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 نومألا ىلنلا ىبأ ةفيلخلا رصع
 ترموت نبا ىدهملا موسر ءاغلإ

 ةيقيرفإب ةيصفحلا ةلودلا مايقو

 . نومأملل ةيركسعلا ثلاثلا ودنانرف ةنواعم . فلملا اذه طورش . ةلاتشق عم افلح دقعي نومألا

 .شك ارمذومأملا لوخد . هرارفو ىبيحي ةميزه . مصتعملا ىيحي نيب و هنيب ءاقللا . برغملا ىلإنومأملا روبع
 . ةيناثلا ةرملا هرارفو ىيحي ةميزه . نومأملاو ىيحب نيب ةيناث لاتقلا . نيدحوملا خايشأب هكتف
 هتلأزإ نع ىرخأ ةياور . كلذ ىف هباتك . هتوعد نالطب هنالعإو ىدهملا موسر ةلازإب نومأملا موسرم

 تحت ةيقيرفإ . شكارم ىف مهسينكل ىراصنلا ءانب . كلذ نم روصنملا هب شيحب ناكام . ةيدهملل ةوعدلل
 نيعي ىدحوملا ةفياخلا . هناكم هللا دبع دمحم ىبأ هدلو مايقو هتافو . دحاولا دبع دمحم ىنأ خيشلا ةيالو

 لاعقلا راوطأ . هلاعقل سنوتم ءالعلاهأ ديلا ضو . ةيئاغ نب قاحإ نب ىيحي كرحت . سنوتل ًاريمأ
 دمحم ابأ نيعي لداعلا . هتلاقإ مثسنوت ةرامإلديز بأ ديلا ةيالو . هرارفو ةيناغنبا ةمبيزه . نيقيرفلان يب
 مهاربا نأ هيخأو « سباق ركحل ايركز ىنأ هيخأل هنييعتو سنوت هلوخد . ةيقيرفإ ةيالول هللا دبع
 . ةيقيرفإ لامشىف ثيعال ةيناغ نبا دوع . ةيقيرفإب هينب و دحاولا دبعدمحم ىبأ خيشلا ةبيه لثأت . رزوت مح
 زاوحأ بوص ةريسم . هتدراطمل دمحم ىبأ خيشلا جورخ . رئازحلاو ةنايلمو ةنيطنسقل هماحتقا
 ماوعألا . مهمالحأ رايبناو مهتميزه . ةيروشلا مهلثم روهدت . ةيناغ ىب تارمافل ضارعتسا . ةسالجحس
 ىبيحي مايقو لداعلا ةفيلحلا عرصم . اهلع نودلخ نبا قيلعتو هتافو . ةيناغنب ىيحي ةايح نم ةريخألا

 هللا دبع دمحم بأ فقوت . كلذ التامو نومأملا ةفيلحلا مايق . ةيدحوملا ةفالخللا رمأ بارطضا . هناكم
 . كلذ نع هدرو هيخأ ةلتاقم دمحمفأ ةلواح. ةيقيرفإ ةيالول ايركز نأ هيخأ نييعتو هلزع . هتعيابم نع
 .ددخلا لاعلا ضعبلنومأملانييعن .سذوت ىلإ ايركز بأ ريسم .دمحمىبألاقتعا و ايركز ىنأل خايشألا ءاعدتسا
 .مكحلاف ايركزيأ مايقونيوخألا عازنزعىرخأ ةياور . نومأملا ةعاطل هعلخ . كلذل ايركز ىبأب ضغ

 . نيدحوملا ةالولا نم ةياحيو ةنيطنسق ىلع ايركز ىنأ ءاليئسا . ةيقيرفإ لالقتساو نمؤملا دبع ىبب ةعاطعلخ
 لاقشنا . دحاولا دبع دمحموبأ خيشلاو صفح ونب . ةيصفحلا ةلودلا ركح تحت ةلقتسملا ةيقيرفإ مايق
 ةتبس ىلاو ىموم وبأ ديدلا . ركنملا نع ىهللاو فورعملاب رمألاب نومأملا باتك . هزجعو شك ارم طالب
 نومأملا ريسمو راوغلا قرفت . راوثلا ةبقاعمل نومأملا ريس» . زازاف ةقطنم ىف ةروشلا . ةفالملاب هسفنل وعدي
 ىبيحي ماحتقا . دوه نبإل ةتبس نع هلزانت . سلدنألالإ ىموم ىنأ روبع . اهل هترصاحم لشف . ةتبس ىلإ

 ةعيابم ىلع خايشألا قافتا . قيرطلا ىف هتافوو نومأملا دوع . ىراصنلل هلثقو اهتسينكل هقارحا . شك ارمل
 دنحلا ماقتنا ةيشخ ةمواقلل اهدادعتساو اهعانتما . شك ارم ىلإ نومأملا شيج ريسم . ديشرلا هدلو
 ةفيلللا . ةنيدملل ةادتفا ىراصنلا ضيوعت . ةنيدملا هلوخد . اهئيمأتب ديشرلا ريهظ رودص . ىراصنلا
 . هباتكو هؤار زو . هرعشضعب . هتغالب نم جذومن . ةينايبلا هتعارب . هتاغصو هتأشنو نومأملا لملا نأ

 . هدالوأو هصخش



 د

 تناك « دوه نبا ىلع بلغتلا ىف قفخأ نأ دعب « ةيليبشإ ىلإ نومأملا داع امل

 هيخأ نبأ دي نم شرعلا عازتناو « برغملا ىلإ روبعلا ىه « ةدحاو ةركف هلغشت

 هيلإ تدرو نأ « روبعلا ىلع هعجشي امم ناكو . هتعيبل ندكانلا ةبقاعمو « ىبحم

 « ناجوي نب ديز ىلأ نب دمحم ناسملت ىلاوو « ساف ىلاو تاعيب برغملا نم

 « هتخأ نبا وهو « ةياجم ىلاوو ءروصنملا نب ىموم وبأ هوخأوهو « ةتبس ىلاوو
 . ©0مودقلاب هتوعدو طلخللا برع ريمأ لاله نب مدقم ةعيب هيلإ تلصو كلذكو
 ' دقف مث نمو « حاجنلا هل لفكت ةيركسع ةوق نود ةدوعلا دري مل نومألا نأ ىلع

 نلدنألا ىلإ دودحلا ريع دق « ثلاثلا ودنانرف ناكو.« ةلاتشق كلم وحن هجتا

 سلدنألا ثداوح بقري وهو « ( ه 575 ةئس لئاوأ ) م 1774 ةنس رخاوأ ىف

 نومأملا هيلإ ثعبف . بوثولا لبس دهمت « ةياخاد كراعمو نتف نم هزوجن امو
 عفد لباقم ىتعأ « طورشلا سفنب رخآ ماع ىلإ ةقباسلا ةندهلا ديدجت ضرعي

 تقولا سفن ىف هيلإ باطيو «٠ ةضفلا نم 36هعد7«كذ ةعطق فلأ ةئامئالث

 انل مدقيو . برغملا ىلإ هعم ربعت ةيركسع تاوق ىلع هاضتقم لصح فاح دقع

 اذه دقعل ةلاتشق كلم اهطرتشا ىلا طورشلا ةصالخ ساطرقلا ضور بحاص

 ى ةيمالسإلا نوصحلا نم ةرثع نومأملا هملسي نأ ىهو « نومأملا اهلبقو فلحلا

 ابف نوميقي ىراصنلل ةسينك شكارم ىببُت نأو + هسفنب اهرات دودحلا ةقطنم

 هناوخإ ىلإ دريو « همالسإ لبقي الف ىراصنلا نم دحأ ملسأ اذإ هنأو « مهرئاعش

 سيلف نيملسملا نم دحأ سكعلاب رصن: نإو « نوري ام قفو « هرمأ ىف نوضقي
 « نومأملل ةلاتشآ كام همدق ىذلا نوعلا ةميق ىف غلابي هنأ ديب . ليبس هيلع دحأل

 مسرب « ىراصنلا نم سراف فاأ رشع ىنثنإ نم فيثك شبح هيلإ ثعب هنإ لوقيف
 نومأملا ىلإ لصو « رخضلا شيلا اذه نأو « ةودعلا ىلإ زاوحلاو « هعم ةمدخلا

 مورلا ةزاجإب ماق نم لوأ كلذب نومأملا ناكف ءه 77 ةنس ناضمز ربش ىف

 لوقعملا نم سيلو «ةرهاظ ةغلابم لوقلا اذه فو «©0وحنلا اذه ىلع ةودعلا ىلإ

 شيحلاو «ىدحوملا ةفيلخلل هناسرف نم مخضلا ددعلا اذه لثم ةلاتشق كلم ريعي نأ

 . ناسرفلانم ددعلا اذه نم رثكأ ةمخضلا عقاوملانم ريثك ىف مضي نكي مل هلك ىلاتشقلا

 نومأملا دمب مل ةلاتشق كلم نأ نه . ةينارصنلا ةياورلا انيلإ اهمدقت ىتلا ةقيقملاو

 )١( ص نيتلودلا خيران ىف ىثكرزلاو « ؟5+ ص 5 ج نودلخ نبا 16 .
 رص ساطرقلا ضور (؟) 1519 .
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 لوقي ذإ « ىراذع نبا هررقيام تاذلاب وه اذهو . 22 سراف ةئامسخ نم رثكأب
 «دونحلا مزو « دوشحلا دشحف » : ةودعلا ىلإ زاوملا ىلع نومأملا مزع ىلإ ًاريشم
 قتكيو .©0«؛موريو ةكرحلا نمىغبي ناك امل «مورلا نم سراف ةئامسخ وحن عمجو
 اهنأب نومأملا هفيلح ةلاتشق كلم اهم دمأ ىتاا هوقلا هذه فصي نأب بيطخلا نبا
 , ؟9, مورلا ناسرف نم عمجا»

