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 ليمج يقارشإ فرشأ
 Cزيلام ،روبمل الاوك ،Cالم ةعماج ،ةيمالسإلا تاساردلا ةيميداكأ

 
 ملعلا ةمدخ يف ةرابجلا مهدوهجو نونفلاو مولعلا نيدايم ىتش يف ةميظعلا نيملسملا ءاملع تازجنم خيراتلا دهش دقل :صخلملا
 ظافحو اهتمئأو ةفيرشلا ةنسلا ةذباهج همَّدق ام ةنيمثلا تازاجنإلا مكلت نم نوملسملا هب زتعا اممو .ةقحالتملا لايجألا ةيبرتو نيدلاو
 .ةيبرت لضفأ مهذيمالتو مهعابتأ اوّبرو مايق نسحأ اهتمدخو ىفطصملا يبنلا ثيداحأ رشنب اوماق دقلف .ةرطعلا ةيوبنلا ثيداحألا
 مهتكراشم حمالمو ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف ءامظعلا نيثِّدحملا ءالؤه دوهج ضعب زاربإل عضاوتملا ثحبلا اذه يت{ ،كلذ نم ًاقالطناو
 ،ةيميلعتلا تاثعبلاو ،ةيوبرتلا تالحرلا يف نيثِّدحملا دوهج نم اًرَوُص تلوانت دق ةَّيلاحلا ةسارِّدلا َّنإف ،راطإلا اذه يفو .ةيوبرتلا ةيرادإلا
 ،تاءافكلا ميوقتو ،ةياورل� نذإلاو تازاجإلا رادصإو ،ذيمالتلا جيرختو ،خويشلا ءاقتناو ،تاعامسلا ليجستو ،عامسلا سلاجمو
 ،تارCزلا لدابتو ،نيلغتشملا نيب تالاصتالاو ،حيورتلاو مامجتسالا ةطشنأو ،ثيدحلا روُد ةاردإو ،اهيف راكتبالاو تاررقملا فينصتو
 وأ ةيميلعتلا وأ ةيوبرتلا ةرادإلا نف يف ةلوانتملا ثحابملا راطإ يف ةئيضملا حمالملا كلت ةءارق تلواح امك .اهركذ لوطي امم اهريغو
 .ةيميلعتلاو ةيوبرتلا عمت�ا ةريسم يف م� ءادتقالا ىنستيو اهنم ةدافتسالا رسيتت ىتح رصعلا ةغلب اهميدقتو ةيسردملا

 
 .ةيمالسإلا ةيبرتلا ،ةيوبرتلا ةرادإلا ،ميلعتلاو ةيبرتلا ،نوثدحملا :ةيحاتفملا تاملكلا

 
 ةمدقملا
 
 ةينيد ٌةليضف اهنيواود روطسو اهلاجر رودص يف نوزخملا يثارتلا ديصرلا ماهلتسا رـبع ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف ةيراضحلا ةمألا ةريسم هيجوت نإ
 مهدجن ،ا¦ازيممو انتـفاقث صئاصخو اننيد مئاوق ظفح يف نيقباسلا لئاوألا دوهج ةءارق يف صوغن امنيحو .ةميسج ةيركف ٌةيلوؤسمو ةميظع
 اهنم ديفتست تلاز امو تدافتسا ةبحر قافآ ىلإ ةيملعلا نيدايملا اولقنو ،اهتنايصو اهتمدخ ليبس يف نونفلاو مولعلا حورص اوديش دق
 زيـيمتو ،اهغيلبتو اهتساردو هللا لوسر ثيداحأ ظفحب اوماق نيذلا نوثِّدحملا انتمئأ هانب ام ،ةنيمثلا ةرخافلا حورصلا مكلت نمو .ةيناسنإلا

 .راصعألاو راصمألا عيمج اهريخ معيل اهرشنو اهطابنتساو ،اهيبن ىلع عضولا ةكرح ترهظ امنيح اهميقس نم اهحيحص
 
 مث .ةنامأو ةـقدب ةيوـبنلا ةنسلا لقن ىلع مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا مهو مهنم لوألا ليجلا صرح ذإ مالسإلا روهظ عم مهخـير° أدب دقف
 هلجأل نيدقاع ،طاسوألا لك يف مهمولع نيث� ،ةيوبنلا ةنسلا رشن يف مهج² ىلع اوراسف يفاصلا نيعملا نم اوبرشت دقو مهدعب نوعباتلا ىتأ
 دقو .ةعوضوملاو ةفيعضلا تCورملا نم يبنلا نع ةحيحصلا تCورملا زيمتتف رهظتو زربت ةيثيدحلا ديناسألا تأدب اذكهو .تاقلحلاو سلا�ا
 لاق ثيح ةيثيدحلا ديناسأل� مامتهالل ةَّيخيراَّتلا ةيادبلا ركذ يف نيريس نب دمحم مامإلا لوق يوبنلا ثيدحلا ملع يف نيصصختملا ىدل رهتشا
 نيثِّدحملا دوهج تحبصأو .)Muslim, 1426H( "مكلاجر انل اومس اولاق ،ةنتفلا تعقو املف ،دانسإلا نع نولأسي اونوكي مـل" :هللا همحر
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 ةايحلا تالاجم يف م� ىذتحي ةودق اوراصو ،ا� نوزيمتي صئاصخو تايبدأ مهل تراص ىتح ليج دعب ًاليج تمظاعتو تلاوت كلذ دعب
 .ةفلتخملا
 
 ةفداه ةيميلعتلا وأ ةيوبرتلا ةرادإلا نف يف ةلوانتملا ثحابملا ءوض يف ا¦ءارقو ةمئألا كئلوأ دوهج ضعب زاربإل تالواحم ةيلاتلا تارقفلا يفو
 ةيوبرتلا ةمألا ةريسم هيجوت يف هـب ءادتهالا نكمي امو ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ يف نيثِّدحملا ةريس نم دافتست ةيجهنم سورد نع فشكلا
 .بسانملا ردقلا ةساردلا مجح زواجتي اليكل ةرفاوتملا نيثِّدحملا خيراوت بتك يف مهنع لقن ام مظعم بعوتسي ال ةعيرس ةحمل يهو .ةيميلعتلاو
 ملاعم ديدحتو نيملسملا نيـيوبرتلا تاشقانم يف ةرصاعملاو ةلاصألا موهفم فيظوت يف ًةيداهتجا ًةلواحم عضاوتملا دهجلا اذه نوكي نأ لمؤُيو
 .ةيمالسإلا ةمألا ىدل ةيراضحلاو ةيفاقثلا تايصوصخلاو زيامتلا
 
 نيثِّدحملا دنع بادآلاو تYاغلاو فادهألا يف ةرظنو نيـيوبرتلا ىدل ةيميلعتلا ةسايسلا
 
 لاجم يف لعفلا ةكرحل ًاروحم نوكت نأ يغبني يتلا ةلماكتملاو ةلماشلا ئدابملاو فادهألا نم ةعومجم اÅ² ةيميلعتلا ةسايسلا ناديز دمحم فَّرع
 يتلا ئدابملاو فادهألا فلتختو .)Husayn & Zaydan, 1976( فادهألا كلت قيقحت ةيناكمإ حيتُي ٍنيعم ٍّينمز ىًدم ىلع ميلعتلا
 ,Ali Dar‘an( يراضحلا اهاوتسمو يفاقثلا اهثارتو ةيعامتجالا اهتفسلف فالتخ� ةفلتخملا تاعمت�ا يف ةيميلعتلا تاسايسلا اهيلإ دنتست

