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 ةلانحشو

 نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي ىلأ ةفيلخللا
 ماكحألا ىرجتنأب اهف ىصوب «ةبطرقب ةبلطلا هباحصأو نامعديعس ىنأ ديسلا هيخأ ىلإ

 نم «ةفيلحلا ىلإ هعفر دعبالإ ءامدلا رمأ ىف ىضقي الأو « ةقدلا ىرحتو لدعلل ًاقفو

 . هه11 ةنس ناضمر ربهش ىف هخرؤمو « شايع نب نسحلا نأ بتاكلا ريزولا ءاشنإ

 -با/و تاحول دروفسكأ طواعخم ةالصلا بحاص نبال « ةمامإلاب نملا » باتك نع ةلوقنم )
 : هنحم ىف رهيسدلوج ةمالعلا اهرشنو . ب م

 ( ةكولعمملتعم عع !؟عدمامتمو عع قلممطقلعم 8ءو يبه م. 134-38

 ملسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلص محرلا نمحرلا هللا مسي

 هدحو هلل دمحلاو

 5 هتن وعع مهدمأو «هرصنب هللا مهديأ نينمؤملا نأ عيدختوب ريمألا نم

 نيذلا ةباطلا ء هباعصأو ديعس ىنأ « انيدلم ركأألا « انيلع زعألا انيخأ لجألا خبشلا

 دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلعمالس ءهاوقتب مهتمارك مادو «هللامهزعأ ةبطرقب

 دمحم ىلعفصنو «همعنو هنالآ ىلع هركشنو ءوهالإ هلإال ىذلا هللا مكيلا دمحم انإف
 ( مليلسو هل مولخملا :ئدقلل موصنلا مانإلا تعض ضرنو « هلوسرو ىطصلماا هيبن

 مكيلإ هانبتك انإو . هليبسىلإ ىعادلاو هرمأب مئاقلا نينمؤوملا ربمأ انديسل ءاعدلا ىلاونو

 . هللا اهسرح شكارم ةرضح نم « هاو مكيناج ًالكو . هاوقتب هللا مكمركأ
 « هيلع لكوتلاو هب ةناعتسالاو هتعاطب لمعلاو «ىلاعت هللا ىوقت هب مكيصون ىذلاو

 نم « هتملك ةامحو « هتوعد نايتأو هرمأ ءايلوأ ىده ام ىلع هركش ةالاومو

 رومأ نم مهلإ هلكو اهف « ماكحألا ربانم ماكحإو « ماهالاو ةبحللا ةنعأ فرص
 ىلع ميقتستو « داشرإلا ليبس ىلع ق قسنتو « دادسلا ىلع ىرحيت نأ ىلإ « « مالسإلا

 كلسيو « بحاللا ىلع ىدتمنو « حضاولا ف ريستو « جيملا ىلع ىضمتو « عيهملا

 هلا يفتن او راقت هلع ىلإ لا ديس تا هكا نم علل «ددخحلا ىف اهم

 « نيبتسملا طارصلا ىلإ ىداحلا « نيقيلا ىلع انف لمعلا نوكيف « رادصإلاو داريإلا

 حالصو ةبقاعلا نسح هب ءادتهالا ف وجرملا «لالضلاو ةلزملا نم هكولس ىف نومأملا

 « بحاصي ىودحلا ماعلا ضرغلا اذهىلع هلبق نم انوع هدج ىلاعت هلئسنف «لاحلا

 هللا مادأ هنأو 2« بقاصيو رواجي ةعفنملا لماشلا رظنلا اذه ىف هندل نم ًاقيفوتو



 تالالؤ-

 هرماوأو ءةسسؤم ىوقتلا ىلع هللا همادأ زيزعلا رمألا اذه ىنابم تناك امل «يكتما رك

 « ةدنتسم ةكرتلاو ذخألا ىف اهلإو « ةبقرتم ةيرج هلوسرو هللا رمأ ىلع هيهاونو
 دومعو « هجارسو قحلا رون ىه ذإ « ةلماع ةذخآ ماكحألا عي ىف امتايضتقمبو
 باقعلا دئاقو « هريشبو باوثلا دئارو «هجابنمو زوفلا ليبسو « هجارعمو قدصلا

 «ىدبلا حضاولا قحلاو ىدانملا مامإلا وه ىذلا « هللا باتكب مثا نف 2 هريكنو

 اهدح دنع فوقولاو «هباتكب لمعلاك اهم لمعلا لعج ب ىبلا « ملص هلوسر ةئسبو

 ةمالسلا نم غلبو « لجنآلاو لجاعلا ىف < لئاوغلا نم نمأ « هدح دنع وقولاك
 ناطيشلل نكمتي ملو « اليبس هيلإ لطابلل دجوي ملو : لمآلا دمأ ىصقأ ىلإ نيلاحلا ىف
 ؛ ايلإ ءاعدلا ىلع ىعاودلا ترفوتف ءاليوحالو ًافرص هءاوهتساو هليلضت ىف دجي نأ

 رمأ نم :ىلاعت هللا رمأ دقو « اهمدل مههقفي اع عيمجلا ذخأو ءاهبلع ةفاكلا لو

 نكي ملف « طسقلا نيزاوم 1 ا اوكحم نأ « هتعاطب سانلا

 ىلإ ىضفت ىتلا هوجولا تناكو « همكح ىلإ دانتسالاو « هرمأ لاثتما نم دب مل

 ةسبتلم هانعمو قدصلا ىنغم ىلإ ةيداوملا قرطلاو «ةبقنتم دابعلا اياضق لصف ىف «قحلا
 « ديعبلا لالضلا لضتو « مقتسملا طارصلا ءىطخت تايّنب ابف جرخف « ةبعشتمو
 آرطخ عوفرملا معلاو « عوبتملا ىدحلا اذه ىلإ دانتسا ريغ نم اهءاضما راصف

 رمألا ناك املو « اهذفنم ىلع اررغ نئسلا اذه ريغ ىلع اهذافنإو « اهضمم ىلع

 مه زعأ نيدحوملا دالب لامع عيمج بطاخن نأ «بقرتو تبثو بجوو نيعت «كلذك

 فق ىزاوتيو « مهعيمج هيف ىواستي اباطخ « ابرقو ًادعبو انرغو افرق « هللا

 9 وأ دابب اهوقيريالو « مهئاقلتنم ًاكح ءامدلا ىف اونكحم "الأب «مهتفاك هيف لمعلا

 مهلا هقوري ابق درو « ميلإ رهظي اع اهكفس لع اومدقيالو « مب ارآ نم

 بسح حرشتو« اهبنك ىلع ىدؤتو « اههجو ىلع ةلزانلا انيلإ عفرتت نأ دعب الإ

 «لودعلا دوهشلاب ديقتو « هيلإ ت بنا ام ىلإ نايبلاو قثوتلاب ىهتنتو « هيلعتسعقو ام
 نيمولظملالاوقأ بتكتو «لوبقلا نيبجوملا ءاضرلاو لدعلاب مهعضاوم ىف نيفورعملا
 ف مهراهظتساو مهتالاقم ىف نيملاظلا ججحو « مهفارتعاو مهدارقإو 0 5
 مكزعأ مكتبطاغ نوكتف « هلوق دئاق لك فوم « هقح بناج لك ىطعم ؛ مهمانيب

