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 13 دودرو تاهبش ةلسلس

 تاهبشلا در

 يبانعلا ثيل خيشلا



 لَ دمحم يلا نع اعافد

 و 5 ١

 : نيع زدرم فادهأ نم

 ىنعي .ةرصاعملا ةيركفلا تاساردلل "نيع"زكرم
 لصؤي نأ لواحيو .ءىمالسإلا عقاولا تالعافتب
 ناسنإلا تالك شم هاجت تاحرتقملاو لولحلل
 ..رصاعم ا

 ةراضحلا ةيلباقب ةخسار ةيؤر نم قلطنيو امك

 بسانتي جذومن ميدقتو ةايحلا ةدايق ىلع ةيمالسإلا
 هلوصأ نع عطقني نأ ريغ نم رصعلا تاجايتحا عم
 ..هتباوثو هتاقلطنمو

 ةيفاقث مومهو ةيثحب جمارب نمض زكرملا ىعسي
 ىعولا زيزعتل ءاهريدصتو ثوحبلا ةباتكل تارودو
 ةشقانمو راكفألاو ةفاقثلا اياضقب ىعامتجالا

 ىف ةليصأ ريغ ميقل ديستلاو فلختلا حيراطم
 ..عمتجم ا

 ءانتعالا هحيراطم وأ زكرملا فادهأ نيم سيل

 وه مويلا ثدحي ام نأ نمؤيو ءىفئاطلا ريشبتلاب
 ىف ناسنإلاو نيدلا لك رييجتل ىعست ةيسايس ةيفئاط
 تاسارد نم عنامن الو ..ةئيند حلاصم ةكرعم نوتأ

 تاكرتشمب ناهيإلاو شياعتلا ىف حماستلا نم قلطنت
 ةناصرلاب ظافتحالا عم رخآلا ءاغلإ نود ناسنإلا

 ..اهطورشو ةيملعلا
 نم قلطنت ةيمالسإلا لولحلا نأ زكرملا نمؤي امك
 نم سيسأتلا لواحت ىهف اذهلو .ةبسانم لا اهروذج
 تازيحتلا لك نع ًاديعب .ةصلاخ ةيمالسا تاقلطنم
 ..ةطيحم ا

 امي
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 :ةمدقملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلإ بيبح نيلسرملا و ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلا و ةالصلا

 ..نيرهاطلا نيبيطلا هتيب لهأ ىلع و دمحم مساقلا يبا نيملاعلا

 و « ةسماد تاملظ و « قيمع تابس يف طغي عمجأ ملاعلا ناك

 هتلعجف هريكفت ىلع ترثأ و يعو نم هيدل ام لك تهوش اياضق

 ) نم ةيرشبلا ذاقنإ يف لحلا نكي ملف . بولقملاب ءيش لك مهفي

 ( مالسلا مهيلع ) نيلسرملا و ءايبنألا لاسرإ الإ ىمعلا و هيتلا اذه

 ظ . ىلاعت هللا ةمحر يدي نيب نيرشبم و نيرذنم

 تسبأ لب . كلب ملست ملو نمؤت مل و نعذت مل ةيرشبلا نكل
 اني ةلئيسزر: و نلاعت هللا ءانقأ نض انييرخ حنش وه اذاتعو اربخات الإ

 2 دمحم ينلا نع اعافد
 دل

 نيذلا نإ ؛ يه ةيئاهنلا ةليصحلا و « بيذعت و ديرشت و ليتقت نيب

 لباقم يف . ةفعضتسملا ةلقلا مه ىلاعت هللا اوعاطأ و لسرلاب اونمأ
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 «» عئارشلا تهوُش نأب لاحلا لصو لب . ةيصاعلا و ةطلستملا ةرثكلا
  ىنيدلا رايتلا دّيق و . ةيوامسلا بتكلا تفرُخ و « ةيهلإلا

 نيدلا ءادعأ لبق نم ةيحيسملا و ةيدوهيلا يف صوصخلابو

 . ةيوامسلا بتكلا و عئارشلا وفرحمو



 هلدرْرَم دمحم يبنلا نع اعافد

 قلخلا ديس و نيلسرملا و ءايبنألا متاخ ىلإ لاحلا لصو ىتح
 ةمحر ىلاعت هللا هثعب يذلا ( ص ) دمحم هللا لوسر نيعمجأ

 و حدصف « برعلا ةريزج نم هقالطنا ناك يذلا و « نيملاعلل

 درفلا ءدحألا دحاولا هللا ةدابع ىلإ سانلا اعد و « هتوعدب ىدان

 و تامرحملا عيمج ذبن و « مانصألا ةدابع براح و ؛ دمصلا

 . ماثآلا

 نم هقبس نمم لضفأب مالسلا و ةالصلا هيلع هلاح نكي ملو

 ماوقألا تعمتجا و « هتبراحمل ةاغطلا ىدصت ذإ « ىلاعت هللا ءايبنأ

 يذوأ ام )) : لاق نأ ( ص ) هب لاحلا لصو ىتح « هتذبانم ىلع

 . ""(( تيذوأ ام لثم يبن

 ريرحت وه ؛ ( مالسلا و ةالصلا هيلع ) هتوعد راعش ناك دقل

  ةاواسملا رشن و « يهلالا برقلا بتارم ىلإ هب ومسلا و « ناسنإلا

 . ءاعمج ةيرشبلا نيد مالسإلا لعج و « لدعلا ةماقإ و

 : نيربكتسملا عجاضم ةوعدلا هذه تقلقأ و «لوقلا اذه ضقف

 برحلا اونلعي نأ الإ مهنم ناك امف « نيملاظلا شورع تزهو

 عضول ىوقلا لك تعمتجاف « ( ص ) هب ءاج ام لك ىلع و هيلع

 . 077 صءك ج « يلبرألا «ةمغلا فشك (')



 نم هب ءاج ام ةبراحمل و « هتبراحمل تارماؤملا بيترت و ططخلا

 عم نواعتلاب و نييجراخلا ءادعألا ناكف , (مالسإلا) وه و الأ نيد

 نم- مالسإلا ىلع ربكألا رطخلا نولكشي نيذلا  نيسوسدملا

 نم مالسإلا ةبراحمل ةزهجملا و ةدعملا ةوقلا نولكشي لخادلا

 .رهدلا رخآ ىلإ و هروهظل لوألا مويلا

 يبرغلا ءادعلا ةلكشم انل ترهظ نامزلا اذه يف و مويلاو

 برغلا نآل ؛ ًادبأ مالسب يهتنت نلو مل يتلا ةلكشملا « مالسإلل

 ةلتقلاب نيملسملا فصي و . (باهرإلا)ب مالسإلا مصو ىلع رِصي

 يتلا ىطسولا روصعلا ةفاقث ىلع هلاوقأ يف ًادمتعم . نيفلختملا و

 ءانبأ نم نيقرشتسملا تافلؤم ىلع و « ةيبيلصلا بورحلل تدهم
 عممتجملل اوثب و . ةجلدؤم تايلقع قفو اوبتك نيذلا . هتدلج

 ةموظنملا يف ام كلذ يف مهنواعي «ًاقبسم ةدعُم ًاراكفأ يبرغلا

 نيذلا (نوسوسدملا) هب ماق عضو و فيرحت و سد نم ةيمالسإلا

 . ًاناودع و ًاملظ مالسإلا ىلع اوبسُح

 قئاقح و ؛ ةمهم اياضق حيضوت لواحن فوس ثحبلا اذه يف
 دح ىلع يبرغلا عمتجملا نع و « يمالسإلا عمتجملا نع ةبئاغ

 يقرلا و ومسلا فدهب كلذ لك .« كلذ بابسأ نينيبم « ءاوس

 دمحم يبنلا نع اعافد



 دع

 14 و

 لك نع ًاديعب ًاجضان و ًارح ًايعو نوكيل يناسنإلا يعولاس

 تاجا وسلم آلا وكنا رن ةعلا

 اميس ال قئاقحلا سانلا قدصي ام ًاردان هنا : وه لوقلا ةقيقح نا

 . مهحلاصم عم تضراعت اذإ

 بيذاكألا نم بيهرلا لدعملا و لئاهلا مكلا فرعنس كلذ قفو

 (ص) دمحم يبنلا لوح نويبروألا و نويبرغلا باتكلا اهقاس يتلا

 ًافده هيلع موجهلا ناك ذإ « مهئادعأ ربكأ نم حبصا يذلا

 و امك يجولويديالا ديعصلا ىلع ابروأ و ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلل

 نيموعدملا نييبروألا نيخرؤملا لبق نم يئاعدلا ديعصلا ىلع
 نيملسملا ةرطيسل ةعضاخلا دالبلا يف نييحيسملا نيدلا ءاملعب

 دبع و « سايلإ و .ةرق وبأ رودويت و « يقشمدلا انحوي ) : لاثمأ

 جهنملا سفن ىلع مهعبت دق و «( مهريغ و « يدنكلا حيسملا

 انموي ىتح و يداليملا رشع يناثلا نرقلا نم ءدب نويبروأ ةسواسق

 . اذه

 ةديدج بيذاكأ و ريطاسأ ىلع ةمئاق ةضرغملا ةياعدلا تناك دقل

 اومرحُي مل امك « ةيخيراتلا ثادحألاب لهجلا اومدعُي مل باتل

 ام يه ةياعدلا هذه ةرمث تناك و . بيذاكألا قيفلت ةبهوم نم



 ةروطسأ ) مساب ابروأ يف نورق ةثالث ذنم هتيمست ىلع حلطصا

 ةيعوضوملا مهئاعدا و ةيملعلا مهتيرهظم مغر باتُككلا ءالؤه نا

 نا . ةيموق وأ تناك ةينيد ةقبسملا ماكحألاب ًاعبشت رثكأ اوناك

 مهفالسا ةيلوؤسم نم ةرم فلا لقثال ددصلا اذه يف مهتيلوؤسم

 عجرم يأ مهيدل رفوتي مل نيذلا و ابروأ يف ةيضاملا نورقلا يف

 يف ناك امنيب « هولوانت امع وا هنع نوثحبي امع دكؤم و يلصأ

 مهداشرإ ىلع ةرداقلا رداصملا لك ًابيرقت ءالٌؤه يديأ لوانتم

 مهجهنم و ةيئزج يه مهدنع ةيعوضوملا ىوعد نا عقاولا يف
 ةقيقح ال عداخ بارس نع فشكتي ًايملع ًايدقن هنومسي يذلا

 ضحدن نا و مهئاطخأ فشكت نا انلواح دقف كلذل و . ًادبا هءارو

 ثادحا ىلع ًابلاغ موقت يتلا مهماكحأ موقن ناو مهبيذاكأ

 ملسملا ريغ ئراقلا ليصوت فدهب كلذ لك و « ةصقان وأ ةطولغم

 و قيقد موهفم هسسؤم ةيصخش و مالسإلا نع هيدل نوكي نا ىلإ
 . لداع
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 تاهبشلا ضعب نم ةلمج دراذه عضاوتملا انثحب يف انلواح

 و اهعفاود حيضوت و ( ص ) مركألا يبنلا ىلع تريثأ يتلا

 ملسملا ئراقلا ركف ىلع رثؤت الام يك اهتاسبالم حرش و اهيعاود

 اهيدل امب- تتاب يتلا و ةضرغملا ةيبرغلا ةياعدلا لعفب اهب رثأتي وأ

 . ةقيقح ىلإ فئازلا لوحت  تارثؤم نم
 ىقابل ضرعتلا ىف رارمتسالا ىلإ انقفوي نا ىلاعت هللا نيعاد

 . ريصنلا معن و ىلوملا معن هنا اهدر و تاهبشلا

 فقرشألا قحتلا

 يداليم 1 يرجه 037 ١



 :ثحبلا شماه ىلع تاظحالم وأ هنم دب ال لخدم
 فقت  ةيصصختلا تاساردلا نم اهريغ و ةساردلا هذه نإ

 اهيلع فرعتيل اهضعب درون نا نم دب ال ت ةدع اهقيرط يف

 اذه يف ثحبلا ديري نم رابتعالا رظنب اهذخأي يكل و « ئراقلا

 ًاقلطنم اهلوانت نوكيل و اهلح لجا نم كلذ و . هريغ و دروملا

 : تالكشملا هذه نم و « عسوأ و قمعأ و قدأ تاسارد وحن

 رزن وه نيقرشتسملا تاباتك نم ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرتملا نإ ١

 و « ةريثكلا ةيقارشتسالا تاجاتنلا نم مجرتي مل امب ةنراقم ريسي

 يف يجانلا رابجلا دبع روتكدلا هدروأ امب دهشتسن نا كلذل يفكي

 تاباتكل ةدئار تامجرت هل نا رابتعاب (قارشتسالاو عيشتلا) هباتك

 ام- عيشتلا عوضوم يف لاثملا ليبس ىلع  لوقي ذإ ؛ نيقرشتسملا
 نع ترمش نيح رمألا ةيادب يف يدلخ يف ردي مل) : هصن
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 ًاططخم مسرأل هتادعمو « يثحب تاودأ تعمجو « يدعاس

 . عيشتلا نع نيقرشتسملا تاماهسإ نوكت نأب « ةقيقدلا هتادرفمل

 ًاعون زيكرتلاو « ةفاثكلا هذه لثمب تيبلا لهأ ريس نعو
- 

 و

 . ١١ ص « يجانلا رابجلا دبع « قارشتسالا و عيشتلا (')
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 ريثكلا هارتعا دق ةيقارشتسالا تاباتكلا و صوصنلا نم مجرت ام"

 و (دارملا ددعت) ةجحب فيرحتلاو؛ ءاهتنالا وع فذحلا نم

 رثكأ نا ذإ« ةيقارشتسالا تاجاتنلل نيمجرتملا نم (يبدألا قوذلا)

 عابتا عم قافو ىلع اوسيل مه ةيقارشتسالا صوصنلل نيمجرتملا

 . مهل ءادعا اونوكي مل نا (مالسلا مهيلع) تيبلا لهأ ةسردم

 يف ةيقارشتسالا تاجاتنلل  اهمادعنا امبرل و  ةمجرتلا فعض

 عم (مالسلا مهيلع) تيبلا لهأ ةسردم عابتال ةعباتلا تاسسؤملا

 بجاولا نم لب ءانل دب ال ذإ . ًاقلطم رمألا كلذب مامتهالا مدع

 تاجاتنلا مجرتن نأ نقيتم ردقك ًايفرعم و ًايقالخا- انيلع

 قفو مجرتُي نمم انريغ ىلع دمتعن نا ال انسفنأب ةيقارشتس :ساالا

 . يقيقحلا يفرعملا حرطلا نع دعبلا لك ةديعب ةنيعم ايجولويديا

 انثارت لقنل ةسكاعم ةمجرت ةكرحب موقن نأ دب ال كلذ لباقم يف

 تاغللا ىلإ (مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةسردم ثارت) يقيقحلا

 (مالسلا هيلع) اضرلا مامإلا لوق كلذ يف انراعش « ىرخألا ةيملاعلا

 . ((انوعبتأل انثيدح

 مارتحا ىلع ةمئاق ثحب زكارم سيسأت يف حضاولا فعضلا -4



 . صتخملا يفرعملا ثحابلا مارتحا و . يقيقحلا يفرعملا جاتنلا

 ماع لكشب (يمالسإلا- يبرعلا) انملاع يف تاسسؤملا رثكأ نا ذإ

 3 اهنم رثكأ ةيمالعا تاسسؤم يه « صاخ لكشب انعقاو يف و

 ب و( ةيرارتجالا ) هيرتعت 20 تاجاتنلا عقاو نا امك . ةيفرعم

 3 .ًاقلطم ةيعادبا حمالم يأ هيف سيل

 1 انك اننكل « ًايفرعم اهب ءانتعالا بجاولا نم ةريثك ًارومأ كانه نا و امك

 3 دوجو نم مغرلا ىلع ءابيرغ ًالامها اهل دجن فسألا ديدش عم

 يف و ريرم عقاولا نا الإ « ةيلوألا ة ةيفرعملا داوملا نم لئاه مك

 . تاذلاب دروملا اذه
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 :عفاودلاو بابسألا مالسإلا ىلع تنش ىتلا ةمجهسلا

 نيدلا هب يظح ام لئيم ءادعأ ةرثكب طق نيد ظحي مل

 لثمب نيبراحملا و نيداعملا ةرثكب صخش ظحي مل و « يمالسإلا

 لهأ و ةلئاع ظحت مل و ء ( ص ) دمحم يبنلا صخش هب يظح ام

 هب ينم ام لثمب نامزلا لوط ىلع ةبراحم و ديرشت و ليتقتب تيب

 لك يف ةرهاطلا ةبيطلا هترتع و « ( ص ) دمحم يبنلا تيب لهأ

 .ناكمو نامز

 و « ( ص ) مالسإلا يبن دض ةرصاعم ةمجه دهشن نآلا نحن و

 مسأ راص ذإ «ملاعلا عاقصأ عيمج يف نيملسملا و مالسإلا دض

 جور و« بهنلا و بلسلا و لتقلاب و « باهرآلاب ًانورقم مالسإلا

 و بورحلاب الإ متهي ال يذلا لجرلا كلذ وه مالسإلا يبن نأب

 و كلذ لثمب مهتُي نأ ( ص ) هللا لوسرل اشاح و . ءاسنلا و مناغملا

 يلع ةيلالو "!(( يلا قدمتاف يوري ىتيدأ (١4) تأ لئاقلا اوه

 اَم )) : ( ص ) وهف ةينابر ةيهلإ قالخأ ىه ( ص ) هقالخأ نأ
 ا

 هبر دبع نبأ . ديرفلا دقعلا و . 196 ص . ١5 ج . يسلجملا ءراونألا راحب ()

 .46 صء١ ج « يسلدنألا



 . 0( ىَحوُي 'يحَو الإ َوُه نإ * ىَوَهْلا ْنَع قطني
 مالسإلل هيوشت و نعط نم ةمجه مالسإلا ءادعا نش دقل « معن

 3 امب ًاحضاو ًايلج رهظ « ( ص ) مركألا يبنلل و زيزعلا هللا باتكل و

 "() رايت اهنع ضخمت ةضرغم تاباتك و ةدقاح بتك نم ردص

 "3, امو يدشر ناميلسل ( ةيناطيشلا تايآلا ) باتكب لثمت فرحنم
 وأ « مالسإلا نع خلسنملا فرحنملا رايتلا تاباتك نم هلكاش

 ل تاموسر روهظ ىلإ ةفاضإ « ةنيعم ةيسفن دقعب سبلتملا

 لودلا نم اهريغ و كرامندلا يف ( ص ) يبنلل ةئيسم ةيريتاكيراك

 .اناتهب و ًاروز ( ةيرحلا ) راعش عفرت يتلا ةيبروألا

 ةيرحلاب ةيدانملا '”اكيرمأ يف ميركلا نآرقلا قرح ىلإ ةفاضا

 ةقزترم لبق نم يمرلل فده هلعج وأ «ناسنإلا قوقح و

 | انلعجي كلذ لك .ناتسناغفأ و قارعلا يف يكيرمألا لالتحالا

 ص يه ام لب ًاطابتعا ال و ةفداصم نكي مل اذه لك نإ لوقن و فقن

 0 . ًايئاهن مالسإلا ىلع ءاضقلا اهفده ًاقبسم ةدعم و ةمظنم ةمجه الإ

 رئاودلا و ىربكلا لودلل ريبك قلق ردصم تاب مالسإلا نأل كلذ

 . 4 وال تايآلا ء مجنلا ةروس (')

 . ( سنوج يريت ) فرطتملا سقلا دي ىلع ()
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 ةسعوب قست نأ نيكس نما ال5 ءةنيملاغلا ةيواكتشينألا

 مالسإلا ريغ ةيرابكتسألا مهتاططخم و ةيرامعتسالا مهتاحومط

 راسا ضباب السإ ؛ "”( ليصألا و يقيقحلا مالسإلا)

 . ( ع) نيموصعملا هتيب لهأ

 هؤشن نيح يمالسإلا نيدلا هضاخ يذلا عارصلا ىلإ ةدوعلاب و

 نلعأ موي لوأ نم تأدتبا يتلا و ةسرشلا ةمجهلا تناك : لوقن

 .ميوقلا يمالسإلا هنيد و ةكرابملا هتوبن ( ص ) دمحم ىبنلا هيف

 تالواحم و ةيفخلا تارماؤملا قيرط نع و ًايلخاد عارصلا ناكف

 و بيذعتلاو دصلاو ةيذألا و هيوشتلا و ءلايتغالاو ردغلا

 ص ) مركألا هيبن ىلع ىلاعت و هناحبس هللا َنَم نأ ام و . ةرصاحملا

 ةنيدملا اهرقم ( ص ) هتدايقب ةيمالسإ ةلودب نيملسملا ىلع و (

 مالسإلل براحم ديدج رصنع عارصلا ىلإ لخد ىتح . "'ةرونملا

 لتقب مهترهش و , مهئاهد و مهثبخب مهف « ( دوهيلا ) مه و الأ

 و ةيدوعسلا مالسإ ال و . سابعلا ينب و ةيمأ ينب و ةيواعم مالسإ سيلو ()

 و ةليباهولا مالاسنإ الا. ةذانألا يدهتلا تعيهو: قتلا لواقلا قمهاهرتغ واكو
 . شعاد و ةدعاقلا نم اهتاديلو و « ةلضملا ةلاضلا قرفلا نم اهريغ

 . ًاقباس برثي ()



 و مالسإلا ةبراحم يف نيقابسلا اوناك « 'ءايبنألا ءانبأ و ءايبنألا

 ءادعأ لك عم تافلاحتلا دقع لالخ نم كلذ و « نيملسملا

 « تاديشحتلا عمج و « تارعنلا ةراثإ و مالسإلا ةبراحمل مالسولا

 براح رصنع ثبخأ و رطخأ اوناكف . شويجلا شييجت و

 نم مهدرط نأ ( ص ) مركألا يبنلا نم ناك ىتح ؛مالسإلا

 نتفلا مهتراثا ببسب ةيمالسإلا ةلودلا رقم نع مهدعبا و مهنكامأ

 مغر يوامس نيدك مالسإلاب مهفارتعا مدعلو «لقالقلاو

 ظ .تللدب مهبتك خيرصت
 ةرهاظ زوربل ناك دقف ( ص ) مركألا يبنلا ةافو دعب امأ

 ءادهلاب ةلثمتملا و « مالسإلا ةريسم ىلع ريبكلا رثألا (قافنلا)

 لبق نم مالسإلا ئدابم ةنايخ و « ةيلخادلا تارماؤملا و يلخادلا

 ثادحأب لثمت يذلاك .ًاعمط و ًافوخ هيقنتعم و مالسإلا يعدم

 ينب و ةيواعم طلست ىلإ ًالوصو ةفالخلا باصتغا ةيضق و ةفيقسلا

 ىلإ اهوعجريل ةمألا ىلع ةحارص مالسإلا ءادعأ مه و ةيمأ

 يمالسإللا نيدلا اوبراحي و « ىرخأ ةرم ءالهجلا ةيلهاجلا

 تيب لهأ ةبراحم قيرط نع ةلماكتملا هتموظنم اوبرخي و «ةحارص

 . ةاروتلا صوصن ةعجارم عم .« كلذ يف ةصتخملا بتكلا عجارت (')

: 
3 
ُ 

ٍ 



18 

 و عضولا قيرط عابتإ و . مهديرشت و مهليتقت و (ص) يبنلا

 نم اهل ساسأ ال يتلا صصقلا و ثيداحألا عارتخا و فيرحتلا

 وردق عفر و (ص) يبنلا صخش و مالسإلا هيوشت فدهب ةحصلا

 ءافضإ و '"نايفس يبأ نب ةيواعم صوصخلاب و "'ةيمأ ينب نأش
 ثيداحألا ترقك و « عضولا رّثكف . هصخش ىلع ةيسدقلا

 قفاوي امن و ةحلضملا يسكب: نا رقلا كايا تريب و6 ةغوضوملا

 نأ مكارتلا اذه رثإ لصحف . "”يداصتقالا و يسايسلا هاجتالا

 و , عوضوم اهبلغأ - ثيداحأ بتك  ةيثيدح ةموظنم تنوكت

 0١/ 551 )(ه 17 ) ىتح و (ه 4١٠ ) ةنس نم مكحلا تلوت ةلالس (')

 فورعملا يناثلا ناورم مهرخأ و « نايفس يبأ نب ةيواعم مهلوأ ( يداليم

 . سابعلا ونب مهيلع ىضق . مكاح ( ١4 ) مهعمجأب مهو «رامحلا ناورمب

 ةيومألا ةلودلا سسؤم ( ه١ ه . ق 3١ ) يومألا نايفس يبأ نب ةيواعم ()

 نيبراحملا و ةاغطلا نم يغاط « سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع تنب دنه همأ ؛

 مامألا و .( ص ) يبنلا ناسل ىلع نوعلم . ( ع ) ىلع مامألا لتاق « مالسإلل

 نعللا ) باتك عجاري . ءاحلصلا و ءاملعلا و .( ع) ةمئألا يقاب و .( ع ) ىلع

 .( فلؤملل تاءاعدإلا و قئاقحلا نيب بسلاو

 و « يسايس ) : اهنم ثيداحألا عضو و قئاقحلا ريوزتل ةديدع باسأ كلانه (”)

 . ( خلا ... يلبق و . يبهذم و . يفئاط و « يقطانم و « يعامتجا و « يداصتقا



 نم اهل ساسأ ال يتلا تايليئارسإلا ىلع ةمئاق ريسفتلا يف ةموظنم

 و هب اونعطي نأ مالسإلا ءادعأل رربملا تطعأ يتلا و . ةحصلا

 يه ذإ ( ريسفتلا بتك )و ( ثيداحألا بتك ) كلذ ىلع مهليلد

 ثارتلا يف ًاحضاو ًالطلخ لكش امم . مالسإلا ثارت لثمت ىتلا

 تدمتعا '''"ةنيعم ثيداحأ بتك ىلع دامتعالا ببسب يمالسإلا

 و ؛ًاعمط و ًادقح نيعضاولا ثيداحأ و « نيطالسلا تالوقم ىلع

 ال تالبعزخ و تافارخ و تايليئارسإ نم "”باتكلا لهأ سئاسد

 لك . ةميلسلا ةيناسنإلا ةرطفلا اهلبقتت ال و « ميلسلا لقعلا اهلبقتي

 ناو «هيف فعض طاقن نع اوثحبي نا مالسإلا ءادعأ زفح اذه

 لكب مالسإلل دقنلا هيجوت اهلالخ نم نكمي تاتفاهت نع اوشتفي

 سرادمل مومحملا و ثيثحلا قابسلا ناكف . هتموظنم و هزومر
 هيلع فرعتلا لجأ نم يمالسإلا ثارتلا ةسارد ىلع "”قارشتسألا ' 1 ١ 1 م2 سا سا 5