 كري ملو « نييلاتشقلاو برعلاو نيدحوملا نم هدوشحىف رحبلا نومألا ربعو
 . ةليئثضلا تايماح لا ضعب ىوس «هتعاط ىلع ةيقابلا ةيسادنألا دعاوقلا ابو ةيليبشإب
 مه7175ةنس ةدعقلا ىذ رهش ىف كلذو « ةتبس ىلإ ءارضخلا ةريزحلا نم هزاوج ناكو
 ىلإ ريسلل دعتسيو « هتاوق ظني « ًامايأ ةتبس ىف ماقأف . (م118 ةنس ربوتكأ)
 هيخأ نبا ناكو « ةيدحوملا ةرضاحلا بوص هتاوق ىف راس مث . ةدوشاللا هتوزغ
 روبع مهغاب ائيح « هل نيلاوأا نيدحوملا خايشأو رصانلا نب ىبح ىنفلا ةفيلخلا
 « برعلا نم هتاوق ىف ىحن جرخو . هئاقلل اودعتسا دق « ةودعلا ىلإ نومأملا

 « شكارم نم ةبرقم ىلع « زباجبإ لبج ىلع ءاقللا ناكو «نومأملا درل «نيدحوملاو
 26م 177ةرياني ) ه 11/ ةنس لوألا عيبرل نيرشعلاو سماحلا مويلا ىف كلذو
 هدوشح تقزهو « اهومحتقاو ءارملا ىبحم ةبق ىلع ىراصنلا ناسرفلا مجهف

 نومأملا لخدو . ةتاتنه لبج ىلإ أجتلاو « هسفنب ًايجان وه رفو « مهمظعم لتقو
 ,«©ةزالدلا ىسرك ىف رقتساو «هتعيب ىلإ نيدحوملا خايشأ ردابف « شكارم ةرضح

 نم اهسالو «هتعيبل نيثكانلاو هموصخ عبتن وه «نومأملا هب ماق لم لوأ ناكو
 عرهف  نامألا ناعأف مه-اذتجال ةليح ىلإ كلذ ىف ألو « للمنيتو « ةتاتنه خايشأ
 ذحأ مث « مهتاعيبو مهطوطخ رضحتسا « مهعامجا مت املو « هيلع مالسلل مهمظعم

 ةرضح كلذو « مهتاعيبب رركتملا مهتكنو « مهتعيدخ ىلعو مهتافرصت ىلع مهساحي
 :هلوقب ىضاقلا بطاخ مث «ةيليبشإ نم هعم رضح دق ناكو « ىديكملا هيقفلا ىذاقلا
 « هولتق مث « هوعلخو هياع اوثكن مث « ًاصخش اوعياب موق ىف هيقف اي لوقت ام
 اونكن مث "ىلإ هذه مهتعيبب اوثعب مث « هولتقو هيلع اوثكنف رخآ ًاصخش اوعياب مث

 ]. 0هدعقاعع : امذ ©هموسقتامو لع "عسقملم 111 عم ةعلقل عاف م. 59, 018 4 )020(

 . 534 نص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا (؟)
 . 4١6 ص ١ ج ١1805( ةرهاقلا ) ةطاحإلا 22(

 « ؟همص ١ ج نودلخ نباو « ١1١7 ص ساطرقلا ضورو « 856 ص برغملا نايبلا ( ؛ )
 . 4159 ص ١ ج ةطاحإلا ىف بيطملا نباو
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 دوال تن

 نمو: ةيآلا التو «نيعمجأ لتقلا مهلع بجو :: ىئضاقلا لاقف « ىلع ًاضيأ
 كل

 نايعأ نم ةئام وحن اوناكو « ًاعيمح مهمادعإب نومأملا رمأف « هسفن ىلع ثكتي امنإف

 « ةداسلا باب جراخ مل ترفح ةريبك ةرفح ى رثألا ىلع اونفدو 2 نيدحوملا

 ةخيشم كلذب تلءاضتو « مهمظعم ىف ىح © شكارمع مهنم ىب نم عبتت مث

 ريكأب ذخأي ءىدهملا مايأ ذنم «ثبل ىذلا «ىوقلا اهذوفن فعضو « « نيدحوملا

 , ©9ةيدحوملا ةلودلا رياصم هيجوت ىف بيصن

 دريل شكارم نم نومأملا جرخ (ه 511 ماعلا اذه نم ناضمر ربش ىو

 ناقيرفلا ىتلاف . نيدحوملا نم هراصنأو رصانلا نب ىبح هربدي ناك ديدج ًاموجه

 مهنم لتقو 2 هباحصأو ىبحب ىلع ةيناثلا ةرملل ةمبزهلا تعقوف « ترزنواو صحفب

 مهسوئر نم نومأملاقاعو «ةسالعحو ةعرد دالب ىلإ هلولفف ىحن رفو «مخض ددع
 اهحئاور ترشتناف « ًاظيق تقولا ناكو « فالآ ةعبرأ وحن شكارم راوسأ ىلع

 ناكف « نومأملا ىلإ رمألا عفرو « كلذ نم سانلا جضو « ةنيدملا ىف ةممركلا

 « ام الإ ملاح حاصيال زارحأ مل سوؤرلا كلتو « نيناجم ةمث دجوي هنأ هباوج

 , ؟7نيضغبملا دنع ةبمرك « نيبحنلا دنع ةرطعل اهنإو

 ع ةيدحوملا ةلودلا ديدجت وحن « ةميظع عيراشمو راكفأب شيجن نومألا ناكو
 عرذت دقو . ةيلاب ةقيتع هرظن ىق تحضأ نأ دعب * اهعئاعتو اهموسر ديدجتو

 « ًامراص ًاعاجش عقاولا ىف نومأملا ناكدقو «قأرحلاو ةعاجشلا ىهتمم هتطخ ذيفنت ىف

 ةبطخلا نم ىدهملا مما ةلازإب هدالب رئاس ىلإ هموسرم ردصأف « سفنلا مرطضم

 هتاءادنلاب ةالصلا دنع ءادنلا عطقو « تابطاخما نم همسا وحمو « ةكسلا نمو

 « ددحلا هقوعيصأو ٠ «ىدرات هو « دودوسو : : مالمإلا تيلصات : لثم ةيربولا

 هباتكىف عاذأو . ةيدحوملا ةلودلا ةيادب نم هيلع ًايراج لمعلا ناك امم كلذ ريغو

 موصعملا مامإلابو ىدهملاب ترموت نبا فصو نأ « هسفنب هأشنأ ىذلا « ىمسرلا

 انل دروأ دقو . «هيلع ءاضقلاو هذبن بجي هنأو « لطاب رمأو ةعدبو قافن وه امنإ»

 خيرات ىف امساح اثدح هرودص ريتعي ىذا « ريهشلا باتكلا اذه صن ىراذع نبا

 هتيمهأ غلابل انه هلقتن نينو « ةيدحوملا ةديقعلا

 « نينمؤملا ريمأ نب نينمؤملا 2 زبا نينمؤملا ريمأ سيردإ هللا دبع نمو

 م1419 نع ١ ج ةطاحإلاو « ١58 ص ساطرقلا ضورو « 7١0 ص برغملا نايبلا )١(

 .3158 ص ساطرقلا ضورو « 7١ ص برغملا نايبلا (؟)



 تلال د

 هللا مهعزوأ « نيملسملاو نينمؤملا نم مهعم نمو « ةفاكلاو نايعألاو ةبلطلا ىلإ
 «ركيلإ هانيتكانإو «ماسولا مايألا هجوأ ةقالط مهيدعأ الو , ماسحلا همعنأ ركش
 ةعاطلا ىلع لازيال « اهلس ًارطاخو « ًاداقو ًادعسو « ًاداقثم المع مكا هللا بتك

 « عطاق ماسحو « عطاس ناسل قحللو « ىلاعت هللا اهألك شكارم نم « اقم ًامئاق
 ىذلاو « دعب قافنلا و قافآلا ىلع لالظو « دسيال بابو « دريال ءاضقو

 «لطابلا انذين انأ اوملعتلو « هيلع لكوتلاو « هب ةناعتسالاو هللا ىوقت هب مكيصون
 كت هنأ الإ ًايدهم ىعس امو « ميرم نب ىسبع الإ ىدهمال نأو « قحلا انرهظأو
 دقو . اهاندلقت ىلا ةدالقلا ىلع اننيعي هللاو « اهانلزأ دق ةعدب كلتو « دهملا ىف
 طقستف « همسر هنع انازأ كلذلف « ةمصع هل تبثتال نع ةمصعلا ةظفلا انلزأ
 نأ مه « هنع هللا ىغر ؛ روصنملا انديس ناك دقو . تبثتالو ىحمتو « تيبتو
 هدعاسي ملف « انعقر ئذلا قرحللا ةمالل عقري نأو « انعدص نآلا هب اع عدصي
 « ةيوط صلاخو « ةين قدصب هبر ىلع مدقف « هلجأ هيلإ هلتجأ الو « هلمأ كلذل

 ذخأي دب ىأب ردي مل نع نظلا امف « ةباحصلل ءالعلا دنع تبثت مل ةمصعلا تناك اذإو
 ةجحلا مل نوكت ام « اولذو اولو كلذلو « اولضأو اولض دق ملفأ « هباتك
 ةنحلا لهأ أريت مهنم انأريت دق انأ دهشا مهللا دهشا « مهللا « ةجحملا كلت ىلع

 مهنا ثيبحلا مهرمأو « ثيثرلا مهلعف نم رابج اي كب ذوعنو « رانلا لهأ نم
 ىلع رذتال بر » مالسلا هياع مكيبن لاق امك مهف انإو « رافكلا نم دقتعملا ىف
 , ©( ماقتساو ىدفلا عبتا نم ىلع مالسلاو « ارايد نيرفاكلا نم ضرألا

