندع .د  برعلا ةراضحو نميلأ ()
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 نويعلا وبأ .د لقنو .'''(ةيقيرفأو ةيسآ يف ةيراجتلا عئاضبلاو دراوملا نوينميلا

 يف ةراجتلا ىلع فرشت ةديعسلا ةيبرعلا تناك :وميرك ليومس لاق» هنأ تاكرب

 نويعلا وبأ .د لاقو . «طسوتملا ضيبألا رحبلاو يدنهلا طيحملا نيب دتمملا قيرطلا
 ةيريلا اهقرطو: ةزاجفلا ىلع رظيست اريبك ايراهت ارك رم ةيهشلا ةاكا فاكر

 تةتاجيتلاو ةيرهتلا خين امو زيضم- نين ةراجتلا ءاظمو فوكمبلا ناكو.ي ةيرضنلاو
 , 0 دنهلا

 ةيراجتلا تانطوتسملا رشنو نيوكتل ىربك ةطخ ةجيتنو ةرمث كلذ ناك دقو
 نميلا نم لئابقو ةيركسع تايماح نيطوتو اهنيمأتو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلاو
 يذ ناراب شئارلا دهع ىف أبس ةماعزب ريبك يراجت ملاع نيوكتل ءاجرألا كلت يف

 .م .ق رشع يناثلا نرقلاب سيقيرفإو راعذألا يذ هيديفحو رانملا يذ هنباو شاير
 ناك اهفدهو اهرهوج نكلو تاحوتفو تاوزغك كلذ برعلا نوخرؤملا ركذ دقو

 قرطلا ىلع ةرطيسلاو اهيف لئابقو تايماح نيطوتو ةيراجتلا تانطوتسملا نيوكت
 كلمنا اري دلاتف ايوب ياعرب ربك راج لاه نيزك كلاقلابو اهديماتو ةنراجتلا
 ةنس ىهو  هدهع نم ةسماخلا ةنسلا ىف ةطخلا نم ىلوألا ةلحرملا ذيفنتب شئارلا

 لباب دالب ىلإ ةريثك لئابقو فيثك شيج هيجوتو ةدايقب ماق ثيح  .م .ق 6
 ةسيئرلا ىطاقملا اوحاتجات ارجو ارك ددعيلا لحارس: سراق ني اهيليااعو نوتكأ

 اهنمو - لباب دالب ىف ةيركسعلا زكارملاو ةيراجتلا تانطوتسملا اوسسأو ًايجيردت

 ناودشت نكد اديك فرح سيلا لدناوس ىلإ ةيسرافلا ىدام هذاك ىو عاريجنا)
 فلآ ريشع ىلا يف نيبأ يذ نب ىرمع. نب رفغُي دئاقلا نكئارلا فلختسا# :يريمحلا
 وأ  ةيارلا اهاّمس ةئيدم ىنتباف كلانه ةنيدم ءانبب هرمأو دنهلا ضرأ يف سراف

 شئارلا اهب نطوأو ةيئبس ةينامي ةيراجت ةنطوتسم ةنيدملا كلت تناكف 76 (ةبارلا)

 ءروشأ يفو يدام يفو لباب دالب يف كلذ لثم لعفو «مهتالئاعب أفلأ رشع ينثا
 كلت تقرغتساو «ةيماسلا ةيمارألا ةيناميلا لئابقلا نم اهب مهنطوأ نيذلا بلغأ ناكو

 قلطنا مث «تاونس سمخ ماقأو «نميلا ىلإ شئارلا داع مث «تاونس رشع ةلحرملا

 نأ» :ناوشن ركذ امك ثيح اهيلي امو ماشلا ىلإ ةطخلا نم ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتل

 نم قطانمب شئارلا نطوأ دقو ."7”«ماشلا ىلإ عجر مث ةينيمرأ ضرأ ىلإ غلب شئارلا

 )١( ىتاكسوم ب ةيماسلا تاراضحلا - ص١١7.

 ..:ةينعنلا قبلا ةلفيم تك اكرب نريسلا ونا ىو ةنوتقلا ةرريصملاو ةتمبلا نذاضتلا نب :كلوبنا؟)
 .م1985 رياربف ١5/ ةنسلا /؟ ددعلا

 .50ص - ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا (3)
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 نم ةيسيئر ةفصب اوناكو هعم نيذلا نم لئابقو ةيركسع تايماح اهيلي امو ماشلا

 ةرجه نع ةيماسلا ممألا خيرات تاسارد هركذت ام كلذ لباقيو .ناعنكو نييمارألا

 ثيح ماشلاو روشأو لباب دالب ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم نييماسلا نييمارألا
 دالب مث لباب دالب ىلع نويمارألا راغأ» :هصن يلي ام ةيماسلا ممألا باتك يف ءاج

 ىف اولظو ءةيروس ىلإ اوقفدت مث «ةيوقو ةمخض دادعأ يف اوناكو اهعيمج روشأ

 - لامشلا يف  ةينيمرأ لابج الإ مهقيرط يف فقت ملو نوحتفيو نوزغي مهقيرط
 كلت ببس نع ًاضيأ ةيماسلا ممألا باتك يف ءاجو « ًابرغ  طسوتملا رحبلاو
 ىلإ عجري كلذ نأ حجرملا نما :هصن يلي ام نييمارألا تاوزغو ةرجه نم ةجوملا

 أبس ةلود اهنأ مدقت امم نيبتيو .''"«ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ىربك ةلود مايق

 شئارلا موقو شيج نم مه نييمارأ اويّمَس نيذلا نأو شاير يذ ناراب شئارلا ةماعزب
 ملاعم باتك يف ءاج امك ثيح كانه ةيراجتلا تانطوتسملاو ندملا اوسنسأ َكَقَو

 تحبصأو ةيروس ىف كلامملاو ندملا نويمارألا سسأ» :ىندألا قرشلا خيرات

 هبوصو شيمقرقو بلح تناكو .م .قف ١٠٠٠| ماع ذنم مهل ةيوق ةلوؤ“ زك م قشمد

 اولوتسا ىتلا ةيثحلا ةكلمملا مصاوع يف ةمكاح تارسأ اونوكو ؛مهمصاوع نم

 نم ًايلاو اهمكاح ناكو مهمصارع نم ةئضأ ةئيدم تناكو  لوضانألا دالبب  اهيلع

 . اوناك نيذلاو ماشلاب شئارلا مهنطوأ نيذلا نم ناك كلذكو .*'”«ىلعأ كلم بناج
 ناعنك نب غيزامأ ةليبق نم رئاشع مهنيب نم ةيناعنك لئابق هدهع يف اهب نيرقتسم

 ثيح نويناعنكلا نويقينيفلا كلذكو «نميلاب مهقطانم يف اولاز ام مهرثكأ ناك نيذلا

 اويَّمس نم نإ» بيد هللا جرف ينانبللا ثحابلا لاق امك هنأ ىلع تاساردلا لدت
 ملا ةراضحلا برع اندادجأ الإ اوسيل نييقليف

 ةلحرملا تايلمع ذيفنت ىفو مكحلا يف شئارلا نب رانملا وذ كارت كفو

 تاهجو رحبلا نم ماشلا يلي ام ىلإ ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخ نم ةئلاثلا

 وذ ىلوت ثيح شئارلا ةافو دعب مث كولملا كلم شئارلا كلملا هيبأ دهع يف برغلا

 ةطخ ذيفنت ىف رمتساو ةنس 7 مكحو .م .قف ١8٠|١ ماع  هيبأ دعب مكحلا رانملا

 : يريمحلا ناوشن لاق هيفو «ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيوكت

 حارّموةعجر يفهّلدُيل ارخ اذإ زانتملا نك نانملا وذ وأ

 حارب نيح تال وعدي برغلا يف  ُهُكْرَبةرامهلا عطَقنُمب ىقلأ

 )١( دبع دماح  ةيماسلا ممألا القادر  ص٠١5.
 .777ص - روفصع نسحملا وبأ دمحم .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم (؟)

  0رض ناعسو هللا جرف :د.- لصألا ىه نميلا 1 1
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 لايمألاو مالعألاو رانملا بصن نم لوأ هنأل رانملا اذ ىمسُيو» :ناوشن لاق

 يف ةرامعلا عطقنم ىلإ مهوزغ ناكو لوفقلا دنع هشيج اهب يدتهيل قيرطلا ىلع
 لامعلا ةيلوتف .؟''«ءافكلا ةالولاو لامُعلا اهب ىلوو «ىحاونلا كلت كّلَمَف ءبرغلا

 كلت يف ةيراجت دعاوقو تانطوتسمك لئابقو تايماح نيطوتب همايق ىلإ ريشي ةالولاو
 تايبأ يف باتئملا نب مومحيلا لاق هيفو :ًارحبو أرب اهلخد يتلا برغلا نم تاهجلا
 : رانملا يذب لثملا اهيف برضي ليلكإلا يف ينادمهلا اهركذ

 اكلالجل تعضعضورانملااذاي ًاغلابمدالبلا نم تغلب دقلو

 اكلاذك نيفسلا يفاهنم تلمحو ةعيرس دونجلا ىلإ دونجلا تدق

 اكلاتقلربطصت نأ عطتست مل 2 ةعاط ًاعمس نوضرألا كل تلاق

 - م .ق ١١1/٠ ماع يلاوح يأ  رانملا يذ دهع نم نيئس رشع وحن دعبو

 نم ةعبار ةلحرم ذيفنتل راعذألا وذ دبع لإ كلملا هئبا هعمو رانئملا وذ كلملا راس

 نب سيقيرفإ كلملا هنبا نميلا ىلع فلختساو ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخ
 هعمو ايزاغ رانئملا وذ راس» :هيرش نباو يريمحلا ناوشن ركذ امك ثيح رانملا يذ

 ىتح رائملا وذ راسو .سيقيرفإ هنبا نميلا ىلع فلختساو راعذألا وذ دبعلا هنبا

 حرسو «ماقأف ماقملا هل ادب مث ءاهيف نعمأو ءًارحبو أرب نادوسلا ضرأ يف لغوأ

 لاقُي موق ىلإ ىهتنا ىتح ركسع يف ضرألا برغ يف  راعذألا اذ دبع لإ هنبا

 كئلوأ نم يبسب هيبأ ىلإ عجرو  هوجولا حابق اوناكو مهرودص يف مههوجو نإ
 : ناوشن لاق كلذ يفو .«مهنم سانلا رعذ هيبأ ىلإ ِمِدَق املف «موقلا

 حابِق ءابّسلا يف موق هوجوب ىرولا َرَمَّذ ُذإ راعذألا وذ دبعلاو
 حاير لك لامش لامشلا ىصقأ يف نوروكذم سانسلا نم موق

 تينبف ةرانمب رمأ كلت هتوزغ نم رانملا وذ عجر املف» :هيرش نب ديبع لاق
 هعضو رانم لوأ رانملا كلذ ناكو «هشويج اهب يدتهتل نارينلا اهيف بيشو

 ةيونلاك ب اهيلي امو نادوسلا نقرأ ىف نيسملا كلذ: قع راثملا وذ ةاعو... 76 ولفلا

 . تاهجلا كلت يف ةيراجت تانطوتسم نيوكت دعب نميلا ىلإ  لاموصلاو ةشبحلاو

 نم سيقيرفإ كلملا قلطنا شئارلا نب رانملا يذ كلملا دهع سفن يف مث
 دالب ىلإ كلذو ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخ نم ةسماخلا ةلحرملا ذيفنتل نميلا

 هليكو 0 لئابقو أبس ناسرف نم شيجب نميلا نم سيقيرفإ راس ثيح برغملا

 دالب ادصاق اعيمج مهب سيقيرفإ راسف ماشلاب اهضعبو نميلاب اهضعب ناك يتلا ناعنك

 .ال ا ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(
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 نيوكتل ناك امنإو دالبلا كلت لالتحاو وزغلل هريسم نكي ملو ةعساشلا برغملا

 دقف «كانه ةيئبس ةيريمح تايماحو لئابقو ناعنك نيطوتو ةيراجت زكارمو تانطوتسم
 يأ  ةّيماح ةيشوك رئاشع اهيف ناكسلا ةردان نمزلا كلذ ىف برغملا دالب تناك

 دالبلا كلت بلغأ تناكو لب ةدحاو ةئيدم ىتح اهيف نكي ملو  ًابلاغ ةيجنز ءادوس

 برغملا دالب ىلإ هعم نيذلاو سيقيرفإ كلملا ريسم ناكف ةنوكسم ريغ ةعساش يرارب
 كلت يف ةمأ ةيادبو خيرات ةيادبو ةايح ةيادب ناك دقف وزغلاب فصوي نأ نم دعبأ .

 . ىسلطألا طيحملا لحاسو برغملا ىلإ رئازجلاو سنوتو ايبيل ربع ةدتمملا قافآلا
 ١ : راعذألا يذ كلملل هركذ دعب يريمحلا ناوشن لوق يف ىلجتي ام وهو

 حاتمملا رباجو ودعلا فْنَح هكلُم ٌتراو سيقيرفإهوخأو

 حاضيإلا حضوأب هيلإ تبسُت ًةيقيرفأ برغلا يف ىَئَب كِلَم
 يحاونوةدلب نهاهلوحام اوكلمتفهموقاهيف لحأو
 ةهربأ هنبا شئارلا دعب َكَلَم» :هصن يلي ام خيراتلا يف نودلخ نبا ركذ دقو

 ةهربأ نب شقيرفأ َكَلَم مث ءهب ىدتهُيل رانملا عفر هنأل رانملا اذ يّمّسو رانملا وذ

 اهيلإ ربربلا قاسو ءتيّمُس هبو ةيقيرفأ ىلإ برعلا لئابقب بهذ يذلا وهو رانملا يذ

 مهنم لفلا ش شقيرفإ لمتحاف ؛ 0 ل ا ل

 امل هنأل مسالا اذهب ربربلا ىّمس يذلا هنأ لاقيو .. اهب مهلزنأف ةيقيرفأ ىلإ مهقاسو

 ةغل يف ةربربلاو «ربربلا اوّمسف مهتربرب رثكأ ام لاق مهتناطر عمسو برغملا حتتفا
 وزغ نم عجر املو .دسألا ةربرب هنمو «ةموهفم ريغ تاوصأ طالتخا برعلا

 نم اوسيلو اهب نآلا ىلإ | مهف ةماتكو ةجاهنص ريمح لئابق نم كانه كرت برغملا

 عيمجو يليهسلاو يبلكلا نباو يدوعسملاو يناجرجلاو يربطلا هلاق .ربربلا بسن
 0 هيياقلا

 لمتحا :يبلكلا نبا لاق» :يلي ام خيراتلا يف نودلخ نبا لاق كلذكو

 مهنكسأو برغملا ىلإ هتازغ يف ماشلا لحاس نم نييناعنكلا نم لفلا شقيرفإ

 .''”ريمح نم ةماتكو ةجاهنص لئابق مهعم نكسأو «ةيقيرفأب

 : يلي ام صوصنلا نم نيبتيو
 هذا هرسو مول نكي ملا ناممق ني عئامأ ةليبنا مه نيذلا سوعلا إن

 ماشلاب اوناك امنإو - .م .ق رشع يناثلا نرقلاب - سيقيرفإ كلملا دهع لبق برغملا

 املف «قباس تقو يف اهيلإ نميلا نم اولقتنا دق اوناكو «ماشلا لحاس نم ةقطنمبو

1 

 .؟1ج ؟١ص  نودلخ رنا خيرات )١(
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 ماشلاب نيذلاو ناعنك نم نميلاب نولازي ام اوناك نيذلا لمتحا سيقيرفإ كلملا راس

 ضرأ نم ربربلا قاس» ركذلا يفلاس نيخرؤملا نع نودلخ 9" ركذ امك ثيحب
 نيبتاعتكلا نم لفلا لمتحا# هنأ .ىبلككلا نبا لاقو ب ءاشلاو نيطسلنا نم: أ ع «ناعتك
 نب ديبعو يريمحلا ناوشن لاق كلذكو .«برغملا ىلإ هتازغ يف ماشلا لحاس نم

 تبرهو عشوي ا يركع ربربلا سيقيرفإ لقن» : هّيرش
 ا لا «تللذ تعيس رعجر عل لحاربتلا ىلإ .ةقفاط, مهني

 :- سيقيرفإ نع لئاقلا - لوقي كلذ يفو ءربربلا دالب نم
 يي اهقاساًمَلٌناعنك ثربرب
 (ترثي الابل اسيس وقنا انهراك فرحت سمت سوق ثارو

 "بعت يذ ٍديرطو بيرعب فس نع ىسمج ريغ اوسمأ مث

 امأ «برغملا نم قطانمب اوناك نيذلا جونزلا دوسلا نويماحلا مه شوكو

 اهب مهنكسأو اهيلإ مهقاس امنإو برغملا دالب يف قباس دوجو مهل نكي ملف ناعنك
 يفو .م .ق رشع يناثلا نرقلا طساوأ يف شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا

 رصعلا كلذ كولم ركذي ليلكإلاب تايبأ ىف ىباهشلا قلاخلا دبع لاق ًاضيأ كلذ
 000 : ةعبرألا

 رانملاوذهنباو ديألاوذ شئ اارلاكل عشأأخماش ىئّبدق

 راعذألا يذدبعلاب ىعدُيو نجُبلانمفويهلا ُهّمْأ يذلاو

 رابربلاب قايسلا يف تطغلأ ىتح ناعنك قاس يذلا هوخأو

 ىلإ مونيلا ضعح نريسعتب ريرعلا ةيجلاغتنا انقيا:كلان رهت انمز

 ىلع نوعمجي ربربلا ةباّسن نإ) ثيح (ناعنك نب غيزام) وأ (ناعنك نب غيزامأ)
 هاولم يف ناجيتلا) باتك يف مسالا درو دقو . ناعئك دالوأ دح دحأ وه غيزام نأ

 كلذ نءاطقيوب يك" ”«ناعنك نب غيزام وهو ربربلا ةباّسن هلاق امل ًاقباطم (ريمح

 ناعنك قاس سيقيرفإ نأب صوصنلا هيلع تعمجأو نوخرؤملا هركذ ام عم ًاضيأ
 ةيناعنكلا لئابقلا نم ىلوألا ةجوملا وأ ربربلا مهو برغملا دالبب مهنكسأو

 . ربربلا مساب تيّمس يتلا ةيرّيمحلاو

 ةوق برغملا دالب ىلإ ناعنكب هريسم يف سيقيرفإ كلملا عم ناك دقو ©
 نم نميلاب اوناك نيذلابو مهب راسف ؛«ةماتكو ةجاهنص اهنم ةيئبس ةيريمح لئابقو

 .ل ١ص - ناوشن ةديصقو - 4 ' 8ص - ىمهرجلا هيرش نب ديبع  نييضاملا كولملا رابخأ )١(

 .؟١58 ص - يرابرعلا راتخملا دمحم  ىمادق برع ربرملا 222
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 دالب ىلإ ىضمو ناعنك نب غيزامأ نم ماشلاب اوناك نيذلا لمتحاو ماشلا ىلإ ناعنك
 ةمدقملا يف نودلخ- نبا هدروأ يذلا يأرلا ىلإ قرطتن نأ انه ديفملا نمو .برغملا

 ًاساسأ ترغملا دالب ىلإ نميلا نم نوكلاسلا هكلسي ىذلا قيرطلا ذختا ثيح

 كولم نم هريغو سيقيرفإ كلملا ريسم نع نوخرؤملا هركذ ام ةحص يف كيكشتلل
 رابخأ يف ةفاك نوخرؤملا هلقني ام١ :يلي ام التاق برغملا دالب ىلإ ةعبابتلا نميلا
 ربربلاو ةيقيرفأ ىلإ نميلا نم َنوُرْغَي اوناك مُهَّنَأ برعلا ةريزجو نميلا كولم ةعبابتلا

 ةءاع سرح ديعل ناكو لوألا كيك رام ملئاعأ نم شقيرفإ نأو برغملا دالب نم

 هنأو ربربلا يف نخثأو ةيقيرفأ اَرَغ [ليلقب هدعب وأ :باوصلاو] ليلقب هلبق وأ مالسلا

 نم لئابق كلانه رجح برغملا نم فرصنا امل هنأو ..مسالا اذهب مهاَّمَس يذلا
 يربطلا َبَمَذ اذه نمو ٌةّماتَكو ةجاّهْنَص مهنمو اهلهأب اوطلتخاو اهب اوماقأف ريْمِج

 ءريْمَح نم ةماتكو ةجاهنص نأ ىلإ ُيليبلاو يبلكلا نباو يدوعسملاو يناجرجلاو

 مهكولم نم راعذإلا اذ َّنأ ًاضيأ يدوعسملا ركذو .حيحصلا وهو ربربلا هنا ةاناكو
 يف لمرلا يداو غلب هنأو رساي [كلملا] نع هلثم ركذو ..برغملا ازغ شقيرفإ لبق
 كل . عجرف لمّرلا ةرثكل اكلسم هيف دجي ملو برغملا دالب

 الئاق ةمدقملا يف هرظن ةهجو نم كلذ ببس ركذو ءةحصلا نع ةديعب رابخألا كلت
 مهّيسرُكو ْمُهَراَرَقو برعلا ةريزجب ناك امّنِإ ةعبابّتلا كلُم نأ كلذو» : :هصن ىلي ام

 ىلإ نميلا نم نوكلاسلا ُدجي الف . .ُرحَبلا اهب طيحُي برعلا ةريزجو .نميلا ءاعنصب

 رجب نيب: امههلاتع كااجملا ود ريغ لاوعأ نمد سيوشلا ريغ وم اقيرط برقملا
 كلم كلْسَملا اذهب َىْمَي نأ دْعْبَيو ءامهنوذ امف نيتلحرم ٌردق ّىِماشلا رحبلاو نسيوسلا

 دقو . ةداعلا يف َعَئتْمُم اله ؛هلامعأ نم ريصي نأ ريغ نم ٍةروُقوم ركاسع يف ٌميظَع

 َرْصضِم ٌةقلامعلا َكَلَم مث رصمب ْطْبِقلاَو ماشلاب ناعنكو ةقلامعلا لامعألا كلتب ناك

 عمألا ءالؤه نم ًادحأ اوبراح ةعبابتلا نأ طق َلقُْي ملو .ماشلا ليئارسإ ونب كّلَمو

 ةديعب نرفملا ىلإ رصتلا مع ةقشلاف افيأو ؛لامعألا كلت نم ًائيش اوكلم الو

 باهتنا ىلإ اوجاتحا مهلامعأ ريغ ه يف اوراس اذإف ٌةَريِثك ركاسعلل ٌةفوُلعلاو ٌةدوزألاو

 ةنولعلاو ةدوزألل كلذ يفكي الو هيلع دوي اميف دالبلا باهتناو مقللاو عزؤل

 دب الف هِلْقَتِب لجاورلا مهل يفت الف مهلامعأ نم كلذ ْنِم مُهتيافك اوُلَقَت نإو .

 نإو ءاهنم ةّريملا ُنوكتل اهوُخَّوَدو اهوكلم دق لامعأب اهلك مهقيرط يف اوي نأو
 ا لس اولا ل ني ريل ا اولا

 يداو اًمأو .ةيهاو نابخألا هذه: نأ قلع لدق «اعافما كشأو: دعبأ كلذف:ةملاسملاب
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 . ''”[ىهتنا] «. .برغملاب هركذ طق ْعَمْسُي ملف ٌكِلاسلا ٌرِجعُي يذلا لمرلا
 أدب دق ةمدقملا يف نودلخ نبا هدروأ يذلا نظلاو يأرلا كلذ نأ لوقأو

 ةيقيرفأ ازغ شقيرفإ كلملا نأ اوركذ نيخرؤملا نأ هلوق وه ئطاخ ساسأب
 هسفن نودلخ نبا هركذو نوخرؤملا هلاق يذلا حيحصلا امئيب «ربربلا يف نخثأو

 ربربلاب راس يذلا شقيرفإ كلملا نأ وه  ركذلا ةفلاس صوصنلاب  خيراتلا يف .
 نم لئابق عم ناعنك مهو ربربلا نكسأو ةيقيرفأ ةنيدم ىَنَبو برغملا دالب ىلإ

 نم راس هنأ نوخرؤملا ركذ دقف هعم نيذلاو سيقيرفإ هكلس يذلا قيرطلا امأو

 نويمارألا ماشلاب ناك دقو «ناعنك نب غيزامأ ةيقب اهنم لمتحاو ماشلا ىلإ نميلا

 ايلعلا رصم قيرط نم سيقيرفإ راس مث نميلا نم لصألا يف مه نيذلا نويقينيفلاو
 ةيقارمو ةيبول» نم ىضم مث شئارلا مايأ ذنم ءافلحو ةيراجت تانطوتسم اهب ناكو

 . «برغملا دالب اولخدو ةيبرغلا رصم روك نم ناتروك امهو

 نرقلا يف ةشبحلا ةنطوتسم لمشي همكح ناكف معنُي رساي كلملا امأو

 ةفيثك ةقطنم وهو لمرلا يداو غلب ىتح برغملا ىلإ راس اهنمو .م . ق عساتلا
 نونظلاو كوكشلا نأ كلذ نم نيبتيو . برغملاب ىربكلا ءارحصلا نم لامرلا

 هسفن نودلخ نبا نأ لب ؛:ةحيحص تسيل ةمدقملا ىف نودلخ نبا اهدروأ ىتلا

 شقيرلا» نإ: :لاث" فظيحم ةندقولا دعو نايصتتلا ميراتلا ىف ءاهنع ىلع قف

 نم اهيلإ ربربلا قاسو ءَتيَمُس هبو «ةيقيرفأ ىلإ برعلا لئابقب بهذ يذلا وه
 0: جناتك نضوأ

 د د

 ثلاث

 سيقيرفإ ءانب
 همساب اهتيمستو ةيقيرفأ ةنيدمل

 دالب لئاوأ ىلإ هعم نيذلاو هلوخد دنع سيقيرفإ كلملا هب ماق ام لوأ ناك دقل

 ةيرش نباو يريمحلا ناوشن هركذ ام  (ًايلاح سنوتو ايبيل نم قطانم يف)  برغملا

 1 سس ةودلع نر طيس (1)
 .؟7 /65 ص  نودلخ نبا خيرات (0)
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 ىصقأ يف ةجنط ىلإ ىهتنا ىتح برغملا يف سيقيرفإ راس» هنأ يمهرجلا
 كلذكو .. ةيقيرفأ ةئيدم ءانبب رمأف «لهألا ةليلق ريخلا ةريثك ًادالب ىأرف «برغملا

 نبأ رك 77فيوفأ هوي وش | نإ» :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا ركذ

 لاقو (0(ةيقيرفأ تيََمُس) ةمساب نأ نيخرؤملا ةفاك نع فلاسلا صنلا ىف نودلخ

 : سيقيرفإ نع هتايبأ يف ناوشن
 حاضيإلا حضوأب هيلإ ثبِسُت ًةيقيرفأ برغلا يف ىَئَب كَِم
 ربع اهعيمج برغملا دالب يف اهدييشت متي ةنيدم لوأ ةيقيرفأ ةنيدم تناكف

 ماع ىلاوح  داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا طساوأ يف ناك اهدييشت نأل خيراتلا

 ابلاغ سنوت يف رحبلا نم بيرق ناكم يف ةيقيرفأ ةنيدم عقوم ناكو - .م .ق 5

 اهتركذ دقف ًاليوط ًانمز (ةيقيرفأ) اهمسا لزي مل اهرواج امو سنوت نأ ةئيرقب
 نيرصعلا يف مالسإلا دعب اهمسا رمتساو (ةيقيرفأ) مساب ةينامورلا طئارخلاو رداصملا
 ةمصاعلا يه ةيقيرفأ ةنيدم تناك دقو .ةيقيرفأ ةيالو مساب يسابعلاو يومألا

 ءانبو .م .ق عساتلا نرقلا ىتح (ةيلامشلا ةيقيرفأ) برغملا دالبل ةيسيئرلا ةنيدملاو

 ربع ًادلاخ لزي مل اهينابو ةيقيرفأ ركذ نكلو ابلاغ (ةنجاطرق) ةجاطرق ةئيدم
 .لايجألا

 كانه هتماقإ ةرتف ىف هل أرقم ةيقيرفأ ةنيدم سيقيرفإ كلملا ذختا دقو

 دالب رئاس دايتراو ارتي ناو همم اللا و وع ماق اهنمو  نينس رشع ءاهز

 رزجلا ىدحإ ىف ةرانم ءانبب ماقو ةيرحبلا رزجلا اهيف امب اهلحاوسو برغملا
 نأو نينرقلا يذ كلملا ىلإ ةاورلا ضعب اهبسني ةرانم يهو رانملا يذ هيبأ مساب

 كلت يف اهراوجب ةرانم ءانبب ماق برغملا لخد امل معني رساي كليا
 0405 ىوحللا

 فاشكتسالا تايلمع يف مههيجوتب ماق نيذلاو سيقيرفإ كلملا غلب دقو

 يبرغملا لحاسلا برغ ةعقاولا (يرانكلا رزج) يهو تادلاخلا رزج دايترالاو

 لحاسلا نم ةبيرقلا سلدنألا لحاوسو رزج ضعب ًاضيأ امبرو يسلطألا طيحملاب

 .برغملاب اهرواج امو ةجنط ةهج نم ىيبرغملا

 الا نصا ناوشن ةديصق ىةففاجلا ةرينسلا )1١(
 .أج ة١'صص ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 .7 /25ص - نودلخ نبأ خيرات (9)

 .١1١؟ ص - يعيبرلا لضاف  شرعلاو ناطيشلا ()
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 ًاعبار

 لئايق سيقيرفإ نيطوت

 ةماتكو ةجاهنصو ناعنك نب غيزامأ
 ريربلاب مهتيمستو برغملاب

 اهلوح امو ةيقيرفأ ةنيدمب ناعنك نب غيزامأ لئابق نيطوتب سيقيرفإ كلملا ماقو
 طيحملا لحاس ىلإ ىصقألا برغملاو (رئازجلا) ىندألا برغملا دالب نم اهيلي امو
 ةيراجت دعاوقو تانطوتسم رشنب هبشأ مهنيطوت ناكف .يرانكلا رزج ىلإ امبرو

 برغملا دالب ءاجرأ يف رخآلا ضعبلاب اهضعب طبرلو ةيراجتلا قرطلا دادتما ىلعو
 1 . ةعساشلا (ةيقيرفأ لامش)

 مهلزنأو ناعنك ضرأ نم ربربلا قاس شيقيرفإ نأ :نودلخ نبا لوق فلس دقو

 مهنكسأو برغملا ىلإ نييناعنكلا شقيرفإ لمتحا» : يبلكلا نبا لاقو «ةيقيرفأب
 يريمحلا ناوشن لاقو «ريْمِح نم ةماتكو ةجاهنص لئابق مهعم نكسأو «ةيقيرفأب
 اهيف نكسأو «ةيقيرفأ ةنيدم ءانبب سيقيرفإ كلملا رمأ» :يمهرجلا ةّيرش نب ديبُعو
 ربربلا نكسأو - رّيْمِح نم ةجاهنصو ةناوُلو ةتانزو ةماهُعو ةماتُك مهو  هموق نم لئابق
 : سيقيرفإ كلملا نع تايبأ يف ورمع نب عديمسلا لاقو .«ربربلا دالب نم مه ثيحب

 مامغلا لثمك تراس بئاتك ٍيبفصفص يف ربربلا نكسأو

 ماوورهدلهركامريغب  اهفوج يف َناينَبلا ىَنَتْباو

 : ناوشن لاقو . ةيقيرفأ ةنيدم ناينبلاب ينعي

 يحاونوةدلب نماهلوحام اوكلمتفهموقاهيف ٌلحأو

 «ربربلا مساب ناعنك نب غيزامأ لئابق ىمس يذلا وه سيقيرفإ كلملا نإ لاقُيو
 ثيح فيعض هنأ ىلع لدي لوقلا كلذ نودلخ نبا هيف ركذ يذلا قايسلا نكلو
 برغملا حتتفا امل هنأل مسالا اذهب ربربلا ىمس يذلا شقيرفإ نإ لاقُيو» :لاق

 مهلقنو مهقاس يذلا وه امنيب .«ربربلا اوّمسف مهتربرب رثكأ ام لاق مهتناطر عمسو
 امنإو ةيمستلل روكذملا ببسلا حصي الف اهب مهنكسأو برغملا ىلإ ماشلاو نميلا نم
 (سيق نب رب) مهدج مسا نإ ليق دقو «همايأ ذنم ناك ربربلا مساب مهتيمست نأ حصي

 مهريمأ مسأ وه ةيمستلا ببسو كلذ لصأ نأ يرتوي: (رترد) وهيه ةييسابو

 نييتريلا اهه نيم نلإ رووا النابت نوهت نووبلا ةباشنا نال فلؤو للا سترم)

 :وه سنربو .رتبلاو



 هأ ربربلا نم ىلوألا ةقبطلا لاقتنا : لوألا لصفلا 51

 000 ا ا اا ا يور ايام و يارب
 وأ مسقلا دج وه «سنرب# نأ ربربلا ةباّسن بلغأ ربتعيو ''”0ناعنك نب غيزام نب ماد

 00 وأ «سنرب» نأ ىرنو «ناعنك نب غيزام مهو ربربلا نم يسيئرلا لوألا عرفلا
 دالبب سيقيرفإ كلملا مهنطوأ امل ناعنك نب غيزام ةليبق ريبك وأ ريمأ وه «سين

 كلذ لاثمو .هيلإ مهتبسن متف مهيلع ًاريمأ (سين /َرب) لعج سيقيرفإ نإو «برغملا
 مت ربربلا كلذكو «سيقنيف مهريمأ مساب نييقينيفلا ةيمست نمزلا كلذ خيرات يف

 (سينربرب) لصألا يف همسا ناك امبرو (سيإ /َرب) وأ (سن /ّرِب) مهريمأ ىلإ مهتبسن
 نوباسنلا هربتعا ةليوط روصعو ةنمزأ دعب مث «مهريمأ هنأل (ربرب) هموق يّمس همسابو
 ةمألا وأ ةقبطلا وأ ةجوملا مهو ناعنك نب غيزامأ مه نيذلا (سنربلا) ربربلا دج

 سينرب ريمألاو سيقيرفإ كلملا نمز ذنم (ربرب) مهمسا لزي ملو «ربربلا نم ىلوألا
 . ةماتكو ةجاهنص لثم ربربلا مسا مهلمش نيذلا لئابقلا نم مهاوس نود

 كي نزف ان

 :امهو «ناتيناطحق ناتيريمح ناتليبق ةماتكو ةجاهنص نإ

 نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب ةّرم نب ةجاهنص :ونئب
 دايس ب زكا را دوو عيساوي رب يرتد

 نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب ةّرُِّم نب ةماتك :ونبو -
 0 عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرَع نب ْنطَق

 نب سيقيرفإ كلملا عم  اهنم رئاشع وأ  ةماتكو ةجاهنص اتليبق تناكو
 برغملا دالب ىلإ (ربربلا) ناعنك نب غيزامأ لئابقب راس امدنع رانم يذ كلملا

 : يبلكلا نبا ركذ امك ثيح شئارلا نب رانملا يذ كلملا هيبأ دهع يف اهب مهنكسأو

 ةاواس جل ريب اي يي د ال ناعنك - ربربلا نكسأ سيقيرفإ َّنإ»
 نع لقن ثيح (ةمدقملا) ىف كلذ ركذ دق نودلخ نبا ناكو الع اكو

 رّيمَح نم لئابق كانه زجح برغملا نم (شقيرفإ) فرصنا امل . .» هنأ نيخرؤملا
 يربطلا بهذ انه نمو «ةماتكو ةجاهنص مهنمو اهلهأب اوطلتخاو اهب اوماقأف
 لاق مث «ريمح نم ةماتكو ةجاهنص نأ يليبلاو يبلكلا نباو يدوعسملاو يناجرجلاو

 ةباّسن نأ كلذب ينعيو .(١١ص) .«حيحصلا وهو ربربلا ةباّسن هابأيو» :نودلخ نبا

 .!ج ١١١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)
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 نب غيزامأ مه نيذلا (سنربلا) ربربلا لئابق نم ةماتكو ةجاهنص نإ نولوقي ربربلا
 . ناعنك

 امنإو كلذ دروي مل  ةمدقملا دعب  يليصفتلا خيراتلا يف نودلخ نبا نكلو

 «ةماتكو ةجاهنص رّيَمِح لئابق نم كلائه كرت برغملا نم (شقيرفإ) عجر امل» :لاق

 لئابقلا نم ةماتكو ةجاهنص نأب نيباسنلاو نيخرؤملا عامجإ ينعي كلذو (؟ /505ص)

