
 ىايلاْصفلا

 نيد>وملاو نيطب رملا نيب عارصلا

 ىلوألا ةلحرملا

 ءاقلل نيدحوملا لوزن . زيلحبإ لبجي ىدهملا نصحت . ىدهملا ةبراحم ًاشيج لسري فسوي نب ىلع
 رخآ ًاشيِج لري نيملسملا ريمأ . مهرارفو نيطبارملا ةميزه . نيطبارملا

 . هتعيث ةيوقتو ىدهملا رمأ ديطوت ىف رفظلا اذه رثأ . ةثلاثلا ةرملل مث « ةيناثلا ةرملل نيطبارملا
 لابحل هحاتتفا . ةجراخلا لئابقلل مث نيطبارملل ىدهملا تاوزغ بارملا ىلإ ةلاسر هجوي ىدهملا

 . ةريمزه ةليبقب هكتفو « للمنيتل ىدهملا ناطيتسا نع ةياور . للمنيت ىلإ زياجيبإ لبج نم هلاقتنا . نرد
 ريشبلا ةصق . ريشبلا دمحم دي نع هباصصأل هزييمت . نيالا د عاملازم ديا حرم ىالا ادعم

 نيطبارملا ةميزه . تاغأو كيكل اهوزغ . نيطبارملا وزغل هتاوق ى . ةموعزملا هتازجعمو
 . ىلع نب نءؤملا دبع ريشبلا دمحم ىلإ اهتدايقب دهعي . هتاوق رئاسل قمل دشح . نيتعقوملا ىف

 ىلع دادعتسا . نيطبارملاو نيدحوملا نيب ةيديهتلا كراعملا نع ليصافت . شكارم ىلع نيدحوملا فحز
 نيطبارملا ةمزه . شكارم راوسأ تحت نيدحوملاو نيطبارملا نيب لوألا ءاقللا . عافدلل فسوي نبا
 . هاحنألا رئاس نم ةيطبارملا دوشحلا عاتجا . شكارمل نيدحوملا راصح . ةنيدملا لخاد ىلإ مه ؤاجتلاو

 مهدئاق عرصم . مهتاوق قيزمتو نيدحوملا ةميزه . ةريحبلا ةعقب ىف نيقيرفلا نيب ةديدج ةكرعم بوشن
 نيدحوملا دادترا . اهب ةيطبارملا تاوقلا كتفو « هاولف ىف نمؤملا دبع باحسنا . هئالمز مظعمو ريشبلا
 رم . ةريحبلا ةكرعم خيرات لوح فالحلا . ىدحوملا شيحلا تباصأ ىلا ةبكنلا ةخادف . للمتيت ىلإ

 ىدصت . ريهاملا ةجاذسل هلالغتساو هعادخ . ءامالل هكفس . هماكحأو هلالخو هتافص . هتافوو ىدهملا

 ةميزه . نيدحوملا ةبراح

 امو « عافالا اذه ثعاوب . هتوعد ةحص نعو هبسنو هتفص نع عافدلل نودلخ نبا

 . ةيطارقويتلا ىدهملا ةموكح . ناطلسلا حازتنا ىلإ ىعاسلا لتاخنا ةيعادلا لثم . ضقانتو

 . للمنيت ىف ىدهملا ربق . نمؤملا دبع ةفالخ

 هع أ[ مت

 ناك « نآلا ذنم هيمسن امسح ىدهملاوأ ترموت نب دمحم نأ « ًاحضاو ناك

 . نيطبارملا ةبراحم بهأتي « هعومحو هراصنأ محضتو « هرمأ ديطوتب رعش ذه

 «ىدهملاب ىمستو هتعيب تمت ذم لعفلاب « نيدحوملا » هراصنأل كلذ ناعأ دق وهو

 ةرشع لكل لعجو « ىدهملا مهتر نأ دعب ؛ برحلل بهأتلا ىف نودحوملا ذخأو

 « ديدج جاهم قفو ةيدحوملا شويحلا مظتنت فيك دعب ايف ىرتسو . ًابيقن مهنم

 يسر اوس يسع + ال ذختتو

 ربعي نأ فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ رطضا فيك « مدقت اهف انيأر دقو

 ني



 ام

 « ةبط رقب تثدح ىلا ةئتفلا رمأب عمم ائيح ؛ هه١١ ةنسلئاوأ ىف سلدنألا ىلإ رحبلا
 تاوزغوأ لامعأ ةيأب علطضي ملو « س !دنألاب اليوط 0 فيكو
 كلذ لبق ناكو « سوسلا دالب ىف ترموت نبا ةكرح مقافت ن نم هغلب امل « ةديدج

 « ءاهقفلا نببو هنيب تعقو ىلا ةرظانملا بقع ٠ هحرس دق طقف لئالق ا

 « سوسلا دالب ىلإ ترموت نبا راسف « شكارم هترضاح نع هداعبإب ىتكاو
 . ىدملا ةديعبلا هعيراشمو هتاين ةقيقح نع فشك كلانهو

 ربدي نأو « هتاف ام كردتسي نأ لواح شكارم ىلإ نيملسملا رمأ داع املو

 نكي ملو « ظعأو كلذ نمرطخأ ناك رمألا كلوت ترمؤت بأ ىلع ضبقلا رمأ

 زيها وتساي# نم بغت 38 ى لوم يتلا + لولا ةيزاع يوما

 م ةيدهملا ةمامإلا بوثب حشتي « رطخ ىسايس ةيعاد ىلإ « ركنلا رييغت ىلإ

 . ةرارج ىوق هئاول تحن

 تشعيت نب مهربإ ليقو « ىنوتمللا 0000 ابأ سوسلا ىلاؤ.هلاتقل ثعبف
 دعص دق ىدهملا ناكو « ىصقألا س ىلإ دصقف « مشحلاو دانجألا نم شيج ىف

 ناكو« يسوم زيلجيإ لبج ىلإ ذئدنع

 بعصتو« دحاو سرافىوس هكلسي نأ عيطتسيال رعو قيض دحاو قيرطلبحلا اذه
 ناكع لبحلا قرش ىف اولزن نوطبارملا مدق الف « ةبراحم ةوق ةيأ ىلع هتحاهم

 : مل لاقو « مهظعوو هباحصأل ًاساجم دقعو « هلقعم نم ىدهملا جرخف « رعو

 وه امنإ « ةدعو ليخ نم هب اوءاج ام لك نأ اني ىلإ اورظنأ

 زهج مث . مكانغأو مكاطعأف : مكرقفو مكتبرغ ىلع ؛ مكل ىلاعت هللا نم ةيده

 «ضييلامالعألاب هدوزو « للمنتو ةتاتهو ةغره لهأ نم هراصنأ نم اشيج ملاتق

 نودحوملا لزنتف « ةريثعلا هباحصأ دحأ ىشيرشناولا ريشبلا ادم هتدايقل بدنو

 ىلإ اوتكرو نوطبارملا مزه ىتح نيشبملا نيب عقي ءاقللا داكامو « لبحلا نم

 ىح مهودراطو 2 حالسلاو ليحلا نم ممالسأ ىلع نودحوملا ىلوتساو « رارفلا

 ةنس نابعش رهش ىف ٠ ىدهملا شويحل لوألا رصنلا اذه عقوو « شكارم ةنيدم
 , ©0(م1158 ةنس سطسغأ ) ه 5

 محضتو « هتيصفعاضتو « ىدهملا رمأ عويذ ى غلاب رثأ رصنلا اذهل ناكو

 ةيشوملا لللاو « ١( *» ةحول هركذ فلاسلا طوطخلا ) نامللا ظن ىف ناطقلا نبا )١(
 . 5018 ص 5 ج نودلخ نباو ؛ ١١4 ص ساطرقلا ضورو ©« ٠ ص



 تاالؤ-

 . نيدحوملا عومج ىدل ةيونعملا حورلا ةيوقت ىف هرثأ صخألاب هل ناكو  هتعيش

 ةرمإ تحت هريسو : ًاددعو ةدع ,خضأ : رخآ ًاشيج زهجف فسوي نب ىلع ردابو

 « مهموفن تيوقو ؛ مهعمج رك دق نودجوملا ناكو ؛ قامسإ مهارب ربا ىأ ريمألا
 ةرملل ناعمجلا ىتلا الف . حالسلاو ليحلا نم نيطبارملا نم هومنغ امب اودوزتو
 نيدحوملا مامأ اومزهلاو « 'ئجافم بعر نيطبارملا دنحلاو مشحلا ىلإ ىرس ةيناثلا

 رئاسو « مهلخم ىلع نودحوملا ىلوئساو « رفاو ددع مهنم لتقو  لاتق نود

 زهجف « فسوي نب ىلع سفن ىف عقو أوسأ ةيناثلا ةعزهلا هذه ناكو « مهددّنع
 « قوتمللا لدزم نب ريس ريمألا ىلإ هتدابقب دهعو : انلاث اهظع ًاشيج رثألا ىف ع