 دعب نومأملا نأ « ساطرقلا ضور بحاص ةياور ىه ىرخأ ةياور فو
 بطخو « روصنملا عماجم ربنملا ىلإ دعص « نودحوملا هعيابو شكارم لخد نأ
 ىوغلاب هوعداو « موصعملاب هوعدت ال سانلا اهمأ لاقو « ىدهملا نعلو « سانلا
 ردصأ مث « هب سيحنلا هرمأ انذبن دق اناو « ىسيع الإ ىدهمال هنإ « مومذملا

 «ىدهملا هلعف ام لك نأو «ةكسلاو ةبطخللا نم ىدهملا مسا ةلازإب «مدقتملا هموسرم
 هبجتحاف هرصق لخد مث . عدبلا ءاقبإل ليبس الو « ةعدب وهف انفالسأ هعباتو
 « هيدي نيب نيدحوملا خايشأ ىعدتساف « عبارلا مويلا ىف جرخ مث « مايأ ةثالث

 )١( ةطاحإلا ىف بيطخلا نباو ©« 7558و 7510 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا ) 1985 (6

 88و 6 414 نع ١



 ا

 نم ودبي هنأ ديب .©20مدقت امدح مهمادعإب رمأ مث « مدوهع ضقن ىلع مهتاعو

 « نيددحوملا خايشأ نم هموصخ نم صلختلا ىلإ الوأ دمع دق « نومأملا نأ حجرملا
 . هعلاعتو ىدهملا موسر ةلازإ ىف هتطخ ذيفنت ىلع مدقأ مث

 ةديقعلا لوصأ ىف ثدح ىروث بالقنا مظعأ ناك نومأملا لمع نأ بيرالو

 ةديقعلا هذه سسأ نم ميمصلا باصأ دقو « نمؤملا دبع ىنب دي ىلع ةيدحوملا

 تلثم ىلا ةروطسألا ثادحأ نالطبب « ةعطاق ةيمسر ةروصب ىضقو « اهعلاعتو

 ترموت نب دمحم اهف نلعأو « اماع ةرشع ىتثاو ةئامب كلذ لبق زيلجبإ لبج ىف

 . موصعملا مامإلاو « رظتنملا ىدهملا هنأ

 لثم ىدهملا وحن هرواست تناك « روصنملا بوقعي ةفيلخلا نأ فرعن نحنو

 نكي ملو « هتيدهمو هتمامإ ريوصت ىف ةالغلا نم نكي ملهنأو « راكفألا هذه
 هيلإ ريشي امسحو « عقاولا ىف نومأملا لمع ناكف « هتمصعب نينمؤملا نم صخألاب

 ىلع هتقو ىف أرجب نكي ملو « روصنملا هدلاو هب شيجب ناك امل ًاذيفنت « هباتك

 . هذيفنت ىلع مادقإلا وأ « هب ةرهاحما

 ريبك هل نكي مل « هعلاعتو ىدهملا موسر ةلازإ ىف نومأملا لمع نأ رهاظااو

 داشأ دقف سكعلابو « ضاقتنا رداوبوأ ةضراعم ةيأ هيلع بترتت مو « ىدص

 ىراذع نبا انل دروي « ةديدع دئاصق ى مهحنادم هيلإ اوجزأو « هفرصتب ءارعشلا

 , ©00ابضعب

 ةسيئكلا ءانب ف «هعم نيمداقلا ىراصنلا هئافاخل تقولا سفن ىف نومأملا نذأو

 ذنم سيقاونلا تذخأو « اهءاشنإ ةلاتشق كلم طرتشا ىلا ىهو « شكارم

 . ؟9ةيدحوملا ةمصاعلا ىف ةرم لوأل قدت « اهمامتإ

 هسا 1 نس

 لوصأ وحم بناج ىلإ « نومأملا رصع ىف ةمساحلا ثداوحلا مظعأ نم ناكو

 ةلقتسم ةلود اهمايقو « ةيدحوملا ةلودلا نع ةيقيرفإ لاصفنا « ةيدحوملا ةديقعلا

 ةيناغ نب قامسإ نب ىبح رمأ مقافت امل هنأ فرعن نحتو . صفح ىنب ناطلس تحت

 0158و 1510 نص ساطرقلا ضور )١(
 ءالككر 154 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (؟)

 1 .1؟٠؟ ص 5 ج نودلخ نبا (؟)



 ا

 ىلوتسا مث « اهدعاوق مظعم ىلع ىلوتساو « اهب هئيع دتشاو « ةيقيرفإ ىف قرويملا

 مهتيروطا ربمإ نم نكرلا كلذ ىف ىحع نيدحوملا ناطلس داكو « اهتاذ سنوت ىلع

 هده تثبلو « ةيدحوملا شويحلا ىف هللا نيدل رصانلا ةفيلخلا هيلإ راس « ةعساشلا

 لبج ةعقوم ىف ةمساحلا اهب ريض دتيرض ىتح « ناكم ىلإ ناكم نم هدراطت شويحلا
 «ىرخأ دعب ةدحاو ةيةيرفإ دعاوق هنم تعزتناو « ه 507 ةنس ىف ارجات سأر

 اهئيالو دنسي نأ « اب نيدحوملا ناطلسل ًاديطوتو « ةيقيرفإل آنيمأت رصانلا ىأرو
 ىف رفاظلا وهو « ققاتنهلا رمع نب صفح ىنأ نب دحاولا دبع دمحم ىلأ خيشلا ىلإ
 مدشأو نيدحوملا خايشأ ديمعذئموي دمحوبأ خيشلا ناكو « ارجات سأر ةكرعم

 ةفيلخلا ةنبا هتخأب اجوزتم ةفيلحلا رهص كلذ قوف ناكو « ةفيلخلا ىدل آاذوفن
 لفكت اطورش اهدلقتل طرتشاو « هنم هرك ىلع « ةيالولا خيشلا لبقف « روصنملا

 ةفاصحلا ىبتنم هتيالو ىف خيشلا ىدبأو « هتافرصتو هيأرب ماتلا لالقتسالا هل ٠

 تالواحمو « هتالوامم لك ىلع ىضقو ٠ قرويملل داصرملاب فقوو « مزحلاو

 ةيقيرفإل ققحو : نيدسفملا نيرماغملا نم مهريغو « برعلا فئاوط نم هئافلح
 . ديعي لام هفرعت مل ءاخرلاو ةنينأمطلاو رارقتسالا نم ًادهع

 رشاعلام ويلا ىف « ليلقب ةموثشملا باقعلا ةعق 'وم دعب « رصانلا ةفيلخللا قوت املو

 نيدحوملا خايشأ ردابو « رصنتسملا فسوي هدلو هفلخو « ه 51١ ةنس نابعش نم

 2 تقولا ضعب هتعيب مدقت ىف دمحم وبأ خيشلا لهمت « هتعيب ىلإ ءاحنألا رئاس نم

 عماج نبا ريزولا ىعسب ىهننا هنكلو  تاقيلعتلا فلتخم ذئموي هفرصت طيحأو
 لامع نبيعتب رصنتسملا ةفيلخلا ماق انيح ثدح نكلو . ةدوشنملا ةعيبلا مدقت ىلإ

 نمؤوملا دبع نب فسوي نب سيردإ ريبككا ءالعلا ابأ ديسلا هع بدن نأ « ىحاونلا

 اهنم رهسلاو « اهنوئش ريبدتب ىنعيل « اهتبصقب رقتسيلو « سنوت ىلع ًاربمأ نوكيل
 خيشلاى بي نأو « دحاولا دبع دمحم ىنأ خيشلا بناج ىلإ « قرويملا تاكرح ىلع
 الحم نكي مل نييعتلا اذه نأ ىف كش ةمأ كيب ملو « هتيالو لامعأ دلقت نم وه ام ىلع

 .©0هناطلسو هقوقح ىلع اتائتفاو « هل ةقياضم هيف ىأر هنأو « خيشلا ىضرل

 « ةيقيرفإ ةيالول سنوت ةرامإل ءالعلا ىلأ ديسلا نييعت نأب رخآ لوق كانهو

 هنأو ءه 514 ةنس رخاوأ ىف « رهشأ ةعضبب دمحم ىلأ خيشلا ةافو دعب الإ عقي ل

 ىلوتي داكام ءالعلا ابأ ديسلا نأ وه (« لوقلا اذه ززعي اممو . خيشلا ًافلخ نبع

 . ؟ا/4ز #١ ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلأ )000(



 مسا#ال4

 هيوخأو «ليجنلانب دمحأ نب دم« خيشلا بتاك ىلع ضبقلاب رمأ ىح « هبصنم
 « ةلودلا ةمالس ىلع مهرمآت ةمهتب كلذو « مهاومأ ءافصتساو « ىو ركب ىنأ
 م 20م هيخأو ليجنلا نبا مادعإب كلذ دعب رمأ مث

 ه 514 ةنس مرحم رهش لهتسم ىف سنوتب دحاولا دبع دمحم وبأ خيشلا فوتو
 ءابعأي علطضي اماع رشع ةعبرأو آفين ثبل نأ دعب « (م 117١ ةنس سرام 8)
 2 ةيقيرفإ مكح اولو نيذلا ماكحلا ردقأ بيرالب خيشلا ناكو « ةقاشلا هبصنم
 رثألا ربكأ هتعاجشو همزعل ناكو « ةأرجو ةعاجش مهرفوأو « ًامزع ماضمأو