 لوق امأ .ةيناعنكلا ةيغيزامألا ربربلا لئابق نم اوسيلو ةيناطحقلا ةيئبسلا ةيريمحلا

 كلذ لصأ لعلف «ناعنك نب غيزامأ لئابق نم ةماتكو ةجاهنص نأب ربربلا ةباّسن ضعب
 ناعنك نب غيزامأ لئابق عم دحاو تقو يف برغملاب اورقتسا ةماتكو ةجاهنص نأ وه
 نم ىلوألا ةمألا وأ ةقبطلا نم مهرابتعا متف «برغملا دالبب سيقيرفإ مهنطوأ امدنع

 عم انوُكَت مل ةماتكو ةجاهنص يتليبق نإ ليلكإلا باتك يف ءاج امم ودبيو
 مهللا - شئارلا نب رانملا يذ كلملا هيبأ دهع يف برغملا دالبب ناك امدنع سيقيرفإ

 اهيلع فلختسا برغملا دالبو ةيقيرفأ نم سيقيرفإ عجر املو  امهنم رئاشع الإ
 باتنملا ثكمف «نيبأ يذ نب ورمع نب قالِع نب ديز نب ورمع نب باتنملا» ريمألا
 جاتنتسا فلس يذلا (سين /رب) وأ (سنرب) امأ «برغملا دالبو ةيقيرفأ ةنيدمب ايلاو

 سيلو ربربلا ناعنك نب غيزامأل أريبك وأ ايلبق اميعز ناك هنأ نكميف أريمأ ناك هنأ

 نب رائملا يذ كلملا دهع ةيقب ىف ًاريمأ ًايلاو باتنملا ثكم امنيب «دالبلل ًايلاو ًاريمأ

 ةعبابت ةلود سرع ىلوت مث 8م نق 111 ماع يلاوح رانملا وذ يفوت ثيح شئارلا

 دقو ءمكحلا يف سيقيرفإ كلملا هعم كرتشاو رانملا يذ نب راعذألا يذ كلملا أبس

 كلذو .؟7١(ةئس نيرشعو ًاسمخ هكلُم ناك) راعذألا اذ كلملا نأ ليلكإلا ىف ءاج

 رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا  مكحلاب درفناو أبس ةعبابت شرع ىلوت مث
 نع باتنملا سيقيرفإ كلملا فرص ثيح (.م .ق )١١١4- ١١١١ ةرتفلا ىف

 ةيقيرفأل ايلاو يريمحلا ديزي نب عينك ريمألا سيقيرفإ ثعبو برغملاو ةيقيرفأ ةيالو
 برغملا دالبو ةيقيرفأ ىلإ ةتانزو ةماّهُعو ةتاولو ةماتكو ةجاهنص لئابق هعم ثعبو

 ةماهُعو ةماتك مهو «هموق نم لئابق اهيف نكسأ «ةيقيرفأ ةئيدم ءانبب رمأو - برغملا

 مج 5١١ ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 010
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 0 و وا ب 0و

 ا دا ا وا وا ا ا
 ةجاهنصو ةماهعو ةماجك :- ملعأ هللاو لاقي اميف  دلوأف سمش دبع نب ةّرُّم امأو»

 مهديس عم (نميلا نم) اولِقُث «ربربلا ءاسؤر مهو - ةتانز وهو - تينزو ةَتاَوْلو
 كلذو .؟""اهنع باتنملا فرصو «ةيقيرفأ ىلإ سيقيرفإ هصخشأ موي «ديزي نب عينك
 اهمهأ يتلاو سمخلا ةيريمحلا لئابقلا كلتل ًاسيئر ديزي نب عينك ناكو .بوصألا وه

 لئابق رئاس ةسائرو ةرامإ تبقاعتو .ًايريمح ًايجاهنص ناك هنأ ىلع لدي امب ةجاهنص
 آنمز  ةماع ةفصب - ةجاهئص يفو ديزي نب عينك ةلالس يف برغملا دالبو ربربلا
 يجاهنصلا ديري نب عينك ريمألاو رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا دهع دعب اليوط

 .ديلتلا خيراتلا روصع يف - ابلاغ  ةجاهنص نم ربربلاو ةيلامشلا ةيقيرفأ ءارمأ ناكف

 نرقلا يف  برغملا دالب ىلإ (نادير يذو أبس كلم معنُي رساي) كلملا راس املو

 ةتانزو ةماهعو ةتاولو ةماتكو 0 لالا ربل يعم لحذ .م .ق عساتلا

 ًاعيمج مهلمشف ةيئبس ةيريمح ىرخأ لئابق عم برغملا ءاجرأو ةجاطرقب مهنكسأو
 مهيمسُي نيذلا ربربلا نم ةيناثلا ةقبطلا مهنأب لوقلا نكميو «ربربلا مسا دعب اميف

 ركذ دقف (رتبلاو سناربلا) نيعرف ىلإ ربربلا مهميسقت يف (رتبلا عرف) ربربلا ةباسن
 نب قباسو يسيرضلا روكب نب يناه ل نإ ) :يوابرعلا نمكمم اكسال

 ميلس نب ملاسو يموكلاو دورمم نر يتاهو اول ىلا نب :ناليكو يطانطبلا نايبلم
 امأ «ناعنك لسن نم طقف سناربلا عرف نوُدعي «ربربلا نم ًاعيمج مهو ؛ يطامطملا

 , ”«الفرتبلا عرف

 ءةتاولو «ةراوهو «ةراأوزو دان «ةتالكمو ءةتأنز لئابق نكلا حرف نمو

 لثم كلذ ىف اهلثم ربربلا نم ةيناطحق ةيريمح ةينامي لئابق اهعيمجو ؛ةتازمو
 ينميلا اهبسن تلقانتو تظفح ىتلا ربربلا لئابقو رئاشع نم اهريغو ةماتكو ةجاهنص

 يبأو معني رساي يدهع ةجوم يف ليصفتلاب كلذ ركذنسو .لايجألا ربع يبرعلا
 .امهرصع يف ناك برغملا ىلإ مهبلغأ لاقتنا نأل دعسأ برك

 م انا وشن ةايصت تا ةماعلا ةريمتلا 30
 .؟ج ١١٠ص  ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا (؟)

 77/4 ص م1997  ىلوألا ةعبطلا - سنوت  يوابرعلا راتخملا دمحم  ىمادق برع ربربلا ()
0 
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 : ةيلاتلا

 نم ةماتكو ةجاهنص يتليبق اودع نيذلا نيخرؤملا نم نأ» يوابرعلا دمحم ركذ ١
 زيزعلا ليبعو ؛«يدوعسملاو ؛«يربطلاو ؛يبلكلا نبأ . ريمح نم .نميلا بارع

 ل لاق هنأو . ''”(مهريغو ؛يركبلاو .يلوصلاو ,يقهيبلاو «يلبلاو .يناجرجلا

 - (ةيناعنكلا) - ربربلا لئابق نم اتسيل ةجاهنصو ةماتك نإ يبلكلا نبا لاق» :نودلخ

 نبا فاضأ مث .«اهب لزن نم عم ةيقيرفأب شقيرفإ امهكرت «ةيناميلا نم مه امنإو
 اضيأ نودلخ نبا لاقو .«مهنأش يف قيقحتلا لهأ عامجإ اذهو» :الئاق نودلخ

 . ''”«ةيناميلا نم ةماتكو ةجاهنص نأ روهشملاو» رخآ عضوم يف

 ةليبق اهرابتعاب ةجاهنص نع برألا ةياهن باتك يف يرونلا نيدلا باهش ثدحتو ١

 لئابف ةدع مهيفو . . ناطحق دالوأ مهف نمي امأو) : لاق ثيح «ةيناطحق ةيتمي

 ا ةجاهنصو . .ءيطو أبسك :رئاشعو ذاخفأو نطبأو

 ةليبق نم مالسإلا لبق ام روصع يف برغملا دالبو ربربلا ماكح ةيبلاغ ناك - ؟'
 حتفلا وبأ» ىلوت مالسإلا دعب يمطافلا رصعلا يف مث «ةيريمحلا ةيربربلا ةجاهنص

 بطخف (م8) ها" ةنس برغملا داللبو ناوريقلا ةرامإ يجاهنصلا روصنملا

 سانلا اذخأ يذجو ىبأ ْنِإ) :هصن ىلي ام هتبطخ ىف هدادجأو هسفن نع لاقو
 ىَلَوُي نمم كلُملا اذه يف انأ امو «ناسحإلاب الإ مهذخآ ال انأو ارهق فيسلاب

 مهئابآ نع هوثرو يدادجأو يئابأ نع هتنرو ىنأل باتكب لزعي وأ باتكب
 1 ١ 00 6 ارحأ

 ةيربربلا  ةجاهنص ةليبق نأ ىلع ةلدألا ىوقأ نم يجاهنصلا ريمألا كلذ مالكف

 يبرعيلا يناميلا يريمحلا مهبسنب نوزتعيو نوركذي اوناك ةجاهنص ءاسؤرو اهسفن -

 ؟76ص م1997  ىلوألا ةعبطلا - سنوت  يوابرعلا راتخملا دمحم  ىمادق برع ربربلا )١(
 .5 84و ؟47و

 داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو عبط - ؟ /187ص  يرونلا نيدلا باهش  بدألا نونف يف برألا ةياهن (؟)
 .ةرهاقلا  ةيرصملا ىموقلا

 ةقلاغلا ةفيطلا 3/9 يرض ىقكارملا عراذه نبا سزكملاو نتلدنألا رابخلا نف :ترغملا نايبلا (8)
 ْ . م1917" - توريب -
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 ةينمنلا تاءايموملا ةلالد

 ريربلا نأ ىلع يرانكلا رزج تاءايمومو
 نميلا نم لصألا يف

 يف مابش ةقطنمب سارغلا لبج سووان يف روثعلا مت م1984 ماع يف

 ةلود روصع نم ةينمي تاءايموم سمخ ىلع  برأمو ءاعنص نيب  نميلا

 اهنم تانيع صحفب ادنلوه يف يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ماقو ءأبس ةعبابت
 يئايزيفلا ربتخملا ريدم لاق جئاتن نع صحفلا رفسأ ثيح ١5 نوبركلا ةعشاب

 30 تان ول عمن حوبتو ةشهدلا ىلإ وعدتو ةريثم جئاتن» :اهنإ يدنلوهلا

 :اهلئمو

 > ةينميلا تاءايموملا نمز -أ

 98١٠  .م .ق ١١50 ماع نيب ام ةرتفلا ىلإ ةيناثلا ءايموملا نمز دوعي)

 .م .ق

 9 م .ق 41 ماع نيب ام ةرتفلا ىلإ ةسماخلا ءايموملا نمز دوعيو ب

3 0062© , 

 يناثلا نرقلاب سيقيرفإو شئارلا رصع نم دتمي تاءايموملا نمز نإف يلاتلابو
 .م .ق رشاعلا نرقلا ىلإ .م .ق رشع

 ىراتكلا رزج ثاءايمومب ةينميلا تاءايموملا ةنراقم ب

 يف اهيلع روثعلا مت تاءايمومب ةينميلا سارغلا لبج تاءايموم ةنراقم تْلَدو
 لاق امك هنأ ىلع يسلطألا طيحملاب يبرغملا لحاسلا ةلابق عقت يتلا يرانكلا رزج

 ةقيرط هباشت مامتهالا ريثي امم نإ» - سنرب تنروألا ريدمو يئايزيفلا ربتخملا ريدم

 تاءايموملا ىف لاحلا وه امك ةيدلج بئاقح هبش ىف ءاصفرقلا ةقيرط ىلع ةعوضوم

 ينطبلا غارفلا نأب يرانكلا تاءايمومو ةينميلا تاءايموملا زيمتت كلذكو «ةينميلا

 غارفلا امنإو ةينوعرفلا ةيرصملا تاءايموملا لثم باشخألا ةراشنب ًاوشحم سبيل

 )١( يبظ وبأ  داحتالا ةفيحص - ةيدنلوهلا  (آتاتءلإ) - تخرتوأ ةعماجو يئايزيفلا ربتخملا ريرقت -
 188/1١ 61م.
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 ىهو  لئاوسلا صاصتما ىلع ةرداقو ةبيط ةحئار تاذ باشعأب وشحم ىنطبلا

 . ءارلا تابن باشعأ

 دقل . .يرانكلا رزج يف عبتأ يذلا وه ينميلا طبنحتلا نف نأب لدي اذه لكو

  يرانكلا تاءايموم باحصأ  يرانكلا رزج ناكس نأ نودقتعي نوسرادلا ناك

 ىلع لدي ينميلا طينحتلا نف نكلو «رئازجلا يف ةيربربلا يبرع ىتشم ةليبق نم اوناك
 ةبسنلاب تناك اهنكلو «رئازجلا نم يرانكلا رزج ىلإ اوؤاج لعفلاب اوناك امبر مهنأ

 نوفرعي ًامتح اوناك دقف «نميلا نم تأدب يتلا مهتلحرل ةيلاقتنا ةطحم درجم مهل
 . "' ””ىهتنا .2يرانكلا رزج ىلإ يبرغملا ئطاشلا نم نفسلا مهتلمحف ةحالملا نونف

 ةيويربلا نيرع سقم ةليبق نأ ىلع ديد ليلددثاءايموعلا نأ كلذ نم نينو

 نم تءاج برغملاو رئازجلاب اهعم ترقتسا يتلا ربربلا لئابق نم اهريغو رئازجلا ىف

 لحاسلا يلي اميف عقت يتلا يرانكلا رزج ىلإ ةيراجتلا اهتانطوتسم تدتماو نميلا

 شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا دهع ذنم يسلطألا طيحملاب يبرغملا

 ذتما أبس ةماعزب ريبك يراجت ملاع نيوكت راطإ يف داليملا لبق رشع يناثلا نرقلاب
 طسوتملا ضيبألا رحبلاو ةشبحلاو لاموصلا لحاس ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم

 .ديلتلا يراضحلا نمزلا كلذ ىف ًابرغ ىسلطألا طيحملاب يرانكلا رزجو برغملاو

 وهو داليملا لبق رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىلإ برغملا دالبب سيقيرفإ مهنطوأ

 يدنلوهلا ىئايزيفلا ريتخملا ددح ىتلا ةسماخلا ةينميلا ءايموملا هيلإ دوعت يذلا نمزلا

 ةكلم سيقلب دهع نمز ًاضيأ وهو ءداليملا لبق 970 47٠١ ماع نم ةرتفلاب اهئمز
 ركذ امكو  تاساردلا ثددح دقف «ناميلس ىبنلا ترازو ترصاع ىتلا أبس

 ("'داليملا لبق 977 - 95١ ماع نم ةرتفلا يف ناك ناميلس نمز نإ)  يتاكسوم

 .م .ق 477 9445 ماع نم ةرتفلا يف أبس ةكلم سيقلب دهع ناك نمزلا كلذ يفو

 أبس ةكلمم تناك» :ةيماسلا ممألا باتك يف ءاج امك هنأ ىلع تاساردلا تْلَد دقو
 ناميلس ةلود مخاتت لامشلا نم أبس دودح تناكو ةيبرعلا ةريزجلا يلامش ىلإ دتمت

 دقن فكالذك وب "71ةيوانسلا «بتتكلا ىف ةووك ملا اهم ةكلم ينقلب كلي ىف قيطسلف

 يناملألا ملاعلا لاقو «ةشبحلا ًاضيأ لمشت تناك أبس ةكلمم نأ ىلع تاساردلا تلد
 دم نم روصعلا مدقأ ذنم نويريمحلا مهؤابرقأو نويئبسلا نكمت دقل» :كروف .أ

 )١( ص - يعيبرلا لضاف  شرعلاو ناطيشلا ١5.
 .64ص  رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا (؟)
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 نرقلا يف  أبس ةكلم تناكو «ةشبحلا اورمعتساو يقيرفإلا لحاسلا ىلع مهتطلس

 يلاتلابو 1 وا ع يلا .م .ق رشاعلا
 طاشنلل لصو ةزمه تناك ةشبحلا ىف ةينميلا ةيئبسلا زكارملا نأ كاردإ نكمي

 نيب ام ةرتفلا يف ذ سيقلب ةكلملا دهع ىتح نمزلا كلذ يف برغملا دالب ىلإ يراجتلا

 .م .ق 97و 445 ماع

 َكّلَم» :نودلخ نبا ركذ امكو لئاوألا برعلا نيخرؤملا رئاس ركذ امك مث
 است امك هلو ةهساو لوألا زدنا وهو "؟ةورمع نع ريماح كلفلا سيكل العب نيفلا
 :دنسملا شوقن يف

 "”(نادير يذو أبس كلم قدصهُي رسايا

 لمشي همكح ناكو " هدهع نم نيدنسم نيشقن ىلع روثعلا مت دق
 نأ هبنم نبا ركذ دقو سيقلب ةكلملا دعب ةشبجلاب ةيئبسلا موسكأ ةنطوتسم
 (برغملا /سنوت) ةيقيرفأ ىلإو ةشبحلا ىلإ راسو سيقلب دعب مكح رساي كلملا
 حيحصلا نمزلاو يئبسلا ميوقتلل ٠١” 5151 نم ةرتفلا يف هدهع ناكو

 هركذام كلذ دكؤيو داليملا لبق 4١١ 559 نموه كلذل قفاوملا

 فصنلا يف  ناميلس ةرصاعم سيقلب ةكلملا دعب مكح هنأب برعلا نوخرؤملا
 ةسماخلا ةيئميلا ءايموملا نمز دوعي هيلإ يذلا .م .ق رشاعلا نرقلا نم يناثلا
 . يرانكلا رزج تاءايمومل ةقباطملا

 ملاعلابو ةيراجتلا تانطوتسملاب أبس ةلود ةقالع كلذ دعب تعطقنا دقو

 يأ عطقناو يراجتلا طاشنلا فقوتو «برغملا ةهجو ةشبحلا كلذ يف امب يراجتلا
 ةجوملا يف برغملا دالبو ةشبحلا دالب يف اوئطوت دق اوناك نيذلا عم لصاوت

 نيب نميلا يف مكحلا ىلع عارصو ماسقنا عوقو كلذ بابسأ نم ناكو «ىلوألا
 يريمحلا ناوشن ركذ دقو .قدصهُي رسايو سيقلب دهع دعب نادير يذو أبس يعرف
 ترمتساو .2«هدي تحت ام ىلع لك بلغتو «كلُملا ىلع نميلاب ةئتف تعقو» : هنأ

 )١( كروف .أ أبس ةكلمو غنووم ) باتك نع "7١ص - ىتم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلب (: .4
  1914ءاعع. 8]انتلنماننتع انتل 1 همنا الهنت 85353. 8ءعفاتتع :0*1

 .؟أج ه9 ص  نودلخ نبا خيرات 000

 عقوم نم . شتأ .يآ .س 4٠ مقرو  رمقألا عقوم نم ينايرإ 7 مقر  قدصهي رساي اشقن (؟)
 . فاض
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 ةنس نيعبرأ ءاهز  ناديرو أبس يعرف نيب  مكحلا ىلع ماسقنالا كلذو ةنتفلا كلت

 يف نادير يذو أبس كلم معنُي رساي ةماعزب ةلودلا ةدحو ةداعإب كلذ ىهتنا مث

 - ةيناميلا لئابقلا نم ةيناثلا ةجوملا معنُي رساي داقو .م .ق عساتلا نرقلا طساوأ

 يراجتلا ملاعلا نيوكت ةداعإل ةطخ راطإ يف برغملا دالب ىلإ  ةيثبسلا ةيريمحلا
 . ةدتمملا قافآلا يف أبس ةماعزب ريبكلا



 ىناثلا لصفلا حل

 ةيناثلا ةفيطلا لافتنا

  ةيناطحقلا ةيريمحلا  ربربلا لئابف نم
 تاحوتفو ريسم يف برغملا دالب ىلإ نميلا نم

 (نادير يذو أبس يكلم شعرُي رَّمَش هنباو معنُي رساب)

 ةيقيرفأ) برغملا دالب ىلإ نميلا نم تلقتنا .م .ق عساتلا نرقلا طساوأ يف

 ندملا تسسأو  ةيقينيفلاو ةيناطحقلا ةيريمحلا  ةينميلا لئابقلا نم ةجوم (ةيلامشلا

 يسلطألا طحملا ىلإ برغملا ءاجرأو (ةجاطرف) سنوت يف ةيراجتلا تانطوتسملاو

 ريوبلا' جنا بدعي ايفا د لئايقلا كلتا ليك لقوم طمرتملا نسأل وخلا فرغ
 . ربربلا نم ةيناثلا ةقبطلاو ةجوملا مهو

 تاحوتفو ريسم يف برغملا دالب ىلإ نميلا نم لئابقلا كلت لاقتنا ناك دقو
 يدوعتسملا نكذو# .:ةعالقملا ىل ههنع نرد نبا لوف فلس ياللا منت ناب كلما
 دالب يف لمّرلا يداو غلب ُهَّنأو - برغملا ازغ هنأ يأ  هلثم رساي  كلملا نع

 وزغ نودلخ نبا دقتنا مث .*'"«عجرف لمرلا ةرثكل ًاكلسم هيف دجي ملو برغملا
 ماشلا قيرط نع وه امنإ برغملا ىلإ نميلا نم قيرطلا نأل برغملا ىلإ ةعبابتلا
 الو  رصمو ماشلاب  ممألا ءالؤه نم ًأدحأ اوبراح ةعبابتلا نأ طق لقنُي ملو رصمو

 يذلا لمرلا يداو اًمأو» :نودلخ نبا لاق نأ ىلإ . .لامعألا كلت نم أئيش اوكلم

 ميج يبيح وب وكيد يف هركذ طق ْعَم ْعَمْسُي ملف كِلاَسلا ٌزِجَْ
 وَتَت ردت ةياوقلا قم رركألاه ىلع وهو يدع اكو نيم ند ىف قوقلاو باٌكُولا
 0 لع يعاوذلا

 برغملا ىلإ رصم مث ماشلا قيرط كلسي مل معنُي رساي كلملا نأ عقاولاو

 يداو امأو «برغملا دالب مث اهيلي امو ةشبحلا ىلإ رحبلا قيرط نع هريسم ناك امنإو
 ىصقأ ىف لامرلا ةفيثك ةقطنم هنأ ىلع لدي امب نوخرؤملا هفصو دقف لمرلا

 أدبنو :مويلا ىتعب ةدوحتوم ةقطتملا تالق لغتي لاوت اهو: يرغبلاب فربما ءازحضلا

 . ١١ص  نودلخ نبأ ةمدقم 01(

 هه



 00 ريربلا ةبورع 5و

 امهتاعوتف مث :شعري رّمش هنباو معني رصاي نمزو ةيكولم نع نيقيلا أبنلا ركذب انه

 ةداعإو ةيراجت تانطوتسم سيسأتل ةفيثكلا لئابقلاو شيجلاب امهريسمو امهتاوزغو
 .ةدتمملا قافآلا ف اب ةماعزب ريبك يراجت ملاع :نيمأتو نيوكت

6 

 الوأ

 معنُي رساي نمزو ةيكولم
 .م .ق عساتلا نرقلاب شعرُي رّمش هنباو

 : ةعبابتلا نميلا كولم خيرات نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق

 حاقلهارتال يح كْلْمِْم ىَضَمامِل ٌُديعُملا ُكِلَملا ٌرِسايْؤَأ
 حاجُخجج ٍدجام َدَئْسُم برغلاب عضوم ىصقأ ٍلمّرلا يداوب ىقبأ
 [رفعي نب ورمع نب] رفعي نب ورمع نب معني رساي كلملا اذه» :لاق مث

 :ناوشن لاقو .«شئارلا نب رانملا يذ نب راعذألا يذ دبعلإ نب -

 حاجشإلاو ٍفْنُعلاب ىرولا َكَلَم يذلا ُكلملا ُشِعْرُي رَمَش َنيأ مأ»

 حامللاٍوِفْزطبويلإ انو ةبْيَههآر نم شعريناكدق

 اتق نموزاغنمولل تيم ٍقراشملا ُدِئَقْرَمَس هبو
 يف روثعلا مت دقف شعري رمش هنباو معني رساي ةيخيرات دنسملا شوقن دكؤتو

 ةيدنسم شوقن ةينامث ىلع ركهو لاسعملا يعقومو برأمب سيقلب مرحمو ناراب دبعم

 : ةغيصو مساب اهعيمجو معني رساي دهع نم

 "”«نادير يذو أبس يكلم شعرهي رّمش هنباو معنهُي رسايل
 - اوناك  مهنأ الإ ءمعنُي هنإف معنهُي امأ» : ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق

 قفنهُيو معنهُي وه :نولوقيف مظعّتساو ءايشألا نم رهظ اميف نوغلابُيو ءاهلاب نومخفُي
 دنسملا شوقن يف ءاج كلذلو ."”«ةلمحلا ودعلا قدصهُيو «ءانبلا رثوهيو «لاملا

 لصألا امأ «شعرهي رمش هنباو معنهي رساي» ءاهلاب يدنسملا ميخفتلاب امهمسا
 . شعري رمشو معني رساي وهف قطُنلاو

 .88ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(

 1 141 - ماج ترا بنسفلب 2 نم ةيئيس شوفت 00

 . دج ١ نه دح ينادمهلا نسحلا ٍِ ليلكإلا ف
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 يبلكلا نباو ةيرش نب ديبع مهنمو - لئاوألا برعلا نيخرؤملا رئاس ركذ دقو
 ةكلملا دعب مكح معني رساي نأ»  نودلخ نباو ناوشنو ينادمهلاو يدوعسملاو
 ةكلملا دهع دعب هنأ يريمحلا ناوشن لاقو «ناميلس ىبنلا ترصاع ىتلا سيقلب

 مايق ىتح هدي تحت ام ىلع لك بلغتو ؛كلُملا ىلع نميلاب ةنتف تعقو» :سيقلب
 رساي نمز نأب لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع عامجإ كلذ ىدؤمو ("١ معنُي رساي
 نم يناثلا فصنلا يف تناك سيقلب ةكلملا نأل .م .ق عساتلا نرقلا يف ناك معنُي
 أبس يعرف نيب مكحلا ىلع عارصو ماسقنا ةئتف تعقو مث .م .ق رشاعلا نرقلا
 معني رساي ةماعزب ةلودلا ةدحو ةداعإو قافتالاب تهتنا ةنس نيعبرأ ءاهز ناديرو

 نع دنسملا شوقن ًاضيأ هدكؤت ام وهو .م .ق عساتلا نرقلا طساوأ يف كلذ نوكيف
 .د ًاضيأ ركذ امكو - ثيح معني رساي كيلمت تقبس يتلا عارصلاو ماسقنالا ةرتف

 (ريمح) ناديرو أبس ديحوت مت ىتح اهلك ةرتفلا عباط عارصلا ناك» : هيقفاب دمحم
 ناوشن هركذ ام باوص شوقنلا دكؤت كلذبو .“'”«معنهُي رساي ةدايق تحت ضارت نع
 كلذ يفو «دالبلاو ةلودلا ةدحول معني رساي ةداعإ نع لئاوألا نيخرؤملا نم هريغو

 :ناوشن لاق

 كاهل ةازتاال نيس كن ننعم . .ىشم املا ةيعسلا كلدلا ةةنايوأ

 : معني رساي خيرات اهيف لثمتي ةديصق يف يريمحلا ديز نب ةمقلع لاقو

 مقامقلا كولملا تاياغ قوف ُثلَع ةطخ تمردق كالمألا رساي ايأ
 ملاح ثاغضأ كلملا ناك كالولو 2هباصن يفانكلُم انيلإ تددر

 دق دالبلاو ةلودلا ةدحو معني رساي اهب داعأ يتلا ةطخلا نإ كاردإ نكميو

 ةعبابتلا أبس كولم نوكي نأ أدبم دامتعاو ًايملس دالبلاو ةلودلا ةدحو ةداعإ تنمضت

 ريبك يراجت ملاع نيمأتو نيوكت ةداعإو (نادير يذ ريمح ينب) شئارلا لآ نم
 ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلا ةداعإو ةيراجتلا تانطوتسملا رشنو أبس ةماعزب

 تاريثأتو ةميظع ةيداصتقاو ةيسايس حلاصم ىلإ يدؤي امب اهنيمأتو اهديدجتو

 رساي هجوتف «ةلماش ةباجتسا معني رساي ةطخ تدجو دقو .ىدملا ةديعب ةيراضح
 شرع ةدس منستو ةمصاعلا برأم ةنيدم ىلإ رافظ ةنيدم نم شعري رمش هنباو معني
 . أبس ةعبابت

 رساي» :نأ هيف ءاج دنسم شقن ىلع برأمب ناراب دبعم يف روثعلا مت دقو

 .88ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()
 .أج ١١١ص ىب هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف (؟١)
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 رصقلاو برأم ةنيدم ىلإ 0 قولو نادير را رو 6
000 

 مرحمب روهشملا ماوأ دبعم يف ةيدنسم شوقن ةعبرأ ىلع روثعلا مت ”تالذكو

 0 ا بيا ا ا

 رخاوأ يف برأم ةنيدم ىلإ امهتدوع ةبسانمب شقن اهنيب نم .«نادير يذو أبس يكلم

 نيئامثو ةسمخ فيرشخب)» حرؤم شقلو ا امهدهع

 « معني ر رساي دهع نم ريخألا ماعلا وهو يئبسلا ميوقتلل م ماع اس" ”(ةئامثالثو

 ميوقتلاب "586 5 ماع نم كلذ نوكيف (ةئس 59 همكحو هدهع ةرتف تناكو

 دبعمو ناراب دبعم يف اهيلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولم شوقن هب ةخرؤملا يئبسلا

 مسا ةغيصب تءاج معنُي رساي دهع شوقن عيمج نأل شعري رّمش هنبا مكحلا ىف

 ماعب خرؤملا شقنل اهرخآو «نادير ا و و روح دوب

 بسلا موشللا 10 يع نأل وي ميوقتلل

 روهشملا ناراب دبعم نمز نوددحي نيسرادلاو نيقرشتسملا ضعب ناك دقو

 .م .ق سماخلا نرقلا دعب ام ىلإ عجرت ةرتفب سيقلب مرحم نمزو سيقلب شرعب
 ام ىلإ عجرت ال نيعقوملا يف اهيلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولم شوقن اوربتعا كلذلو
 يذلاو ريخألا يريمحلا ميوقتلاب ةخرؤم اهنإو .م .ق لوألا فلألا رخاوأ لبق

 .يداليملا ثلاثلا نرقلاب ناك شعري رمشو معني رساي دهع نأ اوضرتفا هبجومب
 0 ايل ا ل رم
 نرقلاو رشاعلا نرقلا يف امهدوجوو نيدبعملا نمز ةدوع تتبث أ سيقلب مرحمو ناراب

 نارب دبعمل خرؤن انك) هللا ليغ نحيف لسا“ ها م٠ . ق عساتلا

 لوألا فلألا نم يناثلا فضلا لبق ام: ىلإ مهرت آل ةرعقن: سيقلب نكرحي رويشنلا

 علطم ىلإ دوعت ريثكب مدقأ ةرتف مامأ انعضت تافشتكملا هذه نكلو داليملا لبق

 )١( مقر شقنلا - فرش دمحأ - يفاقثلا نميلا خيرات 55.

 )١( مقر شقنلا - نميلا خيرات يف ١5 88ص - ينايرألا رهطم قيقحت - يلاهك - 4

 | .148 ماج تربلإ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (*)
 لبق 8١١ ماع قفاويو يئبسلا ميوقتلل 1٠4 ماعب خرؤم وهو  نامدر  لاسعملا ةرخص شقن (:4)

 . داليملا
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 عساتلا نرقلا مث .م .ق رشاعلا نرقلا علطم ىلإ يأ  ''”«داليملا لبق لوألا فلألا
 ين ا و و ودل يعول 1 ف

 ميؤقتلاو 0 أدبي كولملا 9 هيب ىرتتا ىبل

 شاير يذ ناراب شئارلا دهع ماوعأ لوأ ذاختا مت «يئبس ميوقت» شوقنلا هب ةخرؤملا
 م ماعي خرؤملا معني رساي شقنف 2 .ق ١55 ماع وهو ميوقتلا كلذل ةيأدب

 1 دور ا حا ووسع 0 . ف مله ماع قفاوي يئبسلا ميوقتلل

 داليملا لبق عساتلا نرقلا يأ .م .ق 4870 875 ماع قفاوي يئبسلا ميوقتلل "86 -
 نيخرؤملا رئاسو ناوشنو يبلكلا نباو ة ةيرش ناو ينادمهلا نسحلا ًاضيأ هذلجح يذلا

 تاوزغو تاحوتفو شعري رّمش هنباو معنُي رساي ميظعلا كلملل ًانمز لئاوألا

 .ديلتلا امهرصع

 نميلا ءاجرأ لك هتماعزب تدحوتو .م .ق 14 ةنس معنُي رساي دهع أدب دقل

 مث ةريزجلا لامش ىلإ هذوفن دتماو (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) ميدقلا عساولا اهلولدمب
 تائطوتسملا سيسأتو رشنو ريبك يراجت ملاع نيوكت ةداعإل ةطخ ذيفنتب أدب

 تانطوتسملاو ندملاو نادلبلا يف ةيركسع تايماحو ةينمي لئابق نيطوتو ةيراجتلا
 وه كلذ ناكف يراجتلا طاشنلل لصو ةزمهكو اهنيمأتو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلل

 قافأ ىلإ شعري رمشو معني رساي ناميعزلا اهداف يتلا تاوزغلاو تاحوتفلا ببس

 .داليملا لبق عساتلا نرقلا يف قرشلاو برغلا
 كي تن ديد , _' ١

 ًايناث

 عئاقوو صوصن
 شعري رّمشو معنُي رساي حتف

 رصم بونجو ةشبحلل
 «ريبك يراجت ملاع نيوكت ةطخ ذيفنت نم ىلوألا ةلحرملا)

 ءاهز دعبو (م.ق 875) يئبسلا ميوقتلل 057 ةنس معني رساي نيع اذ دقل

 لئابقو فيثك شيجب معنُي رساي كلملا قلطنا ةئيهتلاو تازيهجتلا نم نينس سمخ

 .م198/ وينوي ددع  نطولا ةلجم هللا دبع دمحم فسوي .د  ةديدج ةيرثأ تافشتكم )١(
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 بدنملا باب قيرط نع رمحألا رحبلل ينميلا لحاسلا نم بكارملاو نفسلاب ةريثك
 :هصن يلي ام هبنم نباو ماشه نبا ركذ ثيح ةشبحلا دالب ىلإ

 تا ةشيحلا ضرأ كيري هلحاس ىلع راسو رحبلا معني رساي ريض )ا

 رساي ردصأ ١ هنأ ةيثارتلا خيراتلا بتك نع يعيبرلا لضاف ذاتسألا لقنو

 ةرشعب راسف «ةيزاوم ةيرحب ةلمح ميظنتب شعري رمش هدلول ايركسع ارمأ معئي
 ىلوتساف «ةّشبحلا اهنمو رصم ديري شعري رمش راسا هنأو (بكار 2 ع

 شعري رمش مهعبتف ءرحبلا ىلإ ضرألا يبرغ ىلإ شابحألا برهو ءامهيلع
 . '”(رحبلا غلب ىتح

 : يلي ام كلذ جئاتنو لئالدو دهاوش نمو

 ناندع .د لقن دقو كا يو ول
 0 لا 3 هلأ نأ سديس رئاغأ ينانويلا خؤرملا نع يسيسرت

 ةشبحلا ىلإ ارحب ا شيجلاب شعري رمشو معني رساي ريسم دكؤي بكارملاو
 «ةشبحلا ضرأ ىلإ ةيسيئرلا ىلوألا .«نيتلمح يف (رصم بونج) رصم ىلإو

 .رصم بونج ىلإ ةيناثلاو

 نبا لْيَقلا دئاقلا نأ نميلاب نامدر يف لاسعملا عقومب دنسم شقن يف ءاج دقو ١

 رساي مهرما عم ةشبحلا ىلإ وزغلا يف هلئابق عم كراش نامدر لئابق ميعز رهاعم
 ىلإ هيقفاب دمحم .د راشأ دقو .نادير يذو أبس يكلم شعري رمش هنباو معني

 . '*”لاسعملاب روكذملا شقنلا يف معني رساي دهع يف ةشبحلا وزغ دورو

 فراعلا زاتمم ذاتسألا ركذ امكو هنأ ميدقلا ةشبحلا خيرات تاسارد ركذتو. "“

 نم ةليلق ريغ دادعأ تماق م .ق ل٠٠٠ ماع ىلاوح ىف] :- دلفنيرج دراشتيرو

  ةشبحلا نم ةيلامشلا ءازجألل يعامج وزغب ةيبرعلا ةريزجلا بونج لئابق
 00 ا يح يوب ياواد

