
اهدودح حالصإلا و  تالواحم  ةيادب 

اهدودح حالصإلا و  تالواحم  ةيادب 

: ةمدقم
هذـه جذامن  مثأ  امف  ةيحالـصإ . تالواحمب  ةيمالـسإلا  لودـلا  تماق  لباقملا  يف  ةـثادحلا  وحن  اـمهقيرط  و 18  نينرقلا 17  لالخ  ةـيبوروألا  لودـلا  تقش 

؟ اهتيدودحم ىدم  امو  تاحالصإلا ؟
نينرقلا 17 و 18 م: لالخ  يمالسإلا  ملاعلا  يف  حالصإلا  رهاظمو  موهفم   

نينرقلا 17 و 18 م يف  نيينامثعلا  دنع  حالصإلا  رهاظمو  موهفم   
: هبابسأو حالصإلا  موهفم 

ةلودـلا خـيرات  نم  الوطم  العف  نيينامثعلا  دـنع  لتحي  وهف  حالـصإلا ،  ىلإ  جاتحي  جاجوعا  كانه  نأ  ينعي  هحرطو  ئطاـخ  عضو  رييغت  وأ  ليدـبت  وه  حالـصإلا 
ىدأ دقو  حاتفنالا  ىلإ  ةرادإلا  عفد  امم  نييبوروألا  حـنمت  تناك  ةريبكلا  تابقعلا  نأ  الإ  ةـقيمعلا ، ةـيلخادلا  ةـمزألاب  نيينامثعلا  رقأ  ةيادب ق 17  ذنم  ةـينامثعلا 

هدوهج تناكو  ةموكحلا  يليربوك  ىفطـصم  ىلوت  نيح  ةنـس 1689  مهتاوقأ  اوعمج  نيينامثعلا  نكل  ابروأ ، نم  نيينامثعلا  درط  يف  انييف  ريكفت  حالـصإلا  ىلإ 
. هميظنتو يلاملا  زاهجلا  حالصإ  ليبس  يف 

: حالصإلا رهاظم   
: ةيلاعفلا ةليلق  تاحالصإب  ماق  نيطالس  ةتس  هتياهن  علطم ق 18 و  نيب  ةنطلسلا  مكح  ىلع  ىلاوت  ثيح  حالصإلاب  نيينامثعلا  نيطالسلا  متها 

لافنوبود تنوكلا  فرط  نم  ةيعفدم  ةقرف  سيسأت  -
ثلاثلا نامثع  دهع  يف  ةيكرتلا  ىلإ  ةيسنرفلا  نم  تافلؤملا  نم  ديدعلا  ةمجرت  -
ةيعفدملا ةقرف  ءاشنإل  يسنرف  طباض  تاربخب  ةناعتسالاب  ثلاثلا  ىفطصم  يعس  -

لالخ ق 18 م هللا  دبع  نب  دمحم  يديس  دهع  ىلع  برغملاب  حالصإلا  موهفم   
ةيبرغملا ةلودلا  ةسايـس  ليدبت  ررق  امك  اهيـشاوح . قزمتو  اهترمج  دوهج  دـعب  اهءايحإو  ةيلعامـسالا  ةـلودلا  دـيدجتب  متها  هللا  دـبع  نب  دـمحم  يديـس  دـنع  -

ةيلودلا قيثاوملاو  تادهاعملا  ةسايس  جهنو  ةيسامولبيدلا  ىلع  دامتعالاب  ابروأ  عم  هتاقالع  جهن  رييغتو  ةيجراخلا  ةيرحبلا  ةراجتلا  ىلع  دامتعالاب  ةيلاملاو 
. ثيدحلا برغملا  نم  دنهملاب  ناطلسلا  اذه  بقل  اذهو  ةقباسلا  ةهجاوملا  ةسايس  لدب 

. داوقلا نم  ةعومجم  لزع  ىلإ  ةفاضإ  يلاطسقلا  دمحم  دئاقلا  يلوو  فيرعابأ  نسح  ينب  دئاقلا  لزع  ايرادإ : -
. لاومألا لئابقلا  فيلستب  مايقلاو  ةموكح  لك  ىلع  ربخلا  قيرفت  ةيعامتجالا : ةيحانلا  نم  امأ 