 ةديدش ةمب زم كلذك بيصأف « هيقباس نم ًاظح دعسأ نيدحوملا لاتق ىف نكي ملف

 نطبارملل ةديدج ةبكن تناكو « ةرفاو ةلمح هدنج نم تلتقو

 نأ ١ هشويحل 2. ةيلاوتلا متازحلا هذه ءوض ىلع فسوي نب ىلعل « ذئدنع ادبو

 نم لجأ رمألا نإ لب « ًايداع ًارئاث نكي ب ل ىدهملا نأو « ةيلحع ةنتف تسيل ةلأسلا

 « ةيطبارملا ةلودلل ةبسنلاب تحضأ نيدحوملا ةبراحم نأو « رطخأو كلذ نم

 ب يبا سار ور بس ا توم وأ ةايح ةكرعم

 آيوق ادن « رفظلا اهاكذأ ىت !| « ةيونعما هتعيش حورو ؛ هدوشح ةرفوو « هرمأ

 .ىوس ىضع نل هنأو ٠ مهلود مطحتو مهلع زه ىف امدق ريسي هنأو « نيطبارملل
 . مهل ودضاقنأ ىلع ةديدحلا ةيدحوملا هتلود مقيو ؛ مهناطلس مهعزأي ىح «ليلقلا

 « نيطبارملا ىلإ ىدهملا هجو نأ « ىئاهلا رفظلاب ةقثلا هذه رثأ نم ناكو
 كيلإو . اوبيجتسي مل اذإ مهقحسب ابف مهرذنيو « هتعاط ىلإ اف مهوعدي ةلاسر
 نبذلا موقلا ىلإ » : ةيشوملا للحلا بحاصانلاهدروي ىلا ةلاسرلا هذه صن

 « ةيغاطلا ةمذرشلاو « ةيغابلا ةئفلا « نمحرلا مهل اع بضغو « ناطيغلا ملتما

 مورو يتلا قل يوقت نم انسقنأ هب رمأت اه محانررأ دق + دي اأ « لو

 دقو © ىصع نمل باذعلاو + ىتا نمل ةنحلاو « ءانفلل ةقولخم ايندلا نأو « هتعاط

 الإو: ةيفاع ىف متتك اهومتيدأ نإف « ةنسلا بوجوب قوقح مكيلع انل تبجو

 ' رماعلا عجريو « يكرايد ردكنو « مكراثآ وحمت ىح مكلاتق ىلع هللاب نيعتسنف

 0 رذنأ نم رذعأ دقو « راذنإو راذعإ ميلإ اذه انياتكو « ايلاب ديدحلاو « ًايلاخ

 . 20(ئضرلا مالسال « ةنسلا مالس 0 مكيلع مالسلاو
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 ةنس ىف نيطبارملاو نيدحوملا نيب عارصلا نم ىلوألا ةلحرملا هذه تعقو

 ركب وبأ انل ركذ دقو ٠ ههاا/ ةنس ىف كلذك ارو (م51١11) ه ه5
 + هتصاخو ىدهملا مثح نم انل ررقي اهسح ناكدقو : قذيبلاب ىنكملا ىجاهصلا
 تاوزغلا هذه نا « هيمسي اك موصعملا وأ « ىدهملا تاوزغ باب ىف هتياور ىف

 ىهو : اهنم ةدحاوالإ « نيطبارملا دض اهلكتناك ةيلاوتم تاوزغ عست تغلب ىلوألا

 ةلتاقم ىف عئاقولا هذه زربأ نم ناكو « ةروكسه ةليبقل تناكدقف « ةعباسلا ةوزغلا

 « ناطقلا نبا مهتعني امسح مشحلاوأ نيطبارملا نيب تبشن ىلوألا « ناتعقاو نيطبارملا

 ىفو؛ نودحوملا اهبف مزه ةفينع ةكرعمتناكو ؛تراردات ةدلب ىف نيدحوملا نيبو

 « اسنآ ىف ةيناثلا ةعقوملا تبشنو . ناطقلا نبا ىوري اهسح ًاعيمح اولتق وأ مهمظعم

 ةوزغ امأ . ةريبك ةلمح مهنم تلتقف « نيدحوملا ىلع ةكرعملا هذه ىف ةرئادلا تناكو

 فارثتعالاو « ىدهملا ةعيب نع ةفلختملا لئابقلا نم تناك اهنألف « ةروكّه

 « حارج بيصأو « لاتقلا ىف هسفنب ىدهملا كرتشا ةوزغلا هذه ىو « هتعاطب

 هرمأ ةيادب ىف رصتقي مل ىدهملا نأ عقاولاو . ©92هذاقنإو هلمح هراصنأ عرسأو
 لئابقلا ةيراحممب تقولا سفن ىف لغش هنكلو « ةنوتمل وأ نطبارملا ةعراقم ىلع
 « ةجرزهو : ةجارجررو « ةروكسه لثم « هتعاطو هتعيب نع ةفلختملا ةرواحملا

 ةجرزه لثم لئابقلا هذه ضعب ناكو « ةدماصملا نوطب نم رثكو « ةمارجغو
 ةعاطلا ىلع مهمشريو مهلاتق ىف دتشي ىدهملا ناكف ء ةنوتم ءاقاح نم ةزوكدشو
 نمو ةدماصملا نم « ةجراخلا لئابقلا رئاس هل تناد ىتح ٠ ىرخأ دعب ةليبق

 اهدالب رئاس ىلع ىوتحاف ؛ نرتد لابج ىلإ كلذ دعب ىدهملا زاجو , ؟0.ه ريغ
 تعقو ثيح ترا ردات ىلإ زاج مث « ةسيفنج ىلإ ةصوغامىلإ توبمات ةدلب نم اهمالحمو

 قفنأو . ًاعيرذ التق اهلهأ اولتقو نودحوملا اهلع راغأف « ىلوألا نيدحوملا ةعزه
 ىلإ 515 ةنس نم « ماوعأ ةثالث ءاهز ةيلحملا تاوزغلاو بورحلا كلت ىن ىدهملا

 ىلع قلطملا هناطلس طسبي نأ عاطتسا كلذبو « (م1174 11337 ) ه 01/6 ةئس
 . اهلك سوسلا ةقطنم

 2 ماوعأ ةثالث هيف ماقأ نأ دعب زدلجبإ لبج ىدهملا رداغ ء ه ه١ ةنس فو

 طوطخلا ) ناملا ظن ىف ناطقلا نياو ء ا/8 - 4+7 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك )١(
 . ١45( هحول ءركذ قياسلا

 . 4 ص ىثكرزلاو « ١١5 ص ساطرقلا ضورو « ١88 ص ١ ج نودلخ نبا (؟)



 - ل

 ةيلاع ةوبر قوف عقن ةغره لمع نم ةريغص ةلحم ىهو « لّدلمنيت ىلإ هبحص ىف راسو

 بونج نم رتموليك ةئام وحن ديق ىلع سلطألا لابج بعش نم نرد لبج حفس ىف
 لبحلا ةق ىف انصح اهم ىتتباو « هباحصأ ىلع اهرايدو اهضرأ مسقف ٠ شكارم ىلرغ
 امتادهو لوح رادأو « ًادجسمو ًاراد كلذك ىتتباو « لع نم اهلع فرشي

 «قئافلا اهعقوم ةناصح ىلإ صخألاب عجري ةدلبلا هذه ىدهملا رايتخا ناكو . ًاروس

 نمو « دحاو سرافل الإ عستيال قيض قيرط نم برغلا نم اهلإ لوصولا ناكو
 ريسلاو ؛تافاح هقوفو تافاح اهبكار تحت لبحلا نطب ىف قيرط نم كلذك قرشلا

 هب ماو لالعبو + لسا ف ىنإلا رقبا اذكهو . قاشرطخ اهف
 ,©0ىربكلا ةيطبارملا ةمصاعلا نه ةليلق ةفاسم ىلع ىحضأ كلذبو « هداهج

 امصالخ « ةياور للمنتيل دولا ناليتما نع عسب أ نب لا نإ مدقيو
 0 هل حلصأ مهمدل هانكس نأو « لبحلا ةريمزه مهليبق ةعاطب هيلإ اوثعب اهلهأ نأ

 «ماركإ اعأ اهلهأ همركأف : للمنيتب لزنو « مهلإ راسف « هتوعدشب ىلإ برقأو
 ةناصحو مهترثك نم ىدهملا ىأرف « هوعيابو « مهتعاطومهعوضخ هل اودكأو
 هل: سلو  اهجيزع ل اطير للبلاك رام مهدلب

 ًامئاد نورضحع ةريمزه ةليبق نأ ظحالف + سانلا ظعيو : با ارخخا مامأ عبرم

 نودحوملا مكتاوخإو ٠ مكحالس نوكسمت مل اموي مأسف ٠ محتال نيدامتتم

 مهن رثك نم سجوت دق ىدهملا ناكو . ةلف. السلا لمج [وكرتف ؟ هنوكسم ال

 . حالس نود ظعولا عامس ىلإ موي تاذ اوءاجف . مهرمأ ىف رظنو « مهتوقو
 «التقمهوعسوأو « مهلع اوضقناف ؛ مهحالس اودلقت دق سكعلاب نودحوملا ناكو

 « مهاواسن تيبسو ٠ فلأ رشع ةسخوح عسيلا ةياورل ًاقفو مويلا كلذ ىف مهنم اولتقف

 لوح ًاروس ىدهملا ىتبا م ٠ نيدحوملا نيب مهضارأ تمسقو « ملاومأ تببنو
 ىلإ هتاوقب ثعبي ذخأو . هءارو ام فشكي انصح لبحلا ةمق ىف ماقأو « للمنيت