1429H(. مث تاعامتجالاو تاءاقللا نم ديدعلا دقعو تاشقانملاو تاساردلا دعب ةيعيرشت ةينوناق ةغايص ئدابملاو فادهألا هذه غاصتو 
 .عمت�ا يف ةيميلعتلا ةطلسلا لبق نم اهيلع دامتعالا متي
 
 نيثِّدحملل نÅ رعشتسن امنإو .ةمظتنملا ةيمسرلا ةروصلا هذه ىلع ًةنَّودم ةغايصلا كلتو لحارملا هذه دجن ال ،نيثِّدحملا ثارت يف Ëرظن اذإو
 مهديدحتو ،نيئدتبملل تاهيجوتلا يف مهئارآ قفاوت يف ًالثمتم هللا لوسر ثيداحأ مهظيفحتو ةيوبنلا ةنسلا ةبلطلا ميلعت يف ةصاخلا مهتسايس
 ةقفتم ئدابمو فادهأ مهلو .ةيميلعتلا م¦ايلمع يف ةفاقثلا هذه فيظوت يف مهتماقتساو ،ا� مازتلالا ثيدح بلاط لكل يغبني ًةلصفم ً�ادآ

 بادآ"و ،يدادغبلا بيطخلل "عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا" باتكل حفصتملاف .ميلعتلاو ملعتلا يف اهيلع نوريسي اهبلغأ يف
 بلغأ يف اوقفتا دق نيثِّدحملا نأ دجي ،ضايع يضاقلل "عامسلا ديـيقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا"و ،يناعمسلل "ءالمتسالاو ءالمإلا
 بلطلاو ،ةلحرلاو ،عامسلاو ،ةباتكلا يف بلاطلا ا� مزتلي نأ بجي يتلا ِدعاوقلاو ا� ءانـتعالا ىلع ةبلطلا هَّجوُي يتلا بادآلاو فادهألا
 ماملإلاو ،ثيدحلا عامس لبق ميركلا نآرقل� ءادتبالا لثم بلطلاو ملعتلا يف ةنيعم لحارم ىلع رورملاو جردتلا بابحتسا ىلع اوقفتاو .اهريغو
 ديناسأل� مامتهالاو ،اهجراخ ىلإ ةلحرلا لبق دلبلا ءاملعب ءادتبالاو ،ةيثيدحلا تCورملا عمج يف ضوخلا لبق ةيساسألا ةيعرشلا مولعلا ئدابمب
 .تازاجإلا نم راثكإلاو قرطلا عمج يف سامغنالا لبق ةيلاعلا
 
 ٍملع مسرب اومتها دق نيثِّدحملا نإف ،عمت�ا يف ةيميلعتلا فادهألا ققحتتل ًاغل� ًامامتها ةيميلعتلا ةسايسلا مسرب اومتها دق نويوبرتلا ناك اذإو
 يف صاخلا ملعلا اذه اودرفأ دقف .ةيوبنلا ثيداحألل هملعت ةريسم يف ًاقيثو ًالاصتا بلاطل� لصتت دعاوقو ٍطورشو ٍبادآ ىلع لمتشي
 يف يدادغبلا بيطخلا مهنم ملعلا اذهل ًاصاخ ًافيلÖ مهضعب درفأ امك "ثيدحلا بلاط بادآ"ـب ىمسي اميف ثيدحلا مولعب ةينـتعملا م¦افلؤم
 يف ةلحرلاو ،ءالمإلا سلاجمو ،ةركاذملا سلاجمو ،عامسلا سلاجم َبادآو َفادهأ ليصفتلا هجو ىلع ملعلا اذه لوانتيو ،ركِّذلا فلاَّسلا هباتك
 رودت ملعلا اذه ثحابمف .اهريغو ،تاودألاو بتكلا عم لماعتلاو ،عمت�ا عم لماعتلا يف ثيدحلا بلاط َبادآو َفادهأو ،ثيدحلا بلط
 ًاعجرم ملعلا اذه ربتعي يلاتل�و .ةقيرط وأ ةليسو وأ ةادأ وأ ةياغ تناك ءاوس ةيميلعت ةيلمع لك يف ملعتملاو ملعملا دوقي يذلا جهنملا لوح
 .يوبنلا ثيدحلا ملعب نيلغتشملل امهم اØيلمع اليلدو ةفلتخملا ميلاقألا يف يثيدحلا ميلعتلاو ملعتلا ةيلمع يف ًاماع
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 ةمامإلاو ةخيشملاو خويشل_ نيثِّدحملا مامتهاو ةيوبرتلا ةدايقلا
 
 نم ةعامج هيجوتل يرشبلا كولسلا يف ريثأتلا نف وأ ةيرشبلا ةعيبطلا ةلماعم نف اÅ² ناعرد لآ يلع .د اهركذ امك ةيوبرتلا ةدايقلا فَّرعُت
 تافصو صئاصخ يوبرتلا دئاقللو .) Dar‘an, 1429HAli( م²واعتو مهمارتحاو مهتقثو مهتعاط نمضت ٍةقيرطب ٍنيعم ٍفده وحن سانلا
 .ةيعامتجا صئاصخو ةيقلخ صئاصخو ةيصخش صئاصخو ةبسانم ةيمسج صئاصخو ةءافكلاو ةردقلا اهنم ا� فصتي نأ هل يغبني
 
 دُّقفتو ،مهل ةبسانملا نكامألل نيبسانملا صاخشألا رايتخا ،لاثملا ليبس ىلعف .ةيوبرتلاو ةيدايقلا هتلاسر قيقحت يف ا� علطضي ةمهم راودأ هلو
 ماقرأ ىلإ ةيميلعتلا ةيلمعلا ةمجرتو ،هترئاد ديرب ىلع عالطالاو مهCاضق يف تبلاو نيعجارملا ةلباقمو مهل حصنلاو ةروشملا ميدقتو نيفظوملا
 دارفأ نيب طبرلا يف مهم صخش يوبرتلا دئاقلاف .كلذ ريغو ميلعتلاو ةيبرتلا عقاو ىلع عالطالا اهلالخ نم لهسي تارشنو ةيحيضوت طئارخو
 .ةكرتشملا مهفادهأ قيقحت ىلإ م� ريسلاو ةعوم�ا
 
 فينصتب نونتعيو خويشل� نومتهي اوناكف .ذيمالتلاو عابتألا يف اهرÞآ مظعو ةيميلعتلا تايلمعلا يف ةمامإلاو ةدايقلا ةيمهÅ نوثِّدحملا نمآ دقو
 ًافرشمو ًايـبرم هنوك ىلإ زواجت لب ،بسحف ًاملعم نوكي نأ ثيدحلا لهأ دنع خويشلا رود نكي ملف .ةفلتخملا تارابتعالا بسح خويشلا
 لبس هرِّصبيو ،داقتعالا ةمالس ىلإ هدشريو ،ةجرحلا لاوحألاو فقاوملا يفو هتايح يف هشياعيو ،ةيوبنلا ثيداحألا ناقتإ بلاطلل لِّهسي ،Cًوبرت
 .ةيمويلا هتايح يف هتافرصتو ملعلا عم هبادآو سانلا عم هلماعتو هقلخو هتمسو هيده يف هـب ىدتقي ىتح بلاطلل ًةودق نوكيو ،داشرلاو حاجنلا
 