 ةلودلا حانج ةيامحو « ةيقيرفإب نيدحوملا ناطلس ذاقنإو «ةيناغ ىب ةروث مطحت ف
 . نيح ىدم رايهنالا نم قرشلا ىلاهشلا ةيدحوملا

 ةافو بقع ةيقيرفإ مكح ىلو نم رمأ ىف ىرخأ ةرم ةياورلا فلتخت انهو
 هللا دبع دمحم ابأ هنبا نإ «ىلوألا هتياور عم ًاقفتم ىراذع نبا انل لوقيف « خيشلا
 « ؟9سيردإ ءالعلا ىنأ ديسلا فارشإ تحت كلذو « هبصنم ىف هفلخ ىذلا وه
 هبصنم ى هفلخ ىذلا نأ وهو «ةيناثلا ةباورلا عم ىشمتي « رخآ لوق كانهو
 .رصنتسملا فسوي ةفيلخلا لبق نم انيعم « سيردإ ءالعلا وبأ ديسلا وه

 نع تضخعمت دق : دحاولا دبع دمحم ىبأ خيشلا ةافو نإف لاح ىأ ىلعو
 لوحت ةيناثلاو « ديدج نم ةيناغ نبا كرحت ىلوألا « ةيمهألا ىهتنم ىف نيتجيتن

 . ةيقيرفإ ىف مكحلا ىرجم
 يجب #8 ضي

 خيشلا « ديتعلا همصخ ةافوب ملعي داكام « ةيناغ نب قاع نب ىجحب نأ كلذو

 «ءارحصلا ىف قيحسلا هافتمنم كرحتلا ىف ذخأو « ءادعصلا سفنت ىح « دمحم ىنأ
 « دمحم ىنأ خيشلا دي ىلع ةحدافلا همئازه ذنم « اهزاوحأو نادو مزل دق ناكو
 « خيشلا ةافوب ةصرفلا تحال الف « صرفلا بقري ماوعأ ةعست ءاهز كانه ثبلو
 العلا وبأ ديسلا ضهنف « ديرحلا دالب ىف ثاعو « لامشلا وحن ءارحصلا ىف راس

 ىح «نيسورعلا رصقب اه لزنو « سباق ىلإ راسو « نيدحوملا نم شيج ىف
 « سمادغو جرد ىلإ ةوق ىف ديز ابأ ديسلا هدلو ثعبو « رئاثلا دي ف طقستال
 راصنأ نم برعلا نككأو . هترصاحمو « ةيناغ نبا درل نادو ىلإ ىرخأ ةوق ثعبو

 م. 8ءا : 1عو 8ءمماب 0طقمتت, م, 164 : كلذكو « ل5 ص 5 ج نودلخ نبا )١(

 )١( ص برغملا نايبلا 4/١ .
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 نمثل نم هعمج ىف ةيناغ نبا رفو « نيدحوملا ليبس اوضرتعا هئافلحو ةيناغ نبأ
 ىف ةيناغ نبا حجنو « هرثأ ىف ديز وبأ ديسلا راسف « بارا ةهج ىلإ بارعألاو
 < اههنو اهيرخت # و «ةنيطنسق ىفونج ةركلي ةدلب ىلع ءاليتسالاو لامشلا ىلإ لوصولا

 ربربلاو برعلا نم هدوشح ىف ةيناغ نبا رفو «هنم اهعزتتاو « ديز وبأ ديسلا هحاهف

 ركسع ى ديز وبأ ديسلا هعبتأف « سنوت زاوحأ نم برتقا ىتح ًاقرش راسو
 ناكمى نيقيرفلا نب ببشنو « ةراوه برع اهسالو « نلاوملا برعلاو نيدحوملا

 تألتماو « هدنج نم ريثك لتقو « ةيناغ نبا هبق مزهو  ريرم لاتق لودجم ىمسي
 .(م 173 ) ه 711 ةنس لئاوأ ىف كلذ ناكو . مهمئانغ ن٠ نيد>وملا ىديأ

 « تاحاولا نيب لوجتي ذخأو «ىرخأ ةرم بونحلاوحت هلولف ىف ةيناغ نبا رفو
 ,©0ةئاسلا صرفلا بقريو « عنيا انيأ لاومألا بهتأيو « راصنألا دشحي وهو

 ىلإ دتراف « ءالعلا ىلأ ديسلا هيبأ ةافوب ةعقوملا رثأ ىلع ديز وبأ ديسلا ملعو

 ديز ىنأ ديسلا نييعت نوكي ةياورلا هذهل اقفوو « ةرامإلا ىف هبصنم لغشبل سنوت
 ىذلا « عولخلا دحاولا دبع دمحم ىنآ ةفيلخلا لبق نه ءاج دق « ةيقيرفإ ةيالول

 لوقي ؛ ىراذع نبا نأ ىلع . ه ةئس ةجحلا ىذ رخاوأ ىف « ةفالحلا ىلوت

 هيبأ ةيالو طمت ىلع تناك « ةرامإلل فيز ىنأ ديسلا ةيالو نأ هتياور عم ًاقفتم انل

 دحاولا دبع دمحم ىنأ خيشلا نب هللا دبع دمحم ابأ خيشلا نأو « ءالعلا ىنأ ديسلا
 ةنابجو ةنونافلا رجبنت قا صخألاب زل رظنيأ ؛ةيقيرفا بالو ىأ هيبآ ناككم هلا ىلع لي

 امل ًافالخ « سانلا ةلماعم ىف دتشاو « ٍةريسلا ءاسأ ديز ابأ ديسلا نككاو . لاومألا
 اونميوسانلا هيلع طخسسف . هللا دبع هدلوو دحاولا ديع دمحم ىنأ خيشلا هيلع ناك
 دحاولا دبع دمحموبأ ةفيلخلا قوت ىتح هبصنم ىف ديسلا رمتساو « همكح لاوز

 ىناثلا عيبر رهش ىف كلذو «هبصنم نم ديز ابأ ديسلا لاقأف « لداعلا ةفيلخلا ىلوتو

 ليعامسانب مههاربا نب ب ىيموم نارمع ابأ ليسلاهمع ةيقيرفإ ىلإ لسرأو « ه "71 ةنس

 « ةفيلخلا هراتخا ىذلا ىلصألا اهكااح اهيلإ لصي ىتح اه مكحلا ىلوتيل ىصفحلا
 ربشأ ةعضبب كلذ دعبو . دحاولا ديع دمحم خيشلا نبا هللا دبع دمحم وبأ وهو
 اليلق دمحموبأ فقوتو « ةيقيرفإ ىلإ ىجح ايركز وبأ هوخأو هللا دبع دمحم وبأ راس
 سنوت ىلإ ايركز ابأ هاخنأ ثعبو « ؟29نايحللا هللا دبع وبأ هوخأ هعمو « ةياجيب ىف

 )١( ج نودلخ نبا ١ ص نيتلودلا خيراتو ىثكرزلاو « 97١1و 155 ص ١4 كلذكو :
 .8 7قعا : زطالز م. .8

 )١( ص 5 ج نودلخ لبا ) هتيحل لوطل مسالا اذهب فرع دقو 21١؟( .



 ل الا

 ةدعقلا ىذ نم رشع عباسلا مويلا ىف اهلخدو « سنوت ىلإ راس مث . هلابقتسال دهمل

 نودهبصنم ىق رقتساو « ةلفاح بكاوم ق ( م 17178 ةنس ريفون ) م51 ةنس

 سباق كحل ىبح ايركز ابأ ريمألا هاخخأ « هللا دبع دمحموبأ خيشلا بدنو « عزانم
 ©9ةليطسق دالب رئاسو « ةطفنو رزوت مكحل هاربا ابأ ريمألا هاخأو .« ةمحلاو

 ةكحو « دمحم ىنأ خيشلا ةريس تناكو . ةيقيرفإب صفح ىبب ناطلس كلذب نكمتو

 ىركذلا نسح « هدعب نم هينبو هترسأ ىلع غبسي ام « ةقيفرلا ةئيللا هتسايسو «لداعلا
 . سانلا رئاس نم ءالولاو ةبحلاب اهوبحيو

 ىف دجب « ءارحصلاب هاوثم ىف وهو « ةيناغ نب ىبحب ناك « ءانثألا كلت فو

 « ةديدج ةبرضب مايقلل ةصرفلا بقريو « لاجرلا دشحو « لاومألا ليصحت
 اهزاتجا مث « ةنيطنسق ةقطنم هاجتا ىف لامشلا وحن راس ء ه 518 ةنس رخاوأ ىو

 التق ثيعي وهو « سلدت بوص هتقول اهرداغ مث « ةياجب محتقاو « ةعرسب
 « ةتانز لزانم ىف لغوتو « ةجيتم ازغو « برغلا وحن هجتا مث « لح اَيأ اببنو
 نب نمحرلا دبع « ةوارغم خيش لواحو « اهتاورث بهناو « اهءايحأ حستكاو
 هرسأو ةيناغنبا همزهف « هليبس ف فقي نأ « نيدحوملا ءايلوأ نم وهو « ليدنم
 رئازحلا ىلع ىلوتسا مث « ةنايلم محتقاو الامش كلذ دعب ةيناغ نبا هجنا مث « هلتق مث

 سنوت نم هللا دبع دمحموبأ خيشلا جرخو . اهروس ىلع ليدنم نبا ةثنج بلصو
 « م5376 ةنسطساوأ ىف كلذو « هثيعل دح عضوو « ةيناغ نبا ةدراطمل لجع ىلع

