
 لال لضفا

 هروهظو هتأشن

 . هدلومو هلصأ . شكارم ىف ترموت نبال روهظ لوأ . ةيلحما اهصئاصخو ترموت نبا ةكرح
 . بيرلا نم ةبسنلا هذهب طيحي ام . تيبلا لآ ىلإ هباستنا . ةيربربلا هتبسن . :ترموت » ةملك ىنعم

 ةصقلا هذه مقس . ىلازنلا مامإلاب هئاقل ةصق . قرشملا مث « سلدنألا ىلإ ملعلا بلط ىف هتلحر . هتأشن

 .اهتحصل ثيدحلا ثحبلا ىنذ . ةروطسألا ناولأ نم اهعبطي ام . ةينمزلا ةيحانلا نم اهضقني ام . اهئالطب و
 رمألا ىلإ هتوعد . برغملا ىلإ هتسارد مامتإ دعب هدوع . ىلازغلا ءارآبو ةيرعشألا ميلاعتب ترموت نبأ رثأت

 هتياعد ءارج نم جره نم اهب عقوام . ةياجي ىلإ هرفس . ةيدهملاب هلوزن . ركنملا نع ىهلاو فورعملاب
 ىلع نب نمؤملا دبعب هؤاقل . ةلالمب هلوزنو « ةياجبل هترداغم . اهتبلط نيب و هنيب ةرظانملا . ركتملا ةلازإل
 رمألا ةيرظن . ةسانكمو ساف ىلإ مث شيرشناو ىلإ هريسم . ريطامأو تاياور نم كلذ ىف لاقي امو
 لوزن . ةيرظنلا ىلع رييسدلوج ةمالعلا قيلعت . مزح نبال اقفو اهريسفت . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 . ةيطبارملا ةمصاعلا ىف داسفلاو للخلا رهاظم . ةداوه نود هتلمح ىف هرارمتسا . شكارمب ترموت نبأ
 . ترموت نبا لوبق . هترظانمب رمأي نيملسملا ريمأ . جرهلا نم كلذ ببسب عقو امو ريمألا تخأل هضرعت

 ىلع هراصتقأ . ترموت نبا لتق ىلع ريمألل ءاهقفلا ضيرحت . عورفلا ولوصألا . ةرظانملا هذه ىف قو ام

 لبجي هل وزن . ةدماصملا دالب ىف هلوجت . سوسلا ىلإ مث تاغإ ىلإ هريسم . شكارم نم هيفن مث هلاقتعا
 ةعيابم . ىدهملا وه هنأو هتمامإل هنالعإ . ىدهملا ةيرظنب ريشبتلاو هتوعد ثب ىلع هفوكع . ةغره ىف زيلجيإ
 . هتعي رش صخلم . موصعملا مامإلاو ىدهملاب هبيقلت . مهنتارمو ىدهملا باحصأ . ةفصلا هذبب هل هباحصأ

 . هل لمعيو هعورشم رمضي ناك ترموت نبا نأ ىلع لدي ام . هباحصأل ةوعدلا بتكل هعضو

 ةئراط ةيحان ىهو « ةيطبارملا ةلودلا خيرات نم ىرخأ ةيحان ىلإ نآلا لقتنن

 رابدإلا ىلإ « دطوتلاو مدقتلا نم اهريس ةهجو لوحت نأ, ردقلا ءاش دقو « اهللع
 ةأجف اهسفن دجت اهم اذإ ءاهخوسرو اهنوق جوأ ىف ىه اًهيبف « ئجافملا لالحتالاو
 «ةشهدم ةعرسب مرطضتو « عضاوتم هيقف ام علطضي « ةريغص ةينيد ةروف مامأ

 عارص دعب ىهننت مث « اهدراومو اهاوق لك قرغتستو « اهف ءىش لك رمغت ىبح
 . ترموت نبا ىدهملا ةروث ىه كلت : اهلع ءاضقلاب « دمألا ريصق

 دعبأو « اهتيادب ىف ًاعضاوت رثكأ ةكرح انيلإ مدقي الق ء ىالسإلا خيراتلا نإ
 « ىسوسلا ترموت نب دمحم اهم ماق ىلا ةكرحلا كلت نم « اهجئناتن ىف ىدم
 « ةيمالسإلا لودلا .ظعأ نم ةلود مايق نع ترفسأ ىلاو « ىدهملا بوثب حشنملا



 تاهالد

 . ىرتكلا ةيدحوملا ةلودلا ىه « اناطاسو ةوق اهمظعأو « ةعقر اهمخضأو

 . ىاالسإلا برغلا ىف اهعون نم ةيناثلا ىه ترّموت نبا ةكرح تناك دقلو

 ىف ةيمطافلا ةلودلا مايق نع ترفسأ ىبلا . ةعيشلا ةكرح ىه ىلوألا تناكو

 كلذك حشني هللادبع اهئافلخ لوأو ىحورلا اهميعز ناكىلاو « ( سنوت ) ةيقيرفإ
 قإ كانت تاقتنا دق ةيمطافلا ةلودلا نأ نم مغرلابو ٠ رظتنملا ىدهملا بوثب

 ترمتسا دق . ىسايسلاو ىحورلا اهمناطلسو : اهمناحوتفو اهطاشن نإف « رص»

 ]| لئابقلا نم اهنالو دي ىلع «نمزلا نم ًاحدر برغملاب
 ..برغملاباهيظوتو اهمايق ق ابل تدنتسا» ىلا ةيمذآلا

 وه اك ثعبنت ل « ةلقتسم ة ِ

 ةداملا ىه تناك ىبلا 3

 رغم ةكرح ىه ترموت نبا ىدهملا ةكرح نأ ديب

 كلذ عم تناكنإو . ةيقرشملا ةيعيشلا ةوعدلا نم . ةيمطافلا ةلودلا مايق ىب نأشلا

 امغبصو ىوقلا اهصصختب زاتمت كلذب ىهو ٠ رظتملا ىدهملا ةيرظن ىلإ دنتست

 + هنم تثعبلا ىذلا . حضاولا ىببدلا اهساسأب زاتمت اك : ةقيمعلا ةيربربلا ةيلحمل
 ىدهملاو موصعملا مامإلا اهنعْزتب + ةيسايس ةكرح ىلإ ةعرسب روطتت نأ لبق
 دمتستو ١ ضخما ىلا عارصلا ىلإ ةيبهذملا اهتموصخ ىف هجتت ىهو « رظتتملا

 . روصع ذم برغملا اهب صتخا ىتلا « ةيلحما ةينيدلا لماوعلا متاموقمل

 لئابقلا نم نيقيرف نيب مرطضت « ةيلخاد ةيموق ةكرعم لثمت كلذ قوف ىه مث
 ماق فيك انيأر دف . صاخلا ىنيدلا اهراعشب امهنم لك لظتست . ةيربرلا
 . تالالضلاو عدبلا ةبراحمو ةنسلا ءايحإو . هللا ليبس ىف داهجلل ةيادبلا ىف نوطبارملا
 .ةيرب ربلا لئابقلا نم ًاريثك دوسي ذئموي ناك دقو . مالسإلا ماكحأ نعفارختالاو

 ةلادك (تايتلحوب < .ةنوحح ةليزق ف ةطبازملا ةلونلا ةساير»هكرظنا فيك انيأر م

 تماق . ترموت نبا ةكرح نإف كلذكو . ةجابلص نوطب نم اهريغو هفوّسمو
 ةيسايسلا هتساير تأدبو . ركتملا نع ىهلاو فورعملاب رمألا راعش ىلع ةيادبلا ىف
 ٠ ةدومْصَنم نوطب نم اهريغو : ةغرَه هتليبق ىفو : ىصقألا سوسلاب هنطو ىف
 تقولا سفن ىف غبطصت . نيدحوملاو نيطبارملا نيب ةكرعملا تناك دقف نذإو

 . ةيموقلاو ةينيدلا نيتغبصلاب
 :ىئسالح

 ةرداب كرو ن ,ثكارم ةنيدعع تعقو (م 1١١١ ) ه ١4 ةنس رخاوأ َق

 .ةيطبارملا ةلودلإ دض تا رموت نب دمحم ابن علطضا , ىلا ةينيدلا ةروثلا ةيادبب ة ةنذاؤم



 - اهلا

 « دقلا ريغص لج عماخلا دجسملا ىلإ لخد « ةنسلا هذه نم « ةعمح موي تاذ ىنف

 سولحل صصخلا عضوملا ءازإب بارحملا نم ةبرقم ىلع سلجو « ةئيهلا عضاوتم
 هنإ » ةيآلا الت « عماجلا ةندس ضعب كلذ ىلع ضرتعا الف « نيملسملا ريمأ
 « فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ رضح املو . «ادحأ هللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا

 مالسلاب لجرلا رداب ةالصلا تبتنا الف « لجرلا كلذ الإ « روضحلا رئاس ضب

 « كتيعر نع لوئسملا تنأف « كدلب ى و ركنملا ريغ » لاق اهف هل لاقو « "ىلع ىلع

 هل ليقف « هنع لأس رصقلا ىلإ داع املو . ءىشب نيملسملا ريمأ هبجي ملف . ىكبو

 « تبهذ دق ةنسلا نإ مل لوقيو سانلا فلْؤي وهو «٠ لوصولاب دهعلا بيرق هنإ

 نإف « هدصقمو هرمأ نع فشكي نأ ناتي نب رمع هريزو « فسوي نب ىلع رمأف
 ىدصق امو « ةجاح ىل سيل لجرلا لاقف « اهئاضق ىف رظني ةجاح هل تناك

 , ؟92تاركتملا رييغت الإ

 - قرشملاىلإ هتلحر نم بآ دق ناكو « ترموت نب دمحم وه لجرلا اذه ناك
 رمألل وعدي وهو « ةيلامشلا برغملا ندم ضعبب فاط نأ دعب « شكارمب لزنو
 نوطب ئدحإ ةغْرَه ةليبق نم لجرلا اذه لصأو . ركنملا نع ىهلاو فورعملاب
 ةغل ىف ءافرشلا مهو « نئيغرسياب » نوفرعي اه موق قف 4 ىركلا ةدومصم

