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 فورا محلا

 نبي اعلا را طولت

 : رماع ىبأ نب نمح رلادبع ةياحح

 ةباحح لوانتي باتكلا اذه نم لوألا ماقلا يف انمالك رخآ فتاك

 دم انش يتلا تاوزنلاو اهم ماق يتلا لامعالاو رفظلا ماع ينأ ن كنئادع

 عبس هئاَسق دعب يفوت هنا فيك انيأر دقو . لامكلا يف ةيناسالا ةلودلا
 دمتم 413 2 لويمتب عوج رلاوخ فرطلا هوخأ ذخأن ؟جلا يف طقف تاوئس

 اوشا » انوارءاب كلما ديد هنوكل لوصتعي رماع يأ نإ نعرلادبع بفلي تنك )١(
 , همأ ةبس نم 81111306 (د2 :ننو ]1 ,ةطولا “ل « اكرابإ ناقا يسر
 5 20 ينأ نب ر ومنا هناعرك ىدحإ مدق دق ناك يأا.سالا كلملا اذه تأ ذا

 بناجالاو برعلا نيخرؤلا سم ربثك اذه دبؤي . ونال ريئم: ينلوجندف . هل ةجوز
 لا هدفدعأعو 81لداوع0(]ءل'هويروتلا ع و يشك ارلاىراذع نبأ لثم
 . ممرغو لاذذاو 2نرءونزب لع نرءادعأ بالاو
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 هم ىتح نفاللا مسارم تمت نأ امو . هناكم ةباححلا بيمنم لانشال
 توم نيح كاذنآ ةعتلا ةداملا ىلع ايرح لاومالا قيرفت ىلا نمح رادع
 سلجو (1) ةرهازنا ىلا كالذ دمب هجوت مث . هناكم رخآ ينأيو كلم وأ ريمأ
 بسصنلاب هنوئنه مهءاقط فالتخا ىلع ساتلا هيلا لخدف رفظلا هبخأ سلحم ف

 هل مهديبأت ب بسكي يك ةميفرلا بسانااو ميدعلا ريألاب مهنم الك دعي ناكو . ديدحلا
 , ىلوألا ةظحللا ذنم

 ىلا هجوتو ةرهازلاب هرصق رداغ هتثنج نم سانلا غرف نيحو
 ءازعو ةفياخلا هلقتداف هيدي نيب لوتهلا نذأتساف «ءارهزلا » ةفيلخلا رصق

 . ةيناطلساا عملا ضب هيلع مساخو ايسر ةباجحلا هدإقو هيخأ دقفب
 دايعالا هيلع لخدق ةرهازلا ىلا داع نمزلا نم ةهر هيدل ماقا لأ دسو

 نمحرلادبع بقلت دقو . ايسر ةباجحلا بمنم ةفيلملا هرإق نأ دمب هنومياي ةينآث
 هنوعدي سانا رامف ىرتس 5« نومألاب ه دعب اهف ةفيلحلا هبقل مث رصانلاب هني
 . « ةلودلا رصان نومألا ىلعالا بحاحلا

 هوخأو هونأ اهم عمتي ناك يتأا تافملاب عمتي نمحرلا دبع نكي م

 ىنكملا» لب . ةزتم الداع اديدن ؟ح كح نال هلهؤت ىتلاو هلق نم

 هلت نيح فستاو « ءاكذلا ةلقو نهذدلا ري هرغع دنم فرع تالذ نم

 ةنأاملاو . ةعالجلاب هرما حتفاف بقاوملا ريدقتو ةيورلا مدعو شيطلاب ؟ملا

 نيشنلاو نييلايخلا عم هزتنم ىلا هزتتم نمو ةشم ىلا ةينم نم جرم ناكف
 معولا مريجرسلا تاس ريس سر مس ه2 هسا

 ب 1 دارو هفل اهئانبب صاع ان روم لا ىمأ ينلا ةنيدملا ىه ةرهازلا )١(

 كسب ناك ينلا روسفلا 5 ةعوم و أ ةنالملا هن دما يو ءارهزلا امأ "8 هعاداو

 .. هسرحو هناوعاو هعاتاو همرح عم ةفيلخلا
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 يف لاوالا ققنا هنا 5 6١ رقعا برشو كتبنا ارهاجم نيكحشلاو
 سانلا كالمأ ىلع .دي طسف زظلا لامعا نم اريثك بكتراو ابحو ريغ

 مبمضو هل ىنستي يك لمفلاو لوقلا نم ليطابا مهلا بنو هلاوما ذخأو

 ىلع ضي ملو هنوضني اوأدبو هكح نم ىانلا قلقف ءاشي نيح نوجسلا يف
 . ليلقلا الإ ةباجحلا هيلوت

 نم دئازلا هبرقت نمحرلا دبع نم نييبطرقلا ءايتسا داز ام ناكو
 نيقباسلا باجحلا ناف . هتمزالمو هب طالتخالا يف طارفالاو ماشه ةفيلملا
 قيدصك ةفيلخلا ذافتا ىلع نوأرج اونوكي مل روصنلا هوبأ ىتحو هلق
 عنك يأ هطالتخا مدع لع اصرحو هتاكمو هته ىلع مهنم ةظفاع ملط

 باغاو هنع دملا عم ةقلخلا مظس دور وي نمح رلادع فلس ناك : هفادوع نالاق

 , 20 :ريسلا تماقتساو لاحخلا كلذب تلدتعاف هئاقل

 ماده ةفيلخلا ةاضرم ىلع تفاهن « ةباجحلا نمح رادع ىلوت الل نذإ

 هسفن ىلا رورسلا لاخدا ىلع صرحو هب طالخخالاو هيلع ددرتلا رثكاو
 صخش صخا هلمحو هلا هبرقو هيباو هيخآ ىلع ءاضفو كلذب هفيلخلا بحعاف

 نأ ةفيلخلا ىلا بلطي نأ ىلع كلذ ءارج نم نمحرئادبع أرجتو . هبدل
 يف ةفالملا رصق نم هتقفرب ةهزن يف هتلئاع دارفأو هلان مم جرخم
 «سفنلا نع حيورتلاو كانه نيمو ءاضقل ةرهازلا نمح رادع رمق لا هطرق

 رما 5 ةرهازلا ىلا اوك ر ل اياطلا دمت نأب رمأو ةركفل!# ةفيلخلا بحعأف

 ثايللا : يشك ارم قرادع نبا ,« كم صا 4 برآلا ةبابن يروا 1(

 لماكلا : ريثالا نبا 88 ص + ب برخملاو ىلدنالا رابخأ يف برملا
 .868 صال

 4٠ س +  برغلا نايلا : يعكارملا ىرانع نبا نع هنا نوع نبا (؟)

 حي



 ردصأو . ةريثملا هتلحر يف هيدي نيب ريسال اودمتسي نا نامانلاو دنحلا

 يفالحلا بكولا هيف رميس يذلا قيرطلا اولذمي نب هتطرمتا رماوالا نمحرلادبع
 ةفيلخلا ىدترا ةطيحخلا يف ةدزو . كالذ اولمذف دراما نم امان ءالخا

 باحتحاالا يف هتداع ىلع ايرح نهنم فرمي ال لل هيراوح لمت 5« اسنري و

 : ةعبرلا نع

 هباحاطصال ةفيخلا ىلع نمح رادع لخد « ةقاك تادادم:-الا تق ال مث

 رصتن لوالا هقل ىلع ةوالع نومألا بقلب كاذدنح ةفيلخلا هيلع .نأف ةرهازلا ىلا

 ىلا هع ارمالا جارخإب هرمأو ةيقاشم هب هطاخو - انيأر 5  ةلودلا

 علخ م. ايقيرفا ياهو ىلدنالاب ةفالخلا راطقأ ىلا هذافناو سانلا ةفاك

 هقويس مارك نم فيس هيهوو هتوسك ةماخ نم امل سلجلا تاذ يف هيلع
 نم احرك. كانه تقولا ض. ءاضقل ةرهازلا ىلا هّديرط يف كلذ دعب هعم راسو

 . اهرومأو ةفالحلا مام

 نب نمح را دبع بلط ىلتح ةرهازلا ىلا بكرلا لصو نإ ام
 : يا ةيمتلا تاشأ ااتك هل ناكني نأ ةقيلخلا َْس رماع يبأ

 روهج بتاكلا ىلا هلق نم باتك مم الاح نمحرلا دبع هذفنأت
 . ةكلملا ءاجرا ةفاك يف ديدحلا هقل ةعاشإب هيف هرمأي 20) دقع نب

 يأ دس ايف حبميس يلا روهح نبا مزملا ينا نق وه دمج نب رويج بناكلا )١(
 كنكميو * ةيومالا هنالخلا راينا دمي هبطرق ةلودل ًايثرم ٠١1 - م 48 ةنس
 بادكم ىلإ عوجرلا هبطرق يف ةروابجلا ابسا يتلا ةلودلا ىلل ءالطالا لجأ نم
 . ةيضاملا ةنلا يف هنردصا يذلا« روهج ينب ةيروبجج »
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 ىعو نيخر ولا صس هدرؤأ دقف « ةفيلجلا هراعس يدلا باتكلا صن امأ

 يلب اك وهو برغلا ناب يف يك ارلا ىراذع نبا مبسأر

 ,كنوع حالصلا ىلع نسحأو كلظذح هلأ مادأ : محرلا نم رلا هلا مب

 نم كمزلي ام ىلا كرادبو كتعاط ليج نم انأ ريظ امل هللا كمرك !انيأر

 ةروكشلا يعاللاو ةدومحلا قرطلا ل اضفأ ىلع ةكلملا ءاعأ مايقلاو ةحسانلا

 لوا ىلع ادئاز كتةلئاع يف نومأل كتمانو كيلا أن تك ىف كتيمستو

 اهف لمتعاف هب قحتمو كاذأ لهأ تنأآو كيلع انمدنال ةرهاظم كاما

 ايفاش انوع هنا لأسن كيلا اذه انباتك ناونع ىلع كيلاو كنع بكلا نم ذفنب
 . ىلاعت هنبأ ءاش نا ًافاك اديك انو

 ةفيلحخلا ةمقر هخسنو نمح رادع باتك ىلع روب> بناكلا علطاف
 9 برغتساف راطقالا ةفاك ىلا كاذب بتكو هب رمأ امل الا لثتماو

 لق ةفيلكلا نيبو هنن ةدوملا ىرع لامتاو نت ءاقن رأ ةعرس

 ةأرحو البج كالذ اوريتعاو ةباححلا يصنم هلت ىف ةرشع ينم

 قحتسي ام ةباجناا مئالعو تالهؤلا نم هيف اوري مل مهن ع نم
 . )١( ميفرلا يفالحلا بقالا تاذ هب

 نكن 0 0 يه يي يظل 00000000 2.3393 ا يبيه 12ئ2ئ7>-تت--ا97ل3

 نع رلادبع ثا ةبسانملا هذيب 144 سا# جا < ربملا  هخيرت يف نودفخ نبا لوقي )١(
 ةفملا رجح يف هيخأو هيأ نأس ىلع ىرج « ها نيدأ رصانلاب بقلنملا سماع يبأ نب
 . هنود كلما تالقتسالاو هيلع رادنسالاو ماكه
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 بهأت مث نيموي ةدم ةرهازلا يف نمحر ادع رصق يف ةفيلخلا ىو
 بك ولا راسو ةداملاك ةرالا نم قيرطلا يلخاف « ثلاثلا مويلا يف ةدومال

