
 يناثلا بابلا

 ليقع ينب ةلودل ةيجراخلا تاقالعلا
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 ةقحالسلا عم تاقالعلا
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 يناثلا بابلا

 ليقع ينب ةلودل ةيجراخلا تاقالعلا

 ةيمايسلا ىوقلا نيب ةيلودلا تاقالعلا ىف ماه رود ليقع ىنب ةلودل ناك
 ماقلا دالي ىلعو « ةماع ةروص» ةيمالسالا ةفالخلا ىلع ةرطيسلل ةعزاتمملا

 تاك رحلا نكرم ةنئارفلا ةريزحلاو ماسلا دالب تناكو < ةصاخ ةروصب

 نتالخلا نيناه تهجاوو « ءاوس دح ىلع نيسطافلاو نيسساعلا دض ةالقتمالا

 6 نينادمحلاك 1 ('7ةتلبنلا هذه ىف نيلحملا ءارمالا نم ةريثك تابوعص

 ةفالخلا ىلع اناصع قطانملا دشا ناكو < برعلا ءارما نم مهريغو نيملمقملاو

 ةعاطلا ةلقب هلهأ افوصوم قارعلا لاز امو « قارعلا لهأ نم لصحي ناك ام

 فورففلا ىلا كلذ ىف بسنلا عجرب دقو و ؟99 مالا يلوأ لع قاقشلابو

 هخانم بلقتو « ةفارثحلا قارعلا ضرا ةعسطف < قارعلل ةيرشملاو ةعسطلا

 « هتايصوق ددصتو لب « ةريثك ةبرع ريغ ماوقأب طاحم هنوكو « ةهج نم

 ةهجلا نم رومعلا رع « بوعشلا فلتتم نم نيحئافلل ريثكلا هضرعتو

 ىف عوضخلاو ةعاطلا ىلا هم ناصعلل برقا قارملا لعج كلذ لك « ةيناثلا

 ٠ ليوطلا هخيرأت تارتف ملظعم

 عيمج ىف ىساعلا ةفلخلا لبق نم نوئيعي تايالولاو ميلافالا ءارما ناك

 ةرامأ ابهدحأ : نيب رض ىلع ءأ رماآلا ءالؤهل ةفملخلا كلقتا ناك و6 ةفالألا ءاحرا

 1139-١151 ص ةيبطافلا ةلودلا رصع ىف رصم /رورس نيدلا لابج دمحم )١(

 45 ص "؟ج نييبتلاو نايبلا / ظحابلا )س30(



 كانهو « رارطضا نع دقعت ءالتما جةرامأ ىرخالاو « راشخا نع دقعت ءافكتسا

 ضرسعتي نا هل ىسلو « ةنعرلا ةساسسو شحلا ريبدن ىلع رصتقت ةصاخ ةراما
 َه 0١ه رخلاو تاقدصلا ةيابجو ماكحالاو ءاضقلل

 ةفلخلا اهدي رطضا ءالتسا ةراما ىهف لصوملا ىلع ليقع ىنب ةراما امأ
 ىمابعلا عازنلا ىدا دقو < اهب فارتعالا ىلا دادغي ىف نيمكحتملا نيطالسلاو

 اهلك ةقطنملا بارطضا ىلا ةيبرعلا ةريزخلاو ماشلاو لصوملا دالب ىلع ىمطنفلا

 دالب ىف ىماسلا ىمطافلا عازنلا زاتما دقلو < ىبنصلا وزئلا مامأ اهفعضو

 حلسملا فنعلا رمهالظم نم ىأب نرتقي مل هناب ةصاخ ةروصب زاجحلا
 ( ةنيدملاو ةكم ) نيفيرشلا نيمرحلا عاضخا نيعزانملا نم لك لواح لب

 ٠ ؟؟9ةسسلسلا قرطلاب هذوفنل

 ذوفنل ماشلا دالب نم مسقو ةنارفلا ةريزهلاو لصوملا تعضخ امدنعو

 ةيسايعلا نيتفالخلا راظنا تهجتا « لصوملا ىف مهتلود اوما ثيح « ليقع ىنب
 ةلقتملا ةهلودلا تحصاو « اهبلع ذوفتلا طسب ىف ةنغر اهوحن ةيسطافلاو

 نم دادغب ىلع نييلغتلاو نيتفالخلا نيتاه نيب ىماسسلا عازنلل ىوبحلا لاجملا
 ليقع ىنب, يدل ةيلبقلا ةعزنلا ترهظ هسفن تقولا ىفو < ةقجالسو نيمهيوب
 نولقملا كلسو < ىمطافلاو ىسماسعلا نيركسعملا الك نع لالقتسالا ىف

 الك نم ايادهلاو دوهعلا اوذخأف « رخآلا دض امهنم لكل ةألامملا ةمام

 ةيطأ !لمقع ىنب ءارما نالعال ناكو « مهتلود ةحلصم هيضتقت الل اتفو نيتفالخلا

 ريمست ىف ريك رود « ىرخلا اناحا نييساععلل اهنالعاو اناحا نيسطافلل

 ٠ ةقطنملا هذه ىف ةلودلا ةساسلا

 ؟؟؟7 ص ةيناطلسلا ماكحالا /ىدروالا )١(

 89 ١١5

 كل 0



 لاوحا تعادت نأ دس ىموقلا عباطلاب ةيلقعلا ةمساسلا تاهالعلا تزممت

 ساسعلا ىنب ءافلخ ناكو « ةسنجالا رصانعلا مامأ سايعلا ىنب ةفالخ ىف برعلا

 دض ةيبرع ةعزن نم هب اوزاتما ل « مهنوهرتحيو ليقع ىنب ءارما ىلا نوليمي
 ةفيلخلا ملخ دقو « ةقجالسلاو نيهيوبلاك ةماعلا ةفالخلا ىلع نيطلسنلا
 ةفوكلاو « ؟')صقلا هعطقاو «ةلودلا ماحد هقلو ىليقملا دلقملا ىلع ىماسلا
 كلذو « اهل ةعباتلا لامعالا نم هنسب امو لصوملا ىلا ةفاضالاب نيمماخلاو

 20٠ج ةنس
 برملا ءارما نيب ةقالملا داسفا ىلع نولمعي نيسطافلا ةاعد ناك

 هقاةيه نيدلا ىف ديؤملا نيسطافلا ةاعدلا ءالؤه سأر ىلعو < ةسماسلا ةفالخلاو
 هنراثاىلع لمعو « لصوملا ىف لمقع ىنب ريما دلقملا ىلع لزن ىدلا ىزاربشلا

 برقتي ناك دلقملا نكل < دلقملل ةيمطافلا ايادهلاو علخلا هعمو « نيبسابعلا دض

 لاومالا هوحنم اذا نيسطافلا ىلا راحتي و « ءاطملا هلع اوقدغا اذا نيسساعلا ىلا

 نيفرلعلا نم افوخ ال « لاح ىلع رقتسي ال راص اذكهو < ملخلاو باقلالاو

 ٠ "مهب ةناهتما لب

 داو دحت ىف ريك رئا لمقع ىنب ءارما اهكلسم ىتلا ةسفنلا ةماسلل ناك
 دلقملا نيب ةيدولا ةقالعلا نم مغرلا ىلعف < ةيمالسالا ةلودلا ءافلخ عم مهتقالع

 ءاوللاو ملحلاب هيلا ثعبو < هاتكو هقل يذلا ىساسلا هقاب رداقلا: ةفلخلاو لبقعلا

 زاحنا امك م هعسشت نلعأو ةئسلا لهأ ىلع دقح هبا « ؟©9 رامالا ىف اهسسلو

 ءارمأ نه هريغو دلقملا فموم نا ريغ « نيسطافلا ىلا لمقع ىنب ءارما نم هريغ

 ةفوكلاو دادغب نيب مقت : رصقلا )١(
 5/5547 ص يممالا براجت ليذ/عاجش وبا (؟)

 181-١81 ص الج لماكلا /ريثالا نبا
 5581: ص هناويد /نيدلا ىف ديملا (5)
 ١61١1١6١ ص ؟ج نايعالا' تايفو /ناكلخ نبا (5)

 ه-الثإل ء



 نييمطافلل ءالولا مهنالعاو ةيساسلا ةفالخلل مهئادعو ةنسلا لهأ نم ليقع ىنب
 مهتلود ىلاها ناو « اقح اوعيشت مهنا ىلع ىئاهنلا ليلدلا ىطعيال « عيشنلاو

 لفمأ اعد ىذلا ىلقملا دلقملا نب شاورقف ريمالاف « ىمطافلا بهذملاب اوناد

 مهبولق ىفو هبلط ىلا هوباجأ « ىمطافلا هقفارماب مكحلل هتعاط رهظاو لصوملا
 ةمامعو انقييد طابق هيلع علخو بيطخلا رضحاف ء اًضرلا مدع نم اهيف ام

 نم ميارلا ةعمجلا موي ىف هب بطخي ام ةخسن هاطعاو ًافيس هدلقو < ءارضخ

 .؟)هه.١ ةنم مرحملا

 درو ام مغر نييمطافلل هئالو ىف اصلخم ىلبقعلا شاورق ريمالا نكي مل

 « مهيلا هزابحنا ىلع لدن تارابع نم لصوملا ىف مهل تميقأ ىتلا ةبطخلا ىف
 ,(0نئادملاو رصقلاو رامنالاكلصوملا دعي هلامعا ةيقب ىف مهل ةطخلاهتمافأ مغرو
 ةلودلا اهب نم هءاج ديدهن بسب نييساسلل ةطخلا داعا ام ناعرس هنا ريغ

 مهل ةبطخلا عطق ىلبقعلا شاورق ريمالا نا نويمطافلا ملع الو « ”ىهيوبلا
 ع هتبراحمل اريك اشج اوزهج « اهلامعا ىفو لصوملا ىف نيسساسلل اهداعاو

 ةعضاخ- تناك ىتلا ماشلا دالب قيرط نع لصوملا ىلا ىمطافلا شيلا لصوو

 ريمأ ىدسالا ةقدص نب سيد ريمالاب ىقيقعملا شاورق دجنتساف < مهذوفنل

 الو « دالبلا نع مهدصو نييسطافلا هبراحم ىلع اقفتاو ةلخلا ىف ديزم ىنب

 ةكرمم امه تيشن « ةدحاو ضرا ىف ىمطافلاو ىبرعلا ناقيرفلا ىقتلا

 , ؟0رييك ددع مهنم لتقو نييمطافلاب ةميزهلا اهيف تلح ةمساح

 549” ص ١١ج ةياهنلاو ةيادبلا/ريثك نبا )١(
 5922-5110 ص 5ج ةرهازلا موجنلا /نساحملا وبا

 "١54 ص ةيمطافلا ةلودلا رصع ىف رصم /رورس نيدلالامج دمحم
 55١ ص الج مظتنملا /ىزوجلا نبا (؟)
 ؟2+*9 ص ١١ج ةياهنلاو ةيادبلا /ريثك نب ()

 ١2١ ص ؟ج بعهذلا تارنش / ىلبنحلا

 ١5١ ص ؟ج تايفولا تاوف /ىبتكلا ركاش نبا (54)

 سه الا



 نالمسرا ثراحلا ويا لخد نيح ةيساسلا ةفالخنلل نيملمقملا ءالو ىلجت

 « 48٠ ةنس دادغب ىيقعلا ناردب نب سشيرق ريمالا هعمو « ىك رثلا ىريساسبلا
 نم ىقوجلسلا كبلرفط جورخ نيلغتسم اهربانم ىلع نيمطافلل ةبطخلا امافأو
 ةنطللا ىف عمطو هيلع ىصع ىذلا لاني ميهاربا هنخا ةروث دامخال دادغب

 هضارغا ققحتل ىريماسلا مامأ ليستلا دهم ايم  نيسطافلا ةاعد نم عمجستب

 «نييسارعلا عم فلتخا دق ىريماسبلا ناكو « نيسطافلل ادبيأت دادغب لالتحا ىف
 فحزومت « رصم ماكح نامطافلل 5 نلعأو ةمح رلاب مافأف « دادنب نع لحرو

 راص و ةبرصتتملا 7 الماح- < 3١7 مرافق ةئامعب رأ نمأو ىلع دادغب ىلع

 ب سراف يت تام ىف لمقع ىنب ريمأ ناردب نب سيرف هعم

 ةفششخلا رطضاو ه 66 ةنس ةدعقلا ةىذزم نشل موملا ىف دادغب ىلع ءالشمالا

 < ىليقعلا ناردب نب سرق ريمالا نم نامالا بلط ىلا قا رمأب مئاقلا يساسلا

 رمعقلا نم هقا رمأب مئاقلا ىساعلا ةفيلخلا ريزو وهو « ءاسؤرلا سيئر رهظ دقف

 ادق م هلا كنندتي نيئمؤملا ريما نا < نيدلا ملع اي: الثاق شيرف ىدانو

 مل ةلزنم هللا كلانأ دق : الق ءامؤرلا سيئر هبطاخف « هنم يليقعلا شيرق
 هللا مامذب هباحصاو هلهاو هفن ىلع كب مذتسي نينمؤلا ريمأو < كلاثما اهلني

 : شيرف لاقف < ةبورعلا ماهذو < علسو هيلع هقا ىلص هقأ لوسر مامذو ىلاعت

 : شيرق لاق « همم نملو يلو : ءامؤرلا سيئر لاق « هل ىلاعت هللا مذأ دف

 (4)اراسو « ءاسؤ رلاسسئر هبحصي هيلا هللا رمأب مئاقلا يساملا ةفيلخخلا لزنف < معن

 5775 ص ٠ دلجم نودلخ نب خيرات /نودلخ نبا )١(
 1-1١91 ص 48ج مظتنملا /ىزوجلا نبأ (؟)