 نم باطخ «؛ دصقلا اذه هيلإ هجوتو باتكلا اذه لوانتي نم ةبطاخمو « هللا

 هروتعيال ىذلا نايبلا نم بحي ام ىلع « ةنامألا اف ىدؤيو ةداهشلا لّمَحَت
 مهجسب ءامدلاب نيولطملا فى نوقثوتيو « لاكشإ ههجو سمطيالو سابتلا



 تاهل

 نولدعيالو « هاضتقم دنع نوفقتف « ةبطاخلا هب مكلصت ام نوفكوتيو « مهفيقثتو
 « هاوجنو هرس ملعي هنأب الع « هالومو ههالإ مكنم لكابقارم ء هانعم نم ءىبث نع

 عيمج ىف ماع مكححلا اذه نأ « مكدعسأو هللا مكقفو اوملعاو « هاريو هعمسي هنأو

 لتق نك « هتعرشو هبت كحو « هتنسو لتقلا اهف ةّنسلا تقلطأ ىلا « لزاونلا

 نمو « هنع دتراو انيد لددب نمو « هب هيلع لودعلا دهشوأ « لتقلاب رقأو سفن
 ةمثألا رّيخ امو « ةلوبقم ةداهشوأ ليلدوأ فارّتعاب « ناصحإلا دعب ةشحافلا ىتأ

 ءازهتسالاب هللا رمأ نلمأتملاو ء داسفلاب ضرألا ىف نيعاسلاو نيبراحما لتق نم هيف

 فقوتلا ىف دحاو « هأرجم هلكاشي برض هيف عقو وأ هلك كلذ "نس ءاوس «دانعلاو
 نم لمعلا هجو فرعتو « ةعلاطملا دعب الإ « هذيفنت نع رخأتلاو « هءاضما نع

 ىلا « لزاونلا نم روكذملا ادع ايف فقوتلا:نوكي هللا مكقفو كلذكو . ةبواجما

 لوقعو « جاجُتشلا تايدو أطخلا لتق نم سوفنلا نود ماكحأ [ ابف ] نوكي
 ريغ ىلإ «تاقرسلا ىف عطقلاو ءصاصقلا هجوو « تاحارحلا شروأو ءءاضعألا

 اهقاتعإو باقرلا ىفو « اهقاقحتساو اهقالطإو لاومألا ىف ةلكشملا اياضقلا نم كلذ

 ىلا رومألا نم اهبشأ امو « تالماعملاو تاحكانملا تاسبتلمو « اهقاقرتساو

 اوفقوتف «روست بحي ام ىلإ دانتسا ريغب اهف لمعلاو « مج“ اهيف مكحلا ىلع مادقإلا

 هايندل لماعلا هتاجن ىف ىعاسلا فقوت هفخأ ولو « مكل رّسّف ام عيمج نع هللا مكزعأ

 « ديكولا رظحلا نم هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىف درو دقو « هترخآو

 تامرحلا لالحتساو « لاومألا ةحابتساو « ءامدلا ةقارإ ىف « ديدشلا ديعولاو

 «ةمكحلا راونأ الإ هيلإ ىدتهمالو « ةمصعلا قيرط نم الإ ملسيال « حيعص هجوب الإ
 نم مهفوخمو « هباقعو هللا وطس نم مهرذحمو « ءابلألا فكيو « ءالقعلا عزي ام

 ءامناو « نطبي امب فيرعتلا نم «باتكلا اذه ىف مسر ام ىلع اولوعف « هباذع ملأ

 ةكرب هب مكل رهظي امل «فيرعتلاو نايبلاو « فيقوتلا نم مكلصتيل «لزني ام لك
 قحلا هب مكل ىءارتيو « ءادتهالاو مامئالا راونأ مكيلع هنم قربتستو « ءادتقالا

 « ةقرشملا هعلاطمو « ةقفاوملا هرظانمو « ةقباطملا هلثمو « ةقداصلا هروص ىف

 مكل بجويو « مكلاوحأ عيمج ىف دصاقم ددسيام كالمو « هتمحرو هللا لضفب

 نطابلا ىف هتفيخو « رهحلاو رسلا ىف هللا ىوقت «مكلاعفأو مكلاوقأ ةفاك ىف اضرلا

 ناديم ىف « ضكرلا نع ىهنلا ماجلب اهحبكو « اهاوه نع سفنلا عدقو « رهاظلاو
 «للزلا نم ةمصع كلذف « مقتسملا هننس ىلع ىرحلاو مظعلا هرمأ ةعاطو « اهادر



 تالامآ#

 امب « باتكلا اذهل هللا مكمركأ بجو دقو « هللا لضفب لمعلاو لوقلا ىف قيفوتو
 نم هقح ىطعي نأ « ةحلصملا ةماعلا « ةعفنملا ةلماشلا ضارغألا نم هيلع ىوطنا
 هتءارقل سانلا عمجمو « ريبكلاو ريغصلا ىلإ هاضتقم ضبنيو «ريهشتلاو ةعاشإلا
 عامسإب « رضاحلاو ىدابلاو « دهاشلاو بئاغلا نيب هيف ىواسيو « هنمضم ىلتو
 نوهجوتف « مكلمع تحت لخخديو مكرظنب قلعتي نمم « باغ نم ةبطاخعو رضح نم
 هطسقب عيمجلا ذخأيل « مكلامعأ نم لمعو « مكتاهج نم ةهج لك ىلإ هنم خسنب
 رمألا اذه هب رمأ امم هسنأو « هتدئاع راعشتساو هتكرب فرعتو « ةرسملا نم
 ههجو ىلعىلاعت هللا رمأ ةماقإو « نمألاو ةعدلا طسبو « لدعلا ةضافإ نم « زيرعلا
 ىلاعتدللا ةمحرو مكيلع مالسلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ « نيبملا حضاولا هننسو « نيعتملا

 . ةئامسحخو نيتسو ىدحإ ةنس عملا ناضمر رهش نم ثلاثلا ى بتك « هتاكربو
"2 

 بوقعي فسوي ىلأ ةفيلخلا ةيليبشإ لهأ ةعيب
 ضعب عم ةرضحلا ىلإ اههجوو «ليعاممإ مهاربإوبأ ديسلا ةيليبشإىلاو هدلو اهتكتسا
 م1" ةنسةرخآلا ىدامحىف هخرؤم و «دمحم نيدمحأ هيقفلا ءاشنإ نم ىهو  ةيليبش] خايشأ

 ةمالعلا اهرشنو . بو ٠١١ ١ ةحول دروفسكا طواخم « « ةمامإلاب نملا » باتك نع ةلوقنم )

 . (110- ١4 ص هركذ قبس ىذلا هثحي ىف رهسالوج

 ملسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلص ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ىذلا ىلع امامتو « قلخلل اماظنو « قحلل اماوق ةمامإلا لعج ىذلا هلل دمحلا
 « انعام ماظتنالاو « اهعاطب ماصتعالا بجوأو « قفرلاو لدعلا ةياعر نسحأ .

