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ثحب / ةرصاعم تاكرحو بهاذم
ركفلا و أشنملا ةطمارقلا

ةيليلحت ةيفصو ةيخيرات ةسارد
ريتسجاملا ةجرد لينل بلطتم ثحب

بلا طلا دادعإ

ناجوك قراط رماع دمحأ

فارشإ

يكملا دمحأ رسيم ا.د.:

1441هـ:2020م يعماجلا ماعلا

اتوسينمب ةيم اإلسال ةعماجلا
يلودلا طابتر اال زكرم
ايلعلا تاساردلا ةيلك

ةيم اإلسال ةوعدلا صصخت
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: ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: ثحبلا ةمدقم

له كيرش ال هدحو هللا الهلإإال نأ دهشأو ، نيملا علا بر هلل دمحلا
ةلااإلسالم سر نأ مولعملا نم هنإف : دعبو ، هلوسرو هدبع ًادمحم نأو

ىلع دوس ،والأل يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال هنأو ، لدعلا رشنل تءاج
ريقفلا و األريم نيب سانلا نيب ىواس اإلسالم نأو ، ىوقتلا إالب ضيبأ

نيملسملا نيب و مهنيب تماقف ، كرشلا نيطاسأ ضري مل اذه نكلو ،
اوؤجلف ، نيمزهنم نيبئاخ اإلسالم ءادعأ اهيف دترا ، سورض برح
دئاكمو راكفأب كلذو رخآ بولسأب نيملسملا فوفص قارتخا ىلإ

اإلسالم عانقب ةيفختم قرفو تاعامج اهانبتت ، ةماده و ةثيبخ
ىلع تلمع يتلا ةطمارقلا ةكرح قرفلا هذه نم ،و رفكلا نطبتو

هذه تذختا دقف ، تيبلا لآ وحن مهتفطاع الل غتساو سانلا عادخ
اذهو ، اهتياغ قيقحتو اهفادهأ ىلإ لوصولل ةيطم عيشتلا ةكرحلا

. اهراكفأ و اهتديقع و اهتأشن ةكرحلا هذه لوانتي ثحبلا

: ثحبلا ةطخ

ثحبلا ةلكشم

ةقباسلا تاساردلا

ثحبلا فادهأ

ثحبلا دودح

ةينطابلا قرفلا فيرعت : ديهمت

مهفادهأ و مهبقل و ةينطابلا ب فيرعتلا األلو: ثحبملا

ةينطابلا ب فيرعتلا األلو: بلطملا

ةطمارقلا بقل لصأ : يناثلا بلطملا

ةطمارقلا ةوعد تايادب : ثلا ثلا بلطملا

ةطمارقلا فادهأ : عبارلا بلطملا
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: ةطمارقلا دئاقع : يناثلا ثحبملا

تايهل يفاإل األلو: بلطملا

تاوبنلا يف : يناثلا بلطملا

ةمام يفاإل : ثلا ثلا بلطملا

داعملا و ةمايقلا يف : عبارلا بلطملا

ةيعرشلا فيلا كتلا يف : سماخلا بلطملا

يتلا لماوعلا و ةوعدلا يف ةطمارقلا بيلا :سأ ثلا ثلا ثحبملا

: مهمئارجو مهحاجن ىلع تدعاس

ةوعدلا يف ةطمارقلا بيلا األلو:سأ بلطملا

ةطمارقلا حاجن ىلع تدعاس يتلا لماوعلا : يناثلا بلطملا

ةطمارقلا مئارج : ثلا ثلا بلطملا

و مهيف ءاملعلا لا وقأ و ةطمارقلا راشتنا عقاوم : عبارلا ثحبملا

: مهتياهن و مهتلود طوقس

ةطمارقلا راشتنا عقاوم األلو: بلطملا

ةطمارقلا يف ءاملعلا لا وقأ : يناثلا بلطملا

مهتياهن و ةطمارقلا ةلود طوقس : ثلا ثلا بلطملا

ثحبلا نم ةاحوتسملا جئاتنلا مهأ

ثحبلا ةمتاخ

رداصملا

ماعلا سرهفلا

: ثحبلا ةلكشم

ىلع تماق دقف اإلسالم ىلع تاكرحلا رطخأ نم تناك ةطمارقلا ةكرح نإ
األم ىلع وطسلا ،و ءامدلا كفسو ، ضارع األ كتهو رئابكلا باكتراو ، هتبراحم
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و ةرطيسلا يف مهرئازغل اعابشاو دضاإلسالم، ةنيفدلا مهداقح أل ءاورإ الك،
فيك ؟و اهتديقع يه ؟وام ةطمارقلا ةقيقح يه امف ، يفشتلا و طلستلا

اإل لواحأ خالهل نم ثحبلا اذهف ؟ اهفادهأ يهامو ؟ ترشتنا نيأ ؟و تأشن
ىلا. بهللاعت انيعتسم الت ؤاستلا هذه نع ةباج

: ةقباسلا تاساردلا

بيجي ثيح ، نوزب نسحل ةروثلا و نيدلا نيب ةطمارقلا ىلو: األ ةساردلا

ةكرح اوناك له : ةلئس األ هذه نمو ، ةطمارقلا ب قلعتت ةريثك ةلئسأ نع فلؤملا

ناك له دضاإلسالم،؟ ةيبيرخت ةيلا صفنا ةدر درجم تناك اهنأ عفالوأ ةيروث
ةديدج سإالةيم ةقرف اوناك مأ ارافك مأ نيقساف مأ نيدحلم ةطمارقلا
ةيجولويديأب هتلدبتسأو هيلع تدرمتو نيدلل يجولويدي األ فقسلا تقرتخا

. ةطمارقلا لوح رودت يتلا ةلئس األ هذه نم اهريغو ،؟ ةيدج

. ةءارقلل دجبأ ةكبش : ردصملا

ثيح ، نييمطافلا ب مهتق عوال مهتلود مهتأشن _ ةطمارقلا : ةيناثلا ةساردلا
ميظنتو ، ةيمطافلا الةل سلا لصأ نع ثيدحلا ب باتكلا اذه يف فلؤملا أدبي

وبأ ديعس يبأ خوالةف ، يبانجلا ديعس يبأ نع انثدحيو ، اهرشنو ةوعدلا
ةلودلل ةيجراخلا تاق وعلاال رهاط يبأ خالةف لوانتيو ، يبانجلا رهاط

الف ،وخلا ةيطمرقلا ةنايدلا ،و ةيطمرقلا ةلودلل ةيلخادلا ةينبلا ،و ةيطمرقلا
. ةيطمرقلا ةلودلا طاطحناو نييمطافلا عم

. ةينورتكل اإل بتكلا ليمحتل رون ةبتكم : ردصملا

ثيح راكز، ليهس روتكدلل ةطمارقلا رابخأ يف عماجلا : ةثلا ثلا ةساردلا
األ مهنطوم لوح ةديدج تايرظن مدقيو ةطمارقلا ةأشن يف بتاكلا ثحبي

باتكلا حضوي هيفو ، نميلا ةطمارق ةيضق حرطيو ، مهتيمست لصأو لو
ةيسايسلا و ةيعامتج واال ةينيدلا مهتاكرح فادهأ و ةطمارقلا تاروث جئاتن

نم ةطمارقلا تاعامج ةيقب ىلع مهتاكرح رثأ اضيأ حضويو ، ةيداصتق واال
. ىرخأ ةيحان نم ملااإلساليم علا بوعشو نادلبو ، ةيحان

. موك . تارفو لين : ردصملا

اإلمام لفكت ثيح ، يزوجلا نبا لإلمام ةطمارقلا باتك : ةعبارلا ةساردلا
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اذهاالمس، مهءاج نيأ نمو ، ةطمارقلا ةملك ىنعم ركذب ىلا هللاعت همحر
، مهئدابم ةيهام نع ىلا هللاعت همحر فشك دقو هيلع، ةدايزلل لا جم ال لكشب