 دتشا دقو نمحرلا دبع بجامحلا همدقتي ةبطرق يف حصان رصق ىلا أبجتم
 هنأ ىتح هيلع ةفيلخلا اهب مسنا يتلا ةرايزلا كللتب هحرفو هفنب هودز
 نم رادع ردقف © نيتينكشب اهمامأ تناك ذإ ةلوؤحللاب ةفيلخلا نم هبسن يندتسا

 . ةفالكتا ثاريم يلا اهب ومي نأ عيطتسي ةبارق اهنا

 : ةفيلخلادهعىلوتي رماع يبا نينمح رلادبع

 ةفيلخلا نأ معزب هباحسا ىلا لوجنش جرخ مويلا كلذ ةيشع يف
 هثروي دلو هل نكي مل ذإ  هلهأو همع ىن نود ةفالخا هراتخاو هالو

 رام لك اهب !وراطف مهقول همدخو هباحصأ هنم افقلتف - هتقالخ

 نمح رادع نيب قي مل هنأو لانلا ةلبس ةفالخلا نأب ندقتعم اهب هوطغو

 امث اوريحتف ساتلا ةماع نيب رجلا كلذ رشو . نيسوق باق ىوس ابنبو

 تمي الو ءفك ريغ صخش ىلا هدبع ةيلوت يف هريكفت ماشه ىلع اوذخأو نوممسي
 . ةلص َهنأب ةيومالا ةلاللا ىلا

 نب ماشه ةفيلللا ىلا البف مك دق ماع يلأ نب نمح رادع لراكو

 هو رحت مدعو هفمضل كالدب هدهعوو ةعنأ6 ةفيلخللا ربظي لق هدعب هدب ع هيلو

 ةفيلحللا داعالل هنا ٠ مساقلا نب مهارا ركذي ذإ هتايح ىلع افوخ ضفرلا ىلع

 ىلع مزع هنأ هفرعو هنم هفوخ نم نمحرلادع هيلا سد هتهزن نم مائه



 ماشه ربظأ امظ «٠ 21١ هدمب نم ةفالخلاو هدبع هلو ل نإ هب كتنلا

 « ةرهازلا يف هل ةفيلخلا ةرايز ىلا مايأ ةمبرأ دمب نم رادبع هجوت هتقفاوم

 ديلا ةلون لاون هطرق ف ةفالحلا رصق ىلأ همدخو هشويحم هحوت

 ةفالخلا رصق ىلع دفاوتلل هطرق يف موقلا هوحو اعد دق ناكو . 29 ايسر

 ءارزولاو هوجولاب رصقلا صغو ةوعدلا سانلا ىبلف أيسر دبسلا ةيلوت روضحو
 هترضحم أرقي نأب رمأو ماده ةفيلمخلا مبلا جرخ مبامش مأتلا الف . داوقلاو

 : يلي ام هصنو درب نب دمحا صفح يبأ لئاسرلا بتاك ءاشنا

 هءاّش هلا لاطا هنا دن لأ ماشه نيئمؤلا ريما هب دع ام اذه و

 ةقفص هب ىطعأو « ةصاخ هيف: نم هيلع هللا دهاعو « ةماع سانلا ىلا

 دقو . 85 ص ؟  برغلا نايلا : يعك ارملا ىراذع نبا نع مساقلا نب يهاربا )١(

 لماكلا يف ريثالا نباو 48 س١ ب برالا ةياس يف ًاضرأ يريوبلا ركحذ
 هدب نم فيهعلا هلويو هل وعدي نا ديؤملا نم بلط نم رلادبع نا ه8 ص ال

 هباتك يف ةبساملا هنه ركهذيف نودلخ نيا امأ . لمض مل نإ لتفلاب هددهو
 يفب اع راثتسالا يف ىأر نحرلادبمل بث هنأب ه :لوقف ١6 ص ال س مهلا

 . « هدبع هللوي نأ ديؤلا ماخه نم بلطف ةنالخلا موسر نم

 ةرهازلا نم بكر لوجنش نا 44 س 1١ ب برالا ةياهن يف يريولا ركهذ (؟)

 باحصاو لودسلاو "بفقلاو ةعابمجلا يضاقو ريزولاو مهحالب ةمدخلا لهأ هعمو

 رضحو هيطرطقب رصفلا باب ىلا راسو مهئافيط ىلع سالا هوجوو *كرفلا
 هنه يف ١44 ص 4 س ربلا هباتك يف نودلخ نبا لوفيو . ماه ديؤملا

 ناكف دقنلاو لملا لهاو ىروشلا بابرا نم اللا كإذأ رضحا نحرلادبع نأ ةبسانلا
 . ًادوهشم اموي
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 لمح ام همهآو ؛ ةراختسالا لاطاو رافنلا نءمأ نا دعب © ةمأل ةعس هتيم

 فاخو نمؤي ال امي لجالا لولح ىقتاو . نيمللا ةمامآ نم هيلا هللا

 هرودقم لزرو هيلع تاذ مودم محه نأ يىثخو فرصي ال اع ءاضقلا لور

 ًايهاس « اهنف أطرفم هلأ ءاقلب توكي نا هلا ىوأت أدع ةمالا ءذهل مهرب مو هب

 شيرق ءايحا نم لاجرلا تاقبط كلذ دنع رظنو . اهلا ىلا ءادأ نع

 دعب هيلع هب مايقلا يف لوقبو هيلا رمالا دني نأ قحتب نمم اهريغو
 لح هللا ىلا فلزتلاو ىحا يىرحتلاو ىوملا نم ٌمريلاو :داوحلا حارطا

 ةعافش "الا الءع برقالا طحسأو رماوالا عطق ناو « هيضر امي هلالح

 «سلاخلا ندلا نم ىرا هيلا ةلسسو ”الا انقومو حلاسلا لمعلا نم ىلعأ هدنع

 فرعشو . هءج مركو « ه-فن لضف يف ةيالقلا هدلقب نإ ردحأ وهادحأ دحن رف

 « بيغلا ثومألا نم هفاقثو همزحو هفامعو هآوقن مام ةسفنم ولعو . هكاو#

 نلرمج رادع فرطلا ينأ ةودلا رصان « بيع لك نع حزانلا « بيلا حصانلا

 هالبأ دق نينمؤملا ريمآ ناك ذإ « هللا هقفو رماع يلأ ن دمحم رومنلا ن

 ىلع الوتسم 1 تاريخا ىلا اعراسم هأرف « هريتعاو هنأش ق رظو هريتخاو

 عفرأ ىلا هعطب بذجحت « تامركملل ةراو « تارثألل امماج « تايثلا

 ابا روصتلا نك نمو « ةحيصنلا جرد طأ ىلا هنسب وميو ةعاطلا لزانم

 ريخلا لالخ نم يوحبو ادم كربلا لبس نم غلي نا ورغ الف « ءاخأ رفلغلاو

 نونكسم نم هملاط ام ةرثكل هللا ءاقبا نينمؤلا ريمآ نأ عم « ءاوح ام
 يذلا يناطحمتلا هد-ع يلو نوكي نأ لما رثالا نوزمم نم هاعوو املا

 جرخم ىتح ةعاسلا موقت ال » : سو هيلع هنا ىلص ينلا نع رثالا هيف ءاج

 تلباقتو :رايتخالا ةدتع قلوثنا انف + ةامعي برغلا قوسي تاطحق نم لخر

 رمالا رييدت نم هيلا جرخ ءاجرمم هريغ ىلا الو ابهذم هنع دي مل رثثآلا هيف
 اضار امئاط « هتافو دمب ةفالخلا روما يف رظنلا هلا ضوفو « هتاح يف

 ففي



 مالسالا مصن كرش الو هيلا هداوهب لئام الو هل باحم ريغ ًاريختم ادهني
 دارأ تا اهنف هدبع ةلالوب ةمالا هذحل رايتخالا هللا لمحو « هيف هلعاو

 هللا هزعا نينمؤلا ريمأ ىغمأ هدعبو هللا هزعا نينمؤلا ريمأ ءاقب يف كلذ
 ىطعاو ارايخ الو ةونثم هيف طرتشي مل .. هلّثو هزاجاو هذفناو اذه
 ةمذو هقاثمم و هللأ دبع © هلمفو لوو هزي هرسس ف كذب ءاف ولا ص

 هنالآو هلا نم ندشارلا ءافلخلا همذو لسو هيلع نأ ىلص دم هين

 ىلع ديشاو « لوأات الو لوحت الو ريغي الو لدي ال نأ هفن ةمذو

 اده ف ىسأ عقوأ نم دشأو 1 اديش هيأت ىفك و هكئالمو هللا كنذ

 للم رمجوف لمفلاو لوقلا ىضام 6 رمالا راح هيلأ هاقنأ وهو باككلا

 من ةنس لوالا عير ربش يف كلذو همزتلا امل همازتلاو هدلق امل هلوبتو

 )1١( . « ةثامالثو نيامستو

 دمحأ ةعاجلا يضاق هيف دوبكا لوأ نيتخسن ىلع باكلا تراكو

 مهنم الجر نيرشعو ةمست ءامسا ءارزولا نم هيايو ناوكذ نب هفادبع ن
 ءابقفلاو ماكملا نمو ةمدخلا لهأ تاقلط سس الععار نيناُمتو ةتسو ةثأم ءاعسا مهبلي

 . مريعو

 تايلكلا شعب يف فِيط ريت مم نيخرؤلا نم ريبك ددع باتكعلا انه سن دروأ )١(
 نيآلا لئارأ نمو . ىنملا رعوج ف فالتخا لصحي نأ نود رخآو خرؤم ني

 ةياهن : يريولاو ١64 س ؛ ج ربسلا : نوديخ نبا مهحتراوت يف هوتبتا
 برغلا نابلا : يمك ارملا ىرادع نباو اهدس امحو 58 ص ١ براآلا

 مه : يرفملاو 0-45 ه4 ص ا١ لوألا مقلا ةريخدأللا : ماب نناو ؛ 4 ص ؟ +

 .10؟-(٠٠ ص اس بطلا

 فن



 ةفالخلا رصق نمحرلادبع رداغ ديملا ةءالوب هتعبام مسارم تت انو
 لاتخي ةرهازلاب هرصق ىلا هجوتو ءابجولاو نيفظولاو شويحلا سأر ىلع
 لخدا « هسلجم هب رقتسا الف . هاحلاو زملا نم هيلع لصح امي أحرف

 ماشه ءابرقا نم نويئاورلا و مبتارم بسح ةكلملا لاجر راك هيلع
 نم ةصاخلاف ةمدخلا لهأ راكف داوقلاف ءارزواف شيرق نوطب ءابجو مث

 وه صافاو « كالا ماودو قفوتلاب هل ءاعدلاو هشنمت يف اوضافأف .. باحصالا

 .دوؤلا هاحلاو ريجلاب مدع وب

 نم رادع ةيلوت نأب م: ةبسانلا هذه يف هفا توع نبا لوقيو
 هل مهثنهبت نأو اببسب مبضمب نوزمي اوناك مهنأو سانلا دنع ةنحم مظعأ دبملا ةءالول
 ه6 هل مبضغبل ةطغتو اقلم تناك