 /” ص /8ج لماكلا /سثالا نبا (؟)
 قارملاو ماشلا دالب ىف ىمطافلا ذوفنلا /رورسس ند دلالامج كمججم

 ١١855 ص

 /5-ل5 صص 86ج لماكلا /ريثالا نبا (5)

 يزل كد



 هفملخلل .يلقعلا ناردب نب شيرفو ىريماسلا اعد هنسلا هده نم ةدعقلا يذ

 نيسساصلل ةيطخلا تعلق و « دادغم رومصنملا .عماج ىف هلفاب رصتسسملا يمطافلا

 ىفنيمطافلل ةبطخلا تميقأ مث « لمعلا ريخ ىلع يح » ناذآلا ىف ديزو « اهيف
 0 ؛؟لاوادع دحاسملا عيمج

 دمب ةفالخلا ةرضاح ىف هتماقا لطت ملف يساصلا هقا رمأب مئاقلا ةفيلخلا اما
 مازتحالاو.ريدقتلا نم هيقل ام مغر « اهيلع ءالعتمالا يك رتلا ىريساسبلل مت.نا

 « هبدلب ناب تامقد ضرالا لهو هليفتما ىذلا « يلقعلا سيرف ريمآلا" لف نم

 هل برضق « ءادوم ةيار هيب. ناو « اكار هراد نم اح راخ ةفشخلا ناكو

 هنل ىدمأو « اهلخ-دف  ةلجد نم يبرغلا بناولا: ىف ةصاخ- ةممخح شيرف ريمآلا

 نب سيرف ىلبقعلا ريمالا رمأب دادغب نم يساسلا ةفيلخلا راس مث « ةليلج ةمدخ
 0 يلسقملا يلجملا .شراهم. نيدلا يحم اهريمأ دنع مسقمل ةياع.ةمدح ىلا ناردب

 « * 'رابنالا قيرط نع اهيلل جدوه ىف ةفيلخلا لمحو شيرقل.مع نبا وهو
 هثئيادح ىف ةفملا -لزنو 6 سلال تريم ده هلاوماو هتمامعو هباش تناكو

 ةئس 2؟)هيلا ججاتحي ام عيمجب ماق ىذلا < يلبقعلا يلجملا نبا اهبحاص ىدل ةناع
 0 تارفلا رهن طسو ةئيدحلا ةعلف ىف ةنملا هذه ةفلخلا ةماهأ تناكو < ةلماك

 ىلإ دادغب .هيردافع ليك يساسلا ةفيلخلا مغرا دق ىكرتلا ىريماسلا ناكو
 ىف هل الو يسابعلا ىنبل قحال هنأب هه فرتمي دهع ةباتك ىلع « ةناع ةثيدح

 اذهب .ىريساسلا ثعب مم » مالسلا اهضع ءارهزلا ةمطاف ينب دوجو عم ةفالخلا

 ءيضتسملايساصلا ةفيلخلا ىلا هذفنأف « ه هال ةنم هنايوتحم ىلع ىبويالا نيدلا

 5935-5٠52 ص 91ج دادغب. خيرات /ىدادغبلا بيطخلا )١(
 /0ل5 ص مج لماكلا /ريثالا نبا (؟)

 5/0 ص افنحلا :ضاعتا/ىزيرقلملا (5)
 55-56 ص ةرازولا لان نم ىلا ةراشالا /ىفريصلا نبأ (5)

 7/2 ص ؟ج يباقلالاو ينكلا / ىمقلا

 ه في4



 ناكو « رصم ىف نيسطافلا ءافلخلا رخآ دضاعلا ةافو رثأ ىلع دادنب ىف هقاب
 مئاقلا ةفيلخلا بوث ىمطافلا رصنتسملا ىلا دهملا اذه مم لسرا ده ىريساسلا

 سلجي ناك يذلا هكاش اهعمو.«  انركذ امك  هتمامعو يساسلا هللا رمأب
 . 2؟7)3فحتلاو لاومالا نم كلذ ريغو « هف

 « لاني ميهاربا هبخأ ىلع ءاضقلا يفوجلسلا كبلرغط ناطلسلل مت الو
 بلطي. يليقملا ناردب نب ىشيرفق ريمالاو يك رتلا ىريساسبلا نم لك ىلا لسرا
 2 هقفالخ راد ىلا ةناع ةئيدح نم هللا رمأب مئاقلا يماسلا ةفيلخلا ةداعا امهنم

 يرق ريمالا نا امك م كيل رفط ىقوجلسلا ناطلسلا بلط ىريماسللا ضفرف

 ةدوع نود لوحسل يليقعلا يلجملا شراهم ريمالا ىدل ىعس يلبقعلا ناردب نب
 لودع ىلا يدؤي دق ةينمالا هذه قيقحمت نا هداقتعال « دادي ىلا يساسلا ةفيلخلا

 بلي مل يلحقعلا يلجملا شراهم ريمآلا نكل < قاارعلا ىلا مودقلا نع هقجالسلا

 هفلحتساو همذتسا دق ناك يمابعلا ةفلخلا نال كلذ « ناردب نب ني رف هيعر

 هتيحصت و دادغبىلا راس مث « هأومس وأ يريساسسلا ىلا :ةعملس مدعو « هتيامح ىلع

 ىف كلذ ناكو « هلابقتسا ىف ىقوجلسلا كبلرفط ناك ثيح هللا رمأي مئاقلا
 . 92ه عما ةنم ةدمقلا ىذ نم رشع ىداحلا

 ةكم ىلا اهذفتاو ةعقر تك ةئيدحلا ىف لقتعا امل « مئاقلا ةغملقلا ناكو

 كالهو هراد ىلا ءدوعو هلقعم نم هجورخ دنع الا اهنع طحم ملو ةمركملا

 6 ؟؟9اهئاونعو. ىريساسلا

 /اسل5 ص 48ج لماكلا /ريثالا نبا )١(
 547-40 ص ةرازولا لان نم ىلا ةراشالا /ىفريصلا نبا
 قارعلاو ماشلا دالب ىف ىمطافلا ذوفنلا /رورس نيدلا لامج دمحم

 1١؟11-8١5ص

 ؟؟١7551 ص 9ج لماكلا /رسثالا نبا (؟)
 قارعلاو ماشلا دالب ىف ىمطافلا ذوفنلا /رورس نيدلا لايج ديحم

 ص 1١551١15١

 ٠١ ا/ ص قسشمم خيرات ليذ/ىسنالقلا نبا (5)
 .7/١9 ص ؟ج لودلا رابخا / ىناهرقلا



 ه٠ « هدبع نيكسملا نم ميظعلا هقا ىلا »

 ىلع ملطملاو « ريارسلاب ملاعلا كنا مهللا « ميحرلا نمحرلا ها مسب »

 يمالعا نع كقلخ ىلع كعالطاو < كملعب ينغ كلا مهللا « رئامغلا نونكم

 ءاهركد امو بقاوعلا ىفلأو ءاهركش امو كتمعن رفك دق كدسع نم دع « اذه

 مهللا م ًاوتع انيلا ءاسأو « ًاشب انيلع ىدمت ىتح « كنانأب ربجتو كمكح هافطأ
 زتمن كب, « مكاللا فمنملاو « مئاقلا علطملا تنأف « ملاظلا زتعاو « رصانلا "لق

 كلب زتعن نحو « نيفولخملاب انيلع ززمت دقف « هيدي نم برهن كيلاو « هلع
 اعفرو 2 كنع هنم انفاصنا ىف انلكو نو < كيلا ءانمكاح انا براي م نيملاعلا براي

 رسهظاو < نيمكاحلا ريخل تناو < قحلاب اننيب مكحاف « كمرح ىلا هذه انمالظ

 هبلساف مهللا < مئالاب ةزملا هتذخأ دقف < هبجترن ام انرآو « هيف كتردق مهللا
 ددحم ىلع بر اي ىلصو « نيبحارلا محرا ايإ هتيصان كتردقب انكلمو « هزع

 ٠ « مركو ملسو
 : ؟"7هنم ًارعش ةثيدحلا ىف وهو هللا رمأب مئاقلا مظن امك

 دعوملا كاذب ارفظ ىرا ىتمف دهعوم الا ماياللو يلام
 دغ ىلا ثيدحلاب ىسفن تللع هتفت املكو رمي يموي

 يدتغتو حورت اهنماكم ىلعو ىتملا ىلا حيرتست سفنب ابحأ
 ىلا نوليمي اوناك لمقع ينب ءارما مظظعم ناب لوقلا نكمي هناف مومعلا ىلعو

 ريمالا نا كلذ نه © رخالاو نيحلا نيب معسنتلا مهنالعأ مغر نييماعلا ءافلخلا

 امدنع دادغب رامعال رانيد فلا غلبمب ةيساعلا ةقالخلل عرس يليقملا ملسم

 نييلقعلا نيب ةبيطلا تاقالعلا هذه ناو ٠ ؟'”هروس مدهناو ه 49/4 ةنس تقرغ

 ىلع ىفط ىذلا حورلا كلذ م برعلل يلبقلا بصعتلا ىلا عجرن' نييساسلاو
 * ةيلمقعلا ةلودلا ةساسم

 قسم 0م ىب رعلا رغشلا ] رهاطلا ()

 40 نس اقوجلس لا عخيداوت | ىناهقصالا ١
 - ملا -



 7 نييمطافلا عم تاقالعلا  ؟ط

 ةوعرد ةرمئ ىهو « ةضماغ فورظ ىف برغلاب ةيمطافلا ةلودلا تماه
 ةيصخشلاك لت « يدهللاههادبع اهئافلخ لوا ناكو « بيرلاو ءافخلا اهرمغي ةيررس
 ضومفلا اذه ناكو « اهبسن يفتقي وأ اهتقيقح ىلع خيراتلا فقي مل ىتلا ةضمافلا
 اهنوقباسسا نم « مهتلود هب اورمغ ىذلا ءافاو < مهبسنو مهلصا طاحا ىذلا

 , ؟"7ةقراخلا ةردقملا مسيمب اهماسناو

 ةمطاف ىلا مهيسني نم مهنمف « نييمطافلا بسن ىف نوخرؤملا فلتخا
 حادقلا دمحا نب دمحم نب نيسحلا ىلا مهسنيرو كلذ ركني نم مهنمو ءارهزلا

 هنمباوصلا ىلا برقا بلاط يبا نب ىلع لآ ىلا مهباستنا نكل « '"”يسوجملا
 مل ةصالاسالاو ةبرعلا همالا نال كلذ « يس وجملا حادقلا نب ناصيد نبا ىلا

 «ةلصب, لومرلا ىلا نوتميال ةعامج عبتت ةجرد ىلا تقولا كلذ ىف ةرخأتم نكت
 ةوقلاب عتمتت تلازام ةيماعلا ةفالخلا ناو ةصاخ < سوجملا نم اونوكي نا وأ
 ىتش اولمحتو تابوقعلا ىسفأل اوضرمت هيمطافلا ةوعدلا عاما ناو « ذوفنلاو

 ىتحو لب ةسساسلا ةفالخا ءاجرا عسمج ىف ترسننا ىتح اهلجا نم ىذالا عاونا

 ٠ اهسفن دادشب ىف

 هللانيدل زعملا لاقتتاو رصم مهلالتحا دعب اريك ةيمطافلا ةوعدلا ترشتنا

 ء ؟'نييديشخالا نم اهكلم ثيح رصم ىلا برغملا نم نيمطافلا ءافلخ ثلاث
 لامو « نيعشتم اوناك نيسيوملا ناو ةصاخ <« سرافو قارعلا ىف اهناعد رثكو

 لا ةبه يمطافلا ةيعادلا ريثأتب < ًانطاب وأ ًرهاظ ىمطافلا بهذملا ىلا مهكولم
 .(4) يزاريشلا

 ١65 ص هللا رمأب مكاحلا /نانع هللادبع )١(
 ٠١86 ص ؟ج راثآلا ىف ططخلا / ىزيرقملا (؟)

 ١١5 ص لودلا رابخا /ىقاحسالا

 ١١5 ص لودلا رابخا /ىقاحسالا ()

 - م



 ةفالخلا ءاجرأ ىف اهناعد رشتاو « ةسطافلا ةوعدلا تطشن امدنعو
 « دادغس ةماعلا ةفاللا ىلع امقان ناك نم لك مهتوعد ىف لخد » ةسساعلا

 «مهلامعا ىف ةيمطافلا ةبطخلا اوماقاو « برعلا ءارمالاو ماكحلا نم ددع مهيلا لامو

 راينالاو لموملا ىف ليقع ينب ةلود ءارما « برعلا ءارمالا ءالؤه نمو
 ,٠ ؟9)ةفوكلاو

 رابك ضعب لم نأ كلذ رثأ نم ناكو « مهتوعد رشن ليبس ىف اريبك ًادهج
 يأ نب فينوي < مهنم ركذلاب سصخن « ةوعدلا هده ىلا هئاعلا هلودلا لاحر

 نا نويسطافلا نقي.أ الو 6 ردتقملا ةفيلخلا دهع ىف نيساسلا داوق دحا < جاسلا
 ديأت نع نيملنملا نم ريثك فرص ىف اوحجن دق قرشملا دالب ىف مهتاعد

 .29ةيسابلا ةلودلا ىضارا ىلع مهتدايس طسبل دهجلا ةلصاومىف اوعرشنيسابعلا
 ديما نا دع ةصاخو « نيمطافلا راظنا طحم قارعلا دالب تناك