 لجبإب » ىمست « ىصقألا سوسلا ىونج ىف عقت « ةعيضب دلو دقو . ةدماصملا

 ىنس نبب اهف ةياورلا هعضتو . هدلوم خيرات ىف فلتخا دقو . 2296 نغراو نا

 ىدحإ نع ه 014 ةنس ىف ىفوت هنإ ريثألا نبا انل لوقيو ءه ١441و « 0١

 « ه 4509 ةنس ىف هدلوم خيرات لعجب امم « اماع نيسخو ةسخ وأ اماع نيسخو

 م ه 488 ةنس مرحم نم رشاعلا ىف هدلوم خبرات ناكلخ نْبا عضيو « ها 417 وأ

 ةاسو ىطانرغلا هعضيو «ه 4941 ةنسى ديعس نباو « ه 485 ةنسؤ بيطحلا نباو

 نإف هتبسن نع اماو . 22ترموت نبا دلوم هيلإ بسني خيرات مدقأ وهو « ١
 « هللا دبع نب دمحم هللا دبعوبأ هنأ هيلع قفنملا نمو . ًافالتخاو انيابت دشأ ةياورلا

 نوفرعي موق نم همأو ربقف الجر هوبأ ناكو « سوسلا لهأ نم هادلاوو

 هدلوهو ؛ هلاوخأ مه فسوي ونبو « سوسلا لمع نم ةلاكسم نم فسوي ىنيب
 . (اهب انرثع ىلا ةطوطخما قاروألا ىف) برغملا نايبلا )١(

 .1510و 854 ص " ج نودلخ نباو ؛ 44 ص بجعملا (؟)

 سنوت ) ةيصفحلاو ةيدحوملا نيتلودلا خيرات ىف ىثكرزلا « ترموت نبا دلوم ىف عجاري (؟)
  نباو « ٠١5١ ص ٠١ ج ريثآلا نباو ء« ١ ص ( 4



 سا[ نا

 ءام نم هلهأ برشي امئإو ؛ هيف ءام ال عضوم وهو : « ناركمون » ىمسي عضوم
 هانعمو ءراغمأو ترّموت هدلاول لاقي ناكو . ©0هترسأ راد تناك كلانهو . رطملا
 همشاب خيراتلا هفرع دقف مث نمو : دجسملا ىن دقوي ىذلا ءايضلا « ةدماصملا ةغل ىف
 58 انل رسفيو . ىدهملا وهو ىنيدلا هبقلب هفرع اك : ترموت نب دمحع وهو : عئاذلا
 مسا نإ « انل لوقيف ؛ هببأب تقصل ىلا « ترموت » ةملك ىعم ٠ قذيبلا » هخرؤم

 دلو امل هنأ كلذو . « ديّلجو نب ترموتب ٠ هربك ىلإ هرغص ىف ربش ؛هللا دبع هيبأ
 2 ويلا كلما وتيا ةنرموتا ) ىرغلا ناسللاب تلاّتف ترسو .ةمأ هياتحرف

 لوقت « ريغص وهو اهنبأ نع تلئس اذإ تناكو . ىب اي كب ىحرف اي : هانعمو
 مسا هيلع بلف ٠ ارورسو احرف راص هانعم ؛ « ترموت كي » ىنرغلا ناسنلاب
 , ©9الوأ هب ىمس ىذلا هللا دبع مساب هؤاعد كرتو . ترموت

 سنحلا ىربرب ترموت نبا نأ : لدحلا نم ةرذ لبقي ال ىذلا ققحملا نمو
 مامإلاو ىدهملا ةفص هلاحتنال ًارظن هنإف كلذ عمو ؛ ةدومصمو ةغارم ىلإ بستتي
 ىدهملا ةروطسأل ًاقفو « دبال ذإ ء تيبلا لال هبسنت ةياور مدعي مل . موصعملا
 ترموت نبا ةبسن بناج ىلإ دجن اننإف مث نمو . مهنم ىدهملا نوكي نأ ٠ رظتنمل
 هنأ ىهف ةيربرلا هتبسن امأ .تيبلا لآ ىلإ هعجارت ىرخأ ةبست . ةضحملا ةيربربلا
 هنأ وأ . دلاخ نب سديلكنأ نب نويفس نب الواس نب سواطين نب ترموت نب دمحم
 ةيناثلاةبسنلا هذهو . ىبسيع نب ةزمح نب لاصماي نب ديلجو نب هللا دبع نب دم#
 هللا ةيبغ قبا < آلا وحنلا ىلع تيبلا ل آ ىلإ ةاورلا ضعب دي ىلع كلذ دعب دمت
 ,©©0هنلاءلوسرتنب ةمطاف نب نسحلا نب نسحلا نب هللادبعنب سي ردإ نب سي ردإ نبا
 دلاخ نب دوه نب نم>رلا دبع نب هللا دبع نب دمحم هنأ ىهف ةبولعلا ةببرعلا هثبسن امأو
 ساي نب حابر نب هاطعنب بح نب رباج نب نايفس نب ناوفص نب ناندعنب مات نبأ
 قيشر نباةبسنلا هذه ديئويو . بلاط ىنأ نب ىلع نب نسحلا نب دمحم نب سابعلانبا
 اخرثوم « ةالصلا بحاص نباو : ناطقلا نباو : ءارمألاو ءافلحلا باسنأ ةرجش ىف

 . (با ١4 ةحول هركذ قباسلا طوطخلا ) « ناحا رظن » فانا 09

 ىنكملا ىجاهصلا ركب ىنال « نيدحوملا ةلود ءادتباو ترم
 هب تنرق دقو « 70٠ ص ( ١918 ةنس سيراب ) لاسنثورب

 :دأ ىدهملا ارا

 . ةيسنرف ةحرتا
 1 ص تريزتا نو ياهلا نايعأ :(2)
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 ةلصتملا هتبسن ىدهملا طخم ىأر هنإ « ىشكارملا انل لوقيو «©90ةيدحوملا ةلودلا

 7 ١ . 99بلاط ىنأ نب ىلع نب نسحلا نب .نسحلاي
 ىلع ةبسنلا هذه ركتي نم + نيخرؤوملا نم كلذ بناج نإ ةجبوت هلآ نبع <”

 فصيوهو « ىسيقلا حورطم نبا ءاله نمو . ابف يعد هربتعيو ترفوت نبأ

 ترموت نب دمحمب فرعي ةدماصملا لئابق نم ةغره نم لجر و هنأب ترموت نبا

 . ©9ةسيفتج ةليبق نم هنإ مهضعب لاقو . « ىغرهلا
 « هسفنل ترموت نبا اهعدي ىلا ةيوبنلا ةيبرعلا ةبسنلا هذه ىف ىرن ال نحنو

 «ةلطاب ةلحن الإ « « مهلود باتكو نيدحوملا ءايلوأ نم نيخرتوملا ضعب اهديؤي ىلاو

 ًاراعش اهلحتنأ ىلا يدهملا ةفص هب معدي نأ ترموت نبأ هب دارأ ؛ « ًاراعتسم ًابوثو.

 رسأآلاو لئابقلا نم ًاريثك نأ رظنلا تاي اممو « ةيسايسلاو ةينيدلا هتسايرو هتمامإل

 « ةيبرعلا باسنألا لحتنت نأ ًامئاد لواحت « ناطلسلا ىلإ اهقي قشت ىلا ةيرب رلا

 ةجاهصةليبق قو «تببلا لآ ىلإ مهتبسن نوعجري نيذلا دوت ىبب ف نأشلا وه امك

 اهنأ معزت اهنإف « ةيطبارملا ةلودلا ىف ةسايرلا ةبحاص « ةنوتملل ىربكلا مألا ىهو
 , ؟©هبناعلا برعلا ىلإ لصألا ىف ىمتنت

 لاقي ام لكو . هتثادحو ترّموت نبا ةأشن نع ةيفاش ليصافت ةيأ انيدل تسيلو

 ىمسي ناكو « ملعلل ابحم ًائراق بشو « ةدابعو كسن تيب ىف أشن هنأ كلذ نم انل

 ىلا دجاسملاب ليدانقلا جرسي ناكام ةرثكل ءايضلا هانعمو « «روفاسأ » هتثادح ىف

 كلتىف «(م٠1 5) ه٠٠8 ةنس ذنم هتايح ةربس عبتت ةياورلا نكلو ,«©اهمزالي

 ىبحب خيشلا نع « ناطقلا نبا انيلإ لقني امسح (ه 60١ ) ةيلاتلا ةنسلا وأ" « ةنسلا»

 ى سوسلاب هنطو ترموت نبا رداغ  ئدهملا باعصأ نيسمخ لهأ نم انسو نبا

 رخث نم زاج مث « ًائيح ةبطرق ىف سردو « سلدنألا ىلإ رحبلا ربعو « ملعلا بلط

 « ىرزاملا مامإلا ىلع اه ذخخأو « ةيدهملا ىلع هقيرط ىف رمو «©9قرشملا ىلإ ةيذللا

 ىضقو « ىشوطرطلا ركب ىأ مامإلا ىلع ام سردو ةيردنكسإلا ىلإ دصق م

 )١( ص ىثكرزلاو « 1515و 510 ص 5 ج نودلخ نباو « 76 ص ةيشوملا للحلا ١ .