 نولتقيو « املع نوربغيف ةريمزه وأ للمنيت ةليبق ىضارأ نم ةرواخملا نكامألا

 . نومنغيو نوبسيو « اهلهأ

 (م117 288١©) مةنسوف ناطقلانبا ان ربخم ايسح اهلك ثداوحلاهذهتعقوو

 نيصخلا اهعقوم لمأتأ نأو ء للمنيت ةدلب روزأ نأ برقملا قارايز ىدحإ لالخ ىل حيتأ >> )١(
 وهو ىدهملا دجسم اهمامأو ةليلق نك اسم ىلع ىوتحت ةريغص ةدلب مويلا ىهو « سلطألا لابج حفس ىف
 . ىدهملا ربق هنإ انل ليق « راجشألا هلظت عضوم هنم ةبرقم ىلعو « ةبرخ ةلآح ىف

 .(ب وا 40و ب غ5 ةحول هركذ قباسلل طوطخلا) نامللا مظن ىن «عسيلا نع ناطقلانبا ( ؟)



 - انف" تح

 عم هعارص ىف « ةمساحلا ارو « ةيلاتلا ةلحرملل بهأتي كلذ دعب ىدهملا ذخأو
 ثيدحرىلإ ةيمسنلا هذه عجرتو . «نيمسحماب » مهمسي نأ داتعا دق ناكو .نيطبارملا
 لأس ىدهملا نأ كلذو « ةعساتلا ةوزغلا نع همالك ىف ىجاهنصلا ركب وبأ انيلإ هلقن
 « مهلع نوطبا ملا هلوقي امع « اهي اكراشم ناكو « ةوزغلا هذه ىف نيدحوملا هراصنأ

 اومجحأ ًاريخ ناكول « حيبقلاب انوقبس :ىدهملا لاقف « جراوحلاب انوبقل مهنإ اولاقف
 « هيلع اودتعاف « مكيلع ىدتعا نف » : هباتك ىف ركذ هللا نإف « متنأ مهوبقل « هنع
 مهموصخ ىلع نودحوملا قلطي نيحلا كلذ نمو . « نومسجملا » ًاضيأ مأ مل اولوق
 , ©9بقللا اذهس هتاباتك رئاس ىف ىدهملا مهملإ ريشيو « نيمسحملا بقل نيطبارملا

 « هراصنأ ءالو نم قثوتسي نأ ٠ عارصلا اذهل ًادادعتسا ؛ ىدهملا ىأرو
 «سانلا زيَمُث ريشبلا دمحم ابأ بدنو « ةفاك سانلا ةوعدب لبحلا ىف ىداني نأ رمأف

 مهيمسيو هراسي نع نيرخآ جرخو «ةنحلالهأ مهسمسيو هني نع ًاموق جرخم ناكف
 وه ترموت نبا نأ مداقتعا قو « مهئالو قى كلشي نيذلا مهو © رانلا لهأ
 مهو راسيلا لهأ قلطي ناك ريشبلا نإ + ناطقلا نبا انل لوقيو . مولعملا ىدهملا
 مهلثق ريثك مهنم عمتجا اذإ ناكو ء دحأ مهنم رفي الفرتقلا الإ مل سيل نأ نوملعي

 « ةياورلا انل لقت لو « هاخأ خألاو هابأ نبالاو « هنبا بألا لتقو « مهابارق
 ىهتنا هنأ ضورفملا نكلو « زييقلا اذه ىف قورملا وأ ءالولا سايقم ناك اذام
 . ؟9نيدحوملا فوفص نم نيطبثملاو نيقفانملا قحسب

 ةصق « ةرشعلا ىدهملا باعصأ نم ركذن اك وهو « اذه ريشبلا دمحم
 ابف عقو ىلا ىهو « ه014 ةنس رابخأ ىف عسيلا نع القن ناطقلا نبا انل اهركذ
 «ةلزعلاو تمصلا مزتليو « هلبلاب رهاظتي ةيادبلا ذنم ناكريشبلا نأ كلذو . زييملا
 « ملل لاقو « سانلا ىلإ ىدهملا جرخ موي تاذ ىف ؛ مونلا نم تانس هذخأتو
 هنأ نوملعت منأو « ىشيرشنولا وه مهل لاقف ؟ وه نمو اولاقف « ريشبلا نوف رعتأ
 آرشبم هلعج دق هللا نكلو « ةيآ ىلع تبثيال هنأ نوفرعتو «بتكي الو أرقي ال ىأ
 ىدهملا ناكو . رمألا اذه ىف ىلاعت هللا تايآ نم وهو « مكرا رسأ ىلع ًاعاطم 2 مل

 نيدحوملا ىدهم ترموت نبا باتك عجارو 77 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك )١(
 . ه2 ص بلطي ام زعأ باتك وأ

 ىراذع نبا ةياورلا هذه لقنو ء ( ١ ه. ةحول طوطخما ) نامل ظن ىف ناطقلا نبا (؟)
 . 708 ص١ جنودلخ نباو « ( 46 ص سريبسه ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ف )



 تاتي

 ف ميلع هأرقو « مهمامأ هضرعتساف « ريشبلل نآرقلا ظيفحتب ًارس ىنع دق

 ريشبلا نإ : ىدهملا مه لاق مث « هبوكر نقتأف اناصح مهمامأ بكرو « مايأ ةعبرأ

 ماوقأ « نيدحوملا بناج ىلإ دجوي هنأو « ثدحم سفنألا ىلع علطم اذه

 ىتح مهرومأ ى رظنلا نم دبال هنأو 2 مهليخد ىل ع ريشبلا فقو « نوقفانم

 , ©90لدعلا مي

 « كراعم ةعضب نطبارملاو نيدحوملا نب تعقو « نيلاتلا نيماعلا فو

 ماحنا واخي آشيج ثم دق: كيموب نب ىلع اكو ٠ اهليضافت ةةلوسملا يعفي

 ىف عافدلا متلي نأ « ىدهملا ةطخ تناكو . مزهو لشفف ىدهملا لقعم للمنبت

 ادع نيمحاهملا هءادعأ لمحيل ؛ لبسلا ىلإ طببمالأو « ةرعولا ةيلبحلا هلقاعم

 ناكو « ةمح تاقشم نيطبارملا دبكت ةطخلا هذه تناكو :299هلاتق اوءاش اذإ هيلإ
 ١ 1 . موجحلا رودب مايقلا اواواح الك ًامئاد ره ريصم لشفلا

 وزغو« موجهلاب عالطضالا نم هتطخ ذيفنت ىف ىدهملا أدب ه 01 ةنس فو
 « ريشبلا دمحم ىنأ ةدايقب نيدحوملا نم ًامخض ًاشيج ثعبف ؛ عساو قاطن ىلع ةنوتمل

 مهدرل فسوي نب ىلع ثعبف « تامثأ ىبرغو للمنيت ىلامش كيك ىضارأ مه. ازغف

 ناعملا ىتلاف « مي رهاطلا ىنأ ريمألا هيخأ ةدايقب « ةبهآلا نسح آريبك ًاشيج

 يت وتحيولا هجر د نيارأل لع ةعنزقل تقر دب كاك لج نع بقي لم

 ةديدج ةيطبارم تاوق كانه مهتيقلف « تاغأ ىلبق ةكيرو لبج ىّح موتدراطم
 ةريفغ عومبو « ىنوتمللا ىطي ةدايقب ليقو ء فسوي نب ىلع نب ركب ىلأ ةدايقب

 ىف نودحوملا لصوو « ىرخأ ةرم نوطبارملا مزيماف « مهربغو تاغأ لهأ نم
 « لبحلا ىلإ ًادئاع هتاوقب رشبلا مهدئاق دترا مث « ىقكارم زاوسأ ىلإ مهفحز

 نم نودحوملا اهنم لزني ىلا ةدعاصلا قرطلا عيمح دست نأ فسوي نب ىلع رمأو

 اوجرد ىلا ةأجافملا برح ىتيو « مهوزن كلذب لقرعي ىتح ؛ لبسلا ىلإ لابحلا

 ةسارح دهعدق زيلجبإ لبجب ىدهملا اهاضق ىتا ةثالثلا ماوعألا لالخناكو. «؟0ابملع

 « ةيليبشإ لهأ نم قيرط طار راكم رهوتت ىبلدلالا نيالا ىلإ لبحلا قرط

 ماقأو « مايق ريخ هتمهمب ماقف « ريمألا ةمدخ لخدو باتو « هتيص عاذ دق ناك

 . (ب وا 45 ةحول ركذلا فلاسلا طوطخلا ) نايا متن ىناطقلا نبا 3 )١(
 . 96 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (؟)

 برغملا نايبلا ف ىراذع نباو ( ركذلا فلانا طوطخما ) ناملا مظن ىف ناطقلا نبا ()

 . 3858 ص " ج نودلخ نباو « ( م7 ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا )
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 . هيلإدوعن فوس نأش كلذ دعب هل ناك مث لبحلا تارغ اع دس نوصحلا نم ةلسلس