 عسي ىلا الاح بكلا ذفنم نأ لرح رادع محأ لاح يأ ىلع

 وعدي نأو دبءلا ةنالو ىلا هئاقترا ريخت (0) هودملاو سلدنالا يف راطقالا
 هباقلا ركذ عم هفيلخا ءاعدلا دعب دبملا ةالوب ربانلا ىلع هل ءاطملا

 . ةصوقنم ريغ ةلماك

 هحدم يف اومظنف دبملا ةنالوو نم رادبع ءارمشلا أنه دقو
 دعاص ءالملا يأ تابأ هولاف ام راتمم نم فناكو ةليوطلا دئاصقلا

 يدادنلا

 الكشم ناك ام لك هنم تحضوأو ال وا كدحو دوحلا باتك تأرق

 قراط لبج قيضم نم رخآلا فرطلا يف ةصقاولا قطانملاو ذودملاب » ىمت تناك )١(
 . ايقيرفا يلامش يف يأ



 هتبأل هنم نسحلا إمي اف

 اهر هفالحلا ىطعأ يدلاو امأ

 الحلح ديصلا قلعأ ام اذا باقع

 : ةهمدب ةبسانلا كليف لاق دقف « يضلا هما ةدايز روصنم وب امأ

 هظفحم مالدالا هللا هراثخا

 : أضيأ لاقو

 امحهللؤس ةفالحخللا تنليا نآلا

 اهزع تبئأف امل مامالا دع

 هنن يدهلا رون ىر' كلم

 هدسبع ةنالو ف برانلا ناز

 : ٍيناورملا دوم نب مساق لاقو

 اديؤم مامالا هلأ قفو دقل

 نم ريخ كالو هنأ نأب تديش ع

 ىقتنم لضفا نومأم ا كناو

 11 مال كلما اذ نهح رار ذله و

 مرك نم هلأ هارب دبع يلو

 لقلاو فيسلا برضبأ ديدش أزع
 ممحلاور دقلا وأسس هةموو

 اقرثا ىتح نذلا هحو ضياو

 افققوم مامالا ىأر امل ادغو

 اقاوم أ دبع ثومألا هبال و

 اقلأتم ىقتلا ينسو اجلبتم
 ةرثلا قاف ىوقهتتاو لا

 اققوثنو ةدوم هلا تنال

1] 

 ادشراو كف قحلااهمحلاو

 ادك او باقرلايف هنم هللا ثا
 اديشو فينحلا ندلا سسأ هب

 ارإفق ةفالخلا دبعنم ردجأو
 اد مو كيلا ءادهاو كاوس



 ةزع تيفو دبلا يلو ايلا
 هلس ةفالخلا رشاو دله
 ينأا ردنلا هب تءاح ىذلا تناف

 نب برعب يدبم هنا نيمأ تناو
 مِفو اءدب رمالا اذه ناك 1

 ادمسأو نامزلا ِق تقو نعأب

 ادنبلا ماسحلا لثغلا ىوذ قوذو
 ادكدرم اهف ىورملا رثالا ىَأ

 ادتحمو افن تبط اف ناطحق
 ادمرسرهدلا فنأاتسىدمن وكي

 : لاورم ىنب لوم وهو « هلوق يف طرفاو لئاسرأا بتاك لاقو

 اقرشثم اًضغ رهدلا داع نالا

 أ هدب أردن قولا لالد ادغو

 ادغ نمو نيللا دم لو
 هنأ ديؤمل هبي هناف

 عمنتمتم خذ يق ميلحاو
 هريشعو هموق شتفي سمأ

 الملا نرع نيفلختم ممآرف

 مهي رمآ نومألا ىلا ىمرف
 ترتخا شيرف تفمض اذإ اولاق
 ةوسا مرك اًقورافلا نع ىناو

 هتيدق ألاس مكيف نا و

 اةسوتداو هؤاحرا تنكمتو
 اقرفتم هلمش حبصأ لراك دق

 اقليف حقت اذا نيك رسدلا يف

 اقب هنم دمحأ ةمأ طاح دق

 اقنللا ريع هيشاوح بعص
 اقسلالا مخلاو مولع أحش

 اقلعم ةفالخا نمش دع يف

 اقدرح اوسوي نآل دوحلصي ال

 اقفشم مهملك طدح لزب مذإ

 اقدمم كلذ لف ةرره واو

 اقلام نيقناخإإ ادغ ريخ
 اقرثمو !"رثم رومالا يبل

 ةلطخ زيزملا دع هنبا لون كلذ دعب نة رلادع رورغ دتشاو

 لفطلا اذه حيصاف ىماع يبا نبا رفاثلا هممك ةلودلا فيس, هبقاو ةباححلا
 دض سانلا بيلأت داز امن ةثداحلا هذه تناكف هيبا ةدم ةيقب ماشه ةفيلخا) ايجاح
 . هيلع مماثلا ىلا مبمقدو لوحنش
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 : دهعلا ةنالو دقن رماع ىلا نين نمح رئادبع تان ردن

 لالشو هيغ يف دملا ةنالو ىلع هلوصمح دمب نحرئادع كمهنا
 بها حاامم ىنو ىحلا نيرط نع داحف « هتاوبشو هتازإو ءاضراو

 دنملا نيب ةسعش هل لعمجت برأ دارا دقو . ةلودلا رومأب أمي ال حبصأو

 مهمارتحا لقو هيلع اولواطتق .بمدانو هيلا يهانداو مهنحاصم ىلا لاق

 ةلودلا تايداصتقا رخؤن هتاذإم ليب- يف اهفرصي ىتلا تاقفنلا تناكو « هل

 , هنأشي كلذ نع بهاذ وهو راهدزالا نم ابمنمتو

 نم غرف نيح نمحر ادع نا ه : هباتك يف قيقرلا ركذ دقو
 ديما جورحلاو رملا بريشثو تازللا بلط ىلع لققأ هسفنا ةفالخلا دقع
 ضعب ىلع هياحبصأ ضع لمح لأ هروحفو هقسف نم غلب و ءوسلا نأ وحأ عم

 )١( . « هيفل بيرق نع ابكف هتولخو هبارشش سلحمو هن رضحت

 نم اظيغ مرالا ذوقرحمو لامعالا كلت مهندب ابف نولقانتي نويبطرقلا ناك

 تاقط نم تانثملا يوذو ةكلملا لاحر ظيف يف داز امث فتاك

 اولدتي نإب مهرمأ « ماشه دبع يلو نأ دمب لوحنش نرأ ةءدكخلا ىلهأ

 . متامملا مسوؤر ىلع اهنومضي اونك يتاا ةنوللا ةثقرملا ةليوطلا سنالقلا

 اوشاحتي يك تقو عرسإب مثملا اوربدتبو رمالا اوعدم, نأ ءالؤع رصقلا
 « نيان ندفاح مب فنأ ةرارق ىف اوناك مبكلو هتمقنو نمح رادع يئعغ

 نباو 47 س * + برغلا نايبلا : يشك ارلا ىرافع نبا نع قيقرلا نبا يعاربا )١(
 .ه. 5١5ه ةك ةنس تورم ةعط 31 ىم مالعالا لامحا : يطخا
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 مثملاب اهولدتسا اف سنالقلا كلتب ةيعرلا تاقبط نوهابب اونك ههنأ ذإ
 يدامح +١ يف ةمحلا موب كلذ لصح دقو . ةداملا مهتفلاخل نيجه رظنم يف اودب

 , 230م1. رياتي ١؟ 2 ه موه ةنس نم لأوالا

 : وزرغلا ريس رماع يباني نمح رلادبع

 ماأ هطرق يف ةفالخلا اهلا تلصو يتلا ةثيسلا ةلحلا نم ىغرلا ىلع

 يف ةيلامملا ةحيسلا لودلا نأ دقتي ناك اذه تاف ؛ نمحرلادع

 مايأ رءالا نك م هنا-طاب ةفرت.مو هل ةمضاخ لات نا بج ايناسا

 هاو : لاق يحيسلا هلاتثق كلم نأ هنلبو . روصنلا هيأو رفظلا هيخأ
 ظاتغاف . هل تاظقيتسا ام هشوي> ميمجحت نيوحرلا دبع لقاو مئان ينأ و

 مهرفنتسي ةكلملا ءاحنا عي#ج بطاخو وزئنلا ىلع مزعو « ظيغ امأ كاذل
 . دابحملل

 بيطحخللا نبا امأ . يشك ارلا ىراذع نبا خرؤلا هركذ ام اذه
 تفرح رلادع كرحتو:لاق ذإ هفن نم رادع نالنع ةلخلا هذهركذ دقف
 ربك الا هاتف تاكو . ءرمأ تنحا يتلا ه موو. ةنس ةيتاش وزنلا ىلا

 ضعمب نع هئلباو « سانلا بارطضا نم هفاوخو وزنلا كرت يف هلل حصن
 نم قلخ ةباحتساو « هيلع مايقلا مبنم لجر ةلواحم يف ةحيصن نينناورلا
 ناورم ونب عمتجا ول هاو ٠ : لاقو « هب نابتسا اورك ذ امع ض عاف « هيلا دنحلا
 . « ينوظقيا ام مثان انأو « يدقرم للا

 ةلملا هذه وزمت يتلا يفك ارلا ىراذع نبا ةاور حجرا انأو

 )١( ب برالا ةيابن يف يريونلا خمرالا انه تبنا ١ س 71١

 م ١



 هرابظ'و رماع يبأ نإ نم رادع ىدحن اهب دمق يذلا هلاتعق كلم ىلا
 . فيمضلا م احلا ربظمب

 نمح رادع ءادن ةكلملا ءاحنا عي+ج يف ةقزرملا ىل لاح يأ ىلع
 اليلق يراك نيعوطتمللا ددع نكلو ىرامثاا لاتقل هثيح يف اوطرخناو
 مث ةنوؤلا نم هيفكي ام همم بحصتساو ميخلا ىلا حاللا بجاحلا عفدف
 هيقيلح دالي ىلا اهنم لخديل هلطيلط وحن ابجوت٠ هشويح سأر ىلع راس
 ..اهورغف

 ( ءالإل ةئيلم ةلحوم قرطلا تناك ذإ ةليلق ريسلا تاقثم نكت
 فنأ برغتن الو . ماظملا قرت سراق دربلاو نؤلاو داتملاب نيلخم دونجلاو
 لدتسن أك ءاتشلا لصف يف تلصحةلمحلا نأ ذإ كاذن" كلذك ةميطلا نوكن

 نمو ©0) « هفلس يناوش يف ابلثم اومجشتب م دودجلا نا > هبا ثوع نبا لوق نم
 دالب يف لغوأو ةيتاش ازغ نمحرلادبع نأ » : ركذي يذلا ريثالا نبا لوق
 ردقي ملو لابحلا سوؤر يف هنم نصحتو هلاقل ىلع ابكلم مدقي ملف ةقلالحلا
 يتلا داللا يف نخاف جولثلا ةرثكو رايهنالا ةدايزا هعابتا ىلع نع رلادبع

