
 ثلاثلا بالا

 اهلاوزو لصوملا ىف ليقع ينب ةلود لالحنا

 ةيلخادلا تابارطضالاو نتفلا_ ١

 ةرامالا ىلع سفانتلا

 برعلا تابارطضا
 ةيجراخلا لماوعلا ؟

 قارعلا مهلوخد لبق ةقجالسلا
 داركالا تابارطضا

 دادغب ىلع مهئاليتسا دعب ةقجالسلا

 مهتلود لاوز دعب ليقع ونب '"' 



 ثلاثلا بابلا

 اهئاوزو لصوللا ىف ليقع ينب ةلود لالحنا
 دودح نم « ةلماكلا ةلودلا طورش لمتكت مل لبقع يشب ةلود نأ مغر

 عتمتت مل اهنا مغرو < تباث ىماظن شيج وأ ةعرشم نيئاوقو ةمظناو ةتبا
 تاراشلا طسو ماه رود اهل ناك هنأف 6 ةيساعلا ةقالخلا نع ماتلا لالقتسالاب
 ٠ كاذنا ةقطنملا تداس ىتنلا ةبوعسلاو ةيلودلا

 ىف ليقع ىنب ةلود ةلازال ةيجراخو ةيلخاد ةريثك لماوع ترفاظن دقلو

 دضض ةببرعلا ةروثلاو ناصعلا ةيار ةنلعم نامزلا نم ًانرق تماد نأ دعب لصوملا
 نيذلا ةقجالسلاو نييهيوبلاك ةماعلا ةفالخلا ةرضاح ىلع ىبنجالا طللا

 ٠ مهنود نم رومالاب اودشساو برعلا ذوفت ةلازا ىلع اولمع

 ىلا  ةيبرعلا ةلودلل اديدجت لصوملا ىف ليقع ينب ةلود مانق ريتعيو
 مرملاب ةرقتسلا ةلودلا تذخأ نا دعب كلذو  ةبومالا ةلودلا لاوز مم تلاز

 « ةعسطلا ومللا لحارمي "رمت نأ دعب يمتح هلودلا لاوز ناو « صاقتنالاو

 نيذفنتملاو ءارمالا ىلع نيعتي كلذ دنع ةخوخيشلا مث « ةلوجرلا < بابشلا
 تراصو « اهرما ىلع تبلغ ام اذا ةمالا نال 6 اهرما اونثريو اهلع ءالمالا
 ٠ ؟0١ءانفلا اهيلا عرسا اهريغ كلم ىف

 « اماع نيعبراو ةئام براقي, امب ةلودلا رمع < ؟'”نودلخ نبا ددحيو

 )١( ص نودلخ نبا ةمدقم / نودلخ نسأ 1376 2 555 30

 صر/ةمدقملا هباتك يف (؟) ١89-188
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 نوعبرا وه دحاولا لمخلا رمع لدعم نا ريتعي ذا < لاجا ةئالث رمع وهو
 ىف نوكتف « اهومن روطت ثيح نم يح نئاك ىأك هدنع ةلودلا ناو « اماع
 ىف لخدتو ىوقت مث < نييرسلا لمعلاو ةاخلا دمعت ةفعض ىلوالا ةلحرملا

 بدي ام ناعرس اهنكل « ريغلا باسح ىلع عاسنالاو ةوقلا ىأ ةلوجرلا ةلحرم
 لاوزلاب ىهتني ىذلا ةخوخبشلاو مرهلا ةلحرم ىف رمتف فعضلا اهيلا

 ٠ اهل ىعسطلا

 -: ىنأي ام اهمهاف اهلاوزو لصوملا ىف ليقع يني ةلود فعض لماوع امأ

 : ةيلخادلا تابارطضالاو نتفلا_١

 : ةرامالا ىلع سفانتلا

 ماكح ىلسع ليقع ىنب ءارسما نيب عزاتلاو سفانتل ناك

 ىف تابارطشالاو ىضوفلا اشتا ىف ريك رئأ اهماق ذم مهتاود
 ,'"اهماسقنا ةلودلا ىف مرهلا راثآ نم عقي ام لوا نا كش الو « ةلودلا هذه

 مغرلاب « مكحلا مهئارما ةيلوت ىف تباث ماظن ليقع ينب ةلودل نكي مل ثيحو
 م هتاياستا ترثك كلذل « ريمالا راتخا ىف دئاسلا وه يلقلا ماطنلا نا نم

 (داؤدلا) ءادردلا وبا ىفوت املف « مكاحلا ريفآلا ىفوتي امدنع هصاخو مهبورحو

 رفغصالا هوخا عمط دقف « ةرامالل اذط مهسفنا ىلع هتوخا مسقنا لصوملا

 امها ةيلوت ىلع لمقع ىئب ةملك تعمتجا امسب « ةرامالا ىف سسملا نب دلقللا

 امهنم لك بهأتو « ؟"”انس دلقملا نم ربكا هنال « ةرامالا بيسملا نب ىلع

 دلقلا نأ الول « مقت نأ برحلا تداكو < مكحلا ىف اعمط رخآلا ةبراحمل
 وبا ىهيوبلا دئاقلا ةبراحم ىلع امهفاغنا ةدورضب ايلع هاخأ منقي نا عاطتسا

 ١553 ب 8950© ص ةمدقملا/نودلخ نبأ )١(

 5/٠ ص مهالا براجت ليذ/عاجش وبا (؟)
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 ىبأ امهخا نم لموملا ىلع ىلوتسا دق ناك ىذلا « زمره نب جاجحلا رفعج

 ىلا افحزو « هيلط ىلا ىلع هباجأف « ليقعلا بيسللا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا
 ةرطخلا تمسقأو « زرمره نبأ ىهبوملا دئاقلا نم اهتداعتسا نم انكمتو لصوملا

 ,٠ ؟)اهنوؤش ةرادا ىف اكرتشاو « اهبف امهل
 نب دلقملا نيب فالخلاو سفانتلا ةراثا ىف اريك ارود نودسفملا بعل دقلو

  ةيالولا رومأ فيرصت ىف دلقملا درفنا امدنع <« ىلع هخاو ىليقملا بسلا

 رسمقلا نع الضق م قارعلا ضرا نم تارفلا ىبرغ ىلا هتطلم تدتماو

 تنا تنكو ريمالا وه ناك كضأل دللا ناك اذا ه : ينال : ايناس
 ترثكو « ىلعو دلقملا نم لك باحصا نيب عازنلا ددجتو « ؟* ” « كولعصلا

 هذه ىف دلقملا ناك و م اريك امهنب تافالعلا تءاسو « نيقيرفلا نم ىواكشلا

 2 لصوملا ىلا داع اهنم غرف املق < تارفلا يقم ىف هبورح ىف الغشنم ءانثالا

 ىلع ضيق نأ دلقملا ىآر دقو « ةباحصاو ىلع هخأب عاقب. الا لع مزاع وهو

 ىف نيدواجتم نيداد ىف ناسميقي هوخاو دلقملا ناكو « لاتق نود يلع هبخأ
 ءاهز هدارفا ددع غلب برعلاو دارك الاو مليدلا نم اشيج دلقملا عمجف < لصوملا

 راد ىلا ةحتف اولمعي نا هعابتا رمأ مث « اتوقد ديري هنا رهظاو « افلا نيثالث

 ءارومخسناك انع نا دلقملا اهف ملع هلمل ىف « ةرامآلا رادل ةرواحملا ىلع هخأ

 ةيعش نكي ملو اش ىعي ال ركسلا ةدش نمناكو « يلع ذخأو ءىيش لك متف

 هب لك وو < ازوجحم دنقملا راد ىف يلع عضوو « هباحصا نم لجر ةئام الا

 ٠ ؟2كزرتالا هناملع نم ةغامح

 68١ ص ممالا براجت ليذ/عاجش ىبا ()
 ١/١ ص الج لماكلا /ريثالا نبا

 5/5 ص ممالا براجت ليذ/عاجش سا 5(4؟)

 1/1١ ١/85 ص الج لماكلا /ريثالا نبا
 ١817141 ص مهالا براجت ليذ/عاجش وبا ()
 ٠٠١ ص معمالا براجت ليذ/عاجش وب (؟)
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 لزاحيا « دلقملا هلمق امب يليقعلا بيسملا نب نسحلا امهوخا ملع امدنعو

 شاورف هيدلو ىلع ضبقلا ديري دلقللا ةلح ىلا ردابو < ىلع هيخأ ىلا

 «تييركت بحاص دامح نب دمحا هيحاص ىلا ايهما عم امهثعي دق ناكو < ناردبو

 «تيرركت نم خسارف ةمبرا ىلع ىه ىتلا اهتلح ىف ًائيث كرتت ال نأب اهاصواو

 علخو « كانه برعلا ءاسؤرو لصوملا ىف ليقع ىنب هوجو ىعدتسا دقف دلقملا امأ
 هيخأ ةلئاقمل مهب دعتسا « سراف ىفلأ ءاهز هيلع عمتجاف « مهعطقاو مهيلع

 همرح و ىلع هخأ دالواب, برعلا للح دصق نا دعب م هللا رام ىذلا « نمحلا

 ةريشللا ىداعو محرلا عطق دلقملا نا : نولوقيو نورفتتسو نونطتس
 ةرسشع همم جرخف « ىهيوبلا ناطلسلا ىلا زاحناو « ىلع اهريما ىلع ضيفو

 انع تزجتحا دق كنا » : لوقي دلقملا ىلا ثعبو < برعلا نم لجر فالا

 كلذب وهو « « جرخاف جورخللا ىلع ةردق كل ناك نأف « تمفقأو لصوملاب

 : دلقملا هباجاف « مهتاوزغو مهبورح دنع برعلا نأش وهو < برحلاب هرذني
 ءاخأ هعم ذخاو « لومرلا رثأ ىلع دلقملا رام عن «« رخأتي الو جرخي هنأب ه
 دحاو لزنم الا امه قس ملو « امهمب نم ناقيرفلا برتقا الو « اريسا ايلع

 مأ برحلاب هيلع اوريشيل هموق دلقملا اعد « برحلا رمآ دجو م كثلعلا ءازأب

 نسمم ناكو م ماحرالا ةلص ىلا نورخآ اعدو برحخلا مهممب رثآف < حلصلا

 لوقلا اعزانتو < نقم نب دمحم ينبا عفارو بيرغ : رمالا اذه ىف فلتخا

 ٠ا)دلقملا دنع

 ب: هل لاقو لجر هيلع لخد « دلقملا ركسصم ىف كلذ ىلع لاخلا امسبو

 نقم نب ىلع نب رفعج جوز ىهو  بيسملا تنب كتخا هذه ريمآلا اهيا »