اإلسالةيم. رظنلا ةهجو نم رطاخم نم هيلع يوطنت امو

. بتكلا ةبتكم : ردصملا

و ةطمارقلا ةقيقح فشكي هنأ يف ثحبلا ةيمهأ نمكت : ثحبلا ةيمهأ

واإل رفكلا ىلع ةمئاقلا مويلا ةيعويشلا ةديقع عم يقتلت يتلا مهفادهأ
. ةيحاب

: ثحبلا فادهأ

. رفكلا ب نوطبترم مهنأب تابثإو ، ةطمارقلا ةقيقح راهظإ _١

. مهفادهأ قيقحت و مهتياغ ىلإ لوصولل مهل ةيطم عيشتلا مهذاختا تابثا _٢

ةعيشملا و اإلخالةيق طباورلل ةككفملا مهراكفأ و ةمادهلا مهتديقع حضف _٣

. ةشحافلل

: ثحبلا دودح

ىلا. هللاعت ءاش نإ رهش خالل ثحبلا مامتا بجي : ينمزلا دحلا

إل مهب قلعتي ءيش لكو ، ةطمارقلا ةكرح لوانتي ثحبلا : يعوضوملا دحلا

. مهتقيقح ىلع مهراهظ

: ةينطابلا قرفلا فيرعت : ديهمت

: ةيمستلا ببس وأال:

نطاوب نآرقلا رهاوظل نأ نومعزي ألمهن االمس اذهب مهتيمست ببسو
: بقللا اذهب مهتيمست ببس يف يناتسرهشلا ،قلا مهاوس نود اهنوفرعي

ليزنت لكلو ، انطابو ارهاظ ءيش لكل نأب مهمكحل بقللا اذهب مهمزل هنأ ))

ال))1. يؤات

: ةينطابلا ةملك فيرعت : ايناث

،و نطاوب هعمج ، نطاب وهف يفخ ىنعمب نطب ةملك نم ذوخأم ةينطابلا ظفل
وه نطابلا ،و ةريرسلا ، ةرسكلا ب ةنطابلا ،و هتلخد ىلع فقو رمأ نطبتسا

ةعبطلا ، توريب ، ةفرعملا ،راد روعاف نسح يلع انهم، يلع ريمأ ،ت: يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحم ، لحنلا و للملا _1
:1414ه،١٩٩٣م،292/1. رشنلا خيرات ةثلا، ثلا
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.2 انطاب ىمسي ضمغام ضر األ نمو ءيش لك لخاد

نم ذختتو ، تيبلا لآ بحو ، عيشتلا ىلإ بستنت يتلا قرفلا يه ةينطابلا و
ةينطابلا ،و ضحملا رفكلل مهناطبإ عم نيملسملا عادخل اءاطغو اراتس كلذ

، ةبعشتملا ةددعتملا قرفلا و فئاوطلا نم عمج ىلع قلطي ماع الح طصا
ةعيرشلا صوصن ليؤاتو ، نطابلا و رهاظلا ب داقتع وهاال كرتشم مساق اهنيبو
نود اهتفرعمبو اهب اوصتخا مهنأ اومعز تادقتعم عم قفاوتي انطاب ال يؤات

1. ةددعتم قرف امنإو ، ةدحاو ةقرف تسيل ةينطابلا نأ ملعي اذهبو مهاوس

، اثيدحو اميدق رهظاألةم يف مومسملا رجنخلا ةينطابلا قرفلا تناك دقو
ةلغتسم ، ةمادهو ةثيبخ راكفأب اهريمدتو اهتديقع داسفإ ىلع تلمع ثيح

. اهمومس ثب و اهفادهأ قيقحتل اهل اءاطغ تيبلا لآ وحن سانلا ةفطاع

: ةينطابلا ةكرحلا ةيادب ثاثلا:

نب نوميم مهنم ةعامج : ةينطابلا ةوعد اوسسأ نيذلا )): يدادغبلا قلا

: مهنمو زاوه باأل ناكو ، قداصلا رفعجل ىلوم ناكو ، حادقلا ب فورعملا ناصيد

نجس يف ناصيد نب نوميم عم مهلك اوعمتجا ، نادندب نسحلا نب دمحم
نب نوميم لحر ...،مث ةينطابلا بهاذم نجسلا كلذ يف اوسسأف ، قارعلا

طبلا يبأ نب ليقع ىلإ ةيحانلا كلت يف بستناو ، برغملا ةيحان ىلإ ناصيد
، ةيلولحلا و ضفرلا غالة نم موق هتوعد يف لخد املف ، هلسن نم نأ معزو ،
ىلإ هتوعد ىلإ هتوعد يف مث قداصلا رفعج نب ليعامسإ دلو نم هنأ ىعدا

².3(( ةطمارقلا بستني هيلإو ،... طمرق نب نادمح هل قيلا لجر ةينطابلا

سسوم هنأ هيف كش ال امم نكلو ، لجرلا اذه بسن يف ءاملعلا فلتخا دقو
نم ءيش لكل نأ هب اوقثو نم ىلإ اوقلأ )): األريث نبا ،قلا ينطابلا ركفلا

³.(( انطاب تادابعلا

ةعبطلا ، توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، يسوسقرعلا ميعن دمحم خيشلا ،ت: يدابآزوريفلا ، طيحملا سوماقلا _2
:1426ه/2005م،202/4. ةعبطلا رودص خيرات ، ةنماثلا

و ةينطابلا ب فيرعتلا األلو: لصفلا ، اهقرف و ةينطابلا : رشع ثلا ثلا بابلا ، قرفلا ةعوسوم ، ةينسلا رردلا _3
. ةينطابلا فيرعت األلو: ثحبملا ، اهتأشن

ةبتكم ، دشارلا علاال يبأ نب دشار علاالنب يبأ ، باهولا دبع نباو ةيميت نبا اإلسالم يخيش دنع نيعملا ريفكت طباوض _1
ص:304. :2004م/1425ه، رشنلا خيرات ، ضايرلا ، دشرلا

خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، توريب ، يبرعلا باتكلا ،راد يرمدت الم سلا دبع رمع األريث،ت: نبا ، خيراتلا يف لماكلا _2
:1417ه/1997م. ةعبطلا رودص
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. مهفادهأو مهبقلو ةطمارقلا ب فيرعتلا األلو: ثحبملا

: ةطمارقلا ب فيرعتلا األلو: بلطملا

نعاإل ةعرفتملا قرفلا ىدحإ ةطمارقلا :((و ةعكشلا ىفطصم لوقي

دبع يديرم دحأ وهو ، طمرق نادمح هل قيلا لجر ىلإ بستنتو ، ةيليعامس
يف ضرغل ةديقع يليعامس اإل بهذملا ذختا يذلا حادقلا نوميم هللانب

بهذملا : ةوعدلا ىلع هدلجو هتادوهجم نع قثبنا نأ ثبل امو ، هسفن

ةجيتن بهذي نيقرشتسملا ضعب نأ ىتح ، يطمرقلا بهذملا و يمطافلا
.4(( ةدحاو ةفئاط ةطمارقلا و نييمطافلا نأ ىلإ كلذل

هل قيلا لجر ىلإ ةبسن اهب اوبقل امنإف ةطمارقلا امأو يلا:(( زغلا لوقي و

لا، جر هتوعد يف هل باجتساف ، ءادتب يفاال مهتاعد دحأ ناك ، طمرق نادمح
.5(( ةيطمرق و ةطمارق اومسف

: ةطمارقلا بقل لصأ : يناثلا بلطملا

سسؤم طمرقلا ب بقلملا ثعش نباأل نادمح ىلإ ةطمارقلا ةملك لصأ عجرت
قلا مهنمف ، بقللا اذه ريسفت لوح نيخرؤملا ءارآ تفلتخا دقو ، ةكرحلا هذه
جراله تناكف ، ديدشلا هرصقل كلذب بقل هنإ نمقلا مهنمو ، هدادجأ دحأ هنإ
نمقلا مهنمو ، ةظوحلمو ةريصق هتاوطخ لعج امم ريبك، لكشب ناتريصق

.6 ةينطابلا وأ ةيرسلا ةوعدلا ينعتو ةيبرع ريغ ةملك اهنإ

ص:239. :1971م، رشنلا خيرات ، ةرهاقلا ، ةينانبللا ةيرصملا رادلا ، ةعكشلا ىفطصم ،د. بهاذم 4سإالمبال (1

: رشنلا خيرات ، ةيرصملا ةفاقثلا ةرزاو ، يودب نمحرلا دبع يلا،ت: زغلا ،اإلمام ةينطابلا حئاضف 5 (2

ص:23_24. 1383ه/١٩٦٤م،

ةلا ،قم يماهت هللا دبع دومحم ملقب ، ةيسابعلا ةلودلا دض ةطمارقلا ةروثو ثعش نباأل نادمح .. ةلوهجم تاياكح ⁶_3
. زوين ةباوبلا ٢٠١٨/6/9م، خيراتب
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: ةطمارقلا ةوعد تايادب : ثلا ثلا بلطملا

نم ةريبك دادعأ ترهظ ، فعضلا و ككفتلا ب تأدب دق ةيسابعلا ةلودلا تناك ))