 هبنم نب بهول ريمح كولم رابحأ باتك نع  ؟/47ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف )١(
 . ماشه نباو

 .17ص - يعيبرلا لضاف - شرعلاو ناطيشلا (؟)
 ١5. ص - يسيسرت ناندع .د  برعلا ةراضحو نميلا ()

 .1 /17ص - هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (5)

 64 و ع هيو ش و
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 - جونزلا نييماحلا  نييلصألا ةشبحلا دالب ناكس ىلع مهسفنأ اوضرف يراضحلا
 . ''”(ةيئادبلا ةايحلا روط اوزواجت دق اونوكي مل نيذلا

 اوربع نيذلا ةيبرعلا ةريزجلا بونج لئابق نم ةيناثلا ةجوملا نأ كاردإ نكميو

 ركذ يذلا رساي كلملا دهع ةجوم مه ةشبحلا ىلإ ارحب بدنملا باب قيضم
 ةشبحلا ضرأ ديري هلحاس ىلع راسو رحبلا رساي ربع» هنأ لئاوأ نوخرؤم
 .أ يناملألا ملاعلا ركذ دقو .م . . ق عساتلا نرقلا طساوأ يف كلذ ناكو . (اهذخأف
 ,مؤابرقأو نويعبسلا نكمت دقلا : لاق فيه فكاساودلا هيلع كل: اعف زوت

 اورمعتساو يقيرفإلا لحاسلا ىلع مهتطلس ذم نم روصعلا مدقأ ذنم نويريمحلا

 ةيئبسلا  ةينميلا ةيراجتلا تانطوتسملاو ندملا اوسسأ مهنأل كلذو لا

 - معني رساي دهع  م.ق عساتلا نرقلا ةجوم يف تدادزاو تعسوت يتلاو  ةيريمحلا

 يقرشلا مسقلاو رره ةبضه ةشبحلا نم ةيلامشلا ةبضهلاو موسكأ بناج ىلإ تلمشف
 دتمي ناك هنأ تاساردلا ركذت يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب ةشبحلا نم يلحاسلاو

 نإ» :ًاضيأ يتاكسوم ركذو -0"١' ًابونج  لاموصلاب ابوج رهن بصم ىلإ)
 قو 197 لاهربضلا نحر ىلع ةيراعت ةعارق: تفانا ةنييدقلا ةسمبلا كلامملا
 - .م .ق عساتلا نرقلا ذنم ةيراجتلا تانطوتسملاو ةيئبسلا ةطلسلا تلمش
 دالب ىلإ ةشبحلا ةبضهو ةيرتيراو لحاسلا نم موسكأو ةشبحلا دالب معني رساي
 ةلحرملا ذيفنت مت كلذبو ءرصم بوتج ىلإ نادوسلا لامش قرش يهو ةبونلا

 شوقنلاو تاساردلا تلد دقو ؛ ؛ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخ نم ىلوألا
 روثعلا مت يتلا ةيبونجلا ةيبرعلا شوقنلا نإ)  فراعلا زاتمم ركذ امكو هنأ ىلع

 لودع ءانيم نم قيرطلا دتمي ثيح قرشلا ىلإو احي يفو موسكأ يف اهيلع
 لبق سداسلا نرقلا لبق ةشبحلا يف يئبسلا ذوفنلا راشتنا ةعس نّيبت ( سيلودأ)

 لدم يأ .م . ق عساتلا نرقلا طساوأ لت ةيهاسأ ةفصت كلذو 8 ”(داليملا

 .م .ق سداسلا نرقلا ىتحو معني رساي دهع ةجوم
 ركذو ءرصم بونج ىلإ  ًالامش  ةبوئلاو ةشبحلا نم معني رساي هّجوت دقو - ؛

 لضاف هلقن ام :امهدحأ «نيردصمو نيصن يف كلذ لئاوألا برعلا نوخرؤملا

 )١( دلفنيرج دراشتير  ايبويثأ باتكو - ١١ص  فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا -

 7ص ١1.
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 راسو . . شعري رمش هنبا ىلإ ًايركسع ًارمأ معني رساي ردصأ# هنأ نم يعيبرلا

 ناوشن لاق :امهيناثو .«امهيلع ىلوتساف ةشبحلا اهنمو رصم ديري شعري رمش
 ماشلا خّودف ءأيزاغ نميلا نم جرخ ءأميظع اكلم معنُي رساي ناك» :يريمحلا

 كلملا ةجوبةيعب «رضمو ةقسلا د, تارويفلاو د. ''”ةايفتواتأ نكيكو نيضنو

 هسفنب رساي كلملا راس مث رصم بونج ىلإ ةيركسع ةوقب شعري رمش هنبا رساي

 ىلع يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخ ذيفنت عم قفتي امب رصم ىلإ ةبونلاو ةشبحلا نم
 وأ ةرشاعلا ةنسلا يف ةبيط ةنئيدم اهتمصاعو رصم بونج هلوخد ناكف لحارم
 عساتلا نرقلا طساوأب  .م .ق 804 ماع يلاوح يأ .هدهع نم ةرشع ةيداحلا

 لوقي نرقلا كلذ يف ةميدقلا رصم خيرات تاسارد ىلإ ةدوعلابو  داليملا لبق

 يف فئاكتت يرصملا خيراتلا ثادحأ لوح تاملظلا نأ» :يلي ام (رندراج نلآ)

 نع انل فشكي ءوضلا نم أسبق حملن نأ عيطتسن ال ىتح ةلحرملا هذه
 همسا رصم همكح لمش وأ رصم مكح ًاميظع أكلم (رندراج) ركذيو .*'”«اهعباتت
 نم رشع يداحلا ماعلا يف رصم ةمصاع ةبيط ةنيدم لخد هنأو «رسوأ» كلملا

 (رساي) كلملا وه (رسوأ) كلملا نأ كاردإ نكميو  .م .ق 804 ماع  همكح

 همسا رصمب هدهع سفن يف كلم دوجول ايلع ةيكولم تناك رصم يف هتيكولم نإو
 يف (رساي) رسوأ كلملا ماقأ دقف (رساي) رسوأ كلملل ًافيلح حبصأ (ثولكت)

 6٠١/ ماع يأ  هدهع نم ةرشع ةسماخلا ةنسلا يف اهنم راس مث تاونس عبرأ رصم

 اذهو .(م.ق 847 ماع ىلاوح) هدهع نم ؟”' ماعلا يف اهيلإ داع مث  .م .ق

 دالب ةلحرم ذيفنت متأ امل هنأو اًيلع ةيكولم تناك رصم يف هتيكولم نأ ىلع لدي
 حلاصملاو دعاوقلاو تانطوتسملا نيمأتو نيوكتب رصم بونجو ةبونلاو ةشبحلا

  .م .ق 86١ ماع برغملا دالب ىلإ رصم بونجو ةشبحلا نم راس ةيراجتلا
 ملاعلا نيوكت ةطخ نم ةيلاتلا ةلحرملا ذيفنتل  هدهع نم رشع سماخلا ماعلا
 رساي كلملا فيلح تولكت كلملا رصم يف مكحلا ىلوت امنيب ريبكلا يراجتلا

 كلت ثادحأ كيس يذلا انتا نادت «برغملا دالب نم هتدوع ىتح

 . خيراتلا نم ةبقحلا

 نو ا

 )١( .866ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا '

 .7 1و ١121ص - رئدراج ىلإ  ةتعارفلا رصم (؟)
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 ثلاث

 يريمحلا ىثبسلا ريسملا

 معنُي رساي ةماعزب برغملا دالب ىلإ
 شعري رمشو

 دالبو ةشبحلا قيرط نع برغملا دالب ىلإ معني رساي كلملا ريسم ناك
 ماشلا قيرط نع سيلو  رصم بوئجو  نادوسلا لامش قرش  ةبونلا
 رساي كلملا اهكلس يتلا قيرطلاف  ةمدقملا يف نودلخ نبا نظ امك سيوسلاو
 مهناطلس اوطسبو اهوكلم دق لامعأو دالب يف وه هعم نيذلا لئابقلاو شيجلاو

 ىلإ رصم بونجو ةشبحلا قيرط نع معني رساي ىضم ثيح اهعوبر يف مهذوفنو

 نم مهيبس مت نيذلا  ديبعلاو لئابقلاو شيجلا نم ميظع لفحجب برغملا دالب
 ام لكو «لايفألا كلذ يف امب بئاكرلاو لويخلا كلذكو  اهرواج امو ةشبحلا

 لوأ هلك كلذب رساي كلملا لخدف «ةريملاو ةفولعلاو ةدوزألاو نؤملا نم مزلي

 مث اهيف ةدعاق سسأو اهكلتماف  سنوتو ايبيل نم قطانم يهو  برغملا دالب

 ديز نب ةمقلع اهيلإ راشأ ةطخل ًاذيفنت برغملا دالب نم اهيلي ام ىلإ راس

 تايبأ يف لاق ثيح معني رساي ريسمو حوتف اهيف لثمت يتلا هتديصق يف يريمحلا
 : ناوشنو ينادمهلا اهركذ

 مقامقلا كولملا لامحت_قوف ْثَلَع ةطخ ثمردق كالمألا رسايايأ

 مجاوهلا جاجترا دنع اًبّذلا لثمك لفحجب يوطت برغلا دالب تكلَس . .

 مراضخلا ةامحلا ناطحق ءانبأب ٌةونع مجاعألل ًاعومج ضفت

 مجاعألا ضرأ مار زاغ سانلا نم هلاني نل دروم يف مهتدروأف

 مكاورلا لابجلاك لمرب ليست هلويس ليسرلا يداو مهب َتيتأ

 ةشبحلا ضرأ ىلإ رساي كلملا ريسم ناوشنو هبنم نباو ماشه نبا ركذ دقو
 هجوتو  اهتاوقأ وأ  رصم ةواتأ ضبقو»  ناوشن لاق - رصم ىلإ راس مث اهذخأف
  كلملا اذه»  ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاقو 89( ص) .«برغملا وحن

 غلب ىتح هئطوو هخودف برغملا وحن ًايزاغ هسفنب راس «ةعبابتلا ءامظع نم  رساي
 . . ''”(هوزغ يف طيحملا رحبلا غلبو . .لمّرلا يداو

 .8ج 17١7/ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 ةجاطرق سيسأتو برغملا ميلاقأ لوأ رساي كلملا لوخد ١

 نم هعم نيذلاو معني رساي كلملا زاجأ داليملا لبق عساتلا نرقلا فصتنم يف

 لوأ ىلإ رصم بونج ةبونلاو ةشبحلا قيرط نم ناطحق لئابقو ريمحو أبس شيج

 ىلإ ةبسن (ةيقيرفأ) ىمسُت تناك يتلا سنوتو ايبيل قطانم يهو برغملا دالب ميلاقأ
 ىلوألا ةجوملا نطوأ امدنع رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا اهانب يتلا ةيقيرفأ ةنيدم

 ةيقيرفأ ةئيدم تناكو - م.ق رشع يناثلا نرقلاب - برغملا دالب يف ربربلا لئابق نم
 رساي كلملا ماقف معني رساي دهع لبق لاوزلاو راثدنالل تضرعت دق كلت ىلوألا

 ةنيدم اهنأ ةينمزلا نئارقلا نم نيبتي يتلا ةيناثلا ةيقيرفأ ةئيدم سيسأتب هعم نيذلاو
 نم لئابقو ةوق اهيف نطوتو ّرقتساو ةدعاق اهذاختا متو سنوتب (ةنجاطرق) ةجاطرق
 ترقتسا يتلا ةيناميلا لئابقلا نم ةيناثلا ةقبطلا وأ ةجوملا نم مه نيذلا رساي موق

 ملاع نيوكت ةطخ راطإ يف ةيراجتلا تانطوتسملاو ندملا تبساو يرغملا قالت

 . ريبك يراجت

 : ةيلامشلا ةيقيرفأو ةميدقلا روصعلا خيرات تاسارد يف ثحبلا نم نيبتيو

 تاساردلا عامجإب داليملا لبق عساتلا نرقلا يف تسسأت ةجاطرق ةنيدم نأ -
 ىلإ هعم نيذلاو معني رساي ريسم نمز عم كلذ قباطتيو .''”ةيخيراتلا رداصملاو

 . برغملا دالبو ةيقيرفأ

 نرقلا يف» : هنإ لوقتو نييقنيفلا ىلإ ةجاطرق ةنيدم ءانب تاساردلا تسنتو ©

 - ينانبللا يروسلا لحاسلا ةقطنم نم أرحب نييقئيفلا نم ةجوم تءاج . 26 ٠ ما

 اهتمدقم ىفو ةيراجتلا تانطوتسملاو ندملا اوسسأو ةيقيرفأ لامش ىلإ  ةيقينيف

 تلد دقو 10 انإلا لحاوس ىلإ مهتانطوتسم ترشتنا مث ةنجاطرق ةنيدم '
 نييقينيفلا نأ ىلع ةيئانويلا رداصملا كلذ يف امب ةيخيراتلا رداصملاو تاساردلا

 رداصملاو ةلدألا كلت ركذو ىصقتسا دقو «ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم اوؤاج

 اوسيل نييقينيف اويمس نم نإ :هصن يلي ام لاق مث بيد هللا جرف ينانبللا ثحابلا

 . "'”«مدقألا ةينميلا ةراضحلا برع اندادجأ الإ

 ( ةيبرعلا ةريزجلا بونج ) ةعيلا هرم اولقتنا نيذلا ( نييقيليف ) مساب يمس لقو .

 )١( ميسكدارت - تاراضحلاو بوعشلا خيرات 539

 بيد هّللا جرف - لصألا يه نميلا (؟) - ص١5
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 نرقلا ذنم  (ةيقينيف) تيمّس يتلا ينانبللا يروسلا لحاسلا ةقطنم اونكسو

 ةجاطرق ىلإ اوؤاج نيذلا مهنم نأ اوربتعا نيسرادلا نأ مث  .م .ق رشع يناثلا

 دحاو لصأ نم عيمجلا نأ دكؤي كلذو . .م ٠ . ق عساتلا نرقلا يف ةيقيرفأ لامشو

 نأ كاردإ حيتت ةحاطرق ةنيدم ءانب عئاقوو ءابنأ نكلو ؛ةيبرعلا ةريزجلا بولج وه

 لحاسلا نم ارحب اوتأي مل ةجاطرق اوسسأو ةيقيرفإ لامش ىلإ اوؤاج نيذلا
 دالب ىلإ رصم بونج ةبوئلاو ةشبحلا قيرط نع أرب اوؤاج امنإو ينانبللا يروسلا
 ةنيدم اهتمدقم ىفو ةيراجتلا تانطوتسملاو ندملا اوسسأو ةيقيرفأ لامش برغملا

 ادسساو ارواج نيذلا قرن ةقيدواتلا رداصملاو :فناساردلا تركذ .كقف..« ةنحاطركال
 مهلويخب ناسرفلا نم فالآ ةعبرأ مهنم ناك» اهب اورقتساو ةنجاطرق ةنيدم

 ةاشملا دونجلا نم ًافلأ نورشعو (ةليفلا) لايفألا نم ةئامثالث مهعم ناكو
 ' لويخلاو نايرقلا نه ىىدكلا هنعلا كلذ: درهرت © "(بيعلا وب.تالا عقب
 ةشبحلا قيرط نع ًارب ناك مهأيجم نأ ىلع لدي ديبعلاو دونجلاو لايفألاو
 ةشبحلا نم مهيبس مت ديبعلا نأو لايفألا ءانتقا مت اهنمو  نادوسلا  ةبونلاو

 برغملا ىلإ رصم بوئجو ةبونلاو ةشبحلا قيرط نم اوراسو ءاهرواج امو
 راي ناي ني سيار رك الجان نيم يلح يدا اال ايعا ايح ثيح

 برع اندادجأ نم ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم نويينيفلاو مش نيذلا معني ساب

 ا ةجاطرق ةنيدم ءانب مت دقو : ةديلتلا ةيئنميلا ةراضحلا

 ةمخض راوسأ ةثالث ءانب مت» هنأ دل بلع ءاجبو ةيسيئر ةمصاعو

 نصحب هبشأ ةنيدملل يعافدلا ماظنلا ناكف «رطانقب اهنيب اميف لصتت ةنيدملل

 قباطلا مضي نيقباط ىلإ ًامسقم رطانقلا لفسأ مئاقلا زيحلا ناكو «لئاه

 امأ ءاهب صاخلا فلعلا نيزختل ةحاسو لايفألا نم ةئامثالثل طبارم لفسألا

 نيرشعو ناسرفلا نم فالآ ةعبرأل تانكث مضت تناكف يولعلا قباطلا ينابم

 نم فالآ ةعبرأل نبت نزاخمو تالبطسإ ىلإ ةفاضإلاب ةاشملا نم آفلأ

 هنأ تاساردلا زكذت فيح ىرحمب ءادبم انين ةينملا ءاتي ةردتاو "6 زيفلا

 ةيرحبلا ةدعاقلا يه تناك ةمخض ةيرئاد ةانق رفحب ديبعلا فالآ ماق»

 ودبي الو لخادلا نم هتدمعأ موقت لئاه يرئاد رطنقم قاور ةماقإب اهوطاخأو

 ةيئرم ريغ ةيرحبلا ةدعاقلا تناك ثيحب «؛تمصم روس ىوس جراخلا يف هنم
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 ء يهب قاورلا ناكو © نفسلا ءانب 2 ناك قاورلا لخاد يفو «رحبلا ةيحان ْنم

 قايسو (”١ هراوسأو اهرطاغت ءانيو اهناطيعسإو: ةحاطرق ةنكم ءاقب ناكف

 دالب ىلإ ريسملا كلذ يف لوألا يسيئرلا زاجنإلا وه اهيف يرحبلا ءانيملاو
 . داليملا لبق عساتلا نرقلا كلذ يف برغملا

 معنُي رساي غولبو برغملا رزجو لحاوس ىلإ نفسلاب شعري رمش ريسم -؟
 طيحملا رحبلا

 ءانيم نم  نفسلاب شعري رّمش كلملا هنبا هيجوتب معني رساي كلملا ماقو
 فالآ ةرشعب راسف ىصقألاو طسوألا برغملا رزجو لحاوس ىلإ  ةجاطرق

 ىلإ  ةجاطرق نم  يربلا قيرطلا معني رساي كلس امنيب نفسلاب ارحب لتاقم
 بتك ضعب نم يعيبرلا لضاف ذاتسألا صلختسا دقو «طيحملاو برغملا دالب

 رحبلا غولب رساي فده ناك» :هصن يليام هلوق كلذ نع ةيثارتلا خيراتلا

 راسف ةيرحب ةلمح ةدايقب شعري رمش هدلول ايركسع ًارمأ ردصأ دقو «طيحملا

 يربلا قيرطلا هدلاو كلس امنيب  نفسلاب ارحب بكار فالآ ةرشعب
 دنع ةيبرحلا هتلمح قيرط يف فقوتي نأ معني رسايل ىنست دقو . يوارحصلا

 وأ]  نينرقلا يذ بعصلا كلملل  يراكذت بصن وأ  لاثمت هيف بصُت عقوم

  ةبلاقصلل هنأ لاقي عمجت نم بيرق عقوم وهو  [رانملا يذ كلملل

 رمش ناك ءانثألا يفو .ريثك يبسب مهنم عجرو مهمجاهف  [ةيلاقصلا وبأ]

 رحبلا يف هل تحالو ءاديور هنم برتقيو رحبلا ربع هفده وحن فحزي شعري
 تاراتك يهو]  رحبلا يف اهئانبب رهتشا يتلا بعصلا كلملا تارائم ىدحإ

 ءانبب هعانُصو هدونج شعري رمش رمأف  [سيقيرفإ هنباو رائملا يذ كلملا
 ناكو  [رانملا يذ ةرائم وأ] بعصلا كلملا ةرانم راوج ىلإ همساب ةدحاو

 نيوكت ةداعإ ىلإ ريشي ًاضيأ كلذ لعلو .“'”0(ةلمحلا يدئاق ءاقلل ًاناونع كلذ
 اهدييشت تاساردلا ركذت ىتلا (اكيتوأ) لثم برغملاب ةيلحاس ةيراجت ةنطوتسم

 طيحملا رحبلا لاس ا رب ياعم ىلا شيجلاب معني رساي غلبو . ةجاطرق دعب

 ينادمهلا نسحلا ركذ دقو .ةيرحبلا نفسلاب ناكملا كلذ شعري رمش غلب امك

 .87؟ ص - ميسكدارت - تاراضحلاو بوعشلا خيرات )١(

 .7١11”ص - ىعيبرلا لضاف - شرعلاو ناطيشلا (؟)
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 . ''”(هوزغ يف طيحملا رحبلا رساي كلملا غلب هنأ ليلكإلا يف

 اونطوتو اوسسأ نيذلا نأ ةميدقلا روصعلا خيرات تاسارد تركذ دقو

  (يكيتنالتإلا لحاوس ىلإ ةيراجتلا مهتانطوتسم ترشتنا» ةنجاطرق ةنيدم

 ركذ يذلا ريسملا ةجيتنو ليلد وه كلذو  ىسلطألا طيحملا رحبلا يأ
 رحبلا هيف غلب معني رساي. كلملا نأ ينادمهلا مهنمو لئاوألا نوخرؤملا

 :طحملا

 براغملا مص ءابنأو . .برغملا ىصقأب لمرلا يداو رساي كلملا غولب - "

 راس مث هوزغ يف طيحملا رحبلا رساأي كلملا غلب» : ينادمهلا نسحلا لاق

 لاقو '”(لمرلا يداو غلب ىتح  ىصقألا برغملا يأ  برغملا وحن ًايزاغ هسفنب
 ملو «ليسي يذلا لمرلا يداو غلب ىتح برغملا وحن رساي هجوت» :يريمحلا نأوشن

 هركذ يذلا وهو  «ليسرلا يداولا مسا نأ لاقيو ةربغ :كرلنلا نمهدخحأ هكلف

 - :هلوق يف ديز نب ةمقلع

 وكاورلا لابجلاك لمرب ليست هلويس ليسرلا يداو مهب تيتأ

 دجي مل هلمر ليسي يذلا يداولا رساي كلملا ىتأ املف» :ينادمهلا لاق

 الو ريسي هدذجي مل ذإ لمرلا رجي ملف تبس موي ءاج ىتح ءازاجم الو اجرخم
 هل لاقي ناكو) هباحصأب يداولا ربعي نأ هتيب لهأ نم الجر رمأف ءكرحتي هو

 مث ناوشن ركذ كلذكو  ؛دحأ مهنم عجري ملف هباحصأب ربعف (ديز نب ورمع
 «ناويحلا نم ءىش الو تابن يداولا كلذ فلخ دجوي ال هنأ لاقيو» :لاق

  يداولا كلذ نأ كرحتتو ليست اهنإو لامرلا فصو نم نيبتيو 85( ص)

 دالب بونج يف ىربكلا ءارحصلا نم لامرلا ةفيثك ةقطنم وه  لمرلا يداو

 ءارحص دجوت ثيح (ًايلاح لاغتسلاو ايئاثيروم هاجتاب) ىصقألا برغملا
 لصو املف .لمرلا يداو يه ةقطنملا كلتف ةكرحتم اهلامر ةعساش ةيلمر

 ىلع هشيج نم !دئاق ثعبو اهيف ركسع ةقطنملا كلت فراشم ىلإ رساي كلملا

 «ضرأ نم هيلي امو ىلمرلا يداولا كلذ فاشكتسال هباحصأ نم ةوق سأر

 مهنم عجري ملو مهربخ عطقناف ًامايأ هلخاد اوراسو يداولا لخاد ىلإ اوربعف

 دنع ًاعئاش ناك ام ةحص هنظ يف عقو مهعوجر نم كلملا سأي املف ءدحأ

 .6ج ١7ا/ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 يوارحصلا ىلمرلا يداولا كلذ فلخ تابن الو ةايح دوصجاو مدع نم سانلا

 . ىصقألا برغملا نم

 دئاقلا عوجر مدع ىأر يأ  معنُي رساي كلذ ىأر املف» :ناوشن لاق

 مث .ةرخص ىلع بِصُتو عنئّصُف ساحن نم مئصي معني رساي رمأ  هباحصأو

 : ينادمهلا لاق كلذكو .(85ص) «دنسملاب ةباتك منصلا كلذ ردص ىلع بتك

 ةباتكب هردص ىلع بتكو ةرخص ىلع بصُتف ساحن نم مئصب  رساي  رمأ»
 ال «ناسنإلا ةئيه ىلع مئصلا كلذ نأ ليقو» :ناوشن لاق (8/707ص) «دنسملا

 منصلا نأ كلذ نم ودبيو (869ص) «عجري نأ همامأ نم هيلإ ىتأ نم ىلإ ريشي لازي

 ردص ىلع بتكو زنوربلا ساحنلا نم لاثمتلا كلذ رساي كلملا عنص دئاقلا كلذ

 ناك :هنأ نوخرؤملا مهنع لقنف نييرابخإلا ضعب دهتجا دقو ءدنسملاب ةباتك لاثمتلا

 اذه ءارو سيل «معني رساي يريمحلا كلملا منصلا اذه عنص») دنسملاب بوتكملا

 هنأ حيحصلاو «رعشلا نم تايبأ كلذ دعب مث .«بطعيف لحأ هزواجي الف «بهذم

 روصعلاو ةنمزألا مداقتل دحأ اهانعمو اهصن لقني ملو دنسملاب ةباتك لاثمتلا ىلع ناك

 كلذ مهغولبو دئاقلا مساو (نادير يذو أبس كلم معنُي رساي) بقلو مسا اهيف ناكو

 :ىبلكلا نبا لاقف «لايجألا ربع نيخرؤملا دنع كلذ ركذ رتاوت دقو «ناكملا

 يذ باببو «برغملا منص يفو «دنقرمسو ءورم بابب ةعبابتلا كولملا بتُك تناك)
 نع تايبأ يف يعازخلا ىلع نب لبعد ريبكلا رعاشلا لاقو «مورلا ضرأ نم عالكلا

 : ةعبابتلا كولملا

 انيبتاكلا اوناك مورلا بابو ورم بابب باتكلا اوبتك مهو
 فيننسلا ليتمةلولت لييبست لحفر نوف فراغمل امنص ىيفو

 حاقل هارتال يح كَْلُم نم يفت امل ةيعملا كالعلا ايوا

 ىلإو طيحملا رحبلا لحاس ىلإ لمرلا يداو نم معني رساي كلملا داعو
 .دالب نم ءاجرأ ىلإ هعم نيذلا نم لئابقو ةيركسع تايماح هيجوت متأ ثيح ةجاطرق
 راشأ دقو «ةيراجت تانطوتسم سيسأتل لحاوسلاو رزجلا ضعب ىلإو برغملا

 وأ  نسكسلا جنرفإلا ىلإ ؛هركاسع رساي ثعبو» :هلوقب كلذ ىلإ ينادمهلا
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 .(8١8/5ص) .«ريثك يبسب هيلإ اوعجرو اومنغف ةيلاقصلا ضرأو - سنكشبلا

 لحاسل ةلباقملا ينابسإلا لحاسلا بونج ةقطنم سنكشبلا جنرفإلا ضرأب دوصقملاو

 سنوت لحاس ةلباقم يف عقت يتلا ةيلقص ةريزج يه ةيلاقصلا ضرأو برغملا
 تاهجلا كلت يف ةيراجت دعاوقو تانطوتسم نيوكت كلذ لصأ لعلو ؛«ةجاطرقو
 اهعبتتو برغملا دالبل ةمصاعلا ةنيدملا ةباثمب تحبصأ ىتلا ةجاطرق ةنيدمب طبترت
 لامش) برغملا دالب ءاجرأ يف تسسأت يتلا ةيراجتلا دعاوقلاو تانطوتسملا

 نيوكت ةطخ ذيفنت راطإ يف ةينابسإلاو ةيبرغملا يكيتنالتإلا لحاوس ىتح (ةيقيرفأ
 .ريبك يراجت ملاع

 هدهع ءابثأ ةمتاخو نميلا ىلإ برغملا نم رساي كلملا ةدوع -

 اع نيب ان مريعس مست داعز برغملا قالي معتم رباب ةللملا فنك قو
 برغملا دالبو ةجاطرقب مهفلختسا نمم ناكو .م .ق 845 ماعو .م .قف 6١

 دجو) هنأ ىنادمهلا ركذ يذلا (فكني برعأ نب ليفن ليحارش) ريمألا دئاقلا

 ريماب ليج نم لدن: ليغا رش ناكر "7 نردملاب, ليتل ليعارتت دكسس عك لعبت
 .م .ق 847 ماع  رصم بونج ىلإ برغملا نم رساي كلملا داع دقو .معبنُي

 رمحألا رحبلا لحاس ىلإ رساي كلملا ىضمو «تولكت كلملا رصم ىلوتو -
 مث ةشبحلاب ةيئبسلا موسكأ ةيالو لحاس يف (سيلودإ) لودع ءانيم ناك ثيح

 كلت مامتإ دعب شيجلاو ةداقلابو نفسلاب نميلا ىلإ رمحألا رحبلا زاجأ

 . يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخ نم لحارملا

 ةينارمع لامعأب ماقو «راقلك ةنيالميب البز رصقلا يف ةرتف معني رساي ماقأو

 رمش هنبأو معنهي رساي) مساب دئسم شقن يف اهركذ ءاج ركه ةنيدم سيسأت يف
 ىلإ رافظ ةنيدملاو نادير رصقلا نم رساي كلملا راس مث ءركه عقوم يف ( شعرهي

 دبعم ىف روثعلا مت دقو «شعري رمش هنبا ةيعمب نيِحْلَس رصقلاو برأم ةمصاعلا

 ءدنسملاب بوتكم شقن ىلع أبس ةمصاع برأم يف سيقلب مرحمب روهشملا ماوأ

 - هلإلا  اينقأ نادير يذو أبس يكلم شعرهي رمش هنباو معنهي رساي» نأ هيف ءاج
 يتلا تاعقوتلاو لامآلا لك ققح هنأل بهذلا نم مالصأ ةدع ماوأ لعب هقم لإ

 بوأم ةئيدم ىلإ رافظ ةنيدمو نادير رصقلا نم امهمودق ةبسانمبو هيلع اهاقلع

 .؟ج 98ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 لك قيقحتو ةيفاعلاب امهرمغ يف هلإلا رمتسي نأ لجأ نمو .نيحلس رصقلاو
 وأ براحم ودع لك  هلإلا  ّنمطحيو ّنعضي نأ لجأ نمو «تاعلطتلاو لامآلا

 /رحب /نم) . سبايلاو رحبلا يف أاءوس ربدُي وأ امهبراحي نم لكو ئناش وأ ٍدقاح
 6 ىهتنا - («- (مسبايو

 نم ددع اهبتك ةيدنسم شوقن ةثالث ىلع سيقلب مرحم يف روثعلا مت امك
 يذو أبس يكلم شعرهي رمش هنباو معنهي رساي مهرمآ» اهيف نوركذيو ةداقلا لايقألا
 نمزلاو يئبسلا ميوقتلاب ةئامثالثو نينامثو ةسمخ فيرخب خرؤم اهرخآو ''”«نادير
 .داليملا لبق 870 ماع وه كلذل قفاوملا حيحصلا

 اعبار

 م.ق 5!١ ةنس برغملا ىلإ

 كلملاأبس ةعبابت شرع ةدس منست .م .ق عباسلا نرقلا يفو

 دعسأ برك ابأ نأ» ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا ركذ دقو «دعسأ برك يبأ»

 نقوم ىلوق: يذلا رصن خو وهو 206 لباب كلم رقت تخت مايآ يف ناك عت
 نأ ةحص شوقنلا دكؤتو .م .ق عباسلا نرقلا يف .م . ق 6606 ماع لباب

 شقن هدهع شوقن نمو «داليملا لبق عباسلا نرقلا يف ناك دعسأ برك ابأ
 لبق عباسلا نرقلا يف  .م .ق“"الا/ قفاويو يئبسلا ميوقتلل 047 ماعب خرؤم

 ماشلا ىلإ تاحوتف هيجوتو ةدايقب دعسأ برك وبأ ماق دقو ''” داليملا

 ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيمأتو نيوكت ةداعإل يروسلا لحاسلاب ةيقينيف ةقطنمو
 رصم ىلإ .م .ق 9 ماع  دعسأ راس مث '*”ةيراجت تانطوتسم سيسأتو

 نب ليفن ليحارش . . ١  :نأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ ثيح برغملا دالبو

 (؟ /39ص) «برغملا ىصقأ يف هدنسم دعسأ دجو يذلا وه فكني برعأ

 نم اهريغو هجاطرق يف هعم نيذلا نم ادنُج دعسأ برك وبأ نطوأ دقو

 )١( مقر شقنلا  نميلا خيرات يف ١4 يلاهك -.
 .548و 55الو 545 - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةبئبس شوقن (؟)
 .86ج ١١٠ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا 7)
 014 01 ا/ص - حرفلا دمحم  ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا ()
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 :دعسأ كلملا تنب سيمل ةريمألا نع ندج يذ نب ةمقلع لاقو .برغملا

 ربرب بحاص َجْرَخلا اهيلإ يبجي 2 ٍطعان ةباؤذ يف تناك ٌسيملو
 : عبت بركيكلم نب دعسأ لآ ضعب لاقو» :ينادمهلا لاق

 «ربرب ضرأاوتأ ىتح ربرب ىلإ اوُقّلعت ٌدنُج برغلا ضرأب اًنمو ..

