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الملخص :
ا

لبيااااسلالاللبطاااانناللملا ااااعالب ااااوي الضتػااااسلتا

يتناول البحرا اسالضتػاسلتابطااتيحنالبا
يفاقا االبطااننالبنح ياان اهك ا ناب اانا

ا ايفا

ايفاق االبطنناع الشبو انالف اوا

لبسلشالبسؤينالملطتيح ناشلرلالبح د -لب

-ب ا

بطتيحنالب

لبنتااو خاللبت ؾا ون..الذوؾاانالبيا اعا البا

ا

اازضاإبادلدابسضاالواللملطا

ا

خال الضتيسلااغوبناألذوديا البانصاؾا هللال ا لال هااالالب
ع هالضا الباتابنحاعناعا ابطاتيحنالارلالبح ادا
ذ

برب ُ يف ف

بااو لضااتا

اواليفااب ج اوا للضاتناوه وا

بنفا ا ظاشلا ا اايالملااانيبن الاي اااواازضالضاااتيسلزاا

با ج اادافياادااااوالالضاات الب ا للاا ااخااساازضاينااص ابن ااوال

ب حراا اديدبااناعاا ااعيحت ااواب العاانابحوذاا ا
لخو اانابنولب ا

يف لملحر ا

لب ااس

-للباا

ااوالاالاالاازضا

اجااصاابن ااوا -ضاات دابسلجّااوا

لألل :لبت سي ا ا لاي وزّلاليفاق ااذبكاؼبط ابنوااالايح

دفااااسدلنالبحراا ا اسل ضتػااااسلتا -لبطاااانن -
لب

يفالملوقاا ا اللسبوقااااساللملطااااتيحنالاي ااااواازضا

با

ازضوبنا

الب د ناب نف عابفودلواابػسللالاب لاياوا

لبنولب ايف لملحرا ا لب اوي السبادي اعا ا الاانالب ا

العي ا لاب عاادالباانصاؾ ا هللال اع ااها

لملطتيحنافراسناال تهالعسّج اع هللابؿودزا لض اع الملطتيحناشلرلالبح دالبا اعافوبفكاو نا
ا

ب سفته.الذبدع يف لملحر لب وبا ا عا البا

لزب اااناللب ع ااانالباااتااعا ا ا اب ا ا

اازقّاااوا

لبكوين ال ه لع لضتػسلتابطتيح هايفاق اا لايطويّوامموا اياد اادياهللاصبوبّاواب ػاكااالاازضا
لبطاااننالبنح يااانظافويتع ا ا اخاااانالبحراا ايفا

لبا ا

بيدبانا لعالعانابحوذا ا لخو انظا بنولبا ا يف

باااسزو.اللناااوقاذياااو ماليتاااو خاب ااانااااااادلوا

لملحرا

لألل :لبت سي ا ادؿااا رونالبحرا ا

اازضابحوزااااناأ حااانالاالاال ا ا وااخ اااوزا

لبحر ابن وااالالبتدا ط للبتا ع ب طاتيحنايفا

لف اااااهاعالعاااااناباوباااااعالملا اااااعالألل :اب سيااا ا ا دينناوا با ظا زمجاوّا بوبغ اعظا ال ب ياوّا باوبعن الا
ل ضتػااسلتابغااناللؾاااالذاوّظاللملا ااعالب ااوي ا للبتدسؾونظ إمنو ل ب ظ
لبت سياا ا ابااااوب

مل ا اونا لملوقا ا

اللملا ااااعالب وباا ا :البت سياا ا ا لملدزلع للسبوقس لمل ا عالبطاححوب وظا بت هاعا

بوبطااننالبنح ياانابغااناللؾاااالذّو.الابااوالملحرا ا

يتو ح و لب لشب وظ لاالال ضتػسلت للبتداا طا

لب وي فتردع ف ه ع لملطتيحنالف اهابا حاوال:ا لملطتيح ؼبتاودا لضاتحالؤ االف اها بصيادّلا با ا
لملا اااعالألل :الملطاااتيحنايفالملنعا ا زال ضاااالب ا لبفكاسا للبتعبانالملطذلغاداباعي لزالبانـا .افانالا
للملا اااعالب اااوي ابؿاااودزاب سفااانالملطاااتيحناعا ا ا اؾااح ُ ف اارل با فكاان ل
لملحر الب وب الضتػاسلتابطاتيحنالبا
با حاوالالملا اعالألل :ا بكويانا لبا

للعلوم اإلوساوية واالحتماعية
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الف ااها اويا ا لألخااسى فاعزج ا ا ؼباسب ا ل

ب او ا
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ا

Abstract :
The research {Prophesying
Yemen future in light of
divinatory traditions (Sunnah)}
Studies an important issue
embodied in highlighting the
future vision of that country –
Yemen - through comprehensive
induction of the traditions and
sayings of prophet Mohammed
Sallahu Alyhee Wassalem
"peace be upon him" that forecast
the future of this country where I
made as much effort to interpret,
direct and articulate them as I
could. I started my research with
preliminary
introduction
followed by five chapters and
conclusion. The first chapter
covers the definitions of the
research entries ( outlook –
Sunnah (prophetic traditions) –
Yemen). The second chapter
talks about the future in light of
Islamic perspective. The third
chapter includes resources of
predicting the future. Yemen and
the social position of Yemenis is
covered in the fourth chapter.
The fifth chapter sheds light on
prophesying Yemen future in
light of divinatory traditions
(Sunnah). The conclusion is
made up of results and
recommendations.
In
brief,

م2017 يوويو- ) ابريل15( ) المخلذ14( العذد

Yemen is the land of supply for
Islam and Muslims in the past,
present and the future. It is also
the land of relief and peaceful
settlement for them. The land of
Arabs – Yemen is part of it – is
going to be meadows and rivers
and in light of that we are
supposed to send a message of
peace and tranquility telling them
to be optimistic, full of hope and
sure enough of the prophet's
promise that this land is the
future. It's been given many great
merits and its people are good.
There are important fact and
outcomes proved by the research
telling that planning, looking
forward to the future in our
religion is not surmise or clinging
on guessing or fabrications.
However, it is applying studied
past and current present data in
order
to
prophesize
its
requirements.
Furthermore,
clarifying and understanding
prophesizing and future planning
need greater deep thinking
guided by divine text. Finally, if I
did well, it was from Allah
(God). If not, I pray to Allah not
to prevent me from the reward of
those who try.

306

للعلوم اإلوساوية واالحتماعية

ISSN : 2410-1818

| د .عبدالله به عثمان

استشراف مستقبل اليمن يف ضوء السنة النبوية

المقذمة :
لسب د

عومل لبغ ع للبػ ودو لبسذ

لبسمح ظ للبؿالو للبطالو ع هلل يح نو

لملؿافهلل لب ديوالظ لبري ايد ا ل ابوب ذ ظ لآبو لسبك ن لبفوب ح لبفؿوذن للبح والظ
لع هلل آبه لؾرحه لب بح

إ ي و لبي وبن بنذطوال ..لب د :افيدايدب البطنن لبنح ين

لملا سو إ لضتػسلت لملطتيحنظ لزغح يف لبتدا طابه لاادناع هلل دلز يف ؾنع
لبيسلزظ لبا يس صبو ن لسب وو لملدت فنظ لذبي مابطتيحناافكنايفالبدي واللآلخسوااإذا
ب دالبسؤينالملطتيح ناجصااب البدي ظاا وااوال بنعسوالبنص ؾ هلل ل

ع ه لض

لملطتيح ن لإعدلد لب دو بك رل ب لألذدلث اعس احرل يف با ز البدلبن ل ضالب نا
للبطوه وابعالألذدلثاللبعسلتظاإذاملا يك لشدلوز لسبكوزو ل ضالب نالي ق و
خال لب ؿ ز لبرلح ناإ اعسّل ضتػسلت لملطتيحن يف لب د لبنح ي.ا.لل يطوالاباح ها
صبح اع هلل البتا ع اب طتيحنظ البتػ ق اإ اب سفن ابو ايك ال اف هظ اف

افاسو ايفا

لبنف عافاسال البنوعاع والهدااوي الر البفاسوادلف ناب حػسين اب ت ستاع هللابوا
يفالبغ عالب اب اأسقابوأ نا.ا ا
إال السبدي اع الضتػسلت ابطتيحن الب

ايف البطنن البنح ين اب ظ اضسدّل ابألذودي ا

بيدزابوال اب ئناالإعدلداب نف عاظيفاظناربحطاب ػهالبحػسينظالعحصاللقحاب ي ا
للألبحو اع ابفطرلابواؼبؿناب ااذدلثالبي حونظالبغرللناب ؿ ابوب وملظافكّواع ا
زض اؾ زو ابطتيح ن ابا ئ اشلو البنف ع البسا اشلو الب ي ظ الهد اا س السبدي ايفا
شبوينواع ابطتيحنالر الملناينابػكناعووالع ابطتيحنااناب داخبؿ ؾهالع هللاإعسا
لرل اايػئ ابسلاص ابتحع اج ون اعدو اب نهلل ابدزلضون الملطتيحن البتنحئ ا الفم اب ا ونا
ب ننادواضتنيل الب هالر البح دظاللر الملنايناع هللاغكنالب
عب الملط

وظابك الألل ابنوا

الالايطتػستابطتيحنالر الألبناللرلالبح دابوشبؿ فاب اخال الب دوا

ملنوب نو البؿوف ن البني ن افني و ابوضتيسلا اغوبن اآليون ااتو ازبنو الب صيص البري ا ايعب ها
لبحوأناب اب ايديهال اب اخ فهالألذودي البنصاؾ هللال اع هالض البتاذبدثاف وا
ع الملطتيحنابطتندّلايفاذبك ااع هللاازههلل لاعع لضو ن لضتػسلت ب طتيحنال الل ا
لب ذ البريابك اعع تهاالبؿدله تهايفاا يها ايناماع الشل ىاإالال اإ الذ ا
ي ذهلل.االدوااالالب

للعلوم اإلوساوية واالحتماعية
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لايهاب دالضتيسلزالاب اابوالايطحنال ادل الألجنودالب العنااااسالبػوواللب سلقاللب

ا

لألال ابطتيحن الر الملناين ااي و اضت د ابسلجّو الاي وزّل اا و ااوي افعذحح ااال ااب

ا

زضوبنابا

الب د ناب نف عابفودلواابػسللالاب لايواالنالب

العي لاب عدالبنصاؾ هللا

ل اع ه الض اع ابطتيحن الرل البح د البا ع العين ابربك جوا حب
سسلضتػسلت ابطتيحن الب

لرل ب ن لال :ا

يف اق ا لبطنن البنح ين(( ظبنولب اف ه امج ن اب الألذودي ا

ذبدع ايفالرلالشبؿ فظ لهد برب يف ف
ج دظ فنال اؾح ف رل فكن ل

و لب ج و للضتناوه و بو لضتا

ب

لاسبهظ لإالااوي لألخسى فعزج ا ؼبسب ل

ب و اجس لجملت د لملدائظ للسب د

ز لب ومل  .ا

أهنية البحث  :بت دـالألل نايفالآلب ا:

 1الضتػسلت الملطتيحن اللبتدا ط ابه اي د اب البكسلزيون األي اابن ا افوب ومل ايطت دا
ه بهاال ّاب اه والضتػسلفهالملطتيحناللبتدا طابه.ا
اذوقسّلالبطتيحّوالإخحوز ااع ادلزالب

 2عنوينالبنصاؾ هللال اع هالض ابوب

ا

لبن ك يظالاعس ايفاذبي مالبػ دالسبكوزيابألبن.ا
 3لضتػسلت ابطتيحن الب

ايف البطنن اهسلاو افوذؿن املي بون البي و الب ومل البت صا
.ا

لمل ن ياللملودياللضو نالبسغدالجملت
أهداف البحث :

 1مجعالألذودي الملت ينابوضتػسلتاابطتيحنالب

اب ااتعالسبدي البػسي .

 2ب ازلح ال ضتػسلت البري اينعس اإ اذطنون الملطتيحنظ اب تغ ع اع هلل ابؿوععا
لسبوقسالب الاب هااذصلالالملوق ا.
 3إبسلشاب ق الضتػسلتابطتيحنالر الملناينالزبغسلف ناالإظ وز اب اخال البطننا
لبنح ين.
 4إبسلشابكوينالب
 5إزضو ازضوبن ابا

الال هالبواشلر البحي نالبا حناب اال نااحرلو.اا
الب د ن اب نف ع ابفودلو ااال اابػسلل الاب ل العي ل اب عد البنصا

ؾ هللال اع هالض اشلرلالبح دالبا ع.
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 6ابك ي ازؤين ا بطتيح ن ابطتند اع هلل ااذودي الاعوز اؾر رن ابك ال ايف اصب ع وا
ذصبناب المل بونابطوعدايفاؾنوعنالبنحوحاع هللالملطت ىالبػدؿ االال جت وع ا
الالسبكوزي.
املننج ا املعب ن  :ض ا ك الملاان خال ضااتيسل ال ضااتنتوج البتر ا ااإذامج ا امج ااناب ا ا
لألذوديا ظا بارب ااج ادّلاااحرلّلايفا ف
ذي ي ناؾودهناع ابطتيحنالب

المل

اوا لب ج اوا للضاتناوه وابغ ا اذبؿا نازؤيانا
الا .