 « نيطبارملاو نيدحوملا نيب تمرطضا ىلا كراعملا مظعأ ةيلاتلا ةكرعملا تناكو

 رقع ىف ةيطبارملا ةلودلا ىلع ءاضقلاو شكارم حاتتفال هتطخ ىدهملا عضو اهفو

 . ةدماصملا لئابق نيب هذوفنو هناطلس ةورذ ذئدنع غلب دق ىدهملا ناكو . اهراد

 ةرثكلا نم دح مظعأ هعومح تغابو « باضهلا كلت قامعأ ىلإ هتعاط تذفنو

 عومج امتزرحأ ىلا ةيلاوتمللا تاراصتنالا تناكو ب, لاتقلا ىلإ أمظلاو بثوتلاو
 ذئدنعو . ىلاهلا رصنلا غولب ا همزع نم ىكذت . نيطبارملا ىلع ىدهملا

 صخألاب تهجوو ء ىحاونلا رئاس ىن نيدحوملا ىلع تئرق هطخم ةلاسر ىدهملا هجو
 رئاسو .٠ ةلبقلا ةروكسهو 3 ةجاهبصو ةعردو ةسيكنهو ةطملو ةلوزج ىلإ
 بناج ىلإ ىدهملا 7 2 واو عسب اهفو « ةرواحنلا لئابقلا

 امنا ذئدنع مهبلع غيسأ دق . مشحلاو « نيمسحماو نيمشللاب نيطبارملل هتيمست

 دوسأرئاط وهو « ناجرزلا هل لاقي رئاطي مل [مبغت كلذَو ءةنجاررلا »قه ًاديدع

 , 90, بولقلا دوس بايثلا ضيب » نيطبارملا ىأ مهنأل . شيرلا ضيبأ نطبلا
 «ةبهألاو دادعتسالا ةياغ ىف ىهو . بوص لك نم ىدهملا ىلإ عومجلا تعرهو

 سراف ةئاعبرأ مهنم « لتاقم فلأ نيعبرأ وحن هماوق مظع شيج اهنم عمتجاو

 مظعأ ريشبلا دمحم ابأ شيحلا اذه ىلع ىدهملا مدقو « ةلاجرلا نم ىقابلاو « طقف

 بحصي و ؛ ةالصلا مامإ نمؤملا دبع لعجو . ىلع نب نمؤملا دبعو « هداوق

 لابحلا حوفس نم نودحوملا لزنو . هضرمل ةوزغلا هذه ىن رارحلا هشيج ىدهملا

 . شكارم ةنيدم ىلإ نودصقي لوبسلا ىلإ

 ةمصاعلا ىلع ىدحوملا فحزلا اذه خيرات ديدحت ىف الوأ ةياورلا برطضت انهو

 خيرات عشب عسيلا نإف خيراتلا ثيح نم امأف . عئاقولا بيترت ىف ايناثو : ةيطبارملا

 هنإ لوقيو ٠ هضراعي ناطقلا نبانكلو « ( م1177 هه١1 ةنسىف فحزلا اذه

 .نخرؤملا رئاس لوقوه اذه نأو :ىدهملا اهبمف ىثوت ىلا ةنسلا ىهو هه174 ةنس ىف

 بوشن ليبق تعقو ىلا ىلوألا كراعملا ضعب ليصافت ناطقلا نبا انيلإ مدقيو
 نيبو نيدحوملا نيب تعقو ةكرعم نإ لوقيف ٠ شكارم راوسأ تحن ةماعلا ةكرعملا

 نودحوملاىلوتساو : نوطبارملا اهبف مزه كيكب جودني نب ركب ىنأ ةدايقب نطبارملا
 محض شيجىف نوطبارملا ناكو « ةيناث ةكرعم اهنلت مث .مهعاتمو مهحالس رئاس ىلع

 )١( (هركذ فلاسلا طوطخما ) ناجلا ف ىف ناطقلا نبا .
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 ةدابقب نود>وملا ناكو « ليعامسا نب ىطي هعمو : فسوي نب ىلع نب وكب ةدايقب

 ممالك تانتسو»> نوب ىلا مما: ة ةيورخلا ف ةكرعملا تعقوو « ريشبلا دمحم

 مامأ ةثلاث ةكرعم تعقو مث ؛ نيدحوملا ىديأ ىف مهمالسأ رئاسو مهءاودو مهعاتمو

 نم نيدحوملا ءاقلل اودعتساو مهتاوق تاتشأ اوعمح دق نوطبارملا ناكو « تاغأ

 تاوقلا تناكو . تاغأ لهأ نم ةميظع دوشح مهلإ تمضناو « ديدج

 ىأو « جانصأ نب رمع صفح ىنأو ىلع نب نمؤملا دبع ةدايقب ذئدنع ةيدحوملا
 «نوطبارملا اهف مزه « ةلئاه ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنف . ىرامت نب ىسوم نإرمع
 مهتالع رئاس ىلع نودحوملا لوتساو ؛ ةريفغ عومح تاغأ لهأ نمو مهنم لتقو

 باب هاجت اوطبارو « شكارم ىلع نودحوملا فحز مث . 22ههحالسو مهداتعو
 ءاقلل دعتساو « هتاوق ءانثألا كالت ىف دشح دق فسوي نب ىلع ناكو « ةعيرشلا

 لتاقم فلأ ةئام ءاهز ذئموي ىطبارملا شيحلا غلبو « دادعتسا ٍظعأ نيدحوملا

 ناعمجلاىتلاو . فسوي نب ىلع نب رببزلا ةرمإ تحن ناكو «لجارو سراف نبب ام

 فسوينب ىلعملإ ٠ ىدهملا ةيصوتل ًاذيفنت نمؤملا دبع بتكف « شكارم رهاظ ىف
 ىلإ ةردابملاو « ةنسلا ءايحإو « عيلبلا عبق نم قالهم هيلإااوعاينام نإ هرعلي

 هللا هركذيو « ةعامملا ةقرافم ةبقاع هرذحن نيملسملا ريمأ هيلع درف « ىدهملا ةعيب

 نيب تبشنو « هريذحتل نمؤملا دبع تفتلي ملف 9 ةنفلا ةراثإو ءامدلا كفس ىف

 تعرهو« ةريفغ عومح مهنم تلتقو « نوطبارملا اف مزه « ةلئاه ةكرعم نيقيرفلا

 ىف اهم تامو « لوخدلا ىف باوبألا ىلع اومحدزاف « ةئيدملا ىلإ ةدترم مهلولف

 تقلغأو «ن زخم باب نم ةنيدملا لخاد ىلإ ضسوي نب ىل ٍإعرفو « ريثك قلخ ماحزلا

 راصحلا اهوح اوبرضو نودحوملا اهم طاتحاف اهماوبأ ةثيدملا

 لخاديب لازي ام ناكو . اموي نيعبرأ ءاهز شكارمل نيدحوملا راصح رمتساو

 دادعأو ء ن راف فلأ نيعبرأ ءاهز اهنمو ةيطبارملاتاوقلا نم ةمخض عوم ةنيدملا

 «نيدحوملا لاتقل رخل تقونم نوجرخم نوطبارملاناكو « ةلاجرلا نم ىصحت ال

 «نيبناحلا نم ريثكلا اهبف ىنفي « ةنحاط كراعم راوسألا تحت نيقيرفلا نيب بشنتو

 بابقلابق نوطبارملا اهف مزه ةكرعم « كراعملا هذه نم عقوام فنعأ نم ناكو

 اذه نم مهوخد ددنع عقو ىذلا :لئاهلا ماحزلا لالخ مج ددعمهنم كلهو « ةلاتكأ د

 )١( ءركذ قباسلا طوطخما ) نامللا مظن ىف ناطقلا نبا ( .
 ص بجعملا ىف ىثكارملا (؟) ٠١5 ولا31١.
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 مأ ىداو ىلإ اولصو ىتح « لوخدلا اوعيطتسي مل عوج مهنم ترفو « بابلا

 لثمو « مهاحل قلحب فسوي نب ىلع رمأ ةنيدملا ىلإ كلذ دعب اوداع الف « عيبرلا

 ©0يهربغل ةربع اونوكيل مه

 «ءامداقو اهمالوو ةنوتمل ءارمأ رئاسرفنتسا دق فسوي نب ىلع ناك ءانثألا كلت فو

 صخألاب هافاوو « ىحاونلا رئاس نم دادمألا هيلإ تمدقف « مهدوشح هتافاومل
 ىلع جرخو . ريس نب نيدوناو ةسايلعس ىلاو هدشح ماق ؛ ةبهألا نسح محض شيج

 ةدايق ىلوتو ةرخازلا دادمألا هيلإ تمضناو « ةئيدملا نم هتاوق ىف فسوي نبا

 ءدب دنم نودحوملا ناكو . ريس نب نيدوناو كمت: يبأ خيشلا ةيطبارملا شويحلا

 ناتسب مامأ ناليإ بابو نيغابدلا باب هاجت ةنيدملا جراخ مهدلحم اوب رض دق « راصحلا
 ىلا ةكرعملا تيم دققف مت نمو : ةريحبلاب ىمسي ةيلحا ةغللا ىف ناتسبلاو « ريبك