 ةوزنب ةوزنلا كلت يمي يرونلا نأ م . 29 , اروفوم جرخو اهثطو
 ىد تيريوتسوخ ه بالا رصاملا يناسالا خرؤلا ركذيو . ©9 نيطلا
 يف رماع يبا نإ نمحرئادبل لوالا ودملا وه ناك جلثلا نأ « ليروا
 مم لاتقلا اوضفر دق نويل ةكلمم ناكس ناك اذا هنأو « كلت هتوزغ

 )١( س + + برغلا نايبلا : يشك ارملا ىراذع نبا نع هللا نوع نبا 0+
 ما ع ال  لماكلا : رثالا نا (؟)

 ب برالا ةيابن : يريونلا (؟) ١ س ١

١ 



 ةمباتم رذمت ىأر ال نمحرلادبع نأو « كلذ يف هنع بان دق سلثلا ناف برملا

 , 23) « هبطرق ىلا ةدوم'اب ىمأ تالصاولا قرط ءوسل ريسلا

 ةعالهلا نع مطقني ال ناك ماع يبأ ربا كاف ء هلك كلذ مغر

 هنآ ©9 قيقرلا ىكح دقو .روحنلاو ىدفلا لامعا هيد راو ثوهلاو

 ناسرلا نبا هل لاقي هطرق لهأ لافس نم لحر ةوزئاا كلت يف هعم نأك

 ىف دان ٠ : هل لوقي برس اذا ناكف هيلا هبرقو اي بحاص هلمج
 . ناسرلا نبا ىدانيف ءاذكو اذكب نينمؤلا ريمأ كرمأي : سانلا
 : لوقيف ؟ ًائيش دحأ ركنا له « سانلا ىرت فيك : لوحنش هللوقف

 ناذك لزب ملو .. ةريثك عضاوم يف ةرارم ءادنلا ديعي نأ هرمأف . ال

 . هلطيلط غلب نا ىلا

 ناك هنأو .ةنالحلا يف حمطي ناك نمح ادع نأ اذه نم دك أتت

 ءانئا نينمؤلا ريمأ بقلب ناسرلا نبا هبقلي ناك نيح مظع رورسب رعشي
 هتفالخم ايذار حسصأ ميلا نأ بسحتو ؛ كلذ ىع نوضرتمي الف سانلا يف هتادانم

 . سعنلا كلذل هحالصب اتمؤم

 ىلا ةنساا نيفن يف هيقيلح / :رمح رادع لخد نأ امو
 و را بيرر# ل

 هيطرق نم أن هافاو ىتح م ١٠١.8 بد مه مسويوا ةنسا يأ ةباححلا ايف يلو

 ىلع هلاليتسإو رابجلادبع نب ماشه نب دمع همسا يومأ باش ةروش هربخم

 لوكام [”ءرعمج لع ا'ءطعأا : كلزواوعن لعا (تهنا(لدلم (]© 000(

 (:هدانااذ 1١١ م.57

 نط



 . ةنيدلا ىلا لوخدلاب رماع يبا نبال حمي الثل باوبالا هقالغاو هبطرق
 نع زجعو رمالا هلهو نمحالادبع ىوق تراخ نعاملا ألا اذه مامأ
 تناكعف ع دب امق ىرتم م فقولا كلذل بسانم لح ىلا ءادتهالا

 نييرماملا كح ةياهنو هعايض يل ةبانلا يف تدأ ةيلاص ريغ ةثطاخ اهلك هنافرصت
 . هيدي ىلع

 : امابسأو ماشه نب دمج ةروث

 رصانأ/نيحرئادبع نب رابجلادبع نب ماده نب دمع ديلولا نا وه
 نم هل ناك دقو سادنالا ةسمأ يب كوام نم رشع يداحلا وهو

 تال « رماع يأ ن نمحر أ دع ىلع ةروثلل همناق نيح رمملا

 . ةنس لوفالثو

 مل « ةيلب لك ىلع ًاروسج امادقم اءاجش ناك هنأ ماشه نب دم نع فرع
 .©) هاوس ةيناورملا نم رماعلآ ىلع مايقلا ىلع دحأ رسب

 ص ةروقلاو جورخلا لا هتعد ىلا باسل ش م نكلو

 ؛ نيرا دف

 نك اذه !دمس نا احلوا تالذل ةددمتم طاسأ كانه نأ كش ال
 -- ه مهره هند ف لواح يذلا راجلادع نب ماده هبأ لتقأ ماقتالا ديرب

 ةفالحلا ىلع لوتيو دي ولا محلا نب ماسه ةقملخلا مسلخ نأ م ١٠٠م

 ماده ىلا لسرأ رماع يأ نب كللا دبع رفظلا تاذ غلب اماق « هناكم

 نباو 7" ص ١ > برآلا ةياجن : يريونلا ماثه نب دخت نع فصواانه دروا )١(
 تمت ديردم ةينطولا ةبتكملاب دوجوملا طوطنخلا نم 4 5 ص ةقومرلا لاخلا : بيطخلا
 4١ س ©  برغلا نايا : يمك ارملا ىراذع نياو ؛ 54 مقر

 ١ا



 ص هنأ دوغ مفشنو 3 هرمأ مكحتتسي نأ لش "2 سس راحلا دنع نا

 مايقا ةحناسلا ةصرفلا بقتري راصو ةئداألا كلت ذنم ةمراع ةمقن نييرماملا

 ىتح رثالا دصرتي لزب رف , هتتاكم ولعو هدنح ءاتحاو سشلا رظن يف

 هرمأ دقت كادتح نلعأف لوحند نمح رأا دع هوخأ يىلوو كللادع تام

 . حلا ىلع هدي عضوو

 هيأ لتقم نيب تنقنا يتلا ةدلا لالخ يف ماثه نب دمع نكي م
 ةاعدلا نم ريثك هل ناك لب اثداه انك اس نحرادع ىلع ةروثلا» همايقو
 نوركذبو ميهيلع دومتثيو نيبرماعلا ىلع ارس سائلا توئرحن ناوعالاو

 نا ماشه ن دق ةاعد عاسطتسا دقو . مسا ساوع محلامعأ نم .

 رفن نبي ةمقنلا ثب يف اوححني أو ميفرط ىلا سانلا نم تكل اول
 يناورلا اذه رج نكي مل كلذ عم نكلو . رماع لأ دض نييطرقلا نم
 لئاسولا نأو أرينص لاز ال هعانا ددع نأ لمي ناك هنال ةروثلا نالعا ىلع
 . ةنيدللا ىلع ءاليتسالا نم هنكمت ال هيدل يتلا ةليلقلا

 هومجشنذلا ماشه نبدمج راصنا نيب نم نأ 2207 يريونلا ركذيو
 لوقيو . هلمث نب فرطمو هيقفلا يح نب نسح : اه لالحر ةروثلا ىلع
 مبضعب سدف « ةميظع لك ىلع مادقأ ممل كاياامصلا نم اموق رشاعي ناك ادم نا

 نم رثكأ لبو ةرسشثع ىلا ليقاثم ةمخ نم ههنم الك ىطعاو ضعمب للا
 نينناورملا نم ةعامج كلذ ىلع هعواط اك لجر ةئامبرا وحن مهنم هل عمتجاف كلذ
 . رماع يب للا مهن رمالا جورخل

 )١( ضا 2١ج برالا ةيا : يريونلا "/

 نه



 ما ءافلذلا نا وهو راظتالا نكي مل ام نيحلا كلذ يف ثدحو

 تراصو امومم لتقف نمح رادع هاخا تمهمأ رماع ينأ ْن كللا دع رفظلا

 وه كللا دع اهبا توم ببس نا اهلا ىمارت دق كاكو . هنم ماقتتالل ىمست
 ابيبناح دحأ مم دق ناك نيكسب امطق ةحافت يف همس نمح ادع ءاخآ نا

 هلكاف ميحسلا بناحلا يبيام وه ذخأو موملا بناحلا يلي ام ءاخأ لوانف

 نأنم مغرلا ىلعو . 220 تامث اهنم هدب ام لكأو رفظلا نأمطاف هترضح
 ةززمم كللادبع هيخا مرح مم اهرصق يف ءافاذلا ىقيا دق ناك نمح رادع

 نأ تررقو هل وفصت نأ عطتن مل اهناف «اهنبا مانأ نع ءيد ابصقني ال ةمركم
 ابقده ىلا لوسولل امين ةقيرط نسحأ نا ءافلذلا تأرو . اهنبالو ابفنا مقتنت
 نكي مو . رماع يبأ نب نمح رلادع دم مبكي رحتو نيبناورلاب لاصتالا وه
 اوناك مهنأ ذإ نييرماملا دض هبضرحت نم ىلا ةجاحب نويومالاو نويناورلا
 تلفتس ةفالخلا ناب نيفراع 29 دبملا ةيالو ىلا هلوصو نمحرلادبع ىلع نيقا
 6٠ كلذ لق مهمديأ نم تتلفا ارو ماشه ةفيلخلا توع نيح مهيأ نم

 مهماف رصناو مهما رح ةقارل ميلعداصرالاو نوسلا عضو دقن مح رادع ناك دقواده

 . هب عاقيالل لمملا ىلع أرس اوقفتاو هورذحو هنم اوفاخف

 قيفحتل اسخ أمترم تأر ىتح مه ءافاذلا تلصتا نأ ام كلذ هاجت

 . مهقيرط نع اهفده غلتس اهنأ تفرعو اهضرغ

 هاه ركذو . نيخرؤلا نم مج ددع ككلادبع هيخال نحرلادبع يمس ةلأس ركذ (:)
 . غ4 ض هر لماكلا يف ريثالا نبا تاذلاب ةقيرطلا

 ةبالولع نح رلادبع لومح ةبسانمب ١48 شام ج رسلا هياتك يف نودلخ نيا ركذي (؟)
 ليوحم ىلع اوقفناو همرما اومن هلع نييشرفلاو نييومالا ةمغ ببس دق كلذ نا دبملا
 مهتالجر ضع ىلأ ميضمب نم تشو مناثل اوعمتحاف ةثملا ىلا ةيرضملا نم ةلبج رمالا

 ... ةفلالجلا دالي رمانلا بجاحلا نم ةييغ يف مهرمأ اوعمجاو

 ةعب



 . « رث » يبلقصلا ىفلا قيرط نع تناك دقف وهب اهلاصتا ةيفيك امأ
 نييرماعلا ةعياشم ىلا لقا مث نيناورلا عايشا نم هرمأ ءىدإب يف اذه ناك دقو

 ضمب هيلا تسدو ءافلذلا هب تلصتاف ناورم ىنل هحم فرمي لاز ال ناك نكلو

 ىلع ةروثلا مايقا مهوعديف رصانلا ءانبأ نم هفرامع لمت نب هتفلكو لاملا

 ءاجلاو ريثكلا لالإ رمألا مايقلا لبقي نم مهنم دمي نا هتاوخو . نمحراادبع
 ذخالا ليبس- يف ايدل ام لب ىحضت نأ ةدمتسم اهنأ ذإ « ضيرعلا