الدراس ن ا الب ن كة  :ب اادالبحر ا اللبتيؿ ا املااجاادا–اذطااعاع ا الل ااع ا ا–اب ا ا
اتعادزلضنادن ح نالبحر الب ا ايفالضتػاسلتابطاتيحنالبا

ا–ابوشبؿا فا–ايفا

ق االبطنناابك النوقاحب ثااتعااؾاروب وايفالضتػاسلتالملطاتيحنايفاقا االبطانناا
بػكناعووادلالاذبديادابي اناب ن اواإذا كا ااالاب تادلالار البدزلضاونابسلجاعاي ت ادا
ع واعندالسبدي ايفاب ضابحوذ الر البدزلضناالل اع هللالبنر الآلب :
يف لب

 1ااعس ل ضتػسلت للبتدا ط لملطتيح

يف ق ا لبطنن لبنح ين باه

للبت

ضب د فوزع.
 2لضتػسلت الملطتيحن ايف الألذودي

البنح ين ازضوبن ابيدبن ا ضتك و ابتا حونا

لسبؿ اع هللادزجنالملوجطترلايفالسبدي البنح يالبػسي ظاا نالبدزلضونالب وا
لزبوب نالألزدي نظاإعدلد:اعحدالبسمح اعحدالب ا اهػ ا.ا ا
خطنة البحنث  :ليتع ا اخاانالبحرا ايفا بيدبانا لعالعانابحوذا ا لخو انظا بنولبا ا يف
لملحرا ا لألل  :لبت سيا ادؿاا رونالبحرا الف اهاعالعاناباوباعالملا اعالألل :اب سيا ا
ل ضتػسلتابغناللؾاالذّو ظللملا عالب وي البت سيا اباوب

اللملا اعالب وبا :البت سيا ا

بوبطاننالبنح يانابغاناللؾااالذّو.الاباوا لملحرا ا لب اوي ا فترادع ا ف اها عا ا لملطاتيحنالف اها
با حااوال:الملا ااعالألل :الملطااتيحنايفالملنع ا زال ضااالب اللملا ااعالب ااوي ابؿااودزاب سفاانا
لملطااتيحناع ا الملحر ا الب وب ا االضتػااسلتابطااتيحنالب ا
بكوين لب

الف ااهابا حااوالالملا ااعالألل :ا

الال هايفالبيسلالاللبطنن للملا عالب وي الضتػسلتابطتيحنالبا

ايفاقا ااا

لبطنناع الشبو نالف والبنتو خاللبت ؾ ون.
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المبحث األول :التعريف بمصطلحات البحث
املطلب األول :تعريف االسعشراف (لغة واصطالح )
ل ضتػسلت:ابغن:ااؾ ه ب غست لاغست لبػسَّت للضتػستظ ييو :غست لملكوال
بنصبته ف

غسفوّ اي لزبفعظ اللبسجن غست اي :ع

غسي ظ لاغست لبػ ا :عال

للزبفع ع هظ للأ ع ب اف ق لهوزبهظ لبػسَت ب ػ ا :با ع إب هظ لبنه بػست لبحنوا :اي
ج

به غستظ لب نهلل لبف نالضتػست  :اي ليتؿع لعالظ للضتػست لبػ ا اي :زفع

بؿس ينعس إب هظ لبػسّت لبػ االلضتػسفه :إذل لقع يد ع هلل ذوجحه اوبري يطتعن
ب لبػ ظ ذتهلل يحؿس ليطتح نه اس . 1الجوا ايف بود لب سلع":لضتػست لبػ ا :زفع
بؿس إب هظ لبطط افه ف ق ذوجحهظ اوملطتعن ب البػ ظ "س . 2ا
ل ضتػسلت ايف ال ؾاالح :النوق ب سيفون الؾاالذ ن عديدو بالضتػسلت ابن و:ا
لبتا ع إ

لملطتيحن ب خال دزلضن لملوق ظ لف

لسبوقس للبطن لبفوع ن اف هس. 3اا

لعسفهاب ك ابعيه:االب ه تاع هللازب واعوب ن;ا ضتاال اآفوقالملطتيحنالملنع زااحبطع
بو يط ح به بنا بؿس لبؿرلبهظ ف ك الالزب د ل ضتػسليف لملطتيح
لسبدع البتوزؽب لملطتند ل

هوعدو ع نس. 4لبن

ل ي

ب

ب عسفه بعيه :لبتحؿس بعمل ن ا

لذدع لفسلضن دواض ك ال يفالملطتيحن ظ للبترطظ للبتا ع ضتكػوفه لبيديس بو
يت هع ف هظ لبو ض اسا ع هلل لسبوقساب بتغرللن لبطتحدلنظ ف بوختؿوز :ب هع بو
ض ردث يف لملطتيحنس . 5لعُست ايكوّ :بعيهاعحوزواع اج د ع
للسبوقس; ب ت هع لملطتيحن ب اخال ضن ل

بنع يدزع لملوق

يف خ يهس.- 6لب خال لبت سيفون :لبت

بيدب فني و بدلز يف يفظ لمل نهلل لب وو بع لختالت يفاابفوظ لبت سي ظ للبري ازل اليسل ا
( )1لعان الهشب ملحمذ بً مىشم بً مىكىس ألافشٍلي اإلاطشي ؾبهت :داسضادس ،بحروث الؿبهت ألاولى مادة(ششف) (.)169/9
ّ
ّ
اإلاللب بمشجض ى َّ ،
ملحمذ بً ّ
( )2جاج الهشوط مً حىاهش اللامىط ّ
الضبُذي ،جدلُم
مدمذ بً نبذ الشصاق الحعُني ،أبي الفُؼ ،
مجمىنت مً املحللحن ؾبهت :داسالهذاًت مادة( ششف) (.)505/23
( )3أزش الاظدششاف والخخؿُـ اإلاعخلبلي في الهلم والخهلُم في غىء العىت الىبىٍت لـ ؾه دمحم فاسط  ،ؾبهت :مإظعت الشٍان  ،الؿبهت:
ألاولى( .)5()2014 /1435
( )4معخلبلُاث الخهلُم مجلت نالم الفىش1005/18/1988 :الىىٍذ ص ). (60
( )5اظدششاف اإلاعخلبل والخخؿُـ له وخاحت الذنىة والذانُت ئلُه نلي الشىلُؿي.مجلت ولُت ؤلامام ألانكم  ،بغذاد ،الهذد الثامً
نششلعىت 1435هـ ص (.)424
( )6اظدششاف اإلاعخلبل في ألاخادًث الىبىٍت نبذ الشخمً كشىم .مجلت الفىش ؤلاظالمي اإلاهاضش الهذد الخامغ والثماهىن /ألاسدن
لعىت1437هـ ص(.)12
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لألل  .فومليؿ د د نهلل

ل ضتػسلت إذلّ :ل لضتاال لملطتيحن دو يت لفس ب د ن لاذدلثظ ابسخحوز دو
ينحغ اال يك ال ع ه ذيوّ .ا
املطلب الث ني ( الععريف لينن)
بيع الب

ا ايف البسا الزبن ب البغسب ابػحه الزبصيسو الب سب ن اب اخا اعسضا

 20- 12ادزجن اسلو اخط ال ضت لا الب اخا اأ

ا 45- 41ادزجن اغسق اخطا

جسينتؼس 7ظالؼبدلواب البػ و المل كنالب سب نالبط دينالب الزبن

البحرسالب سب ا

لخ خ اعدال الب البػسق اع وال الب البغس البحرس الألمحس .اللب َ َ ابوبترسيك اهو ا
لبػسه  :اإمنو ازل الب
بن ازل الب
لب

الل اا

; ابت وبن اإب و .اهو الب اعحوع :ابفسه الب س اف اب وب ا

 .الييو  :اإال البنوعاا سللادكناف اذب
الألزضافط

ابربك.الهو الألؾ

 :الب

افوبتعب ابن ا

اإ ا

البوالغت ناع هاذدلدلوا

ب اع والاإ اظبسلالاع اي ت ياع هللاحبسالب س اإ اعدالاإ البػرساذتهللاػبتوشاع والس . 8ا
املطلب الث لث :الععريف لبجة الجبوية ( لغة واصطالح )
لبطننابغن:الباسيين للبطرلو .هو ايفالبيوب ع:اللبطِرلوابوبكطسا:البطنناللباسيينس. 9ا
هو الزبسجوي  :ا البطرلامجعاضرلوالل الباسييناض لاااوي اخرللاالاغسلاييو افالالا
ضب د البطرلو الفالال ابرب و البطرلو.

اس10

هو يف لملؿحوح لملنرل :للبطنن :لباسيينظ

للبطنن :لبطرلو مح دو ااوي ال ذب نظ للزب ع ضن ب ن :غسفن لغستس . 11ابك
لبطنن عند ل أالق بنؿستاإ لسب دوس . 12ا

(( )7مىكو اإلاشهضالىؾني الُمني للمهلىماث) .www.yemen-nic.info/contents/studies
( )8معجم البلذان لُاكىث بً نبذ هللا الحمىي أبي نبذ هللا ؾبهت :داسالفىش ،بحروث (.)447/5
( )9اللامىط املحُـ دمحم بً ٌهلىب الفحروصآبادي باب الشاء فطل الُاء ص(.)528
( )10الخهشٍفاث لهلي بً دمحم بً نلي الجشحاوي ،جدلُم  :ئبشاهُم ألابُاسي ،ؾبهت  :داسالىخاب الهشبي ،بحروث ،الؿبهت ألاولى ( 1405هـ)
باب العحن (.)163/1
( )11اإلاطباح اإلاىحر في غشٍب الششح الىبحر للشافعي ألخمذ بً دمحم بً نلي اإلالشي الفُىمي ،ؾبهت :اإلاىخبت الهلمُت  ،بحروث مادة
ّ
العً(.)292/1
ِ
( )12الاظدششاف في العىت الىبىٍت وأزشه في الذنىة ئلى هللا نبىد مهذي .مجلت ولُت ؤلامام ألانكم الهذد الثامً نشش ،بغذاد لعىت
1435هـ ص(.)257
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لبطننايف لؾاالح لحملدع :البطنناعندالحملدع ابوااعساع البنصاؾ هللال اع هالض ا
ب اه االاف ناالابيسيساالاؾفناخ ي ناالاخ ي ناظاض لاااوالاهحنالبح نااواب دلوس 13ا
إذابتفمااتعالملؿا حالمل وؾسواع هللابسج حاب نهللالبطننالبريال ابسلدتاب ردي اهو ا
لب ابنع ز :ا"بودواضن  :الهدابكسزايفالسبدي اذاسالبطُّنَّنالبوابؿستابن واللألَؾنا
ف ه الباسيين اللبطِّرلَو الإذل ااُأِِيَ ايف البػس افنِمنو ايسلد اب وابو ا َابَسَ ابه البنصُّ اؾ هلل ال ا
ع هالض اليَ هللاعنهاليَ َد اإب هاه ّالف الّاممواملايَنِامابهالبكتو ُالب صيصالشلرلاييو ا
يفااَدبنالبػس البكتو ُاللبطُّنَّنُااَيالبيسآالاللسبدي "س 14ا .الع هللالرل:اانابوااُعِسَاع ا
لبنصاؾ هللال اع هالض اب اه االاف ناالابيسيساالاؾفناخَ ِيِ ّناالاخُُيِ ّناالاضرلواظا
ي

ذفِغَ اع البنص اؾ هلل ال
 :امج ع ابو ااُعِس ال ُ

اع ه الض اف رل البري ايط ه االنا

لسبدي اساضننا  .ا
المبحث الثاوي ( :المستقبل) وفيه مطلبان
املطلب األول :املبعكبل يف املجظور اإلسالمي
اؾحح لسبدي ع لملطتيحن لقسلزوالبتدا ط به زلن اب ازلونالب ؿسالسبدي ا
فع سن ا رل ب لبدزلضون للبحر ثظ لايػئ اعدد اب الملسلاص لبت بتردث ع ا
لملطتيحن ل ال ن لبتدا ط بهظ للضتػسلت آفوهه لبح دوظ لهد لشدلدن لب نوين اب رلا
لزبويع لب

بنر بنتؿ

لبيسال الملوق اف ق ل به اضطوّ لاضوب ع لبنولخ الألينوا

بطنو ااغرليو اإذ اإال الملط ابعب ز ابوبنعس اإ اان ابو ال ابطتردث الجديد ا ادنع زاا
ينا م اب بسبكصلن غسع نظ ليي و ع هلل اضظ دين نظ اله
ل ضالب ن لبت جوا ب و يح نو ضب د ؾ هلل ل

ع ه لض لق

خ ي ن; ألال لبػسي نا
زب عالملؿوحل لدزا

لملفوضدظالب النواظبداايفطنواابوواضنيل اياسحايفطه  :لن لسبدي
للضتػسلت لملطتيحن به اؾن يف ديننو؟ للن يت وزض بعااؾ
ل

ب و ؟ إذ لملطتيحن غ عظ للرل بط ُّز به.ااه

ع لبتدا ط

ل عتيود للبت ان ع هلل

:إال لملتدبس زب ن ب لآليون لبيسآي ن

(ً )13ىكش :الىكش ئلى أضىٌ ألازش لؿاهش الجضائشي الذمشلي ،جدلُم  :نبذ الفخاح أبى غذة ؾبهت  :مىخبت اإلاؿبىناث ؤلاظالمُت خلب،
الؿبهت ألاولى ( 1416هـ 1995 -م)( ( .)2/1ونلىم الحذًث في غىء جؿبُلاث املحذزحن الىلاد لحمضة اإلالُباسي ،ؾبهت :داس ابً
خضم(.)8/1()2003
(ً )14ىكش :لعان الهشب ابً مىكىس مادة ظجن (.)220/13
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ذدعنو ع لملطتيحنظ لب َّ بنو لباسيم لألض البري ينحغ اال