 ةيناثلا ةقبطلا سفن نم دعسأ نمز ةجوم يف برغملا دالبب اونطوت نيذلا ناكو

 معني رساي دهع ذنم كانه اورقتسا نيذلا نويناطحقلا نويريمحلا مهو ربربلا لئابق نم
 .8م .ق عساتلا نرقلاب

 ٍدأذ دع



-- 
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 ةيناثلا ةقبطلا لئابق مهأ

  نييناطحفقلا نييريمحلا -ربربلا لئابق نم
 نمز ذنم برغملا دالبب اورقتسا نيذلا

 ةيناميلا مهلوصأو :معنُي رساي

 نرقلا ذنم برغملا دالبب ترقتساو تنطوتسا ىتلا ةينميلا لئابقلا تناك دقل

 اهتيبلاغ يف ةيناطحق ةيئبس ةيريمح لئابق - (معني رساي نمز)  داليملا لبق عساتلا
 تناك يتلاو سيقيرفإ نمز يف ترقتسا يتلا ىلوألا ةجوملا بسن نم نكت ملو
 .ربربلا نم ىلوألا ةقبطلا وأ ءربربلا مه نيذلا ناعنك نب غيزامأ لئابق اهتيبلاغ

 نرقلا يف برغملا دالبو ةنجاطرق اونطوتسا نيذلا نيب نوسرادلا طبر دقو
 ينانبللا يروسلا لحاسلا ةقطنم نونكسي اوناك نيذلا نييقنيفلا نيبو .م.ق عساتلا

 ىف تارمعتسملاو ندملا اوسسأ نييقينيفلا نأ) تاساردلا ركذت ثيحب (ةيقينيف)

 ءاكيتوأ 5 ةنجاطرق ةنيدم اهتمدقم يفو داليملا لبق عساتلا نرقلاب ةيقيرفأ لامش
 ةقيرطب تاساردلا كلت دكؤتو 2.١ . يكيتنالتولا لحاوس ىلإ مهتانطوتسم ترشتناو

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم نييقينيفلا نأل نميلا نم لصألا يف مهنأ ةرشابم ريغ

 اندادجأ الإ اوسيل نييقينيف اويمس نم نإ) : بيد هّللا جرف ذاتسألا ّدكأ امك ثيحب
 .«مدقألا ةينميلا ةراضحلا برع

  ةيقيرفأ لامشو ةجاطرق يف ة اورقتسا نيذلا نع ثدحتت تاساردلا نأ مث

 يا دا وع رو يدعوا و نييقينيف مساب سيل
 1 وه امنإو مهل بسن الو ةليبق ميسا ًاضيأ كلذ سيلو 000110

 كيدتما ىتلاو اهوسسأ يتلا ندملا لوأ تناك يتلا ةنجاطرق مهتمصاعو مهتنيدم ىلإ

 سميج .د ركذ امكو - هيلات دوهع يف مث يسلطألا لحاوس ىلإ ةيراجتلا اهتانطوتسم
 ناكف ؟'062لؤطلا ةميظع لؤحخلا ةديدش ةلود ةنجاطرق تحبصأ١  دتسيرب يرئه

 لحاس ىلإ مهناطلس دتماو ديجم يراجتو يراضح خيرات نييجاطرقلاو ةنجاطرقل

 ا
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 دتسيرب يرنه سميج .د مهنع لاقو «نورق ةدعل اهريغو ةيلقص ةريزجو اينابسإ
 ةلود تهتنا مث "”«ءادشألا برعلا لئابق مد نييجاطرقلا قورع يف يرجي ناك»

 ١47 ماع اهتراضحو ةجاطرقل نامورلا ريمدتو ينامورلا كالتعالاو ىزحلاب ةضالطرت
 يف نييجاطرقلا خيرات يهتني كلذبو ءداليملا لبق يناثلا نرقلا طساوأ ىف ب .م.ق

 وزغلاب ىهتنا يذلا امنيب ء«ةميدقلا روصعلاو تاراضحلا نع نيعكلاو تاسازدلا

 .اهتراضحو ةجاطرق ةلودو ةنيدم خيرات وه امنإ .م.ق5457١ ماع ينامورلا ريمدتلاو

 اوناكو (نينجاطرق) مساب نوسرادلا ا نيذلا ةمألاو بعشلا خيرات سيلو

 لبق يناثلا نرقلا ىلإ عساتلا نرقلا ذنم ةيقيرفأ لامش نم ةريثك ءاجرأ يف نورشتني

 اسر نت كاميرا نزع جاطرق فرس ب ع رع عملا كلذ رمتسا دقف «داليملا

 مهدوجو ةقيقحب يناكسلا عقاولا انعلاطيو ءدالبلا لهأ مهنأل ةرورضلاب دالبلا
 نكت ملف ةقيرعلا مهروذجو مهلوصأو اهيلإ نوبستني اوناك يتلا مهلئابق ةماخضو

 هتاولو ةماتكو ةجاهنص لئابق مه امنإو مهل ًالصأ الو ًأابسن ةجاطرق الو ةيقينيف
 ةيبرعلا ةينميلا روذجلاو لوصألا تاذ رئاشعلاو لئابقلا نم مهريغو هتانزو ةماهعو

 ناعنك نب غيزامأ مه نيذلا ربربلا نم اوسيل مهنكلو ربربلا مسا مهلمش دقو ةقيرعلا

 .ربربلا نم ةيناثلا ةقبطلا وأ ةجوملا مهرابتعا نكمي امنإو

 : امهدحأ :نيعرف ىلإ ربربلا لئابق نومسقي ربربلا ةباّسن نأ نييبت فلس دقو
 ذاتسألا ركذ امكو ثيح ءرتبلا عرف :امهيناثو م غيزامأ مهو سناربلا عرف

 نب قباسو «يسيرضلا روكب نب يناه تسوعاوب :يوابرعلا راتخملا دمحم

 نب ملاسو ؛يموكلاو ءرورسم نب يناهو ءاول يبأ نب نالهكو ,يطامطملا ناميلس

 طقف سناربلا عرف نوذعي «ربربلا ةباّسن نم ًاعيمج مهو «مهريغو ؛يطامطملا ميلس
 . ''”«الفرتبلا عرفامأ  غيزامألا - ةيناعنكلا ةلالسلا نم

 كلذ لمشيو ؟يبرعلا اهلصأ ىلإ ةيربرب لئابق ءامثنا» ةيساسأ ةيمهأ بستكيو

 : يلي اميف لئابقلا كلت ركذنو .ةماتكو ةجاهنص يتليبقو رتبلا عرف لئابق

 عيمج يذلا سناربلا عرف نم ربربلا ةباّسن مهربتعا دقو :ةماتكو ةجاهنص - ؟و١
 برع نم نيتليبقلا نيتاه نأ :نوخرؤملا دكؤي امنيب «غيزامألا ربربلا نم هلئ

 «يدوعسملاو «يناجرجلاو «يربطلا نم لك كلذ ركذ دقو .رّيْمِح نم «نميلا

 .دتسيرب يرنه سميج .د  ةميدقلا روصعلا )١(
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 «يليهسلاو «يركبلاو «يلوصلاو «يقهيبلاو «لبلاو «ةيرش نباو «يبلكلا نب
 ةجاهنص نأب قيقحتلا لهأ عامجإ اذهو .يريمحلا ناوشنو ؛ينادمهلا 00

 ةماتكو ةجاهنص رئاشع ضعب تلقتنا امنإو .ةيناميلا ةيريمحلا لئابقلا نم ةماتكو
 عقو كلذلو سيقيرفإ نمز يف ربربلا ناعنك نب غيزامأ عم ىلوألا ةجوملا يف
 يتليبق ةيقب تلقتنا دقو ةيريمحلا ةينميلا لئابقلا نم مهنأ حيحصلاو «سابتلالا
 6 .ق عساتلا نرقلا معني رساي نمز ةجوم يف نميلا نم ةماتكو ةجاهنص

 لك مهتماعز تلمش - ابلاغ  ةجاهنص نم ةداقو ءارمأ يف ةجاطرق ةماعز تناكف

 طوقس دعب عطقنت ملو ةجاطرق ةلود روصع يف ةيقيرفأ لامش ءاجرأو لئابق
 «فايرألا ىلإ ةجاهنص ةماعز تلقتنا امنإو - . ا ةجاطرق
 نع ةيالولا ثرو هنأب يجاهنصلا روصنملا حتفلا يب أ ريمألا ةبطخ ركذ فلس دقو
 ةجاهنص كسمتو زازتعاف «(؛رّيمح مهدادجأو مهئابأ نع هوثرو نيذلا » هدادجأ

 .لايجألا ربع عطقني مل يريمحلا ينميلا اهبسنب

 ريغ نم مهنأب مهسفنأ ربربلا ةباّسن هذعي يذلا رتبلا عرف نم يهو - :ةتانز ةليبق - ''
 يناثلا ءزجلا يف ءاج دقو نميلا برع نم ةليبق ةتانز امنأو «غيزامألا ربربلا بسن

 نب سمش دبع نب ةّرم نب  ةتانز وهو  تينز» ونئب مهنإ ليلكإلا باتك نم
 نب نميأ نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو
 يوابرعلا لقنو ''«ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح نب عسيمهلا
 نم ةينمي ةليبق مخلو .مُحَْل ةليبق نم ةتانز نأ) ممألاو دصقلا باتك نع

 نبا نع ًاضيأ يوابرعلا لقنو ''”ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك
 .«ةقلامعلا ىلإ ةرمو «ريمح ىلإ ةرم مهتليبق نوبسني ةتانز ةباّسن نأ» نودلخ

 رداصملا رثكأ تركذ دقو ةينامي ةليبق ةتانز نأب رداصملا كلت عيمج قفتتو

 نم تاعامج مهيف بستناو مهيف لخد امبرو ةميدق ةيريمح لئابق مهنأ ديدحتلاب

 دقو ليلكإلا يف امك مهبسنو ةميدقلا ريمح لئابق نم مهتيبلاغ نكلو ؛«مخل
 ةجوم يف مهتيقب مث سيقيرفأ نمز ي ىف برغملا ىلإ ةتانز نم ةعامج لوأ تلقتنا

 اهتيلوأ نأو ةميدق ةتائز ةليبق نأ نودلخ نبا ركذو .ًابلاغ رساي كلملا نمز

 تاهج ندل نم تناك اهنطاوم نأو «ةلواطتم باقحأ ذنم ربربلا ةيلوأل ةقواسم)
 «مالسإلا لبق ةسايرو ةرثك مهيف تناكو «بازلاو ساروأ لابج ىلإ سلبارط

 ١ ج ١١٠ص - ينادمهلا نسحتلا - ليلك لا ()

 .؟0 ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا . مجعلاو برعلا باسنأ لوصأب فيرعتلا يف ممألاو دصقلا (5)



 ٠  7 0-1 0 - 1دق لإ 0

 لبإلا ذاختاو مايخلا ىنكس يف)  برعلا لئابق ضعبب يأ - برعلاب ةهيبش اهنإو
 نع ةيابإلاو نارمعلا نم سانلا فطختو «ضرألا ىلع بلغتلاو ليخلا بوكرو
 .«مويلا ىتح ةتانز عابط اهيدل نميلاب لئابقلا ضعب لازت امو .''”(ةفصنلل دايقنالا

 ينميلا يبرعلا لصألا ىلإ بستنت اهعيمجو :ةرامغو ةنالكمو ةراوز لئابق - ” - ؛
 : يهو « يريمحلا

 ةراوز نأ نودلخ نباو مزح نبا ركذو «رتبلا عرف نم ربربلا ةباّسن اهّدعي :ةراوز -أ
 . ةماتك نم

 يطامطملا قباس نأ يوابرعلا ركذ دقو .رتبلا عرف لئابق نوطب نم :ةتالكم - ب

 . ””(ريمح نم ةتالكم نإ» :نولوقي هباحصأو يربربلا ةباسنلا
 نبا لاقو .«برع مهنأ) مهنم ةماعلا لوقيو سناربلا عرف نم نطب :ةرامغ ونب - ج

 لثم . .برعلا نم مهنأ مهبوعش ضعب يف نومعزيف ربربلا ةباّسن امأ» :نودلخ

 لئابقلا كلت نأ املاطو "0 رّيْمِح نم مهنأ مهتباسن معزي ةتالكمو ةراوزو ةرامغ

 لوصأ نم مهف «ربربلا ةباّسن ًاضيأ كلذ ركذيو ةيريمح ةيبرع اهنأ ركذت اهسفن
 . فالخ نودي ةينامي ةيبرع

 نبا اهّدع دقو «نيباسنلا ضعب دنع رتبلا عرف نم ةتاول ةليبق ٌدعت :ةَناَوَل ةليبق -

 اهلصأو اهبسن ركذت اهسفن ةتاول ةليبق امئيب «يربربلا رتبلا عرف نم نودلخ
 دق ةلقان موق مهنأ ةتاول لوقت» هنأ برألا ةياهن يف يرونلا ركذ دقو «يبرعلا

 يأ] - ربربلا نم تسيل ةتاول نوكو» :يوابرعلا لاقو ''”«ربربلا دلب ىلإ اوراص
 ضعب نودعي نيذلا مهسفنأ ربربلا ةباّسن هلوقي ام اذهف  [نآعنك نب غيزامأ نم

 لصألاف " ”"«ريمح نم اهنأ اهنع نولوقي يتلا ةتاول مهنمو برعلا نم مهبوعش .
 هركذ يذلا حيحصلا امنإو ضعبلا معز امك سيق نم مهنأ سيل ةتاول ةليبقل يبرعلا

 ءاملع كلذ دكؤيو ءرّيْمِح نم نوينامي برع ةتاول نأ مهسفنأ ربربلا ةباّسن

 ناوشنو يمهرجلا ةيرش نبا لاق ثيح لئاوألا نيينميلا نيباسنلاو نيخرؤملا

 نم برغملا يف ةمخض لئابق ةجاهنصو ةتاولو ةتانزو .ةماهُعو ةماتك» :يريمحلا
 ونب :مهنأب ةتاول ةليبقل لماكلا بسنلا ليلكإلا باتك انل ظفح دقو '*”(ريمح

 ١/8682. ص - يوابرعلا دمحم  ىمادق برع ريربلا (1)

 .؟ /185ص - يرونلا  برألا ةياهن (؟)

 .7/1177ص - نودلخ نبا خيرات - 5788ص ى يوابرعلا  ربربلا ()

 .ل١ ص  يريمحلا ناوشب  ةعماجلا ةريسلا (5)
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 نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب ةّرُم نب ةتاول»
 نب برعي نب بجشي نب أبس نب رّيْمِح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرت
 . "70 ناطحق

 ىلإ نميلا نم سيقيرفإ كلملا مهصخشأ نّمم مهنأ ليلكإلا يف ءاجو
 ىلإ نميلا نم مهرئاشع ىدحإ تلقتنا امبرو - ىلوألا ةجوملا يف يأ - ؛'”برغملا
 نرقلاب ةيناثلا ةجوملا يف مهلاقتنا ناك ةتاول ةيقبو بلغأ نكلو «كاذنا برغملا

 دهع يف دعب اميف مهتيقب لقتنا امبرو  رساي كلملا دهع يف  .م.ق عساتلا
 ءاج دقو» نييجاطرقلا حلطصمب ةلصلا تاذ ةيناثلا ةجوملل دادتماك دعسأ برك ىيبأ

 (.م.ق سماخلا نرقلاب) ينانويلا ستودوريه اهركذ يتلا لئابقلا نمض ةتاول مسا

 ةتاول نإ» :لاق يذلا (سوبوكورب) امهلبق اهركذو (. م.ق لوألا نرقلا) نوبارتسو

 ةتاول نم ًاعومج نأو سلب او (ايئوأ) ةنيدمو ريبكلا ترس جيلخ نيب ةرشتنم

 (.م.ق 577 - 195) يلادنولا (دنوماسات) دهع يف (سنوت) ةيقيرفأ وحن تفحز

 ثدحتو .سباقل يبونجلا طخلا ىلع عقت ةيحان يف هتمزهو هشيج عم تكبتشاو

 ريغ ةيفيكب ةرم لوأل لمجلا اهيف لمعتسا يتلا ةكرعملا كلت نع (سوبوكورب)

 لخادلا ىلإ دعب اميف ةلاحرلا ةيتاوللا (ةلاّمجلا لئابق) تلغوت دقو ''”ةدوهعم
 ناك يتلا ةيلبجلا لئابقلا عم نيفلاحتم يطنزيبلاو يلادنولا ذوفنلا ةمواقم يف اوكراشو

 ناك يمالسإلا يبرعلا حتفلا عقوو مالسإلا ءاج امدنعو .(لاطنأ) اهريمأ اهمعزتي

 ذنم اهونكس يتلا ةقطنملا يهو ايبيل يف يأ '”ةقرب ميلقإب نونطقي نييتاوللا مظعم
 ةجاطرق ةلود رصع يف مث .م.ق عساتلا نرقلا يف برغملا ىلإ نميلا نم مهلاقتنا
 ظ .مالسإلا ءيجم ىتحو

 ثيدحلا ددصب وهو ةتازم ةليبقل ينميلا يبرعلا بسنلا يبوقعيلا ركذ : ةتازم ةليبق / 

 (نادو)و (ترس) ةئيدم نيب ام ترس جيلخ بونج ةعقاولا ةقطنملا ينكاس نع

 نميلا نم مهنأ نوعدي موق مهنإ لاق ثيح ايبيل يف كلذو «ةلبقلا يلي امم
 نإ» ركذ نودلخ نبا نأ ًاضيأ كلذ ززعيو .'*”2نوبلاغلا مهو ةتازم نم مهرثكأو
 © يف مهملاو «ريمح لئابق نم ةتاول نأ نييبت فلس دقو .«ةتاول نوطب نم ةتازم

 .!ج ١١١ ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 ." 44ص - لراش يردنأ نايلوج - ةيلامشلا ةيقيرفأ خيرات (؟)
 .؟ /89١ص - يروثلا  برألا ةياهن ()

 .؟١ ص - يبوقعيلا  نادلبلا باتك (5)



 مهترواجم لدتو ريل بلا اوراكل يوصل ا ار ار ص

 5 .م.ق عسأتلا نرقلاب 0 لا ايبيلي  ةراوهو ةتاولل

 نوسرادلا مهامس نيذلا نم مهف ءدعسأ برك يب أ رصع يف مهزيزعت مت نيذلاو

 .نميلا نم ًاعيمج مه نيذلاو نييجاطرق مساب
 :ةراوه ةليبق 4

 عرف نم نوباسنلا مهربتعا دقو ربربلا مسا اهلّمش يتلا ةينميلا لئابقلا نم يهو

 اهنأ دكؤتو كلذ ىبأت اهسفن ةراوه ةليبق نكلو «ناعنك نب غيزامأ مه نيذلا سناربلا

 اولهج نميلا نم موق مهنأ ةراوه معزت» :يبوقعيلا لاق ثيحب نميلا نم
 نميلا نم ةلقان موق مهنأ معزت ةراوهو» :يرونلا نيدلا باهش لاقو ؛''”(مهباسنأ
 عرف نم اهنأب نيباسنلا لوق ىبأت ةراوه ةليبق نأ دوصقملاو .''”«مىهباسنأ اولهج

 مهبسن يتلا ةليبقلا اولهج مهنكلو نميلا نم تلقتنا ةليبق ةراوه نأ ركذتو سناربلا

 : ممألاو دصقلا باتك يف ربلا دبع نبا ركذ دقف «قيقد ريغ لوق وهو نميلا يف اهنم

 مهنم نيذلا ةلماع ونبو ."”ةلماع ةليبق نم نميلا نم اهنأ اهسفن نع لوقت ةراوه نأ

 نب يدع نب ةلماع» :ليلكإلا باتك يف امك مهو ةروهشم ةينمي ةليبق ةراوه
 نب أبس نب نالهك نب بيِرَع نب ورمع نب ديز نب ددأ نب ةّرم نب ثراحلا

 بلا ع

 لبق ام نورق يف) ماشلا ىلإ نميلا نم اهلمكأب ةلماع ةليبق تلقتنا دقو

 نم ةلماع نوطب ىدحإ تلقتنا مث ةلماع لابجو ماشلا ةيرب يف اورقتساو (داليملا

 ةلماع لابجب» هنأ ةلماع نع ينادمهلا ركذ دقو .ةراوه مهو برغملا دالب ىلإ ماشلا

 نم مهنأ ةراوه لوقتو» :ربلا دبع نبا لاقو . اريدحلا نجلا ميني اضنا دال

 نيب اه تنك وا رع ةليق نإ يدسفلفلا كدر " «ماشلا نم اولقتنا مهن :أو ةلماع
 نكست تناك ةراوه ةيبلغأ» نكلو '*6ةقرب نم ة ةريبكلا ةبقعلا ىلإ أبرغ ةيردنكسإلا

 لغوت نم مهنم» نأ نودلخ نبا ركذو «مالسإلا ءيجم دنع هقربو سلبارط نيب ام

 نم ةطمل اوؤاجو رفقلا دالب ىلإ لامرلا عطق نم مهنمو «برغلا هاجتاب ءارحصلا يف

 )١( نهد يبرقعيلا  نادلبلا باتك * 1

 7/1/4 ص - يرونلا نيدلا باهش  برألا ةياهن (؟)

 ..16 ص - ربلا دبع نبا  ممألاو دصقلا (5)
 .رشاعلا ءزجلا ١5ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (:)

 .؟ /7585ص - يرونلا - برألا ةياهن (05)
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 ('*(ةراكه مساب نوفرعيو نادوسلا نم وكوك دالب يلي اميف نيمثلملا لئابق
 بونج ءارحصلاب ةعقاولا (راقهلاب) ةقطنم ةراوه نم رئاشع تنكس كلذكو
 كلذ نأ ودبيو '”«ةراوه اهلهأ تامغأ ةنيدمو» :يسيردإلا لاق ءرئازجلا
 رصع ىف اهنيمأتو ةراجتلا قرط ةيامحب لصتي ةراوه ةليبقل يفارغجلا راشتنالا
 تاذ داليملا دعب ام نورق نم كلذ ىلت امو يراجتلا اهطاشنو ةجاطرق ةلود

 ظ . ديلتلا خيراتلاب ةلصلا

 نوطب نم نطب ةليوز نإ) :زوفلا وبأو يدنشقلقلا ركذ :ةليوز ةليبق ٠
 سناربلا عرف يف ال اهفينصت عقي ملو «ةليوز» اهيبأ مساب ةامسُم ربربلا

 يف ةقرب ناكس مه ةليوز نإ ) :يدنشقلقلا ركذو (رتبلا عرف يف الو

 ءارحصلاب نازف ىلإ اولقتنا ةليوز ينب نإ » :نودلخ نبا لاقو '”(ميدقلا
 , 7[ اهونطوتو

 نع ةليوز هركذتو هفرعت ام وه كلذ يف مهملا نأل ًاضماغ ةليوز بسن سيلو

 ةليبق مهرجو "مهرج ىلإ بستنت اهنأ ربلا دبع نب ظفاحلا اهنع لقن دقف ءاهسفن
 روصع ىف زاجحلاو ةكم نومعزتي اوناكو ديلتلا خيراتلا يف ةروهشم ةيناطحق ةينامي
 دق يذلا دعسأ برك يبأ كلملا رصع يف ءارمأ مهنم ناكو «ةعبابتلا نميلا كولم

 زيزعتل برغملا دالبب اهنطوأ يتلا لئابقلاو تايماحلا نم ةيمهرجلا ةليوز ةليبق نوكت
 . ةيراجتلا تانطوتسملا

 ركذي عّبُت بركيكلم نب دعسأ لآ ضعب لاق» هنأ ينادمهلا نسحلا ركذ دقو

 : نميلا نم جرخ نم لزانم
 [هدكاي ك1 رتسانوهكف راكوتو

 كل ف عايض انه كفل رق لق و

 رّضخَمو ىَّذْبَم تاذ ضرأب اوراصف

  جلاعةلمرنيب اماهل ٌبلكو
 . تكراشو تلح ثيح ماذجج ْتْلَحو

 ارُقّلعَت دنج برغلا ضرأب ائِمو

 رُمذَت ضرأ نم ءالجرلا ةزحلا ىلإ

 ربَجّتلاو العلا ىفأمخل كلائه
 قل ه- 5 ا ا 0 و ١

 رِبْرَب ضْرَأ اوتأ ىتح ٍرَبْرِب ىلإ
 ىتح برغملا ىلإ نميلا نم اوضم نيذلا نم ةليوزو ةراوهو ةتازم تناكف

 اك 5 5 نصو 856١ص  نودلخ نبا خيرات )١(

 .؟0 ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا  ممألاو دصقلا (")

 ' "55ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (4)
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 كلملا دنج نم تناك ىرخأ ةينامي رئاشع عم ربربلا قطانمو ضرأب اورقتسا

 امك ربربلا مسا ةيبرعلا ةينميلا لئابقلا كلت لمش مث «يريمحلا دعسأ برك ىبأ
 دالبب ترقتسا ىتلا ةينميلا لئابقلا نم ةيناثلا ةقبطلاو ةجوملا نم مهوقبس نيذلا لمش

 رئاشعلاو لئابقلا كلت مظعأو مهأ يه اهانركذ ىتلا رشعلا لئابقلا تناكف «برغملا

 . مالسإلا دعب ىلإ كلذك لزت ملو ربربلا نم تتاب ىتلا
 تا



 ةيبرعلا ةينميلا لوصألا
 فورحلو ةباتكلل ةميدقلا

 ةيبعشلا ىقيسوملا يف هباشتلاو ربربلا ةغلو
 ةعارزلاو يرلا ةينقتو ةرامعلا نفو

 نم ربربلا لئابق لاقتنا نع ركذلا ةفلاس ةيخيراتلا تامولعملاو قئاقحلا نإ

 ةميدقلا ةراضحلا روصع نم دوهعو تاجوم ةدع يف برغملا دالب ىلإ نميلا
 ربع ةرتاوتملا مهباسنأب مهبلغأ ظافتحا مث ريمحو أبس ةلود روصع يف تاذلابو

 لوصألاب ًاضيأ ززعتيو دكأتي «ةيبرعلا ةيناميلا ةيئبسلا ريمح لئابق نم مهنأب لايجألا
 نأيو ةهج نم برغملا دالب يف اهيلع روثعملا ةميدقلا صوصنلاو ةباتكلل ةيئميلا
 دضسملا فورخ ىلإ اهيلغأ نصا دوعي ( ءافتعلا) هاقسملا ةيريرتلا راعقلا«ةورح

 ضعب يف ًاضيأ ةميدقلا ةينميلا لوصألا ىلجتت امك ىرخأ ةهج نم ةيريمحلا ةينميلا
 "21 لي اهلل ناعم نم انغ وك ذلو. يوربلا دنع ةاقنلاو.ةيرغلل:نيئارخعلا

 الوأ

 صوصنلاو ةباتكلا
 برغملا دالبب ةميدقلا ةينميلا

 شوقن برغملا دالب نم قطانم يفو (سنوت) ةجاطرق يف دجوت تناك دقل
 نم ًاضيأ ةقتشملا ةيقنيفلا فورحلاب ةميدقلا ةينميلا دئسملا فورح ةباتكب ةبوتكم
 هيدنسملا شوقنلا كلت ةردن نم مغرلابو .ةميدق ةيئمي ةباتك يهو دنسملا فورح

 ةماهلا دهاوشلاو ةلدآألا نم اهدوجو نإف برغملا دالبب تناك ىتلا ةيقينيفلاو ةيريمحلا

 :اهنمو «لئاوألا نيخرؤملا دنع اهدوجو ركذ رئاوت يتلا

 ةجاطرق يف شاوألا ربق شقن ١
 يوابرعلا هنع لاقو (كلامملاو كلاسملا ) باتك يف يركبلا خرؤملا هركذ دقو

 ىلإ ٌدعيو «ةميدقلا عجارملا ضعب يف هركذ ىلع ترثع يذلا صنلا» هنأ : يلي ام
7_0 



 2. ة1ٌة د ام 56 م45
 20 م سا

 .ةيقيرفأ لامش ةقطنمب يريْمِجلا طخلا دوجو ىلإ راشأ يذلا ديحولا صنلا نآلا دح

 ىف راصبتسالا) بحاصو (كلامملاو كلاسملا) باتك ىف يركبلا هدروأ دقو

 اذهو.ا كاملكلا نقع ىفالا كوألا وعن فلدتكت ذل ةءاور ا( رايغبمألا يكاجم
 مالغ انا و كك لاك "دا دايز نب نمحرلا دبع نع ةاقثلا ىور» :هاوتحم

 هيلع بوتكم ربقب اذإف اهبئاجعب ربتعنو اهراثآ يف يشمن ةجاطرقب يمع عم
 ةجاطرق  ةيرقلا هذه لهأ ىلإ ينثعب حلاص لوسر شاوألا هللا دبع انأ :ةيريمحلاب
 ةءارق ةقد ىدم تناك ًايأ - ةجاطرقب شاوألا ربق ىلع يريمحلا شقنلا كلذف *"50-
 ددسملا ةباتك لامغتسا ىلع لدي: ئريمحلا دكسملاب هيلع ةبوتكملا تاملكلا

 يناثلا نرقلا ىتح اهلالطا يف ًادوجوم لازي ام ناكو ةميدقلا ةجاطرق يف ةيريمحلا

 برغملا لحاسب شعرُي رمشو رانملا يذ نيكلملا ةرانم شقن  ؟
 ىوتحم لقنو هبنم نب بهو مهنمو نيخرؤملا لئاوأ ضعب هركذ دقو

 ب رملا" ىف نفعت نمش ةكالملا زادي املا ةثاب ىعترلا ليفاف ذاكمالا هووكذ" اه

 وهو - رحبلا يف اهانب يتلا بعصلا كلملا تارائم ىدحإ هل تحال  برغملاب
 ةدحاو ءانبب نوعي ريش رماقامنا همساب ذقت نار ينيقت وقوى راكملا وذ كلملا

 ."”«اهراوج ىلإ همساب
 ناكو .م.ق عساتلا نرقلا ىلإ دوعي شقنلاو ةرانملا نمز نأ كلذ ىّدؤومو

 ناكو .م.ق يناثلا نرقلا ىتح ترمتسا يتلا ةجاطرق ةلود روصع يف ًادوجوم

 لحاسب عقوملا كلذ نوكيف '”"«ةيلاقصلل هنأ لاقُي عمجت نم بيرق ةرانملا عقوما
 . ميدقلا نمزلا يف ةروهشم تناك ةرانملا نأ ذب الو برغملا دالب نم سنوت

 (براغملا منص) لمرلا يداو لاثمت يف معنُي رساي دنسم

 معني رساي كلملا ريسم ءابنأ يف لئاوألا نيخرؤملا نم ديدعلا هركذ دقو

 . برغملا ىصقأب لمرلا يداو ةقطنم هغولبو برغملا دالب ىلإ أبس كلم يريمحلا
 : يريمحلا ناوشن لاق هيفو

 :ةيقيرفأ لامشب مالسإلا يف دولوم لوأ وهو ناوريقلا يضاق معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع وه )١(
 .ها١11 ةلس يفوتو «ثيدحلا يف دنسم هلو ءاملعلا نم ايضاق ناكو ها/ ماع هدلوم ناك

 ١١. 4ص - ىرابرعلا راتخملا دمحم  ىمادق تارغ :نوربلا (9)

 ١ ١١. ص : يعيبرلا لضاف « شرعلاو ناطيشلا (؟)
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 حاقلهارت ال يح كلم نم ىضم امل ديعملا كلملا رسايوأ

 ساحن نم منصب معني رساي كلملا رمأ» :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاقو

 هتعدتبا ةيريمحلا ةباتك وهو دنسملا ةباتكي هردص ىلع بتكو «ةرخحص ىلع بصف

 رساي كلملا مئصلا اذه عنص» :وه هوبتك يذلاو .(مهريغ هبتكي ال ناك ريمح

 ننساكم ناك و "771: يبطعيت يضملا دحأ فلكتي الف بهذم !له ءارو سيل (معنلا

 يبرعلا حتفلا ةرتف ىلإ دتما ءاليوط ًانمز ًادوجوم لمرلا يداو لاثمت يف معني

 لوق يف ًاضيأ روكذملا وهو «يرجهلا لوألا نرقلا يف ةيرش نبا هركذو يمالسإلا
 : ةعبابتلا نع ىعازخلا لبعد رعاشلا

 انيبتاكلااوناك (مورم) بابو ورم بابب باتكلا اوبتك مهو

 برغملا ىصقأب ليفن ليحارش دنسُمم - 5
 لاق ثيح ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا نسحلا خرؤملا هيلإ راشأ دقو

 يذلا وهو فكني برعأ نب ليفن ليحارش :نونيب نب فكني برعأ دلو » ' لي اف

 رولا ىصقأ ىف هدئسم دعس لئجاو

 ناك مث .نميلاب رامذ ةظفاحم نم ادحلا ةقطنم يف ةيقاب هلالطأ لازت ام يذلا نونيب

 لاقتنا نمز يف برغملا دالب اولخد نيذلا ةداقلا ءارمألا نم ليفن ليحارش هديفح

 يريمحلا دعسأ راس املو ةيناثلا ةقبطلا ةجوم يف برغملا دالب ىلإ ريمح لئابق ضعب
 ةلود رصع يف كلذ نوكيف برغملا ىصقأب ليفن ليحارش دنسم دجو برغملا ىلإ
 ناكو برغملا دالب نم رئازجلا ىلي ام وه برغملا ىصقأب دوصقملاو «ةجاطرق

 . ةجنط اهاصقأ

 ةيقيليفلاب ةبوت أ صو لاه

 مت دقف (ةيقينيفلا) مساب ةروهشملاو ةاّمسملا ةباتكلاب ةبوتكملا صوصنلا امأو

 نميلا نم اهلصأ ةباتك أاضيأ يهو ةجاطرق لالطأ يف اهنم ديدعلا ىلع روثعلا

 .مج ١١ 8ص ينادمهلا نسحفلا -.انكإلا 000



3 
 يب د وبك 7-2 ىلا

 08 نتونلا دف 848

 لحاسلا يف اورقتساو نميلا نم لصألا يف ًاضيأ مه نيذلا نويقينيفلا اهلمعتساو

 تركذ دقو .ةميدقلا ةيراضحلا روصعلا كلتب ةجاطرق يفو ينانبللا يروسلا
 مهنع بتك ثيح ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم اوؤاج نييقينيفلا نأ ةيئانويلا رداصملا
 نطوم نإ) :ستودوريه لاقو  .م.ق سماخلا نرقلا يف  ينانويلا ستودوريه
 يف ءاجو ''”(رمحألا رحبلا ىلع ةلطملا ةيبونجلا برعلا دالب وه لوألا نييقينيفلا

 نأ حجرألا نم» :يلي ام ةيقينيفلا ةباتكلا ردصمو لصأ نع (ةيماسلا ممألا) باتك

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم مهعم فورحلاو ةباتكلا كلت اولقن نييقينيفلا
 هَّللا جرف ينائبللا يبرعلا ثحابلا لاقو ”(يراجتلا مهطاشن يف اهومدختساو
 ةيفمبلا ةرايفحلا هيرع اندادجا الإ: ارسل نيبكيشيف اويكبم نه نإ عب

 فورح نم اهذخأ مت ةيقينيفلا فورح نأب فورحلل ةنراقملا لدتو "”«ةميدقلا

 فورح بناج ىلإ اهلامعتسا مت ةميدق ةيبرع ةينمي ةباتكو فورح ىهو دنسملا
 نأل يراجتلا طاشنلا يف ةصاخ ةفصبو ميدقلا نمزلا نم ةرتفل دنسملا ةباتكو
 يف الإ اهب ةباتكلا زوجت ال ةسدقم ةصاخ ةفص تاذ تناك دنسملا ةباتكو فورح
 نبا راشأ دقو .ًابلاغ لايقألا ءارمألاو كولملاو نيدلاب ةلص تاذو ةددحم رومأ

 دنسملا ىمسُت  ىرخأ  ةباتك رّيْمحِل ناكو» :يلي ام لاق ثيح كلذ ىلإ نودلخ

 اوناك يتلا فورحلا امأ (*”«ههنذإب الإ اهمّلعت ْنِم نوعنميو «ةلصفنُم اهفورح

 رمتساو ةيقينيفلا مساب ترهتشا يتلا يهف يراجتلا طاشنلا يف اهنولمعتسي
 دالبو ةجاطرقب يراضحلا رصعلا كلذ ةياهن ىلإ ةجاطرق ةلود رصع ىف اهلامعتسا

 ةباتكلا فورح ذخأ مت ةيقينيفلا فورحلاو دنسملا فورح نم مث ؛ًابلاغ برغملا
 . هقحال روصع يف هيربرب تيمس يتلا

 اهيلع روثعملا ةيقينيفلا فورحلاب ةبوتكملا صوصنلاو دنسملا شوقن نإ
 مساب اويّمس نيذلا نأ ىلع اهنم لالدتسالا نكمي برغملا دالبو ةجاطرق يف

 ةناتكلا كلك اوليععاو نهوصتلاو .شوقتلا كلك اوسع نيذلا مهسفلا عه وتربلا
 نييجاطرقلا نألو مهتباتك اهنأل روصعلا كلت يف ةميدقلا ةينميلا فورحلاو

 مث ربربلا مسا مهيلع بلغ نيذلا مهسفن مهو نويريمحلا مهسفن مه نييقينيفلاو
 )١( بيد هللا جرف - لصألا يف نميلا - ص١15.
 ) )9ص - رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا 417.

 .18١ص بيد هللا جرف - لصألا يه نميلا ()
 .4 8١ص  نودلخ نبا ةمدقم (0)
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 يريمحلا ندا ةباتكو فورحل دادتماك ةيربربلا ةباتكلاو فورحلا ترهظ

 ميدقلا ينميلا لصألا

 ( غانيفيتلا ) ةيربربلا ةباتكلا فورحل
 فورح نيبو ( غانيفيتلا) ةاّمسملا ةيربربلا ةيدجبألا فورح نيب ةنراقملا لدت

 دقو .فورحلا بلغأ يف امهنيب هباشتو قباطت دوجو ىلع ةيقئيفلاو ةيريمحلا ةباتكلا
 دئاسلا يأرلا نإ» : ةيريربلا غانيفيتلا ةيدجبأل هتسارد يف يدعس نامثع ذاتسألا ركذ

 غانيفيتلا مساب ربربلا وأ قراوطلا اهيمسُي يتلا ةيدجبألا نأ نيثحابلا نم ريثكلا ىدل
 مث ."'”(ليدبتلا نم ريثكلا نمزلا عم اهيلع أرط مث ةيقينيفلا ةيدجبألا نم اهوذخأ
 لماك ىيحي ذاتسألا هيلع يندعاس ليلحتب تمق دقلو» :يلي ام يدعس نامثع لاق
 نيب قباطت دوجو ىلإ ٌتلصوتف «قشمد ةعماج بادأ ةيلك يف ةميدقلا تاغللا ذاتسأ

 تاباتكلا تايدجبأ نم ديدعلا فورح نيبو غانيفيتلا دج فورح نم ريثك
 «فلألا : يه يريمحلا دنسملا فورح هبشت يتلا غانيفيتلا فورح ناو. ةيفاسلا
 فورح هبشت يتلا غانيفيتلا فورح امئيب , 76 ءاعلا «نريقكلا «عيهلا ا: اللا قاذلا
 ًالودج يدعس نامثع دروأ دقو .فاقلاو «فاكلاو «لادلا :يه ةيقينيفلا ةيدجبألا
 ةباتك يف اههباشت يتلا فورحلاو غانيفيتلا ةيربربلا ورع نم الريع انف مفي
 اهيلع أرطو ةيقينيفلا نم تلدعت يتلا فورحلاو ةيقينيفلا ةباتكلاو يريمحلا دنسملا
 . فيفط ليدعت عم دنسملا فورح ىلإ ًأضيأ اهضعب لصأ دوعيو ليدبتلا نمزلا عم
 «ةيربربلا غانيفيتلا ةباتك فورح بلغأل ميدقلا ينميلا لصألا ىلع كلذ لك لديو

 ةيبرع ةباتكو فورح يه ةيربربلا غانيفيتلا ةباتك فورح نأ لوقلا نكمي كلذبو
 ينميلا يقينيفلاو يريمحلا دنسملا ةباتك فورح نم ذوخأم دادتما اهنأل ًاضيأ ةميدق
 | : يتلا رجلا

2 4 

 )١( رئازجلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا  خيراتلا ربع رئازجلا ةبورع - ص4١.