 .و9 ص بجعملا )١(

 ١٠١١ ص ساطرقلا ضور (*)
 .ا8 ص ساطرقلا ضور (4)

 . 385 ص 5 ج نودلخ نبا (ه)

 . (18 ةحول هركذ قباسلا طوطخلا ) « ناهلبا من ه ىف ناطقلا نبا ()



 ١كا-

 ىلع لوصألاو هقفلا سرد كلائهو « دادغب ىلإ رفاس مث « جحلا ةضيرف كلذ دعب
 رابحلادبع نب كرابملا ىلع ثيدحلا سردو «مالسإلا رخفب بقلملا ىشاشلا ركب ىأ

 سردو ىلازغلا دماح ابأ مامإلا ىل ترموت نبا نأ تاياورلا ضعب ىنو .210 ريغو

 هذه دنع اليلق فقن نحنو .©29هدهزت مايأ مأشلاب هيقل لب ليقو « دادغب ىف هياع

 اذه ناك نيأو ىم ذإ « برغملاو قرشملا ىخرؤم نم رشك اهددري ىتلا « ةياورلا
 ةنسى ملعلا بلط ىف هنطو نم ترموت نبا جرخ دقل ؟ فورظلا ىأ ىفو « ءاقللا

 «ةيردنكسإلا ىفو « ةيدهملا فو « سادنألا ىف ةرتف ىضقو «ه ه01 وأ ٠

 نوكيف نذإو « دادغب ىلإ كلذ رثأ ىلع دصقو « جحلا ةضيرف ءاضقل رفاس مث
 ىلازغلا مامإلا ناك دقو . ه همه وأ 504 ةنس لبق الإ لصي مل هنأ حجرملا نم

 )١١91 ه 4848و 484 ىنس نب ةيماظنلا ةسردللا ف سيردتلاب علطضي دادغبب
 ةريهشلا ةيلمأتلا هتلحر ىف « ةيسابعلا ةمصاعلا رداغ ه 488 ةنس ىو . (م ١8

 ةيردنكسإلاو سدقملا تيبو قشمد اهف راز ىتلاو ؛ ه4949 ةنس ىتح تلاطتسا ىلا
 قذلا ترهوت نبا وكي نأ + ايدام ليهعتللا نم ةوكيف ةفإو . ةنيدلاو ةكمو
 اهريغوأ دادغب ىف ىلازغلاب ىتلي نأ عاطتسا دق « هه٠٠ةنسىف ةرملوأل هنطو رداغ

 ءاقللا اذه نوكي نأ لدتحما نم سيل هنإ مث« هتلحر لالخ ىف اهراز ىتلا ندملا نم

 مث « ةريسي ةرّتف ىوس اه ثكحب مل هنأ كلذ . دادغب ىلإ ىلازغلا ةدوع دنع عقو دق

 « هاش كلم ناطلسلا ةوعدل ةباجتسا اهف سيردتلاب ماق ثيح روباسين ىلإ اهنم لحر
 ىح فيلأتلاو ةدابعلل اهم عطقناو « سوط هسأر طقسم ىلإ ليلق دعب اهرداغ مث

 .(م9١1١1 ةنس ريمسيد ) ه ه0 ةنس ةيناثلا ىدامح ىف قوت

 ىلازغلا مامإلاو ترموت نبا نيب ءاقللا ةصق نالطب ًايلج كلذ نم حضتيو
 هذهنالطب ىلع رخآ ىدام ليلد دجوب هنإف كلذ نع الضفو . ةيخيراتلا ةيحانلا نم

 اًنيحترموت نبا نا اهتصالخ ىرخأ ةعقاوب نرقت اهنأ كلذ . ةروطسألا وأ ةصقلا
 مولع ءابحإ » هباتكل نيطبارملا قارحإ نم عقو ام هريخأو « ىلازغلا مامإلا ىل

 ةيلطلاو « ءاعدلا ىلإ هدي عفرو « ههجو ربغت « سلدنألاو برغملاب « نيدلا

 ««هوقرحأ امك مهلود بهذأو « هوقزم اك مهكلم قزم مهللا » لاقف « نونمؤي

 بجعملاو + ١ ص ىثكرزلاو + لو ص ةيشوملا للحلاو « 78+ ص + جتودلخ نبا 0 )١(
 .و9 نع

 ١١١ص ساطرقلا ضورو « 44 ص بجعملاو « 76 ص ناطقلا نبا نع ةيشوملا للخلا (؟)

 . ١ ص ىثكرزلاو « 48 ص ؟ ج ناكلخ نباو
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 <« هدي ىلع كلذ نوكي نأ هللا وعدي نأ ذئدنع مامإلا اجر : ترموت نبا ناو
 . ؟)كنب هللا اعدو « مامإلا باجتساف

 « ءايحإلا ١ باتك قرح نطبارملا رارق نأ « اهساسأ نم ةعقاولا هذه ضقنيو
 ايه عاقو م تير نب لم ديم قاب لع مد نسق ةرعدلوا معلا

 ليبقو « ةرمرخآل روباسين ىلإ دادغب ىلازغلا رداغ نأ دعب ىنعأ « ناطقلا نبا ان ريخي
 هذه ءازإ عيطتسن فيكو ؟ هب ترموتنبا ءاقل ناك ىمو نذإ نيأف . ماعوحنبءتافو
 ؟ ءايحإلا باتك قرح لو> تجسن ىبلا ةصقلا كلت قدصن نأ « ةينمزلا تاقرافملا

 « تيبلا ل1 ىلإ ترموت نبا ةبسن تجسن اك تجسن « نذإ ةروطسأ ىه
 لوح « ةيسدقلاو ءافكنا رصانع ىكذتو « هتريسو هصخشب طيحت ةلاه ودغتل

 ىمسأ ذثموي هئوبتل تاذلاب اهلوطبل ىلا زغلا مامإلا ريتخا دقو . هتمامإو هصخش

 «برغملا ىف ةعئاذلا هتربششلو « ىبالسإلا ملاعلا ىف ف عرولا ولاو نيدلاو ملعلا نم ةناكم

 « هيدل ىعرشلا هريثأتو « نيفشات نب فسوي نيطبارملا لهاعب ةفورعملا هتالصو

 2 . نماخ عونب ةيخح راتلا ةصقلا هذه ىف ةروطسألا نول ودبيو . هتلودل هديبأتو

 .نم دهش + ترموت نبال هتبئور نيح « ىلازغلا مامإلا نأ نم ةياورلا همعزت ايف

 « هلبقتسمو هرمأ ىلع لدي ام « راثآلاو تامالعلا نم هيف نيبتو « هلئاشو هتافص

 برغملاب روثي هنإ امأ « ةلود نم ىربرلا اذمل دبال » هئاسلحلا لوقي ناك هنأو

 هيلع رهاظ كلذ نإف « هكلم مستيو « هناطلس ولعيو « هرمأ رهظيو ٠ ىصقألا
 بحصلا ضعب نأ ؛ كلذ ىلع ةباو رلا ديزت مث . « هلئامش ىف هنع نابو « هتافص ىف

 لزي ما « باتك ىف خيشلا دنع كلذ نأ هريخأو « ترموت نبا ىلإ كلذ لمتن

 ىلا رابخألا ىلع علطا ىتح « هيلإ برقتبو خيشلا ةمدخ ىف دهب ترموت نبا
 .ثحبيو « هردق عباتيل برغملا ىلإ ليحرلا مزتعا كلذ نم ققحن الف « هيف تناك
 , ؟9هريصم نع

 اذه دنع ترموت نباو ىلازغلا نيب عمجت ىلا ةروطسألا هذه رمأ فقي ملو
 رس و هناونع ىلازغلل بوسام باتك دجوي هنأ اهراثآ نم ناك دقل لب « دحلا
 ف ءاج دقو « نونكملارسلا » رصقأ ناونعب وأ « نيرادلا ىف ام فشكو « نيملاعلا

 )١( قباسلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلاو ”الالو 75 ص ةيشوملا لللا ذكرها 

 . ( 750 ص سرييسه

 .١١١و ١١١ ص ساطرقلا ضور (؟)



 ه5

 سانلا نم ًارس ةيماظنلا ةسردملاب ىلع هأرقو « هخسنتسا نم لوأ ٠ : ىتأي ام هلوأ
 دمحم هل لاقي برغملا ضرأ نم لجر : رفسلا نم ىعوجر دعب ةيناثلا ةبونلا ىف
 ,©0: كلملا هيف تمسوتو « ةيملس لهأ نم ترموت نبا

 ًاريثك دجم انإف مث نمو . ةروطسألا ملاع ىف هلك كلذ نم ًاناعمإ دشأ سيلو

 رثألا نبأف « اه ذخألاو ةروطسألا هذه نوضفري نيركفملاو نيخرؤملا نم
 60 ىلازغلاىأ ) هب عمتجم مل ترموتنبا نأحيحصلاو ؛ انل لوقي وقيو ةحارصب اهفني

 اهاماعي كلذكو « معزلا لمحم ىلع اهلمحبو « اهف هبير نودلخ نبا ىدبيو
 اذه باصأ نمو . ابفنيو اهزكتي ثيدحلا تحب نإف كلذكو .©0بيطحلا نبا
 . رهسدلوج سانجإ قرشتسملا ةمالعلاو ٠ 9رلليم ىناملألا قرشتسملا ىأرلا
 تاضقانتمو تاقرافم نم ةصقلا هذه ىف ام صاخ عونب رمسدل وج ضرعتسيو

 ترموتنبا ةمحرت نم ىغلن نأ انل قحي هنأ هلك كلذ نم ودبيو » : لوقي م ةيخيرات

 «ةينمزلا ثداوحلا بيترت ثيح نم ءاوس « ًاقالطإ ةلوبقم ربغىهف « ىلازغلا ةصق
 ةجاحل ًاقيقحت اهبف ىرن اننأ كلانه ام لكو . اهسفن ثداوحلا قطنم ثيح نم وأ
 2 لجر عافترال « ةيصخشلا تافصلا ريغ 2 يجوم ايس ارذجت نأب « سانلا

 , ©©يةمئاقلا ةلودلا قدس ىلإو « ناطلسلا ىلإ ةقراخ رون ةعل ف لصو
 ىلازغ رغلا ءارآب ةينيدلا هعلاعت ف رثأتي مل ترموت نبا نأ ىعي ال هلك كلذ نأ ىل ع

 قرشملاب هتسارد لالخ ررثأت دق + ترموت نبا نأ هب ملسملا نمو . هتايرظنو
 «نودلخ نبا انل لوقيو . ةنسلاو لوصألاو مالكلا مولع ىف ةيقرشملا تايرظنلاب

 راصتنالا ىف مهتقيرط نسحتساو « مهنع ذخأو © ةيرعشألا ملاعتب رثأت هنإ

 ىهو. ©0ثيدحلاو نآرقلا نم هباشتملا ليوأت ىو « اهلع عافدلاو ةيفلسلا دئاقعلل

 «(9١ص) هركذ قآلاءبلطي ام زعأ»باتكل ب

 . ( عيماجم ٠١٠ ؛رامع قد باتكلا اذه ن

 رفلا رهيسدل وجةمالعلا ةمدقم ىف درو ام اذه 0(

 ةيرصملا بتكلا راد ىطوطخم ىف ةرابعلا هذه دجن مل انكلو
 نبا )١(
6 

 4148و 4١ ص ١ ج نمؤملا دبع نب بوقعي نب سيردإ

 8. ةلةل16: طعم اتامسزم ةكميوعم نهف مطعمفلدمف (8ءاتم 1885ل8. 1١] (؛)
 م. 641

 ( بلطي ام زعأ ) ترموت نب دمحم باتكل (1. 00142186:) رييسال وج ةمالعلا ةمدقم ( © )
 آبع آءأرع لع 8لمذمسدل ذطم ؟هسسعبأ (ةاهعع 1903) [ملمملسعأتمل, م. 2