 ؛نوديزي وأ فالآ ةسمخ ءاهز لبنح نب دمحأ مامإلا سلجم يف عمتجي ناك هنأ "ءالبنلا مالعأ ريس" يف يبهذلا مامإلا ركذي ،لاثملا ليبس ىلع
 هللا دبع يبأ ىلإ ُتفلتخا :لاق هنأ يعوطملا ركب يبأ نع لَقَـن ،اًضيأ .تمسلاو بدألا نسح هنم نوملعتي نوقابلاو ،نوبتكي ةئامسمخ وحن
 .)al-Dhahabi, 1993( هقالخأو هيده ىلإ رظنأ ُتنك امنإ ،ًادحاو ًاثيدح هنع تبتك امف ،هدالوأ ىلع "دنسملا" أرقي وهو ةنس ةرشع يتنث
 
 اذه ديرأ Ëأو ءاطع تيتأ" :لاق جيرج نبا هاكح ام كلذ نم .ملعلا بلط ةقيرط يف بلاطلا هِّجوُي نم ًاضيأ نيثِّدحملا خير° يف خيشلا ناكو
 ىتح Ëًامز ُتربغف ُتبهذف .ملعلا ْبلطا مث هأرقاف ْبهذاف :لاق .ال :ُتلق ؟نآرقلا َتأرق :يل لاقف ،ريمع نب ديبع نب هللا دبع هدنعو نأشلا
 ةضيرفلا ُتبلطف :لاق .ملعلا ْبلطا مث ةضيرفلا ْملعتف :لاق .ال :ُتلق ؟ةضيرفلا َتأرق :لاقف ،هللا دبع هدنعو ءاطع ُتئج مث ،نآرقلا ُتأرق
 .)al-Dhahabi, 1993( ةنس ةرشع عبس ءاطع ُتمزلف .ملعلا بلطاف نآلا :لاقف ،ُتئج مث
 
 ليلل� لبنح نب دمحأ ينءاج" :لاق ،لامحلا هللا دبع نب نوراه هاور ام كلذ جذامن نم .هتايح نم ةنيعم فقاوم يف َبلاطلا ُخيشلا كراشيو
 ،معن :لاق ؟هللا دبع �أ C ،ةجاح :ُتلق .هُتيسمو يناسمف ،هيلإ ُتجرخ نأ ُتردابف .دمحأ Ëأ :لاقف ؟اذه نم :ُتلقف ،بابلا َّيلع َّقدف

 مهيديÅ سمشلا يف سانلاو ،ءيفلا يف سانلا ثدُحت دعاق تنأو مويلا كيلع ُتزج :لاق ؟هللا دبع �أ C ،اذامب :ُتلق .يبلق مويلا تلغش
 نع يعفاَّشلا مامإلا َّربع دقو .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( سانلا عم دعقاف َتدعق اذإ ،ىرخأ ةرم لعفت ال ،رتافدلاو مالقألا
 سانلا ةسايس :لاق ثيح كلذـب مامتهالا ةرورض ىلع هـَّبنو م� قفرلاو نيملعتملا لاوحأل ريبدتلا نسح ىلع َّثح نيح يوبرتلا أدبملا اذه
 .)al-Dhahabi, 1993( باودلا ةسايس نم دشأ
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 َتبتك اذإ :مهيدل ةمهم ةدعاق يف هوصخل ام وهو خويشلا نع ذخألاو ثيدحلا ةباتك يف ديرف جهنمب نوزيمتي نيثِّدحملا َّنإف ،كلذ عمو
 جاجتحالاو ةياورلا دنع هنوزيميو هنوشتفي مث ،صيحمت نود ثيدحلا خويش نع هودجو ام لك نوعمجي مهف .ْشـِّتـَفف َتْيور اذإو ،ْشـِّمـَقف
 .اهدر وأ م¦Cورم لوبقو مهبتارمو مهلزانم ةفرعمو مهزيـيمتو خويشلا فينصت يف ًاحضاو ًاجهنم نيثِّدحملل نأ كلذ نم لصحتيف .ةرظانملاو
 
 ءامسألا عم فاضأ نمو ،هخويش ءامسأ ركذ يف ًامجعم فّلأ نم مهنم Ëدجو ،خويشلا عوضومب ةطبترملا نيثِّدحملا ثارت يف رظنلا اَّنـَعمأ اذإو
 نأ نكمي امم كلذ ريغو خويشلا خير° يف فّلأ نمو ،خويشلا ىلع اهأرق يتلا بتكلا يف فّلأ نمو ،راصمألا خويش يف فّلأ نمو ،م¦Cورم
 مامإلا لامعأ ىلإ لاثملا ليبس ىلع رظنلا نكميو .اه�اش امو ةدايقلاو ،ةمامإلاو ،ةسæرلا ثحابم يف عفË زيمتم جهنم هنم صلختسي
 هتسرهف يف مـيدنلا نباو ،هجمËرب يف يليبشإلا ريخ نباو ،هخويش مجعم يف ركاسع نباو ،ريغصلاو طسوألاو ريبكلا ،ةثالثلا همجاعم يف يناربطلا
 .خويشل� نيثِّدحملا مامتها ىدم ةفرعمل ؛مهريغو
 
 ةيرونلا ثيدحلا راد اهنمف ".ثيدحلا راد ةخيشم"ـب ىمسي ٌيدايق ٌبصنم راد لكل عضُو ،ةملسملا دالبلا يف ثيدحلا روُد تحتُف املو ،اذه
 ملعلا اذ� مهملعأو دلبلا كلت يف ًةبـترو ًةجرد نيثِّدحملا ىلعأ بصنملا اذهل ريتخاو .يقشمدلا ركاسع نبا اهتخيشم ىلوت يتلا قشمد يف
 ىلع فارشإلاو رادلا هذه يف سيردتلا َّىلوـَتَـي بصنملا اذه َّىلَوُـي نم ناكف .ةيثيدحلا قرطلاو تCورمل� مهرصبأو ةيوـبنلا ةنسلل مهظفحأو
 .اهيف ةبسانملا ةيساردلا تاررقملا عضوو نيـسردملا لامعأ
 
 ةدوجلا نم ةغرافلا ةيمكل_ ال ةيفيكل_ مامتهالاو "عيمجلل ةيبرتلا" أدبم
 
 عئارش ىلإ مث ديحوتلا ىلإ مهوعدي باتكلا لهأ ىلإ لوسرلا هثعب ذإ ةمألل ةيمالسإلا ةيبرتلا رشن يف نيثِّدحملل ًةودق لبج نب ذاعم ربتعي
 ةـصاخلاو ةماـعلا نوثدحي اوناك لب بسحف ملعلا ةبـلط ىلع ةيميلعتلا تايلمعلا يف نورصتقي نوثِّدحملا نكي مـل ،كلذ ىلعف .اهلك مالسإلا
-al( هثيدح ىسني اليكل مهثدحيف باتكلا نايبص عمجيف باَّتكلا يت{ ءاجر نب ليعامـسإ ناكف .سانلا نم مهـسلاجم رضح نمو

Khatib al-Baghdadi, 1403H(. ةملس نب دامح اضيأ نايبصلا ثدح دق اذكهو )al-Dhahabi, 1993(. يناسارخلا ءاطع ناكو 
 نوردقي ال شاعم مهل موق ءالؤه :لاقو مهثدحف ؛نيئاَّقس موق ىلع ىتأف ِّرحلا يف عيكو ىضمو .مهثدحف نيكاسملا ىتأ هثدُحي ًادحأ دجي مل اذإ
 .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( ينوت{ نأ
 