 هللا نع غلبملا « ءاوضألا عطاسلا « قحلا رونب ثعتبما هيبن دمحم ىلع ةالصلاو
 رصنلاب هولاو نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو « ءاهنإلاو غيلبتلا هوجو لكأب هناحبس
 ةرثأي صوصخملا « مولعملا ىدهملا « موصعملا مامإلا نع اضرلاو « ءاويإلاو
 « ىضترملا ةفيلحللا ندمؤملا ريمأ انالومو انديسل ءاعدلاو « ءابتجالاو ءافطصالا
 انديس ء ىدهألا لدعألا مامإلاو « ءالظلا بهايغ ىبجيو ٠ ىدملا راونأ معتم
 « ءاليتسالاو رصنلا ماودب نينمؤملا ريمأ نب بوقعي ىلأ نينمؤملا رمأ انالومو
 مهو ٠ ديحوتلا ةفئاط تعمتجإا امل هنإف دعب امأ . ءالتعالاو روهظلا باحصتساو
 ءادتهالاو ءادتقالا رظن مهلإ رظنيو « قيفوتلا ةرضاح هللا نم مهرضحب نيذلا

 انالومو انديسل ةكرابملا ةعيبلا ديدجت ىلع ٠ قيقحتلاو قحلا لهأ نم مهءارو نم



 تالالا -

 مسإلاب مهرصن زعأو « مهرمأ هللا دلخ نينمؤملا ريمأ نب بوقعي ىنأ نينمؤملا ريمأ

 هللا فرعف «هيلعمىلاعت هللا ناوضر قورافلا هب ىعد نم لوأ ىذلا «ميركلا كرابملا

 تلاحتساف مهقاس ديب ولدلا لاحأو « ابرغو ًاقرش مالسإلا ةلمل حتف ام هنع نم

 نم انددج « هنامأو هنع نم نطعب سانلا ىلأو « هنارجب نيدلا برض ىّح « ابرغ

 ىضتقاو « مازلإلا بوجو عرشلا هبجوأ اضرف « ةكرابملا ةيمسإلا ىلع هتعيب

 بلة طلاب يملا لع ياا« ماقلاو اكل قط ةدكازلل كلور بانو

 « هوركملاو طسبنملاو «رسعلاو رسيلا ىت « ام انمزتلاو « ةدابعو لدعو نامإو

 ةمصعلاو « ىثولا ةورعلاب اه انكسمتو ءانداعم رخذو « انئيد ةمصع اهاندقتعاو

 الع « ىوألا عنمألا بناحلاب مصتعا دقف ءاهلظ ىلإ ىوأو « اهلبحت قلعي نم ىثا

 ةيانعلا « اهرمأ ءالعإو اهرصنب لفكتت ىلا ةوعدلاو « ةيناوضرلا ةعيبلا اهنأ

 هتمذو « لظعألا ظلغألا هقاثيمو « مزلألا دكوألا هللا دهع كلذب انيلع « ةينابرلا

 ةميركلا ةعيبلا هذه ىف نيرصبتسم ءمرصيالو نامزلا رورم ىلع اهلبح عطقي ال ىتإ ملا

 رمأ ام نيفراع « ءاضيبلا ةجحلا ىلع ةعاطلا مازتلا ىف نيكلاس « ءادتهالا روتب

 اهلعجمو « مالسإلا فانكأ اه ظفع هناحبس هللاو « ءافلخلا ةعاط نم هناحبس هللا

 قوف صن ام نمضم ىلعو « ةنمبو هللا لضفب « مايألا رورم ىلع ةيقاب ةملك

 نم فصنلا ىف مهتدابش كلذ ىلع اوبتكو « ةفاك ةيليبشإ لهأ مزتلا . اذه

 . ةيام سمخو نيتسو ثلث ةنس ةرخآلا ىدامح

 ةاسر

 فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا نم
 « ةطانرغ خايشأ عم مهتعبب لوصو ىلإ اهبف ريشي « ةطانرغب نيذلا ةبلطلا ىلإ

 . مهربو مهماركإب ىصويو « مهئافوو مهئالوب هونيو
 . (با٠١٠ ةحول دروفسكأ طوطخم « ةمامإلاب نملا ٠» باتك نع ةلوقنم )

 ملسو هلو طع لع لا قلع متحرلا نمحرلا هللا مسي

 « هرصنب هللا هديأ نينمؤملا ريمأ نب نينمؤملا ريمأ نم ا

 مكيلع مالس . هاوقتي هللا مهمركأ ةطاترغأ يذلا ةبلطلا لإ ٠ هتنوعع هزعأو

 ةركشتو وه الإ هلإ ال ذل هلا كيل دمحل انف دعب امأ . هاكربو قلعت هللا ةحرو



 لالا“ #

 نع اضرلا هلأستو « هلوسرو قطصملا هيبن دمحم ىلع لصنو « همعنو هبالآ ىلع
 ىلاونو « هليبس ىلإ ىعادلاو « هللا رمأب ماقلا « مولعملا ىدهملا  موصعملا مامإلا
 هميمتت ةياغ ىلإ زيزعلا هرمأ ىبسم ندمؤملا ربمأ مامإلا هتفيلخو هبحاصل ءاعدلا
 . هللا اهسرح شكارم ةرضح نم هاوقتب هللا مكمركأ مكيلإ هانبتك انإف « هليمكتو
 . هيلع لكوتلاو هب ةناعتسالاو « هتعاطب لمعلاو هللا ىوقت هب مكيصون ىذلاو
 هللاقفو « نيدحوملاو هللا اهمرح «ةطان رغإ نمخويشلا دنعنم مكباتك انلصو دقو
 داقعنا نممهناربجو ةطانرغأب نيدحوملا نع هولمحت ام انيأرو «هيلع انقفوو « مهعيمج
 ىلع اوبجوأ ىذلا رمألا نم مهنايعأو [ىدهلا] لهأ خويش هيلع عمجأ ام ىلع مهعامجإ
 «هرمأل هأ هيلإقفو املهللا مهقفو دقو ءهيف ديلا ةقفص هاطعأو هيلع ةعيابملا مهسفنأ
 « هومزتلا ام ةكرب مهفرعيو مهلمع مهنملبقتي ىلاعت هللا «هتفياط نم ةمصعلا ىوذو
 نيروكذملا خايشألا ءالئوه فرصنا دقو . هقح ءافولاو مهجاوب مايقلا ىلع مهنيعبو
 [ نايرسو ] مهاوحأ ىف هرثأ نودجم ام « انتاكرب مهلينو ةرضحلا هذه مهتماقإ دعب
 ..مهولجأو مهتدافر ناكمو مهتدافو قحممل اوف رعأف «مهامعأو مهاوقأ ىف هب عافتنالا
 « ىلاعت هللا ءاش نإ « ةلمتشملا ةلفاحلا ةرملاو « ةلصتملا ةياعرلا ىلع مهم ًاريخ
 هللا ةمحرو مكيلع ممعلا مركلا مالسلاو ؛هريغ برال «مكبوصو مكنوع ىلو هللاو
 . ةثام سمحو نيتسو ةثلث ماع لاوش نم رشع ىناثلا ىف بتك . هتاكربو