 ىلع جدوه ىف ىه اذاف « اهيلا راظنالا تهجوتف م « كئاقل ديررن كنم ةيرف

 رادام دحا ملعي ملو « اليوط اثداحتو « اهب قل ىتح دلقلا بك رف م دعب

 5١555٠6١ ص ممالا براجت ليذ/عاجسش وبا (؟)
 ١810 14857 ص الج لماكلا /ريثالا نبا
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 ابك رم تيكر دق دلقماي » : هل تلاق اهنا دعي اميق يكح هنا الا  امهلب

 هذه ففكاو كلذ كرتأف <« كببأ نبا تققعو « كمحر تعطقو « اعضو

 ىتحيصنو كانتا ىنأف اذه عمو « ةريشلا كاله ىف اسم نكت الو « ةتقلا
 نم قلخلا اذه نيب يسفن تحضفو كتحضف « ىلوق لبقن مل ىتمو « كب, ةقحال

 قلطا دقف كلذلو « دلقملا سفن ىف غلاب رئا ثيدحلا اذهل ناكف « « برعلا

 ريذولا ىبأ نب نسحلا ابا نيفو « اليمج اميخمم هل بترو يلع هيخأ حارس
 مسن « نيقيرفلا نيب ماصخلا لحم ماثولا لحو م كلذب سانلا ”رسف « هل اتاك

 ٠ ؟'7لصوملا ىلا دلقملا داع امسي هتلح ىلا ىلع راس

 ديزم نبا برح ديري رادالا ادصاف لصوملا نم ىلقعلا دلقملا رام الو

 ذخا ىلع بسسملا نب يلع نيدسفملا ضعب ضرح م« ىنملإل ةنس ةلخلا بحاص

 راسف « يلع سغن ىف الوبفق ضيرحتلا اذه يقلف « دلقملا باحصا نم لصوملا

 ةدوعلا ىلع مزع كلذب دلقملا ملع املو « اهيلع ءالمشمالا نم نكمتو لصوملا ىلا

 < بسسملا نب نسحلا هضا ةلح راتجا اهيلا هقيرط ىف وه امنبو م لصولا ىلا

 هخأ ىلع فاخ دلقملا ركسع ةرثك نسحلا دهاش املف « هيلا جرخف « اه وهو

 كل نمضاو < كيخا نيبو كنب حلصا ينعد » : دلقملل لاقو « هنم ىلع

 امهنخا ىلا نسا رامو < كلذ ىلع دلقملا قفاوف « « هنم هديرت امم دهمعلا

 هضقب لبقأ دف  دلقملا ينعي  روعالا نا» : هل لاقو لصوملاب وهو ىلع
 لا نم دلقملا دنج ةلامتما ىلع لمعي نا هيلع راشاو م «لفاغ تناو هغضقو

 يلا اولامو كنع اوعنتما ناو « هلتاق ء دلقملا اوقرافو اولبق نأف 6 لصوملا

 نكي. مل هنكل « يلع سفن ىف الوبق ةروشملا هذه تنقلف « هحلاص « دلفملا

 انيبنسحلا هوخا هميتو < الل لصوملا نم برهف « هباحصاو دلقملا ىلا نأمطي
 نسحلاو ىلع هيوخاو دلقملا نيب لمرلا تددرت مث < اهلخد دق دلقملا ناك

 )١( ص ممالا براجت ليذ/عاجش وبا ٠١5
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 « دلقملا اهنع بغي امدنع لصوملا ىلع لخدي نأ ىلع < ململا ىلا اوعادنو

 كلذ ىلع امهنيب لاخلا ترمتساو « امهنيب ا وو

 3١72 ٠ مبوب ةنم ىتح

 ىدذلا « هدلاول افلخ لفع ةرامأ ىلقملا دلقملا نب شاورف يلو امو

 < ةرامالا ىلع بمسملا نب نسا همع لبق نم اسفان هجاو < ىا“ثإ ةنم لشغا
 ةرامالا بلط ىف ىبجسو.٠ ةنس ىفوت يذلا ىلع هانا فلخ دق نسحلا ناكو

 دلقملا هيأ كالما ىف ممط دق نسحلا ناكو « هدمي نم هئانباو دلقملا ةضراعمو

 بئان عاطتسا نا الول< اهذخأي داكو « هنافو دنع رابالاب تناك ىتلا هتازخو

 اذهنسحلا ابا نأل كلذ « اهب ظافتحالا نم ميهاربا نب هللادبع نسحلا وبا دلقملا
 هذه ظفح ىلع ةيدنلا بحاص ديدللا نب دارق روصنم ىبا عم قفنا دق ناك

 جوزتيي نا ةطيرش هببا دمب ةرامالاب دلقملا نب شاورق موقي نأ ىلع < نئازخلا
 ٠ 2'لزاومالا هذه امساقتي ناو ديدللا نب دارق ةنبا

 ىلا ئايحنالاب ليقع ينب خويش عانقا بيسملا نب نسحلا لواح دقو
 تضفر ليقع نكل شاورف هنبا نم الدب دلقملا هخأ دعب ةرامالا ىلوتل م هاج
 ياشمت رفسو < شاورف هيخا نبا عم حلملا بلط ىلا نسا رطضاف « كلذ

 «براحملا هش شاورف ىلا نسحلا ريسي نا ىلع اقفتاو « احلطصاو « امهنب ليقع

 ديدللا نب دارف ىف عاقيالا دمقب « هلاتقل ديدللا نب دارقو شاورف جرخبيو

 ضعب ءاج م ناعمجلا ىءارت املف < اهفصن ذخاو دلقملا لاومأ زحتحا ىذلا

 « همرف ىلع دارق برهف < هدض ةرماؤملاب هيلعاف هللا ديدللا نب دارق باحصا

 ذخأف « دارق تسبرىلا شاورق داع مث « هاكردي مل امهتكل نسْلاو شاورق هعبتو

 رقتسسم مل رومالا نكل « اهلاحب يهو هنم اهذخا ىتلا لاومالا نم هيف ام

 5.95 ١:2 ص ممالا براجت ليذ /عاجمش وبا )١(
 ١/10 ص الج لماكلا /ريثالا نبا

 5١/8151١1 ص ءارمالا ةفحت /ىباصلا (؟)
 5٠٠١5 ص اج لماكلا / ريثالا نبا

 -ا١ال+< ب



 « ىو ةنس سسملا نب نسحلا همع ىفوت ىتح هنرامآ ىف دلقملا نب شاورفل
 ةرامالا هعزان ىذلا « ى اموال ةنم بسلا نب بعصم رخآلا همع ىفوتو
 لصوملا دالب ىف تمولا كلذ ذنم مكحلاب ىلقعلا شاورك ريمآلا درفناف «اغيأ

 ٠ ؟'0تارفلا يقسو نئادملاو ةفوكلاو

 ةراسمالل ايلط ىليقعلا شاورف ريمالا ىلع اوجرخ نيذذلا نيب نم ناكو
 نب ةلودلا رصن اهبحاص نم نيصن ىلع ىلوتسا ىذلا دلقملا نب ناردب هوخأ
 تعا امدنع احلطصا امهنكل « ه 418 ةنس نيقرافام بحاص ىدركلا ناورم

 لوح م4171 ةنم ىدركلا ناورم نب ةلودلا رصنو ىلبقعلا شاورف نيب تافالعنا

 ءامهنب بشنت برخلا تداكو < ناورم نبا جوز ىهو « شاورف ةنبا قادص

 مفدي ناو « نيببصت مكح ىف دلقملا نب ناردب رقي نا ىلع « احلطصا نا الول

 "ف )رايد فلا رشع ةسمخ هردق ملمب شاورف ةنا قادص ناورم نبا

 , هتريسا هانبا ىديا ىلع اق ةلؤم ىليقملا شاور ريمالا مكح ةياهن تناك

 امهنملك يهأتو « ه 441 ةنس دلقملا نب ةكرب لماك وبا هوخا هلع جرخ ذا

 نب ةلودلا رصن نم لك برخلا هذه ىف شاورق عم ناكو « رخالا ةبراحلمل

 لاو برعلا عمتجا امنبب « يدركلا يديمحلا ناكسيع نب نسحلا يباو ناورم
 ىقتلا امدلعو « دلقملا نب ةكرب ةلماك ىبا بناج ىلا لمقع ىنب نم ببسملا

 مق «2اديدش ”الاتك التقا < ةنملا هذه نم مرحملا نم رشع ىناثلا ىف ناقيرفلا

 برعلا لام امني < لاتقلا يدينا ناكسع نباو « ناورم نب ةلودلا رصن لزتعا

 نسب شاورق رما كلذب فءضف < لماك ىبا هبخا بناج ىلا دلقملا ركسع ىف
 ىلا هلقتو م اريسا دلقملا نب ةكرب لماك وبا هذخا مث « هلاوما تهنو « دلقملا

 5١4 ص ءارمالا ةفحت /ىباصلا )١(
 5١١  ؟9١ ص الج لماكلا /ريثالا نبا
 ١61 ص " ج نايعالا تايفو /ناكلخ نبا

 515 2 ؟١91:552 ص الج لماكلا /ريثالا نيت (؟)
 و

 سأل ب



 اوراس دق <« (؟9نوي راعلا ناكو د ىف ةتاجوز ضعب هعم لعجو هتلح

 اهيلع اولوتساف < ىلبقملا شاورق باحصا اهيلع رطبسي ناك ىتلا رابنالا ىلا
 راعشب اودانو « هى 441 ةنم مرحم نم نماخلا ةلل اهراوما اوقلست نا دعب

 الاقق شاورف باحصا نم اهلها عم اولتتقاو « دلقملا نب ةكرب لماك ىبا

 كلذ ىف مهدياو شاورق ريمالا ىلا كلذ دمب اولا بسملا لآ نكل « اديدش

 ىلا رداقف < هكلم ىلا هتداعاو شاورق ةعاط ىلا رمالا لؤي نا لماك وبا فاخف

 6 كدع يننأف « كاخا تنك ناو ينا» : هل لاقو ارذتعم هيدي لصو شاورف

 «ينم ةشثحولا كرعشاو < ”يف كيأر دسفا ام ببسب الا وه ام «انيب ىرج امو

 < امهنيب قافولا مث دقف < اذكهو « « كل عباتلاو كرمأل عئاطلا ناو ريمالا تنأف

 ةنس عزاتتلا ىلا اداع نا اثبل ام امهتكل < "'”ةرامالا ىلا دلقملا نب شاورق داعو

 هخا ىلع دلقملا نب ةكرب لماك وبا هف رصتنا لاتق ىف اكسششاو ه 7
 35 هلودلا معز » بقلو ةرامالا ىف هلحم لحو < هسحو هدف مث « شاورف