 مظعأ نيدحوملاو نيطبارملا نب تعقو ةعقبلا كلت رهاظ ىنف .©0ةريحبلا ةعقومب تلت

 نيدحوملا ىلع نوقوفتي نوطبارملا ناكو « عورملا عارصلا كلذ ىف تبشن ةكرعم

 كراعملا مهتقهرأ دق « ىرخأ ةهج نم نودحوملا ناكو « ًارهاظ ًاقوفت مهن رثكب

 تبشن ةيلحم ةكرعم لاتقلا أدبو . راصحلا لالخ اهضوخ ىلإ اورطضا ىتا ةيلاوتملا

 مزهف « نيدحوملا نم ةوق نيبو « ىنارصنلا رممألا سرحو ةسالح شيج نيب

 حور ءاكذإ ى هرثأ رصنلا اذذ ناكو « ىلوألا ةلوحلا هذع ىف نودحوملا

 كراعملا ىف اودب امك ةعنملا نم اوسيل نبدحوملا نأ ىلع ليلدتلاو « ةيونعملا نيطبارملا

 « ةقئاف ةعاجشب نودحوملا اهف لتاق « ةماع ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشن مث . . ىلوألا
 نه ةمرطضم حور «:ذئدبع مودع تنتاك« مهت رثك نع الضف نيطبارملا نكلو

 بيصأو مهتفك تحجر ىتح « ةعئار ةدشب اولتاقف « ماقتنالا ىلإ أمظلاو بثوتلا

 ءافنأ نيعبرأب ناطقلا نبا اهردقي ةربفغ عوج مهنم تلتقو «ةعينش ةع زم نودحوملا

 نأب ليق لب ْ©9لجارو سراف نبب ةثاعبرأ الإ نيدحوملا نم ملسي ل هنإ لوقيو

 طقسو ««*)ق ريسي لولف ىوس هنم قبت ملو هرخآ نع ىنفأ دق « ىدحوملا شيحلا

 )١( ص سريبسه ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) ىف ناطقلا نبا نع ىراذع نبا 88 ( .
 3086 ص ٠١ ج ريثألا نبا (؟)
 ىراذع نبا عجارو . 6٠ ١( ةحول ركذلا فلاسلا طوطخملا ) نامل ظن ىف ناطقلا نبا (*)

 . ( #9 ص سريبسه - ةطوطخمللا قاروألا ىف )
 نيدحوملا خرؤم ةالصلا بحاص نب كلملا دبع لوق ًاضيأ وهو « م0 ص ةيشوملا للحلا ( 4 )

 . (85 ص للحلا بحاص هدروأ )



 امه

 ةداقلاو ءاسؤورلا مظعم هعم طقسو : نيدحوملا ةداق مظعأ ريشبلا دمحموبأ ناديملا ىف
 فولخم نب ناهلس مه « ةرشعلا ىدهملا بارصأ نم ةعبرأ ؛ ريشبلا ريغ ءالؤه نمو

 « تيكي نب ىحب وبأو ء ىويمدكلا ىرامت نب ىموم نارمع وبأو  ىرضحلا
 «رثأب هل رثعي مل ريشبلا نأ ركذلاب ريدج وه اممو . نايلس نب دمحم هللا دبع وبأو

 ةقيقحلا نكلو , 90 ءامسلاىلإ عف رهنأ ةدماصملا نم نيبصعتملا نيب عاذف « هتثج دجوت مو

 نم ةيقابلا ةريسيلا ةيقبلا ذقني لو . هطوقس ناكم ىف هنفدب رداب نمؤملا دبع نأ ىه

 وهو « نمؤملا دبع مهدئاق دتراف « راطمألا لطهو ليللا لوخد ىوس نيدحوملا

 ع تاغأ بوص ًاهجتم « مالظلا حنج تحت هلولف ىف « هذخف ىف بيصأ دق حيرج

 « ئىرخأ ةكرعم امهنيب ثعقو كانهو « ةناليه ضرأ ىتح « نوطبارملا هدراطف

 ددع مبنم لتقو « ىرخأ ةرم اومزه مهنكلو «سأيلا ةعاجشب نودحوم لا اهف لتاق

 اوعمجف اوداع دق نودحوملا ناكو « ًافلأ رشع ىنثا وحنب ناطقلا نبا هردقي مج
 « شكارم ىلإ كلذ دعب نوطبارملا دتراو . دشحلا ىف اوبعوأو « مهتاوق تاتشأ
 ةعزهلا هذه خيرات ناطقلا نبا عضيو . للمنيت ىلإ نيدحوملا لولف تراسو
 ليوا ال )اه هال4 ةئس ىلوألا ىدامح نم ىناثلا تبسلا موي ىف نيدحوملل ةةحاسلا

 .(م 118". ةنس

 ىلا ةبكنلا رابخأ ىلع فقو الف : ًاضيرم ذئدنع ترموت نبا ىدهملا ناكو

 لاق « باجبإلاب بيجأ املو : « ةايحلا ىف نمؤملا دبع ١ له لأس « هشيج تباصأ

 غالبإ ىلوت ”ىذلاوه هنإ .ىجاهنصلا ركبوبأ انل لوقيو . (مكرمأ ىف ب دق هلل دمحلا»
 , 9 اهظافلأب ىدهملا تارابع انل لقنيو « نمملا دبع ةاجن أبن ىدهملا

 كلذلبق اونم نأ دعب :نيدحوملا لعقحاسلا مهرصن نوطبارملا زرحأ اذكهو
 نيطبارملا مئازه نأ ةالصلا بحاص نبا انلركذيو : ةيلاوتملا مازملا نم ةلسلسب

 0 و كرتشا ىدهملا نأو « ةميزه ن نيبرأ وحت ةربلا ةعقوم لبق تغلب
 نيعجأ اولتق ١ ةريحبلا ةعقوم ىف نيدحوملا نأ انل ركذي امك « ةرفاظلا تاوزغلا
 ةحاذف ىلع انلدي ٠ نيدحوملا خر وم نم ل لوقلا اذهو . «ريسي رن الإ مهنم جني لو

 نأ ىرن فوس نككاو . ةلئاهلا ةعقوملا كلت ىف « ىدهملا شويجب تلزن ىلا ةبكنلا
 ىدهملا هعضوام نأو : موتحنا مهردق نم مهجني ملم صنلا اذهل نيطيارملا زارحإ

 ٠0 ) )1ص ترموت نبا | ىنهلا ربخأ بات 78 .

 . الو ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك (؟)



 تيا عرش

 متي ناك « ىلع نب نمْوملا دبع « هباعصأ معزو هذيملت علاط ىف ةقثلاو لمألا نم

 , ©0ةقيقد ةسارفو قداص وبنت نع
 نإف « ةربحبلا ةعقوم خيرات لوح فالخ نم كلانه ام ىلإ انرشأ نأ قبس دقو

 عضيو « 0174 ةنس ىف ناطقلا نبا هعضيو « ه 01١ ةنس ىف اهخيرات عضي عسيلا

 لبق رهشأ ةعبرأل ناك اهعوقو نإ انل لوقيو « 077 ةنس ىف اهخيرات نودلخ نبا

 سفن ى قوت ىدهملا نإ انل لوقيف هسفن عم كلذ دعب قفتي وهو « ىدهملا ةافو
 نيدحوملا ةمي زه نأ هيلع قفتملا نم ناكامل هنكلو , ؟©9ه ه9 ةنس ىف ىأ ماعلا

 « اب ذخألا نكم ال ةياورلا هذه نإف « لئالق ربشأب ىدهملا ةافو ليبق تعقو

 . ه 0174 ةنس ىف قوت ىدهملا نأ وه « ًاضيأ هيلع لوعملا نأ ذإ

 خيرات عضت « ةعطاق ةيدحوم ةياور ناطقلا نبا ةياور بناج ىلإ انيدلو

 نيذلا ىدهملا باعصأ دحأ ىجاهنصلا ركب ىلأ ةياورىه « ه 014 ةنس ىف ةكرعملا

 00 ساطرقلا ضو ربحاص و «؟0 ريثألا نبا ةياورلا هذب- ذخأيو .«22ةعقوملا اودهش
 تقو ًاضيرم ناك هنأ « هيلع قفنملا نإف ؛ ىدهملا ةافو نع امأو . 20 ىشكرزلاو

 شعي ملوأ اليوط شعي ملو « ةعزملا عوقو .دعب دتشا هضرم نأو «ةريحبلا ةعقوم
 ماعلا نومسي نيدحوملا نأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو . لئالق مايأ ىوس كلذ دعب

 ركبوبأ انل فصيو . ©29ةريحبلا ماعب ه ماع وهو ىدهملا هيف قوت ىذلا

 هنإ انل لوقيف « ةريخألا ىدهملا تافرصت « نايع دهاش ناك دقو « ىجاهنصلا

 لخد مث « راهللا ىحضأ ىتح سانلا ظعو مث ؛ مهلك اورشحف « نيدحوملا ىعدتسا
 ًارفس مكنع رفاسم ىننإ سانلل لاقو « سأرلا رساح جرخ مث « ةعاس باغق رادلا

 . كلذ دعب دحأ هري ملو « هراد لخد مث ء هوعدوو ءاكبلاب سانلا جضف « ًاديعب

 ةحول هركذ قباسلا طوطخلا ) ناطقلا نبال ناملا متن ىف ةريحبلا ةعقوم ليصافت عجارت )١(

