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 مالسإلا ةركاذ يف ةنيضم تاملت

 ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحماي

 ٧29 : حتفلا)4ممهنيي

 نيملسملا يأ هللا لوسر اي تلق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يأ نعو

 .هيلع قفتم اهديو هناسل نم نوملسملا ملس نم»: لاق ؟لضفأ

 لئس نم»: للع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 يذمرتلاو دراد وبأ هاور اران نه ماجلب ةمايقلا موي مجلأ .همتكف ملع نع

 نب رمع لداعلا ةفيلخلا (انتنسلأ اهنم رهطنلف اني ديأ اهنم هللا رهط ءامد كلت

 .هللا همحر زيزعلا دبع

 اخيرات صوصخلا هجو ىلع اندهاعمو انسرادم يف سردن نحن)
 57: ص جاهنمر ةركف خيراتلا يف هللا همحر بطق ديس مالسإلا ديهش (اهوشم ايمالسإ
 مطحتت امنإو ةجحلاب مطحتت ال ةيمالسإلا ةمألا يف ةيبهذملا نإ)
.هللا همحر رمعم يحي يلع ذاتسألا (فارتعإلاو فراعتلاو ةفرعملاب ةيبهذملا



 : ةمدقم

 اجوع هل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا

 نولمعي نيذلا نينمؤملا رشبيو هندل نم اديدش اسأب هب رذنيل ،اميق

 ءايبنالا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو !انسح ارجأ مهل نأ تاحلاصلا

 اريذنو اريشب نيملاعلل هلسرأ يذلا هلع هللا دبع نب دمحم نيلسرملاو

 .مالسلاو مالسإلا قيرط ىلإ ايعادو
 اذه ميركلا ملسملا ئراقلا يدي نيب مويلا عضن اننإف : دعب امأ

 ةقيضلا دودحلا نم ةثوروملا انتفاقثو انيعو ررحيس يذلا زجوملا باتكلا

 .ايسايس .ايخيرات ايعامتجا هشيعن يذلا يعامتجإلا عقاولا اهضرف يتلا

 نم ررحتنل .ةينآرقلا ةيقلخلا ميقلاب ايلمع مزتلن نأ ريبكلا انلمأو
 ةيجاودزاو بيرغتلا ةفاقث تحت شيعن انلعجت يتلا ةقيضلا ةيداحألا ةرظنلا

 ةيخيراتلا اهتارثؤمو ةيضاملا نورقلا تاينهذب شيعن ثيحب .ةفرعملا

 مغرلاب ،ماعلا هكولس يف فلختملا عمتجملا وه اذهو ةقبسملا اهماكحأو

 ةيملعلا جهانملاب كتحيو ةيمويلا هتايح يف ةيجولونكتلا فظوي هنأ نم

 ةقيقحلا هذه ءةفلتخحلا مالعإلا لئاسوو تاعماجلاو تايوناثلا يف اهطورشو

 فالتخإلا بدأب مزتلن مل اننأل ۔ ةيمالسإلا انتمأ قيزمت ىلإ تدأ ةنهارلا

 .رخآلا يأرلا مارتحاو

 ،سانلا يف هللا اهدجوأ ةيناسنإ ةيعيبط ةرهاظ فالتخإلا نإ

 كبر ءاش ولوؤ: ىلاعت قحلا لوق لمأتنل 5اداهتجاو اركفو ةغلو ؤاسنج
 كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو ةدحاو ةمأ سانلا لعجل

«119.118:دره» هب مهقلخ كلذلو



 فالخلاو :: يلي ام هللا همحر انبلا نسح نسح مامإلا لوقي

 ىلإ يدؤي الو نيدلا يف قرفتلل اببس نوكي ال عورفلا يف يهقفلا

 قيقحتلا نم عنام الو هرجأ دهتجم لكلو ءءاضغب الو ةموصخ
 نواعتلاو ،هللا يف بحلا لظ يف فالخلا لئاسم يف هيزنلا يملعلا

 مومذملا ءارملا ىلإ كلذ رجي نأ ريغ نم ةقيقحلا ىلإ لوصولا ىلع
 .بصعتلاو

 ©٠.نيتداهشلاب رقأ املسم رفكن ال
 اميس ال يمالسإلا انيخيرات ىلع ءاوضألا طلسن نأ ديرن انه نمو

 يئاجرو ةيمالسإلا ةراضحلا دفاور نم ادفار ربتعت يتلا ةيضابإلا ةسردملا

 ةينيدلا تاعاريلا نع دعتبن نأو يباجيإلا يراضحلا انرود يعن نأ ريبكلا

 نأ ذإ نيلفاسلا لفسأ يف شيعي يمالسإلا ملاعلا تلعج يتلا ةيسايسلاو

 .ةينيصلا دودحلا ىلإ طيحملا نم ،ةرملا ةاسأملا هذه انل دكؤت ةيمويلا عئاقولا

 نأل 6،ضوعبلا ءامد نم صخرأ نيملسملا ءامد تسمأ ىتح

 توبكنعلا تيب ىلع ةينبم سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا مامأ انتدحو

 نإوإخ: ىلاعت قحلا لوقي ةينآرقلا قالخألا نع داعتبإلاو قاقشلا ببسب
 ؛41:توبكنملا4منوملعي اوناك ول توبكنعلا تيبل تويبلا نهوأ

 ةنتف وهف عارصلا امأ ينيد بجاوو ةضيرف نيملسملا ةدحو نإ

 هلوسرو هللا اوعيطأو : لجو زع هللا لوقي .انريصمو اهدوجول ميطحتو
 .«هء:لافنألا»مكخير بقمهذتو اولشفتف اوعزانت الو

 نيملسملا نيب رصانتلاو نواعتلا ضرفت مالسإلا ةوخأ نإف اذكهو

 .توريب ةلاسرلا ةسسؤم 16 ص انبلا نسح مامإلل لئاسرلا ةعومجم (1)

 147 ص ةيئانبلا ةسردملا فيرحتلاو ةلاصألا نب مويلا مالمإ .تشوعأ ديعس نب ريكب :عجار

 ۔5-۔
 . ں



 .لطابلا لاطبإو قحلا قاقحإل ةفاك

 هرصنأ : لاق امولظم وأ املاظ كاخأ رصنأ»: دنع هللا لوسر لاق

 ؛يراخبلا هاررهاهرصن كلذف هملظ نع هزجحت : لاق ؟املاظ هرصنأ فيكف امولظم

 ال هدحو هللا هجول ةصلاخلا ةحيحصلا ةديقعلا ءاخإ ىه هذه

 .ةيسايسلاو ةيداملاو ةيبهذملاو ةيويندلا ١ حلاصملا ءاخإ

 هيلإ اندشرأو ميركلا نآرقلا هررق يذلا حضاولا جاهنملا وه اذه نإ

 ءانبو رضاحلا يف شيعن نأ انيلعف : لاح ةيأ ىلعو ميركلا لوسرلا
 ديزت يتلا ةريرملا هيسآمو . يضاملا يف سمغنن نأ نم الدب لبقتسملا

 .نيملسملا نيب اططش

 هلك اذه يف انراعشو انسمأ نم لضفأ اندغ نوملسملا اهيأ لعجنل

 ام سفن رظنتلو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايف: لجو زع هللا لوق
018 :رشحلا»هنولمعت امب ريبخ هللا نإ إهللا اوقتاو دغل تمدق



 لوألا لصفلا

 يمالسإلا خيراتلا ءوض يف ةيضابإلا
 : ديهمت - (

 لوالا عيبر 13 نينثإلا موي ىلعألا قيفرلاب هقلع لوسرلا قحتلإ
 .هرمع نم نيتسلاو ةثلاثلا يف وهو ه 11 ةنس

 نيدشارلا ةفالخ هءارو كرت دقل ء،اقيمع انزح نوملسملا نزح

 ءوس همزال ءهللا همحر نافع نب نامثع نكلو 3هجهنم تجهن .ةيوق

 .ه 35 ةنس ةجحلا يذ 18 ةعمجلا موي هلتقم ناكو ؤظحلا
 مالسإلا يف تاماسقنإلاو نتفلا ةيادب ربتعت ةميلألا ةثيدحلا هذه نإ

 يروشلا يروهمجلا مكحلا نع داعتبإلا أدب دقف .اذه انموي ىلإ
 لئاسولا ىلع دمتعا يذلا يثارولا يكلملا مكحلا ىلإ يطارقميدلا
 ةيومألا ةلودلا روهظ ذنم .ةطلسلا يف هئاقبل ةعورشملا ريغو ةعورشملا

 . ه 41 ةنس نايفس ييأ نب ةيواعم اهسسأ يتلا

 ءالؤه نإ) : هللا همحر يدودرلملا ىلعألا وبأ ريبكلا مامإلا لوقي

 اهتايح نومدقيو اهرارمتساو اهءاقبو مهتطلس نوعاري اوناك ماكحلا
 نع كلذ ليبس يف اوعروتي ملف ءيش لك قرف اهيلع ظافحلاو
 تناك ولو تامرحلا نم ةمرح يأ كتهو دودحلا نم دح يأ كاهتنا

 .اهنصحأو اهربكأ

 ةسايسلا ررحت لصو اهيفو هدالوأو %ناورم ةموكح تماق

 نب ناورم لتقم ىلإ ه 64 نم ةطلسلا اولوت نيذلا هدال رأر مكحلا نب ناورم كلذب دصقي (1)

 .ةيومألا ةلودلا يف ه 132 دمحم



 باتعأ ىلع نيدلا ماكحا حبذ لب هنم اهتالفناو نيدلا نم

 ."ىهتنملا ىلإ ةسايسلا
 لتقم دعب بازحأ ىلإ نوملسملا مسقني نأ ةيهلإلا رادقألا ءاشت

 :يلي ام ىلإ اهفنصن نا نكمي بازحألا هذهف هنع هللا يضر نامثع

 .ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع بزح ۔ أ

 .نايفس يأ نب ةيواعم بزح _ ب

 ه 37 ةنس نيفص ةعقوم يف ميكحتلا ضفر يذلا ةمكحملا بزح _ ج

 صاعلا نب ورمع نم بلط ةميزهلاب ةيواعم سحأ املف ةيواعمو يلع نيي
 حامرلا ةنسأ ىلع فحاصملا عفر يف ركفف ،قزأملا اذه نم هجرخي نأ

 ةربدملا ةديكملا هذه تحتو امهنيب امكاح ميركلا نآرقلا لعجو ةليحك

 كانهو ،ميكحتلا ةركف ديأ نم كانه .نيمسق ىلإ يلع شيج مسقنا

 .اهضفر نم

 اجاجتحا لاتقلا نم يلع راصنأ نم ضعب جورخب رمألا ىهتناو

 جراوخلا مساب ءالؤه فرعيو ةيعرشلا هتفالخ خسفو برحلا فقو ىلع
 مرك بلاط يبأ نب يلع نأ رمألا يف بيجعلاو .يمالسإلا خيراتلا يف

 هسأر ىلع رخآ قيرفو) ةعدخ فحاصملا عفر نأ كردا دق ،ههجو هللا

 .نيماشلا لبق نم ةعدخ فحاصملا عفر يف ىأر بلاط يبأ نب يلع

 ةياهنلا يف يلع رطضاو يقارعلا بناجلا يف شاقنلاو لدجلا مدتحاو
 . ميكحتلا لوبق ىلإ هشيج نم ةيرثكألا طغض تحت

 .1988 ةنتاب باهشلا راد 121 ص ۔ كلملاو ةنالخلا ۔ يدردوملا ىعألا ربأ (1ر
 .52 ص يندرألا تافيلخ دمحم ضرع .د ل ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ۔ 48 ص .5 ج .يربطلا (2)
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 : ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن _ (ب

 : يبسارلا بهو نب هللا دبع (1
 لماعلا ىلإ ىلوألا اهلوصأ يف دوعت إةيضابإلا ةكرحلا ةأشن نإ

 يبسارلا بهو نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا ةعيابم كلذو ،يسايسلا

 يلع ىلع ميكحتلا اوركنأ نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ضعب هعياب يذلا

 ةنجلاب نورشبم مهيفو ه 37 ةنس نيفص ةكرعم يف ههجو هللا مرك

 نانس نب ةزمحو ةنجلاب رشبملا يدعسلا ريهز نب صوقرح :مهنم

 عياب نمم وهو يدبعلا ىفوأ نب حيرشو ،يئاطلا نسح نب ديزو ،يدزألا
 .ريدح نب سادرم لالب وبأو ةرجشلا تحت هيع ءيبلا

 قحلا صقي .هلل الإ مكحلا نإل : ةينآرقلا ةيالا ءالؤه عفر دقو

 لوقل ةارشلا وأ ةمكحملاب اومس اذل «57 : ماعنألا» ههنيلصافلا ريخ وهو

 مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإل : ىلاعت هللا

 0111 : ةبوتلا» هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا

 .ةفوكلا برق ءارورح ةيرق ىلإ ةبسن ةيرورحلاب كلذك اومس دقلو
 كلتب ،يبسارلا بهو نب هللا دبع تيب يف ةمكحلا تعمتجا ثيح

 .نيملسملا مامإ هتعيابم تمتو .ةيرقلا

 ةدايقب قارعلا حوتف يف ةلاعف ةكراشم اهل ةيصخشلا هذه نإ

 بهو نب هللا دبع ناكو) : هنع دربملا لاق دقل .صاقو يأ نب دعس

 .“٢تعاجشو ناسلو مهفر يأر اذ

 "ناورهنلا ةكرعم يف هللا همحر يياحصلا اذه لتق دقو

 .122 ص 2 ج لماكلا دربملا (1)



 .ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةدايقب .ه 38 رفص 9 يف

 اوجرخ ،نيداوتم نيفص يف يلع راصنأ نم اوناك نيذلا نإف انه نمو

 جلاعن نأ دب الف مالكلا ءاملعو نيخرؤملا دنع جراوخلا مساب اومسو هيلع

 نإ اينيد 17 ايخيرات 6مداقلا لصفلا يف ةيحالطصإلا ةيمستلا هذه

 .هللا ءاش

 مهضفر وه جراوخلاو ةيضابإلا عمجي يذلا ديحولا ءيشلا نإ

 مامإ رايتخا يف ةيعرشلاو ةيلهألا ةءافكلاب مازتلإلا مث ميكحتلل كرتشملا

 لضف الو تابجاولاو قوقحلا يف ةيساوس ةفاك نيملسملا نأل ،نيملسملا
 اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانمجر) ز حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ مهنيي

 / : تارجحلا هلمكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ

 :امهف نييساسأ نيمسق ٧ ةمكحملا تمسقنا ناورهنلا ةكرعم دعب

 اوفرعف نيملسملا لهأ نم مهفلاخ نم اورفك نيذلا . نوفرطتملا )

 ٠ مهو دعب اميف جراوخلاب

 يفنحلا قرزألا نب عفان عابتأ :ةقرازألا 1 -

 .رماع نب ةدجن عابتأ :مهو تادجنلا 2 ۔

 .رفصألا نب دايز عابتأ :مهو ةيرفصلا 3 -
 ةنيدم اوذختا نيذلا ضابإ نب هللا دبع عابتأ مهو : نولدتعملا (ب

 زاربإل داشرإلاو ةوعدلا جهنمو ملسلا قيرط اوراتخاو ،مهل ارقم ةرصبلا
 نب سادرم لالب وبأ اهرمأ لوأ يف : ةك رحلا هذه معزت دقو 6مهئارآ

 فالآ ةعبرأ هماوق يومألا شيجلا ا الإ ،ةارشلا ربكأ نم ربتعيو ريدح

 لتقف ةك رحلا هذه مجاه ي ذلا رضحخأل ١ نب دابع 0 ةدايق تحت ي ركسع

 .زاوهألاب ه 61 ةنس كلذو هراصنأ لك و سادرم لالبابأ
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 ةعامجب 8ل وأل \ مه دهع يف مهسفنأ نومسي ةيضابال ١ ناك : ةيمستلا ةلع

 ءاج ةيضابإلا مساو ةماقتسإلاو قحلا لهأو {ةعامجلاو ةوعدلا لهأبو .نيملسملا

 .مهريغ نع مهزييمتل مهموصخ مهيلع هقلطأ ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةبسن

 املعاف انم قحلا ءافلخل املع الإ نويضابالا امف

 انيضر اننأ ريغ كاذب انومس دق نيفلاخملا نإ

 (ألضامو انل ايماحم ناك ضابإ ىتف نأ هلصأو

 : يضابإلا بهذملا يسسؤم نع ةح (2
 : ديز نب رباج مامإلا _ أ

 ةميدقلا ةيمالسإلا ةيخيراتلا رداصملا سرد اذإ دقانلا خرؤملا نإ

 بهذملل لوالا سسؤملا نأ كردي ،ةيعوضوم ةيدقن حورب ةثيدحلاو
 ينامعلا يدزألا ديز نب رباج ءءاثعشلا وبأ هيقفلا ةمالعلا وه يضابإلا

 هتافو امأ.ةينامعلا قرفلا ةنيدم يف ةرجهلل 22 و 18 نيب دلو يذلا

 .ه 93 ةنس ةرصبلاب تناكف

 همحر يدزألا ديز نب رباج) :يلي ام ينيجردلا تاقبط يف ءاج دقل

 .©».هماظن هيلع ماق يذلا هسأو بهذملا لصأ "جاجعلا مولعلا رحب هللا
 لهأ هلأس ولف ديز نب رباج اولأسا : هللا همحر سابع نبا لاق

 نع هللا همحر ملعلا ذخأ دقلف ۔ هملع مهعسول برغملاو قرشملا

 دوعسم نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعك مهنع هللا يضر ةباحصلا

 .اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاعو

 نب مامض مهنيب نم ادج نيريثك ديز نب رباج ذيمالت ناكو
 122 ص يثراحلا دمح نب ملاس ۔ ةيضفلا دوقعلا (1)

 شوكب دمحم يحي قيقحت - ديز نب رباج مامإلا هقف (2)
 .179 ص عباسلا دلجلا دعس نبال ىربكلا تاقبطلا عجار
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 خلا.ضابإ نب هللا دبعوةميرك يبأ نب ملسمو بيبح نب عيبرلاو بئاسلا

 : ضابإ نب هللا دبع مامإلا (ب
 ينب نم يميمتلا ةبلعث نب تاللا ميت نب ضابإ نب هللا دبع وه

 يف دلو .ةيبرعلا ةريزجلا نم تردحنا ةليصأ ةيقارع ةيبرع ةليبق يهو ةرم

 يف تناك دقف هتافو امأ .(ه 60 ۔ 40) نايفس يبأ نب ةيواعم نمز

 .ه 86 ةنس ىفوتملا ناورم نب كلملا دبع مايأ رخاوأ

 ناورم نب كلملا دبع ىلإ مهثعب يتلا ةلاسرلا هراثآ مهأ نمو

 .جراوخلاو نتفلا ءازإ مهفقومو ةيضابإلا ملاعم اهيف نيب يتلاو
 : ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا (ًج

 نكمت !ايخيرات ةيضابإلا ةسردملا يف ثلاثلا نكرلا ةديبع وبأ ربتعي

 .ةراهمو ءاكذ لكب ديز نب رباج هذاتسأ دعب ةيضابإلا ةكرحلا مظنب نأ

 ةرصبلا ىف ةيرس ةسردم أشنأف .ةينآرقلا ةيبرتلا ىلع كلذ ىف ادمتعم
 ملعلا ةلمح هدي ىلع جرخت دقل ،ةوعدلاو قحلاو ءانبلا ةاعد جيرختل

 !متسر نب نمحرلا دبع ‘بيبح نب عيبرلا ادعس نب ةملس : مه ءالؤهو
 وبأ ،يلبقلا دوواد وبأ ،يسمادغلا رارد نب ليعامسا ،يتاردسلا مصاعو

 يفوت دقل ،دوعسم نب ىدنلجلاو يفراعملا حمسلا نب ىلعالا دبع باطخلا

 .يسابعلا روصنملا رفعج ييأ ةيالو يف ه 150 ةنس همحر
 نامع يف ةبيطلا اهرامث يطعت نأ ةسردملا هذه تعاطتسا

 ةيمالسإ لود روهظب كلذو ريبكلا يبرعلا برغملاو زاجحلاو تومرضحو
 ه 132 ةنس نامعب دوعسم نب يدنجلا ةلودك .عاقبلا كلت ين

 (ھ296 ۔ ه160) ةيرئازجلا ةيمتسرلا ةلودلاو

 .ميهاربا نب دمحم مساقلا وبأ يداربلل ةاقتنملا رهاوجلا رظنأ (1)

 .توريب ديدجلا راد 1 ط 61 ص ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامع يصمح ناوطنأ .د ةمجرت شابغ مناغ ديبع نيسح .د
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 تبات اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك الثم هللا برض فيك رت ملآ

 هللا برضيو اهبر نذإب نيح لك اهلكأ يتؤت ءامسلا يف اهعرفو
 625 ۔ 24 : ميهاربر» هإنوركذتي مهلعل سانلل لانمألا

 ةقرفلا رمأ ىف سانلا نم اريثك نأ ءهابتنإلا ىعرتسي ام لوأو

 .هتاذ ضحملا أطخلا وه اذهو ،فقرعلا ىلع موقت اهنأ نودقتعي ،ةيضابإلا

 نيب لصفلا مدعو ةنسو انآرق ،ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع موقت ةيضابإلاف

 هذه ...اقالطإ رصنعلاو قرعلاو سنجلاب اهل ةقالع الف ،لمعلاو لوقلا

 سرفلاو ربربلاو برعلا نم ريثكلا نأ دجن ذإ ةحيحصلا ةقيقحلا يه

 ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا ذنم يضابإلا بهذملا اوقنتعا دق "نيينادوسلاو

 ةيلحاسلا ةيقرشلا ةيقيرفإلا لودلا ضعبو رابجنزو نامع ىف ءاذه انموي

 دق يضابإلا بهذملا نإف بازيم يداو يف امأ رئازجلاو سنوتو ايبيلو
 هللا دبع ىيبأ ةمالعلا لضفب يرجهلا سماخلا نرقلا ىف هيلإ لخد

 .ه 440 ةنس ىفوتملا ىئاطسرفلا ركب نبا دمحم

 دبع ابأ نإ) : هللا همحر ىنيجردلا ديعس نب دمحأ خيشلا لوقي

 ۔ بازيم - بعصم يداو ىلإ عيبرلا ناوأ يف ةقلحلل جرخي ناك هللا

 ذيمالتلا رطاوخو هرطاخ ةحار كلذب بلطي ناك هنأ اهنم برآم

 بيط ةلقو . ءاوهلا ةا در نم غير دالب ىف ام ملع هناف اهحالصتساو

 مهيلع تمعف ۔ ةلزتعم ۔3"> ةيلصاو اوناك بعصم ينب نإف اضيأو ،ياملا

 .183 ص 1 ج برغملاب خئاشملا تاقبط باتك )1 (

 سسؤمو ةعيرشلا مهف يف ةجردلاب لقعلا ىلع دمتعت يهو ةيمالسإلا قرفلا رهشأ نم : ةلزتعملا
 لدعلا -2 ديحوتلا -1 اهميلاعت مهأ ه 130 ةنس ىفوتملا ءاطع نب لصاو وه ةقرفلا
 .ركنملا نع ىهنلار فورعملاب رمألا -5 نيتلزنملا نيب ةلزنلا -4 ديعولاو دعولا 3
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 - ةيضابإلا ةقيرط ىلإ يأ ةيضرملا ةقيرطلاو قحلا نيد ىلإ اوعجرف ،هتكرب
 راسملا اذه يف ه 471 ةنس ىفوتملا ركب يبأ نب يحي ءايركز وبأ لوقي

 دنع يراربلا يف عبريو غيرأ يف يتشي خيشلا ناكو) : يليام يخيراتلا
 ىلإ ضعب درف 7 يأ ةيلصاو كاذ ذإ اوناكو مهريغو بعصم ينب

 .“ةيضابإل ١ يأ ةيبهولا

 نأ ىلإ ريشن نأ انب ردجي يخيراتلا ىحنملا اذه ءوض ىلعو

 ةقبطلا ةمدخل ،هيوشتلاو فيرحتلا هيلع لخدأ دق يمالسإلا خيراتلا

 ةداعال نوبلاطم نحنف نذإ .ةيداملاو ةيبهذملاو ةيسايسلا اهداعبأو ةمكاحلا

 نحنو) : مالسإلا ديهش لوقي .ةيملع ةيعوضوم ةيدقن حورب هئانب

 ايمالسإ اخيرات صوصخلا هجو ىلع اندهاعمو انسرادم يف سردن

 ةديدج سسأ ىلع يمالسإلا خيراتلا ةباتك داعت نأ نذإ بجي !اهرشم

 ةديدج ةيواز نم ةيمالسإلا ةايحلا ىلإ رظني نأ بجي ،رخآ جهنمو

 فشكنتو ءاهتاعاعشإو اهرارسأ لك يطعت لكل ةديدج ءاوضأ تحتو

 .‘ث(اهتاموقمو اهرصانع لكب

 : نيخرؤملا ةآرم يف ةيضابإلا (ج
 ةيضابإلا ةسردملا خيرات نأ دجن ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه لظ يفو

 نم قورملاو ءاوهألاو ةيجراخلا ةكرحلا سابل سبلأو شمهو فرح دق
 نيدلا ماكحأ تحبذ لب اهرارمتساو ةمكاحلا ةطلسلا ءاضرإل نيدلا

 ىلعألا وبأ مامإلا كلذ ىري امك ىهتنملا ىلإ ةسايسلا باتعأ ىلع
 ىهتنملا ىلإ ةسايسلا باتعأ ىلع نيدلا ماكحأ حبذ لب) : يدودوملا

 يبرعلا ليعامسا قيقحت 175: ةحفص مهرابخأو ةمئألا ريم باتك (1٦ر

 .1993 ترريب قررشلا راد 10 .ط 57/44 ص جاهنمو ةركف خيراتلا يف بطق ديم (2ر
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 ؛121: ص دكللاو ةنالخلا»(اريبك اهيقف ناك ناورم نب كلملا دبع نأ عمو

 هلو هتعيبطب ربخلل اقرطتم بذكلا ناك املو) : نودلخ نبا لوقي

 اهرماخ اذإ سفنلا نإف بهاذملاو ءارآلل تاعيشتلا اهنمف هيضقت بابسأ

 ناكو ،ةلهو لوأل رابخألا نم اهقفاوي ام تلبق ةلحن وأ يأرل عيشت

 صيحمتلاو داقتنإلا نع اهتريصب نيع ىلع ءاطغ عيشتلاو ليملا كلذ
 يف بذكلل ةيضتقملا بابسألا نمو هلقنو بذكلا لوبق يف عقتن

 ."»نيلقانلاب ةقثلا اضيأ رابخألا

 ءرملا نراق اذإو) : تافيلخ دمحم ضوع يندرألا روتكدلا لوقي

 رداصملا يف درو ام نيبو بتكلا هذه يف تامولعم نم درو ام ني

 ءالؤه نأ ظحالي دئاقعو هقف بتك وأ ةيخيرات تناك ءاوس ةيضابإلا
 عابتأ اهب رقي ال ةبيرغ تادقتعمو ءارآ ةيضابإلا ىلإ اوبسن دق نيفلؤملا

 .(ةقرفلا هذه

 نم ريثكب ةيضابإلا تباصأ دق بتكلا هذه نأ : لوقلا نكميو

 دوجوم هنكلو نايحألا ضعب يف ادوصقم نوكي ال دق عينشتلاو ىذألا

 بماذملا عابتأو ةيضابالا نيب ةوجفلا دايدزا ىلإ تاباتكلا هذه تدأ دقو

 ةحيحص ةركف نيوكتل اهيلع دامتعإلا حصي الو .ىرخألا ةيمالسإلا

 .‘ث(اهئدابمو اهئارآ مهف نعو اهروطتو ةكرحلا ةأشن نع
 ةلودلا نع فسوي ميركلا دبع تدوج ينيطسلفلا ذاتسألا لوقي

 ارطيسم ناك يبهذملا ءامتنإلل عوضخلا نأ وديي) : يلي ام ةيمتسرلا

 نوعمتجي مهنأ ظحالي ةيضابإلا ريغ نم مهريغو ءالؤه تافلؤم ىلع
 . 67 ص : ةمدقملا (1)

 13 ۔ 12 ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن (2)
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 ضعب نم الإ اهلهاجت ىلع مئاق ةيمتسرلا ةلودلا نم دحاو فقوم لوح

 .“»مليلقلا تارابعلا

 : ةيضابإلا مالعأ لوح ظوفحم دمحم يسنوتل وتلا خ خرؤملا لوقي

 نم تبجع دقو ءةيمالسإلا ةيبرعلا ةبتكملا ءارثإ يف لضف مهل ناك)

 مهب هيونتلاو مهتمجرت _ ةيضابإلا ريغ نم - نييسنوتلا نيخرؤملا لامهإ
 .2ىبهذملا بصعتلا ريغ اهل ىعاد الو

 ةمدخل ةيوبنلا ثيداحألا لاحتناو فيرحت وه اذه لك نم ىهدألاو

 يرصملا روتكدلا هلوقي ام حلاصلا ملسملا اهيأ لمأت ةيسايسلا فادهألا

 هيفستو مهئاسؤر قح زاربإ يف قرفلا وخرؤم ىرابت) : ليعامسا دومحم

 .لحتنتو فرحت ةيوبنلا ثيداحألا تناك ىتم مهئادعأ يواعد

 ءايجراخ احوسم ذختت برغملا يف ةيعامتجإلا ةروثلا تناك املو
 وخرؤمف اهتنادإ ىلع ةيجيراخلا ريغ ةيخيراتلا رداصملا ةفاك تعمجأ دقن

 ىلع ۔ الواطت ۔ اهوربتعاو دصق نع اهل خيرأتلا نع اوسعاقت ةنسلا

 .ةيمالسإلا ةعامجلا يف ةنتفو رمألا يلرأ

 : لوقن نأ اننكمي اننإف افنآ ليلحتلا اذه ىلع ةوالعو

 اهلمحي يتلا ةيناسنإلا ةيتاذلا يف نمكي فورطملا لكشملا رهوج

 مولعلا ةعيبط يف ةقبسملا هماكحأو .هتاكاردإزنم اءزج ربتعتو اهبحاص
 يرشبلا خيراتلا اميس ال حرطت لازت الو تحرط يتلا ةيناسنإلا

 .اهزارباي موقن نا انيلعو

 13 ص ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا (1)

 8 ص 1 ط 1 ج نيفلؤملا مجارت : . ظوفحم ذمحم )(2)

 94 ص يمالسإلا خيراتلا يف اياضق ليعامسا درمحم (3)::
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 : خيراتلا يف ةيلاكشإلا قئاوعلا (د

 ءافلخلا ةايحك هريسو هرابخأو ناسنإلا يضام يف ثحبي خيراتلا نإ
 ةثيدحلاو ةيبيلصلا بورحلاو ةيمتسرلاو ةيسابعلاو ،ةيومالا ةلودلاو نيدشارلا