ةيبرعلا ةريزجلا هبش يقرش و قارعلا و نميلا يف يليعامس اإل بهذملا ةاعد
ةيرشعلا اإلانث ةعيشلا دسحو ةيسابعلا ةلودلا بضغ راثأ امم ، سراف بوالد

، كلذل

يذلا طمرق نادمح لبق نم داقت قارعلا يف ةيليعامس اإل ةوعدلا تناكو
دقو ، قارعلا يف ةوعدلا هذهل ريثكلا باذتجاو ريبك حاجن قيقحت نم نكمت
كانه رشتنتل كانه ةوعدلا رشنل نيرحبلا ىلإ يبانجلا ديعس وبأ نادمح ثعب

، سراف لا مشو طسوو برغملا و نميلا يف ةوعدلا ترشتنا امك ريبك، لكشب
نب دمحم ىلإ وعدت ةدحوم ةكرح ةرتفلا كلت يف ةيليعامس اإل تلثم دقل
عقت ةوعدلل ةيزكرملا ةدايقلا تناكو دوعيسو بئاغ مامإ هنأ ىلع ليعامسإ

، ةيرس نييزكرملا ةداقلا ةيوه تناكو ، ايروسب ةيملس يف

سالةل نم لسانتي هنأو مامإ هنأب يمطافلا ةفيلخلا يدهملا هللا ديبع نلعأ
نويليعامس اإل عاشأ امنإو ، رظتنملا يدهملا نكي مل يذلا ،و ليعامسإ نب دمحم

نب دمحأ يفاولا مهو ترمتسا يتلا سوالهتل هئانبأ نم لينلا ةيشخ كلذ
هللانب دبع يكزلا مث روتسملا دمحأ نب دمحم يقتلا مث ليعامسإ نب دمحم
، ةيسابعلا ةلودلا شطب ةيشخ ينلع لكشب ةمئأك اورهظي مل يذلا ،و دمحم
عيمج رمأو نيملسملل رشع يداحلا هنأاإلمام يدهملا هللا ديبع نلعأ يلا بوتلا

نم دبال صاخلا همساب ةوعدلا رشنو كلذ الن عإب راصم األ فلتخم يف ةاعدلا
.7)(( ليعامسإ نب دمحم ةيدهم

ةمامإب فارتع اال اوضفر ناسارخ و نيرحبلا و قارعلا يف ةيليعامس إالنأاإل
األ مهناميإب مهكسمت اولصاوو طمرق نادمح مهسأر ىلع ناكو هللا، ديبع

نع اونلعيو نيرحبلا يف ةلود اوميقيل ، ليعامسإ نب دمحم ةيدهم نأشب يلص
.8 ةطمارقلا ب دعب اميف اوفرعف هللا، ديبعب مهتق عال عطق

طمرق نادمح ررق امدنع ةلقتسم ةكرحك زوربلا و ميظنتلا ب ةطمارقلا أدب مث
تاكرحلل األمهواألربك لقعملا ، ةفوكلا ةنيدم برق هتوعدل زكرم ءانب

.9 ةرجهلا راد هامسو ، نيحلا كلذ ىتح ةيزمرلا ةلودلا مايأ ذنم ةيعيشلا

خيرات ، دادغب ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ىدملا ،راد يرتفد داهرف ، نيليعامس اإل ريطاسأ و نيشاشحلا تافارخ 7 (1
ص:٣٨. :1997م، رشنلا

ص:39. ، هسفن قباسلا ردصملا 8 (2
يبرع ةكبش 2019/8/6م، خيراتب ةلا حالق،قم نمي ملقب دوس، األ رجحلا عم مهتصق يهامو مه نم ةطمارقلا 9 (3

. تسوب



IX

: ةطمارقلا فادهأ : عبارلا بلطملا

، اهباهرإو اهنتف يف ةكرحلا هذه خيرات عبتت نم لكو )): بيطخلا دمحأ لوقي

ءيش لجأ إالنم ترهظ ام ةكرحلا هذه نأ نأيقلو قحلا دارأ اذإ الدب
األ كتهو رئابكلا باكتراب ؛ لئاسولا لكب اإلسالم ةبراحم ،وه ددحم دحاو

ليلحتو واألمالك لا األوم ىلع وطسلا و دودح بال ءامدلا كفسو ضارع
اعابشإو دضاإلسالم ةنيفدلا مهداقح أل ءاورإ ، تامرحملا

.10(( ةيناويحلا مهزئارغل

: ةطمارقلا دئاقع : يناثلا ثحبملا

: تايهل يفاإل األلو: بلطملا

هنأو الم، ظلا هجزامي وال راون األ ههبشت ال يولع رون هللا نأ ةطمارقلا دقتعي
خبالف مهف واألةمئ ءايبن هنماأل ناكف ، يناشعشلا رونلا يولعلا رونلا نم دلوت

مهزجعي ،وال ءيش لك ىلع نوردقيو بيغلا نوملعي مهو ، سانلا عئابط
تازجعم تام عال مهلو ، نوملعي وال نوملعيو ، نورهقي وال نورهقيو ، ءيش

رئاسل نونيابم مهو اهب، نوفرعي مهروهظ و مهئيجم لبق تامدقمو تارامأو
نم دلوت هنأ اومعزو ، مهلا معأ و مهق وخأال مهعابطأ و مهروص يف سانلا

و رمقلا و سمشلا يف هارت يذلا رونلا وهو ظاليم، رون يناعشعشلا رونلا
و تاف اآل هيلع زوجتو الم ظلا هطلا خي يذلا رهاوجلا و رانلا و بكاوكلا

التو فغلا و وهسلا هيلع زوجيو باصو اآلالمواأل هيلع لحت و ناصقنلا
نم دلوت هلك قلخلا نأ ريغ ، تاركنملا و تاوهشلا و تائيسلا و نايسنلا
قبس ، لوزي وال والزيلا لزي مل يذلا يولعلا رونلا وهو ئرابلا ميدقلا

يح هنإو قباس هملع و ذفان هلبق ناك ءيش ريغ نم قلخلا عدبأ و ثداوحلا
ال ربدم و رصبي وال عمسي ال ريصب و عيمس ،و ةردقب ال رداق و ةايحب ال

هنإ مهلوق ،عم نودحوملا هفصي امك ، لجوزع اإلهل نوفصيف ،والةلآ حراوجب
رئاس و جحلا و مايصلا و ةاكزلا الةو صلا نأ نومعزي راون،مث األ هبشي ال رون
ةدابع ىلإ جاتحي ال برلا نأو ، معنملل ركش وه امنإو ، ضرف ال ةلفان ضئارفلا
يف رايتخ ،واال لعفي مل ءاش نمو لعف، ءاش نمف مهركش كلذ امنإو هقلخ،
ىلب تام نم نأ روشن وال ثعب وال والران ةنج ال مهنأ اومعز ،و مهيلإ كلذ

.11 ناك امك عجري ىتح هنم دلوت يذلا رونلا ب هحور قحلو هدسج

رودص خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، نامع ، ىصق األ ةبتكم ، بيطخلا دمحأ دمحم ملااإلساليم، علا يف ةينطابلا تاكرحلا 10(1
ص:167. :1406ه/1986م، ةعبطلا

، يرثوكلا دهاز دمحم خيشلا الين،ت: قسعلا يطلملا نيسحلا ،وبأ عدبلا و ءاوه األ لهأ ىلع ودرلا هيبنتلا 11 (1
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و رانلا و ةنجلا ك اإلسالةيم ةديقعلل ةيساس األ ميهافملا ةطمارقلا ركنأ دقل
و نيملسملا نيب مارحلا اللو حلا زجاوح مدهل إال كلذامو ، روشنلا و ثعبلا

. مهنيب ةشحافلا ةعاشإ

: تاوبنلا يف : يناثلا بلطملا

نأ وهو ةفس، فلاال داقتعا نم بيرق وهف تاوبنلا يف ةطمارقلا داقتعا امأ
ةيسدق ةوق يناثلا ةطساوب قباسلا نم هيلع تضاف صخش نع ةرابع يبنلا

، تايئزجلا نم اهيف امب ةيلكلا سفنلا لاب دنعاالصت شقتنت ألن ةأيهم ةيفاص
ا يراجم نم دهاشت ىتح مانملا يف ةيكزلا سوفنلا ضعبل كلذ قفتي دق امك
هيلع،ال ضئافلا لقعلا نع ةرابع ليربج نأ نودقتعيو ، لبقتسملا يف لا ألوح

ىتح ناكملا بساني فيثك وأ فيطل مسج نع بكرتم مسجتم صخش هنأ
.12 لفسأ ىلإ ولع نم لقتني