 ،"سانلا ةفاكل هتياور ءالمإلا يف بحتسي ام ركذ" هناونع ً�� دقعي "يوارلا قالخأل عماجلا" هباتك يف يدادغبلا بيطخلا دجن ،ددَّصلا اذ�
 امك ًاقح كملع يف كيلع نأ ملعاو ،لهجتف هلهأ ريغ هب ثدحت الو ،مثأتف هلهأ ملعلا عنمت ال :لاق هنأ ةرم نب ريثك نع لقُنو" :لاق هيفو
 لاصيإ ىلع مهلابقإو نيثِّدحملا ىدل ةيمومعلا ىلع ةلدأ اهلك هذهف .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( "ًاقح كلام يف كيلع نأ
 .عمت�ا تاقبط عيمج ىلإ ةيوبنلا ةنسلا
 
 نع نوعنـتَميو ،قبس امك هلهأ ريغ دنع عوقولا نم ملعلا نومظعي نوثِّدحملا ناكف ،ملعلا قحل مارتحالا مدع ينعت ال ةيمومعلا َّنأ ىلع
 ردقلا هلقع غولب مدع وأ ،هلمحتل هتردق مدع وأ ،هCإ هبـيذكت وأ ملعلل همارتـحا مدع :اهنم ةديدع بابسأل تائفلا ضعبل ثيدحتلا
 .بابسألا نم كلذ ريغو يصاعملاو عدبلا يف ملعلا هلامعتسا وأ ،هل بسانملا
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 ققحتت مـل اذإ رادقمل� ال ةيعونل�و ةيمكل� ال ةيفيكل� نومتهي اوناك م²أ اضيأ نيثِّدحملا ىدل يميلعتلا يوبرتلا ركفلا صئاصخ مهأ نمو
 هيف َتذخأ اهّيأف ،ةيدوأ ملعلا نإف ،ملعلا رباكت ال" :هلوق كلذ يف يرهزلا باهش نبا مامإلا نع لقن اممو .ةربتعم ةعفنم رادقملاو ةيمكل�
 دعب ءيشلا نكلو ،ةلمج هنع بهذ ،ةلمج هذخأ مار نم نإف ،ةلمج ملعلا ذخÖ الو ،يلايللاو مCألا عم هذخ نكلو ،هغلبت نأ لبق كب عطق
 .)al-Qadi ‘Iyyad, 1970( "مCألاو ىلايللا عم ءيشلا
 
 ".ثيدح سلاجم ةسمخ لك يف ،ثيدح ةئم الإ هنم تعمس امو ،ةرم ةئامسمخ رانيد نب ورمع ىلإ ُتفلتخا" :هلوق ةبعش نع يور ،اًضيأ
-al( "امهنقتأو امهظفحأ ىتح ،ال :لوقأف ؟كديزأ :لوقي مث ،ينثدحيف نيثيدح نع هلأسأف ةداتق يتآ تنك" :رخآ عضوم يف لاقو

Khatib al-Baghdadi, 1403H(. تام موي ح�ر يبأ نب ءاطع تام" :لاق هنأ يعازوألا نع ديوس نب بويأ هاور ام اًضيأ كلذ نم 
 َّنيبتي ،اهلاثمأو رابخألا هذه نم .)al-Dhahabi, 1993( "ةينامث وأ ةعست الإ هسلجم دهشي ناك امو ،سانلا دنع ضرألا لهأ ىضرأ وهو
 :لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع يور ام ىنعملا اذه يفو ،رشلا تامالع نم عابتألا ةرثكب راختفالا نوري اوناكو ،ليلقل� نوضري اوناك م²َّأ
 امف .هيلإ دعت الف ءوس سلجم اذه :لاقف روصنم نب رشب ُتلأسف ،ُتنزح اوُّلق اذإو ،ُتحرف سانلا رثك اذإف ،ةعمجلا موي سلجأ تنك"
 .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( "هيلإ ُتدع
 
 هريعي وأ هيلع هيلمي نأ ثِّدحملا لأسو هظفحب بلاطلا مقي ملف ًاليوط ًاثيدح ىور اذإ" :ثِّدحملا َّنأ اهوركذ يتلا ثيدحتلا بادآ نم ،كلذك
 لمعلا ناقتإ ىلع ًاصرح كلذو .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( "كلذب سÅ الف هتخسن نم دعب هظفحيو هنم هلقنيل هباتك
 .ةدوجلا ىلع ةظفاحملاو
 
iاهيف راكتبالاو ةيساردلا تاررقملا فيل 
 
 ىلإ ةبلطلا نودشري اوناكف .ةمداقلا لايجألا ىلإ اهلاصيإو اهتنايصو ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ ىلع مهنم ًاصرح فيلأتلاو نيودتل� نوثِّدحملا متها

 عمج نم مهنمف .مهسفنأ دنع نم ً�اتك هل اوفلأ ،بابلا يف دوصقملا يفوتسي ًافيلÖ اودجي مـل نإف .هيلإ ةجاحب مه ام مهميلعتل نيعم باتك
 عسوتلا هجو ىلع تناك ءاوس ؛ةياردو ةياور ثيدحلا مولع ئدابم يف فلأ نم مهنمو .بلاطلل اهلوانيل ةفيحص وأ ءزج يف هثيداحأ
 يف فيلأتلا :لمشي ًاعون نيعبرأ نم رثكأ نيثِّدحملا دنع فيلأتلا عاونأ ددع غلب دقف .راصتخالاو صيخلتلا هجو ىلع وأ ءاصقتسالاو
 لاجرلا خيراوتو ثيدحلا حلطصم يف فيلأتلاو ،دئاوزلاو ةنيعم باوبأ يف عمجلاو ،تاجرختسملاو تاكردتسملاو ديناسملاو ،ننسلاو حاحصلا
 نأ دجي ،اهجهانم تلوانت يتلا تاساردلا وأ تافلؤملا هذه تامدقم يف رظانلاف .اهريغو جيرختلاو دقنلاو ،ليدعتلاو حرجلاو ،راصمألاو
 ًاعماج ًايملع ً�اتك هيف اوفلأ دقو الإ يملع عجرم ىلإ هيف لغتشملا وأ بلاطلا جاتحي يذلا ثيدحلا مولع باوبأ نم ً�� اوكرت ام نيثِّدحملا

 .نوثِّدحملا انتمئأ ا� عتمتي ناك يتلا ةركتبملاو ةعدبملا ةيلقعلا ىلع نهربي دحلا اذه ىلإ عاونألا هذه ددعتو .هيغتبمل ًاعفË هلئاسم دارفأل
 
 همحر لاق .هيف مهتقيرطو نيثِّدحملا دنع فيلأتلا فادهأ ىلع ًالاثم فطتقنل ثيدحلا مولع ةفرعم هباتك ةمدقم يف مكاحلا مامإلا مالك أرقنلو

 لامهإلا ىلع اهبلط ةرثكو رابخألا ةباتك يف م²اعمإ عم ْتَّلق ننسلا لوصÅ سانلا ةفرعمو ْترُثك اننامز يف عدبلا تيأر امل ينإف ،دعب امأ" :هللا
 ةباتك ىلع نوبظاوملاو رابخألا ةبلط هيلإ جاتحي امم ثيدحلا ملع عاونأ ركذ ىلع لمتشي فيفخ باتك فينصت ىلإ كلذ يناعد ،لافغإلاو
 نم هدجن ام كلذ نم ٌبيرق .)al-Hakim al-Naysaburi, 1977( "راثكإلا يف بانطإلا نود راصتخالا كولس كلذ يف دمتعأو ،رÞآلا