يط كهظ ا و ذفصيو ع هلل لبتدا ط لل ضتػسلتظ للبتا ع ب طتيحن لبطوب ظ
فوزبنن لي

و الزق لال ل

ب و لألبي وا لألبسلز بعي

بو

ف و إمنو ل بػسل بطتيح ظ لهد لؾ

ل

ينيبن ال بوبغ عظ لبري ايصل بطتيحالّ بوبنطحن شل  .ااربكا

ب اعديواإ البطنن البنح ين ب جديوااالالنوقاغ للد مجن بح

زلح ل ضتػسلت لبري

ينعس إ ذطنون لملطتيحنظاب تغ ع ع هلل بؿوعع لسبوقس الب ال ب ه اذصلال لملوق ظ
ب ذبك ذدي عدي ب ذومتس 15ازق ل

عنه هو :هو ب زض

ل

ؾ هلل ل

ع ه

لض  ):يو عدي  ..بئ أوب بكاذ وو بتُفتر ّ ان ش اطسى  ..لبئ أوب بك ذ ووظ
بتَسَ َي َّ لبسجن ؽبسد بناَ افه ب ذلعاال فكنظ يا ع ب ييح ه بنه فال ػبد اذدلّ.
ييح ه بنه اس 16االهداظ س اعس لبت ج ه ل ضتػسليف لبنح ي للقروّ يف ض ق لبؿروب
ذريفن ب لب وال زق ال

عنه إذ هو :اسااوال لبنوع يطعب ال زض

ل

ؾ هلل ل

ع ه لض ع لشبرلظ لان اضوبهاع لبػس طبوفن اال يدزا  . ..اس 17اربكالزث
لبؿروبن لبكسلو زق ل

عن

ب لبنص ؾ هلل ل

ع ه لض ب كن ل ضتػسلتا

لضوزلل ع هلل بن حه يف ذبكظ فكوي ل يطتػسف ال لملطتيحن لؽباا ال بهظ ع الّ بوملحداا
ذلبه يف لؾ ته ؾ هلل ل
زق ال

ع ه لض بط د لبطوبينظ زفض ض ديو ع س ب لشباو

عنه بيط ازلق لبط لد

س18

لملفت ذن بوب سلقظ فنعس زق ل

عنه ب

( )15نذي بً خاجم :الؿائي ،مهاحشيً ،ىنى أبا ؾشٍف ،كذم نلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في شهبان مً ظىت ظبو .م هضٌ نذي بً خاجم هنع هللا يضر الىىفت
ً
وظىجها وشهذ مو نلي هنع هللا يضر الجمل وفلئذ نُىه ًىمئز ،زم شهذ أًػا مو نلي هنع هللا يضر ضفحن والجهشوان .وماث بالىىفت ظىت ظبو وظخحن.
ًىكش :ؤلاضابت في جمُحزالصحابت ألخمذ بً نلي بً حجشأبي الفػل الهعلالوي الشافعي ،جدلُم  :نلي دمحم البجاوي ؾبهت :داسالجُل
 ،بحروث ،الؿبهت ألاولى 1412 ،هـ(.)470/4
( )16أخشحه دمحم بً ئظمانُل أبى نبذهللا البخاسي في الجامو الصحُذ املخخطش ،جدلُم  :مطؿفى دًب البغا ؾبهت :داس ابً هثحر ،
الُمامت – بحروث ،الؿبهت الثالثت  1407 (،هـ1987 -م)هخاب اإلاىاكب ،باب نالماث الىبىة في ؤلاظالم (1316/3سكم ، )3400مً ؾشٍم
ظهذ الؿائي أخبرها مدل بً خلُفت نً نذي بً خاجم  ...الحذًث.
( )17مخفم نلُه أخشحه البخاسي في صحُده هخاب الفتن ،باب هُف ألامشئرا لم جىً حمانت(2595/6سكم ، )6673و أبى الحعحن معلم
بً الحجاج بً معلم الىِعابىسي في الجامو الصحُذ ؾبهت :داس الجُل بحروث  +داس ألافاق الجذًذة ـ بحروث هخاب ؤلاماسة ،باب ألامش
بلضوم الجمانت نىذ قهىس الفتن(20/6سكم )4890حمُههما مً ؾشٍم بعش بً نبُذ هللا الحػشمي أهه ظمو أبا ئدسَغ الخىالوي أهه
ظمو خزًفت بً الُمان  ...الحذًث.
ّ
( )18أساض ي العىاد :الهشاق واهذ حعمى – في الههذ ؤلاظالمي – بـ« أسع العىاد» ورلً؛ ألهه لم ًىً ًىحذ فحها مً أولها ئلى آخشها ،وال
ّ
في ؾىلها ونشغها أسع خالُت نً البىاء والضسانت ،فياهذ الهشاق كؿهت واخذة مً الضسم ،وخُث أن الضسم أخػش اللىن ،والخػشة
ّ
جمُل ئلى العىاد ،لزلً كُل لها« :أسع العىاد» فيان ؤلاوعان ئلى خُث ًشمي ببطشه ال ًياد ًلو هكشه ئال نلى اإلاضاسم والبعاجحن،
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هط ن لبتد ظظ لبك ض ديو ع سازق ل
ع عحد ل
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عنه لجت د ف ييط و ب ك لبيط نظ
س19

ب ه ظ هو  ) :هدو ع سالزبوب ن ظ فعزلد هط لألزض ب لملط

فيو به ب وذ :لل

ظ

إذال ب ك ي بو بكس ظ إيكاإال هط ت و ؾوز لبسيع لب ع يف ايدي

لبي وظ ع يح دلالظ ف ؿرل ذبك إ لبسجن لب لذداال لملساوظ ع يعب ب ب دل ه و
يطدلال ب ل ضالو بطدلّظ لل

ػبدلال غ ئوّظ فويعساابسلّ يطع الشل لآخسل س 20ا.ا ا

إالاممو ينحغ لبتعا د ع ه لنو اال لبتدا ط للبتا ع ب طتيحنايفاديننو ب ظ زمجوّ
بوبغ عظ ال ب يوّ بوبعن الاللبتدسؾونظ ال لغتغو ّ بوشب و ن لجملسدو لشلالب نظاا وا
ل اعند اب ض الأله لو إمنو ل ب ظ

مل ا ون لملوق الملدزلع للسبوقس لمل عا

لبطححوب وظ بت هع يتو ح و لب لشب وظ لب عَ َّ زض خاط لب ن لبنع
ف ااػ

و بنوا ع هللاذبك

ا

ب ن خ لبطن اسبسانالسب وواللألذ وااا وااال لبتدا ط لل ضتػسلت

ب طتيحن ب ظال اب هح ن لبت سد لل يكوز ب يدزظ بن ل ب لبيدزظ ال ل ب هح ن
بغوبحن الألهدلز بوألهدلز

س21

اا و اييو ا :ايفس اب اهدز ال اإ اهدز ال

س22

الع ه افنالا

لضتػسلت لملطتيحن يف لملن خ ل ضالب ينا م اب بسبكصلن غسع نظ ليي و ع هلل
اضظ دين نظاله خ ي ن; ألال لبػسي ن ل ضالب ن لبت جوا ب و يح نو ضب د ؾ هلل ل
ع ه لض لق

زب ع الملؿوحل لدزا لملفوضدظ هو لبػوأص:س الهؿد لبػوز إ

ّ
ّ
وئظىد بها وحه ألاسعً .ىكش :معجم البلذان( )272/3للحمىي وفُؼ اللذًش ملحمذ نبذ
والخػاس وألاشجاس التي غؿذ البالد،
الشؤوف اإلاىاوي ،ؾبهت :داسالىخب الهلمُت بحروث  ،الؿبهت :الاولى(  1415هـ  1994 ،م)(.)129/1
( ) 19الجابُت :بىعش الباء وٍاء مخففت وأضله في اللغت الحىع الزي ًجبى فُه اإلااء لإلبل وهي كشٍت مً أنماٌ دمشمً .ىكش :معجم
البلذان( )91/2للحمىي.
( )20سواه الحافل ابً حجش في الفخذ مً ؾشٍم أبي نبُذً .ىكش :فخذ الباسي ششح صحُذ البخاسي ألخمذ بً نلي بً حجش أبي الفػل
الهعلالوي  ،ؾبهت  :داساإلاهشفت  -بحروث ( 1379هـ) (. )224/6
( )21مذاسج العالىحن بحن مىاصٌ ئًان وهبذ وئًان وعخهحن ملحمذ بً أبي بىش أًىب الضسعي أبي نبذ هللا جدلُم :دمحم خامذ الفلي ،ؾبهت:
داسالىخاب الهشبي  ،بحروث ،الؿبهت :الثاهُت 1393 (،هـ 1973 -م) (.)200/1
( )22اللائل هى نمش بً الخؿاب هنع هللا يضر هما حاء في الصحُدحنً .ىكش :صحُذ البخاسي هخاب الؿب ،باب ما ًزهش في
الؿانىن(2163/5سكم )5397ومعلم في صحُده هخاب العالم ،باب الؿانىن والؿحرة والىهاهت وهدىها (29/7سكم )5915حمُههما
مً ؾشٍم نبذ الحمُذ بً نبذ الشخمً بً صٍذ بً الخؿاب نً نبذ هللا بً نبذ هللا بً الحاسر بً هىفل نً نبذ هللا بً نباط أن
نمشبً الخؿاب خشج ئلى الشام  ...الحذًث.
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يف لب وج ن اللآلج ن(س 23ا الل بنيضظ اربك ع هلل ع لب

لب نوين بوملطتيحنظ لقسلزوال ضت دلد ب و لألخس .ا

املطلب الث ني :مص در معرفة املبعكبل
لبنااوعابنيط ا ابؿااودزل ايفاب سفاانالملطااتيحناإ اعالعاانابؿااودزاحبطااعالسبااماللبحوأاانا
لبرياف و:

لبن الألل :الملؿودزالبحوأ نايي نو ا
لل ابؿودزابوأ ناها اوّظالباواب ؾاناإب اهاف ا ابوأانظاف طا ابؿاودزاذامظا
لب ا اذبااكابااواب دبااهاا ا رلاب ا الألب ا ايفالبياادي اللسباادي اب ا البطاارسالب سفاانا
لبغ عظاالاإدعوااذبكاع اأسيمالبك ويناللبتنح اللبطارسظالعا اأسيامالألباسلدا
للبػا ذوظالعا اأسيامالشبااطابوبسبااناللار الأليا ل اب جا دوالبػا زواعنااداالاانا
لبكتو الغرلل .البواب ابط اإ الل اي ااالازضا ال اؾَا هللال ُاعََ ِاهِالَضَا َا
هااو :اسب ا اابااهللاعسلف اوّاالااولن اوّافؿاادههادااوايي ا افيااداافااسادااواايااص اع ااهللا
ضب د س. 24البعالج دالارلالب ع ادالبػاديداإ ااياهاالبألضا البػاديداليتػاسالارلا
عندالب وبناللشبوؾن;األيهاا واهاو االبا اخ ادلالا":ااا اساالال ابا اي ات ابعخحاوزا
لملطتيحناله ووالبدل الضاي أ والا المل ا قاللسبكاووالباري اب طا لاع اهللالب ي ادوا
لبؿاار رن;اف ا اي ت ا الابااعبساب ك ا ااا اضا حيهلل؟االاا اضا عب اب اادل ابا ا
ب ق؟...اإخل"اس 25ابك الألبساغاو الليتػاساذتاهللااؾاححا -ايكاوّا -ابا الب وبانظا
لب الب ح عامل ايياسااااالوالبا اخ ادلالا زمحاهال اعنادبواييا ا -للارلاب ناهللا
االبااهابنػبااوشا :-ا"إيااها ااساا ااوالاالابنح ا الاج ّلب ا الايتح ب ا الايفالألض ا لقا
( )23اإلاىافلاث إلبشاهُم بً مىس ى بً دمحم اللخمي الغشهاؾي الشهحربالشاؾبي جدلُم :أبى نبُذة مشهىس بً خعً آٌ ظلمان ،ؾبهت :داس
ابً نفان ،الؿبهت  :الؿبهت ألاولى( 1417هـ1997 /م)(.)218/2
( )24أخشحه أخمذ في معىذه ( معىذ أبي هشٍشة)(331/15سكم ) 9536مً ؾشٍم ًديى بً ظهُذ ،نً نىف ،كاٌ :خذزني خالط ،نً أبي
ً
هشٍشة ،والحعً مشفىنا .وأخشحه الترمزي في ظيىه( هشاهت ئجُان الحائؼ)(242/1سكم )135مً ؾشٍم خماد بً ظلمت نً خىُم
ً
ألازشم نً أبي جمُمت الهجُمي نً أبي هشٍشة مشفىنا .كاٌ الترمزي غشٍب ال وهشفه ئال مً خذًث خىُم ألازشم نً أبي جمُمت .وكاٌ
البخاسي ال ٌهشف ألبي جمُمت ظمام مً أبي هشٍشة هلله نىه الهالئي في حامو الخدطُل (ص .)201
(ً )25ىكش :جاسٍخ ابً خلذون(.)95/1
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ليطتدع الالبنوعاليي ب الاشل :اعب اغبادلا ابوألذادلثالباتاب كا ظاف اعب