 رثأتو « نيسماسلا ذوفن ىلع اوضقو < ه 4# ةنم دادقب ىف ةطلسلاب نومهيولا

 ةلودلا زعم ريمالا نا ىنح <« فرسملا دالب ىف ةيمطافلا ةياعدلاب مهنارمأ صعب

 نا ثبلي. مل هنكل « نييمطافلا ىلا نيماسلا نم ةفالخلا لقن ىف ركف ىهبوبلا

 ىلعنيسطافلا نورثؤي دمي نم نويهيوبلا لظو « هتمامأب فرتعي يمطاف ةفيلخل

 ٠ ؟؟”دادنب ىف نيسيشلاو نيشسلا نيب ةديدعلا تاروثلا ماق ىلا ىدا امم « مهل

 58١ ص 1 هلئاسر نم راتخملا / ىباصلا )غ1(

 قارفعلاو ماشلا دالب ىف ىبطافلا ذوفنلا /رورس نيدلا لامبح دمحم )7

 //ا/7 ص
 ١55 ص 48ج لماكلا /ريثالا نبأ (5)

 قارعلاو ماشلا دالب ىف ىبطافلا ذوفنلا / رورس نيدلا لامج دمحم
 51/8 ص

 - ه6



 قارعلا دالب ىف ةسسطافلا ةوعدلا رشن لسم ىف ادهج نويمطافلا رخدي مل

 دي, ىلع لصوملا ىف ه 5/7 ةنم زيزملا يمطافلا ةفيلخلل ةيطخلا تميقا ىتح
 مكاحلا ةفيلخلا حجت امك « يليقعلا بيسملا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا يبا اهريمأ

 ىف هل بطخف « ليقع ينب ريما دلقملا نب شاورقف ةلامتسا ىف ىمطافلا هقا رمأب

 ٠ ؟0هئادملاو ةفوكلاو رامضالا ىف اذكو « ه١٠4 ةنس لصوملا

 دالب ىلع مهتاطلس طسب اودارا امدنع ةريثك تابوعص نويمطافلا هجاو

 ءارمالا ماق ىتلا ةلالقتسالا تاكرحلل اناديم دالبلا هذه تناك ثبح « ماشلا

 لمأوملا ىف نيينادمحلاو  نيطسلف ىف حارجلا ينب لاثما نم م اهب نويلحملا

 دادتما نع الضف « ةينارفلا ةريزخلاو لصوملا ىف دعب امم نييلسقعلا منا « بلحو

 ٠ ؟ةقطنملا كلن ىلا ىقوحلسلا ذوفنلا

 يب ءارما عيجشت ىلا نيسطافلاو نيسماسلا نيب مصاخستلا و عزاتلا ىدا

 ىلا ًاروطو نيسطافلا بناج ىلا ةرات اوفقوف « مهدالب لالقتسالا ىلع ليفع
 هقاةمه نيدلا ىف ديؤملل ناك و « ةنمالا هذه قيقحت ىف ةغر « نيسساعلا بناج

 دالب ىف ةسطافلا ةوعدلا رسش' ىف ريك رود « يمطافلا ةاعدلا يعاد يزاريشلا

 يبا ريمالا بذج ىف هحاجنو سراف ىف هتوعد رن نا دعيف < قارملاو سرفلا
 لصوملا بحاص يليقعلا شاورق ريمالا ىلا هجتا < هيناج ىلا ىهيوبلا راجسلاك

 شاورق ىلا تلصو دق علخلاو ايادهلا تناكو « نييمطافلا بناج ىلا هليمتسين
 شاورق ريمالا نكل « مهبناج ىلا لامف < يمطافلا هاب رصتتسملا ةفيلخلا نم

 هيلع اولزجا اذا نييسابعلا ىلا لسي وهف « ءالولا ىف لاح ىلع رقتسي مل يلقعلا

 « ايادهلاو لاومالا هوحنم اذا هتيالو ءاحنا ىف نيسطافلل ةبطخلا ميقيو م ءاطعلا

 ؟1؟17/15؟1:؟514 ص 5ج ةرهازلا موجنلا /نسساحملا وبا (1)
 51١ ص 59ج لماكلا / ربثالا نبا
 قارعلاو ماشلا دالب ىف ىبطافلا دوفنلا / رورس نيدلا لابح ديحم

 /6ي/65 ص

 ١57511975 ص ةيمطافلا ةلودلا رصع ىف رصم /رورس نيدلا لامج دمحم (؟)

 - مه.-



 هك ري نا رطضا بلقتلا اذهب يزاريشلا هقاةسه نيدلا ىف ديؤملا هدجو امدنعز

 ٠ (0١يسطافلا ةرضاح ةرهاقلا ىلا هحتاو « اذه هطخت ىف

 نب شاورق ريمالا لابمتسا نم لوا يىمطافلا هقارمأب مكاحلا ةفيلخلا ناك

 جرخف لى 8.1 ةنس لصوملا ىلع ةداسسلا هيلا تلا ىذلا ليقع ينب ريما دلقملا

 ىف ةيمطافلا ةوعدلا ماقاو « هل ةبطخلا عطقو < هقئاب رداقلا يسابعلا ةفيلخلا ىلع

 مرحملا عبار ةعمجلا موي. يفو « (؟هريغو نئادملاو ةفوكلاو رانالاو لصوملا

 !ءاق هملع علخو لصوملاب بيطخلا يليقملا شاورق ريمالا رضحا ه1٠4 ةنس

 افس هدلقو « نيرمحا نيفخو رمحا جابسد ليوارسو ءارضخ ةمامعو اقسبد

 : ؟اهنمو هب يطخيي ام ةخسن هاطعاو

 دمحلا ؟ دمحلا هللو ربكأ هللا م هللا الا هلا ال < ركا هلا « ربكأ قاد

 <« سصنلا ناك را هتردقب تديناو « بصضغلا تارمغ هروب تلجنا يدلا هلل

 مصفقو « ملظلا روج هلدسب احم يذلا « برغلا نم قحلا سمش هردقب علطأو

 لمجاو مهللا ٠٠٠ هيابرا ىلا قحلاو « هباصن ىلا رمالا داع < مشفلا هتوقب

 نسحو نامزلا مامأ انالومو انديس ىلع كتاكرب ىكاوزو كتاولص يحاون
 يبرأ“ روسصنملا كلوو كدنع « ةيوملا ةلاو هيولعلا ةوعدلا بحاصو « ناميالا

 تمركاو < نيدشارلا هئابآ ىلع تيلص امك « نينمؤملا ريما هقارمأب مكاحلا ىلع
 ىف انرشحاو « هنوعو « هتملك ىلع انعمجاو هتعاطل انقفو مهللا < نييدهملا هدادجا

 هل كرابو « هتبعرتسا اميف هظفحاو « هتيلو ام ىلع هنعو مهللا « هنرمزو هبزح

 © اهبراغمو ضرالا قراشم ىف « همالعأ ىلعأو « هشوج رصناو « هتنأ امش

 5 ء 545-55 ص ةملقن'/ىزاريشلا هللا ةبه نيدلا ىف ديؤملا ةريس )١(

 505507 ص الج لماكلا / ريثالا نبا (؟)
 547 ص ١١ج ةياهنلاو ةيادبلا / ريثك نبا

 ؟9؟17/-53725 ص 5ج ةرهازلا موجنلا / نسساحملا وبا (؟)
 قارملاو ماشلا دالب ىف ىمطافلا ذوفنلا / رورس نيدلا لايج ديحم

 46 ص

 سه للا ه



 «بلاط يبا نب ىلع « ريكالا كقيدصو م رهزالا كيلو ىلع يلصو مهللا ٠٠

 نسحلا « نيرغلطلا نيطبسلا ىلع ىلصو مهللا < نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا يبا
 يدهملا مامالا ىلع يلصو « راخالا ةوفصلاو راربالا ةمئألا ىلعو « نيسحلاو
 «كرمأب مئاقلا ىلع يلصو مهللا ٠ : كتبحم رهظاو كرمأب غلب ىذلاو < كب
 زملا ىلع يلصو مهللا < كثاضر ىف امهسوفن الذب نيذدلا « كرصنب روصنلاو

 هبتدهم ىذلا « كب زيزعلا ىلع يىلصو مهللا « كلسم ىف دهاجملاو ؟ كنيدل

 , « ريدق ءىش لك ىلع كناو « داعلا هب تيدهو دالبلا

 ىلا ىغم نيسطافلل لصوملاب ةبطنلا هذه ىنيقعلا شاورف ماقأ نا دعبو

 لك ىف مهلاهتماثأب رمأامك ءاهين مهل اهماقأو , راياالا

 ةبطخلا داعأ نأ ثمل ام شاورق نا ريغ « ًاضيا م نئادملاو رصقلا نم
 ىلع يساسلا ةفيلخلا هازاجف < هدالب ىف نيسطافلل ةوعدلا عطقو « نيسساعلل

 ٠ (1)رانو فلا نينالث كلذ

 ةيادب ىتح ةيسابعلا ةفالخلل نيلاوم لصوملا ىف ليقع ينب ءارما لظ
 يبا يكرتلا دئاقلا ذوفن دادزا ثيح < يساسلا هلا رمأبب مئاقلا ةفيلخلا دهع

 ىلع جرخ مث « دادغب ىف ةطلسلا ىف ديتساو « يريساسبلا نالسرا ثرهحلا
 نيدلا ىف ديؤملا دوهج لغفب « نيسطافلا ىلا زانساو يساملا ةفيلخلا ةعاط

 هءاشسا رهظا دق ىريساسبلا ناكو < ىمطافلا ةاعدلا يعاد ىزاريشلا هقا ةبه

 ىلوتسا يذلا < لصوملا ريما يليقعلا ناردب نب سشيرق ريعالا هب ماق ام ءارج نم
 < ىقوحلسلا كلرغط ناطلسلل اهربانم ىلع ةيطخلا ماقأو < راينالا ةنيدم ىلع

 ريمأالا لف نم نالوسر دادشب ىلا مدق امدنع < ىريساسلا ةرئاث تراث امك

 رقتساكلذل « امهتداقو هقا رمأب مئاقلا يسابعلا ةفلخلا مركاو « يلبقملا سيرف

 ديزم نب سبيد ريمآلا هترصنل راسو « لصوملا ىلا ريسملا ىلع ىريساسلا يأر
 نارد نب سيرف دعتساف  ًاًعيا هعيش نلعا دق ناكو  ةلحلا ريما ىدسالا

 )١( ص نيملسملا خيرات / ديمعلا نبا 01"



 « كيلرفط ناطللا مع نبا ىقوحلسلا شملتق ريمالا ءدعاسي امهئاقلل ىلقعلا

 ىريماسلا ريصتتا « راجئس ةمهوم ىف ه414مل هنم ناقيرفلا ىقاتلا الو

 دقو < يقوجلسلا شملتقو ينليقعلا ناردب نب شيرف شوبج ىلع ديزم نباو
 «ناردي نب نشيرق امأ « هباحصال لتقلاو ىذالا راجنس لهأ نم شملتق ىقل

 «يدمالا ديزم نب ىنسبد ةلودلا رون ىلا ال < ةمقوملا هذه ىف مزهنا امل هنأف

 ناردب نب سيررف داعو « رصم نم هل تلسرا دق تناك هعلخ ديزم نبا هاطعأف

 ىلا رطضا هنكل < ىمطافلا هاب رصنتسملا ةفيلخلل ةبطخلا ماقاو لصوملا ىلا

 لهأن م ماقتنالا ًاعمزم ىقوجللا كبلرفط اهيلا رام نيح لصوملا نع ليحرلا
 ٠ راجنس ةعقوم ىف ''!مهيديا ىلع شملتق باصأ ام ببسب « راجنم

 هضال دهع 2« ه448 ةنئم لصوملا نم يفوجلسلا كبيلرغط داع الو

 سشيرقل تناك ىتلا لامعالا رئاسو ةيحرلاو راجنم عم اهتيالوب لاني ميهاربا

 دسقلف 6 لصوملاب اليوط رمي مل لاني مهاربا نا ريغ < يليقعلا ناردبب نب
 ملو ل ليلا دالي ىلا رامو كيلرفط ىلع ناصعلا انعم ه٠46 ةنم اهرداغ

 عجش امم كلذ ناك و « اهنع عافدلا عيطتسنال ةريغص ةيماح الا لصوملا كرش

 ىريساسبلا لأسف « لصوملا ىلا ةدوعلا ىف ريكفتلا ىلع ىليقعلا سيرف ريمالا
 انكمتو «لصوملا ىلا ارامو « هيلط ىريماسلا باجأف < ىقارعلا هدنحب هتتراممل
 ناردب نب شيرف ةهطلس ترقتسا كلذبو « ةقجالسلا نم اهملع ءالتمالا نم

 ٠ ؟'2ةحرلا ىلا داع هنأف ىريماسلا امأ < لصوملاب يليقعلا

 ص قارعلاو ماشلا دالب ىف ىمطافلا ذوفنلا /رورسس نيدلا لامج ديحم )١(

 ٠ 85 8 ؟ صا ج قمار نبا )0
 5٠55599 ص 9 .دادشي خيرأت /ىدادغبلا بيطخلا
 1١ ١717 ص « هملقب /نيدلا ىف ديؤملا ةريس
 ١175 ص ا ج مظتملا /ىزوجلا نبا
 5775 - 571١ ص ٠ دلجم هخيرات /نودلخ نبا
 ص قارعلاو ماشلا دالب ىف يمطافلا يك -

 - قة



 كيل رفط ناطلسلا جورخب يليقعلا ناردب نب سشيرفو ىريساسللا ملع ام
 دالبىلا لصوملا نم جرخ ىنذلا لاني ميهاربا هيأ ةكرح دامخأل < دادغب نم
 سأد ىلع ىريساسلا فحز « اهنع عفادي نم دادغي ىف قبب مل هنأو « لبجلا
 «دادغب ىلع سراف ينام ىف يلقملا ناردب نس سي رش ريمالا ةيعم 8 سراف ةيامعيرأ