 نأ نكمي ال ةيخيراتلا ثادحألا نأ ىري نم كانهو .خلا ... جيلخلا برحو

 عباطلاب سيلو يفيكلا يصخشلا عباطلاب زيمتت اهنأل {ةقيقد ةيملع نوكت
 رأ ج=أ« ج=ب 6ب=أ \2×2=4 : انلوقك يضايرلا يمكلا وأ يسحلا

 ضرفت ةيداملاو ةيضايرلا عئاقولا هذه ةرارحلاب ددمتي ديدحلا ،يداملا عباطلا

 ضقانت يف عقو اهجئاتن ضفر اذإف ،ركفلا ميلس ناسنإ لك ىلع اهسفن
 يهو خيراتلا يف ةيعوضوملا وه اديقعت رثكألا لكشملا نإف نذإ .حضاو
 ةيسايسلاو ةيعامتجإلاو ةيتاذلا لويملاو تابغرلا نم يلكلا درجتلا

 ملع وأ عامتجإلا ملع وأ خيراتلا ملع يف ةرهاظ يأ ريسفتل ةيداصتتإلاو

 :يلي ام يفسلفلا مجعملا يف ءاج دقل .سفنلا

 ح - ةيعوضوملا

 كلسم صاخ هجوب يهو يعوضوم وه ام فصو ةيعوضوملا
 ةقيض ةرظنب اههوشي الف ؛هيلع يه ام ىلع ءايشالا ىري يذلا نهذلا

 .0©»صاخ زيحتب وأ
 .ايسايس ءايدئاقع يعامتجإلا طسولاب رثأتي خرؤملا نإفاذكهو

 سيل دارفألا نأل ،ةلوهسب قئاوعلا هذه زواجت نكمي الف نذإ .ايداصتقإ

 ىف ةدئاسلا ميهافملا وأ اهب نوثدحتي يتلا مهتغل يف رايتخإلا ةيرح مهل

 هذه نأل اهل نوعضخي مهن إ لب ؤ‘ى رخأ تاعمتجم وحن مهعمتجم

 450 ص 2 ج ابلص ليمج .د ل يفسلفلا مجعملا )(1)
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 هتارثؤمو خيراتلا لهاجتن نأ نود هرهقو عمتجملا عنص نم ربتعت رهاوظلا
 ةفاقثلا نم فلؤملا يعمجلا روعشاللا اميس ال .ةيروعشاللاو ةيروعش ةقي

 نودب ليج ىلإ ليج نم يعامتجإلا ديلقتلاب لقنت يتلا ةميدقلا ةيعامتجإلا
 دق (1875_1961) غنوي يرسيوسلا فوسليفلا نإف اذكهو .لقعلا لامعإ

 ملاعلاب بجعلا لك بجعتن :كلذ ىلع لاثم .ةقيقحلا هذه ىلإ راشأ

 يف هتيرقبع مغر اهمحل لكأي الو اهدبعيو ةرقبلا سدقي امنيح يسودنهلا
 لوقي غنوي ناف اذكهو .خيراوصلا ةعانصو .ةيوونلا ةسدنهلاو تايضايرلا

 ةقبسملا انماكحأو انعمتجم ةفاقث لالخ نم سانلا ىلع مكحن اننإ :

 .0أيعمجلا روعشاللا يف ةلماكلا

 هبشأ يهو ،روعشاللا يف ةزكترملا ةيطمنلا ةروصلا وه قبسملا مكحلاو)
 لخاد ةيفارغوتفلا ةروصلا ساكعنا ةباثمب وه يذلار حان¡ط٤ ب ىش

 ةئيهلا وأ ةعامجلا وأ ناسنإلا انفنص دق نوكن كلذب ةلآلل ىفلخلا راطإلا
 ثيحب ةقبسملا ماكحأل ١ نم اريثك هيلع انفضأ مث ةصاخ ةناخ نمض

 .(اهسكع تابثإو اهيفن رسعتي
 .شيمهتلاو ءاصقإلا اذه دلوتي قبسملا مكحلا اذه لالخ نمو

 ةيتاذلا نع دلوتم هنأل هرطخأو قالطإلا ىلع مهألا وه :ءاصتإلا)

 بحاصي نأ نكمي ،رورغلاو بجعلا ىلع ينبملا قيمعلا انألا _ ةطرفملا

 نأ نكمي ةيطمنلا ةروصلا هذهو ...ءاردزارأ ميزقت وأ راقتحا ءاصقإلا

 .بزحلا وأ ،بهذملا ،ةيلبقلا ةعامجلا وأ سنجلا يف لثمتت

 .265 ص 2 ج يفسلفلا مجعملا اايلص ليمج .د (1)

 بتكلاو جهانملا يف ةيزييمتلا طامنألا ةجلاعم ۔ ركباب حلاص نمحرلا دبع :ذاتسألا (2ر

 رمتؤم ىف ثحبلا اذه ىقلأ ثيحب .ةيمالسإلا ةيبرتلا ةدامل ةيدقن ةسارد 10 ص ةيسردملا

 .ندرالا نامعي 1998 ربمفون 5/3 خيراتب يبرعلا نطولا يف يوبرتلا ثحبلا
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 ةيناسنإ ةثداح يه كةيخيراتلا ةثداحلا ةسارد نإ : لوقن اريخأو

 ملاعلا كلذك سمت دقو ةلودلاو ةرسألاو درفلا كولس سمت ةيعامتجإ

 .خلا ...يبرعلا جيلخلا برحو ةيناثلاو ىلوألا ةيملاعلا برحلاك هتمرب

 دنع ةوقب لخدتت ةيتاذلا لماوعلا نأ دحت مدقت ام لالخ نمو

 نإف ءانه نمو .ةيسفنلاو ةيعامتجإلاو ةيخيراتلا ثادحألا ريسفت

 مولعلاب ةنراقم ليلعتلا وأ ريسفتلا يف ايبسن لقت وأ مدعنت ةيعوضوملا
 :هداعبأو ناسنإلا اهردصم ةيناسنإلا مولعلا نأل ةيعيبطلا مولعلاو ةيضايرلا

 مهف نكمي ال كاذه ءوض يفو .ةيخيراتلاو ةيعامتجإلاو ةيسفنلاو ةينيدلا

 ىلإ لوصولل يدقنلا جهنملا لالخ نم الإ ايملع امهف يمالسإلا خيراتلا

 ال ةيملعلا حورلاب مازتلإلا بلطتي رمألا اذه نإ .ايبسن ةحضاولا هقئاقح

 .ةيملعلا ةقيقحلا ةمدخو تاذلا ءاوهأ حبك اميس

 نآ دق هنأ دقتعأ): ليعامسا دومحم يرصملا روتكدلا لوقي

 لوصأ قفو همييقت ةعجارمو يمالسإلا خيراتلا ةسارد ةداعإل ناوألا

 مادختسا نيي ةتبلا ضراعت ال هنأ رابتعإلا يف نيعضاو ةيجهنم ةيملع

 يملعلا جهنملا قيبطت نأو\ثارتلا ةلاصأ نيبو ثيدحلا ملعلا تازجنم

 متت ال هذه قيقحتلا ةيلمعو .هتلاصأ نع فشكيو خيراتلا اذه يرثي

 ىلع فوقولاو ىمادقلا نيخرؤملا ةايحب لماكلا ماملإلا نع لزعمب

 لكل يخيراتلا روظنملا لكشت يتلا ةيقبطلا مهعاضوأو ةيركفلا مهتاهاجتا

 .(}ه<نوبتكي اميف اهتامصب كرتت يتلاو مهنم
 لك كردأ دق ميركلا ئراقلا نإف هريغو صنلا اذه نم اقالطنإ

 9 ۔ 8 ص ليعامسا دومحم يمالسإلا خيراتلا يف اياضق (1)

- 19 - 



 نوكت نأ نكمي ال ةيخيراتلا ثادحألا يف قيقحتلا ةيلمع نأ 5كاردإلا

 مهعاضوأو ةيسايسلاو ةينيدلا مهتالويمو نيخرؤملا ةايح نع ةلصفنم

 ىلعو كمهتاعمتجم يف ةيركف اراثأ نوكرتي مهلعجت يتلا ةيعامتجإلا
 يتلا ةحورطملا ةيلاكشإلا مداقلا لصفلا يف جلاعن نا اننكمي ،اذه ءوض

 هذه نإ ۔ جراوخلاو ةيضابإلا _ اثيدحو اميدق تالاقملا باتك اهحرط

 .هللا ءاش نإ ةيعامتجإلاو ةيسايسلاو ةينيدلا اهداعبأ زربن فوس ةلأسملا
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 يناثلا لصفلا

 اثيدحو اميدق تالاقملا باتك روظنم يف ةيضابإلا
 : ةطلسلاو ةسايسلا - (1

 نم رثكأ يليلحتلا جهنملاب مزتلن نأ انم بلطتت ةلأسملا هذه نإ

 ءاهيلإ نئمطي ناسنإلا لعجت يتلا ةقيقحلا ىلإ لوصولل يبيكرتلا جهنملا

 هنإف مث نمو ةيرهوجلا رصانعلا فاشتكا ىلإ انب يدؤي جهنملا اذهو
 .ةيساسألا بابسألاو ةلعلاب انفرعي

 يلوق نم مهفي الو ،لايخلاو ططشلا نم اندعبي ليلحتلا اذه نإ

 ىلإ انب يدؤي رمالا اذهو ،ةلمج يبيكرتلا جهنملا دعبأ يننأ ءاذه

 .ةيلكلا اهتغيص يف ءاهكاردا مدعو ةقيقدلا تايئزجلا

 نودمتعي ءاملعلا ضعبو نيرصاعملا باتكلا ةيبلغأ نأ هيف كش ال امم

 نع اوثدحتي وأ اوبتكي نأ نوديري امدنع ،ىمادقلا تالاقملا باتك ىلع

 تالاقملا كلت لالح نم الإ كردت ال ةقيقحلا نا اودقتعاف ةيضابإلا

 ولو ،درت الو دنفت ال ةجح اهوربتعاف ،اهب اوكسمتسا انه نمو .ةميدقلا
 اهب تمزتلا يتلا ةحضاولا ةيخيراتلا عئاقولاو ةينآرقلا قالخألا ضقانت تناك
 .اهروظنم يف لداعلا يمالسإلا عمتجملا ءانب لجأل ةيضابإلا ةكرحلا

 يه ةيداصتقإلاو ةيسايسلا حلاصملا نأ اولهاجت دق ءالؤه نأ بير الو

 يف ةيمويلا ثادحالا أرقنل ،اثيدحو اميدق ههجوتو ماعلا يأرلا يف ةمكحتملا

 . .ةقيقحلا هذه كردن فوس هلامشو هبونج ءهبرغمو هقرشم ملاعلا

 ال هذه تناك نإو يسايسلا لاجملا يف ةليسو يأ رربت ةياغلا نإ

 :يلي ام ريمألا هباتك يف (1527 ۔ 1469) يليفايكيم لوقي ةيقالخأ
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 اذإرامدلا ىلإ كدوقت فوس ةليضفلاب ةهيبش ودبت يتلا ءايشألا ضعب نا)
 جتني فوس رهاظلا يف لئاذر نوكت يتلا اهريغ نأ نيح يف .اهتعبتا

 ."٨اهتعبتا اذإ كؤاخرو كنامأ

 :لوقي ثيح يليفايكيم ةيؤر نع اريثك فلتخي ال هسفن نودلخ نباو
 رهقلا هاضتقمو ،رشبلل يرورضلا عامتجإلا هنأ كلملا ةقيقح تناك امل)

 هبحاص ماكحأ تناك .ةيناويحلاو بضغلا راثآ نم امه ناذللا بلغتلاو

 يف قلخلا نم هدي تحت نمب ةفحجم إقحلا نع ةرئاج بلاغلا يف
 نم مهقوطيف سيل ام ىلع بلاغلا يف مهايإ هلمحل مهايند لاوحأ
 .متاوهشر هضارغأ

 يه يتلا ةيمالسإلا لئاضفلا عم ىفانتت ةيقالخأاللا تافرصتلا هذه نإ

 .اهتاذ دح يف ةياغ

 ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأوؤل: لجو زع هللا لوقي
 نع نيرفاكلا عم ولو أزجتت ال ةيقالخألا ةليضفلاف «34: ءارسإلا»هبالوؤسم

 لجر امييأ» : لوقي ليع هللا لوسر تعمس : لاق قمحلا نب رمع نبا
 لوتقملا ناك نإو ءيرب لتاقلا نم انأف هلتق مث .همد ىلع الجر نمأ

 نأل ةيسايسألا ةقيقحلا هذه نيبن نأب نومزلم نحنو نابح نب هارراارفاك

 .ةيعامتجا ةيناسنإ ةثداح اهرهوج يف يهف تناك امهم ةيخيراتلا ةثداحلا

 .ايدامو ايركف تاعمتجملا ةعيبطل ةآرم يأ

 483 ص 3 ج يسايسلا ركفلا روطت :نيابم جروج (1)
 ةيقالخألا لئاسولا لك رربت ةياغلا نأ ىري .يلاطيإ يسايسو خرؤم ٠1527 ۔ 1469 » يلينايكيم

 .هيلع ةظفاحملل مكحلا ىلإ لوصونل ةينالحأللاو
 .243 ص 1 ج : ةمدقملا (2)

 



 :ه 330 ةنس ىفوتملا يرعشألا ليعامسإ نب ىلع نسحلا يبأ مامإلا عم ةفقر 2

 ةيضابإلا روهمجو ةيضابإلا جراوخلا نمو: ةيضابإلا نع لوقي

 لهأ نم مهيفلاخم نأ نومعزيو ،جرخ نم الإ ،اهلك ةمكحملا ىلوتي
 لالح ءمهتثراومو مهتحكانم لالح ،نيكرشم اوسيلو ،رافك ةالصلا

 كلذ ءاروام مارح ،برحلا دنع عاركلاو حالسلا نم مهلاومأ ةمينغ
 ةيقتلا راد يف كرشلا ىلإ اعد نم الإ رسلا يف مهيبسو مهلتق مارح

 ركسع الإ ديحوت راد مهيفلاخم راد نونعي رادلا نأ اومعزو .هب نادو

 .("»×مهدنع ينعي رفك راد هنإف ناطلسلا

 ربتعي ةيضابإلا نع هريغو يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا هبتك ام نإ
 .ةيخيراتلاو ةيكولسلاو ةيدئاقعلا مهلوصأ نع اديعبو ،لداع ريغ امكح

 دنسم حيحصلا عماجلا ىلإ هريغو يرعشألا نسحلا وبأ داع ولو
 .مهيأر ريغل يرجهلا يناثلا نرقلا يف ىفوتملا بيبح نب عيبرلا مامإلا

 الإ هلإ ال نإ): لاق غ يبنلا نع ديز نب رباج نع 924 _

 حلاصلا لمعلاب اهعبتأو اهلاق نمف نينمؤملا بولق اهب هللا فلأ ةملك هللا

 .(قفانم وهف روجفلاب اهعبتأو اهلاق نمو نمؤم وهف

 ءيبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ 690 ۔
 .رانلا ثروي سانلا لاومأ نم ليلقلا): لاق لع

 نبا نع ديز نب رباج تعمس بيبح نب عيبرلا لاق 776 -
 رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا): لاق فرع يبنلا نع سابع
 .(رجافو راب لك ىلع اولصو

 .ت هريب رشنلاو عبطلا راد 171 ص 1 ج نيمالمإلا تالاقم 1 (
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 يراشلا راتخلا ةزمح ييأ بطخ اوربدت ول ءالؤه نإ مث
 يتلا ةيضابإلا ةكرحلا اوفصنأل ةيومألا ةلودلا دهع يف ه 130يفوتملا

 ميقلا ىلع ةدمتعم .اهيف ةدسافلا ةيعامتجإلا عاضوألا ريبغت تلواح

 .ةينآرقلا ةيقالخالا

 ام هدونج عم ةنيدملا لخد امنيح يراشلا راتخملا ةزمح وبأ لوقي

 وأ نثو دباع اكرشم الإ مهنم نحنو انم سانلا ،ةنيدملا لهأ اي): يلي
 .‘"»×باتكلا لهأ نم ارفاك

 فوس ةلأسملا هذهف جراوخلا ىلإ ةيضابإلا باستنال ةبسنلاب امأ

 .هللا ءاش نإ دعب اهجلاعن

 تالاقملا باتك رثكأ نأ انل نيبتي يخيراتلا ءارقتسإلا نمو

 نع هبتك ام لك يف يرعشألا مامإلا اودلقو اوعبتا دق نييمالسإلا

 .قدصت ال ىوهلا نيعو جوعأ دوعلاو لظلا ميقتسي فيكف ةيضابإلا

 .ءالؤه ضعب ىلإ ريشن نأ اننكميو
 .ه 429 .ت يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا 1-

 .ه 456 .ت مزح نبال لحنلاو للملا يف لصفلا 2-

 .ه 548 .ت يناتسرهشلل لحنلاو للملا 3-

 .ه 914 .ت يسيرشنولل برغملا عماجلاو برعملا رايعملا 4-

 رداصملا كلتب اوكسمتسا دق مهبلغأف نورصاعملا باتكلا امأ

 يملعلا ثحبلا جهانم اوسرد مهنأ نم مغرلاب اهدقن نود ةميدقلا

 ىلإ ادانتساو .برغلاو قرشلا يف ةفلتخملا دهاعملاو تاعماجلا يف هلوصأو

 .طقف ءالؤه ضعب ىلإ ريشن نأ انب ردجي اذه

 . 132 ص 23 ج يناغألا باتك :يناهفصألا جرفلا وبأ (1ر
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 .ديمحلا دبع نافرع روتكدلل .دئاقعلاو قرفلا ىف تاسارد ۔

 .ةميعط رباص ذاتسألل ابهذمو ةديقع ةيضابالا _

 .ركلا دبع رصان .جراوخلا _

 .ديهمتلا اميس ال ،يبلاط رامع قيقحت .ةيمالكلا جراوخلا ءارآ _

 .يجارع يلع نب بلاغل .مالسإلا ىلإ بسنت ةرصاعم قرف ۔

 : جراوخ ةيضابإلا نأب ةلئاقلا ةيوغللا ةطلاغملا تفاهت - (3

 ةعومجم لمحيو بوتكملاو قوطنملا مالكلا ىلع قلطت ةغللا نإ

 اهرهوج دقفت اهنإف راكفألاو يناعملا كلت نودبو راكفألاو يناعملا نم
 .تاراضحلاو دارفألا نبب يراضحلاو يعامتجإلا اهرودو

 .يناجرجلا تافيرعت ،مهضارغأ نع موق لك هب ربعي ام يهو :ليقو
 ةغللا نإ (1951 ۔ 1889) نياتشغتف يواسمنلا فوسليفلا لوقي

 .)مهغارف تاقوأ يف سانلا اهبعلي يتلا بعللا رئاسك ةبعل
 ميهافم ةدع لمحت ةغللا نأل ،هنومضم يف حيحص لوقلا اذه نإ

 نوجلا ظفلك ث3ةضقانتم ،ةمهبم ةضماغ .ةنيابتم نوكت دقو تالالدو

 ةنيرق نم دب الو ،مالظلاو رونلا ،داوسلاو ضايبلا هب دصقي يذلا
 رصبلا ةساح اهب دصقي نيعلا ةلالد رخآ لاثمو .ةلالدلا كلت ديدحتل

 .خلا ...ءاملا عوبني كسمشلا ،دقنلا سفنلا

 هتنمضت يذلا مكحلا له لوقن يوغللا ليلحتلا اذه نم اقالطناو

 مه ةيضابإلا وأ جراوخلا قرف نم ةقرف ةيضابإلا نأب ةلئاقلا ةلوقملا كلت

 .54 ص ةغللا ةفسلف يف ناديز يمهف دومحم (1)



 يأ .ايريرقت إايدوجو اهمكح ناك .عامجلاو ةنسلا لهأ ىلإ برتقأ
 نإف اذكهو .ايئاشنإ يأ ايبسن اايمييقت امكح ناك مأ .ايلقع ايربخ
 ءةيمييقتلا ماكحألاو ةيريرقتلا ماكحألا نيب نوزيمي ةغالبلاو قطنملا ءاملع

 ةمئاق يهو ةبذاك وأ ةقداص نوكت نأ امإ ةيريرقتلا ماكحألا نأ كلذو

 ساحنلا ،ةقداص ةيضق 2+2=4 .يبيرجتلا وأ يلقعلا ناهربلا ىلع

 ،اندعم ساحنلا سيل .ةبذاك ةيضق 2+2=7 .ةقداص ةيضق ،ندعم

 .ةبذاك ةيضق

 يبسنلا مكحلاب زيمتت يهف ةيمييقتلا ماكحألا نإف لباقملاب امأ
 ققحت ةيبرغلا ةيطارقميدلا ...رحبلا نم لمجأ ءارحصلا انلوقك ءىتاذلا

 .خلا ...ةيكارتشإلا ةيطارقميدلا نم لضفأ يهو ةيعامتجإلا ةلادعلا
 يف بذاك وأ قداص كنإ : لئاقلا اذهل لوقن نأ عيطتسن ال

 :قطنملاو ةغالبلا ءاملع هلاق ام درون نأ سأب الو .يبسن هنأل كمكح
 ناك نإف 6بذاك وأ قداص هنإ هلئاقل لاقي نأ حصي ام ربخلا

 ناك هل قباطم ريغ ناك نإو .اقداص هلئاق ناك عقاولل اقباطم مالكلا

 .ابذاك هلئاق

 .بذاك وأ هيف قداص هنإ : هلئاقل لاقي نأ حصي ال ام ءاشنإلا
 ءامدقلا ةيضابإلا موصخ نإ :لوقن نأ اننكمي اذه ءوض يفو

 برقأ وهو ضابإ نب هللا دبع لوقو (ه 286 - 210) دربملا سابعلا وبأ مامإلا لوقي (1)
 .1040 ص 3 ج لماكلا ث ةنسلا ىلإ ليواقألا

 عجري ةرخأتم ةنسلا لهأب نيملسملا روهمج ةيمست نإ :يرصملا ةمكشلا ىفطصم ذاتسألا لاق

 97 ص ركفلاو ةديقعلا يف ةيمالسإلا تاعلاطملا! يرجهلا عباسلا نرقلا يلاوح ىنإ اهخيرات

 .139 ص مراجلا ينعل :ةحضاولا ةغالبا رظنأ (2)
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 ةيضابإلا نأب نيرصاعملاو ءامدقلا نم لوقي نم كانه نأ وأ .ةيضابإلاب

 رايعمب مزتلن نأب نومزلم نحنو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلإ برقأ مه

 .قبسم مكح يأ رادصإ لبق قطنملاو نآرقلا

 هللا همحر ىلازغلا دماح وبأ مامإلا لوقي ىخنملا اذه ىفو

 نأ ملعاف مهراظنأ يف نوطلغي ءالقعلا ىرن) (ه505 ۔ ه450)

 لقعلا ماكحأ اهنأ نونظي مهتاداقتعاب مكحت دق مهماهوأو مهتالايخ

 مل لايخلاو مهولا ةواشغ نع درجت اذإ لقعلا امأف .اهيلإ بوسنم طلفلاف

 .0»ميلع يه ام ىلع ءايشألا ىري لب طلغي نأ روصتي
 .ةيسايسلا ةلالدلا للحن نأ نآلا بجيف ءةيوغللا ةلالدلا انللح دقل

 : ةيسايسلا ةلالدلا (4

 سانلا نأ نوري مهو ناسنإلا ةرطف نم نوقلطني جراوخلاو ةيضابإلا نإ

 ١ وقتا سانلا اهيأايا» ةدحاو سفن نم مهقلخ ي ذلا كهللا مامأ ةيساوس

 الإ لضافت الف .اد:ءاسل» هدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر

 انإ سانلا اهيأ ايإل: لجو زع هللا لوقي حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب

 مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ
 .013:تارجحلا»هئ مكاقتأ هللا دنع

 نإ :سانلا اهيأ» عادولا ةجح ةبطخ يف ميركلا لوسرلا لاوقأ نمو

 مكمركأ بارت نم مداو .مدال مكلك دحاو مكابأ نإو كحاو مكبر

 اذكهو «ىوقتلاب الإ لضف يمجع ىلع يبرعل سيلو .مكاقتأ هللا دنع

 .24 ص ملعلا رايعم )1)
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 ىوقتلا ساسأ ىلع موقت نيملسملا ةفالخ نأ نوري جراوخلاو ةيضابإلا نإف

 وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نوللا وأ ةثارولا ساسأ ىلع ال ةيلعفلا ةءافكلاو

 .ةيمالسإلا تاعمتجملا يف .ةيفارغجلا دودحلا

 ضعب يليلحتلا ثحبلا اذه يف فطتقن نأ ديفملا نم لعلو

 ءاطعإل ةيضابإلا ةسردملا ىلإ نومتني ال نيذلا ،مالعأ ضعبل صوصنلا

 يف ةيضابإلا ةكرحلا هتمسج يذلا يمالسإلا يراضحلا اهدعب ةركفلا

 نم نيخرؤملا نم نإ :لوقن): ليعامسا دومحم روتكدلا لوقي .اهلوصأ

 ريغ نم ةييرعلا لئابقلا ةبغر نع ربتعي جراوخلا روهظ نأ ىلإ بهذ
 جراوخلاف ،مكحلاب راثئتسإلاو ةفالخلاب ثبشتلا نع اهئاصقإ يف شيرق

 مهف ةيطارقميد ةروث لثمت مهتكرحو يسايس بزح ةيوازلا هذه نم

 .0»مالسإلا ويروتسدو مالسإلا ويروهج كلذل
 ةركف جراوخلا بزح دكؤي): فرش لالج دمحم روتكدلا لوقيو

 مادام ملسم لكل قح ةفالخلا نأ نوري اوناك ذإ إةيمالسإلا ةيطارقميدلا

 نم سكعلا ىلع كلذو يشرق ريغو يشرق نيب كلذ يف قرفال اؤفك
 دالبب بلاط ييأ نب يلع ةعيش كلذكو .ماشلا لهأ نم ةيمأ ينب ةعيش

 ءادعأ دلأ نم جراوخلا ربتعا ينيدلاو يسايسلا ساسألا اذه ىلعو قارعلا

 .نيدلا نع نوجراخ مهنأ ةجحب مهءامد اولحتسا امنيح ،نيقيرفلا

 ةلودلا ةسايس نأش يف يدودوملا ىلعألا وبأ رمألا اذه يف لوقيو

 ساسأ ىلع ال بسحف أدبملا ساسأ ىلع موقت ةلود يهو) ةيمالسإلا

 يأ عسو يفو ةيفارغجلا دودحلا وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نوللا تايبصع

 .36 ص يمالسإلا خيراتلا يف اياضق (1)

 .75 ص فرش لالج دمحم .د مالسإلا يف هروطتو يسايسلا ركفلا ةأشن (2)
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 ساسأو اهئدابم لوبق ضرألا نم ةعقب يأ يف مهلك رشبلا نم دحاو
 .0"»ريغ ال ةيقالخألا ةيلضفألا يه ةلودلا هذه يف ةيلضفألا

 بطق ديس ةمالعلا نيملسملا ناوخإلا ةكرح دئار ىلإ ةبسنلاب امأ

 ةديقعلا هيف لثمت يذلا عمتجملا وه يمالسإلا عمتجملاو): لوقيف هللا همحر

 يتلا ةيسنجلا يه ةديقعلا هيف ربتعت يذلاو ،ةيساسألا عمجتلا ةطبار

 يمورلاو يبرعلاو ،رقصألاو رمحألاو ،ضييألاو دوسألا نيب عمجت
 فللا اهبر ،ةدحاو ةمأ يف ضرألا سانجأ رئاسو يشبحلاو يسرافلاو

 .“ىقتألا وه اهيف مركألاو ،هدحو هل اهتيدوبعو
 لمعلا وه ةفاك رشبلا نيب ةيلضفألا ساسأ نإ : لوقن اذكهو

 ةتباثلا اهترطف نع ةديعب شيعت ةيرشبلا ناف ،امهنودبو ىوقتلاو حلاصلا
 ءادنل ةرطفلا ةباجتسا تناكو): بطق ديس لوقي ناسنإ لك ىف

 هناحبس هللا ىلإ ةرطفلا تعمتسا .ليقثلا عقاولا اذه نم ىوقأ مالسإلا

 .ىننأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي: اعيمج سانلل لوقي
 هللا دنع مكمركأ نإ .اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو
 .(: تارجحلا»همكاقتأ

 صوصنلاو ةفيرشلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم اقالطنإ

 .اهب اندهشتسا ثيحب .ةيمالسإلا ةكرحلا داور اهبتك يتلا ةيمالسإلا

 رايتخا يف ةيلضفألا ساسأ نأ نوري جراوخلاو ةيضابإلا نإ : لوقن

 .رثكأ ال رحلا رايتخاو ةيلهألاو ىوقتلا ىلإ دوعي نيملسملا ةفيلخ

 .34 ص يدردوملا ىلعألا وبأ كلملاو ةفالخلا (1)
 .120 ص قيرطلا يف ملاعم (2)
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 ةمامإلا نأب نورقي ةيضابإلا نأ ثيحب ،مهنيب انيابت كانه نأ الإ

 امأ هللا ماكحأو دودحلا ةماقإ لاطبإ ىه اهتلازإ نأل القعو اعرش ةبجاو

 امنإو مامإ ىلإ نوجاتحي ال سانلا نأب نوريف جراوخلا نم تادجنلا

 .امهنيب اميف هللا باتك اوميقي نأ مهيلع

 ةلالدلا ليلحتب كلذو رثكأ ةركفلا قمعن نا انه نسحتسملا نمو

 .ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا لظ يف ةيداهجلا

 : ةيداهجلا ةلالدلا - (5

 ظفل نإ): هللا همحر شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا لوقي

 يأ ةجراخ عمج نودقتنملا هكولو نوبتاكلا هب نطنط يذلا جراوخلا

 مامإلا نع ةجراخلا وأ داهجلا ىلإ ةجراخلا فئاوطلا ىلع قلطي ةفئاط

 طسقملا مامإلا مامأ قحلا نع ةجراخلا ىلعو .انيدو احدم نوكتف رئاجلا

 رتاوتلاب درو ام اهنم ةحيحص ةريثك ثيداحأ تدرو دقو .الالضو امذ

 ال يذلا هللا نيد مالسإلا نأل ةملظلا ةمئألا نع جورخلا بوجو يف

 ،نكرلا اذه يف ةيلازتعإلا قرفلا ضعبو جراوخلا عم نوقفتي ةيضابإلا نأ ظحالملاو (1)

 ءارآ نيي نوطلخي مهريغو نييعماجلا نيسرادلا ضعب دجن اذل كلذ يف ةعيشلا يأر نوضتانيو

 ةيعامتجإلاو ةينيدلا لوصألا يف يأر مهل سيلو جراوخ ةيضابإلا نأ نوعديو جراوخلاو ةيضابإلا
 .طقن ةنالخلا ةيضق يف الإ