ا

لبنوعاي اا ي البنيا داليا ا الا -باصع ا -اع اهللاباواضا يعاشلا ا".للارلالباريا
اخدلاعنهالب اخ دلال بفػّهللايفاب ع ااعبواالب وملال ضالب ظالل ايفالسبي يانا ا
يصل اإ الآلالابتفػ وّايفااا سالب وملال ضالب ظا اييا :ايفالبحا لديظاباناذتاهللا
يفالملدالا;ابناإالالنوبكايفاب ضالبدل اب ولداالابدلزعابط هللالمل ولادالبف ك انا
الالملدلزعالبف ك ناطبتؿنايفالرلالبن اب البدجناللبػ ذواالالباسج ابوبغ اعا;ا
فطوداعيو دالبنوعاللبتصلشااب لشل اللرلا اغكال ازيعايفاايهاخدعناغ اوي نا
يسيدالبػ اوالااالاؽبسدالبنوعاب واعا ال عتياودالبؿار حظالاالايا ه

ايفاذحو انا

لبػاسقاللملػاسا ظالشلاارلايناتخاعا الارلالبنا الباريالا الشبسلفاوناللألضااوأرلا
للبػ ذلنااينتخاعنهافطودالب ي دوظالل ااعع افطوداييعايفالألزض .ا
لبن الب وي :الملؿودزالبعن نالملذلددو .ا
ايي  :اإي و ابوأ نظ ال ايي  :اإي و ايي ن نظ الض ت ابتكح البفكسو اعندبو ايراسا
اي لع والبفؿ و .ا
لبن الألل :البسؤىاللملنوبونالسبينظالب ط ااقغوثااذالوظاف ر البسؤىابحػسلناا وا
اخدلالبنصا ؾَ هللال ُاعََ ِهِالَضَ َظال ايطتا عااذدااالاػبصوابعالابعلي واارلاإ اإذلا
اوالاب ذ ;افسؤيوالأليح واالذ ا اغكايفاذبكظالاربكابفطرلالأليح واالذ اا وا
فطس اي ض اع ه البطالو افتفطرلل اذمظ ابك اب اعدلل اب و ااوال اب دللّ االا
ضبدعوّظ افنال ااالبه اؼبت ن الشباع اللبؿ ل ظ الب النو افنال الرل ايدخن ايف البن ا
لملعن الظالبك اب البنوع اب اي في ال اب و ظاف ك الابعلي هايفالبغوبع اؾ لبوّظا
لبن اب ايك ال ادلال اذبكظ اللبنص اؾ هلل ال اع ه الض اع ّد اال اؾرح ابعلين ااب ا
بكسس 26ازق ال اعنهظالل اافكنالر الألبناب دازض شلواؾَ هللال ُاعََ ِهِا َلضَ َظاف ا
ً
( )26وهظ الشؤٍا أن سحال حاء ئلى الىبي ضلى هللا لُه وظلم فلاٌ :ئوي أسي اللُلت فى اإلاىام قلت جىؿف العمً والهعل فأسي الىاط
ًخىففىن مجها بأًذيهم فاإلاعخىثر واإلاعخلل وأسي ظببا واضال مً العماء ئلى ألاسع فأسان أخزث به فهلىث زم أخز به سحل مً بهذن
فهال زم أخز به سحل آخش فهال زم أخز به سحل آخش فاهلؿو به زم وضل له فهال .كاٌ أبى بىش ًا سظىٌ هللا بأبي أهذ وهللا لخذنني
فألنبرنها .كاٌ سظىٌ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص « -انبرها » .كاٌ أبى بىش أما الكلت فكلت ؤلاظالم وأما الزي ًىؿف مً العمً والهعل فاللشآن خالوجه
ولُىه وأما ما ًخىفف الىاط مً رلً فاإلاعخىثر مً اللشآن واإلاعخلل وأما العبب الىاضل مً العماء ئلى ألاسع فالحم الزي أهذ
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يك ابعلي هاباوبيوّايي نوابوبدهنظاللرلادب ناع هللاايها ايؿحال ا ك األذدٍاب د ااالا
يدع ااالابعليالبهاب سؤىاؾر رنالض نايي نو ا
لبن الب وي اب الملؿودزالبعن ن:ال ابواعنداالنالبكتو اب ااخحوزاممواملايعنايفاديننوا
بوايد اع هللابااليهظاألالابواعنداالنالبكتو اإبوااالايعب ايفاغسعنوالديننوامموايد ا
ع هلل اايه اذم الؾ ل اف اذمظ اال ايعب ايف اغسعنو الديننو ابو ايد اع هلل اايه ابوأن اف ا
بوأنظاللآلخسالملطك ناعنهالبرياملايعنابواينييد ال ابوايحا هس 27اظاف رلايعناي عوّا
ب البع ا ايطتا عااالاظبصوابحااليهظا ذت و ااالايك الاب ابيويوالسبمالبريابدي ظا
لبك ا اي حته;األينواي

اها وّااي اهداذسّف لالبدّب لايفااتح ظالجو صااالايك الا

لرلامموااقوف الاتح ظاإبوابعبفوظهظالإبوابتعلي هظاف رلاللزداللرلاللزدظالع هللالرلا
يي ظاانابوايسلىاع اا عالألذحوزس 28الللعاب ابنحهس 29الاب وشل واب ااخحوزالملالذ ا
للبفنتالبتابك الالبيعايفاآخسالبصبوال .ا
لبن الب وب اب الملؿودزالبعن ن:ال البدزلضنالب

نالبتا ك ااالايط

وا"ل ضتنحوطا

لب ي "االال جت ودابوبنعسايفاضن ال البك ي نظافنالال ابحوزقالب و اج ناضننوّايفا
لرل البك ال ابي وو البدل البطي أ و السب وب و البن و وظ ابألفسلد الب ؿنوعون الب تحوزوا
لبالهتؿود. .اف كناابساب الر الألب زاضنناا ي نايفاذ وبهالب بهظاف هابحوزقالب و ا
اضسلزالذك الضن اج وظالبيدزابوايدزا والبنوعالي سف ي وايطتا الااالايؿ لا
إ السبمظالذبكاب ن:ابوااتحهالب اخ دلال ازمحهال ابوجت ود اليعس ايفااذ ل الب وملا
ع اه وو البدل اللألب اللسبكوزلن الع اضي أ وظ اللرل البن اب ضع اف ه البغسب الا
نلُه جأخز به فُهلًُ هللا به زم ًأخز به سحل مً بهذن فُهلى به زم ًأخز به سحل آخش فُهلى به زم ًأخز به سحل آخش فُىلؿو به زم
ًىضل له فُهلى به .فأخبروي ًا سظىٌ هللا بأبي أهذ أضبذ أم أخؿأث كاٌ سظىٌ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص « -أضبذ بهػا وأخؿأث بهػا » أخشحه
معلم في صحُده( هخاب الشؤٍا ،باب جأوٍل الشؤٍا)(55/7سكم )6066مً ؾشٍم ًىوغ نً ابً شهاب أن نبُذ هللا بً نبذ هللا بً نخبت
أخبره أن ابً نباط وان ًدذر أن سحال أحى سظىٌ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فلاٌ ًا سظىٌ هللا ئوي أسي اللُلت في اإلاىام  ....الحذًث.
(ً )27ىكش :مهالم الخجزًل ملحيي العىت  ،أبي دمحم الحعحن بً معهىد البغىي جدلُم :دمحم نبذ هللا الىمش وآخشون ؾبت ::داس ؾُبت لليشش
والخىصَو( 1417هـ  1997 -م )(.)10/1
( )28ههب ألاخباس :هى ههب بً ماحو الحمحري مً أونُت الهلم ومً هباس نلماء أهل الىخاب ،أظلم في صمً أبي بىش وكذم مً الُمً في
دولت أمحر اإلاإمىحن نمش فأخز نىه الصحابت وغحرهم ،وأخز هى مً الىخاب والعىت نً الصحابت وجىفي 1في خالفت نثمان وسوي نىه
حمانت مً الخابهحن مشظال وله ش يء في صحُذ البخاسي وغحرهً .ىكش :جزهشة الحفاف ملحمذ بً أخمذ بً نثمان الزهبى ،جدلُم :صهشٍا
نمحراث ،ؾبهت :داسالىخب الهلمُت بحروث-لبىان الؿبهت ألاولى( 1419هـ1998 -م) (.)43/1
( :)29وهب بً مىبه الحافل أبى نبذ هللا الطىهاوي نالم أهل الُمً :ولذ ظىت أسبو وزالزحن سوي نً أبي هشٍشة ٌعحرا ونً نبذ هللا بً
نمشوابً نباط وأبي ظهُذ وحابشبً نبذ هللا وغحرهم ،ونىذه مً نلم أهل الىخاب ش يء هثحرً .ىكش :جزهشة الحفاف للزهبي(. )77/1
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لاتح لالافوق لاف واب داذبكظاللرلالبن ا ايدخنايفالبغ عال ايفالبتنح ال ايفا
لبك وينظالبك ا -ايكوّ -اب ظايي ن وّالب ظاب ذ ظالإمنوال الضتنحوطاب السبم -
اي:اب الب ذ

-االالضتنحوطاب الب لهعظاف تعب الااذ ل الألب الاضحو الييسلضالبدل ا

لبدبرل السبكوزلنظ اف طتنحا ال الهد ايؿ ال اإ اغ ا اب السبم اللبؿ ل ابيدز ابوا
ي ا ال ابحوزقالب و الملساابن اب اف ابكتو ال الضننازض بهاؾَ هلل ال ُاعََ ِهِا
َلضَ َظاالاف ايفاذب نالب لهعا -للهعالر الألب  -الا

اب ؼظالا

ف رلا -ايكوّ -اي اب ااي ل الملؿودزالبعن نالبتابيحنالشباعالبيحنالبؿ ل

ابتدبس.ا
س30

.اا ا

لبن ا الب وب ا :الملؿااودزالبؿاار رناب ا البكتااو اللبطاانن:االملؿاادزالسباامالبااريا ايعب ااها
لبحوأناب اب ايديهال اب اخ فهظالل ابواجواايفااتو ال الضننازض بهاظاإذاهدااخدلا
زض ال اؾ هللال اع هالض الر الألبنادواذبتوداإب هاممواااوالالمماواضا ك الاف ا ا
ييتؿااساب

ااهاؾَا هللال ُاعََ ِاهِالَضَا َالزمحتااهاب اار الألباانااع ااهللال خحااوزاعا ال ابحااوزقا

لب ااو العا الب ا والآلخااسالعا ال

ااوالاللبػااسل عاللألذكااوواللسبااال اللسبااسلو;اباانا -

ايكوّ -ااخدلل اؾَ هللال ُاعََ ِهِا َلضَ َاع اانابوايؿ ر ايفااب زادي اول ظالبا اذباكا
إخحوز ادوااوالالبواض ك الاممواؼبتوج الاإب هايفادين االادي اول ظافاعخدلاؾَا هللال ُا
عََ ِهِا َلضَ َابربك;اب ك وااخدلابهابفؿ الّالب ك وااخدلابهاإمجو ّاالاإغوزو ا
المبحث الثالث ( :استشراف مستقبل اليمه) لف هابا حوالا:
املطلب األول :مك نة الينن وأهله يف الكع ب والبجة
الال هاادلزلّابوزشلّالبكويناعوب نايفا

إالالملتتحعاب توزيذاهد ّوالذدي واػبدااالاب

لبتوزيذظاف ااؾنالب س الي لب والألل اللبدلزايفطهابنااا ساب اذبكايعب اب داصب اا
ل ضالو الب ن البسض اؾ هلل ال اع ه الض ظ ال ااد اب اذبك اا سو البنؿ ف ايفا
لبيسلال اللبطنن البت اب ذ ابوملكوين الب وب ن اشلرل البح دظ الا و ال اب و ااال البّتصا نا
ل لبػّ ودو األبنٍ اب الألب اي ع اهدزلو ال اي

اغعي و ابيدز البػولد ال الملصاّ اشلو افنالا

اوالاعع وّالاؾودهوّايفاإخحوز ااوي اغ ودبهاعع نايفايفط والاؾودهنايفابدب شلوا
لاد بت والاخدللو لالبسض الألعع اؾ هللال اع ها االاض اهداعّماالزلنالبػستا
(ً )30ىكش (:مىكو ئظالم وٍب) http://www.alhawali.com/main/2323-2
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للبفدس اع هللاؾدلزاالنالب
لل

| د .عبدالله به عثمان

ا...الالرلافكنال اينيب هاب ايػواا ..لال افكنالبدي ا

والا افكنالبنطعالالسبطع فوبح داب دال

والاللسبك نالال هال االنالملددا

للبنؿسوالل ااب اه بوّالازقاافئدواليت حناشلر البنؿ فاللر الألذودي ااؾححالرلا
لبح د الال ه ابكوال ادزلضن الللت وو اب اهحن الملط

ادلال الضت نوا الع هلل ابس الب ؿ زاا

للألشبننالعب النوامنك ااالاي جصااب ضابواجواايفافكنالرلالبح داليفافكناال ها
ع هللالبنر الآلب :اا ا
ال :ابواجوااب افكو

ايفالبكتو الب صيص:ا ا

 1م ج ء يف قوله { :يَا أَيُّهَا الَّزِييَ آهَنُىاْ هَي يَشْتَذَّ هِنكُنْ عَي دِينِهِ فَسَىْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَىْمٍ يُحِبُّهُنْ وَيُحِبُّىًَهُ أَرِلَّت عَلَ