 . ةعامجلا ءانبأ ىدل ةتسلا حاحصلاك (')

 و ( جيرج نبأ )و « هتدلج ءانبأ نم هلكاش نمو ( رابحألا بعك الك ()

 يف فرص يفرعم و يملع بناج كلانه نأ ركذن نأ فاصنألا نمو ()

 و فوختلا دجت اذل ةحضاو هفادهأ بلغألا نأل و نكل , قارشتسألا ةكرح

 . بولطم ءيش لكلا نم رذحلا
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 دقنلا هيجوت يلاتلاب و . هيف فعضلا و ةوقلا نطاوم صيخشت و

 عادتبا و « هب اهقاصلإ و صئاقنلا عارشخا ىلإ ًافاضم ؛ ًانلع هيلإ

 و6 "نسال ):لاقما رضا ناتكف انور ةينورو فاموتنملا

050 1 )00 )0 0 2 
 قع يتنادو « ثويلجرمو« رهيست دل وج و « رجد ربس

 بصعتلا ديدش بهار و ىكيجلب قرشتسم ( 1977/1877 ) سنمال يرنه (')

 دهم ):هل ءلقنلا يف ةنامألا و ثحبلا يف ةهازنلا ىلإ رقتفي « مالسإلا دض

 دباعملا ء ةرجهلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا يبرغ .« فئاطلا ةنيدم « ةكم « مالسإلا

 ةايح تفلأ فيك ةنسلا و نآرقلا « ةيبرعلا ةريزجلا يبرغ يف مالسإلا لبق

 نم ةيئالثلا ةموكحلا , دمحم تانب و ةمطاف « ؟ ًائيمأ دمحم ناك له . دمحم

 عفادب نييومألا حدم يف هتافلؤم يف غلاب «( ةديبع يبأ و رمع و ركب يبأ

 . مالسإلا ىلع دقحلا

 ' يزيلكنا « لصألا يواسمن قرشتسم ( 1897-1841 ) رجنريش سيولا (')

 و « يونزغلا دومحم خيرات و . برعلا نيفلؤملا نم تاراتخم ) : هل , ةيسنجلا

 لمتشأ دقق و « ( ةيبرعلا ةريزجلل ةميدقلا ايفارغجلا و « هميلاعت و دمحم ةايح
 رومأ و ةفئاز تاروصت و ةقبسم ماكحأ ىلع ( هميلاعت و دمحم ةايح ) هباتك

 مالسإلا ىلع و ( ص ) يبنلا ىلع لماحتلاب زيمت « ةبيجع تاضقانت و اهيف غلابم

 باسح ىلع رمع و ركب يبأ ردق عفري و ( ص ) يبنلا نأش نم طحلا لواحي ؛

 1 نيف. ] ىلا



 وهركذ لوطي نمم ؛ ( مهريِغ و « ””سيول درانرب و « *”نوميك

 ءادعلا ىلع يقيقحلا و يحلا لاثملا اونوكيل « ثحبلا هل عستي ال

 . هتموظنم لكب مالسإلل حيرصلا و نلعُملا
 ًادقتنم "'"( يلييربك وكسيشنارف ) يلاطيالا قرشتسملا لوقي ًالثمف

 ميلاعت يف يسنكلا فقوملا دجو دقل ) : سنمال يرنه جهنم

 يف ذاتسأ ,« يرجم يدوهي ( يداليم 1860٠ -147١ ) رهيستدلوج ستناجا ()

 . ( مالسإلا يف ةعيرشلا و ةديقعلا ) و ( دوهيلا ) هل . تسبادوبب مولعلا ةيلك

 . مالسإلا ىلع هدقحب زيمت

 زيمت يزيلكنا قرشتسم ( 1940 )1١868 ثويلجرم ليومص ديفاد (')

 روطت « مالسإلا « مالسإلا ةأشن و دمحم ) : هل « مالسإلا دض ةضرغملا هتاباتكب

 . دوهيلا و برعلا نيب تاقالعلا « مالسإلا

 . مالسإلا ىلع دقاح يلاطيا رعاش ( م 151 ١750 ) يرييغلا يتناد ()

 أشن ماذج ةيدمحملا ةنايدلا نإ ) : مالسإلا ايجولوثاب هباتك يف لئاقلا وهف ()

 .هديع دمحم « ةيندملا و ملعلا نيب مالسإلا ( ... مهب كتفي ذخأ و سانلا نيب

 .١7؟١ ص

 ىلع لصاح يناطيرب يدوهي قرشتسم «( .... 1915: سيول درانرب ()

 يف برعلا ) هل « مالسإلا ىلع نيدقاحلا ربكأ نم و . ةيكيرمألا ةيسنجلا

 .( ةيليعامسإلا لوصأ )و ( خيراتلا
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 اهنأك و حبصتل تمن و تروطت ام ناعرس ةسفانم ةديقع دمحم

 اهنأ ةيدمحملا ةلاسرلا يف سنمال دجو كلذلف ابروأ ددهي درام

 هئارو نم سيئرلا فدهلا , ةقطره مالسإلا يف و « ةروطسأ

 ظ 7 (ةيناروضتلا ةنواقيم

 اهل اودع( ضدي ىلا نوجا ني ةينكلا فكر دقق أذ

 يذلا ( دراملا ) هنم تلعج و « ةديجلا ريغ تافصلا هل تعضوف ؛

 ليبس ىلع ول و هنم بارتقالا نم مهعنمت و « اهتيعر هب فوخت

 يه و «دراملا اذه نم مهيلع فوخلا راعش تحت هتفرعم

 نأ ًافوخ ءاهنايك و اهتبيه و اهحلاصم ىلع الإ فاخت ال ةقيقحلاب

 براضتت ةفاقثب نوفقثتي يلاتلاب و « ةقيقحلا ىلع اهتيعر فرعتي

 دقف اذل. ةمكاحلا ايجولويديالا حلاصم و ةسينكلا حلاصم عم

 لك اهحلاصم لجأ نم تلمعتسا و كلذل ةوق لكب و تدصت

 ناك ام و « ءارتفالا و بذكلا حالس اهنم و ةعورشم ريغلا لئاسولا

 ذاتسأ « يلاطيا قرشتسم ( يداليم 1404-1945 ) ىلبيربك وكسيشنارف (')

 متهأ « يلوبان يف يقرشلا دهعملا و امور ةعماج يف اهبدأ و ةيبرعلا ةغللا
 . ةيمالسإلا تاطوطخملا نم ديدعلا ققح « مالسإلا لبق يبرعلا رعشلا ةساردب

 7١. ص « يلييربك « ةيمالسإلا تاحوتفلا و دمحم (')



 ركفلل لايملا و ةسينكلا لاجر نم هرابتعاب  ًالثم- ( سنمال ) نم

 ال مالك هبتك يف عضي و ةبذاكلا ةيؤرلا هذه ىنبتي نأ الإ يدوهيلا

 ( سنمال ) لايخ يف الإ ًادبأ هيلع ليلد ال و ءةحصلا نم هل ساسأ

 . هتلك اش ىلع مه نم و ئرهتملا

 يف يودب نمحرلا دبع فورعملا يرصملا بتاكلا هنع لاق ىتح
 جلب قرشتسم : سنمال يرنه ) : نيقرشتسملا ةعوسوم ) هباتك

 ًامات ًاراقتفا رقتفي « مالسإلا دض بصعتلا ديدش يعوسي بهار و «

 و . اهمهف و صوصنلا لقن يف ةنامألا و . ثحبلا يف ةهازنلا ىلإ

 . ""( نيقرشتسملا نيب نم مالسإلا يف نيثحابلل ًادج ًائيس ًالاثم دعي
 ضرعم يف '"'"( ماهغنمرد ليمأ ) يسنرفلا قرشتسملا لوقي و امك

 عم ةعيطق نلعأ سنمال نإ ) : ( سنمال يرنه ) قرشتسملل هدقن

 ةقوثوم ريغ و ةموسرم ثيداحأ اهنأ ةمهتب اهتمرب لوسرلا ثيداحأ

 انضفر اذإ لاحلا نوكت فيك ذإ « ًادج هيف غلابم فقوم هنكل ؛
 ؟ يمالسإلا خيراتلا نيودت نكمي نذإ فيك « ثيداحألا عيمج

 هو

 . 080” ص . يودب نمحرلا دبع « نيقرشتسملا ةعوسوم ()

 « يسنرف قرشتسم . يداليم ( 1411 1897 ) مجنمرد وأ ماهغنمرد ليمأ (')

 . ىرخأ تافلؤم و ( دمحم ةايح ) باتك هل
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 ةباتكلا يف ةعساو تارغث زورب ىلإ يدؤيس ثيدحلا بييغت نإ

 , "'( ... لوسرلا نع ةيخيراتلا

 برحلا ىلع لدي ًامومع- ( قارشتسألا ) حلطصم حبصا دقل

 لضفأ و رامعتسالا ةادأ قارشتسألا حبصأ و « مالسإلل ةهجوملا

 ىتح ةيمالسإلا و ةيبرعلا دالبلا ىلع هبرح يف هل نيعُم و ليلد

 زكارم ىلإ قارشتسألا سرادم ضعب تلوحت دقل و ء اذه انموي

 و مالسإلا ريمدت اهفده ةيتارباخم تاموظنم و « ةيتارابختسا

 تنوعيشلا ةناوتنقملا وكاوردقلا يتيكو ةيملمملا :تقاعتضا

 ةيقارشتسالا ةكرحلا )ف . اهباسح ىلع عسوتلا و ةفعضتسملا

  انيبأ مأ انئش  ترطاش دق نيرشعلا نرقلا يف اميسال و « ًايخيرات

 ًاهجو تراص و ءاندالبل ةيبنجألا ةيرامعتسالا تاسايسلا ةجوم عم

 " اهيف- نيملسملا و برعلا نحن  ىرن ةآرم ًانايحأ و « ةهجاو وأ

 يف ًاذالم ةنياهصلا حنم و ةبيبحلا نيطسلف ميسقت " مراع بضغب و
 . "'( ... ةبيلسلا ضرألا

 نيسح دمحم . دمحم ةايح و « ١98 ص « ىقيقعلا بيجن « نوقرشتسملا ()

 ٠١. ص . لكيه

 14-7/١0. ص . يجان رابجلا دبع . قارشتسألا و عيشتلا (')



 فقومل ًاقدص رثكألا ىفاقثلا لثمملا ربتعي قارشتسألا ) نا كلذ

 : 3( ... هتراضح و عمجأ ملاعلا تافاقث و مالسولا .نم برغلا

 :ةريسلا ةساردو نوقرشتسملا

 ددصب انسل ةريسلاو نيقرشتسملا عوضومل انلوانت يفو اننإ

 .مهئاكذ تبثنل ةريسلا لوح نيقرشتسملا دوهج نع بتكن نأ

 مهعمجأبو مهفاصتا تابثإل الو ,مهريغ نود ًالثم مهتيرقبعو
 اندرأ نكلو «مهلالخ نم ام ةيضق ةيقحأ تابثإل الو .ةيعوضوملاب

 نإو ءثحابلا ىلع ةيفاخ ريغ اياضقلا نم ريثكلا نأ راهظإ كلذب

 ضعبلا ةدارإ مغر سمشلا حوضو ةحضاو اياضقلا نم ريثكلا

 .اهفيرحتو اههيوشتو اهسمط

 يتلا نيقرشتسملا تاباتك نم ريثكلا كانه نأ ملعن نأ دب ال

 ةلمجف «ةريسلا لاجم يف صوصخلابو ءفاصنإلا مدعب تمستأ

 يبنلا ةايح ةريس هيوشت لجأل مهتاباتك تناك نيقرشتسملا نم
 اذه يف ءالؤهل لاثم ىلجأو ؛(ع) هتيب لهأ ةريسو . (ص) مركألا

 ص « بياش رضخل . رصاعملا ىقارشتسألا ركفلا ىف ( ص ) دمحم ةوبن ()

1 
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 نيقرشتسملا رشكأ نم ربتعي يذلا (سنمال يرنه) وه ددصلا

 هتيب لهأو يبنلا ىلعو ءيمالسإلا نيدلا ىلع ايفو ادق

 . انفلسأ امك (نيعمجأ مهيلع هللا تاولص)

 ذخأ دقل) :"”(يلع داوج) ذاتسألا لوقي ددصلا اذه يف و

 ؛نايحألا ضعب يف عوضوملاو ءفيعضلا ربخلاب نوقرشتسملا
 ىلع هومدقف بيرغلاو «ذاشلاب اوناعتساو .هبجومب اومكحو

 ." (روهشملاو ءفورعملا

 مهنكل «ليطابألا اوعرتخاو ءاوبذكو ءاولوه دق مهنإ معن

 .غارف نم اوقلطني مل ام ةيضقل مهتشقانم دنعو «نايحألا رثكأ يفو
 ثارتلا بتك يف هودجو ام ىلع كلذ يف اودمتعا مهنإ لب

 «عضولاو «تالبعزخلا نم اهيف امب ينسلا يثيدحلاو «يخيراتلا
 .فيرحتلاو ,دقحلاو ءسدلاو

 ةماتلا ةيعوضوملاب مستي نأ رخآلا نم اندرأ نإ نحنف

 اذه صلخن نأ رمألا لوأ انيلعف انثارت ةءارق دنع ةقلطملا ةيدايحلاو

 .تاعوضومو .تالوخدم نم هب قلعام لك نم ثارتلا

 .(م 19417 )١19017- ىلع داوج ()

 . 118ص ١ ج ىلع داوج ؛مالسإلا يف برعلا خيرات ()



 .تسلا حاحصلا بتك هترك ذ امف «تافيرصتو «تافيرحتو

 هتيب لهألو «(ص) يبنلا ةيصخشل دمعتم ٍهيوشت نم خيراتلا بتكو
 هرثإ ىلع سسأ يذلاو ءيعرشلا صنلا وفلاخم اهسسأ دق (ع)

 هيلع راس يتلاو ءىربكلا ةيفيرحتلا هتموظنم نايفس يبأ نب ةيواعم

 .رضاحلا تقولا ىلإو ,مهدعب ءاج نم لكو «ةيمأ ينب نيطالس

 ةيوبنلا ةريسلا لوانت يف نيقرشتسملا تالواحم روحم ناك )

 لوألا لقثلا ىلإ ًامضنم نيملسملا عقاو يف لقثلا اذه طاقسا وه

 هداعبا لكب يمالسإلا ءانبلا راهني كلذبو «ميركلا نآرقلا وهو

 تادرفم نوعبتتي اوحار كلذ لجأ نمو .ةيسايسلاو ةيركفلا

 يف ريوزتلا نطاومو ذوذشلا دراوم ءاصقتسال يمالسإلا خيراتلا

 ماكحلا ةقزترمو نيطالسلا ظاعو اهثدحا يتلا «ةيوبنلا ةريسلا

 ءوضلا طيلستو «سابعلا ينب ءافلخو ةيما ينب ءافلخك «نيفرحنملا

 لهأو (ص) لوسرلل ةيلعفلا ةريسلا اهنا ىلع اهراهظاو اهيلع

 ةيصخشل يدقن ثحب سيسأت دنع كلذ رامثتسا أدبي مث (ع)هتيب

 يف ضقانتو تفاهت زاربا :لوألا :نيفده قيقحتل (ص) لوسرلا

 لجر الإ سيل هنا ريرقتو «هتيملاعو هتوبن يفنل ًالوصو هتريس

 اهيلا فاضاو اهلاثماو ةيدوهيلاو ةينارصنلا رمثتسا يموق حالصا
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 :يناثلاو .يناكملاو ينامزلا هفرظو هعمتجم عم مجسنتل هدنع نم

 مدع ىلإ ةوعدلا مث نمو ؛عضولاو قالتخالاب ةيوبنلا ةنسلا مصو

 ملو ؛مالسإلا يف عيرشتلا رداصم نم يساسا ردصمك اهتيجح

 مدتحملا عارصلل يعيبط زارفا يه لب ءًافازج تايطعملا هذه نكت

 اهنع تضخمت يتلا جئاتنلل ناك دقو «ةيبيلصلاو مالسإلا نيب

 هنوسني ال نييبروألا قولح يف مقلعلا معط ةيبيلصلا بورحلا
 .20([دبا

 نوقرشتسملا اهانبت يتلا ةيعوضوملا ريغ ءارآلا لمجم نإ

 ثارتلا يف ةدوجوملا تافيرحتلا اما انفلسا امك  اهساسأ ناك

 «يبيلصلا ىطسولا روصعلا ثارت تاينتبم امإو ءينسلا يثيدحلا

 .يجولويديألا عباطلا تاذ لئاوألا نيقرشتسملا تاباتك امإو

 عفاود تاذ داقحأو تاياغ اهل ًافاضم .يرامعتسالاو «يريشبتلاو

 نم هتلم و هموق ءانبأ لماحت ىلع نانير تسنرإ دهش دقل

 بتك دقل ):لوقي ذإ ( ص ) دمحم ىبنلا ىلع نيقرشتسملا

 و دقحلاب ئلتمي خيرات هنإ ... دمحم نع ًابيرغ ًاخيرات نويحيسملا

 .145 .1560 ص «يدادقملا مظاك داؤف ءنيقرشتسملا تاهبشو مالسإلا (')



 بهذلا نم لاثمتل دجسي ناك ًادمحم نأب اوعدا دقل هل ةيهاركلا

 ةياور ىف داحلإلاب ىتناد همصو دقل و « هل نيطايشلا هثبخت تن

 ةملكل ًافدارم هريغ دنع و « هدنع دمحم مسا حبصأ و « ميحجلا

 روصعلا باتك رظن ىف دمحم ناك دقل و « قيدنز وأ رفاك

 لالا فرس اضل اههنشا رعاف ىرخأ ةراثاو رخام ةرآث ىطسولا

 هامسأ ًاديدج ًانيد عرتخاف اباب حبصي نأ يف حلفي مل ًالانيدرك و «

 لكل ًازمر هتريس تراص و « هئادعأ نم هب مقتنيل مالسإلا

 . "'( ةعيظفلا تاياكحلا لكل ًاعوضوم و تاقبوملا

 .) هباتك يف ""( نافويث ) يطنزيبلا خرؤملا لوقي و امك

 ةرشع لعفب ناك دمحم توم نا ىكحي هنا ( ةيخيراتلا ثادحألا

 اوناك ثيح حيسملا هيف اوأر ام دعب هيلع اورمآت نيذلا دوهيلا نم

 و ( ةيدوهيلا ةنايدلا يف مرحم ءيش وه و ) لبإلا محل لكأي هنوري

 مسري مث . ةيحيسملاب رارضإلا لجأ نم هلوح اولظ دقف كلذ عم

 ىلإ بهذ هنا ) : ًالئاق ( ص ) دمحم يبنلا ةايح حمالم نافويث

 هيوتحت ام مهنم ملعت و ىراصنلا و دوهيلا عم ثدحت و نيطسلف

 . ( م 1809 ) سيراب- نانير تسنرإ « ينيدلا خيراتلا يف تاسارد ()

 .(م16-١418 ) نافويث (')
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 . "7( ةسدقملا بتكلا

 ( تربويج ) بهارلا دنع رخآ ىحنم ذخأت ةروطسألا نا لب

 ةروطسأب يقلي ذإ ء(م11784- ٠١07 ) تنيجون ريد سيئر

 بهار دارأ تام نيح ةيردنكسالا كريرطب نا : اهدافم ةديدج

 ناطيشلا هل سوسوف « ةسينكلا نم درط هنكل هتفيظو يف هفلخي نا

 سوموثام ) همسا و بهارلا اذه ماق دقل و . حيسملا هنأب نلعي نأب

 نم جاوزلاب . دمحم مسا اهب بتكي راص يتلا ةيمستلا يه و (

 و « سانلا نم دشح نيب يبن هنا عاشأ و ةجيدخ اهمسا ةينغ ةلمرأ

 و ًاريغص ًاباتك اهينرق نيب عضو و ةرقبب ( سوموثام ) ءاج دقل

 ةرقبلا هذه جرخأ مايألا دحأ يف و « هعابتأ نع ةرقبلا هذه ىفخأ

 اهينرق نيب ناك يذلا ريغصلا باتكلا نوأرقي مهلعج و ةماعلا مامأ

 داسفلا عاونأ لك مهل للحت المج باتكلا يف اودجو دق و ؛

 ىلع اهلكأ مرحملا موحللا لك لكأ مهل حيبت و ء يقالخألا

 . سانلا

 اهعضاو ىنب دق ةللضملا ةروطسألا هذه نا ًايلج حضتي

 : نيرمأ ىلع اهتصق

 .(م )نوب 0١ ص «نافويث « ةيخيراتلا ثادحألا (')



 بتك يف تدرو يتلا ( ىريحب ) بهارلا ةصق : امهدحأ

 . ةريسلا

 يف ةدراولا ةيناثلا ةروسلا ( ةرقبلا ةروس ) مسا : امهيناث و

 . ميركلا نآرقلا

 يف ابروأ باتُك لايخ جسن نيرمألا نيذه لالخ نم

 و ءابغلا و ةقامحلا يف ةطرفملا ةروطسألا هذه ىطسولا روصعلا

 . ىرخألا ريطاسألا نم اهريغ

 :عيضشتلاو نوق رهسيتسملا

 لوح تاباتكلا نم ديدعلا تبتك دقف ىخيرات ثدحك وأ
 ىدنح ةريثك تاسارد قحب يهو ؛مهب قلعتي امو ,ةعيشلا عوضوم هل 0 5 ا 507 1

: 
0 
 ُط

ِْ 
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 ًاططخم مسرأل هتادعمو « ىتحب تاودأ تعمجو «يدعاس نع

 ءعيشتلا نع نيقرشتسملا تاماهسإ نوكت نأب «ةقيقدلا هتادرفمل

 .اهفادهأو ءاهاوتحم نع رظنلا ضغب (')

« 
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 اعون زيكرتلاو ,ةفاثكلا هذه لشثمب تيبلا لهأ ريس نسعو

 .”(...ًامكو

 مدعب مستأ هنإ ماع لكشبو جاتنلا اذه زيمي ام نكل

 عم يرشبلا لماعتلاب ةيعوضوملا مدعو ةقدلا مدعو .فاصنالا

 ثارتلا ىلع مهدامتعا ببسب كلذ ءصوصنلاو ثداوحلا

 ةيوطلسلا ايجولويديألا هيلع ترطيس يذلا ينسلا يثيدحلا

 صصقو «ثيداحأو :ةعوضوم تايورم نم هتوح امب "'ةمكاحلا
 نيقرشتسملا نم ةلمجل قلطنملا تاياورلا هذه تناكف «ةفرحم

 مهتجح هيوشتلاو ,نعطلل مهل ًاكرحم تحبصأو ءاهب اوحرف نيذلا

 لب ءاهب اوكسمتف «ةيمالسإلا ةموظنملا لخاد نم اهنأ كلذ يف

 .مهئاوهأو مهحلاصم مدخي ام بسحب اهيلع اودازو

 زاربإ مهفده ناك عيشتلا بهذمل مهتساردبو مهنإ .معن

 دوجوملا خرشلا ةدايزو «ةيمالسإلا قرفلا نيب ةقيمعلا ةوهلا

 مهضعب نكل .ةيرامعتسالا مهتسايس مدخي كلذ نأل ؛ساسألاب

 ١١. ص «يجانلا رابجلا دبع ؛قارشتسالاو عيشتلا (')

 سسأ عضاو نايفس يبأ نب ةيواعم اهسأر ىلعو «ةيومالا ايجولويديألاك (')

 .فيرحتلاو عضولاو ريوزتلاو سدلا ةسردم



 مت دق ةيمالسإلا ةقرفلا هذه نأب نقيت نأ دعب عيشتلا بهذم سرد

 اهدافم ةجيتن ىلإ لصو دق مهنم رفنلا اذه نإ) ,دمع نع اهءاصقإ

 ىخيراتلا نيودتلا ديري نم لكل ةينسلا تافلؤملا ءاصقإ ةرورض

 7”( فيفا ةديقعلا نع

 فصنت مل ةيقارشتسالا تافلؤملا نإف لاح لك ىلعو

 وأ ءءاوهألا نم لاخ يملع جهنمي مهنع بتكت ملو «ةعيشلا

 > .تارثؤملا وأ «لويملا

 مبا بام

 نعو ؛عيشتلا بهذم نع تاطلاغملاو ءتاظحالملا نم اولخي

 .(ع) تيبلا لهأ ةريس

 (ةعيشو ةنس) نيملسملا بلغأ ضفري يذلا تقولا يف

 يف ةنعاطلا  ًاعبط  صوصخلابو «نيقرشتسملا " 'بلغأ جهانم

 هجو ىلع- ةعيشلا ضفريو ؛(ةعيرشو ةديقع) يمالسإلا نيدلا

 ىلإ نوقرشتسملا اههجو يتلا تاداقتنالا نم ًاريثك - صوصخلا

 مهدامتعا نم تءاج تاداقتنالا هذه بلغأ نأ . يعيشلا بهذملا

 .7١ص «ىجانلا رابجلا دبع .قارشتسالاو عيشتلا )0

 .لكلا سيلو بلغألا (')

 نوت ار
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 .يعيشلا ركفلا ةءارقو مهف يف طقف ةينسلا رداصملا ىلع

 دق (ص) مركألا لوسرلا نأ ثيح «ريدغلا ةيضق يف :ًالثمف

 بلاط يبأ نب يلع وه هدعب نم نيملسملا يف هتفيلخ نأ ىلع صن
 باتك يف "”(ثويلجرام) نأ دجن كلذ مغر .محن ريغ موي *“

 امك .ةيصوتلا هذه لثم دعبتسي (م1400 .مالسإلا روهظو دمحم)

 يرجي (م1914 .نيملسملا خيرات) باتك يف ""(ناملكورب) دجنو

 ةياور دروأ يذلا ””رهيستدلوج) كلذكو .لاونملا سفن ىلع

 .كيكشتلا ةغيصب مخ ريدغ

 ةيادب  ًابيرقت  ””يداليملا رشع يناثلا نرقلا رابتعا نكمي
 كلذو يسايس ميظنتو ةديقعك يعيشلا بهذملاب *'ابروأ ةفرعم