 نودلخ نباو «85- 84 ص ةيشوملا للحلاو ؛ ؟.5 ص ٠١ ج ريثألا نباو « ( اهدعب امو | ٠

 . ٠١0 نص بجعملاو « 78و 78 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأو « ؟؟4و ١م صاج

 .7؟١؟6 ص 5 ج نودلخ نبا (؟)

 . 58 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك ()
 .304 صا ٠١ ج ريثألا نبا (؛)

 1١5. ص ساطرقلا ضور (ه)

 . 4 ص نيتلودلا خيرات ىف ىشكرزلا (1)
 ؟ ج ناكلخ نباو ١4١( ةحول ركذلا فلاسلا طوطخملا ) ناملا مظن ىف ناطقلا نبا (7)

 .ه9 ص



 ا

 «( م٠118 ةنس سطسغأ) ه ه1 ؛ةنسناضمر رهشف قوت ىدهملانأ هيلع لوعملاو
 سماخلا سيمخلا مويوأ ءاعبرألا موي ىنوت هنإ ىجاهصلا ركب وبأ انل لوقيو
 «ىرخأ ةيدحوم ةياور ةياورلا هذه ديكتو «23)هه14ةنس ناضمر نم نيرشعلاو
 فالخ غم ؛ ةيدحوملا ةلودلا خرؤم ةالصلا بحاص نب كلملا دبع ةياور ىه
 ناضمر نم رشع ثلأتلا ءاعبرألا موي ىنوت ىدهملا نأ ىهو « ةافولا موي ىف ربسي
 موي نوت هنإ ةيشوملا للحلا بحاص هعباتيو « ناطقللا نبا لاقو « 2502894 ةنسا
 ىلع « هتافو دنع ىدهملا رمع ناكو ,©0ه94 ةنسناضمر نم رشع عبارلا نينثالا
 نسخو ىدحإ رشألا نبا لوق ىلعو ؛؟0ةنس نيسخ نه وحن « ناطقلا نبا لوق
 عه 40/4 ةئنس ىلإ ىلوألا ةلاحلا ىف هدلوم خيرات دري امم *0ةنسنيسمخو ًاسخوأ نسا

 ىلإ انرشأ نأ قبس دقو + ه479 ةنس ىلإ ةثلاثلا ىو « ه#417 ةنس ىلإ ةيناثلا فو
 . ىدهملا داوم خيرات ى فالدلا اذه

 « الع مهرزغأو « نييثيدلا ةاعدلا مظعأ نم ترموت نبا ىدهملا ناكو
 بناج ىلإ ناكو . سوفتلا ىف ًاريثأت مدشأو سفن ماوقأو : ءاهد مهدشأو
 ناكو . ةرثكم ةقالذو « ةعطاق ةجاحمو « ىوق قطنع عتمتي « هئاهدو هئاكذ
 هنايب عئارب عومجلا ليمتسي : عم ةيربرعلاو ةيبرعلا ىف ًاحيصف « اهوفم ًاببطخ
 هقفلا لوصأ . نيلوصألا نمو ةنسلاو نآرقلا مولع نم ًانكمتم ناكو . هظعوو
 فوصلا ب ايث ىوس طق سبلي مل « عرولاو دهرلاو فشقتلا ديدش : نيدلا لوصأو
 نم ءىش ىلع لبقيالو « ةعقرملا بايثلا ىدتري دقو « ةبجو ليوارسو صيف نم
 ليلقب ًافيغر « موي لك ىف هل تحنأ لزغ نم تاتقي ناك هنإ ليق ىتح « ايندلا عاتم
 ناكو .«"لايندلا هيلع تلبقأو هنأش امس اًيح كلذ نع لوحتي لو تير وأ قت قف

 فلاسلا طوطخلا ) ناهللا مظن ىف ناطقلا نباو + م8 ص ترموت نبأ .قدهملا

 . 11١1 ص ساطرتقلا

 م ص ةيشوملا للخلاو « ١( 45 ةحول هركذ قبالا طوطخملا ) ناملا مظن

 برغملا نايبلاف ىراذع نبا هلقنو . ( +١ ةحول طوطخملا ) نامل من ىف ناطقلا نبا
 ةفلاس ةطوطخملا قاروألا )

 1 نبا («)
 +01 48 ةحول هركذ قياسلا طوطخما نايل ظن ىف ) ةالصلا بحاص نبا نع ناطقلا نبا ( 5 )

 . 02 ص ؟ ج ( برغملا نع) ناكلخ نباو

 . ( 44 ص س ريبسه -ركذلا

 .؟0ه ص 1١ ج ريثأل
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و « هتوعدل ًاحرسم هراتخا ىذلا  جذاسلا ىربرلا عمتحملا كلذ ىن هروهظ
 ىذلا

 تافصب متي « ريطاسألاو تافارحلا هب فصعتو « قبطملا لهحلا هيلع منع ناك

 «هتوعد نلعيل ادهممقيرطلا ترموت نباىلأ دقف مث نمو « ةوبنلا وأ ةقراخلا ةماعزلا

 ترموت نبأ ناك دقو «موصعملا مامإلا ةفصلحتنيو ءرظتنملا ىدهملا بوثب حشتيلو

 . ًارمسو ًارثأت مدشأو « ةعاربو ًامزع مهرفوأ « ةيدهملا ةاعد نيب نم

 ضرف دق ىلاعت هنأب مه ربو « ىلانعت هللا ةدابع ىلإ سانلا وعدي ناكو

 نم ذخؤت ةاكز مهلع ضرفو « مهليلو مهموي ف سمحلا تاولصلا مهيلع

 بازحألا موزلو «هظفحو نآرقلا ةءارقب مهرمأيو « مهئارقف ىلع درتو « مهئاينغأ

 «رجفلا علط اذإ « نينذؤملارمأو « برغملا دعبو « حبصلا ةالص دعب مل اهفلأ ىلا

 ودغللو « ةعامملا روضحو ةعاطلا موزاب ًاراعشإ « دمحلا هللو حبصأ » اوداني نأ

 . نيفلاخلا ةبوقع ضرفو « هب نورمؤي ام لكل
 نم ةفئاطب مسني ناك « ةبالحلا تافصلا هذه بناج ىلإ ترموت نبا نكلو

 ربغ ءامدلل اكافس « سفنلا مراص « بصعتلا ديدش ناكدقف « ةريثما تافصلا

 خولبو هيأر ليبس ىف سانلا نم ماع مد كفس هيلع نوه ؛ طوحتم الو اهف عروتم

 مهناسن ىبس لحتسيو « هموصخ ءامد ىف ةحرالو ةقفش هذخأت ال « هدصقم

 « ةيعرشلا ةفص « عورملا كفسلا اذه ىلع غبسيو 20 اومأ بهنو مهدالوأو

 هذختا ىذلا ديحوتلا أدبه وأ « ةنسلاو باتكلا ماكحأل هموصخخ ةفلاخم نم همعزي امل

 اذه نم ةديدع ةلثمأ هموصخ عم هعارص لحارم نم مدقت ايف انيأر دقو . هراعش

 ناك) هنأ نم ىدهملا نع ركذ اف ناك امبرو « ءامدلا كففس ىف قرغملا فارسإلا

 اذهو « ةعورملا ةوسقلا هذه لماوع ضعب رسفي ام 29, ءاسنلا أي ال ًاروصح

 . ءامدلا كفس ىلإ أمظلا

 ناهذأ ىف ثبي ناك ترموت نبإ نأ ةبسانملا هذه رهسدلوج ةمالعلا ظحالبو

 ةيادب ىف ناك اميح هنأو « نطبارملا ةبراحم ةركف ء سوسحم ريغ جردتب «راصنأ

 نيدلا هب ىضقي ام عبتيو « ركتملا نع ىهلاو فورعملاب رمألا ىلع رصتقي « هرمأ

 «برحلارهشي دخأ « ىدهملا ةفصب حشتا ذنم هنكاو « ءامدلا نقح ىلع لمعلا نم

 )١( ص ساطرقلا ضور !1١١.
 ةحول طوطخلا ) ناملا مظن ىف ناطقلا نبا ( ؟) ١4 ج ثودلخ نبا هلقنو © (١ممو ب 5
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 تاو

 « كراعملا هذه ىف نوطقسي نيذلا نيبراحملا نإ لوقيو « ءامدلا كفس ىلإ وعديو

 , ©0هللا ليبس ىف ءادهش مه امنإ

 « ركملاو ديكلاو عادخلا نم ترموت نبا هيلع لبج امب ةياورلا هونت كلذك

 ءاهلهجلالغتساو « اهعادخو ريهامملا ءاوهتسا ىف تافصلا هذه ىلإ أحل هنأ فيكو

 1 60 رمأ نكمتو « هتوعد تعاذ ىتح « اهجاذسو

 فروسليفلا ةمالعلا فقوم نأشلا اذه ىف رظنلا تفلي ىذلا بيرغلا نمو

 هتوعد ةحص نعو ؛ ىدهملا نع عفاديوهف « هتوعدو ترموت نبا نم نودلخنبا
 : امف لوقي ةليوط ةذبن ىف « هتمامإ قدصو.