الْوُؤْهِنِنيَ أَعِزَّة عَلَ الْكَافِشِييَ يُجَاهِذُوىَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَ يَخَافُىىَ لَىْهَتَ آلئِنٍ  )...اإلاائذة 54.ع اع وضا
لألغ سي

س31

َد ابِنكُ ِ ا َع ادِينِهِا
ا اهو ا :ا"ملو ايصب الين اسَيو ااَيُّ َو البرِي َ اآبَنُ لِ ابَ ايَسِب َّ

ط ِتَايَعِبِ البّهُا ِب َي ِوٍايُرِحُّ ُ ِالَيُر ُِّح يَهُاالبعازض ال اؾ هللال اع هالض ااإ ااب ا
فَ َ
ب ضهلل ابػ ا ااوال اب ه افيو ا:ل اه و الرل اس 32اهو ال بوو البػ اوي س 33ازمحها
ل :ا"إذلاعسف ااالالر الآلينايوشبناف
بنوهعاأللنالب
لختؿوفاالنالب

اب ر الألذودي افوع ااي واهدالغت

اع هللا

ابن و:ا
اب ر الملصينالب ع ن;الل ااالال اضحرويهالب و ايعب اب اعندا

لزبدلد اغرلل اب اهحو ن الب س البت ال اضوانن ايف الر الزبصيسو اع هلل الختالتا

( )31نُاع ألاشهشي هى :نُاع بً غىم ألاشهشي أظلم كبل الحذًبُت وشهذها كاٌ سظىٌ هللا ضلى هللا نلُه و ظلمً (:ا نُاع ال
ً
جضوحً عجىصا وال ناكشا فاوي ميازشبىم) ووان ششٍفا في كىمهً .ىكش :ؤلاضابت( )756/4للحافل ابً حجش.
( )32أخشحه الؿبراوي في اإلاعجم الىبحر(باب الهحن ،نُاع بً نمشو ألاشهشي)( )371/17مً ؾشٍم شهبت نً ظمان بً خشب نً
نُاع ألاشهشي  ...الحذًث .والحذًث صحُذ .هما كاٌ الحاهم :صحُذ نلى ششؽ معلم " .ووافله الزهبي .كاٌ الهُثمي في "املجمو "
( )16/7سواه الؿبرا وي ،وسحاله سحاٌ الصحُذ " .اإلاعخذسن نلى الصحُدحن ملحمذ بً نبذهللا أبي نبذهللا الحاهم الىِعابىسي
جدلُم  :مطؿفى نبذ اللادس نؿا ،ؾبهت :داس الىخب الهلمُت ،بحروث ،الؿبهت :ألاولى ( 1411هـ 1990 -م)( هخاب الخفعحر ،باب
جفعحرظىسة اإلاائذة)(342/2سكم.)3220
( )33الشىواوي :دمحم بً نلي بً دمحم بً نبذ هللا الشىواوي زم الطىهان وشأ بطىهاء فلشأ اللشآن َّ
وحىده نلى حمانت مً مشاًخ اللشاء
بطىهاء  ،زم ششم في ؾلب الهلم فذسط نلى والذه  ،ونلى الباسصًٍ مً الهماء في نطشه في مخخلف الهلىم ووان ؾلبه للهلم في ضىهاء
هفعها  ،لم ًشخل نجها نلى نادة ؾالب الهلم لهذم ئرن أبىٍه له في الشخلت  ،وكذ أخغ بىؾأة الجمىد  ،وحىاًت الخللُذ الزي سان نلى
ألامت ؤلاظالمُت مماحهله ٌششم كلمه ولعاهه في وحه الجمىد والخللُذ .جىفي في نام 1250 :ه ـ 1834م ،جشحمت الشىواوي ملخبعت مً
ملذمت هخابه « :كؿشالىلي نلى خذًث الىلي» بللم الذهخىس ئبشاهُم ئبشاهُم هالٌ.
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اي لع والبحوي اؾفوب وظافنالاذبكا ايك الاإ املصيداغسف ظالاي اذص ال اعندا
خسلداغرلل اب الرلالبدي  .ا
لملنيحنالب وي ن:ااه بهاعصالجن:ا(يُحِبُّهُنْ وَيُحِبُّىًَهُ)اف ظاب دالر البكسلبناللبتػسي اب ا
ل اضحرويهاغ اظافنالاب ااذحهال اهداض داض ودوا ا وع هاض دظالغستاغسفوّا
اييوعابهاغستظالفوشاف شلّا اي ودبهاف شظالااسوااسلبنا ابطولي وااسلبن.ا ا
لملنيحنالب وب ن:ااه به:ا(وَيُحِبُّىًَهُ):اللر ااسلبناج نظالبنيحنامج نظافنالاا الالب حدا
لسبيرلاضبحوّابسبها -عصالجن -ال البغوينالبيؿ ىايفال
بوبن

والالبريال اضحعالبف شا

البدل ظ الضحع البنحوو اب الب رل الألب ظ الب اعع اضبحن ال

ا -عصا

لجن  -الد ناؾرت و:البحو ازض ال اؾ هللال اع هالض ايفااه لبهالاف وبهظا
لل هتدلاابهظالل لتدلااب ديهالبػسي .اهو ال اعصالجن:ا(قُلْ إِىْ كُنْتُنْ تُحِبُّىىَ اهللَ فَاتَّبِعُىًِي
يُحْبِبْكُنُ اهللُ )..ا{ا اع سلال:ا }31اف ااذعال اللبحعازض بهاؾ هللال اع هالض ;ا
فوش احبع ابو

ا -عص الجن  -ابهظ الدر اذي به اللزبفو ادزجته اب اعحود ال ا

لملنيبن  .لملنيحنالبسلب ن:اه به:ا(أَرِلَّت عَلَ املُؤْهِنِنيَ) ا{لملو دو:ا }54افنالالبربناأللنال

والا

ب ااغستاخؿو الملنيبن ظالاعع ابنوهح ظالل البت لقعالبرياؼب د ال ا -عصا
لجن -ظاليسفعابؿوذحهالبدزجونظاليفاذبكالشب فاب اب سواا رلواب اخؿو ا
لبػسظالبتاب امج ت والبكدلاللب حع .لملنيحنالشبوبطن:اه بها -عصالجن :-ا(أَعِزَّة
عَلَ الكَافِشِييَ)ا{لملو دو:ا}54افنالاذبكال ااعسالبؿالبنايفالبدي اللبتػددايفالبي ووابهظا
للبكسللن األعدل هظ اللبغ عن اع هلل الشبوزج اعنه .لملنيحن البطودضن :اه به اضحرويها
لب و  :ا(يُجَاهِذُوىَ فِي سَبِيلِ اهللِ) ا{لملو دو :ا }54افنال الزب ود ال ازاع الب لجحونا
لبػسع نظ البه ايي و اع ود البدي ظ اليسبفع اغعيهظ البتطع ادل سو ال ضالوظ البتيوؾسا
ج ليعالبكفسظالي دواازاويه .لملنيحنالبطوب ن:اه بها -عصالجن :-ا(وَال يَخَافُىىَ لَىْهَتَ
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ا -عص الجن -ظ العدوا

لملحو وادواؽبوب السبمظاليحوي البدي "س. 34ا ا
 2يدخ الايفادي ال ااف لجوّ:اهو ال اضحرويهالب و :ا(إِرَا جَاءَ ًَصْشُ اهللِ وَالفَتْحُ وَسَأَيْتَ النَّاسَ
يَذْخُلُىىَ فِي دِييِ اهللِ أَفْىَاجًا){لبنَّؿسس.}2- 1افيدالزدايفاضحع ايصل ا الر الآليونابواجوااا
ع ااب السيسوازق ال اعنهاهو :املوايصب :ا(إِرَا جَاءَ ًَصْشُ اهللِ وَالفَتْحُ);اهو ازض ال ا
ال اازقاه بوّظال

ؾ هللال اع هالض :اابوا االنالب

والا والظاللبفيها والظا

للسبك نا وي نا س . 35ا
عوي وّ:افكو نالب
 1ل

الال وايفالبطننا:ا ا

والا اوال:اا عا اابا السياسوازقا ال اعناهاهاو :اهاو ازضا ال اؾا هللال اع اها

لض ا :اساابااوا االاانالب ا

ظاازقاافئاادوظالاب ا اه ب اوّظال

ااوالا ااوالاللسبك اانا

وي نظاللبفدساللشب الاايفااؾرو ال بنظاللبطاك نناللب هاوزايفاالانالبغان ا»س 36ا
هو البحغ يازمحاهال ا:ا"لارلاعناوااع اهللاالانالبا ا;ا ضاسلع اإ ال

اوالالذطا ا

هحاا شل اإيااوا ".س 37ااهااو ال بااووالبػاا اوي :ا"لاار الألبفااوظالب وبتاانايفالبؿاار ر ا
لغرلل واهدالغت

اع هللابنوهعاعع نالفكو نااس نابن و:اايهااعح اشلا اؾا هللا

ل اع هالض ازهنالألفئادوظالبا البي ا اللار ابنوهاعاعع انظاألالالارلالب ؾا ا
لا اغااعالاالاانالأل ااوالظافسهاانالبفاانيلدالبا البي ااعالؾاافوالابالشبااوالاباس ااوالالبيا يا
للبدي البط يظاالبا البفكاو ناايكاواه باهاؾا هللال اع اهالضا :اسال
فنالالرلالب فغايػ سابيؿاسال

اوالاع ا

اوالا اوال ا

ظاحب ا ا ايتحاولشل البكا املاواااوالا

(ً )34ىكش :اللىٌ الحعً في فػائل أهل الُمً دمحم بً نلي الشىواوي ()40-33
( )35أخشحه أخمذ في معىذه ( معىذ اإلاىثرًً مً الصحابت ،معىذ أبي هشٍشة)( ،)7723مً ؾشٍم نبذ الشصاق ،أخبرها هشام بً خعان،
نً دمحم ،كاٌ :ظمهذ أبا هشٍشةً ،لىٌ  ...الحذًث .صححه ألالباوي في العلعت الصحُدت( .)3369كاٌ ألالباوي :ئن مً فػل هللا نلي
أن وفلني لخخشٍج هزه الفػائل ألهل الُمً وئخُائها ،وبخاضت خذًث الترحمت -خذًث أبي هشٍشة هزا ،-فلذ خفي نلى هثحر مً
ً
الحفاف واملخشححن فػال نً غحرهم.
( )36أخشحه البخاسي في صحُده( هخاب اإلاغاصي ،باب كذوم ألاشهشٍحن وأهل الُمً)(1594/4سكم )4127مً ؾشٍم ابً أبي نذي نً
شهبت نً ظلُمان نً رهىان نً أبي هشٍشة هنع هللا يضر  :نً الىبي ضلى هللا نلُه و ظلم .
(ً )37ىكش :ششح العىت للحعحن بً معهىد البغىي ،جدلُم  :شهُب ألاسهاؤوؽ ،دمحم صهحر الشاوَش ؾبهت  :اإلاىخب ؤلاظالمي  ،دمشم ـ
بحروث الؿبهت  :الثاهُت (1403هـ 1983 -م) (. )201/14
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والالجدايفاغرلل اب البيحو نالضكوالالألزضااوالالرلالسبؿساضب بّواع هللا
والاشل الاالاإ وي ال البفسدالبكوبناب اافاسلدال

لملحوبغنايفاإعحونال

ايطوليهاغارل ظالبوزب انافو

اوالالباريا

اوالالا ازاعاباو ااانابا ايادي اب ارلالبادي افانذلا

فااوه لاف ااهاغرلل ا افيااداظفااسللابااوشبرلاامجااعاليااوب لالبغوياانالبااتابا ظالزلالااواغوياانا
للملنيحنالبتابتيوؾساعندلواانابنيحان.الاب وب انابن او:اه باهاع اهالابؿاالواللبطاالو:ااااااااااااا
ساللسبك نا وي ن"افف الرلاإعحونالسبك ناشل اع هللاأسيينالملحوبغنظالاالاشل اف وا
لسبغالبريا ايدلي هاذغظاللبنؿ عالبريا ايطوليهايؿ ع.اللسبك نالا :الب ا ا
بو البػسل هظاللبف اسبححهظالانابوايت مابربكاب الب ا والب ي اناللبني انظا
فيدااعح اشل اؾَ هللال ُاعََ ِهِالَآبِهِا َلضَ َاالب اع اهللالجاها اي راماب ا اغرللا اف اهظا
لب امجعال ابهاب ال

والاع اهللالب جاهالألا انظاللب ا اع اهللالب ؾا الألمتافيادا

ظفسابوبط ودوالب وج ناللآلج نظاليو الشبرلالبطوبماللبالذماع هللااب ااغالجاهالاا انا
أسيين"س. 38اا
 2النالب

ايػسب الاب اذ ضالبنصاؾا هللال اع اهالضا اهحاناغرللا :ااف ا اع باوالاا

زق ال اعنهااالايصال اؾ هللال اع اهالضا اهاو ا:اساإيا ابح ياساس 39ذ قا ااذلدا
لبنوعاأللانالبا

ااقاس اب ؿاوياذتاهللاياسفضاع ا

لبنوعاأللنالب

ااقس اب ؿوياذتهللايسفضاع

النالب

ابرلفضاع هللاالنالب

بنااهاصبااوشلواشلا احبطا اؾاان

ا ...اس 40ااهاو االبنا لي:ا"ااذلدا
ا"اب ناو ااأاسدالبناوعاعناهاغارلا

اللر ااسلبناأللنالب

ايفابيد

البياادب ايفال ضااالواللأليؿااوزابا البا

ايفالبػس ا
اف اادفعا

غرلل اذتهللايػسب لاا اوادف ا لايفالبادي واعا البانصاؾا هللال اع اهالضا ااعادلا ا
للملكسللونس 41ا.ا