 ربربلا ةيورع

 ثلاث

 ةينميلا دهاوشلا
 ريربلا ةغل يف ةيبرعلا

 نميلا نم تلقتنا ةميدق ةيبرع ةينامي لئابق لصألا يف يه يتلا ربربلا لئابق نإ
 ريمحو أبس تاراضحو لود روصع لالخ تاجوم ةدع يف برغملا دالب ىلإ

 ةينميلا ةيبرعلا مهموق ةغل يه مهتغل تناك - نييبتلا فلس امك  ةعبابتلا كولملاو

 ةنمزألا مهيلع تبقاعت مث «برغملا دالب ىلإ اهيف اولقتنا يتلا روصعلا يف ةميدقلا

 ةينميلا ةغللا سفن تسيل يهف ربربلا ةغل يهو مهب ةصاخ تاجهلو ةغل تنوكتف

 رثكأ لالخ اهب رارقتسالاو برغملا دالبب عاطقنالا نأل اهتاجهلو اهتاملك لكب ةيبرعلا

 نمزلا عم تجزتما تاملكو تاجهل روهظ ىلإ ىّدأ روصعلا كلت يف ةنس فلأ نم

 ريثكلاب تظفتحا اهنكلو «برغملاب تاجهلو ةغلك ةيربربلا ةغللا كلذ ةجيتن تنوكتو
 ركذ دقو .ةميدقلا ةيبرعلا ةينميلا اهتاملك روذجو اهدعاوقو اهلوصأ دهاوش نم

 دالبب ةيريمحلا ةيئبسلا ةفاقثلا راثآ» نم نأ يوابرعلا راتخملا دمحم ذاتسألا

 :«برغملا

 ةريمحلا «لوغلا ١ ةفيص: لع ةيرتربلا ءامسألا واخ اهمعأ

 نسحلا كلذ ىلإ راشأ دقو ةيريمح ةغيص ةزمهلا حتفب (لوُعْنَأ) ةغيص نإ

 عوُمُيألا - 000 لوُعْفألا ىلع يتأت ريمح لئابق نم ريثكو) :هلوقب ينادمهلا

 لئابقو مالعأ ءاعسلا ىف نميلاب ةرينك يهرب. "!(ةنووخلاو :نوُسَرَالاَو هند

 >6 د

 0 حرب وني : حوُربأ

 لبج مسا : نورْجَأ

 دلو : حريب

 .؟ج 4 49ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 ةغيصلا هذهب ةعونتم ءامسأ اندجو ةيربربلا ىلإ انلقتنا اذإ) :يوابرعلا لوقيو

 : ةمئاقلا هذه يف امك (ةيريمحلا لوعْفَأ )

 م

 . (لئابقلا نيب) ىلعأ فلح سلجم :نوَقُمَأ

 روُمْزَأ

 أ

 2ك هد

 لل
 وجم

 . د وفص

 . يسلطألا طيحملا لحاسب ةئيدم مسا :

 ناك

 .لاورز ينب (ناعموب) ىرق ىدحإ :ط

 . ريداغأ ةلامع ىف ةعامج : ةيوبسأ

 . ساف ةلامعب ةرئاد يف ةعامج :ةروسكأ

 . فيرلاب لخف : تلو رح
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 ةسوُلْمأ
 مع

 :دوفرا

 5 ىلإ ميو
 . تاطس ة ثا ةعامج : ةزوزمأ

 . تازازراو ميلقأب ةعلق :

 .ناوطت ميلقأ نم ةلايحأ ةرئادب ةعامج :

 . فيغرلا نم عون :

 . جاجدلا مح :

 . زبخلا  فيغرلا :

 . ضرألا : ثنو

 . مازحلا :

 . محللا :

 :ريديصقلا-:

 . راصيتسالا بحاص اهركذ شكارم نع ةديعب ةنيدم :

 . يفسأ ميلقأ نم ةدبع ةرئادب ةعامج :
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 و

 . شكارم ةلامع نم ةئماحرلا ةرئادب ةعامج :نوسخخأ

 . ىصقألا برغملا بونجب لبج :دوُجْرَأ
 .ردصلا اة

 واججحلا ؟لونغأ

 1 يضم( لوكتا ) ةنيع نا ىلع رك اننظمت ةنكاقلا هذه: نأ كشالاز

 رمألا ماد امو «نكامأو لئابقو مالعأ ءامسأ لمشت ةيريمحلا لثم يهو ةيربربلا

 ةيربربلا يف تناك امنإ ةعقوتملا ةرثكلابو ةغيصلا هذه نأ ءاعدا نكمي الف اذكه

 ةغل يف ةميدقلا ةينميلا ةيبرعلا دهاوش نم يه امنإو .2'”(ةفدصلا باب نم

 :.مرعلا

 ةيربربلا يف ةيريمحلا نونلا ١
 يهو تاملكلا رخآ قحلت ةادأب ةماع ةميدقلا نميلا تاغلو ةيريمحلا زيمتت

 : لثم ةيريمحلا نونلا ةداع ىّمستو «ن

 . رومذألا لجرلا :نرْمْذَأ

 .موريألا : نَمَرْيأ

 نوفا :ةقتأ

 :لاثملا اذه يف امك نونلا هذه هبشي ام ةيربربلا يفو» :يوابرعلا لوقيو

 . يسلطألا طيحملا لحاسب ةنيدم مسا :نرومزأ

 : لثم نوطبو لئابق ءامسأ اهنم «نونلاب ةموتخم ةريثك ءامسأو

 . نسانزيونب «نسارم ونب «نشكيونب «نجاترو ونب «نيجرد ونب «نسرهي ونب
 : لثم نكامأ ءامسأو

 . نيسغميت «نيدرست «نالجر «نيسفد «نيدرست

 تاذ ةملكلا رخآ يف اهدوجو ةعيبط ثيح نم يهو عمجلل تسيل نونلا هذهف
 . ''”(ةيريمحلا نونئلاب ةقالع

 ةيربربلاو ةيريمحلا يف ثينأتلا ةقيرط “"' 

 يف ةيربربلا نيبو ةيريمحلاك ةميدقلا نميلا ةيبرع نيب هباشت دجويو

 )١( يوابرعلا  ىمادق برع ربربلا - ص7١١ - 11١5.
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 . ةيربربلاو ةيريمحلا يف ةماع ةيظفللا ةروصلا ثيح نم تاملكلا ضعب ثينأت

 : ةيريمحلا يف تاملكلاب كلذ ىلع ةلثمألا نم» :يوابرعلا ركذيو

 . (نميلاب ةماهت ةقطنم) تماهت
 يف كلذ ىلع ةريثك ةلثمأ دجوتو  ؟«خلإ . .(شوقنلا يف ةليبق) تعيبَر

 .- نميلاب ةيريمحلا شوقنلا
 : اهنم ةريثك ةلثمأ ةيربربلا تاملكلا يفو»

 , ''”( ةليبق مسا : تأوت . ةئيدم : ترهات .ناكم مسا :ترايت

 عبار

 ةكرتشملا تاملكلا

 ةيريربلاو ةيبرعلا يف
 يف تناك يتلا ةيبرعلا تاملكلا سفن يه ربربلا ةغل يف ةملك ةئام نم رثكأ نإ

 قراف ابلاغ قرافلا نوكي نأ داكيو مالسإلا لبق ام روصع ذنم برعلا ةريزجو نميلا
 ربربلا نأل كلذو ء«ةكرتشم لوصأو ةيوغل ةدحو اهعمجت ةدحاو تاملكل قطنو ةجهل
 ءيجم دعب ربربلا ةغل ىلإ تاملكلا كلت لخدت ملف . ءامدق نويئامي برع مه امنإ

 يتلا تاملكلا ةصاخ ةفصبو ءاهثوشن ذنم ربربلا ةغل لوصأ يف تناك امنإو مالسإلا

 ديكأتلا عم ةيبرعلاو ةيربربلا هيف كرتشت : ام يأ لوألا مسقلا# اهنأب يوابرعلا اهركذي

 نع بلاغلا ىف رّبعت اهنوكل ىلوألل ةيناثلا نم ةراعتسم تسيل تاملكلا كلت نأ ىلع

 مكحب لوألا هطيحم يف ناسنإلا هيلع فرعتي ام ميمص نم يه ٍناعمو تايّمسم

 مث .«ربربلا ةغل يف اهمدقو اهتلاصأ دكؤي امم ةركبم تايجاح نم هيف أشدت ام

 : تاملكلا هذه لثم ةمئاق ىلي اميفو» :لوقي

 مهأب ةأرملا تيمسف ضيحلا وهو (ثمطلا) ةيبرعلا يفو .ةأرملا :ثوطمات

 ةحضاو ةقالعلاو (تضاح  ةأرملا تثمط) سوماقلا يفو ءاهزيمت ةيجولويب ةيصاخ

 . يناكم بلق اهيف لصح امهادحإ نأو نيتملكلا نيب

 لجرلا ينعت ةيبرعلا يف زكّرلاو .ًاليلق ةفرحملا (زكّرلا) يهو «لجرلا :زاكرأ
 رام ع اع :رسكلاب (زكّرلا) :سوماقلا يفو «ميركلا ميكحلا

 لجرلاو .هيلع دمتعي امو تباثلا يأ ( زكّرلا) ًاضيأ دجن (زكر) ةدام نمو «(ميركلا

 7١١ 5١6, ص  ىروابرعلا  ىمادق برع ربربلا ()
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 ءانبأو ةريشعلاو لهألا نم هلوح نمل ًادنسو ةزيكر ربتعي ةماع ةفصب انعمتجم رظن يف

 . هعمتجم

 : ةيبرعلا يف لاقيو (فنخ ) ةدام نم اهنأ حضاولا نمو .فنألا : فوفنخأ

 هفنأب خماشلا فناخلا) سوماقلا يفو .(فناخ وهف ءرّبكت يأ «هفنأب لجرلا فنخ)

 نم لامعتسالا يف ةيبرعلا ىلإ برقأ ةيربربلا ةملكلا نأ يدعس نامثع ىريو (ًاربك
 1 ظ 1 , 30 ننألا ةملك

 اظيز طيري طا3 :ةيبوخلا يفو .ةديدشلا حيرلا «ةفصاعلا :تيازآ «طايزآ

 . حاّيصلا (ةغلابم ةغيص) طايزلاو «تاوصألا طالتخا :طايزلاو . حاص :ًاطايزو

 . طايزاب ةيربربلا يف تيمس اذلو ءاهتاوصأ فالتخاو اهتبلجب ةفورعم ةفصاعلاو

 | . طق : سوطق

 ءَسْطَغ «ٌنسَط :ةيلاتلا ةيبرعلا تاملكلاب ةلص اهل ةملكلا هذه .ماني : سّطي 'ذ
 ةلاح نع مات بايغ مونلا يفو ءهيف هطغو ةسطغ ء؛ءاملا يف ءيشلا ٌسط :لاقي .طْغ

 . مونلا يف رخشو تاص :مئانلا ًاطيطغ طغي طغو . .ةظقبلا

 .هبرش :ءاملا ىستحا :ةيبرعلا يفو .ءاملا برش :اًوُْسأ ءْوُس

 نم تذخأ٠ اهنأ يدعس نامثع لوقي . عافترالا ةليلقلا ةبضهلا :تيزان
 ةغالبلا ساسأ يفو (اهلوح امع ةعفترم يأ ةيزان ةمكأ :لاقي «يبرع تع

 هجو نع تّزن اهنأك اهلوح امع ةعفترم :ةيزان ةمكأو» :يرشخمرلل

 :(نقراآلا)

 رطم اهباصأ يتلا يهو ةئرّمم ضرأ ةيبرعلا يف دجنو .ضرألا :ثورمآ
 :ناتملكلاف : ةزاغملا انفبيأ ترملاو ءاهيف تايئاذل يتلا :ترم ضرأو .فيعض

 ىه فيعضلا رطملاب ةباصملا ثرملا ضرألا نأو ىنعملا ىف ناتبراقتم ترمو ثرم
 ْ . تابثلا نم ولخت داكت ُضرأ

 مضب (ةّلْخلا) ةملكب امإ  ةيبرعلا يف  ةلص اهل ةملكلا هذه .ءاسنلا :ثالخ
 ةقيدصلا ًاضيأ يهو (ةليلخلا) ةملكب امإو «ةجوزلا وأ ةقيدصلا يهو ءاخلا

 . ةحضاو نيتيبرعلا نيتملكلاو ةيربربلا ةملكلا نيب ةقالعلاف . ةبحاصلاو

 ةريبكلا ةضورلا اهيناعم نمو (ةَرْحُبْلا) ةيبرعلا يف كانهو .ةضورلا :تريحبث

 لايقأ نم نويرفنخلاو . خومشلاو فنألا نم وهو (رايس نب رفنخ) ءامدقلا ريمح لايقأ نم ناكو )١(
 : . ريمجع
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 ةيبرعلا أّيفت يه ةملكلاف .ةرجشلاب لظتسي :يليثيإ َلّيِفْتَي . ضرألا نم ضفخنملاو
 وأ (ليثلا) ةملكب ةلص تاذف ةيناثلا ةملكلا امأ ءاهب لظتسا :ةرجشلا أّيفت لوقنو

 تاذ تاتابنلا لظب لالظتسالا :ماعلا ىنعملاو .ةليوط نابضق هل تابن وهو (لّيْتلا )
 . ؟'”لظلا

 . ةيبرعلا يف فورعم (شر) لعفو .ىقس :شور

 . "'”ءامسلا دبك يف سمشلا نوكت امدنع ةيبرعلا لاوزلا :لازآ

 ايقبا نيدو هوندا انيك ريمون (ىسلطلا) ةيبوعلا قب «ةميلظلا ثنلت

 ىلإ ربغأ ناك «ٌةَّسْلَط ُسْلْطَي سلطو «ًاسّلَط ٌسَلَْطَي سِلَط :لاقيو .(ناسليطلا)
 ةليلو ءداوسلا ىلإ ةربغ هنول ىف يذلا ضعمألا يأ سلطأ بئذ هنمو داوسلا

 ءاغلا ذأرب « نعملاو ةذاملا نينت اهل ةيبرعلاو- ةيروربلا ةهلكلاف 4 ةيلاظم ىأ ةناعيلط
 امهدحأ بالقناو ةيبرعلا يف ءاطلا عم ةلدابتم يه امنإو تيناقلل تدل ( فعلت ىف

 ١ 0 1 ١
 فورعمو عئاش رخآلا ىلإ

 ريعبلا رم لاقيو .لبحلا وهو ميملا حتفب (ُرَمْلا) ةيبرعلا يفو .لبحلا :رارمأ
 . لبحلا يأ ّرملا هيلع دش :اًرم

 يوتسملا ناكملا (سولم :ج  سْمأَمْلا) ةيبرعلا يفو .لحولا :سوليمأ
 يف نوكتو ةضفخنملا ةنكمألا يوسي راطمألا لطاهت ءانثأ ليسلا هلقني يذلا لحولاو
 . ءاسلم بلاغلا

 ٠١7 اهب ةمئاق يدعس نامثع مْدَق رامضملا اذه يفو١ :يوابرعلا لوقيو

 ءاهركذ قبس تاملكلا ضعب اهنم «ةيبرعلا يف اهلباقي امو ةيربربلا نم تاملك
 ةميدقلا تاملكلا نم اهنأ حضاولا نمو ءاهتيمهأو اهئارثل ةمئاقلا ىلإ عوجرلا نكميو

 . 0: -ةيبرعلا

 ةيبرعلاو ةيربربلا هيف كرتشت ام يأ تادرفملا نم يناثلا مسقلا» :ركذي مث

 ةدححو نم ًاعيمج اهنيب ام ىلع ًاضيأ ليبسلا اذه نم ديكأتلل ىرخألا ةيبرعلا تاغللاو

 رصق لظ يأ نادمغ رصق ءيف :لاقيو .لظلا :ءيفلاو «نميلاب فورعم رجش مسا :لثألاو )١(
 . ءاعنصي نأدمغ

 . (ناطحق نب لازأ مساب لازأ تيمس) :ينادمهلا لاق .ءاعنص ةنيدمل ميدقلا مسالا ؛لازآ

 وهو ؛ءاغلا عم ةلدابتم نوكت نأ نكمي ءاثلاف ءملظأ يأ (سْلع) نميلا يف لاقي كلذكو (؟)
 .برقألا |
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 ا بفك 2

 -1 : ةيلاتلا ةكرتشملا تادرفملاو تاملكلا اهنمو «. . ةكرتشم لوصأو ةيوغل

 ةيربربلا يف تاملكلا ةكرتشملا تاملكلا

 نان ءاملا

 رب ربلا

 27( ُلَكْيأ) تاجهللا ضعب يفو «رحب رشللا

 ("”ةيقرش حير : يقْرَش ٌدوطآ . ْقَرَش قرشلا

 ةبيرغ حير : يبرغَأ . ْبَرُغ برغلا
 ظ ناكما ناكملا

 "”برقأ ىلإ برقأ نم :ُبْرَقْلا ْرَغ ْبْرَقْلاَف . بيرق َبْرَقلا
 0 دعبلا

 240 قإ :ج .بيِرْقُأ (ةيومدلا) ةبارقلا

 اباب بألا

 يني ملا
 0 -- ناسللا

 ةدرعلا 2: كتاونضآ 2 هكوض توصلا

 2 ْنَشومْفِإ ج . .شؤمتا . | رمهلا
 نماديا مدلا

 ْتَحَوْرُن سفنلا
 تيت «تفب تما «ثوك .2تام) توملا

 ْنيِطاَمْلا د : ج_ ْنْطَق نطفلا

 : ْتَكِلْهَي سُطوُبعأ .ةدعملا عاجوأ : طوُبُعَأ كالهأ اهنمو .كلهي كله
 . نطبلا يف ملأ هدنع

 .(رحب) ظفلب رحبلا ءاج معني رساي كلملل شقن اهنمو ةيريمحلا شوقنلا يف )١(
 . قرش يأ (نقرشم) ةيريمحلا شوقنلا يف :قرشلا (')
 .ديعبلاو بيرقلا يأ (دعب يذو برق يذ) ةيريمحلا شوفنلا ىف (*)

 .هسيلجو حرش ىلإ كلملا بيرق يأ 1 ل ل ايلا ناسا لرللا ندايدال
 . (ناسل) ظفلب ًاضيأ ةيريمحلا شوقنلا يف ءاج :ناسل (0)
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 ةيربربلا يف تاملكلا ةكرتشملا تاملكلا

 لف ًاضيأو . لْلَظ لظلا
 ةيبرعلا لثم - ساوقأ : ج - سوق سرق

 َقرَ قرب

 نا : ج  ثلبسُت هانكس

 ؟كمسإ ام ؟كيمُْسِد ىَوْنأ  نْوامْسِإ :ج_ْمَْسا مسا

 لق لقن
 بكر بكر

 30و رقع ىلإ ةدعلا ءامسأ كلذ ىلإ :كابفب

 حتفلا لبق ام ذنم ربربلا ةغل يف ةدوجوم تناك تاملكلاو ظافلألا كلتف
 كانه نأ نم يسوسلا هلاق ام كلذ دكؤي اممو .ةديدع نورقب يمالسإلا يبرعلا
 ةيحلشلا ةغللا يف» ةلصأتم اهنأو يمالسإلا حتفلا نييحلشلا دنع قبست ةميدق اظافلأ
 هوي دا اييعوبا نايا ويزي ايوب ول سوعمل و ( ةيربربلا

 يهو . .دعبلاو برقلاو رخسلاو ربلاو تيس مألاو تاز حيرلاو 5ِب ةايحلاو
 حجارلا وه حتفلا نم مدقأ ظافلألا هذه لاثمأ نوكو . .ةملك ةئام ىلإ لصت ظافلأ
 ا مزجأ داكأو يدنع

 ىفو ةيحلشلا ىف ةيبرعلا ظافلألا هذه لاثمأ دوجو رس نع يسوسلا لءاستيو
 ةيحلشلا نم اهتافدارم ترمغ ظافلأ يهأ يردأ ال» :لوقيف اهلك ةيربربلا تاجهللا

 مه نم فرعن نيذلا نييقينيفلل لوألا حتفلا دهع ىلع ةميدقلا ةيبرعلا نم تبرست ذنم
 يف ةميدق ظافلأ يه مأ ؟نيميمصلا اهئانبأ نم مهو ةيبرعلا ةريزجلا ءانبأل ةبسنلاب
 تاجوم نم ةجوم ربربلا نأ نودكؤي نيذلا نيخرؤملل ةجح نوكتف ةيحلشلا ةغللا
 . 7( خيراتلا لبق ام روصع يف قرشلا

 يبرعلا قر تاجوم نم ةجوم مه ربربلا نم ىلوألا ةقبطلا نأ باوصلاو

 7١ ١١9 8ص ب يرابرعلا دمحم  ىمادق برع ريربلا ()

 . طابرلا م1456 ةنس  ؟ ددع  ناسللا ةلجم  ةيحلشلا ةجهللا ىف ةيبرعلا ريثأت (0)
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 هركذو هددح نمز يف امنإو  خيراتلا لبق ام روصع يف سيل  برغملا دالب ىلإ

 كلم شئارلا نب رانم يذ نب سيقيرفإ كلملا دهعو نمز وهو لئاوألا نوخرؤملا

 نب ناعنك نب غيزامأ لئابق مهبلغأ ناكو داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا يف أبس

 اورقتساف «ةيناطحق ةيئبس ةيريمح لئابق مهعمو «ماشلاو نميلاب اوناك نيذلا ؟'”هاس

 ةغل يف ةيبرعلا تاملكلاو ظافلألا كلت دوجوف «نييبتلا فلس امك برغملا دالبب

 نمزلا ىلإ مث «نمزلا كلذ ىلإ دوعي اهدوجو نأو كلذ ةحص ىلع ةلدألا نم ربربلا

 داليملا لبق عساتلا نرقلا وهو «نييقينيفلل لوألا حتفلا دهع» يسوسلا هاّمس يذلا

 ةيناثلا ةقبطلا رارقتساو (نادير يذو أبس كلم معنُي رساي) حتفو ريسم لهع وه يذلا

 نييبت فلس امك  ةيبرعلا ةينميلا رّيمِح لئابق مهو برغملا دالبب ربربلا لئابق نم
 .- كلذ ةلدأو ليصافت

 يف ترقتسا يتلا لئابقلا كلتب ةصاخ ةغلك ربربلا ةغل كلذ دعب ترهظ مث

 كلذ ذنم ةيبرعلا ةريزجلا ةيقبو نميلا يف اهتاوخأ نع تعطقناو برغملا دالب
 تاملكلاو ظافلألا كلت ىلع ربربلا ةغل توتحاف  نينسلا تائم لالخ  نمزلا

 كلذكو «لوألا مهنطوم نم مهئيجم ذنم ىلوألا مهتغل اهنأل اهريغو ةيبرعلا

 كانت اهو ةيبرع تسيل يتلا ظافلألاو تاملكلا تائم ىلع ربربلا ةغل توتحا

 يبرعلا حتفلل ةقباسلا روصعلا كلت لالخ برغملا دالبب مهتاعمتجم يف

  ةماع ةفصب  ةيبرعلا ةغللا نع ربربلا ةغل فالتخا رسفُي اذهو .ىمالساإلا

 ةيبرعلا ةغللا نإف كلذكو .روذجلاو لصألا يف نوينامي برع مهنأ نم مغرلاب
 - برغملا دالب ىلإ ةيبرعلا اهتريزجو نميلا نم لئابقلا كلت لاقتنا دنع ةميدقلا

 دعاوقو تاملك اهيف تناك  (دعسأ برك يبأو معنُي رسايو سيقيرفإ ةنمزأ يف)
 ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا يف تلدبت امنيب لدبتت ْمْلو ربربلا ةغل يف ترمتسا ةريثك
 تاملكلاف «مالسإلا لبق ةيبرعلا ةغللا روطت نم كلذ تلت يتلا روصعلا لالخ

 تناك ىتلا دعاوقلاو تاملكلا نم ريثك اهيف ربربلا ةغل ىف ةيبرعلا ريغ دعاوقلاو

 تياغو ينربلا هل نق كيش اهنكالو ةيبرعلا ةغللا نم تفتخاو تلدبت مث ةيبرع

 .روصعلاو ةئمزألا دعابتل ةميدق ةيبرع اهنأ ةفرعم
, , 
 ع 2

 نب غيزامأ) نيباسنلا ضعب لوقي كلذلو (ماح نمل ناعنك لئابق رداصملا شضعبو ةاروتلا بسنت ()

 هنأ ليلكإلا باتك يف ينادمهلا ركذ دقو ةيماس ناعنك لئابق نأ حيحصلا امنيب (ماح نب ناعنك

 .باوصلا وهو ماس نب ناعنكاا
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 اسماخ

 ىقيسوملا نيب هباشتلا
 ةيريربلاو ةينميلا ةيبعشلا

 يسفنلاو يحورلا نيوكتلاب ةطبترملا ةيفاقثلا رصانعلا نم ةيبعشلا ىقيسوملا نإ
 تانوكملا مدقأ نم ّدعتو يعامجلا نادجولا نم عبنت» يهو «ةيرشبلا ةعومجملل
 نع نكمي ْذِإ «يملعلا ثحبلاو ةفرعملل ردصم٠ أضيأ يهو «ةعومجملل ةيفاقثلا
 4 تاعامجلاو توعشلا نيم ةيئاقنلا تالضلا كاثإ ةنراقجلا تامر كابو: انهقيوظ
 ةيقيرفأ لامش ىف ةيبعشلا ىقيسوملا نيب ةنراقم نيثحابلا ءاملعلا نم ةثالث ىرجأ دقو

 ةدراقم كرت ب ىواروولا ةاتتبألا ركذ امك + فيخ نينلا ف ةيعتشلا يتيموعلاو
 تناكو «ةيقيرفأ لامش يف ةيبعشلا ىقيسوملاو نميلا يف ةيبعشلا ىقيسوملا نيب

 قيمعو ىقيقح هباشت دوجو ةنراقملا هذه تتبثأ دقف «ةعقوتم ريغو ةشهدم ةجيتنلا

 ْ .«ةيربربلا ىقيسوملاو ةيبعشلا ةينميلا ىقيسوملا نيب
 206ه66 نامخل تربور» روتكدلا لامعأ عم فاشتكالا كلذ أدب دقل

 دقف «نراقملا ىقيسوملا ملع يفور ةيقرشلا ىقيسوملا يف صصختملا 10

 يف ىقيسوملا ناونعب ًاميق ًاباتك 1977 ةئنس يف َفّلأو ةليوط ةدم سنوت يف ثبل

 برغملاو رئازجلا نم لك يف ةيربربلا ىقيسوملاب (نامخل) متها مث «ةيسنوتلا ندملا
 سترفله سناه» يناملألا ةلاحرلاو ةثاحبلا هدعب ءاجو . .(اهتّوَن) اهَمَقَرو اهللحف

 بونج ءاجرأ يف فاطو نميلا راز «ىقيسوملا يف ملاع اك وهو 1811327 15

 ناحلألاو يناغألا نم ةعومجم ليجستب ماقو م1976 ”١97 ماع ةيبرعلا ةريزجلا
 ةقطنملا خيرات نع ىرخألا تاعابطنالا ضعب بناج ىلإ نميلا يف ةيبعشلا

 هبّوبو ةيربربلا ىقيسوملا يف (نامخل) لمع عمجب (سترفله) ماقو '''اهتراضحو
 : يلي ام هريغبو هب اهونم لاقو هلمع نم دافتساو

 تربور .دو (61[510:2505 لتسوبنروه) نم لك عيطتسي نأ بيجعلاو»

 ىقيسوملاو نميلاب تاعفترملا يناغأ نيب ءادألا ةيفيك يف هباشتلا تابثإ نامخل

 . "'”ةيقيرفأ لامشب ليابقلا يف نامخل اهلجس يتلا ةيربربلا
 اذه لثمو» :لاقف ةفداصم ثدحي ال هباشتلا اذه نأ ىلإ (سترفله) هّونو

 .ةيبونجلا ةيبرعلا ىف فاشتكا ةلحر :ناونعب 191/7 ةنس ردص باتك يف هلامعأ (سترفله) نّود )١(

 .7١١ص - سترفله - ةيبونجلا ةيبرعلا ىف فاشتكا ةلحر (؟)
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 برعلاو ربربلا نيب ام ةميمح ةقالع دوجو ضارتفا ءرملا ىلع متحي هباشتلا
 ىقيسوملا يف اهنيعب ةدوجوم ةينميلا ةيبرعلا ىقيسوملا يف يتلا تامسلاف «نييبونجلا
 ءادأ ةقيرط يف ةحضاو ةروضتب نيت حب ةققولا ناةديوعتلا ةقدلعلا هذه نأ مث «ةيربربلا

 ًاقلطم ًايواست ناحلألا هذه يواَسَت لب اههباشتو ناحلألا بيكرت ةيصوصخف يناغألا

 230 دكؤي

 لع ليعحتت دعاك جذامن (سترفله) مْدَق هباشتلا ا يا

 ضارتفالا درجم ىلع ًاينبم سيل رمألا نأ حضوُيل ةّيقيسوملا ةتونلاب ةنراقملا

 مرا كاكاورب سعرا نيكم يملع ساسأ يلع اهنا ماحستالاو

 : نييلاتلا نيجذومنلا

 يهو (4) ىلوألا «نيتعطقل نييقيسوم نيميقرت ىلع لمتشي :لوألا جذومنلا

 نميلاب زارح لابجب ليعامسإ ينب ةليبق يف (سترفله) اهعمس ةيودب ةينغأ نع ةرابع

 اهلجسف رئازجلاب لئابقلا يف (نامخل) اهعمس (8) ةيناثلاو .اهّمقرو اهلجسف

 ةيقيسوملا حورلا يف ناحلألا يف بيكرتلا ىضتقمب ناتلثامتم ناتعطقلاف . .اهّمقرو

 .ةدحاو ةلفقو دحاو ماقم امهلو عاقيإلاو

 ىلوألا «نيتعطقل نييقيسوم نيميقرت ىلع ًاضيأ وه لمتشي : يناثلا جذومنلا
 اهلجسف نميلاب رطم ينب ةليبق يف (سترفله) اهعمس ةيودب ةينغأ يهو (4)

 اهلجسف رئازجلاب لتئابقلا يف (نامخل) اهعمس ةمينرت يهو (18) ةيناثلاو .اهمقرو
 داو: ماقم اهنهلو عاقيألاو ةيقيسوملا حورلا يف نالئامعت ناكدطقلاف  .اهتقرو
 .ها ةدحاو ةلفقو

 نقييوعلا يفارقاوجتلاب ةيريرتلا لئابقلا ةقظسونمنبلا نيب هباختلا نم نيكو
  نوسرادلا لوقي امك هنأ ْذِإ .ماعلا هباشتلا نم بناج الإ وه ام كلذ نأ ةيبعشلا

 «لصألا ةدحو ىلع ليلدتلا ىف ةجحلا ةوق ثيح نم ةغللاك ىقيسوملا هباشتلا نأ»

 ةيخيراتلا ةيفاقثلا طباورلا لاكشأ نم ًالكش ٌدعت ةلماشلا ةرظنلا قايس يف ىقيسوملاو
 ا و لا ا اا ليا عم
 كاردإو ةيرشبلا تاعامجلا لّقنتو تارجهلا تابثإ وأ عبتت ةميدقلا روصعلا خيرات

 لئابقلاو نميلا نيب يقيسوملا هباشتلا نإ) :يوابرعلا لوقيو .«تالص نم اهنيب ام
 (ةيقيرفأ لامشب ةيرّيْمِحلا  ةيئبسلا ةفاقثلا دوجو وهو هركذ قبس ام دكؤي رئازجلاب

 )١( نسترفله - ةيبوتجلا ةيبرعلا ىف فاشتكا ةلحو -.ص*11١.
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 ةباتكلاو شوقنلا لمشت ىتلا ةيفاقثلا لئالدلا نم نذإ ىه ىقيسوملاف  [١"ص]

 لئابقل ةينميلا ةيبرعلا لوصألا ديكأت ىف ةيوغللا تادرفملاو تاملكلاو ءامسألاو

 رّيْمِحو أبس ةراضحو ةلود روصع يف برغملا دالب ىلإ نميلا نم اهلاقتناو ربربلا
 :ةكيلتلا

, 3 0 

 ًاسداس

 ءانبلا نفل ينميلا لصألا
 ةيرامعملا تامسلا يف هباشتلاو ..يرامعملا

 دالب ىف تاءانب نيب هباشتلا ىلع يرامعملا نفلا دهاوش نيب ةنراقملا لدت

 روصع ذنم يرامعملا نفلاو تاءانبلا نم نميلا يف امو  ةيقيرفأ لامش - برغملا
 1 : ةفيذق

 تفاللا نم» :هصن ىلي ام ىناملألا (سترفله سناه) لاق ددصلا اذه ىفو
 نق ةحيفسرم علا ءانو ةيصيئرلا نيربلا ةدطعم سيلتا تااعتاجرت ىلا جوت نأ نافل
 .''"(ةدحاو ةيرامعم تامس تاذ ةيبونجلا ةيبرعلا يف اهتاليثم

 ةيريمحلا  ةيئبسلا ةفاقثلا راثآ» نع هثيدح ىف يوابرعلا دمحم ذاتسألا لاقو

 «ةشهدلل ةريثملا لئاسملا نم ةرامعلا نفق هيافعلا) :هصن ىلي ام «برغملا داليب

 ةدلجتا انثأ كح لودي عباط وذ وح امنإو ةليعج عشا رم ىف ادودخم نوبل ةباقالاف
 ذكأ دقف .هلاب ىلع رطخي داكي الو ءرملا هعقوتي ام رخآ وهو يرامعملا نفلا يف

 رهاظمو يرامعم نف نم نميلا يف امو هيربرب تاءانب نيب هباشتلا ىلع نيثحابلا ضعب
 , 20«ةيرامعم

 دالب ىلإ نميلا نم اولقتنا نيذلا نأ ىلإ دوعت يرامعملا نفلا هباشت روذج نإ
 اولقن معني رساي كلملا دهعو رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا دهع يف برغملا
 ركذ دقف «برغملا دالب ىلإ ةعارزلاو ّيرلاو ةرامعلا نفو ءانبلا يف مهفراعم
 دالبب ريربلا نم ىلوألا ةجوملا نطوأ امل سيقيرفإ كلملا نأ لئاوألا نوخرؤملا

 مال عادتس عفعاوع آه 50 - معوطاعال 214101125 6]ع31311613 ةيب رعلا ةريزجلا بوئج ىف فاشتكا ةلحر 21(

 ؟ءةععتح لدعمأط 1301ةطتقتتأ 201 زعتمعات (1933 - 1935).. ا؟هأتت 7

 .60١١ص - يوابرعلا دمحم  ىمادق ترغا ريزتلا 2
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 يف يريمحلا ناوشن خرؤملا لاق كلذ نعو .كانه ةيقيرفأ ةنيدم ءانبب ماق برغملا

 : سيقيرفإ كلملا نع هتايبأ

 حاضيإلا حضوأب هيلإ تبسُثت ًةيقيرفأ برغلا يف ىَئَبكِلَم

 يحاونوةدلب نماهلوحام اوكلمتفهموقاهيف ٌلحأو

 نرقلا يف ةجاطرق ةنيدم ءانبو معني رساي كلملا دهع ةجوم ىلع كلذ قبطنيو
 ذاتسألا ركذ دقو .نييقينيفلا ىلإ كلذ تاساردلا بسنت ثيح .م.ق عساتلا

 فرعن نيذلا نييقينيفلل لوألا حتفلا دهع ..» :يلاتلا ظفللاب نمزلا كلذ يسوسلا

 ذاتسألا لاقو ''2«نيميمصلا اهئانبأ نم مهو ةيبرعلا ةريزجلا ءانبأل ةبسنلاب مه نم
 لا ةراضحلا برع اندادجأ الإ اوسيل ةرييقينيف اويمس خم نإ3 تيذ هللا جرف

 نم لقتنا يذلا يئبسلا ينميلا ءانبلا نف سفن وه ةجاطرق يف يقينيفلا ءانبلا نف ناكف
 ملاع ماق دقو . نمزلا كلذ ةجاطرق ىلإو ةيقيئيفلا يروسلا لحاسلا ةقطنم ىلإ نميلا
 نفل ةنراقم ةساردب هبنيج لوب يسنرفلا ملاعلاو كيب ناف روتكد يكريمألا راثآلا

 نميلا يفو (ةيقينيف) يروسلا لحاسلا ةقطنم يف دباعملاو ينابملا ءانب بولسأو
 نلإ لحدا قلق ءاننلا لاجم ىف ديد انف ايوا نزل : كيب ناف .د لاق ثيح

 يف ينفلا بولسألا كلذ ةزد ةةيبثح لزيت لاثو ا(. :ىرخأ نكانآ اميوو ةرقيلنت
 عباسلا نرقلا يف اهلك ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم يف ًارشتنم ناك ءانبلا لاجم
 كبن'ناف نضرعتسا لقو ..ةيقينيف يف ةدوجوملا صئاصخلا سفن هلو .م.ق

 عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ذنم ةيقينيف يف ءانبلا لاجم يف ةينقتلا كلت روهظ

 ىلع لدت .م.ق سداسلا نرقلا يف ةيقينيفلا ةيئبألا ضعب نأ امك .م.ق

 ةريزجلا بونج راثآ يف دجاوتملا ءانبلا نف يف رفوتت يتلا بيلاسألا مادختسا

 نف هبشي ةجاطرق ةنئيدم ىف ءانبلا نف نأ كاردإ كلذ ىلع بترتيو .'”(ةيبرعلا

 الإ اسيل نيبتيتيتلا نآلا ةيبرعغلا ةريرجلا ردح ةيقيسلا ةينوبلا راثآلاب يف ءاننلا
 يذلا ةحاساراللا ن نيشتيفلا ىبنا لمح دقو ةدجبلا ةزافحلا تزرع اندادجأ
 نم امهريغو ةماتكو ةجاهنص لئابق مهنمو برغملا دالبو ةجاطرق يف اورقتسا
 ءانبلا نف راثآ لازت امو .ربربلا مسا اهلمش يتلا ةيئبسلا ةيريمحلا لئابقلا

 دجوت» :الئاق (سترفله ناه) اهركذ ىتلا تاءانبلا يف ةيقاب ينميلا يرامعملا

 )١( /؟  ناسللا ةلجم  ةيلحشلا ةجهللا ىف ةيبرعلا ريثأت 50.