 حالصلا نب نامثع ورمع وبأ نيدلا يقت مامإلا ظفاحلا يلو امل" :لاق ،"حالصلا نبا ةمدقم" فصو يف رجح نبا ظفاحلا مالك
 ،ًائيشف ًائيش هالمأو ،هنونف بذهف ،روهشملا هباتك عمج ،ثيدحلا رادب ةفورعملا ةيفرشألا ةسردمل� ثيدحلا سيردت ،قشمد ليزن ،يروزرهشلا
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 اذهلف ،هريغ يف قرفت ام هباتك يف عمتجاف ،اهدئاوف بخن اهريغ نم اهيلإ مضو ،اهدصاقم تاتش عمجف ةقرفملا بيطخلا فيناصتب ىنتعاو
 .).Ibn Hajar al-‘Asqalani, n.d( "هريسب اوراسو هيلع سانلا فكع
 
 ثيدحلا مولع تاحلطصمب ىتأ ثيح ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل "ركفلا ةبخن" باتك اضيأ فيلأتلا جهنم يف راكتبالا ةلثمأ نمو
 مولع ةبلطل هفلأو .اهدصاقمل ايفوتسمو اهدودحل انيبم لُخم راصتخا الو لُمم ليوطت نود اهيناعم داريإو ةيوغللا مجاعملا ةقيرط ىلع اهفيراعتو
 فيناصتلا نإف" :باتكلا ةمدقم يف ظفاحلا لوقي .ا²وطب يف اهلئاسم ثاثتباو عجارملا ةرثك عم ةداملا ناقتإ يف ةبوعصلا اوهجاو امل ثيدحلا

 ءاجر هلاؤس ىلإ هُتبجأف ،كلذ نم َّمهملا هل صِّخلأ نأ ناوخإلا ضعب ينلأسف ،ترصُتخاو تطسُبو ،ترثك دق ثيدحلا لهأ حالطصا يف
 .)al-Hakim al-Naysaburi, 1977( "كلاسملا كلت يف جاردنالا
 
 سلاnا عاونأ يف ةرظنو ةيميلعتلا تايلمعلا يف بسانتلاو عونتلا
 
 لكلو لاقم ماقم لكلف .اهيف بسانتلاو عونتلا ةاعارم وه ا� ينتعي نأ ةيميلعتلا تايلمعلا عم لماعتي نم لكل يغبني يتلا ةمهملا رومألا نم
 سيردتلاو ةياورلاو لمحتلا نيب قيرفت هيف ابسانتم ابترم امظنم اجهنم ةيميلعتلا تايلمعلا يف نيثِّدحملا جهنم ناك دقلو .اهقيقحت ةقيرط ةياغ
 ا�ادآ سلا�ا هذه لكلو .اهنم ةوجرملا ضارغألا بسحب عونتت ةيثيدحلا سلا�ا تناكف .ةرظانملاو جاجتحالاو عيمستلاو ةركاذملاو
 .ةركاذملا سلاجمو ءالمإلا سلاجمو ثيدحتلا سلاجم يه سلا�ا هذه رهظأو .ا� ءانتعالاو ا� مازتلالا بلاطلاو خيشلل يغبني اهصئاصخو
 
 اههقف نم ائيش سِّرديو اهنيبي مث ألملا ىلع هللا لوسر ثيداحأ ثِّدحملا اهيف يوري يتلا سلا�ا كلت وه ثيدحتلا سلاجم نم دوصقملا
 ,al-Khatib al-Baghdadi( "مهثدحيف سيمخ موي لك موقي ةريره وبأ ناك" :ةريره يبأ يف نيريس نبا لوق كلذ نم .اهحرشيو

1403H(. أ اذإف دجسملا تلخدف ةرصبلا تمدق" :فاسي نب لاله لوق اًضيأ هنموË يف ةناوطسأ ىلإ دنتسم ،ةيحللاو سأرلا ضيبأ خيشب 
 نوثِّدحملا ا� قلخت يتلا بادآلا نمو .)al-Tabrani, 1983( "امهنع هللا يضر نيصح نب نارمع :اولاق ؟اذه نم :تلأسف .مهثدحي ةقلح
 نم ليلقتلاو ،دجاسملا يف سولجلاو ،رهطتلاو ،ةلبقلا لابقتساو ،باهذلا يف ريكبتلا -رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع- ثيدحتلا سلاجم يف
 .اهريغو عوشخلا مازتلاو ،ةياورلا
 
 لوقي .ةياورلا بتارم ىلعأ وه ءالمإلاو ،ةبلطلا ىلع هللا لوسر ثيداحأ ثِّدحملا اهيف يلمي يتلا سلا�ا كلت يهف ءالمإلا سلاجم امأ
 لامج نم هيف ام عم نيثِّدحملا بهاذم نسحأ نمو ةياورلا بتارم ىلعأ كلذ نأل ثيدحلا ءالمإل سلا�ا دقع بحتسي" :يدادغبلا بيطخلا
 ضرغل دقعت ا²أ ءالمإلا سلاجم صئاصخ نمو .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( "نيحلاصلا فلسلا ننسب ءادتقالاو نيدلا
 .يلامألا بتك اهدعب جتنتو ،خيشلا طبض روهظو ،يلمتسملا دوجو اهيف بلاغلاو ،ءادألاو لمحتلا
 
 ةاورلا خيراوت يف وأ ،ثيدحلا مولع عاونÅ قلعتت رومأ يف ذيملتلاو خيشلا نيب ةركاذملا اهيف ققحتت يتلا سلا�ا كلت يهف ةركاذملا سلاجم امأو
 ,Aqlayinah( ءادألاو لمحتلا ا� دصقي ال سلا�ا هذهو .اهريغو نوتملاو ديناسألا يف تافالتخالاو للعلا ةفرعم يف وأ ،مهلاوحأو

1413H(. نأ مكيلع مارح :يدهم نب نمحرلا دبع لوق كلذ نايب يف يور اممو Öُتلهاست ُتركاذ اذإ ينأل اثيدح ةركاذملا يف ينع اوذخ 
 .)al-Tabrani, 1983( "ائيش ةركاذملا يف ينع اولمحت ال" :كرابملا نب هللا دبع لوق هنمو .ثيدحلا يف
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 نيثِّدحملا صرح َّنيبتي هيلع ."هتركاذم هتايح نإف ،ثيدحلا اوركاذت" :نولوقي نوثِّدحملا ناكف .ملعلا طبضل لئاسولا ىدحإ يه ةركاذملا هذهو
 لخادت وأ ،ىرخأو ةليسو نيب سطلخ نودو ،ملعلا لُّمحت ةيفيك نم اهل وه امب ةليسو لك صيصختو ،هلقن لئاسو طبض يفو ،ملعلا طبض يف
 .رخآو جهنم نيب
 
 سلاnا ءانثأ بولقلا حيورت يف نيثِّدحملا ةقيرطو مامجتسالا ةطشنأ
 
 نإف .نيملعتملاو ةبلطلا ىدل يسفنلا بناجلا ةاعارم يف ،نيعباتلاو ةباحصلا نم مهفلسب ًءادتقاو ،ٍركبم ٍدهع ذنم نوثِّدحملا ةمئألا دـج دقل
 اوغتباو ،بولقلا اوحِّور" :بلاط يبأ نب يلع لوقي كلذل .لومخلاو للملا ا¦رتعاو تَّلكو تبعت زيكرتلاو دجلا ا� لاط اذإ ناهذألاو سوفنلا
 نبا كلذب حَّرص ،ٌّيوبن أدبم سوفُّنلا نع حيوَّرتلا َّنأ َّكش الو .)al-Sam‘ani, 1981( "نادبألا لمت امك لمت ا²إف ،ةمكحلا فرط اهل
 مكناكمب مكربخأ ينإ امأ" :لاقف دوعسم نب هللا دبع انيلإ جرخ :ةملس نب قيقش لاق .نيعمتسملا نم ةمآسلا يقتي ناكف ؛هقَّبطو دوعسم
 .)al-Tabrani, 1983( "انيلع ةمآسلا ةهارك مCألا يف ةظعومل� انلوختي يبنلا ناك ،مكلمأ نأ ةيهارك مككرتأف
 
 لب هيوري يذلا سل�ا ليطي الأ ثِّدحملل يغبني" :يدادغبلا بيطخلا لوقي .سلا�ا يف ةلاطإلا نوهركي نيثِّدحملا نإف ،اذه بناج ىلإ

 ,al-Khatib al-Baghdadi( "هلسكو بلطلا نع هروتف ىلإ كلذ يدؤي نأو ،هللمو عماسلا ةمآس نم ارذح هيف دصتقيو اطسوتم هلعجي

1403H(. 
 