 نأ الإ ”'”(ةيمطافلا ةلودلا) نمز ةيبيلصلا تالمحلا عم نمازتلاب

 ًاسق لمع «يزيلكنا قرشتسم (م1808-1940) ثويلجرام ليومص ديفيد (')

 .دروفسكأ ةعماج يف ةيبرعلا ةغللا سيردتل اذاتسأ مث ءارتلكنا ةسينك يف

 ظ ظ .(م1878-1167) ناملكو رب لراك ()

 .يرجم يدوهي قرشتسم (م 197١ -1860) رهيستدلوج ستناجا (')

 كلل: لوخن ةيكيرات ةيراقت يفز اه نقد يسحما)

 .كلذ ةيمست ضعبلل ولحي امك يبرغلا ملاعلا وأ (7)

 لود ىدحإ ىه .ةيديبعلا ةلودلا وأ :ةيمطافلا ةفالخلا وأ ؛ةيمطافلا ةلودلا (')



 مدعو «ميمعتلاو ءطلخلا نم ريثكب تغيص ةعيشلا نع رابخألا

 ةعيبط ىلع يسايسلا يجولويديألا ريثأتلا دوجو عم «ماعلا مهفلا

 .تاباتكلا كلت

 '"(يروصلا ميلو) نأ دجن ًالثمف
 يخرؤم مهأ ربتعي يذلاو

 ةعيشلا ىلإ بسن دق (م١؟ )لا نرقلا يف ةيبيلصلا تالمحلا

 كالملا نأ الول ءيقيقحلا مالسإلا يبن وه ًايلع نأب داقتعالا

 ل ." دمحم ىلإ ةلاسرلا لصوأو أطخأ ليئاربج
 دمحم يبنلا نع اعافد

 بهذملا تذختا يتلا ةفالخلا لود نيب ةديحولاو «ةيمالسإلا ةفالخلا

 تهتناو (م 404) ةنس تسسأت ءاهل ًايمسر ًابهذم (يليعامسإلا) يعيشلا

 .(م1/1١1) ةنس

 (روص) ةفقاسأ سيئر ؛يبيلص خرؤم (م110-1180) يروصلا ميلو ()

 0 سدقملا تيب ةكلمم كلم (عبارلا نيودلب) كلملا راشتسم .«سدقلا)و

 .ةيلاطيإ وأ ةيسنرف لوصأ تاذ ةرسأ نم سدقملا تيب يف دلو «ةيبيلصلا

 يتلا ةينسلا بتكلا يف هدوجو وه ءاعّدالا اذه ىلع هديكأت ببس ناك (')

 لئاسم اذكه لثم ةراثإ نإ ًاملع .صيحمت وأ ليلحت نودب اهنم اوذخأ

 قفو(دست قرف) روهشملا هراعش عفر يذلا رمعتسملا ديفت (ةيقيرفت)

 .ةملكلا ىنعم لكب (يقيفلت) جهنم



 ملست يذلا ا” (يرتيف يد بوقعي) جهنلا اذه ىلع راسو

 اميف جور يذلاو (م1778-116١) نيب اميف اكع نارطم بصنم

 هللا هيلإ ملكت ًاقومرم ًايبن ناك ًايلع نأ :ىلإ تاباتك نم هبتك

 ." دمحم يبنلا نع يزييمت ريدقتك

 وتنوميد ودلوكير) ريهشلا رّصنملا هجورام كلذكو

 .يلع قوقح بصنغا ًادمحم نأب نودقتعي ةعيشلا نأب ” ”«سورك

 تاوعد لاثمأ كلذكو .ةينسلا ةيبلغألا نم ةنطيش لقأ مهنأو

 ىلع ةريثك تاوعد عم تنمازت دقف «ريثكلا ةيداعملا (ودلوكير)

 لاثملا ليبس ىلع كلذ نم ركذن ؛مالسإلل ةيداعملا ةلكاشلا هذه

 يسنك يتوهالو سقو خرؤم (م1140-170١) يرتيف يد بوقعي ()
 .لصألا يسنرف

 ْ .ديمحلا دبع دمتعم فطاع «ةطيرخلا

 يلاطيإ يكينمود بهار (م1747-1770) سورك وتنوميد ودلوكير ()



 ."ناوكشس سرطباو ' (لول ةوهبار كا عق

 نوربتعي نييبرغلا 55 نيقرشتسملا نم ةلمج دجنو امك
 ىلع ةبوسحملا قرفلا ضعب صوصخلابو ةيعيشلا راكفألا نأ

 .ةميدقلا ةيسرافلاو ةيقيرغإلا ةينثولا راكفألل + يب
 نير 5

 -177:0) (سولول سودنوميار) حيحصلا صاخلا ظفللاب وأ لول نوميار ()

 ىلع بكنا ,ناكسسنرفلا ةنبهر ىلإ مضنأ «ينولاتك فوسليف 06

 ةوعد كلذ ءارو نم ًادصاق ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةجررغلا ةنقللا ةسارد

 نأ هيف لواح يذلا (ربكألا نفلا) باتك هل ؛ةيحيسملا ىلإ نيملسملا

 .دشر نبا ةفسلف هيف دقتناو «مالسإلا دض ةيحيسملا نع عفادي

 ةقرفلا) باتك هل «ينابسا يتوهال (م17717-1700) لاوكسب سرطب ()

 :(ةرنرضلا

 .ةقطرهملاو «ةيلاغملا قرفلا ()

 يسنرف يسامولبيدو بيدأ (م 1887 -1815) ونيبوغ يد رثرآ فيزوج (')

 ةباحصلاو رعشلا نيب عمج ثيح «قرشلا لوح هتاساردو هثوحبب رهتشا

 سانجألا نيب توافتلا) ةيركفلا هتاجاتن زربأو ءةفسلفلاو ةياورلاو

 تاياور هلو «ةينامرجلا ةيرصنعلا ةيرظن باحصأ ص يذلاو (ةيرشبلا

 ندعو ةدج)و (ةيويسأ صصق) و (ايرثلا) اهنم ةديدع تاركذمو

 ديعس دوعسم :ةمجرت )م ١86 -06 ايسآ يف تاونس ثاللث طقسمو
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 مدق (م1808)و(1800) نيب نارهط يف يسنرف يسامولبدك مدخ

 يعيشلا ينسلا قاقشنالا نع طقف سيل برغلل ةديدج تامولعم

 :سراف ءاملع نيب نييسيئرلا نيهاجتالا نع لب وه هرّوص امك

 يهو ؛(لقعلاو لقنلا) يتموظنم يأ (نبيلوصألا)و (نييرابخإلا)

 بسحب ةينيد نوكت نأ لبق ةيعامتجا بابسأل اهعجرأ تاقورف

 .هأعدم

 نع (م1874) ماع يف ''"(رميرك نوف درفلا) بتك دقو امك

 ةفئاطلا عابتأ نم مهريغل مهلمحت مدعو ةعيشلل طرفملا بصعتلا

 .ةيدمحملا

 ةباتك خيرات نم ةنس نيثالث دعب (وف يدارك) بتكو

 يف نوحفاكيو ءرح يلاربيل ريكفت مهيدل ةعيشلا نأ (رميرك)

 يتلا ةلزعلا نأو .قفألا ةقيض ةرجحتملا ةينسلا ةيلقعلا ةهجاوم

 ةجيتن رخآلاب كاكتحالا نم مهفوخ نم عبنت ةعيشلا اهشيعي

 ةرافسلا يف ًالوؤسم ناكو تاونس سمخ ةدم ناريإ يف ماقأ .شوشمع

 .نارهط ةنيدمب ةيسنرفلا

 .ةيسنجلا يناملأ ءيواسمن قرشتسم (م1878-1844) رميرك نوف درفلا (')

 .توريبو رصم يف الصنق ناك



 اهتناكم ميعدتت ليبس يفو ةيناطيربلا ةرادإلا دجنو امك
 ةعيرش) باتك رشنب (اتكلك) يف تماق «دنهلا يف ةيرامعتسالا

 ةعيشلل ةريهش رداصم نع باتكلا اذه ءاجو (م1806 -دمحم

 ريرحت) باتك لمعلا اذه هيلع دمتعا ام مهأو «ةيرشع ينثالا

 ناهذألا داشرإ) باتكو (ةيمامإلا بهذم ىلع ةيعرشلا ماكحألا

 صوصنلا رايتخاب ماق دقو .''”يلحلا ةمالعلل (ناميإلا ماكحأ ىلإ

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ذاتسألا (يليب نوج) يزيلكنإلا طباضلا

 نم عساو ددع رشن ىلإ (يليب) ىعس دقو ؛ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللاو

 :ةيهامزلا ةعيشلل ةيعرتنلا نينسالا

 تهدعلا ىالل ةفورشلا قرين ةنواتم كاساردب توشت دعب اعرق

 نم تاراتخم فويس ريالا نكي ملو .ىرشع ينثالاو يفنحلا

 قرلاو قالطلاو جاوزلا رومأب ةقلعتملا (ماكحألا ريرحت) باتك

 باتك ةمجرت تمتو امك .ثيراوملاو فقولاو اياطعلاو تابهلاو

 لوانتي باتك وهو «ةيزيلكنإلا ىلإ ةيسرافلا نم (بولقلا ةايح)

 -544) يلحلا ةمالعلاب فورعملا يلحلا رهطملا نب فسوي نب نسحلا ()

 .(مالكك
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 ."”يسلجملا خيشلا ةمالعلا هبتك (ص) مركألا يبنلا ةريس 0( 5208 5

 .(ه1-١1111*9/) يسلجملا رقاب دمحم (')



 بتاكلل (دمحتم جهن ىلع) باتك ىلع تاذخاؤم :تاهبشلا در

 :تسنريإ لراك يكيرمألا

 لوح طاقنلا نم ةلمج ددحي ئراقلا نإف باتك يأ ةعلاطم دنع

 مسر دق هدجن و « ةيبلس مأ ةيباجيإ تناك ءاوس « ءورقملا باتكلا
 هبشي امب باتكلا ثادحأ نعو « بتاكلا نع ةنيعم - ةروص

 ًابلس هئراق نم هذخأم ذخأي باتك يأ نإف اذل . يحلا شياعتلا

 . ًاباجيأ مأ ناك

 يف ريكفتلا ةداعإ : دمحم جهن ىلع ) باتك ىلإ عوجرلاب و
 لراك) يكيرمألا بتاكلل ( رصاعملا ملاعلا يف مالسإلا

 لوح تاما ملا و تناظحت للا ىهاةليحن مند انناق "'"(كسترا

 عم «ةيمالسإلا تاساردلا يف صصختم وه تسنرا وأ تسنريإ ويلبد لراك ()

 ةغللا ةسارد ىلإ ادانتسا ,ةروشنملا هثاحبأ .ايسآ بونجو برغ ىلع زيكرتلا

 :تالاجم ةثالث ةساردل اساسأ صصخ دقو «ةيدرألاو «ةيسرافلاو «ةيبرعلا

 ثيدحلا رصعلا لبق ةيفوصلا «ةيمالسإلا تاساردلل ةماهلاو ةماعلا اياضقلا

 نم ةيثحب تالامز ىلع لصح دقو .ةيدنهلا ةيمالسإلا ةفاقثلاو ءرصاعملاو

 نومياس نوج ةسسؤمو «ةيناسنإلا مولعلل ةينطولا ةيسوللا «تياربلوف جمانرب

 .مولعلاو نونفلل ةيكيرمألا ةيميداكألل اليمز بختتا مت هنا لاقو «مياهنجوج

 يف مالسإلا ةيهارك ىلع اهريرحت مجحو ةيلاحلا ةيثحبلا هعيراشم لمشتو

 نم نيملسملا نيمجرتملا تاسارد «(27301 ,ناليمكام-ئيرجلاب) اكيرمأ
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 ةيفيك وه ريخألا هباتك .جالحلا نم يبرعلا رعشلا ةمجرتو «ةيدنهلا تانايدلا
 601١١. سرب الا010) تامجرت ديدحت عمم ,ديدج ليلد :نآرقلا ةءارق

 «ةيلودلا زئاوجلا نم ديدعلا ىلع تلصح يتلا .ىرخألا هتافلؤم لمشت

 نواعتلا هررحت) ةينوكلا ىلإ قارشتسالا نم :رظنلا ةداعإ ةيمالسإلا تاساردلا

 ملاعلا يف مالسإلا يف رظنلا ةداعإ :دمحم بقعو ؛؟ .نترام دراشتير عم

 ايسآ بونج يف ةيفوصلا يتشيش :بحلا ءادهش ةيفوصلا ؛7١٠2373) رصاعملا

 ؛(19949) ةيفوصلا ميلاعت ؛(7١٠5؟ ءسنرول سورب عم كارتشالاب) اهدعب امو

 اهبتك يتلا ةيفوصلا ريتسجاملا تايموي :رارسألا نع راتسلا ةحازإو ةمجرت

 ؛(1991/) ةيفوصلا ىلإ هجوت ؛(أ 12385 858301 (07

 ةيسرافلا ةغللاب ةسادقلا نم ةغالبلاو ةيفوص ةبرجت :[1251130 5230/1

 زكرم يف ةسايسلاو ءخيراتلاو .فوصتلا :ةدلاخلا ةقيدح ؛((2445) ةيفوصلا

 سرد.(1986١) ةيفوصلا يف ةوشنلا تاملكو ؛(1987) ايسآ بونج ةيفوصلا

 هاروتكد) درافراه ةعماجو (19177“ لاتا) دروفناتس ةعماج يف نراقملا نيدلا

 )١19198-219194 ١941(, دنهلا يف ةعسوملا ثوحبلا تالوج هب ماق ام 0١

 ةمظتنم تارايزب موقيو «(1941) ايكرتو ؛(6١٠273 27٠٠١ .1985) ناتسكابو

 .تارمتؤملا و تارضاحملل ايسآ قرش بونجو «ناريإو ايكرتو جيلخلا ىلإ

 رئاز رضاحم هنييعت مت دقو ((19481-191915) انوموب ةيلك يف سيردتلاب ماق دقو

 (5001) ةيليبسشإ ةعماجو :((2003 ,(1991 آ211555) سيراب يف

 ةينيدلا تاساردلا مسق يف سيردتلا ةئيه ىلع )7٠0. 220١٠١(. ايالام ةعماجو

 مسقلا سيئر ناك 21497 ماع ذنم ليه لباشت يف انيلوراك ثرون ةعماج يف



 رداصملا و « ةباتكلا بولسأ و « بتاكلا لوح و « باتكلا اذه

 اهل ناك يتلا تارثؤملا و « ةباتكلا فورظ و « اهيلع دمتعأ يتلا

 . هيعاود و فيلأتلا بابسأ و « ثحبلا ريس ىلع رثألا

 :لوقلا اننكمي هريغو كلذ لك قفوو

 ونت ناسسفألا تايستلا ةاويسبت#انإ

 لراك) يكيرمألا بتاكلل . (1113001330/!04/118|201)

 ةزمح )وه باتكلا مجرتم «.(080] 517051) (تسنريإ

 رشانلا و ء ةجمربلا و بيرعتلا زكرم : ريرحت و ةعجارم «(ةقيالحلا

 ةعبطلا « ( نانبل - توريب ) يف (نورشان مولعلل ةيبرعلا رادلا) يه

 . يرجه ١479 « يداليم ٠٠١8 « ىلوألا

 وضع كلذكو )7٠٠١-22000( ذاتسأ ثيمس يراكازو )5٠٠0-1996(

 «نبالا ,نانيك ر ميل نآلا وهو :لطسوألا قرشلا تاسارد ةيعمج ةرادإ سلجم

 قرتشلا ةدتاردل اتيلوراك زك رمل كراشملا ريدملاو (-7006) ريمتم ذاتنسأ

 ةراضحلا يررحم يه سنرول سوربو هنا لاقو .تاراضحلا ملسمو طسوألا

 رظنب .ةفاحصلا انيلوراك ثرون ةعماج يف ملسم تاكبش ةلسلسو ةيمالسإلا

 . الالالالال/ .انا6.©1 010 : عقوم
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 ريمتبس ١١ ) ثادحأ دعب ًابيرقت  هباتك بتك دق بتاكلا

 .(م 7٠١7 ) ماع اكيرما يف باتكلا اذه عبط ذإ ء(م١

 فوصتلا لعج  بتاكلا ركذي امك  باتكلا اذه ساسا نإ

 ؟! مالسإلا مهفل الخدم و ًاجهنم

 لوح ةلوقعم ريغلا تاريربتلا نم ديدعلا ىلع يوتحي باتكلا

 ةسبلتملا وأ ةيمالسإلا سسألا ضعب لوح و « ثادحالا ضعب

 رداصم ىلع بتاكلا دامتعا ىلإ ًافاضم . يمالسإلا سابللاب

 كلذ وحنت ةينورتكلا عقاوم نم ةاقتسم تامولعم و « ةيقارشتسا

 ال هريكفت ريس بسحب ةاقتنم هتامولعم نا دجن ذإ « ىحنملا

 . ةيملعلا ةمولعملا ريس بسحب



 و فيلأتلا ثيح نم :باتكلا ىلع ةماعلا ةيدقنلا تاظحالملا

 :ةمجرتلا

 انانهو وادب سين نعل رع ةيرئلا تاكل ناوعما
 انعجر ول اننأل « يزيلكنإلا لصألا فالخب وهف « مجرتملا هيف عقو
 [0أأ0النأد ع ا/انط30715030 ) ( كنولف ) ةيزيلكنإلا ةملكلل

 نم دمحم عبتت ) وه هنم دارملا و « دمحم عابتإ قيقدلا اهانعم و (

 رصعلا وأ رصاعملا ملاعلا يف مالسإلا يف ريكفتلا ةداعأ لالخ

 . ( دمحم ّبِقَع ) وأ ( رضاحلا

 دارملا و ( دمحم جهن ىلع ) نيب ام عساشلا قرفلا رهظي كلذب و

 نأب فارتعالا يلاتلاب و « ( ص ) مركألا يبنلا جهنب ءادتقالا اهنم

 و . ناكم و نامز لكل مئالملا و حلاصلا جهنلا وه ( ص ) هجهن

 نطاوم ةفرعمل يصقتلا و يرحتلا اهنم دارملا و ( دمحم عبتت ) نيب

 ةلاه يأ ءافضإ مدع عم « ةيمالسإلا ةنايدلا يف فعضلا و ةوقلا

 صخش هرابتعا.لب « ""( ص ) مركألا يبنلا صخش ىلع ةيسدق

 ضعبلا هلبقت ًانيعم ًاحاجن اهلالخ نم ققح ةنيعم ةبرجتب ماق يداع
 .ضعب تققح نإ و ةبرجتلا هذه و « رخآلا ضعبلا هضفرو

 هلدِأَم دمحم يبنلا نع اعافد
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 . هب دقتعي ال ام سدقي نأ ام صخشل نكمي ال عقاولا يف و (')



 نم ريثكلا كلمت  مهرظنب اهنأ الإ ضعبلا رظنب تايباجيإلا
 اذه ثحابم لالخ نم ًايلج و ًاحضاو اذه رهظي و « تايبلسلا

 ضعب هب حرص ام و كفسارتا لوانك نتاقك اد باتكلا

 ضعبل انرشأ يذلا و « مالسألا دض برغلا باتُك و نيقرشتسملا

 بتكلا ةعلاطم ديزملا دارأ نمل و « "”لاثملا باب نم هنم

 > . كلذب ةصتخملا

 اذهب ناونعلا ةمجرت نم ساسألا و سيئرلا ببسلل انعجر ولو
 :امهو الأ نييسيئر نيببس نع جرخي ال هدجن رظنلل تفلملا ءيشلا

 باتُك نأب صاخ لكشب نيملسملا و برعلا و ءارقلا ماهفإل- أ

 تاباتك و « ةينالقع ءارأ و ء. ةحتفتم لوقع باحصأ برغلا

 و ء«ةيبرغلا ةفاقثلاب نورثأتملا اهعضو ةلاهلا هذه و .ةدياحم

 زةقاذ ركنا ودقفافتلا كتلك رهبأ ومن ةينوذلاب روغشلا تاحضأ

 . برغلا روطت و ةراضح مامأ هثارت

 ىلع ريثأتلا اهفده ءاهل عوفدم و ةسوسدم تاباتك اهنإ - ب

 . ( عفاودلا و بابسألا « مالسإلا ىلع تنش يتلا ةمجهلا ) ثحبم يف ()

 يتلا بتكلا و « ليلحتلا و دقنلاب قارشتسألا تلوانت يتلا بتكلا يهو (')



 ثارتلا باسح ىلع « ةيبرغلا تاباتكلا رشنل و « ةملسملا ةيلقعلا

 ىلع يبرغلا ثارتلل عساولا راشتنإلا قيقحتل « يمالسإلا يبرعلا

 يذلا يمالسإلا دملا هجوب فوقولل و . يمالسإلا ثارتلا باسح

 . جراخلا و لخادلا يف هحلاصم و برغلا نايك ددهي

 نايب يف ( تلفزور رودويت ) يكيرمألا سيئرلا كلذب حرص دقل

 . ""( ملاعلا ةكرمأ انردق ) : هلوقب ( يداليم 1898 ) ماع هل

  مالسإلا نع ةباتكلا ملسم ريغ وهو فلؤملل يساسألا دارملا 1

 نيملسملا نأب - يعدي وه امك  برغلا مهفُي نأ و « نيملسملاو
 مه نيملسملا نأب ملعن نأ نم دبال لوقي وهف رشبلا يقابك رشب
 نيملسملا نأب نييكيرمألا عانقإ ) لالخ نم ( ةيرشب تانئاك)

 باستنالا فرش انحنمي نأب انيلع لضفتي وهف « ""( رشب نع ةرابع
 "يرش ةتانثاكك لماعتاا وعشت

 لبق نم ةيئالعتسالا ةرظنلا هذه انيلع ديدجلاب سيل عقاولا يف

 9١. ص .روصنم يريخ . بلاسلا يعولا و قارشتسألا (')

 . ١0 ص . تسنريإ لراك « دمحم جهن ىلع (')

 ملاعلا هاجت ةيبرغلا ةيؤرلا عقاو و ةقيقح لقني صنلا اذه يف بتاكلاف ()

 . كلذ قفو برغلا عم لماعتلا ةيضق يف رظنلا ةداعإ يعدتسي امم « يمالسإلا

 هلدَِم دمحم يبنلا نع اعافد
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 بوعشلا و ممألل  ةيكيرمألا ةرظنلا صوصخلاب و برغلا

 ةلجم يف ( لرتي بيميأ ) لوقيف . برعلا صوصخلاب و ىرخألا

 نإ) : وه هيعدي امب مهتقيقح نايب و برعلل هفيصوت يف (ربراه)

 تاثوروملا يف نالومحم ةعيدخلا و فنعلا و « ةلتق ًاساسأ برعلا

 1 رفا

 ةعيبطلا نع دعبلا لك نوديعب نيملسملا نأب لوقلا ديري وهف

 بوعشلا نم مهريغ نود نويبرغلا اهب عتمتي يتلا و «ةيرشبلا

 يه لب « مهل اكلم تسيل بوعشلا كلت تاورث نإ لب . ةفلختملا

 ةيجراخلا ريزو هب حرص ام اذه و « ةيبرغلا بوعشلل كللم

 نحن ) : لوقي ذإ ًانلع "”( رجنسيك يرنه ) قباسلا يكيرمألا

 . "'( طفنلا رابآ ىلع نيمثاجلا يبرع نويلم ” 70 "ب نوينعم

 .98 ص « بلاسلا يعولا و قارشتسألا (')

 ءايناملأ ديلاوم نم ينويهص « ( م ....- 1477 ) :رجنسيك درفلأ يرنه ()

 , ( 19170 ) ماع ىتح ( 1454 ) ماع نم ىكيرمألا يموقلا نمألا راشتسم حبصأ

 , (191/ ) ماع ىتح ( 1816 ) ماع نم ةيكيرمألا ةيجراخلا ةبيقح ىلوت و

 . مانتيف يف اهبكترأ يتلا رزاجملا مغر ( 1917 ) ماع مالسلل لبون ةزئاج حنم .