 ١. 1ص - بيد هَّللا جرف - لصألا ىو نميلا 20

 ١1981. سرام اال ددعلا  ةيئمي تاسارد ةلجم - هيبنج لوب - ةيبرعلا ةريزجلا بونج راثآ ()
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 بونج يف اهتاليثم هبشت تاءانب ةيسيئرلا ربربلا ةقطنم سلطأ تاعفترم يف
 00 ةيرامعم اقسم كباذ ةيبرعلا ةريزجلا

 تاجردملا ةعارزو يرلاو
 نيسرادلا مامتها ةيقيرفأ لامش يف اهتسراممو ةعارزلا ةفرعم ةلأسم تراثأ دقل

 : نيتفئاط نيب رمألا حجرأتو «ةيقيرفأ لامشب ةميدقلا روصعلا خيرات يف نيثحابلاو

 ءيجم لبق ةعارزلا نولهجي اوناك ةيقيرفأ لامش ناكس نأ ىلإ بهذت :ىلوألا

  هقماق عشاتلا ةرقلا لدم ىأ «نيتكيللا ءيجب :اذينقعاورلا ةنردم ناو نيشبللا
 ءىجم لبق ةعارزلا اوفرع ةيقيرفأ لامش ناكس نأ ىلإ بهذت :ةيناثلاو

 نال نييقينيفلا ةيقيرفأ لامش يلاهأ رظتني مل١ :لازق نافيتس لاقو «نييقينيفلا

 تاينقتلا طسبأ ّنأ نذإ روصتن نأ بجي له» سبمك لاقو «ةعارزلاو ةيشاملا ةيبرت

 لك نم ًامامت ًادرجم ناك ربربلا بعش نأو «ربربلا دالب نع ةيبنجأ اهعيمج يه
 لوصو لبق ةيقيرفأ لامش يف اًعرز ريعشلاو حمقلا نإ) سكوريأ لاقو «ةردابم

 ربربلا نإ) :لوقلا ىف نيسرادلا نم ةفئاطلا كلت يأر صخلتيو .«ريثكب نييقينيفلا

 ىرججتلا وصعلا ةءايث هدو دالزملا اق ىتاقلا) فالآلا كمن ةعر رانلا وستر ام كاعد
  يوابرعلا دمحم ذاتسألا نكذب ميكو اشا َتَّلَد تاساردلا نكلو .«ثيدحلا

 يهف ةيربلا اهتلاح يف ريعشلاو حمقلا تاتابن هيف دجوت مل ةيقيرفأ لامش نإ»
 ىلإ ةلقتنا ةقو.:ىتقألا قرشلاو ةيرعلا ةويوسلا ىلصألا ابعتم ةيويسأ كتاتانن

 نكت مل هنأ املاطو ...ةقطنملا هلهل يرشبلاو يراضحلاو قفاقثلا ٌدملا ربع ةيقيرفأ
 اهنأ ساسأ ىلع الإ ةعارؤلا نع ثيدحلا نكمي الف ريعشلاو حمقلا بوبح دجوت

 لمعتستو بوبحلا كلت لقتنت نأ لقعي الو . .ةيقيرفأ لامش ىلإ ةدفاو تابستكم

 لقتنت مل ةعارزلا نأ لهف . .ةيئقتلاو ةفرعملاو ةربخلا اهعم لقنت نأ نودب ًايحالف

 لامش يف لئاوألا نيحالفلا اوناك نيذلا اهباحصأ عم تءاج امنإو تاربخو راكفأك
 امين | ل ٠

 .اها .(ةيقيرفأ

 .191/ا/ - سترفله ناه  ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىف فاشتكا ةلحر )١(
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 : يلاتلا بيترتلا ركذن ةلأسملا هذه يف نيقيلا أبنلا كاردإو حيضوتلو

 نميلا يف يرلا ةينقت مادختساو ةحالفلا ةسراممو ريعشلاو حمقلا ةعارز نإ
 تاساردلاو تابيقنتلا كلذ تدكأ امك يزنوربلا رصعلا ىف ةميدق ةنمزأ ىلإ دوعي

 راوطأ مدقأ ذنم رهتشا ةيبرعلا ةريزجلا بونج نإ» داي لوقيو .ةيرثألا

 :امهلوأ «ةميدقلا بوعشلا دنع ريظن امهل فرعي مل نيزاجنإب ةيعارزلا ةراضحلا
 ءيش وهو . .رابالاو دودسلا ةطساوب متي ناك يذلا ةديرفلا هتسدنهو ءاورإلا ماظن

 ةرثك يف اهيهاضي ناك ملاعلا يف ناكم دجوي ال يتلا نميلا دالب هب تزيمت

 يف رخآلا وه فرعي مل يذلا ةيحالفلا تاجردملا ماظن ءاشنإ :امهيناثو . .دودسلا
 يتلا تاعفترملا ىلعو لابجلا حوفس ىلع نوينميلا هأشنأ دقف «ةهجلا هذه ريغ

 اوعرزو ءاهئاورإو ةبرتلا هلوخدل ًانامض هلوزن دنع رطملا هايم رصحل اهتبرت اوحلصأ
 لابج ّمعي داكي ةيعارزلا تاجردملا ماظنف .تاعورزملا فلتخمب تاجردملا كلت

 اهضعب ذخأي مئامع تايط ىلإ) مهضعب ريبعت دح ىلع تبلقنا اهنأك ىتح نميلا
 .(ها) .(«(ضعبلا باقرب

 دعب ترهظ تاجردملا ةحالفو ّيرلا لئاسو مادختساو ةعارزلا ةفرعم نإ -
 (.م.ق رشع يناثلا نرقلا) داليملا لبق يناثلا فلألا ذنم امإ ةيقيرفأ لامش يف كلذ
 نمز ذنم امإو ( ىمادقلا ربربلا) مه نيذلا لئاوألا ةيقيرفأ لامش ناكس اهسرام ثيح
 يحالفلا لمعلاو ةعارزلا نإف نيتلاحلا يفو .م.ق عساتلا نرقلا يف نييقينيفلا ةجوم
 نيذلا اهباحصأ عم ةيقيرفأ لامش ىلإ ةدفاولا فراعملاو تابستكملا نم ةماع ةفصب
 نميلا يف لوألا مهنطوم نم تاجردملا ةحالفو ّيرلاو ةعارزلا يف مهفراعم اولقن

 رهاظم دوجو نإ .ةيقيرفأ لامش يف اهب اورقتسا يتلا دالبلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلاب
 ةحص ينعي ال١ نييقينيفلا ةجوم نمز لبق ةيقيرفأ لامش نم قطانم يف ةيعارز
 هاجتالا يف مهراكفأ اوغاص ءالؤه نأل مهريغو نايجو سبماكو لازق هيلإ بهذ ام
 نأ  يوابرعلا لاق امكو ينعي امنإو «نويقرش ربربلا نأب فارتعالا ضفري يذلا

 لمع نم يه برغملا نم ةيبونجلا قطانملا يف ةرشتنملا ةيحالفلا رهاظملا كلت
 دالب ىلإ  ربلا قيرط نع يبونجلا لخدملا نم تدفو ةيربرب تاعامج وأ ةعامج
 يبرعلا قرشلا ةقطنم هيف تدهش يذلا داليملا لبق يناثلا فلألا يف  برغملا
 هجّوتو «قارعلاو ماشلا ىلإ نييمارآلا قالطنا اهنم ناك ةعساو ةيرشب تاكرحت
 ىدؤمو ..(ها) .«ةشبحلا اهنمو ةيقرشلا ةيقيرفأ ىلإ نميلا نم ىرخأ تاعومجم
 لبق يناثلا فلألا نم ةرتفلا كلت يف اوؤاج ةعارزلا اوسرام نيذلا ربربلا نأ كلذ
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 لئابق نم ىلوألا ةجوملا نمز وهو - .م.ق رشع يناثلا نرقلا ديدحتلابو  داليملا
 ةيقيرفأ لامشب رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا اهنطوأو اهقاس يتلا ربربلا

 نييقينيفلا ةجوم نمز ذنم الإ متي مل يحالفلا لمعلاو ةعارزلا راشتنا نكلو -
 .م.ق عساتلا نرقلا ذنم يأ - تاساردلا يف نييقينيف مسا مهلمش نّمم مهعم نيذلاو
 ةفرعم اولخدأ نيذلا مه نييقينيفلا نإ) ىلإ نب نيسرادلا نم قيرف بهذي ثيح -

 ةفرعم نأ نييتيو دكأتي ًاضيأ ةلاحلا هذه يفو ؛ةيقيرفأ لامش ىلإ يرلا ةينقتو ةعارزلا

 نم تناك يرلا ةينقتو تاجردملا ةعارزو يحالفلا لمعلا ةسر اممو ةعارزلا
 ةيقينيفلا ةجوملا يف اهباحصأ عم ةيقيرفأ لامش ىلإ نميلا نم تلقتنا يتلا فراعملا
 كلملا دهع ةجوم مث . : م. ق مساتلا نرقلاب معني ب رساي كلملا دهع ةجوم يه ىتلا

 مهيمست نم نأ نييبت فلس دقو  .م.ق عباسلا نرقلاب (دعسأ برك ىبأ»
 يتلا ةيئبسلا ةيريمحلا لئابقلا نم مه نييجاطرق مساو نييقينيف مساب تاساردلا
 . ربربلا مسا دعب اميف اهلمش

 ترخأت يتلا ةحالفلا نإ)  يوابرعلا لقن امك - هنأ ىلع تاساردلا لدتو
 لوأ نإو :ةاليجلا لبق لوألا فنألا يلا الإ ررطتت مل ةرقيرتا كادت يف هجروا
 داليملا لبق سماخلا نرقلا يف يجاطرقلا دهعلا يف ثدح دوهشم يحالف عسوت
 هي ةرابسا دع لو رجلا لع اهتنيخ تضيق اهسنت ىلغ ةيباطر# تأكل الاف

 .ًاريبك ًالابقإ هيلع تلبقأو ةحالفلا وحن تهجتاف لاومألا نم يفكي ام اهيلع
 لقح ىف ةقطتملا تلخدأو ةبصخلا:يضارألا نم ةعشاو تاحاسم ىلع تلوتساف
 ةيقرشلا ةفرعملا هتغلب ام ىلعو تاينقتلا ىقرأ ىلع دمتعملا يحالفلا جاتنإلا
 ةعارز لامعتسا» ةماهلا رهاظملا نم ناك كلذكو  «ةيحالفلا مولعلا نم ةلصأتملا
 لامش يف ًافورعم كلذ نكي ملو ؛هايملا عمج تاءاشنإو تاجردملاو بطاصملا
 اهءزج ةصاخو ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيعارزلا ةراضحلا رهاظم نم ناك امنإو - ةيقيرفأ
 ةقيرط نإ انلق اذإو . . ١ :يوابرعلا لوقيو 2نميلا لابجو دالب وهو يبرغلا يبونجلا
 ان ادديمأ ميم ةنفاو نيرا حا ةحيردملا حوطسلا بطاصملا ةطساوب ةحالفلا يطاعت

 11 نعل وون فذليج مانو ةيرعلا»ةريرجلا نو« كدلقو .اهنأ تييشن اكنإذ
 يه ةيقيرفأ لامش يف ةيعارزلا تاجردملاو يرلاو ةعارزلا بيلاسأ نإف كلذبو

 برغملا دالب ىلإ نميلا نم اولقتنإ نوينامي برع ربربلا نأ ىلع ةماهلا لئالدلا نم
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 7 ردرملا ةيورخخ ادا

 لئاوأو تاجردملاو يرلاو ةعارزلا بيلاسأ نأو «ةديلتلا ةيراضحلا روصعلا ىف

 يتلاو  يرانكلا رزج يف اهيلع روثعملا تاءايموملاو ةرامعلا نف هباشتو ندملا

 ةباتكلا فورحو شوقنلا كلذكو  ةينميلا تاءايموملاب اهتنراقم ةلالد ركذ قبس
 اهتلالد عئطخت ال دهاوش كلذ لك «ةيبعشلا ىقيسوملا هباشتو ةيوغللا دهاوشلاو

 يف «ربربلا لئابق مهو لئاوألا برغملا دالب ناكسل ةينميلا ةيبرعلا لوصألا ىلع

 دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا نمز ىلإ تدتما يتلا روصعلاو ةنمزألا كلت

 . برغملا

 نك طيزق ايل



 سماخلا لصفلا طل لا

 يبرعلا حتفلا رصع

 برخملا دالبل يمالسإلا

 ريربلا عم ةقالعلاو

 لامش  برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا عقو يداليملا عباسلا نرقلا يف
 )541  ه١ - ”!/ ماع نيب ام تدتما ةليوط ةرتف لالخ رمتسا يذلاو  ةيقيرفأ

 .(مالا١

 مهركذت نيذلا مهو ةيبرع لئابق حتفلا نمز يف برغملا دالبب ترقتساو
 (ربربلا) مساب نيقباسلا دالبلا ناكس ركذت امنيب (برعلا) مساب ةيخيراتلا رداصملا

 مه ربربلا نأ امبو .برغملا دالبب خيراتلا يف «ربربو برع» حلطصم رهظ كلذبو
 تمداقت امنإو ةقباسلا تاجوملا يف اوؤاج ىمادق نوينامي برع لصألاو عقاولا يف

 حتفلا يف اوؤاج نيذلا برعلا نإف ربربلا مساب اوزيمتو برغملا دالبب دوهعلا مهيلع
 مساب اوزيمت برغملا دالب ناكس نم ةديدج ةقبطو ةجوم مه امنإ يمالسإلا يبرعلا

 ةيبرعلا ةريزجلا نم تاجوم  برعلاو ربربلا  عيمجلاف .نميلا نم مهتيبلاغو برعلا
 .دحاو اهلصأ

 عوقو نم ةيلاصفنإلا ةاعدو بناجألا نيخرؤملاو نيقرشتسملا ضعب ذختا دقو

 .ريربلا نأ ىلع ًاليلد ربربلا ةنهاكو ةليسك ةيضق يف ربربلاو نيحتافلا برعلا نيب مادص
 كلذك ةقيقحلا تسيل امنيب لالتحا ةباثمب اوناك برعلا نأو يبرع لصأ نم اوسيل

 تدتراو ةنس نيرشع ءاهز ٌةْكَو دمحم ىبنلاو نيملسملا شيرق تبراحو تمواق دقف

 ةيبرعلا ةريزجلاب قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف مالسإلا نيد نع ةيبرعلا لئابقلا ضعب
 نم ثدح اَمِل ميلسلا فييكتلا وه كلذكو «ةفالخلا ةلود ةطلسب اهضعب لبقي ملو

 نكي ملو «برغملا دالب يف ربربلا ءاسؤرو لئابق ضعبو نيحتافلا برعلا نيب مادص
 رهاظم يهو ربربلاو برعلا نيب ةقالعلا يف ةديدع رهاظم نم ارهظم الإ مادصلا

 ملاعم يلي اميف ركذنو . خيراتلا ربع ةيوخألا طباورلاو ةقالعلا دكؤتو ةيباجيإ اهبلغأ
 نيحتافلا برعلا نيب ةقالعلاو برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا رصع عئاقوو
 . رصعلا كلذ يف ربربلاو

 و١١
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 يبرعلا وزغلا أبن
 هجئاتنو لوألا يمالسإلا

 يطنزيبلا ذوفنلاو لالتحالا تحت  ةيقيرفأ لامش  برغملا دالب تناك

 - ربربلا  ةيقيرفأ لامش بعش ناكف م5417 - 54 ةنس نم دتما يذلا ينامورلا

 ةفالخ يف رصمل يمالسإلا يبرعلا حتفلا عقو امدنع ذوفنلاو لالتحالا كلذ تحت

 ا و او , ورمع ةدايقب باطخلا نب رمع

 نأ لبق يمالسإلا يبرعلا مودقلا ىلإ ةيربرب لئابق تعلطت دقو .ه77* ةنس ىلإ رصم
 لوبقلل مهدادعتسا اونلعأ ةقرب ربرب و دوا و ايو

 نصلخي نأ لبق ضادلا نب وربع ىلإ اولسرأ :مهنأو يمالسإلا يبرعلا دوجولاب

 نم ةقرب ربرب ناكو ا لا ام
 ةتاول نإ) ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو - لصألا ةيريمحلا ةيئميلا  ةتاول ةليبق

 نييتاوللا مظعم ناك» هنأو "''6سلبارطو ريبكلا ترس جيلخ نيب ةرشتنم تناك

 سنوتو سلبارطو ةقرب تناك دقو '”2يمالسإلا حتفلا عوقو دنع ةقرب ميلقأب نونطقي

 يطنزيبلا رصيقلل بئان اهمكحيو يمورلا يطنزيبلا لالتحالا تحت ةجنط ىلإ
 ناكو ءرصيقلا روطاربمألا بئان ينعي بقل وهو (قيرطب) هل لاقُي لقره ينامورلا

 -هالا/ل ةنس لوألا يمالسإلا يبرعلا وزغلا عقو نيح (ريجرج) قيرطبلا مسا

 حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع ةدايقب نافع نب نامثع ةفالخ يف م1431 قفاوملا

 ادد نيونع رو دقللا معو ىنيتزلا نو هللا دبع مهنيب ةباحصلا نم ةبكوك هعمو رصم ريمأ

 يعاضقلا يولبلا ة ةعمز وبأو يناميلا يدنكلا ينوكسلا جيدخ نب ةيواعمو باطخلا

 ويف زل خف , هللا دبع نع يرذالبلا ركذ دقو «يناميلا ينهجلا رماع نب ةبقعو يريمحلا

 ىلإ سلب رظ نسب ةناطلس ,قورظب اهياناكر قولا ناقه ور ةامع انآ رغأ ١ هلق
 هنأو (ريجرج) مساب ناطلسلا كلذ ريثألا نباو يربطلا ةياور تركذو '*”2«ةجنط

 نيرشعو فلأ ةئام هركسع غلبو» - ريثألا نبا لاق  دالبلا لهأو مورلا ركسع عمج

 )١( ص - نيسح سنؤم  برغملل برعلا حتف 4 0.
 )54 )1ص - يردنأ نايلوج  ةيلامشلا ةيقيرفأ خيرات ".

 )*( .1ج ؟85ص - يرونلا  برألا ةياهن

 .؟؟8ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (5)
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 فالآ ةرشع حرسلا يبأ نبا ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناك امنيب 00

 يهو (سنوت) ةيقيرفأ يف ةلطْيَبس ةئيدم اوغلبو سلبارطو ةقرب ميلقأ اولخدف لتاقم

 كلملا اومزه مهنأ ريثألا نباو يربطلا ةياور لوقت ثيح مورلا لقاعم مهأ نم
 ةكرعم عوقو كلذ لصأ لعلو .ةيقيرفأ اوحتفو ريجرج كلملا اولتقو هشيجو ريجرج
 مو ةلياج 5 كم عمن ماو «يبرعلا شيجلا اهيف رصتنا ريجرج شيج نم ةوق عم
 00 باجتسا امنإو ةيقيرفأ قيرطب لتقب

 ةيقيرفأ قيرطب حْلاَص حرس يبأ نب هللا دبع نإ :حيحص دنسب يرذالبلا ركذ

 ريبزلا .نب هّللا دبع نع يرذالبلا ركذو .“'”(فلأ ةئامسمخو رانيد فلأ ّيفلأ ىلع
 هما نع أ خف هللا دبع ىلإ اوبلطف اوعمتجا ةيقيرفأ ءامظع نإ» :لاق

 ("*(كلذ لبَقَف ءمهدالب نم جرخيو مهنع فكي نأ ىلع بهذ نم راطنق ةئامثالث

 قيرطب حرس يبأ نبا حلاَص امل» هنأ ةرمس# نب ىسوم قيرط نم يرذالبلا ركذو
 لهأ َحَلاَص» :ريثألا نبا لاقو ''”«أدحأ ةيقيرفأ ىلع لوُي ملو رصم ىلإ عج تيقن
 ا لا را ا هدأ هلا دبع ةييو

 الإ وزغلا كلذ يف نوملسملا دقفي مل» هنأو .«اهلهأ ةرثكل اهيف لغوتلاو ةيقيرفأ
 نوملسملا داع» هنأو «كانه نفدف تامو ضرم ءرعاشلا بيؤذ وبأ مهنم رفن ةثالث
 . [لماكلا ”  /45ص] «رهشأ ةثالث دعب رصم ىلإ

 : هنأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 نأ لب «لوألا وزغلا كلذ ىف ربربلاو يبرعلا شيجلا نيب مادص يأ عقي مل

 ديحولا مادصلا ناكو .يمالسإلا يبرعلا دوجولا لوبق ىلإ نوليمي اوناك ةقرب ربرب
 . (ةيقيرفأ قيرطب) يمورلا لالتحالا ةطلس نيبو يبرعلا شيجلا نيب وه عقو يذلا

 . رابكو - يمورلا - ةيقيرفأ قيرطب ةحلاصم لوألا وزغلا كلذ ىلع بترت دقو -

 نوملسملا برعلا دوعي نأو  ًايونس امبر  لاملا نم غلبم ءادأ ىلع ربربلا اهلهأ

 داع امنإو وزغلا كلذ يف يبرع نطوتو رارقتسا يأ عقي ملف ءرصم ىلإ مهريمأو
 لامش ىلإ لوألا وزغلا كلذ يف مهريسم نم رهشأ ةثالث دعب رصم ىلإ نوملسملا
 . نافع نب نامثع ةفالخ يف ه1 ةنس وأ هال ةنس ةيقيرفأ

 «(تقولا نم ةرتف) هيلع حلوص يذلا غلبملا ءادأب ةيقيرفأ قيرطب مزتلإ دقو -

 .1ج 45 - 50ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .778ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)



 ربربلا ةبورع ان حل مسخ مدس

 لقره غلب امل» :نودلخ نبا ركذ امك ثيح لقره ىينامورلا يطنزيبلا رصيقلا بضغف

 امب مهربخأف ًاقيرطب ثعبو مهيلع بضغ لاملاب نيملسملا اوحلاص ةيقيرفأ لهأ نأ
 مهمزهو قيرطبلا مهلتاقف . لقره اندعاسي نأ يغبني ناك دق :اولاقو اوبأف «هل ءاج

 ىلإ عضولا داع كلذبو ؛'"«ماشلاب قحلف  قباسلا قيرطبلا يأ . مهكلم درطو

 ةيبرعلا ةفالخلا ةلود تلغشنا دقو .هل رثأ يأ ىشالتو لوألا وزغلا لبق هيلع ناك ام

 مامإلا نيب عارصلاو ماسقنالا ةنتف مث نافع نب نامثع ةفيلخلا لتق ةنتفب ةيمالسإلا

 نأ ىلإ - ه٠4 - ٠5 ةئس  نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا ريمأو بلاط نأ نتا ىلع

 .ةيرجه 5١ ةنس ةيواعمل ةفالخلا رمأ بتتسا

 انا

 يمالسإلا يبرعلا حتفلا

 جيدخ نب ةيواعم ةدايقب ةيقيرفإل
 م1515 /ه 4 5 ةنس

 ءامعزلا رابكو ةباحصلا نم يناميلا يدنكلا ينوكسلا جيد نب ةيواعم ناك

 أر» - ليلكإلا باتك يف امك وهو اهب اورقتساو رصم حتف اودهش نيذلا نيينميلا
 نب نامثع ةفالخ ىف ةيقيرفأ ىلإ لوألا وزغلا ةداق نم ناك دقو .(رصمب ةيناميلا

 كلو ا دريف نيذلا :اجيعلا نم ىريمحلا ىعاشأللا ىرلللا ةفمز وبأ ناك ثيح نافع
 ماقم اذه» :هصن يلي ام سنوتب ءرلج ىقاورعن دهاش يف ءاج دقو ءوزغلا

 ةعيب اهب هعيابو ةيبيدحلا يف هعم ناك هللا لوسر بحاص يولبلا ةعمز يبأ

 شيج يف ةيقيرفإ لخدو «صاعلا نب ورمع عم رصم حتف دهش .ناوضرلا
 مييدم 1 ادلا نب قامت هيو انانع نب نامل نادال ىف يدم ني ةيواعم

 ةنس اهب نفذدو ةلولج ىف ةافولا هتكردأو ءريبزلا نب ملل ديعر رجه قلل دع

 .(ها) (هال:

 ةيالو يف رصمب ةيناميلا سأرو ةداقلا رابك نم جيدح نب ةيواعم ناكو

 املف - ه4 - 4١ ةئس - نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف رصمل صاعلا نب ورمع

 رداع احممل ىو كل سن دونا اللا لي هان مناور ادع وعتسلا) رودس كاد

 باتكب هتمجرت يف ءاجو ه44 ةنس رصم ةيالو يريمحلا يعاضقلا ينهجلا رماع

 )١( ص  نودلخ نبا خيرات ١١ ج١1 ,
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 .''”«جارخلاو ةالصلا نيب رصم ةرمإ يف رماع نب ةبقعل عمج ةيواعم نإ» : ةباصإلا
 ًادئاق ًاريمأ جيدُح نب ةيواعمو ةالصلاو جارخلا ىلع رصمل أيلاو رماع نب ةبقع ناكف
 نب ةيواعم ىزغأ»  نودلخ نبا ركذ امك  ثيحب رصمب برحلاو شيجلل
 رصم ىلع ًالماع ناكو ه44 ةنس ةيقيرفأ جيدح نب ةيواعم نايفس يبأ
 ماشلاب قحل ..» هنأ قباسلا ةيقيرفأ قيرطب ربخ يف نودلخ نبا لاقو "0. .اهازغف

 ةيقيرفأ ىلع هشاجتساف هنع هّللا يضر َّيلع دعب ةيواعم ىلع سانلا عمتجا دقو
 يأ)  يمورلا كله ةيردنكسإلا لصو املف ركسع يف جيدح نب ةيواعم هعم ثعبف

 مضنا دقو  *'”«ةينوق لزنف ركاسعلا يف جيدُح نبا ىضمو - (قباسلا ةيقيرفأ قيرطب
 ةيقيرفأ اولخدف نيينميلا نم مهتيبلاغو رصمب نيذلا ركاسعلاو رماع نب ةبقُع هيلإ
 «. . اوعاطأف هتارمو ةتاول ىلإ ةبقع ىهتنا3 - :هنأ ةبقع رابخأ ىف ءاجو ب ةيلامشلا

 نيل ارظ نلإ اوراس مق ةقزمب ةيماسملا نم هعم نميف ةيقيرلا ندا هيلع ىقللاهنآو

 ركذ ام ثيح  سنوت ىلإ يأ - «ةيقيرفأ ىلإ نوملسملا راس مث اهدنع مورلا اوبهنف
 دنع لزنف ميظع ركسع هعم ناكو ةيقيرفأ ىلإ جيدُح نب ةيواعم راس  :ريثألا نبا

 ريس جيدُح نب ةيواعم مهب عمس املف لتاقم فلأ نيثالث قيرطبلا هيلإ لسرأو «ةينوق
 .» :نودلخ نبا لاقو ' ”«مورلا تمزهناف مهولتاقف نيملسملا نم ًاشيج مهيلإ
 فلأ نيثالث قيرطبلا هيلإ حرس ةينوق لزنف ركاسعلا يف جيدُح نب ةيواعم ىضم
 حتفلا يف ماه لاتق لوأ كلذ ناكف ''”(مهمزهف جيدح نب ةيواعم مهلتاقف «لتاقم

 عقي ملو «نيلتحملا مورلا نيبو نيحتافلا برعلا نيب لاتقلا ناكو يمالسإلا يبرعلا
 ملو ةعاطلا اترهظأ دق اتناك ةتازمو ةتاول يتليبق نأ لب ربربلاو برعلا نيب مادص يأ

 .ًايئاهن مورلا عم ربربلا لتاقي

 نصح ةئيدم ىلإ جيدح نب ةيواعم ريمألا مدقت  ةينوق راصتنا دعب مث
 لصو يذلا ددملاو مورلا شيج هيف عمتجا دقو مورلل عينملا لقعملا وهو ءالولج

 ةيحانلا نم ناوريقلا نم ةبرقم ىلع ءالولج عقتو «ةينيطنطسقلا يف لقره نم مهيلإ
 ددم لئاقو «ءالولج جيدخ نب ةيواعم رصاح» :نودلخ نبا ركذ امك ثيح ةيبرغلا

 ىلإ اوعلقأو مهبلغف رمحألا رصقلاب مهيقل «ةينيطنطسق نم اهءاج يذلا مورلا

 لاق 2 . اوعاطأف ةيقيرفأ دالب خودو ايارسلا ثب مث ءءالولج حتتفاو .مهدالب

 , أ ج 55١ ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 00

 .؛ج ١80 صو ؟/١١؟9ص - نودلخ نبا خيرات 00

 ."ج 47ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 باتك يف ءاجو (ه1405 ةنس ءالولجو ةسوس جيدخ نب ةيواعم حتف» :يوابرعلا

 نب ةيواعم ثبو ..» :ريثألا نبا لاق («ترزنب حتف جيد نب ةيواعم نإ) عماجلا

 نادلبلا لهأ عوطأ نم ةيقيرفأ لهأ لزي مل مث ءاوعاطأو سانلا نكسف ايارسلا جيدح

 ظ .*'”(كلملا دبع نب ماشه نمز ىلإ مهعمسأو

 جيدخ نب ةيواعم ةدايقب ةيقيرفإل يمالسإلا يبرعلا حتفلا جئاتن

 نب ةيواعم ريمألا ةدايقب ةيلامشلا ةيقيرفأل يمالسإلا يبرعلا حتفلا جئاتن لثمتتو

 ظ : يلاتلا يف (م556 - 554) ه50 454 ةنس جيدخ

 لاز دقف ينامورلا يطنزيبلا ذوفنلاو لالتحالا نم ةيلامشلا ةيقيرفأ قرش ريرحت - ١

 ىلإ  (سنوت)  ةيقيرفأ لحاس نم مورلا علقأو يمورلا دوجولاو لالتحالا
 يف مهذوفنو مهدوجو رصحناو .(م1160) ه6 ةنئس ءالولج حتف دنع مهدالب

 . ةقحال لحارم يف اهريرحت مت برغملا دالب نم لحاوسو قطانم

 (ايبيل) سلبارطو ةقرب لامعأو قطانمب نيحتافلا برعلا نم لئابق رارقتسا ١
 نم ةصاخ نييئميلا نم برعلا كتئلوأ ةيبلاغ ناكو (سنوت) ةيقيرفأ لامعأو

 ضعبو (بلك)و (ةنيهج)و (مخل)و (رفاعملا)و (نالوخ )و (ىلب ) لئابق
 . (نييدزألا) راصنألا

 نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا ىَّلو دقف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا ةيادب - '"
 دف ةنيعد (اهييل) نيتليارطو ةفريروبلتا ىراشلالا فنان نيدعتيوو ىناحولا

 هتمجرت يف رجح نب ظفاحلا لاق .سلبارطو ةقربل يبرع ريمأ لوأ وهو -
 سلبارط ىلع ةيواعم هالوو «رصم لزن . .تباث نب عفيور» :ةباصإلا باتكب
 «تباث نب عفيور» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو '”.. ةيقيرفأ ازغو ه545 ةنس

 تامو «برغملا دالب حتف يف ةديج راثآ هلو ءرصم حتف دهش « ليلج يباحص

 ًاريمأ تباث نب عفيور ثكم دقو "”«دلخم نب ةملْسَم ةهج نم ًايلاو ةقربب

 .ه05 ةنس هتافو ىتح سلبارطو ةقرب ميلقأل

 برعلا نيطوتو ناوريقلا ةنيدمل لوألا عقوملا طاطتخاب جيد نب ةيواعم ماق - 4

 ربلا دبع نب ظفاحلا ةماهلا ةقيقحلا كلت ركذ دقو ه4 ةنسو ه50 ةنس كانه

 ."ج 4ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .١ج 5177 ص - ىينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)
 .3ج 45ص - ريثك نبأ  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 ناوريقلا طتخا دق جيدح نب ةيواعم ناك ..» :لاق ثيح باعيتسالا باتك يف

 ملف [ةيقيرفأ ىلوت نيح] عفان نب ةبقع هيلإ ضهنف .نرقلا مويلا ىعدُي عضومب
 كلذ يف اهطتخاو مويلا ناوريقلا عضوم ىلإ سانلاب بكرف هبجعي
 طتخا نم لوأ وه جيدح نب ةيواعم ريمألا نأ كلذ نم نيبتيو .''"(عضوملا

 ماق مث - (سنوت) ةيقيرفأب يمالسإلا يبرعلا دنجلاو مكحلل زكرمك  ناوريقلا
 دقو ه٠5 ةنس لوألا عقوملا نم بيرق ناكم ىلإ عقوملا ربيغتب عفان نب ةبقع
 مكحلل ةمصاع ناوريقلا ترمتساو دعب اميف لوألا عقوملا ىلإ ناوريقلا تدتما

 ةيبرعلا ةفالخلا رصع نم ةيلاتلا دوهعلا ربع ةيقيرفأ ةيالولو يمالسإلا يبرعلا
 ..» يلي ام عماجلا باتكب جيدح نب ةيواعم ةمجرت يف ايو 1 ةيفالدلا
 ىلع ىلوتساو ه٠0 ةنس اهرخآ ءًأرارم برغملا وزغ جيدُح نب ةيواعم يلو

 رابآب فرع ناوريقلا يف رابآ اهنم «راثآ ةيقيرفأ يف هلو . . ترزنب حتفو ةيلقص
 . "'76قرشلا ىلإ هنع ةفرحنم سنوت باب جراخ يهو جيدح

 يتلا  ةيلقص ةريزج ىلإ يرحب يمالسإ يبرع وزغ لوأ جيد نب ةيواعم داقو 0

 ئناوملا مهأ نم ةيلقص تناكو سنوت لحاس ةهجاوم يف ةيلاطيإ يف عقت

 ازغ» :يلي ام نادلبلا حوتف باتك يف ءاج كلذ نعو - ةيمورلا لقاعملاو
 نم لوأ ناكو «ةيلقص ةريزج نايفس ىيبأ نب ةيواعم مايأ جيدخ نب ةيواعم
 ."”0كلذ دعب ىزغُت لزت ملو ءاهازغ

 ءودهلاب  ةيقيرفأ لهأ  ربربلاو نيحتافلا برعلا نيب ةقالعلا تمستا 5

 لاق ثيح يبرعلا دوجولاو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلاب ربربلا لوبقو نواعتلاو
 هن خّودو ايارسلا جيدح نب ةيواعم ْثَب ١.. :نودلخ نبا

 نكسف ءايارسلا جيدُح نب ةيواعم تب ..» :ريثألا نبا لاقو .«اوعاطأف

 مهعمسأو نادلبلا لهأ عوطأ نم ةيقيرفأ لهأ لزي مل مث ءاوعاطأو سانلا

 لئابق ةيقيرفأ لهأب دوصقملاو (ها) .«كلملا دبع نب ماشه نامز ىلإ

 ةتازمو ةتاول مهنمو (سنوت) ةيقيرفأ يفو سلبارطو ةقرب ميلقأ يف ربربلا
 ساروأ لابج ىلإ سلبارط تاهج ندل نم ةتانز نطاوم تناكو» ةتائز ةليبقو

 .- رئازجلا يف  «بازلاو

 )١( يبطرقلا ربلا دبع نبا  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا - ص١١9/.
 ص  فرطماب دمحم  عماجلا مف 083١.