 قلخ ةيضق يف ةلزتعملا عم اوقفتاو ؤردقلا ةيضق يف ةيرعشألا عم اوقفتا دق ةيضابإلا نإ مث

 .دولخلاو ناميإلاو ديحوتلا لصأ يف ةعيشلا عم اضيأ اوتفتاو ميركلا نآرقلا

 نكر يف مهعم نوقفتي مهنأل جراوخ ةيضابإلا نأ نورقي نيذلا نيثحابلا ةركفب انملس ولو
 جاتنتسإلا قيرط نع ةيمالكلا سرادملا لك نولثمي ةيضابإلا نأ جتنتسن نأ انل زاجل أةمامإلا

 ل`١ دتسإلا اذه ن' ريغ .انبأ ر 'ہك لوصألا ضمب ين ق رغلا ضمب عم نوقفتي مهنأل ٠ يليثمتلا

 ضمب :انلوقك ةرورضلاب لكلا قدصي ال ضعبلا قدص !ذإ :لرقت ةيقطنملا ةدعاقلاو .دساف

 .ءاملع ةقرانألا لك لوقن ال ءاملع ةقرافألا
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 عم نوكلاب رمأ دقو ىلاعت هلل نايصعلاو ملظلاب ماقي الف هب الإ نادي

 عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ال: هناحبس هلوق يف نيقداصلا
 .(و :ةبوتلا»همنيقداصلا

 ظفل نأ ميركلا ئراقلا اهيأ كردت ،صنلا اذه ىلع ادامتعا

 يهنلاو فورعملاب رمألاو هللا ليبس يف داهجلا ،ناعم ةدع هل ؤجراوخلا

 .ملاظلا مامإلا نع جورخلاو ،ركنملا نع

 جراوخلا حلطصم نإ : ةقباسلا تاليلحتلا يف انلق دقف نحن امأ

 هلوبق دعب ،هنع اوقشنا نيذلا يلع راصنأ ىلع ةرم لوأ قلطأ دق

 مسإ كلذك ءالؤه ىلع قلطيو ه 37 ةنس نيفص ةعقوم يف ميكحتلا

 .ةارشلاو ناورهنلا لهأو نييرورحلاو ةمكحملا
 اداهج هللا ليبس يف جورخلا ىلع كلذك حلطصملا اذه قلطيو

 ةطلسلاب دادبتسإلاو ملظلا مامأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب ارمأو ةوعدو

 .ةيعامتجإلا وأ ةينيدلا وأ ةيسايسلا

 يليبس يف اداهج متجرخ متنك نإؤت: لجو زع هللا لوقي
 هل اودعأل جورخلا اودارأ ولول 6::ةنحنسلاهه؟ليتاضرم ءاغتباو
 . ا46:ةبرتلا)4مةدع

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك
 .0110 :نارمع لآ» ههمهللاب نونمؤتو

 لضنفأ) : لاق نلع يبنلا نع هنع هللا يضر يرذخلا ديعس يأ نعو

 نسح ثيدح لاقو يذمرتلاو دراد ربأ ءارر.(رئاج ناطلس دنع لدع ةملك داهجلا

 .30 !29 ص ليمجلا بتعلن ليلجلا دقنلا (1)
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 نأ كردن ةنسو انآرق ةعطاسلا ةحضاولا ةيعرشلا ةلدألا هذه لالخ نمو

 لوقو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا 5داهجلا اهب دصقي جورخلا ةلالد
 يخرؤمو ةميدقلا تالاقملا باتك نأ الإ 5ملاظ ناطلس مامأ قحلا

 نع جورخلا ةلالدلا كلتل اولعج ةيمطافلاو ةيسابعلاو ةيومألا ةطلسلا

 .ةيضابإلا ةقرفلا ىلإ ةبسنلاب ةعامجلاو ةنسلاو نيدلا

 ابأ مامإلا نأ ظحالن هللا ليبس يف داهجلا ةلالد ىلإ ادانتساو

 سادرم نع انغلبو): هراصنأل لوقي ةارشلا ميعز ريدح نب سادرم لالب
 نيملسملا مالعأ بختني ناك جورخلا دارأ امل هنأ هللا همحر ةيدأ نبا

 :هللا ليبس يف جورخلا نيدلا لهألو نيدللو هلل مهيلع طرتشي مهتاقثو

 نم ائيش ديرت ال هتاضرم ءاغتباو هللا ليبس يف اداهج جرخت كنإ

 دهازلا تنأ ةعجر اهيلإ كل الو ةجاح ايندلا يف كل الو ايندلا ضارعأ

 ىلإ جراخلا اهبلط يف دهاجلا ةرخالا يف بغارلا اهل ضغبلملا ايندلا يف

 ضام كنأو ايندلا ىلإ ةعجر ال كنأو لوتقم كنأ ملعاف .هريغ ال لتقلا

 ._>للا ىقلت ىتح قحلا الإ ءيش ال كمامأ

 لجو زع هلل صلاخلا داهجلا هيف رهظي صنلا اذه نإف اذكهو
 يرشي نم سانلا نموؤل: ىلاعت هللا لوق ءالؤه يف قدصي ثيح
 .40207 : ةرقبلا» دابعلاب فوؤر هللاو هللا ةاضرم ءاغتبا هسفن

 : ةيخيراتلا ةلالدلا - (6
 ضعبب مهضعب سانلا هللا عافد الولوإل: ىلاعت قحلا لوقي

 .«251:ةرتبل»4نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدسفل
 7٦6 ص فاك ليعام ءا ةايس.د قيقحت تا:ارجلار ري۔!" )

 .45 ص رصان حلاص دمحم .د ل ةيضابإلا دنع ةرعدلا جهنم
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 رايخأ ١ داهجب مهداسفو رارشأل ١ رش عفد دق هللا نأ اذه ىنعمو

 لضف وذ لجو زع هللا نكلو تبرخو ضرالا تدسفل كلذ الولو
 .سانلا ىلع

 ءاذه انموي ىلإ ميدقلا ذنم يناسنإلا خيراتلا نأ ظحالن ذكهو

 هذه نوكت دقف !ةمكاحلا تاطلسلا دض تاروث ةدع ىلع دهاش

 لماوعب ةعوفدم لطاب ىلع تاروثلا كلت نوكت دقو قح ىلع تاروثلا
 دجن !ةيخيراتلا ثادحألا نم اقالطناو ...ةيقرع ،ةيعفن ،ةيحلصم ةيتاذ

 نل ميركلا لوسرلا ةافو ذنم يمالسإلا خيراتلا يف ترهظ تاروث ةدع

 نب يلع مامإل ١ ةفالخ ةافو ىلإ .ه 11 ةنس لوألا عيبر 13 نينثال ١ موي

 زرفأ ثيحب هدعبو ه 0 ناضمر يف اكفهجو هللا مرك بلاط يأ

 انموي ىلا تاضافتناو تاروث ةدع هبرغمو هقرشم يف يمالسإلا عمتجملا

 له ،تاروثلا كلت يمسن فيك ةيخيراتلا ةيؤرلا هذه ىلإ ادانتساو .اذه

 ةنسلاو نيدلا نم ةقرام يه مأ هللا ليبس يف ةجراخ ةيداهج يه

 .تاروثلا كلت ىلإ ريشن نأ اننكميو ةعامجلاو

 هللا يضر قيدصلا ركب يأ ةفالح يف اورهظ نيذلا نيدترملا ةك رح _

 نيذلا)» ةاكزلا وهو مالسإلا يف ثلاثلا نكرلا تركنأ ةكرحلا هذه هنع

 ؛7:تلصن»4منورفاك مه ةرخآلاب مهو ةاكزلا نوتؤي ال

 راوثلا لبق نم هنع هللا يضر نامثع اهيف لتق يتلا ةيناثلا ةروثلا - ب

 . ه 35 ةنس

 ماوعلا نب ريب زلاو هللا ديبع نب ةحلط اهب ماق ىتلا ةثلاغلا ةروثلا ۔ ج

 كلت تيمسو ههجو هللا مرك يلع دض مهنع هللا يضر ةشئاعو
 .لمجلا ةعقوب ثادحألا
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 هللا مرك يلع ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم اهب ماق يتلا ةعبارلا ةروثلا د
 .نيفص ةعقاوب فرعت برحلا هذهو ه 37 ةنس ههجو

 ال 5ةيعرش هتمامإ نأ اوأرو يلع راصنأ اهب ماق يتلا ةسماخلا ةروثلا - ه

 اوك ر دأ ثيحب هيلع نيج راخلا ةبراحم نم دب الو ااهنع لزانتي نأ بجي

 ةنس ناورهنلا يف ةديدش ةكرعم تعقو دقل .اهداعبأو ميكحتلا ةعدخ

 يبأ نب دعس ة دايقب قا رعلا حوتف يف كراش ي ذلا يبسا رلا بهو نبا

 ٠ نيملسملا مامإ ةمكحلا هتعيابنف هتعامج عم ميكحتلا ركنأ دقو ... صاق و

 .ه 38 رفص 9 ةنس ةكرعملا كلت يف هللا همحر لتق دقف

 حرطي نأ كيمالسإلا خيراتلا يف دقانلا ثحابلل دب الو ميكحتلا

 اقباس اهانيأر ىتلا تاروثلا باحصأ ىمسن فيك كيعوضوملا لاؤسلا

 يف نيباوتلا ةروثك ةيومألا ةلودلا يف ترهظ يتلا ىرخألا تاروثلاو

 ةريثكلا ةيولعلا تاروثلاو (ه 86 - ه 60) ناورم نب كلملا دبع دهع

 رصي اذامل ...اذه انموي ىلإ اهريغو ةيسابعلاو ةيومألا ةلودلا يف

 نيذلا ،يلع راصنأ ىلع جراوخلا ظفل قالطإ ىلع مهبلغأ نوخرؤملا
 اهدعب اوكردأو .ةروانملاو ةعدخلا هيف نمكت يذلا ميكحتلا اونضفر

 اركف نيترفانتم نيتعامج ىلإ ةيعرشلا ةفالخلا شيج ميسقتل يسايسلا

.صاعلا نب ورمعل ةيواعم هلاق ام لمأتنل المعو



 ىدانو ملألا نم ةدشب اوتاب نيركسعلا لهأ نأ اوركذو : لاق)

 دقو ةيواعم مهار املف . مهف ا۔صم مهتايار ىلع اوحبصأف ك هب احررأ ىلع

 تعتو ام كنأ معزت ملأ ورمع اي :صاعلا نب ورمعل لاق ،لاتقلل اوزرب

 ؟ىرت امم جرخت الفأ : لاق 6ىلب :لاق ؟هنم تجرخ الإ طق رمأ ف

 دازيو 6مهعمج هب قرفأ رمأ ىلإ تئش نإ مهنوعدأل هللاو : لاق

 لاق ءاوفلتخا هكوعنم نإو اوفلتخا هكوطعأ نإءاعامتجا كيلإ كعمج

 ىلإ مهوعدت مث عفرتف فحاصذاب رمأت: ورمع لاق ؟كاذ امو : ةيواعم

 هنرفكيل هدر نئلو !هتعامج هنع نقرفتل هلبق نئل هللا وف ؛اهيف ام

 هل لاقي هباحصأ نم الجر اعد مث ‘فحسصملاب ةيواعم اعدف اهباحصأ

 مكئامدو انئامد يف كلا كلا ؛ىدان مث نيفصلا نيب هرشنف ،دنه نبا

 ،يلع ىلإ اوراث كلذ سانلا عمس املف ،هللا باتك مكنيبو اننيب ةيقابلا

 عفر ..هنم لبقاف ،هللا باتك ىلإ كاعدو ،قحلا ةيواعم كاطعأ دق :اولاقف

 (.“هفحصملا اذه مكنيبو اننيب : لوقي وهو فحصملا ةيواعم بحاص

 ةيسايسلا ةعدخلا نأ كردن ،حضاولا صنلا اذه لالخ نمو

 عفر لالخ نم ههجو هللا مرك يلع شيج ميسقتل تءاج اهداعبأو
 دق هباحصأ نأ انتربخأ ةيخيراتلا ثادحألا نأ الإ ةميركلا فحاصملا

 نيملسملا مامإ هنأل ‘ ىعرشلا هقح نع طق لزانتي الأ هوحصنو هورصن

 مغرأ :ليق امك هنأ الإ ©فارحنإلاو ملظلا مامأ فوقولا نم دب الو

 .ميكحتلا لوبق ىلع

 ةيواعم نأ اوركذو): ىلي ام ةسايسلاو ةمامإلا باتك ىف ءاج دقل

 .ينيزلا دمحم هط .د قيقحت 101 ص 1 ج ةبيتق نبال ةسايسلاو ةمامإلا )1)
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 لهأو انأو ،ىسوم ييأ ىلع ايلع اوهركأ قارعلا لهأ نإ :ورمعل لاق
 .لكب نوضار ماشلا

 هراصنأو يلع نيب لصاحلا فالتخإلا نإف !رمألا ناك امهمو

 ءالؤه نأل ةديقعو نيد فالتخا ال ايسايس افالتخا ربتعي نيقباسلا

 .هللا مهمحر نيعباتلاو نيحلاصلا ةباحصلا نم ةعومجم مهيف دجوي
 هيف ءاجف جراوخلا ىلإ اباتك بتك هنأ قباسلا ردصملا يف ءاج دقل

 انودع ىلإ نورئاس انإف «انيلإ اولبقأف اذه انباتك مكفغلب اذإ): يلي ام

 .مالسلاو هيلع انك يذلا رمألا ىلع نحنو ،مكودعو
 ام يسايسلا روظنملا اذه يف رصان حلاص دمحم روتكدلا لوقي

 ىلع دكؤت يلع مامإلل تعيشت يتلا كلت ىتح اهلك رداصملا نإ):يلي

 انناوخإ مهنإ): الئاق مهلاتق ىلع همدنو جراوخلا عم يلع مامإلا فطاعت
 دقف ،مهرفكب مكح الو الام مهل حابتسا امو .‘»مهانلتاقف انيلع اوغب

 فقوملا كلذ تلمجأ دقو اليوط ىكبو اريثك مدنت هنأ ةيميت نبا ركذ
 ال): يهو اهسفن ةيعيشلا رداصملا اهتدكأو هنع ترثوأ يتلا ةملكلا

 بلط نمك ءأطخأف قحلا بلط نم سيلف يدعب جراوخلا اولتقت
 :لجر هل لاق نيح بضغ دقو .ةمألا رايخ مهامسو ( هكردأف لطابلا

 ةاروتلا لهأ ءالؤه كحيو): لاق (اعنص نونسحي ال ءالؤه)

 .ليجنإلاو
 .116 ص 1 ج ةبيتق نبال ةسايسلاو ةمامإلا (1)

 .122 ص قباسلا ردصملا (2)

 .20 ۔ 19 ص ليلجلا دقنلاو 398 ص ةرهاقلا يرصملا باتكلا راد 2 ط ةغالبلا جهن عجاري (3)

 .52 ص رصان حلاص دمحم .د ةيضابالا دنع ةوعدلا جهنم (4)
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 هتعامجو نايفس نب ةيواعم اهب ماق يتلا ةرونلا نأ ركذلاب ريدجلاو

 ةطلسلا ىلع ةجراخ ءةيغاب ةملاظ فنصت مل ههجو هللا مرك ىلع دض

 لوسرلا ثيدح اولهاجت وأ اولهج دق نيخرؤملا بلغأ نإف .يلعل ةيعرشلا

 لوسرلا هيف لاق ذإ هللا همحر رساي نب رامع ديهشلا قح يف ءاج يذلا
 .يذمرتلاو يراخبلاو ملسم هاور (ةيغابلا ةئفلا كلتقت رامع اي رشبأ» : ر

 ص 1 ج ةبيتق نبال ةسايسلاو ةمامالا باتك يف ءاج ام لمأتنل

 هيف ناعزانتيةيواعم ىلإ هسأرب البقأو ،هالتقف نالجر هيلع ىقتلاف 0

 الإ ناعزانتت نإ هللاو : صاعلا نب ورمع امهل لاقف ءهتلتق انأ لوقي لك

 لاتن ؛ةيغابلا ةئفلا رامع لتقت»: لوقي ةلع هللا لوسر تعمس رانلا يف
 نحن وأ كلوق يف »قلزتت لازت امف !!خيش نم هللا كحبق ةيواعم

 نحن امنإ : لاقف ماشلا لهأ ىلإ تفتلا مث هب اوءاج نيذلا هلتق امنإ ؟هانلتق

 جركلا لوسرلا ثيدح نم اقالطناو (نامثع مد يغبت يتلا ةيغابلا ةئفلا

 .يذمرتلاو يراخبلا هاور اةيغابلا ةئفلا كلتقت )رساي نب رامعل
 قلطت مل ةيمستلا نأ كردن ةيخيراتلا ةعقاولا هذه يف ءاج امو

 الو هللا ليبس يف اودهاج نيذلا ىلع تقلطأ اهنكلو ةيواعم ةئف ىلع

 .ةيمالسإلا ةفالخلا ةيعرش نع اعافد مئال ةمول نوفاخي

 ةيوفع نكت مل ةمدختسملا تايمستلا نإ :حوضوب لوقلا عيطتسنو

 نيدلا نم ءزج ةسايسلاو ،ةيومالا ةسايسلا نم ايرهوج ارصنع ربتعت لب
 رضاحلاو ىضاملا ىف اهسملن ةقيقحلا هذه نإ ةسايسلا نم زج نيدلاو

 .املاب ءامل نم نآلاب هشأ يضاملا نإ): نودلخ نبا لوقي (

 نيزت = قلزت (1)
 ناوض رلا ةعيبو دحأو اردب دهش ةكمب بذع دق د مالسإلا ىلا نتباسلا نم :رساي نب رامع )2(
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 ريبكلا رودلا ىلع ةيفاك ةلالد ةيخيراتلا قئاقحلا هذه لظ ىفو

 اهعم ةصقانتملا ةيضابإلا ةكرحلا دض ةيومألا ةطلسلا هب تماق يذلا

 .ةنسلاو ةعامجلا نع جورخلاو ن ٠ نيدلا حالس اهيلع ت رهشو

 امهريغو ةي ةيسابعلاو ةيومأل ١ ةلو هذلا خيرات ىلإ ةيعوضرملا ةرظنلا نكل

 كلت ىف ىرج امل ،امناد ةآرم ىه ةيخيراتلا ثادحألا نأ انل نيبت
 .ارضاحو اميدق ،لودلا

 ةيخيراتلا اهرداصم نم اهقئاقحو ثادحألا ذخأ ثيح ")يدودوملا

 .حوضولا لك ةحضاو انمامأ ةروصلا لمتكت اهلالخ نمو .. .ةميدقلا

 ةنيدم ىف 1903 ربمتبس 25 ىف دلو ىمالسإلا ثعبلا داور نم يدودوملا ىلعألا وبأ (1)
 .ناتسكابب روهال يف 1978 ربمسيد 23 يف هللا همحر ىفوت دنهلاب دابآ كانروأ

 .ةييرغلا ةراضحخاو نحن ۔ نآرقلا نامجرت ۔ ثكدملاو ةفالخلا : هتافلؤم مهأ نم

 .141 ص تشوعأ ديعس نب ريكبل فيرحتلاو ةلاصالا نيب مويلا مالسإ رطنأ
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 ثلاثلا لصلا

 : ةيضابإلا ةكرحلاو ةيومألا ةلودلا
 يتاذ مكح لك ليزنل ،ةيضابإلا ريغ رداصملا ىلع اندمتعا دقل

 ال ثيحب .ةيسابعلاو ةيومألا ةلودلا نع ةماع حمالم مدقن اذهبو قبسم

 تالاقملا باتك باحصأ اهنم قلطنا يتلا ةيخيراتلا ةيفلخلا مهفن نأ نكمي

 .ةيفلخلا كلت لالخ نم الإ ةيضابإلا ةقرغلا ملاعم اوهوش نيذلا مامدقلا...

 : ةيومألا ةلودلا نع ةيخيرات ةح

 امنيح ه 41 ةنس نايفس يبأ نب ةيواعم اهسسأ دق ةيومألا ةلودلا نإ

 ةلودلا هذه تطقس دقف ،ههجو هللا مرك ىلع هيسفانم ىلع ءاضقلا نم نكمت

 ه 132 ةجحلا يذ رهش نوييسابعلا دونجلا هلتق يذلا دمحم نب ناورم تومب

 دودح ىلإ سلدنألا نم مالسإلا رشنب كلذو ،ةمظعلاب ةلودلا هذه تزيمت
 هذه ه125 ةنس كلملا دبع نب ماشه ةافوب ميظعلا رودلا اذه يهتنيو نيصلا

 نأ الإ ،يمالسإلا ملاعلا ديحوتو مالسإلا رشن يف اهلضف راكنإ نكمي ال ةلودلا

 انه نمو ىلاعت هللا ةيمكاح نع اودعتباو مهمكح يف دادبتسإلا اوسرام اهكولم

 همحر زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ادع ام ةيضابإلا ةكرحلا ةداوه نودب اوبراح

 .يأرلا ةيرحو رارقتسإلار نمألاو ةيمالسإلا ةلادعلاب هدهع زيمت يذلا هللا

 :يروشلا مكحلا لاوز 1 -

 ةيواعم انديس ةفالخ نكت ملو): همحر يدودوملا ىلعألا وبأ لوقي

 نوملسملا هيف نيعي يذلا ةدشارلا ةفالخلا عون نم هنع هللا يضر

 ناك ةيواعم نأل مهتروشمو مهاضرب الإ مكحلا ىلإ لصي الف مهتفيلخ
 ىلتعا نأ ىلإ لتاق كلذلو لاوحألا نم لاح يأب ةفيلخ حبصي نأ ديري
 هرتخي ملو نيملسملا نم اضر نع نكت مل هتفالخ نأ امك ةفالخلا
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 ."فيسو هتوقب مهيلع رمأت امنإ كارح ارايتخا سانلا

 لاقف ةفرعم ريخ اذه هفقوم فرعي هسفن ةيواعم انديس ناك دقلو

 .هدهع ةيادب يف ةنيدملاب هل ةبطخ يف

 ال مكنأ ملعأو هتيلو نيح مكرمأ تيلو ام هللاو ينإف دعب امأ)

 ينكلو كلذ نم مكسفنأ يف امب ملاعل ينإو اهنوبحت الو يتيالوب نورست
 هلك مكقحب موقأ ينودجت مل نإو ...ةسلاخم اذه يفيسب مكتسلاخ

 .‘هضعبب ينع اوضرأف

 : يأرلا ةيرح لاوز 2
 يمالسإلا عمتجملا طابضناف): يدودوملا ىلعألا وبأ مامإلا لوقي

 سانلا رئامض ةظقيب انوهرم ناك ةميلسلا ةهجولا يف هريسو هتلودو

 ىلإ قالزنإلا نم مهموق رابك اوعنم مهل رفوت نإ ام وهو مهتنسلأ ررحتو
 .ددرت وأ فوخ نود قحلاب اورهجو فارحنإلاو أطخلا

 لبق ۔ هل نودالجلا لاقو هلتقب رمأف ةيواعم ىلإ مهتمب ءيج دقل
 متلعف نإف هل نعللاو يلع نم ةءاربلا مكيلع ضرعن نأ انرمأ): - هلتق
 (كلذ يلعاف انسل) هباحصأو رجح لاق (مكانلتق متيبأ نإو مكانكرت

 درو هقافر نم ةعبسو وه لتقف (برلا طخسي ام لوقأ ال) رجح لاقو

 هلتقأ) هل بتكو دايز ىلإ ناسح نب نمحرلا دبع وهو مهدحأ ةيواعم

 دابعتسإلا عراصمو دادبتسإلا عئابط باتك أرقإ رضاحلاب يضاملاو يضاملاب رضاحلا هبشأ ام (1)

 ملاعلا يف ،اليصفتو ةلمج هسفن ديعي خيراتلا نأ دجتس هللا همحر يبكاوكلا نمحرلا دبل

 . يمالسإلا

 .132 ص 8 ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (2ر

 .1الال ص كلملاو ةفالخلا



 .0"»مايح هنفدف ةلتق رش
 ربنم ىقترا ه 75 ماع ةنيدملا ىلإ ناورم نب كلملا دبع بهذ املو

 ريغب ةمألا هذه ضارمأ يوادأ نل ينإ): نلعأو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 .مقنع تبرض الإ هللا ىوقتب اذه يماقم دحأ ينرمأي ال هللاو ...فيسلا

 سمشلا ترفصا ىتح ةعمجلا ةبطخ كلملا دبع نب ديلولا لاطأ ةرم تاذو

 هباجأف (كرذعي ال برلا نإو كرظتني ال تقولا نإ): لاقف لجر هيلإ ماقف
 (كماقم نم موقي نأ هل يغبني الف كتلاقم لثم لاق نمو تقدص) ديلولا
 )٨(. (.)هسرح هلتقف

 عم لماعتي يومألا شيجلا ناك فيك ىرن 3اذه لك دعب

 .ةيخيراتلا ةثداحلا هذه لمأتنل ةضراعملا

 يف تعقو يتلا ةرحلا برح ناك): يدودوملا ىلعألا وبأ لوقي
 اوررق ةنيدملا لهأ نأ اهثادحأ لمجمو ديزي مايأ رخآ ه 73 ماع ةياهن

 ةنيدملا نم هلماع اودرطو هيلع اوراث مث ملاظ رجاف قساف اديزي نأ

 ةبقع نب ملسم لعج ديزي غلب املف ةلظنح نب هللا دبع مهيلع اورمأو
 ةنيدملا تحتفو ةعقاولا تعقو .ةنيدملا ةمجاهمل فلأ رشع ينثا سأر ىلع

 ىلعو نوءاشي ام اهيف اولعفيل ديزي رماوأ بسح ۔ ركسعلا كرت مث

 .105 ص كلملاو ةفالخلا (1)

 .10441 ص 4 ج ريثألا نبا (2)

 .62 ص 1 ج ديرفلا دقعلا هبر دبع نبا (3)

 .107 ص كلملاو ةفالخلا

 ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع هلسرأ يذلا باتكلا ميركلا ئراقلا اهيأ لمأت (4)

 اوضرتلو همارح اومرحتو هلالح اولحتل هلوَع هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدأ) : هيف لاق يذلا
 (.هللا باتك اوعجارتر مكبر ىلإ اوبينتو همكحب
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 ركسعلا لمعأف ةنيدملا يف ةيحاض لك تبهن ةثالثلا مايألا ىدم

 .مهيديأب كله ىتح اهيف نم اودابأو اهلهأ باقر يف مهفويس
 الب اهئاسن ضارعأ كتهو ةنيدملا تويب حابتسا يربربلا شيجلا اذه نإ

 يف ةأرما فلأ تلبح هنإ ؤليق ىتح): ريثك نبا لوقي ددرت وأ لجخ
 .‘%×جاوز ريغ نم مايألا كلت
 . :ديبع ىلإ ةيبرعلا ريغ سانجألا ليوحتو ةيموقلا تايبصعلا روهظ 3 -

 قرعلا ساسأ ىلع سانجألا نيب تزيم دق ،ةيومألا ةلودلا نإ

 ةيمالسإلا ةوخألا ،ىوقتلا ةليضف اميس ال ةيقالخألا ميقلا تدعبأو
 يدودوملا ىلعألا وبأ ةمالعلا لوقي ،ةبحملا 5ةاواسملا 5ةلادعلا ةصلاخلا

 ' نوللاب اهرمأ ةيادب ذنم ةيمأ ينب ةموكح تغبطصا دقلف) : هللا همحر

 نيملسملا نيب ۔ قوقحلا يف يواستلا ىتح هل تددشتو صلاخلا يبرعلا

 مهتلود لظ يفف ىشالتيو عيضي - برعلا ريغ نم نيملسملاو برعلا
 مالسإلا ماكحأ كلذ ىف نيفلاخم ددجلا نيملسملا ىلع ةيزجلا تضرف

 يف ىربك ةبقع كلذ ناكف .انركذ نأو قبس امك ةحيرص ةفلاخم

 مجعلا يف دلوت لب بسحف كلذك سيل ؛مالسإلا راشتنا ليبس

 اهو برعلل ءاقرأ اديبع مهتلعج دق ةيمالسإلا تاحوتفلا نأب ساسحإ

 ءوسلا اذه دادزا مث .مهب اوواستي مل مالسإلا مهلوبق دعب ىتح مه

 مهنونيعي اوناك نم سنج مهرابتعا يف نوعضي ماكحلا أدب ذإ دعب اميف

 : مأ برعلا نم مه لهو ةالصلل ةمئأ ىتح وأ ةلودلا يف ةاضق وأ ةالو

 .379/372 ص 4 ج يربطلا يف ةعقاولا هذه ليصافت رظنا (1)

 .119 ص كلملار ةفالخلا
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 مؤي الأ ةفوكلا يف ارمأ ردصأ فسوي نب جاجحلا نأ ىرتف ؟مجعلا نم

 .‘"»جعلا نم ناك نم ةالصلا يف سانلا

 هتنبا جوز ميلس ينب نم الجر نأ يناهفصأل ا جرفلا وبأ يوريو

 دنع هاكشو ةنيدملا ىلإ يجراخلا ريشب نب دمحم بهذف يمجع ملسذ

 هتيحلو هسار قلحو يمجعلا دلجو نيجوزلا نيب روفلا ىلع قرفف يلاولا

 نيب ةيبصعلا حور ءاكذإ ةلب نيطلا داز اممو .) ةغلاب ةناهإ هناهأو هيبجاحو
 ةيرضملاو ةينميلا لئابقلا نيب ةيلهاج تاعارص ترهظ ثيح مهسفنأ برعلا

 ةمكاحلا ةرسألا تناكو ،ةلودلا بصانم ىلع ذوحتسي نأ ديري رصنع لك

 عاضوأل؛ كلذل ةجيتنو اهرارقتسا تقرحأ يتلا ةيرانلا ةبعللا هذه ءارو
 ةلودلا يف يراشلا ةزمح وبأ اهمعزت يتلا ةيمالسإلا ةكرحلا نإف ةدسافلا

 .هلاق ام لمأتنل عاضوألا كلتل ،لعف درك تءاج .ةيومألا

 اذهةيمأ ونب كلسي ملو): هللا همحر يدودوملا ىلعألا وبأ لوقي

 لئابق نيب ةبعللا سفن اوبعل لب بسحف مجعلاو برعلا نيب قيرفتلا

 .233 ص 2 ج ديرفلا دقعلا(1)

 .110 ص كلملاو ةفالخلا - .150 ص 14 ج يناغألا (2ر

 ىلإ عوجرلا وه هتروث نم هفده نأ نيي ةرونملا ةنيدملا ينابإلا يراشلا ةزمح وبأ لخد امل (3)

 سنأ نب كلام لاق .نيملسملا نيب تزيم اهنأل ةيومألا ةلودلا هنع تدعتبا يذلا ينآرقلا جهنملا