 ضفتنا حرج رثآ نم <« ه 448 ةئم تيركتب دلقملا نب ةكرب ىفوت الو

 6٠ ١ ص / ج لماكلا /ريثالا نبا )١(
 عاضفوالا ىدرتل ةيسايعل. ةلودلا ىف مهتكرح تاسشن : نويرايعلا (؟)

 , ةيماس "ىدايم مهل تناكو « اهيف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 قاوسالا نم بثارضلا نوبجي اوذخا مهنا ىتح ا!ريثك مهرطخ دتشا دقو

 تويب ىلع مهتامجه نويرايعلا زكر دقو « مههاجت ةطلسلا تزجعو مهسفنل
 مسضيا دفقف 4 ةيسايفلا ةلودلا ىف عاضوالا ءوسلو « راحتلا رابكو ءاينغالا

 هديه عبطت ىلا ىدا ىذلا رمالا ةاقسشلاو نيلطاعلا نم ريبك ددع مهتكرح ىلا

 نيرصعلاى ف ةفينع لامعابي اوماق دقو « ناودعلاو ةيصوصللا ةغصب ةكرحلا

 ٠ ءاوس دح ىلع ىقوجلسلاو ىهيوبلا
 ٠ ( 7؟؟ 5١ ىم ىقوجلسلا رصعلا ىف قارعلا /نيمأ نيسح )

 ه١ ص مج لماكلا /ريثالا نبا (6)
 ١6054 ص "ج نايعالا تايفو /ناكلخ نبا (54)

 ه7



 2«لمولملا اوبجاه امدنع كارتألا زغلا عم هبرح ىف هباصا دق ناك كانه هيلع

 ملع ريمأت ىلع « هباحصا نم برعلا عمتجا « تيركتب رضحلا دهشمب نفدو
 ناك انني « 207 ينيقملا دلقملا نب ناردب نب شيرق يلاعملا يبا نيدلا
 ىلون يذلا ناردب نب سشيرف نا ىلع « انجم لازيال دنقملا نب شاورف ريمالا
 جرخ امدنع ةصاخ « لصوملا ىف رارقتمالاو ءودهلاب عتمتي مل نيليقعلا ةراما

 برملا تلام < ناقيرفلا ىقتلا امو « هبرحل ًاشيج زهجو هنجس نم شاورق همع
 ةيحارجلا ةعلق ىف هسبحو شاورق همع ىلع ضبف يذلا ناردب نب شيرف ىلا
 هلق ىلع دصف اح همع دوجول نئمطي مل شيرق نكل لصوملا لامعا نم
 كلذ يفو < لصوملا يقرش ةبون لتب نفدو ه 444 ةنم بجر لهتسم ىف
 ىف شاورق همع لتف هنا ناردب نب سيرف هلمق ام لوا نا » : سانلا لاه

 ٠ ؟؟9:ةملحم

 نب شاورق همع لتقم دعب ناردب نب شيرف ىلع برعلا فلتخا دقلو
 ىلع ناردب نب دلقملا هوخا هعزان امك « هتلود لاوحا كلذي تبرطضاو « دلقملا

 ىف سيرف رمتماو « هيلع اقفتأ رمأ ىلع احلطصا امهنكل « ليقع ينب ةراما

 «ةريظحلا ىلع ىلوتساف « كانه هنم ذخا ام ةدامتسال قارعلا ىلا ردحنا حث « ةرامالا

 ةلودلا سسؤم بيلا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا يبا نب لماك ىلا ىهو

 لماك مزهناف « رمالا ىف ناردي نب شيرف فلاخ دق لماك ناكو « ةليقملا

 ٠ "هب قاحللا مطتسي مل ىذلا شيرق نم

 ةتسنيبيصتب هيبا ةافو دعب لصوملا ىف ةرامالا سشيرف نب ملسم ىلوت الو
 دق ملم ناكو « هيئذآو هنعو هيف نم مدلا جورخ ءارج نم م ه 4مل
 تعمتجاو « نوعاطلا ضرمب هنافو ىتح اهب هتازخ طظفحو نيصن ىلا هلمح

 5٠١” صص مج لماكلا /رسثالا نبا )١(
 375١ ص 48ج لماكلا /رسثالا نبا (؟)

 ١65 ص ؟ج نايعالا تايفو /ناكلخ نبأ

 7 75 ص 48ج لماكلا /ريثالا نب (5)

 سها 77



 لبفقم همع هيلع جرح « ملم ةلودلا فرش مراكملا يبأ هنبا ريمأت ىلع لبقع

 2 مهريغو داركالا نم ريثك هيلع عمتجا نا دعب « ةرامالاب ًابلاطم ناردب نب

 لامعا نم روباخلا رهن ىلع ناقيررفلا ىقتلاو < رخالا ةبراحمل امهنم لك بهاتو
 شيررق نب ملم ريمالا اهيف مزه « ةمساح ةكرعم امهنيب تراد ثيح « لصوملا

 مل ملسم نكل « ةريزجلا دالب ناردب نب لبقم كلم امنيب « رمالا ءيداب ىفد

 رقتسسا مث « لبقم همع شوبجب ةميزهلا عقوأف < هشويج ميظنت داعا نأ ثيلي

 ٠ 0لملا ىلع امهنبب ىأرنا

 ةنسم شيرف نب ملسم مهريما لتقم دعي ليقع ىني نيب فالخلا ىلجت
 رصانعلا بعل امك < مهتملك عمج عيطتسي يوقف ريما مهيب رهظي ملو ع ه 4

 وني عمجا ايف « مهيلع ءاغقلا ىف لاعفلا اهرود ةرتفلا هذه ىف ةينجالا

 هعدوا يذلا « هنحس نم هوجرخا نا دعب شيرف نب ميهاربا ريمأت ىلع ليقع
 نب دمحم نيعي يفوحللا ءاشكلم ناطلسلا نا دجن < ملم ريمالا هوخا هف

 اميمج مهيلع ماسم نب يلع جورخ نع الضف اذه « ليقع ينبل اريمأ ملم
 ةئالث نيب اوحبصاو « لمقع ىنب ةملك تقرتفا دقف اذكهو « ةرامالا ىف ًاعمط

 دمحمو يلعو شيرق نب ميهاربا : مهو « مكحلا ىلع نوسفانتي مهئارما نم
 نب مهاربا ريمالا ىفون ىتح كلذ ىلع لاخلا تبقبو « سيرف نب ملسم يدلو
 ملسم يدلو دمحمو يلع نيب ًامئاق عازنلا رمتسا ثيح < ه 4م ةنم شيرف

 ناكام عيمجو « اهلامعاو لصوملا ىلع ةقجالسلا ىلوتسا نا ىلا « شيررق نب
 اوداعو < نييليقعلا نأش كلذب فعضو <« تارفلا يقسو ماشلا ىف ليقع ينل

 ١/89 ص ؟ج ديؤملا كلملا خيرأت /١دفلا وبا

 ١6054 ص ؟ج نايعالا تايفو/ناكلخ نبا

 ٠١ ص هج ةرهازلا موجنلا /نساحملا وبا
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 , (23)م عمه ةنس كلذو ٠ نيرحبلا دالسب يلصالا مهنطوم ىلا

#4 # 

 -: برعلا تابارطضا

 ءاهتياعد ىف وأ ليقع ينب ةلود راوج ىلا تشاع ىتلا ةببرعلا لئابقلا تبعل
 مكح ةليط ليقع ينب ءارما نيب تأشن ىتلا تاعزانملا مسج ىف اماه رود
 وأ ديري نم لك ديأتب كلذو « لامعالا نم اهالاو امو لصوملا ىف مهتلود

 « ةرامالاك ان مكح يلي نم ىلع جورخلاو ليقع ينب نم ةرامالا ىف بغرب
 ىلع ةقجالسلا ىلوتساو لمقع ىنب ةلود تلاز ىتح لاخلا هذه ىلع اولاز امو

 ينب بناج ىلا ةنصح فقاوم ةبرملا لئامقلا هذهل ناك هنا كشالو < مهيضارا

 نيسيوبلاو داركالاك « برملا ريغ نم مهئادعا دض م ةماع ةفصب لبقع

 ٠ برعلل يلبقلا بصعتلا نم مفادب كلذو « ةقجالسلاو

 نسب يلع هيخاو يلقعلا بلا نب دلقملا نيب ماق ىذلا عازنلا يفف

 (داؤذلا) ءادردلا يبا امهبخا ةافو دعب ها ملإل ةنم ليقع ينب ةراما ىلع « بيسملا

 2 نمحلا هيخاو ىلع بناج ىلا برعلا نم ريثك ددع لام « بيسملا نب دمحم

 مهددع غلبو « امهنود نم مكحلاب درفناو ةرامآلا يلو يذلا دلقملا امهنخا دض

 لك راسو « دلقملا ريمالا بناج ىلا نورخأ معمتجا امنيب « ىفالا ةرشع ءاهز

 6 حلملا ىلا ايعادن امهنا ال ول < مقت نأ برحلا تداكو < رخآلا ىلا امهنم

 نيذلا نيب نم يدمالا ديزم نب يلع ناكو « امهنيب فالخلا لازو < احلطصاف
 املف < برحلا هذه ىف دلقملا هخا دض بسملا نب ىلع بناج ىلا اوزاحنا

 ىف دابنالا ىلا يدمالا ديزم نبا ًانقعتم دلقملا راس « نيوخالا نيب حلصلا مت

 171771171582117 ص 48ج لماكلا /ريثالا نبا )١(
 5١5 ٠١6 ص ؟ج ديؤملا كلملا خيرات /ادفلا وبا

 الا ص قوجلس لآ ةلود /ىدادفبلا
 ١65 ١66 ص " ج نايعالا تايفو/ناكلخ نبا
 ١١27 ص هج ةرهازلا موجنلا /نساحملا وبا
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 يقس لامعا ىلع كلذ لبق فحز دق اذه ديزم نبا ناكو « هتلح ىلا هقيرط

 ٠ ؟'!اهنم مسق ىلع ىلوتساو يليقعلا بيسملا نب دلاقملل يهو « تارفلا

 رطضاو«هنم هدلب ذا ىتح ديزم نبا ءارو هريس يليقعلا دلقملا لصاو من
 «هرمأب ماق يذلا « دادنب ةفاصر ىف ةلودلا بذهم ىلا أحلي, نا ىلا ديزم نبا
 اذه ىف اومضنا نيذلا ةجافخ ونب اما « امهحلصا ىتح دلقملا عم هلاح طسونو

 مهب راسو دلقملا مهعمج دقف < نسحلاو يلع هيوخا دض دلقملا بناج ىلا عازتلا

 يل م.٠ ةنس راجتس قيرط نع ًامزهنم ىلوف < ديعترب ىف نسحلا هيخا ًادصان
 ٠ ؟'97لصوملا ىلا ةجافخ ونب هعمو دلقملا داع مث' قارعلا ىلا