 .؟؟١ ص 5 نودلخ نبا (5)

 20١١ ص ٠١ جريثأل

 ةمحرت ى ( 15405 ةرهاقلا ) ىف ةطاحإلا ف بيطحلا نباو « 7١5 ص ٠ ج نودلخ



 ل ا54ب

 ريثأتب قلعتي اهف امأو . ةينيدلا ىدهملا ملاعت نع ثدحتن اهيح املإ دوعن فوسلئاسم

 يرسخ« ةليقلا نير اشيش رش نبا هللا رهط رثثأتلا اذه نإف « ىلازغلا
 هذه ا « برغملاب ةنئاكلا ةينيدلا ديلاقتلل ةضراعملا نم ترموت نبا هادبأ ايف

 الكلا ىلازغلا ةيرظن نم ًامئاق ناكام : ةريثك روص ىف سكعت تناك ةضراعملا

 + ىلازغلا ملاعتب ريأتلا اذه نأ ىلع . قرشملا ىف ئرخألا تايرظنلا ضعبو

 دعنا ظحاليو 0 ًاريبك نكي ملو ء قامعألا ىلإ رهسدل وج ىأر ىف لصي مل

 دبي مل : دهزلاو عرولا نم هارت ىف هب فصوي امم ,غرلاب ٠ ىدهملا نأ صخألاب
 ناسنإلل حمسي ىذلا ىسفنلا دهحلا كلذ ىلإو « ةيفوصلا فراعملا ىلإ اليم طق

 . ةينيدلا ىلازغلا ثوحم ىف ىساسألا ضرغلا وهو « ةينيدلا قئاقح لا رمض ىف ةايحلاب

 ضعب ىو « ةعيرشلا ماع ىو « جهانملا ىف فالخ نم امبيب ناكام ىلإ اذه
 , ©20ىرخألا ةيمالكلا طقنلا

 ير 7

 ىلإ ةدوعلا مزتعا + قرشملاب ةساردلا نم هتيغب ترموت نب دمحم متأ املو
 ىلع ادغ ىبح « ىدملا ةديعب ةلحرم هثوحنو هتسارد ىن عطق دق ناكو  برغملا

 بكرو . « نيدلا نم ايراو اباهشو « ملعلا نم ًارجفتم ًار » : نودلخ نبا لوق

 لاقيو « (م17١1) هه١1 ةئسرخاوأ ىف ةيردنكسإلا نم رحبلا ترموت نبا
 ةدراطم ىف هطاشن ىلع بغش نم بترت امل « ةيردنكسإلا نم ًايفنم جرخأ هنإ
 « ركتملا نع ىبهلاو فورعملاب رمألا ىلإ 0 ىف رمتما هنأ ديب ١ ركذلا

 « نآرقلا ةءارقو ةالصلا ةماقإب اهماكر مزلأف : هتلقأ ىلا ةئيفسلا رهظ ىلع وهو
 نم رثكأ ثبلف « رحبلا ىلإ هوقلأ ةئيفسلا ا 0 ىح كلذ ىف دتشاو

 هيلإ اولزنأ كلذ اوأر الف « ءىش هبيصي نأ نود اهناج ىلإ حبسي موي فصن
 لصواملو . "2هماركإ ىف اوغلابو « مهسوفن ىف مظع دقو « ءاملا نم هعفر نم

 « اصعو ءام ةوكر يوس هعم سيلو : اهدجاسم نم دجسمب لزن « ةيدهملا ىلإ
 دهاش اذإ ناكو « مولعلا فلتخم هيلع نوأرقي بالطلا لبقأو « سانلا هب عماستف

 هباصأو « اهرسك و هتلازإ ىلإ رداب « رمحلا ىناوأ وأ « ىهالملا تالآ نم ًاركنم

 ٠١ ص ركذلا ةقباسلا ترموت نب دمحم باتكل ةيسنرفلا ريشدلوج ةمدقم (1)
 هو ص بجعملاو « (ب ١١ ةحول هركذ قباسلا طوطخملا ) ناهللا ظن ىف ناطقلا نبا (؟)

 0 ا
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 سيداب نب زعملا نب مت نب ىح ريمألا ىلإ هربخ لصوو . ىذألا .ضعب كلذ ببسب

 ىلإ عمتساو « هتمم ىأر الف « ءاهقفلا نم ةعامح عم هاعدتساف « ةيقيرفإ كلم

 ىرجو « ةياجب ىلإ ةيدهملا رداغ مث .©ءاعدلا هلأسو همركأو هب بجعأ هتاشقانم

 هتوعدب موقي ناكو « ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم هبولسأس فن ىلع اهف
 «بغشو ةجض «ركنملا ةلازإ ىف هددشت ببسب موي تاذ تعقو ىح « للك الب

 « ًايساق ًاظف الجر « ىجاهنصلا دامح نب روصنملا نب زيزعلا ةدلبلا ىلاو ناكو

 هلعف ام ضعب ناطقلا نبا انل لصفيو. هب شطبلا دارأو « هصاخو وه هيلع طخسف

 « لوقيف « عدبلاو ركانملا نم اهب ناكام ضعبو «ةياجبب ركنملا ةلازإل ترموت نبا

 سارخألاو رئافضلاب ءاسنلا ىز ىف نايبصلا اهم ىل ةياجم لخد امل ترموت نبا نإ
 « هيف اوكمهماو « كلذب اونتف دق لاذرألا ىلأو ءازخلا ىشاوشو « ةنيزلاو
 تدب ًاديع رضح هنإ مث . ركنملا ىزلا اذه ةلازإ ىو « هتدراطم ىف ددشف

 رجزف « ةرشم ًاروص نيلحكتملا نينيزتملا نابيصلاو ءاسنلاب لاجرلا طالتخا

 . نيللح ءاسنلا بلسو « رشلا ىرسو ء جرملا عقوف « مهعامجا مهلع صغنو
 « ىموسلا هيقفلا ىوس جرحا اذهل ببس ال هنأب فرعف « كلذ نع زيزعلا لأسو

 «هترظانمل ةبلطلا عمجم رمأف . قرشملاب ناكذم ترموت نبا فرعي ناكايسح كلذو

 «روضحلل ترموت نبا ىعدتساو « بارشو ماعط ىلع مهدحأ راد ىف اوعمتجاف

 لبق ىح هيلإ عرضتو هفطالف ء لوفلف نب رمع بتاكلا هيلإ دصقف « ىتأف

 اف ملأسو ؛ اولأسأم لك نع مهاجأف هولأسو « ةبلطلاب عمتجاو « ةرظانملا

 وهام كري نأب ذئدنع لوفلف نبا هيلإ عرضتو . ءىش نع ةباجإلا اوعاطتسا
 « ةبقاعلا ترموت نبا ىشخو . ؟”ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم هليبسب
 نم مهو اهماصأ فنك ىف لزنو « ةلالم ىمست اهنم ةبيرق ةيحان ىلإ ةياجب رداغف

 « اوبأف «هيلإ هميلست ةياجم ىلإو مهملإ بلطو « هوموركأو هووآف « ةجاهنص نايعأ

 قيرطلا ةعراقب ةرحص ىلع ساحب غرف اذإ ناكو « ملعلا سردي ًآنيح مهنيب ثبلو
 عئار « نيوكتلا نسح ىتفو لهك هيلإ دفو موي تاذ ىف . ةلالم نم ًابيرق

 « ىوللَدع نب ىلع نب نموملا دبع ىوس مرمولا ى هفلا اذه نكي ملو « لاملا

 ةفيلخو هتداق .ظعأو « ىدهملا باعصأ مظعأ دعب ايف ودغي نأ ردقلا ءاش ىذلا

 )١( ج ريثألا نبا ٠١ ص  » 73١٠8ص ؟ ج ناكلخ نباو 44 .

  622.(ارالوب 15 ةحول هركذ طوطخلا ) « نامل ظن » ىف ناطقلا نبا



 -ا55-

 هقيرط ىف « ناسملت ايي ياا نسا عع هتلودو هثأرت

 نع ترموت نبا هلأسف « جحلا ةضيرف ىضقيو « ملعلا بلطيل 7 ةكرشلا لإ
 فرشلاو ملعلا نإ هل لاق , هدصقم ىلع فقو املو : هلاوحأ نعو هصخش
 امف هتنواعم ىلإ هاعدو « هتبحصب لانت اهنإو ؛ ةدوجوم اهبلطي ىلا ركذلاو

 انيلإ مدقيو . عدببلا دامخإو « ملعلا ءايحإو ء ركتملا ةتامإ نم « هب مئاق وه
 نأ ًاهصالخ ىرخأ ةياور ترموت نباب نمؤملا دبع ءاقل نع ناطقلا نبا

 ةبلط هيلع لبقأو « ةلالم ةطبار ىف هرقم ذختاو « ةياحم نم جرخ ايح ترموت نبا

 هب قلعتو « ىسنوتلا رمع نب دحاولا دبع هيقفلا مهنم هيلع دفو نمت ناك « راعلا

 هاشأأ لا + قوتك < نالسلات طاير ءاهتق نا قرأ ناك + نون.ةيزالو

 هيلإ اوهجوف « هناكم سيردتلاب موقيل ترموت نبا ءاعدتسا ىلع هذيمالتو
 كلذك نمارلا دبع بجعأو .©03ووكذكملا .ىستونلا ذيمالت نم اكو «. نموا دبع
 لخدت انهو . هبناج ىلإ ءاقبلا ىلع لوعو « هملع ريزغو ترموت نبا ةيصخشب
 رفحلا ىف باتك ىلع علطا دق ترموت نبا نإ لاقيف « ىرخأ ةرم ةروطسألا