 . ١٠م ص « يلامش رصن « يماسلا ضوفملا رصع ()



 هاجت اهنم ةيكيرمألا صوصخلاب و ةيئالعتسالا ةيبرغلا ةرظنلاف
 :توعتلا كلل ةةساحب وتقلل ون ةربكت ةزاقت ىو يوعتلا

 قورعلا نم هريغ ىلع يبرغلا قرعلا قوفت راهظإ اهنم دارملا

 و « ملاعلا بوعش يقاب ىلع يكيرمألا قوفتلا راهظإ و ىرخألا

 يتناتستوربلا رشبملا و يكيرمألا ةيعادلا هب حرص ام ةقيقحلاب اذه

 يكل مكحلاب نيريدج هللا انلعج دقل ) : لوقي ذإ ( جدول يرنه )

 هللا راتخا دق و .ةمرهلا و ةيربربلا بوعشلا ةرادأ نسم نكمتن

 ديدجت ىلإ ملاعلا دوقي يكل راتخم بعشك يكيرمألا بعشلا

 ظ ه5

 لب « بسحف ملسملا ناسنإلا ةيرشب يفن ىلع رمألا رصتقي ملو

 لك يفن ىلإ مهيرظنم و مهيركفم و برغلا باتكب لاحلا لصو
 لايخلا ىتح و « خيرات و « ةراضح و « ركف نم « مهنع ءيش

 . تانئاكلا نم هريغ نع يرشبلا نئاكلل زئاملا ربتعي يذلا

 نإ ) : لوقي "” يزود تراهنير ) يدنلوهلا قرشتسملا نا دجنف

 نحنف . عساش  برعلا يأ  مهنيب و « نويبروألا يأ  اننيب نوبلا

 . 95 ص .روصنم يريخ . بلاسلا ىعولا و قارشتسألا (')

 . يدنلوه قرشتسم ( 1870-1847 ): يزود تراهنير (')
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 نيدن و « ةيلقعلا ةحارلا قوذتب انل حمست ةجردب لايخلا ءاينغأ

 زوعأ امثيح و ءانقوفت لضف هيلإ عجري يذلا لايخلا اذهل انمدقتب

 ضرألا لهأ لقأ  برعلا يأ مهنأ ... حاجنلا لاحتسا لايخلا

 مهبدأ و مهتنايد رابتخا الإ كلذ نم ققحتلل انيلع سيل و « ًالايخ

0 

 اذام ىلع و هريغو وه مالكلا اذهب ءاج نيأ نم يردأ الف

 . كلذ ىلع هيدل ليلد يأ و ء هحرط و همالك يف دمتعأ

 ناسنإلا ةيرشب مدع ) تابثإ وه كلذ نم يقيقحلا دارملا نإ

 لكب اهنم هديرجت و « هنع رشبلا تازيم لك يفنب .( ملسملا

 و ”'( نانير تسنرأ ) يسنرفلا ركفملا و بتاكلا اذهف . ةفالص

 ١184١ سرام  ؟9) خيراتب نوبروسلا يف هل ةرضاحم يف

 ةصاخ ةأشن نم اهل امب ةيمالسإلا ةنايدلا نإ ) : لوقي ( يداليم

 ءارو ام مولعل نوحلصي ال مهتعيبطب برعلا نإ و « ملعلا ضهانت

 . ١8 ص « يزود تراهنير . اينابسإ يملسم خيرات ()

 ةيرصنعلا و داحلإلاب زيمت « يسنرف ( يداليم 1847 187 ) نانير تسنرأ ()

 . ( نييدشرلا و دشر نبأ )و ( عوسي ةايح ) هل؛



 . ''( ةعيبطلا

 اننامز فراعمب ةطيسب ول و ةقالع هل ناسنإ لك ) : ًاضيأ لوقي و
 . "'( ... ةيمالسإلا نادلبلا فلخت حوضوب ىري

 و خيراتلا نع "”( روب يد ) يدنلوهلا قرشتسملا لوقي و امك

 زاتمي امك نومدقألا برعلا وخرؤم زاتمي ) : برعلا نيخرؤملا

 اوردقي مل مهنكل و « تايئزجلا كاردإ ىلع ةردقلاب مهؤارعش

 . *”( اهل عماج طابرب ثداوحلا طبر ىلع

 تايرفح ) هباتك يف ( توفي ملاس ) ىبرعلا بتاكلا ركذي و

 يتلا و مالسإلا هاجت ةدقاحلا و ةضرغملا ءارآلا ضعب ( قارشتسألا

 ةيلقع و . ةدقاحلا ىطسولا روصعلا راكفأ و . ةسينكلا اهتنب

 و نييعويشلا ةداقلا دحأ نإ) : لوقيف « ةيبيلصلا بورحلا

 زيشناس ويدولك ) وه و « ةرصاعملا اينابسإ يف رابكلا نيركفملا
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 . اهدعب ام و ١ ص « ةير وبأ دومحم « يناغفألا نيدلا لامج (')

 9١. ص « بياش رضخل , رصاعملا يقارشتسألا ركفلا يف دمحم ةوبن (')

 ةفسلفلا ذاتسأ ء« يدنلوه قرشتسم ( يداليم 1945 1855)روب يد ()

 . ( ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات ) و ( دشر نبأ و يلازغلا ) هل , مادرتسمأ ةعماجب

 . اهدعب ام و ؛4 ص ءروب يد « ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات ()



 هلدرَْم دمحم يبنلا نع اعافد
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 لغش يذلا ( 61300015 5006562 ماطو 2502 ) '"( زنربلا

 برحلا نابإ ىفنملا يف نييروهمجلا ةموكح سيئر بصنم

 نع اينابسإ رخأت ببس نأ نع هتافلؤم يف عفادي « ةينابسإلا ةيلهألا

 و ءاهيلإ نيملسملا و برعلا لوخد وه « ةيبروألا نادلبلا يقاب

 لطع امم « مدقتلا قوعت ةرجحتم ميهافم و ةراضحب اوتأ نيذلا

 . " ( ةيناخيراتلا بكرب قاحللا نع اينابسإ

 مالسإلا نع ةتباث ًاراكفأ كانه نإ ) : ( نرذوس دراشتير ) لوقي و

 ىلإ ةطيسولا بقحلا زواجتت و « ليصافتلا يف لخدت « يبنلا و
 ىلإ مالسإلا راقتفاب عانتقالا راكفألا هذه نم . قارشتسألا

 نيملسملا دلبتب و . يركفلا شاقنلل مالسإلا ءابإب و ةيقالخألا

 يبنلا كولس يف دهاوش دجتف ةيقالخأاللا ىوعد امأ . يلقعلا

 مغر ةيحيسمل ا ىلع نيملسملا لابقإ مدع يف و « يصخشلا

 ' ةينالقع ال ' ال“ ةركف لصأ ىقيي امنيب . هتقيقحل رهاظلا حوضولا

 نيح يف . ًاضماغ لدجلا و راوحلل مهيبن ميرحت و نيملسملا

 نويربج مهنأ ىلإ باهذلا ىلع نيملسملا دلبتب داقتعالا سسأتي

 . ( م .... - 1887 ) زنربلا زيشناس ويدولك (')

 .4 ص « توفي ملاس « قارشتسألا تايرفح ()



 مادختسا ىلع نولبقي ال مهنإف يلاتلاب و .«ناميإلا و ةديقعلا يف

 . ""( مهناميإ اودقفي ال ىتح مهلوقع

 فشكلا ) هفادهأ نم نأب- تسنريإ لراك يأ فلؤملا لوقي -'

 مأ نيدلا رصق له يردأ ال و « ”"( مالسإلل يناسنإلا هجولا نع

 نكي مل اذإ- مالسإلا نع ديعب صخش يتأيل نيعملا و رصانلا زع
 ىلاعت هللا نيد وه مالسإلا سيلأ . مالسإلا ةيناسنإ نيبيل هل ًاودع

 ملأ ءاهب ينتعملا و اهقزار و ةيرشبلا قلاخ وه ىلاعت هللا سيلوأ ؛

 يف هللا ةفيلخ هنإ و ناسنإلا ةيمهأ ىلع نايدألا عيمج يف دكؤي

 . هتمدخل و هلجأ نم و هل تقلخ تاقولخملا عيمج نأ و ضرألا

 يعيرشتلا ردصملا و «زيزعلا هللا باتك « ميركلا نآرقلل بهذنل

 هتزع و هتمارك و ناسنإلا قحب هتايأ ضرعتسنل « مالسإلل يسيئرلا

 هلا( كانيلالا ةرويسا) مدتاب ةدداك يوكن ارتقلا ىن بنل

 نآرقلا رشي ملأ ناسنإلا ةمارك و ةزع ىلع ميركلا نآرقلا دكؤي

 لتق نأ ميركلا نآرقلا ركذي ملأ «ناسنإلا قوقح ةيمهأ ىلإ

 و امك . ءاعمج ةيرشبلل لتق وه ةيرشب اهنوك نع ًالضف ام سفن

 . 7 ص « نرذوس دراشتير « ىطسولا روصعلا يف ابروأ يف مالسإلا ةروص ()

 هَ دمحم يبنلا نع اعافد
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 دق ( ناسنإلا ) ظفل نأ دجي ميركلا نآرقلا تايآل ضرعتسملا نإ

 . ميركلا نآرقلا تايآ نم ةيآ ( 017 ) يف ةرم (094 )درو

 , رخْبلاَو َربْلا يف: ا لا ىلاعت هلوق اهنم

 َليِضْفَت اَنْفَلَح ْنَّمِم ريِثَك ىَلَع ْمُهاَْلَضَفَو تاّبّيَطلا َنِم ْمُهاَنقَررَو
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 و ةينالقعب ريكفتلا و لزانتلا ىبأي يبرغلا ءالعتسالا و ربكتلا نكل

 نق تم نش لك ىف ار يكتم نقف« ةةلسالا هاجت يانا

 ميسر تابت ريااوبا يادابربلا

 نوتلماه ) يزيلكنإلا قرشتسملا لوقي . ءامدلا كفس و لسقلا

 بجاو نمف « ةياعدلاب لقثم وج مامأ مويلا نحن ... ) : ""( بج

 يتلا ئدابملا هسفنل و هيعماسل ةقدب ددحي نأ نذإ ثحاب لك
 . " ( ... هرظن ةهجو اهيلع زكري

 نيعماسلا نم ريهامجلل ثحابلا يطعي ال نا بجاولا نم نإ

 ١ ةبآلا . ءارسألا ةراوسلا 58

 ) هل . كرمأتم يزيلكنإ قرشتسم ( يداليم ١846 1911١ ) بج نوتلماه ()

 ع مالسإالا يف ةثيدحلا تاهاجتالا

 . 35 ص « بج نوتلماه « مالسإلا يف ةثيدحلا تاهاجتالا (')



 ال و «ةفورعم اهتاياغ و حضاو اهفده ةجلدؤم ًاراكفأ نيقلتملاو

 طسو اهل عقاو ال يتلا ةضرغملا تاياعدلا ثبي نأ ثحابلا لواحي

 و « ةمكاحلا رئاودلا و ةسايسلا فادهأل ةمدخ نيقلتملا روهمج

 هتيلقع سكعت يتلا و ةقبسملا هماكحأ و هراكفأ ثحابلا بتكي ال

 تادقتعم و راكفأ نم هب نمؤي امو هقرعو هتيجولوديأو هنيدو

 . تحب يئاصقإ يئامغود ركفب اهتحص تابثإ كلذ يف هفده

 و اهنع شتفي و ةقيقحلا نع ثحبي نأ يقيقحلا ثحابلا ىلع لب

 ةنامأ ةقيقحلاف . ضراعم لك دض و « ءيش لك مغر اهب حرصي

 ام اهيطعي نأ و ء. بولطملا لكشلاب اهيدؤي نأ ثحابلا ىلع ةيملع

 و نالعإ و « ريدقت و مارتحا نم يملعلا ثحبلا نازيم يف هقحتست

 نيثحابلا و ملعلا بالط اهنم ديفتسي و عيمجلا اهفرعيل اهل ٍراهظإ

 . ةقيقحلا نع

 ( رصتنملا هبتكي خيراتلا نأ ) ةلوقم نأ دجن سكعلا ىلع و نكل

 يلاتلاب و رطيسملا وه و . دئاسلا وه ( ىوقألا ديب مالعإلا )و

 هيلإ عجرُي خيرات و قئاقح تراص ىتح راكفأ تلكشت و تنوكت

 .« سرطغتملا اهفلأ و , رصتنملا اهلكش و « ةياعدلا اهتنب اياضق نع

 يف هنم يناعن ام اذه و . ضضم ىلع اهب لوبقلا لكلا ىلع ناك
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 ا

 بوعشلل ةبسنلاب ةلدابتم ةاناعملا كلذك و . يمالسإلا يبرعلا انثارت

 ةيبرغلا ةيلقعلا دعب اميف تلكش راكفأ نم مهيلع ضرف امب ةيبرغلا

 . ىرخألا بوعشلا نع يركفلا اهنيزخ و اهلويم و اهتاهاجتاب

 تاريسفت نم درو ام نإ ) : يجان رابجلا دبع روتك دلا لوقي

 درفلا يف ترثأ دق ىطسولا روصعلا باتك تافلؤم يف ةدقاح

 مالسإلا ةروص هيوشت يف اهيلع دامتعالا عستأ مث « ًاريثك يبروألا

 تاباتك ىلإ دتمأ ىتح ليطابألا و ريطاسألا هذه ريثأت زواجت و ...

 . "”( ... داليملل رشع عباسلا نرقلا

 ددصب انه اننأل يكيرمألا ركفلا ةقيقح و ةعيبط صخي اميف امأ

 دمحم يبنلا نع هفلأ يذلا هباتك نع و يكيرمأ بتاك نع مالكلا

 يكيرمألا ركفلا ةراصع هيف عضو و « مالسإلا نعو ( ص )

 مادعنا ببسب ةيخيراتلا ةميقلل دقاف ثارت ىلع ينبملا « يبرغلا

 لوح ةيكيرمألا تاباتكلا يف يخيراتلا دعبلا نادقف و خيراتلا

 كلذ و « ملاعلا نع ةيكيرمألا تاباتكلا صخي اميف و اكيرمأ

 راكفألا تينب دقلف . هل ةيخيرات روذج ال ديدج دلب اكيرمأ نوكل

 و ةيرامعتسالا تاحورطألا نم سناجتم ريغ طيلخ نم ةيكيرمألا

 . 14 ص « يجان رابجلا دبع . قارشتسألا و عيشتلا (')



 و ئجافملا روطتلا نم و « ةيدادبتسالا و ةيرصنعلا و ةيلاربيللا

 و ررحتلا لباقم تباوثلا و ميقلا برض و ةدئازلا ةيرحلا و عيرسلا

 ىوتسم ىلع سيل اذه سناجتلا مدع ناكف . ةدئافلا و روطتلا

 ىلع ناك لب . طقف يكيرمألا خيراتلا ةينب و ةيلخادلا راكفألا

 لوح ةمهم رومأل ريشن فوس و . نيرخآلا عم لماعتلا ىوتسم

 امب ةمداقلا تارقفلا يف سناجتملا ريغ و طيلخلا ركفلا اذه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا ريس و مئالتي

 لهج فلؤملا نيبي "6 برغلا نويع يف مالسإلا ) ناونع يف -4
 ملاعلا نأك و « اكيرمأب هلك برغلا رصحيل « مالسإلاب نييكيرمألا

 ةيخيرات مدع نم مغرلا ىلع . ملاعلا يه اكيرمأ و اكيرمأ وه
 ًارود اكيرمأ ءاطعإ ىلع رصي ثحابلا نأ الإ . يكيرمألا ركفلا

 و وه و . خيراتلا و ةراضحلا ىوتسم ىلع مالسإلل اهرظن يف ًامهم

 هلُِررَح دمحم يبنلا نع اعافد

 57 لمهاج يكيرمألا بعشلا نوك و « ةقيقح هنوك نم مغرلا ىلع

 برغلا رصح نأ الإ . مالسإلا صوصخلاب و , ىرخألا تافاقثلاب

 :نيمهم نيبناجل ريبك أطخ اكيرمأب يبرغلا ركفلا و

 . 06 37 ص . تسنريإ لراك ء دمحم جهن ىلع (:)

 «»؟
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 و « برغلا لود نم ةلود الإ لثمت ال اكيرمأ نوك : امهلوأ

 . برغلل ةلثمم اكيرمأ تسيل

 و مالسإلاب اكيرمأ لهج نم فلؤملا هب فرتعأ ام : امهيناث و

 و باتكلا نم ديدعلا هب حرص ام وه و « ىرخألا تافاقثلاب

 . هيلع اودكأ و نيفلؤملا

 ) ذاتسألا ةيكيرمألا ايبمولوك ةعماج يف خيراتلا ذاتسأ لوقي

 ... ) : ةيكيرمألا ةفاقثلا ءانب يف ريشبتلا رود نع ( لريأ ديم دراودا

 نورشبملا هقلخ دق قرشلاب قلعتي اميف يكيرمألا ماعلا يأرلا نإ

 هنع تيوط دق يكيرمألا ماعلا يأرلا ناك اذإف . لماك نرق ذنم

 فتقوم ىلإ عفد وأ ةئطاخ تامولعمب يذغ وأ تامولعملا ضعب

 رظنلا نأل ء. كلذ رثكأ يف نومولملا مه نيرشبملا نإف « يئادع

 ءالؤه لمح دق ةينارصنلا راشتنا ساسأ ىلع خيراتلا ىلإ

 ةصقان ةروص ةدحتملا تايالولا يف انل اومدقي نأ ىلع نيرشبملا

 . " ... مالسإلل و نيملسملل نايحألا ضعب يف ةرخاس وأ ةهوشم

 ص . يدلاخ ىفطصم و خورف رمع « ةيبرعلا دالبلا يف رامعتسالا و ريشبتلا (')

 ان



 الو .ملسم صخش يأب ةقالع مهيدل سيل نييكيرمألا نم /96 نإ

 نع الإ مالسإلا لوح مهيدل يتلا تامولعملا لك ىلع نولصحي

 ردصم نآرقلا نأ نولّيختي كلذلو ؛مالفألاو مالعإلا لئاسو قيرط

 ةمئالم ةقيرط اهنكلو «ةقيقحلا نع اًمامت ديعب اذهو .باهرإلا

 .ةرصاعملا ةيسايسلا تالكشملا ةيلوؤسم يبنجأ نيد صن ليمحتل

 ىوتسم ىلع نكل مالسإلا لوح ًاصاخ ًايأر اكيرمأل نإ معن
 . بساكملاو عفانملا و تايجيتارتسالا و حلاصملا و تاسايسلا

 و اكيرمأ ةقيقح ( يريسملا باهولا دبع ) روتكدلا نيبي اذل

 نإ ):لوقي ذإ خيراتلل دقافلا ينويهصلا نايكلا عم اههباشت

 قباطتلا و هباشتلا ظحالي ينويهصلا و يكيرمألا نادجولل سرادلا

 ىلع اهرمع ديزي ال ةيكيرمألا ةراضحلا نأ نم مغرلا ىلع امهنيب
 . "'( ةروطسأ ىلإ هلوحي و خيراتلا ضفري امهالك « نورق ةعضب

 سرادمب ةنراقم رخأتم ًاقارشتسا دعي يكيرمألا قارشتسألا نإ

 براجت رتجي ًاقارشتسا هارن اذل « ملاعلا يف ىرخألا قارشتسألا

 هنإ لب « ةلقتسم رظن ةهجو هل تسيل و « اهتغايص ديعي و نيرخآلا

 ةيجيتارتسا حلاصم نم عوفدملا رامعتسالا ىلع سسأ قارشتسا

 . 73١ ص « يريسملا باهولا دبع ء« ىضرألا سودرفلا (')

 هلِئِِرَم دمحم يبنلا نع اعافد
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 ناك كلذل تاورث نم هبام و قرشلا يف طفنلا روهظ ببسب

 ركفلل زئاملا وه ملعلا سيل و ةحلصملاف « قرشلل ههجوت

 . ماع لكشب يكيرمألا

  برغلا ىدل- ةيولوألا نإ ) : ( يكسموشت موعن ) بتاكلا لوقي
 رطخ يهف لكشلا ىدعتت يتلا ةيطارقميدلا امأ , ةوقلا و حابرألل

 يف ةيعئارذ ةميق تاذ يهف ناسنإلا قوقح امأ و « هبنجت بجي

 . ( رثكأ ال ةيئاعدلا فادهألا ةمدخ

 هتاذ يف سرغ « هروطت لحارم نم ام ةلحرم يف « برغلاف ) « معن

 . "”( ... هيلع قوفتلا و رخآلا ءاغلإ ةرذب

 نم يفكي ام انيدل ) : ( ماهدين فيزوج ) بتاكلا لوقي اذل

 نل ملاعلا تالكشم نإ : لوقلاب انل حمسيل نيهاربلا و ججحلا

 . "'( ةفرص ةيبرغ رظن ةهجو نم اهيلإ رظنن انمد ام لحت
 ةأرملا نع عفادملا و يماحملا نوكي نأ فلؤملا دارأ س0

 مالسإلا نإ و , داهطضالا و روجلا و ملظلا يناعت اهنإ و . ةملسملا

 ص ءافيه رونأ يجار « فويسلا مادص و فورحلا راوح برغلا و مالسإلا ()
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 . 127 ص « يدوراغ هيجور « مالسإلا هب دعي ام (')



 و اهررحي و اهنع عفاديل برغلا يتأيل ةأرملا نوملظي نيملسملا و

 . اهل رصتني

 فقي ركبملا يمالسإلا عمتجملا يف ءاسنلا زورب نإ ) : لوقيف

 ... مويلا تاملسملا ءاسنلا اهب ىظحت يتلا ةروصلا سكع ىلع

 لبق نم ًادهطضم ًاناسنإ رهظت ةملسملا ةأرملل ةيطمنلا ةروصلاف

 . ""( ... جراخلا يف بجتحم و « تيبلا موزلب ديقم و « لاجرلا

 هيجور ) يسنرفلا ركفملا و بتاكلا هلاق درب نيعتسنس انه

 نم نم لاخلا ىقتريبال افرق: ىف: هضناما( دورا

 نيب نهتبسن نأ امك «ايلعلا رداوكلا زكارم ىلإ تالماعلا ءاسنلا

 نم 17١/ نلكشي ءاسنلا نإ ؛:/7 زواجتت ال تانيا ءاتضوو

 لقأ ًاروجأ نيضاقتي و « مدخلا نم 8١/ و بتاكملا يمدختسم

 , ب لاهبرلا ىوعا قمتاالنو

 مَرَح اهنع برغت سمشلا نكت مل يتلا ةيروطاربمإلا ارتلكنا يف و
 دق و « سدقملا باتكلا ةءارق ةأرملا ىلع ( نماثلا يرنه ) كلملا

 . 65 ص « تسنريإ لراك ء دمحم جهن ىلع ()

 هذه نأ ملعلا عم ,07 ص . يدوراغ هيجور . ةروكذلا عمتجم دقن ()

 يداليم ١48٠ ماع ىلإ دوعت بتاكلا اهركذ يتلا تايئاصحإلا
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 نم تادودعم ريغ ( يداليم ١860٠ ) ماع ىتح ءاسنلا تيقب

 قوقح نود ( يداليم 1887 ) ماع ىتح نيقب و « نينطاوملا

 يف نآلا دحل لب .""”صلاخلا كلمتلا يف نهل قح ال و , ةيصخش

 مل نإ « لاجرلا بتاور فصن نذخأي تالماعلا ءاسنلا نإف ارتلكنا

 ظ . لقأ نكي

 ةيكلملا يف نهقوقح ىلع نلصحي مل ارتلكنإ يف ءاسنلا نا و امك
 يف الإ لكاش ام و كالمألا ىلع تاجوزتملا ىلإ ةبسنلاب ةلماكلا

 نأ نيح يف 2( م1847 14817١ ) يداليملا رشع عساتلا نرقلا

 و ةيكلملا قح تاملسملا ءاسنلل تنمض ةيمالسإلا ةعيرشلا

 . يداليملا عباسلا ن رقلا ذنم ثاريملا

 ةيفئاطلاب مهفصو هنإ ىتح « ةعيشلل يئاصقالا ركفلا و جهنملا ١

 هش تسيل ىو هيلع ةليعد وه مالسالا نعاةجيرات ةقرفا مهتإأوا
 ًادقح و اديك ( سرفلا ) برعلا ريغ اهسسأ يتلا قرفلا نم اهنإ و

 . سرفلا ةيروطاربمإب اوحاطأ نيذلا برعلل

 . 7370© ص ءردصلا يدهم ديسلا . مالسلا مهيلع تيبلا لهأ قالخأ (')



 ةبسنلاب ةبوعص عضولا لقي الو ): تسنريإ لراك لوقي ذإ

 مداصتلا نم اهل دبالف « اهلالخ نم مالسإلا فرعي يتلا تافيرعتلل

 ."'( ... ةددعتملا ةيعيشلا قرفلا لثم ةيفئاطلا تاكرحلا نم لك عم

 ىفو هنكل . نويفئاط ةعيشلا نأ تسنريإ لراك ددح و ررق دقل

 هل سيل صخش لواحي نأ ةفاخسلا نم هنأ ) : لوقي ىرخأ ةحفص

 ليوأتلا ديدحت ديعب نم ال و بيرق نم ال عوضوملاب ةلص يأ

 . "”( ةيعرشلاب ردجألا

 نم كلذ سيلأ « نويفئاط ةعيشلا نأ تسنريإ لراك ددح فيكف

 . ؟؟ ةفاخسلا

 , غارف نم تأي مل ةعيشلا لوح تسنريإ لراك يأر نا عقاولا يف

 لوح ةيبرغلا تاباتكلا تامكارت ةليصح و .راكفأ جاتن وه لب

 .ةعيشلل برغلا ةرظن نيبي يلاتلاب و . عيشتلا و ةعيشلا

 نإ ةيعيشلا نويبع"( لايوت اوسفارق): ىدسرفلا بقاكلا وق
 ابي

 .87 ص « تسنريإ لراك ؛ دمحم جهن ىلع ()

 .6 صءنءم()

 شوبيجلل ايلعلا ةيبرحلا ةسردملا يف سوردلل ريدم :لايوت اوسنارف ()

 و « يسنرفلا خويشلا سلجم سيئرل راشتسم و « ( رحب ء وج « ضرأ ) ةيسنرفلا
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 ةيسايسلا تادايقلا قلقي كفنأ ام جيلخلا يف يعيشلا مازحلا

 سسأ و ةيسايسلا رئاودلا تاططخم لبابي و ةيركسعلاو

 . "”(اهريكفت

 هتنب دقلف برغلل ةبسنلاب عيشتلا و ةعيشلا نع يركفلا ءانبلا امأ

 و ىطسولا روصعلا راكفأ و ةسايسلاب ةرثأتملا نيقرشتسملا راكفأ

 ظاعو لبق نم ةعوضوملا تاياورلا و « ةيبيلصلا بورحلا

 . "”ةعيشلا ءادعأ و نيطالسلا

 نيقرشتسملا نم ريثكلا نإ ) : يجان رابجلا دبع روتكدلا لوقي

 ىلإ ةبسنلاب اميسال و يمالسإلا خيراتلا نم نيدايم يف ةباتكلا دنع

 و ةيومألا ةياورلا ةدايس ببسب- نورصي مهنم لوألا ليجلا

 ةيعيشلا تاك رحلا ءاصقإ وأ « عيشتلا ةديقع ءاصقإ ىلع ةيسابعلا

 ددع نقيت لب ال روصت اذهل و ... يمالسإلا خيراتلا ثادحأ نم

 بحاص «ًاباتك ( 10 ) يلاوح اهيف هل و , ةيجيتارتسالا تاساردلاب صصختم

 . ةعيشلا دض تاباتك

 . ١58-159 ص «لايوت اوسنارف « ملاعلا يف ةعيشلا (')

 همجرت يذلا ينسلا ركفلا نم تءاج برغلا راكفأ نم ريثكلاف (')