: ةمام يفاإل : ثلا ثلا بلطملا

عجري ، قحلا ب مئاق ، موصعم مامإ نم رصع لك يف الدب هنأ ةطمارقلا معزي
يواسي هنأو رابخ، واأل نآرقلا يف لا اإلكش لحو رهاوظلا ليؤات يف هيلإ

اإلمامب رهظتسي ،لب نامامإ دحاو نامز يف روصتي ،وال ةمصعلا يف يبنلا
ال مهنم ةعبرأ : ةجح رشع ينثا نم ،والدبلإلمام ججحلا مهو ةاعدلا

.13 هنوقرافي

ذاخت إالإل كلذامو ، ةيمام اإل ةعيشلا بهذم نم ةذوخأم هذه ةمصعلا ةركفو
. مهفادهأ قيقحتل اءاطغو اراتس عيشتلا أدبم مه

يبأ نب يلع ىلع صن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اضيأ ةطمارقلا معزيو
ىلع صن يلع نب نسحلا نأو ، نسحلا هنبا ةمامإ ىلع صن ايلع نأو طبلا،
يلع هنبا ةمامإ ىلع صن يلع نب نيسحلا نأو يلع، نب نيسحلا هيخأ ةمامإ
صنو يلع، نب دمحم هنبا ةمامإ ىلع صن نيسحلا نب يلع نأو ، نيسحلا نب
دمحم هنبا نبا ةمامإ ىلع رفعج صنو ، رفعج هنبا ةمامإ ىلع يلع نب دمحم
تومي ،وال تمي مل مويلا ىلإ ليعامسإ نب دمحم نأ اومعزو ، ليعامسإ نب

يف اوجتحاو ، ةراشبلا هب تمدقت يذلا يدهملا وه هنأو ، ضر األ كلمي ىتح

ص:20. :1968م، رشنلا خيرات ، ةعبط مقر ،بال ةرهاقلا ، ثارتلل ةيرهز األ ةبتكملا
ص:40_41. يلا، زغلا ،اإلمام ةينطابلا حئاضف 12 (2

خيرات ، ةسماخلا ةعبطلا ، توريب اإلساليم، بتكملا ، غابصلا دمحم ،ت: يزوجلا نبا ،اإلمام ةطمارقلا 13(2
ص:60. :1401ه/1981م، ةعبطلا رودص
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.14 مهمئاق األةمئ عباس نأ اهيف نوربخي مهف سأال نع اهوور رابخأب كلذ

: داعملا و ةمايقلا يف : عبارلا بلطملا

اوتبثي ملو اإلمام، جورخ ىلإ زمر اهنأب اهولوأ و ةمايقلا ةطمارقلا ركنأ
ىلإ ءيش لك دوع مهدنع داعملا ىنعمو ، رانلا وال ةنجلا وال رشنلا وال رشحلا

،و ىوهلا ةبناجمب تفص نإ حورلا ،و ىلبي يمد اآل مسجف ،قاولا: هلصأ

يلص، األ اهنطو ىلإ دوعلا ب تدعتسا ، ملعلا ب تيذغو ، تادابعلا ىلع ةبظاوملا
ةسوكنملا سوفنلا امأو ، دسجلا قيض نم اهص خال هب ،ذإ اهتومب اهلا مكو

نيموصعملا نماألةمئ اهدشر بلط نع ةضرعملا ةعيبطلا عملا يف ةسومغملا
املكو ، ةينامسجلا نادب يفاأل خسانتت اهنأ ىنعم ىلع ، رانلا يف ادبأ اهنإف ،
فوس انتايآب اورفك ىلا:((نإ عت هلوقب اولدتساو رخآ، اهاقلت ادسج تقراف

نإ باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك اران مهيلصن
.1516(( اميكح ازيزع ناك هللا

: ةيعرشلا فيلا كتلا يف : سماخلا بلطملا

واإلسال نآرقلل ((نأ مهمعز خالل نم سانلا ليلضت ىلع ةطمارقلا لمع دقل

الة،وأ صلا هذه تسيل اهب رومأملا الة صلا : نولوقيف ، رهاظلا فلا خي انطاب م

ةفرعم مهقح يف الة فصلا ةصاخلا امأو ، ةماعلا اهب رمؤي امنإ الة صلا هذه
انخويش ةرايز ىلإ رفسلا : جحلا ،و انرارسأ نامتك : مايصلا ،و انرارسأ

.17(( نيسدقملا

هلم امك نطاوب اإلسالةيم ةعيرشلا و ميركلا نآرقلل نأ ةطمارقلا ىعدا
األ ةعيرشلا ماكحأ اولوأف ىرخ، األ ةينطابلا قرفلا نأشك مهنأش ، رهاوظ
، مهاوه و مهراكفأ عم قفاوتي لكشب جحلا و مايصلا الةو كصلا ةيساس

. ايئاهن اهوغلأو

خيرات ةثلا، ثلا ةعبطلا ،( ةيناملإ ) ندابسيف ، زنارف ،راد يرعش األ نسحلا ،وبأ نييم 2)14قماالتاإلسال
ص:8. :1400ه/١٩٨٠م، ةعبطلا رودص

اآلةي:56. مقر ، ءاسنلا ةروس 15 -1
ص:60. ، يزوجلا نبا ، ةطمارقلا 16 -2

ةعابطل دهف كلملا عمجم ، مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع ،ت: ةيميت نبا ،اإلمام ىواتفلا عومجم ¹⁷_3
ص:203. :1416ه/1995م، رشنلا خيرات ، ةرونملا ةنيدملا ، فيرشلا فحصملا
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يتلا لماوعلا و ةوعدلا يف ةطمارقلا بيلا :سأ ثلا ثلا ثحبملا

: مهمئارجو مهحاجن ىلع تدعاس

: ةوعدلا يف ةطمارقلا بيلا األلو:سأ بلطملا

نأشك مهنأش مهدئاقع و مهراكفأ ءافخإ ىلع مهرمأ لوأ يف ةطمارقلا دمتعا
يك نيملسم مهنأ ىلع مهسفنأ راهظإو ىرخ، األ ةينطابلا قرفلا نم مهريغ
دقو هب، نونمؤي ام جيورتو اإلساليم، عمتجملا يف جامدن اإل مهيلع لهسي

: بيلا األس هذه نمو كلذ، قيقحتل بيلا سأ ةدع اوعبتا

: رفكلا ناطبإ اإلسالمو راهظإ وأال:

بح نورهظيو ، مايصلا الةو صلا بو نآرقلا ةءارقبو باإلسالم نورتستي مهف ))

ب نورمأيو ، تاوهشلا نع ضارع واإل ايندلا كرتو دهزلا و فافعلا و تيبلا لآ
كلذ؛ذإ خالف ىلع مه األرم ةقيقح يفو ، فورعملا و ةنام واأل قدصلا
ىلإ نوليميو ، لسرلا و ءايبن األ ضغبو ليطعتلا و ةقدنزلا و رفكلا نوطبي
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. تاوهشلا و تاذللا يف سامغن الةعواال وخلا نوجملا

نم ىلع دوهعلا و نامي األ ذخأبو ، ةيرسلا ب مهرومأ اوقثوأ دق كلذ لك يفو
ردق ىلع جردتلا إالب مهرمأ نوفشكي ،وال مهرارسأ نم هل نوحوبي ام مهباجأ

.18(( صخشلا يف مهعمط

: ةليحلا و جاردتس :اال ايناث

نامي واأل ليحلا نعاإلسالمب مهنولقنيو ارس، سانلا ب نولصتي مهنإ ))

ائيش نورعشي ال هيأر قفاوي ثيح نم مهبهذم ىلإ مهنوجردتسيو ، ةعداخلا
مهل دايقن هنمباال اورفظي نأ دعب هيأر قفاوي امب قيرف لك نوبطاخيو ، ائيشف

. مهمام االةإل وملا و

: ةيعادلل نولوقيف مهتاعد نوصوي ذإ

دمحم وه حيسملا نأو ، حيسملا راظتنا ةهج نم هيلع لخداف ايدوهي ناك نإو
نإو ، نيملسملا و ىراصنلا يف نعطاو ، يدهملا وهو ؛ رفعج نب ليعامسإ نب

ايسوجم ناك نإو ، بكاوكلا ميظعتف ايئباص ناك نإو ، سكعاف اينارصن ناك
ىلع مهو قفتن ،ألانن انتدمع مهف افوسليف تدجو نإو ، رونلا و رانلا ميظعتف