 ةيرذ نم ٠ ىصقألا برغملاب رهظي لجر ةفص هيف ىأرو « تيبلا لآ مولع نم
 « هباحصأ نم لجر دي ىلع نوكي « هزكرم دطوتو « هرمأ ةماقتسا ناو « لوسرلا
 + ترموت نبا ىأ « هنأو« ةسماخلا ةئاملا هتقو زواجبو « نمؤوملا دبع مساك هعسا ءاجه

 كردأ » همسا عمسو نمؤملا دبع ىأر الف « لح اَيأ لجرلا اذه نع ثحبي ناك

 عضومم نمؤملا دبعب ىتلا ترموت نبا نإ ليقو . ©)« ىغتبملا صخشلا وه هنأ

 نابيص: ملعي لثتشي :ةقاتبع: ناك نول ةيعةناو ++ ةجبسم دال نم ةزا زان فرعي

 هيلإ عطقناو « ترموت نبا بناج ىلإ نمْؤملا دبع ىببو . ؟9ةروكذملا ةيرقلا

 «شيرشناو ىلإ ابهذو ءاعم ةلالم ارداغ مث« ةلالمم ًانيحهيلع سردو « هب صتخاو

 دمحم وبأ وه « ترموت نبا ةليبق ىأ « ةغره ةليبق نم لجر امهللإ مضنا كلانهو
 سانلا عماست دقو « ناسملت ىلإ كلذ دعب هبعصو ترموت نبا دصقو . ريشبلا
 ىلع هبنأو « ةالصلا بحاص نبأ وهو « اهضاق هاعدتساف ؛ هتيص عاذو « هرب

 ضرعأف « هتوعد نع لودعلا هيلإ بلطو « هرطق لهأ دئاقعل هتفلاخمو « هكلسم

 )١( (ب م ةحول ركذلا فلاسلا طوطخما ) ناىللا ظن ىف ناطقلا نبا .

 ج ناكلخ نبا (؟) ١ ص بجعملاو « ؛4 ص ٠٠١

 )( نع بجعملا 23٠٠١
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 ىف دتشا كلانهو . ةسانكم ىلإ مث « ساف ىلإ هبحص مم راسو « ترموت نبا هنع

 , 20سشكرم ىلإ اهرداغف «ىذألاو برضلاب ءاغوغلا هيلع ىدتعاف « ركذملا ةدراطم

 « هل ًاراعش ترموتنبا اهذذتا ىلا ركنملا نع ىهلاو فورعملاب رمألا ةيرظنو

 نكتلو :٠ هلوق نم نآرقلا ىف درو ام ةقتشم ىهو « مالسإلا اهب صتخم ةركف ىه

 « «ركتملا نع نوهنيو ء فورعملاب نورمأيو « ريا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم
 نع نوهنتو « فورعملاب نورمأت «٠ سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مك : هلوقو

 ًاركنم مكنم ىأر نم » : هلوق هتحصب دهش امم ثيدحلا ىن درو اممو ؛ «ركتملا

 فعضأ كلذو « هبلقبف عطتسي مل نإف « هناسلبف عطتسي مل نإفع عاطتسا نإ هديب ه ريغيلف
 دحأ ىلعو « ةعاطلا ىف ةعاطلا امنإ « ةيصعم ىف ةعاط ال : هلوقو « « ناميإلا

 . 6 ةعاطالو عم الف « ةيصعمع رمأ نإف « ةيصعع رمؤي ملام ةعاطلاو# عمسلا

 نع ةماعلا ةيلوئسملاو « ىعامجالا نماضتلا وه « ةيمالسإلا ةركفلا هذه ساسأو

 فوسليفلا مامإلا لوانت دقو . نيدلا اهلع ىهني ىلا لئاذرلاو ركنملا نم عمتجا ةيامح

 ءاهازغمو اهلوصأ انل حرشو «لصفلا» عماخلا هباتك ىف ةيرظنلا هذه ىطرقلا م زحنبأ

 « ركنملا نع ىهلاوفورعملاب رمألا ىف راعشلا اذه قيبطتب قلعتي اهف انل ركذو

 لس نأ ىلإ « ةيديزلاو جراوحللاو ةلزتعل ماو ةئسلا لهأ نم فئاوط تبهذ دق هنأب

 الإ ركنملا عفد نككمب مل اذإ « بجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف فويسلا

 ضرفف « رفظلانم نوسئييالو « عفدلا مهلكمب ةباصع ىف قحلا لهأ ناك اذإف . كلذب

 ةعس ىف اوناك « رفظب مهفعضو مهلقل نوجريال ددع ىف اوناك نإو « كلذ مهلع

 روحلا نم ءىبث عقو نإ بجي هنأ « كلذ ىلع مزح نبا ديزيو . ديلاب رييغتلا كرت نم
 دوقلل نعذأو قحلا عجارو عنتما نإف « هنم عنمو كلذ ىف مامإلا ملكي نأ « لق نإو

 ىلإ ليبس الف « رمدللاو فذقلاو انرلا دح ةماقإلو « ءاضعألا نم وأ ةرشبلا نم
 تابجاولا هذه نم ء ىبث ذافنإنم عنتما ناف «هعلخ لحن ال ناك امك مامإ وهو « هعلخ

 اونواعتو » : ىلاعت هلوقل قحلاب موقي نم هريغ ةماقإو هعلخ بجو« عجاري ملو هيلع

 , ©0( ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعتالو « ىوقتلاو ربلا ىلع

 فورعملاب رمألا فصيو « ةركفلا كلت ىلع ةريبك ةيمهأ ىلا زغلا مامإلا قلعيو

 . 3807 ص ١ ج نودلخ نباو « 78و الا/ ص ةيشوملا للخلا عج ار (؟)

 ١1 ص ؛ ج (ه ١6١ ةرهاقلا ) « لحنلاو ءاوهألاو للملا ىف لصفلا » ىف مزح نبا )١(
 .لالثرء لالاعو
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 سيئر وأ مكاحلا نوكي نأ دعا ملل يأ عقل بطقلا وه » هنأب
 لذبي نأو « قالخألا أدبملا اذه ذيفتت نع لوألا لوئسملا وه ع ( مامإلا ) ةلودلا
 ةطساوب ىأ « هديب ؛ بونذلاو لامعألا نم عرشلا فلاخي ام عق ىف هعسو ىف ام

 بصنم ناك دقو . عرشلا ماكحأ مازتلا ىلع ثحلاو ظعولاب ىأ هناسلب مث: هيرومأم

 لمعلا رهاظم نم ًارهظم ىطسولا روصعلا ىف ةيمالسإلا لودلا فلتخم ىف ةبسحلا

 ىلع ًافقو نكت مل ركنملا ةدراطملا هذه نأ ديب « ركتملا عاونأ ضعب ةيراحم ىلع

 ملسملكلف ء ماسم للك ىلإ دتمب ةبسحلا قح ناكامنإو « نييمسرلا اهيلثم وأ « ةلودلا

 . عرشلا ماكحأل ةفااخم وأ « هاري ركنم لك ةلازإل لقألا ىلع هبني نأ وأ لمعي نأ

 ناك نإو « ةيمالسإلا تاعمتحما رئاس ىف انرصع ىف هب ًاملسم لازي ام أدبملا اذهو

 . ةصتلا تاطلسلا غيلبت وأ هيبنتلا ىلع هللعتسا رصقي عرشلا

 .نولواحم نيذلا كئلوأ ناك » : أدبملا اذه ىلع ًاقلعم رببسدلوج ةمالعلا لوقي

 ناك هنكلو « نوصلخم نوسمحتم لاجر « رومألا هجو ربيغتو « ركذملا رييغت

 نوغبسف « ةلبس هقيرطب ناطلسلا لإ لوصولا نولواحب ءايكذأ نيرماغمل ةعيرذ ًاضيأ

 تاكرحلا راعش « فورعملاب رمألا أدبم ناك دقو « ةيروث ةكرح ىلع ةينيدلا ةغبصلا

 « ةكااحلا ةرسآلا دقنب أدبي وهو « اهناكم ىلإ نيرخآ عفرو « ةكاح رسأ بلقل
 ىلإ لوصولا مث « كلذ حجت اذإف . عومجلا ةراثإو « فيسلا رهش كلذ ولتي مث

 . ةدوشنملا ةياغلا

 ى كلذكو « قرشملا ىف رسأ تاروثل عّسحت ةملك راعشلا اذه ناك دقو »
 حرص ةماقإ نوديري نيذلا كئلوأل ةبصخخ اداهم امئاد تناك ىتلا « ةيلاهشلا ةيقيرفإ

 قف الو « اهلئاوأ فال « ةكرح ةمث هذه نيب نكت ملو . ةينيد سسأ قوف ىسايس

 درط ىلإ ؛لئالق ماوعأ ىف تدأ ىلا ةروثلا كالت : ءاهقاطن عاستا ىف عراضت « اهمدقت

 .« ةيقيرفإ لامشو اينابسا ىف ةيوقلا ةيد>وملا ةيروطا رمإلا سيسأتو « نيطبارملا

 ملاعتب رثأتي مل ترموت نبا نأ ةماع ةفصب ىري رهسدلوج نأ نم مغرلابو
 رمآلا ةيرظن ىف رثأت اعر ترموتنبا نإ انل لوقي نطوملا اذه ىف هنإف « ىلازغلا

 ةيمهأ ةيرظنلا هذه ىلع قلعي هنأل « ىلازغلا ذوفنب ركنملا نع ىهلاو فورعملاب
 ١ نيدلل .ظعألا بطقلاب » مدقت امك اهفصيو « ىوصق

 ة4هطهتس ع4 : بلطي ام زعأ ىأأ# تريوت نيا دعو باكا ةيكرفلا ريعالوج ةملقم 00) 37

 آطو ؟هسسعبأ ألذ 1طقمامعتع' لع "لناس كهمو ١ع ةاقعععط هس اآ] 51 غءاعب م.