 و ةنامأب بيقنتلا و ثحبلا مهسفنأ اوفلكي مل و « هتايبلس لكب نوقرشتسملا

 . ةنسلا ناسلب ةعيشلا ىلع بتاكلا مكح انهو « ةيعوضوم



 ةلزعنم ةكرح الإ يه ام عيشتلا ةكرح نأ ىمادقلا نيقرشتسملا نم

 . ""( ... يمالسإلا خيراتلا يف ليئض ريثأت تاذ و

 نع ةيدايح و ةجهنمم ةسارد يأ كانه سيل هنأ مولعملاب نكيل و

 و يقيقح يعيش باتك يأ مجرتي مل و ,. برغلا ىدل ةعيشلا

 . يبرغ بتاك نم رثكأ هب حرص ام اذه و « ةيبرغلا تاغلل فصنم

 ١9474 ) ماع "”( نوارب درودأ ) يناطيربلا قرشتسملا حرص دقلف

 نأب ) ( ةثيدحلا روصعلا يف يسرافلا بدألا ) هباتك يف ( يداليم

 نع ةيملع و ةقثوم تاسارد وأ ةسارد مهصقنت ةماع نيقرشتسملا

 . ( ةيبروأ تاغلب ةيعيشلا ةديقعلا و ةعيشلا

 كلت الإ برغلا لبق نم ةعيشلا دض مويلا ةرئادلا برحلا ام و

 اهارنف ء. سمألاب ةعيشلا ءادعأ اهنش و اهب ماق يتلا ةميدقلا برحلا

 ةقيقحلا يف . ددج ءادعا دي ىلع و « ةديدج نيوانعب رركتت مويلا

 و سمألا ءادعأ نم عفدب برغلا اهسرامي برح الإ يه ام

 . ةيدومجلا و ةيئاصقإلا تايلقعلا سفنب و , لاومألا سفنب

 . 12١96 ص « يجان رابجلا دبع « قارشتسألا و عيشتلا (')

 ىف صصخت يزيلكنا قرشتسم ( 1477-1455 ) : نوارب لفتارك دراودا (')

 هلِِدََم دمحم يبنلا نع اعافد

065 



 هِِِْلَج دمحم يلا نع اعافد

66 

 و ةيبرع ًالود نأ ) : ددصلا اذهب يجان رابجلا دبع روتكدلا لوقي

 لودلا و برغلا عفدت تلازام و تناك رهظملا يف ةيمالسإ

 تاب يذلا يعيشلا مالسإلا دض ينلع و رفاس لكشب ةيمالسإلا

 يتلا ةقداصلا ةيمالسإلا ميقلاب مهبعالت و مهفيز فشكي لب ددهي

 ءالؤه ىلإ اهدي تدم اكيرمأ نكل ... يعيشلا مالسإلا اهب نمؤي

 يعيشلا مالسإلل ةديدجلا ةضهنلا حبكل يرامعتسالا اهكرحتب

 . ""(... ًالعف رح لبقتسمل علطتملا

 ) باتك اققحم ( رنريت نلوك ) و ( تفل لوب ) ناذاتسألا لوقي و

 هجارخإ يف امهفادهأ باتكلا ةمدقم يف ناحرشي امه و ( ةعيشلا

 داحتالا رايهنا دعب ةيملاعلا ثادحألا يف روطت مهأ نإ ) : نالوقيف

 ًاسانأ نأ و « يمالسإلا ملاعلا و برغلا نيب ةقالعلا وه يتيفوسلا

 ديدحت ىلع اودعاس دق يمالسإلا ملاعلا يف رئاودلا ضعب يف

 فرع يذلا كلذ . برغلل ةبسنلاب رخآ عبعي هنأك و مالسإلا ةيوه

 (بررخلا نيب اةنيجتاردلا إف «باهرألا نعي رحاب اكرغأ ىف
 . ""( يعيشلا مالسإلا عم ةهجاوملا هتقيقح يف وه مالسإلا

 ا ص « يجان رابجلا دبع .« قارشتسألا و عيشتلا (')

 روكا صءنءم()



 تراص ةعيشلا ) نأل ةعيشلل برغلا ءادع ءارو يقيقحلا ببسلا امأ

 وأ ةيمالسإلا نوؤشلاب نيمتهملا ىلإ سيل « هيطخت بعصي ًاقفأ
 يف نيلماعلا ىلإ ةبسنلاب ًاضيأ لب , مهدحو نايدألا يخرؤم ىلإ
 . "'”( ةيسايسلا ايفارغجلا لاجم

 . 737 ص «لايوت اوسنارف « ملاعلا يف ةعيشلا (')
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 تسننريإ لراك دسج و سنمآل حور :ديدج نم دوعي سنمال
 ىحولا لابقتسا دمجم أدب امدنعو ...) : تسنريإ لراك لوقي

 تقولا يف « ةقثلا مامت هب قثو يذلا صخشلا يه ةجيدخ تناك

 . "”( ... هتاذب ةقثلا هيف دقف يذلا

 راك هيلع دمتعأ « ينسلا يثيدحلا ثارتلا نم ذوخأم لوق اذه و

 هذه نا فسألا عم . ( ص ) يبنلا صخشب كيكشتلل تسنريإ

 يف ةئشانلل سردت يه و ؛ يمالسإلا خيراتلا نم ربتعت تاهرتلا

 ظ . ةيمالسإلا لودلا عيمج يف و سرادملا

 يف ًابيرغ ًائيش ديحوتلا نكي مل و ) : تسنريإ لراك لوقي و امك
 تاعامج كلانه تناك دقف « قالطإلا ىلع ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 . " ( ... ةريزجلا هبش يف نويحيسم نابهر ًانايحأ و دوهيلا نم

 ةهلآ ددعتف ؟ نودحوم نويحيسملا و دوهيلا نأب لاق نم : الوأ

 ءاعدإ اذهف اذل « ةينادحولا عم ىفانتي يحيسملا ثيلثتلا و « دوهيلا

 . هل لصأ ال و هيلع ليلد ال

 نأ مهخيرات تارتف نم ةرتف يأ يف ( دوهيلا ) عطتسي مل : ًايناث

 . ١ ص . تسنريإ لراك . دمحم جهن ىلع ()

 23157 صءنءم(0)



 و ءايبنألا هتدابعل اعد يذلا . دحألا دحاولا هللا ةدابع ىلع اورقتسي

 ددعت و ميسجتلا ىلإ مههاجتا ناك لب « (مالسلا مهيلع) نيلسرملا

 3 ةينيدلا مهبتكل و مهخيراتل عبتتم لكل ةزرابلا ةفصلا وه ةهلآلا

 مهيف كرشلا ددجت ىلع ًاليلد مهئايبنأ ةرثك نا و امك . 'ةروهشملا

 3 و هتافص و هؤامسأ تددعت يلاتلاب و . مهدنع هلإلا ددعت دقف اذل «

 ا وأ برلا ءامسأ رهشأ ضرعتسن فوس و هتاصاصتخا و هتايلباق

 2 ظ . ةيدوهيلا ةنايدلا يف هلإلا

 : يانودأ ١

 . لعب « ديس « ىلوم : ىنعمب ةيربعلا ةغللا يف ( نودا ) ةملك

 تءاج دّقف «ةرم (774 ) ميدقلا دهعلا يف تءاج دق و « ””بر

 "'ةداس يأ : ( مينودأ ) عمجلا ةغيصب عضوم ( ٠٠١ ) نم رثكأ يف

 69 دهعلا يف تءاج دق و « برلا ءامسأ نم مسأ ( يانودأ ) ةملك و

« 

 . دوملتلا و ةاروتلاك (')

 .717 ص ء'7 ج . يغالبلا ء ىفطصملا نيد ىلإ ىدهلا ()

 يغالبلا خيشلل ىفطصملا نيد ىلإ ىدهلا باتك ميدقلا دهعلا ظافلأ ()

 .لا١ ص « يوالتفلا راتس اع ةوجلأ



00 

 "'ةرم ( 470 ) نم رثكأ ميدقلا

 ١" ليإ :

 و . "'ةوقلا « ةردقلا : ينعي و ةيربعلا يف هللا ءامسأ نم مسأ ليإ

 . ةرم ( 710 ) ميدقلا دهعلا يف درو دق

 يذلا ميظعلا هلإلا دعي و «ًامومع ةيماسلا ماوقألا هلإ : ليإ و

 ريرسع يدر اج روحا مدقأ ذنم ماوقألا هذه هتسدق

 . "”( ليإ « لإ ) ةغيصب ةيدكأ

 لاا اي يكتب

 ا كاوا

 ا : |

 عمجلا ةغيص يه و « دوهيلا دنع هلإلا ءامسأ دحأ ( ميهوليإ )و

 (؟١1) ميدقلا دهعلا يف تءاج دق و « هلإ : ( هوليإ ) ةملك نم

 .7 ص « قباسلا ردصملا (')

 7١07. ص ,7 ج « يغالبلا ء ىفطصملا نيد ىلإ ىدهلا (')

 . 48 ص ءرقاب هط , ليخدلاب ةيبرعلا يف ىمسي ام ميدقلا يوغللا انثارت نم (')

 . 147 ص . سدقملا باتكلا سوماق ()



 روص ةدعب ميدقلا دهعلا يف مسالا اذه ةلالد تفلتخا دق و « ةرم

 : اهنم

 . ضرألا و تاومسلا بر « ملاعلا قلاخ ىلع ةلالدلل أ

 . بوعشلا ةهلآ « ةهلآلا ىلع ةلالدلل - ب

 . ليئارسإ ينب نم ةاضقلا خويشل مرتحم بقل ىلع ةلالدلل- ج

 . برلا لسر وأ « ةكئالملا ىلع ةلالدلل د

: 
0 
 ُط
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 : هوهي -5

 ,ركذم درفم ملع مسأ وه و « ليئارسإ ينب دوبعم وه ( هوهي )و

 ةيهلإلا تاذلا ةنونيك ىلع ةلالدلا مسالا اذه عضو يف يعور و

 امو دوهيلا رابحأ رابتعاب ( هوهي )و . "'”لاحلا و دبألا و لزألا يف

 يف ديحولا هلإلا سيل هنكل و دحاو ,« ( ع ) ىسوم هللا يبنل بسني

 دحاولا هلإلا اذه و . نيعمجأ رشبلا هلإ سيل مث نم و « ملاعلا

 71 ىرخألا ممألا و بوعشلا امأ . مهدحو ليئارسإ ينب ىلع روصقم

 » ( هوهي ) مسا ءاج دق و . اهاعرت و اهيمحت يتلا ةصاخلا اهتهلأ اهلف

 و يهف (هوهي) تافص امأ.ةرم (77794)ميدقلا دهعلا يف

 : دوهيلا بتك بسحب

 . 657 ص « لامك ىجحبر « ةيربعلا ةغللا ىف سورد ()
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 ىف

 ةفصاعلا يف و «مامغلا و ءامسلا بكري و« مويغلا بكار أ

 يس رح ادوبي

 ""دعرأ دجملا هلإ « دعرلا هلإ ب

 0007 « ملاعلا قلاخ  ج

 دعو رصحلا مدع و ةيدودحماللاب ةنيعم صوصن يف فصو- د

 ال و ًاتوحنم ًالاثمت كل عنصت ال :١ صنلا يفف ًاقلطم ةطاحإلا

 "!(... تحت نم ضرألا يف ام و ء قوف نم ءامسلا يف امم ةروص

 يفف مدنلا و أطخلا يف عقي ام ًاريثك و ء موصعم ريغ هنوك  ه

 . ””( هبعشب هلعفي هنأ لاق يذلا رشلا ىلع برلا مدنف ) : صنلا

 نم مهنم ةأرما لك بلطت ) : صنلا يفف ةقرسلاب رمأي دقو - و

 . ةيتيراغوألا صوصنلا يف لعب هلإلا نع ةخسنتسم تافصلا هذه و (')

 . يمارآلا دده هلإلا نع ةخسنتسم يه و ()

 . يلبابلا خودرم هلإلا نع ةخسنتسم يهو ()

 . 4 :7 . جورخلا رفس ()

 . 15 :"7 . جورخلا ()



 و ًابايث و بهذ ةعتمأ و ةضف ةعتمأ اهتيب ةليزن نم وأ اهتراج

 . "( نييرصملا نوبلستف مكتانب و مكينب ىلع اهنوعضت
 بتكلا ةعجارم نم اهيلع فرعتلا نكمي ةريثك فاصوأ و

 . ””كلذب ةصتخملا

 . ةدحاو ىقبت ةثيبخلا حورلا نإف داسجالا تفلتخا نا و هنا قحب و

 سفن يه هحور نكل «. تسنريإ راك دسج وه دسجلا نا معن

 0 راك هب فصن نا نكمي فيصوت لقأ كلذ و « سنمال يرنه حور
 .ةتيشتولا
 ه.ع

 دمحم يبنلا نع اعافد
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 .77 : . جورخلا (')

 . ( ةيدوهيلا ) ١ ج « يبلش دمحأ ؛ ( نايدألا ةنراقم ) باتك ًالثم عجاري (')
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 :حضاو دقح

 هيمن ديعشا# يشع قتاك اه اناغرو )فيس رتا كواك لوقي

 و لذلا تحت ًاعقاو ناك دقف كلذ عم و .هئادعأ ظيغ نم

 . "”(...ةناهالا

 ) هللا لوسر ناك لب . ًاناهم ال و ًاليلذ ( ص ) دمحم يبنلا نكي مل

 . ميركلا نآرقلا تايآ كلذ ىلع دهشت « ةزعلاب ءاج «ًازيزع ( ص

 ْمَسنَع اَم بَل ٌريزَع ْمُكِيصْنأ "نم ٌلوُسَر ْمُكءاَج ْدَقَل )) : ىلاعت لاق

 . "”(( ُديِحَر فوءر َنيِنِهْؤُمْلِب ْمُكِدَلَع صير
 نم ٌةََسَح ٌةَوسأ هللا لوُسَر يِف ْمُكل ناك ُدَقل)) : ىلاعت لاق و

 . ””(( اريك هللا َرَكَذَو رِخآلا َموَيْلاَو هللا وُجْرَي ناك

 يبنلل ةبسنلاب ليحتسملا نم ...):تسسنريإ لراك لوقي و امك

 . *'( ... ةيملعلا ةفرعملا هذه هيدل نوكت نأ دمحم

 ةرتف هارت يذلا و تسنريإ راك اهريثي و اهراثأ تاكيكشت انإ

 رظني و ةيباهولا عم سلجي ةرتف و . فوصتلا و ةيفوصلا يعدي

 . 177 ص . تسنريإ لراك ء دمحم جهن ىلع (')

 .١؟4 ةيآلا « ةبوتلا ةروس ()

 51 ةرآلا :تاوحألا ةرو ()

 501 ص « تسننريإ لراك « دمحم جهن ىلع ()



 فيك ) همسا ًاباتك فلؤي ىرخأ و نآرقلاب نعطي ةرات و « مهل

 ؟! ( نآرقلا أرقن

 بتك نم هتلكاش ىلع نم و وه اهذخأ تاكيكشت قحب اهنا
 تارباخملا ططخ و تايجولويديا نمو « ءامدقلا نيقرشتسملا

 دبع نب دمحم عابتا بتك و فوصتلا بتك نم و « ةيملاعلا

 .باهولا

5 
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 :قاروأ طلخ

 نولمأتي نوملسملا نوركفملا ذخأ دق و ) : تسنريإ لراك لوقي

 يف لاق ةيحان نمف « ةديدع تاونسل دمحم ةيعرش ةلأسم يف

 دقف ىرخأ ةيحان نم نكل و ." ةمحر يتمأ فالتخا ' : هثيدح

 لحل ىعسم يف و .“ ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال " : هنأ ىلع صن

 75 هذه ضفرت ةرصتخم ةينف ةليسو ىلإ ءوجللا مت قباطتلا مدع
 ه» 2.0... ثيداحألا هذه ةاورب يديلقتلا حرجلا قطنم نم ثيداحألا

 . 75١ ص . تسنريإ لراك ء دمحم جهن ىلع ()
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 نمؤملا دبع نع هدنسب "”قودصلا ىور دقف .يوبنلا ثيدحلا

 نووري ًاموق نإ :(مالسلا هيلع) هللا دبع 5 تلق :لاق .يراصنألا

 .اوقدص :لاقف .(ةمحر يتمأ فالتخا) :لاق (ص)هللا لوسر نأ

 سيل :لاق ؟باذع مهعامتجاف ةمحر مهفالتخا ناك نإ :تلقف

 رم َرََك الَوَلَف)) :لجو زع هللا لوق دارأ امنإ ءاوبهذو بهذت ثيح
 اَذإ ْمِهَمْوَق اورذْنيلَو نيّدلا يف اوهّقَقَتيل ةَقئاَط مهْنم ةقرف لك
 . "'((نورّذخَي ْمِهْلَعَل مهبل اوعَجَر

 مث اوملعتيف «هيلإ اوفلتخيو (ص)هللا لوسر ىلإ اورفني نأ مهرمأف
 نادلبلا نم مهفالتخا دارأ امنإ ,مهوملعيف مهموق ىلإ اوعجري

 فالتخالاب دارملاف .دحاو نيدلا امنإ « هللا نيد يف ًافالتخا سيلو

 تاقلح ىلإ ءيجملاو باهذلا وه روكذملا يوبنلا ثيدحلا يف

 باهذلا يأ فالتخالا ىنعم نم ىلاعت هلوق يف امك ملعلا

 راَهْنلاَو لْيَللا فاَكيَخا ُهَكَو)) : ىلاعت لاق . عوجرلا وأ « هيجل
- 

 1 َنولَقْعَت الف

 .80 ص «١ج « عئارشلا للع ()

 .7١؟ ةبآلا «ةبوتلا ةروس (')

 .رك» ةرآلا ءقؤوتمؤوملا ةروس()



 :عيرشتلا و نيدلا ةلأسم

 اهنا له و « عيرشتلا ةلأسم لوح تاهبشلا نم ريثكلا تريثأ دقل

 . ًاداهتجا و ًارصح ( ص ) يبنلا دنع نم يه مأ « ىلاعت هللا نم

 ال نم دنع ًاصوصخ تاعيرشتلا هذه يتأت نيأ نم لاؤسلا ناك لب

 لب « ( ص ) دمحم يبنلا ةوبنب رقي ال نم و « ىلاعت هللاب نمؤي
 ) هنوواسي نيذلاك هريغب مركألا يبنلا يواسي نميف لاحلا كلذك

 ( ص ) هتاعيرشت نولعجي و « ( ةباحصلا )ب نومسي نمب ( ص

 ظ تاعيرشت ىلع ( ةباحصلا ) تاعيرشت نومدقي لب « مهتاعيرشتك

 . ( ص ) يبنلا
 يبنلا له و ؟ تاعيرشتلا يتأت نيأ نم : وه انه مهملا لاؤسلا و

 نيب و ىلاعت هللا عيرشت نيب زيمن فيك و ؟ عيرشتلا قح هل (ص)
 ؟ ( ص ) يبنلا عيرشت

 يئزج عيرشت : يأ ""( ضيوفتلا ) أدبم قفو كلذ ناك دقل : لوقن
 ضعب عيرشتب ماق ( ص ) يبنلا نا اهيف و ء ةددحملا دراوملا يف

 كرابت هللا اهاضما و ء اهدعب وأ ةيهلإلا ماكحألا لوزن لبق ماكحألا

 نلاغتاو

 . فرطتملا هانعمب ال لدتعملا هانعمب ضيوفتلا (')
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 يف ةدراولا تاياورلا نم ةعومجم نم دافتسملا وه ىنعملا اذهو

 عيرشتلاب ماق ( ص ) مركألا لوسرلا نا وه و « ''"ضيوفتلا باب

 دودح زواجتت مل اهلعل و ىلاعت هللا نذإب ةدودحم دراوم يف

 . رمألا اذه ىضمأ دق ىلاعت هللا نا و ء دراوم ةرشعلا

 هذه ( ص ) مركألا يبنلا اطعأ دق ىلاعت هللا نا : ىرخأ ةرابعب و

 . اهاضما مث نم و « دراوملا ضعب يف عيرشتلاب همايق يف ةيحالصلا

 اذه ( ص ) هاطعا دق ىلاعت هللا نا تاياورلا هذه نم دافتسيو

 : اهنم بابسا ةدعل ماقملا

 خنس نم هتاعيرشت نأب و هتلزنم و هماقم ةمظع نيبي يكل ١-

 .ىلاعت هللا تاعيرشت

 ١ ص ) يبنلا رماوأل مهميلست ىدم ىري و سانلا نحتمي يكل (.

 لالخ نم هعلطا و سدقلا حورب هديا دق ىلاعت و كرابت هللا نا

 ةيهلإلا ماكحألا رارسا ىلع كلذ .

 ءزجلا يف ضيوفتلا عوضومب ةقلعتملا تاياورلا ينيلكلا خيشلا عمج دقل (')

 بابلا اذه ىف لقت و ءدحاو باب ىف اهفنص و . ىفاكلا لوصأ نم لوألا

 . ثيداحأ ةرشع



 راثأ دقف ءهيلع تاهبشلا ةراثإ نم لخي مل رمألااذهو

 ) مركألا يبنلل نوداعملا و « نودحلملا كلذك و نوقرشتسملا

 . اهب قلعتي ام و عيرشتلا ةلأسم ىلع تاهبشلا نم ريثكلا ( ص

 تانياوز ىلع ةيداحألا ىرعست و ..: ): تشربا لراك لوقي

 «ةددحم تايآ لوزن يف ًاببس تناك فقاوم نع ًاعسوت رثكأ

 تايآلا هذهب دهشتسي ىدم يأ ىلإ حضاو لكشب فرعي ال ثيح
 . "'( ... ةقحال فقاوم يف

 قثبني و رثأتي هطوطخ و ةماعلا هتاهاجتا يف يمالسإلا عيرشتلا ) نإ

 و عمتجملا ىلإ ةيمالسإلا و ةينآرقلا رظنلا ةهجو عم لعافتي و
 نيب ةلدابتملا تاقالعلا و رصانعلا هذه راودأ و هرصانع

 طخ و «ناسنإلا هيخأ عم ناسنإلا تاقالع طخ : يأ ." (نيطخلا

 . ةعيبطلا عم ناسنإلا تاقالع

 ُهتْيَلوَت نِإَف اوُرَذْحاَو لوّسّرلا اوُعيِطأَو هللا اوُعيِطَأَو )) : ىلاعت لاق

 . ""(( َنيِبّمْلا غالبلا ان وشر نلفااملا اوملَعاَف

 . 187 ص . تسنريإ لراك دمحم جهن ىلع ()

 . ١86 ص .ردصلا رقاب دمحم « ةينآرقلا ةسردملا (')

 .(9؟ ) ةيآلا . ةدئاملا ةروس ()
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 اوماقاوكاحلا سلا اوليغو اونا يذلا 5014 كانت لاقو

 الو مِهْيَلَع فخ الو مهر َدْنِع ْمُهُرْجَأ ْمُهَل ةاكزلا اًوَتآَو ةالصلا

 .""(( َنوُنَرْحَي ْمُه

 ”ديناكلاو تالا يخدم نوردسلا اننا از :نلاغت لاو

 مُكَلَعَ ُهوُبن اح سوس ايما

 5557 وادقلا مَن عقوي نأ ناطيشلا ديري امن * نوف

 نأ لَك ةالصلا نَعَو هللا رْكذ ْنَع ْمُكَدصَي و ريعلاو رثخلا
 1 . "'(( نوُهَتْنَم ع يي

 و « يدرفلا كولسلا دعاوق عضو يذلا يعيرشتلا نومضملا )و

 جتن يتلا و « مارحلا و لالحلا ةدعاق تحت يلودلا و « يعمتجملا

 كلذ جهنم مث « يمالسإلا هقفلا مث « ماكحألا تايآ ملع اهنع

 نم دشح اهعم فدارت دقو ء«هقفلا لوصأب ىّمسملا هقفلا

 0506 تيبلا لهأ ةمئأ نع تاياورلا و ةيوبنلا ثيداحألا

 يتلا تايآلا كلتل ةنّيبملا و ةحراشلا نيعمجأ مهيلع هللا مالس

 ملعلا لكيهت و . ماكحألا ثيداحأ ناونع تحت تجردنا

 . ( ؟الال ) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (')

 9١. و١9 تايآلا « ةدئاملا ةروس ()



 ىلوألا تاظحللا ينف مولعلا هذه تسروم و « ةيداهتجالا دعاوقلاب

 ةايح نينقتل ءاج يذلا يعيرشتلا ماظنلا ةقيقح مهف نم دبال

 عمو .هقلاخ عم هتاقالع ميظنتل ءاج و « هتريسم و ناسنإلا

 ضعب يف عيرشتلا و نينقتلا اذه و « هلوح ام لك عم و . نيرخآلا

 ًادح و هل ًادييقت ناسنإلا هربتعي  رثكألا نكي مل نأ  نايحألا

 هبسكي و هتيناسنإ و هقوقح هل نمضي هنأ مهف ول هنأ الإ « هتيرحل

 نيناوق و دعاوق نمض تننق يتلا ةيلالقتسالا و مارتحالا نم ًاديزم

 و « ناسنإلا ةايح يف يرورض ةعيرشلا ميظنت و ماظنلا عيرشتف ... )

 نسحلا اهانعمب ةيناسنإ ةايح ايحي نأ ديري يذلا ناسنإلا ةايحل

 لاحلا كلذ وه هيف لاحلا و ناسنإلا ىرتأ  ىرت اي مث . ليمجلا

 كلذل عضخي و « دودح دنع هل ةفقوملا ةعيرشلا كلتل خضري -

 و فطاوعلاب ةديؤملا هيف ةقلطملا ةيرحلا كلتل دّدحملا ماظنلا

 كلذ ىلإ ةساملا هتجاح مهفيف مهفي نأ الإ مهللا . ال ؟ ءاوهألا

 وهف عيرشتلا كلذ ةيلهأ هل نمم ماظنلا كلذ عورشم نأ و « ماظنلا

 .76 ص . دهاز مظاك ريمألا دبع  ماكحألا تايآ ريسفت يف تارضاحم (')
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 مهفيف مهفي نأ ىرخألا يه مث « قاقحتساب مظنم و قحب عرشم