 نيدذلا برعلا ءارمالا نيب نم ناكف ةيدنسلا بحاص < ديدللا نب دارق اما

 هنا كلذ « مكحلا ىلع ليقع ينب ءارما نيب تماف ىتلا تاعزانلا ىف اولخدت
 ىلع لمعو 2 اه 81 هنس هلابتغا دعب ليقع ينب ريما دلقملا نازح ىلع لفاح

 يذلا تقولا ىف « يلقعلا شاورف هنبا نيملقعلا ةراما ىف دلقملا فلخسي نا

 ىليقملا شاورف ريمالا نكل « يليقعلا بسسملا نب نسحلا همع ةرامالا ىلع هعزان

 نسب نسحلا همع :عم حلطصاو رمالا هل رقتسا نا دعب ديدللا نب دارقل ركنت

 نب دارقب عاقيالا ىلع اقفتاو « ليقع خياشم امهنبب تطسوت نأ دعب بيسملا

 لصاو مث « هب قاحللا اعبطتسي ملو كلذب ملع نيح امهنم بره هككل « ديدللا
 ثمح « ةفوكلا وحن هريس كلذ دعب ةرامالا يلو ىدذلا ىلقعلا شاورف ربمالا

 دالب ىلا اهنع ليحرلا ىلا مهرطضاو مهيلع بلغتف < ةجافخ وب ميقي

 ٠ ؟9هاشلا

 ٠٠١١© ٠٠١:52 ص ممالا براجت ليذ/عاجش وبا )١(
 /١/1 ص الج لماكلا / ريثالا نبا

 5١5 ٠٠١5 ص مهالا براجت ليذ/عاجش وبا (؟)
 5٠١ ص ءارمالا ةفحت /ىباصلا

 41١8 - 51١9 ص ءارمالا ةفححت /ىباصلا (5)
 ٠١9 ١١١ ص ا/ج لماكلا /ريثالل نبا
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 مهناف نييلبقملا عم مهتاعزانمم نم مغرلاف « « ةلحخلا باحصا ديزم وب اما

 ةصاخو برعلا ريغ نم مهموصخ د مهبورح ىف نيليقعلا اوديرأ ام ًارينك
 دصق امدنع يلبقعلا شاورف ريمالا اودعام ديزم ينب نا كلذ نم « نييهيوبلا

 وبا يهيوملا دئاقلا جرخف < نيمهيوبلل يهو هالو ةنم اهترصاحمل نئادملا

 نم اًؤاج نيذلا ةجافخ ونب كلذ ىف هديؤي. مهئاقلل زمره نب جاجحلا رفمج
 «مركاب يحاونب ةنسلا هذه نم ناغمر ىف ناقيرفلا ىقتلا الو « ماشلا دالب نم

 ينبو داركالاو مليدلا نم نوكملا يهيوبلا دنجلاب ةميزهلا تلح « لاتقلا دتشاو
 ةداعا نم اونكمت مهتكل « مهركسع برمعلا حابتساو « رمالا ءىداب < هجافخ

 يحاونب ديزم ينب مهئافلحو ليقع ينبب ةميزهلا اومقوأت « مهعومج ميظنت
 ٠20 ههلشم رسأو ريثك قلخ مهباحصا نم لتقو « ةفوكلا

 « ةلحخلا ىلا ديزم نبا ردحناو < ةعقولا هذه دعب لصوملا ىلا لبقع تداع

 يبا رثأ ىف مهريس ولصاو دقف ةجافخ ونبو يهيوبلا دئاقلا رفعج وبا اما

 هتنواعمل لصوملا نم يليقعلا دلقملا نب شاورق جرخف م ديزم نب يلع نسحلا
 نيمهيروملا ءاقلل رامالا ىلا اوراسو داركالا فئاوط ضعبو لبقع ينب ةرهمج ىف

 شيج ىف ناكو < يدمالا ديزم نب ىلع نسحلا يبا ذاقناو < ةجافخ ينبو

 مفادو بيرغو « ديدللا نب دارقو نيسحلا نب عفار نم لك يلمقعلا شاورف

 ةبرقم ىلع ةينوباصلا ةيرق ىف ناقيرفلا ىقتلاو « نقم نب دمحم ينبا
 تلح لائقلا دتشا الو « ةزراملاو ةدراطملاب امهنب لاتقلا آدف « ةفوكلا نم

 « مهتحلماو مهباث تذخاو « لجر فلا وحن مهنم رسأو نييليقعلاب ةميزهلا
 داعو « هنم سانلا عمو ليقع ينب ىف لتقلا نع يجافخلا لامث نبا فكو

 وباو يجافنلا راس مث « مهلاوما ةجافخ ونب منغ نا دمب مهرايد ىلا نويليقعلا

 ىف يجلفخلا لامن نب يلع شوبج تناك و « اهب اماناو ةفوكلا ىلا جاححلا رفعج

 551 51506 ص ءارمالا ةفحت /ىباصلا (؟)
 5١5 ص الج لماكلا /ريثالا نبا
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 «مليدلا نم ةدعلا وحن جاجنحلا رفعج ىبا عمو سراف هئامعبس وحن برحلا هذه
 ٠ 7)20ةحلمالاو ددعلا ىف لجر فالا ةعبس ءاهز نويلمقعلا ناك امس

 هتلودتضرعت دقف كلذلو « هناقالع لك ىف اقلق يلبقملا شاورف ريمالا ناك
 هنال كلذ < برعلا هئافدصا نم ىتح « تايدحتلاو تابارطضالا نم ريثكل

 ىلع مهنم ريبك ددع عمتجا دقف كلذل < مهل ركتلاو مهيلع لواطتلا ريثك ناك
 ةلودلارونو « نقم نب بيرغ مهن نم « ءارمام دنع ه 5 هلم هب رح

 هلودلا ءاهب نم ركع كلذ ىف مهديؤي ©« ىدمالا ديزم نب يلع نب سيبد

 رصأو شاورق باحصا مزهنا ةكرعملا ضرا ىف ناقيررفلا ىقنلا امو « ىهيوبلا
 نب ناطلسملا الو «برهلا نم نكمت هنكل « هلاقثاو هنئازخ تبهنو < هسفن وه

 تارفلا ىبرغ ىف كارتالا نم ةعامج مهل ىدصتف « ىجافخلا لامث' نب نسحلا

 لامعا ىلع نييهيوبلا باون ىلوتساو < ىجافخلا ناطلسو شاورف اهيف مزهنا
 ةعاطلا لذبو حفصلاو وفعلا بلط ىلا شاورف ريمالا اهدنع رطضا « نيلقعلا

 ٠ ؟"”نييهيوبلل

 ىوطنت قارسملا ىف برعلا ءارمالاو ليقع ينب ءارما نيب تاقالعلا نكت مل
 ىف سفاحلاو عزانتلاب تمسنا لب « ءافصلاو دولا ىلع « ناحالا نم ريثك ىف

 بسسس « ةجافخ ىنبو لقع ىنب نيب فالخلا دتثا ه417/ ةنس ىفف « اهيلغا

 شاورق ريمالا اهتاهج ضعب ىلع رطيسي ىتلا داوسلا ةقطنم ةجافخ ىنب ضرعت
 مصحدمل لصوملا نم ىليقعلا شاورف ريمالا راس نأ ىلا كلذ ىدأف < ىيقعلا

 ديزم نب سيد ريمالا مهنواعي نيذلا ةجافخ ىنب نيبو هنب ترادو « اهنع
 ىلمقعلا شاورف ريمالا اهيف مزه « ةمساح ةكرعم « ةلخلا بحاص ىدسالا

 وش لصاو دقلف < دحلا اده دنع عازنلا هتن ملو « ةفوكلا ىحاوش مهمامأ

 ىقسو دابنآلا ةنيدم مهنم اوذدخا ىتح ليقع ىنب عم مهبرح ديزم نباو ةجافخ

 507 565٠ ءارمالا ةفحت /ىباصلا )١(
 ٠١/8 ص الج لماكلا /سثالا نبا (؟)

 - !178خ-



 ٠ '''ىهيوبلا راجيلاك ىبا ريمالل ىحاونلا هذه ىف ةبطخلا اومافاو  تارفلا
 ناك هنا الا ء ةيبرعلا لئابقلا عم ليقع ىنب فالتخا نم مغرلا ىلعو

 ةميزهلا مهب لحت امدنع ةصاخو « مهوحن ةيدو فقاوم لئاقلا هده صعنأ

 ديإزم نب ةفدص ةلودلا فمس فوم كلذ نم « برعلا ريغ نم مهموصخ ماما

 ىلوتسا نيح « نيملقعلا بناج ىلا « هؤالال ةنس ةلخلا بحاص ىدسالا

 نبال ىهو « ركب رايد ىلع ىفوجللا ناطلسلا يلاو < ريهج نب ةلودلارخف
 ىدسالا ديزم نبا لذبف « مهميرح يبسو ليقع ينب للح ذدخاو < ناورم

 مهدرو اعسج مهزهجو « مهدالواو مهاسو ليقع ينب ىرسا كتفاو « لاومالا

 اذه هفقوم ناكو < ةفيرش ةمركم ىدساو اميظع ارما كلذب لعفن مهدالب ىلا
 كلذ ىلع ىدسالا ديزم نبا ءارعشلا حدم دقو « ؟'”ههل ابصمتو برعلل ةيمح

 : ©9لاق ىذلا ىبسنلا رعاشلا مهنمو

 راذعلا مءهلتك موي دمأب ليقع ينب ركش تزرحا دفل

 راروزا اهلفاوح نم بهشب 2 ًارط كارتالا مهتمر ةادغ

 راحبلا همواقت ال ميظع 2رحب ضاف نكلو اونبج امف

 ؟؟1 0 5:80 ص ال ج لماكلا /ريثالا نبا )١(

 ١١ه ١١5 ص مج لماكلا /ريثالا نبا (؟)
 ٠5١5 5١0 ص ؟ ج ديؤملا كلملا خيرأت /ادفلا وبا
 ٠/١ 2519 ص قوحلس لآ ةلود /ىرادنبلا

 ©60© ص 5 ىبرعلا رعشلا /رهاطلا داوح يلع )ع
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 رثأ « لصوملا ىف ليقع ىنب ةلود تطاحا ىتلا ةمجراخلا لماوعلل ناك
 مكح تداس ىتلا « ةلخادلا تايارطضالاو نتفلا نع الضتف « اهلاوز ىف غلاب