6 - 895 86-67 



١1594 

 (م١7١11) هه14 ةنس ىف كلذ ناكو « ةيطبارملا ةرضاحلاب ترموت نبا لزنو

 « اليبس كلذ ىلإ عاطتسا الك « هتلازإو ركنملا ةدراطم ىف هتقيرط ىلع فكعو
 تقبس ام امهنيب ىرجو « فسوي نب ىلع نيملسملا رمأب عماجلا دجسملا ىف ىتلاو

 ةيقالخألا ةينيدلا هتلمح ىف ترموت نبا رمتساو . ثيداحألا نم هيلإ ةراشإلا
 نيطبارملا مايأ ىدبت « ةيبرغملا ندملا نم اهربغو شكارم تناك دقو . ةداوه نود

 راتهتسالا رهاظم نم ًاريثك ىرخأ ةرابعب وأ ؛ ىنيدلا حماستلا رهاظم نم ًاريثك

 نود برشي ذيبنلا ناكو « قاوسألا ىف ًانلع عابت زمحلا تناك دقف « داسفلاو

 رئاسب ًاعئاذ فصلا ناكو « نيملسملا ءايحأ ىف حرمت ريزانحلا تناكو « ظفحت

 «ككفت نم ةرادإلا دوسي ناكام ىلإ اذه « ةتهاب ةفيعض نيدتلا رهاظمو « هفونص

 ع ؟2)9داسفلا بورض نم كلذ ربغو « ىئاتيلا لاومأل باصتغاو لالحنا نم ءاضقلاو

 تاتخاو » نيفشات نب ىلع دهع ىلإ ًاريشم هلوق ىف ىشكارملا هصخلي ام وهو
 ركان» هدالب ىف ترهظف « ًاديدش الالتخا « ةئامسمحلا دعب نيملسملا ريمأ لاح

 . دادبتسالا مههاوعدو « دالبلا ىلع نيطبارملا رباكأ ءاليتسال كلذو 2 ةريثك

 ةأرما لك تراصو « رومألا نملإ تدنسأو « لاوحألا ىلع ءاسنلا ىلوتساو

 رخخ بحاصو «ليبس عطاقو ريرشو دسفم لك ىلع ةلمتشم « ةفوسمو ةنوتمل نم
 , 99( هفعض ىوقيو « هلفاغت ديازتي هلك كلذ ىف نيملسملا ريمأو « روخامو

 كلذو . هتوعدلو ترموت نبال راظنألا تفل ىف داز ثداح موي تاذ عقوو

 ىراوحلا نم ددع اهعمو « اهكوم ىف تجرخ نيملسملا ريمأ تخأ ةروصلا نأ
 ةاختاو. « ءاطنلا روقس نم < نطيارملا ةداغ لع تارفانس ًاعينح ندور قالا
 « نهروفس ءاسنلا ىلع ركنأف  بكوملا اذه ترموت نبا ىأرو . ماثلا لاجرلا
 نع ةربمألا تطقسف « نءاود هباحصأو وه برضو « نههوجو رتسب نهرمأو
 نب ىلع نيملسملا ريمأ ىلإ رمألا عفرو « جرهلاو بارطضالا عقوو « اهتباد

 ىلا تامولعملا تناكو . مرطضملا ةيعادلا اذه نأش ىف ءاهقفلا ضوافف « فسوي

 هنأو « شكارم ىلإ لوصولاب دهعلا ثيدح هنأ وه « دجسملا ةثداح ذنم هنع تعمح

 رمأ دق فسوي نب ىلع ناكو . تبهذ دق ةاسلا نإ مل لوقيو « سانلا فلؤي
 هلت ناك نإف « هبلطهو هلاوحأ نعو « هبهذم نع فشكي نأ رمع نب ناتني هريزو

 )١( ها ص ركذلا ةفلاسلا ترموت نب دمحم باتكل ةيسنرفلا رهسدلوج ةمدقم .
 هو ص بجعملا (؟)
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 نأ « لبق نم انرشأ امسح ترموت نبا باوج ناكو « اهئاضق ىف رظني ةجاح

 .2©2ركنملا رييغت الإ هل ةجاح ال

 نوطبا رملا ءاهقفلا ناكو . لجرلا اذه ءاهمتفلا رظاني نأ نيملسملا ريمأ ىأرو

 ليوأت نم هب ىلمت امو : ةيرعشألا .بهذم هقاتتعال :ترمؤت نبا ىلع نودقحم

 اك «رارقإو ء فلملا بهذم ءازإ مهدومحل هراكتإو ٠ مييلع هتلمحلو « هباشتلا

 : ؟"”مهعم ةرظانملل هئاعدتساب ريمألا اورغأف « مه ريفكت دح ىلإ هباهذو « ءاج

 ًاقوفت ناطبا رمل ءاهقفلل هترظانم ىف ىدبأو : ىدحتلا اذه ترموت نبا لبقو

 يذلا « « بلطي ام زعأ » باتك ىف ةرظانملا هذه ركذ درو دقو . ًارهاظ

 نأ كلذ صخلمو : ترموت نبا ءالمإ نع ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلحلا هنود

 هيرظانم ىلإ بلط « فصووي انك« مولعملا ىدهملا : موصعلا مامإلا » وأ ىدهملا

 مهأس امث ناكف « هوراتخا نم اومدقف « هترظانمل مهنع بوني نم اوراتخم نأ

 مهمدقم باجأف ءال مأ ةرصحنم ىه له وبلا قرط مهل ل لاق نأ ىدهملا

 3 الع تبن ىلا ىناعملاو ةنسلاو باتكلا فق ةرصحنم ىه معن « روكذملا

 ملف ؛ ال مأ ةرصحنم ىه له ملعلا قرط نع لاؤسلا امنإ ٠ ىدهملا لاقف
 مهفي ملف « لاؤسلل ًاقباطم نوكي نأ باوحلا طرش نمو « اهنم ًادحاو الإ ركذت

 لطابلاو قحلا لوصأ نع ىدهملا ملأس مث . باوحلا نع زجعو ؛ هلوق هرظانم
 علا ؤسلامهف نع مهزجعىدهملا ىأر الف ء لوألا هباوجلإ هرظانم داعف ىه ام

 ةعب رأ اهنإ لاف « لطابلاو تملا لوصأ مهل نيب رش :؛ باوحلا نع نع مهزجعو

 «ليوط مالك ف + اهنملك ةيهام حرشي ذخأ مث ««نظلاو كشلاو «لهجلاو ملعلا : ىهو

 « « كشلا »و « لهجلا » نع ةلصفم ؛ يدهملا ءار رآ كلذ دعب باتكلا ضرعتسي مث

 مسق لكو « ةديدع ماسقأ ىلإ اهمسقيو « ةقيقحلاو لصألا » نع مث « « نظلا هو
 + نيطبارملا ءاهقفلا نم سلحملا كلذ رضح نم لج ناكو .©0ةفلتخم لوصف ىلإ اهنم
 ملع نإ ةبسانملا هذبم لوقنو . لوصألا ملعب ةفرعم مل تسيلو  عورفلا ءالع نم

 « ةنسلاو باتكلانم اهقاقتشاو ةعيرشلا ةساردىلع موقي «نيدلا لوصأ وأ لوصألا
 هقفلا لوصأو « دئاقعلا ليصافتو « ةيلقعلا ةلدألاو ٠ ةيعرشلا صوصنلا لا ةساردو

 ركذلا ةفلالا ةطوطخملا قاروألا ىف برغملا نايبلا )١(

 870 نع < نوقلغ نبا (؟)

 ,18- ١١و ه - ١ ص 8+١1( ةنم رئازحلا ) بلطي ام زعأوأ ترموت نب دمحم باتك ()



 -االا

 ملع امأو . كلذب قلعتي ام لكو « ةلاسرلاو ةوبنلا ةفرعمو « ةعيرشلا رداصم ىأ
 « اهماكحأو تالماعملاو تادابعلا ضئارف ةسارد ىلع رصتقي هنإف ؛ عورفلا
 نم ىويندلاو ىلمعلا بناحلا ةسارد ىلع « ىرخأ ةرابعب وأ « ةيضقألاو دودحلاو
 لوقيو . عورفلا ملع ىه نيطبارملا لظ ىف ةلضفملا تاساردلا تناكدقو . ةعيرشلا
 نكي مل هنإ « فسوي نب ىلع مايأ ءاهقفلا ذوفن نع هئيدح لالخ « ىشكارملا انل
 :الئاق درطتسي مث « كلام بهذم عورف ىنعأ عورفلا ملع نقتأ نم الإ هدنع ىظحي
 رثكو « اهاوس ام ذبنو « اهاضتقم لمعو « بهذملابتك نامزلا كلذ ىف تقفتف »
 نكي ملف ء ( صر هللا لوسر كيدحو « هللا باتك ىف رظنلا ىسُن ىتح كلذ
 زاتمت ام صخأ ناك دقو .210؛ ءانتعالا لك امهم ىتتعي نامزلا كلذ ريهاشم نم دحأ
 لوصأي هكسمت هتشقانم ىف ىدبأ تزموت نبا نأ وه « ةينيدلا ةرظانملا هذه هب
 نيبي نأ دارأو « عورفلا ملع باطقأ مو « نيطبارملا ءاهقفلا ءازإ « ةعبرشلا
 ع عورفلا ال لوصألا ىلع ىرجت ةشقانملا لعجف « ةيقيقحلا ةعيرشلا جهانم مهلهج
 « ثيدحلاو نآرقلا ىلإ ةصاخ عجري هنأ « ةعيرشلا لوصأل هضرع ىف ىدبأو
 ,©0ةعيرشلا عجارم نم ًاعجرم داهمجإلا ربتعيالو « جرختسم لوق ىلإ طق عجريالو
 هرحبتو « ترموت نبا ةعارب ردقي نأ عاطتسا نم نيطبارملا ءاهقفلا نيب نكي مو
 دقو « شكارم ىضاق بيهو نب كلام وه ىسلدنأ هيقف ىوس « نيدلا مولع ىف
 هتكلو ةفسلفلاو نيدلا مولع نم ًانكمتم ناكو « ءابدألاو ءالعلا رباكأ نم ناك
 نيملسملا رمأل نيبف . ؟0نامزلا كلذ ىف جوري ام الإ هملع نم رهظي ال ناك
 ىغبيال « لجر اذه نإ هل لاقو « هملاعتو هتوعد ةروطخو « لجرلا اذه ةروطخ
 « ةنتفلا ةراثإو « ةماعلا ليلضتىغبي هنكلو « ركنملا نع ىهلاو فورعملاب ألا
 ريمأ ىلع رخآلا ضعبلا راشأو « هلتقب هيلع راشأو « ناطلسلا ىلإ لوصولاو
 هقلأ :٠ ريمألل هلوقب ممدحأ كلذ نع ريعو « هنعحو لجرلا لاقتعاب ةييللا
 لاقو ءرمع نب ناتني ريزولا كلذ ىف مهذلاخو . « لوبطلا كعمسي الثل لوبكلا ىف