.19(( ملا علا مدق ىلعو ، ءايبن واأل سيماونلا لا طبإ

هل رهظأ ،مث رمعو ركب يبأ ضغب هل رهظأف ايمامإ وأ ايديز هتيأر نمو ))

واأل قدصلا ب رمو ، تاوهشلا نع ضارع واإل ايندلا كرتو فشقتلا و فافعلا
اينس ناك نإو ، رمعو ركب يبأ بلث هل ركذاف كلذ هدنع رقتسا اذإف ةنام،

ىلإ ئامال ناك نإو ، سكعاف

ةنطفلا امنإو ، ةقامح عرولا و هلب ةدابعلا نأ هدنع ررقف الةع خلا و نوجملا
.20(( ةينافلا ايندلا نم رطولا ءاضق و ةذللا عابتا يف

: سانلا عادخ ثاثلا:

غتسا ،و مهفادهأ غولبل ةيطم نيدلا ذاختا سانلا عادخ يف مهبيلا سأ نمو ))

عفرب لإلصالح ةبهتلملا مهفطاوعو ةيندتملا ةيشيعملا سانلا فورظ الل
: اهيلع بوتكم ضيب عأالم مهل تناك ةطمارقلا راث امدنعف ، ةقارب تاراعش

ص: رشن،ج:٢، خيرات ،بال ةعبط مقر ،بال ةرهاقلا ، ىفطصملا ،راد يناذمهلا رابجلا دبع يضاقلا ، ةوبنلا داللئ تيبثت 18_4
.376

اطع، رداقلا دبع ىفطصم و اطع رداقلا دبع دمحم ،ت: يزوجلا نبا ، كولملا األممو خيرات يف مظتنملا 19 .1
ص:٢٩٣. :1412ه/1992م،ج:2، ةعبطلا رودص خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد

. نايبلا ةلجم 2013/6/25م، خيراتب ةلا ،قم نوزحمأ دمحم د. ملقب ، يبرعلا جيلخلا يف ةطمارقلا ²⁰_2
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مهلعجنو ةمئأ مهلعجنو ضر يفاأل اوفعضتسا نيذلا ىلع نمن نأ ديرنو
.21(( نيث راولا

: ةطمارقلا حاجن ىلع تدعاس يتلا لماوعلا : يناثلا بلطملا

مهترطيس اوطسب و مهتروث يف ةطمارقلا حجن دقل ديدشلا فس لأل
، لماوع ةدع نم نيديفتسم ملااإلساليم علا نم ةعساو قطانم ىلع

؟: لماوعلا هذه يه امف

قطانم نم ةددعتم ءاحنأ يف تاكرح تماق : ةيسابعلا ةلودلا فعض _١))

ةلماكلا مهترطيس ،مث دنجلا ذوفن ةوق تعدتسا ةطمارقلا ةروث لبق ةلودلا
اهضاخ يتلا ةليوطلا بورحلا بناج ىلإ اذه ، ةفيلخلا ىلع يلا بوتلا

دنجلا ناكف ، ةلودلا مسج نع تلصفنا يتلا الت يودلا و مورلا دض نويسابعلا
مكحلا ةعمس ىلإ ءيست تافرصت نوفرصتي مهترطيس و مهذوفن دادتما دعب
ناك كلذب ركف ولو مهدض لمعب موقي نأ ةفيلخلا عيطتسي ،وال هتبيهو

ةفاض اذهباأل ، مهديأب ةبوعلأ ةفيلخلا لعج يذلا ،األرم علخلا وأ لتقلا هريصم
ال دنجلا نم ةداقلا ،و اضعب مهضعب عزاني ناكام اريثك ةداقلا ؤهالء ىلإ

ةلودلا ىقبت اذه ىلعو ، نوؤشلا ةرادإ نونسحي وال طيطختلا نوديجي
يتلا تاكرحلا ةرثك ةلودلا فعض يف داز اممو ، ةبطختم اهروما و ةفيعض

ةروث اهمهأ ناكو ، هسفن رتولا ىلع برضت تناك يتلا ،و ةطمارقلا ةروث تقبس
. ةرركتملا نيبلا طلا تاروثو تاونس ةدع ةلودلا تجعزأ يتلا جنزلا

ةلودلل ةيداعملا تاروثلل يسرافلا معدلا و نيسابعلا ىلع ةعيشلا ةمقن _٢

لبق نم اديدش مهيلع دقحلا لعج دق نيبلا بطلا نيسابعلا ليكنت :نإ ةيسابعلا

مهنم ماقتن لال ةيتاوملا ةصرفلا نورظتنيو ، اهقرف الف تخا ىلع ةعيشلا
صاخ لكشبو مهراصنأ و نويبلا طلا اهيف رثكي داوسلا ةقطنم نأ ةصاخبو
سراف نم اهبرق ببسبو ىلو، األ ةعيشلا ةدعاق ةفوكلا داوس يف نوديزي
ةقيقحلا يف اوقبو اإلسالم اهعابتأ نم ريثكلا رهظأ يتلا ةيسوجملا زكرم

اضيأ ةيسرافلا ةيبصعلا نم نوذختي و اهل نوبصعتي ىلو األ مهتديقع ىلع
ةريبك دادعأب نييسابعلل ةيداعملا تاوعدلا دمت سراف بالد تناكف مهل، امعد
نم دادعأ تهجتاو ، هلهأ اإلسالمو ىلع ادقح لا جرلا ىلإ تجاتحا املك

خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يضاقلا هللا دبع ءادفلا وبأ األريث،ت: نبا ، خيراتلا يف لماكلا 21_3
ص:194. :1407ه/1987م،ج:6، ةعبطلا رودص
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عيشتلا نم ةذختم اإلسالمو ةرهظم ةفوكلا وحن ةيسوجملا عابتأ
اذه. انثحب روحم ةطمارقلا ةوعد تاوعدلا هذه نمو ،22(( اهل ءدر

ةطمارقلا ةكرحل يسيئرلا عبنملا والزتلا تناك سراف نأبالد هيف كش ال امم
لإلسالمو ديدشلا هركلا ىلع تأشن يتلا ةينطابلا تاكرحلا نم اهلا ثمأ و

. نيملسملا

: ةطمارقلا مئارج : ثلا ثلا بلطملا

،و ةبعكلا ىلإ لوصولا نم اونكمتو ادج، مهتكوش تدتشا 317ه ةنس يفو ))

دق يبانجلا رهاط يبأ ةسائرب ةطمارقلا إالو اورعش امف ، ةيورتلا موي سانلا
، اهباعشو ةكم باحر يف جيجحلا نم اودجو نم لك اولتقو مهلا ومأ اوكهتنا

اهتوسك عزنو ، ةبعكلا باب علقب رمأو ، ةبعكلا فوج يفو مارحلا دجسملا يفو
مهدنع ثكمف مهعم هوذخأ و هعلق دوس،مث األ رجحلا علقي نأب رمأ اهنع،مث

نأ ىلإ ، تقولا كلذ يف نيملسملل هللا تباالءنم وهو ةنس، نيرشع و نيتنثا
مهورمأ نيذلا مهو ، برغملا يف نييمطافلا نم ريثأتب ةطمارقلا ؤهالء هدر

ملااإلسال علا يف اريثك مهتعمس تءاس نأ دعب هناكم ىلإ دوس األ رجحلا درب
عاجرا ىلإ اوعسف ، مهتافرصت ءوس نم ءيش برغملا ب نييمطافلا قحلو يم،

.23(( مهعئانشل ةيطغت تيبلا ىلإ دوس األ رجحلا

مهراكفأ رشن يف متكتلا و ةيرسلا ىلع نودمتعي ةطمارقلا نأ هيف كش ال امم
،امأ اقباس اهتركذ يتلا بيلا خاللاألس نم سيسأتلا ةلحرم يف مهدئاقع و
لتق ىلإ األرم مهب لصي دقو ، اراهج مهراكفأب نوحوبيف نيكمتلا ةلحرم يف
اهلوح جاجحلا مهلتق و ةفرشملا ةبعكلا ماحتقا امو ، مهتلم ريغ ىلع مه نم

مهدقح ىلع ليلد ريخو كلذ، ىلع ليلد ريخ إال دوس األ رجحلا مهتقرسو
. نيملسملا دضاإلسالمو نيفدلا و قيمعلا

مهيف ءاملعلا لا وقأو ةطمارقلا راشتنا عقاوم : عبارلا ثحبملا

: مهتياهنو مهتلود طوقسو

: ةطمارقلا راشتنا عقاوم األلو: بلطملا

ص:٢١. :1979م، ةعبطلا رودص خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، توريب اإلساليم، بتكملا ركاش، دومحم ، ةطمارقلا 22 .1
ةيرصعلا ةبتكملا ، يجاوع اهنم،د.غبلا اإلسالم فقوم نايبو اإلسالم ىلإ بستنت ةرصاعم قرف 23 -1