  2.؟ا"ا/ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف
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 - ةتانز ةليبق مالسإل حيدح نب ةيواعم مايأ ذنم ةبيطلا ةقالعلا تدهم دقو

  ديلتلا ينميلا يبرعلا لصألا تاذ ربربلا لئابق نم اهنأ نييبت فلس يتلا
 تلقت علا لايقل لئاوأ نم ةتانز نإ) يوابرعلا دمحم ذاتسألا ل
 ةيربربلا لئابقلا ربك خف يهو ةتانز لابقإ 08106168 هيتوق للع دقو مالسإلا

 اذه دري نأ نود ةايحلا طمن يف هباشت نم برعلا نيبو اهنيب امب مالسإلا ىلع

 يبرعلا اهلصأ ركذت اهسفن ةتائز امئيب 70. . ةكرتشملا ةمورألا ىلإ هباشتلا

 قطانملاو ةيدابلاب ىرخأ ةيربرب تاعامج كانهو»  نييبتلا فلس امك ىنميلا

 يه تزاحنا ناسملتب ةيتانزلا ةرزاؤم كلذكو مالسإلا تلخد ةدوا حفلا

 ةيالو دهع يف كلذو  ؟'"6برعلا ىلإ حتفلل ىلوألا لحارملا يف ىرخألا
 لي نة

 برغملا ىلإ ازغو ه٠6 410 ةنس رصمل ًايلاو جيدح نب ةيواعم حبصأ دقو
 لزي ملو ه5 ةنس  دلخم نب ةملسم ةيلوتب رصمل هتيالو تهتنا مث ه0*+ ةنس

 . رصم يف مطقملا لبجب هنفد متو هتافو ىتح نأشلا ميظع
 دع داع دا 1 1

 اثلاث

 يراصنألا دلخُم نب ةَمَلْسَم ةيالو دهع
 برغملا دالبو رصمل

 (ه"5”ه٠)

 ريمألا يباحصلا برغملا دالب عم رصم ىلوت (م6١57 قفاوملا) ه٠5 ةنس يف
 هتيالو ةيلومشو هتيلوت نعو .يناميلا يدزألا يجرزخلا يراصنألا دلخم نب ةمّلْسَم

 لِزَع نيسمخ ةنس يف» :ريثإلا نبا لاق  ةيلامشلا ةيقيرفأ - برغملا دالبو رصمل

 . عمج نم لوأ وهو ةيقيرفأ عم دلخم نب ةملسم اهيلّوو ءرصم نع جيدخ نب ةيواعم
 0000 نا رتملا هل

 ةنس يهو  ةنسلا هذه يف نايفس يبأ نب ةيواعم لزع» :يربطلا لاقو

 هلك برغملاو رصم دلخم نب ةملسم ىلوو رصم نع جيد نب ةيواعم - نيسمخ

 .او 1١٠ ص  يوابرعلا دمحم  ىماذق برع ربربلا )١(

 ."ج 57١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)



 ١١ ربربلا عم ةقالعلاو برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا رصع : سماخلا لصفلا 115

 :ربلا دبع نبا لاقو 00 سلبارطو ةقربو رصمو برغملا هل عمجُج نم لوأ ناكف
 هل عمُج نم لوأ وهو نيسمخ ةنس ةيقيرفأو رصم ىلع أيلاو دلخم نب ةملسم مِدق»
 لاقو - نيتس ةنس يأ  «..ةيواعم يفوت ىتح كلذ ىلع لزي ملو برغملاو رصم
 يف كلذو برغملاو رصم هل تعمجج نم لوأ دلخم نب ةملسُم ..)  :رجح نبا

 .ةيرجه 7١ ةنس ىلإ كلذو ''”(ةيواعم نب ديزي ةفالخ نم ردصو ةيواعم ةفالخ

 دالب ىلع ىلاولا وه ناك يراصنألا دلخم نب ةملست نا كلذ: ئه ةنيبكتو

 دالبب ةالولا ناكف (ماكرك؟ 1 الء)اهت75 5 ةدف نه ب ةيقيزلا لامك تةيرعكملا

 .هتاهيجوتو هتسايس راطإ يف نولمعي دلخم نب ةملسمل اباون دهعلا كلذ يف برغملا
 - برغملا دالبب دهعلا كلذ ملاعم لثمتتو «دلخم نب ةملسم دهع وه دهعلا كلذف
 : يلاتلا يف  ةيقيرفأ لامش

 سلبارطو ةقرب ميلقأل ايلاو ًاريمأ يراصنألا تباث نب عفيور يباحصلا ناك ©

 ثيح ه4” ةنس ذنم هتيالول دادتماك -.ه9050- 0٠ ةنس دلخم نب ةملسم ةهج نم

 ةيواعم هالو . .تباث نب عفيور» :ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح نب ظفاحلا لاق

 نب رشب هنع ىورو ِةلَم يبنلا نع ىور .ةيقيرفأ ازغو ه45 ةنس سلبارط ىلع
 نب عفيور' :ريثك نبأ لاقو..“ «ريخلا وبأو يناعنصلا شنحو يمرضحلا هللا دبع
 «برغملا دالب حتف يف ةديج راثآ هلو ءرصم حتف دهش «ليلج يباحص ؛تباث

 ًايلاو تباث نب عفيور ثكم دقو .''””«دلخم نب ةملسم ةهج نم أيلاو ةقربب تامو

 خسرتو ه07 ةنس هتافو ىتح سلبارطو ةقرب ميلقأ ىلع دلخم نب ةملسم ةهج نم
 عاشو ربربلا عم ةقالعلا تدطوتو كانه يمالسإلا يبرعلا دوجولاو مكحلا هدهع يف

 ةقرب ميلقأب يبرعلا دهعلاو مكحلا لقعمو زكرم ةقرب تراصو مالسإلا مهنيب

 ةقربب تباث نب عفيور يفوت» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو «(ايبيل) سلبارطو
 رضخألا لبجلا يف روهشم هربقو ءدلخم نب ةملسم لَبِق نم اهيلع ريمأ وهو
 . ةيرجه 0” ةنس  ةباصإلا يف امك  هتافو تناكو '* 71 ةقربب

 ةهج نم سلبارطو ةقرب ميلقأل ًاريمأ تباث نب عفيور ناك امنيبو ©
 5٠ ةنس (سنوت) ةيقيرفأل ًاريمأ يشيرقلا يرهفلا عفان نب ةبقُع ناك دلخم نب ةملسم

 .أ"ج 4١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
 ١. /5557 صو ”/8١5ص - رجح نبا . ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)

 .8ج 550 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
 . تبأث نب عفيور ةمجرت  فرطماب دمحم  عماجلا (؟)
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 نب ةيواعم هطتخإ يذلا عضوملا نم ناوريقلا عقوم عفان نب ةبقع لقن ثيح ه050

 ىلإ تاوزغب ماقو ءاهيلإ سانلا لقنو مويلا اهعضوم يف ناوريقلا طتخإو جيدخ
 نبا ركذ دقف فنعلا لامعتسا يف طرفأ هنأ ودبيو «برغملا دالب نم سنوت ىلي ام

 اوعاطأ ريمأ مهيلإ لخد اذإ اوناك مهنأل دالبلا لهأ يف فيسلا عضو» هنأ ريثألا

 ريغتف ايارسلا لسري ةبقع ناكو . .اوثكن مهنع ريمألا داع اذإف مالسإلا مهضعب رهظأو

 طاطسفلا يف مات اضر لحم نكت مل ةسايسلا كلت نأ ودبيو (ها) 2. . بهنتو

 ىلوت امنيب اهب ماقأف قشمد ا رو ايدو اع

 نبأ ركذ دقو . لصألا يبرع هنكلو ءالولاب يراصنأ وهو رانيد رجاهملا وبأ ةيقيرفأ

 نع ةبقع لزعف دلخم نب ةملسم ةيقيرفأو رصم ىلع ةيواعم لمعمل هنأ 0

 . 27(نيسمخو سمخ ةئنس رانيد رجاهملا ابأ ىلوو ةيقيرفأ
 فدهتست ةسايسو ةطخ ذيفنتل رانيد رجاهملا ابأ دلخم نب ةملسم ىلو دقو

 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب مهتوعدو ربربلا ةلامتسا :امهدحأ «نييساسأ نيرمأ

 اهلخدي امل يتلا برغملا قطانم حتفو وزغ :امهيناثو «مالسإلا يف مهبيغرتو

 اهصيلختو اهيف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا رشنو  سنوت يلي اميف  نوملسملا
 ةيقيرفأ ىلإ رصم نم رانيد رجاهملا وبأ راسف .يمورلا يطنزيبلا ذوفنلا نم

 يولبلا سيق نب ريهز مهنم ءاملعو ةداق هعمو ه060 ةنس برغملاو (سنوت)

 معنأ نب دايزو ينالوخلا 4 نايفسو يناعنصلا شنح هيقفلاو يريمحلا

 ةسايس ذيفنتب رائيد رجاهملا وب ,أ ماقو «ةييتحنلا مالعأ نم مهو يرفاعملا

 296 فيوم هنبالو ترا نيج ةيلامالا يتيرنأ يتداتس نب ةملسم

 ةئس رانيد رجاهملا وبأ مِدَق»  يوابرعلا ركذ امكو  حتفلا ديعص ىلعف هه

 نم لوأ وهو «لختادلا يف لغززت مف (يلبفلا قلطولا) كيرش روج عتنل فدو

 '7(نييطنزيبلا ذوفن اهيف زكرتي يتلا ةقطنملا ناسملت غلب ىتح كلذ ىلع مدقأ

 ربلا يف برغملا 0 ا باتك يف ءاجو

 نبا لاقو .«نيحتافلا ةداقلا دحأ رانيد رجاهملا وبأ مهس : ىلعو رحيلاو

 . '"”2«ناسملت غلبو برغملا م أ ازغ» :نودلخ

 يف نوريثك ملسأو نيريثك ةلامتسا مت ربربلا عم ةقالعلا ديعص نر

 نبا لاق .ةليسك يربربلا ميعزلا مهسأر ىلع ناكو برغملا  ةيقيرفأ روحم

 .7 /875١ص نودلخ نبا خ خيرات ()

 ٠١. ص - يرابرعلا دمحم  ىمادق برع ريربل 0(
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 نم سناربلاو ةبورأ كلم ةليسك كلملا رجاهملا يبأ دي ىلع ملسأ» :نودلخ
 ربربلا نم ىلوألا ةقبطلا مه نيذلا ةيغيزامألا سناربلا لئابق ميعز يأ  ''”«ربربلا
 اهملا وبأ يّلُو اَمَل ملسأ ةليسك نإ» :ريثألا نبا لاقو  ناسملتب ةليسك ناكو
 يضكفو 4 [كوَص وسو مس رباكأ نم وهو «همالسإ نسحو «ةيقيرفأ
 0 هيلإ نسحأو ةليسك مركأ رجاهملا ابأ نإ) :يوابرعلا لاقو (ها) «رجاهملا ابأ
 . .ليجبتلاو مارتحالا نم ةداقلا هب ىظحي امب ىظحي رجاهملا يبأل يب
 كل دو ةليملا ءابخرأ نقر نع ألا ناك يربربلا دئاقلا ةليسك نم رجاهملا يب
 عومجل يباجيإلا فقوملا كردأ دقف ةلحرملا كلت يف اهتاروطتو اهثادحأل 8.
 مهنع ءابرغلا نييطنزيبلا مورلا اوكرت ثيح  اهتايادب ذنم  حتفلا تايلمع نم ربربلا

 رمال هنت ةدعاسم ةيأ نودبو مهسفنأب مهريصم نوهجاوي هوجولا لك نم ًالعف
 رجاهم ابأ لعج ام اذهو .ًايددع اهل ةميق ال ىتلاو مهعم ةفلاحتملا رصانعلا ضعب
 الإ هل هتقادصو ةليسكل هتلماعم امو ربربلا عم فلاحتيو ةّدوملاو نيللا ةسايس ىخوتي
 داوق عم حتف رجاهملا ابأ نأ رهظي ..» :نايلوج لوقيو [:١ص] 2«كلذ ىلع ليلد
 : هنأ يكلاملا ركذ دقو '':نييطنزيبلا دض مهتدناسم بسكل تاضوافم ربربلا

 برقلاب ربربلا ةئيدم روركدب لزنف  [طسوألا برغملا نم]  رجاهملا وبأ فرصنا»
 دق هنأب فرصتلا اذه ىلع ملاس زيزعلا دبع . د قلع دقو "' ”«ناوريقلا عضوم نم

 نا رو اللا ىلإو ربربلا ىلإ برقتلا يف رجاهملا يبأ ةبغر نم ًاعبان» نوكي
 لا و ناب مهوي ىتح مهأرق

 ةسايسل أذيفنت كلذ يف رجاهملا وب أ هققح ام ناكو «ةقالع نسحأ يوملا عم ةقالعلا

 ةهج نم ايلاو رجاهملا وب أ ثكم دقو «برغملا دالبو رصم ريمأ دلخم نب ةملسم

 ا تينا ددسن رو ةنوسما 11 نيم نابع نانو جم نقيم نب همام

 ةرم ةبقع داعف «عفان نب ةبقع هناكم ىلوو ةيواعم نب ديزي هلزع دقف رجاهملا 5
 نم ترمتسا يتلا ربربلا عم ةديجلا ةقالعلا تعطقناو لاحلا رّيغتف ةيقيرفأ ىلإ ةيناث
 ك7 ةنس ىلإ حتفلا ةيادب
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 1١. ص  يوابرعلا دمحم  ىمادق تر سوربلا 0

 .؟ /١١ص - لراش نايئوج  ةيلامشلا ةيقيرفأ خيرات (0)

 7١/ ١. ص  يكلاملا . سوفنلا ضاير ()

 .7 5١6/ ص - ملاس زيزعلا دبع .د  ريبكلا برغملا (4)



 ِْ 7 527 ١ اي ع 13 - تاع مد مسخ

 اعبار

 ريدردلا ةنهاكو ةليسك ةكرح ةرتف
 (هال 5 )50 

 يشيرقلا يرهفلا عفان نب ةبقُع ةيواعم نب ديزي 5 (م581) ه7 0

 ةملؤم ثادحأل ةيادبلا كلت تناكو «رجاهملا ىب أ ناكم ةيلاهشلا - رفأ ىلع

 امك ثيحب ربربلا هموقو ةليسك يربربلا منعا دي ةيلاطجب اي
 ةقالعلا ميظنت ىوتسم يف رجاهملا وبأ هققح ام نإ » : يوابرعلا دمحم ذاتسألا لاق

 نب ةبقُع ةلماعم يف كلذ ىلجت دقو ''« عفان نب ةبقع هدّدب نأ ثبلي مل ربربلا عم

 درمت ىلإ ىّذأ امم برغملا ربرب دض فنعلا لامعأو ةليسك يربربلا ميعزلل عفان
 ةدوهت فيري يل ةاداو كبل ميتراحو مهثاكتناو ربربلا نم هوباجأ نيذلاو ةليسك

 نيسرادلا ضعب بهذ دقو .- ه5 ةنس ناوريقلا ىلإ هموقو ةليسك فحز مث

 8 برعلا دض ةيربربلا ةمواقملل ًادئاق ةليسك رابتعا ىلإ ةيلاصفنالا ةاعدو بناجألا
 يَلُو امل ملسأ دق ةليسك ناك١ - ريثآلا نبا ركذ امكو  امنإو كلذك ةقيقحلا نكت مل

 بحصو ءأتوص مهدعبأو ربربلا رباكأ نم وهو همالسإ نسحو ةيقيرفأ رجاهملا وبأ
 ملف «هظفحب هرمأو ةليسك ةناكم  رجاهملا وبأ هفّرَع «ةبقع يلو املف «رجاهملا ابأ
 لاقف «نيخالسلا عم اهخلسو اهحبذب ةليسك رمأف منغب ىتأو هب فختساو ةبقغ لبقي

 ءاهخلسب هرمأو ةبقع همتشف «ةنوؤملا يننوفكي يناملغو ينايتف ءالؤه : ةليسك
 لاقو "1: ننع عرب نق ةينع دمع ندقلا )ذه ريئايدلا وبأ حتت لعتف
 رجاهملا ابأ نأ نم مغرلاب هتناهإو ةليسك لالذإ دّمعت عفان نب ةبقع نإ :يوابرعلا

 ةبقع فختساف «هبلق يف مالسإلا مكحتسي ملو ربربلا كولم نم هنأو» هتناكمب هفّرع
 نم بلطو ركاسعلل اًهِحْبَدو مغ دوذ راضحإب رمأ ْذِإ هيلإ ةءاسإلا يف نعمأو كلذب
 يناملغو ينايتف ءالؤه ريمألا هللا حلصأ :هل لاقف نيخلاسلا عم خلسي نأ ةليسك١»
 - نيخلاسلا عم خلسو - ًابضغم ةليسك ماقف (مُق) :هل لاقو ةبقع هرهنف «يننوفكي

 فلأتي 5 هللا لوسر.ناك هنل كس ىلا [ذنع اه تكل رجايملا ىبأأ لاق“

 وت ؟هبلق دسفتف هّزع راد يف هموق رايخ وه لجر ىلإ ءيجت تنأو «برعلا ةربابج
 ضيا نمي :هتناهتسإو هفافختسا يف ةبقع ىدامتف .هكتف فاخأ ينإف لجرلا نم

 )١( دمحم ب ىمادق برع ربربلا العرباوي  ص١ 4.

 ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟) - ص١8 "/ ".



 | 4 ربربلا عم ةقالعلاو برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا رصع : سماخلا لصفلا 119
 بسببك سلا يس ببال ل اربي حييييص سس _ _ ل علا

 370. . هونهتما نمم ماقتنالا رمضي هلعجيو ةليسك يف طخسلا فرصتلا اذه ريقي نأ
 نم هب هلماعي ناك امب ةبقع ىلع نغطضا ةليسك نإ :نودلخ نبا لاقو
 0+ خلا

 ناوريقلا يف كرتو» برغملا وزغل شيجلاب عفان نب ةبقع راس ه1 ةنس يفق

 يمة تك دخار 10[ سولتلا نسقا نب ريغز اهب كلخقتماو كاومكلاو يرارذلا عم ًادنج
 ةحلاضنو اههحتن قيس تركملا نن را «ديدحلا يف ًاديقم رجاهملا ابأ
 يوابرعلا لاق امك - ثيحب بساكم نم رجاهملا وبأ هققح ام وحم ديري ناكو اهلهأ

 هرثأ ا يما ع يابا ا ايام ءيش يأف»

 الأب رجاهملا وبأ هحصن ةجنط ىلإ ًاهجتم طسوألا برغملا زاتجا امدنع هنأ كلذ نم
 ةجنطب سيل هل ًالئاق ةليسك ةليبق ةيسنربلا (ةبورأ) مهنم تناكو اوملسأ نم مجاهي
 ءأيلاو ةغم ةهاف داةليسك نكي هالبلا ىميئر اذهو اوهلسأ نق نساثلا:نآل كل ودع
 ياما ل لاقو "”(هتاوزغ يف ىدامتو كلذ نع ضرعأف
 مهنم باصأو اقلخ  سوسلا يف - لّتَقو . .ةفئاط دعب ةفئاط رسأيو لتقي برغملا
 ا( ها )0: نا ءاضن

 ةهج نم ةبقع راقتحاو تاناهإ نم ماقتنإلل ةصرفلا نيحتي ةليسك ناكو
 - سوسلا ىلإ ةبقع ازغ امدنعو .ىرخأ ةهج نم ةطلسلاو ةماعزلا لينو قيقحتلو
 : ريثألا نبا لاقو «ربربلا لسارو ةصرفلا ةليسك منتغأ»  نودلخ نبا ركذ امكو
 عمجو هرمضي ناك ام رهظأ هولسار املف «كلذب مورلا ملعأو زدخلا ةليسك ريبقأا
 ركسعملا نم تلفناو ةصرفلا ةليسك زهتنا» :يوابرعلا لاق «. . همع ينبو هلهأ
 ةدعلا دعي ذخأو (ربربلا نم هلئابقو هتيب لهأ يف ماقو ثكنف) هتامازتلا يف عجارتو
 فرصت نم ةبضاغلا ةيربربلا تاعامجلا ةبغربو مورلا ةبغرب هتبغر تقتلاو ماقتنولل
 يف ةبقع ضارتعإل اوؤيهتو - «مورلاو ربربلا نم شيج ةليسكل عمتجاف ءاهعم ةبقع
 هشيج مظعم ناكو (ةدوهت) ىلإ هجوتو سوسلا وزغ نم داع امدنع (ةدوهت ) ةقطنم

 ةليسك مهمجاه (ةدوهت) ىلإ هعم نيذلاو ةبقع لصو املف ناوريقلا ىلإ داع دق
 يف ةبقع اوضرتعا»  نودلخ نبا ركذ امك  ثيح ربربلا نم هوباجأ نيذلا هموقو
 نمم ناكو  «مهلك اودهشتسا نيعباتلاو ةباحصلا نم ةئامثالث يف 0”
 ىف يراضلالا سوآ نب دهس ةعقارلا كلذ يفءوساو رابع رهامملا وبا ديقتلا

 1 7ص  يوابرعلا  ىمادق برغ رتل

 .؟7 ١860/ ص - نودلخ نبا خيرات (؟)



 1م ربربلا ةبورع ١7

 لوقيو [؟ ١86/ ص] . .«ناوريقلا ىلإ مهب ثعبو ةصفق بحاص مهصّلخف رفن

 سوأ نب دمحم لثم هوجولا ضعب (ةدوهت) يف َرّسَأ امدنع ةليسك نإ» :يوابرعلا
 (ةايمم قلبا لخبلت' لبق لد يقذأ أ موو ل نضيسلا فلق عزي هي روب ىراعنألا

 ناك ولف «سيق نب ريهز ىلإ مهب ثعبو ىرسألا ءالؤه ىدتفا يذلا ةصفق بحاص
 .(مهريغبو مهب كتفل يبرعلا دوجولا ةمواقم عفادب فرصتي ةليسك

 0 ل لا ٌيولبلا سيق نب ريهز ناك دقو

 نب شنح هيقفلا اضيأ ناوريقلا يف تايصخشلا رابك نم ناكو ةدوهت يف هعم نيذلاو

 : نودلخ نبا لاق ناوريقلا ىلإ فحزلل أيهتي ةليسك ناكو - «يناعنصلا هَّللا دبع

 يناعنصلا لذا: نبع ب ندع هيلاشق «لاتقلا ىلع يولبلا سيق نب ريهز مزعو»

 ةقرب ىلإ ىهتناو «مهعم جورخلا ىلإ ريهز رطضاف «سانلا هعّبتاو رصم ىلإ لحتراو

 ةيقيرفأ لهأ ٌعمَج هيلإ عمتجاف ةليسك امأو»  :ريثألا نبا لاق  .«ًاطبارم اهب ماقأف

 نم لافنألاو يرارذلا باحصأ اهبو [ناوريقلاو سنوت يأ] ةيقيرفأ دصقو (ربربلا)

 . (ةيقيرفأ ىلع ىلوتساو «ناوريقلا لخدو مهنّمأَف ةليسك نم نامألا اوبلطف نيملسملا

 ناوريقلا لخدو مهنّمأف ةليسك ىلإ ناوريقلاب ناك نم نمأتسا» :نودلخ نبا لاقو

 .«هدهع يف اوماقأو

 ثيح سلبارطو ةقرب ميلقأ ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا ترصتقا كلذبو
 ءالوءدقو بها يتلا“ ةنييح ةقرب ىف اظيارمو اريمأ :ئولتلا سبق ني نيهز روق

 نيب ةفالخلا ىلع ماسقنالاو عارصلا ةنتفب ةمألا تلغشناو ارو تلاد
 ريربلا نم هعم نيذلاو ةليسك رطيس امنيب «ريبزلا نب + هللا دعو ناورع ني .كالعلا يع

 وه دعي ملو نييطنزيبلا مورلا عم ةليسك فلاحتو ةيقيرفأ نم اهيلإ امو ناوريقلا ىلع
 . مالسولا نيد ىلع هعم نمو

 يربربلا ةليسك لتقمو ةيقيرفأ سيق نب ريهز ةيالو
 كثسعب ا نوؤدلح ننا نكذ امكو (م75 قفاوملا) هاا ةئنس يفو

 برح هالوو ددملاب ةقرب نم هئاكمب يولبلا سيق نب ريهز ىلإ ناورم نب كلملا دبع

 . ''( ةيقيرفأ لخدو نيتسو عبس ةنس فحزف ةرباربلا

 يوق امل» : ريثألا نبا لاق ؛ ةليسك لتقو ةيقيرفأ سيق نب ريهز ةيالو3 ناوئعبو

 هباحصأ هيلع راشأو نيملسملا نم ناوريقلاب نم هدنع ركُذ ناورم نب كلملا دبع رمأ

 .؟/185ص - نودلخ نبا خيرات )١(
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 ةيالوب يولبلا سيق نب ريهز ىلإ بتكف «مهذاقنتسال ةيقيرفأ ىلإ شويجلا ذافنإب
 بوصألاو .2١70 . ةيقيرفأ ىلإ نيتسو عست ةنس راسف ًاريبك ًأشيج هل زهجو ةيقيرفأ
 فارشأ رضحأو مورلاو ربربلا دشحو عمجف «ةليسك ىلإ هربخ غلبف»  ه51/ ةنس
 ًاريثك ًاقلخ ناوريقلاب نإف اهلزنأن شمم ىلإ لحرأ نأ ثيأر دق :لاقو «هباحصأ

 بثي نأ ًاريهز انلتاق نإ فاخنو .«مهب ردغن الف دهع انيلع مهلو نيملسملا نم

 مهانعبت مهب انرفظ نإف ءأريهز انلتاقو مهانِمأ شمم انلزن اذإف ءانئارو نم ءالؤه
 ءانوجنو لابجلاب انقلعت انب اورفظ نإو «ةيقيرفأ نم مهرثأ انعطقو سلبارط ىلإ
 لب ناوريقلا لخدي ملف ًاريهز كلذ غلبو . شمم ىلإ لحرو «كلذ ىلإ هوباجأف
 بلط ىف ناوريقلا رهاظ نم راس مث حارتساو حارأ ىتح مايأ ةثالث اهرهاظ ماقأ

 لاتقلا دتشاو ناركسعلا ىقتلاف «هيلإ بكرو هباحصأ ىبعو لزن هبراق املف «ةليسك
 مزهناو نيملسملا هَّللا رصن مث ةايحلا نم سانلا سيأ ىتح نيقيرفلا يف لتقلا رثكو
 ربربلا نوملسملا عبتو «شممب هباحصأ نم ةعامجو وه لتقو هباحصأو ةليسك
 مورلاو ربربلا لاجر بهذ ةعقولا هذه يفو ءاورثكأف مهنم اوكردأ نم اولتقف مورلاو

 . "'”(ناوريقلا ىلإ ريهز داعو «مهفارشأو

 هلو... ةيقيرفأ لوول نس نسف نب ريهز تحرك :ةودلخت نبا كاقو

 .هلتقو «ةبعص برح دعب ريهز همزهف ناوريقلا يحاون نم شمم ىلع ةليسك
 ربربلا فارشأ نم يأ  ''”(مهتالاجرو ربربلا فارشأ نم ريثك ةعقولا يف محلثساو

 شويجلا تمزهنا» :نايلوج لاقو  ؛مورلاو ةليسك عم اوناك نيذلا مهتالاجرو

 كلذبو ."”«ةيداليم187 ةنس ةليسك هيف لتق «فينع لاتق دعب ةيطنزيبلاو ةيربربلا
 برعلا نم هعم نيذلاو يولبلا سيق نب ريهز يناميلا ريمألا هققح يذلا رصنلا
 .م145 قفاوملا ه51/ ةنس ةليسك ةكرح تهتنا ربربلاو

 ةيقيرفأل ًايلاو نمزلا نم ةرتف ناوريقلا يف سيق نب ريهز ريمألا رقتسا دقو
 ُكَرت» ه9 ةئس يف مث «(ايبيل) سلبارطو ةقربل هتيالو بناج ىلإ (سنوت)

 هضرتعاو «ةقرب ىلإ ريثك عمج يف داعو ب ايئاثو.باركسع ناوريقلاب سيف قب روهز
 نم مورلا ءاج» هنأ كلذو 2. . ةينيطنطسقلا بحاص لوطسأ ةقرب لحاوسب

 اولتقو ايبس اهنم اوباصأف ةقرب ىلع اوراغأو ةريثك بكارم يف ةيلقصو ةينيطنطسقلا

 .؟"ج 71١١ - 5١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .7 /85١ص - نودلخ نبا خيرات (؟)

 .؟ ؛ص - يردنأ لراش نايلوج - ةيلامشلا ةيقيرفأ خيرات (؟)
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 رمأف ءربخلا ربخأف «ةقرب ىلإ ناوريقلا نم ريهز مودق كلذ قفاوو ءاوبهنو
 مورلا ناكو  ركسعلا ةعيلط نم  هعم نمو وه راسو «دجلاو ةعرسلاب ركسعلا

 مورلا رثاكتو «ءبطخلا مظعو رمألا دتشاو «لاتقلا ريهز رشابو «ًاريثك ًاقلخ
 . «ةينيطنطسقلا ىلإ اومنغ امب مورلا داعو «هباحصأو ريهز دهشتساف ء«مهيلع
 . [  لماكلا ٠١"/ ”  ص]

 مورلا نم ةعامج نأ هغلبف «ةقرب ىلإ ريهز فرصنا ..» :يرذالبلا لاقو

 ْنَمو دهشتساف «مهيقلف ليخ ةديرج يف مهيلإ هجوتف ءاوثاعف مهل بكارم يف اوجرخ
 يف رجح نب ظفاحلا لاقو ."'"ءادهشلا روبق ىعدُت مهروبقو كانه هربقف ءهعم

 يقلف «ليلق ددع يف ةقرب ىلإ ريهز ضهن» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك
 .*' 00. . ةقرب يف ًاديهش لتق ىتح لتاقف «مورلا

 نم اههفعبو مهأال ةتس ناك ريغز ةاهكتتسا نأ تاياورلا نضعت :تاكذ:ذقو

 نأ ىلع هداهشتسا لديو .ه794 ةنس  لماكلا باتك ىف امك .. بوصألاو ها1

 ميمصلا يف مورلا ناكو .ةمئاق لازت ام  ةيلامشلا ةيقيرفأ ىلع  مورلا عم برحلا

 يولبلا سيق نب ريهز ريمألا داهشتسا دعب ةيربربلا ةنهاكلا ةكرح مث ةليسك ةكرح نم
 . هاضرأو هنع هللا يضر

 تي 0

 ةيلامشلا ةيقيرفأل نامعنلا نب ناسح ةيالوو ربربلا ةنهاك ةكرح أبن

 - ساروألا لابجب ةوارج ةليبق ىلع ةسيئر ةيربربلا (انيهد) ةنهاكلا تناك

 نبا ركذ امك  ثيح ةليسك لتقم دعب ربكأ ةيسائر ةناكم اهل تراصو - رئازجلاب
 عم اوناك نيذلا ربربلا دوصقملاو 14. ةليسك لتقم دعب ربربلا اهلوح عمتجا» - ريثألا
 يف ةميظع ةكلم ودبت اهلعج امم مورلا عم ةنهاكلا تفلاحتو  ةيسيئر ةفصب ةليسك
 ةرومغم ةنهاكلا تناك »  يوابرعلا لاق امكو - امئنيب تاساردلاو تاياورلا ضعب

 ربربلا اهباهي ذوفنلا ةعساو ةميظع ةكلم اهنوك نم اهل تيطعأ ىتلا ةروصلا نإو

 كلذ ءارو كش ريغ نم مورلا ناكو ةليسك مجن لوفأ دعب اهل تناك امنإ مورلاو

 ,مهتداقو ربربلا بيلأت الإ مهمامأ سيلو برعلا ْدص نع نيزجاع اوحبصأ ثيح

 نبا ركذي ْذِإ «ةنهاكلا مث ةليسك شيج نمض مهيدنجُمو مورلا ركاسع دجن انه نمو

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١ 1.
  (0حم ه6 0 ص - ينالقسعلا رجح نبأ 2 ةياصإلا 1 .
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 ركسع يف هيلإ تمدق» نامعنلا نب ناسح رمأب تملع امل ةئهاكلا نأ رائيد ىبأ
 :نارمأ ةيادبلا يف برعلا لاتقل ةنهاكلا كرح يذلا ناكو :«مورلاو رفوبلا نق: عيظع
 لوقت اميف] ةيدوهيلا نيد ىلع (ةوارج) اهتليبقو يه تناك ْذِإ اهتديقع : امهدحأ
 : امهيناثو .ديدجلا نيدلا ةمواقم ىلإ اهتديقع اهعفدت نأ يعيبطلا نمو - [تاياورلا
 يف فوقولاو برعلا دص يف ةحلصم امهنم لكل نأ ثيح مورلا عم اهفلاحت

 ًابضغ تجرخ ةنهاكلا نأ يدقاولا ركذ دقو :ريثألا نبا لاق ( ها) .؛مههوجو
 نم ناوريقلاب نم لانو - سيق نب ريهز لتق دعب .. 0 لا

 نب ناسح ةيقيرفأ ىلع ناورم نب كلملا دبع لمعتساف :ديدش مذا :نيماسعلا

 . ( ها) «نامعنلا

 ةليبق نم وهو نييناميلا ةداقلاو ءاسؤرلا مالعأ نم نامعنلا نب ناسح ناكو
 هتمجرت يف ءاجو .ةنساسغلا كولملا مهنم ناك نيذلا ةيناميلا ةيئبسلا ةيدزآلا ناسغ
 دالوأ نم «يناسغلا يدزأآلا يَذَع نب نامعنلا نب ناسح» :يلي ام عماجلا باتكب
 تاحوتفلا يف نيروهشملا نم ؛برحلاو ةسايسلا لاجر نم «دئاق :ناسعغ كولم

 «نايفس يبأ نب ةيواعم نمز يف ةيقيرفأ يلد . نيمألا خيشلاب بقلُي ناك . ةيمالسإلا
 ًالماع ناك هلعلو 7'(  برب 01و ع ل

  روغثلاو ةيبرحلا ةدايقلا لثم  رومألا ضعب ىلع ًالماع وأ «ةباينلاب رصم ىلع
 - ه4 ةئس  ةيربربلا ةنهاكلا ةكرح تماقو يولبلا سبق نب ريهز ريمألا دهشتسا

 تاياورلا ضعب تركذ دقو .ةيقيرفأو ةقرب ىلع ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا هالو
 ني ةفس نه تناق ةعبالو نأ بوبصألاو: ىلا ؟ ةئيب نم: كتناك ناسح ةيالو: نأ
 ىلوألا ةرتفلا يهو ءهال4 ةنس ىتح (ايبيل) اهلامعأو ةقرب ةنيدم ناك هرقم نكلو
 :ةرتفلا كلت لالخو «ربربلا ةنهاك عم عارصلاو ناسح ةيالو نم

 ناوريقلا نم ركسعلاب راس مث «ناوريقلا ىلإ نامعنلا نب ناسح ريمألا راس -
 ًائظ هياغاب نصح ةنهاكلا تمده) اهنم برتقا املف «ساروأ لابج يف ةنهاكلا ًأدصاق

 تجرخأ نأ دعب هياغاب تمّده» ةنهاكلا نأ يوابرعلا لاقو .«نوصحلا ديري هنأ اهنم
 ةقطنم ًادصاق ناسح ىضنمو .4اهب نصحتي نأ ديري ناسح نأ اهنم أائظ ءاهنم مورلا
 لزنو «مورلا بئاتكو تاهجلا كلتب ربربلا عومج ةنهاكلا ىلإ تقفدت امنيب ةنهاكلا
 ميظع شيج يف ةنهاكلا هيلإ تمِدقو»  دودحملا هشيجب - (ينين رهن) دنع ناسح
 ثيح ؛«رئازجلا قرشب (هتايكسم يداو) دنع ناسحب تقتلاو .؟مورلاو ربربلا نم

 .174ص - فرطماب دمحم - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا )١(
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 ربربلا نم ةنهاكلا شيج ةماخض ناسح كردأ املف ««سانلا هآر لاتق ٌدشأ اولتتقا»

 نم ًالجر نونامث رسألا يف عقوو ناوريقلا ىلإ ًادئاع هشيج ةيبلاغب بحسنا مورلاو

 ىأر مث «ةنهاكلل راصتنا ةباثمب كلذ ناكو  ريسملا ىف اوفلخت اهنز حاةركشسف

 ىلإ بتكو «ددملا هيلإ لصي ىتحو  هركسع ةلقل  ةقرب ىلإ عوجرلا ناسح

 ىلإ مهراشتناو ودعلا ةوقو ةرثكب هربخيو ددملا هلأسي ناورم نب كلملا دبع
 هملعي ناورم نب كلملا دبع ىلإ ناسح بتك» هنأ ريثألا نبا ركذ دقو «ناوريقلا

 سمخ ةقرب لمعب ناسح ماقأف «هرمأ هيتأي نأ ىلإ ماقملاب كلملا دبع هرمأف «لاحلا

 .(ها) .«نآلا ىلإ ناسح روصق ناكملا كلذ ىمّسف «نينس

 دعب  ةقرب لامعأو ةنيدم يف ناسح ريمألا اهيف ماقأ يتلا نينس سمخلا نإ

 نم اهنأ ا ل اا ا

 نبا ركذ كفو ءهالك 48 ةنس نم يه ةرتفلا كلت نأ بوصأللاو هالك -1/4 ةنس

 ةنس ىلإ اهب ماقأف ةقرب يحاون ىلإ  ةيقيرفأ نم  ناسح داع# هنأ يدقاولا نع ريثألا

 ةنهاكلا نأ نم نودلخ نبا خيرات يف ءاج ام ًاضيأ كلذ دكؤيو (ها) (نيعبسو عبرأ

 كلملا دبع باتك هءاجو ةقرب ىلإ ناسح ىهتناو ةيقيرفأ نم برعلا تجرخأ ..»