(ً )38ىكش :اللىٌ الحعً للشىواوي(.)60/55
( )39كاٌ الىىوي ( :ئوي لبهلشخىض ي ) هى بػم الهحن وئظيان اللاف وهى مىكف ؤلابل مً الحىع ئرا وسدجه وكُل مإخشهً .ىكش :ششح
صحُذ معلم (.)62/15
( ) 40أخشحه معلم في صحُده( هخاب الفػائل ،باب ازباث خىع هبِىا وضفاجه) مً ؾشٍم ظالم بً أبى الجهذ نً مهذان بً أبى
ً
ؾلحت الُهمشي نً زىبان هنع هللا يضر مشفىنا.
( )41ششح صحُذ معلم للىىوي (.)62/15
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 3هح لالبحػوزواب البنصاؾ هللال اع اهالضا اذ ن اواملاييح ا واغرللا :ااعا اع اسلالا
ب اذؿ اهو :اسا إيا اعنادالبانصاؾا هللال اع اهالضا اإذاجاوا اها وابا ابا ا ا ا
فيااو :الهح ا لالبحػااسىايااواب ا ا ا .اهااوب ل:ابػااسبنوافععانااوظافاادخنايااوعاب ا االاانا
لب

ظاإذاملاييح وابن ا

افيو :الهح لالبحػسىايواالنالب

.اهوب ل:اهح نواجئناوقا

بنتفيهايفالبدي البنطعبكاع اال الارلالألباساباواااوال؟اهاو :اااوالال الملايكا ا
غ ااهح هظالاوالاعسغهاع هللالملواظاع اخ مالبط لناللألزضظالاتعايفالبراسا
اااناغ ا اظاع ا اابااوي ازجاانافيااو :ايااواع ااسلالظاادزقايوهتااكافيااداذلح ا افويا ي ا ا
اأ ح و ظافنذلالبطسل اينياعادلي اوظالليا ال ابا ددنااي اواهاداذلحا الملااها ا
فف الرلالسبدي ايتح هللافكناالنالب

س42

ايفاهح شل البحػاسىالذسؾا اع اهللالبفياها

يفالبدي ظايتكحاذباكابا اها شل اب اداهحا شل البحػاسىا :سجئناوقابنتفياهايفالبادي ا ظا
ف ايا ح لاغ ئوّاب ااب زالبدي وظالملايا ح لالب اواظاإمنواأ ح لابناهالبفياهاللب ا ظا
فعيافكنااعع اب البفيهايفالبدي ظالايافكنايوبهاالنالب

.ا

املطلب الث ني :اسعشراف مبعكبل الينن يف ضوء البجة الجبوية
يفاظنالر البعسلتاليفاخك الر البفنتالبادلع وب والشباارلواع اهللالملناياناااانا
يتطوا ابوال ابطتيحنالر البحالد؟الهدالؾف وال اب و ايفااتوباهالب صياصاب ادواأ حانا
لمموا غكاف هااالالنوقاؾسلعّواه يّواع هللالملنايناعوبوسالزبصيسوالب سب ن الع اهللالبا

ا

خؿ ؾواللرلالبؿسل اينا ماب ابنا ي ابنا اماعياديالآخاسابنا امادي ا يافوباري ا
ينا ي الاب ابنا ماعيديايسيدلالااالاؼبك لالبيحكناع هللابكناللملدينناللبتاب تادلا
لب

اأسييوامم دّلاإب وااللبري اينا ي الاب ابنا مادي يايسيدلالالشبرللناللب اسللنا

لبتاخؿ اب والر الألبنالل الألزضالبا حنالملحوزان.الب دالبسج اإ ااتاعالبطاننا
للضتيسلااصب نالألذودي اللآلعوزالبتابطتػستابطتيحنالرلالبح ادالبا اعامج ا اباوا
لضتا اب ايؿ فايفالرلالبػعالالب وي وااوآلب  :ا

( )42أخشحه البخاسي في صحُده( هخاب الخىخُذ ،باب ووان نششه نلى اإلااء)(2699/6سكم )2982مً ؾشٍم ألانمش نً حامو بً
ً
شذاد نً ضفىان بً مدشص نً نمشان بً خطحن مشفىنا ...الحذًث.
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س43

:ساايعبهللاع ك االيظاب اعوبسس 44ا

ا . ...اهو البن لي :ا"لل بدلد ال الزب وعن البغصلو البري ا دلالا
س45

ج ؽال ضالوايفالبغصل" .الجواايفالمل ح البكحرلاب ادللي :اساإالال اعصالاجنا
الهو اب ا:ايواضب داج

لضتيحناب البػووالل اظ سياب

الدبولكاغن نالزشهّوا

لبواخ اظ سقابدلدّلا ...اس 46الجواايفابطنداامحد:ساؽبسداب اعدالااب العنواعػسا
ابفواينؿسلالال الزض بهال اخرلاب اب
لب

اس. 47اف ددال ضالواض ك الاب ا

الب ن

ايفالملوق اللسبوقسااليفالملطتيحنالب الرلاه بهاب و :اسسايوااي والبري البن لا
ا

ب ايسبدابنك اع اااااادينها لملو دو 54اف ر الآلينايصب ايفاالنالب
ذبكالبنؿ فس. 48اهو الب اب ن:اا"ف واشل االنالب
يصب اف

اا واب ن ا

ال ابددال ضالواللر الآلينا

ا الل البري اابدلل الزب ؽ ايف البفت ذون الل البري اابدلل ااب ابكسا

لبؿديمايفاذسل البسدو"س. 49الي داذدي البنصاؾ هللال اع هالض البطوبمالبراساا
ع و اب ااعالوالبنح وظافيداليا ماالنالب

ابفتحالبفت حظالاوالابن البيودوايفا

( )43أخشحه معلم في صحُده( هخاب فػائل الصحابت ،باب مً فػائل أوَغ)(189/7سكم)6656مً ؾشٍم مهار بً هشام خذزني أبى
ً
نً كخادة نً صساسة بً أوفى نً أظحربً حابشنً نمشبً الخؿاب مشفىنا.
( )44أوَغ بً نامش هى :أوَغ بً نامش بً مشاد اإلاشادي اللشوي الضاهذ اإلاشهىس أخبر به الىبي ضلى هللا نلُه و ظلم كبل وحىده وشهذ
ضفحن مو نلي ووان مً خُاساإلاعلمحن وسوي غمشة نً أضبغ بً صٍذ كاٌ أظلم أوَغ نلى نهذ الىبي ضلى هللا نلُه و ظلم ولىً مىهه
مً اللذوم بشه بأمهً .ىكش :ؤلاضابت في جمُحز الصحابت ألخمذ بً نلي بً حجش أبي الفػل الهعلالوي الشافعي ،جدلُم  :نلي دمحم
البجاوي ؾبهت :داسالجُل  ،بحروث ،الؿبهت ألاولى 1412 ،هـ (.)220/1
( )45ششح صحُذ معلم للىىوي (.)95/16
()46أخشحه الؿبراوي في اإلاعجم الىبحر( باب الطاد ،ضذي بً العجالن) (145/8سكم )7658مً ؾشٍم غمشة بً سبُهت نً ًديى بً أبي
ً
نمشو العِباوي نً نمشو بً نبذ هللا الحػشمي نً أبي أمامت هنع هللا يضر مشفىنا .كاٌ الحذًث غهُف ًشجلي ئلى مشجبت الحعً.
( )47أخشحه أخمذ في معىذه(معىذ نبذهللا بً الهباط)(200/5سكم )3079مً ؾشٍم نبذ الشصاق ،نً اإلاىزس بً الىهمان ألافؿغ،
ً
كاٌ :ظمهذ وهباً ،دذر ،نً ابً نباط مشفىنا .الحذًث فُه اإلاىزس بً الىهمان :هى ألافؿغ الُماوي سوي نىه حمو ،وأؾلم ابً
مهحن اللىٌ بخىزُله ،ورهشه ابً خبان في "الثلاث" ،وكذ جفشد بهزا الحذًث وأوسده الهُثمي في "املجمو"  ،29/10وكاٌ :سواه أبى ٌهلى
ً
ً
والؿبراوي ،وسحالهما سحاٌ الصحُذ غحرمىزسألافؿغ ،وهى زلت .وال ٌهلم إلاىزسبً الىهمان ألافؿغ نً وهب خذًثا معىذا ًصح نىه
ئال هزا ،وسوي نىه نً وهب نً ابً نباط نً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص خبرًً ،أما أخذهما  (:فال جخماسغىا فخمشغىا ،وال جدفشوا كبىسهم
فخمىجىا) وأما آلاخش ( :فاشفهىا فلخإحشوا( كاٌ أخمذ بً خىبل هما في نلل الخالٌ ص  65نً هزا الحذًث ( :اإلاىزسبً الىهمان زلت
ضىهاوى لِغ فى خذًثه معىذ غحر هزا) .وصححه ألالباوي في العلعلت الصحُدت( )2782فلاٌ::والعىذ صحُذ ألن سحاله زلاث
سحاٌ الشُخحن غحراإلاىزسهزا .وصححه ً
أًػا أخمذ شاهشفي جدلُم اإلاعىذ.
( )48ظبم بُان رلً.
الىبري
( )49الفخاوي
لخلي الذًً أبي الهباط أخمذ بً نبذ الحلُم بً جُمُت الحشاوي املحلم  :دمحم نبذاللادسنؿا  -مطؿفى
نبذاللادسنؿا ؾبهت ::داسالىخب الهلمُت ،الؿبهت  :الؿبهت ألاولى 1408هـ 1987 -م (. )398/6

للعلوم اإلوساوية واالحتماعية

324

العذد ( )14المخلذ ( )15ابريل  -يوويو2017م

ISSN : 2410-1818

استشراف مستقبل اليمن يف ضوء السنة النبوية

ا رل اب المل و زق البت اخوق و الملط ال اقد ااعدل

| د .عبدالله به عثمان

اب البكفوزظ اللأئ ا

اهدلب افوزع اللبسلوظ اللؾ ل الملغس الألهؿهللظ البالد البطندظ الجن
لب ابه ااديهلل اإملوو ابوبتوزيذ اي ست ابو األلن الب
ل ضالواللملط

اذتهللاهو اهو

اب ابوضٍ اعسيم ايف البدفو اع ا

:ااا

اااااااوي اا الاغارلاايواذفااااااااااااااااااااوو
هدالأئنواب حوالااطسىاله ؿسا
 2ازضالب

افسيطوظا

ااهدازليناااااوالألبخالداج الّافح ال ا
ا جديواؾوذعالسبكوزلنامح ااس

اازضابنف ظاب نيبن ا.الذبكاب اخال ابوالزداع البنصاؾ هللال اع ها

لض اا وايفااذدي ااخسجهاامحدايفابطند س 50اابسف عوّ:ساا اإال ال
ظاللسبك نا وي نظالاجدايفظازبك اب اهحنالب

والا والا

اللبنفظ:ال البتنف ظ اب ا

اسبن.اهو الب اب ناللب اهت حنس 51االلألشلسياللب اع

ااا البفي لاع هللااالا

ب نهللالسبدي ااالابنف ظال اب و اع هللالملنيبن اض ك الاب االنالب

.اهو الب ا

ب ن:ا"للني اال البري اهوب لاالنالبسدوالفتر لالألبؿوزافح ايفظالبسمح اع ا
 .:ا"للرلالسبدي اع هللاظولس اللبنفظاف ها

لملنيبن البكسبون"س. 52ااهو الب اع

لض ابؿدزايفظاينفظابنف طّوظاب نافسدايفسدابفسػبّوالفسجّوظالكرلاهو االنا
لب غن"س . 53اهو ايف ابيوي ظ الب غنس : 54ا"لبنفظ اان اغ ا ايفسد ابه اع ابكسل ظا
ف ك الاب نهللالسبدي ااالابنف ظال اب و اع الملنيبن ايك الاب االنالب
لألشلسي :ا"اجد ابنف ظ ازبك اعنك اب اج ن الب

".اهو ا

; األالَّ ال اجَنَّ العَصَّ ايؿسل ا

ب ظ الايدل ابسجوشل ظ الاربك اه به:س لبسيح اب ايَفَظِ البسمح ( .ااي :اب ابنف ظا

( )50أخشحه أخمذ في معىذه(576/16سكم )10987مً ؾشٍم شبِب أبي سوح ،أن أنشابُا أحى أبا هشٍشة ،فلاًٌ :ا أبا هشٍشة خذزىا نً
الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  -فزهشالحذًث .
(ً )51ىكش :غشٍب الحذًث لهبذ هللا بً معلم بً كخِبت الذًىىسي أبي دمحم جدلُم  :نبذ هللا الجبىسي ،ؾبهت :مؿبهت الهاوي ،
بغذاد،الؿبهت :ألاولى 1397 ،هـ (.)291/1
(ً )52ىكش :مجمىم الفخاوي البً جُمُت ()389/6
( )53مجمىم فخاوي وسظائل دمحم بً ضالح الهثُمحن ،حمو وجشجِب  :فهذ بً هاضش بً ئبشاهُم العلُمان ؾبهت  :داس الىؾً  -داس الثرًا،
الؿبهت  :ألاخحرة – ( 1413هـ) (.)311/3
( )54معجم ملاًِغ اللغت ألبي الحعحن أخمذ بً فاسط بً صهشٍا ،جدلُم  :نبذ العالم دمحم هاسون ،ؾبهت  :داس الفىش ،الؿبهت :
1399هـ 1979 -م)369/5( .
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اب و اع الملكسلب ظ البفسػبه اع المل ف "س . 55افف الرل السبدي اغستا