 ل ماوملا لثيمتتو « ةقجالسلا ىديا ىلع اهلاوز ىتح اهسمسأت ذنم مهتلود

 ةراثاو < ةلودلا هذه ةبراحم ىف ةسنجالا رصانملا هب تماق امب هذه ةججراخلا

 ٠ اهقيرط ىف بامصلا
 : دادغب مهلوخد لبق ةقحالسلا

 لفقع ىنب ةلود نزكارم نع رمالا لوا ني دعب اوناك نيذلا ةقجالسلاف

 اوماق < ى 547 ةنم دادغب لالتحاو قارعلا ىلا مهمهودق لبق « لصوملا ىف

 مهدهج لك اولمعو « ةلمقعلا هلودلا هجوب بامصلا ةراثا ىف ريكا رود

 ثبعلاو تاره ةدع لموملا ةمجاهمب ةقجالسلا ماق دقف ٠ دوجولا نم اهتلازال
 نيدصاف « ناحسرذا نم كارتالا ةقجاللا مدق ه١٠47 ةنس ىفف « اهلهأبو اهف

 ةئيدم مهغمب دصقو « اهوذخأف < نيقرافام بحاص ىدركلا ناورم نبا لامعا
 مهءعاضرتسا لواح ىذلا « ىلبقعلا شاورق ريمالا اهمكح ىلي ناكو 6 لصوملا

 كلذ اوضفرف « رانيد فالآ ةئالث مهل لذبو « مهددع ةرثكو مهمأب ةدشل لاملاب

 شاورفق ريمالا ناك امنبو « رانيد فلا رسشع ةسخ هردفق اغلس اوملطو

 ءاصنلا ةقجالسلا لزن « مهل لاومالا هذه عمج ىف نيكمهنم لصوملا لهاو

 سأد ىلع مهيلا جورخلا ىلا ىليقعلا شاورق رطضاف « لصوملا نم ةبرقم ىلع
 نود ليلا مهكردا ىتح لوالا مويلا ىف ناقيرفلا لتقاو « ةماعلا نم هدنج
 ةمسساح ةكرعمب اوكتشاو « لاتقلا ىلا اوداع « دغلا ناك الو « دحال رفظ

 ىف برهلا ىلا يليقعلا شاورف ريمالا رطضاو « ليقع ينبب اهيف ةميزهلا تلح
 7 ريسلا ءىبشلا الا هلاومأ عيمج نم جرخو « هراد نم اهب لزن' ةنفس

 زمهاوجو لام نم ىلبقعلا شاورقل ام عيمج اوبهنو لصوملا ةقجالسلا لخدف

 - 16 ء



 بونج نسلا ىلا لزن نا دعب ىليقعلا شاورف ىأرو < ثاثأو تايثو ىلحو
 بلط ىف « ىهيوبلا ةلودلا لالج ىلا ثعبي نا < هباحصا نم رفن عم لصوملا
 وكشيو اعيمج مهدت < داركالاو برعلا ءارما ىلا لسرا امك ٠ ةدعامملا
 كققلا نم « ةعنشلا لامعالا نم لصوملا ىف ةقجالسلا هبكترا ام « مهل
 , 230لاملا بهنو < ميرحلا كتهو « اهلهاب

 شاورف ريمالا بره نا دعب لصوملاب اورقتسا الل ةقجالسلا ناكو
 ايفدف « رانيد فلا نيرشع مهيلع اوضرفو « اهلها ىلع اوسق دف « ىليقعلا

 ىلع اودتعاو« مهلاوما اوذخاو « برعلا ريغ نم سانلا اوبقعت مث « لصوملا لها

 « دللا ىضوفلا تمع ىتح « اداسف ةنيدملا ىف اوئاعو « تاقرطلا ىف سانلا

 اددع اولتفو مهتما رك نع اعافد سانلا راثف « مهلامعا نم نثغتسي ءاسنلا تجرخو
 . اهنع ''”لحرلا ىلا مهرطضا ىذلا رمالا « ةقجالسلا نم اريبك

 هتداجو ليقع ىنب عيمج هلوح فتلأ دقف ىلقعلا شاورق ريمالا امأ
 ةقجالاسلا ديري لصوملا ىلا هركامب شاورفق رامو < برعلا نم تادادمالا
 لزنو « جاجملا برعلا لزنف « اي تادادمالا مهتلصوو كانه اوعمجت نيذلا

 ةكرعم ىف ناقيرفلا كبتشاو « برعلا نم نيخخسرف ىلع لبالا سأر ةقجالسلا
 رمآلا ءيداب اهنف ةقجالسلا رهظتسا « ه١٠47 ةنل ناشغمر نيرشع ىف ةريرم

 ملو « لاتقلا دهاش مهؤاستو برعلا للح دنع لاتقلا راصو < برعلا ىلع

 برعلا ىلع هرصن هقا لزنا ثيح مويلا كلذ رهظ ىتح ةقجالسلل رفظلا لزي
 ريسو « مهللحو مهلاوما تمنغو فيسلا مهذخاف « ةقجالسلاب ةميزهلا تلحو
 ضرفلا اذهل اهدعأ ةنيفم ىف مهالتق نم ريثك سؤر « ىلبقعلا شاورق ريمالا
 هذه ىىلا اهلوصو نود كارتآلا لاح « اهنم برتقت تداك املف < دادغب ىلا

 نيثالثو ًافين اوناك مهنا لبق دقو « مهسنج ءانبا ىلع ةيمحو مهنم ةفنأ < ةنيذملا
 5١" :١5 ص الج لماكلا /ريثالا نبا )١(

 ١١54 ص لوسدلا رصتخم خيرأت /يربعلا نبا
 ؟155 ص الج لماكلا /ريثالا نيا (؟)

 - أ



 ةسمخ اوغلسي مل « مهتميزه دعب اوداع املف « لصوملا ىلا اوهجوت امدنع افلا

 37 لحجر ىفالا

 ةقجالسلا ىلع اذه هراصتنا دعب ىلبقعلا شاورق ريمالا ءارعشلا حدم دقو

 ب: ©7هتديصق علطم ىف ليئم نبا هلاق ام كلذ نم « لصوللا نع مهئالجاو

 رتيختملا ةزع نم عماش ىف ١ اهنيب دازن تسرأ ىذلا ىبأي
 نم ه ةئم ةقجالاسلاب تلح ىلا ءاركلا ةميزهلا هده دن .

 اهيلا اوضم ىوا6 ةمم ىفف ©« لصوملا ىلع مهتامجه فقو ىلا < نييلبقملا

 هودجوام لك اوبرخو « مهئارما نم ةعيرا مهدوقي ©« سراف ةئامتسو فلا ىف

 نا دعب « اهب اوماقأو « لصوملا اولخد ىتح « نيمصنو دمآ ىلا مهقيرط ىف
 نوثمعي اوراصو < اهنع لمحرلا ىلا رطضا ىذلا ىلبقعلا شاورف ريمالا اومزه

 ىلا لامعالا هذه دعب « ىلقعلا شاورق ىأر رقتساف < اهلهأب اداسفو التق

 «برمعلا ءارمأو « ةمساصلا ةفالخلاب دحتس نا < لصوملا ىف ةقجالسلا اهمكترا

 كلذو « ةلحخلا بحاص ىدسالا ديزم نبا مهنيب نم « مهنم ريثك هيلا عمتجاف

 برعلاتعمتجاف « اهلك قارعلاو لصوملا نع ةقجالسلا رطخ داعبا ىف هنم ةيغر

 ريصنلا ناك « ةريثك بورح ىف ةقجالسلا عم اوكتشاو « نييلبقملا عم اهلك

 « نيقرافام ىلا نوقاملا .مزهناو ةقجالسلا نم ريثكلا لتق نا دعي « برعلل اهف

 .27ناجسذا ىلا اوراس مث « مهيديا هللا تاصو ام اوسهن ثيح
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 : داركالا تابارطضا

 لامش ىف تفولا كلذ ىف ماه ىمايس رود مهل ناك دقف « داركالا امأ

 ةيلامسثلا ةلبخلا ةقطنملا ىف < ةلجد رهن ىقرش مهتكاسم تناك ثيح < قارملا

 ؟148 437 صال ج لماكلا/ريثالا نبا )١(
 ١1475 ص ال ج لماكلا/ربثالا نبأ (5)
 ؟١٠7٠ ص نيملسملا خيرأت /ديمعلا نبأ (9)

 ١١17 ص الج مظتنملا/يزوجلا نبا



 زاتا دفو <« نييسصتو راجنم ىف مهضعب نكس امك < قارعلا نم ةيفرسشلا

 ةراثا ىف اوبسن ام اريثك مهنكل < رفاسملا ةفاضو « ةلوجرلاو مركلاب داركالا

 «ءجاجحلاو ةراجتلا قرط اوعطقف « قارعلا نم ةقطنملا هذه ىف تابارطضالا

 0 داللاب اوُنعو

 داركالا نا لوقي نم مهنمف « دارك الا لصا ىف نوخرؤملا فلتخا

 اهناكسي اوطلتخاو < ناريا قرش نم ةيلاخلا مهدالي ىلا اًواج ىرآلا رصنملا نم

 داركالا نا لوقي نم مهنمو « ىدركلا بعشلا اونوكو مهب اوجزتماف « نييلصالا

 بو لنج نم ةيبرعلا لئابقلا نم مهريغ عم اورجاه مهناو « ىبرع لصا نم
 مسهتفل وسنو اهناكسب اوطلتخاف « ةيلمخلا قطانملا اوتكسو ةيبرملا ةريزجلا

 ةدسع نم جيز٠ مهنا لوقي نم مهنمو « ىدركلا سعشلا اوتوكو « ةيبرمعلا

 نطوملا طسو عقت ةميدقلا وشدراك مهدالب نا هش كش ال ىذلاو < ىدركلا

 , 27 ضاللا تقولا ىف داركالل ىلصالا

 مهريمأ دبتساو « ىرجهلا عبارلا نرقلا فصتنم ىف داركالا ذوفن مظع

 هرمأ مظمف © لصوملا ىفرش لامش هدلي ىف « ىدركلا نيسسح نب هبرومسست»-

 عم هتاكاششا ترثك امك < ناجبرذا ىلع ىلوتساو « ىهيولا ةلودلا نكر ىلع

 ىلع داركالا ىدستعاو « لصوملاب مهمكح رقم ىف مهمجاهو ؟ نادمح ىب

 ىتح كلذ ىلع اولاز امو « ةراملا اويلسو ؟ تاقرطلا اوعطقو جاجحلا لفاوق

 5 ؟9ههعاضخا نم ىهيوبلا ةلودلا نكر نكم

 ؟؟7 ١6٠١ ص 1 ريبج نبا ةلحر / رييج نسبا )١(

 511 1172 ص ؟ج 2” ص ١١ج راثالاو ططخلا /يزيرفملا )ع

 هال ه5 5٠ 215151١ ص دركلا خيرات ةصالخ /يكز نيمأ دمحم

 ؟ا/ ٠ ١؟ ص الج لماكلا /ريثالا نبا (؟)
 7١ 9 ص ةيدركلا تارامالاو لودلا /يكز نيمأ دمحم