 ع

 ةاسر

 فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا نب مهاربإ قحسإ ىنأ ديسلا نم ةهجوم
 كش.ه نبا لوخدب اهف هغلبي ةطانرغ ىلاو مهاربا ىنأ ني هللا دبع ىنأ ظفاحملا ىلإ
 . قداصم نبا ءاشنإ نم ىهو ةيدحوملا ةوعدلا ىف

 .(١11؟4و ب ا ١590 ةحول دروفسكأ طوطخ « ةمامإلاب نملا » باتك نع ةلوقنم)
 ملسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلص محرلا نمجرلا هللا مسي

 مهاربا نب دمحم هللا دبع بأ « ىلاعت هللا ىف انيلو ىلعألا ظفاحلا لجألا خيشلا
 . هاوقتب هتماركو هزع هللا مادأ

 ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالس « نينمؤملا ريمأ نب مهاربا ىلاعت هللا 5 مكيلو
 نيت ىذلا هيب دمحم ىلع ةالصلاو « حنمو ىلوأ ام ىلع هللا دمح دعب امأ . هتاكربو
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 كيعم © مولعملا ىدهملا « موصعملا مامإلا نع اضرلاو « حضوو قحلا نيد هب

 ىذلا هتفيلخ نينموملا ريمأ انديسل ءاعدلاو « ىضمو همسر ىبع ام دعب « هللا نيد

 هيع رمثأ ىذلا نينمؤلا ريمأ نب نينمؤلا ريمأ انديسلو « حتفو دالبلا هلدعب رهط

 هللا مادأ مكيلإ هانبتكف «حلصأو ةينيدلا رومألا هيف الج نميف لكو « حجنأو

 اذه ةكرب هللا دوع ام الإ ديدجالو « هللا اهسرح ةبطرق نم « هاوقتب مكتمارك
 « هبابق عفرتو « هباتعأ لصتتو هباوبأ حتفت لارتال « حتف نم زيزعلا رمألا

 « ًاريثك دج كلذ ىلع هلل دمحلاو . هناكسإو هيف ام لالهنا نيح لك عم فرعتتو

 زيزعلا رمألا اذه ةكربب ىلا معنلا نم نإو . هبابلجو هناسحإ لايرس هب وفصي

 ءايلوأل ابفرجناو « اهديبأت اهقيرطب عبتاو « اهديزم هتداعسب ىضتقاو « اهديدح
 قا ابأ خيبشلا نإو . دعسملا بحصملا دحلا اهف مهقفاوو « دوعوملا زيزعلا رمألا

 « هاور دراوم نع ىلجو « هاده هجو نع هل فشك هللا هقفو كش.مه نب اربا

 ةيقابلا ةداعسلا هل قباسلا ٠ ىجنملا بكرملا وه زيزعلا رمألا اذه نأ هل نيبتو

 هيف لوخدلا ىلإ ردابف « ىجريالو هنع فدص نم راثع رخئيال ىذلا « ىجزملا
 ىحمب كلذ نأ ىأرو « هريامض ةبعوم ىلع تيوطو « هرئارس تصلخ نم رادب

 « ان نلعأو « هدالب عيمح ىف ةيدهملا ةوعدلا عاذأو . هريارج رفغيو هاياطخ هب
 »2 هاوقتب هللا مهديأ نيدحوملا ىلو « اهنسي كسقلاو « اهمصعب قالتعالا ىدبأو

 ءالولا ىلع ىوطنملا « ملستسملا « منتسملا « مهلبحم كسمتملا « مهلظب ذياللا ةاقالم

 لصتيو « هحوتف هب ىلاوتت ًادح كلذ ىلع هلل دمحلاو « ملسألا دولاو « صلخألا

 هللا ركش اورجتل مكتمارك هللا مادأ كلذب مكانبطاخخو « هحونممو هناسحإ لوذبم هب

 ءاهدايدزاب ىرحأ نوكي البس هعم اوكلستو « ىلوأو همعن نم غبسأ ام ىلع ىلاعق

 هنطابو هرهاظ مكيلع غيسيو « هالآ مكيدل ىلاوي ىلاعت هللاو « ىلوو افع نم ام

 . هتاكربو ىلاعت هللا ةحرو مكيلع متألا مالسلاو « هاعن

 . ةيام سمخو نيتسو ةعبرأ ماع لظعملا ناضمر ربش ىف بتك
0 

 ةلاسسر

 فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا
 «سلدنألا رمأب هماّيهاب ابف مهئيني « سلدنألا ةريزجم نيدحوملاو ةبلطلا ىلإ

 هثعب ام ؛ مزعلا اذه ذيفنت ىلع مهنئمطيو « اهئادعأ ةدهاجمو « اهترصن ىلع لمعلاو



 تالا“ وا

 «اهلإ نيدحوملا زاوحلا اديهمت « صفح ىبأ خبشلا ةرمإ تحن ىدحوم ركسع نم
 . ه 554 ةنس رخآلا عيبر ىف ةخرؤمو « شايع نب نسحلا ىنأ ءاشنإ نم

 .(198- 17٠ تاحول دروفسكأ طوطخم « ةمامإلاب نملا » باتك نع ةلوقنم )
 ملسو هلآو دمحم ىلع هلل ىلصو مبحرلا نمحرلا هللا مسي

 ةدمأو هرصنب هللا هديأ نيموملا ريمأ نب نينماوملا ريمأ نم . هدحو هلل دمحلاو
 . مهتماركو مهقيفوت هللا مادأسلدنألا ة ريزجي نيذلانيدحوملاو ةبلطلا ىلإ . هتنوعمب
 ءوهالإ هلإالىذلا هللا مكيلإ دمحن اناف دعب امأ . هتاكرب و ىلاعت هللا ةمحرو يكيلع مالس
 اضرلا هلأسنو «هلوسرو ىطصملا هيبن دمحم ىلع ىلصنو «همعنو هيالآ ىلع هركشنو
 « هليبس ىلإ ىعادلاو «ىلاعت هللا رمأب ماقلا « مولعملا ىدهملا « موصعملا مامإلا نع
 ةياغ ىلإ زيزعلا هرمأ ىشمم « نينمؤملا ريمأ مامإلا هتفيلخو هبحاصل ءاعدلا ىلاونو
 ةرضح نم «هاوقتب مكتماركو مكقيفوت هللالصو مكيلإ هانبتكاانأو . هليمكتو ةميختت
 ةناعتسالاو «هتعاطي لمعلاو ىلاعت هللا ىوقت هب مكيصون ىذلاو . هللا اهسرحشكارم
 نه هل نمضو « رصنلا نم هللا هدعو امب زيزعلا رمألا اذهو . هيلع لكوتلاو « هب
 لاصتاو « هياولع دادتماو هطسبت نم دازو « ناكملا نم هل لفكتو « ديبأتلا
 مامتإو هنيد لاكإل «ءاحنألا لك ىف هلغلغتو «ءاجرألا ةفاك ىلإ ءهصولخو هرامشم
 ةيقبلا ءهروصل ةظفاحلا [ هدراوم ] لازتال «؛هدعو قيدصتو هتوعد ثبو «هرون
 فتئاطللاو ةيوقلا بابسألا نم عيشت « هدعاوقل ةنكمملا « هناكرأل ةتبثملا « هرثأل
 هل نذئوي امم « هنايرجو هبرشتل ةجعزملا « هنايرس ىلع ةنيعملا ىناعملاو « ةضبملا
 « هدعب ةياغال ىذلا هادم ىلع ىوتسي ىتح « هتانومضم عبنتو « هتادوعوم هزاجنإب
 « بولقلا هباعلا _تامدقع تنأمطا انيقي « هءارو علطمال ىذلا هاهتنم ىلع فقيو
 هب تقطنو « ةنيبلا تايآلا هتلضعو « سوفنلا هنيهارب روهظ ىلع ترقو .