 مكيصرأ :لاق ،باترملا تدرو رصبتسملا اهيف ككش ةبطخ ةزمح وبأ انبطخ : هللا همحر

 ةربابجلا ترغص ام ميظعتو ،محرلا ةلصو انع هيبن ةنسر هباتكب لمعلاو ؤهتعاطو هللا ىوقتب

 نم اوتامأ ام ءايحإو ؤروجلا نم اويحأ ام ةتامإر ،لطابلا نم تمظع ام اهريغصتو هللا قح نم

 ةيصعم يف .ةلخ ةعاط الو ؛هلل ةعاطلاف شهتعاط يف دابعلا ىصعيو هللا عاطي نأو قوقحلا

 .ةيعرلا يف لدعلاو ،ةيوسلاب مسقلاو هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدن .قلاخلا

 .145 ص 4 ج ديرفلا دقعلا هبر دبع نبا
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 تاعازنلا نئاغضلاو كراعملا ةفاك مهدهع ىف اوييحأف مهسفنأ برعلا

 برعلا نبو نييناطحقلاو نينناندعلا نب تناك يتلا ةميدقلا ةيلبقلا

 كئلوأب ءالؤهو سيقو بلكو ميمتو دزأ نيبو ةيرضملا برعلاو ةيناميلا
 نوبصعتيو مهراصمأ يف مهلئابق ءانبأ ىلإ نوليمي برعلا ةالولا ناكو

 .مهل

 قشمد ىلإ هيف فحزت سابع ينب شويج تناك يذلا تقولا يف
 ةمصاعلا بلق ىف رمتست ةيرضملاو ةيناميلا نيب تايبصعلا نارين تناك

 عماجلا دجسملا يف ناكو نيبارحم لدحسم لك يف ىرت تنكن .ةيومأل ١

 مل نيقيرفلا الك نال هتعيش رصاني امهنم لك نامامإ امهيقتري ناربنم

 (.“هطهر نم سيل مامإ فلخ ةالصلل دادعتسا ىلع نكي
 بلاط اهداق ىتلا ةروثلا نإف ،ةيخيراتلا عئاقولا هذه ىلع ادامتعاو

 ةنس ةيومألا ةطلسلا داسف ىلع راث يذلا ةيضابإلا ةكرحلا ميعز قحلا
 .هلك ىمالسإلا ملاعلا ىف ةروثلا مايقل اديهمت تومرضحب ه 129

 .هللا ةعيرش قيبطت وه لوألا اهفده نأ ثيحب

 .ةحيبق سانلا يف ةريسو اديدش افسعو ارهاظ اروج نميلاب ىأرف

 .هيلع ربصلا انعسي الو ،ىرن ام ىلع ماقملا انل لحي ام هباحصأل لاق

 ينب ىلوم نيدوك هل لاقي يذلا ةميرك ييأ نب ملسم ةديبع ىلإ بتكو

 .45 ص 10 ةيادبلا رظنا (1)

 .110 ص كلملاو ةفالخلا رظنا



 .ةرصبلا يف ةيضابإلا نم هريغ ىلإو ثدزلا يف لزني ناكو كميقت
 ادحاو اموي ميقت الأ تعطتسا نإ : هيلإ اوبتكف جورخلا يف مهرواشي

 كيلع يتأي ىتم يردت تسلو لضفأ حلاصلا لمعلاب ةردابملا نإف لعفاف

 صتخيو هنيد ةرصنل ءاش ىتم مهٹعبي هدابع نم ةريخ هللو ،كلجأ
 (.»,اشي نم مهنم ةداهشلاب

 لوح يدودوملا ىلعألا وبأ مامإلا هنيب ام نإف رمألا ناك ايأو

 ةدئاسلا ةسايسلا نع فلتخت ال اهنإف يبرعلا قرشملا يف ةيومألا ةسايسلا

 ةرجاتملا مث مهزازتباو برحلا دوقو ىلإ ربربلا لوحت لب ايقيرفإ لامش يف

 ةعيبطب اذهو نييومألا كولم روصق ىلإ نهلاسرإو مهتانبب ةمواسملاو

 .هتزعو ناسنإلا فرشو مالسإلا حور عم ضقانتي لاحلا
 وهو ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلا ةاعد دحأ هلاق ام اعم لمأتنلو

 اذه رهظي نأ تددر) يمرضحلا دعسأ نب يلع نب دعس نب ةملس

 امف ليللا ىلإ ةودغ نم ادحاو اموي يضابإلا بهذملا ينعي رمألا

 .يقنع ةبرض يلابأ

 يربطلا صخليو): ليعامسإ دومحم يرصملا روتكدلا لوقي
 دفو نيب ىرج يذلا راوخلا يف يرصنعلا زيامتلا يف ةيمأ ينب ةسايس

 نيح قشمد يف كاملا دبع نب ماشه ةفيلخلا بجاح نيبو ربربلا نم

 : يلي اميف ىوكشلا يربطلا صخل هلامع روج وكشي دفولا بهذ

 باصأ اذإف هدنجبو انب وزغي انريمأ نأ نينمؤملا ريمأ غلبأ اولاق...)

 .111 ص 23 ج يناهفصألا جرفلا وبأ يناغألا (1)
 .تشوعأ ديعس نب ريكب ذ هنيدملاو ةكم يف ةمافتسإلاو ةوعدلا لهأ ةكرح رظنأ

 ٩2. ص ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك : ءايركز وبأ (2)
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 ذخأن ال انأل انداهجل صلخأ وه انلقف ،هب قحأ مها لاقو اننود (»مهلفن
 اولاقو .هرن مل انل نكي مل نإو لح يف هنم مهف اانل ناك نإ ،ائيش هنم
 ىف دايدزإ هنإف اومدقت انلقف هدنج رخأو اومدقت لاق ةنيدم انرصاح اذإ

 مهنإ مث ..مكانيفكو انسفنأب مهانيقوف ،هناوخإ ىفك مكنثمو داهجا

 الو باتك ىف سيل اذه انلقف .انتانب نم ةليمج لك اوذخأي نأ انومواس

 .‘(نوملسم نحنو ةنس
 ربربلا ناك كلذ نم رثكأ): يلي ام ليعامسا دومحم .د لوقي مل

 دعبو ©ىلرألا تابرضلا مهيقلتل ىنفي نم مهنم ىنفيف فوفستلا نومدقتي
 ربربلا نود نم ءيفلاو مناغملاب نورثأتسي مهدحو برعلا ناك كراعملا
 يف اهوضاخ يتلا بورحلل ادوقو ربربلا نم برعلا ذختا ىرحأ ةرابعبو
 109 ه 1 ماوعأ يف ىصقألا سوسلا دالبو ةينيدرسو ةيليقص رزج

 .ربربلا نم هشيجو دايز نب قراط هدئاق نم 7 نب ىسوم فقوم
 يظح سلدنأل ١ دالب يف قراط اهزرحأ يتلا ةقفوملا تاحوتفلا دعبف

 : امدس ءا رجب

 . ؛ لفنتنا )1)

 .264 ص 4 ج كولملاو 7 خيرات (2)

 .119 سص 6 ج ربعلا نردلخ نبا

 ..5 ص ليعامسا دومحم خيراتل ١ يف اياضق

 .102 ص برغلاو ايقيرفإ خيرات يناوريقلا نيقرلا (3)
 .132 ص يمالسإ ١ خيراتلا يف اياضق ليعامسا دومحم

 فورعملا هرصق سيقلا ءرما نب نامعنلا كلملل ىنب مورلا نم لجر رامنس : : رامنس ءازج
 .اتيم طتسن هريغل هلثم يي الا .ر 5 هاتاا هنم عرف ٢ .ةنومكل . ْ ين قنررتلاب ب

 .ةءاسإلاب أناكي ل برضي
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 ميلاعت نع ةريطخلا تافارحنإلا هذه نإ : لوقلا عيطتسن اذكهو َ

 اذه رهظيو ةيمألا ةلودلا مسج يف ايقلخ اداسف تزرفأ ميركلا نآرقلا

 .هانلق ال ىرخأ ةلالدك يومألا بدألا ىف ايلج
 . يومألا لالحنالا بدآ رهاظم 4 _

 نأ نويومألا دارأ امدنع): هللا همحر بطق ديس مامإلا لوقي

 ةايحلا نع مهوحني نأو كلملاب مهنود اودبتسي نأ زاجحلا لهأ اونمأي

 اوبلجو تابهلاو تايعاطتإلاو لاملاب مهنارشأو مهتداس اورمغ .ةماعلا

 مهيلع ارةلطأو فرتلاو ةعدلا ةايح مهل اونيزو ،يراوجلاو نيينغملا مهيلإ

 يفو ،ةوهشلا ديشانأب روصقلا يف مهزئارغ نوغدغدي ناجلا ءارعشلا

 مهدمحب نوحبسيو ةاغطلا كولملا نوحدمي ءارعشلا قلطنا هتاذ تقولا

 .“_}تالاهلا مهلوح نوغوصيو
 ديزي نب ديلؤلا ةفيلخلا لوقي ،يلالحنإلا يبدألا راسملا اذه يفو

 : ناملغلاو رمخلا حدم يف يومالا كلملا دبع نبا

 شطعلاب انواتق اموق جهاو اهلمعأ نمو سأكلا حدما

 شمن مل اهقذن مل اذإف ركاب عيبر سأكلا امنا
 : كلذك لوقيو

 حالملا ذوذخلل ,ضعلاو س أكلا برشو عامسلا يهتشأ يننإ

 .0©حادقألاب حلع ىعسي هر افلا مداخلاو ميركلا ميدنلاو

 ةيمالسإ تاروث روهظل تاصاهرإ تناك ةيعامتجإلا تافالا هذه نإ

 .147 ص ةيمالسإ تاسارد :بطق ديس (1)

 .459 ص 4 ج ديرفلا دقعلا : دمحأ رمع وبأ هبر دبع نبا (2)
 .23 ص 7 ج يناهفصألا جرفلا وبأ (3)
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 روتسدلا ئدابم نع اولدع نيذلا ةيومألا ةلودلا كولم دض ةصلاخ

 .يمالسإلا ملاعلا يف ةيضابإلا ةكرحلا اميس ال ينآرقلا

 اهنإ وه امك يقب رهوجلاف ةيسابعلا ةلودلا ةسايس ىلإ ةبسنلاب امأ

 ."ينآرقلا ةيروتسدلا ةيمكاحلا نع ةجراخ

 ينب ةسايس نإ): هللا همحر يدودوملا ىلعالا وبأ ةمالعلا لوقي

 نم ةرح نيدلا رطأ نع ةجراخ ةيمأ ينب ةسايس لثم اهلثم سابعلا

 ىلع ءادتعإلا نم نوعروتي ال مهيفلاس لثم نييسابعلا نأو هدودح

 ةروثلاف ةيسايسلا مهضارغأ ليبس يف هتعيرش ىلع سودلاو هللا دودح

 زارط امأ مهسفنأ ماكحلا ىوس ريغت مل مهيدي" ىلع تثدح يتلا

 سفن اوتبث لب ،نوييومألا هدسفأ رمأ يأ اوحلصي مل مهف .الف ةموكحلا

 دعب ةيمالسإلا ةلودلا ماظن يف تثدح تناك يتلا تايرغتلا كلت

 .اضوضع اكلم ةدشارلا ةفالخلا بالقنا

 نكي ملو وه وه ةيمأ ونب هراتخا يذلا يكلملا زارطلا يقب دقلف
 امأ ةينيطنطسقلا رصيق زارط اوراتخا ةيمأ ينب نأ ىوس قرف نينثإلا نيي

 .سراف ىرسك زارط اوراتخاف سابع ونب

 اهيلإ انرشأ يتلا جئاتنلا سفن هنع تمجنو ىروشلا ماظن لطعتو

 (.خلبق نم

 نبا رظنا كلذب ةعيلم ةيخيراتلا رداصملاف عوضوملا باسح ىلع ةلثمأ برضن نأ ديرن ال (1)

 .نودلخ نباو يربطلاو ريثألا
 .129 ص كلملاو ةفالخلا (2)

 عارصلا : يندرألا تافيلخ دمحم ضوع .د ل ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن باتك مجار: ةظحالم

 .182/152 ص ةيسابعلا ةفالخلاو ةيضابالا نيي
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 باتك باحصأ نأ ءءاوتلإ وأ ضومغ نود لوقلا نكمي اذهلو

 ةيومألا ةطلسلا ةيواز نم ةيضابإلا ىلإ نورظني اوناك ءامدقلا تالاقملا
 مهفقاوم ببسب ةعامجلاو ةنسلا ةلم نع جراوخ مهرابتعاب ةيسابعلاو

 يدادبتسإلا ضوضعلا كلملا ىلع ةمئاقلا ةطلسلا كلت عم ةضقانتملا

 ةطلسلا ءاضرإ ريخألاو لوألا مهفده ناك باتكلا ءالؤه نإف اذكهو

 قدصأ لعلو قحلا مهترصانم نع اضوع .اهفادهأ ةمدخو اةمكاخلا
 يف سانلا برقت اهنمو): نودلخ نبا هلوقي ام ليلد حضوأو 3دهاش

 ةعاشإو لاوحألا نيسحتو حدملاو ءانثلاب بتارملاو ةلجتلا باحصأل رثكألا

 ةعلوم سوفنلاف ،ةقيقح ريغ ىلع اهب رابخالا ضيفتف ،كلذب ركذلا

 .ةورث وأ هاج نم اهبابسأو اينذلا ىلإ نوعلطتم سانلاو ،ءانثلا بحي
 (.“"هلهأ يف نيسفانتم الو لئاضفلا يف نيبغارب رثكألا يف اوسيلو

 : فرطتلا ةيراه ي طوقسلا 5
 يه ةفلتخلا اهعفاودو ةيسايسلا حلاصملا نأ نآلا ىتح ` انيأر دقل

 امك ،يعمجلا روعشاللا يف تيقب يتلا ةيضابإلا 7 ١ تهوش يتلا

 .لوألا لصفلا يف كلذ ىلإ انرشأ
 هقفلا بتك يف بتك ام نأب دقتعي نم كانه نأ رمألا يف ىهدألاو

 قحلا وه ربتعي ةيضابإلا موصخ فرط نم خيراتلاو يواتفلاو مالكلا ملعو
 ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا عم ضقانتي رمألا اذه ءاج نإو .لادج نودب

 .ةيضابإ ريغ رداصم نم اقباس اهانيأر يتلا ةيخيراتلا عئاقولاو قطنملاو

 اهتلدأو اهتارربم نم ةدرجم ةقبسم اماكحأ اومدق دق ءالؤه نإ

 .66 ص نودلخ نيا : ةمدقملا (1)
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 ةعامجلاو ةنسلا نع ةجراخ ةقرف ةيضابإلا نأ رابتعاب ةيعرشلا ةيلقعلا

 .مهل ودبي امك

 ةلدألا وه انتاليلحت ىف هيلع اندمتعا يذلا ديحولا رايعملا نأ الإ

 ةليسولا ربتعت رصانعلا هذه يقطنملا ليلحتلاو ةفيرشلا ةنسلاو ةينآرقلا

 .تاضقانتلا يف عوقولا بانتجال ةديحولا

 ةنسلا نع نيجراخ مهرابتعاب ةيضابإلا نورفكي نيذلا نإ
 قح يف ةيانج اوبكترا دق نيرصاعملا وأ ءامدقلا لبق نم ءاوس {ةعامجلاو

 .كرتشملا ريصملاو خيراتلاو ةيمالسإلا ةوخألاو مهسفنأ

 هاخأ مهتي ملسم لك ىلع ريكنلا ددش دق ميركلا لوسرلا نإ

 تنأ: هل لاقف رفاك اي :هيخأل لاق نم»: ميركلا لوسرلا لوقي رفكلاب

 ٠. يراخبلاو دمحأو عيبرلا هارر؛ملظأ ي دابلاو رفكلاب امهدحأ ءاب دقف رفاك

 هؤاصقإ مث ريغلاب ءاردزإلاو سفنلاب رورغلا ببسب هنيعب فرطتلا وه اذه
 .هبناجب هلك نقحلا نأ ىوعدب

 نيح .هتياغ فرطتلا اذه غلبيو): يواضرقلا فسوي خيشلا لوقي

 ةمرح مهل ىري الو ٠ مهلاومأو مهءامد حيبتسيو كنيرخال ١ ةمصع طقسي

 .».ريفكتلا ةجل ضوخي نيح نوكي امنإ كلذو اةمذ الو
 .ةرطعلا ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا عم ايلك ضقانتي لاحلا ةعيبطب اذهو

 اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو: ىلاعت قحلا لوقي

 لوقي «93:ءاسنلا)هماميظع اباذع هل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغو

 نم هللا دنع مظعأ نمؤم لتقل هديب يسفن يذلاو»: ميركلا لوسرلا

 .53 ص فرطتلاو دوحجلا نيب ةيمالسإلا ةرحصلا (1)

 رحبلا مظعم يه = ةجل
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 .يئاسنلا هاور اايندلا لاوز

 اهلك ةيمالسإلا قرفلا نأ ىلإ ،انه ريشن نأ ديفملا نم لعلو
 لكو .ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلع ،ةيهقفلا اهئارآ يفو اهدئاقع يف دمتعت

 يلاتلابو أطخ ىلع وهف اهريغ امأ ©باوصو قح ىلع اهنأ يعدت ةقرف

 ايمييقت امكح ربتعي مكحلا اذهو ةعامجلاو ةنسلا لهأ اهسفن ىلع قلطت

 .يناثلا لصفلا يف كلذ انيأر امك تاعامجلاو دارفألا نيب فلتخي
 يف رمعم يحي يلع موحرملا ذاتسألا ةيؤر مدقن ااذه ءوض يفو

 .ةلأسملا هذه

 ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه نم 6 -

 نيملسملا عيمج نإ): هللا همحر رمعم يحي يلع خيشلا لوقي

 مه ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ،ميركلا نآرقلا ىلإ مهتنايد يف نوعجري نيذلا

 مه ةنسلا لهأ .اوعبتا بهذم يألو اوناك ةقرف يأ نم ةنسلا لهأ نم
 مه ءاوهألا لهأو ةعدتبملاو اوناك بهذم يأ نم نوحلاصلا ءايقتألا

 دمحأ ةمامعو كلام ناسيلطو رباج ةبج اوسبل ولو ةرجفلا ةقسفلا

 اهالمأ يتلا ميهافملا كلتل نآ دقل رفعجو ديز تمس مهرهظمل اوذختاو

 .0(يفتخت نأ تابصعتلا يف فرطتلا

 ةرعن لك يفني مالسإلا نإ): لوقي هللا همحر بطق ديس نإ
 ىوقت وهو ةيلضفألا ريدقتل ادحاو انازيم كانه نأو ةيرصنع وأ ةيسنج

 .مدابع يف حلاصلا لمعلاو هتعاطو هللا

 .400 ص ةيمالسإلا قرفلا نيي ةيضابإلا : رمعم يحي يلع (1)
 .تور قورشلا راد 7 ط 2 ص ملسم عمتجم وحن : بطق ديص )2)
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 ةيقنلا ةصلاخلا ةديقعلا هذه يف نمكي مويلا نيملسملا حاجن نإ

 .اهريغ ال هللا ىوقت ىلع ةمئاقلا

 هلوق يف ميركلا هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع أرجتي نم كانهو

 ىلإ وعدي نم لكو ،لاض وهف ةنس الب باتك ىلإ وعدي نم لكف)
 جاتنتسإلا اذه ربتعيو (لاض وهف راربألا انفلسل مهف الب ةنسو باتك

 .“‘> ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلع ةأرجو ءارتفا لاضلا جوعألا

 رشييو موقأ يه يتلل يدهي نآرقلا اذه نإ: ىلاعت قحلا لوقي
 معنأ نيذلا عم كنلوأف لوسرلاو هللا عطي نموإ» «ة:درسالا»هنينمؤمل
 هبشأ بصعتملاو): يواضرقلا فسوي خيشلا لوقي ؛ه9:ءاسنلا)4م مهيلع هللا

 امنيأ هصخش ريغ اهيف ىري الف ايارملا نم تيب يف هدحو شيعي ئرماب
 ال هنأ : هب عوطقملا ملعلا عم .تيب يف هدحو ةرسي وأ ةنمي ؤبهذ

 ديز عابتا هلوسر الو هللا بجوي ملو ،هلوسرو هللا هبجوأ ام الإ بجاو

 ._اغلب ام لضفلاو ملعلا يف اغلب نإو امهنايعأب سانلا نم ورمع وأ
 نأ ميركلا ؛ئراقلا اهيأ كردت ةحضاولا صوصنلا هذه لالخ نمو

 .نيقرشتسملاو ةيمالسإلا مالقألا ضعب نم فرح دق يضابإلا بهذملا

 نوكيل لطابلاب قحلا سبلن الو لطابلاو قحلا نيب زيمن نأ انيلعو
 ةركاذو ةفاقث وه يمالسإلا خيراتلاف \ةحضاو سسأ ىلع اينبم انخيرات

 .ةيداهتجإلاو ةيهقفلا مهبهاذم تددعت امهم نيملسملا لكل

 نيب ةلصافلا دودحلا نيبن نأ انب ردجي ءانب رم امم اقالطناو

 .هللا ءاش نإ مداقلا لصفلا يف جراوخلاو ةيضابإلا
 ةحامسل عانقلا طقسو باتك عجار يدوعسلا ناحطلا ميحرلا دبع ذاتسألا ةيؤر هذه (1)

 .78 ص يليلخلا دمحأ خيشلا

 .199 ص مومذملا قرفتلاو عورشملا فالتخإلا نيب ةيمالسإلا ةرحصلا (2)
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 عبارلا لصفلا
 _ : جراوخلاو ةيضابإلا نيب ةلصافلا دودحلا

 ىلإ ىلوالا اهتأشن يف دوعت ةيضابإلا ةكرحلا نأ اقباس انيأر دقل

 بهو نب هللا دبع تعياب ذإ ميكحتلا تضفر ىتلا ةمكحملا ةعامج

 ىلإ تمسقنا ةمكحملا هذه نإ مث .ه 37 ةنس لاوش رهش ىف ىبسارلا

 .ه 38 ةنس ناورهنلا ةكرعم دعب نيمست
 نم اولاقو ،مهئارآ يف مهفلاخ نم اورفك و برحلا اوراتخا نيذلا نوفرطتملا أ

 .تادجنلا ،ةيرفصلا اةقرازألا :جراوخلاب اوفرعف إاندض وهف انعم نكي مل

 رمثملا راوحلاو يوبرتلاو يوعدلا جهنملا اوراتخا نيذلا : نولدتعملا ۔ ب

 معزتو .ماقتنإلاو مدلا قيرطو .حالسلا عفرو فنعلاو فرطتلا نم الدب
 ادنس هتوعد تقالو ةرصبلاب ريدح نب سادرم لالب وبأ ةقرفلا هذه

 : لوقي يومألا قارعلا يلاو دايز نب هللا ديبع تلعج ثيحب اريبك

 ىلإ رانلا نم بولقلا ىلإ عرسأ هعابتأو لالب وبأ ءالؤه مالكل
 يذلا يدزألا ديز نب رباج ةلدتعملا ةقرفلا هذه ىلإ مضناو . عاريلا
 ضابإ نب هللا دبع امأ يضابإلا بهذملل يقيقحلا سسؤملا وه حبصأ

 .ديز نب رباج راصنأ مساب رظانملاو ل داجلاو ءاملعلا دحأ ربتعيف

 6مهيفلاخم نأ ىلإ دوعتف ،ةيضابإلاب ةقرفلا هذه ةيمستلا ةلع امأ

 ةئيرجلا ةيسايسلا فقاوملا ببسب ،ةيمستلا كلت مهيلع اوقلطأ نيذلا مه

 قورفلا نيبن نأ انب ردجي انه نمو .ضابإ نب هللا دبع اهرهظأ ىتل وتلا

 .جراوخلاو ةيضابإلا نيب ةزيمملاو ةلصافلا

 .87 ص ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان حلاص دمحم .د )1)
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 ءايسايس .اينيد ،ايدئاقع جراوخلا قرف نم ةقرف اوسيل ةيضابإلا (1 -

 يتلا ةيسايسلاو ةينيدلا تالالدلاو ةيخيراتلا عئاقولا بسح ىلع !ايخيرات

 .اقباس اهانيأر

 دبع ىلإ ،ةيضابإلا ميعز ضابإ نب هللا دبع اهثعب يتلا ةلاسرلا نإ (2 -
 اوأربت ةيضابإلا نأ انل تنيب (ه 86 - ه 65) يومألا ناورم نب كلملا

 ةلمج هراكفأو يرورحلا سيق نب قرزألا نب عفان جراوخلا ميعز نم
 نبا نم هللا ىلإ أربن انإ): يلي ام ةلاسرلا هذه يف ءاج دقل ،اليصفتو

 نيح انل رهظ اميف مالسإلا ىلع اوناك دقل سانلا نم هعابأو قرزألا
 .0مهمالسإ دعب اورفكو هنع اودترا مهنكلو ،اوجرخ
 لجو زع هللا ةينادحوب رقأ اذإ ملسملا نأ نوري ةيضابإلا .نإ (3 -

 ةالصلا مدعك ةينيدلا ضورفلا عيض هنكل ايع ميركلا لوسرلا ةلاسربو

 قلطي ةلاحلا هذه يفف خلا ...لتقلا ،رمخلا برش «انزلاك :رئابكلا بكترا وأ

 رفك ارفاك ربتعي يلاتلابو ارفك كرش كرشمب الو ،نمؤمب سيلو ،دحوملا هيلع
 .ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا تالالد ىلع ادامتعا ...كرش رفك ال إةمعن

 اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللوإئ: ىلاعت هلوقك
 497: نارمع لآ» ههنيملاعلا نع ينغ هللا نإف رفك نمو

 ؛ه4:ةدئالا»هئنورفاكلا مه كلنلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نموا

 اهكرت نمف .ةالصلا مكنيبو اننيب يذلا دهعلا»ه: ميركلا لوسرلا لوقي
 .حيحص ثيدح لاقر يذمرتلا هارر ارفك دقف

 .165 ص يداربلا :ةاقتنملا رهاوجلا (1)

 .63 ص ثةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامغ ‘يصمح ناوطنأ .د ةمجرتلا شابغ مناغ ديبع نيسح .د
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 نإ»: لوقي ةنيع هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر رباج نعو
 .ملسم ءاور ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب
 : نيمسق ىلإ مسقني ةيضابإلا دنع رفكلا نإ
 ةينيدلا هضئارف عيض يذلا يصاعلا ملسملا يف لثمتيف قافنو ةمعن رفك أ

 .كرشلا نود رئابكلا بكترا وأ ةاكزلا وأ موصلا وأ ةالصلا مدعك

 هلوسربو لجو زع هللاب رفاكلا ناسنإلا يف لثمتيف دوحج وأ كرش رفك (ب
 اذكهو مالسإلا ةلم نع اجراخ دعي ةلاحلا هذه يفف لت دمحم ميركلا

 ةرظن مهبهذم ريغ وأ مهبهذم نم نيملسملا ةاصع ىلإ نورظني ةيضابإلا نإف

 نأ مرحي يلاتلابو .نيملسملا ماكحأ مهيلع ىرجت ءالؤهف ةحضاو ةيمالسإ
 ىلصي اذلف .مهضارعأو مهدالوأو مهؤاسنو مهلاومأو مهؤامد لحتست

 لكؤتو مهعم ثراوتيو مهؤاسن حكنتو مهعم جحيو مهتاومأ ىلعو ،مهعم
 : هللا همحر شيفطا فسوي نب دمحم مامإلا لوقي .خلا ... مهحئابذ
 هيبس وأ دحوملا لام لحأ نمو اهيبسو هلامو دحوملا مدل مصاع ديحوتلا)

 ٤٧1. ط 28 ص صلاخلا بهذلا» (كرشأ

 جراوخلا قرفو ...ةيضابإلا نيب الصاف ادح تلعج ةديقعلا هذهف

 مهلاومأو مهءامد اولحتساف كرشلاب نيملسملا ةاصع ىلع تمكح امنيح

 هذه ىلع ءالؤه دمتعا خويشلاو لافطألاو ءاسنلا اوضرعتساف مهضارعأو

 نإو إمكولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإوئ: ةميركلا ةيالا
 ا121 : مانأل» هئنوكرشمل مكنإ مهرمتعطأ

 نم جراوخلا دض ةيضابإلا اهفقو يتلا ةمراصلا ةيلعفلا فقاوملا (4 -
 .اهطورشو ديحوتلا ةمدقم ورمع صفح وبأ عيمج نبا: عجار (1)

 .زجوملا - ىفاكلا دبع رامع وبأ



 : يليام اهنيب

 دض نامع يف (ه 133 ه 131) دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا لاتق ۔ أ

 نامع ىلإ هشيج ىف مدق امنيح ءةيرفصلا نم وهر ىجراخلا نابيش

 نيشيجلا نيب ةكرعم ترادو يسابعلا حافسلا سابعلا يبأ نم ابراه

 كلذو هدونجو نابيش لتقم نع 5ةكرعملا ترفسأر ،يرفصلاو ىضابإلا

 .ااه 134 ةنس

 ىلع ناك ي ذلا ةيضابإل ١ ؟ئدابملا ةيطع نب لاله دئاقلا قانتعا _ ب

 مامإلا شيج يف لوألا دئاقلا ىسمأف مهئامعزو ةيرفصلا بهذم

 .دوعسم نب ىدنلجللا

 يف ةمامإلا هيلع تدقع يذلا ىفراعملا باطخلا وبأ مامإلا ناك ۔ ج

 ةيرفصلا ةبراحم ىف ريبك رود هل ه 140 ةنس سلبارطب برغملا دالب

 دعب اهنم ةيرفصلا د رط ثيح ،نا وريقلاب ل وساو نب مساقلا يأ ة دايقب

 .ةنحاط كراعم

 نواعتلا نأ رهظي مدقت ام لالخ نمو): يلاليف زيزعلا دبع لوقي

 يرهوجلا فالخلل اليحتسم حبصأ ةيرفصلاو ةيضابإلا جراوخلا نيي

 عم حماستلاو لادتعإلا ىلإ ةيضابإلا لام نيتقرفلا ئدابم نيب حضاولا
 ةاصع ةيمست لوح ىرخألا ةيمالكلا سرادملار ةيضابإلا نيي فالخلاف : اهنم دبال ةظحالم

 دنع ةدحاوف ىنعملا ةلالد امأ .طقف ةيوغللا ةلالدلا يف رصحني قسفلار رئابكلا لهأو نيملسملا

 .ةيمالسإلا قرفلا

 ةلالدلا هذهف ،ةاصعلا نيقسافلاب مهيمستف ةيرعشألا امأ .نيدحوملاب الؤه يمست ةيضابإلاف

 .نيملسملا ةاصع ىلع ةيديزلاو ةعيشلا اهقلطي اهسفن
 .يفاكلا دبع رامع يأل مالكلا ملع ين زجوملا باتك . عجار