 سه 8#



 دال ىحاون ىلع ىلوتسا دق « ىدركلا نيح نب هيونئمح ناكو
 مسقنا ى 8 ةنس ىقوت املف < اماع نيسسمخ ةدم ديواهنو ناذمهو رونيدلا

 ءالشسالا نم نويهيوبلا نكمت ىتح ؟ مهرما فعضو « مهمفنا ىلع هدالوا

 قطانم ىف نويهيوبلا مهنع نيذلا ةالولا نسحا نمو « ؟'”مهكالما مظعم ىلع

 ةيحانب كولملا راخ نم ناك دقف 2 ىدركلا نيسح نب هيونسح نب ردب لابجلا
 ىف هداليو ةنالماعم تحبصاو ٠ ةريثك ةقدصو ةماسم هلو « ناذمهو روئيدلا

 ٠ 9م غو ةنم هتافو تناكو « ةطلاو نمالا ةياغ

 لامعالا نيب نم داركالا دالب نم اهرواج امو (لسرا) لبرا ةعلف تناك

 اهوذختا « داركالا عمجتل ازكرم لبرا تحصاو < لموملا ةيالول ةعاتلا

 كلذ ىلع لاخلا لظ دقو < نادمح ىنب دهع ىف لصوملا ىلع موجهلل ةدعاف

 « ىدركلا ذاب» بقلملاو ىدركلا ''”كتسود نب نيسحلا هقادعع وبا نكمن' ىتح

 هذوفن دم ىف عمط مث « فاثإل4 ةنم نيننادمحلا نم لصوملا ىلع ءالشمالا نم

 اونكمت ثيح- « كلذ قيقحت نود اولاح نيمهيوملا نا الول « دادغب ىلا كلذ دعب

 ثالس كلذ ىلع صعمي ملو « اهيلع مهذوفن اوداعاو لصوملا نم هحارخا نم

 , فىجلا/ ةنم كلذو « ةناث لصوملا ذخا ىلع ىدركلا ذاب مزع ىتح تاونم

 نيذلا ىنادمحلا ةلودلا رصان ينا هقادبع ىباو رهاط ىبا فعض كردا نيح

 لموملا دصقو « هعومج عمجو « نييهيوبلا لبق نم ايوس لصوملا مكح ايلو
 ابا اولسارو < نادمح ونب هفاخف اهنم ىقرشلا ىنالا لزنو « ىفالآ ةتم ىف

 ىلا مهباجاف < مهترصنل ليقع ىنب ريمآ بسلا نب دمحم (داؤذلا) ءادردلا

 ىقرسسش ىدركلا ذاب ءاقلل « نييلمقملاو نيسنادمْللا شوج تراسو « اوملط ام

 597 ص ١١ج ةياهنلاو ةيادبلا /ريثك نبا )١(
 "05 ص ١١ ج ةياهنلاو ةيادبلا /سثك نيا (؟)

 58 صا ١ ج ةيمالسالا ةراضحلا / زتممدآ

 ه٠ 59 ص ىقراغلا خيرات /ىقراغلا (5)
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 هباحصأ مم بف برملا ةرثك ىدركلا ذاب كردا املف « اهنع .دمل ؛ لموملا

 ٠ ؟"”هولتقو هب اوقحل برعلا نكل « لابجلا ىلا
 داركالا حبصا « اهتكوش تيوقو « لصوملا ىف ليقع ىنب ةلود تماق امو

 ريمالا نا ىتح « مهبورحو مهشومج ىف نييليقعلا عم اوك رتشاو « اهاياعر نم
 يبا ها ةافو دعب ه 845 ةنس ةرامالا يلو يذلا < ليقع ينب ريما دلقملا

 مليدلاو داركالا نم اشج زهج دق ناك « سلا نب دمحم ( داؤذلا) ءادردلا

 «قازرالا مهلع قلطي راصو < لجر فالا ةئالث ءاهز هدادعت غلب < مهريغو
 ىف نيمهيوملا باج ىلا ناحالا نم ريك ىف اوزاحنا داركالا ناف كلذ مهو

 د_ئاقلا زمره نب جاجحلا رفعج ابا نا كلذ نم « ليقع ينب دض مهبورح
 امدنع ليقع ينب دمل هالو ةنم مليدلاو داركالا نم ةوف زهج يهيوبلا
 ٠ ؟"9تئادملا ةرصاحمل اًؤاج

 ه 44+ ةنم ًاريثك داركالاو يلبقعلا شاورق ريمالا نيب فالخلا دتعا

 شاورفق داع املف « لبقع ينب ةلود لامعا نمض تناك ىتلا نوصحلا كلت

 لماك يبا هنخا ةبراحم ىف ”الوغشم ناك ثيح « لصوملا ىلا قارعلا نم يليقعلا
 نم ءزج يه يتلا  داركالا ةقطنم ىف ىرج امل ءاتسا « دلقملا نب ةكرب

 مل هنكل « ةينابذهلا داركالاو < ةيدسحلا داركالا نيب تافالخ نم # هتلود

 «يدركلا ناورم نبا عم هناقالع تعاس املف « مهيلع ةيادللا ىف هطخس رهظي

 هنرصنل يديمحلا ناكسع نب نسحلا وبا ءاجف « مهتدعاسم بلطي مهلا بنك

 ١الا/  ١ا/ا ص مهالا براجت ليذ/عاجش وبا )١(

 ١50 ص ال ج لماكلا /ريثالل نبا
 5*١ ص ؟ج ديؤملا كلملا خيرات /١دفلا وبا
 م25 ا ص لودلا رصتخم خيرات /ىربعلا 0

 ؟١٠٠ ص مهالا براجت ليذ/عاجش تا (؟)

 50158 50١ 2 550 ص ءارمالا ةفحت /ىباصلا
 5١5 ص ال ج لماكلا /ريثالا نبا

 ب ١89 -



 ناك و « هتدعاسمل هاخا ينابذهلا كيوم نب نسحلا وبا لمزا امسي < هسفنب

 نا يلقعلا شاورق ثمل امو 6  انركذ امك  نيفلتخم ينابذهلاو يدممحلا

 يديمحلا نيب فالخلا ةلازا ىلع لمعو « برح نود ناورم نبا عم حلطصا
 يليقعلا شاورق ريمالا اقرا نأ دعب  اثبل ام امهتكل « امهلامعا ىلع ينابذهلاو

 عم عطاقتو « شاورف ريمالا ءاتسا كلذل « ىالخلا ىلا اداع نأ  امهلامعا ىلا

 ٠ ؟')هيحاصل رشلا مهنم قيرف لك رمضاو « داركالا

 هدض نوليميو < يليقعلا شاورف ريمالل نوديكي كلذ دعب داركالا لظ

 ةكرب لماك يبا هيحا بناج ىلا اومضنا مهنا كلذ نم م هناموصخو هبورح ىف

 ىلا هعم اوفحزو « ةرامالاب ًالاطم هيلع جرخ امدنع « ه 541 ةنم دلقملا نب

 ةكرمم نيقيرفلا نيب ترادو يلمقملا شاورق اهريما شجي اوقتلاو « لصوملا

 هوملس نيذلا « داركالا دب ىف ريما هعوقوو « شاورق ريمالا ةميزهب تهتنا

 ةوق يشخ « ةكرب لماك ابا نكل « ىلمقملا دلقملا نب ةكري لماك يبا هنخا ىلا
 قلطي نأ ىلع هير رقتما كلذل « لصوملا ىلا اوعلطتي نا فاخو « داركالا
 رثثا اذه هلمعل ناكف « هتراما ىلا هدي نأو < ىلبقعلا شاورف هيلا حارس

 ينب ءارما نيب عازن لك اولغتسي نا اولواح نيذلا داركالا سوف ىف ءيس

 دض ناردب نب لسقم ريمالا بناج ىلا اوزاحتا مهنا امك « مهبراه قيقحتل ليقع

 , ه6م8ا همم هبا ةافو دعب ةرامالا يلو يذلا شيرف نب ملسم ريمالا هنخا نبا

 ريمالا نكل < ىلبقعلا ملاسم ريمالا نم روباخلاو ةيتارفلا ةريزجلا اوذخاو

 ,("!امهنيب فالخلا بابسا ةلازا ىلع اقفتاو « احلطصا ام ناعرس لبقم همعو ملسم
 مهليمو « ليقع ينب ءارمأ نم هذه ةفلتخملا داركالا فقاومل ناك دقلف كلذلو

 )١( ص م ج لماكلا /ريثالا نسأ 55

 4١ 0 ص م. ج لماكلا / ريثالا نسا 5(4؟)

 ١85 ص "؟ج ديؤملا كنملا خيرأت /ادغلا وبأ

 ٠/١ ص هج ةرهازلا موجنلا /نيساحملا وبأ

 ؟7؟ ص قوجلس لآ ةلود /ىرادنبلا

- 1 



 مدغ نع الضف « نابحألا نم ريثك ىف نييليقعلا عم مهبورح ىف نويهيوبلا ىلا
 اهلاوزو ليقع ينب ةلود نأش فاعضا ىلع لمع كلذ.لك < برعلا عم مهماجسنا

 ٠ دعب اميف ةقجالسلا يديا ىلع.لصوملا نم
#0 (*# 

 : دادغب مهلوخد دعب ةقحالسلا

 ءافلخلا نود ةطلسلاب مهراكساو ةقجالسلا ذوفن دايدزا نا كنال

 دالبلاو لصوملا ىف ليقع ينب ةلود لاوز ىف رشابملا ببسلا دعي. « نييساعلا
 روهظو «ءاهئارما فعض نع الضف « ماشلاو < قارعلا ىف اهذوفت اهلا دما يتلا

 ,(7ةيكاطنا فارطاب يقوجلسلا شملتق نيبو هنبب تراد يتلا برخلا ىف ه 44

 شت ةلودلا جات راس ثبح « ماشلا ىف نييلبقعلا ذوفن لاوز ةيادب كلذ ناكف

 ٠ 7'2لقع ينب نم اهيلع ىلوتساو بلح ىلا يقوجلسلا هاشكلم ناطلسلا وخا

 ديدج ريمأ رايتخال « شيررق نب حاسم مهريما لتقم دعب ليقع ونب عمتجا

 ىلعىوقي نكي ملو هنجسس نم هوجرخاو «ملسم ريمالا هيخا لبق نم ماوعأ ةرمتع
 لصوملا ةداعتسا نم نكمن ىتح رمالا هل مث نا امو « ةرامالا هولو مث < ىسملا

 ماشلاو لصوملا ىف ةكباتالا دج  رقنسقأ ةلودلا ميسق اوبناك دق « ةقجالبلا
 مسقو ريهج :نبا نكمتف « ريهج نبا ةلودلا رخف ىلا مانضتالاب دعب انف