 ىلإ يمري لادتعا و لدعب ماظن عيرشتلا كلذ و ماظنلا كلذ نأ

 عيرشتلا قاستاف نذإ . فيفطت ال و هيف فرس ال لادتعالا و لدعلا

 : ثالث مئاعد ىلع زكري نأ ىلإ ةجاحب هقاسوتسا و ماظنلا وأ

 و عرش ميظنت ىلإ ةجاحب ةيسفن ةعانق فلكملا ةعانق : اهدحا

 و ةقيحسلا ةوهلا ىلإ ةقلطملا ةيرحلا هب تعفد الإ و ماظن عيرشت

 . قيمعلا ىوهتلا

 هتيقحأب داقتعالا و « عيرشتلا كلذل عورشملا ةيلهأب ناميإلا : اهيناث

 مل و « بولطملا خوضرلا خضري مل الإ و ماظنلا كلذ عضو يف

 . عيرشتلا كلذب كسمتي مل و « ماظنلا كلذل بجتسي

 و هيف فرس ال هنأ و هلادتعا و ماظنلا لدعب فلكملا داقتعا : اهثلا

 0 تال

 دراوم يف صوصخلاب و جذامنلل هضرع يف و ميركلا نآرقلا نإ

 نال «ناكم و نامز لك يف قابطنالل لباق وه ام يكاحي  عيرشتلا

 ص « يلحلا ينيسحلا دومح ملسم . دئاقعلا تايآ وأ ةديقعلا و نآرقلا ()

 ضبا كشست



 ال ةفاك ةيرشبلل وهف ءرمقلا و سمشلاك يرجي ميركلا نآرقلا
 . ناكم وأ نامز هدحب

 يف تلزن اذإ ةيآلا نأ ول و )) : ( مالسلا هيلع ) رقابلا مامإلا لاق

 .« ءيش نآرقلا نم يقب امل «ةيآلا تتام موقلا كئلوأ تام مث موق

 و تاومسلا تماد ام هرخخآ ىلع هلوأ يرجي نآرقلا نكلو

 . ""(( رش وأ ريخ نم اهنم مه اهنولتي ةيآ لكل و ء ضرألا

 و« تمي مل يح نآرقلا نإ )) : ( مالسلا هيلع ) هللا دبع وبا لاق

 و سمشلا يرجت امك و ءراهنلا و ليللا يرجي امك يرجي هنإ

 . ””(( انلوأ ىلع يرجي امك انرخآ ىلع يرجي و ءرمقلا

 ظافلأ قابطنا نع ةرابع : وه ريسفتلا لهأ دنع يرجلاب دارملاو

 . " هيف لزن ام ريغ ىلع هتايآ و نآرقلا
 ىده لزن نآرقلا نإف ... ) : ( هللا همحر ) يئابطابطلا ديسلا لوقي

 بجاو و قلخلا بجاو و داقتعالا بجاو ىلإ مهيدهي نيملاعلل

 لاحب صتخت ال قئاقح ةيرظنلا فراعملا نم نيب ام و , لمعلا

 7١. ص ء١ج . يشايعلا ريسفت ()

 5١5. صء؟جءنءم()

 ١١". ص «. يدبيملا ركاف دمحم . ةئسلا و ةعيشلا ىدل ريسفتلا دعاوق ()
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 ةليذر وأ ةليضف ةف نم هركذ ام و « نامز نود نامزب الو لاح نود

 نود ,صع ال و درف نود درفب ديقتي ال يلمع مكح نم ةعرش وأ

0000 

 لَثَم لُك ْنِم نآْرُمْلا اذه يِف سائل انفرَص ْدَّمَلَو )) : ىلاعت لاق

 . "(( ًاروفُك الإ ساْنلا ُرَثْكَأ ىبأَق

 لَم لك نِم سائلل نآْرُقْلا اذه يف انفرص ْدَقَلَ )) : ىلاعت لاق و

 . ””(( ًالَدَج ء'ىش َركْكأ ناسنإلا ناكو

 دمحم خيشلا كلذ ىلإ راشأ دقو «نئسلا هيدؤت يذلا ىنعملا

 ناوكألاو ممألا يف هلل نأ حرصب باتكلا ) : لاق نيح *'هدبع

 انهيلع ىريصت .ىتلا ةسباتلا قيفازطلا ىبش ىسلاوزول دبع ال انس

 . 46 ص .١ج « يئابطابطلا « نازيملا ريسفت ()

 .84 ةيآلا « ءارسإلا ةروس (')

 .04 ةبآلا . ضهكلا ةروس ()

 ريصم يمالسإ ددجم و هيقف و نيد ملاع ( م 1506 1١849 ) : هدبع دمحم ()

 . روهشم



 عئارش ىمست يتلا يهو راثآلا نوكت اهبسح ىلعو نوؤشلا

5 010( 
 . ( سيماونو

 نيملسملا و مالسإلل هدقن ضرعم يف تسنريإ لراك لوقي و امك

 « ىرخألا تانايدلا دارفأل ةبسنلاب لاحلا وه امك نيملسملا نإ ) :

 , يكل مهفالسأ رداصم يف قمعتب رظنلا ىلإ نوجاتحي فوس

 عاضوألا هذه يف اهقيبطت مهنكمي يتلا ئدابملا و دعاوقلا اودجي

 6 ةديدجلا

 هلرْْلَم دمحم يبنلا نع اعافد

 ١ يف و « ةلأسملل ليصفت نم مدقت اميف باوجلا سفن باوجلا و

 ددجتم نيد وهف « ناكم و نامز لكل يمالسإلا عيرشتلا ةيحالص

 . ةيرشبلا تاجاحلا عم و , ناكملا و نامزلا عم ملقأتلل لباق
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 ركفلا ىف توحيو تاساردو قيزالللا نم وغلق دنع ديخم(")

 .67/5 ص . رصاعملا يمالسإلا

 . 5065 ص « تسنريإ لراك « دمحم جهن ىلع ()
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 (ةساردو ثحب نآرقلا) باتك ىلع تاذخاؤم :تاهبشلا در

 :اشاق ليهس يحتييسملا سقلل

 تحت هل باتك يف و "'اشاق ليهس يحيسملا سقلا انَعلاَط

 هبف ىلدأ (فراعلا راد) هل هترشن (ةساردو ثحب ناآرقلا) ناونع

 نم لاحك هلاح ميركلا نآرقلا لاجم يف  هريبعت بسحب هولدب

 تالؤاستلا ةراثإ) :وهو الأ ءيش تابثإ كلذ ءارو نم هتياغ ؛هقبس

 لوحو .هلوح تاكيكشتلا ةراثإ يلاتلابو (ميركلا نآرقلا لوح

 هحرط يف سيلو ««ص) دمحم ىبنلا ةوبن لوحو .يمالسإلا نيدلا

 نع فرع امل لقنلاب ةنامأ ةيأ هيدل تسيلو «ةيملع ةيضق ةّيأ اذه
 ظ .هسفنل اهتبسنو ؛ةددعتم تاعوضومل هلاحتنا نم اشاق ليهس

 هلو «كيرفاللا لاس ىلا كالتع ةيم ةلئ اذن حسم سقااقا# ليهسأ()
 نم ديدعلا هل «(م1947) ماع قارعلا - لصوملا ةظفاحم ءاديدخاب يف

 يف تعونت هرثكأ وأ - ًابيرقت - افلؤم (40) تغلب تافلؤملاو تاباتكلا

 ظ .كلذ ريغو «يمالسإلا ثارتلاو ,ميدقلا ركفلاو ةيحيسملا



 هدبع)و «''(نويخلا ديشر) هيلع هراثأ ام  لاثملا ليبس ىلع كلذ
 :٠ 1 ل 02 7

 رهظو ءينورتكلإ عقوم نم رثكأو ءناكم نم رثكأ يف ” (نزاو

 .مظعأ ناك يفخ امو .كلذب نيبتاكلا نيذه حيرصت يف اذه

 (دادغبو ةرصبلا ةلزتعم) باتك ةمدقمل اشاق ليهس لاحتنا ببسب كلذو (')

 رشن امنيب «(م1987) روشنملا نويخلا ديشر باتك نم ةذوخأملا ةلماك

 ىلع طسوألا قرشلا ةديرج تعلطا دقو (م١٠70) ماع هباتك اشاق ليهس

 نم ةلماك نويخلا باتك ةمدقم رشن دق اشاق ليهس نأب تدجوو نيباتكلا

 :ددعلا يف ةديرجلا كلذ ترشنو «ةزرافب الو فرحب ال رييغت نود

 .(م١1١1) ربمسيد 0 ء(ه1١"47) ةجحلا وذ 78 دحألا (11796)

 اشاق ليهس بألل ًاباتك ةفاقثلل نامعن راد نم نزاو هدبع يفحصلا ىقلت دقف (')

 نزاو ئجوف .(م١501) ماعل رادلا ةزئاجب زاف يذلا (ةباتكلاو انأ) :ناونعب

 دروأ هبحاص نأب باتكلل هحفصت ءانثأ ةيندنللا (ةايحلا) ةفيحص قفو

 (م1997) ماع رداصلا (ساوحلا ةقيدح) هباتك نم ةريثك عطاقم ًايفرح

 نمضو .ينانبللا ماعلا نمألا يف ةباقرلا زاهج هعنم يذلا .ديدجلا راد نع

 عم «باتكلا لوصف لوطأ حبصيل نزاو باتك نم لصفلا اذه هباتك اشاق

 تدبف .هبحاص مسا ىلإ الو (ساوحلا ةقيدح) باتك ىلإ ةراشؤلا مدع

 ملو ؛نزاو فيلأت نم يه اميف هفيلأت نم اهنأكو ةليوطلا عطاقملا هذه

 نم ريخألا فالغلا ىلع نزاو هرشن ناك هلماكب عطقم جاردإ نع عروتي

 (نزاو) غلبأ.دسجلاب اهتقالعو ةباتكلا موهفم لوح رودي وهو هباتك

 بتاكك هقوقح ةداعتسال ءاضقلا ىلإ أجليس هنأب ةرشانلا رادلاو بتاكلا
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 :لوهجملا يدوهيلا رسلا بتاك

 هرس بتاك ناك) ::ص) دمحم يبنلا ىلع ًايعدم اشاق ليهس لوقي

 ملعتيل تباث نب ديز رمأ نمتؤي ال نأ فاخ امل مث ءيدوهي

 .""(هرس بتاك نوكيل ةيدوهيلاو ةينايرسلا
 وأ ردصم نم ليلد ىندأ الب مالكلا اذه اشاق ليهس ركذ دقل

 يتلا تاملسملا نم هنأكو هركذ دروأف ءثحابلا هيلإ عجري عجرم

 اهل ةثداح هلاثمأو وه لماعي فيك يردأ الو ءأدبأ اهيف سبلال

 ةلماعم  ًانيقي اهليصافت هنع تباغ دق ةنس )٠٠٠١( نم رثكأ

 ؟هنم الإ هنع عمسن مل هل لصأ ال ًايأر ركذي فيكو ؟تاملسملا

 لطاب ءاعّدا درجم اذه مأ ؟هريغ هب ملعي الام ملع هيدل لهف

 !؟هباتك يف اهقاس يتلا تاءاعدالا ةلسلس ىلإ فاضي

 بتاك ناك يذلا يدوهيلا كلذ نم :لوقنو لأسن كلذ عم نحنو

 هرس بتاك (ص) دمحم يبنلا هلعج لهو ؟(ص) يبنلا رس

 ؟ملسأ هنأ مأ ؟هتيدوهي ىلع يقب لهو ؟ًايدوهي

 نم اشاق ليهس باتك بحسب رادلا ًابلاطم ءىلصألا صنلل بحاصكو

 .ًاروف لوادتلا

 .508- 70!/ ص «. ةساردو ثحب نآرقلا )00



 طبختي وهف «لاوقألا هذهب ءاج نيأ نم ملعن ال :ةقيقحلا يف

 ذش امب انيتأيل مالسإلا ءادعأو نيقرشتسملا تاءاعدا يف ثحبيو

 بتُك وأ ليق ام لك نأكو ؛تامّلسُملا حرط اهحرطيف ءارآلا نم

 .هب حيرصتلا حصي وأ هلوق حصي وأ هلقن حصي

 ليهس تاباتكل زئاملا نأ :يه ةمهم ةظحالم ركذ نم دب ال انه

 ىندأ ىلإ رقتفت تايرظنو «تاملكو «ءارآ هركذ :وه ةريثكلا اشاق

 يف هيلع دمتعا يذلا ردصملل ركذ يأ الب اهدروي وهو «ليلد

 .تامولعملا كلت هنم ىقتسا يذلا عجرملا وأ «لقنلا

 وأ ءيحولا باتك صوصخب بتكلا عجاري نأ ئراقلل نكميو

 ءمهلوصأو :مهئامسأ ىلع فرعتيل (ص) دمحم يبنلا باَتُك

 اذل .روكذملا لوقلا بذك وأ قدص ةفرعم هل ىنستيل مهمجارتو

 لوح اهنم دكأتي يكل رداصملا كلت ىلإ ئراقلا ليحن نحنغ

 .نيلوقتملا نم هريغو ءيحيسملا سقلا اذه هب ءاج ام لصأ

 . نيقرشتسملا ضعب هب ءاج امل ةداعإ الإ لوقلا اذه امو

 هلِدِْرَم دمحم يبنلا نع اعافد
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  ريثأتلا ىلإ ةعطقملا فورحلا ىزع يذلا (ثول) قرشتسملاك

 ىوعدلا هذه يف ام دحأ ققد ول و .(ص) يبنلا ىلع يدوهيلا

 نم ةروس نيرشعو ًاعبس نأل كلذو ءرظن طسبأب اهنالطب ظحالل



 هلئدْلَم دمحم يبنلا نع اعافد

 نم اهنيب سيلو ؛ةيكم يه ةعطقملا فورحلا ىلع ةيوتحملا روسلا

 .طقف نيتنثا ىوس ةيندملا روسلا

 فيلأتب ماق دق (ص)دمحم ىبنلا نأ تعّدا رداصملا ضعب نكل

 همسا يسراف يدوهي رخآو ءيحيسم بهار ةدعاسمب نآرقلا

 ."”ىعدملا هيلع امك ''”(مالس نب هللا دبع)

 دمحم يبنلا 5 ءميركلا ناآرقلاب نونعاطلا دروأ دقل و امك

 اومهتا نيذلاو ةكم يف اوناك نيذلا ””مجاعألل ءامسأ (ص)

 ةغللاب كلذ دعب هغاصف (ص) لوسرلل هوملعو «نآرقلا فيلأتب

 ةريغملا يسب مالغو «(ماعلب) ينارصنلا دادحلا :مهو «ةيبرعلا

 (راسي)و ءيمرضحلا ينب ضعبل يمورلا مالغلا (ربج)و «(شيعي)

 دبع يئارصنلا مالغلا (شئاع)و ءرمتلا نيع نم يسرافلا مالغلا

 + 2 .*'ةعيبر نب ةبتع مالغ (سادع)و «ىزعلا دبع نب بطيوح

 كلذ ركذي امك ءهللا دبع# يبنلا هامسف (نيصحلا) ناك همسا نإ ليق )

 .تايليئارسالا ةاور نم هنأ روهشملاو 7 صء.ه ج يراخبلا

 نوج ؛نآرقلاو دمحمل راذتعاو عافد :باتك يف لوقلا اذه ركذ درو ()

 .شماهلا ”1١7 ص . ترويئفيد

 . ةيبرعلاب قطني ال نم لك وه : يمجعألا ()

 .75756 ص « ينافلا هللا دبع ؟موصعم نآرقلا له ()



 .ةكرابملا هتايآب تاءارتفالا هذه لك ىلع دري ميركلا نآرقلا نإ

 ةطخت الو باتك نم ِهلْبق ْنْم اوُلَتت تنك امو) :ىلاعت لاق

 ."”(نوُلِطْبَمْلا باترال ًاذإ كنيِمَيب

 هللا مالك سيل ميركلا نآرقلا نأ نوككشملا معز دقل ء معن

 .(ص) ًادمحم يبنلل هملع ام صخش فيلأت نم وه امنإو « ىلاعت

 نمو ءيمجعألا صخشلا كلذ مسا ديدحت يف اوفلتخا دقو

 راسو «ربجو .شيعيو ,ماعلب) :ةاورلا اهددر ىلا ءافسألا

0 22201 

 امْنإ َنوُلوُقَي ْمُهَنَأ ملعن دَقَلَو) :ىلاعت هلوق اهنمو «لطابلا معزلا

 ايفل انهو ةينعشا هلل ةوادعلا يذلا اين دي ةقلعا
 مح 0 رب

 وو ج و
 وع

 نآرقلاو .يمجعأ صخشلا كلذ ناسل نأب تلاق ةميركلا ةيآلاف
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 .44 ةيآلا .توبكنعلا ةروس (')

 نييحيسملا بتك يف تدرو تاءارتفاو ,تايرظن درجم ناك كلذ لك «)

 .مالسإلا ءادعأو نيقرشتسملاو دوهيلاو

 *٠١. ةيآلا ءلحنلا ةروس ()

 ل

 يلم دمحم يبنلا نع اعاقد
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 عضب الإ فرعي ال يذلا يمجعألل فيكف «نيبم يبرع ناسل

 فلؤي نأ حيحصلا لكشلاب اهقطن نسحي ال داكي ةيبرع تاملك
 !؟ةحاصفلاو ةغالبلا يف ةورذلا غلب ًايبرع ًامالك

 ام ةمدقتملا ةيآلا ريسفت يف (هرس سدق) يئابطابطلا ديسلا لاق

 ام نأ «ثالثلا تايآلا عمج نم ذوخأم باوجلا صخلمو) :هصن

 متدرأ نإ ءارتفا هللا ىلإ هبسني وه مث هملعي ًارشب نأ هب هومتمهتا

 مالك ال همالك نآرقلا نأو هيلع نيقلتلاب هظفلب نآرقلا هملعي هنأ

 يبرع نآرقلا اذهو يمجعأ هناسل لجرلا اذه نأ :هباوجف هللا

 ؤ 00

 تَلّصُم الو اوُلاَقَل اًئوَجْعَأ انآْرُق ُهاَنْلَعَج وَلَو) :ىلاعت لاقو

 ءاَفِشَو ىَدُم اوُنَمَآ َنيِذّلِل َوُه لق 'يِبرَعَو يِمَجْعأأ هناي
 كِيلوُأ ىّمَع ْمهْيَلَع َوُهَو رو مهناذآ يف َنوُنمْؤُي ال َنيِذّلاو
 ."”(ديعب ناكم نم َنْوَداَنُي

 رمسص ©

 ٠١. ةيآلا «لحنلا ةروس ريسفن و 2777 ص 7١ج « نازيملا ريسفت ()

 .44 ةبآلا .تلصف ةروس (')



 تلزن اهْنإ : ةكرابملا ةيآلا هذه ىلع قيلعتلا ىف "”ةيطع نبا لوقي

 تعقو يتلا فورحلا لجأ نم مهلاوقأ يف شيرق طيلخت ببسب

 اولاقل ينيب ايمجعأ نأ ريقلا اذه تلغي وتو: لاف ةرجتو

 . ونا تقيل اوضرتعاو

 (هم41- )48١ يسلدنألا يطانرغلا يبراحملا بلاغ نب قحلا دبع (')

 .(ةيطع نبا)ب فورعملا

 .70 ضعى ج « زيجولا ررحملا (')
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 هلِلَرَح دمحم يبنلا نع اعافد
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 تافاقثلا نم ميركلا نارقلل ( ص ) دمحم يبنلا ذخأ ةيرف
 :ىرخألا

 نيملسملاو برعلا نم نيثحابلا نيب كانه سيل) :اشاق ليهس لوقي

 تاقالعو ةلص نم ةينايرسلا ةغللاو نآرقلا نيب ام لهجي نم

 ةينايرسلا يناعملاو ظافلألاو تادرفملا نم ديدعلا كانهف «ةنيتم

 وأ اهدرسل ضرعمب انه تسلو .هتايآو نآرقلا روس يف ةثوئبم

 ظ '' (اهحرش
 يف رداصم يحولا كاذ نومضمل نوكي نأ امإو) :لوقيو امك
 عيضاوم يف هسفن نآرقلا هب رقي امم كلذف «ليجنإلاو ةاروتلا

 ."!(ةريثك

 .507/ ص ءاشاق ليهس ؛ةساردو ثحبب نآرقلا 4

 صءن.م() ١7



 بتكلاو ءميركلا نآرقلا نيب ام راكنإ نكمي ال ةقيقحلا يف

 هناحبس هللاف ,ميمتتو ءنزاوتو «قباطت نم هلبق ةلزنملا ةيوامسلا

 كلذ نمو ؛ميركلا نآرقلا تايآ نم ريثك يف حضو دق ىلاعتو
 :لاثملا ليبس ىلع

 :مهلبق نم اوناك نيرذلا ننس ىلإ نيملسملا يدهي نآرقلا نإ ١-

 نسم َنيِذلا ند ْمُكَيِدْهَيَو ْمُكَل ني هللا ديِرُي) :ىلاعت لاق

 "”(ميِكَح ميِلَع هللاو ْمُكَيَلَع بوُتَيَو مُكْيق
 :(مالسلا مهيلع) ءايبنألا نم قبس نمب ءادتقالل هْنإ -"

 ال لت هِدَنَفا ٌمُهادُهِبَف هللا ىدَه َنيِذَلا كِيلوُأ) :ىلاعت لاق

 ."'(نييلاعلل ىركذ الإ وه نإ ًارجأ هيلع مكلتسأ

 :ةياده باتك هنإ '؟

 "”(ودابِع ْنِم ءاشي ْنَم هب ىِدّْهَي هللا ىَدُه كِلْذ) :ىلاعت لاق

 :ةربعلا ذخأل هنا 4

 انْيَحْوَأ امب صصقلا َنَسْحَأ َكِيَلَع صْقَن ْنْحَن) :ىلاعت لاق

 .«: ةنآلا فاشنلا ةزوس (')

 . 50 ةيآلا «ماعنألا ةروس ()

 . 88 ةيآلا ؛ماعنألا ةروس ()
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 ."”(نآْرُقْلا اذه َكِنَلِإ
 ه < هم سمس هزه© هي © مهلا مه ه هوس 5 -

 انصصق ْنَم مُهْنِم كلْيَق نم السر انْلَسْرَأ دَقلَو) :ىلاعت لاقو

 692 © هو 6م مه 8 دار ©يو م

 1 (كيلع صصفن نم مهنمو كيلع

 :ىلاعت هللا نم ةيوامسلا بتكلاو تالاسرلا نإ 5

 2”( هللا نذإب الإ ٍةَيآِب يت نأ لوُسرل ناك امو) :ىلاعت لاق

 مه اهولدب نيذلا و :ةدحاو ىلاعت هلل ننس نأب لكلا ملعيل 1

 ظ :رشبلا

 هللا ِةنَسِل دجت ْنَلَو لبق نِم تلخ لق ىتتلا هللا ةَنُس) :ىلاعت لاق
 .*”(ةليولبت 20 0
 :نهيف ام هيف ةيوامسلا بتكلا دحأ ميركلا نآرقلا نإ -'

 ميِهارُبِإ فحص ىلوألا فُحصلا ىِفَل اذه ّنِإ) :ىلاعت لاق
 60 هه

 . (ىسومو

 ." ةيآلا .ءفسوي ةروس (')

 2/4 ةيآلا .رفاغ ةروس ()

 ./8 ةيآلا ,رفاغ ةروس ()

 .77 ةيآلا ءحتفلا ةروس (*)

 .19- ١8 تايآلا ءىلعألا ةروس «©)



 :ىرخألا ةيوامسلا بتكلا ىلع دهاشو «نميهمو ءقّدصمو لب

 ِهيَدَي نيب امل اًقدِصُم قَحْلاِب باتكلا َكْيَلِإ انْلْرْنَأَو) :ىلاعت لاق

 2 عبس الو ُهّللا لزْنَأ امب مُهنِيَب مُكحاف ِْيَلَع اًئِمْيَهُمَو باتكلا نم
 4 -  .”(قَحْلا َنِم َكءاَج اّمَع مُهءاَوْهَأ

 517 ىلع يقرر عا كلذ لروح قاعكلا) هباتك يف يرشخمزلا لوقي

 .'''(تابثلاو .ةحصلاب اهل دهشي هنأل ؛بتكلا رئاس

 بتك (ليجنإلاو ةاروتلا) نوك ثيح نمو ءلصألا ثيح نم اذه
 .فيرحتلل اهضرعت لبقو ةيوامس

 دوجومامو ءتعفر وأ ء«تدقف امإ ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا 1

 هب نك ترحم وهذ ىرتسملا اذ :تاكسلالا هتان هاله
 هنم فذحيو هل فاضي لظو «نيدلا لاجر يديأ ىلع لسرلا

 :رضاحلا لاح ىتح

 07 4 مُهَنِم قيرف ناك دقو) عايو

 9 .””(َنوُملْعَي مهو ةولفع اها ذخت نا هنوف رخل

 . 48 ةبآلا «ةدئاملا ةروس (')

 .48/ ص ١. ج « يرشخمزلا .فاشكلا ()

 ./6 ةبآلا «ةرقبلا ةروس )0



58 

 هيدي نْيَب امل ًاقدصُم قَحْلاِب باتكلا َكِيلِإ انْلْرْنَآو) ىلاعت لاقو

 سد هللا لزْنأ امب مُهَنْيَي مكحاف ِهِيلَع ًانِمِيَهُمَو ٠ باتكلا نِم

 هَعإ رش ْمُكْنِم انلَعَج لكِ قَحْلا ني كءاج اًمَع ْمُهءاوهَأ

 ىف مكولبيل نكلو ةدجاو هم ْمُكَلَعَحَل هلل ءانش ولو اضاينو

 ًاعيِمَج كُعِجْرَم هللا ىلإ تارّيخلا اوُقبتْم باق مكاتآ ام

 .””(نوفلتخت هيف 6 امب مكب
 ةدئاملا ةروس نم (48) ةيآلا حرش يف ""روشاع نب رهاطلا لوقي

 نآرقلا يتلاح ىلإ ةبآلا تراشأ دقو) :هصن ام ركذلا ةمدقتملا

 ررقم عئارشلا يف ام ضعبل ديؤم وهف ,بتكلا نم هلبق امل ةبسنلاب
 هتحلصم فلتخت مل ةيلك هتحلصم تناك مكح لك نم هل

 ققحم يأ . قدصم فصولا اذهب وهو «نامزألاو ممألا فالتخاب

 خسانو «ةفلاسلا عئارشلا يف ام ضعبل لطبم ًاضيأ وهو «ررقمو

 اهيف يعارم ةتقؤم ةيئزج هحلاصم تناك ام لك نم ةريثك ماكحأل

 .4/ ةيآلا «ةدئاملا ةروس (')