 رطضاو<« ه480+ هنم ةدعقلا يد نم نماثلا مويلا ىف اهيلع ءالاتسالا نم اكمتو

 هباجأف < يليقعلا شيرق نم نامالا بلط ىلا هقارمأب مئاقلا يساسلا ةفيلخلا
 ميقل « ؟'0ةناع ةئيدح ىلا يساعلا ةفيلخلا يليقعلا سيرف ريس مث « بلط ام ىلا

 ٠ يليقملا يلجملا شراهم همع نبا دنع كانه

 يذ ىف تادب دقف « ةلماك ةنم نيسطافلل دادغب ىف ماقت ةطخلا ترمتسا

 ةفيلخلا دعا ثنح < ى١48 ةئم رخاوا ىف تهتناو « ه٠48 ةنس ةدعقلا

 ٠ىقوجللا كيلرغط ةنواعمب دادغب ىلا ةناع ةثيدح نم هللا رمأب مئاقلا يماعلا

 لزمن ملو « ةفوكلا ىلا سراف يفلا سأر ىلع ريسملا ىلا ىريساسبلا رطضاو

 رست كلذبو <« هلع تضفو ةميزهلا هب تسوا ىتح « هبقم# كيلرغط تاوف
 ٠ ؟"”هتفالخ ةرضاح دادغب ىلا ةدوعلا قا رمأب مئاقلا يمابعلا ةفيلخلل

 ةلامتسا ىف لاعفلا رثالا ىمطافلا ةاعدلا يعاد نيردلا ىف ديؤملل ناك

 ثعبو « راجنس همهوم دعب نيمطافلا بناج ىلا يليقعلا ناردب نب شيرف ريمالا
 ىلعو هلع ةيمطافلا ةلودلا ماعناب اهف هركذي < 9لئاسرلا نم ديدعلاب هلا
 امب ةيولعلا ةلودلا هذهل ىضق دق ىلاعت هللا ناك نا « هنأب « هركذيو هفالسا

 /5 م5 ص 8 ج لماكلا /ريثالا نبا )١1(
 19٠0-١91 ص م ج مظتنملا /ىزوجلا نبا
 4205 ص ؟ دلجم نودلخ نب خيرات /نودلخ نبا

 86-81 ص م ج لماكلا /سثالا نبا (؟)
 /٠١” ص '؟ ج نادلبلا مجعم /توقاي ىومحلا

 56 575 ص ةرازولا لان نم ىلا ةراشالا /ىفريصلا نبا

 , ١5١ , 1١49521١156/ ١572١15 ص هملقب /نيدلا ىف ديؤملا ةريس (5)
4 . 

 س يف



 اصغنو « اهقلح ىف ًاحش نوكت نا كسسفنل ىضرت الف « راهظاو رافظأب < دعو

 نكن الق « اردق كتردق نم طسبأو « ادب كنم ىوقأ ريداقملاف « اهردص ىف

 شي رف نكل « افلك لالظلا ماللغ نم ىدهلا راهن ىف الو « ًافده مئاوللا ماهسل

 ٠ ىفك الو ىفش ام اباوج هباجا

 ًاددرتم لاز ام ىذلا يليقعلا شيرق ةلسارم نع فكي مل ديؤملا نأ ىلع

 هذه ترثكو « رخآ ًاننح ةمطافلا ةفالخلاو اح ةيساعلا ةفالخلل هئالو ىف

 تحبصا ىتح شيررف ىلا اهتاجهلو اهبلاسا تريغتو < ديؤملا بناج نم لئامرلا
 ديؤملا هبتك اممو « ةيمطافلا ةلودلا ديبأت ىلع اهيف هثحي ديعولاو دعولاب ةئيلم
 ىتلا ةلاسرلا ىف ءاج ام هبلقتو يلقعلا شيرف لوح رصمب يمطافلا ةفيلخلا ىلا

 (١"معغم ةنم شيرق ىلع راجنس ةعقوم يف ىريساسبلا راصتنا دعب هيلا اهب ثعب
 :اهيف ءاج

 سيررق ناك و٠٠٠٠٠ هللا اهمادآ ةيوبنلا ةلودلل ىلاصت هئادياوعو يباتك

 ىلعو « هيلع ىلامت هللا اهمادأ ةلودلا ماعنا نم فراعاملا مم < نئاخلا ناردب نب

 «نامزلا رخف دئالق دشتاو « نايك رلا هركاذب ترام يذلا ماعنالا « هلق نم هفلس

 دصقي - ةبنامكرتلا ىلا احو ٠0.٠٠ ركن هقرعو « رفك هللا ةمعن لدب نمف

 اويصير داكي الق < ةققحلاب سنالا نيطاش مه نيذلا « هللا مهداما  ةقجالسلا

 «راتسالا كانهو « ءامدلا كافس مهنال « ةقلخلا رش الا مهلعفب ىضري الو « مهلا

 بدبلا ةيناكم ةنسلا_ ينمي ةعامجلا نم  ىليقعلا شيرق ينمي رس هتبناك
 هل فلؤي ىذلا طلغلا عقاومل ههناو « راذنالاو راذعالا نيب هيلع عمجا « رايلا

 ٠ « خلا ٠0٠٠٠ رانلاو راعلا

 يوطنت نكت مل ليقع ينب ءارما عم نيسطافلا ةفالع نا مدقت امم ال حضتي

 محضاولال مقع ينب ءارما ضعب ليم مغر « يعسشلا بهذملا قانتعا ىف امهفافتا ىلع

 ها ه



 هذدهتماةامنا «نيممطافلا ءافلخلل مهدالب ىف ةبطخلا مهتماقاو ةمطافلا ةوعدلا ىلا

 كلذ « نييلبقعلاو نيمطافلا نم لك نيب ةلدابملا مقاملا نم ساسا ىلع تافالعلا

 دح ىلع ةمطافلاو ةساعلا نيتفالخلا الك نم ةدافتسالا اولواح نيلقعلا نا

 قفوت راس نيتفالخلا نيناهب نيملمقعلا ةقالع ناب لوقلا نكمي هناف كلذبو « ءاوس

 ٠ ةصاخلا مهتحلصم هضتقت ام

 دلقلاك ةميشلل ديدشلا ليقع ينب ءارما ضعب بصعت نم مغرلا ىلعو
 سيلفءنابحالا ضمب ىف نييساسلل ءادعلا مهراهظاو م ملسممو شيرفو شاورفو
 ءالولاب نيدي ناك مهذوفنل عضخ- نم وأ « ليقع ينب ةماع نأب دك وي ام كانه

 اوناك ام ناعرس مهمفنا ءارمالا ءالؤه نا نع الضف < مهئارما لثم نيسطافلل

 يعيشلا بهذملا اوقنتعي مل مهنا ىلع لدي امم نيسطافلا دبيأت نع نوفرصني
 ناعرس نيسسطافلل هبصعتب فرع يذلا يليقعلا دلقملا نأ ىتح « ةتباث ةدقعك

 دفنأو ىهيولا هلودلا ءاهب هدده أ فس مهل ةطخلا داعاو نيساملل زاحسا ام

 هدالب ىف هقارمأي مكاللا يمطافلا ةفيلخنل ةوعدلا فقو ىلا هرطضا « ًاشيج هيلا
 ٠ ؟؟7يماصلا هللاب رداقلل ةطخلا ةماقاو

 )١( ص ؟مج نايعالا تايفو /ناكلخ نسا 5090١5

 ص 15ج ةرهازلا موجنلا /نساحملا وبا 5١5

 ساأ



 ةطمارقلاو ةقحالسلاو نيهيوبلا عم تاقالعلا  "؟"

 : نييهبوبلا مه تاقالعلا

 ىذلا ريغ الكش نييهيوملاو لقع ىنب نيب, ةسساسلا تاقالعلا تذخنا

 ةنسم دادنب اولخد نيدذلا هيوب ىنب نا كلذ < نيمطافلاو نييساملا عم ناك
 كانه نكت ملو < نيسساعلا ءافلخلا ةلماعم اًواسأو « ةطلسلاب اورئأتسا « نجع

 نييليقعلا طبرت ىتلا ةقالعلا كلتك < نييهيوبلاو ليقع ىنب نيب ةيرصنع تالص
 اولتحاو نيوزف رحب بونج نم اونأ « مليدلا نم موق نويهيوبلاف « نييسابعلا عم
 ديههع ىلع هروما تعادت ىذلا ىبرعلا رصنملا لقع ونب لثمي امنب « داللا

 ٠ ةيساعلا ةلودلا

 نسع فلتخ# عماطم نييليقعلاو نيهيوبلا نم لكل ناك دقف كلذ عمو

 دادفب ىف ةيساسعلا ةفالخلا ىلع مهترطيس طسب اودارا نويهيوبلاف م رخآلا
 نويلقملا ناك نيح ىلع « فارطالا ىف ملاهالاو لامعالا نم اهالاو امو

 ٠ هلامعاو لصوملا ميلقب لالقتمالاو ةطلسلاب راثكتسالا ىف نوعمطي

 ذنم ةماعلا ةفالخلاو نيسهيوملا دو بسك لمع ىنب ءارما لواح دقلو

 لمأوملا جيلقا ىف مهمكح تيبث' ةينب كلذو « ءاوس دح ىلع مهتلود تماق
 ءادردلا وبا ثعبف < نينادمحلا ذوفت اولازا نا دعب مهتلودل ارقم هوذختا ىذلا

 « مهتلودل لوالا سسؤملاو ليقع ىنب ريما بسملا نب دمحم ( داؤذلا وبا )

 كاذنآ دادنب ىلع رطسملا ىهيوملا ةلودلا ءاهب ىلا « ىا“غ٠ ةنم لصوملا ىف

 «هيناج ىلا دالبلا رومأ ىلوتيل هياحصا نم هدنع ميقي نم هيلا ذفني نا هلأسي

 ناك امك ءاهبف هاياعر نّوش ىعريل هنع امئان ىهيوللا ةلودلا ءاهب هملا ريف

 باحصا عم بئالا اذه فلتخا املو < دادشب ىف هنع بئان ىلبقعلا ريمالل

 هول -



 نم دادشب ىلا مدق ىذلا لع ىنب ريما دلقملاب دجنتسا  ىهيولا هلودلا ءاهب
 نبا مهدئا/ لتقو ىهيوبلا ةلودلا ءاهب باحصاب عقواف  هتدجنلل لصوملا
 ٠ "ةوعورلا

 ىهيولا ةلودلا ءاهب ريمالا ىلا كلذ دعب ىلبقعلا دلقملا ريمالا ثعب مث

 هلامعأو رصقلا نامض هيلع دقعي, نم لامرا هنم بلطيو < ثدح امع هل رذتعي
 كانقو الوغشم ناك ىذلا ىهيوملا ةلودلا ءاهب رطضاف م لاملا نم غلبمب

 دلقملا ريمالا عم ةحلاصملاو ةارادملا ةسايس عذبنا ىلا رطضا < هيخأ ةبراحمب

 رصاط نب ىلع نسحلا ابا هللا ذفناو « ةقطنملا ىف هذوفن مظع ىذلا لبقعلا

 رمهاط نبا ىلوتي نا ىلع اقفتاف « هلامعاو رصقلا نامض ىلع <« هعم ضوافتلل

 داع ىلبقملا ريمالا نكل < ىلبقعلا دلقملا اهذخا ىتلا لامعالا ضعب ىلع ةرامالا
 ءاهب ىلا ادئاع ىلع نسحلا وبا اهنع فرصنا نأ دمب لامعالا كلن ىلع ىلوتساف

 اليوط ضمت مل مايالا نكل < ىلبقعلا دلقملا عم قدفنالا م نا دعب ىهيوبلا ةلودلا

 < دادغب ىف ىهيولا ةلودلا ءاهب سئان ىلع تلاوت دق ىواكشلا تناك ىتح

 يهيوملا يئانلا اذه لمج يذلا رمالا < ىلقعلا دلقملا ريمالا تافرصت دض

 «٠ ؟؟9دلقملا ةيراحل سهاتي

 ةلودلا ءاهب بئاثو ىلبقعلا دلقملا ريمالا نيب موقت نا برحلا تكشوا الو

 ةيكلاصمب هباحصا ةلودلا ءاهب رمأ « امهنب لاخلا داسفل ةحيتن « دادغس ىهيوللا
 زم ره نب جاجا رفمج ابا هدئاق لمراو دادغس هان ىلع ضيقلاو ىلبقعلا دلقملا

 دلقملا هلمار « دادشب ىلا اذه رفعج وبا لصو املف < ضرغلا اذهل دادشب ىلا

 ةلوددلا ءاهبل ىلبقعلا دلقملا يدؤي نأ ىلع احلطصان + حلملا ىف ىلقعلا

 5/5587 ص ممالا براجت ليذ/عاجش وبا )١(
 1831-181 ص الج لماكلا /ريثالا نبا

 5815/7 ص ممالا براجت ليذ /عاجش وبأ (؟)

 181١-١85 ص الج لماكلا /ريثالا نبا

 سه ا“



 ناو « ةيامحلا ممر الا دالبلا نم ذخاي ال نأآو ريد فالا ةرشع ىهيوللا

 « هدم نم زمره نب جاجحلا رفعج ىبا هدئاقلو ىهيوملا ةلودلا ءاهل بطخي

 ,« ةلودلا ماح ه بقلي نأو ةينطلسلا ملخلا ىلبقعلا دلقملا ىلع علخي نا ىلع
 دة ىساعلا ةفلخلا ناكو < نيعمالاو رصقلاو ةفوكلاو لصوملا مطقي نأو
 ضسب ىلع ىلوتساو هضغقن نا ثيل ام ىلقعلا دلقملا نكل « قافتالا كلذ رفأ
 , ؟؟7والملا