 ضيبقو « ةيناغ نبا عم هعلاض تناكو « ةراوه لزانم مجاهو « ةبأ ىلإ الوأ راسف
 لخدو « ةيناغ نبا رثأ راس مث . ةيدهملا ىلإ نيدفصم مهلسرأو اهئامعز ىلع
 كلت ىف ةيناغ نبا ناكو « ةنايلم ىلإ كلذ دعب دصقو « اهنوئش حلصأو « ةياجب
 رمتساو « ىنرغلا بونحلا وحن راسو « اهماحتقا دعب رئازحلا رداغ دق « ءانثألا
 داعو « هتدراطم دمحوبأ خيشلا كرف « ةسالحس زاوحأ ىلإ لصو ىتح هريسم ىف

 , 29م 5195 ةنس ناضمر ربهش ىف كلذو « سنوت ىلإ

 كلذ ىلإ ناكو . ةيناغ نب قاحسا نب ىبحب رابخأ ضيغت ٠ ندحلا كلذ نمو
 هوخأ هأدب ىذلا « ريرملا عارصلا كلذ ةعباتم ىف اماع نيعبرأ عطق دق « نيحلا

 رئازحلا نم اهعقومل « ةيقيرفإ تذخّتا ىذلاو «ةيقيرفإ ىف « نيدحوملا دض "ىلع

 )١( ص نيتلودلا خيرات ف ىثكرزلا ١١ « ص برغملا نايبلاو 704 .
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 تلامالاب

 « ةلئاطلا امناورثو «ةيدحوملا ةموكحلا زكرم نع ابمأنو « ةيناغ ىنب ىوثم ةيقرشلا
 دعب رددحنا مث « ةيموقو ةيسايس ”لثم ةيادبلا ف هودحت تناك ىذلاو « هل احرسم
 ىلإ ةيناغ نبا لصو دقو . ةبهان كراعمو « ةفطاخ تاوزغ ىلإ « لاضنلا لوط

 الخ «سنوت ةمصاعلا اهف ام ةيقيرفإ دعاوق رئاس ىلع ءاليتسالاب ؛هناطلس ةورذ
 ىوثم « ةيقرشلا رئازحلا نودحوملا عزتناف « نحنا رهظ ظحلا هل بلق مث « ةياجي

 ىل مث «ه 508 ةنس ىف كلذو « اهدراوم عدوتسمو « اهناطلس لئومو ةترسأ

 نم مغرلابو « كلذ عمو . ه 507 ةنس ىف ارجات لبج ةعقوم ىف ةمساحلا هتعزه

 « ةدارإ هل فعضت ملو « مزعهل بْن مل هنإف « هدراوم لءاضتو « هدوشح قزمت

 <« ةرماغملا ةبصعلا لاضن ناك هنكل و « ىرخأ ةليوط ًاماوعأ سئايلا هلاضن ىف رمتساف
 < ةيناغ ونب هب شيجب ناك ىذلاملحلا نأ حض ذاولا نم ناكو . مرطضملا ماقتنالاو
 هئاطلس ضاقنأ قوفو « ةيقيفإ ىف ةيطبارلا يروطا رمإلا ءاحإ لع لمعلا وهو

 هذه نأ ىف اضيأ كش كي مل هنأ ديب + ىشالتو مطحت دق « ةيدحوملا ةيروطا ربمإلا

 فصن ىدم « ىبحب هوخأو « ةيناغنب قاعسإ نب ىلع اهزنأ ىتلا « ةيلاوتملا تابرضلا

 ةبدحوملا ةلودلا ناكرأ نم تزه دق «ةيقيرفإ ىف مهشويجو نيدحوملا ناطلسب نرق

 ممأ نم الماع تناكو « اهاوقو اهدراوم ديدبتو « اهككفت ىلع تدعاسو

 . اهطوقسو اهرايهنا ىلإ دهل « ةرتفلا كلت ىف تعمتجا ىلا لماوعلا

 + دخحاو بحل نم ليلق ني. ةزيخألا ةماوغأ ةيناغ نب ىحب شاع دقو

 ةيقيرفإ موخت ىلع ةراغإلا نع عطقتي مل هنأ ديب « ماقم هل رقتسيال ديرش ةايح

 هتدراطم نع ىبحم ايركزابأ ذئانع ناكو « ةيقيرفا ريمأ عطقني ملو « عاطتسا الك

 ةدوزم « ةتباث زكارم دودحلا فلتخم ىف كلذ قوف ماقأو « هيضارأ نع هدرو

 ةيناغ نبا نإف كلذ عمو « اهتيادب ىف اهدامخإو « رئاثلا تاكرح ىلع رهسلل دنحلاب
 هتنقو نم ناك هنأ ىح « ثيعلاو ةراغإلا متاد « ةكرحلاو طاشنلا مئاد ناك

 هتاراغلا هذه ترمتساو « فيلش ىداو ىبح الامش هتاراغ ىف لصي رخال

 « ةيتاع ةروثل ةريخألا تائفنلا ىوس نكت مل هذه نأ ديب . ه 515 ةنس ىح

 لهأ هل نكي ملو « نيصاخنا هبعصنم لئالقاا ىوس ذئدنع هلوح فتلي نكي ملو

 «تانبلا نم ددع ىوس « برحلا ةحاس ىف هادلوو هتوخأ تام نأ دعب « دلوالو

 هسفن رذن ىلا ةيدحوملا ةلودلا لالحنا دبشي « ةريخألا ماوعألا هذه ىف ناكو

 9 و يب دج اع



 ا

 لواح ىذلا ةيطبارملا ةلودلا ملع نأو «ةيدام جئاتن ةيأ « اماع نيسخ لاطتسا ىذلا

 ىحن فوتو ؛ ةيئاهلا ةمتاحللا تناك مث . دبألا ىلإ هتافوب وب فوس هعفري نأ
 « ةنايلم نم ةبرقم ىلع فيلش ربخ فافض ىلع هتلحم ىف وهو « ةيناغ نب قاحسا نب

 . هنفدمرثأ ىنع مث «كلانه نفدو ( م1774 ) ه0"51ةنس وأ ه511 ةنس ىف كلذو
 نم ةنوتملو ةفوّسم نم نيمثلملا رمأ ضفناو » : هتوم ىلع ًاقلعم نودلخخ نبا لاق

 نم « ةجابنص كلم بهذو « هكلهمب « سلدنألاو برغملاو « ةيقيرفإ دالب عيمج
 ىلإ هتانبب هتافو ليبق ثعب ىبحم نإ ليقو . « هرمأ عاطقناو هكلم باهذب «ضرألا

 نسحأو « هنظ نسح ىصفحلا رمألا ركأف 2 هفنك ىف نشعيل ايركز ىأ رمألا

 «تانبلا رصقب تفرع « سنوت ةرضحم ةصاخ آر اد نبنوصل ىتبأو « نيتلافك

 نوت ىتح « ةياعر ىصقأب تالومش» تاسورحم « دغر شبع ىف ام نمقأو
 , ؟2رحأ نم جاوزلا نابقي و « تارمعم تاسناع

 ا

 دمحم ىنأ خيشلا ةاف ىلع بترت ىذلا ىناثلا ثدحلا ركذ ىلع فطعن انهو
 . ه118ةنس مرحملا رهش لهتسم ىف كلذو «ةيقيرفا ىلاو صفح ىنأ نب دحاولا دبع

 وه « ةيقيرفإ ةيالو ىف دمحم ابأ خبشلا فلخ ىذلا نأ مدقت ايف انيأر دقو

 ءاهعون ةيفيكو ةيالولا هذهخيرات ىف فالخ ىلع كلذو « هللا دبع دمحم وبأ هدلو

 « ةيقيرفإ ةيالو ىف ًامئاق هللا دبع دمحم وبأ ناك د قف ىأ ىلعو « هليصفت انل قبس امج

 اقفو اهنيالو هدلق ىذلا ناكو ء ه9 ةنس ةجحلا ىذ رهش ىف سنوتب ”لّح له
 . لداعلا ةفيلحلا وه « كلذل

 عرصم دعب «لداعلا ةفيلخلا عرصم عقو ىتح « كلذ ىلع ربشأ ةدع ضمت ملو
 ىسرك ىلع مصتعملا بحي ىتفلا ةفيلخلا سولجو «دحاولا دبع دمحم ىنأ ةفيلخلا هفلس
 « ةيدحوملا ةفالحلا رمأ بارطضا متافت مث. 5 ةنس لاوش ى هناكم « ةفالخلا

 هزاوجو «نومأملا مماب هسفنل ةوعدلاو «سلدنألاب روصنملا نب ىلعلا ىنأ ديسلا مايقي
 هلتقو «مصتعملا ىجحهيخأ نبا دي نم ةفالخلا ىبسرك ىلع هئاليتساو « ةودعلا ىلإ

 عقو قمعأ هلك كلذل ناك دقو . ه 575 ةنس لئاوأ ىف كلذو « نيدحوملا خايشأل
 « ةعيبلا هل ذخأيل ةيقيرفإ ىلاو هللا دبع ددحم ىلأ ىلإ نومأللا ثعب املو . ةيقيرفإ ىف

 )١( اوال صك ج نودلخ نبا نع هتانب و ىيحي ةافو نع ةريخألا ليصافتلا هذه انلقن «
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 « دمع ىنأ ديسلا ىخأ ىحاي ركز ىنأ ىلإ ذئدنع نومأملا بتكف « اهدقع نع فقوت
 « دمحم ىنأ ديسلا هيخأ لزعو « ةيقيرفإ ىلع ةيالولاب «سباقل ًاكاح ذئموي ناكو
 . نيوخألا نيب كلذب ةثحولا تعقوو « نومأملل ةعيبلا دقعب ايركزوبأ ردابف

 ىف جرخ « ايركز ىنأ هيخأ نم ناك امي « هللا دبع دمحموبأ ملع ال هنأ كلذ
 مزتعا ام مهأبنو نيدحوملا خايشأ عيمج ناوريقلا ىلإ لصو الف «سنوت نم هركسع
 « هتركف ذيفنت نع هيلإ اورذةعاو « كلذ هيلع خايشألا ركنأف « هيخأ لاتق نم
 «مهرهمو هيأر ىلع دمحموبأ رصأف « هتافص ريدقتو ايركز ىأ رمألل مهب كلذو