 . . ديهش وهو عمسلا ىلأ نمل هلاوحأ دش تدقانو « ةحصفملا راثآلا
 صرحلاو « هللا اهدهم ةريزحلا مكلتب ةيانعلا متأ ىلع 2 هللا مكقفو انلز امو

 اقافشإ ةدهاشملاو ةرشابملاب كلذ دصق ىلع لمعلاو ءاببرضنل ءاوتنالاو ءاهتوغ ىلع
 « اهدرو نيعمجم « ءافغألا اهؤانبأو ٠ ءادعألا اهتريج اهم ماضتسا ام ىلع
 بوبثلا رسكو « هاوفألا رغفو 2 ضيقتتلاو فيفحتلاو فلتلا نم هب اهوداكامو
 اذه مالعأ نم بصنام ضفخو ءديحوتلا رون نم اهف ضف ام ضيغل ءداصرألاو
 حص نم « هتمذب نيمذتسملا « هبابسأب نيقلعتملا « هيلإ نيشاحنملل ةبصانملاو « رمألا
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 اه لعجتو « ربسلا ىلع حصنو « كبسلا ىلع صلخو « هتعاط تقدصو « هئالو

 ىلع قبسلا ذخأيو « راكفألا نم « هاوس ام ىلع قدصلا قحتسي ؛ اظح ركفلا نم

 هللا قحب امايق «ىلوألا لوألاو « ىنغألا آلا نم هارنو « رومألا تاينعم نم هربغ

 « هرصب ىلع اهرورم ىلع ربعلا هعفنت مل نمو ءابسوانم ىرباكمو اهسادعأ داهج ىف
 تألم ىلا قحلا ةوعد اغمس عري ملو « هب اهتيادإو « هتدهاشم ىلع اهدراوتو

 هيف عسوتلاو «كلذل غرفتلا بابسأ نكمتو « نيلقثلا عماسم اهنوص عرقو « نيقفاحلا

 « لاهجلا اهريثي بغاوش « براغملا هذه لهأ نم ضرتعيف « هماكحأ ىن رظنلاو

 قحم امايق « اهنع بارضإلا غوسيالو « اهلامسأ عمسيالف « لالضلا ةقعنلا اهغبيو

 نه الإ فرصنيف « ةنتفلا بابسأ دقوتو « رشلا ءارشتسا نم ًايقوتو « نيدلا

 رهطيو « اهتابايغ عشقي ام « اهئاودأ ءاربإو « اهللع مسحل « دصقلاو تافتلالا

 ديطوتلاو «هللا اهدهم ةريزجلل غرفتلا نم لوألا دوصقملا ىلإ ىضفيو « اهءاذقأ

 « هبناوج ىلع لمتشيو « هئاجرأب طلي برغلا اذه لاغتشالا . . امود اهرمأل

 نم صلخو « هبراشم هللا ىص ىتح « هلوهسو هراعوأ ظتنيو « هاياوز لاختيو

 تانأ بيات ىلع ةيبغشم فانصأ نم ءازتنالا لهأب فقوو « هعراشم بوشلا

 مدرت ف جلو « هياولغى ىدامت ىتش ىلعو « هبنذ نم طرف ام ىلع مدنو « هبلقب

 أوبتو « نامألا درب بباتلا دجوو « ىضر ام ةطخ مهسو «قحتسا ام لك ىلوف

 « بايتلا هذخأو « باذعلا ةملك ىصاعلا ىلع تةحو « ناسحإلا فنك

 هذه هللا ىلوت املو . ديبعلل مالظب كبرامو «بآملا رشو «لآملا ءوسمىلإ ةروربصلاو

 لحم ىلإ رظنلا فطعنا « ديطوتلاو نيكمملا ةمعن اه طسبو « ديهعلا ةنم تاهحلا

 ةريزتللا ىلإ لاغتشالا لفح هجوتو « هرارق ىلإ داقتعالا ليس لاسو « هراثم

 ءانأ ىف انيأرو « اهودع داهجو امترصنل دادعتسالا ىعاود ترفوتو « هللا اهدهم

 ًاكرابم ًاركسع انيديأ نيب مدقن نأ «ةرشابماةممتملا ةوزغلا هذه مورم نم هلواحت ام

 همدقت نوكي « هللا هزعأ صفح ىنأ لجألا خيشلا ةبحص « هللا مهناعأ نيدحوملا نم

 كرحتلا نم « ناعتسملا هللاو « هيلع انمزع ام ايدؤمو « نيدحوملا روهمح زاوحلا

 « نيعلا بصن هانلعج ىذلا « نوميملا وزفلا اذهل دصقلاو « ديحوتلا لهأ ةلمحل

 داهج ىلع «مكيلإ هلا ةكرب ىلع نيلصاولا مكناوخإ عم نونواعتتف « رطاخلا هاجتو
 « دصقلا اذه مكب مليو « مزعلا اذه هللا ءاش نإ مكيفاوي نأ ىلإ « مكيادعأ

 «قينلا ام تدقعنا ىلا « اهضارغأ ةمرمما « اهمابسأ ةمكمملا ةكرحلا هذه مكدمتعيو



 الالب

 ةركفلا اهوصأ ليصأت ىف هللا قيفوتب تناعتساو «ةيمحلا هللا تاذ ىف ال تمدتحاو

 لك كاردإب لضفتملا « بولقلا لامآل غلبملا نم وجرنل انإو « ةيورلاو ةهجوملا
 هب ىشتو « اهأشنم لككيو « اهأدبم ممتي ام نوعلا نم اهف به نأ « بولطم

 «ةينمألا هذه غولبب حمسيل ىلاعت هلضف نإو « هيادعأ ىف ةمعنلاب « هئايلوأ رودص
 مكقفو متعلاط اذإو «زيزعب هللا ىلع كلذ اف « ةينثو فرش لك ىلع اهنم لالطإلاو

 راثآو « حوتفلا ثاناونعو ءرئاشبلا نم اهنمض ىنام متملعتساو « ءابنألا هذه هللا

 ةدوع امىلإ تفلتلاو « رمألا اذه هللا دعو امب ةقثلا ىلع كالذ متلو « دوصقلا هذه

 مه رمجو «مكرودص اهل محرشو «مكتتأو مكتحتنا ىو « مكتلوحت ىمعن اهومتيأر
 اهومتعذأو « مكدهاشو مكتياغ اهم متررسو « مكدهاشم اهم مئلغشو « مكانحأ اس