 ١1/8 ص ممالا براجت ليذ/عاجش وبا (أ)
 . ١١7 ص قع لماكلا /ريثالا نبأ

 ؟/5  ؟88 ص نيلسملا خيرأت /ديمعلا نسا

 5٠١5 ص ديؤللا كلملا خيزات /ادفلا وبا

 585 ؟80 ص نييلسملا خيرأت /ديمعلا نبا (؟)

 اب



 ةسع ىف كلذو « ىف غالا/ ةنم لقع يب نم لصوملا ىلع ءالتمالا نم ةلودلا

 «ليقع ينب فلا دقف هاشكلم يقوجلسلا ناطلسلا اما + اهنع يليقعلا ملسم ريمالا

 ىلا ليقع ينب ةراما دنساو « ملسم هبخال ًافلخ شيرق نب ميعاربا مهريمأت ىلع
 « روبالاو جورسو نارحو ةبحرلاب هنع هباتماو « ملسم نب دمحم هقادبع يبا

 « ةقجالسلاب ملسم نب دمحم ريمالا ةقالع قيثوت ىلع ءاشكلم ناطللا لمع مث

 نييلقملا نكل < يفوجلملا نالسرا بلا ناطلسلا تنب انسيلز هتحا هجوزف

 ريمالا لسظي. نأ اوررقو « مهيلع ريما نيت ىف ةقجاللا لخدن اوضفر

 ثيح اه 447 ةنس ىنح اهب لاز امو « لصوملا ىلع ًاريمآ شيرق نب ميهاربا
 هئراما دراوم نع تاناب ميدقت هنم ًابلاط « يفوجللا ءاشكلم ناطلسلا هاعدتسا

 ريمالا مدق الو  ةقجالسلا ذوفنل ةعضاخل تحبصا اهنأ راتعا ىلع  لصوملاب

 « هلاقتعاب رمأ « يقوجللا هاشكلم ناطلسلا ىلا ىلبقملا شيررق نب ميهاربا
 لاز امو « دادغب ىلا ناطلسلا عم اهنم داع مث « دنقرمس ىلا ًاريسا هعم هذخاو

 هف لقتعاىذلا تقولا ىفو ٠ هعمل ةنس ءاشثكلم ناطلملا ةافو ىتح هرسا ىف

 رينو ريهج نبا هلودلا رخف « ءاشكلم ناطلسلا لسرا « ىلقعلا ميهاربا ريمالا

 نب دمحم ريمالا رمتسا امنب < اهكلمف « ةساث لصوملا ىلا ةقجالملاو نيسماعلا
 ىف هعزاني ناك و « هلامعا ىف ليقع ينب ةراما يلي يلمقعلا شيرق نب ملم

 , ؟7ءلسم نب ىلع هوخا كلذ

 حارس قلطأ « ه 448 ةنس ىف يقوجلسلا ءاثكلم ناطللا ىفوت الو

 ناطللا ةمع ةيفص ةديسلا ةنواعسب يليقعلا شيرف نب ميهاربا ريمالا
 تجورت دق تناك و  يليقعلا شيرق نب ملسم نب دمحم ما يهو  هاشكلم

 )١( ص مج لماكلا /رينالا نبا ©١١90 ٠ /10؟١ , ١51

 ج ةياهنلاو ةيادبلا /ريثك نبا ١١ صا ١53 / ج ؟١اص ١١١ ١١١

 ص ؟ج نايعالا تايفو /ناكلخ نبا ١١54 ١66

 سا اا



 ءادفو دم « ناطلسلا ىدل ًاريسا ناك امدنع سيرف نب ميهاربا ريمالا نم

 دمحم رييمآلا اهنباو ةفص ةديسلا ترام مث < ىلبقعلا ملم ريمالا اهجوز
 ىف اهنم ةبغر « لصوملا ىلا ناطللا لبق نم دلب ىف ةرامالا ىلي ناك يذلا

 مسقنا « ةنيدملا هذه نم اهشوحب تبرتقا املف « اهنراما ملسم نب ىلع اهنيا هيلوت

 ديؤي. رخآلاو < ملسم نب يلع اهنبا ةيلون ديؤي امهدحا « نيقيرف ىلا اهلها
 هسف تلح « لاتق ىلا .نيقيرفلا نيب فالخلا روطتو « ملسم نب دمحم ريمالا

 هماو ملم نب ىلع ريمالا لخد مث « ملسم نب دمحم ريمالا راصناب ةميزهلا
 كنلفم داعو م ؟'”ريهج نبا ةلودلا رخف نم اهيلع املوتساو لصوملا ةفص
 ٠ ةنيدملا هذه ىلا نيلقعلا

 حلطصأ ةيفص هاو ملسم نب ىلع ريمالل لصوملا ىف رمآلا رقتسا ال

 عيمج ىف هذوفت دامو « لصوملاو دلب هملسو <« شيرف نب ميهاربا همع عم

 مهاربا ةراما نوؤش ىف لخدتلا نع اوفكي مل ةقجالسلا نكل « ليقع ينب دالب

 ها كلم ناطلسلا وخا وهو « نست ةلودلا جان نا كلذ نم « ىلقعلا

 نسب مهاربا ريمالا نم بلط « كاذنا ماشلا دالب ىف ذفنملاو « يقوجللا

 ىفوت اندلع يساسلا ةفيلخلا دعب ةنطلسلاب هل بطخيي نا « يلقعلا شيرق

 دالبو نيبيصن هل تناكو « هدمب مكحلا ىف عمطو يقوجلسلا ءاشكلم ناطلسلا

 هتباجا يلبقملا مهاربا ريمالا ضفر الو ءاشكلم هنخا دهع ىف اهلك ماشلا

 ريمالا دعأف « نيلقعلا نم اهلالتحا ديري لصوملا ىلا شنت راس « ىلط ام ىلا
 دنع ه 445 ةنس ناقيرفلا ىقتلاو « لصوملا نع هدصل ًاشج ىلبقعلا ميهاربا

 عيبر رهش ىف ميضملا ةعقوم اهمها كراعم ةدع ىف اطلتخاو « سام رهلا رهن

 )١( ص قشمد خيرات ليذ/ىسنالقلا نبا ؟؟١
 هالا/ ص ؟ دلجم نودلخ نبا خيرات /نودلخ نبا

 ص ؟ لجم , ةيمالسالا فراعملا ةرئاد 41/15

 سالك



 ريمالا لتفمو « شتت ةلودلا جات راصتناب تهتنا < اهسفن ةنسلا نم لوالا
 نيقيرفلا نم ىلتقلا ددع نا ليفو « ليقع ينب ءارما نم ددعو يلقعلا ميهاربا

 مهئاسنو برعلاب ةقجالسلا هلمع امم عشبأ دهاشي ملو « لجر فالا ةرشع غلب

 ره ىف نهسفنا ءاقلا ىلع ندمع مهءاس ضع نا ىتح « برخلا هذه ىف

 ةلودلاججات عاطتساو « ةقجالاسلا يدي. ىلع راملا نم نهقحلي دف ام هيثخ تارفلا

 ركب رايد ىلع يلوتسي نا نييلبقملا ىلع هشويج هتزرحا ىذلا رصنلا اذهب شنت
 ليقع ونب اما « راجحتسو لصوملا ىلا هتالو ذفناو < نيقراق امو دماو ةريزخلاو

 ناطلللا ميقي ثيح ىلا اوهجوتو < ةميزهلا هذه دعب مهلزانم اوكرن دقف

 « ةقجالسلا ةنطلم ىف هابا فلخ يذلا « يفوجلسلا ءاشكلم نب قوراك رب

 , ١7 يملا ىف شت ةلودلا جات ناطلسلا همع كلذ ىف هعزان يذلاو

 قحل ام هيلا اوكش « يقوجلسلا قورايكرب ناطلسلا ىلا ليقع وني دفو الو ٠
 هسفن هتثدحو « هرما مظع يذلا « شنت ةلودلا جات ناطلملا همع دي ىلع مهب

 دييأتب « قورايكرب ناطلسللا نم نوييقعلا بلطو « ةقجالسلا ىلع ةنطللاب
 ناطلسلإا سااج ىلا اورزاحتا نيدلا م سنت هلودلا جات باحصا ضعب نم

 هماو ملسم نب ىلع ناك و 6 لصوملاب مهتراما ىلا مهدعي نا  قورايكرب

 لقا ايهيلع رمآلا مظعو < قورايك رب ناطلسلا ىدل ناميقي نوناخ ةيفص
 لمعلاب قورايكرب ناطلسلا مهدعوف « ليقع ينب ءارما نم ددعو ميهاربا ريمالا

 « ليقع ينب ىلع ًاريمأ شير نب ملسم نب يلع ىلوو « مهضرغ قيقحت ىلع
 نسم «قوراكرب راصتا مهممو ليقع ترام مث < « هلودلا دعس » م هقلو

 نم اهوذخاف « ه 46 ةنس بلحو لصوملا ىلا « شتت ةلودلا جان باحمصا

 1؟؟ 8 ١١9 ص قشمد خيرات ليذ ىسنالقلا نبا )١(

 ١51 ص /8 ج لماكلا /ريثالا نبا

 ه5 م



 ٠ 2؟907لصوملا ىلع ًاريما ملسم نب يلع ماقأو « شنت ةلودلا جان ركسع

 ذا « ملسم نب ىلع مهريماو لقع ينل رقتسن مل لصوملاب رومالا نكل

 «نيسصن, وهو هلع جرخو « ةرامالا ىلع هعزاني ملسم نب دمحم هوخأ رمثسا

 بهو نب ناورث نيبو « يلبقعلا ملسم نب يلع ريمالا نيب تاقالعلا تعاس امك

 هنا دحتتسي اةوبرك يقوجللا ريمآلا ىلا اثعف م يدركلا ءاحسهلا يباو يلمقملا

 ىف ذخاو « اقوبرك امهلا راف « لصوملا بحاص ليقعلا ملس نب يلع دض

 للتققف « يلقملا ملسم نب دمحم ريمالا اهروما يلي ناكو « نيسصن هني رط

 يفوجلسلا اوبرك ريمالا لصاو مث « ى 4و ةنس كلذو « مهيدي ىلع ًاقيرغ

 ملسم نب ىلع اهريما دجتتساف « رهشا ةعسن اهرصاحو « لصوملا ىلا هريس

 راصح دتشا الو « هيلط ىلا هباجا يذلا « رمع نبا ةريزج بحامب « يلقعلا

 ةدعاسم نم رمع نبا ةريزج بحاص بحسنا « لصوملا ىلع اةوبرك ريمالا

 لصوملا نم جورخلا ىلا دعب اممق رطضا يذلا < يليقعلا ملسم نب ىلع ريمالا

 كلم كازو « اهلامعاو لصوملا ىلع ءالشمالا نم يقوجلسلا اقوب رك ريمالا

 ا
 ؟؟9ةقجالسلا

 يديا ىلع « ماشلاو قارعلاو 511 اذكه

 كش الو « نيرحبلا دالب ىف يلصالا مهنطوم ىلا نوملقعلا داعو « ةق ةقحالاملا

 يبل اهنا امك < ليقع ينب ةلود لاوز ىف ةغار نكت مل ةيساسلا ةفالخلا نا

 1١57 ١15 ص قشمد خيرات ليذ/يسنالقلا نبا )١(
 ١١8 ص 60ج ةرهازلا موجنلا / نساحملا ودا