لعج ىلع  اهراصتقاو  ظفحلا  يف  ةيميلعتلا  ةيلمعلا  لازتخا  ةرهاظ  هللا  دبع  نب  دـمحم  ناطلـسلا  دـقتنا  ثيح  ميلعتلا  نادـيم  يف  تاحالـصإ  ةدـعب  ماق  امك  -
. ةيمالسإلا ةديقعلا  رهوج  هنيقلتل  رورملاو  طقف  حبس  بزحو  ةحتافلا  ظفحي  ذيملتلا 

حاتفنالا ةسايس  هللا  دبع  نب  دمحم  يديس  جهن  -
ةديدجلا طيط  ةنيدم  ءانبو  ةريوصلا  رغث  اهنم  ةيتنلطألا  ةيبرغملا  روغثلاب  ناطلسلا  مامتها  -

. يراجتلا جاورلا  ريوطت  يف  برغملاب  نييبوروألا  راجتلا  اهيلع  لصح  يتلا  تازايتمالا  ةمهاسم  -
. برغملاو يفسآ  ىلع  ةلئاه  تاريخو  ةيراجت  دئاوف  بلج  ىلإ  ةراجتلل  ىطاعتت  يفسآب  ةيدوهي  ةيلاج  رارقتسا  -

. ةيبروأ ةيبرغم  ةيسامولبيد  تاقالعب  ناطلسلا  مايق  -
نينرقلا 17 و 18 م: يف  ةبراغملاو  نيينامثعلا  دنع  حالصإلا  ةبدودحم   

 : نيينرقلا 17 و 18 م لالخ  نيينامثعلا  دنع  تاحالصإلا  ةيدودحم 
ميلـس  IIIو يدهع  يف  ةيبرغملا  تاحالـصإلا  ءاملعلا  معد  امك  ةينامثعلا . ةيروطاربمإلا  ناكـس  اهمهفي  مل  ةيقحلا  هذه  يف  تلـصح  يتلا  رييغتلا  ةيلمع  نإ 

ةدايز نم  ميظنتلا  تالاجر  نكمت  مدـعل  يداصتقالا  حالـصإلا  لاجم  يف  اريبك  الـشف  برغملا  فرع  دـقو  نيمكاحلا . ةـقبط  يف  مهجامدـنا  لالخ  نم  I I  دومحم
هدومع ينامثعلا  شيجلا  دـقف  ثيح  يركـسعلا  لاجملا  يف  الـشف  تاحالـصإلا  تفرع  اذـكو  ةـيرهوج . ةـيلام  تاحالـصإب  مايقلا  وأ  اـهاصقأ  ىلإ  ةـلودلا  دراوم 

. ةيراشكنالا قلايف  ىلع  ءاضقلا  ببسب  يرقفلا 
لالخ ق 18 م هللا  دبع  نب  دمحم  يديس  دهع  ىلع  برغملاب  تاحالصإلا  ةيدودحم 

روذب ىلوأ  تعرز  خيراتلا  اذه  نم  ءادتبا  ددصلا  اذه  يف  ةقرافم  تءاج  ةجيتنلا  لب  ةيملاعلا  ثيدحتلا  ةروريـص  يف  طارخنالا  سيل  تاحالـصإلا  هذه  نع  جتن 
طبري نأ  ضوعو  روصنملا ) ليعامـسا ، ىلومل  مدلاو (  رامدـلاب  تهتنا  نيطالـسلا  اهب  ماق  يتلا  تاحالـصإلا  مظعم  نأ  امك  برغملا . يف  يلامـسأرلا  لغلغتلا 

. بناجألا عامطأب  ةبراغملا  ديدهت  ىلإ  ىدأ  امم  تادهاعملاب  ةيجراخلا  ةراجتلاب  هطبر  يداصتقا  كرحمك  طيحملاب  برغملا  هللا  دبع  نب  دمحم 
ةفلكو نمث  لقأب  تاجوتنملا  عيب  ىلإ  ةيبرغملا  تاجوتنملا  ىلع  ةيبنجألا  ةسفانملا  تدأ  دقو 

: ةمتاخ

ىلإ ىدأ  امم  ةقباسلا  تاحالصإلا  ةروريـصو  برغملاب  ةيلاحلا  تالوحتلا  نب  تاقالعلا  طبر  متو  نينرقلا 17 و 18 م  لالخ  يبرغملا  حالصإلا  تالواحم  تمت 
يمالسإلا ملاعلاب  نزاوتلا  لالتخا  .