:1422ه/2001م ةعبطلا رودص خيرات ، ةعبارلا ةعبطلا ةدج، ، قيوستلا و رشنلا و ةعابطلل ةيبهذلا
ص:493_498. ،
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بسن دقف ، عاقب ةدع يفو ةعساو قطانم يف ةطمارقلا ةكرح تماق ((دقل

ةطمارق و نميلا ةطمارق لا قيف اهيف، هذوفن يوق يتلا ةقطنملا ىلإ مسق لك
دحاو تقو يف ناك مهمايق نأ نم مغرلا ىلع قارعلا ةطمارق و نيرحبلا

لمشت ةدحاو ةموكح اوفلؤي ملف اذه عمو ، ضعبب ةلص ىلع مهضعبو ، ابيرقت
اهلك. اهيلع اورطيس يتلا عاقبلا

مهنم ةعومجم لك نهذ يف تناك يتلا عامط األ ببسب االتخالفإال كلذ امو
امنإ مهعمج ام لكو هل، نوعدي نيعم دحاو فده مهل نكي مل ،ذإ ةرسأ لك وأ

.24(( رئازغلا ءاورإ و ىوهلا عابتا يف ةبغرلا وه

: ةطمارقلا يف ءاملعلا لا وقأ : يناثلا بلطملا

، ةئباص مهنأب نمقلا مهنمف ، ةطمارقلا بهذم لصأ يف نوخرؤملا فلتخا
مزح نبا ركذ امك كدزم عابتأ ةيحاب اإل سوجملا نم مهنأب ركذ نم مهنمو
ةيليعامس اإل تثدح ةنوعلملا لوص األ هذه نمو قفلا: مهفصو نيح ، يرهاظلا

ب ناتلئاق ، ةلمج اإلسالم كرتب ناترهاجم ناتفئاط امهو ، ةطمارقلا و
يساوت بوجوب لوقي ناكو ... ذبوملا كدزم بهذم ،مث ةضحملا ةيسوجملا

.25 لا واألوم ءاسنلا يف سانلا ( يواست )

حصي يذلا : لوقيف ، ةقدانزلا ةيرهدلا ىلإ ينيئارفس اإل رهاقلا دبع مهبسن دقو

نوركنيو ملا، علا مدقب نولوقي ةقدانز ةيرهد مهنأ ةينطابلا نيد نم يدنع
لدتسيو ، عبطلا هيلإ ليمي ام لك ةحابتسا ىلإ اهليمل اهلك، عئارشلا و لسرلا

نب نيسحلا نب ناميلس ىلإ يناوريقلا نيسحلا هللانب دبع ةلا سرب هلوق ىلع
(( مظع األ سومانلا و وبلاالغاألديك ةسايسلا )) مهباتك يف يبانجلا ديعس

دحاو لك مهوأو هيلإ، نوليمي امب مهيلإ برقتت نأب ، سانلا عدا : اهيف هيصوي

ب ترفظ اذإو ، ءاطغلا هل فشكاف ادشر هنم تسنآ نمف ، مهنم كنأب مهنم
در ىلع نوعمجم مهايإو انإو ، انلوعم ةفس فلاال ىلعف هب ظفتحاف يفسلفلا

نأ نم مهضعب هيف انفلا خي ملا،ولالام علا مدقب لوقلا ىلعو ، ءايبن األ سيماون
.26 هفرعن ال اربدم ملا علل

يناوريقلا قلا دقف ةيحاب اإل ةيسوجملا و ةقدانزلا ةيرهدلا نيب اوعمج مهلعلو
يعدي لجر نم إال بجعلا امو : نيسحلا نب ناميلس ىلإ هل ةلا سر رخآ يف

. ةيماشلا رردلا ةكبش ، يملعلا مسقلا رشن، خيرات ،بال بيطخلا رصتنم ثحابلا ملقب ، اهدئاقع .. اهتأشن .. اهلصأ ةطمارقلا _²⁴2
،بال ةرهاقلا ، يجناخلا ةبتكم ، يرهاظلا يسلدن األ مزح نبا ، لحنلا و ءاوه واأل للملا يف لصفلا ²⁵_1

ص:91. رشن،ج:٢، خيرات ،بال ةعبط مقر
، توريب ، ةديدجلا قاف ،راداآل ينييارفس األ رهاقلا دبع ، ةيجانلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قرفلا 26 -2

ص:278. :1977م، ةعبطلا رودص خيرات ، ةيناثلا ةعبطلا
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اهمرحي اهنيح يف ةجوز هل تسيلو ءانسح تنب وأ تخأ هل نوكي ،مث لقعلا
هتنبو هتخأب قحأ هنأ ملعل لهاجلا لقع ولو ، يبنجأ نم اهحكنيو هسفن ىلع

مهفوخو تابيطلا مهيلع مرح مهبحاص إالنأ كلذ هجو امو يبنج نماأل
نم ادبأ هنوري ماال نوكب مهربخأو ، هنومعزي يذلا اإلهل وهو ، لقعي ال بئاغب
مهلعجو ال، جاع كلذب مهبعتأ ىتح ، رانلا و ةنجلا و باسحلا و روبقلا نم ثعبلا

كلذب حابتساو ( امداخ وأ اديبع وخال( هتافو دعب نم هتيرذلو هتايح يف هل

هرمأ ناكف ،27(( ىبرقلا يف ةدوملا إال ارجأ هيلع مكلأسأ ((ال هلوقب مهلا ومأ

مهلا ومأو مهحاورأ لذب مهنم لجعتسا دقو ، ةئيسن هعم مهرمأو ادقن مهعم
رانلا لهو ، اهميعنو ايندلا هذه إال ةنجلا لهو ، نوكي ال دعوم راظتنا ىلع

مايصلا الةو صلا يف بصنلا و بعتلا نم عئارشلا باحصأ هيفام إال اهباذعو
،فوي سودرفلا نوثري نيذلا نوثراولا مه كناوخإو تنأو ، جحلا و داهجلا و

عئارشب نيكسمتملا نيلهاجلا ىلع ةمرحملا اهتاذلو اهميعن متثرو انيدلا هذه
.28 مهرمأ نع ةحارلا نم متلنام ىلع مكل ائينهف ، سيماونلا باحصأ

نورقي ال نيذلا سوجملا فئاوط رش نمو ىلا: هللاعت همحر ميقلا نبا قولا

ىلعو ، يمرخلا كباب باحصأ ةيمرخلا ، مارح والحاللوال داعم وال عناصب
نيذلا ةيديبعلا رئاسو ، ةيزردلا و ةيليعامس واإل ةطمارقلا فئاوط مهبهاذم

نم نيدب نوديقتي الءال ؤهو ، رافكلا رفكأ نم مهو ، ةيمطافلا مهسفنأ نومسي
.29 عئارشلا نم ةعيرشب ملا،وال علا تانايد

ةفئاط مهارأ ينأ ،إال ةطمارقلا بهذم ديدحت يف ءاملعلا الف تخا مغرو
يف كراشتلا وةيحاب ،واإل ةعيرش و ةديقع اإلسالم مده ىلع ةينبم ةدساف

. ءاسنلا

: مهتياهنو ةطمارقلا ةلود طوقس : ثلا ثلا بلطملا

مامز نيرحبلا يف ةطمارقلا دئاق يبانجلا رهاط وبأ ملس 931م ماع يف

كلذ نأ تبث نكل ، رظتنملا يدهملا هيف ىأر دق ناك يسراف باش ىلإ ةلودلا
مادعإ ىلع باشلا كلذ مدقأ دقف ، ةيطمرقلا ةكرحلل ةبسنلا ب ارمدم ناك رارقلا
هيلع هللا ىلص دمحم بس ىلإ األرم لصو ىتح نيرحبلا ةلود نايعأ ضعب
لكك اإلساليم عمتجملا و ةطمارقلا زه يذلا األرم نيرخ اآل ءايبن واأل ملسو

اآلةي:23. مقر ، ىروشلا ةروس 27 -3
ص:281. ،ج:1، ينييارفس األ رهاقلا دبعل قرفلا نيب قرفلا 28 -1

يبابلا ىفطصم ةبتكم ، يقفلا دماح ،ت: ةيزوجلا ميقلا نبا ، ناطيشلا دئاصم نم هللاناف ةثاغإ 29 -2
ص:247. رشن،ج:2، خيرات ،بال ةعبط مقر ،بال ةرهاقلا ، يبلحلا
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رمأو لا جد صخشلا اذه نأو عدخ، دق هنأ فارتع لال رهاط ابأ رطضا امم
.30 هلتقب