 عج رث يسنوت هيقفو ملاع (م19175- )١81/4 روشاع نب رهاطلا دمحم )0

 .برغملا ةسرادأ فارشأ ىلإ هلوصأ



 ."'(ةصاخ ماوقأ لاوحأ

 نيبو هنيب ةقالع ال نأ ةكرابملا هتايآ يف ميركلا نآرقلا ركذي مل

 بتكلا نم هيدي نيب امل ًاقدصم ءاج لب «ةيوامسلا تالاسرلا

 يديأ نيب دوجوملا لطابلاو ءفيرحتلا نم اهب ام ًائيبم ءفحصلاو

 يقابو ميركلا نآرقلا يف ركذ ام نيب قرف الو ءاهل ةيعبتلا يعدم

 .ميلاعتلاو ,دئاقعلاو ءنيدلا سسأ لاجم يف ةيوامسلا بتكلا

 ,7' ىسوم رماوأف «تادابعلا يقابو «ربعلاو ءظعاوملاو «نئسلاو

 لدي ال اذهو «ميركلا نآرقلا يف ةروكذم ىسيع ظعاومو

 امنإو ءليجنإلا نم وأ ةاروتلا نم ذخأ دق ميركلا نآرقلا نأ ىلع

 .ىلاعتو هناحبس هللا وهو ءدحاو ردصملا نأ ىلع لدي

 باتكلا َكِيَلَع لّزن م ملا حلا َوُه الإ هلإ ال هللا) :ىلاعت لاق

 نسم ليجإلاو ةارْؤتلا َلَرْنأَو هْيَدَي َنْيَب امل اقدصُم ّقَحْلاب
 99 هللا تابآب اوًرَفَك َنيِذّلا نإ َناقْرُقْلا َلَرْنُأَو ساّنلل ّىئدُه لبق
 ١ '(ماقتتنا وذ زيزع هللاو ديدش ٌباذَع مهل 1 كَ 2 1 3 هس 8 7

 نم ءارآلا ينبتو لاحتنا يف هتعيبطو هنديد سرامي اشاق ليهسو

 5١١. صء1 ج « روشاع نب رهاطلا دمحم «ريونتلاو ريرحتلا (')

 د تانآلا ةارهع#ل1 ةزؤش(')
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 بلطملا لصأ يف مدقتملا يأرلا اذهف ءاهب نيلئاقلا ركذي نأ نود

 ىلإ ريشن نأ اننكمي نكل «هلبق نيقرشتسملا نم ديدعلا هب لاق
 ليهس نأ رهاظلا نم يتلاو ,ددصلا اذهب ةمهملا ثاحبألا ضعب

 :يهو هتاءاعدا اهنم لحتنا دق اشاق

 يف "””(رسارتشجرب) يناملألا قرشتسملا اهاقلأ يتلا ةرضاحملا ١

 ةيبرعلا نأ نع اهيف ثدحت يتلاو (م1978) ماع ةيرصملا ةعماجلا

 ميركلا نآرقلا يف اهنم ريثكلا دروو «ةيبنجألا تاغللا نم تذخأ

 زي ضخ ةيماسلا تاس و جحر قلدتت نابقت نع كددحتو
 عومجم نم ةيبرعلا يف ليخدلا ةشقانمل هلعج دقو «تادرفملل

 .(ةينيتالو «ةينانويو .ةيدكأ و «ةيمارآو «ةيشبحو «ةيسراف) تاغل

 "”(يوحنلا روطتلا) ناونع لمحي يذلا هباتك ةعجارم نككميو

 ." هيمسي امك (ليخدلا) ةعجارمل

 هباتك يف (هكدلون رودويت) يناملألا قرشتسملا هدروأ ام ١

 .(م191735- 1845) رسارتشجرب .ج (')

 .باوتلا دبع ناضمر :ةمجرت ,558- 1١ ص « يوحنلا روطتلا ()

 .17 ص ؛ميشخ يمهف ءيمجعأ نآرقلا يف له )



 نأ دروأ دقف ''(يلافيش شيرديرف) ليدعتب ''(نآرقلا خيرات)

 نم ةليخد يه لب « ةليصأ ةيبرع تسيل نآرقلا ظافلأ نم ًاددع

 .ةميدقلا تاغللا ىدحإ

 .(نآرقلا بولسأ ىلع ينايرسلا ريثأتلا) ناونع تحت ثحب يف

 ينادلكلا يحيسملا بتاكلا ريشي (م19717) ةنس «(زدلانير) ةرشن

 توهاللا يف هاروتكدلا ةداهش ىلع زئاحلا "'(اناجنم سنوفلأ)

 اهدروأ بناوج ةدنع يف ةيئايرسلا ةغللاب ميركلا نآرقلا رثأت ىلإ
 .رك للا فلاس هثحب يف

 ””مالعألا ءامسأ)ك ريثأتلا اذه ىلع ةلئثمأ (اناجنم) ركذيو

 . .رمات جروج: بيرعت. نآرقلا خيرات (')

 .هكدلون ذيملت :يلافيش شيرديرف (")

 يف انغنم زمره مساب دلو «ينادلك يتوهال ءانغنم وأ ءاناجنم سنوفلأ هيف

 ءابالا ريد يف سرد «(م1478) ةنس قارعلاب وخاز برق شنارش

 ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةيبرعلاو ةينايرسلا سرد ءلصوملاب ناكنيمودلا

 ةنس ةدحتملا ةكلمملا ىلإ رجاه «ةيسنرفلاو ةيئيتاللاو ةيربعلاو ةيدركلاو
 نم فرعي كلذبو .(م1859/) ةنس هتافو نيح ىلإ اهيف شاعو (م191)
 كلذو «ةينايرسلاب نآرقلا رثأت لوح تاوعدلا ضعبب اشاق ليهس ءاج نيأ

 .(اناجنم) هتدلب نبا تاوعدل ًاخاسنتسا

 .اهريغو قحسإو .نوعرفو .ناميلس لثم ()

: 
3 

ٍ 



 ل" ةامالا دفا قو." ةفاغلا تايلكلاو "'*ةكذلا تاحلظضملاو

 .(صصقلا ضعبو «لمجلا بيك رتو
 ةيماسلا تاغللاب صتخملا '/”(غروبمسكول رفوتسيرك) تاءاعدا 4 7 ٠

 ةينايرس ةءارق ) وأ (نآرقلل ةينايرسسلا ةءارقلا) هباتك يف ةميدقلا

 نأ :ىري ذإ (نآرقلا ةغل ليلحت يف ةمهاسم :نآرقلل ةيمارآ

 دلو يتلا ةغللا ربع نآرقلا ةءارق بجيو «ةينايرس ًاروذج نآرقلل)
5 

 هتئيب يف مالسإلا لصأ) :ناونع تحت (ليب دراشتير) هبتك ام

 .سيسقو .حيسمو «نهاك لثم (')

 .نميهمو «نابسحو .ناآرق لثم (”)

 .اذكهو ةالص نم ةولصو «ةايح نم ةويح لثم (؟)

 ' هنأو امك «راعتسم مسا وه (غروبمسكول رفوتسيرك) مسا نأ رثكألا ىلعو (؛)

 قيدص وهو ءلصألا ينانبل وه لب ءعاشي وأ يعدي امك يناملأ سبيل 102

 امك ؛ميركلا نآرقلا ىلع درلا يف كرتشم عورشم امهلو (يزق فيزوج)
 ةراعتسملا ءامسألا ةرهاظو .(ابيلص سيول) ةذتاسأو ءاقدصأ نم هنأو

 .ميركلا نآرقلا ىلع نيمجهتملا ىدل ةريخألا تاونسلا يف تعاش

 مهّدض لعفلا ةدر نم (يقيقحلا فلؤملا) ىلع فوخلا ىلإ اهّدرمو

 .ةيمالسإلا تباوثلا ىلع مهلواطتل

 .م6١٠1 ليربأ 15 ءاثالثلا 757 ددعلا ؛ةرهاقلا ةديرج (©)



 .(م1954) ةنس هعبط ديعأو ((م19455) ةنس ندنل ةعبط «(ةيحيسملا

 .(ةيحيسملاو مالسإلا لصأ) :ناونع تحت(ايردنأ روت) هبتك ام 1

 .(م1975) ةنس ولسبوأ ةعبط

 دمحم ذخأ اذام) يف :(رجيج ماهربإ) يدوهيلا ماخاحلا باتك

 ((م1878) ةنس«(نوب) ةنيدم ةعبط «(ةيدوهيلا صوصنلا نم

 .(م1959) ماع هعبط ديعأو ((م1907) جزبيل يف ةيناثلا ةعبطلاو

 .(دليفشريه) قرشتسملل «(نآرقلا يف ةيدوهيلا رصانعلا)ةلاقم 6

 حرش يف) ىرخأ ةلاقم هلو «(م14178) ةنس (نيلرب) تاروشنم
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 ريسفتو مهف يف ةديدج ثاحبأو «(م18856) جزبيل (نآرقلا

 .(م1507) ندنل ؛نآرقلا

 ةيمالسإلا ريطاسألا لصأ) :ناونع تحت (يكسرديس) هبتك ام 4

 .(م1975) ةنس ءسيراب «(نآرقلا يف

 ٠ يف ليجنإلا صصق) :ناونع تحت (رجنربسش رنياه) هبتك ام 103
 .(م1976) ةنس ءايناملأ - نيلرب :ةسماخلا ةعبطلا ءسيراب ؛(نآرقلا 2 «

 ١ يف اهتاقتشمو ةيدوهيلا ءامسألا) :يف (زتيفروه) ثحب

 يداحلا دلجملا «ةيربعلا ةيلكلا تايلوح يف رشن يذلا «(نآرقلا

 ةحفص ((م1970) ةنس هرشع )١40- ))777اهيف ركذ يتلاو



 نأو «ةيربعلا نم ةقتشم تاملك اهنأ تبثيل تاملكلا نم ديدعلا

 امك ."'ةنيدملا دوهي ةصاخو ؛ةكم يف دوهيلا نم اهملعت ًادمحم

 .(م1975) جزيل - نيلرب «(ةينآرق ثوحب) هلو م
5 

 ةيتاروتلا تاياكحلا) :ناونع تحت (وريباش ليئارسإ) هبتك ام 7 ١

 يف ةداجهلا رصانع) هلو .(م1409) ةنس نيلرب «(نآرقلا ءازجأ يف 0

 .(م1107) جزبيل (نآرقلا صصق ا

 ةيبنجألا تاملكلا) :ناونع تحت '"'(يرفيج رثرآ) هبتك ام-١١ 5

 .(م19128) ةنس ءاودراب ءيقرشلا دهعملا تاروشنم .(نآرقلا يف

 يف ةيبنجألا تاملكلا لوح) :ناونع تحت(كاروفد) هبتك ام 45

 .(م1886) ةنس ءانييف تاروشنم «(نارقلا

 78 ص « يودب نمحرلا دبع ؛هيدقتنم دض نآرقلا نع عافد (')

 يمالسإلا ملاعلا ةلجم يررحم نم (م18475-1108) يرفيج رشرآ (7© 4

 يف ةيكيرمألا ةعماجلا يف لمعلل ثعب دقو ءاهباتك زربأو ةيريشبتلا نإ

 ةيقرشلا تاغللا ةسردم ىلإ مث «ةينيتاللا اكيرمأ يف ريشبتلل مث «توريب

 ملاعلا ةلجم يف اهضعب رشن نآرقلا دض تايلدج ةدع هل .ةرهاقلاب

 (نآرقلا خيرات رداصم) هباتك يف اهضعب رشنو «(م1970) يمالسإلا

 يبأ نب ركب يبأل فحاصملا باتكل هقيقحت ةمدقم يف اهتيقب عدوأو

 .دواد



 ةيبنجألا تاملكلا) :ناونع تحت (لكنرف .س) هبتك ام6

 .(م18485) ةنس ؛نديل تاروشنم «(ةيبرعلا ةغللا يف ةيمارآلا

 و نم درط يذلاو "(رشيف تسغوا) يناملألا قرشتسملا

 4 ناونعب يب هنأل (م1956) ةنس يوغللا عمجملا ةيوضع

 "1. ناك (دمحم) مسالا نأ ىعدا امك ؛«(نآرقلا يف ةمحقم ةيآ)

 1 . .دعبأ ذلو ةنبارغ لقأ سيللو :مالسالا لبق نييظتزيتلا ني لمعتسي
 ل نم ءازجأو «ةنيدملاو ,ةكم ناكس نأ همعز نم ةغلابملا يف

 نمز يف بارعإلا لامعتسا نع اولخت دق ءامهب ةطيحملا نكامألا

 .هدعبو (ص) يبنلا

 ةرقف نأب معزي يذلاو "”(ريشالب) يسنرفلا قرشتسملا ١

 تضرعت دق نآرقلا نأو ءنآرقلا ميمص نم ةموعزملا (قينارغلا)

 روطسملا مأ ءركاوذلا يف اهنم ظوفحملا ءاوس عايضلل هنم ءازجأ

 105 ماهربإ) يدوهيلا قرشتسملا ىوعد ريشالب ددريو .رتافدلا يف اهنم

 «©  .ةينارصنو ةيدوهي رداصم نم ذوخأم نآرقلا نأب .هريغو (رجيج

 .(م1958- 1856) رشيف تسغوا (')

 .(م197:-19400) ريشالب (')



 . هلِدِْلَس دمحم يبنلا نع اعافد
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 عمجملا ةيوضع ىلع لصاحلا '''(مويج ديرفلأ) قرشتسملا 4
 يقارعلا يملعلا عمجملاو «(م1948) ماع قشمدب يبرعلا يملعلا

 ةيرشب) ساسأ ىلع تماق تاسارد مدق يذلاو (م1949) ماع

 ةيدوهيلا نم نآرقلا ةدام (ص) دمحم ىبنلا لاحتناو «(نآرقلا

 (دمحم ةايح) هيباتك قرشتسملا اذه بتك ام رطخأو «ةينارصنلاو

 .(م1904) ماع (مالسإلا) باتكو «(م1905) دروفسكأ

 قرطو ةسدقملا بتكلا رداصم :ةينارق تاسارد) باتك 4

 بحاص " ”(وربسناو نوج) يكيرمألا قرشتسملل ''(اهريسفت

 ." (ةكمب جتني مل نآرقلا نأ) :ةيرظن

 نيد لجر ىلإ بوسنملا (؟موصعم نآرقلا له) باتك ٠"
 ,راعتسم مسالا اذه نأ رهاظلاو «(ينافلا هللا دبع) ىعدي ينارصن

 .(م1955- 184/4) مويلغ وأ مويغ وأ مويج ديرفلا (')

 .(م191/) دروفسكا ةعبط (”)

 .(م19378١10-7) وربسناو نوج ()

 لوألا مسقلا ءتاهبشلاو تاءارتفالا ىلع ٌدرلا :مالسإلا نايب ةعوسوم (؟)

 .ء/ ص 1١ ج ١ دلجم «نآرقلا



 هعيزوتب تلفكت ((م1444) ماع ىلوألا هتعبط ترهظو «(ةايحلا

 .ةينارصنلا ريشبتلا زكارمو تائيه

 ةرد فسوي) يحيسملا سفقلل (ةينارصن ةوعد نآرقلا) باتك ١"

 ."”(دادحلا

 وبأ) همسأ فلؤمل (مالسإلا ةأشن يف ثحب :يبنو سق) باتك 7

 .ًاضيأ راعتسم مسالا اذه نأ ودبيو «' '(يريرحلا ىسوم

 ىلإ عوجرلا نكمي تاءاعدالا هذه نم ديزملا ىلع عالطاللو

 بيليف)و «””'(يرسبعلا نبا) نم لك ءارآو .تايرظنو«لاوقأ
 ناسك او( ركارب لستاخيف)و :(تسحتشرب | لواشك و.“ ( يضخ

 .(م19117-191/4) يروس يحيسم سق (')

 .(يزق فيزوج) يحيسملا سقلل راعتسم مسا وهو (")

 .(يربعلا نبا)ب فورعملاو يطلملا نوراه نب جرفلا وبأ سويروغيرغ ()
 يربعلا نباب بقل «ةيطالم ةنيدم يف (م1511١) ةنس دلو ينايرس يتوهال

 ريد يف نفدو (م1185١) ةنس تام ءيدوهي يربع لصأ نم هنأ لوق ىلع

 .قارعلا لصوملاب سكذوثرألا نايرسلل يتم ام
 لصأ نم يحيسم يكيرمأ خرؤم (141/8- 18857) :يتح وأ ىتح بيليف (؛)

 ةيدوهيلاو ةيحيسملا :كش الب يه نآرقلا رداصم نإ :لوقي وهف «ينانبل

 ْ .ةيبرعلا ةينثولاو

 دمحم يبنلا نع اعافد
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 نآرقلا لصأ) هباتك يف (ليب دراشتير) قرشتسملاو «"'”(جربلوك

 تناس)و «(م1975) ماع ندنل يف عبط يذلا (ةيحبسملا هتئيب يف

 فنص يذلاو «ناريإ يف رشبم سيسق ناك يذلا " ”(لادست ريلك

 امك "”(نآرقلل ةيلصألا رداصملا) وه نآرقلا ىلع ًاريطخ ًاباتك

 ىلع ةعيشلا تافاضإ) :ناونعب ًالاقم (م1411) ماع يف بتكو

  «ء(نوسليو يتسيرك)و ؛.(رجيج ماهربإ) يدوهيلاو «( نارقلا

 تان دققت باه يسوم( يورك وسوف دودتل كدواوج 12

 .يليئارسإ يىدوهب ثحاب ( مم )*١52 جربلوك ناتيا 40

 .(م - )١869 لادست ويلك تناس (؟)

 (/)اطع 021 ع1221 501116ع5 01 156

 رشبمو يكينمود بهار (م1747-170) سورك وتنوميدودلوكير () 108

 نم سورك تنوم يد ودلوكير دافتسا دقل.مالسإلا ىلع ةموصخلا ديدش ©

 ريبكلا ريثأتلا هل ناك يذلاو نابسألا ىراصنلا ذحأل (ءاهقفلا ضقن) باتك

 دينفت) هبتك رهشأ فينصت يف باتكلا اذه نم سورك دافأ دقو «هيلع
 ماع ةيناملألل هتمجرت ىلإ عراسو رثول نترام هب ميت يذلا (نآرقلا
 « يئارماسلا مساق ؛«ةيلاعتفالاو ةيعوضوملا هب قارشتسالا :عجار .(م18245)

 5١. ص



 هيجوتب بتك يذلاو "'(ازوك يد الوقين) لانيدراكلاو «( نآرقلا
 باتكو «مالسإلا دينفتو دقن :امه نيباتك (يناثلا سويب) ابابلا نم

 ةينانويلا ةينامورلا ةسينكلا) هباتك يف نان ليشيمو «"”نآرقلا ةلبرغ

 نيينآرقلاو نآرقلا دض يحيسملا نيدلل نومضملاو لكشلا يف

 هباتك يف (يشترم وجيف ودول)و «((م12480١) ماع (ًاناهربو ًاعافد

 يف ''اريوم ميلوو ((م1794) ماع (نآرقلا ضحد يف ةمدقم)

 مالسإلا عم لادجلا)و (م1877هميلاعتو هفيلأت :نآرقلا) هيباتك

 .مهريغو لخل

 نإ) :لوقي يذلا ”(تخاش فزوج)) ءارآ يف اهدجن كلذكو

 .(م1558- )١401١ ازوك يد الوقين (')

 .6© ص . يودب ؛نآرقلا نع عافد (')

 .(م1419-19:06) ريوم ميلو (5)

 .206 - +04 ص « يودب «نيقرشتسملا ةعوسوم (؟)

 ,ةيبرعلا تاساردلا يف يناملأ ثحاب (م19194- 1407) تخاش فزوج ()

 ةيوبنلا ثيداحألا ةحص يف ككشي هنأل نيملسملا ةظيفح تخاش راثأ

 يناثلا نرقلا ةياهن نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ تقفل وأ تعضو اهنأ ىريو

 يف (رهيستدلوج) هذاتسأ كلذ يف عبات دقو ءيرجهلا ثلاثلا نرقلا ةيادبو

 نم هدافتسا كلذ نأب تخاش حرصو «ةيوبنلا ثيداحألا قيفلت ءاعدا

 .هذاتسأل (ةيدمحم تاسارد) باتك
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 ىلع ةدشب جتحا هنإو ءينيد حاصمك ةكم يف رهظ دق ًادمحم

 هنأو.فارع وأ .نهاك درجم هوربتعا ةكم لهأو .ةكم رافك

 مكحك (م877) ماع يف ةنيدملا ىلإ يِعُذ دق هتيصخش ةوق ببسب

 ًادئاق حبصأ دق يبنلاك هنأو «ةنيدملا لهأ نيب ىلبق عازن يف

 ًادمحم نإو ءينيد ساسأ ىلع ًاديدج ًاعمتجم مكحي ءاعرشمو
 تاياور نإو ؛ماكحألا نم ًاريثك ةنيدملا يف دوهيلا نم سبتقا دق

 كلذكو هقفلا لوصأو .ءاهقفلا اَهَّقُفل .ةقفلم نآرقلا عمج

 نوناقلاو ءينامورلا نوناقلا نم ةلحتنم ةيمالسإلا تاعيرشتلا

 ةيدوملتلا ميلاعتلا نمو «ةيقرشلا سئانكلا نيناوقو ءيطنزيبلا
 نيناوقلا هذه لك .يناساسلا نوناقلا نمو ءرابحألا لاوقأو

 ."”(مالسالل ينيدلا نوناقلا اهنم َلكَّشَت دعاوقلاو ميلاعتلاو

 .ةيهاو تاءاعدا ىلع تينب اهلكاش امو .ةمدقتملا - لاوقألا هذه

 نم ىمالسإلا نيدلا ىلإ تلخد تاالوخدمو "عم تاباورو

 نم ميركلا نآرقلا :باتك نع ًالقن ٠١ - 1١« :ةيمالسإلا ةعيرشلل ةمدقم (')

 ”٠١7. ص « ةيشاح .يقارشتسالا روظنملا

 :ىلإ بوسنم ةيبرع ريغ تاملك ىلع لمتشي ميركلا نآرقلا نأب لوقلاف (”)
 ىسوم يبأو .(ه6١٠ت) ةمركعو .ه 78ت) سابع نب هللا دبع

 هباتك يف (ها/ل44ت) يشكرزلا بهذ كلذ ىلإو .(ه47ت) يرعشألا



 ."”اهريغو تايليئارسإلا

 .”'هباتك يف اشاق ليهس اهنم قلطنا يتلا ةداملا لّكش كلذ لك

 يملعلا ثحبلاو «ةيعوضوملا نع ًاديعبو ءقبس نم ءارآل هنم ًاينبت

 .نيصرلا

 اهب ىدان يتلا جهانملا نم لاثملا ليبس ىلع (رثأتلاو رثألا جهنم)ف

 .مهدعب ءاج نمو «مالسإلا ءادعأ نم مهقبس نمو نوقرشتسملا

 لن ك7 1 1 00000 7” ف . 5

 ناب اولوقيل ةيرظنلا هذهب اودان دق مهف مهتغبصب غبطصا نمو

 امم ةركفلا هذهب نيقلطنم ؛ةيجراخ لماوع نم دمتسم نآرقلا
 ةيجراخلا تارثؤملا نأب مولعملا نمف ءمهبتك هل تضرعت

 اهريغو ؛ةيذوبلاو .ةيسودنهلاو «ةيصونغلاو ؛ةيروشالاو «ةيلبابلاك

 بتك يف ينيدلا صنلاب ىمسي ام نيوكت يف ريبكلا رثألا اهل ناك
 ميركلا نآرقلا ىلع اهوطقسيل تاطاقسإلا .هذهب اوءاجف «نيدهعلا

 :ةوادغو ايت دمعت

 ناقتإلا ىف (ه١91ت) ىطويسلاو «(089 - ؟84 :لوألا ءزجلا ناهربلا

 ١5١-15١. ص ءلوألا ءزجلا

 .ةصاخ تاياغل مهظاعوو نيطالسلا اهب ماق يتلا عضولا تايلمعك ()

 .(م١1١1) «ىلوألا ةعبطلا ءفراعلا راد عبط (ةساردو ثحب نآرقلا) باتك ()

 .شورس ميركلا دبعو ءيورعلا هللا دبع :لاثمأ ()
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 ةيحيسملا ةنايدلا ةقيقح ىلإ ريشي (يريب) بتاكلا نأ دجن انهو

 .ةينثولا نم تاسابتقا اهدجي ةيحيسملا...سردي يذلاف) :هلوقب

 ةيبنجأ رصانع اهب دجيو «ةينامورلاو «ةيقرشلا ةايحلاو «ةيدوهيلاو

 .(ةفرحس وأ ةلفاك اهب زارت

 :لفون نب ةقرو ةقيقح

 اميس دكؤت لب ديؤت ةينايرسلا حتاوفلا هذه ) : اشاق ليهس لوقي

 (ليجنإلا) باتكلا مجرتي ناك لفون نب ةقرو نأ  ةكم يف اهلوزن

 «.نآرقلا ىلإ لخد هرودب يذلا ىبرعلا ىلإ ىناربعلا ناسللا نم

 اهب حتتفي هريغو ةقرو ناك يتلا فورحلا كلت ىلع دمحم ىقبأف

 بلغألا ىلع ىتلاو ةمجرتملا تاحاحصأإلا وأ .ةديدجلا هروس

 امك هدعب اوتأ نيذلا باتكلا وأ دمحم اهكرتف ءليجنإلا وأ ميدقلا

 4١. ص « نايدألا ةنراقم (')



 ." ( اهليوأت وأ اهيناعم اوكردي نأ نود يه
 ىلع هنأشب انؤاملع مسقنا دقل :لوقن (لفون نب ةقرو) نعو

 :امه نيسيئر نيهاجتا

 لاحك اهلاح لب ءاهل ساسأ ال ةيمهو ةيصخش هنأ :لوألا هاجتالا

 ."'يمالسإلا نيدلا ىلع تريثأ يتلا تاقلتخملا يقاب

 ةقرو ةيصخش يف سيل جوسنملا لايخلا نأب لوقي :يناثلا هاجتالا

 ةماعلا اهيوري يتلا صصقلا وأ .ةصقلا يف وه لب «لفون نب
 ىلإ امو «هتوبن تيبثتل هل (ص) دمحم يبنلا ءاجتلا لوح مهريغو

 .تاءاعدا نم كلذ

 نب ةقرو (ص) يبنلا ءاقل نيب ام نأ ""بتكلا ضعب ركذت ًالثمف

 .* ”ًادج ةزيجو ةرتف ريخألا ةافو نيبو لفون

 اأ . ةقرو مزال دق (ص) يبنلا نأ نم نيقرشتسملا ضعب همعز ام امأ

 .5745 ص «. ةساردو ثحب نآرقلا (')