 ةلودلا ءاهب ريمالاو ىلقعلا دلقملا ريمالا نيب تنسحن" تافالملا هذه نكل

 هذه تنسصحت امك « امهني تلدون ىتلا ةريثكلا تالسارملل ةحت « ىهيولا
 ةرامأ ىف هابا فلخ ىذلا ىلبقعلا شاورف ريمالا نيب « دعب اممف تافالعلا

 ىف نييبطافلل ةبطخلا ىلقعلا شاورق ريمالا عطق رثأ ىلع نيسهيوبلا عم نييليقعلا
 ةيطخلاهتداعاو « ''”ه1٠4 ةئم هلامعا عيمج ىف مهل اهماقأ نأ دعب « لصوملا
 ةلودلا لالج ريمالاب ىلقملا شاورق ريمالا دحنتسا امك < هربانم ىلع نيساسلل

 ةسميزهلا اوعقوأو « ه٠47 ةنم لصوملا ىلع ةقجالسلا محه نيح ىهيروملا

 ٠ اداسف دالبلا ىف اوناعو ؟؟لاهلعاب
 نيب ماثولا لالحا ىلا ةيمللا تالسارملاو تاهفتالا هذه دؤن مل الو

 ىف قيرف لك عامطال دح عضول حجنت مل ثيحو « ليقع ىنبو نييهيوبلا
 ٠ هلم رفم ال ارما امهني برحخلا تحصا م رخآلا

 ىف نيملقعلا ءارمالا دادتسا نع نيضار اونوكي نيبيولا نا كلذ

 ةحبش ءودهو ملم تارتف نم مهعم مهتافالع للخت ام مغر « اهلامعاو لصوملا

 ناحالا مظمم ىف تلشف ىتلاو < امهنب ترج ىتلا تامافتالاو تالسارملا كلت

 ١85 ص الج لماكلا/ريثالا نبا )١(
 514959 ص ١١ج ةياهنلاو ةياديلا / ريثك نبا

 ؟١5 ص الج مظتنملا /ىزوجلا نبا (؟)

 ؟٠ا/ ص نيملسملا خيرات /ديمعلا نبا (5)
 551551417 ص الج لماكلا/ريثالا نبا

 ب84 -



 < رخألا ىف امهنم لك عمط ةجيشن « نيقيرفلا نيب ماتلا قافولا لالحا ىف
 عسم ةريثك بورح قارعلل نيهيوبلا مكح ةرتف لالخ تبشن دق كلذلو
 رئاتما ال هنا كلذ < لامعالا نم اهالاو اهو لصوملا اومكح نيذلا نييليقعلا
 لموملا ىف ةطللاب سسملا نب دمحم (داّؤذلا) ءادردلا وبا ليقع ىنب ريمأ
 زهجو «كلذنم ىهيوبلا ةلودلا ءاهب ءاتسا « نيمادمحلا نم اهملع ىلوتما نأ دعب

 < ليقع ىنب نم لصوملا ةداعتسال زمره نب جاجحلا رفعج ىبا ةدايقب اشيج
 دعب < فلا ةنس رخاوا ىف مهنم اهيلع ءالتمالا نم العف رفعج وبا نكمتو

 (داؤذلا) ءادردلا ىبأ عم اهلك ليقع اهف تعمتجا « نيقيرفلا نيب ةنحاط برح

 نابنالا اهبف رهظا عئاقو ةدع نيقيرفلا نيب ترجو < مهريما ببسملا نب دمحم
 ف أب

 تافو دعب ثدحام « نيلقعلاو نيمهيوملا نيب تما ىتلا بورحلا نمو

 ةمسلوتو نيقعلا ريمآ هاغ6 ةنس سسملا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا ىبا

 ةداعتسا ىلع امهقافتاو لبقع ىنب ةرامأ يلبقعلا ببسللا ينبا يلعو دلقملا هيوخا
 دفق ليقعلا دلقملا نو < زمره نب جاححلا ىهيوبلا دئاقلا نم لصوملا

 لصوملا ىف زمره نب جاجحلا رفعج ىبا عابنا نم مليدلا نم اددع لامتسا
 جرالا اهبلا مهب راسو دلقملا عم ليقع وسب تعمتجا من « اهيلا ريسي نا لبق

 الك عيكس عابسلا اسم يب قب زم لالا مهلامتسا نيذلا مليدلا

 ءاقلب هل لبق ال هنو ليقع ىنب بناج ىلا هباحصا جورخ رفعج وبا يأر

 رصقب مصتعا دق ناك و « مهل لصوملا ملسي نا ىلع مهنم نامالا بلط نييلئقعلا

 عاطتسا ةليح ربد مث « هتصخ> نم لجر نيعبس عم ةرامالا رادل قصالم

 ليقملا دلقملا ملع الو « دادغب ىف ىهيوبلا ةلودلا ءاهب ىلا ردحني نأ اهاضتقمب
 ىتح دحأا هكردي نا نود ىعمو هسفنب احنا رفعج ابا نكل « هقعن هبورهب

 6١ال ص الج لماكلا /ريثالا نبا )١(
 515 ص ؟ دلجم هخيرأت /نودلخ نبا

 هاة0 -



 لصوملا ىلع امهذوفن اداعتسا دقف ىلع هوخاو ىليقعلا دلقللا امأ « دادغي لصو

 ٠ '''اهيلع ايلوتساو
 هبأ لتقم دمب لصوملا ىف مكحلا دلقملا نب شاورق ريمالا يلو الو

 « نييهيوبلا عم هناهالع تعاس « هتكوش تيوفو هرمأ مطع و , 10من ةنم

 1 ؟؟9هرصاحو نءادملا ىلا ةيكلإام هلاتلا ةنسلا ىلا ليقع ىس نم اعمج ريسو

 مليدلا نم « زمره نب جاجمللا رفعج ىبا ةدايقب ًاشج نويهيوبلا هيلا ثعبف
 ناقيرفلا ىقتلاو 6 ماشلا نم اومده نيدلا ةحافن وس مهدعأ ب 6 (4) هلا رتالاو

 نكل < ريك قلخ مهنم رساو « كارتالاو داركالاو مليدلاب ةميزهلا هبف

 « ةيناث هشويج عمجي نا عاطتسا زمره نب جاجحلا رفمج ابأ ىهيوبلا دئاقلا
 نيب تثدحو « ةلخلا باحصا ديزم ىثب نم مهئافلحو ليقع ىنب ىقتلاو

 , 0*2 يباحماو نيليقعلا ةميزهب تهتنا ةمساح ةكرعم نيقيرفلا

 ىلا ةميزهلا هذهب زهره نب جاجحلا رفعج وبا ىهيونلا دئاقلا فتكي مل

 عضوم ىلا ةمزهنملا ديزم ىنب لولف بقعت دقق « مهباحصاو نييلبقعلاب تلح

 ريم الا ملع املف < مهب عاقيالل « دادنب بونج ةعقاولا 26 ىزمملا قش » فرعي

 ردحتا  هتميزه دعب لصوملا ىلا بحسنا دق ناكو. كلذب ىلقعلا شاودرف

 ةفوكلا نيدصاق رامالا ىلا اولزنو م داركالا فئاوطو لقع ىنب ةءرههج ىف

 ةعيس ىف ليقع وئب ناكو < ةجافخ ىنبو « رفعج ىبا ىهيونلا دئاقلا ءاقلل

 5/1١5٠ ص ممالا براجت ليذ/عاجمش وبا )١(
 ١١ ص الع لماكلا / ريثالا نبا

 5١/8 ص ءارمالا ةفحت /ىباصلا )شق(

 5١5 ص الج لماكلا /ريثالا نبا (5)

 550 ص ءارمالا ةيفحت /ىباصلا (5)
 ١85" ص الج لماكلا /ريثالا نبا (5)

 ؟ 21 ص ءارمالل ةفحت /ىباصلا

 50١76٠ ص ءارمالا ةفحت /يباصلا (1)

 سهاللإ -



 شا دئاق ناك املس, « ةحلمالاو تاقضحنملاو ددعلاب نيزهحم « لجر فالا

 , ةدحاو صضرا ىف ناقيررفلا ىقتلا الو 9 سراف هبامعسم نراقي امي ىهبروسلا

 برحلا تأدب « ةفوكلا نم نيخسزف ىلع « .ةينوباصلا » هل لاقي .عضوم ىف
 نيملمقملاب ةميزهلا تلحف < كلذ دمي لاتقلا دتشا مث « ةدراطملاو ةزراملاب امهني

 «مهعاركو مهحالسو مهلاوما ةجافخ وسب منعو « لجر فلا وحسن مهنم رسأو

 5 نييماسلل )طخ اهب اماقأو :ةفوكلا ىلا ىجافللاو رفعج وبا رامو

 ريمالا نيب ه 499 ةنس نييهيوبلاو نيليقملا نيب فالخلا رهظ كلذك
 « فالألا كلذ سس اما م ىهيوللا ةلودلا لالج ناطلسلاو ىليقعلا شاورف

 نب سيمخ برحلا اشيج ذفنا دق ناك « ىليقعلا شاورف ريمالا نا ىلا عجريف
 نب سيمخ اهدنع رطضا « ةفينع برح 'امهنبب ترجو « تيركت بحاص بلغت
 شاورف ريمالا هنع فكل « ىهيوملا ةلودلا لالج نم ةدعاسملا بلط ىلا بلغت

 كلذ لباقم لاومالا ضع ةلودلا لالج دعو دق سيمخ ناكو ىليقعلا

 بلطي. ىلقعلا شاورق ريمالا ىلا ثعبو « هلط ىهيوبلا ةلودلا لالج باجأف

 بجتسي مل شاورف ريمالا نكل « بلغ نب سيمخ ةبراحم نع عانتمالا هنم
 بناك لب « كلذب شاورق فتكي ملو « ؟'7ىهيوبلا ةلودلا لالج بلط ىلا

 مهدميو < ىهبوبلا ةلودلا لالج ىلع جورخلا ىلع مهثحي دادغب ىف كارتالا

 ىريماسلا ىلا لسرا < كلذي ىهبرولا ريمآلا ملع الو « كلذ قفقحتل ةدعاسملاب

 سيلان ىلع ضيقلاب هرسمأي م ه4 ةنس رفص ىف دادفب ىف كارنالا مدقم

 ٠ دادغب نم بونحلا ىلا ةعقاولا « تلا < ىلقعلا شاورف

 ريمالاو ىهيوبلا هلودلا لالح ناطلسلا ناي امكحتسم فالّلا لظ دقلو

 ؟هذ؟ .: ١ نص ءارمالا ةفحت / ىباصلا .(5)

 06٠-60868١ ص 2 دلحم نودلح ندا غيرأت /نودلخ ندا

 "/ صص مج لماكلا /ريثالا نبا (؟)

 585-505 ص” دلجم نودلخ نبا خيرات /نودلخ نبا (؟9)

 - ةلل -



 ءالتمالا ةغب رانالا ىلا راسو شوبحلا ةلودلا لالج زهجو « ىلبقعلا شاورف

 «قارعلا ىف ىلبقملا شاورق كالما نمض ةلخاد كاذنا رابنالا تناكو « اهيلع
 ريمالا حز امن < ههجو ىف اهباوبا رانالا تقلغا م ةلودلا لالج اهيرا# امل

 ناطللا اهنع دمنل راننالا ادصاق تيركت نم هركاسمب كاذ ذا ىليقعلا شاورف
 رمالالوأ اهيف مزهنا < عئاقو ةدع امهنبب تراد « ناقيرفلا ىقتلا الو « ىهيوبلا
 « ىلقعلا شاورف ريمالا ىلع هباحصا لمح مث « ىهيوبلا ةلودلا لالج شج

 لالج عم حلملا بلط ىلا رطضا ىتح « هورسكو هراصنا نم ةلق ىف ناكو

 تدمخ كلذبو « هرقم ىلا امهثم لك داعو م« هتعاط ىف لخدو « ىهيوسلا ةلودلا

 3 ةاايبوب تراث ىلا ةنفلا

 : ةقحالسلا مه تاقزلعلا

 اهنع اريثك فلتخم ال تناكف ةقجالسلاو نييلبقعلا نيب تاقالعلا نع امأ
 اهب ءاج ىتلا فادهالا سفنب قارعلا ىلا اومدق ةقجالسلاه < نييهيوبلا عم

 ىلع يوطني ناك ىذلا ليقع ىنب ففوم ريغتي مل امس < نويهيوبلا مهفالسا
 ىف وهف نييهيولا نع ةقجالسلا فلتخا ناو < برعلاو ةفالخلل بصعتا

 ةفيلخلا رشي ىذلا ىنسلا سهذملا نوقنتعي ةقجالسلا نا كلذ < ىنيدلا يهذملا

 امني « ةيمابعلا ةقالخلل ةيحورلا ةطلسلاب نوئمؤيرو « ىلعالا هسيئر ىسابعلا
 بلاط يبا نب ىلع ءانبا ةيقحأب نونمؤيو عيشتلا بهذم نويهيوبلا قتعي
 ٠ برملا نم مهريغ ىلع ةفالحلاب

 مهنالستسا ذنم < دادنب ىف مكحلاب راثكمالا ىلع ةقجالسلا صرح دقو

 تح ميلاهالا ىف ةيمالسالا تارامالا ةدحو ةداعا ىلع اولمع امك « اهملع

 ؟/ ص مج لماكلا /ريثالا نبا )١(
 ؟؟ ص هج ةرهازلا موجنلا /نساحملا وبا

 - ة-



 ىلع ةمئاقلا مهتساسس ىف نويلقعلا ءارمالا رمتسا امنبب « ةرشابملا مهنرطيم
 غلاب رثا كلذل ناكف < لامعالا نم هالاو امو لصوملا ميلقا ىف مكحلاب راثخمالا