 ؟1؟ ص ؟ دلجم ةيمالسالا فراعملا ةرئاد

 ١١؟ ص 17١ج ةياهنلاو ةيادبلا /ريثك نبا (1؟)
 هالا  هال# ص 4 دلجم نودلخ نبا خيرات /نودلخ نبا

 ؟ا/؟ ص ؟ دلجم ةيمالسالا فراعملا ةرئاد
 لصنع - 20016, أ866 طعن 6 اة وصمم م, 1164 - 117,

- 164١ - 



 ا هئارما ليم نع الصف < هيبرع هعزن نم هب تزيمن ال اهفاعضا ىلع لمعت
 جورخ ىف « ةصاخ ةفصب ىلجت يذلا « ءالولاو لمملا كلذ « نييسابعلا ءافلخلا ىلا

 يسكر تلا يريسابلا ةنتف ءانثا ةناع ةئيدح ىلا هلا رماب مئاقلا يساعلا ةفلخلا

 سيرف ريمالا ةدعاسبب ةفلخلا ران ثمح < ه 46٠ ةنس دادنب هلالتحاو

 شراه٠ نيردلا يحم اهريما ىدل ةلماك ةنم ماقاو م ةناع ةئيدح ىلا « يلبقعلا

 ةدعاسمب دادشإ ىلا دعا ىتح هماركاو هتمدخبب ماف يذلا « يلقعلا ىلجملا

 ٠ يقوجلسلا كبلرغط
 *' #0 # 

 ينبةلود لالحنا ىلا تدا يتلا لماوعلا مهأ لمجن نأ عيطتس مدقت اممو

 -: ىنأي امب اهلاوزو لصوملا ىف لقع

 الضف « مهتلود سيسأت ذنم مكحلا ىلع لبقع ينب ءارما نيب عازنلا ١
 بورحلا ماش ىلا ىدا امم « ةرامالا يلوتل مهيدل هتباث ةدعاف دوجو مدع نع

 ةروصب برعلا ريغ نم مهموصخ ماما اعيمج اوفعضف < مهنبب اميف ةديدعلا

 * ةماخ

 ةفالخلا ىلع نيبلغتملا نيبو نييليقعلا نيب ةديدعلا تاموصخلاو عازنلا ٠
 نامحالا بلغا ىف تروطن ىتلا تاعزانملا كلت « ةقجالسو نيمهيوب نم ةمساسلا

 ٠ نيقيررفلا نيب بورح ىلا

 لئابقلا هده زراحتاو نيلقملا عم هني رعلا لئابقلا ضعب فالتخا

 ءارمالا نيب تثدح ىتلا تافالخلا ىف مهلخدن نع الضف < نييلقعلا موصخ ىلا

 ٠ مهسفنا نييليقعلا

 ةنيدم ةصاخو ةيلاوتملا ةقجالسلا تاوزغل نيلقملا ةلود ضرع - 4

 ىف داركالا اهراثآ ىتلا تايارطضالا نع ”الضف « مهكلم ةمصاع « لصوملا

 « نييليقملا ةلود لامعا نم ربتعت ذا « لصوملا ةنيدمل ةرواجملا مهاتكس قطانم
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 مهئارءابصعتو نييلبقعلا ةلود اهساسا ىلع تماق ىتلا ةيلبقلا ةيبصعلا -ه

 ٠ هسفنل لك دعب اميف

 شير نب ملسم ةلودلا فرش لتقم دعب ليقع ينب ءارما تفمض 1
 اعيمج مهيلع ءاضقلا لهم امم مهضعب ىلع مهفالتخاو « ه 4/8 ةنس يلقعلا

 ٠ ًاعيمج مهكالماو مهتلود ىلع اولوتسأ نيذلا ةقجالسلا لبق نم

 س14



 : مهتلود لاوز دعب ليقع ونب ؟

 قارعلابم مهلامعا عيمج ىف مهل ودتعادتو لصوملا ىف ليقع ينب ذوفت لازال

 ديب .مهنمتذدخا دو تيه تناك وى يكن ز نيذدلا دامعىلالصوملا ةيالوتلا 3 ماشلاو

 ةنس ىتح دادغب ءادمع اهيف رظنو « ى 4/8 ةنم ىليقعلا ملسم ريمالا لتقم
 ل هنكل « نالسرا بلا نب شنت ةلودلا جات اهيلع ىلوتسا مث ع ه مه

 < هاثكلم نب قوراتك رب ناطلسلا هنم اهداعتما ذا اليوط اهشض ثملي

 اه ماقا يذلا < يلقعلا ةمهو نب سهو نب ناورث ةلودلا ءاهب ريمالل اهمطقاو

 فيس ريمالا عم قافو ىلع يلبقعلا ناورث' ناكو « لمقع ينب نم هتعامجو وه
 < اقلتخا نا اشل ام امهنكل « ةلخلا بحاص « يدسالا ديزم نب ةقدص ةلودلا

 نسم اهذخألل « تيه ًادماق ةلحلا نم ىدسالا ديزم نب ةقدص ريمالا راسف
 يخا نبا يلبقعلا ريثك نب روصنم هل ىدصتف < يلبقملا ناورث ريمالا اهبحاص

 نسابأ اولصار » دلملا لها نكل < هباحصا نم ةعامج هعمو « ىلبقملا ناورث

 نويليقملا رطضا كلذل « مهل دليلا ملت هركسعو يدسالاديزم

 هوجو ضعب و ريثك نب روصنم ىلع علخ يذلا « يدسالا ديزم نبا ىلا هميلستل

 لسماك نب تباث همع نبا فلختسا نا دعب ةلخلا ىلا داع مث « ليقع ين

 ليقع ين ذوفن لاز كلذبو « ه 485 ةنم كلذو « تيه مكح ىلع يذدسالا

 ٠ لف نم اهلامعاو لصوملا نم لاز امك « ؟7١ته نم

 نب كلام نب يلع ريمالل تناكو < ربعج ىف ليقع ىنب كالما رخآ اما

 1 6 ةنم يكنز نيدلا دامع اهيلع ىلوتسا دقف < يلبقملا ملاس

 )١( ص 48 ج لماكلا/ريثالا نبيا 5١5
 ص قشمد خيرات ليذ/ىسنالقلا نبا (؟) 585

 ه9 ص ءابدالا ةينم /يرمعلا
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 مهنطوم ىلا ماشلاو قارعلاو لصوملا نم مهتلودتلاز نأ دمي ليقع ونب داع
 نومسقي اوناك ثيح < نيرحبلا دالب وهو « رمالا لوا ٍهنم اًؤاج يذلا ىلصالا

 لازو « مهرمأ فعض دق بلغت ينب نا اودجوف « ميلس ينبو بلغت يب مم

 ةمصاعو ؟ مهل ًازكرم ءاسحالا نم اوذختاو « دالبلا ىلع اولوتساف , مهمكح
 د _قعلا ىف اهنف ةطللا ىلع ىلوتساو « اهوماقاو اهورمع نا دعب < مهتلودل

 ليقع ينب ءاسؤر مهو « روفصع ونب يداليملا رشع ثلاثا نرقلا نم عبارلا
 , ؟"7كانعآ

 هنا ينعيال قارعلا ىف مهتلود لاوز دعب نيرحبلا ىلا نيليقعلا ةرجه نا

 اولاز امو لصولا ةنيدم ىف مهضعب ىقب دقلف « قارعلا ىف مهنم دحا قبب مل

 يذلا يلقعلا نيزملادبع نكرلا ءاوللا ريما يمتني. مهيلاو < مويلا اذه ,هتح

 ةنم ةيقارعلا زازملا نمحرلادبع ذاتمالا ةرازو ىف عادلا ريزو بصنم لغشا

 سمر < فراع دمحم مالسلادع ريشملا ةاو دعب هبصنم نم لاقتسا مث <

 ٠ قارعلا نم ةقرفتم ءاحنا ىف اًصيا مهضعب دجوي امك « ةيقارعلا ةيروهمجلا

 قارعلا بونج ىف ةرصنلا ءاحنا ىف تنكس دق لمقع نم لئاش تناكو

 بسهن ىلع فيطقلاو ءاسحالا برع اوفلاحو « لصوملا ىف مهتلود لاوز دعب
 ضارقتا دمب ةيدالا ىلا نيليقعلا ضسب عجر امك ٠ 22ه الإ غ ةئس ةرصبلا

 ١١ ص هخيرت قحلم /نودلخ نبا
 م١٠ ص برعلا لئابق مجعم/ةلاحك اضر
 1751571 ص اهرضاحو اهيضام رطق /غابدلا
 ة1/؟ ص ؟ دلجم ةيمالسالال فراعملا ةرئاد

 ]مصع - ممه1ع, طع 1ه0طقصدنس هنلمد 82رصققفأأعو هب 117

 ه5 2 ه١54 ص ١1ج ةيقارعلا رئاشعلا /يوازعملا (؟)

-3156 - 



 مهل لاقي 6 لصوملا يقرش بازلاو زراخلا نيب تلاز ام ةعامج مهنمو « مهتلود

 ةئأملا وحن ليلق ددع ىف مهو ةزعو لمجت مهفو « ةلودلا فرش برع ه
3 

 اوماق لصأوملا لامعا ىف اوقب نيذلا نيملقعلا ضعب نا ''”ركذي اممو
 ىلا ةرواحملا ةوار همحان نا كلذ نم < تارفلا ىلاعا ندم ىلع ةديدع تاوزغب

 هقادع ةداقب « هى 194٠ ةنم ةملقعلا لئامقلا هذه موجهل تضرمت ةناع ءاضق

 نا ةوار لها عاطتسا « ةيلاوتم مايأ ةئالث اهرصاحو ليقع ينب خيش دوكلا
 ماق ثيح دادنب لامش ىلا كلذ دعب نولمقعلا ردحتاو « مهتدلب نع مهودمي

 ٠ تارفلا ىلع ةجولفلا ةئيدم برق مهضعب

 )١( ص بهذلا كئابس /ىديوسلا ىدادغبلا ٠”؟
 ص بجر خيشلا ةمجرت ىف برالا غولب /ىعافرلا ميهاربا خيشلا (؟) ٠١
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