 .185 ص يقارعلا مشاه بلاط يدهمل يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا (1)
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 وأ ةلم رافك اوسيلو ،ماكحألاو معنلاب رافك مهنأب اولاقو نيفلاخملا

 0»يهؤامد لحت الو كرشلا نم ءايربأ ىرخأ ةرابعب

 اومزتلإ مهءا ادعأ اوهجاو امنيح .لاتقلا ناديم يف ةيضابإلا نإ (5 -

 اولغت الف متجرخ اذإ :هبالطل ةديبع وبأ لوقي :يمالسإلا داهجلا بدأب

 .ة.هتريس اوريسو نيحلاصلا مكفلسب اودتقاو اوردغت الو

 .ةيخيراتلا قئاقحلا هذه انل دكؤت ةيضابإلا ريغ رداصملا نإ

 تومرضحب يومألا ماظنلاب اوحاطأ قحلا بلاط ةدايقب ةيضابإلا نإ

 يدنكلا ةلبج نب ميهاربإ يومألا يلاولا ىلع ضبقلا يقلأو ه 129 ةنس

 .كلذ دعب ارح هحارس قلطأف طقف ادحاو اموي نجس يذلا

 يضابإلا يراشلا ةزمح ييأ ةدايقب يمالسإلا شيجلا لخد امنيحو

 دحاولا دبع وهو زاجحلاب يومألا يلاولا عم ضوافت ه 129 ةنس ةكم

 كرتي مث جيجحلا ةمجاهم مدع ساسأ ىلع كلملا دبع نب ناميلس نبا

 يضابإلا شيجلا مزتلا لعفلابو .جحلا مسوم دعب ارح اميلس هليبس

 ال هللاو ،دهعلا ضقنن نأ هللا ذاعم) يراشلا ةزمح وبأ لاقو .كلذب

 .‘‘)مذه يتبقر تعطق ولو .لعفأ
 همحر يملاسلا نيدلا رون مامإلا لوقي يخيراتلا ىحنملا اذه يفو

 .ماظنلا رهوج هباتك يف هللا

 اولحتسا هل موق نكي نإو لحي ال يغبلا لهأ لامو
 .قل ص يلاليف زيزعلا دبع سلدنألاو برغملا دالبب ةالولا رصع يف ىربكلا رهاظملا (1)
 .112 ص 23 ج يناغألا باتك : يناهفصألا جرفلا وبأ (2)
 .384 ص طايخلا ةفيلخ خيرات (3)

 .118 ص 23 ج يناغأل \ : يناهفصألا جرفلا وبأ ()
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 ةقرازأ ةيرفص اهنيد نم ةقرام تراصف تلض جراوخ
 نيملسملا ةاغب ىلع الهج نيكرشملا مكحب اومكحف

 ةمدخ يفاقثلاو يميلعتلاو يوعدلا لمعلا اوكلس ةيضابإلا نإ (6 _

 ثيدحلا ملع اونود نيذلا لئاوألا نم اوناكف المعر املع مالسإلل

 يمالسإلا هقفلل يقيقحلا سسؤملا نم كلذ ىلع لدأ الو .هقفلاو

 نع ملعلا ذخأ ثيح(ه 93 ۔ ه 21) هللا همحر ديز نب رباج ليصألا

 دبع رع لوسرلا مع نبا اميس ال مهنع هللا يضر نيعباتلاو ةباحصلا

 قرشملا لهأ هلأس ولف ديز نب رباج اولأسإ : هنع لاقو سابع نب هللا
 دحأ ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ نإ : توقاي لاقو هملع مهعسول برغملاو

 .0"لىرحألا ةيقفلا سرادملا قبسأ هتسردم ربتعتو ةنسلا ةمئأ

 اومرحو هناويد ىلع اولوتسا هينبو ناورم نب كلملا دبع نإ : لاقي)
 .ةركفلا سفن نويسابعلا جهن دقو سانلا ىلع هرشنو هتسارد

 نب بيبح نب عيبرلا ريبكلا هذيملت ىلإ ،انه ريشن نأ دب الو
 ثيداحأ عمجب ىنتعا دق (ه 170 ۔ ه 70) ينامعلا يدزألا ورمع

 ©بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماجلا باتك يف ميركلا لوسرلا

 .بادآلاو هقفلاو دئاقعلا يف ةيضابإلا دمتعم ربتعيو
 ةسردملا نإ : لوقن نأ انب نسحي ،يخيراتلا قلطنملا اذه نمو

 نأ نود .اهئاملع ءارآ ىلع ةدمتعم ةريبك ةيهقف ةعوسوم كلمت ةيضابإلا

 نإف ريسفتلا امأو): يليام ةيميت نبا مامإلل 61 ص ريسفتلا لوصأ ةمدقم يف ءاج دقل (1)

 نب رباج يأ ۔ ءاثعشلا يبأو سراطك سابع نبا باحصأ نم مهريغو ةكم لهأ هب سانلا ملعأ

 (مهلاثمأر ريبج نب ديعسو ديز

 .اهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا يميللا دوعسم نب ورمع مساقلا وبأ (2)
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 فالتخإلا نطاوم يف اميس ال ىرخألا بهاذملا ةيقب لاوقأ لهاجتت

 فسوي نب دمحما ةمالعلل ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرشك قافتال او

 .اهنم اضعب نيبن نأ انب نسحي انه نمو .هللا همحر شيفطا

 .يناسارخلا مناغ يبأل ىربكلا ةنودملا 1 -
 .ادلجم 92 ىلع لمتشي يدعسلا سيمخ نب ليمج ةمالعلل ةعيرشلا سوماق 2

 .ادلجم 72 ىلع لمشي يدنكلا ميهاربا نب دمحم ةمالعلل عرشلا نايب 3 -

 باتك 300 ىلع ديزت شيفطأ فسوي نب دمحم ةمالعلا تافلؤم 4 _

 .لينلا باتك حرش كريسفتلا ريسيت اهمهأ عوبطمو طوطخم ني
 .صلاخلا بهذلاو
 اهمهأ اباتك 30 ىلع ديزت يملاسلا نيدلا رون خيشلا تافلؤم 5 ۔

 .ماظنلا رهوجو لوقعلا راونأ قراشم
 نم ةررحتم تءاج ةيمالسإلا ةعوسوملا هذه نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 ةلود يضابإلا ركفلا مالعأ مدخي ملو ،اهتياصوو ةمكاحلا ةطلسلا دويق

 .لجو زع هلل مهدوهج نيصلخم ،ليصألا مالسإلل اوبتك امنإو شةنيعم

 بهذم نم ام : يسنوتلا روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا لوقي

 هدولخ دمتسا دقو الإ مويلا هب لومعملا ةدلاخلا ةيمالسإلا بهاذملا نم

 دمتسا يضابإلا بهذملا ادع ام ،هدناستو همعدت ةطلس نم هرارمتساو

 .() .هلوصأ ةناتم نم هدولخ

 وأ ةيهقف وأ ةيركف تافلؤم مهل دج الف جراوخلل ةبسنلاب امأ

 عفر ىلإ يعادلا ةروثلاو جورخلا بدأ الإ مهللا ةيعامتجا تاميظنت

 .64 ص مالسإلا ءاملع ةآرم يف ةيضابإلا : تشوعأ ديعس نب ريكب (1)
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 اوعس يذلا عمتجملا يف مهتيؤر ققحتتل ةروثلا بيهل ديعصتو فويسلا
 .ريغلا ريفكتو ةروثلاو درمتلا لئاسو لكب هراهظإل

 : مهئارعش دحأ لوقي

 رئاط بلقلاو مفلا كاتفش هل تملسأ بلهملا ءاج دق ليق اذإ

 _١زاك بلهملاو يلو تناو ةفاخم رارفلا اذه ىتم ىتحف
 لادتعإلا أدبم مهيفلاخم عم ليوطلا مهخيرات يف اومزتلا ةيضابإلا نإ (7 -

 .فداهلا لادجلاو ةيمالسإلا ةوخألا حورو ةنسحلا ةظعوملاو حماستلاو

 اومدختسي مل ةيضابإلا نإ: رصان حلاص دمحم روتكدلا لوقي
 مهنع فرع امنإو امهدض مهموصخ اهمدختسا امك فنعلا لئاسو

 اضرعت عقاوملا دشأ يف ىتح نسحأ يه يتلاب ةلداجملاو اةنداهملاو ةملاسملا

 ةقرازألا مهيلع قلطأ ةصيصخلا هذه لجأ نم مهو .توملاو رطخلل

 .(جورخلا نع مهدوعقل مهل اريبعت (ةدعقلا)
 ثيح ارضاحو ايضام يلعفلا مهجهنمو مهتوعد يه كلت .

 ديفملا نم لعلو .ءامدلاو فرطتلا هقف ىلع ال ةوعدلا هقف ىلع اودمتعا

 هللا همحر يومألا زيزعلا دبع نب رمع ةريسب اوضترا مهنأ ركذن نأ

 ةريس ،ةنسلا ،نآرقلا هتباوث ةلاصأ ىلع مئاقلا يوعدلا مهجهنم اونيبو

 ءيش بكتري الأو هللا ةعيرش ميكحت يف يعسلاو نيدشارلا ءافلخلا

 ..) المعو الوق مازتلإلا نم دب الف هماكحأ عم ضراعتي
 اوضترا اذهل): هللا همحر شيفطا ميهاربا قاحسإ وبأ خيشلا لوقي

 .112 ص جراوخلا رعش نيسح قازرلا دبع روتكدلا (1)

 .1 ص ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم (2)

 .105 ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ دمحم ضورع .د (3)

- 60 - 



 نم فلأتي ةرصبلا نم ادفو هيلإ اولسرأ نيح زيزعلا دبع نب رمع ةريس
 نب يلع رحلا وبأ ،يدبعلا كامسلا نب رفعج : ةذباهج ءاملع ةتس

 نايفس وبأو بيلك نب بابحلاو ،©بتاك نب بابحلاو ،يربنعلا نيصحلا

 ءالؤه دوفو انموق وخرؤم ركذ ثيحو ،ناوكذ نب ملاسو يرصبلا ربنق

 جراوخلا مهيلإ لسرأ : زمغلا يف مهتداعك اولاق زيزعلا دبع نب رمع ىلع
 هلوبقو ثيدحلا نم رمع ةفيلخلا نيبو مهنيب يرج ام اوركذي ملو.ادفو
 نعللا نم ربانملاو دالبلا ريهطتو ٬لدعلا رشنل هنم هودارأ ام لك مهنم

 ايلع نونعلي نيملسملا نإ :هل لاق دفولا نإف .ةتس نوييومألا هذختا يذلا

 هلوقب نعللا لدبأف 5ركنملا رييغت يف عورشلا نم دب الف كربانملا ىلع
 نع ىهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ]ل: ىلاعت
 .(٥9:لحنلا)ه4نوركذت مكلعل مكظعي يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا

 نأ ءاوهألا مهتريصب تمعأ نيذلا نيخرؤملا كفلوأ سوفن حمست مل
 قحلا نادشن نم ؛ةيضابإلا نم ترهظ يتلا بقانملا كلت اوركذي

 .0قلجاسملاب ةملظلا هجو يف فوقولاو
 هلل ةصلاخلا ةيمالسإلا ةوعدلا ةكرح ىلع اودمتعا ةيضابإلا نإ (8 -

 هللاب ناميإلا : هدامع رضحتمو رقتسم ملسم عمتجم ءانبل مالسإل ١ رشنل

 ةدحو ىلع لمعلا ،اكولس ةينآرقلا قالخألا حلاصلا لمعلا ،هلوسرو

 .البقتسمو ارضاح اهنايك ىلع ةظفاحملاو .ةيمالسإلا ةمألا

 ةيعماجلا تاساردلاو ةميدقلا بتكلا ىلإ انه ةراشإلا ردجتو

 رشن يف ةلاعف ةمهاسم اومهاس دق ةيضابإلا نأ تنيب ةداجلا ةرصاعملا

 .12 ص جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا : شيفطا ميهاربا قاحسإ وبأ خيشلا (1)
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 نيصلاو دنهلا يف كلذكو .ةيبرغلاو ةيقرشلا ايقيرفإ يف مالسإلا

 .اهرواج امو اسينودنأو

 جيلخلا ةيضابإل نإ): ليهسلا رباج دبع فيان روتكدلا لوقي

 يفو نيصلا يفو دنهلا لحاوس يف مالسإلا رشن يف اميظع ارثأ يبرعلا
 ناليس ةريزج يف مالسإلا رشن يف رثألا سفن مهل ناكو ايسينودنا

 ."اكناليرس مساب نآلا فرعت يتلاو

 راجت ىلإ اساسأ دوعي ايقيرفإ برغ ىلإ مالسإلا لوخد دنإ

 راجت نإف اذكهو .ةدابع ربتعي مالسإلا يف حلاصلا لمعلا مادام ةيضابإلا

 نورظني اوناك لب ،طقف اراجت اونوكي مل برغلاو قرشلا يف ةيضابإلا
 .امهنيب لاصفنا ال ةيدامو ةيحور ةرظن ةايحلا ىلإ

 ةليصأ ةيمالسإ ميهافم نولمحي راجتلا ءالؤه نأ نايبلا نع ينغو

 ،هريصمو ،هعمتجمو ‘هكولسو يناسنإلا دوجولاو لجو زع قلاخلا لوح
 .خلا ...باسحلاو ثعبلاو توملاو ةايحلاو ،نيرخآلاب هتقالعو ،هتيرحو

 ةيضابإلا نإ): يلي ام ينادوسلا نيسح سايلإ دمحأ روتكدلا لوقي

 لوصو لبق ايقيرفل برغ يف ةيمالسإلا ةوعدلا زيكرتب ماق نم لوأ مه
 بهذملا نأ فورعملا نمو ©ىرخألا بهاذملا ءاهقف نم ةريبكلا دادعألا
 نيطبارملا ةكرحب هتدايس تطبترا دق ايقيرفإ برغ يف داس يذلا يكلاملا

 نأ ودبيو يداليملا رشع يداحلا نرقلا فصتنم يف ةيبرغلا ءارحصلا يف

 ةقطنملا يف داس يذلا يضابإلا بهذملا باسح ىلع ناك عساولا هراشتنا

 ةيروطاربمأ يف ةيح ةيضابإلا اياقب تلظ دقو ،يداليملا نماثلا نرقلا ذنم

 .179 ص يرعلا جيلخلا .يف ةيضابإلا ليهسلا رباج دبع فيان (1)

 ۔- 62



 ."ةطوطب نبا كلذ ظحال ثيح يداليملا رشع عبارلا نرقلا ىتح ىلام

 داور نم اوناك ةيضابإلا نأ جتنتسن نيصنلا نيذه لالخ نمو

 طارفإ ال ايندلاو نيدلا نيب تعمج يتلا ةلدتعملا ةيمالسإلا ةوعدلا

 ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو طيرفتالو
 ىلع ةفشاكلا ءاوضألا ضعب انطلس دق اننإف اذكهو .«143:ةرتبا»«سانلا

 يخيراتلا اهراطإ يف ةيضابإلا اهب ماق يتلا ةيمالسإلا ةوعدلا ةكرح

 نأ كاردإلا لك كردت نآلا ميركلا ملسملا اهيأ كشالو .ماعلا يمالسإلا

 فرطتلاو فنعلا رهاظم نع دعبلا لك اديعب ناك ىضابإلا بهذملا

 ماق امك اثيدحو اميدق ءايربألا نيملسملا ءامد كفسو فويسلا عفرو

 .هبرغمو هقرشم يمالسإلا ملاعلا يف جراوخلا كلذب
 مهب هبشتلاو حلاصلا انفلسب يسأتلاب نوكن ام جوحأ نحنو

 مهيلع تسل ركذم تنأ امنإ ركذفإل لجو زع هللا لوق ىلع نيدمتعم
 ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدأ ؛28 ۔ 1 :ةيشاغلا»4 رطيصمب

 ام نآرقلا نم لزننو «125:لحنلا )44 نسحأ يه يتلاب مهلداجو ةنسحلا

 لك هحرطي يذلا لاؤسلا نكلو «ة2:ءارسالا»همنينمؤملل ةمحرو ءافش وه
 قطانملا كلت يف عابتأ هل سيل يضابإلا بهذملا حبصأ اذامل لمأتمو ثحاب

 نع ءرملا لءاستي دقو): يلي اميف اهدجن ةباجإلا لعلو .اهانركذ يتلا
 اساسأ دوعي اذه نأ بسحأو "قطانملا هذه يف يضابإلا بهذملا راسحنا

 اوناك دقف ،قطانملا كلت لهأ عم نيحماستم اوناك ةيضابإلا نأ ىلإ

 اوصرح ثيح ةيبهذملا تايبصعلا نيزواجتم مالسإلا رشن ىلإ نوفدهي

 .16 ص يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلا ءاهقفرود نينح سايلإ دمحأ .د (1)
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 .(_ىكلذ دعب رخآ ءيش يأ يف اوركفي ملو 5الوأ مالسإلا رشن ىلع ٩ : . . , - .. (1
 ارصنع كانه نأ ال إ رصان دمحم مركلا ذاتسألا ةيؤر يه هذه

 ةيلعفلا مهقالخا نم ةيضابإلا نأ يف اساسأ نمكي انرظن يف ايرهوج

 ىلإ نوعجري نوملسملا مادام ءامدلا كفسو ةيبهذملا ةنتفلا نع داعتبإلا

 مهلكو كاذو بهذملا اذه نيب قرف الف ةرهطملا ةنسلاو !ركلا نارقلا

 مكبر انأو ةدحا و ةمأ مكتمأ هذه نأ ول ةدحاو ةمأ نم

 .(52:نونسؤملا4١منوقتاف

 . ثيدحلاو عيدقلا رامعتسإالل مهتمواقمو ةيضابإلا )9 _

 رامعتسإلا اوبراح دق ةيضابإلا نأ انل دكؤت ةيخيراتلا عئاقولا نإ

 هللا لوق ىلع ادامتعا ةينارصنلاو ةيدوهيلا رهاظم نم ارهظم ربتعي يذلا

 عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلرؤل :لجو زع
 0120:ةرقبلا»4ممهتلم

 مث دنهلا ئطاوشو يبرعلا جيلخلا رهط دق نامثب ه 1024 ةنس

 ةنحاط بورح دعب ءنييلاغتربلا بيلصلا نم ةيقرشلا ايقيرفا عئطاوش
 ايبيل ةيضابإ هب ماق يذلا لاعفلا يباجيإلا رودلا ىسنن نأ نود مهعم

 م 1510 ذنم ينابسإلاو يلاطيإلا بيلصلا مهتبراحم يف ةبرج ةريزجو

 .اهدعبو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ىلإ

 ةمصاعلا نع عافدلا يف نييرئازجلا نييضاباإلا رود كلذكو

 .254 ص ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم : رصان حلاص دمحم .د )1)

 .يملاسلا نيدلارون ةمالعلل نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ۔ أ عجار (2)

 .63/62 ص ينورابلا عيبر يأ خيشلل ةيضابإلا خيرات رصتخم ۔ ب
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 .0أ 1518 اهيف نابسألا لزن امل ةيرئازجلا

 .ةرركتملاو ةريثكلا ةيرئازجلا تاروثلا يف ريبكلا مهداهج كلذ ىلإ فضأ

 نع ةيخيرات ةحمل هباتك يف رفيافب نوميس ينامألا بيبطلا لوقي

 نيمأ عم لصو): يلي ام 80 ص ودود ديعلا وبأ :بيرعت رئازجلا

 شيجلا حبصأ كلذبو فالآ ةعبرأ يلاوح ةمصاعلا رئازجلا يف نيييازيمل

 ىلإ اولصو نيذلا رئازجلا ناكسو يدنفأ اغآلا سرح ةفاضاي يرئازجلا

 .(لقألا ىلع لجر فلأ نيسمخ مضي ةريبك تاعفد ركسعم
 دينجتلا نوناق اوضفر دق نييرئازجلا نييضابإلا نأ 3ركذلاب ريدجلاو

 اوثعب ذإ م 1912 يرفيف 3 يف رداصلا نييرئازجلا ىلع يسنرفلا يرابجإلا
 تارهاظمب اوماقف ؤسيرابو رئازجلا يف ةيسنرفلا تاطلسلا ىلإ تاجاجتحاب
 .دراطملاو تالاقتعإلا ىلإ رمألا ىدأ امم م 1925 ربمفون يف ةيادرغب ةيبعش

 عم ضراعتي نوناقلا اذه نأ اوكردأ ةينيدلا مهتيبرت مكحب ءالؤه نإ

 ىلإ نولسريس نيدنجملا مهءانبأ نإف يلاتلابو ةحيحصلا ةيمالسإلا ةديقعلا

 .هلك يمالسإلا ملاعلاو رئازجلا يف ةيمالسإلا تاروثلا عمقل لاتقلا ناديم

 ءامد كفس ىلإ دونجلاب امتح يدؤيس ،يركسعلا نوناقلا اذه نإ

 .ىربكلا رئابكلا نم اذه ربتعيو مهلتق وأ نيملسملا مهناوخإ

 هنيد نم ةحسف يف دبعلا لازي ال»: ةلزع ميركلا لوسرلا لوقي
 ادمعتم انمؤم لتقي نمو .ملسمو يراخبلا ءاور امارح امد بصي مل ام

 اوركذ نورصاعملا نوخرؤملا لهف «ه3:ءاسنا»هاهيف ادلاخ منهج هؤازجف

 .64 !63 ص بازيم ينب خيرات ديعس جاحلا ريكب نب فسوي (1)

 .164ص قباسلا ردصملا (2)

5 



 يدئاقعلا اهدعب اهئاطعإ نودب ماركلا رم اهيلع اورم مأ ]ةقيقحلا هذه

 كلذ ىري امك جراوخلا ةديقع هيف نمكت كولسلا اذه نأ مأ .يناميلا

 يتلا ةثيدحلا ةيديلقتلا ةيمالسإلا مالقألا ضعبو ةميدقلا تالاقملا باحصأ

 ةقداصلا ةيمالسإلا ةوخألاو ميركلا نآرقلا تايقالخأو دقنلا حور تدقف

 انتمأ ةدحوو ةمظع مدخي ال يذلا يبهذملا بصعتلا نع ةديعبلا

 .كرتشملا انريصمو ةيمالسإلا

 ۔ 1954رايركسعو ايسايس ةيريرحتلا ةروثلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 قيسنتلا ةنجل وضع ةدخ نب فسوي نبا ديسلا لوقيف (2

 ةتقؤملا ةموكحلل قباسلا سيئرلاو ،ينطولا ريرحتلا ةهبجل ذيفنتلاو

 نيدعاسملا صلخأ نم نويبازيملا راجتلا ناك) :ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 تاعدوتسمو ديربلل زكارم مهتالحم تناك مهعم تلمع نيذلا

 تايقتلمو ةيرسلا ةعابطلل زكارمو رئاخذلاو ةحلسألاو رشانملاو قئاثولل

 ةروص مهف ةيرامعتسإلا ةطرشلا فرط نم نيدراطملا نيلضانملل

 .0"×يفولا يرئازجلا لضانملل ةعصان
 حافكلا اذه ليلحتب كيلع دقانلا خرؤملل :لوقن اريخأو

 نم ثيبخلا زيمتي ىتح ةيمالسإلا انتمأ ةدحو ليبس يف يمالسإلا

 ثيبخلا ةرثك كبجعأ ولو بيطلاو ثيبخلا يوتسي ال لقإ»ل بيطلا
 .«100:ةدئالا»ه؟نوحلفت مكلعل بابلألا يلوأ اي هللا اوقتاف

 .1984 سيراب رئازجلا خيرات يف نييازيملا رود : يرونللا ىسيع ومح (1)

 .219 ص قباسلا ردصملا ديعس جاحلا ريكب نب فسوي

 يسنرفلا شيجلا ىلإ اومضني مل ليوطلا مهخيرات يف نيرئازجلا نييضابإلا نأ كلذ ىلإ فضأ

 .اهئادعأ لبق نم ةروثلا برضل (ةيموفلا) هيلع قلطي ام يأ قرترملا
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 : ةيضابإلا رظن يف جراوخلا (10 -

 اوبهذ ةيضابإلا): يلي ام ةبسك ناسح دمحم يرصملا روتكدلا لوقي

 امنإ نيدلا نم جورخلاو نيدلا نع جرخ نميف ققحتي امنإ جورخلا نأ ىلإ

 كلت عم ىفانتي امب لمعلاب وأ ؤهلوصأ نم تباث لصأ راكناي نوكي
 نأ بجي امنإ راكنإلاو ةدرلا وه كلذب لمعلا نأل 5اهب عوطقملا لوصألا

 مهنإف انه نمو نآرقلا هددح يذلا ملسملا كولس هيلع ال نوكي

 يف دراولا ةيجراخلا موهفم اهيلع قبطني يتلا ةقرفلا موهفم نوروصتي

 اهتلكاش ىلع ناك نمو ةقرازالا ةقرف يه امنإ نيدلا نم قورمو ثيدح

 يبسو مهلاومأ ذخأو نيملسملا ءامد كفس نم نودقتعيو ،هب نوموقي امل
 .©الك كلذل نيلحتسم مهلافطاو مهئاسن

 يتلا فقاوملا ضعب نيبن نأ انب نسحي ؤ©صنلا اذه ىلع ادامتعا

 .مهتمئأو ةيضابإلا ءاملع ةدع اهزربأ

 ىفوتملا ينامثلا ينويسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ةمالعلا لوقي

 ءافعضلا نم هللا هرقأ نممو): يلي ام يرجهلا سماخلا نرقلا فصن يف

 : مهلوق نالطب ىلع ليلد ،اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا

 .ةنسح دحأ نم اهيف لبقي ال ،هللا لزنأ ام ريغب اهيف مكحي راد لك نإ

 نم رفكلاو كرشلاب مهايإ مهتيمست امأو جراوخلا نم اطخ اذهف
 .ميظع أطخ كلذف دادترإلاو ‘بنذ ريغ

 (ه 570/500) ينالجراولا ميهاربا فسوي بوقعي وبأ ةمالعلا امأو

 .88 ص مهتديقعر ةيضابإلا : ةبسك ناسح دمحم )1)

 .263 ص ٦1 ج ينويسبلا نسحلا يأ عماج (2)
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 نإو هللا لوق اولوأت نيح هيوذو قرزألا نب عفان جراوخلا ةلزو): لوقيف
 نيح ديحوتلا لهأل كرشلا اوتبثأف ٤121 :ماعنألا » ه؛نوكرشمل مكنإ مهرمتعطأ

 .0)اهرغصأ ولو اوتأ ام يصاعملا نم اوتأ
 (ه 1332/1236) شيفطا فسوي نب دمحم ةمئألا بطق امأو

 لحأ نمو ؛اهيبسو هلامو دحوملا مدل مصاع ديحوتلا) : هللا همحر لوقيف

 .)كرشأ هبلس وأ دحوملا لام

 كتفلا ىرن الو): (ه 1332/1286) يملاسلا خيشلا ةمالعلا لوقيو

 يف هب رمأي مل هللا نأل ،الالض اوناك نإو رسلا يف مهلتق الو انموقب
 هلعف نأ ملعن مل امب انتلبق لبقتسي نمم ادحأ فذقن نأ ىرن الو هباتك

 انزلا نم ءيرب هنأ نوملعي نم فذق نولحتسي نيذلا جراوخلل افالخ
ِ . . ¡ ...( 3 

 .©"×نولضم كلذب مهو مهموق نم
 لوقيف (م 1965/1888) شيفطا ميهاربا قاحسإ وبأ خيشلا امأو

 الإ سيل تاحالطصالا ىف ةمألا نيب فالخلا نأ ىرأو): هللا همحر

 اولحتسا كلذل .كرش اهلك رئابكلا مهدنعف ةيرفصلاو ةقرازألا ىوس

 نادلبلا اوبرخو مهئاسنو نيملسملا ءانبأل يبسلاو لاومألاو ءامدلا

 .“_”ةلوهملا ةيخيراتلا مهعئاقوب
 اميدق ةيضابإلا ءاملع اهبتك يتلا ةحضاولا ةلدألا يه هذهف نذ]

 ةميدقلا تالاقملا باحصأ هبتك ام امأ .مالسإلا ةلاصأ نع ربعت يهو اثيدحو

 .15 ص ٦1 ج ناهربلاو ليلدلا (1)

 .يصاعلا ملسملا وه دحوملا 28 ص : صلاخلا بهذلا (2)

 .67 ص 1 ج نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت (3)

 .13 ص ليمجلا بقلل ليلجلا دقنلا (4)
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 منغم قيقحتل تءاج ءالطابو اروز ربتعتف ةيضابإلاب تقصلأ يتلا ةثيدحلاو

 نيدلا مساب ةفرحنملا هتطلس ريربتو 0 ملاظ مكح دييأتل ةيطم وأ يويند

 قحلا اوسبلت الوؤد: لجو زع هللا لوق مهيلع قبطني ءالؤه نإ يمالسإلا
 سانلا اوشخت الفإ» «ه2:ةرتبا هنوملعت متنأو قحلا اومتكتو لطابلاب
 ميركلا لوسرلا لوقي «ه4:ةدئاا»ههماليلق انمت يتاياب اورتشت الو نوشخاو

 هاور !مالسإلا نم نم جرخ دقف ملاظ هنأ ملعي وهو هنيعيل ملاظ عم ىشم نم»

 .يناربطلاو دمحأ

 .ةملاظ اماكحأ تدروأل ،هوفعو مالسإلا يف فالتخإلا بدأ الولو

 بلغأ اهبتك ةيضابإلا مهناوخإ قح يف تليق مالسإلا عم ةضقانتم اةيغاب
 مساب نيرصاعملاو ءامدقلا ىوتفلا لاجر ضعبو نييمالسإلا تالاقملا باحصأ

 اوفرح دق ءالؤه نإ ،©فرطتلاو ةنتفلاو ولغلا نم ءيرب وهو يمالسإلا نيدلا
 مهدوجو ريهطتل نيدلا سابل تسبلأ ،ةيسايس ةئيند فادهأل ىضابإلا بهذملا

 انومتيذآ ام ىلع نربصنلو انلبس اناده دقو هللا ىلع لكوتن الأ انل امو»
 وهو هدابع قوف رهاقلا وهو «12:مبهرير»هينولكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو
 امب مهلجرأو ميديو مهتنسلأ مهيلع دهشت مويل .ا1ة:مألا»همريبخحلا ميكحلا
 »24: روئا»4نولمعي اوناك

 : ةيضابإلا نع لوقت ةفصنملا مالقألا ضعب (11 -

 تك ردأ دق ،ةيضابإ ريغ مالقألا ضعب كانه نإف كاذه لك نم مغرلاب
 مالقألا ضعبو ةميدقلا تالاقملا باحصأ هيف عقو يذلا ميسجلا أطخلا اذه
 هدحو ىلاعت هلل ةيمكاحلا نع ةديعبلا ةيسايسلا ةطلسلا ريثأت تحت ةنيدحلا