 ماساو « برعلا نيلقعلاو كارئالا ةقجالسلا نيب ةقالعلا عون ديدحت ىف
 ىلا نكت مل رسمنتلا ةفك نكل « اهراودا مظعم ىف فنعلا عباطب ةفالعلا هذه
 اودمي نا اوعاطتسا نيدلا ةقحالاسلا ةوه دايدزال كلذو « نيلقملا نناج

 اهريماآ ىدل انحبس ناك ثبح  ةناع ةثئيدح نم هقارماب مئاقلا ىسابعلا ةفيلخلا
 مكحلاب اورثاتسيو دادغب هتفالخ ةرضاح ىلا  ىليقعلا يلجملا شراهم نبا

 ةيادب ذنم اما طساوا ىف ةيركسعو ةيساسس ةوقك ةقجالسلا رهظ

 ملو « ةيسايعلا ةفالخلا ىضارأ بوص ابرغ اوهجتا مث « ىرجهلا سماخلا نرقلا

 بحاص مهل بطخو < ممذوفنلل ناجسيرذا تعضخا ىتح ه4 ةنس تأ

 اوثمبو « نيقرافام بحاص ناورم نب دمحا ةلودلا رصن مهعاطاو « زيرربت

 نب سيرف مهل ماقاو < ناهفصا ىلع ةقجالسلا ىلوتسا امك « ايادهلاب مهيلا

 ٠ ؟'7هلامعا مسج ىفو رابثالاو لصوملا ىف ةبطخلا ىلقعلا ناردب

 ىف هقارمأب مئاقلا ماعلا ةفملأا اههجاو ىتلا ةيلخادلا باعصلا نكت مل
 ىريساللا جورخو « ةيسطافلا ةفالخلا باج ىلا نيمهيولا لسك م هدالب

 دادّتما نع ا'لفضهف «2اغبا ةسيطافلا ةوعدلل هدأت هتعاط نع ىكرتلا

 نع ةيفاخب باعملا هذه نكت مل « مهسفنا ىلع مهماقتاو رومالا ىف نيسهيوبلا

 ىلع اولمعو « ةيسالمالا ةلودلا قرش ىف مهذوفن دادزا نيذلا ةقجالسلا

 تلح املو « ةلودلا هذه ىضارا ىلع مهتداس طسل ةصرفلا هذه زاهتتا

 جحلا ديري هنا  مهدلاقو ةقجالسلا ميعز  كنلرفط رهلظا 6« ه44إ/ ةنم

 دالب ىلا ريسملاب هتبغر رهظا امك « ةمركملا ةكم قيررط حالصاو « هللا تبب ىلا

 )١( ص مج لماكلا /رثالا نبا 81"
 ص ١؟ج ةياهنلاو ةيادبلا / ريثك نبا 560

 هلق



 ء دالللا هذه ىف هذوفنو ىمطافلا هتلاب رصتتملا ىلع ءاضقلل رصمو ماشلا

 دييأتلاو ةعاطلا انلعم ىماسلا ةقارماب مئاقلا ةفيلخلا ىلا هسفن تقولا ىف لسراو
 هل نذأف  ةمركملا ةكم ىلا هقيرط ىف وهو « دادنب لوخد ىف هنذاتسيو « هل

 ىقوجللا كيلرفط ناطلسلل ةيطخلا ةماقأب ءابطخلا رمأآو « كلذب ىماسلا ةفيلخلا
 .37ئىعجإل ةنم نم ناضمر رخناوا ىف كلذ ناكو < همسا دعب دادغب ربانم ىلع

 اهرداغ  مدقت ام ىلع  دادغب ىفقوجلسا كلرغط ناطلسلا لخد الو
 « ةفوكلا ىلا ردحناو < ةماعلا ةفالخلا ىلع هناصع انلعم ىكر ثا ىريساسبلا

 ةيئامكرثلا نم ريثك قلخ هب قحالتو < تارفلا ىلاعأ ىف ةبحرلا ىلا راس اهنمو
 هتاذ تقولا ىفو < رصم .ماكح نييسطافلل هتعاط نلعاو < دادش, ىف اوناك نيذلا

 دادغب ىنقوجلسلا كبلرفط ناطلسلا لوخدب لاز دق نييهيوبلا ذوفن ناثا
 ميحرلا كلملا لالقتسا مغر نيمهيوبلا ةلود كلذب تعادتو « اهيف مهمكح ىهتناو
 مظعو كانه هرمأ ىوقف « راجلاك ابا ابا فلخ ثيح ناتسزوخ ىف ىهيوبلا
 ٠ ؟"7هنأش

 ىلع ىلبقعلا ناردب نب سشيررق ريمالاو ىكرتلا ىريساسبلا فالتحال ناك
 ىريساسبلا لمح ىف ريبك رثأ « اهب بورح نم امهنيب ناك امو « رابنالا
 هتعاط نلعأ يذلا ىلقعلا سيرف نم هتزوح ىلا اهمضل لموملا ىلا ريسملا ىلع

 نب سيبد ةلودلا رون ضرغلا اذه قيقحتل ىريماسلا عم دامو « ةقجالسلل
 امهنع مهدصل دمتسا داقف ىيقعلا شيرق ريمالا امأ « ةلحلا ريما ىدسالا ديزم

 ناكو < ىفوجلسلا كبلرغط ناطلسلا مع نبا شملنق ريمالا كلذ ىف هنواعي

 امهنعو < كيلرغط .همع نبا نم ركب رايدو لصوملاب افرصتم اذه شملتف

 قارعلاو ماشلا دالب ىف ىمطافلا ذوفنلا/رورس نيدلا لامج دمحم )١(
 ص ٠١51٠١١١

 ١7 ص مج مظتنل !/ىزومجلا نبأ (؟)

 517737 ص مج لماكلا /ريثالا نبا

 5159555١ ص لودلا رصتخم خيرات /ىربعلا نبا

 هي ١ 00



 شيرف تاونقب ةميزهلا تلح ه44م ةنس راجنم ةعفوم ىف ناشحلا ىقنلا
 ٠ دالللا ىلع ىريماسلا ىلوتساو ىقوجلسلا ''”شملتقو ىلبقعلا

 اولكت اهلها نا ذا كيلرفط سفن ىف ءىيس رئأ هذه راجنس ةعقاول ناك
 اهيلا فحزف < مهنم جقتني نا كيلرفط ررف كلذل « : ف همع نبأ تاوقب

 ىلا اهنم راس من هدونلل اهحابأو اهيلع ىلوتساف « ريبك سيج سأد ىلع
 «ىريماسلا اهنم بحسنأ نا دمي < ه45م. ةئم اهيلع ىلوتساو لصوملا

 اوبهن دقق « ادا داليلا ىف اوثئاع دق كيلرفط ناطلسلا دنج نلكو

 اورصاح نأ دعي تيركتل ةيسنلاب اولمع كلذكو اهءاس اوسمو « اربكعو اناوأ
 نم لامعالا هةهو لصوملا ىلع ءالتمالا كمل رغط ناطلسنل مت الو: « اهتسلف

 اهيلا افاضم « لاني ميهاربا هيأ ىلا اهتراداب دهع < ىريساسلاو نييليقعلا
 + عع ةنس ةدادش ىلا كلذ دمي كيلرفط داع مث « ةبحرلاو راجتس

 ىلا زاحنالا ىلإ هدالب دقق نا دمي « ىلبقعلا ناردب نب شيرف رطضا

 «كلذب ىزاريشلا هللا ةبه ىمطافلا ةاعدلا يعاد '"7لمارو « نيسطافلا بئاج
 هيلا لمرا ذا « ىفقوحللا كبلرغط ناطلسلا ةفلاخمم ىلع وقي مل هنكل

 نلعأ ىذلا  ةلحخلا بحاص ديزم نبا كلذ لمف امك « هكالها ىف هفطعتس
 ىفوجللا كيلرفط ناطلسلا لق امدنعو <«  نيمطافلل.اضيا وه.هديأت

 ءامهل قساوملاو دوهعلا دقعل امهنع نيبودنم هل اثعب « هلا.امهتطاسوو امهلسوت

 ىقوجلسلا ناطلسلا مركاف ء ةفتجالسال عوضخلاو ةعاطلا' امهنالعا م ءاقل

 ١؟؟١15 ص ةبلقب /نيدلا ىف ديؤملا ةرييس 0(4)
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 تالوأا



 ناردب نب شيرقل تناكف « هلامعاب أدهع امهنم لكل بك و « امهشوعبم ةدافو
 رهنو ” لجدو « تسهو « رامالاو « ايورابو « كلملا رهن لامعالا نم ىلقعلا

 ديزم نب نسسبد داع امشي 6 لصوملاو تيركتو « انوأو « اريكعو م رطبب

 ,٠ ؟١)ةليلا ىف هتراما ىلا ىدسالا

 وباو ىمطاغلا ةاعدلا ىعاد نيدلا ىف ديؤملا عاطتسا تفولا اذه ىفو

 كيلرفط ناطلسلا يخا لاني مهاربا دو ايسكي نا « ىكرتلا ىريساسسلا ثراحلا

 لصوملا يلو نا دعب كيلرغط هيخأ ىلع جورخلا ىلع ءامجشو « امهبناج ىلا
 لاملا هل نالسريمو « هل انوع نانتوكسم امهنأب هادعاوو « ه 54م4 ةنم اهلامعاو

 ىلا ه٠468 ةنم لصوملا لاني مهاربا قرافت « ةسسطافلا هفالخلا نم حالسلاو

 نب شيرقو ىريساسبلا نقيأأ امو م ؟"”كيل رفط ىلع ناصعلا انلعم لبجلا دالب
 ىلع افحز 6 لصوملاب لان ميهاربا ةهك رن ىتلا ةوقلا فمض نم لبقعلا ناردب

 ٠ اهيلع "9ءالشمالا نم انكمتو ةنيدملا هذه

 « راحنم ةعقومب < هثوجب, تقلل ىتلا ةميزهلا كلن دعب كيل رفط ىأر
 نا « ىدسالا ديزم نباو ىكرتلا ىريسابلا ىديا ىلع هنم لصوملا عازتاو

 لي نم هئاطلل تمضخ ىتلا داللا نع راطخالا ءردل شوبجلا زهجي
 كيلرفطنظ ققحت دقلو « ميلاقالا هذهب لالقتمالا ىف نيمماطلا برملا ءارمالا

 يليقملا ناردب نب سشيرفو ىريساسبلا اهدامتسا ىتلا لصوملاب قلعتي اميف العد
 كلذ « اهبف ًادحا دجي ملو اهيلا كبلرفط راسو اهل لاني ميهاربا ةقرافم دعب

 املع نيح اهنم ابحسنا نا اثِل ام ىلبقعلا ناردب نب شيرفو ىريماسلا نال
 امنيبو ءامهراثا عبتل نيبصن ىلا اهنم رام مث ع كيلرغط اهلخدف « اهلا همودقب

 ال8 ص مج لماكلا /رثالا نبا )١(
 571-531 ص ؟ج نودلخ نب خيرات /نودلخ نبا

 /؟ ص 48ج لماكلا /ريثالا نبا (؟)

 ٠١4 ص ١ج مالسا لود /ىبهذلا ظفاحلا
 118-١5 ص هملقب /نيدلا ىف ديؤملا ةريس (5)

 سها هوا” ى



 ناذمه وحن رام ىذلا لاني مهاربا هوخأ هنع فرصا « اهيلا هقيرط ىف وه

 نا نم ادب كبلرغط ناطلسلا دجي. ملف « كيلرغط هيخأ ىلع هجورخ ائلعم
 نيلقعلا ةدراطم نع فكي ناو « لاني ميهاربا هيخا ةيراحم ىلا همامتها هجوي

 نمىقوجلسلا نالسرا بلا هيخأ ةنواعمب كيل رفط عاطتسا دقو < ىريساسبلاو

 ىدامج ىف يرلا نم ةبرقم ىلع هلتفو لاني ميهاربا هيخأ تاوقب ةميزهلا عاقيإ
 ه٠ ؟١)0ى عمها ةنم ةرخآلا

 ىلعمزع «لاني ميهاربا هيخأ ىلع ءاضقلا ىقوجلسلا كيل رغط ناطلسلل متل
 ىلا ةناع ةثيدح نم هقارمأب مئاقلا ىسابعلا ةفيلخلا ةداعاو قارعلا ىلا ةدوعنا

 ةفيلخلا ديمي نا هنم بلطي ىليقعلا شيرف ريمالا ىلا بتكو « هتفالخ ةرضاح
 :لوقي.ىبقعلا سيرف ريمالا هيلا لسرأف « هبلط بجي. مل نا هدعوتو « دادغي ىلا

 ام ىلع لمعأسو « هلع ردقا ام لكب « ىكرتلا ىريساسللا ىلع كمم ىننا »
 باتك ىريمابلا ىلا ىليقعلا شيرق لسرا من « « يننكمي ام لكب هب ينترمأ
 ةناع ةئيدح نم دادغب ىلا ةفيلخلا ةداعا هنم هم بلط ىذلا كيلرغط ناطلسلا

 ةئامتس هنييو انلييو < يمطافلا هقاي رصنتسملا ةعاط ىلا انتوعد كنا » : هل لاهو

 انلمرا امم ءىيش ىف ركفي. ملو « هدنع نم دحأ الو لوسر اننأي ملو « خسرف

 ءاج دقو ءانم بيرق داصرملاب انئادو نم  كبلرفط ينعي  كلملا اذهو « هيلا
 ناردب نب شررف ىلاعملا ىبا نيدلا ملع ليلجلا ريمالا ىلا : هناونع باتك هنم