 ينغتلاو تCاكحلاو صصقلا داريإ ةيثيدحلا سلا�ا ءانثأ للملا عفرل نوثِّدحملا اهلمعتسا يتلا ةيهيفرتلا لئاسولا نم َّنإف ،قايِّسلا اذه يف
 سل�ا لهأ عم حزمتلاو ،زاغلألا حرطو ،مالحألا ريسفتو ةيودألا ضعب فصوو ،رابخألا بئارغو ،رومألا بئاجع ركذو ،راعشأل�
 بلقلاو ةجم نذألا نإف ،مكثيدح نم اوتاه ،مكراعشأ نم اوتاه" :هباحصأل لوقي ناك هنأ يرهزلا نع لقُن ام كلذ ةلثمأ نم .اهريغو
 اوناك نيثِّدحملا نأ ديفت اهريغو رابخألاو تCاوِّرلا هذهف .)al-Tabrani, 1983( "ةنجلا فحت تCاكحلا" :رانيد نب كلام لاقو ."ضمح
 .هباحصأو يبنل� ايسÖ كلذو ا¦اعارم ةيميلعتلا تايلمعلا يف نيلغتشملل بجي يتلا رومألا مهأ نم حيورتلاو مامجتسالا ةطشنأ نوربتعي
 
 تازاجإلا رادصإو ذيمالتلا جيرخت
 
-al-Khatib al) ةيثيدحلا تازاجإلا رادصإو ذيمالتلا جيرختب مُهَـتَـيانع ،ةيلاعلا ديناسألا ليصحتو خويشلا ءاقلب نوثِّدحملا َّمتها دقل

Baghdadi, 1423H). نيوكت يف هحاجن ىدم ام :يأ ،مِّلعملل ةَّيجاتنإلا تاءافكل� ةثيدحلا ةيبَّرتلا يف فرعُي اميف لخدي بناجلا اذهو 
 اًريثكو .هل ًافرش ربتعي هدعب اميف ةيلاعلا لزانملا غلب نمو ءابجنلا ذيمالتلا جيرخت يف ثِّدحملا حاجن نأ مجارتلا بتك يف ظحاليو ؟ءافكألا ةبلَّطلا
 هيدي ىلع ذملتت انخياشم نم رابكلا هسلاجم رضح ،رابكلا ةمئألا هنع ىور :وحن ٍتارابع بتكلا هذه نم ذيمالتلا ثحابم يف ىرن ام
 نيئدتبمل� مهُتيانع ،ةبلَّطل� نيثِّدحملا ةيانع رهاظم لَّوأ َّنإو .ثِّدحملا نأش يف حدملا ديفت يتلا تارابعلا نم كلذ ريغو ،سانلا هدصق ،ةمئأ
 ةيثيدحلا سلا�� ةقلعتملا تاهيجوتلا ضعب مدقت كلذكو .ثيدحلا بلاط بادآ ىلع مهتيبرتو ملعلا بلط قيرط مههيجوتب كلذو ،مهنم
 .اهيف نيرضاحلا لاوحأ ةاعارمو
 
 نيسح يبأ نبا ناك" :لاق .يكملا نيسح يبأ نبا هخيش نع شايع نب ليعامسإ هاكح ام لبقتسملا ةمئأ جيرختب نيثِّدحملا مامتها جذامن نمو
-al( "هـب عفني نأ هللا لعلو هلمؤأ ينإ :لاقف ؟انيلع هرثؤتو ،يماشلا مالغلا اذه مدقت كارن :ثيدحلا باحصأ هل لاقف ،ينـيندي يكملا
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Khatib al-Baghdadi, 1403H(. غرفأ م²إف مكثادحأ انيلإ اومدق" :لوقي ناك هنأ يرصبلا نسحلا نع بيبح نب ديزي لقن ،اًضيأ 
 ىلإ قبسأ تنك" :لاق ،يحبصألا ديعس هركذ ام كلذك .)al-Tabarani, 1983( "همـتأ هل همتي نأ هللا دارأ نمف ،اوعمس امل ظفحأو �ولق
 ءالؤه :لاقف .نايبصلا ءالؤه كيلع انبلغ دق :هل ليقف ،خايشألا عم وه ءيجيو ،دحأ ينقبسي ال ،ينارقأ عم ليلب كرابملا نب هللا دبع سلجم
 .)al-Qadi ‘Iyad, 1970( "يريغ دحأ يقب امف :ديعس لاق .م� غلبي نأ هللا ىسع ءالؤه ؟نوشيعت مك متنأ ،مكنم يدنع ىجرأ
 
 تازاجإل� قلعتت ةلصفم ماكحأ نيثِّدحمللف .مهنع ةياورل� ذيمالتلل نذإلاو ةيثيدحلا تازاجإلا رادصð نيثِّدحملا ءانتعا ىضم امب ٌهيبش
 Ëرظن اذإو ."زيِ�او زاَ�ا ركذ يف زيجولا" ناونعب اصاخ �اتك يفلسلا رهاط وبأ اهيف فلأ لب .ثيدحلا حلطصم بتك يف اهوركذ ةيثيدحلا

 نم .اهقئاقد نيلوانتم ةزاجإلا يف اوشقË دق نيثِّدحملا Ëدجو ،"يوارلا بيردت" هباتك يف يطويسلا اهدروأ يتلا رمألا اذ� ةقلعتملا ثحابملا يف
 ،ينع هتياور ءاش نإ اذك نالفل تزجأ :لاق نم مكحو ،م²ايعÅ مهفرعي ملو ةزاجإلا يف نيمسم ةعامجل زاجأ نم مكح :ثحابملا هذه
 اهماكحأ تشقون خيشلا نع ثيدحلا لمحتل ىرخأ قرط ىلإ ةفاضإل� اذه .اهريغو ،لمحلل ةزاجإلا مكحو ،قسافلل ةزاجإلا مكحو
 .مالعإلاو ،ةباتكلاو ،ةلوانملاو ،ةيصولاو ،ةداجولا اهنم نيثِّدحملا دنع اهدعاوقو
 
 ليجستلاو نيودتلا يف ةيجهنملاو ةقدلاو لقنلا يف ةيملعلا ةنامألا
 
 خير° حفصت نم ىلع ىفخي ال رمأ وهو ملعلا لقن يف ةيملعلا ةنامألا نوعاري اوناك م²أ نيثِّدحملا ىدل يميلعتلا يوبرتلا ركفلا صئاصخ نم
 .هنع ةاورلا ىلإو يبنلا ىلإ ةفاضملا تامولعملا ةحص نم تبثتلاو تCورملا لقن يف ةنامألا مازلإ وه هسفن ثيدحلا ملع فده ناك لب .نيثِّدحملا
 ةيملعلا نيدايملا جهنملا اذ� ترثÖ ىتح صيحمتلاو رابتخالاو دقنلا يف ًاقداص ًانيمأ ًاميظع ًاقيقد ًاجهنم َملاعلل اومدقف نوثِّدحملا أشن اذه ىلع
 .يبدألا دقنلاو خيراتلا لاثمأ ىرخألا
 