اهدودح حالصإلا و  تالواحم  ةيادب 

: ةمدقم
هذـه جذامن  مثأ  امف  ةيحالـصإ . تالواحمب  ةيمالـسإلا  لودـلا  تماق  لباقملا  يف  ةـثادحلا  وحن  اـمهقيرط  و 18  نينرقلا 17  لالخ  ةـيبوروألا  لودـلا  تقش 

؟ اهتيدودحم ىدم  امو  تاحالصإلا ؟
نينرقلا 17 و 18 م: لالخ  يمالسإلا  ملاعلا  يف  حالصإلا  رهاظمو  موهفم   

نينرقلا 17 و 18 م يف  نيينامثعلا  دنع  حالصإلا  رهاظمو  موهفم   
: هبابسأو حالصإلا  موهفم 

ةلودـلا خـيرات  نم  الوطم  العف  نيينامثعلا  دـنع  لتحي  وهف  حالـصإلا ،  ىلإ  جاتحي  جاجوعا  كانه  نأ  ينعي  هحرطو  ئطاـخ  عضو  رييغت  وأ  ليدـبت  وه  حالـصإلا 
ىدأ دقو  حاتفنالا  ىلإ  ةرادإلا  عفد  امم  نييبوروألا  حـنمت  تناك  ةريبكلا  تابقعلا  نأ  الإ  ةـقيمعلا ، ةـيلخادلا  ةـمزألاب  نيينامثعلا  رقأ  ةيادب ق 17  ذنم  ةـينامثعلا 

هدوهج تناكو  ةموكحلا  يليربوك  ىفطـصم  ىلوت  نيح  ةنـس 1689  مهتاوقأ  اوعمج  نيينامثعلا  نكل  ابروأ ، نم  نيينامثعلا  درط  يف  انييف  ريكفت  حالـصإلا  ىلإ 
. هميظنتو يلاملا  زاهجلا  حالصإ  ليبس  يف 

: حالصإلا رهاظم   
: ةيلاعفلا ةليلق  تاحالصإب  ماق  نيطالس  ةتس  هتياهن  علطم ق 18 و  نيب  ةنطلسلا  مكح  ىلع  ىلاوت  ثيح  حالصإلاب  نيينامثعلا  نيطالسلا  متها 

لافنوبود تنوكلا  فرط  نم  ةيعفدم  ةقرف  سيسأت  -



ثلاثلا نامثع  دهع  يف  ةيكرتلا  ىلإ  ةيسنرفلا  نم  تافلؤملا  نم  ديدعلا  ةمجرت  -
ةيعفدملا ةقرف  ءاشنإل  يسنرف  طباض  تاربخب  ةناعتسالاب  ثلاثلا  ىفطصم  يعس  -

لالخ ق 18 م هللا  دبع  نب  دمحم  يديس  دهع  ىلع  برغملاب  حالصإلا  موهفم   
ةيبرغملا ةلودلا  ةسايـس  ليدبت  ررق  امك  اهيـشاوح . قزمتو  اهترمج  دوهج  دـعب  اهءايحإو  ةيلعامـسالا  ةـلودلا  دـيدجتب  متها  هللا  دـبع  نب  دـمحم  يديـس  دـنع  -

ةيلودلا قيثاوملاو  تادهاعملا  ةسايس  جهنو  ةيسامولبيدلا  ىلع  دامتعالاب  ابروأ  عم  هتاقالع  جهن  رييغتو  ةيجراخلا  ةيرحبلا  ةراجتلا  ىلع  دامتعالاب  ةيلاملاو 
. ثيدحلا برغملا  نم  دنهملاب  ناطلسلا  اذه  بقل  اذهو  ةقباسلا  ةهجاوملا  ةسايس  لدب 

. داوقلا نم  ةعومجم  لزع  ىلإ  ةفاضإ  يلاطسقلا  دمحم  دئاقلا  يلوو  فيرعابأ  نسح  ينب  دئاقلا  لزع  ايرادإ : -
. لاومألا لئابقلا  فيلستب  مايقلاو  ةموكح  لك  ىلع  ربخلا  قيرفت  ةيعامتجالا : ةيحانلا  نم  امأ 