 .و5و و6 ص بجعملا )١(

 . غ.و مو ص ترموت نب دمحم باتكل ركذلا ةفلاسلا ةيسنرفلا هتمدقم ىف ريسدلوج 2

 ًاديرف ًاباتك عضو دق « اذه بيهو نب كلام نإ ىثكارملا انل لوقيو «١٠؟ ص بجعلا 2
 ىأر هنأو « مالسإلاو ةيلهاحلا ىف برعلا ماثل هنمض « برعلا ماثل ركذ ىف بهذلا ةضارق » هما هباب ىف
 . نموملا دبع ىنب ةنازخ ىف باتكلا اذه



 -االا

 . هنأش ةل آضو لجرلا فعضب هونو « كلملا تح ىف نهو اذه نإ فسوي نب ىلعل

 ضمت ملو . هيأر هيف ىري ىتح امايأ هيدل هلقتعي نأ هريزو فسوي نب ىلع رمأف

 فس نب ىلع ذخأو « ةبطرق ىف ةنتفلا عوقوب ءابنألا تءاج ىنح « كلذ ىلع مايأ

 رضحف « ترموت نباب هيتأي نأ هريزو ىلإ بلطف . سلدنألا ىلإ روبعلل بهأتلا ىف

 نع سانلا عروتف اهريغو ةياجبب تعنص ام كنع ىنغلب ىلع هل لاقو « هيدي نيب

 عفرو  ركنملا رييغت ىضرغ ترموت نبا لاقف « كضرغ ةةيقحب ىف رعف ؛ كلتق

 « ءاسنلا نأش ن نم هنأل ماقلا اوكرتت ناو « دحأ كتليبق نم ىلوت ةالأو ٠ مراغملا

 . شكارم نم هجارخإب رمأو « نيملسملا ريمأ هرجزف « ةالص هب زوجتالو

 2 , 95 ه1 ةنس لئاوأ ىف كلذ ناكو

5-0-7 

 ضعب ىو : تامشأ ىلإ شكارم ةنيدم هبحصو ترموت نب دمحم رداغ

 30 « ةنيدملا رباقم نيب ةميخ ىف مقي ًانيح رمتسا سكعلاب هنأ تاياورلا

 اب مههريو ع نيطبارملا دض ةوعدلا مهف ثيي وهو «© بالطلاو سانلا

 تايب لو فسوي نب ىلع ةعيب نالطب نلعأ نأب ىهتنا مث « رفكلاو

 هلاقتعازو رمضي موقلا نأ هغلب يح هناكم رداغي نأ رطضا هنكلو 9© هيعبات وهباعصأ

 ةدراطم نم هتقيرط ىلع اهف رمتسا تامعأب ترموت نبا لح املو . «9هلتقو

 « تامعأ جراخ ًادجسم هتياعدو هتالصن ذختاو « نيطبارملا ىلع ةلمحلاو ركذملا

 ىلإ هبعصو ترموت نبا دصق ذئدنعف . 2©هداعبإو هجارخإب ةئيدملا بحاص رمأف

 مث « ةتاتته ىلإ مث: ةويفسمملإ الوأ بهذو « ةدماصملا لابجت قحلو : نسروتسلا دواي

 اتاقوأ ف قوتي وهو « ةيربربلا تالحما نم ريثكب كلذ لالخ ىف رمو « نيلكيإ ىلإ

 ركبوبأ انل لصف دقو . عابتألاو بحصلا هيلإ منيو « دجاسملا ىنبيو « اهضعب , 5

 هريسمو : تامأ نم هجورخ ذنم هتلحر جمانرب « ترموت نبا بحاص ىجاهنصلا

 «© ١١5 ص ساطرقلا ضرو ء ( ركذلا ةفلاسلا ةطوطخلا قاروألا ) ب رغملا نايبلا 40

 م15 و 1 .نصايجتملاو 6 727 نع 1٠١ جريثآلا نياو. + 74 ى.اي# نض ةيشوملا للخلاو

 . 55و 58 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك مجارو
 . (ب ٠١ ةحول طوطخملا ناهلا رلظن ) ىعارلا نبا نع القن ناطقلا نبا ( ؟)

 « ترموت نبا ىدهملا رابخأ » هباتك ىف ىدهملا باحتأ دحأ ىجاهنصلا ركب ىنأ ةياور ىه هذه ( م )
 . ١١8( ص) ساطرقلا ضور بحاص اهلقثو ( 5 ص )

 . 5١07 ص 5 ج نودلخ نباو ؛ اهيلإ راشملا ةطوطخلا قاروألا ىف برغملا نايبلا ( 4 )



 بآل

 نبا لحرو . عابتألاو بحصلا نم هتلحر لالخ هيقل نمو « ةدماصملا لابج لالخ

 نطومو هدلب ءةغره دالب نمزيلجبإ لبجوأ زيلجبإ ةيرق ىلإ كلذ دعب هبحصوترموت
 اهكلسي ال قيرط نم الإ دحأ هيلإ لصي ال عينم ناكم ىف لزنو « هتريشعو هموق
 لاما كلانهو 2212 سانلا نم ةبصع لقأ اهنع عفادتو « بكارلا دعب بكارلا الإ

 ىلإو « ديحوتلا ىلإ مهوعدي وهو « هعابتأو هبحص رثكو « جف لك نم ةدماصملا هيلإ
 حرشي نأب صخألاب ىنعي ناكو .ملعلا سيردت ىلع فكعو « نيطبا رملا نيمسحما لاتق

 ثيداحألا نم اهنف دروامو ءموصحملا مامإلاو رظتنملا ىدهملا ةيرظن هذيمالتو هراصنأل

 كلتل نودهمب لئابقلا ءاسؤر نيب هتاعد نم ةصاخلا ثبيو « ةروثأمللا لاوقألاو

 ىحضأو « امترمت تنأ دق هتياعد نأب ترموت نبا رعش الو . امم نورشبيو ةوعدلا
 نم رشع سماخلا مويلا ىو .©"”هتمامإ نلعي نأ مزتعا « لمعلا ًادهمم ناديملا
 هباحصأ ىف ًابيطخ ترموت نبا ماق (م1171 ةنس ريمسيد ) ه ه1 ةنس ناضمر

 ناطقلا نبا اهصن انيلإ لقني ةربصق ةبطخ ىف ©2رظننملا ىدهملا هنأ مهملإ ناعأو

 : ىلي اهف « ناحل مظن » كك

 بقعمالو « هرمأل دار ال « ءاشي امم ىضاقلا ء ديري امل لاعفلا هلل دم+لا»
 الع ىذلا « ىدهملا مامإلاب رشبملا « هللا لوسر دمحم انديس ىلع هللا لصو « هنكحل
 لطابلاب قحلا خسُت اذإ هللا هثعبي « الظو ًاروج تنام انك ءالدعو ًاطسق ضرألا

 مسا همساو « ناءزلا رخخآ هنامزو هتبنم ىصقألا برغملا هناكم . روحلاب لدعلا ليزأو

 ماركلا هتكئالمو ىلاعت هللا ىلص ىبنلا بسن هبسنو « مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 اذهو « داسفلاب ضرألا تألتماو « ءارمألا روج رهظ دقو « ملسو هيلع نوبرقملا

 . «٠ لعفلا لعفلاو « بسنلا بسنلاو مسالا مسإلاو ء نامزلا رخآ

 نم ةرشع ىدهملا ىلإ عره « ةفراو بورخ ةرجش لظىو « كلذرثأ ىلعو
 ءالؤهو « موصعملا مامإلاو رظتنملا ىدهملا هنأ ىلع هوعيابو « هل نيمزالملا هباصصأ
 « ىلع نب نمؤملا دبع سانلا قصلأو هذيملت : مه ىدهملا باعصأ نم لئاوألا ةرشعلا

 )١ ( ةحول هركذ قباسلا طوطخملا ) نها يظن ىف ناطقلا نبا 188( .

 1١7. ص بجعملا ىف ىثكارملا (؟ )

 *(558 ص 5 ج) « نودلخ نبا اهديؤيو « ( +١١ ص ) ساطرقلا ضور ةياور هذه (؟)
 قاروألا ) هه 1 ةنس ىف تناك اهنإ ىراذع نبا لوقيو « 4 ص ىثكرزلاو « 78 ص ةيشوملا للخلاو
 . ( 89 ص سريبسه - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخلا

 078 ص ةيشوملا للحلا . ( ١م ةحول هركذ قباسلا طوطختلا ) نامللا ظن ( ؛ )



 اال

 « رشبلاب ىمسملا ىشيرشناولا نسحم نب هللا دبع دمحم وبأو « هعياب نم لوأ ناكو
 نب رمع صفح وبأو « ىئاتتملا بح نب رم صفح وبأو « تايولم نب هللا دبعو

 ىجرزحلا ليعاممإ نب مهاربإو + فولخم نب ناملسو ؛ (كانصأ ) جانزأ ىلع
 ىبحي وبأو « ىرامت نب قدوم نار ورأو < يرق دحا اولا كبع؛ دمحم وبأو

 هعياب مث «20ةعامملابو نيلوألا نيرجاهملاب ةرشعلا ءالؤه ىمسو .تيكي نب ركب وبأ
 باعصأ نم ةيناثلا ةقبطلا مهو « نيسمحن لهأ اومسف « الجر نوسحل مهدعب نم

 ةقبطلا خد + ايوب لهأ اومحف نورخا نوعين عدلتج نم هعيابي م م2 ىدهملا

 . مهردقأو « ىدهملا راصنأ صلخأ مضت ثالثلا تاقبطلا هذه تناكو . ةثلاثلا

 ةقبطلاف « هذه ىلت تاقبط ىلإ : هراصنأو هباحصأ ةيقب كلذ دعب ترموت نبا مسقو
 راغص مهو « ظافحلا نم نوكتت ةسماخلا ةقبطلاو « ملعلا ةبلط نم نوكتت ةعبارلا