 -اهتعجارم ينعي- اهيلع ضرعلا نود لصألا ةخسن نع لقنلا نوربتعي اوناك م²أ لقنلا ةحص ىلع صرحلاو قيقدتلا يف ناقتإلا ةلثمأ نمو
 :لاق .ال :ُتلق ؟َتضراع :لاق .معن :ُتلق :لاق ؟َتبتكأ :يبأ يل لاق :لاق هنأ ةورع نب ماشه نع شايع نب ليعامسإ ىكح .ادساف القن
 بيطخلا لوق هلثمو ."ءامل� يجنتسي الو هتجاح يضقي يذلا لثم ضراعي الو بتكي يذلا لثم" :ريثك يبأ نب ىيحي لاقو ؟بتكت َمِلف
 نم ةياورلا ةحص يف طرش كلذ نإف ،لصأل� هتخسن ضراعي نأ خويشلا ضعب لصأ نم ةخسن بتك نم ىلع بجي" :عماجلا يف يدادغبلا
 .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( "عومسملا باتكلا
 
 خيَّشلا مسا ةباتك اوطرتشاف ؛عيمسَّتلا ةقيرطل طباوض نم نوثِّدحملا هعضو ام كلذل اليلد يفكيف ،ليجستلا يف ةيجهنملاو ةقدل� قلعتي ام امأو
 ةَّيجهنملاو ةقِّدلا نمضت يتلا طباوَّضلا نم كلذ ريغو ،اًزيجو اًظفل بتاكلا مزتلي نأو ،عومسملاو ،عامَّسلا خير°و ،نيعماَّسلا ءامسأو ،هتينكو
 .)al-Nawawi, 1985( كاذنآ ةحاتملا لئاسولاو ةقباَّسلا روصعلا فورظل اًقبط
 
 نيثِّدحملا دنع تالحرلا ةيمهأو ةيوبرتلا تالحرلا
 
 بستكتف اهل ةرياغم نوكت دق يتلا تائيبلاو ىرخألا تاهجلا ىلع اهدارفأ فرعتت يكل ةيوبرتلا تالحرلا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملا مظنت
 ةثيدحلا تCرظنلاو ةعونتملا تاقيبطتلاو ةفلتخملا مظنلا ةفرعم ىلع نيفظوملا بيردت يف اهتيمهأ ىلجتتو .ةديدجلا فراعملاو تاربخلا اهلالخ نم
  .(Muhammad Malik, 1427H) حرمو ةعتم نم اهيف ام عم ةيميلعتلا لئاسولا عيونتو ةبلطلا ىدل يساردلا وجلا رييغت يفو
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 عمجل ةليسوو ءاملعلا باكرب قاحتلالل ب�و هل ةزيمو ملعلا بلط يف ثِّدحملا ةيدج ىلع ةمالع يهف نيثِّدحملا دنع تالحرلا َّنإف ،لثمل�
 ةيثيدحلا تالحرلا جذامن ركذو اهتيمهأ نايب يف بتك دقو .ةيلاعلا ديناسأل� ومسلاو رابكلا نم عامسلا كاردإو ةيثيدحلا قرطلا ليصحتو ملعلا
 نم هريغ يفو ملعلا اذه يف ةلحِّرلا ةَّيمهأ يف ٌةريثك ٌصوصن نيثِّدحملا رÞآ يفو ،اذه ."ثيدحلا بلط يف ةلحرلا" هباتك يف يدادغبلا بيطخلا
 .ملعلا عُرفأ
 
-al-Khatib al( "مCألاو يلايللا ةريسم دحاولا ثيدحلا بلط يف ريسأل تنك ِّينإ" :بيسملا نب ديعس لوقي ،لاثملا ليبس ىلع

Baghdadi, 1395H(. ةمقلع ناك دقل ،اديدش هللاو ىلب :هللا همحر لاقف ؟ولعلا بلط يف لجرلا لحريأ" :لبنح نب دمحأ مامإلا لئُسو 
 بيطخلا لقن ،كلذك .)al-Nawawi, 1985( "هنم هناعمسيف رمع ىلإ اجرخي ىتح امهعنقي الف رمع نع ثيدحلا امهغلبي دوسألاو
 ثيدحلا بلاطل يغبنيو :ظفاحلا يميمتلا دمحأ نب حلاص لضفلا وبأ انل لاق" :لاق هنأ يناذمهلا ىسيع نب دمحم نع عماجلا يف يدادغبلا
 ا� ثيدحتلا لهأ فرعيو ،اهميقسو اهحيحص ملعي ىتح هطبضو همهفتو ،مهنم هلهأ ةفرعمو هدلب ثيدح بتكب أدبي نأ هب ينع نمو
 بلاطلا مزع اذإو" :لاق مث ."هيف ةلحرلاو نادلبلا ثيدحب دعب لغتشي مث ،اثيدحو اميدق ءاملعو ملع هدلب يف ناك اذإ ،ةم° ةفرعم مهلاوحأو
 انباحصأ ضعب تعمس ينإف ،تَّلق نإو ثيداحألا نم رسيت ام هنع بتكيو الإ ادحأ ةاورلا نم هدلب يف كرتي الأ هل يغبنيف ،ةلحرلا ىلع
 اهل نيثِّدحملا دنع ةلحرلا نإف ،صوصنلا هذه يف رهظ امكو .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( "اخيش نعيضت الو ةقرو عيض :لوقي

 .هركذ قبس ام ريغو ثيدحلا بلط ريغ ةريثك فادهأ تالحرلا هذه نم ققحتت امك اهمازتلا ثِّدحملا ىلع بجي طورش
 
 وأ ءارمألا اهثعب ةيميلعت ةثعب نوكت دقو .نيرخآلل ةيوبنلا ةنسلا لاصيإو ملعلا رشنل نوثِّدحملا اهماقأ تالحر كانه نإف ،كلذل اديكÖو
 عئارش اهلهأ ميلعتل نميلا ىلإ يرعشألا ىسوم يبأو لبج نب ذاعم ةثعب ،تاثعبلا هذه ةمدقم يفف .راطقألا عيمج ريخلا معيل خويشلا
 ةلبج يبأ نب نابح ُهُثعبو ،)al-Dhahabi, 1993( ننسلا مهملعي رصم لهأ ىلإ رمع نبا ىلوم اعفË زيزعلا دبع نب رمع ثعبو ،مالسإلا
 يتلا م¦الحرب ةيمالسإلا ةمألا ةمدخو ملعلا رشن يف دهجلا نوثِّدحملا لذب اذكه .).Ibn al-Faradi, n.d( ملعلا رشنل ةيقيرفأ ىلإ يشرقلا
 .ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةمألا ةفاقث يف اهرÞآ تكرت
 
 نيثِّدحملا ىدل يوبرتلا فارشإلا
 
 ةيبرتلا لاجم يف نيلماعلا عيمج ةمدخ فدهيو ،نهارلا عضولا ةسارد ىلع دمتعي هجوم طاشن وه نييوبرتلا ىدل يوبرتلا فارشإل� دارملا
 .).al-Kharrat, n.d( اهفادهأ قيقحتو ةيميلعتلا ةيلمعلا ىوتسم عفر ققحي امب ينهملاو يصخشلا مهاوتسم عفرو م¦اردق قالطنال ؛ميلعتلاو
 