لعج ىلع  اهراصتقاو  ظفحلا  يف  ةيميلعتلا  ةيلمعلا  لازتخا  ةرهاظ  هللا  دبع  نب  دـمحم  ناطلـسلا  دـقتنا  ثيح  ميلعتلا  نادـيم  يف  تاحالـصإ  ةدـعب  ماق  امك  -
. ةيمالسإلا ةديقعلا  رهوج  هنيقلتل  رورملاو  طقف  حبس  بزحو  ةحتافلا  ظفحي  ذيملتلا 

حاتفنالا ةسايس  هللا  دبع  نب  دمحم  يديس  جهن  -
ةديدجلا طيط  ةنيدم  ءانبو  ةريوصلا  رغث  اهنم  ةيتنلطألا  ةيبرغملا  روغثلاب  ناطلسلا  مامتها  -

. يراجتلا جاورلا  ريوطت  يف  برغملاب  نييبوروألا  راجتلا  اهيلع  لصح  يتلا  تازايتمالا  ةمهاسم  -
. برغملاو يفسآ  ىلع  ةلئاه  تاريخو  ةيراجت  دئاوف  بلج  ىلإ  ةراجتلل  ىطاعتت  يفسآب  ةيدوهي  ةيلاج  رارقتسا  -

. ةيبروأ ةيبرغم  ةيسامولبيد  تاقالعب  ناطلسلا  مايق  -
نينرقلا 17 و 18 م: يف  ةبراغملاو  نيينامثعلا  دنع  حالصإلا  ةبدودحم   

 : نيينرقلا 17 و 18 م لالخ  نيينامثعلا  دنع  تاحالصإلا  ةيدودحم 
ميلـس  IIIو يدهع  يف  ةيبرغملا  تاحالـصإلا  ءاملعلا  معد  امك  ةينامثعلا . ةيروطاربمإلا  ناكـس  اهمهفي  مل  ةيقحلا  هذه  يف  تلـصح  يتلا  رييغتلا  ةيلمع  نإ 

ةدايز نم  ميظنتلا  تالاجر  نكمت  مدـعل  يداصتقالا  حالـصإلا  لاجم  يف  اريبك  الـشف  برغملا  فرع  دـقو  نيمكاحلا . ةـقبط  يف  مهجامدـنا  لالخ  نم  I I  دومحم
هدومع ينامثعلا  شيجلا  دـقف  ثيح  يركـسعلا  لاجملا  يف  الـشف  تاحالـصإلا  تفرع  اذـكو  ةـيرهوج . ةـيلام  تاحالـصإب  مايقلا  وأ  اـهاصقأ  ىلإ  ةـلودلا  دراوم 

. ةيراشكنالا قلايف  ىلع  ءاضقلا  ببسب  يرقفلا 
لالخ ق 18 م هللا  دبع  نب  دمحم  يديس  دهع  ىلع  برغملاب  تاحالصإلا  ةيدودحم 

روذب ىلوأ  تعرز  خيراتلا  اذه  نم  ءادتبا  ددصلا  اذه  يف  ةقرافم  تءاج  ةجيتنلا  لب  ةيملاعلا  ثيدحتلا  ةروريـص  يف  طارخنالا  سيل  تاحالـصإلا  هذه  نع  جتن 
طبري نأ  ضوعو  روصنملا ) ليعامـسا ، ىلومل  مدلاو (  رامدـلاب  تهتنا  نيطالـسلا  اهب  ماق  يتلا  تاحالـصإلا  مظعم  نأ  امك  برغملا . يف  يلامـسأرلا  لغلغتلا 

. بناجألا عامطأب  ةبراغملا  ديدهت  ىلإ  ىدأ  امم  تادهاعملاب  ةيجراخلا  ةراجتلاب  هطبر  يداصتقا  كرحمك  طيحملاب  برغملا  هللا  دبع  نب  دمحم 
ةفلكو نمث  لقأب  تاجوتنملا  عيب  ىلإ  ةيبرغملا  تاجوتنملا  ىلع  ةيبنجألا  ةسفانملا  تدأ  دقو 

: ةمتاخ

ىلإ ىدأ  امم  ةقباسلا  تاحالصإلا  ةروريـصو  برغملاب  ةيلاحلا  تالوحتلا  نب  تاقالعلا  طبر  متو  نينرقلا 17 و 18 م  لالخ  يبرغملا  حالصإلا  تالواحم  تمت 
يمالسإلا ملاعلاب  نزاوتلا  لالتخا  .
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