 .؛ه5:ةدئال»هنوملاظلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو

 اومزتلاو ؤةقبسملا ماكحالا نم اودرجت ءالضفلا الؤه نأ ثيحب
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 اذهو ،يعوضوملا دقنلاو ةيمالسإلا قالخألا اميس ال ةيملعلا حورلاب

 انتمزأ نأل ،ةيتاذلا ءاوهألا حبك ىلع ةردقو ةيقالخأ ةقاط بلطتي رمالا

 .اقح يمالسإ ريمضو قالخأ ةمزأ اهنكل فراعم ةمزأ تسيل

 :مالقالا هذه ضعب ىلإ ريشن نأ ،انب نسحي انه نمو
 نأ ام: عيرشتلا خيرات هباتك يف ينوباصلا يروسلا روتكدلا لوقي 1 -

 اهيضراعم رثكأ تمس امك مهتمس هريغو ارباج بقارت ةيومألا ةلودلا

 .(مهيلع ءاضقلاو مهنم سلختلاو "مهب ليكنتلل كلذو ،جراوخلاب
 علطملا ثحابلل نكميو يندرألا تافيلخ ضوع دمحم .د لوقي 2 -

 يتلا رومألا ضعب لوح ةيلاتلا تاظحالملا لجسي نأ تافلؤملا هذه ىلع

 .نيركفملاو نيثحابلا نيب لادجو شاقن لحم لازت ال
 امك و "للملاو تالاقملا بتك ضعب معزت امك جراوخ اوسيل نييضابإلا نإ (أ
 قيقدت نود تافلؤملا هذه اودلق نيذلا نيثدحملا باتكلا ضعب يعدي

 .ميكحتلا راكنإ ىوس جراوخلاب مهعمجي ال ةيضابإلا نأ عقاولاو .صيحمتو

 ضارعتسا اومرحو مهئامد لالحتساو نيدحوملا لتق اومرح ةيضابإلا نإ (ب
 .ةيدجنلاو ةقرازألا لثم جراوخلا وفرطتم لعف امك مهناحتماو سانلا

 بهذملا باحصأ نأ دجي ةيضابإلا ةيهقفلا رداصملا يف ققدملا نإ (ج
 هقصلت ام امأ ،اهب ءادتقإلاو ةفيرشلا ةنسلل اعابتا نيملسملا رثكأ نم ،يضابإلا

 .بصعتلا وأ لهجلا:نيرمأ دحأ نع تان وه امنإف مهت نم رداصملا ضعب مهب

 نيتفيلخلا دعب مكحلا يف ىروشلا أدبم اوقبط نيذلا مهدحو مهنإ (د

 . )رمعو ركب يأ

 .52 ص ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا : تافيلخ دمحم ضرع .د (1)
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 تاطلسلا عطتست ملو): مشاه بلاط يدهم يقارعلا ذاتسألا لوقي 3 _

 ةوعدلل ةيرسلا ةمظنملا هذه ىلع اهدي عضت نأ ةرصبلا يف ةبقاعتملا

 .مهسفنأ ةاعدلا اهب طاحأ يذلا ظفحتلاو ةقدلل ةيضايإلا

 يسايسو يدئاقع فالخ ىلع تناك ةقرفلا هذه نأ انل رهظ دقو

 هذه تزاتما ثيح ،تادجنلاو ةقرازألاك ةفرطتملا جراوخلا قرف عم

 بهذملا يف مهل نيفلاخلا نيملسملا رفكت نكت ملف ةلدتعملا اهفقاومب ةقرفلا

 يمالسإ بهذمك مهئاقب تارربم ىدحإ يه ةزيملا هذه نأ انل حضتاو

 ."ةرصاعملا انخيرات ىتح ىلوألا ةمكحملا دئاقعلا رارمتسا لثمي
 مهتافلؤم لك يف ةيضابإلا نإ): ليهسلا رباج دبع فيان .د لوقي 4 -

 نم مغرلا ىلعف مهئارآ ءادبإ يف القعت قرفلا هذه رثكأ اوناك .ابيرقت

 يف لقعتلا يديدش اوناك مهنأ الإ ]ةيومألا ةلودلا ىلع مهموجه ةدش
 ملف هنع هللا يضر نامثع ةفالخ ةلأسم ةصاخبو ،رمألا ةالو يف مهئارآ

 هتفالخ يف اوككشي ملو .ةريثك قرف هتحرج امك ةفيلخلا هذه اوحرجي

 نم ديزتو ةيضابإلل بسحت ةطقن هذهو .ةريثك قرف اضيأ تلعف امك
 قيقحت مهل تحاتأر ةليصألا ةيمالسإلا قرفلا ىدحإ مهرابتعاب مهديصر

 .ةرجهلل عبارلاو ثلاثلا نينرقلا دادتما ىلع يبرعلا جيلخلا يف مهبرآم

 .جراوخلا ةالغ ضفر نم حيرصلا ةيضابإلا فقوم رهظي اريخأو

 نحنف قرزألا نب جراوخلا ميعز امأ): ءالج يف ضابإ نيا لاق ثيح
 نيملسملا يف مكح نيح !ماكحألا يف هطارفإو\هددشتو هلوغل هنم أربتن

 ةياهن يف اهروطتر اهتأشن - يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا : مشاه بلاط يدهم ([1)
 .314 ص يرجهلا ثلاثلا نرقلا
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 ةعامج نم ةيضابإلا ةقرفل يركفلا روطتلا ددحت ةلمجلا هذهو (رفكلاب
 رفكلاب نيملسملا ىلع اهمكح ثيح نم اميس الو اهراكفأو جراوخلا

 بك رلا ىلإ مهمامضنا ضابإ نبا نلعي مثو ،نيملسملا ءامد مهلالحتساو

 يف لادتعإلاب مازتلإلاو .جراوخلا ركف يف ولغلا نم هروفن يف يمالسإلا
 .0_»تأشن ذنم مالسإلل يراضحلا خيراتلا هدهش يذلا ركفلا

 ىلع ةمئاقلا ةثيدحلا ةيجهنملا تاساردلا نإف لاح يأ ىلعو

 نع نوفلتخي ةيضابإلا نأ حوضو لكب تنيب ،اهريغو ةيضابإلا رداصملا
 مدع مث ك،لادتعإلاب نوزيمتي مهو ءايخيراتو اكولسو ةديقع جراوخلا

 فرطتلا رهاظم نع دعبلا لك نوديعب مهو .لعفلاو لوقلا نيب لصفلا
 نم يضابإلا ركفلا ىلإ ةديدجلا ةرظنلا هذه نإ .ماقتنإلاو ءامدلا كفسو

 تفاهت اونيب نيذلا ةيضابإلا ءاملع ىلإ ربكألا اهلضف دوعي هعابتأ ريغ

 ،عاو كاردإو يملع دقن نودب مهدلق نمو ةميدقلا تالاقملا باحصأ

 قحلا لوقي ،ةيعوضوملا اميس ال ،اهطورشو ةيملعلا حورلا اودقف ثيحي

 تاذب ميلع هنإ هتاملكب قحلا قحيو لطابلا هللا حميول ىلاعت
 .((24:ىروشلا) هرو دصلا

 : ةدلاخلا ةمكحلا هذه ىف ىبنتملا ريبكلا رعاشلا قدص دقل

 .جراوخلاو ةيضابإلا نيب ةلصافلا دودحلا حوضو لكب انيأر دقف نذإ

 ىلإ ريشن نأ نآلا يغبني ةيخيراتلا قئاقحلا هذه ءوض ىلعو

 .19 ص ي رعلا جيلخلا يف ةيضابإلا ،ليهسلا رابجلا دبع فيان .د (1)

 .64 ص ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامغ شابغ مناغ ديبع نيسح .د :عجار
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 ئراقلا مامأ ةحضاولا ةروصلا لمتكتل ،ادج زاجيإي ةيضابإلا دئاقعلا

 رداصم نأ ىلإ ريشن نأ دب الف دئاقعلا كلت ضرعتسن نأ لبقو ،ميركلا

 : يلي ام ىلع اساسأ دمتعت ةيضابإلا دنع عيرشتلا

 سايقلا (4) عامجإلا (3) ةرهطملا ةنسلا (2) ميركلا نآرقلا (1)

 .ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسإلاو باحصتسإلا ىلإ ةفاضإ لالدتسإلاو

 : يلاتلاك يهف ةيدئاقعلا لوصألا كلت امأ

 : ةيهلإلا تافصلاو ديحوتلا (1 -
 هدحو هللا الإ هالإ ال نأ غلابلا ناسنإلا دهشي نأ اذهب دصقيو

 نمو 6©قح هب ءاج ام نأو هلوسرو هدبع ادمحم نأو 3هل كيرش ال

 زع هللا تافص نأ نوري ةيضابإلاو ،اكرشم دع لوصألا هذه ركنأ

 .ةثدحم الو ةدئاز تافصلا هذه تسيلو هتاذ نيع يه لجو

 : ناميإلا (2 -

 اهنيب لصف ال ةيرهوج لوصأ ىلإ عجري ناميإلا نأ ةيضابإلا ىري
 .حراوجلاب حلاصلا لمعلاو ،ناسللاب رارقإلاو ،بلقلاب داقتعإلا : يهو

 ةمعن رفك رفاكو صاعو قساف وهف لمعلا عيضو لوقلاب ىتأ نمو
 .هيلع قبطنت يتلا ةيمالسإلا ةلملا ماكحأ يه هماكحأو كرشم سيلو

 ؛ ناسنالا ةيرحو ردقلا (3

 ةطبترم يهو ،©لجو زع هللا قلخ نم ةردقلا نأ نوري ةيضابإلاف

 اربجم سيل هرايتخا يف رح ناسنإلا نإف يلاتلابو 5هانبستكا يذلا لعفلاب
 ١ ` .هلعفل اقلاخ الو هلعف ىلع

 ۔ ديعولاو دعولاو لدعلا (4

 !منهج هديعوو ةنجلا هدعو يف لدعلا لك لداع لجو زع هللا نإ
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 . رانلاو ةنجلا يف يدبأ دولخلا نإ 6هديعور 8ددعو يف قداص هللاف

 : ةعافشلا (5

 ىلع رصم وهو تام نمل نوكت نل لت دمحم ةعافش ذإ
 مث ،©باسحلا موي مهنع فيفختلل إةماع نيملسملل نوكت امنإو 5رئابكلا

 .ةنجلا لوخدل مهب ليجعتلا

 : نيتلزنملا نيب ةلزنم ال (6

 .ثلاث مسق كانه سيلو رفاكو نمؤم نامسق سانلا نأ اذهب دصقيو
 : نيتلزنللا نيب ةلزنلا (7

 نوقنانملاف كرشلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب قافنلا نأ اذهب دصقيو

 .نيكرشملا عم مهف ةرخآلا يفف ةيويندلا مهتالماعم يف نيملسملا عم

 : لجو زع هللا ةيؤر يفن (8
 ءايسح ةرخآلاو ايندلا يف هللا ةيؤر عانتماب نومزجي ةيضابإلا نإ

 هللا بضغو .اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمر» لجو زع هللا لوقي (1)
 .093:ءاسنلاههملاميظع اباذع هل ادعأو هنعلو هيلع

 يف همسف مسب هسفن لق نمو: ذع هللا لوسر لاق : ناق هنع هللا يضر ةريره يأ نعو

 .يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور ؛ادبأ اهيف ادلاخ منهج ران يف هاسحتي هدي .
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 ..اعم ةينيدلاو ةيلقعلا ةلدألا ىلع ادامتعا
 : ميركلا نآرقلا قلخ (9 _

 ماق ام الإ ثدحم قولخم ميركلا نآرقلا نأ نوري ةيضابإلا نإ

 .ميحرلا نمحرلاو ةلالجلا ظفلك طقف هانعم مدق ىلع ليلدلا
 : ةءاربلاو ةيالولا (10

 ملسم لكل صالخإلاو بحلا يهو ةيالولاب نونيدي ةيضابإلا نإ
 .ريغ ال هللا يف هترصانمو حلاص نمؤم

 باكترا وأ ناودعلاو يغبلاب رجاه نم ةرجه يهف ةءاربلا امأ

 ةاصعو ةلمج نيرفاكلا ىلع قبطنت انه نمو بتي ملو ارهج رئابك

 .ةصلاخ ةبوت اوبوتي ملو مالسإلا ةداج نع اوجرخ نيذلا نيملسملا

 لاق ،ةغللا يف رظنلا: يلي ام 29و 26 ص ثلاثلا ءزجلا حيحصلا عماجلا باتك يف ءاج (1)

 مهذخات ةدحار ةحيص الإ نررظني امإ لجو زع هللا لوقل راظتنإلا وه رظنلا نإ : عيبرلا
 اهر» لجر زع هللا لاقو .راصبألاب رظنلا سيلو نورظني ام ينعي ا49:سيد4منومصخي مهو

 مهيتأت نأ الإ نررظني له)»: لاتر ؛15:ص هقارف نم اهلام ةدحاو ةحيص الإ ءالؤه رظني

 ىلإ رظنأ امنإ لئاقلا لوق ةغللا يف كلذ قادصمر نآرقلا نم هوحنو 0158:ماعنألاهه ةكئالملا

 .هلبق نم هيتأي ام رظتني ينعي كيلإ مث 6هللا

 ءاش ولو لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ]» لجو زع هللا لاق رصبلا ريغب نوكت دقف ةيؤرلاو
 امنإر !77:سي»4ةفطن نم هانقلخ .انأ ناسنإلا ري مل وآ» هلوقو 145:ناترفلاههانكام هلعجل

 .راصبألا ةيؤر ديري الو نيقيلاو ملعلا ههابشأو هلك اذهب ينعي

 هرجر» هلوق يف بلاط يبأ نب يلع نع يدعسلا رمعم يأ نع دمحم نب حلفأ انثدح لاق

 اهبر ىلإ قارشإلا وهر مههرجر رضنت لاق 022:ةمايقلاههةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي
 راصبألا نأل راصيألاب ةيؤرلا ينعي الو ةنجلا لوخد يف مهبر مهل نذأي ىتم رظتنت لاق ةرظان

 فيطللا وهر راصبألا كردي وهر راصبألا هكردت ال: لاقت امك هكردت ال

 .0103 :ماعنالهههريخلا
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 : ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا (11 -
 .ملسملا ةقاط بسح ىلع ناكمو نامز لك يف نابجاو

 : ةمامالا (12

 ةمألا ىقبت نأ لاوحألا نم لاحب زوجي ال هنأ نوري ةيضابإلا نإ

 ةيسايسلا فورظلا تناك امهم ناطلس وأ مامإ نودب ةيمالسإلا

 .كانه ةيمالسإلا دودحلا ماقت نل الإو ،ةيعامتجإلاو

 ناك ءاوس اقلطم ،لداعلا مامإلا ىلع جورخلا زوجي ال اانه نمو

 .يضابإ ريغ وا ايضابإ
 سيل نكلو هتطلس ىلع جورخلا زاجف املاظ مامإلا ناك اذإ امأ

 .عفنلا نم رثكأ ررضلا ناك اذإ اميس ال بجاوب

 بهذملا نع ةحضاو ةركف ذخأ دق ميركلا ئراقلا نأ كش ال

 رخآ يف ىرخا ةيلاكشإ جلاعن نأ انب ردجي هنأ الإ ؛هلوصأو يضابإلا

 ةمالا فالتخا :عوضوم يف ةقلعتملا ةيوبنلا ثيداحالا يهو لصفلا

 .قورملاو جراوخلا ثيدحو ةيجانلا ةقرفلاو

 .75ص (1) قباسلا قيلعتلل عبات : ةظحالم

 : يهو ةيؤرلل طورش ةعست ديدحت ىلع ةيضابإلا قفتي
 ةرصابلل هتلباقم (3 - .ةساحلا هروضح عم ةيؤرلل زئاج ءيشلا نوك (2 .ةساحلا ةمالس (1 -

 .رغصلا ةياغ مدع (4 ۔ .ةآرملاب يئرملا يف امك ةلباقملا مكح يف هنوك وأ تاهجلا نم ةهج يف

 باجحلا مدع )8 - .برقلا ةياغ مدع )7- .دعبلا ةياغ مدع )6 . .ةنفاطللا هياغ مدع )5 -

 .هريغب رأ هتاذب ائيضم نوكي نأ (9 ۔ .لئاحلا

 ليلد ىوقأ يهف كلذك سيل ىلاعت هللاو ضرع وأ مسج يف الإ لقعت ال طورشلا هذه نأ امبو

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةيؤرلا ةلاحتسا ىلع

 (302 ص لوألا ءزجلا ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا :يريبعجلا تاحرف خيشلا)
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 سماخلا لصقلا

 ةيجانلا ةقرفلاو ةمألا فالتخا عوضوم يف ةيوبنلا ث ثيداحألا عم ةفقو

 .قررملاو جراوخلاو
 ءيبنلا ىلإ فيضأ ام): هنأب ثيدحلا ءاملعلا فرع دقل : ةمدقم ۔ أ

 ةنسلا نيب قرفلاو ._لةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم هليع
 ةنسلا امأ هلاعفأو ميركلا لوسرلا لاوقأ لمشي ماع ثيدحلا نأ ،ثيدحلاو

 .ةرهطملا هتريس ىف ةيلعفلا هلامعأب ةصاخف

 يناثلا ردصملا يهو ةيمالسإلا ةعيرشلا رداصم دحأ ربتعت ةنسلاف

 نآرقلل ةنيبمو ةحراش اهنأل امهنيب لصفلا نكمي الو ميركلا نآرقلا دعب

 هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو ىلاعت هللا لوقي ميركلا

 يحو الإ وه نإ ىرهلا نع قطني امول .ء7:ردخ»اوهتناف
 ميركلا لوسرلا ةايح يف نودت مل اهبلغأ ةنسلا نإ .« . 3:مجنلا4١؟ىحوي

 رمأ ميركلا لوسرلا نأ الإ ميركلا نآرقلا نيبو اهنيب طلخلا عقي نأ ةفاخم

 يتلاقم عمس ادبع هللا رضن»: لاق ثيح ءهب ءاج امب لمعلاب هباحصأ

 نيدشارلا ءافلخلا دهع يف نإف اذكهو .اهغلبو اهادأ مث 3اهاعوف
 ميركلا نآرقلا عمجب مهمامتها ببسب هيلع يه ام ىلع ةلاحلا ترمتسا

 تاحوتفلا كلذ ا فضأ ةفلتخلا هرداصم نم دحاو باتك ىف

 .هنع هللا يضر نامثع لتقم دعب ترهظ يتلا نتفلاو ةديدجلا ةيمالسإلا

 .14 ص نيحلاصلا جاهنم: قيلب نيدلا زع )1)

 .67 ص ةيعرشلا مولعلاب ماع فيرعت يليحرلا دمحم .د

 .124 ص 2 ج هلضفو ملعلا نايب عماج ربلا دبع نب فسوي ورمع وبأ (2)
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 نب رمع نمز يف أدب ةفيرشلا ةنسلل يمسرلا نيودتلا نإف اذكهو

 .ةيومألا ةلودلا يف ه (101 ۔ 99) زيزعلا دبع

 نم هيلإ برست يذلا فيرشلا ثيدحلا يف عضولا لكشم امأ

 ىنعملاو ثيدحلا ءاملع تهجاو ءءادأك ةبقع مهأ دعيف !ةفلتخم تاونق

 هلع لوسرلا ىلإ بسن ام وه : نيثدحملا دنع غضولل يحالطصإلا
 يف حالص نبا لوقي اهرقي وأ اهلعفي وأ ،هلقي مل امم ابذكو اقالتخا

 لحت الو ،ةفيعضلا ثيداحالا رش وهو .قلتخلا وه عوضوملا) هتمدقم

 . (أّهعضو نايبب انورقم الإ دحأل هتياور

 .ةيلاتلا ةيرهوجلا لماوعلا ىلإ دوعت يهف عضولا ثعاوب بابسأ امأ
 .نيدلا نع نوجراخلا ةقدانزلا 1 _

 ةفلتخلا ةينيدلا بهاذملا باحصأو ةيسايسلا بازحألل نوبصعتملا 2 ۔

 .تايموقلاو

 ةمكاحلا ةطلسلا لهأ ةمدخل ةقرترملا ظاعولاو ءاوهألا باحصأ 3 _

 .اهتيك زتو

 تعضوف ءاهلك ةايحلا ىلإ برست دق عضولا نأ ظحالن انه نمو

 سانجالاو بورحلاو قرفلاو بازحألا ءاسؤرو ةمئألا يف ثيداحأ

 تفرع ةرهطملا ةنسلا ناذ اذكهو . خلا ... تادابعلاو دهزلاو جالعلاو

 روهظ دعب اميس ال ةيسايسلا حلاصملاو ءاوهألاو تاعازنلا ببسب عضولا

 دحلا يه ةرجهلا نم نيعبرأ ةنس تناك). يلي امين يعابسلا ينسح

 ترريب 1978 ةيملعلا بتكلا راد .47 ص ثيدحلا مولع يف حالص نبا ةمدقم (1)
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 ديزتلا نيبو .عضولاو بذكلا نم اهصولخو ةنسلا ءافص نيب لصافلا

 ةيلخادلا تاماستنإلاو ةيسايسلا ضارغألا ةمدخل ةليسو اهذاختاو اهيف

 ىامد هب تلاس ايبرح الكش ةيواعمو يلع نيب فالخلا ذختا نأ دعب

 .0»ةددعتم قرف ىلإ نوملسملا مسقناو حاورأ هب تقهزأو
 : ةيجانلا ةقرفلاو ةيمالسإلا ةمألا فالتخا ثيدح (ب

 مهفل ةيرورض ربتعت لصفلا اذه يف تحرط يتلا ةمدقملا نإ

 نأ نكمي الو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نيب ةيلماكتلا ةقالعلا

 يواضرقلا فسوي ذاتسألا لوقي ميركلا نآرقلا ءوض يف الإ ةنسلا مهفت

 فيرحتلا نع ءاديعب احيحص امهف ةنسلا مهفت يكل بجاولا نم:
 تاملك تمتوإل نآرقلا ءوض يف مهفت نأ ليوأتلا ءوسو لاحتنإلاو

 .0115 :ماعنأل»هؤميلعلا عيمسلا وهو هتاملكل لدبم ال الدعو اقدص كبر

 يرظنلا نايبلا يهف روتسدلا اذه ةحراش ئيه ةيوبنلا ةنسلاو

 ال اذهلو .مهيلإ لزن ام سانلل نيبب نأ لوسرلا ةمهمو ،يلمعلا قيبطتلاو
 .ةحضاولا هتانيبو نآرقلا تامكحم ضراعت ةتباث ةحيحص ةنس دجوت

 ةحيحص ريغ ةنسلا نوكت نأ دب الف كلذ دوجو سانلا ضعب نظ اذإو

 .“ميقيقح ال ايمهو ضراعتلا نوكي وأ حيحص ريغ اهل انمهف نوكي وأ
 ٠ فيرشلا ثيدحلا درون نأ نآلا اننكمي صنلا اذه لالخ نمو

 .ةيجانلا ةقرفلاو ةيمالسإلا ةمألا فالتخاب قلعتملا

 للع ءيبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع_ةديبع وبأ
 .90 ص يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا يعابسلا ينسح ىفطصم (1)

 .93 ص - طبارصرو مناعم - ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك يراضرقلا فسوي )2( ٥.
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 الخ رانلا يف نهلك ةقرف نيعبسر ثالث ىلع يتمأ قرتفتس»:لاق

 . .بيبح نب عيرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلااةدحاولا كلت يعدي نهلكو ةيجان ةدحاو

 باتك يف يذمرتلا كلذك هاور دقو يع دمحم ةمأ ةمألا باب

 اذه ءاج دقو ةنسلا باتك يف هننس يف دواد وبأ هاور امك ناميإلا

 نيعبسو نينثإ وأ ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا كلذك صنلا اذهب ثيدحلا

 يف نهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتو كلذك ىراصنلاو ةقرف
 يباحصأو هيلع انأ ام لاق هللا لوسر اي يه نم اولاق ةدحاو الإ رانلا

 .امهيحيحص يف مكاحلاو نابح نبا دنع وهو

 امو 5ميركلا نآرقلا ءوض يف الإ مهفي ال ثيدحلا اذه رهوج نإ

 .لصألا عم ضقانتي نأ عرفلل ناك
 يف مالسإلا قبط ملسم لك اهلثمي يهف ةيجانلا ةقرفلل ةبسنلاب امأ

 كلت امو لئس امنيح ةع ميركلا لوسرلا لوقل حلاصلا يلمعلا هكولس
 وأ ءايعفاش ناك ءاوس «يباحصأو مويلا هيلع انأ ام»: لاقف ؟ةقرفلا

 اذه ايباهو وأ ايعيش وأ ايديز وأ ايضابإ وأ ايلبنح وأ ءايفنح وأ ءايكلام

 .ةنسلاو نآرقلا عم 5ملسألاو حصألا مهفلا وه

 ناسنإلا هلمحتي مالسإلا يف باقعلا وأ باوثلا : ءازجلا نأل

 وأ ةيبهذملا وأ ةيلئاعلا ةيعبتلل اقالطإو ادبأ هيف لخد ال هدرفمب

 .ةيقبطلا وأ .ةيلبقلا وأ .ةيعامتجالا

 قحلا لوقي ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم ةلدأ ةدع كانه

 الو اهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنل يدتهي امنإف ىدتها نم]»:ىلاعت

 .رازوأ ج بنذلا ،ليقثلا لمحلا = لمحلا ررولا (1)
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 ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأوإل "]ه15:ءرسالهه4ىرخأ رزو ةرزاو رزت
 ةعاطال» ميركلا لوسرلا لوقيو «39٥4-0:مجنلا»44یري فوس هيعس نأو

 ٠ مكاحلاو دمحأ هاور «قل اجلا ةيصعم يف قولخ

 شيرقل لوقي ةرطفلا هيلإ تعمتساو): بطق ديس ذاتسألا لوقي

 ائيش هللا نم مكنع ينغأ الو إمكسفنأ اورتشا شيرق رشعم اي :ةصاخ

 ام ىنيلس دمحم تنب ةمطاف اي إائيش هللا نم كنع ىنغأ ام بلطملا

 .هيلع قفتم ثيدحلا ©"}> (اثيش هللا نم كنع ىنغأ ال ىلام نم تثش

 نأ ثيحب ليوأتلا ىلإ جاتحت ال يتلا ةحضاولا ةقيقحلا يه هذه

 لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمفإظ منهج وأ ةنجلا هلاعفأ لك

 .(2«ه-7:ةلرلزلا»٥4ري ارش ةرذ لاقثم

 نيملسملا ضعب رفكي حلاص لمع نودو ةيبهذملا مساب اذكهو

 .ةيجانلا هتقرف مساب ىرخألا بهاذملا عابتأ

 نيملسملا نأ اقح هل فسؤي اممو): ابرمع يلاغينسلا روتكدلا لوقي

 الو ةيوخأ ريغ تاعابطنا نولمحي انموي ىلإ اولظ بهاذملا ةيقب نم

 ماهوأ ةجيتن .ةيرفعجلا ةيديزلا ،ةيضابإلا لثم قرفلاب فرعي امع .ةيباجيإ
 .59 ص نيدلا اذه بطق ديس (1)

 دبع خيشلا يرهزألا يرصملا ملاعلا هبتك ام نإ : لوقت ةيمالسإلا ةيملعلا ةنامألا نإ (2)

 . ثيح ةيكرتلاب زيمت 246 ص كولسر بهذم ةيضابإلا هباتك يف ةيضابإلا نع طظناحلا

 ةيكزتلا هذه نإ (هثيداحأ لك يف هع ثيبنلا اهنع ربخأ يتلا ةيجانلا ةقرفلا مه ةيضابإلاف):لوقي

 امك فيرشلا عرولا ؤنيمألا مهيف دجوي نيملسملا ةيقبك ةيضابإلاف مالسإلا حور عم ضقانتت
 ؛32:مجنلاهه«ىقتا نمب ملعأ وه مكسفنأ اوكزت الفإ» ملاظلا بذاكلا قسافلا اهيف دجوي
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 يتلا ةمادهلا ةلاضلا قرفلاب اهوفصوف نظلا ءوسو تانيمخت اهردصم

 .اهتبراحم نيملسملا ىلع

 هللا دابع لامعأل ميقملا هسفن عضي ناسنإ نم يهتني ال يبجعف

 هيدي كلم رفكلاو ناميإلا نإف ءاشي نم ىلع بوتيو ءاشي نم رفكي

 ءاشي نمل اهباوبأ حتفي هل ةصاخ ةعرزم ةنجلا امنأكو كاذ عنميو ،اذه عنمي

 ريبكلا رصاعملا ركفملا ىلإ ةبسنلاب امأ . ) اشي نم هجو ىف اهدصويو

 هللا همحر يلازغلا دمحم خيشلا ةيمالسإلا تاساردلاو . ةوعدلا يف

 نينثا وأ ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفاد ثيدحب كلذ ةلص ام): لوقيف

 .ةقرف نيعبسو نيتنثا وأ ىدحإ ىلع ىراصنلا تقرفتو ةقرف نيعبسو
 .دواد وبأو يذمرتلا هاور اةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتو

 ...ننسلا بتك يف دراو وهو ،حاحصلا نم سيل ثيدحلا اذه

 .ةمألا ىوق نهوت يتلا ةيسايسلا تافالخلا هب دوصقملا نأ ينظ بلغأو

 سيئر وه نوكي نأ بجي هنأ ىري لجر ... اهريغ مامأ اهكلهتو
 اذه لتاقيو ‘نيمسق بعشلا هب مسقي ابغش ثدحي نأب ىبأي الو]ةلودلا

 .رفك هنأك هربتعأ يذلا تافالخلا نم عون اذه ... كاذب

 تانالخلا ضعب ىلع هنوقبطي اوأدب سانلا ضعب نأ ةلكشملا

 .خلا ... ةيجانلا ةقرفلا نومسيو ةيسايسلاو ةيهقفلاو ةيركفلا

 نيذلا : هنم دوصقملاف ثيدحلا حص ولف ...لطاب مالك اذه
 ريخلا نوديريو مهتاين تنسح نيذلا امأ ةمألا قيزمت اودارأو مهتين تءاس

 .(_(ثيدحلاب مهل لخد الف ةمألل
 .27 ص يضابإل ١ ركفلا يف ةسارد اب حلاص دمحم جاحلا نب رمع .د )1)

 .111 ص ذآرقلا عم لماعتن فيك يلازغلا دمحم خيشلا(2)