 هتريشعو ىدهملا براقأ مهو رادلا لهأ نم نوكتت ةسداسلا ةقبطلاو « ةبلطلا

 ءامسأ ةالصلا بحاص نبا نع القن ناطتلا نبا انل ركذ دقو . همدخ ةصاخو

 لهأ نم نوكتت ةعباسلا ةقبطلاو . راهن ليل هنومزالي اوناك نيذلا مدخلا ءالؤه

 « لكمنيت لهأ نم نوكتت ةنماثلا ةقبطلاو « هتليبق نطومو ىدهملا دلب ةغره

 ةقبطلاو « ةسيفنج لهأ نم ةرشاعلا ةقبطلاو « هويمدج لهأ نم ةعساتلا ةقبطلاو
 ةثلاثلاو « دنحلا نم نوكتت ةرشع ةيناثلاو « ةتاتنه لهأ نم ةرشع ةيداحلا

 وكت تناك ةرشع ةياث ةقيللا نإ ناطقا نبا كوقيو ةامرلاو ةازغلا نم ةرشع

 * ىرعلا ةفيط كلذ ىلإ يبقيو دنحلا نم ةرشع ةثلاثلاو « لئابقلا لهأ نم

 نويمألا راغصلا ثادحألا مهو ٠ 6تارفلا» ةقبط ىهو : ةرشع ةعبارلا ىه

 لكل لعجو « اهتارو تاقبطلا هذه ماهمل ًاصاخ ًاماظن دعب ايف ىدهملا عضوو
 لتقلا عرشو «رضحلاوأ رفسلا ىف ءاوس « اهادعتنال ةبترو اب صتخت ةمهم اهنم

 « لتق ىدامت نإف 2 بدأ روضحلا نع فلخت نمو 3 رماوألا فلاخ نمل ءازج

 )١( ص ساطرقلا ضورو « 78 ص ةيشوملا للحلا ١١ . نيمسا ناطقلا نبا انل ركذيو «
 دحاولا دبع دمحم نأ ناكم ناميلس نب دمحم هللا دبع وبأو ء ىرضحلا ني ناميلس عيبرلا وبأ امه نيرخآ

 رابخأ هباتك ىف ىجاهصلا ركب وبأ درويو . (ب ؟عةحول ناها مظن ) فولخم نب ناميلسو « ىرضحلا
 ل ل ل ل

 . (1998 ص 5 ج) ىرخأ ءامنأ ضعب نودلخ ني

 « نيسخ لهأ » ءاممأ ترموت نبا ىدهملا رابخأ ا ىجابنصلا ركب وبأ انلركذ (؟)
 . 1754و ”# ص



 باااة

 طوسلاب برض هب بدأ امم بدأتي مل نم لكو « طايسلاب رزع هبزح ظف مل نمو
 ىلع نهاد نمو « لثق رماوألا لاثتما كرتو هفرصت ىف ىدامت نإف « نيترم وأ ةرم
 هتعيرش ذيفنت ىف ىدهملا ددشو . لثق هيلع مركي نم وأ هنبا وأ هيبأ وأ هيخأ
 ,©0ةلبقتسملا ةيدحوملا ةلودلا ساسأ وه ماظنلا اذه ناكو « مزح رومألا طبضو

 مامإلاو ئدهملاب هراصنأ هبقل « وحنلا اذه ىلع ترموت نبا ةعيب تلك املو
 هباحصأو ىدهملا ىمسو . مامإلاب هبيقلت ىلع نورصتقي لبق نم اوناكو « موصعملا
 ةيمسنلا هذه مل راتخا هنإ « نودلخ نبا انل لوقيو . نيدحوملاب هتوعد لهأو

 عضوو . ؟29مسجتلا ىلإ مهليمو ليوأتلا نع لودعلاب مهذخأ ىف ةنوتملب ًاضيرعت
 « ىلاعت هللا ةفرعم ىلع ئوتحم « ةدشرملا هاهم ةيربربلا ةغللاب اباتك ديحوتلا قف مل
 | ىلع بج امو « ىلاعت هلل بجي امم نامإلاو « ردقلاو ءاضقلا ةقيقحب ملعلاو

 «روسلاو بازحألاو راشعألا نمضتيو « ركنملا نع ىهلاو فورعملاب رمألا نم
 زوجن ال رفاك وه امنإو « دحومب سيلف « ديحوتلا اذه ظفحم ال نم نإ ملل لاقو
 ديحوتلا اذه راصف ١» ساطرقلا ضور بحاص لاق . هتحيبذ لكوتالو « هتمامإ
 نم ًائيش نوفرعي ال ةلهج ًاموق مهدجو هنأل « زيزعلا نآرقلاك ةدماصملا لئابق دنع
 ةديقعلا ىف يرخأ آبتك ةيربربلاب مهل عضوو . © ايندلا رمأ نمالو نيدلا رمأ
 « ةيبرعلاب كلذك اهنودو « « ةنامألاب » ىمس رخآو « دعاوقلاب » ىعس باتك اهنم
 عضو مث . ةيربرباو ةيبرعلا نيتغللا ناقتإ ىف هرصع لهأ عربأ ترموت نبا ناكو
 هتفيلخو هذيملت هنع هاور ىذلا ةمامإلاو ىلعلاو ةديقعلا ىف هباتك « دعب ايف ةيبرعلاب
 تحبصأ ةرابع ىهو «بلطي ام زعأ » هلوقب هحتتفي يذلاو ىلع نب نماوملا دبع
 اذهتايوتحم نع صاخ لصف ىف ثدحتن فوسو . ©29هتاذ باتكلل ًاناونع ريتعت
 . ةماع ةفصب ةيسايسلاو ةينيدلا هئارآو ىدهملا دئاقع نعو ؛ باكا

 سوفن ىف اهديطوت ىلع لمعيو « هتوعد ثبي ترموت نب ىدهملا ثبلو
 نيرداقلا نيصلخلا نم هناوعأو « هظعو قيقرو « هتقالذو هتحاصفب « هراصنأ
 هيلع نودفي سانلاو « هتيدهمو هتمامإ ىلإ نوعديو « ةدماصملا لابج نوبوح
 ىنح « هتيورب نوكرتيو « ةمامإلاب هنوعيابي ٠ ةريفغ ًاعوح بوص لك نم
 . (بو 1٠١ ةحول ص ركذلا فلاسلا طوطخلا ) ناهللا ظن ىف ناطقلا نبأ 22

 . م00 ص 5 ج نودلخ نبا (؟)
 2114 ص ساطرقلا ضورو . ١( م4 ةحول طوطخملا ) ناملاا ظن ىف ناطقلا نبا 2ع(
 . 76 ص ٠ ج نردلخ نباو « ١» ص ساطرقلا ضور )0
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 هيلع ىوطنت اع لثم ىحضأو ء هعج رثكو ؛« هتيص العو : هرمأ لحفتسا

 نيطبارملا ناطلس ىلع امهاد ًارطخ : ةمخضلا ةيداملاو ةيبدألا ىوقلا نم هتكرح

 ةعاسلا ذنم رمضي ترموت نب دمحم ناك له « انه لءاستن نأ انل قحيل هنإو

 داع ذم هناو : ناطلسلا لين ىلإ السوت ىدهملا ةفص لاحتنا ىف هعورشم ىلوألا

 هنأ مأ  ةريبكلا ةينمألا هذه مرطضي ناك : برغملا ىلإ قرشملاب هتسارد بقع

 ؟هألم ةوقب هروعشو ءهعابتأ رثاكتو . ةرعد لم نم هآر امب « هعورشم ىلع لمح

 ىف ناك هنأو : ىلوألا ةعاسلا ذنم هعاطأب مرطضي ناك ترموت نبا نأ انل حولي

 سسحتي ًاراتس ؛ ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ ةوعدلا ذختي هرمأ ةيادب
 نع هانلقن نأ قبس ام كلذ ديؤي . رمثملا لمعلا ةصرف هل حنست ىتح « هقيرط هب

 نأب ىبعي « هراصنأو هذيمالتل هتاثداحم لالخ ناك « ترموت نبا نأ نم ىشثك ارملا

 هتاعدو هلسرثعبيو « موصعملا مامإلاو « رظننملا ىدهملا ةيرظن صخألاب مل حرشي

 تهجو اهنإ لاق « ناطقلانبا اهلإ راشأ ةلاسر كلذك هديكوتو . لئابقلا نيب اهتعاذإل
 نسحلا ىنأ نب ىلع ىضاقلا هيقفلا ىلإ هه11 ةنس ناضمر ربش رخآ ىف ىدهملا نم

 . يرغب هلل ةييب نب دمع اناره لرقأ : ةحقلل عينت ايفو ىااذحلا

 هئاقل ةصقنم ةفاتنغلا همحارت هددرت ام ًاضيأ هديؤي دقو ١©. 7«نامزلا رخآ ىدهم انأو

 نوطبارملا لعف ام خلع هنم فقو ايح « ىلازغلا ىإ بسني امو « ىلازغلا مامإلاب

 ىلع كلذ نوكي نأو « مهكلم لاوزو : مهلود قيزمتب هئاعد نم « هبتكب
 «ترموت نبا نأ نمآضيأ مجارتلا هذه هددرت أمو « ترموت نبا دي ىلع ىأ « هدي

 «هريصمو هردق نأشب اهيف دروامىلع ةيرسلا محالملاو رفحلا هيك ضيتتلا علطا دق

 « رظتنملا ىدهملا اهم زيمتي ىلا ةصاخلا دهاوشلاو تامألعلا ىلع اهنم فقو هنأو
 زختت ©9 هيف ةرفوتم اهلك تناك تامالع ىهو

 )١( ةحول هركذ فلاسلا طوطخلا ) ناجلا مظذ ىف ناطقلا نبا ١14( .
 ص بجعملا ىف ىثكارملا (؟)  . 1١7باتكل ةيسنرفلا هتمدقم ىف رييسدلوج ًاضيأ عجارو

 ص اهيلإ ةراشإلا تقبس ىلا ترموت نب دمحم 59 .