 هنوئبني ايركز ىلأ ىلإ خايشألا ثعبو . هيلع نودتعي اوداكو « لوقلا هل اوظلغأف
 «ركسعلا ةدايق ملستو «رثآلا ىلع ايركزوبأ مدقف « مهلإ هنوعدتسيو « ثدحامب
 رصقب انيحلقتعا كانهو « سنوتىلإ ًاسورحم لجو «دمحمىنأ هيخأ ىلع ضبقلابرمأو
 ةنس بجر نم نيرشعلاو عبارلا مويلا ف سنوت ايركزوبأ ربمألا لخدو . رخاف نبا
 «لتقوبذعو هيلع ضبقف «هيخأ بتاكر مع ىنأىلعضبقلاب لاخلا قرمأو ء مه
 ةيقيرفإ مكح ايركزوبأ ىلوتو .رحبلا قيرط نع برغملا ىلإ دمحم ىنأ هيخنأب ثعب م
 ضعب هلبق نم نومأملا ثعب ىتح كلذ ىلع ليلق ضم مل نكلو . نومأللا ةفيلحلا مساب
 2 نومأملا ةعاط علخو « مهفرصو ءايركز وبأ كلذل راثف « سنوت ىلإ (ماكح) لامع
 ,©0ةيقيرفإ لالقتسا ىف ةوطخ لوأ هذه تناكو . مصتعملا ىبحيل ةبطحلاب رمأو

 ىلع ايركز ىلأ ءاليتساو « نيوخألا عازن نع انيلإ مدقي ىراذع نبا ديب
 طالبلا ىف لاوحألا بارطضا متافت 11 هنأ اهتصالخ « ىرخأ ةياور « مكحلا
 نيدحوملا خايشأ ايركز وبأ ريمألا عمج « نيدحوملا خايشأ لتق ىلاوتو « ىدخوملا
 علخ ب وجو هللا دبع دمحم ابأ هاخأ ضوافو « لاوحألا مل حرشو « نواب
 لقتعاو « ءابإلا لك هللا دبع ىنأف « مكحلاب لالقتسالاو « ةينماوملا ةفالخلا ةعاط
 كلانهو « سباق ىلإ راسو « هلقتعم نم ايركز وبأ رفف « هرادب ايركز ابأ هاخأ
 «سنوتنم نودحوملا هبطاخم هعورشم ىلع هقفاوف « ىكب نبا اهخيش عم ضوافت
 هللا دبع هوخأ جرخ ىبم « ذيفنتلا ىلع هعم اوقفتاو « هرايتخا ىلع مهتملك عامجاب
 « سنوت رهاظب لزنو « هتاوقب هللا دبع جرخ |/ف . ناوربقلا ىلإ ةكرحلا مسرب
 2 هبحص ىف مدق دق ايركز وبأ ناكو « ةباجإلا ىف أكلتف « مهتاكربب دنحلا هبلاط
 ىتح ةراجحلاب هومرو «هيخأ ءابخ ىلإ دنحلاردابف «هيخأ ةلخمنم ةبرقم ىلع لزنو

 )١( ص نيتلودلا خيرات ىف ىثكرزلا 207 .



 تا تح

 هللا دبع دصقو ءهيخأل مارك هلتق نع دنحلا ّفعو « مهمامأ رفق «٠ كلب داك

 خايشأ هعيابو « ءارمألا سلجم ايركزوبأ ريمألا سلج لاحلا فو « شكارم ىلإ

 ىيأو . هباتكو هءارزو راتخاو « ءافلخلا ةعبب اهم عيوبو سنوت لخد مث« نيدحوملا

 .©0مسارملا نم اهريغو ةبطخلا ىف  ىدهملا مامإلا ركذ ةيادبلا ىف ايركز وبأ

 ريفون ) ه511/ ةنس لوأ ىف ةيقيرفإ لالقتسا ىف ىلوألا ةوطخلا هذه تمتو

 رمألابالوأ ىمستو « نمؤملادبع ىنب ةعاط علخ ىبحب ايركزوبأ نلعأو ( م

 ماكحلا ديب اتلازام « ةياجمو ةنيطنسق تناكاملو . هبتك ردص ىف بقللا كلذ لعجو

 امتاهج رئاسب ةيقيرفإ لالقتسا قيقحت ىلإ ىري « ايركزوبأ ناكو « نيدحوملا

 اهرصاحو « ةنيطنسق ىلع فحزلاب ( ه5178 ) ىلاتلا ماعلا ىف رداب دقف « اهضارأو

 «ىدحوملا اهلاو ىلع ضبقو اهلخدف ءافوخد نم نكُم نأب رمألا ىهتناو « امايأ

 ىدحوملا ابلاو ىلع ضبقو ءاهحتتفاف ةياحب ىلإ راس مث هلبق نم الماع اهلع ىلوو

 امهلهأب ثعبو « ةيدهملا ىلإ مباع ضوبقملا نييلاولاب ثعبو « نارمع ايركز ىلأ
 نيدحوملا خايشأ نم ةدع ىلع كلذك ضبقو « سلدنألا ىلإ رحبلا ىف امهدالوأو

 تلككتساو « اهقبطم ىلإ اوجزف « ةيدهملا ىلإ اضيأ مهلسرأو ؛ مهنلاوملا برعلاو

 ايركز ابأ ريمألا بعصو . ىييرفإلا نطولا ةعقر رئاس ىلع صفح ىنب ةدايس كلذب

 هللادبع دمحتوبأ هوخأ !هأ . ةياج لاغشأ ايل وتم ناكو « ىنايحللا هللادبعوبأ هوخأ

 . اهلإ أهل دق ناكو « شكارمب هعرصم ل دقف « قباسلا ةيقيرفإ ىلاو

 ايركزىلأ ريمألل ةبطخلا ىف ىعد م #6 ةنس رفص نم عباسلا ةعمجلا موي فو

 « دحأ اهف فلختي مل « ةلماش ةمات ةعيب ةيناثلا ةرملل عيوبو « مامإلا ركذ دعب

 ,©99 نينمؤملا ربمأب مستي مو 3 رمألا بقل ىلع ًارصتقم رمتسا هنكلو

 «ةديدجةلود « ىربكلا ةيدحوملا ةلودلا ملاقأ دحأب « ةيقيرفإب تماق اذكهو

 ءانبأ «صفحونب هو « اهتكحو اهنأشنأ ىلا ةرسألل ةبسن «ةيصفحلا ةلودلا ىه

 صفحوبأ ناك دقو قاتنهلا بحي نب رمع صفح ىلأ نب دحاولا دبع دمحمىبأ خيشلا

 «ةدومصم لئابق ىوقأ ةتاتنه معز ناكو « ةرشعلا ىدهملا باعصأ نم ىبحب نب ريع

 ىوقأو نأش ٍظعأ هل ناكو  ىدهملا ةافو بقع نمؤرملا دبع ةفالخم دهم ىذلا وهو

 ةنس ف رومألا لئالجب ةلفاح ةايح دعب هتافو تناكو « ةيدحوملا ةفالخلا ىدل ذوفن

 )١( ص 1 ج (1565) ةطاحإلاو « ؟ا/5 04ص ثلاتلاممقلا برغملا نايبلا 711357٠١ .
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 -#ظمل

 اولوت ةدع ءانبأ دحأ وهو « دحاولا دبع دمحم ىنأ خيشلا هدلول ناكو 22308 ه١

 «ىدحوملا طالبلا ىدل هذوفنو هماقم لثم «سلدنألاو برغملاب بصانملا عيفر ًاعيمج

 « ةيناغ نبا ةكرحل هدامخإ نم ناكام انيأر دقو « نيدحوملا خايشأ ريبك ريتعي ناكو

 ةيالوب هعالطضا نم ناك امو «ةيقيرفإب نيدحوملا ةدايس ىلع ىضقت تداك نأ دعب

 « هسفن ةوقو همزحو همزعب هيلإ قذوامو « اهقدأو فورظلا جرحأ ىف « ةيةيرفإ
 . اهمالسو اهنمأ ديطوت نمو « برعلا هئافلحو ةيناغ نبا ثيع ن» اهذاقنإ نم

 ةلودلا ةديدج ةبرض «وحنلا اذه ىلع اهلالقتساو ةيقيرفإ لاصفنا ناك دقو
 ثدح مل هنأ ديب . اهدراومو اهاوق فاعضإ ىف ًاديدج الماع ناكو . ةيدحوملا

 امب ءالوغشم هتاذتقولا اذه ىف ىدحوملا طالبلا ناكو . شكارم ف ىدص ريبك

 نيرم ونب هب موقيامو « تاسفانمو بورح نم « ةفالحلا ىمرك لوح رودي

 ةيلحم تاروث نم مرطضيامو « برغملا فارطأ ىف « رمتسم ثيعو « ةلاطتسا نم

 ةليسو وأ ةوق ةيأ هيدل نكت ملو ؛ ةتبسو ةسانكم لثم ةماهلا دعاوقلا ضعب ىف

 . موتحنا ثدحلا اذه ليبس ىف فوقولا اه لواحم نأ عيطتسي

 2 4 د نهي

 ةرم مصتعملا ىبحي هيخأ نباو هسفانم مزه دقو « نومأملا ةفيلخلا رابخأ انكرت

 + ه11/ةنس ناضمر رهش ىف «شكارم نم ةبرقم ىلع ترزنواو صحفب «ىرخأ
 «ىلاتلاماعلا فو . هموسرو ترموتن با ىدهملا مم اوحممب كلذ دعب هموس رم ردصأ مث

 « سلدنألاو« برغملاب نيدحوملا هدا قاس دنع نوما هّجو « ه "94 ةنس

 ءاتبإو «ةالصلا ةماقإ ىلع ضحلاو « ركنملا نعىهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ انف وعدي
 . ةياعدلا ىلع ضيرحتلاو «تاركسملاؤ رمحلا برش نعىهلاو ء تاقدصلاو ةاكزلا
 : ةينآلا ةرقفلا اهنم لقنن هيلإ راثثملا هباتك نم الوصف بيطحلا نبا انل دروأ دقو

 نيدلاف « اهاندأو اهاصقأ ةياح ىنعنو « اهايند ديهمت ةمألا ون انك اذإو»

 ىرحأو مدقي نأ قحأ « اهرئاعش ءايحإو ةعيرشلا ةماقإب ممهلاو ٠ ىلوأو مأ

 رذنو « ةعورشملا نئسلا عبتانو « عدنو عرشلا هب رمأي ام بسحم ذخأن نأ انيلعو

 3 ةحرم تاودألا نم ةادأ اهبغن الو 2 ةحيصن اهلع رخدنال نأ انلو . عدبلا

 .©0؛عمستو عيطت نأ اهماع انلو

 )١( ج نودلخ نبا ١ ص ١06 ج ةطاحإلا ىف بيطحلا نباو ؛ ١ ص 58١ .