- 82 



 تلغتسا يتلا يه ةيسايسلا تاطلسلا نإ : لوقن اذه نم اقالطناو

 ءازجلاف مكحلا يف اهدوجو تابثإل ةيمالسإلا ةيداهتجإلا تافالخلا

 ء يش يأ باسحلا موي هعفني نلف ‘اطقنف ه دحو ناسنال ١ لمع ىلع بصني

 الو مكماحرأ مكعفنت نلف ىلاعت قحلا لوق ربدتنل ...بسن يأو

 .«3:ةنحتملاههلريصب نولمعت امب هللاو مكنيب لصفي ةمايقلا موي مكدالوأ

 قحلا وه هبهذم نأ ىعدي نم كانه نأ ك8اذه لك نم ىهدألاو

 مهلداجي لب ؤ،لالض يف شيعت ىرخألا بهاذملا باحصأ نأو ،هلك

 يمالسإلا نيدلا نع جورخلاب مهايإ امهتم اميقع افينع الادج

 .")ةعامجلاو
 ةنسلاو نآرقلا نم ةحضاولا هتلدأ هل بهذم لك نإ : لوقن نحن

 .مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا ةريسو ةرهاطلا ةيوبنلا

 لوخدلا ضفري ناميإلا قح نمؤملا ناسنإلا نإف رمألا ناك امهمو

 ايخيراتو القعو اعرش ةضوفرم هجئاتن تماد ام ،ميقعلا لادجلا كلذ يف

 .ايمالساو
 مهموصخ ريفكت ىلإ لوحت يبهذملا فالتخإلا اذه نإ مث

 نع ةرداصلا يواتفلا مساب مهضارعأو مهلاومأو مهحاورأ لالحتساو

 نآرقلا نع يلكلا جورخلا وهل اذه نأ كش ال مهموصخ ءاملع ضعب

 نونمؤملا امنإإ» لجو زع هللا لوق لمأتنل ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا

 ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نموؤ» «ةه:تارجخاههةوخإ

 مالسإلا فقوم نايبو إمالسإلا ىلإ بستنت ةرصاعم قرف يجاوع يلع نب بلاغ رظنأ (1)
 .123/63 ص جراوخلا نع ةسارد يناثلا بابلا .اهنم
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 .(93:ءاسنلا»هماميظع اباذع هل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغر .اهيف

 يأ هللا لوسر اي تلق : لاق هنع هللا يضر ىسوم ييأ نعو
 .هيلع قفتم هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم»: لاق ؟لضفأ نيملسملا

 وه يذلا ميقعلا لادجلا نم زرحتنلف ،ةملسملا يتخأ ملسملا يخأ

 قيزمتل ةنتفلا و ةماعزلاو ةطلسلا ءاملع ضعب هكلس يذلا لاضعلا ءادلا

 ةيخيراتلا عئاقولا هدكؤت امك ةرحانتم عيش ىلإ ةيمالسإلا انتمأ ةدحو

 زع هللا قدص دقل ،هبرغمو هقرشم يمالسإلا انلاع يف ارضاحو اميدق

 ضعب سأب مكضعب قيذيو اعيش مكسبلي وأل :ميركلا هلوق ين لجو
 .«6ه5:ماعنأل»4لنوهقفي مهلعل تايآلا فرصن فيك رظنأ

 موقب دارأ اذإ هللا نأ ىنغلب: هللا همحر ىعازوألا مامإلا لاق دقف

 .0}»لمعلا مهعنمو لدجلا مهمزلأ ارش
 اهيأ يدحتلا عفرن نأ ،ينطولاو يقالخألاو ينيدلا بجاولا نمو

 ©ضرملا لهجلا : ملسملا اهيناعي يتلا ةيمويلا لكاشملا مامأ نوملسملا

 ةيمالعإلاو ةيركسعلاو ةيميلعتلاو ،ةيداصتقإلاو ةيئاذغلا ةيعبتلا كرقفلا

 هذهب مزتلن نأو ةدحاولا ةيمالسإلا ةمألا ءانبأ نيب عارصلا نم الدب

 انقفتا اميف نواعتن): هللا همحر انبلا نسح اهلاق يتلا ،ةيبهذلا ةدعاقلا

 ديوهتلاو ريصنتلا ةرماؤم نال (هيف انفلتخا اميف اضعب انضعب رذعيو هيلع

 ديرت اينطابو ايرهاظ ةفلتخم بيلاسأب نولتتو ةمئاق لازت ال داحلإلاو

 يلحلا مالعإلاو ىغولا ةحاس يف ةرحانتم قرف ىلإ ةيمالسإلا انتمأ قيزمت
 مصتعن نأ اعيمج انيلع ءافرشلا نوملسملا اهيأ - تنرتنإلا _ يملاعلاو

 .123 ص ةيمالسإلا دئاقعلاو قرفلا ين تاسارد : ديجلا دبع نافرع )1(
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 ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحما ةميركلا ةيآلا هذه ةيسدقب

 .(29:حتفلا)4 مهنيب ءامحر رافكلا

 جراوخلا ثيدح لصفلا اذه رخآ يف للحنو زربن نأ انب ردجي اذه دعبو
 .هرهوج نومضم مهفيل ايسايس .ايخيرات ءاينيد: ماعلا هراطإ يف هلعجو

 : قورملاو جراوخلا ثيداحأ (ج
 ميركلا نآرقلا ءوض يف الإ ثيداحألا كلت كردن نأ اننكمي ال

 نارقلا مكحم هتضراعم ىري ثيدح يأ يف فقوتي نأ ملسملا قح نمو)

 .>مالسإلا ءاهقف كلذ ىري امك اغاستسم اليوأت هل دجي مل اذإ
 هثيدح يف البقتسم عضولا ةرهاظب انربخأ دق ميركلا لوسرلا نإ

 نب عيبرلا هاور «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نمو» فيرشلا
 . .ملسمو يذمرتلاو بيبح

 ىري امك ةيسايسلا تاعارصلا ثيداحألا عضو بابسأ مهأ نمو

 .لصفلا اذه ةمدقم ىف ىعابسلا ىنسح ىفطصم روتكدلا كلذ

 نإ): قيلب نيدلا زع ذاتسألا كلذك رمألا اذه يف لوقيو

 ةفالخ رخاوا يف نيملسملا نيب ©ثلهنرق رذ يتلا ةيسايسلا تافالخلا

 عضو يف ارشابم اببس تناك امهنع هللا يضر يلع ةفالخ يفو نامثع

 مه ،كلذ ىلع أرجت نم لوأ نإ : لاق نم لوق انمدق دقو ثيدحلا

 ىلإ راشأ دقو ،عضولا اهيف أشن ةئيب لوأ قارعلا نوكيف ،ةعيشلا ةالغ

 اندنع نم ثيدحلا جرخي: لوقي يرهزلا ناك ثيح ثيدحلا ةمئأ اذه

 9٥. ص ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن ذيك يراضرقلا ضسوي .د )1)

 .ةرم لوأ هعولطر هروهظ دنع ءيشلا نم غزي ام يأ = اهئرق د (2)
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 برضلا راد قارعلا يمسي كلام مامإلا ناكو .اعارذ انيلإ عجريف اربش

 مهاردلا برضت امك سانلا ىلإ جرختو ثيداحألا اهيف برضت يأ

 .0_}لماعتلل جرختو ةفئازلا
 ةرولبل ةيرورض دعت ءاهانفضأ يتلا ةرصتخلا ةحمللا هذه نإ

 .هللا ءاش نإ اهدرونس يتلا قورملاو جراوخلا ثيداحأ

 : بيبح نب عيبرلا ةياور (1 -

 تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع ربأ
 مهتالص عم مكتالص نورقحت مرق مكيف جرخي»: لوقي للع هللا لوسر

 زواجي الو نآرقلا نوأرقي مهلامعأ عم مكلامعأر مهمايص عم مكمايصر

 لصنلا يف رظنت ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مهرجانح
 الف شيرلا يف رظنت مث ائيش ىرت الف حدقلا يف رظنت مث !ائيش ىرت الف
 حدقلاو مهسلا ةديدح لصنلا : عيبرلا لاق قوفلا يف ىرامتتو ائيش ىرت

 اضيأ ىوريو رتولا هيف عضوي يذلا مهسلا شيرو ةديدحلا هيف يذلا مهسلا
 حيحصلا عماجلا .مهسلا سأر ةديدقلاو ائيش ىرت الف ةديدقلا ىلإ رظنتو

 .بيبح نب عييرلا دنسم

 : كلام مامإلا ةياور (2 -

 نب ميهاربإ نب دمحم نع ديعس نب يحي نع كلام مامإلا ىور
 : لاق ديعس يأ نع نمحرلا دبع نع ةملس يأ نع يميمتلا ثراحلا

 مكتالص نورقحت موق مكيف جرخي»: لوقي ةكلع هللا لوسر تعمس

 نوأرقي "مهلامعأ عم مكلامعأو .مهمايص عم مكمايصو إمهتالص عم
 .29 ص نيحلاصلا جاهنم : يلب نيدلا زع (1)
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 نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي امهرجانح زواجي الو نآرقلا
 ائيش ىرت الف حدقلا يف رظنتو !ائيش ىرت الف لصنلا يف رظنت ةيمرلا
 .‘»هقوفلا يف ىرامتتو ائيش ىرت الف شيرلا يف رظنتو
 : يراخبلا ةياور (3 -

 نارقلا لئاضف باتك يف 4771 مقرب يراخبلا هاور ثيدحلا سفن

 .ةدايز نودب 1928 ص

 يراخبلا مامإلا هدروأ دق ثيدحلا نأ يملاسلا خيشلا نيب دقو

 لاق يردخلا ديعس ابأ نأ ثيدحلا اذه ببس): لوقي ثيح ىرخأ ةغيصب

 ةرصيوخلا وذ هاتأ ذإ امشَق مسقي وهو لع هللا لوسر دنع نحن امنيي
 لدعي نمو كليو لاقف لدعأ هللا لوسر اي لاقف ميمت ينب نم لجر وهو

 هللا لوسر اي :رمع لاقف لدعأ مل نإ ترسخو تبخ دق ،لدعأ مل اذإ

 مكدحأ رقحي اباحصأ هل نإف هعد لاقف هقنع برضأف هيف يل نذئإ

 يف فالتخاو هرخآ يف ةدايز عم ثيدحلا قاس مث : مهتالص - هتالص

 لثم هيدضع ىدحإ دوسأ لجر مهتيآ نأ هرخآ يف ركذو ظ ظافلألا ضعب

 سانلا نم ةقرف نيح ىلع نوجرخي و 5)ردردت ةعضبلا لثمو ةأرملا يدث
 ةليع هللا لوسر نم ثيدحلا اذه تعمس ينأ دهشاف ديعس وبأ لاق

 .معم انأو مهلتاق بلاط يبأ نب يلع نأ دهشأو

 لبنح نب دمحأو يذمرتلاؤ يئاسنلا كلذك ثيدحلا اذه دروأ دقو

 يأ ديبستلاو قيلحتلا جراوخلا تامس . رك ذو ةتوافتم ظافلأب دواد يبأو

 .نآرقلا ىف ءاج ام نآرقلا باتك 10 مقر أطوملا (1)

 .برطضت : ردردت .محللا نم ةعطقلا : ةعضبلا (1)

 .56 ص لرألا ءزجلا بيبح نب عيرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش نم (3)
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 .ةيدنلا وذ اعفان ىمسيو صوقرح وه ةرصيوخلا وذ نأو رعشلا لاصثتسا

 مهفلا ملاعم ىلإ ةجاح يف هاندروأ يذلا ثيدحلا اذه نإ

 ناسنإ نيب فلتخي دق ريسفتلا نأل ميركلا نآرقلا ءوض ىف كاردإلاو

 ربتعي ام ضعبف): يلي ام يواضرقلا فسوي خيشلا لوقي 3 رخآ ناسنإو

 ام اذهو انكمم نورخا هدعي دق .ةفئاط وأ ناسنإ ىدل القع اعنتم

 .هيف قيقدتلا بجي

 نأ امك 6‘ضوفرم فسحعنملا ليوأتلاو ؤ«ضوفرم غ وسم ريغب ليواتلاف

 وأ يعرشلا وأ يلقعلا عناملا دوجو عم .ةقيقحلا ىلع مالكلا لمح
.)( . ٤ . . . . 

 ) اضيا ضوفرم ©يعقاولا وا يملعلا

 انلعجت ةيسايسلا تاعارصلا عم ةحضاولا عناوملا هذه ىلع ادامتعاو

 : يلي ام جتنتسن

 اذه نأ لب حيحصلا عماجلا يآ ابيبح نب عيب رلا لنسم يف ٥و دروأ

 .مهموصخ ىلع درلل مهل ةجح ربتعي ثيدحلا

 دنسلاو نتملا لاجم يف قفتت مل جراوخلا ثيداحأ نأ ظحالن 2 _

 يف ةحضاو ةدايز كانه نأ ظحالن ثيحب ثيدحلا ةاور ىلإ ةبسنلاب

 كلذ ىلإ راشأ امكو .ةيسايسلا تاعارصلا ىلإ دوعي رمألا اذه و نتملا

 عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا هباتك يف ينسح ىفطصم ثحابلا روتكدلا

 هنع هللا يضر نامثع لتقم دعب ترهظ يتلا نتفلا نإ : الئاق يمالسإلا

 نمو ةطلسلا ىلإ اهتيؤر يف ةضقانتم اةعراصتم ،ةيسايس ابازحأ تزرفأ

 .160 ۔ 159 ص ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك (1)
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 .مصخلا ءازإ اهفقوم زيزعتل ثيداحأ عضو ىلإ تأجل انه
 بلغأ نكل ناورهنلا لهأ طبضلاب نيعت مل ثيداحألا هذه نإ 3 ۔

 : .مهتاذب مهيلع قبطنت اولاق نيرسفملا

 نود ناورهنلا لهأ "ىلع جراوخلا ثيدح قالطإ نوخرؤملا رصي اذامل 4 ۔

 همحر ركب ييأ ةفالخ ةطلس نع اوجرخ نيذلا امامت اولهاجتو مهريغ
 نلتاقأل هللاو) هللا همحر لاقو نيدترملا ةكرح يأ ه 13 ه 11 هللا

 .(ءالؤه ىلع قبطني دقو ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم
 ميدقلا يمالسإلا خيراتلا يف ترهظ ىرخأ تاروث ةدع كانه 5 _

 نم ه 35 ةنس هنع هللا يضر نامثع اهيف لتق يتلا ةروثلاك رصاعملاو

 ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلط اهب ماق يتلا ةروثلا مث نيمقانلا لبق

 ةنس ةنتفلا كلت تماق دقلو هتعيب اضقن مث ههجو هللا مرك ايلع اعياب ذإ
 ىلع نايفس يبأ نب نب ةيواعم اهب ماق يتلا ةروثلا كلذ ىلإ فضأ ه 6

 نيفص ةعقاوب فرعت برحلا هذهو ه 37 ةنس ههجو هللا مرك يلع

 رامع اي رشبأ» هنع لع هللا لوسر لاق رساي نب رامع اهيف لتق ثيح

 رك ذ طقسن نأ نود .3888 مقر تحت يذمرتلا هارر اةيغابلا ةئفلا كلتقت

 الأ بجيف إةيعرش هتمامإ نأ اوأر نيذلا يلع راصنأ اهب ماق يتلا ةروثلا

 ةكرعملا هذه تعقو دقل ،اهنع نيجراخلا ةبراحم نم دب الو اهنع لزانتي
 يبسارلا بهو نب هللا دبع يباحصلا ةماعزب ه 38 ةنس ناورهنلا يف

 نيخرؤملا دنع ءالؤه فرعيو .ههجو هللا مرك يلع شيجو هللا همحر
 يف نتف تراثأو نيملسملا ءامد تلاسأ دق تاروثلا هذه نإ جراوخلاب

 .ايتاب لازي ال يبلسلا اهرثأ نإف ةيمالسإلا لودلا

 روتكدلا يأرب دهشتسن نأ انب نسحي ،يخيراتلا روظنملا اذه يفو

_ ىو _



 ذإ سنوتب ةيمالسإلا ةراضحلل ال ىلعأل دهعملا ريدم رماع سينو يسنوتلا

 نيذلا ةعامجلا مه مويلا ىتحو ءامدقلا مهفرع امك جراوخلا): لوقي

 نمو .ميكحتلا دنع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع اوجرخ

 ةيواعم وه يلع مامإلا نع جرخ نم لوأ نأ صاخلاو ماعلا ىدل فورعملا

 وه له ،جورخلا ىلإ هعفد يذلا فدهلا نع رظنلا عطقب نايفس يأ نبا

 ةيالو نم يلع مامإلا هلزعي نأ نم فوخلا وه مأ نامثع مدب اقح ةبلاطملا

 قرطب ىرج ام لم نأ دعب هيلإ تلآ دقو ؟هسفنل ةفالخلا بح بح مأ ماشلا

 نع جرخ نم يناث نأ اضيأ فورعملا نمو ،ةعورشم ريغ و ةعورشم
 نم رخآ نأ اضيأ مولعمو هاعياب نأ دعب ريبزلاو ةحلط امه يلع مامإلا

 بايترا ةرظن ميكحتلا ىلإ رظن يذلا قيرفلا وه يلع مامإلا نع جرخ
 مامإلا ةيعرش نع عافدلا يف اتيمتسم ناكف ميكحتلا لبقي ملف ءصبتو

 نع هركأ نأ دعب هنع بحسناف ميكحتلا لبق نأ ىلإ هتعيب ةحصو يلع

 فصرو ةبسم حبصأ يذلا فصولا اذهب ىرت اي قحأ نمف .ميكحتلا
 وه فصولا اذهب ىلوأ سيلأ ؟يلع مامإلا نع بحسنا نم رخآل مذ

 هيف عاري ملو دئاكملاو تابرضلا هيلإ هجوو مامإلا نع جرخ نم لوأ
 لمشيو دتمي نأ فصولا اذهل ناك اذإ مث .ةمذالو 0"هلإ هتيرذ يف الو
 اثكن مث ايلع اعياب امهنأل ؟ريبزلاو ةحلط هب ىلوأ سيلأ لوألا جراخلا ريغ

 ةعقاو امهبرح نع جتنو ايلع هب ابراحو اشيجو ةكم ىلإ هنع اجرخو هتعيب
 اذاملف اذإ .اهنع هللا يضر ةشئاع لمج اهيف رقع يتلا ةروهشملا لمجلا

 نمب هقصلنو ةيقحأو ةرادجب لوألا هيقحتسم نع فصولا اذه دعبن

 مه كتلوأر ةمذ الو الإ نمؤم يف نوبقري الإل: ىلاعت هللا لاق .دهعلا = لإلا (1)
 ؛10:ةبوتلاههنودتعملا

 _ و0

 



 ملظلا نم اذه سيلأ .هنم قمر رخآ ىلإ هترصانمو يلع بح يف تامتسا

 ةفقو ةيضقلا هذه يف نوثحابلا فقوتي نأ بجاولا نمف هيلعو ؟حارصلا

 هنأل قحأو هب ىلوأ وه نم ىلع فصولا اذه اوعلخي ىتح فاصنإو لمأت

 نم : لوقي رثألاو هعبت نم هعبتف هنم جرخو جورخلا باب حتف نم لوأ

 اذامل مث .ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس

 ام لك نع رصبلا ضغنو ؟يلع مامإلا نع جرخ نم لوأل رذعلا سمتلن
 اضيأ رذعلا سمتلن مث ؟نيملسملل تابكنلا نم جورخلا اذه ىلع جتن

 تاليو نم نيملسملاب لزن ام لك نع فرطلا ضغنو ؟جرخ نم يناثل

 عينشتلاو مهنعل يف ننفتنو جرخ نم رخآ ىلع بضغلا ماج بصنو

 مهجورخل سمتلن الو مهب هقصلنل ميمذ فصو لك نع ثحبنو مهيلع
 يف عضوتو تايآلا مهلجأ نم لوأت لب مهريغل انسمتلا امك رذع يأ

 باتك اوظفح سانأ يف اهلوقي هنع هللا لوسر ىشاحو ثيداحألا مهمذ

 اذإو ،مهبكرو مهيديأو مههابج نم ضرألا تلان ىتح هب اودجهتو هللا

 ةنجلا ركذ اهيف ةياب اورم اذإو ،اهنم افوخ اوقهش رانلا ركذ يف ةياب اورم
 ."اهيلإ اقوش اوكب
 ثادحألا مث ةنسو انآرق ةحضاولا ةيعرشلا ةلدألا ىلع ادامتعاو 6 ۔

 ملسم ناسنإ لك ىلع قبطني جراوخلا ثيدح قيبطت نإ : لوقن ةيخيراتلا
 .ةدرلا ةكرحك نيدلا نم اءزج ةحارص ركنأ ماظن وأ بزح وأ ةئف وأ

 نب نامثع ورمع يمأل ةقرف لك نايب يف ةلاسر :رماع سينو .د ل قيلعتو قيقحت عجار (1)
 .320 ۔ 319 ص .ينغرامللا يفوسلا ةفيلخ

 ةميدقلا تالاقملا ةدقع نم ررحت ثيحب يدتنلا عباطلاب زيمت ارماع سينو ثحابلا هبتك ام نإ

 ماكحالا نم صلختنل يأرلا يف ةعاجش بلطتي رمألا اذهو اهتيعوضوم ةيخيراتلا ةثداحلا ىطعأف
 .ةيعوضومو ةهازن لكب ةيملعلا ةنامألا ةمدخل يعمجلا روعشاللاو ،ةقبسملا
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 رقأ املسم رفكن ال) : هللا همحر انبلا نسح مالسإلا ديهش لوقي
 رقأ نإ الإ ةيصعمب وأ يأرب ضئارفلا ىدأو امهاضتقمم لمعو نيتداهشلاب

 حيرص بذك وأ ةرورضلاب نيدلا نم امولعم ركنأ وأ رفكلا ةملكب
 لمع وأ لاحب ةيبرعلا ةغللا بيلاسأ هلمتحت ال هجو ىلع هرسف وأ نآرقلا

 (.“هرفكلا ريغ اليوأت لمتحي ال المع

 نآرقلا نوأرقي» ميركلا لوسرلا لوق يف مهفاصوأ ركذ نع امأ 7 ۔

 نه مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مهرجانح زواجي الو ميركلا
 تاذلا عم قدصلاو ةيعوضوملا حورلاو ةيمالسإلا قالخالا نإ .اةيمرلا

 لهأ ىلع فاصوألا هذه قلطن ال نأ اهيلع ضرفت ةيخيراتلا قئاقحلاو
 ةباحصلا مهيف (”فالآ ةعبرأ ىلع ديزي مهددع نأ ثيحب ناورهنلا

 نم كانهو اردب دهش نم كانه نأ ثيحب نوعباتلاو مهنع هللا يضر

 صوقرح :مهنمو ةنجلاب نورشبم مهيفو ةرجشلا تحت ع يبلا عياب

 نب رمع ةفالخ يف زاوهألا حتف يذلا ةنجلاب رشبلا )يدعسلا ريهز نب

 ىفرأ نب حيرشو‘يدزألا نانس نب ةزمح مث هللا همحر باطخلا

 حرس نب هللا دبعو ةرجشلا تحت رت يبلا عياب نمم وهو يدبعلا
 ةيخيراتلا ةنامألا نإ خلا ...ريدح نب سادرم لالب وبأو يملسلا يدزألا

 روتكدلا هلاق ام درون نأ ىرخأ ةرم انيلع ضرفت ةهيزنلا ةيمالسإلا

 لوقي فيكف): يلي ام 320 ص قباسلا ردصملا يف رماع سينو ثحابلا

 ول ذإ «مهرجانح زواجتي ال نآرقلا نوأرقي موق يتأي» ءالؤه يف لوسرلا
 .16 ص انبلا نسح مامإلل لئاسرلا ةعومجم ([1)
 .258 ص نسح ميهارب! يلعل : ماعلا يمالسإلا خيراتلا (2ر

 .202 ص 2 ج برغملاب خئاشملا تاقبط (3)
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 اهيف ةيآل مهترالت دنع ةنجلا ىلإ اقوش اوكب ال مهرجانح زواجتي مل

 ناذهف .رانلا ركذ اهيف ةيال مهركذ دنع اوقهش املو .ةنجلا ركذ

 يلايللا هب اوضق ىتح هوربدتو نآرقلا اوأرق نيذلا فاصوأ نم نافصولا

 امه مأ ؟ نآرقلا يف ربدتلاو ةدابعلا ةرثك نم مهماسجأ تلحنف لاوطلا

 مهل عمدت الو بلق مهل عشخي الو نآرقلا نوأرقي نيذلا فاصوأ نم

 ثيدحلا اذه رجنو ءالؤه ملظن اذال سئارف مهل دعترت الو ،نيع

 دعبلا لك اديعب افصو لمحي ثيدحلا اذه نأ عقاولاو .مهب هقصلنو

 ال ربدتلا ةجيتن قيهشلاو ءاكبلا نأل قيهشلاو ءاكبلا نم هب اوفرع امع

 اه لك ىلع نوبساحتس مكنأل مكسفنأب نوثحابلا اهيأ اقفرف .همدع

 اعكار هليل ناسنإلا يضقي نأ لوقعملا نم لهف .ةيور نود نولوقت

 ركذ دنع يكيو هيتبكرو هيديو هتهبج يف ضرألا رثؤت ىتح ادجاس
 زراجي ملو نآرقلا أرق هنإ :هيف لوقن مث رانلا ركذ دنع قهشيو ةنجلا
 ميسقتل ريبك بناج صصخيو قرفلا يف بتك فلؤت مث .هترجنح

 ؟مهنم ريفنتلاو مهمذ يف ننفتلاو ءالؤه
 هللا مرك يلع شيج بلص نم ءازج نو :تعي ناورهنلا لهأ نإ مث 8 -
 نيجراخ نيقنفانم اوناك اذإ هشيج نمض مهلبقي فيكف نذإ ،ههجو

 ثيدحلا يف ةدراولا تافصلا كلت بسح ىلع ءمالسإلا نم نيقرام

 نونمؤملاو داهزلا مهيف دجوي الأ فالآ ةعبرأ ىلع ديزي مهددعو

 لهأ نع يلع لغس دقر): يلي امب هتاذب وه مهفصو دقف ءايقتألاو

 .178 ص 7 ج راطوألا لين :يناكوشلا دمحم نب يلع نب دمحم (1)
 ،ينيد فالتخا ال ايسايس انالنخ! ربتعي نيقباسلا هراسننأو يلع ني لصالا فالتخإلا نإف نذإ

 .مهتاينب ملعأ هللاو ةئطاخ وأ ةبئاص نوكت دق ةيداهتجإلا هتيؤر هل لكو
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 .0_»لورف رفكلا نم لاق ؟ اورفك له ناورهنلا
 ال): لاق يلجبلا هللا دبع نب بدنج نع يناربطلل طسوألا يفو

 هل اذإف مهركسع ىلإ انيهتناف ،مهبلط يف جرخ ايلع جراوخلا تقراف
 : ينعي سناربلا باحصأ مهيف اذإو نآرقلا ةءارق نم لحنلا يودك يود

 .ةدابعلاو دهزلاب نيفورعم اوناك نيذلا

 نم أربت اهفانصأ عيمج يف جراوخلاو) دربملا مهفصو دقلو
 ..ةرهاظلا ةيصعملا يذ نمو بذاكلا

 يومألا يلاولا رفص ييأ نبا بلهملا نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال 9

 يرتفي ناك ثيحب امالعإو افيس جراوخلا ةقحالمو لاتقل بدتنا

 يذلا فيرشلا ثيدحلا اذه لمهن نأ نود جراوخلا ىلع ثيداحأ

 تنب موثلك مأ نع ةفلتخم برآم قيقحتل بورحلا لاجم يف فظو
 بذكلا نم ءيش يف صخري يع ءيبنلا نع عمسأ مل): تلاق ةبقع
 هتأرما لجرلا ثيدحو ،سانلا نيب حالصإلاو برحلا يف الإ 6لوقت امي

 .دراد وبأو ملسمو دمحأ هاور (اهجوز ةأرملا ثيدحو

 ةيضابإلا نيب ةلصاف ادودح كانه نأ قباسلا لصفلا يف انيأر دقل 10 ۔

 نع دعبلا لك ديعب وهف مالسإلا نم قورملا ثيدح نأ ثيحب جراوخلاو

 ميهاربا قاحسإ وبأ خيشلا لوقي رمألا اذه يفو ارضاحو اميدق ةيضابإلا

 باحصألا ىلع هباب ىلع امو ثيدحلا قيبطت نإ): يرئازجلا شيفطا

 لك يفو مدقت امك ءوسلا ءاملع يف اندنع وهو ليوأتلا يف أطخو ملظ

 .167 ص 7 ج راطوألا لين قباسلا ردصملا (1)
 .2 ص 2 ج نزماكنا دربملا 2 (

 .260 ص 8 ج مالعألا يلكرزلا : عجار (3)
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 .هلآو ةلزع هيبن ةنسو هللا باتك هلمع فلاخ نم

 ةيرفصلاو ةقرازأل او جراوخلا ةالغ ىلع ثيدحلا لمحي نأ نكميو

 الكل ةدابعلاو زرحتلا يف نودهتجي مهنإف رئابكلا لهأ كرشب نيلئاقلا

 ميظعت يف نوفغلابي نيذلا ىلع قابطنإل ١ مامت قبطنتو كرشلا يف اوعقي

 اذكو إمهريغ لبق مهب مهتاواسم ةجرد ىلإ لسرلاو ءايبنألا ريغ رشبلا
 تسيلو لاومألا زازتباو سوفنلا صانتقال ةلآ نيدلا اوذختا نيذلا ىلع

 .(}»مهريغ نود موقب ةصاخ ثيداحألا كلت

 ثيداحأ نإ): هللا همحر لوقيف رمعم يحي يلع خيشلل ةبسنلاب امأ

 كلعلوأ ،ىلوألا ةروثلا باحصأ الإ اهنم دوصقملا نوكي ال تحص اذإ قورملا

 اهلوصأ نم لصأل وأ ،ةعيرشلل نيركنم ركب ييأ ةفالخ ىلع اوجرخ نيذلا
 دصقي وهو جراوخلا ةملك مهيلع قلطي نأ ثحابلا عيطتسي ءالؤه نإف

 ةفالخ نع مهجورخل نئمطم وهو ينيدلاو يساسلا اهيينعم ةملكلا هذهب

 ةفيلخ مهبراحي نأ هب اونمآ امدعب ةلمج مالسإلل اهراكنإو اهيلع عمجم

 نئل»: مالسلا هيلع هلوقل اقادصم .اهيف ةداوه ال ابرح لوألا هللا لوسر

 لوسر ةفيلخ مهلتق دقو .ثيدحلا حص نإ ؛‘دومت لتق مهرلتتقا مهومتكردأ

 7 سنأتسي امكو . مالسلا هيلع هربخل اقيقحت دومث لتق ن هللا

 لدي نيسلا لامعتسا نإف 6(قرمي وأ جرخيس : لوقت يتلا ةياورلا يف قورملا

 يتلا ثيداحألا هذه نأ ثداوحلا قايس نم رهظيو .جورخلا برق ىلع

 الإو ،ىلوألا تارونلا ثودح دنع ةفورعم نكت مل ،جورخلا نع ثدحتت
 نع نوجراخلا اهب فصوي ال نأو ةنسلألا ىلع رودت ال نأ نكمأ فيكف