 ىلعو «  كيلرغط برغملاو قرشملا كلم هاشنهاش نم « نينمؤملا ريمأ ىلوم
 قرسشلا دونجب انلقأ دقو « ناطللا طخبب ةماطلسلا ةمالعلا ىاتكلا سأر

 ؟؟©6© ص ١1ج لماكلا / ريثالل نبأ )١(

 5/٠١ ص 48ج مظتنملا /ىزوجلا نبا
 ١/9 ص هملقب /نيدلا ىف ديؤملا ةريس
 517/١ ص نيملسملا خيرات /ديمعلا نبا
 قارمعلاو ماشلا دالب ىف ىبطافلا ذوفنلا/رورس نيدلا لامج دمحم
 ١١351١6 ص

 سه أ ؟ا“ ء



 ىتأي نا اما < نيردلا ملع لذجلا ريمالا نم ديرنو « مهملا اذه ىلا اهلوخؤ

 اعطي ال «اهرسأب قارملا كلون نجنو « هتماماو هزع ىف  ةفيلخلا ىنمي هب

 ظفاحت نا اماو « كترهاظمو كتنواممل اسمتله الإ مجملا لويخ نم لمخ رئاح

 ىلفحن نيج ىلا ةناع ةثيدح- ىنعي  ةعلقلا نم هليوحتي ىلاغلا همكخش ىلع

 ميقي وأ اناقلي نا نيب اريخم « ليلجلا ريمالا نوكيو < كلذ لئميلف < هتمدخب

 فرصننو « ةمامالا ةمدخلا ىف هفلختستو م اهلك قارعلا هلونف < ءاش ثمح

 .٠ ؟7ءإذه الا ىضقن ال انتميشف « ةيقرمشلا كلامملا ىلا

 نيدلا يبحم همع نبا ىلا ىلبقعلا ناردب نب شيرق ريمالا بتك كلذك

 هدنع ىسابعلا ةفلخلا مقي ثيح « ةناع ةئيدح ريما « ىليقعلا يلجملا شراهم

 هب كلو ىل ذخا ىتح « ىل ةفيلخلا ميلست يضتقت ةحلصملا نا » : هيف لوقي

 نب ىئيرف ةغرل نعذيال نا ىأر ىلقملا لحملا شراهم ريمالا نكل « « ًانامأ
 مل ءايثأب ىكرتلا ىريساسبللا ينرغ دق » : لوقي هيلا ثعبو « هذه ناردب

 امي يساصلا ةفلخلا شرفهم ربخاو « « ًادبا كيلا هلمرمب تسلو م اهرأ

  ليهلهم نب ردب ىلا ريس نا يضتقت ةحلمملا نا ٠ : هل لاقو ىرج
 ناو « دادنب الخد رهظ نأف <« كلرغط ناطلسلا رمآ نم نوكيم ام رظننو
 ءانرصحبف انني نا ىريساسلا ثراخلا ىبا نم ىشخا ىنأف « انسفتال انرظن لشف

 ليقعلا ىلجملا شرام ريمالا راس مث ٠ ؟"”«ةحلمملا هيف ام لعفا : ةفيلخلا لاقف
 ىذ نم رششع ىداحلا ىف ةئاع ةثيدح نم « ىسابعلا هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا هعمو

 كيلرغط ناطلسلا لسر مهتلبقتساف  اريكع ةعلق ىلا « ه١486 ةنم ةدمقلا

 ةفلخلا بكر لصو امدنعو « ةفملخلل اهذفنا ىتلا ايادهلاب دادنب نم ىقوجلسلا

 رذتعاو هلامقتسالا كبل رغط ناطلسلا جرخ « دادشب ىلا هقيرط ىف ناورهنلا ىلا
 ناطفسلا برعا امك « لائي ميهاربأ هيا جورخ- بسب « هترصنل هرخأت نع هل

 /5ل١1 ص ١؟جج ةياهنلاو ةيادبلا /ريثك نبا )١(
 م١1 ص ١١م ةياهنلاو ةياديلا /ريثك نبا (؟)

 سه 944 ه



 ناردب نب شيرف ريمالاو « ىلبقعلا يلجملا شراهم ريمالل هركش نع ىقوجلسلا
 ن ةفملخلل كلر غط ناطلطسلال اهو « ةفلخللل امهتلماعم نسح ىلع « ليقع ينب ريما

 ماسثلا لخدا مث < هلع ءاضقلل ىريساسلا فلخ هقا ءاش نا بهاذ ىننا »

 املو < « ةلماعملا ءوم نه هب ىزاجي نا ىغبش ام اهبحامب لمفأو « رصمو
 «هتمواقمب. هل لبق ال هنا ىريساسلا نقيأ « دادنب نم كبلرفط ناطلسلا برتقا
 هج ويحل فوّوولا نع هتكمت ثبحم, نيسطافلا' نم. ىرخا تادعاسم قلتي مل هينال

 مولا: ىغ« ةفوكلا ادصاق رامو < هدنج عم.دادغب نم جرخف « ةقجالسلا

 ىتح هبقمت كنلرفط تاوغ لزت ملو « ه 8١ ةنم ةدعقلا ىذ نم سداسلا

 ٠ 2؟0١ةنسلا هذه رخآ ىف هملع تضقو ةميرزهلا هب تمقوا

 كيلرغط ةافو دمي نالمرا بلا ناطللا ىلا ةقجالسلا ةنطلم تلأ الو
 هعطقاف < هل ءالولاو ةعاطلا كاذنآ ليقع ىنب ريما شيرق نب ملسم ريمالا نلعا
 ,04) نب زاوملاو « 99 .لاو 6 تبا رحو تهو رامالا « نالمرا ىلا ناطلسلا

 ةرايزل داذنب ىلا ىليقملا ملسم ريمالا راس. مث 6« لصوملا ىغ هلامعا ىلا ةفاضا

 يساسلا' ريزولا هلامقتسال جرخف < نالسرا بلا ديدخلا ىفوحلسلا ناطلسلا

 ىلا هلوصو دعب هتدافو يساسلا ةفيلخلا مركا امك < ريهج نب ةلودلا رخف

 ةقجالسلا عم ىليقعلا ماسم تاقالع نا ىلع « '””هيلع علخو ةفالخلا ةرضاح

 نايحالا ضعب ىف مهيلع جرخيو « اناحا مهل عضخي وهف « ةيدو رمتست
 اس6 ص ملج لماكلا /ريثالا نيا )١(

 85م1 ص 1١ج ةياهنلاو ةيادبلا /ريثك' نبا
 قارمعلاو ماسلا دال ىف: ىمطافلا د وفنلا/ زوونرعس نيدلا لايمح دمحم

 ١؟؟5١1؟١ ص

 ةلجد رهن برغ ءارماسو دادغب نيب عفت  ابرح :(؟)
 ٠ ةلجد رهنب ريغصلا بازلا ىقتلم دنع لصوملا بونج عقت  نسلا (؟)
 ةلجد رهن ىقرش ريغصلا بازلا بونج عقت  عخيزاوبلا (5)
 +٠١ ص مج لماكلا /ريثالا نبا (0)

 ٠١ ص قوجلس لآ ةلود /يرادنيلا

 ه- - ©١٠6٠



 ءالتمالا ىف ركف امدنع اريك ادح ىلبقعلا ملم حومط غلب دقلو 6 ىرخألا

 كلذ نع لدع هنكل « ىقوحلملا كيلرنط ناطلسلا ةافو دعب < دادشب ىلع

 ملئ 2 ادع ابق هتزوح ىلا بلح مض امك م« رغمو ةعبير رايد ىلع ىلوتساو
 ٠ ؟')اهلع ىلوتس داكو اهرصاحف قشمد دصق

 ىلا تافالخلا ىف ريك رود لصوملا بحاص ىلبقعلا ملسم ريمالل ناك
 ىلع ه 556 ةنس نالسرا بلا ناطلسلا ةافو دمب ىقوجلسا تسلا ىف تأشن

 نالسراىلا ناطلسلا ىنبا ءاشكلمو زايأ نيريمالا نيب عا زنلا أدب دقلف « ةطللا

 ةطلسلاى ف نالسرا بلا ناطلسلا وخلا وهو درو اف ريمالا عمط امك « مكحلا ىلع

 دلولات ناو « ريبكلا خالا انا : لوقي ءاشكلم هيخا نبا ىلا درواف ثعبو ءاضيا

 ءاشكلم هباجأف « « كنم نالسرا ىلا ناطللا ىخا ثاريمب ىلوا اناو « ريغصلا

 مقا دقف كلذل وم « نبالا دوجو عم ثري ال خالا » : الاه نالسرا بلا نب

 ملسم ريمالا مضناف « برحلل امهنم قيرف لك زهجتو مهسفن ىلع ةقجالسلا
 ىف داركالاو برعلا نم ةرهمج ىف ديزم نب سيبد نب روصنم ريمالاو ىلقعلا
 تاوقثمجاهو « درواف همع دض نالسرا ىلا نب هاشكلم سناج ىلا برحلا هذه

 « ه4 ةنسم كلذو « ةفذع تابرض اهيلاتهجوو « درواف شوج هذه برعلا
 نم درواق همع ركسع ىلا ةماقلا تابرضلا هذه هبجون نم ءاتسا هاشكلم نكل
 «باعصلاو بعاتملا هذه انتباصا ام » : لاقو ىلبقعلا ملسم ةداقب برعلا بناج

 مث « «دارم دصق نم هيلا ىغتس ام نود اولاحو م داركالاو بارعالا نم الا

 ىلع  ةقجالسلا نم مهلكو  درواف همع ركاسع عم هاشكلم ركاسع تقفنا

 < - برعلا نم مهلكو  ىدسمالا ديزم نباو ىلبقعلا ماس شوبجب عاقيالا
 ٠ ؟'”درواق دنج نم مهسنج ءانبا هل ضرعت الل اماقتنا مهب اومقواو

 )١( ص 00 نايعالا تايفو /ناكلخ سسأ ١05

 ص قوجلس لآ ةلود خيرات /ىرادنبلا (؟) 57
 ص ةيقوجلسلا ةلودلا خيرات /سراوفلا وبا 01/57

 هالوك ه



 ةقجالسلاو ىلقعلا نأردب نب سيرف نب ملسم نيب اريثك تاقالعلا تءأم
 ىفوجلسلا نالسرا بلا نب شتت ةلودلا جات رصاح امدنع ةصاخو < كلذ دعب

 «لصوملا ىف نيملمقملا لامعا نمض تناك ىتلا ى 4/٠ ةنس ركب رايدو نيسصن
 مه ةدحنل « ةقجاللا ناطلم هءاثكلم هخا لق نم لمرا دق شنت ناكو

 ىف شت ىغمو ©« قشمدب نييمطافلا تاوف هترصاح جلال 1: وقال دالاس زا

 «ءاهبلع ءالتمالا نم نكمتي مل هنأ ريغ « اهمجاهي ذخأو « بلح ىلا هريس

 ٠ ؟7قشمد ىلا اهنع ليحرلا ىلا رطضاو
 ةنحم فات يقاس لا دفا دميينخلا ىنرقلا قس دفق نأ

 نع شت زحع ىتح « اهل شت راصح ءانثا تادعاملا نم كلذ ريغو تالغلاب

 راسف ٠ هيلا مهدلب اوملسل ىليقعلا ملس ريمالا « بلح لها ىعدتساف « اهحتف
 ىلا هدلو لسرا مث « بلح ىلع ءالتسالا نم نكمتو هى 479/7” ةنس ملسم مهنلا

 ىلا ملسم ىدؤي نأ ىلع « بلح ةباد ىلع هرقيل « ةقجالسلا ناطلس هاشكلم
 < مهبلط ءاسسثكلم ناطلسلا باجاف < ؟؟”رانيد فلا ةئامئثالث ًايونس ناطلسلا

 ٠ ؟7سلاب ةنيدم كلذ عم ملسم نبا مطقاو

 زهتناقع بلح ىلع هثاليتسا دعب قشمد ىلا ىليقعلا ملسم عامطا تدتمأ م

 ةقجالسلا نم ريبك عمج ىف شتت ةلودلا جات وهو قشمد يلاو ريسم ةصرف
 ليقع ينب نم ةريبك تاوق ملسم دعأو « اهرواج امو ةيكاطنا ىف مورلا ةبراحمل

 ىف عرش املوع ه غال ةنس قشمد ىلع فحزلل هناطسل نيعضاخلا داركالاو
 مهنكل - هعيشت نلعأ دق ناكو  هتنومل رصمب نيمطافلا ىلا لسرا اهراصح

 575-585 ص نيملسملا خيرأت /ديمعلا نبيا )١(
 قارمعلاو ماشلا دالب ىف ىمطافلا ذوفنلا/رورس نيدلا لامج دمحم
 ”7؟ ص

 ؟؟؟ ص 48ج مظتنملا/ىزوجلا نبا (؟)

 ١1١811507 ص مج / لماكلا /ريثالا نبا ()

 ها هزل -



 دمي هدالب ىلا ادئاع اهنع فارصتالا ىلا رطضاف « تادادما ةيأ هيلا اوذفني مل
 . 23١0 رميا نم اريثك دكت نا

 ةيالو- ريهج نب ةلودلا رخف ىلا ىقوجلسلا ءاشكلم ناطلسلا دنسا املو

 ريمآلاب ناورم نب روصنم رفظملا وبا اهبحاص دجنتسا < ه 4الال ةنم ركب رايد
 هل دم وه نا هتالو لابعأ نم ىهو دما هيطعي نأ هدعوو « يليقعلا ملم