عع األلنالب

ال اب الح لا

ظالاياغستالل اع اب ااعالوالبنح وظافعلنالب

ب البدللزياللبيفوزظالزاح لالمل وبكاللألخاوزظالايصب لابعض ابوبكفوزظالفتر لا
لألبؿوزظافح ايفظال اع الملنيبن البكسبون .س 56ابربك ااعدلاالألبنايسيدللا
اال اؽبني ل ال بن اب ابكوال ابنفط و اللذل اهاع البتنفظ اع ال يطوال ا
للل الايفاذبك;ااألالالألبنا ا

ن ابكن ا

ناي ا سضالشلرلاض حيهللايفط وابنذالال االيفا

لرلاب والافكنالرلالبح دالفكناال هالاالااعنوقالملط

ابػسا اعب الرلالبح داإذلا

بوالغتداابسلوالبدلعهللاع وااعدلؤلو.
 3ازضالب

اضتك الابيسّلاألجنودال ضالوا:ا اهو ازض ال اؾ هللال اع هالض :ا

سض ؿرلالألبساإ ااالابك ي لاجن دلاصبندواجندابوبػووالجندابوب

الجندابوب سلق.ا

هو الب اذ لبنس : 57اخسس 58اب ايوازض ال اإالاادزا اذبك.افيو  :اع كابوبػووا
فني و اخرلو ال

اب اازقه اػبتحهلل اإب و اخرلبه اب اعحود افعبو اإال ااب ت اف ك ا

ب نك اللضي لاب اغدزا افنالال اب انا ابوبػووالال ه اس. 59االرلالسبدي ا
ف ه اد بن اللقرن اع هلل ااال الب

اضتك ال اجندّل ابسضالو ابو قوفن اإ ااذودي ا

لبتنف ظاللملددالبتاضحماذاسلو.ا ا
 4ازضالب

اازضالضتيسلز.ابي بهاع هالبؿالواللبطالوايفالسبدي البطوبمالبراس.ا

سفعبواإالااب ت اف ك اب نك اللضي لاب اغدزا .للبغُدزاابك اب ح نالفتحا
ب ن ااي ا :اذ وقك  .اهو االن الب غن :اللبغدز :امجع اغديسظ الل البري ايحيهلل اب دا

( )55تهزًب اللغت ألبي مىطىس دمحم بً أخمذ ألاصهشي ،جدلُم  :دمحم نىع مشنب ،ؾبهت :داس ئخُاء الترار الهشبي ،بحروث الؿبهت :
ألاولى( 2001م) (.)300/4
(ً )56ىكش :بلذة ؾُبت فُطل الحاشذي (..)25
( )57ابً خىالت هى :نبذ هللا بً خىالت ألاصدي خلُف لبني نامش وجىفي بالشام ظىت زماهحن .وسوي في فػل الشام أخادًثً .ىكش:
الاظدُهاب البً نبذالبر(.)270/1
( )58أي :خش لي خحر جلً ألاماهًً .ىكش  :نىن اإلاهبىد ششح ظجن أبي داود لحمذ شمغ الحم الهكُم آبادي أبي الؿُب ،ؾبهت :داسالىخب
الهلمُت  ،بحروث ،الؿبهت الثاهُت 1415( ،هـ )(.)116/7
ً
( )59أخشحه أبىداود في ظيىه( هخاب الجهاد ،باب في ظىنى الشام)(313/2سكم )2485مً ؾشٍم أبى كخُلت نً ابً خىالت هنع هللا يضر مشفىنا.
كاٌ ضاخب نىن اإلابهىد( :)116/7والحذًث ظىذ نىه اإلاىزسي .والحذًث صحُذ بخصحُذ الحاهم ومىافلت الزهبي ئًاهً .ىكش:
اإلاعخذسن نلى الصحُدحن ،للحاهم هخاب الفتن واإلاالخم (555/4سكم.)8566
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ذلو البط نظ الب د اليياو الملاسظ اللبنوع ايعب ال اإب و اليػسب ال ابن وس. 60هو ا
لبا ص ا  :ا"فنال ااب ت اايت و الب س ابو الختوز ال اب و ااي :ابالد البػوو اللخذلمتا
بالدا البطيطازاضك اب البح لدياظافوبصب لا نك اللضي لاب اغدزلوا;األيها
الفم ابك اب اب و البح لدي"س . 61للرل اد بن اع هلل ااال الب

اض ك ال اف و اي ا ا

لضتيسلز ا .اب و ااوي الألذدلث اهوض ن اابو الزد اب ابفغ :اس اإذل الوج البفنتا
ف ك ابعزض الب

 .اهو االن السبدي  :امل اظبد ابه اإضنودلّ .ابك اهو اغ ذا

ل ضالو الب اب ن ايف اصب

البفتولىس": 62لرل الب فغ ا اي ست" .الهو ايف اب قعا

آخس":اإذلاا سنالبفنتاف ك ابعأسلتالب

لرلالب فغا اي ستظالبك البريا

يفالبطن ااَيهاهو اب حدال اب اذ لبناملواهو :إِيَّكُ ِاضَتُحَنِّدُلالَااجنودلا...ا"لسبدي .ا
 5ازضالب
لب

اآخساازضاينص ابن وال

والا:اذتهللا ايك الابوبدي وال والاإ ابعزضا

.اهو ازض ال اؾ هللال اع هالض ا:ساابوا االنالب

ه بوّظ ال
بو

وال ا وال اللسبك ن ا وي ن ...اهو السبوفغ الب اذحس ا– ازمحه ال ا

 :-ا" اإ ال البسيح البت ابيحضاازللح الملنيبن ابحدا اد ابي اب د اع طهلل اليتعخسا

الن الب
يتعخس ال

اب دلو ال ك الال ايك ال الرل اممو ايفطس ابه اه به:س ال

وال ا وال ااي:ا

وال اب و اب د افيد اب امج ع الألزض" اس . 63الجوا ايف البت حوال ا ب ا

لػووس 64اه به:ا"ذتهللا ايك الابوبدي وال والاإ ابعزضالب
لب

ظاازقاافئدوظالاب ا

"اللر ابػسىاأللنا

الل ابنيحناعع ناذماشلرلالبح دالب ع الألل هااالايفدسللاب و.

 6ج ؼاب االنالب

اييتنااذلالبط ييت س 65االبرياؽبس البك حنايفالخسالبصبوال:اا

للرلايك الايفاع دالبيراوي س 66ااع سلالاب اعوبس اا واجوااذبكايفالألذودي اا
( )60لعان الهشب البً مىكىس مادة غذس(. )8/5
هىس
( )61مشكاة اإلافاجُذ ششح مشياة اإلاطابُذ لهلي بً (ظلؿان) دمحم ،أبي الحعً الذًً اإلاال الهشوي ؾبهت :داسالفىش ،بحروث  ،لبىان،
الؿبهت :ألاولى1422 ( ،هـ 2002 -م) (. )159/18
( )62مجمىم الفخاوي البً جُمُت (.)18/384
(ً )63ىكش :الفخذ للحافل (.)78/13
َ
الخُجان في ُملىن ِخ ْم َح ْرلهبذ اإلالً بً هشام ص(.)65
(ً )64ىكش:
( )65رو العىٍلخحن سحل مً الحبشت ًخشب الىهبت هما في صحُذ البخاسي ومعلم .ورو العىٍلخحن :جثيُت ظىٍلت وهي جطغحر ظاق أي
الزي له ظاكان غهُفخان والخطغحر هىا للخدلحر أي :غهُف هضٍل ال شأن له .وكاٌ الىىوي :هما جطغحر ظاقى الاوعان ،لشكتهما وهى
ضفت ظىق العىدان ً .ىكش :ششح معلم للىىوي (.)35/18
(ً )66ىكش :الخزهشة لللشؾبي ( )711/1والفخذ للحافل (.)78/13
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فيداجواايفالبؿر ر :سا ابي والبطوعناذتهللاؽبسدازجناب اهراوالايط قالبنوعا
ب ؿو ا اس- 67هو البيسأصايفااااااالبتراسواس: 68ا"ه به:سايط قالبنوعاب ؿو ا ا
انويناع اغ حتهاع
إ اخػ يتهاع

الليي ودل ابهالملايسدايفظالب ؿوابك ايفاذاسلواإغوزوا

العطفهاب اهو الهداه ناليهايط ه اب ؿو اذي يناا وابطوقا

ل بناللملوغ ن; ابػدواعنفهالعدلليه".ااهو السبوفغالب اذحس:ا"لإالالبك حناؽبسب وا
ذلالبط ييت اب السبحػناف نتع اب اذبكالالالسبحػناإذلاخسب البح اخسداع

ا

لبيراوي افعل ك "س. 69ا
 7ؽبسد اب الب

اج ؼ اؼبط ابه اابس المل ر ن البكدلىس 70ا ابع البسلو :ا اب د ااالا

رـ اف و الملط ال ا ر ؿوّ اغديدلّ اينتد الملط ال ايف الملسذ ن الألل اج ػوّا
ف يتت ال ابع البنؿوزى اهتو ّ اغديدل اّذتهلل ا

ن اان اب ايف الزب ؼ اللني ا اافكنا

لبػ دلااعندال اب و اع اينتد الملط الافسهنااخسىاللني اا ايؿ دلالاليفسلالا
للني ااهو ازض ال اؾ هللال اع هالض اعن :ا ايت
لملط الافسهنااخسىالين داإب

ال اعن اهو :اف نتد ا

االنال ضالواهو :ال دل االناعدالااب ابوع ا

عػسااب ابيوبنافترط اب والمل سان.اهو البنصاا وايفابطنداامحدس 71ا:ساؽبسدا
ب اعدالااب العنواعػساابفواينؿسلالال الزض بهال اخرلاب اب

الب ن ا .ا

( )67أخشحه البخاسي في صحُده( هخاب اإلاىاكب ،باب رهش كدؿان)(1296/2سكم )3329مً ؾشٍم زىس بً صٍذ نً أبي الغُث نً أبي
ً
هشٍشة هنع هللا يضر مشفىنا.
(ً )68ىكش :الخزهشة لللشؾبي(. )711/1
(ً )69ىكش :الفخذ للحافل (.)78/13
( )70خذًث اإلالحمت الىبري أخشحه معلم في صحُده( هخاب الفتن واششاؽ العانت175/8( /سكم)7460ال جلىم العانت ختى ًجزٌ
الشوم باألنماق أو بذابم فُخشج ئلحهم حِش مً اإلاذًىت مً خُاس أهل ألاسع ًىمئز فارا جطافىا كالذ الشوم خلىا بُيىا وبحن الزًً
ظبىا مىا هلاجلهم .فُلىٌ اإلاعلمىن ال وهللا ال هخلى بِىىم وبحن ئخىاهىا .فُلاجلىنهم فُجهضم زلث ال ًخىب هللا نلحهم أبذا وٍلخل زلثهم
أفػل الشهذاء نىذ هللا وٍفخخذ الثلث ال ًفخىىن أبذا.)...
( )71أخشحه أخمذ في معىذه( معىذ نبذهللا بً الهباط)(333/1سكم )3079مً ؾشٍم اإلاىزس بً الىهمان ألافؿغ كاٌ ظمهذ وهبا
ً
ًدذر نً ابً نباط هنع هللا يضر مشفىنا .كاٌ ألاسهإوؽ :اإلاىزس بً الىهمان هى ألافؿغ الُماوي سوي نىه حمو وأؾلم ابً مهحن اللىٌ
بخىزُله ورهشه ابً خبان في الثلاث وكذ جفشد بهزا الحذًث وباقي سحاله زلاث سحاٌ الشُخحن  . .وكاٌ الهُثمي سواه أبى ٌهلى والؿبراوي
وسحالهما سحاٌ الصحُذ غحر مىزس ألافؿغ وهى زلتً .ىكش :الثلاث ملحمذ بً خبان بً أخمذ أبي خاجم الخمُمي البعتي ،جدلُم :
العُذ ششف الذًً أخمذ ،ؾبهت  :داسالفىش ،الؿبهت :ألاولى  1395( ،هـ– 1975م)( )176/9ومجمو الضوائذ للهُثمي(.)29/10
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ااب دااالايص ابن  :افف ابطنداامحدس 72ا:سااوالا

لرلالألبس -اايالشبالفناللمل ك -ايف امحرلظافنصعهال اعصالجنابن ظافح هايفا
هسيؼالض داإب
9

ا اا

ازضالب س اضت دابسلجوالاي وزل - .اللب

اجصاابن و :-افيداجواايفاؾر حا

بط اع اابهللالسيسوااالازض ال ا -ؾ هللال اع هالض اهو  :اس ابي والبطوعنا
ذتهللايك سالملو اليف ضاذتهللاؽبسدالبسجنابصاووابوبهافالاػبدااذدلاييح وابنها
لذتهللاب داازضالب س ابسلجّوالاي وزّل اس. 73الرلاب الألغ واالب ح حنالبتاذدعنوا
عن و البنص الألعع اع ه البؿالو اللبطالوظ اذدي ايدبنو اع هلل ابوزيذ البؿرسلا ايفا
لزبصيسوالب سب نظاالاع هللاازضالب س اإمجو ّظالؼبدعنواع اغ ااض تاؼبدثاب دا
فذلواب البصب ظا إ الل الالاجصيسوالب س اضت دابسلجّوالاي وزّلاا وااوي اب ا
هحناللرلابوااعحتهالب السبدي الب و.افوسبدي ايفالب لهعايتك اذي يناليح اوا
لإعحوشلاخدليِّوالآخساع وّ.افوسبي ينا:ااالاغحهالزبصيسوالب سب نااوي ايفالملوق ا
ازقّو اذلن ابسل الاي وزظ اع اأسان اع و السبوبن البؿرسللين البسللنن ..اللمل حصوا
ل خحوزين:ااالالألي وزاللملطارونالشبكسلااضت داعوي ناإ اغحهالزبصيسوالب سب نا
يفاآخسالبصبوالاهحناه ووالبطوعن..لهدالضتغسقالرلالسبدي اازب ناعػساهسيّواب ا
لبصبوال ابك ايف اع هلل الرل الب جه البؿر حظ اذدث اذبك اب د البتيدو الشلو ن ايفا
ع والزب ب ج واللبتوزيذالملنوخ اللبف كالغرللوظاللكرلايتح هللاابوبنواب ق حا
االاازض الب س الل الب وايف اب ع واؾرسلاظااوي اذلناي وااي وزلّالبسلجوّا
لض تاب دظادوايتاوبمابئنابوملئنابعالسبدي البنح يالبػسي الل ابػوزواعب
إ اانا

وا

اظناػبسياخ ابي نالب ؼابسقالأللناللبحالداحب ّواع البسشقا.