، ةطمارقلا ذوفن تفعضأ اهنأ إال اموي إال80 يسرافلا باشلا ةماعز مدت مل

. مهتلود ةياهن ةيادبب اناذيإ تناكو

ةنلعم برح ىلإ نييمطافلا و نيرحبلا ةطمارق نيب ةيئادعلا األمعلا تلوحت
لولحبو 969م، ةنس رصمل نييمطافلا مض باقعأ يف كلذو زعملا دهع نابإ

لولحبو ، ةيلحم ةوق ىلإ اوصلقت دق نيرحبلا ةطمارق ناك رشاعلا نرقلا ةياهن
سراف و قارعلا يف ةيطمرقلا تاعامجلا تناك رشع يداحلا نرقلا فصتنم

.31 ةيمطافلا ةوعدلا بناج ىلإ تزاحنا دق رهنلا ءارو امو

، يرجهلا عبارلا نرقلا ةياهن ذنم ةطمارقلا ةلود ناينب يف يرسي فعضلا أدب
.32 ةدايسلا مهنوعزاني اوذخأو ، ةصرفلا هذه نيرحبلا ميلقإ لئابق تلغتساف

ينب ميعز يبلعثلا نسحلا ابأ رغص :((نأاأل هخيرات يف نودلخ نبا ركذو

، ةطمارقلا درطل نامع ءاسؤر مركم ينب عم فلا حت دق ءاسح يفاال بلعث
ةفيلخلا اهيف بطخو ءاسح اإل ىلع رغص واأل نامع ىلع مركم ونب ىلوتساف

.33(( يسابعلا

ةيبرعلا لئابقلا ضعبو نوينيوعلا عاطتسا ، سماخلا نرقلا فصتنم يف و
ميلقإ لماك نع مهرحدو ةطمارقلا ةميزه ةقج ال سلا و نييسابعلل ةيلا وملا

و نيملسملا ءامد ةطمارقلا امهيف حابتسا ، نينرق نم برقي ام امدعب ، نيرحبلا
³⁵. مهضارعأ و مهلا ومأ

: ثحبلا اذه نم ةاحوتسملا جئاتنلا مهأ

اإلسال ةعيرشلا ماكحأ و ميركلا نآرقلا تايآ ليؤاتب موقت ةينطابلا قرفلا _١

. مهدئاقع و مهراكفأ عم قفاوتي لكشب ةيم

ص:43. ، يرتفد داهرفل نييليعامس اإل ريطاسأ و نيشاشحلا تافارخ 30 -3
ص:43. ، قباسلا ردصملا 31 -4

، يرجهلا عباسلا و سماخلا نينرقلا نيب نامع و نيرحبلا ميلقإ يف ةيداصتق واال ةيسايسلا ةايحلا 32 -5
: ةعبطلا رودص خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، توريب ، ةيبرعلا مولعلا ،راد يناث لآ يلع مساج هللا دبع د.

ص:110_١١١. 1429ه/2008م،
خيرات ، ةيناثلا ةعبطلا ، توريب ، ركفلا ،راد ةداحش ليلخ ،ت: نودلخ نبا ، نودلخ نبا خيرات ³³_1

ص:118. :1408ه/1988م،ج:4، ةعبطلا رودص

، بويأ نابعش دمحم ملقب ، ةفرشملا ةبعكلا اولتحا و دوس األ رجحلا اوقرس موي .. ةطمارقلا ³⁴_2
تن. ةريزجلا عقوم ٩١٠٢/٥/٧١م، خيراتب ةلا قم
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. ضحملا رفكلا نطبتو اإلسالم رهظت ةينطابلا قرف ٢_لا

، ةعيرش و ةديقع اإلسالم مده ىلع لمعت ةماده ةينطاب ةكرح ةطمارقلا _٣

تركنأو ، جحلا و مايصلا الةو لإلسالمكصلا ةيساس األ ماكح األ تغلأ ثيح
. ةمايقلا و ثعبلا و رانلا و ةنجلا ،ك ةديقعلل ةيساس األ ميهافملا

جاردتسا و متكتلا و ةيرسلا ىلع سيسأتلا ةلحرم يف ةطمارقلا دمتعي _4

ثلا، ثلا ثحبملا يف انعم ترم يتلا بيلا خاللاألس نم مهتلم ىلإ سانلا
ريغ ىلع مه نم لتق ىلإ مهب األرم لصي دقو ارهج، مهراكفأب نوحوبيو
، كانه جاجحلا مهلتقو ، مارحلا هللا تيبل مهوزغ يف اولعف امك ، مهتلم
ىلع لدي امنإف لد، نإ اذهو هب، مهظافتحا و دوس األ رجحلا مهتقرسو

دضاإلسالم. نيفدلا و قيمعلا مهدقح

نماألةماإلسالةيم، ةعساو قطانم ىلع مهترطيس مغر ةطمارقلا ٥_نإ

بلق ىلع اونوكي مل مهنأ ،إال نيرحبلا و قارعلا و نميلا قطانملا هذه مهأو
اإلس مده إال طقف مهعمجي ادبأ،مل ةدحاو ةموكح مهعمجت ملو ، دحاو لجر

. رئازغلا ءاورإو ، تامرحملا الل حتساو ، لماك لكشب الم

ةدعل مهذخأ ببسب ، ةطمارقلل دحاو بهذم ديدحت ءاملعلا عطتسي مل _٦

. ةيحاب اإل ةيسوجملا و ةقدانزلا ةيرهدلا ،ك ةديدع بهاذم نم راكفأ

. ءاسنلا يف كراشتلا و ةيحاب اإل أدبم ىلع ةطمارقلا ةكرح تينب _٧

امنإف لد، نإ مارحلا هللا تيب يف ةعشبلا مهتميرجل ةطمارقلا باكترا ٨_نإ

. نيملسملا لإلسالمو ديدشلا مهادع ىلع لدي

أللج تأشن ، ضحملا رفكلا اهنطابو اإلسالم، اهرهاظ ةلم ةقرف ةطمارقلا _٩

رشنو ، مارحلا اللو حلا زجاوح مدهو اإلسالم، ىلع ءاضقلا ، دحاو فده
. ةيحاب واإل ةليذرلا

اذه ىلا هللاعت لضفب مت تاحلا صلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا : ثحبلا ةمتاخ

هذه نأ نيبت قبسام خالل نمو اركف، و اداقتعا و ةأشن ةطمارقلا نع ثحبلا
اهتياغ ىلإ لوصولل ةيطم تيبلا لآ بح تذختا ةيسايس فادهأ اهل ةكرحلا

مدهوةيم اإلسال ةديقعلا داسفإو لا بملا مهئارغاو ًايفطاع سانلا باطقتس ال
سانلا اوعور لب كلذب اوفتكي ملو ، ةيحاب اإل رشنو ةيساس اإلسالماأل ناكرأ

ا يبسو ، مهتاكلتمم بلس و مهلتق و مهيلع ةراغ باإل كلذو ةليود مهل راص امل
ةقرسو ، مرحلا يف مهلتق و جيجحلا ىلع ءادتع اال ىتح و ءاسنلا و ألفطلا
ةماده ةكرح ةينطابلا ةطمارقلا ةكرح هب،نإ مهظافتحا و دوس األ رجحلا
لإلسالمو دقحلا اهايانث يف لمحت لألخالق ةدسفم ةعيرشلا و ةديقعلل
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. نيملسملا

: عجارملا و رداصملا

انهم، يلع ريمأ ،ت: يناتسرهشلا ميركلا دبع دمحم ، لحنلا و للملا _١

: رشنلا خيرات ةثلا، ثلا ةعبطلا ، توريب ، ةفرعملا ،راد روعاف نسح يلع

1414ه/1993م.

ميعن دمحم خيشلا ،ت: يدابآ رلزو يفلا ، طيحملا سوماقلا _٢

رودص خيرات ، ةنماثلا ةعبطلا ، توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، يسوسقرعلا
:1426ه/2005م. ةعبطلا

دبع نباو ةيميت نبا اإلسالم يخيش دنع نيعملا ريفكت طباوض _٣

، دشرلا ةبتكم ، دشارلا علاال يبأ نب دشار علاالنب يبأ ، باهولا
:2004م/1425ه. رشنلا خيرات ، ضايرلا

، ةينانبللا ةيرصملا رادلا ، ةعكشلا ىفطصم ،د. بهاذم ٤_سإالمبال

:1971م. رشنلا خيرات ، ةرهاقلا

،راد يرمدتلا الم سلا دبع رمع األريث،ت: نبا ، خيراتلا يف لماكلا _٥

:1417ه ةعبطلا رودص خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، توريب ، يبرعلا باتكلا

/1997م.