 نينمؤملل نوكيو « ءادعألا رودص اهنم جرحتو « ءايلوألا رودص اهم جلثت ةعاذإ
 « اب ةمعنلا ركش هللا مكفرع « لجوو لوه علطم رفاكانو « لمأ علطم اهنم
 و اذإو . هنميو هنمب اهنم ةليمحلا ةياغلا مكفلبو 2 اهجاو ءادأ ىلع مكناعأو

 الاسرإو « سانلا فانصأ نم مكرضح نم ىلع ةءارق هوعيشأف « باتكلا اذه

 بياغلا هعدومب بقرتيو « هب راشبتسالا رثأ دجب ىتح « مكنع ىأن نم ىلإ هخسنب
 . هتاكربو هللا ةحرو مكيلع مالسلاو . هللا ءاشنا ىءانلاو رضاحلاو : دهاشلاو

 . ةيام سمحو نيتسو عبرأ ةنس رخآلا عيبر نم نيرشعلاو ىداحلا ىف بتك
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 ةبسنلب لهأ نم نيرجاهملا ناكسإب ديشرلا ةفيلحلا ريهظ
 طابر ةنيدم ىف قرشلا دالب نم مهربغو ةبطاشو رقش ةريزجو
 . ىوزخملا ةريمع نب فكرطملا ىنأ هبتاك ءاشنإ نم حتفلا

 (1159و118 ةحول ىريزفلا ه١ مقر لايروكسإلا طوطخم هركفلا رهاوز » بانك نم ةلوقنم )
 نينمؤملا ريمأ نب نينمملا ريمأ نب نينمؤملا ريمأ هب رمأ رك ريهظ اذه

 هتنوعم مدمأو « هرصنب ىلاعت هللا مهديأ « نينمؤملا ريمأ نب نينمؤملا ريمأ نبا

 رياس نم ىرج نمو « ةبطاشو رقش ةريزجو ةيسنلب لهأ نم نيلقتنملل « هرسيو
 نيترازولا وذ ىبنأ نيح « مهارع ام مايألا ربع نم هارعو « مهارجم قرشلا دالب
 « مركألا لجألا خيشلا نبا ىلع وبأ « لضفألا « زعألا « مركألا لجألا خيشلا
 « ءالخلا نم مهماصأ ام « هتماركو هترثأ ىلاعت هللا مدأ « صالخ نب رفعج ىنأ

 ملل سمتليو ٠ . . مهيف ىضقي نم ىعس مل ىعسو « ءادعألا رمأ نم مهاهدو“

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - 407 )
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 ىلاعت هللا ىلعأ « مل نذأ كلذ دنعو . رايستلا ىصع ءاقلإل الزنمو « رارقلل اناكم

 مهضيضقب « ىلاعت هللا هرمع حتفلا طابر ىلإ ةلقتلا ىف « هنميو هدجم ددجو « هنذإ

 هنم اورمعيو «مهضرأو مهنكاسم نم الدب هضرأو هنكاسم اوذختي نأو « مهضقو
 « لمح ام دالبلا ريخو « ىلاعت هللا ءاشنإ مهلمحمو « لبق نم ىلوأ مهم لبقب ًادلي

 « رحب وأ رب نم قفارملاو « حالملا ىداحلا ىتلمو « حالفلاو رجاتلا خانم هنإف

 ملو « ةينسحلا لاحلاو « ةينحلا ةشيعملاب هنطاقل ةنذؤم « ةنسلا لوصف ىف ةدوجوم

 ىلع ةعسوتلا نم « ىلاعت هللا همادأ « زيزعلا رمألا اذه اياعر هدهع ام لضفأ

 نأو « ةورثو اراسي لاني ىتح مهفيعضب قفرلاو « ةوق دادزي ىك « مهسوق

 ءقاكم هنم ملام لك ىف اوطسبتيو « عستم كلانه هضرأ ىف « ثرحلا ى اوعسوتي

 كالمألا اولثأتيو « مهدالبب مهتداع ىلع . . عاونأو موركلا اوسرغيو « عفتنم هبو

 نم نونتقيو « عايضلانم نورمعي ام لكو «مهدالوأ دالوأو «مهدالوأو مهسفنأل

 نم ًائيش هيف نومزليال « ماودلاو قالطإلا ىلع . . مكح هلف «٠ عاكرلاو لوصألا

 لهأ لاومأ ىف ىلاعت هللا اهلعج ىلا « عرشلا قوقح ربغب نوبلطيالو «مازلإلا هوجو

 «ةققحم مه نيقحاللاو « مل اهلك مهنامأو « ةقدصم اهريداقم ىف اوقأو «مالسإلا

 بناجم ملي ىذأ لك نم موظفي نأب نورومأم «ىلاعت هللا مهظفح لاعلاو ةالولاو

 ةياغ اومركي نأو ءمهمرآم نم رببك وأ ريغص برأم نع قوعيو « مهناوج نم

 « مهناطوأ مهسني ام « راوحلا نسح نم مهنولويو « مهنايعأو مهئامن « ماركإلا

 « ىولبلا ةمرح ةياعرلا نيب مل عمجبو « فيحلا هبش نم ةبش لك مهنع عفدت ىتح

 بحسي «هركش عزوأو ءهرمأ ىلاعت هللا ىلع ::م . ١>:.. . فيضلا قح ةيانعلاو

 هللا همادأ « ىلعلارمألا اذبم مهمالتعا بجوم ىلع مهلمحو ءمهدارفأو مهتعام ىلع

 لمعيلف «ىلاعت هللا مهمركأ «لاعلاو ةناكملا نم هيلع فةو نف « مه هالمو ىلاعت

 براال «ناعتسملا ىلاعت وهو «ىلاعت هللا ءاش نإ «هبهذم م رك نع لدعيال و «هبسع

 . ةياهسو نيثالثو عبس ةنس نم مركلا نابعشا نيرشعلاو ئداحلا ف بنك . هاوس

 ةلاسر

 عبارلا ناصونإ ابابلا ىلإ هللا رمأل ىضترملا ةفيلخلا
 ابابلا بتك نم درو ام ىلإ اهف ربشيو « ثيلثتلا ةيرظن ضحدب اهنيادب ى هوني

 نوئش ى رظنلاب فلكملا رمحلا رايتخا نوكي نأ هوجريو « ةيدحوملا ةفالخلا ىلإ
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 ةهازنلاو « ةديمحلا قالخألاو « حجارلا لقعلا ىوذ نم برغملاب ىراصنلا
 . ه 544 ةنس لوألا عيبر نم رشع نماثلا ىف ةخرم . ةرفاولا
 ةء ا ءالالا (1802) مقرب ةمورب ةيلوسرلا ناكيتالاةبتكمتاظوفحمب ةروكذملا ةلاسرلا ظفحنو )

 . ( ناكيتاقلا ةبتكم اهب ظفتحت ىتلا « اهرصعو اهعون نم ةديحولا ةقيثولا ىهو
 محرلا نحرلا هللا مسب

 ةدحو هلل دمحلاو ايلست ملسو هبصو 417 ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلص
 نينمؤملا ريمأ نب مهاربا ىنأ ريمألا انديس نب نينمؤملا ريمأ رمع هللا دبع نم