 . انا رأثو اهرأش

 دذخألا ىمي هناو 2١ رطاخم مادقم روسج ثا هنأ. هل اولقو ماشه

 مهل ا”دعمو ىانلا رارشث ضعب كاذل افلأتم هيأ لتقم ذنم نييرماعلا نم رأتلا

 . ةمقاولا موبل

 ءافلذدلا ثيدح هلا لقنو ماشه نب دمع ىلا يبلقستا مداحلا فرحناو

 هماعد ءافلذلا يف ىأرو أل ذب ماشه نادك سم تب وقف هب يب يذلا لالا هنعوو

 . هفده غواب ىلع هنيمت ةيوق

 هناي هداقتعال ةفالهلا شرع ىلع عبرتلاو محلا ىلا لوصولا ىلا هتكرح ءارو

 . ثكادل نينناورلا ملصا

 ىلع اهلك هعجدت ةددعتم رصانع ماثه نب دمحم تعمتحا نذاف

 نم كاف ىلا ًارعب نوناورملا دشرأ : ٠١8 ض مالعالا لاعا يف بطخلا نا لق )١(
 هروقملا لخادم , مخ , رطاخع ريب« روح رارح ثق ولا كلذ يف مهتبي كالو

 . اذه يديلا وهو . كلبي داو يأ يف يرمب ال , كانفلاو

14 



 رأثلإب ذخالا يف هتبغرو هيبأ مهلتقل نييرماملا ىلع هتمفت : ةروثلا» مايقا
 ديبأت « كلذ ليي- يف ءي5 لك لا ,تساو ةفالخلا ىلا لوسولل هحومط
 . كلمت ام كو اهحلامو اهذوفن هل صاع يل ن ثكللا دع مأ ءافلزلا

 ماع يبأ فب نمحرلا دبع دش هل عهتاقل ميج نييناورلا ديبأت
 ةفالملا ليوحت نود ةلوايحلاو ملم هقوخو نيبرماملا ىلع هبيقت
 ' مجأا

 نمح رادع أب فصون تاك ىلا ةئنلا ةعملا كلذ ىلا انفضأ اذاف

 مدعو ةلودلا نوح هلاهالو بارشلاو قشمأااو تازإلاو فرتلا يف همانال

 ىلع قفنت تناك ىتلا ةظهالا فيراصملاو « ةماعلا ةحلصلا ءارو هيعس
 ىوتسلا ضفخ امم يراوحلا ءارثو بارشلا ىلاحمو داعالاو تالفحلا
 نيب ماما ؟ح نم ةماع ةروصب لع بمشلا لمحو « ةئيدملا يف يدامتقالا

 اسطتسا ةقباسلا بابسالا ىلا اذه لك انفضأ اذا . ىساقلا يروتاتكدلا
 ءاضقلاو هتروثب مايقل ماده نب !دمحع تمفد يتلا للماوملا مأ نع ةركفنوكن نأ
 . نييرم املا ىلع

 : ةروثلا ماجن و لمعلا ءدب

 ؛ ماثه نب دمم ىلا ءافاذلا ثيدحم يلقملا رش ”رلا نأ ذنم
 اواحتساف هديبأت ىلا مايا ابعاد ء هطرق يف نيبناورلا» هلامتا اذه داز

 نينناورلا سأر ىلع تاكو . ارس- هوميالو هتتومم يف اودجو ًاميرس هيلا
 . دعب ايف ريبك نأش هل نوكيس يذلا ماشه نب نابلس هل نيديؤلا

 نمح رلادع ىلع ؤرحتلا ىلع ببحشو هطرق ف هتاعد ددع دق دازو

 نوركذيو هيلع نومندي اوقفطت لامعالاو فاسوالا مقا هتنو

 18م



 اومسو دقحلا ممل اورسأو هلاو نمحرلا دبع سانلا هرك ىتح هئوام
 . مهملع ءاضقا

 يقتل هرامنا نم دحإب عامجالا ديرب نيح ماشه نب دمح ناكو

 هدعاف هملاعمت هيلا ىقليو ةيفخلاو ىلا الح فوبكو هطرق زاوحأيف كب

 نكي ل هنأ هضل سلزتحالا هيب يلي دقو « ءيمأ جابت ىف مكتلا كلذ

 هؤادعأ عيطتسي ال يف نمزلا نم ةرعف لك هلزتم ريني لب ادحاو ًالزنم مزال

 . اودارأ اذا هيلع ضقلا

 باهولا نع ن دعاص مبسأر لعو ماشه نب دمج ةاعد ىأر الو

 نب فرطمو هيقفلا يح نب نسحو © ينرك الا ديمس نب دمعو رارحلا
 نوثدحتي !وأدب نييرماما ءاضنبلا ثب يف اوحجن مهنأ اوأر اك .. مهريغو هبلمت
 توعيشيو ةافطلا نم ابسلختو ةمالادوقب دواس كا ندر متاق رووظ برق نع

 كال نونبكتيو © الملل همسأ اوركذب نأ نود هرصن نع ثيداحألا

 ةلرو باتكلا بلشعا يف ربالا ياو ؟0 « سورعلا طن ع يف نوح تيدر 0(
 يف ماب نباو ١ال*١ مقر تحت لايروكعسالا يف دوح ولا طوطقحلا نم ه:

 سيئر دس ايف حبصا هنأو ماثه ني دمع راضنا ىوقأ نم هنا : هنع اولاقف ةريخذلا

 ةلود هفل اذ سسا نيح صاع ينأ نب نعرلادبع نب زيزكادبع ةلود يف ءارزولا
 . هبطرا ف ةيرماعاا ةلودلا ضارتا دعب سلدنالا قرش يف هينلب ف ةلفدم

 ديس نيا دمع ناك ؛ لوقين هرابخا ليصافت يف «* ةفرولا يف رابالا نبا ديزيو
 هرومأ ريدت يلوتمو « هينلب ريمأ نحرلادبع ني زيزملادبج سانلا سحخأ نم ينرك انلا
 تضرَقنأ امل : لان هنأ ماب نأ نم رابالا نيا نع رابالا نا لغو . تام نأ لا
 قرم نم دحأ تاك , اهاءر ةديلا ةضلا ترادأو اهامع تفثناو ةيرماملا ةلودلا

 رفظم ذئموي اهاريماو هينلبب رقتساف « اهئام نم همصع ليج ىلا ىوأو اهئابظ نم

 مك



 ريا

 بتارم يف امهك راشو اهكلس يف مظتتاف « ةيرماعلا ديبع نم اناكو هبحاص كرابمو
 كلمو ايبكنتم ىضناف : لاق . ناكلا ايينم الخو اياملا توص اباحأ تنا ىلا انكعلم

 بفقثلا وهو ريزملادبع ىلا هفئاطلا كلم نم سلدنالا ينعي يقرشلا قفالا افيب .ثلاك س

 يكسو . لقتساو هلم ءاعاب قنو لسحو هتلود يف رماع وبا لمءف روصنلاب

 تيب ريغ ابمضي ل ةعقر زيزملادبع روصنملا ىلا اموب بتكح يرماعلا ًادهاجي نا
 : لوهي ةئطحلا

 يساكلا معاطلا تنا كنافدعقأو اهتيغبل لحرت ال مراكلا عد

 بتكو لمسبو ذومعن 7 هنع ةمحارما ممساو ىطخل أك اكن : هل لافف ينرك انا

 : تيلأ انه

 رارحألا ةمنش ديلا مش اهرازن ديع ايلاوم تمتش

 . هاند نم اج لانف هترازوب رماع ايا قحلاو هيف ناك امه روصنلا الف

 ركذ مدع ىلع اهوورم صرحت ناك « مالسالا يف تماق يتلا تاوعدلا رثكا

 بحاص ةهلا ميتال اميت فلاختو ديؤ. ني سانا مقتي الك 4 وءدلا سخشلا

 هئلسض ام انهو : ابماق نبح ةساعلا ةوعدلا هكلعن ام انبذ . هنع ميتامولممل وا ةوعدلا

 . ةماع ةلمعامسالا ثتاوعدلاو ةيمطافلا ةوعدلا

 نسي



 ىاتلا حبسا ىتح هتعاط نع جورفلا ىلع سائلا توذحنو نمح رادع

 5 مماسم ربجخلا غلب و . هنرصنل اودعتساو يناورلا ثالذ روبظل فوش ل

 |رود هجاهو ٠يث هل نيبتي ل نكلو بيقنتأا يف غلابو ثحلا ىف دحف كاذنآ ةنيدلا

 دجسلا بيطخ ىلتعا نيح ةروثلا رداوب نم ةرداب لوأ تربظ
 ةنس ىلوألا يداجحل ةمج لوأ يف ىلنلا ظميا ربثلا هبطرق ين عداججلا
 نمح رلادمل ءاعدلا ناكم ىلا لصو ال هنآ ذإ « م ١٠١٠و راربن ح ها موه

 آه : هنوص ىلعأب حاصو ةبطرق يف نيتطاقلا نم ىف ىربنا . دبلا ةلالوب
 هوداقو هلع اوضق نأ ىانلا ثنلي 1 « ءولا [سسش َْ ىلدلا أآده

 اديقم نجسلا يف عضو دقو . ديدهتلاو حايصلا نع فكي نأ نود نحسلا ىلا

 . هرمأب ةنيدملا ؟ اح ربخأو

 ق رظنلا لمح ورعان هرتسم لف رماع يأ نس نَح رلادعع تركو

 نبإإ فورعلا هلس نب هلا دعو مزح نب دمحأ ىلا رللا ريبدتو لاومالا

 نبال فورملا ورمع نب هللا دع ةييدلا ىلع مكاح نيع م « سرشلا
 ناو ريثتت نل رومالا نأ نظي كلوحيتش ناكو « رمأع 86 دحا وهو هحالقسع

 . اهرما محتسا دق هتلود

 يذلا ناطقلا ىتفلا رمأب هجالقسع نبا ةنيدلا اح ريخا امدع

 عذج هل دعأو . الا هبلمب رمأ « مماحلا يف بيطحخلا هجو يف خرص
 ةفيلخلا ىلا كاذنيح هريخ مملبَو « هتدهاشمل سانلا نم ريفغ ددع عمتجاو

 ماشه قرف هلقعب بامم هنأب « رذؤج » يلقملا ىتفلا همداخ هل لاقو ماشه
 نمح رلادبع بجاحلا لمي ىتح هلتق يف لبمتي نأ ةنيدلا ؟ اح ىلا بلطو هلاحل

 . كلذ كاك.
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 ريدي امب نيلاع اونوكي مل نيذلا نيبطرقلا نم نوريثكلا برغتسا
 « هفرصت اوللعي نا اوميطتي ملو هروهتو باشلا كلذ ةأرح « ءافحلا يف
 .فينملا لكشلا ثاذب ناطلسا هئادعب رهاجت ادحأ اودهاش دقاونوكي مل ذإ

 هىفطنت نل ةروث تلمتشاف ةبلرق يف تقلطنا يتلا ةرارعكلا هدب ناك كلذ ىركلو
 رمتس يتلا ةريسقلا سلا تارتف نم مغرلا ىلعةبومالا ةفالملا طوقسب الإةقيقملا يف
 ظ .م ٠١1 ه 40 ةنس لخدت نأ لبق هبطرق اهف