 . 29 /1817ص) «. .نيعبسو عبرأ ةنس ددملا هيلإ ثعب مث «ددملا هيتأي ىتح ماقملاب

 نيب ةفالخلا ىلع برحلاو ماسقنالا ةنتفب ةرتفلا كلت يف ةمألا تلغشنا دقو

 ديجتلاو ةداقلا نم ريثكلا هك رعتفازب «نيبزلا نيالا دبع نينو ةاورس: نب كلملا دبع

 نع ضللا ناك قة رشملاب بريجلا فانتا ىذ كررنا لامشو رصم يف اوناك نيذلا
 ةيقيرفأ ىلع ةرطيسلا ربربلا نم اهعم نيذلاو ةنهاكلل تحاتأ يتلا ةيسيئرلا لماوعلا
 نيملسملا نم ناوريقلاب نم لانو «ةيقيرفأ لهأ تلذأو» مورلا عم فلاحتلاب (سنوت)

 يبرعلا مكحلا ةوقو رارمتسا ىلع نامعنلا نب ناسح ريمألا ظفاح امنيب . «ديدش ىذأ

 ةقرب زيح يف ًاروصق» ةقرب يف ناسح رقم ناكو «سلبارطو ةقرب ميلقإ يف يمالسإلا

 - 7"١ص) .«ناسح روصق تيّْمّسف «جازأ ةفوقس رصق اهمضي روصق يهو ءاهلزن
 . (نادلبلا حوتف

 نب كلملا دبع نيب ةفالخلا ىلع عارصلا ىهتنا هالا“ ةنس فصتنم يفو

 ىدامج يف  ةنتفلا ءاهتناو ريبزلا نب "هللا دبع دقجت رييزلا ةيمللا هعو ةاورم

 2 ةنس رفص يف الإ اهريغو ةنيدملا يف رمألا بتتسي ملو  هالا“ ةنس ةرخآلا

 نب ؛ناسح ىلإ ددملاب ثعبف ؛«ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ يفص كلذبو
 قرب ىف ةنامعللا
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 ةنهاكلا ةكرح ىلع ءاضقلاو ةيقيرفأ ىلإ ناسح ريسم

 ةقرب نم نامعنلا نب ناسح ريمألا راس (ه597 قفاوملا) هال4 ةنس يف

 باتك يف ءاج امكو هنأ ْذِإ ءهيلإ ددملا لوصو دعب (سنوت) ةيقيرفأ ىلإ (ايبيل)
 «ريبزلا نبا نيبو هنيب ناك ام ةيقيرفأ نع هلغش ناورم نب كلملا دبع ناك»  لماكلا

 مهيلع لمعتساو ًاريبك ًأشيج زهج «هيلع نوملسملا عمتجاو «ريبزلا نبا لتقف املف

 نإ» : نودلخ نبا لاقو «هال4 ةنس اهيلإ مهرّيسو نامعنلا نب ناسح ةيقيرفأ ىلعو

 رمأ ءرمألا هل يفصو ريبزلا نب , هّللا دبع لتق نأ دعب ناورم نب كلملا دبع

 ىلإ كلملا دبع ثعب» :هنأ لاقو «ركاسعلاب هدمأو ةيقيرفأ وزغب نامعنلا نب ناسح

 .(هال ةئس ددملا ناسح

 اهيف عقو يتلا تاياورلا ضعب يف امك هال ةنس سيل كلذل حيحصلا نمزلاف

 ركذ امكو ثيح هال4 ةنس وه حيحصلا نمزلا امنإو ثادحألا بيترت يف سابتلا

 . «اهيلإ راسف ةنهاكلا دصقب هرمأو ًافيثك ًاشيج

 شنح هيقفلا نامعنلا نب ناسح عم اوراس نيذلا شيجلا كلذ ةداق نم ناكو

 يجحذملا رذنملاو يرفاعملا معنأ نب دايزو ينالوخلا بهو نب نايفسو يناعنصلا

 مهيف امب برعلا نييناميلا نم اوناك شيجلا ةيبلاغ نأل نييناميلا ةداقلا نم مهريغو
 .نامعنلا نب ناسح ريمألا

 نئادملا نوديري برعلا نإ :تلاق اهيلإ ناسح ريسمب ةنهاكلا تملع املفا

 دالب بارخ الإ مكل ىرأ الو ..يعارملا ديرن امنإ نحنو «ةضفلاو بهذلاو
 '”(رهدلا رخآ ىلإ اهيلإ عوجر مهل نوكي الف ءاهنم اوسأيي ىتح اهلك ةيقيرفأ 010 0 0 1 00

 نومدهيو رجشلا نوعطقي ةيح ةيحان لك ىلإ اهعابتأ تثتهجو اهنأ) : يناوزيقلا ركذو

 :دالبلا اوبرخيل اهباحصأ تقرف)» ةنهاكلا نأ ريثألا نبا ركذو "”0نوضخلا
 فرصعلا كلذ ييفعأ سو ”لازيآلا ازيينو :نرصخلا اهلسو:: اهرورخف

 هيقل»  ريثألا نبا ركذ امكو  (سنوت) ةيقيرفأ قطانم ناسح لخد املف «مورلا

 .؟ ١ص  ىراذع نبا  برغملاو سلدنألا رابخأ ىف برغملا نايبلا 0)

 .١5ص - يئاوريقلا قيقر نبا - برغملاو ةيقيرفأ خيرات (1)

 .؛ج 77 - ”١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
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 هرّسف ءاهنم هيلإ نوكشيو ةنهاكلا نم نوثيغتسي مورلا نمو اهلهأ نم عمج
 ةئامثالث هقيرط يف ىراصنلا نم هيقل»  ناسح مق امل  يناوريقلا لاقو .«كلذ

 ىتح ناسح ىضمو .بارخ نم مهب لزن اميف ةئهاكلا نم هيلإ نوثيغتسي لجر
 دب ريما لك نع نرتصحتي كلذ لق ارئاكو بااهلعأ'هيلإ سرقت نماقتئلا لو
 ىلإ لامف ناوريقلا قيرط لاطتساف «مهنّمأف «هلماع اولخدأو هيلإ اونمأتساف مهب

 هرسف «ةنهاكلا رمأ نم نوثيغتسي هيلإ اوثعبو ةوازفنو ةليطسقو ةصفق قيرط
 لاومألاب انيلفأ هبتلف نساك ىلإ ةاسح راسا هلا ربقألا نبا ركذو.., ؟"'«كلذ

 اهيلع ىلوتساو اهب نم هعاطأف ةصفق ىلإ راسو «ًالماع اهيف لعجو .ةعاطلاو
 ::لاتق نوخ فكلذو ى ؟""ةوازقتو ةليطسق ىلعزو

 :ناوربقلا ةزووب 43 فرقا قايصع لو اهلا هنأ كوألا ريسملا ابن ىف ءاجبو

 اهيلإ لصو املف «طق اهوبراح نوملسملا نكي ملو «ةجاطرق ىلإ راسو اهنم زهجت
 ءاريثك مهنم لتقو مهرصاحو مهلتاقف «ةرثك ىصحُي ال ام ربربلاو مورلا نم اهب ىأر
 ىلإ مهضعب راسو مهبكارم يف اوبكرف برهلا ىلع مهيأر عمتجا كلذ اوأر املف
 اميف شويجلا لسرأو ..فيسلاب ناسح اهلخدو «سلدنألا ىلإ مهضعبو ةيلقص
 ناسحل ةعاط ةيقيرفأ تلمكتساو ؟'02- نيعئاط يأ  ًافوخ هيلإ اوعرسأف ءاهلوح

 . ةياجتساو

 لابجو ةدوهت ةقطنم ىلإ (سنوت) ةيقيرفأ نم ناسح ىضم «قحال تقو يفو
 نم ًاريسأ تنبت دق ةنهاكلا تناكو «ةيربربلا ةنهاكلا لقعم  رئازجلاب  ساروألا

 ةميدق ةيربرب ديلاقتل أقفو اهيدلو نيبو هنيب تخآو ديزي نب دلاخ هل لاقي برعلا
 مدقت املو «هولعف اذإ مهتيلهاج يف دهعلا مظعأ نم ربربلا دنع يخآتلا كلذ ناكو»

 باتكب ديزي نب دلاخ ىلإ ًارس ًالوسر ناسح لسرأ» ةنهاكلا ةقطنم ىلإ ناسح
 ةعرسلاب هثحتسيو ربربلا قّرفت هفرعُي ةعقر يف ًاباوج هيلإ بتكف ءرومألا هنم ملعتسي
 : لوقت اهرعش ةرشان ةنهاكلا تجرخف «لوسرلا داعو «ةزبخ يف ةعقرلا لعجو

 قرتحا دقو ناسح ىلإ لصوف ءدجوي ملف لوسرلا َبِلَطف !مككلُم بهذ
 نسويرق ةعوواوكلوأ نتتكامبةهبلإ تقكو «دلاخ ىلإ لوسرلا قاعف «نانلاب بافكلا
 . (لماكلا  ؛ /7*ص) .«جرسلا

 اهل نيدلو ترضحأ همودق ةنهاكلا غلبو ناسح مدقت» امل هنأ رداصملا ركذتو

 )١( يناوريقلا قيقر نبا - برغملاو ةيقيرفأ خيرات - ص5١.

 )( .4ج 77 - ١7ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا
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 انأ اذإ :تلاق ؟كموق ىلع نيفاخت يذلا ام :اهدالوأ اهل لاق» هنأو «ديزي نب دلاخو
 راشأ ديزي نب دلاخ نأ يكلاملا ركذو «ايندلا ىلع ًادحأ مهنم هّللا ىقبأ الف تم
 توملا نم ّرفت ال كولملاو «كولملا نم ةكلم انأو فيكو) تلاقف ليحرلاب اهيلع
 اهيدلول تلاق ةنهاكلا نأ ىلع رداصملا قفتتو .«رهدلا رخآ ىلإ ًاراع يموق دلقأف
 ءانامأ هنم مكسفنأل اوذخو ناسح ىلإ اوضمأف ةلوتقم ىيننأ) 5500 دلاخلو

 يربرب دئاقل ةبسنلاب يعيبط عينصلا اذه نإ :هيتوق لوقيو .(هعم اوقبو هيلإ اوراسف
 . (رابتعا لك قوف هتلئاع ناطلس عضي

 ءاهوحت نامت ناسو#:نيكألا نبا لاق :لاعتلل اهم نيللاو ةنعاكلا تايهتو
 هَّللا رصن مث ءانفلا هنأ نظ ىتح لتقلا رثكو لاتقلا دتشاو ءاولتتقاو ءاوقتلاف
 ناسح يقل» نودلخ نبا لاقو ا ا :نيفلدملا
 ىلإ فرصناو «هيحاون خؤدر .هيلإ امو ساروأ لبج َكْلَمو .اهلتقو 06 ةنهاكلا

 جنرفلاو مورلا نم مهعم نم ىلعو مهيلع جارخلا بتكو ءربربلا نم هأو «ناوريقلا
 «هداهج نطاوم يف هنوقرافي ال ربربلا نم أفلأ رشع انثا هعم نوكي نأ ىلع

 . 7/1837 ص)

 ىلإ اونمأتسا ربربلا نإ مث»  ةنهاكلا لتقمو مازهنا أبن دعب - ريثألا نبا لاقو
 رشع انثا مهتّدع نيملسملا عم ركسع مهنم نوكي نأ مهيلع طرشو .مهنّمأَف ءناسح
 مث «ةنهاكلا ّينبا ركسعلا اذه ىلع لعجف «كلذ ىلإ ةوباجأف «ودعلا نودهاجي فلآ
 .(دحأ هعزاني ال ماقأو «ناوريقلا ىلإ ناسح داعو ءربربلا يف مالسإلااشف

 .(1 /7"*ص)

 نامعتلا نب ناسح دهع رثام

 (همه  ا/:5)

 ربربلاو برعلا نيب ةيوخألا ةقالعلاو
 راثآ (ه86 ا/5 ةنس نيب ام) ىناسغلا نامعنلا نب ناسح ةيالو دهعل ناك

 ةقالعلا يفو يمالسإلا يبرعلا اهرصع خيسرتو ةيلامشلا ةيقيرفأ خيرات يف ةماه رثامو

 يمالسإلا يبرعلا شيجلاب هريسم ذنم كلذ ىلجت دقو «ربربلاو برعلا نيب ةيوخألا
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 شيج ىلإ مضنا» ثيح (رئازجلا) ساروألا ىلإ مث (سنوت) ةيقيرفأ ىلإ ةقرب نم
 نم ناكو ''«يقيرفإلا شيجلا مساب نوخرؤملا مهركذ ربربلا نم نوملسم ناسح
 م" كارلا ناورث نب لالهو ءريكب نب دمحم مهتداق لرد

 مث «ةيقيرفأ نئادم يف همودق دنع ةعاطلا اورهظأ نيذلل نامألا ناسح ىطعأو

 مهنأل ائيش مهيلع ضرفي ملو لب لاومألا ذخأيو ٍبْسَيو لتقي ملف  ةنهاكلا ةكرح
 خلاص و ركل امكو قبح "''"نييلع حاركلا ناسع:ىنك» امتإو اوملست امل
 كلذيو ::ةردغ ال اهلصةجوعتع اضوأ ةيبرعحلا نضزرألا تام دعا د نقانق ندعيد
 .ةلودلا لام نم اهيلع ام اودؤي نأ ىلع ضرألا نم مهيديأب ام ىلع ربربلا رّمأ

 ..) :نودلخ نبأ لاق 11 يسوق ىف وألا ربكأ ةسايسلا هذهل ناكف «مئانغلاو

 . "7(ةدرلا اوسانتف مالسإلا ةملك مهيف تخسرو ناسح مكحل ربربلا نعذأو

 ءامعز ءائبأو ءامعز نم مهبلغأ - ربربلا نم ًافلأ رشع ينثا دينجتب ناسح ماقو

 ةتس ىلع دحاو لك «نايدزيا»و 2نرفي» ةنهاكلا يدلول دقعو - ربربلا رئاشعو لئابق

 مهيظفحتو نيدلا مهميلعتل ءاملعلا نم الجر رشع ةثالث امهب قحلأو «مهنم فالآ

 كلذكو .؟*”ةنهاكلا ينبا مهيف نمب ًاعيمج مهمالسإ مت مهلضفبو «ميركلا نآرقلا
 ربا نفت عاللسإلا اشف

 ىلوو «نيواودلا نّودو «ناوريقلا عماج ءانب ناسح دّدجا» هال4 ةنس يفو

 نم مهريغو ءاهقفلاو ءاملعلا نم ريثك اهيف رقتساو ناوريقلا تعسوتو . .*”«ةالولا
 يناميلا يخونتلا نمحرلا دبع ناكف «نئادملا نم اهريغ يف كلذكو نيحتافلا برعلا

 ناكو «ةيقيرفأ روشع ىلوت نم لوأ يناعنصلا شنح هيقفلاو ناوريقلل ضاق لوأ
 ::نارريقلا عفاص نك سانلا لطي نالوخلا بعو جو ناني ناحل

 )١( يبرعلا خرؤملا ةلجم  ضايف دمحم حلاص .د ةيمالسإلا تاحوتفلا نابإ برغملا بيرعت -
 ددعلا ١* 7.م19/7 ةئسلا

 1/17 نض ع نتاوريقلا قيقرلا نبا .ةفرتشسلا ةايبلا:(19)
 .5ج ١١١صو 7 ج 1817ص  نودلخ نبا خيرات ()
 - يبرعلا خرؤملا ةلجم  برغملا بيرعتو - يبلاعثلا زيزعلا دبع  ةيقيرفأ لامشل يبرعلا حتفلا (5)

 ١١. ددعلا

 .74١ص - فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا (5)
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 ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا لعج نامعنلا نب ناسح نإ) :تاساردلا ركذتو

 باتك اهبتكيو «لامعلل لئاسرلا ررحتو ىواكشلا عفرُت اهب دالبلا يف ةيمسرلا
 يف ًايموي سّردُتو «دايعألاو عمجلا مايأ يف دجاسملا ءابطخ اهب بطخيو «نيواودلا
 اهمادختسال اهناقتإ ةلودلا يفظوم ىلع طرتشاو «نآرقلا ةءارق قيرط نع دجسملا

 . ''”2نيواودلا فلتخم يف

 تيب نم ءاطعلا هل ضرفو روغث ةدع ىلع هّمّسَقف «شيجلا ميظنتب ناسح ماقو

 بترلاو ءاطعلا ىف دالبلا لهأ نم نيملسملاو نيحتافلا برعلا نيب ىواسو «لاملا

 كلذل ناكو «ةلماكلا ةنطاوملا ملاعم ةاؤاسملا كلق يف تلجنو . 'ةلماعملاو
 .ةيبرعلا ةغللاو نيدلا لوصأ ملعت يف بيطلا هرثأ ءاخألا

 ةعقاولا ناوريقلا ةنيدمل انيع نوكتل لحاسلا ىلع سنوت ةنيدم ناسح سسأو
 نوملستلا اهدختاو: ءارعم وليك :١8 ةفاسم اهنع كعتت ىعلاو انهتم :لاهتشلا ىلإ

 ءايق دعب اميس ال ةماه ةناكم تاذ ةنيدملا تراصو ءمورلا تاكرحت بقرت ًاسرحم
 اهيلع ماقأ يذلاو سنوت ةريحب ىلع ةعقاولا اهيف (نفسلا ةعانص راد) ءانيب ناسح

 رصم نم لامعلا ةعانصلا رادل بلجو ؟'”نفسلا ميوعتل ًاضاوحأ هيف لمع فرم
 ةغلل مهتفرعم مهتربخ بناج ىلإ اوعمج «ةرسأ فلأ اهددع غلب مهرسأ مهعمو

 راد يف تاباغلا نم ربربلا هبلجي يذلا بشخلا عينصتب نوموقي اوناكو «ةيبرعلا
 تماقو ””هعينصت داوم ىفو لوطسألا تاودأ ىف ةيبرعلا تايمسملا تلخدو ةعانصلا
 ىلإ برعلا نيسشتاقلا تلمس ,ىتلا ةىرسلا ىنسلا نه نبك ددع جاتنإب ةعانصلا راد

 دعب ةنيدملا تحبصأو دعب اميف  '*”طسوتملا ضيبألا رحبلا رزج ىلإو سلدنألا
 نأ دعب اهيف رارقتسالا ناسح عيجشت لضفب راصمألا نم ًارصم اهيف ةعانصلا راد ءانب

 ءاهيف لاملا تيب ماقأو ءاهيلإ دوعتو اهنم قلطنت ثوعبلل ازكرم اهلعجو اهريمعتب ماق
 اهعيسوتب هدعب نم ةالولا ماقو .يضاقتلاو ىوتفلل سانلا اهمؤي ةاضقلل أرقم اهلعجو
 ةرانم حبصأو ناسح هناكرأ عضو يذلا ةنوتيزلا دجسم اهمهأو اهيف دجاسملا ءانبو

 ." 'اذه انموي ىلإ ملعلا تارانم نم

 ناورم نب كلملا دبع ةفالخ رخاوأ ىلإ ةيلامشلا ةيقيرفإل ًايلاو ناسح ثكمو

 )١( /”5ص - يكلاملا - سوفنلا ضاير  برغملا بيرعت ١ - برغملا نايبلاو - ص/77/١.

 الص - ىناوريقلا - برغملا نايبلا (؟) / ١.
 .؟: ددعلا  يبرعلا خرؤملا ةلجم - برغملا بيرعت ()
 .174١ص  فرطماب دمحم  عماجلا (5)
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 بئان ثكمو  ه/65 ةنس  ماشلا ىلإ هجوتو ناوريقلاب حلاص هبئان فلختسا مث

 كلذ فيننافا د هقخ ةنيسد انتا ريبضت نك سوم اج نأ ىلإ ةالتلل اريمآ كاسح

 ةدلاخ ربربلاو برعلا نيب ةيوخألا ةقالعلا قيقحت يف هرودو هرثآم نكلو ناسح ةيالو

 . خيراتلا ربع

 5 3 1 1 م

 انهقاش

 برخملا دالبل ريصن نب ىسوم ةيالو دهع
 (مهوؤ7# 8)

 ةيالو دهع يف (ةيقيرفأ لامش) برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا لمتكا

 .ربربلاو برعلا نيب طباورلاو ةقالعلا تخسرتو ريصُن نب ىسوم

 يحلل اج نا نمحرلا دبع نب ريصُت نب ىسوما وه ريصُت نب ىسومو

 هلي هّللا لوسر مايأ ذنم  نمحرلا دبع  هدج ملسأ «ةينميلا مخل ةليبق نم
 ءاج دقف  ىسوم دلاو  ريصُن هنبا عم ركب يبأ ةفالخ يف كومريلا ةعقوم دهشو
 نب نمحرلا دبع» :هصن يلي ام ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف
 يطاشرلا لاق“. نضقألا :برتسلا حضنا يذلا ريصت نبا ىسوم ذج ..يمكللا ديزي
 ,كومريلا هيبأ عم دهشو ءًاعاجش ىسوم دلاو ريصُن ناك :مكاحلا طخب تدجو
 رقتساو ماشلا حتف  ىسوم دلاو  ريصُت دهشو ''"«ذئموي  هوبأ  دهشتساو
 ةفالخو باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةيواعم ماشلا ريمأ ةطرش ةدايق ىلوتو قشمدب

 , '7١نافع نب نامثع

 صربق ازغف ةيواعمل رحبلا وزغ ريصُن نب ىسوم يّلوو» :ريثك نبأ ظفاحلا لاق
 كلذ ريغو سناب نصحو هّصوغاملاك انوصح كلانه ىّنَبو اهيلع ةيواعم بئان ناكو
 1 ة ريصحلا دم

 لخد امل ثيح ناورم نب كلملا دبعو ناورمل ؛ءارزولاو ةداقلا نم ناك مث
 رصمب ثكمف  ه"4 ةئس كلذو  ''”(هعم ريصن نب ىسوم ناك رصم دالب ناورم

 نب كلملا دبع ْذخأ امل» : ريثك نبا ركذ امكو مث «ناورم نب زيزعلا دبعل ًاريزو

 .7ج 084 صو اج 99ص - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 .ةج ١١ص - ريثك نبا . ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 يأ  ؟'”«ناورم نب رشب هيخأ دنع ًاريزو ريصن نب ىسوم لعج قارعلا دالب ناورم
 وحن ىلإ كانه ًاريزو ىسوم ثكمف هال ةئس ريبزلا نبا دي نم قارعلا ْذخَأ امدنع
 : ىرذالبلا لاق ثيحب نامعنلا نب ناسح ةيالو يف ةيقيرفأ لخد مث  هالال ةنس
 لاقو ا سس نامت ةنيين عة نرقال نيتعت دف ىس وه ةياآلو تناك : ليقول

 عست ةنس ةيقيرفأ ريصن نب ىسوم ىلوت :يوغبلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا
 كلذ لضأ نإف نامعتلا: نب ناسح ناك ةيقيرتا ىلع .نلاولا نأ امبو ... ''"1نيعيسو
 ءارمألا نم ناك هنأو ناسح دهع يف ةيقيرفأ ىلإ ريصن نب ىسوم لوخد وه امنإ
 دبع نب ديلولا ةفيلخلا هالو ىتح ماشلا ىلإ داع مث «ناسح ةيالو راطإ يف ةداقلا
 تباث وه امك ه4 ةنس كلذو ناسح ةيالو ءاهتنا دعب ةيلامشلا ةيقيرفأ ىلع كلملا
 .ةيخيراتلا رداصملا ىف

 :هدهع ملاعم نم ناكو

 نب ديلولا ىَلو ه88 ةنس يف) :ريثألا نبا لاق :برغملا دالب حتف لامكتسا
 نب ىسوم ميق» :نودلخ نبا لاقو (. .ةيقيرفأ ىلع ريصن نب ىسوم كلملا دبع
 يف هّللا دبع هنبا ثعبو «يحاونلا ىلإ ثوعبلا هّجوف - ه8/ ةنس  ناوريقلا ريصن
 ىلإ وه هجوتو «ىرخأ ةيحان ىلإ هثعب مث داعو اهنم منغف ةقرويم ةريزج ىلإ رحبلا
 .(هأ) (. .اهنم منغف ةيحان

 عست ةنس ريصن نب ىسوم راس» :يرذالبلا لاق .اهحتتفاف .ىصقألا برغملا
 «نيملسملل اهيف طتخاو ءاهلزن نم لوأ وهو ءاهلزنو ةجنط حتفف نينامثو
 هلماع ضبقو «ةعاطلا هيلإ اودأو ءمهئطوف :ىندألا نيوبسلا ىلإ هليخ تيتناو
 حتتفاو ءةجنط ريصن نب ىسوم أزغاا :نودلخ ئبا لاقو (ها) .«ةقدصلا مهنم

 .هتلودو هناطلسل نفربلا نعذأو سوسلا ا هلبأ لسرأو كي ابماب ءارحصو ةعرد

 نأ» :ًاضيأ نودلخ نبا لاقو (ها) .«ةجنطب مهلزنأو «ةدماصملا نئاهر ذخأو
 ىصتقألا برغخملا دالب :تيلسملا ركاسع فوغ برعلا ريضا رعت نب ىسوم

 لزنتساف قاقزلا جيلخ ىلإ لصو ىتح ةجنط لبج يف لغوأو .هراطقأ خّودو
 لتحي ناك نابسألا طوقلا نم ريمأ وه نايلبو (ها) .«مالسإلا ةعاطل نايلب

 نايلب نعذأف «ربربلا دالب ىلإ رحبلا قاقز نمو ةجنطب زاجملا ةضرف نم» مكحيو

 .4ج ١/17١ص ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .؟77ص ب يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
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 دالبب يبنجألا دوجولل لقعم رخآ ىهتناو ريصُن نب ىسوم ةعاطو ةطلسل هموقو
 . يبرعلا برغملا

 نب ىسوم امأ» :ًالئاق ضايف حلاص .د اهركذ دقو :ربربلا عم ةقالعلاو رثآملا
 دالب ةدعاق ةجنط هذاختاب «ىصقألا برغملا يف ًاحضاو هلمع رهظ دقف ريصن

 ةريبك ةسردمو يركسع طابر ىلإ اهليوحت ىلع لمعو «هل ًازكرم ىصقألا برغملا
 . ينيدلا ميلعتلل

 ةعبس مهعم كرتو «نئاهرلا ذخأ يف ناسح هكلس يذلا كلسملا كلس امك

 هتياعر لضفبو «نآرقلا مهنوظفحيو مالسإلا لوصأ مهنوملعي ًاكراقو ًاهيقف رشع

 لك يف ةدوجوملا ةيربربلا لئابقلا نيب مالسإلا رشن مت نيملعملاو ءاملعلا دوهجبو

 برعلا رمأو ربربلا لئابق عم برعلا ضعب نكسأو .ةطاوغربو ةرامغو ةجنط نم
 .ةيبرعلا ةغللاو نآرقلا مهيظفحتو نيدلا لوصأ مهميلعتب

 ًاددع ريصن نب ىسوم هيف ىنب يذلا ىصقألا برغملا ىلع رمألا رصتقي ملو
 طسوألا برغملا ىلإ هادعت لب «شكارمب تامغأ دجسم اهزربأ نم دجاسملا نم

 ميلعت يف هب ةطونملا ةلاسرلا ةيدأتب موقيل همساب يَمُس ادجسم ناسملت يف ىنب ثيح
 . (ها) .؛دالبلا لهأل نآرقلا ظيفحتو نيدلا لوصأ

 تاماقملا هب هلو برغملا دالب ريصن نب ىسوم حئتفا» :ريثك نبا لاقو

 لمتكاف (ها) .«نآرقلاو نيدلا مهيف ثبو هيدي ىلع برغملا لهأ ملسأو ةروهشملا
 . برغملا دالب لك يف مالسإلاو ةبورعلا خوسر هدهع يف

 قفوملا هللاو
 حرفلا نيسح دمحم

 م4١٠1 سرام /ءاعنص



 برغملا دالب ىلإ :نميلا نم (ناعنك نب غيزامأ) ربربلا نم ىلوألا ةقبطلا لاقتنا
 100 اك الار لا ماسم ع .م .ق رشع يناثلا نرقلاب سيقيرفإ نمز يف

 15100 أبس كلم سيقيرفإ كلملا رصعو مسا :ًالوأ

 راطإ يف برغملا دالب ىلإ ربربلاب سيقيرفإ كلملا ريسم :ًايناث
 101000000050 أبس ةمعزب ريبك يراجت ملاع نيوكت ةطخ ذيفنت

 55*15 همساب اهتيمستو ةيقيرفأ ةنيدمل سيقيرفإ ءانب :ًاثلاث

 ةماتكو ةجاهنصو ناعنك نب غيزامأ لئابق سيقيرفإ نيطوت :ًاعبار
 4 61 ا مد عا وق 43 داقا 0ف 5684 ا مهتيمستو برغملاب

 1ك»1121700000 ااا ةينميلا تاءايموملا نمز -أ

 0 يرانكلا ررج تاءايمومب ةينميلا تاءايموملا ةنراقم سادس

  ةيناطحقلا ةيريمحلا - ربربلا لئابق نم ةيئاثلا ةقبطلا لاقتنا : ىناثلا لصفلا

 هنباو معتُي رساي) تاحوتفو ريسم يف برغملا دالب ىلإ نميلا نم
 0 0 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا (نادير ىذو أبس ىكلم نتضرب وكس

 ... .م .ق عساتلا نرقلاب شعري رّمش هنباو معنُي رساي نمزو ةيكؤلم :الوأ

 بونجو ةشبحلل شعري رّمشو معني رساي حتف عئاقوو صوصن :ايناث
 2525 (ريبك يراجت ملاع نيوكت ةطخ ذيفنت نم ىلوألا ةلحرملا» رصم

 معني رساي ةماعزب برغملا دالب ىلإ يريمحلا ىئبسلا ريسملا :ًاثلاث

11 

 انذزا

 ا
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 0 ةجاطرق سيسأتو برغملا ميلاقأ لوأ رساي كلملا لوخد ١

 برغملا رزجو لحاوس ىلإ نفسلاب شعري رمش ريسم ١
 00 اا طيحملا رحبلا معنُي رساي غولبو

 . .برغملا ىصقأب لمرلا يداو رساي كلملا غولب

 ا ل براغملا منص ءابنأو

 0000000 هدهع ءابثأ ةمتاخو نميلا ىلإ برغملا نم رساي كلملا ةدوع 5

 05 م.ق 519 ةنس برغملا ىلإ دعسأ برك يبأ كلملا ريسم :ًاعبار

 - نييناطحقلا نييريمحلا  ربربلا لئابق نم ةيناثلا ةقبطلا لئابق مهأ : ثلاثلا لصفلا

 اال ا ةيناميلا مهلوصأو «معنُي رساي نمز ذنم برغملا دالبب اورقتسا نيذلا

 ربربلا ةغلو فورحلو ةباتكلل ةميدقلا ةيبرعلا ةينميلا لوصألا : عبارلا لصفلا

 رمق يا وما ةعارزلاو ٌيرلا ةيئقتو ةرامعلا نفو ةيبعشلا ىقيسوملا يف هباشتلاو

 0000011 8 برغملا دالبب ةميدقلا ةينميلا صوصنلاو ةباتكلا :ًالوأ

 0 ةجاطرق يف شاوألا ربق شقن - ١

 0000 برغملا لحاسب شعرُي رّمشو رائملا يذ نيكلملا ةرائم شقن - ١

 ا ا (براغملا منص) لمرلا يداو لاثمت يف معني رساي دنسم - '"

 0 ا برغملا ىصقأب ليفي ليحارش دنسُم 5

 00 ااا 000101 ةيقينيفلاب ةبوتكملا صوصنلا

 م (غانيفيتلا) ةيربربلا ةباتكلا فورحل ميدقلا ينميلا لصألا : ًايناث
 ا ربربلا ةغل يف ةيبرعلا ةينميلا دهاوشلا : ًاثلا

 9 ةةريمحلا «لوقلا» ةقيس ناطتةر روبل ءاجسألا نفيفاج اهدا
 0 ا 11 ةيربربلا يف ةيريمحلا نونلا ١

 0 ا ةيربربلاو ةيريمحلا يف ثينأتلا ةقيرط - “٠

 000000 ةيربربلاو ةيبرعلا يف ةكرتشملا تاييلكلا 4 اعباَز

 1 ةيريزبلاو ةقمبلا ةيسقلا ىتيضسوملا نيب هباشتلا ؛اسماخ

 تامسلا يف هباشتلاو . . يرامعملا ءانبلا نفل ينميلا لصألا :ًاسداس

 0 0100 ل ةيرامعملا
 0000 تاجردملا ةعارزو ّيرلاو ةعارزلا فراعم :ًاعباس
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 برغملا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا رصع : سماخلا لصفلا
 م ربربلا عم ةقالعلاو

 000000 1 هجئاتنو لوألا يمالسإلا يبرعلا وزغلا أبن :ًالوأ
 جيدخ نب ةيواعم ةدايقب ةيقيرفإل يمالسإلا يبرعلا حتفلا : ًايناث

 0 ]1 م1114 /ه5 ةئس

 11 | جيدخ نب ةيواعم ةدايقب ةيقيرفإل يمالسإلا يبرعلا حتفلا جن "اع

 رصمل يراصنألا دلخُم نب :ةملسم هالو ليس“ ًالاث

 00000 1 ] ] ] ] ] ] ]ز]ز]1ز]ذ]ذ]ذ]ذ1]1 (ه605-0٠57) برغملا دالبو
 000010195 (ها/4 - 58 ريريلا ةنهاكو ةليسُك ةكرح ةرتف :ًاعبار

 ا 0 0 يربربلا ةليسك لتقمو ةيقيرفأ سيق نب ريهز ةيالو
 ا ةيلامشلا ةيقيرفأل نامعنلا نب ناسح ةيالوو ربربلا ةنهاك ةكرح أبن
 00000 ةنهاكلا ةكرح ىلع ءاضقلاو ةيقيرفأ ىلإ ناسح ريسم

 ةيوخألا ةقالعلاو (ه80 !/4) نامعنلا نب ناسح دهع رثآم :ًاسماخ
 0000000 525010 تريلا يزعل زرع

 0000 (ه57 - 88) برغملا دالبل ريصن نب ىسوم ةيالو دهع :ًاسداس
 0 1 1 1 1 10 تايوتحملا سرهف
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