ةرزاو ، يودب نمحرلا دبع يلا،ت: زغلا ،اإلمام ةينطابلا حئاضف _٦

:1383ه/1964م. رشنلا خيرات ، ةرهاقلا ، ةيرصملا ةفاقثلا

دض ةطمارقلا ةروثو ثعش نباأل نادمح .. ةلوهجم تاياكح _٧

خيراتب ةلا ،قم يماهت هللا دبع دومحم ملقب ، ةيسابعلا ةلودلا
2018/6/9م.

،راد يرتفد داهرف ، نييليعامس اإل ريطاسأ و نيشاشحلا تافارخ _٨

:1997م. رشنلا خيرات ، دادغب ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ىدملا

ح نمي ملقب دوس، األ رجحلا عم مهتصق يهامو مه نم ةطمارقلا _٩

. تسوب يبرع ةكبش 2019/8/6م، خيراتب ةلا الق،قم

، بيطخلا دمحأ دمحم ملااإلساليم، علا يف ةينطابلا تاكرحلا _٠١
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:1406ه ةعبطلا رودص خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، نامع ، ىصق األ ةبتكم

/1986م

قسعلا يطلملا نسحلا ،وبأ عدبلا و ءاوه األ لهأ ىلع ودرلا هيبنتلا _١١

، ثارتلل ةيرهز األ ةبتكملا ، يرثوكلا دهاز دمحم خيشلا الين،ت:

:1968م. رشنلا خيرات ، ةعبط مقر ،بال ةرهاقلا

اإلسال بتكملا ، غابصلا دمحم ،ت: يزوجلا نبا ،اإلمام ةطمارقلا _٢١

:1401ه/1981 ةعبطلا رودص خيرات ، ةسماخلا ةعبطلا ، توريب يم،

م.

ندابسيف ، زنارف ،راد يرعش األ نسحلا ،وبأ نييم ٣١_قماالتاإلسال

:1400ه/1980م. ةعبطلا رودص خيرات ةثلا، ثلا ةعبطلا ،( ةيناملإ )

نب دمحم نب نمحرلا دبع ،ت: ةيميت نبا ،اإلمام ىواتفلا عومجم _٤١

، ةرونملا ةنيدملا ، فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم ، مساق
ت:1416ه/1995م.

و لا يشلا نيدلا مجلا ،ت: يزيربتلا نيدلا يقت ، ءافنحلا ظاعتا _٥١

اإلسالةيم، نوؤشلل ىلع األ سلجملا ، دمحأ دمحم يملح دمحم
:1416ه/1996م. ةعبطلا رودص خيرات ، ةيناثلا ةعبطلا ، ةرهاقلا

ةرهاقلا ، ىفطصملا ،راد يناذمهلا رابجلا دبع ، ةوبنلا داللئ تيبثت _٦١

. رشن خيرات ،بال ةعبط مقر ،بال

دبع دمحم ،ت: يزوجلا نبا ، كولملا األممو خيرات يف مظتنملا _٧١

األ ةعبطلا ، ةيملعلا بتكلا اطع،راد رداقلا دبع ىفطصم و اطع رداقلا
:1412ه/1992م. ةعبطلا رودص خيرات ىلو،

ةلا ،قم نوزحمأ دمحم د. ملقب ، يبرعلا جيلخلا يف ةطمارقلا _٨١

. نايبلا ةلجم 2013/6/25م، خيراتب

،راد يضاقلا هللا دبع ءادفلا األريث،وبأ نبا ، خيراتلا يف لماكلا _٩١

:1407ه ةعبطلا رودص خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، توريب ، ةيملعلا بتكلا
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/1987م.

األ ةعبطلا ، توريب اإلساليم، بتكملا ركاش، دومحم ، ةطمارقلا _٠٢

:1979م. ةعبطلا رودص خيرات ىلو،

اهنم اإلسالم فقوم نايب اإلسالمو ىلإ بستنت ةرصاعم قرف _١٢

و رشنلا و ةعابطلل ةيبهذلا ةيرصعلا ةبتكملا ، يجاوع ،د.غبلا

:1422ه/ ةعبطلا رودص خيرات ، ةعبارلا ةعبطلا ةدج، ، قيوستلا

2001م.

رصتنم ثحابلا ملقب ، اهدئاقع .. اهتأشن .. اهلصأ ةطمارقلا ةقرف _٢٢

. ةيماشلا رردلا ةكبش ، يملعلا مسقلا رشن، خيرات ،بال بيطخلا

يسلدن األ مزح نبا ، لحنلا و ءاوه واأل للملا يف لصفلا _٣٢

. رشن خيرات ،بال ةعبط مقر ،بال ةرهاقلا ، يجناخلا ةبتكم ، يرهاظلا

، ينييارفس األ رهاقلا دبع ، ةيجانلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قرفلا _٤٢

: ةعبطلا رودص خيرات ، ةيناثلا ةعبطلا ، توريب ، ةديدجلا قاف اآل راد

1977م.

،ت: ةيزوجلا ميقلا نبا ، ناطيشلا دئاصم نم هللاناف ةثاغإ _٥٢

، ةعبط مقر ،بال ةرهاقلا ، يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم ، يقفلا دماح
. رشن خيرات بال

نيب نامع و نيرحبلا ميلقإ يف ةيداصتق واال ةيسايسلا ةايحلا _٦٢

، يناث لآ يلع مساج هللا دبع ،د. يرجهلا عباسلا و سماخلا نينرقلا

: ةعبطلا رودص خيرات ىلو، األ ةعبطلا ، توريب ، ةيبرعلا مولعلا راد

1429ه/2008م.

، ركفلا ،راد ةداحش ليلخ ،ت: نودلخ نبا ، نودلخ نبا خيرات _٧٢

:1408ه/1988م. ةعبطلا رودص خيرات ، ةيناثلا ةعبطلا ، توريب

. ميركلا نآرقلا _٨٢
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ةينطابلا : رشع ثلا ثلا بابلا ، قرفلا ةعوسوم ، ةينسلا رردلا _٩٢

األلو: لصفلا ، اهتأشن و ةينطابلا ب فيرعتلا األلو: ثحبملا ، اهقرفو

. ةينطابلا فيرعت

ماعلا سرهفلا

عوضومل مقرا
ةحفصلا

ةينطابلا قرفلا فيرعت : ١٠ديهمت

ةطمارقلا ب فيرعتلا األلو: ١١ثحبملا

ةطمارقلا ب فيرعتلا األلو: ١١بلطملا

ةطمارقلا بقل لصأ : يناثلا ١٢بلطملا

ةطمارقلا ةوعد تايادب : ثلا ثلا ١٢بلطملا

ةطمارقلا فادهأ : عبارلا ١٣بلطملا

ةطمارقلا دئاقع األلو: ١٤ثحبملا

تايهل يفاإل األلو: ١٤بلطملا

تاوبنلا يف : يناثلا ١٤بلطملا

ةمام يفاإل : ثلا ثلا ١٥بلطملا
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داعملا و ةمايقلا يف : عبارلا ١٥بلطملا

ةيعرشلا فيلا كتلا يف : سماخلا ١٦بلطملا

يف ةطمارقلا بيلا :سأ ثلا ثلا ثحبملا

ىلع تدعاس يتلا لماوعلا و ةوعدلا

مهمئارجو مهحاجن

١٦

يف ةطمارقلا بيلا األلو:سأ بلطملا

ةوعدلا

١٦

حاجن ىلع تدعاس يتلا لماوعلا : يناثلا بلطملا

ةطمارقلا

١٧

ةطمارقلا مئارج : ثلا ثلا ١٧بلطملا

و ةطمارقلا راشتنا عقاوم : عبارلا ثحبملا

مهتياهن و مهتلود طوقس و مهيف ءاملعلا لا وقأ

١٨

ةطمارقلا راشتنا عقاوم األلو: ١٨بلطملا

ةطمارقلا يف ءاملعلا لا وقأ : يناثلا ١٨بلطملا

مهتياهن و ةطمارقلا ةلود طوقس : ثلا ثلا ٢٠بلطملا

ثحبلا اذه نم ةاحوتسملا جئاتنلا مهأ : ٢٢ةمتاخلا

عجارملا و ٢٣رداصملا

ماعلا ٢٧سرهفلا
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