 « يلماعلا ىضترم رفعج «ةيوبنلا ةريسلا نم حيحصلا باتك كلذل عجاري (')

 ٠١8. صو” جا

 .لاثملا ليبس ىلع يراخبلا حيحصك (؟)

 .1844 كو :4 ١ .يراخبلا حيحص (؟)

 0 : دمحم ينلا نع اعافد
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 رشع ةسمخ ىلإ مهضعب اهلصوأ "”نمزلا نم ةليوط ةرتف لفون نب
 اهقدص «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام تاقيفلت يف '"'ةثعبلا لبق ًاماع

 ضعبلا مهربتعي نمم (نيعاضولا) لاوقأ ىلع نيدمتعم ضعبلا
 رجح نباو «''ميقلا نبا لاثمأ .ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف ةمئأ
 .*!ىنالقسعلا

 ةلسلس) يف ينانبللا رشبملا ””(دادحلا يروخلا) نأب ًالثم دجنف

 يف (تاو يرمغتنوم) يناطيربلا قرشتسملا :يأرلا اذه لمح نم زربأ نمو (')

 60١. ص «.(ةكم ىف دمحم) :هباتك

 18١. - 7,4 ص .١ج يقارشتسالا باطخلا دقن : رظنا (")

 505 ص « ينابلألل يذمرتلا فيعض :رظنا .دراولا ثيدحلل يذمرتلا

 مح

 1١07. ص . 5 ج « ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا :رظنا (؟)

 ىلع موجهلل هدوهج سرك «ينانبل يحيسم رشبم .دادحلا سايلإ فسوي (*)
 يف (ةزورد ةزع دمحم) ذاتسألا هيلع درو هل ىدصت «مالسإلاو نآرقلا

 ةنس توريب يف يمالسإلا بتكملا هعبط يذلا (نورشبملاو نآرقلا) هباتك

 ٠ .(م191)



 هفالسأ معازم ةحص ىلع لدتسي "'نآرقلا ةلاصأ دض (هتارادصإ

 يف لفون نب ةقرو يحيسملا ملاعلا دوجوف) :هلوقب نيرصنملا نم

 لئاوأ يف اهدعب ًاماوعأو «ةثعبلا لبق ًاماع رشع ةسمخ دمحم راوج

 يف يبنلا عم ةنيدملا يف ةميركلا ةيشاحلا هذه دوجوو ةوعدلا

 ةيباتك تناك نآرقلاو يبنلا ةئيب نأ ىلع ةعطاق ةجح ناكم لك

 لك يف ةيباتك نآرقلاو دمحم ةفاقث نأو ءاهيحاون لك نم

 ل ." (ليزنتلاو يحولا نع لزعمب كلذو ءاهرهاظم

115 2111 - 
 «» اهتعبط تادلجم عبرأ يف نيرشعلا نرقلا فصتنم ةلسلسلا هذه تردص ('

 صاخ ناونع عم (ةينآرق سورد) ناونعب نانبل يف ةيسلوبلا اصيرح ةعبطم
 نآرقلا_'.نآرقلاو ليجنإلا-١) :يلاتلا وحنلا ىلع تءاجو ؛باتك لكل

 نآرقلا مظن -4.يناثلا ءزجلل ةلمكت وهو باتكلاو نآرقلا 7 .باتكلاو

 .(باتكلاو

 ٠١٠١. ص «.؟ج دادحلا ,باتكلاو نآرقلا (")



 :ةيمالسإلا ةيثيدحلا ةموظنملا ىلع ىنجتلا

 ةهوبشم قئاثو ىلإ دانتسالا نم دبال هنأو) :اشاق ليهس لوقي 9

 اذه نأ مولعملا نمو .تاياورلاو ثيداحألا بلص نم ةذختم 6

 رابخألا نم ةعومجم وه اهنا (ًاتيدح) نوملسملا هوعدذب يذلا <«

 تاليخم هتطبنتسا امم وه امنإ مظعألا اهداوس ...ًايهفش ةلقانتملا



(010 

 - (ةقحناللل | نوصفلا

 نيد لاجر نم هقبس نم ءارآ ىكاحي امْنِإ اذه هلوقب اشاق ليهسو

 هيجوتل ةصاخلا مهعفاود مهل تناك نيقرشتسمو .دوهيو ,حيسم

 .ىمالسإلا نيدلل دقنلا

 ىحوم وأ لزنم صن هنأ ىلع ًايدقع ًافارتعا ةينيد ةفئاط هب تفرتعا

 نم ةروصلا هذه لثم هلوادت روصع مدقأ يف هصن مدقي هب

 © ل
 . (ناآرقلا صن يف دجن امك تابثلا مدعو بارطضالا

 ةموظنملابو ء.ميركلا نآرقلاب كوكشلا ةراثإ فدهب كلذ لك

 يساسألا فدهلا)فو يمالسإلا نيدلا لمجم يف يلاتلابو .ةشيدحلا

 هبولسأ يف ميركلا نآرقلا زاجعإ يفنو ,كيكشتلا ءارو نم

 طاقسإ وهو .حضاو ةيملعلا هقئاقحو (ةيبيغلا هتارابخاو «يعغاللبلا

 ةوبن ىوعد طاقسإو ...هدولخو هتبيوامس تبئي يذلا ليلدلا

 "١. ص ءاشاق ليهس ؛ةساردو ثحب نآرقلا (')

 .4 ص « رهيست دلوج .يمالسإلا ريسفتلا بهاذم (')
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 دقفي كلذبو ...نيملاعلل ىلاعت هللا لبق نم هلاسرإو (ص) دمحم

 كلت «نيملسملا ىدل امهتيسدق (ص) يبنلاو ءميركلا نآرقلا

 هاحوأ هللا مالك ميركلا نآرقلا نأ ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيسدقلا

 باتك يأ نأش مهيدل نآرقلا نأش حبصي اهدنعو ««ص) هيبنل

 لجر الإ (دمحم) امو ؛لامهإلا وأ ءليدعتلاو «رييغتلا هلاطي يرشب

 ىلع نميهي نأ اهلالخ نم عاطتسا ةيعامتجا ةردقو ءءاكذب زيمتم

 اذهب هللا نم مهل لوسرو «يبن هنأ «ةيسفنلا هبيلاسأب مهعنقيو «هموق

 ." (نآرقلا

 هلدِْزَم دمحم يبنلا نع اعافد

 :(ص) دمحم يبنلا صخش ىلع يسجتلا رم

 هتمآل كرشي مل لوسرلا نأ دهشي كلذ لك) : اشاق ليهس لوقي هيج
َ# 2 00 

 . (نآرقلا لوح مهتالادج يف هيلإ نومكتحي امامإ افحصم

 .١١1١؟ ص ع يدادقملا مظاك داؤف خيشلا «نيقرشتسملا تاهبشو مالسإلا )00

 .537 ص « ةساردو ثحب نآرقلا )0



 ميقسلا ىعدملا اذه ىلع ليلدلا امف .ضيفتسم مدقت امب هباوجو

 اذه امو ؟ةعنقملا ةيلقنلا وأ «ةيلقعلا نيهاربلاو «ةلدألا نم يلاخلا

 نآرقلابو .((ص) دمحم يبنلاب كيكشتلا ىلع ةدارإ الإ لوقلا

 .ميركلا

 يدامتلا ىلإ مالسإلا ءادعأ نم ريثكلا أجلأ لاوقألا نم هريغو اذه

 قرشتسملا نأب دجن ًالثمف ءيوامسلا نيدلا اذه ىلع زواجتلاو

 نع همالك ضرعم رع نار نوف فاتسوغ) يواسمنلا

 وه سيل انيديأ نيب يذلا باتكلاو) :لوقي ميركلا نآرقلا
 .باتك يأ أدبأ غلبي مل هنإف عقاولا يفو .دمحم هغلب يذلا باتكلا

 رماوأو ةريصق ىؤر نع ةرابع يه ةقرفتم ءايشأ لقن نأب ىفتكاو

 .(هبهذم نع بطخو تافارخو مكحو

 يمالسإلا نيدلا ءادعأو ءنيقرشتسملل يساسألا روحملا ناك دقل

 وه ةكرابملا ةيوبنلا ةريسللو «ميركلا نآرقلا خيراتل مهلوانت يف

 ذاشلا ءاصقتساو «يمالسإلا خيراتلا تادرفم عبتت لالخ نم

 لصألا يواسمن قرشتسم (م1404-1977) موابنورغ نوف فاتسوغ ()

 .(نوملسملا) هل ءاينروفيلاك ةعماجب ىندألا قرشلا ذاتسأ ءةيسنجلا ىكيرمأ

: 
3 
ُ 

! 
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 ظاعوو ءءوسلا ماكح اهثدحأ ىتلاو .هيف فرحملاو ءردانلاو

 ءاهيلع ءوضلا طبيلستو .ءالخدلاو .مالسإلا ءادعأو «نيطالسلا

 5 لهألو .«ص) مركألا لوسرلل ةيقيقحلا ةريسلا اهنأ ىلع اهراهظإو
 تفاهتلا ةمهت قاصلإ كلذ ءارو نم مهفده «(ع) نيموصعملا هتيب ب

 يلاتلابو .مهيف نعطلاو «دقنلا عيجشت يلاتلابو ,ةرطعلا مهتريس يف 3

 نعطلاو .«ص) دمحم ىبنلا ةوبن يفن ةصاخبو .مهنع ةمصعلا يفن ٍ

 .ميركلا نآرقلا ةيقادصمب يآ
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 :يحولاب كيكشتلا
 الف ىحولا يأ ليزنتلا كاذ ةيفيك اّمأو) :اشاق ليهس لوقي

 لذ َء

 . (تاضارتفالاو تانهكتلا الإ هريسفت رمأ نم كلمن



 هئايبنأ نم يبن ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا هيقلي اًّمع ريبعت وه يحولا .

 غيلبت لجأل .لاصتالا طئاسو نم كلذ ريغب وأ «كلم ةطساوب 0ع

 2 درو دقو «(يلاسرلا يحولا)ب يحولا اذه مسيو «ةيهلإلا ةلاسرلا

 و .ل 0 يسأل ا سب
 4 .ميركلا نآرقلا نم اعضوم نيعبس نم رثكأ يف هركذ

 3 ءايبنألا تاصخشمو تازيمو تامس زربأ نم يحولا ةرهاظ ربتعتو

 ديسلا لوقي كلذ لوحو .مهريغ نع اهب نوزاتمي يتلا (ع)

 عمسيو «؛كلملا صخش ىري ع9 ناكف) :(هرس سدق) يئابطابطلا

 ناكل الإو «نييداملا رصبلاو عمسلا هذهب ال نكل ءىحولا ثوص

 وهو ؛يحولا ءاحرُب هذخأي ناكف ...هريغ نيبو هنيب ًاكرتشم ًارمأ
5 000 

 . (نورضاحلا نورخآلا رعشي الو «هيلإ ىحويف سانلا نيب

 .دارملا سفنب تدرو لهو «ميركلا نآرقلا ظافلأ لوح امأ

 ؟(ص) دمحم يبنلا ظفلب مأ ءيحولا ظفلب مأ ,يهلإلا ظفللاو

 121 لوح تاوعتدتلاو «هلاوقألا نم ةمدغلا تورو.ةننهنققحلا ىف
 هج

 قلل ةرفإ

 «يدنقرمسلاو ٠ يطويسلاو « يشك ررزلا اهركذ يتلاو «كلذ

 ةرادلا ص « 1١6 جا نازيملا ريسفت (')

 -77١, 559 ص. ج ناهربلا ()



 و
 و
 د
ُ 

ِْ 3 
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 هذه ىلع يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم خيشلا در دقو - يتيوجللا)

 ناك ليئاربج نأ معزف سانلا ضعب ْفَسَأ دقو) :هلوقب تاوعدلا

 ةغلب اهنع ربعي لوسرلاو «نآرقلا يناعمب «ص) يبنلا ىلع لزني
 يحوي ناك هللا نأو «ليئاربجل ظفللا نأ نورخآ معزو .برعلا

 حيرصل مداصم «ميثأ لطاب لوق امهالكو .طقف ىنعملا هيلإ

 بتكي يذلا دادملا ةميق يواسي الو ,عامجإلاو «ةنسلاو ,باتكلا

 ليبس ىلع يحولاب اوككش نيذلا نيقرشتسملا رهشأ نم نإ
)6( 0" 

 و« هيتنوم دراودإ و ,ماهغنمرد ليمأو . بج نوتلماه) :لاثملا
5 

 .( افونازاك لواب

 1١5١. ص و١ ج ناقتولا (')

 .118- ١57 صضصءل ج نءم()

 8 صءأ ج نافرعلا لهانم هيف

 .لصألا يزيلكنإ قرشتسم (م١1941 - 1846) بج نوتلماه ()

 .يسنرف قرشتسم (م19757/- 18065) هيتنوم دراودا (©)

 .يسنرف قرشتسم (م1975--1481) افونازاك لواب (')



 :(نويمألا)و (يمألا) ىنعم ىف
 امب اهرسفي هنإف ((ىمأ) ةملكل ضرعتي امدنعو اشاق ليهس ْنِإ

 اء
 | و

13 



5 )00( 

 : (ةكمب نويمألاو)

 (يمأ) ةملك لوح هوراثأ ام اهنم ىتتلاو .ةدئابلاو .ةميدقلا 3

 . من ف
 .(نويمأ)و 1

 :يتآلاك اهلوح نيقرشتسملا ءارآ ضعبل قرطتن انهو 4:

 عوبطملا (دمحم ةديقعو ةايح) هباتك يف (رجنربش) قرشتسملا ١

 )0 ع ع

 . (ينثو وه يمأ نم دارملا نأب) :لوقي (م١185) ةنس نيلرب يف

 نوؤشلا) ةلجم يف هرشن هل لاقم يفو "”(كنسنف) قرشتسملا 1
 7 4 5 ١

 .باتكلا لهأ ريغ فصول لاقت (ىمأ) ةملك نأ :لوقي (ةيقرشلا
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 5١5. ص« قباسلا ردصملا (')

 11 صعء؟ حج رجنر بش دمحم ةديمعو ةايح )0

 .(م19884- 1885) كنسنف (5)

 )١15(. ةحفص ىلإ (؟) ةحفص نم ()



 0 ةيربعلا ةملكلا عم قفاوتيو

 وه (يمأ) ىنعم نأ ىلإ بهذي وهو (زتيفروه) قرشتسملا
 ف

 (يننوا

 ١" لهسلا نم. ١ يوب نيتسرلا دبع يرصنلا تناكلا نرش
 يبنلاو ءينثو ينعت ال (يمأف) دسافلا يأرلا اذه دينفت انيلع

 ا نمو .دوهيلا لداجي وهو يمأ يبن هنأب هسفن فصو(ص)

 هنأب هسفن (ص) يبنلا فصي نأ عقاولل فلاخملاو «ليحتسملا

 ةفص نوكت ىنعملا اذهب نأل ؛ًاينثو وأ ءارفاك دصقي وهو (يمأ)
5 )6( 

 (ةناهإلا نم عون اهيف يما

 نود ةيدوهيلا ريغ ممألا ىلإ اهب راشي ؛بارغألا وأ رايغألا يأ :مييوجلا ( ')

 نم لك ىلع قلطت (مييوج)و ,.حدقو مذ نم ىنعملا لمحي امب اهاوس

 .هل ًانيوهت يدوهي سيل

 .م 19177 ءجدربمك 6٠١(: :ةيمالسإلا ةديقعلا) هباتك يف هركذ ام اذهو (”)

 يف اهتاقتشمو ةيدوهيلا ءامسألا) :امه هيتك نم نينثأ يف كلذ ركذ ©)

 .(ةينآ رق ثحابم)و «(نآرقلا

25 

 .(م5١50- )/1١911 يودب نمحرلا دبع 0

 ١5. ص « يودب نمحرلا دبع .هيدقتنم دض نآرقلا نع عافد «©)
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 ةمجرت ءدمحم ةايح) باتك يف (لوب ستنارف) قرشتسملا 4

 :(يمأ) ىنعم نأب ىري وهف «(م1900 ةنس «غربلد ياه «ةيناملأ

 000 ينعت اهنأ أ (بعش ىنعمب ةمأ نم ةقتشم

 هلامعأ نمض روشنملاو (ونيللن ولراك) قرشتسملا هركذ ام 0

 نأب :((66 - ١٠ص) (م1440١) ةنس ءامور «يناثلا دلجملا «ةلماكلا

 (نييمألا) كلذكو ءدمحم ىلع قبطنملا ظفللا كلذ وه :(َيّمَأ)

 ةفإ

 نيترم :تارم (1) ميركلا نآرقلا يف تدرو دق (يمأ) ةفص نإ

 دقو «(نييمأ) عمجلا ةغيصب تارم عبرأو .(يمأ) درفملا ةغيصب

 :اهنم دارملا لوح تاريسفتلاو ءارآلا تددعت

 وهه) :ىلاعت هلوق ريسفت يف (ع) قداصلا مامإلا نع ركذ ام ١-

 :نوبتكي اوناك» :لاق هّنأ (مُهْنِم ًالوُسَر َنيبَمألا يِف ْثَعَب يذلا

 .لوسر مهيلإ ثعب الو ؛هللا دنع نم باتك مهعم نكي مل نكلو

 ١17. ص ءنءم ()

 ١17. ص ءنءم ()



 "٠ «نييمألا ىلإ هللا مهبسنف

 - داوجلا - رفعج ابأ تلأس :يفوصلا دمحم نب رفعج لاق -”

 يبتنلا يّمس مل .هللا لوسر نب اي :تلقف «(ع) اضرلا ىلع نب دمحم

 ؟(سانلا لوقت ام» :لاقف ؟(يَمَألا) (ص)

 :نقكي نأ نسحي مل هنأل (يمألا) يّمس امنإ هنأ نومعزي :تلق

 مكحم يف لوقي هللاو كلذ ىنأ هللا ةنعل مهيلع ءاوبذك» :لاقف

 مهْيلَع وُلتَي ْمُهْنِم اكوُسر َنيِيُمَأْلا يِف ثَعَب يذلا َوُه) :هباتك

 ناك فيكف «(ةّمْكِحْلاَو باتكلا ْمُهُمْلَعُيَو مهيكَرُيو هتاَيآ
 بتكيو أرقي (ص) هللا لوسر ناك دقل هللاو !؟نسحُي ال ام مهملعي

 يمس امنإو ًاناسل - نيعبسو ةثالثب» :لاق وأ - «نيعبسو نيتنثاب

 كلذو ءىرقلا تاهمأ نم ةكمو ؛ةكم لهأ نم ناك هنآل ؛يمألا

 ."'(اًهَلْوَح ْنَمَو ىَرُقْلا ّمَأ َرِذنتل) :لجو زع هللا لوق
 أرقي الو بتكي ال يذلا وه :ىمألاو) :يناهفصألا بغارلا لاق

 .هنم يّمألاف «ةلاهجلاو ةلفغلا :ةّبمألا :برطق لاق ...باتك نم

 .(7) :ةيآلا ؛:ةعمجلا ةروس ريسفت «ىئابطابطلا ءنازيملا ريسفت (')

 -/٠0) 4:10 ديفملا خيشلا تافنصم نمض عوبطملا تالاقملا لئاوأ (')

 .1717 ص 215 ج راونألا راحبو 155 ص ١. ج عئارشلا للعو
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 مهل نكي مل نيذلا برعلا مه :ءاّرفلا لاق ...ةفرعملا ةلق وه كلذو

 . را مأ ىلإ هتبسنل كلذب يمس :ليقو ...باتك

 نم ؛مهلك برعلا :نويمألا) :سابع نبا نع ًالقن يبطرقلا لاق -4

 .. (بتكي مل نمو مهنه بتك
 لكل هجومو .حلاصو .يملاع) :وه اهب دارملا نأب رك وف

 . (يملاعلا يبنلا حصأ ىنعمب ...ممألا

 اولي نم الوشر نيالا يف ْثَعَب يذلا َوُه) :ىلاعت لاق

 اوُناك نو ةَمْكِحْلاَو باتكلا ْمُهُمّلَعُيَو مهيَكَرْيَو هتايآ ْمِهْيلَع
 وُهَو مهب اوُمَحْلَي اَمَل مُهْنِم نيرخآو نيبُم لالض يِفل لبق نم
 . (ميكحسلا زي رَعْلا

 وأ ؛(ىرقلا مأ) ىلإ ةبسن ةكم لهأ اَمإ :مه (نييمألا)ب دارملاو 1

 نيبولغملاو ءاطسبلا نم سانلا ماوع ةفص يهو (يمأ) ىلإ ةبسن

 مل/ ص « تادرفملا (')

 ١. ص ١8 ج يبطرقلا ,نآرقلا ريسفت (")

 .19 - ١18 ص « يودب نمحرلا دبع .هيدقتنم دض نآرقلا نع عافد ()

 ."- ؟ :ناتيآلا ؛:ةعمجلا ةروس (؛)



 امل (ع) ءارهزلا ةمطاف ةرهاطلا ةدّيسلا هتحضو يذلا كلذو

 مهلاوحأ تناك فيكو .ةكم لهأ صوصخلابو .برعلا تفصو

 رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو» :تلاق ذإ ةيدمحملا ةلاسرلا لبق

 مادقألا ئطومو نالجعلا ةسبقو عماطلا ةزهنو براشلا ةقذم

 مكفطختي نأ نوفاخت نيئساخ ةلذأ دقلا نوتاتقتو قرطلا نوبرشت
)000( 

 : (....مكلوح نم سانلا

 ما مهنم هءابآ ةلسلسو (صر) يبسبنلا ناك له :مهملا لاؤسلا نكل

١ 

 اوُقَحْلَي امل ْمُهَنِم نيرخآَو) :ىلاعت هلوقل كلذو ءال :باوجلا
 فز

 نك

 مهب
 ةدابع ىلع مهموق اوعباتي مل ةكم لهأ نم نيرخآ :كلذب دارملاو

 ا اوقب لب ,مهعابطب اورثأتي ملو «مهتاداع اولوازي ملو «مانصألا

 دمحم يبنلا ةثعب تقو ىتح فينحلا يميهاربإلا نيدلاب نيكسمتم

 هِْْلَم دمحم يبنلا نع اعافد

 ." :ةيآلا :ةعمجلا ةروس (')



3 
0 
0 

ْ 3 
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 52 ميهأربإ هللا يبن ةيرذ نم مهو (صر)

 نيرهاطلا بالصأ نم هللا ينلقني لزي مل» :(ص) هللا لوسر لاق

 مل ءاذه مكملاع يف ينجرخأ ىتح تارهطملا ماحرأ ىلإ
 لل

 : «ةيلهاجلا نندب ينسندي

 مهعدوتساف» 5 (ع) بلاط يبأ نب يلع مامإلا ريشي كلذ ىلإو

 رقتسم ريخ يف مهرقأو ءعدوتسم لضفأ يف - ءايبنألا يأ -

 ىضم املك ؛ماحرألا تارهطم ىلإ بالصألا مئارك مهتخسانت

 هللا ةمارك تضفأ ىتح .ءفلخ هللا نيدب مهنم ماق فلس مهنم

 نداعملا لضفأ نم هجرخأف (ص) دمحم ىلإ ىلاعتو هناحبس

 هءايبنأ اهنم عدص يتلا ةرجشلا نم ًاسرغم تامورألا زعأو ؛ًتبنم

 ةرسمالا ريت ريشا و رتقعلا بك هن عع ةءاقمأ اهنفءحقلاو

 عورف اهل ,مرك يف تقسبو مرح يف تتبن ءرجشلا ريخ هترجشو
 ةرفإ

 (ىدتها نم ةريصبو ىقتأ نم مامإ وهف وهف «لاني ال رمثو «لاوط

 8 «ز ج روشملا ردلاو 97 :ةبآلا .ماعنألا ةروس «يسربطلا «نايبلا عمجم )0

 .48 ص

 .(97) :ةبطخلا «ةغالبلا جهن )00



 00 مهل نكي مل نيذلا برعلا :نويّمألا ) :ءارفلا لاق

 (تارم تس) ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلا (يمألا) ةفص نإ

 بسحبو (نويّمأ) عمجلا ةغيصب تارم عبرأو (يّمَأ) ةغيصب نيترم

 ةمألا كلذب دارملا نأ اهنم مهفن اهيف تدرو يتلا تايآلا مومع

 "نإ مهفلا بسحب ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ال نم ال ءاهل باتك ال يتلا

 اذهو يضام ىنعم ىلع يلاح ىنعم طاقسإ ببسب ءاج يذلا ماعلا

 يف ىتح «نوريثكلا اهيف عقي يتلا ءاطخألا ربكأ نم طاقسإلا

 .ةماعلا ةايحلا
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 .(ىَمأ) ةدام ءنآرقلا ظافلأ تادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا هدروأ )١(
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 000 ا ثحبلا

 بابسسألا مالسإلا ىلع تنش يستلا ةمجهلا

 0 عفاودلاو

 00 ا ةريسلا ةسارد و نوقرشتسملا 4

 ا 000 0 0000011 عيشتلا و نوقرشتسملا 0

 :تاهبشلا در"

 بتاكلل ( دمحم جنهن ىلع ) باتك ىلع تاذخاؤم ١

 10000 0 0 0 تيمون: لراك ينكرونألا

 فيلأتلا ثيح نم باتكلا ىلع ةماعلا ةيدقنلا تاظحالملا ١"



 لراك دسج و سنمال حور :ديدج نسم دوعي سنمال "

 ااا ا ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ةيستونا

 0000 0 حضاو دقح 4

 1 قاروأ طلخ

 0 عيرشتلا و نيدلا ةلأسم "

 :تاهبشلا در ا/

 سئفقلل ( ةسارد و ثحب ناآرقلا ) باتك ىلع تاذخاؤم ١

 م اشاق ليهس يحيسملا

 دوت جيم سهبلا رييكسسلا و اك 1

 0 00 لوهجملا

 تافاقثلا نم ميركلا نآرقلل ( ص ) دمحم يبنلا ذخأ ةيرف

 اا ىرخألا

 1111 ير ا ا و لفون نب ةقرو ةفيفح ع

 ةيثيدحلا ةموظنملا ىلع ينجتلا :

 111 ا ةيمالسإلا

 صخ طش ىسلع ينخجتلا 1

 د 2

 ريس 2
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