 مماحلا دجسلا يف ناطقلا ىتفلا ةثداح دعب سانلا ضوخ رثك

 دف هتاعد ناك نأ ديب همسأ عيخلا فرعو « ماشه نب دمحم رمأ يف

 يبأ نب نمحرلادع ءارزو ىلا ربخلا لصوو « ًاقباس ترك ذ م سانلا نع هوفخأ

 اهبنف ربخت ةبطرق ىلا نمح رلادع نم ةلاسر تلصو تاذلاب تقولا كلذ يف

 . ناح دق ةروثلا نالعا دعوم نأبر دقو هدمل

 م9١٠٠ راربف ؟ه -ح ه سوو ةرخآلا يدامح ١١ ءانالثلا مو ف

 لرسم نيثالث يلا بلط مث هناملعتم ىهباا ىلداو هلاححر ماده نب دمحم عمج

 نيقرفتم ةرطنقلا بإب نم اولخديو مهفويبب اوحلتي نأ مهنم ءافك الا
 ناب مهاصوأو هراظن مهنأك دانه اوفقيف رصقلا باب هاجت اولمي ىتح
 هناذ تقولا يف لسرأو . ةراشالل نيقرتم موجبا نيدمتسم اونوكب

 مئاقلا ىلا ماشنالاو نمحرلا دبع دض مايقال ءايحالا فلتخم يف ىلنلا وعد
 . يومألا ديدجلا

 لاوز لق ةعاس وهو هلاجرا دمحم هدد ح يذلا تقولا يفو

 ا مق



 باب ىل ىبتتا ىتح هدحو ةرطنقلا ربعو هتلئب بيكر « 0©2) سمشلا
 موحملا ءذب ةراشأ هقيس ىفتتا  زهاج ءيىث ل الو « لاكشلا

 اوعيطتي و ةأحافلا لوح أوتنب نذلا بالا ىن سارح لس هباحتصأ صضقنأف

 نوقلستي نومجابلا ذخأو مبضءب لتقو مب>الس نم اودرجف اليوط همواقلا
 . رصقلا ناردح

 ىلا هلاجر ضمب عم ماشه نب دمحم هتاذ تقولا يف عرسأو
 نم نيتفيصو ءانغ عمسي المت هودجوف ورمج نب هقادبع ةنيدلا بحاص
 رمأف اعزح فخ رب وهو ماشه نب دمحم ىلا هوداقو هيلع اوصقف هناقصو

 كرتو . قاوسالا يف هب نولطلااو حمر ىلع هسأر عفرو هقنع برضب أده
 امو « اقيزمت قزك نأ ىلا مادقالا هؤطت قيرطلا طسو احورطم هدج
 عيمج نم دمحم ىلا مايغنالا يلا اوءادت ىتح هلادع نار ةفايلا ثار كرا

 هغوفلاو ةلفلاو نيرا زسجلاو نزانملا نم مهرثك أ ناكو . ةنيدلا ءامحا

 ءبممطأو ر ماع ل1 لف اع يتبرحو هتوعدو هئايق بيس م كفو مهب ديت وقت

 .ددرت لود هومت و همالك مهاويتساف ميشيدم بهم ف

 نم هبف ناك نم عييمج قلطناف ةماعلا نحس راك نم دمحت قسرا

 مامغنالل ىعادت اك ملغ لا ماهصنالل اوعراسو مئارجلا باحصاو صوشسأالا

 مهوعد أوبلف هتث ومل سانلا اودهمدسأو رصاتلا نمح رلادع دافحا نم همجءانبا هيلا

 . هيلع ءاليتسالل يفالحلا رصقأا ىلا عيجلا هجتاو

 همدخ رمأ 5 باوبالا قالغاب ماشه ةفيلخلا ىمأ مهلوصو نيح

 اوناك هيلا اوملأت نيذلا دقت باسصا نا ١١١ ين مالعالا لايعا يف بيطخلا نبا ركذ )١(

 للا رو رسكلا ىلع نيلماع : موقلا مهشا رهو يسوهلا سوسرط مييف ًاصخش رفع ىنثا
 . رمالا رابظأاو بالا

 ل



 ةماعلا ىلع فرسثاو رصقلا ملطس يلا ىقترا مث ةسارإلا ديدشتب ةلاقصلا

 ( هد نوكسلا ةماعلا نم هت نم ىلا هل نامداخ ابلم# نيفحصم نيب

 نب ادمحم نأو هنأش نم سيل كللا نأو هب همل ةجاح ال راب .وباجاف
 رماو رصقلا لخاد ىلا بحسنا مهنم كلذ عمس املف . هنم هب قحا ماشه
 ىتح ميلع رجح الو هيي اومري الو مهم ادحا اوائاق الا همدخ

 نب دمحم لخد نأ ىلا كانه ىقف هبارحم ىلا لخدو هءاضق فا يفق

 نب ماثه يف أريخ هعابتا يسوي فقولا كاذ يف ماشه نب دمحم فنراكو
 ىلع بول:م هنأو هل بنذ ال نب هداقتعال هل -اعالاو هركذ نع تكسي الو مكمل

 مدع ْق مه الوم سبأ نم .:دروحسي اوناكف ماده دونح امآ

 ماشه طوقس يف مهنم ةضغر انمض كلذب اورس مبععب نأ مغر ةمواقلا

 نبا ةلصو ىف نيمساطو نييرماما هرمأ ضيوفتا هيلع نيدقاح اوناك مهنال
 احيف لاجلا اوكرتو لاتقلا نع مهيدي اوكسماف مأشه نب دمحم همج

 . ديدحلا مئاقلل

 انكلو رمالل اوعراتف باونالا لافتا رسكب هرامنا دمحم رمأو
 نييادحلاةوس نم ملاللاضمب اورضحا نأ الإ مهم ناك ا ٠ مبلعتصعتسا

 ادبو 200 هلخاديلا اوللت مث رصقلا فقس ىلا امط_اوب اودمصو لاملاب اهولموو

 كاكو . رمقلا لخاد ابق مبمادقأ تألحو يلا ىلوالا ةظحالا دنم ببنلا

 رمقلا اوبق هتعاجو ماثه نب ادمع نأ ال* سم ١ ب برالا ةيابن يف يريونلا ركذ )١(
 . مهتمواقم ىلع رسفلا سرح ردقي ملو نانجلا باي ةيحان نمو عابلا باب ةيحان نم
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 بتتكما نع دوربقبقتيو ةيلعش ةلشض ةمواقم الإ نودي ال رصمقلا سارح

 دوحاتحام انم اودخاف ةحلسالا نازخىلا ءالؤه لصو ىتح نومجابلا برتقا الك

 هلسي مل هناو رصقلا اولتحا دق نيجابلا نأ ماشه ةفيلخلا ىأر ال
 لرب ديحم يلا لسراف هلهأو هيقن ىلع نفاخ هترصنل ةرهازلا نم ددم يأ

 مكحلا نع رماع لا ءامفإ هبا !دعاو رصقلا نم باحسنالا هلأي ماشه
 ملو كلدب منقي م أ دمحم نكلو . دبعال الو هلحو هيلا نيبتاورملا بيرقتو

 بحاص ؛ نتف » ىلقملا ىتفا# م.تجاو . ةفالخلاو رصقلاب يكحتلا الإ ضرب
 ةمواقلا ةدئاف مدس اماده عنقي نأب هحصنو ًاثيدح هيلا ىلداف رصقلا

 اوحتفي نأب همدخ رماف يدجنت ال ةمواقلا نأ ماخه ىأر العفو . تنمتلاو

 يسرك ىلع سلجو شرعلا ةعاق ماشه نب دمحم لخدو اولمفف رصقلا باونأ
 عمشلاب رصقلا ءيضاف كاذنيح ليالا لبقأ دق ناكو . هب نوفحت هباحصاو ةفالحلا

 . هدنل دعتسيو هرومأ ربدي كانه كلت هتليل ماشه نب دمحم ىضماو

 بهنلا فقو' نأ رصقاا ىلع هئاليتنا دم دمحم هلمف ام لوأ ثكاكو

 ؟أولد ةراوسل بقث ع ميفكو كيف ةماملا جرخأو ماشه مرح ةحاشساو

 نيعو : ىلااناا هعاطاق ةديدشلا ةبوقملاب ثاذ 6 فلاخت نم ددهو

 وخلا عشيلا هبإب لع هسلحاف ةريثلا نب دمحم همع نيأ الاح هتطرشل

 لمجو « ةريثلا نب رابجلادبع وه هل رخآ مع نبا هتباحل نيع م « هيلا
 هدمب نم هدبع ىو دق هن نلعأو . قحسا نب ةيمأ هئابرقا دحأ ةنيدلا ىلع
 ديدحلا مهتفيلخم اورسو هلك كلذ سانلا يضرف رصانلا نمحرلادبع نب نابلس ىلا
 . رو رس امعا



 : هرهأزلا ىلع موحملا

 يأ هتروث ماده نب دمحم هيف نلعأ يذلا مويلا سفن ةيشع ف
 ما١٠ 9 رباربف ثم حمه موو ةنس ةرخآلا يدامح ١ ءاثالثلا مو ةمدع

 ةرهازلا ةنيدم ىلا ماشه نب دمحم ةراشإ سانلا نم ريفغ ددع لجمت
 ةرهأزلا يف ناكو . مهسدايقل هبياحبصأ نم اددع اذه هيحم ذفناأو . املالتحال

 ةديع يبا نباو رماع يبا نب ن.+راادع لبق نم ةرهازلا ةنيدم 5اح
 طوقس دعب هبطرق ةلودل ًايئر دعب ايف حبصيس يدلا ريزولا روبج ناو
 دنملا نم رفنو ةلاقملاو ءارزولاو ءابقفلا نم ةعامجو ةيومالا ةفالحلا
 5 باتكلاو نازحللاو

 ىلا ابك اح دممق موجحلا ربخت ةرهازلا يف نيبرماسلا ءارزو لع

 يلاوح مهد دع نكاكف دونحلا نس هيدل ام مو ©« اهراوسأو اهاوبأ نيصحت

 . ةنيدلا لع مقب موجه يأ دمل ماتا دادمتسالا مه رمأف يدتح ةثاممس

 اودحخاو ابناوج لك نم اهب اوطاحاف ةرهازلا ىلا تنومجابلا لصوو
 هليمز مما جبر « فيظت » يلفصلا ينفلا كل اهملا لوخدلا تولواح

 ةمحه نرااثلا ىلع اومحهو كاذنلا نم ددع سار ىلع « يرفظلا رصن ه

 فراك هنأ كش الو . ةنيدلا راوسأ نع نومجارتي ءالؤه تلمح دوق
 نرئاثلا نم ريك ددع لتق موجحلا كلذ ءانثأ ةرهازلا دونج ةعاطتسإ

 مهنم اريص# مهب كتفلا نع اوكس.ءأو ءىنلا ضعب مهدامبإب اوفتك ! مهنكلو

 يضقو ةلاحلا تادف نيتعامخلا نيب هقاور ليلا برضو . مهملع هةقفشو

 اودواميا حابصلا عولط نورظتني ةرهازلا ةشيدم لوح ليالا لاوط سلنلا
 :اييلفي مسوجم

 خم ١



 دي ؤلا ماده ىلا نتف يمحلا يلقملا ىبفلا لسرأ دمحل ممالا مت ان

 هريبصتو نييناورلا هتب لهأ ىلع ممل ءراثياو رماع لال هبح ىلع هني
 لوسر ةرتع نم مالا هجارخاو هيفسلا يبأ نب نمحرئادبع ىلا دبسلا ةبالو
 هوعديو ةفالخا هحالص مدع نمو هزجنع نم اونقيت دق سانلا نأب هفرميو « هه