 كولم عاطم ىلإ . هتنوعع مدمأو « هرصنب ىلاعت هللا مهديأ نينمؤم ا رمأ نبا
 «ةينيدلا ساير ثرواو ةيحيسملا ةلملا مقو « ةيمورلا ةمألا ءاظع عمو ةينارصنلا
 ىوقتلا لعجو « هداشرإو هقيفوتب هت ريصب ىلاعت هللا رانأ « شأ سناس هنيإ هبابلا

 ىدمل ىضفي ام « ةيادهلا قباس نم هلانأو « هداعمو هايحل هتدع اب لجو زع رمأ ىلا
 ةدراولا مكتايحت نم مدت ام اهم عجارن ةءرك ةيحت «هدادتماو هحاسفنا متأب « ةياغلا
 . انيدل رابلا هب مكدمتعت امع اهجرأ مكل مجرتيو « انيلع

 ىنذلا « دحاولا برلا هنأ اع نم دمح ء وهالإ هلال ىذلا هللا دمحت انإف دعب امأ
 نأ نع ةحجارلا لوقعلا هتهزنو « دهاوشلاو ةعطاقلا نيهاربلا هتينادحو ىلع تلد
 هبشملاو ثلثملا لوقي امع نمحرلا كلملا ىلاعت « دلاولا هنأ ىعدي وأ دلو هل نوكي
 تحضو ىنذلا « ميركلا قطصملا هلوسر دمحم انديس ىلع ىلصنو « دحاحلاو
 هيدي ىلع ةرهابلا تازجعملا روهظب هل تقرخو « دصاقملاو بهاذملا ةاجنلل هب

 « دئاعيو ىداني ناك نه لك مالستسالا دي هل ىلأف بعرلاب رصنو « دياوعلا
 تلصوو « دهاشملاو رضاحنلا مم تنادزا نيذلا « ماركلا هبحو هلآ ىلعو

 ىلع مالسإلا ءاليتسا ىف مل تزجنأو « دعاوسلا بورحلا فقاوم ىف مهمراوص
 موصعملامامإلا نع هاضر لجو زع هللا لئسنو . دعاوملا اممراغمو ضرألا قراشم
 دعب هتياده تلهأو « دواعملا بابشلا ىلاعت هللا نيدل هبذج ىذلا « مولعملا ىدهملا
 نيدشارلا ءافلخلا نعو « دياكملاو هرمأل لتاخما نارسحلاب ءابو ء دهاعملا اهرافقإ
 مهب تلعو « دشارلاف دشارلا مامإلا هتيادب مامتإ مهنم ىلوت نيذلا « نيدتهملا
 انديس نب مهأربإ ىنأ رهاطلا ريمألا انديس نعو « دعاصملاو ىتارملا ىلاعت هللا رمأل
 رصصانعلا هنم تباط ىذلا نينموملا ريمأ ةفيلحلا انديس نب نينمؤملا رمأ ةفيلحلا
 دهزو « دنآما اهنق ةراضغو ةراضن قروأ ذم ةفالخلل ةعبن نم قتشاو « دئاحملاو



 ت78 دع

 . دهازلا بغارلا معنف « ةيقابلا ىرخألا ىف بغرو « ةينافلا ايندلا ىف

 انلمعتساو «رفوتتو وكزت © هاضر نم اظوظح انل ىلاعت هللا بتك انباتك دعبو

 امسرح شكارم ةرضح نم « رسيننو هيدل زوفلا زارحإل هب أيبتن ام لكب مكايإو
 روهظلاب لاح ديحوتلاو « هدعصمو هامسم لاع لجو زع هللا نيدو « ىلاعت هللا

 « هددسمو هقفوم ىلاعت هللا [ نم ] ءاغتبا قف لمعم ىعسلاو « هدلقمو هديج

 نم هب ىعدتسنو « هددرتو هرركت ةنسلألا ىلع ىلاوتي ًادمح نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىلعت هللا رسي اذه ىلإو « هدمحتو هركشي نم ىلعت هب دعو ام لضفأ ءامعنلا ديزم
 ال اق لع( رك لاس هلخ اب كرك يق ماطر لسبو :يالسإ قي

 نم مكوحن [ انلسرأو ] انيلإ ةلصاولا ةرثوملا مكبتك نعتاعجارم مكيلإ انمتقبس

 ىف زبأىذلا مكبصنملبجون انأ مكانفرعو ءانيفوو مكرب هب انممت ام « اهنع اهنع باوحلا

 نم ملام رث رئاس ىلع فوفشلاب « مكنيد لهأ هيف مكتبترل رقأو ٠ بصانملا ىلع مكتلم

 «نوظوظحم ةليمحلا ةيانعلابو «نوظوحلمةليفحلا ةمركتلاب مكلذل اندنعمنأف « بتارملا

 مكي ةيافحلا دوهع نم ددجنو « دكي نأ هقحام ركل ةلصاوملا بابسأ نم دك او

 . ددرتو انيناح مكراثإ نسح نم انيلع ىلاوتام مكل ركشنو ؛ ددجُتي نأ هنأش ام

 بّشبلا « هللا مهزعأ نيدحوملا ةرضح نع فرصنا مايألا هذه فلاس ىفو

 هبغي ملو « ماركو رب هيف انم هدعي مل افارصنا ءانيلإ مكباتكب لصو دق ناك ىذلا

 هدهعتن لزن مل « ماقملاب انيدل اهف هل ىضق ىلا ةدملا ىف هنأ امك «ماّتهاو هب ءانتعا هيف

 « هفارصنا نم راتخا امم ًافيرعت مكيلإ انباتك لّمحتو « ماعنإلاو ناسحإلاب اهءانثأ

 « هليحرو هماقم ىلاح ىق هل رصق امو « هفاعسإل كلذ نم هرثآام ىف ًايخوتو

 مكتراشإ ميركتل اباهذ « هليزجو نملا ىنسو « هليفحو ربلا ىنح نع هب لدع الو
 لكى دشري ىلاعت هللاو « هقرط حضوأ ىلع ربلا نم هب اكولسو « هقح ىف ةقباسلا

 هيلإ برقي ام ىلع لاعفألاو لاوقألا نم دجنيو « هيدل لامعألا ىكزأل لاوحألا

 ئراصنلا ءالو اهل اوهجوت نأ « هاوقتب ىلاعت هللا مكدعسأ مكل حنس ىمو . هنع

 مهيد ىف مهحلصي ام مسرب هنورت نم « هللا هزعأ نيدحوملا دالبب نيمدختسملا

 نسحلا تمسلاو ؛ حجارلا لقعلا لهأ نم هوربختف « مهناوق داتعم ىلع مه-رجبو

 داجتسملا بهذملاب ةمدخلا ىف زيمتي نممو « نئسلا حضاو ىلع ةهازنلا ىف ذلتسي نممو

 تافصلل ًاعمجتسم مكلبق نم نيعت اذإ ىذلا وه مكلذو « نسحتسملا دصقلاو

 هل ىستو « مدختسي ام لك ىف نسح « ةروكشملا لالحلاب آبلحتمو : ةروكذملا
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 «مكرايتخا نم نولمعت ام ىف دوصقللا اذه نوفت متنأو ؛هرفوأو ربكلا لزجأ كلذب
 انركشو « دمتعم لمحأ هيف نودمتعتو « دحأل مسرلا اذب- هيجوتلا مكل رهظ م