 ىأرلا ةفعض هلوانتي ام « ةلئافلا بهاذملاو « ةدسافلا تالاقملا هذبب قحليو »

 هعيش + نيدخولا ةلوكبحاض ىدهملا مامإلا ىف حدقلا نم برغملا ءاهقف نم
 ىغبلا لهأ ىلع ىعنلاو « قحلا ديحوتلاب مايقلا نم هاتأ ايف سيبلتلاو « ةذوعشلا ىلإ

 هياستنا نم هعابتأ نودحوملا مع زي اهف ىتح « كلذ ىف هتايعدم عيمجلا مهيذكتو ؛هلبق

 ىلع هدسح نم سوفت قف كام ٠ هينكت لع. لح ناو« تيا لأ

 ء مهمعزب نيدلا ىو ايتفلاو ملعلا ىف هتضهانم مهسفنأ نم نم اوأر امل مهنإن « هنأش

 + كلذهيلع اوسفن « بقعلا أطوم « لوقلا عومسم « ىأرلا عوبتم هنأب مهنع زاتما مث

 نوسنؤي اوناكف ًاضيأو « هتايعدمل بيذكتلاو « هبهاذم ىف حدقلاب هنم اوضغو

 نم هيلع اوناك امل « مه ريغ نم مل نكت مل ةماركو ةلجت هئادعأ « ةنوتمل كولم نم

 « ةهاجولا نه ناكم مهلودب ملعلا ةلمحل ناكف « ةنايدلا لاحتنأو « ةجاذسلا

 «مل ةعيش كاذب اوحبصأف « هموقن هردقةلعو « هدلب ف لك ىروشل باصتالاو

 « مهبلع بيرثتلاو « مهفالخ نم هب ءاج ام «ىدهملا ىلع اومقنو « مهودعل ًابرحو

 : ىدهملا نع ًاعافد لوقي م. مهتلودل ًابصعتو 2 ةنوتملل ًاعيشت 2 مل ةبصانملاو

 «مهءاهققدابتجا فلاخو « ملاوحأن مت ام ةلودلا لهأ ىلع مق لجرب كذظ امو »

 اهبلاع لعجو « اهوصأ نم م ةلودلا علتقاف « هسفنب مهداهج ىلإ اعدو هموق ىف ىدانف

 تطقاشو ::ةيماو اراصنازعأو < ةتيوش أو عاق تناكبام لتعأ + اهلفاس

 هوقوو« توملا ىلع هوعياب دق « اهقلاخ الإ اهصخال سوفن هعابتأ نب ٠ كلذ ىف

 « ةوعدلا كلت راهظإ ىف مهجهم فالتاب ىلاعت هللا لإ اوبرقتف « ةكلشا نم مهسفأب

 ) )1١ص ه بلطي ام زعأ » باتكل ركذلا ةفلاسلا ةيسنرفلا هتمدقم ىف رهسدلوج 21٠٠١.

 نص ساطرقلا ضود (؟) ١١4 و31١0.
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 تالة

 وهو « لودلا نم نيتودعلاب تلادو « لكلا ىلع تلع ىتح ةملكلا كلتل بصعتلاو

 هضبق ىح « ايندلا نم للقتلاو « هراككملا ىلع ربصلاو ء رصحلاو فشقتلا نم ةلاح

 كلذب دصق ىذلا ام « ىرعش تيلف .. هايند ىف عاتملاو ظحلا نم ء ىش ىلعسيلو «هللا

 ناك ولف اذه عمو . هلجاعف ايندلا نم ظح هل لصحن ملوهو « هللا هجو نكي ملْنإ

 ,©"0«هدابعف تلخ دق ىبلا هللا ةنس« هتوعد تحسفناو «هرمأ مت ال حلاص ريغ هدصق

 ءاطخأ نع همالك ضرعم ىف ىدهملا نع عافدلا اذه انيلإ مدقي نودلخ نب او

 هبحاصي « جذامت اهنم انيلإ مدقي وهو . ةضرغملا مبواعدو مهماهوأو نيخرؤملا

 ىف هأطخأ دق قيفوتلا نأ ىرن نحنو . رخآلا ضعبلا ىف هتطخمو اهضعب ىف قيفوتلا
 مدقت ايف انضرعتسا دقو . هتوعد قدص نعو : ترموت نبا ىدهملانع عافدلا اذه

 ىلإ هباستتا قدص ىف « الوأ كشلا ىلع انلمحم ام « ىدهملا ةايح نع انثيدح نم

 نم اهقدصيف ًاضيأ كشن ةوعد ىهو « ةيدهملا ةوعد هلاحتنا ى ايناثو « تيبلا لآ

 ىعضو « ًافوسليف ًاضرئومو « ايظع ًاركفم نأ دقتعن نم و . ةيمعراتلاو ةينيدلا ةيحانلا
 لمح امنإو « ةوعدلا هذه قدصب نمي نأ نكمم ال « نودلخ نباك « ةيلقعلا
 -لفنودلخ ىب نأ املوأ « ةصاخثعاوب «هتوعدو ىدهملا نع عفتلا لع نودليبا

  ىرجهلا عباسلا نرقلا لئاوأ ىف سلدنألا ترداغ ذم تناك - خرؤملا ةرسأ

 ةيدحوملا ةيصفحلا ةلودلا كولم صفح ىنب ةياعر ىفتشاعو « سنوتب تلزن دق

 3 ىدحوملا رمع صفح ىنأ نب دحاولا دبع نب ايركز ىبحي وبأ ربمألا امسسأ ىتا

 ىف ةماعلا هتايح وه أدبو « ةقتثلاو ذوفنلا بصانم مهلظ ىف خرؤملا دادجأ وتو

 هتمدقم نم ةخسن لوأ ىدهأو « نمزلا نم ًاحدر مهفنك ىف شاعو « مهلظ

 نأ لوقعملا نم نكي ملف « ( ه1/84 ةنس) ىصفحلا سابعلا ىنأ ناطلسلل هخعراتو
 تناك ىلا ىهو « هتوعدو ىدهملا ةمامإ ىف نعطلاب « هتمدقم ف خرؤملا رهاجي

 حاجن نوكي نأ « مللسلا قطنملا نم سيل هنأ ًايناثو . ةيدحوملا ةلودلا مايقل آساسأ

 ىلع اليلد «ةيدحوملا ةلودلا مايق نم هيلع بترت امو « ترموت نبا ىدهملا ةوعد

 طق نكي مل باغته وأ ةيعادل ىركسعلاو ىسايسلا حاجنلا نأل « ةوعدلا هذه قدص

 ةوعد قدص راكنإ نأ ًاثلاثو « ةينيد ةوعد وأ ةمامإ قدص ىلع اليلد هتاذ ىف

 نوداخنبا للعي نيذلا « نيطبارملا ءاهقفلا ىلع ارصاق نكي مل ترموت نبا ىدهملا
 مولع قوفتي لجر ىلع دقح نم مهرودض ىف شيحب ناك ام ةوعدلا هذه ىف مهنعط

 )١( ص (قالوب ) ةمدقما - نودلخ نبا 58 .
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 « ةينوتمللا ةلودلا ىدل مدقلا مهذوفنو مهتناكم نم قوفتلا اذه ضخغيو « هملعب

 . نيخروملا نم ًاربثك راكنإلا اذه لمش لب

 كلذ نرقي لب «٠ ىدهملا ةوعد ةحص نع عافدلاب نودلخ نبا ىتكي الو
 لوقي انيح « ًاقطنم فعضأ هليلدت ىف انه وهو « تيبلا لآ ىف هبسن نع عافدلاب

 رعشي ذإ وهو . مهماسنأ ىف نوقدصم سانلاو « ةبسنلا هذه راكنإ دضعي ليلد ال هنأ

 امتإو « هتبسن ىلع فقوتي نكي مل ىدهملا روهظ نإ انل لوةي « هقطنم فعضب انه
 ناك « ىمطافلا بسنلا اذه نأو « ةدومصمو ةغره ىف ةيلبقلا هتيبصعب هرمأ ماق

 ©00هبنيب هنولقانتي هتريشع دنعو هدنع ًايفخ ًارمأ

 «هبسنو ترموت نبا ىدهملا ةوعد نع عافدلا ىف نودلخ نبا فقوم انركذيو

 « هتابثإو هديبأتل ىدصتي وهف ٠ نييمطافلا ءافلحلا ديبع ىب بسن نع هفقومب
 اذه نأو « هتءدقم ىف اهدينفتب ىنع ىلا « ةيهاولا رابخألا » نم هيف نعطلا ريتعيو
 نييمطافلا موصخ سابعلا ىببل تقفل ىلا ثيداحألا ىلإ صخألاب عجري نعطلا
 ةوعد نع عافدلا ىف ة الإ أخل ىتلا ةيرظنلا سفن ىلع انه دمتعيو « مهلإ ًافلزت
 قارا ةيمارثملا ةيمطافلا ةلودلا مايقو « نييمطافلا روهظ نأ وهو « ىدهملا

 20 ىعدل مب ب نأ نكميال كلذ لك « اماع نيعبسو نيتثام نم وحن اهرمأ لاصتاو

 ناكذإ ٠ ؛ رقسلاو فعضلا ةحضاو ةيرظنو « ليلدتلا ىف ةسوكعم ةقيرط ىهو
 « تييلال آل نييمطافلا بسن ةمص ىلع « ةرشابلا ةلدآلا انل مدقي نأ نودلخ نب ىلع

 . ةبسنلا هذه نالطب ىلع ةادألا مهموصخ + مدق 3

 وه ىرجه لا نماثلا نرقلا نم لوألا فضنلا باتك نم قرشم بتاك لوانت دقو
 ترموت نبا لّقم « لودلا بيترتو لوألا راثآ » هباتك ىف ىسابعلا هللادبع نب نسحلا

 ةاعدلاو « دهزلا مساب نيطلاغملاو « داهزلا نع مالكلا ضرعم ىف « هروهظ ةصقو

 < مهكرت رطخو « ريهاملا ةراثإو « كلما لاوحأ ىف نعطلا ىلإ نودمعي نيذلا
 ع مهلطبم نم مهقح زيمو « ةفئاطلا هذه ةلاح ىف رظني نأ كلملل ىغبني » هنأو

 دهزلا قيرط ىف طلغلا لهأ نم فانصأ مهفو « دهزملاو دهازلا نيب قرفيو

 قفتيو « ةرمإلاو ةسايرلا ةبحم مهلع بلغي فنص مهنم ؛ رخأ ض ضارغأل ةطلاغملاو

 نعطلا ىلع مهلمح امم كلذ نأو « «مهعابطل هعبط ةفلاخ هضابقنا و مهنع كلملاضا رعأ

 )١( ص ةمدقملا ف تودلخ نبا 7#.