 . الاح هسفن ملخ ىلا

 هياوم عراس ىتح راثلا دمحم ةلاسر ديؤملا ماشه غلب نا ام
 روربلا لخدا امئ هل ةفالخلا رع يلختلا ردايو هزدب رقيو هل رذمتيو
 حابص يف هيام ةظحل ةدملا دعي ذخأو ماده نب دمحم سفن للا
 . لالا مويلا

 يذلا وه اماثه ةفيلخللا نأ ةسانلا هذه ©6) يرونلا ركذ دقو
 لخاد دم راص امل ه : لوقي ذإ ةفالخلا [رع هل لزانتلا دمحم ىلع ضرع
 نم كل ملخناو يفن ىلع ينمؤت : هل لوقي ماشه ديؤلا هيا لسرأ رصقلا

 لهأ لتاال مالا اذه يف تمثامنا ينارتا هللا ناحس : لاقف ؛ ؛ مالا

 سيلو كلذ تلبق امئاط هسفن علخ ناف ىمع يبو يفلو هل اضغ تق امناو « يتب

 .« ابحت ام الإ يدنع هل

 سفن يف ةفالحلا نع لزانتلا لبق اماده نأ وه انمه- ام لاح يأ ىلع
 ةليالا كلت يف دمه نفح ضمني مل كاذلو . ةروثأا ايف تماق يتلا ةليالا

 يف ءابةفلاو نيفظولا راكو ىانلا ءابحو ةليللا سفن يف رضحتساف لسرأ ذإ
 . هناكم هوميايو ةفالكلا نع ماشه لزانت اورضحيل هطرق

 ؟؟ صاأ م برآلا ةيابت ١ يرولا )0(



 ةل يلا كلت يف رعش ادىحم ترأ يفك ايلا ىراذدع نا رث ديو

 ةفيلخلا خباطم نم دارأ ام هل رضحأف هل مامط راضحإب ىمأف ديدش عوم
 سفن يف كالذك هل ترضحأو . ةيمأ يب صاوخ عم لكأف هللإ ديؤلا
 الاح ابطمي ىدترا ةرخاف ملخ رع ةرابغ يه هللا دي ؤلأ نم هيده ةليللأ

 عراش ةميسال كلذ دعب سلح مث . هتساخو هعانا ىلع رخالا فرفو

 هل نيفرتسم هوحفاسف هبراقاو همع ءاناو هتب لهأ نم خياشلا هلا
 يف دمحت ليسوا نمت ريفغ ددع رصقلا ىلا رضح دق نلراكو . ةفالحلا

 دمحم يدي نإي اوهمتحاف ءاقفلاو ةاضقلاو ءارزولا نم ريثك مهسسو مهيلط

 دارأو . هل ةناللكلا رع ماشه لزانتو رمالا ىلع هئاليتساإ مربخاو

 علخلاب ماشه رمي وب هيلا لخدف هفئ ماشه علخ نم دك أت نأ ضمنا

 نم كللا يتؤت كللا كلام وبلا لق ١» : أرقو دمحل هتيامب فرتعاو
 اونلعاو كاذب ىاتلا اوريخاف ماشه هحاص مص جرخو دمحأ هل اهنف .« ءاثن

 . ةليالا كلت سفن يف ماشه ملخ

 اوتئيو هوميايا راجلادبع نبا ىلع ساتلا تقابت حابصلا حبسا الو
 ةسن تلي نا تود دحأ نس و ءاطملا اوضمقيف دنحلا نأ ود قف مبسفتأ

 كذب اوضرف هدنع تناك ىتلا لاومالا ضب ةبسانلا كلت يف دمحم مبلع قرفف

 . هل ماتلا مءالو اوتلعاو

 - اهمدهو افالتحاو ةرهازلا ىلع موحفلا راركت

 ةرهازلا لالتحا ىلع ممص ةفالحلاب ماشع نب دمج ميوو نا دبب

 لاومالاو سئافنلا ىلع هدب مشضوو ابن نييرماعلل ةمواقم رخآ ىلع ءاضقلا

 ةرهازلا اومحاه دق اوناك ةماعلا ضمب نأ انيأر دق انكو . كانه ةنوزخلا
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 عافد ببسب كلذ يف اوحجني نأ نود ةيطرق يف ةفالحلا رصقل مهلالتحا دمب

 ةرخآالا يدامح ؟اب ءاسمرالا مو يأ ةلمالا كلت حابد يفف ٠ اهدونح

 ينجو ىاثا ماشه نب دمج بطاخ م ٠.١6 راربف 15 -ح ه موه ةند
 هاج ميسارب.لا اع نيعو تافاكلاب مدعوو حالا ماطعاو ة رهازلا لالتح

 يراوح

 ماشه باحسأ نم ادح اريبك ةرلا هذه يف نيجحابلا ددع تاكو
 : با رطالاو يد'ولا لهأو مأوع | نم هاا عمتجا .رمو هلئالرقاو هعاناو

 ىار لع ةلطرق بحاص ماعيبا نب ورم© نب أ د ىأر عبعم اوملهح دقو

 مس تاشوانلا ضع تمقو ةرهأ زلا اونا انو هب جما هعأ با هرال ح.مر

 هءاحش ةقمقحلا يف اوربلعب م ءال ده نكلو« ةنيدلا _١رع نينفادلا نيبو

 ءانلوال ةناخو رهاظما أ ذاقنا هبعافد كاك لب مهطاتت يىف ٠_هءالخا وأ

 همأ هذ دركسو ةيحاحلا فرمي رصقلا اذه ناكو . نييرماعلا ِمبلْصَف
 نب ادمحم تناعأ يتلاو ةروثلا مايق يف ربك الا علضلا امل تاك يتلا ءافلذلا

 رصقلا سفن يف ابءم نكي ناك أك . هرمأ ىلع هتمحشو اهحلاع ماشه
 ثو.مجابلا عري متلو . كادنيح نسلا ريثص لازي ال وهو رفظلا دلو اهديفح
 هنع اوحرخاو مهمديأ هيلا تلصو ام اونو رصقلا اولتحاف ءافلزلل ةمرح

 . نمثب ردقي ال ام رصقلا تايوتحم نم اومنغو اهتعتما ىلع اولوتسا و « رفظلا مأ

 مدضعيف تف « ةبااقصلاو ءارزولا نم ابفنمو ةرهازلاناكس كالذىأر ام
 . محل نامالا ءاطعا لباقم .بمالتسا هيلع نوضرعي ماشه نب دنع ىلا اوندرأو

 كالمو هبممحب اودتساف هدب طخ !وتكم اناما مهلا لسرأو اذه لمضت

 0١ . ًالاح ةتيدلا ةريثلا ن راحلادع

 ةرهازلا لها ىلا راس ماثه نب ادمت نا 74 نتن ١ م برالا ةيان يف يريولا لوف. )١(

 . نع اع مث ميمجوف نامالا ميبلط دس

 لحل



 يف مهدبا هيلع تمقو ام كوب ةتبدملا ءاحنا يف سانلا رشنناو
 ءراخذلاو ةباحلاو بيطأاو ةمتمالاو يئارفلا نم هودحو امو ةوسكلا نازخ

 هباحمداو ةرياملا نأ لوحو .. بةحلاو صرااو باوهالا اوملتتا مهخأ ىَدح

 بعت ذإ يلثلا مويا ةيثع يف الإ امامت اودافي ْذَف كاذ نع ميعدر

 بحاسلا رمأف « هومنغ امن نيلقثم اوحاناو ىضوفلا نم كاذني> ىانلا

 لاقيو . ةطرق يف ةفالحللا رصق ىلا ةنيدملا يث ىقب ام لقنب راجلادبع

 سمخم ردقي ةرهازلا لاومأ نم ماده نب دمحم يدب ىلا لصو يذلا نا
 نم رانيد فا ةثممحو فأا فلا نع ادع رانيد فلا ةثممحو فلا فالا

 :.لرطاب يف ةنوفدم تدجو يتءاو قرولا ةئيللا يناوحخلا نع ادعو بهذلا

 , 200 ضرالا

 رئارخلا قلطا هنكلاو ؛ ني: رماماا ءاسن لع ما ثه ن دمحم لوتماو

 هئارزو يلا تايرخالا بيهوو نهرثك أب وه ظفتحاف ءامالا ىفلعساو نب“

 يتمالس ىلع هظفاحلاب رمأ دقف رفظلا نا اهدفحو ءافلذلا امأو . هباحسار
 . اهلا ابعات» نم ىقِت ام لقنو ةبطرق يف اهل راد لور يف اممل نذار

 ريخملا اهديقح ءاطتدأو ةنئوطم تُاعق ابق فرصتلا . دو اك المأ ام كر م

 1 . 259 لقتسلا يف ناو الا كلت نم ديفتسي نا

 مالعالا لامحأ : يطخلا ناو د١ ص ؟ج برغلا نايبلا : يمك ارملا ىرافع نبا )0(

 نع فلب# امرا 74 سالك س برالا ةاين يف ركذ دقق يريونا امأ . ١١١ س
 نم ماشم نب دن ىلا لمو يذلا نإ : نف ذإ برفملا نابلا باص اهدروأ يتلا كلن
 بلا يفلا ةيلدنألا مهاردلا نمو راود ىلا ةلايمخو بلا فلا مايأ ةئالث يف ةرهازلا
 .: نامد ناا قئام ابيأ يلاوح كاد دد دسوو فاا ةثامو

 اًماومأ مظمم لف ة وكلا تلمعةرونلا ل ماخه نب ًادمع تطرح فن ءامازلا نأ, لافي (؟)
 نم كلذ ناكن ةرعازلا ةئدم هذ محابتا يذلا موي# اياح نيمأ ناك. ىلا ابعاتمو
 : اهرمكفت 3

 ا/ ١



 :رخآلا ىدامجح +. قف كثالذدو اهراوسأ طحو امدهو ايف رانلا قالطاب

 ىلا اوعرساو « هءادن سانلا ىبلف .م 1٠٠.84 رياربف حا ه موو ةنس
 ةقباسةنيدم ايف كي مل نأك امقلب ارفق تحبصا نأ تلا اف . الامم سمطو اهييرخت
 . ابلمجاو مالسالا دالب مظعأ نم تناك اهنأ عم

 تحبصا اهنأ » : انع ةسانلا هذه يف ىعك ارلا ىراذع نبأ لوقيو

 اهتليازو ابمسا رهاز نم « ةرمدلا » تادباو ىمالاب ننت مل نأك امقلب
 مالسالا دالبب لب سلدنالا# ةنيدم سانأا لع امو . ابسوحن ابتيراقو اهدومس
 ةكحام ةدشو ةّرع جهاو انم لالاو داملا يف هكر مظعأ تناك هلك

 ةرهازلا ةنيدلأ هذه نم ةمقب بيطأو ةدامس مناو ةيشاحو اشويج رثك او

 , 217 دودملا رمالل دودحلا تقولا يف اهبارخ يف هللا ذا ىتح

 سمالاك تضمو ةرهازلا تجرخ و : ةيسانلا هذهب يرقللا لوقي اك
 ام ىلع ببلا لوتساو ركااسملاو ةيكوألا توسنلا انم تلخو « راذلا