 .1475و2 415١ صل ج(ر1وه5) ةطاحإلا (؟)



 "ملا

 هشحلاو « ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب باتكلا اذه لثم ردص دقو
 اهسح « نيدحوملا ءافلخلا مظعم نع « عدبلا ذبنو « ةعيرشلا ماكحأ عابتا ىلع

 . هعضاوم ىف هيلإ انرشأ
 « ةينيدلاو ةيبهذملا هتاحالصإب « وحنلا اذه ىلع لوغشم نومألملا انيبو اذه

 وه « ةفالخلل ديدج عدم رهظو « ةيدحوملا ةفالخلا ىف ديدج ماصفنا عقو ذإ
 ىلو دق ناك نومأملا نأ كلذو . نومأملا وخأ روصنملا بوقعي نب ىبسوم وبأ ديسلا
 هسفنل ىسوم وبأ ديسلا اعد « ه1 ةنس ىف « ةتبس رغث مكح ىسوم ابأ ديسلا هاخأ

 «هتالكمو زازاف لئابق تناك تقولا سفن ىو « هللاب ديؤوملاب ىمستو « ةفالحلاب

 « اهتاذ ةسانكم ترصاحو « ةسانكم ةقطنم ف تثاعو « نايصغلاب ترهاج لق

 « الوأ ةرئاثلا لئابقلا بيدأت ديري شكارم نم جرخو « هتاوق نومأملا دشحف
 مصتعملا ىبحي هيبخأ نبا زجع ىلإ نأمطا دق ذئدنع ناكو « ايناث ةتبس ىلإ ريسي من

 « ملابج ىلإ اوداعوع نودحوملا هكرت نأ دعب « ةديدج ةلواحم ةيأب مايقلا نع
 . ةسالعسو ةعرد ةقطنم ىلإ ليلقلا هب ق وه راسو

 ةرئاثلا لئابقلا ترداب « ةسانكم ىلع ةفيثكلا هتاوقب نومأللا فرشأ املو

 برض اهبلإ لصو الف « ةتبس ىلإ هريس ىف رمتسا ذئدنعو « رارفلاو قرفتلاب
 ذإ « قيضلا نم ءىشب رعشت مل ةروصحملا ةنيدملا نكلو « ربلا نم راصحلا اهلوح

 كلذ نع الضفو . دراوملا اهنع عطقنت ملف « رحبلا ةهج نم ةحوتفم ةرح تناك
 هدمأف هب رصنتسي سادنألا بحاص دوه نبا ىلإ ثعب « ىموم ايأ ديسلا نإف

 وهو «ربشأ ةثالث اهراصح ىلع نومأملا ثبل دقف مث نمو . هنفس ضعبب دوه نبا

 ءاهراوسأ ىةملث عقتوأ قيضلانم ءىش اهقحلي نأ نود ءموي لك قيناحماب اهبرضي
 لشافلا راصحلا اذه عباتي نأ نومأملا مزع ىف ناكامبرو ءاهرود نم ءىش مديموأ
 عفر ىلع لاحلا ىف همغرأو « هل عوُر ربخ ذئدنع هغلب نأ الول « رخآ ًانيح

 مصتعملا ىبحب دي ىف شكارم عوقو وه « راصحلا
 هملإ ىموم وبأ ديسلا ؛ هوخأ ريع ىتح ةتبس نع دعتبي نومأملا داك امو

 دعاوق ظعم هل تعيابو « هناطلس ةورذ ذئدنع غلب دق دوه نبا ناكو . سلدنألا

 هثمعبو . ةيرملأ ةيالوب الع هضوعف « ةتبس نع هل لزنو « هعيابف « سلدنألا
 رهشأ ةعضب اهم ثبلف « اهل آيلاو ىتشغلا قباسلا هدئاقو « هفيلحم ةتبس ىلإ دوه نبا
 دمحم نب دمحأ سابعلا ابأ اوعيابو « دوه نبا ةعاط اوعلخو اهلهأهجرخأ نأ ىلإ



 تاما #

 . © 58٠ ةنس ى كلذو « هللاب قفوملاب ىمستو « اهمكحب دبتساف « ىتشنايلا

 ىلع هدوشح عمجف « ةرضحلا نع نومأملا ةبيغ زهتنا دق مصتعملا ىبح ناكو

 ديعسوبأو « ىسيع نب نوهرج مهخيش ةدايقب نايفس برع هيلإ مضناو « لجع
 الب تناكو «ةونع اهمحتقاو « شكارم ىلإ راسو « ةناتنه خيش نيدوناو نب

 هللإ ام ثعبو « رئاخذلاو لاوءألا نم هيفام رئاس عمجو « رصقلا لخدو « عافد

 نه لتقو « ةسينكلا قرحأو « دوهلا نم اهسالو ني ريثكلا ىبشو لتقو « لبحلا
 « ةتيسراصح ىلع وهو نومأللا ىلإ ءابنألا هذه تغلبو . ىراصتلاو سسقلا نم اهم

 ف كلذو « شكارم بوص ًافرصنم هتاوق ىف دتراو « هروف نم راصحلا مفرف

 مسقأو « هيعصو ىحيب لكني نأ مزتعي وهو « ه819 ةنس ةدعقلا ىذ ربش لئاوأ

 « مهنطاومو مهتسينكب لح امل طن اومرطضا دقو « هعم نيذلا ىراصنلا هئافاحل

 ىلإ نومأملا لصو املو .مهسفنأل اهيذ اوفصتتب مايأ ةثالث شكارم ىلع مهقلطي نأ
 كلذو « ةأجف فوتو ضرم « عيبرلا مأ ىداول ىلامثلا عرفلا « ديبعلا ىداو
 مأ ىهو « ةيمورلا ةبابح هجوز تمتكف « ه 714 ةنس ةجحلا ىذ رهش رخآ ىف

 خايشأو ةداقلا ىوس اهلع فقي ملو « هتافو « ديشرلا هدهع ىلوو ريكألا هدلو

 هملاتلا مويلا فو . شيحلا ةماع نم دحأ اهلع فقي ملو « ةبارقلا ضعبو طلخا

 خايشألا عمتجا «( م190١ ةنس ربوتكأ 18 ) ه9" ةنس مرحلا ربش لهتسم وهو
 <« ةفالخلاب ديشرلا دحاولا دبع ددحم ىلأ نومأملا دلو ةعيب ىلع اوقفتاو ةداقلاو

 ريمأ نأ ةلحما ىف عيذأو . هرمع نم ةرشعةءبارلا ىف ىتف ناكو «ةصاخن ةيرس ةعيابم

 توبات ىف نومأملا لخو « روهظلا الو بوكرلا عيطتسيال « ضيرم نينمؤملا

 99 مصقعملا بم ىبح ءاقلل اهيهأ ىلع ىهو همامأ شويحلا تراسو « جدوه ىف عضو

 مصتعملا بحي اهمأإ جرحت « شكارم نم ةبرقم ىلإ نومألا دوشح تاصو املو
 مزه ةكرعم نقيرفلا نيب تيشنف « مهريغو نايفس برعو نيدحوملا نم هتاوق ىف

 تاوق نكلو . ءاحنألا فلتخم ىف نوقابلا قرفتو « هدنج ٍظعم لتقو « ىيحب اهف
 ةرضاحلاتفلأ « ديشرلا هدلو اهسأر ىلعو « شكارم ىلع تفرشأ ذأ انيح « نومأملا

 نع ىلخت دق نيدوناو نب ديعسوبأ « ىبح لبق نم اهلاوناكو . عافدلل تدعتسا دقو

 . 159 ص ساطرقلا ضورو « 775 ص برغملا نايبلا )١(
 <«764و 7٠8 ص ١ ج نودلخ نباو « 88م8 - ١8٠١ ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا (؟١)

 . 4508 ص ١ ج ( 1585 ةطاحإلا ىف بيطحلا نباو « ١15 ص ساطرقلا ضورو
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 « ديعس ىنأ ديسلا نب رفعج لضفلا ابأ ديسلا هناكم سانلا راتخاو « هبصنم نع

 فوس ةنأ نم « هتافو لبق نومأللا هنلعأ ام مهملإ ىارت دق شكارم لهأ ناكو
 « ىجحيل مهمال.آسا نم هودبأ امل « اهلهأ نم ًاماقتنا « ىراصنلل ةنيدملا حيي