 نولفتحتو « بهاذملاو ضارغألا ةيشمت نم انيناج ىف هيلإ نوبهذتام لك ىلع
 نم هلذب ىلإ نوردابتو « بيارضلا مرك نع مكيف ةرداصلا ةدعاسملا نم هيف

 قدص هب ءقاكن امم ء« بصانملا ةقانإ نم مكتلحت ىف امل ةبسانملا ةمراكملا

 ءانتعاو « هلاثمأب مكربل ءازج :مكتقفاوم نع لدعيال ام هيف ىخوتنو « مكتقداصم

 هناحبس وهو « هتوقو ىلاعت هلل لوح « هلاصتاو هماودب مكئالول ىضقي اع

 موقأ ىلع انايندو اننيد ىفام ذخأيو « هلضف نم ةدايزلاو « ىبسحلا لينل انرسيي

 قحلا بزح نم ليعر لوأ ىف « قيفوتلا نم انحنمب امب مكايإو انلعجيو « هلبس
 لوألا عيبر رهش نم رشع نماثلا ف بتكو . هاوس برال « همركو هن « هلهأو
 . ةئاهسو نيعبرأو ةينامث ماع

 م

 ىروشلا ةطخ ديلقتي باتك

 ةيسرم ريمأ رفعج ىلأ نب رفعج ىنأ نب رفعج ىنأ نم رداص
 ةرمح ىنأ نب ركب ىلأ هيقفلا ىلإ

 رصانلا ريمألا هبتكب رمأ « عيفر قرم ىلإ ضابنإو « عيفرتو هيونت باتك اذه

 لجألا هبقفلا ريزولل « هرصنو هدييأت هللا مادأ رفعج ىنأ نب رفعج وبأ « نيدلا
 ىلإ هب هضبنأ «٠ هزع هللا مادأ ةرمح ىنأ نب ركب ىنأ « لكألا بيسحلا رواشملا

 ردصي امىلع اهب مكحلا ىرج « ةلزان ىفيكحبوأ ءرمأل عطقي ام دنعن وكيل «ىروشلا

 ملعلا باستكا ق هدجو « هئاكذو هلضف نم هملع امل « هبهذمو هتروشم نع

 هفالسأ نع ةثراوتم ةديلت لب ء هل ةقيرط تسيل ةبئرملا هذه نوكلو « هئانتقاو

 اهدصاقمب ملاعلا « اهمئابنأب نسحا امئابعأب لبقتسملا لمحت اهلمحتيلف « هئابآو ةمبركلا
 هديجمتو هتوظح نم هئوبيو « ًاعيفرتو اسونت هديزي هللاو ءاهئاحناو ةدهتعملاةاخوتملا
 . لجو زع هللاب ةقثلا ء ه"9 ةنس ةجح ىذل عساتلا ىف بتكو . ًاعيفر اناكم

 نأ انتاف دقو ؛ ه7 ص ؟ ج ( ةرهاقلا ) رابألا نيإل ةلككتلا نم باتكلا اذه انلقن )١(

 . ةيدحوملا قئاثولاب انه هانقحلأف لوألا مسقلاب ةروشنملا ةيطبارملا قئاثولاب هقحلف
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 كارتتبسا

 ن8, تحب

 ةلودلا ةيادبو نيطبارملا رصع) فلؤملا اذه نم لوألا مسقلا ىف ءاج
 « ةيطع نب رفعج ىنأ رعاشلا بتاكلا عرصم نع مالكلا دنع "01 ص ( ةيدحوملا

 « ةطاحإلا » نع هانلقن ام اذهو . نيرشعلاو ةسداسلا ىف ىف هعرصم دنع ناك هنأ

 نع بيطخلا نبا هركذيام نأ اهف انيدبأ ةيشاح ىف هيلع انقلعو « بيطحلا نبال
 ىرخأ ةياور ىلع كلذ دعب انفقو دقو . هتايح لحارم عم قفتيال ةيطع نبا نس
 نيثالثلاو ةسداسلا ف هعرصم تقو ناك ةيطعنبا نأ ىهو «رابألا نبا ةياور ىه

 . بيطحلا نبا انللوقي امسح ههالا/ةنسى ال ©03هه 9!/ةنس ىف هدلوم نأو «هرمعنم
 نعةباتكلا ىلوت هنإ انللاقي ذإ « ةيطعنبا ةايح عم اقافتاو اقسانت رثكأ ةياورلا هذهو
 . مهاربا هديفح نع مث « نيفشات هدلو نع مث« فسوي نب ىلع « نيملسملا ريمأ

 نع زخم

 « هتوعدو برغلا راوث معز ىسق نبا نع نودلخ نبا ةمدقم ىف انأرق
 نم لوألا مسقلا نم 455و 5/1/ ص ) هنع انمالك دنع اهلإ ريشن نأ انتاف ةرقف
 لصف » هناونع ىذلا لصفلا ىف هثيدح ىف نودلخ نبا انل لوقيو . ( انباتك

 + قاب اع « مثنال ةيبصع ريغ نم ةينيدلا ةوعدلا نأ ىف

 . ةيبصعلا نم هلدب الف « ةفاكلا هيلع لمحت رمأ لكنأ نم هانمدق امل اذهو »
 اذإو . « هموق نم ةعنم ىف الإ ًايبن هللا ثعب ام » : رم انك حيحصلا ثيدحلا فو

 قرختال نأ مهريغب كنظ اف « دئاوعلا قرخب سانلا ىلوأ مهو ءايبنألا ىف اذه ناك
 « ةيفوصلا خيش ىبسق نبال اذه عقو دقو . ةيبصع ريغب بلغلا ىف ةداعلا هل

 « قحلا ىلإ ًايعاد سلدنألاب راث « فوصتلا ف « نيلعتلا علخ » باتك بحاصو

 ةنوتمل لغشل اليلق رمألا هل بتتساف . ىدهملا ةوعد ليبق ندطبارملاب هباحصأ ىعسو

 «هنأش ىف هنوعفدي لئابقالو بئاصع كانه نكت ملو . نيدحوملا رمأ نم مهمهد ام

 ء مهتوعد ىف لخدو « مل نعذأ نأ برغلا ىلع نودحوملا ىلوتسا نيح ثبلي ملف
 .( 17" ص ةمدقملا) نيطبارملاةرون ىمستهتروث تناكو« سلادنألاب لةيعاد لوأناكو

 سنؤم نيمح روتكدلا قيقحتب ةديدملا ةعبطلا ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا ةياور عجارت 0 )١(
 هذه لاسنثورب ذاتسألا لقن دقو . فايحلا رايخ نب هللا دبع ةمحرت ىف ةدراو ىهو . 788 ص ؟ ج
 . ةياورلا سفن اهب تدروو ١45-١48 ص « ترموت نبا ىدهملا رابخأ ٠» باتك ىف كلذك ةمح رّلا