 .ةسردملا يف اهذيفنت لاح ةيميلعتلا مهلامعأ ةعباتمو نيملعملا هيجوت ىلع زكري يذلا موهفملا اذ� نيثِّدحملا دنع يوبرتلا فارشإلا نكي مـل
 روُد روهظ عم لاونملا اذه ىلع يوبرتلا فارشإلا رهظ امنإو .مويلا ةفورعملا اهلاكشÅ سرادملا يف سرامت نيثِّدحملا لامعأ نكت مـل هنأل كلذو
 .تاررقملاو نيملعتملاو نيسردملا ىلع فارشإل� رادلا ةخيشم ىلوتي نم موقي ثيح ثيدحلا
 
 وأ مهتسارد يف مهحلصي امب ثيدحلا باحصأل هحئاصنو مامإلا تاهيجوت ةروص يف ناكف ،نيمدقتملا نيثِّدحملا دنع يوبرتلا فارشإلا امأو
 ,Nur Sayf) م¦ايح بناوج عيمج يف مهذيمالتل ةودق اونوكي نأ مهيلعو ةمداقلا لايجألا وملعم م²أل ةماعلا م¦ايح نوؤش وأ مهقلخ

 ائيش مهنم ىأرف ثيدحلا باحصأ ىلع فرشأ دقو ،لوقي ثيللا عمس هَّنأ ةبيتق نب دامح نب ىسيع ىكح ام كلذ ةلثمأ نم .(1997
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 هب ثَّدح ام اًضيأ هنمو .)al-Khatib al-Baghdadi, 1403H( "ملعلا نم ريثك ىلإ مكنم جوحأ بدألا نم ريسي ىلإ متنأ" :لاقف
 نولمؤت ام نوغلبت ال مكلعل نوردت ال مكنإف ،ملعلا اذه ةكرب اولجعت ،بابشلا رشعم C" :لاق ،هب� ىلع بابَّشلا نم ًةعامج يروثلا نايفس
 .).Ibn al-Faradi, n.d( "اضعب مكُضعب دفيل ،هنم
 
 تارYزلا لدابتو نيلغتشملا نيب تالاصتالا
 
 جذامن نمو .مهنيب اميف ا� عافتنالاو ةزيمملا براجتلاو تاربخلا لدابتل سرادملا يملعم نيب تارCزلا لدابتو نيلغتشملا نيب تالاصتالا متت
 هللا دبع يبأ ىلإ يباتك لصو امل" :ديعس نب ينغلا دبع يل لاق :لاقف يروصلا هللا دبع وبأ هاكح ام نيثِّدحملا ىدل تابتاكملاو تالاصتالا
 ,al-Qasimi( "ينع الإ اهركذي ال هنأو ،ةدئافل� فارتعالا ىلإ هباتك نمضو سانلا ىلع هالمأ هنأ ركذو هيلع ركشل� ينباجأ ،مكاحلا

2004(. 
 
 كلذ حضتا امك اضيأ ةرCزلا نولدابتيو ا²وسرامي نوثِّدحملا ناكو .تاربخلاو تامولعملا لدابت يف ةليلج دئاوف اهل تابتاكملاو تالاصتالا هذه
 مهيدل يميلعتلا يوبرتلا جهنملا يف اوفاضأف رابتعالا يف ًاعضوم ةرCزلا لدابتو نيلغتشملا نيب تالاصتالل اوعضو دقل .م¦الحر نع بتك اميف
 .ةمداقلا لايجألل اعئار الثمو ةمهم ةطقن
 
 ةمتاخلا
 
 نم كلذو ،نييقباَّسلا ثيدحلا ءاملع دوهج يف ترَوْلَـبَـت امك ميلعَّتلاو ةيبَّرتلا زئاكر نم ٍروُص ضارعتسال ًةلواحم ةَّيلاحلا ةسارِّدلا تناك دقل
 يف ةنَّيعم ٍسُسأل ثيدحلا ءاملع تاقيبطت رْوغ ةسارِّدلا هذه تََربس دقف ،قايِّسلا اذه يف .ثيدحلاو ميدقلا نيب ىبرُق رصاوأ داجيإ لجأ
 ،مهتبلط ةياعر ىلع اوصرح دق ثيدحلا ءاملع َّنأ َّنيبت روحملا اذه يفو ،ةَّيميلعَّتلا ةدايقلا دنع تفقوف ؛رواحم ةرشع ربع ؛ةَّيوبَّرتلا ةرادإلا
 ةخيشم" بصنم يف هروُص ىلجأ يف رمألا اذه رهظو ،ةءافكب ةَّيميلعَّتلا ةدايقلا تاراهم اوسرامو ،مهل ةبسانملا ةَّيملعلا تاهيجوَّتلا ميدقتو
 .ةرِّخأتملا روصعلا يف "ثيدحلا راد
 
 .مهسورد نم ٍطسقب ميلعَّتلا نم ةمورحملا تائفلا نوُّصخي اوناكف ،عيمجلل ةيبَّرتلا أدبمل مهقيبطت يف نيثِّدحملا دنع ةَّيوبَّرتلا ةسرامملا تَّلجت ،اًضيأ

 ةسارِّدلا هذه تشقË ،اًضيأ .ةَّيميلعَّتلا لئاسولل اًريفوتو ًاليهست ؛ةبلطلل ةَّيميلعَّتلا تارَّكذملاو بتكلا فيلÖ ىلع اوصرح دق م²َّإف ،كلذك
 حيوَّرتلا قرطب ةطشنألا هذه ليلخت عم ،ةركاذملاو ،ءالمإلاو ،ثيدحَّتلا سلاجم كلذ يف مهعابِّتاو سيردَّتلا قرط عيونت يف نيثِّدحملا بيلاسأ
 ةَّيملعلا تالحِّرلا بولسأ عابِّتا كلذك .كلذ ِّلك يف ةنامألاو ةيملعلا ةقِّدلا عابِّتاو ،ةبلَّطلل ةعِّجشملا تازاجإلا رادصإو ،سفَّنلا نع
 .مهنيب اميف تابتاكملاو
 
 ةَّيوبَّرتلا ةرادإلا سسأ نم ريثكلا اوفَّظو دق م²َّأ َّنيبتي ،نيثِّدحملا صوصن قاطنتسا لالخ نم ةَّيلاحلا ةسارِّدلا اهيلإ تلَّصوت يتلا جئاتَّنلا هذ�
 رضاحلا طبر يف ةيلاحلا ةسارِّدلا مهست نأ لومأملا نمو ،اذه .ثيدحلا ملع لا�و م²امزل ٍةبسانم ،ةدِّدعتم ٍتايَّمسمب ْنكلو ؛ةثيدحلا
 ٌقيقحت كلذ يفو ،ةثيدحلا ةَّيوبَّرتلا تاءارجإلاو ئدابملل ةَّيثاُّرتلا سُسألا فاشكتسا لاجم يف ةَّيلبقتسم ٍتاساردل اًقافآ حتفت نأو ،يضامل�
 .ةَّيمالسإلا انتاسارد يف ةرصاعملاو ةلاصألل
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 Asia Pasific Regional Conference on Islamic Educationرمتؤملا يف ةيسيئرلا ةرضاحملا لجأل اهدادعإ مت تاملك اهلصأ ةلاقملا هذه
(APRCIE) 2008 ايسينودنإ ،°ركاروس يف. 
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