 18و 117 ص ةمدقملا ف نودلخ نبا (؟) .



 سا945ل

 « عومجلا ملوح نوعمجم مث « ةعيرشلا طباوضل هلامهإو : كلملا لاوحأ ىلع

 ةرصنو : ركنملا رييغتل مهمئازع هب نوكرح ام ١ « رومألا نم مولع نوصقيو
 +6 مظح طخ مهتم ناك مقافتو مظع مهرمأ كلملا لمهأ نإف « قحلا

 « ىبعملا اذه ىف ئرج ام برقأ وه « ترموت نبا لثم بتاكلا اذه ربتعيو

 فورعملاب رمألاب عرذت هنأو ةسايرلا عاز زنا نطبي ىذلا عداخل ده زملا ةيعادلا ىبعم

 « هنأشب كلملا نعي ملو ءه رمأ ريتا تح ةربب ةفاطدسسو ركل يعلو

 تدتشاو هعومح ترثك ىتح « هكلم ىلع ًارطخ ودغي دق هنأ هدلخم ردي مو

 21)شويحلا ةدايقو دالبلا ىلع « ءاليتسالاب ىهناو « هتكوش

 ناكو « ( ةينيدلا ) ةيطارقوبثلا ةموكحلا نم عون ةماقإ ىف ىدهملا حجن دقو

 ءرومألا لئالج مهعم ثحبي « هترا زو ءاضعأ مه لئاوألا ةرشعلا هباحصأ وأ ةعاملا

 لقأ رومأ ىف ثحبلا ىرج اذإف . ماوم دحأ هعم رضحال و مم ولع ذئدنعو

 ىرج اذإو « ةيراشتسا ةيعمح ةئيه ق بحصلا نم نوسمدللا رضح « ةيصأ

 انل ركذ دقف ىرخأ ةهج نمو . نوعبسلا مهعم رضح ةيداعلا نوئشلا ىف ثحبلا

 ناملسوبأ مهو « هتروشم لاجر ىداهملل اوناك مهنإ لاق ء ل لاجر ةعبس ءاممأ عسيلا

 روياد وبأو « ناجواي نب لهوماي نب غيغزو وبأو © نسحلا وبأو « ةغره نم

 « ةناكس دمحم وبأو « ةفيلغام نب نارطقو ؛ لامن لهأ قم < قكوويم نوغي

 00 ةناته» لهأ نم نيب دخلو نب ئموع قرع وبأو

 . هللا دحاولا » « هيهجو دحأ ىلع بتك ضيبأ الع هشويحل ًاراعش ىدهملا دختاو

 .هللاالإ هلإ نم امو :ىناثلا هجولا ىلع بتكو «« هللا ةفيلخ ىدهم لا . هللا لوسر دمحم

 209 « هلل ىلإ ىرمأ ضوفأو . هللاب الإ قيفوت امو
 ةعبر الجر « ةياورلا ب حواسب ناكدقف « هصخش نع امأو

 « نينيعلا رئاغ « ةرمحت بوشم رمسأ « ةماخلا مظع « ايانثلا جلفم « نيوكتلا نسح

 , 9 نعألا هفك ىف ءادوس ةماش هل « نضراقلا تيفع ىفأ © نصبلا قيد

 تو لوألا راثآ و باتك )١( لعروشنملا « لودلا ب
 51و١5 ص(ها8.8 ةس

 أ انيلإ هلقث ام اذه (؟)
 .(بمعو

 . (ب ه»#م ةحول طوطخنلا ) ناملا ملتذ ىف ناطقلا نبا ( م )

 ص + ج ناكلخ نبا كلذكو + (ب ١4 ةحول طوطخلا ) نامل رن ىف ناطقلا نبا (4)
 .١1ا0 ص ساطرقلا ضورو ؛« ه»م

 ةرهاقلا ) ىطويسلل ءافلخلا خي

 ب١٠ ةحول هركذ فلاسلا طوطخما ) نا مظذ ىف مسيلا نع نا



 -اوم-

 . هادم ىف ةياورلا فلتخت ًانيح هتوم نوبرقألا هباعصأ مك « ىدهملا قوت املو

 ءاهز رمتسا ناّمكلا اذه نأ ىلإ هس اطرقلا ض ور بحاصهعباتيو «ناطقلا نبا بهذيو

 «لاح ىأ ىلعو . ةغلابملا عباط لمحت ةياور ىهو ؛200ه هلال ةنس ىتح ماوعأ ةثالث
 ناك دقو « مهنم هفلخت نم رايتخا ىلع هباعصأ قفتا ىح ىدهملا ةافو تمتك دقف

 بحأو ىدهملا ذيملت « ىلع نب نمؤملا دبع وه نيدحوملا ةلودل لوألا ةفيلخلا اذه
 لوقيو . ريخألا هاوثم ىف ىدهملا ةاراومب ماق نأ هلمعام لوأ ناكو « هيلإ هباحصأ

 للمنيتب نفد ىدهملا نإ « نيدحوملا ىخرؤم قثوأ نم وهو « ناطقلا نبا انل
 ىدهملا نفدي ماق نمؤملا دبع نإ نودلخ نبا انل لوقيو « ناكملل صيصخت نود

 « لّلمنيت روزت نأ انا حبتأ دقو . للمنتب نئاكلا « 29هرادل قصالملا هدجس» ىف

 لتلا حفس ىلع عقت ( رشدم ) ةريغص ةلحم مويلا لامنيتو . ىدهملا دجسم دهشن نأو
 اهنيب نمو « ةيلاعلا ساطألا ماكآ ديعبلا ءارولا نم اهللظتو « ىداولا ىلإ ردحنملا ٠

 نكاس ابمو « رثم فال ةعبرأ ىلع اهعافترا ديزي ىلا ةريهشلا « لاقتوبط » ةمق
 ىدهملا دلب اهنوكي رهتشت تلازام اهكلو « سفنألا نم ةئام اهناكس ودعي الو ؛ةليلق
 سراد للط مويلا وهو « لبحلا حفس ىن مئاق وهف دجسملا امأو « ترموت نبا
 . ليمح بارحم هلو « ةمئاق تلازام هدوقعو هناردج نكلو « رئاعشلا هيف ماقت ال

 . ةيمعراتلا ةياورلا كلذ ىلإ ريشت اهسح ىدهملا حيرض هب دجن مو
 اهللظت ةريغص ةعقب « دجسملا نم ًارثم نيتس وحن ديق ىلع دجوت هنأ ديب

 ىهو « ةرتاوتملا ةياورلا اهنيعت ةعقبلا هذهف « ةردحنم ةوبر قوف عقتو ؛ راجشألا
 ئدهملا تافر مضت اهنأب « لايجأ ذنم ةيحانلا هذه نطقت ىللا « ةفادنج ةليبق ةياور

 ةعضب ىوس اهزيمتالو « اهب ريق دوجو ىلع لديام ةمث كي مل نإو « هربق ابمو
 ةياورلا هذه تناكاممرو . ريقلا دهاوش اهنإ لاقي «٠ سورلا ةرهاظ ءاقرز راجحأ

 ىئدهملا نأ نم « ناكلخ نبا انل لوقي ام عم قفتت « ىدهملا ربق نييعت ىف ةرتاوتملا
 قفتملا نإف لاح ىأ ىلعو . 229:رازي روهشم كانه هربق ناو « ليحلاب نفد دق »
 افاق الوبر « ةكرعو ثحبع لايق ربغألا عازل قوي ىييلا أ ىه هيلع

 . هنم ةبيرق ةعقب ىف وأ هدجسم لخاد ءاوس كلذو

 )١( ص ساطرقلا ضورو ء ( هركذ قباسلا طوطخما ) ناملا مظن ىف ناطقلا نبا ١١9 <

 ج نودلخ نباو ١ ص 5١9 .

 . 559 ص 5 ج نودلخ نبا )0(

 ,ه8 ص م جناكلخ نبا (؟)