 قوف اومحدزا  نومألا شيج مدقم اوأر امل مهنإف مث نمو « اهلوخد نم هنيكمتو

 مهنيمأتب ًاريهظ ةئيدملا لهأل ديشرلا ردصأ ذئدنعف « عافدلل اودعتساو « راوسألا

 : مهنع مراغملا عفرو « نيدحوملا نم مهعم ناك نمعو « ًاعيبح مهنع وفعلاو

 دمحم وبأ ىضاقلا ريهظلا اذه لمحو « ةبيطلا دوعولا نم ًاريثك ه ريهظ نمضو

 . ةداسلا باب ةهج نم روسلا نم اوبرتقاو « سانلا نم كاع « قحلا دبع
 هنمضتي امب مهفرعو « ىبح ةم زهو « ديشرلا هنبا ةالوو نومأملا ةافو سانلل نلعأو

 هل اونذأو « مهسوفن تنكسو سانلا نأمطاف « مهلع ماعنإلاو مهنيمأت نم ريهظلا

 ىلإ هوجولاو لضفلا وبأ ديسلا اهبلاو هعم راس مث « ةنيدملا ىلإ لوخدلاب هقافرلو

 بتكو « نانئمطالاو رشبلا معف « ةفاكلا ىلع ريهظلا ئرقو « ىيلخلا رصقلا

 مهعمو هباصأو ىضاقلا داعو « ةعاطلاو عمسلاب ةفيلحلا ىلإ هوجوااو خايشألا

 تهافت دق ةفيلحلا مأ ةبابح تناكو . هلابقتساو ةفيلخلا ىلع مالسلل ءاربكلا نه دفو

 « اهتحابتساب اودعو ىتلا ةئيدملا ء ىف لباقم مل تعفدو « ىراصنلا داوقلا عم

 لباقم مل عفد ديشرلا نإ لاقيو « ةلئاط غلابم « بهلاو ءادتعالا نم ناشأو

 لوخدل ىش لك دهمو « فقوملا ذقنأ اذكهو « 22رانيد فلأ ةئامسخ كلذ

 . هترضاح ىلإ ىفلا ةفيلخلا
 ااه

 نع ةملك ركذن نأ « ديشرلا ةفالخ نع مالكلا أدبن نأ لبق انب ردح هنأ ديب

 ةريوباجيا مهو عو

 ناكو « مهردقأو نيدحوملا ءافلحلا هبنأ نم ( ءالعلا وبأ وأ) للعلا وب أ ناك

 ردنلا هل انأ ولو « روصنملا بوقعي ةفيلخلا مظعلا هبأ تافص نم ريثكب مدقي 5

 ةيدحوملا ةلودلا ذاقنإل ريثكلا لمعي نأ حجرملا نم ناك امبرف «تقولا نم ةحسف

 ى ةسمخلا هتفالخ ماوعأأ قفنأ هنكاو « اهطوقسو اهالحنا ريخأتلو < اهتم نع

 هتطقس تناكو . توملا هكردأ ىتح اهنم قفي مل « ةيلاوته بورحو تاعزانم

 اهنكلو . ةفالحلا عازتنا ف هعورشم قيةحتل ىراصناا ىلإ هزاجتلا ىه « ةيرهوحلا

 )١( ص ساطرقلا ضورو ©« ؟8هو 784 نص برغملا نايبلا ١9١٠ .



 - 8مخو

 ريثك هدعب نمو هلبق نم ابف ىدرت دقو « ةلكملا هفورظو رصعلا ةطقس تناك
 1 ١  سلدنألا ءامعز نم

 ىه ةرح همأو « (م 1180 )ه 681 ةنس ةقلام ةنيدمب نومأملا دلوم ناكو
 هيبأ ونص نومأملا ناكو « شيندرم نب دعس نب دمحم قرشلا ربمأ ةنبا ةيفص
 نم انكمتم « ةياورلل ًاطباض « ًاظفاح اقف ناك دقف . ةيملعلا هتافص ىف روصنملا
 « آغيلب آبتاك « ريسلاو بدألاب ةفرعملا عساو يبدأ « ةغللا ىف آمامإ « نيدللا مولع
 «ىراخبلا باتك سيردتب ةصاخ ةيانع ىنعي ناكو « آنسحم ًارعاشو « نايبلا نيتم
 ىف اعراب « ًاردتقم ًاكاح كلذ قوف ناكو . دواد ىنأ نأسو « أطوملا تاكو
 بيطخلا نبا لمجبو . مزعلاو ةمهلا رفاو ةيكذ « نوئشلا ةحلاعمو ةرادإلا
 ذفان « ةمهلا ديعب « ًائيرج ًاعاجش « امهش هللا همحر ناك » : هلوق ىف هتافص
 « ًاداوج « ايبأ « ًاغيلب « احيصف « ًابيدأ ًابتاك « ايببل « ةميكشلا ىوق « ةمزعلا
 فيك انيأر دقو . ءامدلل اكافس « ًامراص تقولا سفن ىف ناك هنأ ديب . "6 مزاح
 . اعيج مهلع ىضقو هموصخ ءامد ةحابتسا ىف فرسأ

 هوجو نم مغرلاب « هسفنب هبتك ريطستب فغشي « الزج ًابتاك نومألا ناكو
 «هباتك بيطخلا نباو ىراذع نبا انيلإ لقن دقو . هباتك نيب ةغالبلا ةمثأ نم ةدع
 مهدعوتيو « مهيلع ةمئاللاب ىحني هيفو «سلدنألاب رجودنأ لهأ ىلإ هطخم هبتك ىذلا
 كيلإو « هبولسأ ةعورب قطني وهو « ىراصنلل مالستنالا ىلإ مهحونحل لاكتلاب
 : هيف ءاج ام ضعب

 دعرأو ء اةنسلألا تارثع هللا مهاقو ؛ . . لهأ نم ةفاكلاو ةعايملا ىلإ »
 مهسأ مكل درج ىذلا مكباتك مكابق نم لصو دقف دعب امأ . ةنسحلاب ةئيسلاوحم ىلإ
 فعضب « لاحملا نم نورذتعتأ « داسلا ةيهادلاب « داهسلا نم مكامرو « داقتنالا
 « مكلاوقأ ىحانم فرعنال انأك «لاجحلا تابرب مكقحلن ًاذإ ؛لاجرلا ةلقو «لاحلا
 كلذ ىلإ هدصقو « هللا همصق ودعلاب متعمس مكنأ مرجال « مكلاوحأو مكبلقنم ءوسو
 ممهشو ٠ ًاردك ركوفص داعو « ًاروخ مكبواق تشاطف « هللا همصع عضوملا
 ءاضفلانأو « بناج لك نم مكب طيحأ مكنأ متنظو « اردصو ًادرو توما حير
 هومتليختف « ءىش ريغ ميأدو « بكانملا فافطصاو « انقلا فافتلاب صغ دق
 نيحأ . ةطخ نودأب ةيضارلا مكتميشو « ةطحنملا مكتمل آبت ؛ بئاتكلا عئالط

 .6)4 صار ج (و05) ةطاحإلا )00غ(

 ( ؟ ج نيدحوملاو نيطبارملا - ؛١ )



 تالت

 « ةبوذكمىهو لاوقألا متقسن ذ «مكناعإ ةملك نع بذلاو عبي ب

 « ناضرحلا لج اولدبت م نآ دقل « ةبوشم لطابلاب ىهو راذعألا مت

 ءلويذلا رج تايئاغا لع امو «لوبخلا تاوبصلو مكل امو ءااوسنلا لزافم ل

 ىندنالو ًاتشيكل عمجمال نأ نظنو « ًاحولتو ًاعرصت لب « ًاصيرخت دانعلا نورهظنأ
 اوليزأف « مككرتيال ثيثحلا انبلطو ء مككردي هللا رمأو رغما نيأ . ًاحوزن مكنم

 « مكلاعفأو « مكلاوقأ فيسلاب اوحمت نأ لبق «مكرطاوخ نم ةيقافنلا ةعزنلا هذه

 ٠ مكلاثمأ اونوكيال مث 2 مكربغ ًاموق لدبتسنو

 :مهسوؤر قيلعتو مهلتقو «هتعبب نيثكانلا هموصخم هرفظ دنع هلوق همظن نمو

 راكذلاب هيبشتلا ىف نوزعي 2 ىرولا نم داسفلاو ةبارحلا لهأ
 راجشألا ىف قيلعتلاو عطقلاب 2 هريغل حالصلا هيف هداسفف

 راوسألا ىرذ ىو.عوذخلا قوف 2ورصبأ ام اذإ ىركذ مهراكذ

 راثلا لهأ نم مهرثكأ ناكام هقلخ رئاس هللا وفع مع ول

 ل ا « رمغلا ىلأ نب ايركز و وبأ خيشلا نومأملل رزوو

 ةريمع نب فّرطملا وبأو « ىزازافلا ايركز وبأ مهم « رصعلا كلذ ى ةغالبلا
 هللا دبع وبأو « ىنيعرلا نسحلا وب رار ا يقبل( ىوزخا

 © مه ريغو « نارمع نب سابعلا وبأو « شايع نب
 ءايحنا ليمح + ةماقلا لدتعم « نوللا ضيبأ نومأملا ناك د قف هصخش نع امأو

 ؟ةوالتلاو توصلا نسح « نأسللا حيصف ؛ ن نيشيعلا لحكأ
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 هدهع ىلو ديشرلا ذحاولا دبع دمحم وبأ « ركن نيل نم هد نيت كرو
 بقلملا «ىلعزسحلا وب أو «ناهعو «زيزعلا دبعو «هللا دبعو « هدعب نم ةفيلحلاو

 تاهمأو « تانبلا نم ةدع كلذك كرتو « ديشرلا هيخأ دعب ىلاولاو « ديعسلاب
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