( )72أخشحه أخمذ في معىذه( معىذ الشامُحن)(34/28سكم )16827مً ؾشٍم ساشذ بً ظهذ اإلالشائي ،نً أبي حي ،نً ري مخمش
ً
مشفىنا.
( )73أخشحه معلم في صحُده(هخاب الضواة ،باب بُان أن اظم الطذكت ًلو نلى ول هىم مً اإلاهشوف)(7،96سكم. )1012
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الىتائج والتوصيات
أوال :الجع ئا:
1

ب ظ غسيحوّ ع لبنؿ ف لبػسع ن ب اتو

ل ضتػسلت للبتدا ط لملطتيح

لضننظ لبك ؼبتود لضتحالؤ االف ه بصيدّل ب لبفكس للبتعبنالملطذلغدابعي لزا
لبنـ .
بد ب لبتعا د ع هلل اال لبحػوزلن البت لزدن ع لبنص اؾ هلل ال اع ه الض ا

2

اوال ب لظ فت و غر لألبن بوألبن يف فذللن ق ف و لبي يسلو للي صلب و.
3

لبفكو نالزب ناللب ع نالبتااعا اب
ب ػكااالاازضالب

اازقّوالايطويّوامموا ايد ااديهللاصبو ا

اازضابحوزاناأ حنالاالاال وااخ وزابسزو.
اب اخال البطننايط نالباسيما ؾالحاذوقس .ا

4

لضتػسلتابط تيحنالب

5

ب واايهاإذلاأو الألؾنابوبغوبعايا عالبفس اافنذلااوي الألؾ اأ حناغسيفنا
اوالالبفس اغوبحوااربكالألالااازضالب

اب دي وااؾ نالبنذالال اب ابنح الر ا

لمل ودالالألؾ ناإ افسلعوااؾ نا.
6

اازض ابدد ابسضالو اف

لب

اب ايؿس ال ضالو اهد ّو البنذال ال

ال اب ا

ض نؿسلالالبدي ايفالسبوقساللملطتيحناا.
7

لج دال بنابسبحطاب ج دايفط والبريال اب اج نالب
ف ي نواب ابف حاطبااونال عدلاادبو الب

8
9

ازضالب

اآخساازضاينص ابن وال

األالالر الألبنا ا

ا.

والا:اذتهللا ايك الابوبدي وال والاإ ابعزضا

لب

.

لب

اض ك الاف واي ا الضتيسلزا.اب وااوي الألذدلثاهوض نا.

 10ازضالب س ادواف والب

الل الب وايفاب ع واؾرسلاظااوي اذلناي وااي وزلّا

لبسلجوّالض تاب دظادوايتاوبمايي نوابعالسبدي البنح يالبػسي .
 11لشبالفناللمل كاي داأللنالب
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ث ني  :العوصي ا
1

ب

ايف ايف ع البنوع ازلح البتفوؤ اللألبن اب اخال ا الر المل وي اللر السبيو ما

لبتابك ن واذدي البنصاؾ هللال اع هالض اذتهللاؼبؿنايفالبنف عاي اب ا
ل أ ئنوالاللشلدلا.
2

لبدع و يػوا بسلاص دزلضون اب ت د ابدزجن اال اع هلل ابو الزد اب اإغوزلنا
ب طتيحنايفااتو ال اليفاذدي البنصاؾ هللال اع هالض اب دلاع البتنحنيلنا
للبتدسؾونالب ل نالبيو ناع هللااضظابوأ نايفاا رلابن و.

3

لبتعؾ ن ب

لملطتيح ون لفم زؤين إضالب نظ لذبك ب قع لبك لبط للملحودئ

للملنولخ لملت ين به.
4

5

دع و ل ختؿوؾ

للمل ت

ب

لملطتيح ون للبتدا ط ل ضذللب ح ب ابنوا

لضتحالا ذبك الإػبود لسب

لملط

ظ إ

لملط

 .للضتنحوأه ب خال اتو ل

بػح ع أ حن لبدزلضون لب و اللبحوذ

بك رل ب بػوان لبؿو ع

لضنن يح ه ضب داؾ هللال اع هالض .
ا بتنول احبوث لب لق ع ب نهلل ب

لملطتيح ون يف ق ا لبطنن لبنح ين.
لرلابواب طسابنوامج هالف هالاضو ال البت ف ماللبطدلداللسب دا از الب ومل

ا

قائمة المصادر والمراحع
القشاى الكشين
1

يف لب

اعس ل ضتػسلت للبتدا ط لملطتيح

للبت

يف ق ا لبطنن لبنح ين

فوزعاأه ضب د ظاأح ن:ابنيضطنالبسيوالاظالباح ن:الألل  .ا
2

لضتػسلت لملطتيحن للبتدا ط به لذوجن لبدع و للبدلع ن إب هالبػني ا اع
صب ناا نال بووالألعع اظابغدلدظالب ددالب وب اعػسابطننا1435لاا.

3

لضتػسلت لملطتيحن يف لألذودي

لبنح ين عحد لبسمح هػ  .اصب ن البفكسا

ل ضالب المل وؾسالب ددالشبوبظاللب وي ال/الألزدالابطنن1437لاا .ا
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ص البؿروبن الب اذحس اامحد اب اع ااب البفكن الب طيالي ا

لبػوف ظ اذبي ما:اع اضب دالبححولياأح ن:ادلزالزب ناظابرللنظالباح نالألل ا
ظا1412لا .ا
5

بود الب سلع اب اج للس البيوب ع البصب دي اضب ّد اب اضب ّد اب اعحد البسشّلقا
لسبط

6

ااظاذبي ماصب عناب الحمليي اأح ن:ادلزالشلدلينا .ا

براسوالسبفوظ البرلصاضب داب اامحداب اع والاظ اذبي م:اشاسيواع رللنظا
أح ن:ادلزالبكتعالب

7

نابرللن -بحنوالالباح نالألل سا1419لا -ا1998و ا .ا

لبت سيفون الزبسجوي اع اب اضب داب اع اظ اذبي ما:اإبسلل الألب وزيظاأح ن ا:ا
دلزالبكتو الب سب ظابرللنظالباح نالألل اسا1405لا ا ا

8

ب ريعالب غنالألشلسيااب ابنؿ زاضب داب اامحدالألشلسيظاذبي ما:اضب داع ضا
بسععظاأح ن:ادلزاإذ واالبذللثالب سب ظابرللنالباح نا:الألل سا2001و ا .ا

9

لب يون الب ذومتالبحطتاضب داب اذحوالاب اامحداظ اذبي ما:البط داغستالبدي ا
امحدظاأح نا:ادلزالبفكسظابرللنظالباح ن:الألل اظاس1395الا–ا1975و .

 10لزبوبع البؿر ح الملدتؿسظالبحدوزياضب داب اإزلوع ن اذبي ما:ابؿافهللاديعا
لبحغو اأح ن :ادلز الب اا رل اظ الب وبن ا– ابرللنظ الباح ن الب وب ن اظس ا 1407الا -ا
1987و  .ا
 11لزبوبع البؿر ح البن طوب زي ابط اب السبحود اأح ن :ادلز الزب ن ابرللن ا +ادلزا
لألفوقالزبديدوااابرللنا
 12غسحالبطننالبحغ ياذط اب ابط داظ اذبي ما:اغ عالألزيوؤلطظ اضب داشلرلا
لبػوليؼ اأح ن ا :الملكتع ال ضالب اظ ادبػم اا ابرللن الباح ن ا :الب وي ن اس1403لاا
ا1983و  .ا 13ع و السبدي ايفاق ااباح يونالحملدع البنيود المل حوزي امحصوظاأح ن:ادلزالب ا
ذصو .ا
 14ع ال المل ح د اغسح اضن ااب ادللد الب ع اابودي اامحد اسلظ السبم اظ اأح ن :ادلزا
لبكتعالب

للعلوم اإلوساوية واالحتماعية
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 15غسيع السبدي الب اهت حن اعحد ال

| د .عبدالله به عثمان

اب ابط ااب اضب د اذبي م ا :اعحد ال ا

لزبح زيظاأح ن:اباح نالب وي اظابغدلدظالباح ن:الألل اظا1397لاا.
 16لبفتولى البكدلىالب اب نابي البدي ااب الب حوع اامحد اب اعحد السب الحمليم ا:ا
ضب د اعحدلبيودز اعاو ا  -ابؿافهلل اعحدلبيودز اعاواأح ن::ادلز البكتع الب

نظا

لباح نا:الباح نالألل ا1408لاا -ا1987وا .ا
 17فتولى الزضو ن الب

اضب د اب اؾوحل اظ امجع البسب ع ا :اف د اب ايوؾس اب ا

إبسلل البط والاأح نا:ادلزالب أ ا -ادلزالب سيوظالباح نا:الألخرلوا–اس1413الا ا
 .ا
 18فتحالبحوزياغسحاؾر حالبحدوزيالب اذحسالب طيالي اامحداب اع اظاأح نا:ادلزا
لمل سفنا -ابرللناسا1379لا ا .ا
 19ف ض البيديس الملنولي اضب د اعحد البسؤلت اظ اأح ن :ادلز البكتع الب

ن ابرللن اظا

لباح ن:ال ل سا1415الااظا1994او  .ا
 20لبي السبط ايفافكو ناالنالب

البػ اوي اضب داب اع ا.ا ا

 21بطوال الب س الب ابنع ز اضب د اب ابكسو الألفسيي الملؿسي اأح ن :ادلز اؾودزظا
برللنالباح نالألل ا .ا
 22بدلزدالبطوبك اب ابنوش اإيوقاي حدالإيوقايطت

البصزياضب داب ااب ابكسا

اب اعحدال اذبي م :اضب داذوبدالبفي ظاأح ن:ادلزالبكتو الب سب اظ ابرللنظا
لباح ن:الب وي نظسا1393لاا -ا1973و ا .ا
 23لملطتدزق اع هلل البؿر ر السبوا البن طوب زي اضب د اب اعحدل ااب اعحدل ا
ذبي م:ابؿافهللاعحدالبيودزاعاوظاأح ن :ادلزالبكتعالب

نظ ابرللنظالباح ن:ا

لألل اسا1411لاا -ا1990و  .ا
 24لملؿحوح الملنرلايفاغسيع البػسحالبكحرلالبسلف اامحد اب اضب داب اع المليسيا
لبف ب ظاأح ن:الملكتحنالب

ناظابرللنا ا

 25ب وملالبتنصين احمل البطنناظالبحغ يااب اضب دالسبط اب ابط داذبي م :اضب دا
عحدال البن سالآخسلالاأحن::ادلزاأ حناب نػساللبت شيعس1417الاا -ا1997اوا  .ا
 26ب ح البح دلالالسب يايوه ناب اعحدال ااب اعحدال اأح ن:ادلزالبفكسظابرللنا ا

للعلوم اإلوساوية واالحتماعية
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 27ب ح ابيوي ظ الب غن الب اشاسيو ااب لسبط اامحد اب افوزع اظ اذبي م ا :اعحدا
لبطالواضب دالوزلالظاأح نا:ادلزالبفكسظالباح نا:ا1399لاا -ا1979و.ا ا
 28لمل لفيون ا بػوأصاإبسلل اب اب ضهللاب اضب دالب د

البغسيوأ اذبي م:ا ااب ا

عح دوابػ زاب اذط اآ اض والظاأح ن:ادلزالب اعفوالظالباح نا:الباح نالألل سا
1417لا/ا1997و  .ا
 29لبنعساإ ااؾ الألعس الزبصل سيالباولساظاذبي ما:اعحدالبفتوحااب اغدو اأح ن ا:ا
بكتحنالملاح عونال ضالب ناذ عظالباح نالألل اسا1416لاا -ا1995و
www.yemen-nic.info/contents/studies 30ساب هعالملساصالب أ اب

ا
بون  .ا

 http://www.alhawali.com/main/2323-2 31اساب هعاإضالواليع اا ا
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