 ناورم نياو ىليقعلا ملسم كلذب قغتاو « ريهج نبا دض (؟2ءدباو ةدماسملادب

 ريهج نبا ىأر املف < دمآ ىلا اراسو « ريهج نب ةلودلا رخف ةبراحم ىلع

 ىلع ءالب برعلاب لحي. نا رثوأ ال » : لاو حلصلا ىلا: لام « هلع امهعامتجا
 < ةملاسملاىلا هلم نم اًؤاتسا نامكرتلا نم مهو ريهج نبا دنج نكل « يدي

 تلح « نيقيرفلا نيب لاتقلا دتشاو « مهراصناو نييليقعلا ركسعم اومجاهو

 هرصاحو < دمآب هنتاوق ضعب عم نصحت ىذلا ىلبقملا ملسم ريمالاب اهيف ةميزهلا

 ريمالا هل لذيف « ريهج نب ةلودلا رخف ةدجنل ءاج ىذلا قرأ ىنامكر تلا ريمالا
 قنترأ قفاوف < دمآ نم جورخلاب هل مممسي نأ ىلع لاومالا ىلبقعلا ملم

 ادصاق هريم ىف ىغمو دما نم ىلبقملا ماس جرخو « كلذ ىلع ىنامكرتلا

 ٠ ؟9ةئرلا

 رييك شيج سأر ىلع ريهج نب ةلودلا رخف ذفنأ دق ءاشكلم ناطلسلا ناك
 ناطلسلا بتناك مث  دمأ ىغ ىلقعلا عاسم راصح هغلب نا دعب 6 لصوملا ىلا

 رقنسفأ ةلودلا مسسمق هعم ريسو « ريهج نبا ةعاطب نامكرتلا ءارما ءاشكلم

 اهلخ.دو < لصوملا ىلا ريهج نب ةلودلا رخف لصوف « يكئز نيدلا دامع دلاو

 ١5 ص ملح لماكلا /ريثالا نبا )١(
 ١05 ص ؟ج نايعالا تايفو/ناكلخ نبا

 ال59١٠ ص. قوحلس لآ ةلود خيرأت /ىرادنبلا )س32(

 ١*؟55١61 ص مج لماكلا /سثالا نبا (5)

 5١065١4 ص ؟ج ديؤملا كلملا خيرات /ادفلا وبا

 ب ؟هابدص



 ريمالا دالي ىلا .هفنب كلذ دعب هاشكلم ناطلسلا رام مث « اهلها بناك نا دعب

 ةلودلا جات هنخا جورخب ملع نا ثبلام هنكل « هتزوح ىلا اهمضيل ىليقعلا ماس

 نع لدع ىتح « دمآ نع يليقملا ملسم ليحرو « ةنطلسلا الاط هيلع ست
 يليقملا ملسم ىلا بلطو < هكالما ىلع ءاليتسالاو ىليقعلا ريمالا وحن هففوم
 هلع مدق املو م كلذ ىلا ملسم هباجأف قئيئاوملاو دوهعلا ءاطعاو « حلصلاب

 نم البخل ناطلسلا ىلا ىليقعلا ريمالا ىدهاو « ايادهلاو ملخلا ناطلسلا هحنم
 لسراو < لصوملا ىلا ىليقعلا ريمالا داع مث < «راشب» ىمسملا همرف اهتلمج

 ىليقعلا ملسم داعتسا اذكهو « ةنيدملا هذهب هلبقتسا نم يسابعلا ةفيلخلا هيلا

 ٠ "7 ىقوجلسلا ناطلسلا عم حلصلا من نا دعب لصوملاب هتناكم

 لسرا دقلف « ةقجالسلاو ىليقعلا ملم نيب اليوط ماثولا اذه رمتسي مل

 ةيكاطنا ىلع ىلوتسا ىذلا ةقجالسلا نيطالس دحا شملتق نب ناميلم ىلا ملسم

 اهيدؤي, ناك امك < لاومالا هللا لمحي نا هنم بلطي < ه849ا/ ةئم مورلا نم

 سشملتك نب ناميلم هباجأف « هبلط بجي مل اذا هدعونو لبق نم مورلا هل
 اهيدؤن ال نوملسم نحن امناو « ىراصنلا نم ذخؤت ةيزج كاذ نا » : الاف

 ىقتلاو « رخآلا ةبراحمل امهنم لك بغأت كلذل « 2" «مكلا ًاثيث لمحت الو

 ملم ىشج ىف ناك و.« ه 49/4. ةنم لئاوا ىف ةكاطنا فارطا ىف ناقيررفلا

 نامك رتلا ءالؤهلام ىتحبرحلا ىحر تراد نا امو «نامك رتلا نم ددع ىليقعلا

 ماسم راصنا نم برعلا دنجسب ةميزهلا تقحلو « شملتق نب نامياس بناج ىلا
 ريهالا ةافوبرو « بلح ثادحا نم هناملغ عيمجو هسفن ملسم اهيف لتفو « يليقعلا

 ناطلسلل تعضت- ثح « لصوملا ىف نيملمقعلا ةلود ةياهن تآدب يليقعلا ملسم

 ١١6 ص ملح لماكلا / ريثالا نبا )١(

 5٠١65١5 ص ؟مج ديؤملا كلملا خيرات /ادفلا وبا

 ١؟0/ ص مج لماكلا /رثالا نبا (؟)

 <١ؤ4١٠ ب



 ةرادا ىف ءىبش رمالا نم ليقع ىنب ءارمال قس ملو < يفوجلسلا هاشكلم

 , ؟؟0دالللا

 مهلالةتساب اوظفتحي وأ < ةقجالسلا ةوق ةجوب فوقولا ليقع ونب نكمشي مل
 ىلع ءاعقلاب هيسالا ةفالنلا ةدحو ةداعا ىف ةقحالملا ححن دقو © مهدالاب 7

 امك« ةيمالسالا ةفالخلا ءاجرا ىف تأشن ىتلا ةمبرعلا ريغوةيرعلاتاليودلا مظعم

 ٠ ماعلا دالبو رسم ىف ةسطافلا ةفالخلا ةوقا فاعضا ىف ةقجالسلا حجن

 ماشلا داليو لصوملا ىف ةبرعلا تاليودلا هذه مهتلازاب ةقجالسلا نكل

 لمعلاو « ماشلا دالاب د رصم ىف ةسطافلا ةفالخا مهفاعضاو « اهنم ىقبت امفاعضاو

 وزفلا ماما ةيمالسالا ةهبلا فعض ىلا ىدا كلذ لك ءاغيأ اهتلازا ىلع

 نماقخعلا نرقلا رخاوا ىف لامشلا نم مالسالا دالب ىلع ردحتا ىذلا يسلملا

 . فحز ىذلا يلوغملا وزغلا ماما مهفعض ىلا دعب اميف كلذ ىدا امك « ةرحهلل

 تلازثسح م ه 65 ةئم دادغب ىلع مهئالشماو < قرشلا نم مالسالا دالب ىلع

 ٠ مهترضاح ىلع لوفملا ىلوتساو ةيساسلا ةفالخلا كلذب
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 : ةطمارقلا مم تاقالعلا

 ةسطهءارقلا عم نييليقملا ةفقالع نع ايش ركذن ناانه انتوفي ال

 نال كلذ « لصوملا ىف ليقع ىنب ةلود ماه لبق تأشن ةقالعلا كلن نا مغر
 تناك نيرحسلا دالاب نأ ثسح- < ةلحمو ةميدو ةسانم ىعاود هقالعلا هدهل

 ١١ ا/ص 48ج لماكل /رسثالا نبا )١(
 ٠١5 ص "17ج ديؤملا كلملا خيرأت /١دفلا وبا
 ؟ه558ه6© ص 0 نايعالا تايفو /ناكلخ نبا

 5853+ 5886 ص نيبلسملا خيرات /ديمعلا نبا
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 نيرحبلا دالب تحبصا امك « ماشلاو قارعلا ىلا مهترحه لبق نيليقعلل انطوم
 ٠ مهتلودل ازكرمو ةطمارقلا طاشتل ًازكرم دعب ام

 ةكرح « يمطافلا بهذملل ءالولاب تناد ىتلا ةطمارقلا ةكرحو
 بونج ىف ةكرحلا هذه رما ءادتبا ناكو « اهل ًامومل نيدلا نم تدختا « هيوعش

 ناتسزوخ دالب نم ءاج ىذلا طمرق نادمح ىلا ةطمارقلا بسن دقو « قارعلا

 ةفالخلا ىلع ارطخل لكشت هتكرح تحصاو ٠ ؟)ةفوكلا داوسب هرها رسشتناو
 * هرسأب دعب اميق ىمالمالا ملاعلاو ةيساعلا

 « ىبرعلا جسلخلا لحاس ىلع « نامعو ةرصبلا نيب ةيحان نيرحسلا دالبو

 « رهاط وبأو دعس وبا ىطمرقلا اهنلا سني « رحلا طسو ةريزج نيرحبلاو

 < ءاسحالا ةنيدم ىطمرقلا ىبانملا ديعس ىبا نب نيسحلا رهاط وبا رّمع دفو
 ٠ ؟"7نالا ةرماعو ةروهشم ىهو « رجه ةبصق اهلعجو اهنصح م

 ةريزملا نم مهترحجه دعب  ةيلصالا امهتكاسم تناك دقف ليقع ونب اما

 ون مهئمو « ةيبرعلا لئابقلا نم ريثك ىف اوناك و  نيرحبلا دال  ةيبرعلا
 ليقعتفلتحا الو « بلغت ونب ةزعلاو ةرثكلا ىف مهرهظا ناكو ميلم وئبو بلغت

 ةفوكلا وكلمو « ماشلاو قارعلا ىلا نيرحبلا نم نويلبقعلا جرخ م كانه بلغتو

 تيقبو « لايعالا نم اهالاو امو لصوملا ىف مهتلود اوماقاو ةمارفلا دالبلاو

 « ةبناث نيرحبلا ىلا اهنع اولوحتف « ةقجالسلا اهيلع بلغ ىتح مهيديأب داللا

 ءاسحالا تحبصاو < بلغت ىنب رمأ فعض نا دمب مهكلم ىف نيرحبلا تحبصاو
 , ؟9ههكلم راد

 1١65-111١ ص 48ج « كولملاو ممالا خيرات /ىربطلا )١(
 ١58 ص ١ج نادلبلا مجعم /ىومحلا توقاي (؟)

 ال4الا/ ص دالبلا راثآ /ىنيوزقلا
 ١51 ص ١ج عالطالا دصارم /نيدلا يفص ىدادغبلا

 ؟5 ص بهذلا كئابسس /ىدادغبلا ىديوسلا ()
 ١١ ص ١ج قحلم نودلخ نبا خيرات /نودلخ نبا

 941/1١ ص ؟ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد

 هأاأأ



 2 ى#ووي ةنم ىبانخلا دعس نب دمحا نب نسحلا ةطمارقلا رمآ ىلوت الو
 ذالب ىف ةريثك بورح ىف مهعم لخدو « نيسطافلا فلاخو نييساعلا ىلا لام
 اهذذ-ال رسم ىلا هجون اهنمو « ايروس مومع ىلع ىطمرقلا عما تهتننا « ماشلا

 ىلا ىرقهقلا داعو « رصم نع هدص نم اونكمت' نيسطافلا نكل < نيممطافلا نم
 ةطمارقلا ميعز ىط.رقلا نسحلا ىفوت الو « نيوحبلا دالب ىلا اهنمو « ماشلا دالب

 ىف مهذوفن ادبو « ةمائرلا ىلع هعابنأ مسقنا هج ةنم نيرحبلا دالب ىف

 اشيا مهكح لاز نا اوثلام نيذلا « نوسنوبعلا مهدالب ىلع ىلوتسا ىتح لاوزلا

 لقع ىنب ءاسؤر روفصع ىنب ىلا هطلسلا تلقتا ثمح م« نيرحسلا دالب ىف

 .7"2ىدالملا رشع ثلاثلا نرقلا ىف مهتلود لاوز دعب قارعلا نم اًواج نيذلا

 نب حلاظ ةدايقب ماشلا دالب ىف نيليقعلا عماوفلاحت دق ةطمارقلا ناك

 نب رفعج ةدايقب .ماشلا دالب حتفل !ًواج نيذلا نيسطافلا دض ىليقعلا بوهوم
 « نييدشخاالا نم .ماشلا دالب ىلع ءالسسالاو .مهرحد نم نكمت ىذلا« حالف

 ةطمارقلاىلا ءاحالاب اوقحلو ادوصع نب دمحسمو ىلبقعلا ملاظ راوق ىلا ىدا امم

 ٠ ؟؟7ءانثلا دالب ىلا ريسملا ىلع .مهوثحو
 «نيسطافلا نم اهذخاو.مءاشلا ىلا ىنطمرقلا دمحا نب نسحلا راس كلذل

 ىنطم زقلالصاو مث « يليقعلا بوهوم نب ملاظ اهيلع.ىلو مث « مهنم قشمد كلمو
 هل ىدصت.ثح كلذ ىف لشفق هنكل < هى معجم ةنماهلالتحال رصم ىلا هريس

 كانه ىلا نوي رصملا ةهسبق < ماشلا دالب ىلا امزهنم هوداعاو .نويسطافلا

 نويمطافلا داعتسا امب م هكلم رقم رجه دالب ىلا دام « اهنم هوجرخا ىتح

 دحا اهالوتو « قشمد ةيالو نع ىلقعلا ملاظ اولزعو « ماشلا دالب ىلع مهذوفن

 ٠ ؟؟9هيسطافلا داوف

 "54 , ١77/5ال" ص اقنحلا ظاعتا /ىزيرقملا (؟)
 ” ص .قشمد خيرات ليذ/ىسنالقلا نبا (5)

 ١١9 ص /افنحلا ظاعتا /ىزيرقملا
 ه/ ص 5ج ةرهازلا موجنلا /نساحملا وبا
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