 . 23 ۔ 22 ص ليمجلا بتعلل ليلجلا دقنلا (1)
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 يف نيدلا نع نوجراخلا ١ل 6يلعو نامثعو ركب يبأ نمز يف ةفالخلا

 وأ ةفالخلا راصنأ اهب ديفتسي ال ةظوفحم ىقبت اذامل ؟قيدصلا نمز

 نيملسملا نم ليلق ددع اهتيحض بهذ ةحماج تاروث عبرأ يف اهموصخ

 لمحل و .ناورهنلا لهأ ىلع عينشلل ادصق كاذ دعب تعضو اهنإ .لاطبألا

 يف ايقطنم اريكفت ركفيو ،مهيلع ءاضقلاو مهلاتق ىلع ههجو هللا مرك يلع

 ارال ١ هذه ىلع ءاضقلا نكمي الو ادنس مهيأرلو قح ءال ؤهل نوكي دق هنأ

 .0ا»اهباحصأ ىلع ءاضقلاب الإ

 سكعت يمالسإلا انخيرات يف تعقو يتلا ةميلألا ثادحألا نإ 11 _

 ةينآرقلا اهتلدأو اهتينو اهتيؤر اهل ةئف لكو ةيداهتجإلا ةيسايسلا فقاوملا

 .هللا مهمحر مهبر ىلإ اوضفأ دق ءالؤه نإ اهليوأتو ةينسلاو

 نأ انيلعو ا74:نارمع لآ»«ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحرب صتخي)»

 زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا اهلاق يتلا ةروهشملا ةلوقملاب ايقلخ مزتلن

 .(انتنسلأ اهنم رهطنلف انيديأ اهب هللا رهط ءامد كلت): هللا همحر

 ال ةنتفلاو ولغلاو ةماعزلاو نيدلقملا ءاملع ضعب كانه نأ الإ 12 ۔

 ديعبلاو ئطاخلا ليوأتلاو قورملاو جراوخلا ثيداحأب نوكسمتي نولازي

 ىلع اهقيبطت نوديري ثيحب ةنسلاو ةينآرقلا قالخألا نع دعبلا لك
 :ىلي ام لوقن انه نمو ةيضابإلا

 ابرع سانجأ ةدع عمجت لب ،ةصلاخ ةيمالسإ ةينيد مهتديقع ةيضابإلا أ
 ةيدادبتسإلا ةيكلملا ةمظنألا عم اهمكح يف ضقانتت يهو ،اجونزو اربربو

 .30 ص رمعم يحي يلع خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا (1)
 .124 ۔ 78 ص يجاوع يلع نب بلاغل مالسإلا ىلإ بسنت ةرصاعم قرف رظنأ (2)

 .ةميعط رباص ذاتسألل ابهذمو ةديقع ةيضابإلا
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 ثيداحأ تلغتسا ثيحب ةيسايسلا ةحلصملا عفادب اهوصأ تفرح يتلا

 .مهدض جراوخلا

 نمو ةقبسملا راكفألا نم مهراصنأو ءاملعلا ءالؤه ررحت مدع (ب
 ةيمالسإلاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا يف ةجذاسلا ماكحألاو يعمجلا روعشاللا

 هيف مزلتسي يذلا عضولا يه ةيلوؤسملا نإ :لوقن انه نمو ةيعضولاو
 ايعامتجاو اينيدو ايقالخأ لعف امع ةبترتملا هئاتلا لمحتي نأ ناسنإلل

 .اينوناق يأ ايعضوو

 ءاغلاب ناسنإلا نوكي اذه ىنعمو ةفرعملا : ةيرهوجلا اهطورش نمو
 رايتخا يأ ،ةدارإلا ةيرح مزلتست ةفرعملا هذهو رشلاو ريخلا نيب زيمي القاع

 ةجيتنلا ربتعي يذلا ءازجلا اذه نع جتنيو طغضو هاركإ نودب لعفلا

 ناسنإلا اذه بساحي فوس يلاتلابو ،ايتاذ ةيلوؤسملا لمحت نع ةرشابملا
 بسح ىلع يعضولا عيرشتلا أ ديعولا وأ دعولا ،يهلإلا عيرشتلا مامأ

 يعضولا وأ يهلإلا عيرشتلا له لءاستن انه نمو ةيعضولا نيناوقلا

 نم وأ لقعلا نما وأ عرشلا نم له اذه ىنعمو ريغلا ةيلوؤسم لمحي
 ربع ءابآلاو دادجألا هلعف ام دافحألاو ءانبألا ةيلوؤسم لمحت قالخألا

 ةيمالسإلاو ةيقطنملا ةدعاقلا نإ ،ءاملعلا ءالؤه ةيؤر بسح ىلع خيراتلا

 نإف نذإ ،هتنادإ دكؤتو تبثت مل ام ءيرب ناسنإلا نإ : لوقت ةيملعلاو

 ةيمالسإلا ةيلوؤسملا عم ضقانت لك ضقانتيو فلتخي مهمكح
 ةيصخش ةيلوؤسملا كلت نأل ةفيرشلا ةنسلاو ةميركلا ةينآرقلا قالخألاو

 ربدتم عاو لقعب ةميركلا تايآلا هذه لمأتنل ريغلل اهيف لخد الو ةضحم

 رزت الول 0111:ءاسنلا»هههسفن ىلع هبسكي امنإف ،امتإ بسكي نمو

 اوشخاو مكبر اوقتا سانلا اهيأ ايإ» 61ة:ءارسال»ه4ىرخأ رزو ةرزاو
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 هدلاو نع زاج وه دولوم الو هدلو نع دلاو يزجي ال اموي
 .(39:مجنلا)4ىعسام الإ ناسنإلل سيل نأرإل ؛33:نامقل»هئائيش

 نم جتنيو): يلي ام زراد هللا دبع دمحم يرصملا روتكدلا لوقي

 يأ امهيف يتأي نأ نكمي ال باقعلاو باوثلا نأ حوضوب !هلك اذه
 اذإو ثءانبالاو ءابآلا نيب ىتح سابتلا وأ كارتشا وأ 5دادتما وأ ،ليوحت

 اقلطم بجي الف إةكرتلا اهب انلمعتسا يتلا ةقيرطلا نع نيلوؤسم اوناك

 تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ كلت اولمع ام رزو مهعم لمحتن نأ

 .«134:ةرقبا )نولمعي اوناك امع نولأست الو متبسك ام مكلو

 داضم هنأ ىلع ال بنذملاب ءيربلا ذخأ انل روصيل نآرقلا نإو

 ةيساسألا ةركفلا عم قفاوتم ريغ كلذك وه لب ؤبسحف ةعيرشلل
 هدنع انعاتم اندجو نم الإ ذخأن نأ هللا ذاعم لاقإظ ةيناسنإلا ةلادعلل

 .‘>أ7و:فسري»4نوملاظل اذإ انإ

 ءوسلا ءاملع ضعب ظحالن ،ينآرقلا روتسدلا اذه ءوض يفو

 نيدمتعم ،رضاحلا يف ةريطخ ةيخيرات تايفلخب نوشيعي ولغلاو ةنتفلاو

 يتلا جراوخلا قرف نم ةقرف .ةيضابإلا نأ ىوعدب قورملا ثيداحأ ىلع
 .ه 38 .ةنس ناورهنلا ةكرعم ىف تكراش

 ميقسلا مهقطنم يف نيبنذملاب ءايربألا اوذخأ انه . نمو

 ةينآرقلا ميقلاو ةيمالسإلا ةلادعلا نع ةديعبلا ةدسافلا مهتاجاتنتساو

 .ميلسلا قطنملاو ةقداصلا ةيمالسإلا ةوخألاو

 ةكرعم جئاتن لطابلا مهمعز يف نولمحتي مويلا ةيضابإ نأ اقح لهف

 .151 ۔ 149 ص نآرقلا يف قالخألا روتسد زارد هللا دبع دمحم روتكدلا (1)
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 ىلع ديزت ةيضابإلا رامعأ ناكل يلهاجلا ركفلا اذهب انملس ولو ناورهنلا

 لقاع ناسنإ يأ اهب لوقي نلو لقي مل ةجذاسلا ةجيتنلا هذهو ةنس 10

 كلت هنومضم يف لمحي قبسملا مهمكح نأ الإ رضاحلاو يضاملا يف

 مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب كانه نأ جتنتسن كلذك انلعجتو ،ةجيتنلا

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ةئف كانه نأ ماد ام ةيغيزامألا ةغللا نوملكتي غيزامأ

 نأ وأ ،قارعلا بونجب ناورهنلا ةكرعم يف اوكراش دق مهنع هللا يضر

 اوعطق وأ ابايإو اباهذ ايقيرفإ لامش نم ملك 14000 ةفاسم اوعطق دق ءالؤه
 .ناورهنلا ىلإ ابايإو اباهذ نامع قمع نم ملك 0

 عئاقولاو 5ميلسلا لقعلا ئدابم عم ضقانتت ةلطاب ةدساف ماكحألا هذه نإ

 .قارعلا بونج يف اهلك تعقو يتلا ثادحالا قطنمو ةميدقلا ةيخيراتلا

 يبأ نب ةيواعم دهع يف الإ ايقيرفإ يف رشني مل مالسإلا نإ مث

 لضفب هرداوب ترهظ دقف ىضابإلا بهذملا امأ (ه60 - ه 40) نايفس

 يداو يف امأو ھ 5 ةنس يلاوح دعس نب ةملس يضابإلا . ةيعادلا

 يرجهلا سماخلا نرقلا يف الإ يضابإلا بهذملا فرعي مل هنإف بازيم

 ىلإ اولوحت مث لازتعإلا بهذم ىلع ميدقلا يف اوناك نييبازيملا نأل

 يئاطسرفلا ركب نب دمحم دبع يبأ ملاعلا لضفب يضابإلا بهذملا

 (آ)ل.ه 440 ةنس ىفوتملا
 لوخد تفرع دق نامع نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ااذه ءوض يفو

 .ه 132 ةنس هللا همحر ديز نب رباج مامإلا بالط لضفب يضابإلا بهذملا

 اوناك ةيضابإلا نإ : لوقن ايخيرات .ايلقع 3اينيد : زجوملا ليلحتلا اذه دعب

 .124 ص 8 لرألا ددعلا ةايحلا ةلجم :زاحب ميهاربا .د ل ةلزتعملا نوييازيللا -

 _ وو _



 نيرخآلا رزو لمحن نأ اننكمي ال ىلاتلابو ىربكلا نتفلا نع دعبلا لك نيديعب
 ءالؤه قطنمب ملسن ول يعضولاو يهلإلا عيرشتلا مامأ ةرخآلاو ايندلا يف
 اوثدحا نيذلا مه نييرصملاو نييبونجلا نييقارعلاو نييزاجحلا لك ناف : لطابلا

 ناورهنلا ةكرعمىلإ نيدترملا ةكرح نم .اذه انموي ىلإ ىلوالا ةيمالسإلا نتفلا

 رمع : مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا لايتغا مث ه 38 ةنس تعقو يتلا

 اهدجن قئاقحلا هذه.("أبلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثعو باطخلا نبا

 ءازإ مهئانبأ ةبساحم نم دب الف نذإ .ةثيدحلاو ةميدقلا ةيخيراتلا بتكلا ىف

 يهلإلا عيرشتلا عم ضقانتي اذه نكلو يماعلاو يمالسإلا ماعلا يأرلا
 ىلاعت قحلا لوقي .ةيعامتجإلاو ةينوناقلاو ةيقالخالا ةيلوؤسملا ءازإ يعضولاو

 هاقلي اباتك ةمايقلا موي هل جرخنو هقنع يف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكر

 .13-014:ءارسإلا» هئابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرقا ،اروشنم

 نع دعبلا لك اديعبو رذحلا لك ارذح نك ،حلاصلا ملسملا اهيأ

 نارقلا مساب ولغلاو ءوسلاو ةنتفلا ءاملع ضعب نع ةرداصلا يواتفلا

 روتكدلا هلاق ام لمأتنل يبهذملا بصعتلاو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

 : يلي ام 141 ص يمالسإلا هقفلا خيرات هباتك يف رقشالا ناميلس رمع

 ىلع مدقت ثيحب ةمئألا لاوقأ ميظعت مومذملا ولغلا نمو)

 نس غلب فلكم لك ىلع مهباجيإو ،ةحيرصلا ةحضاولا صوصنلا
 ىلع ملسملا جورخ مهميرحتو ةيهقفلا بهاذملا دحأ مزتلي نأ دشرلا

 كلذل نونلعتيو ،ىرخألا بهاذملا نم ذخألا هيلع نومرحي امك ،هبهذم

 امبرو ؤ‘صوصنلاب انم ملعأ نوقباسلا انؤاملع : مهلوقك ةميقس للعب
 داري ال وأ ،اخوسنم اذه ناك امبرو إهيلع علطن مل ءيش ىلع اوعلطا

 خيراتلا نسح ميهاربا يلع .ربعلا باتك نودلخ نبا ،ختراتلا يف لماكلا ريثألا نبا رظنأ (1)

 ماعلا يمالسإل ١
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 مهءاج ام نودري مهنأل باتكلا لهأ هللا مذ دقو .كلذ وحنو اهرهاظ

 هللا دعو ،مهنابهرو مهرابحأل اديلقت هلسر مالكو هللا مالك نم
 اوذختا: هناحبس لاقف .مهل مهنم ةدابع هذه مهتلعف هناحبس

 ؛31:ةبوتلا»ههللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ

 مل مهنإ امأ»: لاقف ابابرأ مهذاختاب دارملا نلع لوسرلا نيب دقو

 اومرح اذإو ،هولحتسا ائيش مهل اولحأ اذإ اوناك مهنكلو 3مهودبعي

 . ). (هنسحو يذمرتلا هاور » «هومرح اثيش مهيلع

 ةينلا عم بيطلا حلاصلا لمعلا الإ انم لبقي ال لجو زع هللاف

 لمأتنل نيمزالتملا نيرصنعلا نيذه نيب لصفلا نكمي الو ةبيطلا ةحلاصلا

 : لاق هنع هللا يضر دبعم نب ةصباو نعو رع ميركلا لوسرلا لوق
 معن تلق ؟ربلا نع لأست تئج لاقف لع هللا لوسر تيتأ
 بلقلا هيلإ نأمطاو سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا كبلق تفتسا»:لاق
 سانلا كاتفأ نإو ردصلا يف ددرتو \سفنلا يف كاح ام منإلاو

 براح دق مالسإل \ ناف انه نمو ٠ يمرادلاو دمحأ هاور نسح ثيدح(كوتفأو

 لمأتنل .ءامدلا وأ لاومألا وأ ضارعألا يف ءاوس يدعتلاو ملظلا رهاظم
 الو هبذكي الو هنوخي ال ملسملا وخأ ملسملا» ن جركلا لوسرلا لوق

 انهه ىوقتلا اهمدو هلامو هض رع مارح ملسملا ىلع ملسملا لك ٠ هلذخي

 ثيدح لاقو .يذمرتلا هاور ملسملا هاخأ رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحب

 ةحابتسا نإ): هللا همحر يلازغلا دماح وبأ ريبكلا مامإلا لوقي نسح

 ىف رفاك فلأ كرت ىف أطخلاو كاطخ ديحوتلاب نيبرقملا نيملسملا ءامد
 .»×دحاو ملسم مد كفس يف أطخلا نم نوهأ ةايحلا

 .178 ص 7 ج راطوألا لين يناكوشلا يلع نب دمحم (1)
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 اناميإ نمؤنلو هتاقت قح هبر انم دحاو لك قتيلف ميركلا نمؤملا اهيأ

 لوسرلا لوقي ريصملا سئبف منهج ديعولاو ،ةنجلا دعولاب امزاج اقداص
 ' صمخأ يف عضوي لجرل ةمايقلا موي اباذع رانلا لهأ نوهأ نإ»: ميركلا

 هنإو اباذع هنم دشأ ادحأ نأ ىري ام هغامد امهنم يلغي ناترمج هيمدق

 .هيلع قفتم (ااباذع مهنوهأل

 نإ :لوقت اقباس اهانيأر يتلا ةيخيراتلا ثادحألا كلت ءوض ينفو

 لثمت يتلا ةيعيبطلا ةيناسنإلا رهاونطلا نم ربتعت اهلك ةيمالسإلا بهاذملا
 ةينيدلا هايضقو يمالسإلا عمتجملا ةمدخ ىلإ ةفداهلا ةيمالسإلا انتراضح

 ميركلا نآرقلا لالخ نم ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيعامتجإلاو ةيداصتتإلاو
 نتفلا ثيداحأ ريثن نأ نم الدب مظعألاو ىلعألا انفده وه اذهو ةنسلاو

 احلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمم الوق نسحأ نموإل ميقعلا لادجلاو
 (33:تلصن»همنيملسملا نم يننإ لاقو
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 همتاخلا

 نع ،ةزكرم ةحضاو ةماع ةركف ذخأ دق 5ميركلا ئراقلا نأ دقتعأ

 .ةيركفلا اهسسأو اهخيراتو ،اهدئاقع ةيضابإلا ةسردملا

 ةركفلا ذخأتل ةيضابإلا ريغ رداصملا ىلع اريثك اندمتعا دقل

 بابسأل فرح دق يضابإلا بهذملا نأ انيب مث ،اهتيعوضومو اهتيلومش

 قصلت هنإف اثيدحو اميدق يمالسإلا خيراتلا يف ركذ اذإو ةصلاخ ةيسايس

 مهلاومأ لالحتساو نيملسملا ءامد كفس ىلع ةمئاقلا جراوخلا ةمصو هب

 .رضاحلاو ميدقلا يف يرب اهنم وهو ،مهدالوأو مهئاسنو
 ايدئاقع كجراوخلاو ةيضابإلا نيب ةلصافلا دودحلا انزربأ مث

 قئاقحلا مث ةفيرشلا ةنسلاو ةينآرقلا ةلدألا ىلع نيدمتعم .ايخيراتو

 .ةيسفنلاو ةيسايسلاو ةيعامتجإلاو ةيخيراتلا

 ةقرفلاو ةمألا فالتخا عوضوم يف ةيوبنلا ثيداحألا عم انفقو مث

 هذه نأ انحضوأ ثيح ءنيدلا نم قورملاو جراوخلا ثيداحأو ةيجانلا

 اديعب .ميركلا نآرقلا ءوض يف الإ اهمهنو اهملاعم كردت نأ نكمي ال ثيداحألا

 .ةيعفنو ةيسايسو ةيبهذم بابسأل عضولاو لاحتنإلاو فيرحتلا رهاظم نع

 ميركلا نآرقلا ضراعت ةرطع ةيوبن ةنس دجوت نأ نكمي الو

 يناسنإ عمتجم قيقحتل ةيعامتجإلاو ةيوبرتلاو ةينيدلا ةيعيرشتلا هدصاقمو
 لاوقألا نيب ةيجاودزإلا نع اديعب ،ةقحلا ةلادعلا ىلع موقي يملاع

 .يبهذملاو يقرعلا عارصلاو لاعفألاو

 اهيضام يف ةيمالسإلا انتمأ دوجو روحم وه ميركلا نآزقلاف نذإ

 .اهلبقتسمو اهرضاحو
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 نمض ةيداهتجا اياضق يهف نيملسملا نيب ةيهقفلا تافالتخإلا امأ

 كبر ءاش ولو رشبلا ةعيبط يف هللا ةنس يه هذه ةيمالسإلا ةيؤرلا

 كبر محر نم الإ .نيفلتخم نولازي الو ةدحاو ةمأ سانلا لعجل

 انتايح يف ةينارقلا ةيقالخألا ميقلاب مزتلن نأو (118:دره»4مممهقلخ كلذلو

 نم تاجرد عفرن ؛114:هلم»هماملع يندز بر لقرإ ةيملعلاو ةيداعلا

 ءاج نم ملعأ يبر لقف «7ء:فسري»همميلع ملع يذ لك قوفو ءاشن

 .(85:صصقلا) نيبم لالض يف وه نمو ىدهلاب

 مامأ هنيدب مصتعن نأو ،هاضريو هبحي امل انقفوي نأ هللا لأسنو

 .نيمآ بيجم عيمس هنإ هدهعب ءايفوأ نوكن ىتح .ةيمالسإلا انتمأ ءادعأ

 ىضق نم مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نمال

 .(23:بازحأل»هماليدبت اولدب امو رظتني نم مهنهو هبحن

 م 1999/7/28 ل قفاوملا ه 1420 ىناثلا عيبر 15 : ةيادرغ يقرشلا دعسلا اباب
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 ثحبلا رداصم مهأ

 جركلا .نارقلا 1 ۔

 .1984 ينانبللا باتكلا راد عباسلا دلجملا .ربعلا باتك 5ةمدقملا : نودلخ نبا 2

 .1924 ليمجلا بتعلل ليلجلا دقنلا: شيفطا فسوي لآ ميهاربا قاحسإ وبأ 3 _

 .1988 رئازجلا ةنتاب باهش ةكرش .كلملاو ةفالخلا :يدودوملا ىلعألا وبأ 4 _

 نانبل توريب ةفرعملا راد .ةسايسلاو ةمامإلا : ةبيتق نبا 5 ۔

 :تشوعأ ديعس نب ريكب 6 _

 .ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد ۔ أ

 .فيرحتلاو ةلاصألا نيب مويلا مالسإ - ب
 .ةنيدملاو ةكم نيب ةماقتسإلاو ةوعدلا لهأ ةكرح _ ج

 .مالسإلا ءاملع ةارم يف ةيضابإلا _ د

 .توريب قورشلا راد .قيرطلا ملاعم نيدلا اذه :بطق ديس 7 -

 راد عباطم ةرهاقلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع 8 ۔

 .م 1964 ىبرعلا باتكلا

 ةيرصملا ولجنأ ١ ةبتكم .ماعلا يمالسإلا خيراتلا :نسح ميهاربإ يلع 9 _

9. 

 .1978 نامع بعشلا راد عباطم .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ ضوع 10 ۔

 ةبتكم .مالسإلا ىلإ بسنت ةرصاعم قرف :ىجاوع ىلع نب بلاغ 11 ۔

 . ةرونملا ةنيدملا رانملا ءاوضأ

 ةقرفلا ةأشنل ةيسايسلا فورظلا :جاحلب خيشلا دمحأ نب مساق 12 -
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 .1998 ةيادرغ ةييرعلا ةعبطملا رئازجلا يمالسإلا بدألا مجن .ةيضابإلا

 .توريب ةلاسرلا ةسسؤم نآرقلا ىف قالخألا روتسد :زارد هللا دبع دمحم 13 ۔

 .رئازجلا ةضافتنإلا راد نآرقلا عم لماعتن فيك :يلازغلا دمحم 14 ۔

 ةعبطملا 2 ط ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان حلاص دمحم.د 15 _-

 .ةيادرغ ةيبرعلا

 1981 2 ط يمالسإلا خيراتلا يف اياضق :ليعامسإ دومحم .د 16 -

 ٠ ءاضيبلا را دلا ةفاقثلا را آ

 . يمالسإل ١ عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا : يعابسلا ينسح ىفطصم 17 _-

 .1961 ةرهاقلا

 ةبتكم .ي رعلا جيلخلا يف ةيضابإل \ :ب ليهسلا رباج دبع فيان .د 18 _

 ..1998 2 ط طقسم ةماقتسإلا

 حيحصلا عماجلا حرش نم لوأل ١ زجلا ٠ يملاسلا نيدلا رون خيشلا 19 _

 .طقسم ةماقتسإل ١ ةبتكم .ابيبح نب عيب رلا دنسم

 راد .يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم 20 -

 .دادغب رصاعملا يبرعلا داحتإلا

 .طباوضو ملاعم ةوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك :يواضرقلا فسوي .د 21 -

 .نامع ةنطلسب ي رماضلا بتكم . عانقلا 77 . يليلخلا دمحأ خيشلا 22 _

 .توريب ةلاسرلا ةسسؤم .لئاسرلا ةعومجم :انبلا نسح مامإلا 23 _

 يبرعلا باتكلا راد .ديرفلا دقعلا :دمحأ رمع وبأ هبر دبع نبا 24 ۔

 .م 1983 توريب

 .توريب ةفاقثلا راد 5 ط يناغألا باتك :يناهفصألا جرفلا وبأ 25 _

 .رصم ىلجلا يابلا ةعبطم . لماكلا دربملا سابعلا وبأ 26 _
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 .ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا . ديز نب رباج مامإل ١ هقف ٠: شوكب دمحم يحي 27 _

 .1992 ةيادرغ ةييرعلا ةعبطملا .بازيم ينب خيرات :ديعس جاحلا ريكب نب فسوي 28 -

 . شومرك وب رمع نب ومحو مررك ومح نب دمحا : جراوخلا ثيداحا . تاطوطخملا 29 _

 01:4:ط)ةماملع يندز بر لقرا»ظ

 ةيضابإلا رداصملا ضعب

 .يخيرات باتك (م9 - ه3) يضابإلا مالس نبا - 1 -

 يف زجوملا باتك (م1174 ه570) يفاكلا دبع رامع وبأ - 2 _

 .ةيفسلفلاو ةيمالكلا لئاسملا هيف جلاعي نيئزج يف عقي وهو مالكلا

 ‘نيئزج يف عقت ،ىربكلا ةنودملا (م8 - ه2) يناسرخلا مناغ وبآ _ 3 ۔

 .ةيمالكلاو ةيهقفلا لئاسملا اهيف حرطت

 : (م1914 ۔ ه1332) ةمئألا بطق شيفطأ _ 4 _

 .ءازجأ ةتس ىلع يوتحي .ميركلا نآرقلل "ريسفتلا ريسيت -

 .ادلجم رشع ةعبرأ يف عقي ،داعملا راد ىلإ دازلا نايمه ۔

 .ادلجم 17 ىلع وهو ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش ۔
 : (م1981 ۔ ه1401) ميهاربا ضويب - 5 -

 .رونلا ؤفهكلا يارسإلا :ةروس ريسفت ،نارقلا باحر يف ۔

 .نيئزج يف ضويب خيشلا مامإلا يواتف -
 :رصاعم هيقف دمحأ ىليلخلا - 6 ۔

 .غمادلا قحلا ليزنتلا نايب نم راونأ 5ريسفتلا رهاوج -
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 :رصاعم ركفم ،يريبعجلا ۔ 7 _-

 .نيئزج ىلع لمتشي باتك ثةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا ۔

 : (م1349 _ ه750) ليعامسا يلاطيجلا ۔ 8 ۔

 .نيئزج يف مالسإلا دعاوق ۔

 ءايحإ باتك نع فلتخي ال وهو تادلجم ةثالث يف تاريخلا رطانق

 .يلازغلا دماح يبأ مامإلل مولعلا

 . :رصاعم خرؤم يرونلا ىسيع ومح ۔ 9 ۔

 .ةيملعلاو ةيسايسلاو ةينيدلا نييبازيملا ةايح نم ةذبن ۔

 .اثيدحو اميدق رئازجلا خيرات ايف نيييازيملا رود
 : (م1271 ه670) ديعس نب دمحأ ينيجردلا ۔ 10 -

 ةساردب متهي نيئزج يف عقي باتكلا ،برغملاب خئاشملا تاقبلط ۔

 .يضابإلا خيراتلا

 : (م786 ۔ ه170) يلاوح بيبح نب عيبرلا ۔ 11 ۔

 .ءازجأ ةعبرأ ىلع يوتحي بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا _

 (يصقشلا دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمخ) يقاتسرلا - 12 ۔
 :(م7 - ه11)

 هقفلا يف ادلجم 22 ىلع لمتشي وه نيبغارلا عالبو نيبلاطلا جهنم ۔

 .مالكلا ملعو

 : (م1914 ۔ ه1332) هللا دبع يملاسلا - 13 ۔

 .ديحوتلا ملع جلاعي نيدلجم ىلع لمتشي باتك وهو لوقعلا راونأ قراش -
 ةياغ ىف (ةيرعش ةزوجرأ) ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهاوج _
 ةيمالسإلا ماكحألا جلاعي باتكلاو ،ءازجأ ةعبرأ يف عقتو ي دألا كبسلا
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 .ةيمالسإلا قالخألاو

 : (م19 ۔ ه13) (سيمخ نب ليمج) يدعسلا - 14 _-_

 ملاعلل قحي ةعوسوملا هذهو ادلجم 92 ىلع لمشي ةعيرشلا سوماق _

 : هاياوز عيمج نم يمالسإلا ركفلا تجلاع اهنأل اهب زتعي نأ يمالسإلا
 .ةيسايسلا ،ةيعامتجإلا .ةيقالخالا .ةينيدلا

 : (م1980 ۔ ه1401) يحي يلع رمعم ۔ 15 ۔

 .رئازجلاو سنوت .ايبيلب ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ۔
 .تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا _

 (رصاعم) رصان حلاص دمحم روتكدلا _ 16 ۔

 : اهنيب نم بتك ةدع يف ىلجتت ةيبرعو ةيمالسإ تاسارد ةدع هل ۔

 يف ةيضابإلا ةناكمو .ةيرئازجلا ةيفحصلا ةلاقملا ؤ،ثيدحلا يرئازجلا رعشلا

 .ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ءةيناثلاو ىلوألا ةقلحلا ةيمالسإلا ةراضحلا

 : (رصاعم) شوكب دمحم يحي ۔ 17 ۔
 .هلصأ يف نراقم هقف وهو "نيئزج يف ،ديز نب رباج مامإلا هقف

 فلؤملا تارادصإ

 .ةيضابإلا لوصالا ىف ةيمالسإ تاسارد (1

 . نيورا د بهذمو نآرقلا (2

 .ةرصاعملا ةيمالسإلا قالخألا ىلع ءاوضأ (3

 .فيرحتلار ةلاصألا نيب مويلا مالسإ (
 .ةيمالسإلا ةراضحلا لظ يف بازيم يداو (ة

 .ةنيدملاو ةكم يف ةماقتسإلاو ةوعدلا لهأ ةكرح (م6

 .ريسلا نم تاحفن 7
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 .مالسإلا ةركاذ ىف نودلاخ لاجر (8

 .مورك دمحأ ذاتسألا ةيعمب ناميإلا ةضور ىف تاحلاص تاملسم (8

 .اثيدحو اميدق مالسإلا ءاملع ةارم يف ةيضابإلا (0

 ( .ديورف ةسردمو مالسإلا (1

 ةيفسلف تاعوضوم يف ةيليلحت تاسارد (2

 .ةيمالكلا سرادملاو ينالجراولا فسوي بوقعي وبأ (3

 رئازجلا يف يمالسإلا هداهجو ضويب رمع نب ميهاربإ مامإلا (4
 شيفطأ فسوي نب دمحم ةمئألا بطق (5

 ايعامتجإ ايدئاقع ايخيرات ملكتي بازيم (6
 ضفرلاو لوبقلا نيب غيلبتلاو ةوعدلا ةعامج (7

 طوطخم : قطنملا يف زيجولا (8

 ةيضابإلا ملاعملا ىلع ةيمالسإ ءاوضأ (9
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