 . 29 ءافملاو حرفلا مايأ نع حرتلا مايا, تلدباو افصفص اعاف

 رانلا ىلع هل بطخ « ةبطرق يف ماشثه نب دمحل رمالا مت نآ دسب

 باتك ةمنلا ةالس دمب ءىرقو لوحنشو ماشه ع تمطقو عساوجلا 0

 نم رخآ باتك ءىرقو . هئواسم ركذو رماع يبأ نب نمحرلا دبع نسلب
 ةمجلا موب سانلاب دمحم ىلمو ةثدحلاو ةمدقلا بئارضلا ضمب طاقسإب دمحم

 )١( ص ؟ مس برغملا نالا : يشكاارلا ىرافع نا 54
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 هسفنل اعدف م «٠٠٠١ رياربف ع4 ح ه مهه ةند ةرخآلا يدامج ”و يف

 لوجنش لاتقل ريفتلاب ربنلا ىلع باتك هلوزز دمب ءىرق اك « يدبلاب بقلتو
 لوو مهتحلساو مهندع لماكي سلدنالا ىصقأ نم ملاقالا لفهأ لصوو
 مهعم جرخو جارسو رازحو كئاحو بيط نيب منو [داوق 6 هدونح ديحم

 يحاونلا لهأ رمأآو قدارسلا صحفب ىعدب ةبيطرق رهاظ يف ناكم يف اولزنف
 . هقدارس لوح لوزتلا

 رماع يبأ نب نمحرئادبع ةنابن نع مالكلا ىلا لصأ نأ لقو
 ةبرملا ةخضراتلا ىتكلا يف تدرو ىتلا تاناورلا ضس انه ثيثأ نأ تيأ

 نأ ةسانلا هذه يف لق م هنأف . ةرهازلا بارخم ٌؤنتلا رع ةمدقلا

 رصق ىلع علط نللامت هللانأ همانم يف ىرب ناك رماع يبأ نب روصنلا
 : ىلاعت هللا لوق الثو اهمارخت هربخاف ينادمحلا نبا كلذ نع لأف. ةرهازلا

 رك ذن ىتم روصنلا ناكف ليق . اقمص ىسوم رخو اكد هلمح لجلال هير ىلمت الف
 . مامطلا ميطتسي ال تح امانا هقلخ تقاض ايؤرلأ هذه

 ايدوهس همأتم ِق كر ناك روصتلا ءارزو ذأ نأ أضيأ ركحصذو

 شبورخ « شبورخ : يدانب وهو هقنع ىلع هجرخمب ةرهازلا ةقزأ يف يشع
 . اهبارخ بارتقا هريخاف كلذ نع « نريملا ٠ دحأ لأسف

 ةرهاز اب كل اهبو : لوقي ناك روسنلا نأ مرح نب دمأ يدرد

 كربمحمل قافو كرظنم قارو كارت قبعو كآرم نسمح دقا « نسحلا
 كمدهم يذلا ديرما نم يرمش تيل اف كبرش بذعو كبرت باطو
 وبا كلذ نع هلأسو هنم كلذ انمظمتساف لاق . كمدميو كمسج نهوبو
 با اي اذهب عسمت مل كنأك : هل لاقت هيلع هركتتساو ردح نبا ورمع
 ربظيس من « لهاجت كنكل , محلا كبحاص نم كفلس دنعو كدنع وه ؛ ورم
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 )١ رهنلا اده يف اهتراحح ىقليو ابمديف ةودع انيلع

 روسصنما عم امو ادعاق تنك لق : ينأب ام ردح نبا رد ذ دقو

 تاتكلا ىلإ اجرا نييس عسس .نبان دكءوي يعو نيحراادع هنا علطا ذإ
 توك يذلاو انيلع ملط نم"'لمات : يل لو هيلع هنيع تمقو اف
 نوكي نأ ىثخأ اناو دمحم نب نمح رادع وه . هيدي ىلع انتاود بارخ

 ناو هنسب هنأك هارآو هوركم ابعم هقحلي ال ةلزئم سفناا نم هنكل اذه
 , (9 هتوك انش هللا ىنق

 ىاق نم يفنلاب موكحملا « ىربقلا ٠ هيقفلا نأب أريخأ ركذبو
 رماع يبأ ل نمح رثث دعو ةرهأزلا هباصعلا ؛ 0-0 ماسه اموب راتحا رودمنلا

 لمح « راد لك نم كيف « راد ١ : لاقف ةرهازا ف رظنف هتازغ يف

 يف يفك ارق ىراذ ننلو + مزح نب دما نع الخ هدروا يذلا سنلا وهاذه )١(
 يح ؛ لوفيف ىنملا ىاد رخآ آمن يرفلا دروب اينبب ءا5 ص © + برقلا نايا
 ةدرطملا هها٠ ىل 1 رظنو ء هاساحم لس.أتف : ةرعازلاب مرصق يف ناك هنأ رومنلا 2

 يف تفلاو لاجو نح نم هاوس يذلا نم هئيع المو « ةدرفملا هراطالا تاو

 « ةرهاز اي ك ايو : لقو ميجتو هعومد ثردحتاف , لاهثلا لا نببلا نم ةرهازلا
 شس هل لاقت ؟ بيرق نع هبدب ىلع كلارح نوكي يذلا نالا نم يرعش تنف

 يذلا ءيدراا ركفلا اذه امو ؟ طق انالوم نم ءاندس ام يذلا مالكا اذه ام ؟ هتماخ
 دق ةرهازلا يىلاعسع ينأكو ٠ تلف ام نورعل هماو ؟ لاقل ؟ هب لالا لغش هلثث ندب ١

 ااكلابو# توين هذ ابننا مخ تمشو تددهع دو اينامفو ء ثتريغ دوابءوس رو « تح

 للوتو روصملا يفوت ناالإ نكي ملف ؛ يىااغا له , تيهأو ةننفلا راب تءرضا دف

 يديملا هياع مافق « لوجنشب بقللا نح رلادبع هولا رءالاب ماقأ ءاهلدم لن مو رفظلا
 قابإ لَو ءارماع لا لود تضرف.او « ةءاطلا هموق ىلعو هيلع من ثناكو . ةماعلاو

 ( ١؟١سك سا ببطلا من ) . رمآ من

 +8س 7 برغلا نايبلا ؛ يمك ارملا ىراذع نيا نع ريدح نا (؟)

 لكيم



 نا لف هن وعد تدحأ نا فدسلا بيحع نم ناكف . راد لك يف كتم هقا

 . دحأو ربش اهملع ىف

 : ةيرماعلاةلودلا ضارقناو ؛هلتقم « رماع ينأن ب نمح رلادعلاح

 نمح رلادعو « ةبطرق ىلع ماشه نب ديحم ريظو « ةرهازلا تمده

 هس ةفاسلا دعبو ثداوحلا روطت ةعرل ثتدح ام ماع ريغ هتوزذ يف

 ةيناشلا كالت يف دونحلا اهاقال ىتلا تاقشلا انركذ دق انك و . همساملا نيبو

 .هتلاطبو ءروجفو هقسف نع عدنرب نكسحي م نيحرلادبع ناف ثاذ عم نكاد
 برق هل رومي هنأأل هب هتطاخع طنب هيدل ام هلا ديلا ةنالو بفل ناكو
 نأ هتطرث ىحاص رمأي ناكو انيأر 5 رومالا لجمت هنأ لب ةفالخلا ىلا هلوصو

 . « نائمؤاا رسب » سائلا يف هتدانم ءانثأ هقلي

 ةحان نم ودملا ضرأ نمحرلادع لوخد ىلع مايأ ةدع ىنغم دق ناك.

 مدجخو ؛رابجلا دع نإ. ةروش هريخي ةبطرق نم لوسر هانا نيح ةللعيلل
 هلع تلوتساو هركحفت دانو دوخلا ءاربعأو هذب ف طقساف . ةرهازلا

 وأن 11 حاير ةملق ىلا هاج الاب هذ ونجح رمأو ديدشلا عزجلا ص ةلاح

 ناكلا اذه ىلا هلوصو ىدلو ٠ ةطرق ىلا ةدوملا قيرط يف مقن يلا

 دعب لوحتش هإمف ام لوأ ناكو . كلذ ناكف كانهم ركسملا برضي رما

 نلعاو ةباجحلا ىلع رصتقاو دبملا بالو نم أربت هنأ حابر ةملق ىلا هلوسو
 هلزانتب بتكو . ماشه ةفيلخلا ديدج نم دبملا يلو رايتخا دلرتي هنأ
 مولظلا هفيلحلا ةرصنل ةدهنلا ممم بلطو روثثلا لهأ ىلاو هلطيلط ىلا

 ميلا بلطيو مهئارماو دنحلاب لصتي هني نمح رادع ذخأ مث . ماده
 مهدصبو محلا نإ ماشه مولظلا ةفيلخلا رصنو ةطرق برح ىلع هتعبام
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 هلط ىلا مرمي هياحاف « عالذب كوكس مه بكيو تافاكلاو بسانملاو لاومالاب

 , 290 هلاوز نونمتيو اذمض هيلع نيدقاح اوناك مها ذإ نيهركم

 هنانز ةلسق نم ةرياربلا معز هيلا ىدان نم رلا دع نا تدحو

 . هنالذخ مدعو هرصن ىلع مسقي نأ هيلا بلطو يتانزلا ىلمي نب دمحم وهو

 همساأو ريخالا اده عانا دحا نمحرلا دع نييو هنن مالكلا ةطساو ناكو

 هلكتلا عيطتسي ال الث ناك رماع يبا نبا نأ ذإ . ©59 , دادحلا نا د
 الو هرصنت كنا هللا هدبا دبملا لول فلحتا : يتانزلل دادحلا نبا لاقف . حوشوب
 اهرركن انلاب اف انقاتعا يف تلاز ال ةمب انلع هل نا : هباحاف ؟ هلذخت

 هذه نأب ىرأ انف ناعالا ديدحتج الإ مسفنت ال ةميلا تناك ناف . نآلا

 الو فلحت نأ دب ال : نمحرلا دبع بحاص هل لاقق . ىبننت ال ةلأم

 يقل ىتح جرخ نأ امو « اهركم أتبع يلمي نبا فلحف ةعاجلا قرافت
 هتاتز هوحو نم ةعامجو (50 + سانلا ديس نب ساسكنت ةهمسأ هَل مغ نبأ

 عم لاتقلا مدع اوررقو موني يف رمال, اورواتنو يرق فدنخ ىلا اولدمف

 . هودمأ همالساو نمح رادع

 هنأب يناةرلا ٍلسي نب دمحم كلل نع مسداقلا نب مهأ ربا رك فيو
 نم رلأ دبع نم أر ناوكذ نبا ساسلا ايا يضاقلا ناب ىنغلب دّقل : (9) لف

 سانلا بالبتسا ىلا مزع لوجنش نا ه4 ساد برالا ةيابن يف يريونلا ركذي )١(

 5ص 7 برغملا نايبلا يف همسا درو انكه (؟)

 دي س ١ - قبالا ردملا سه يف هدسادرو اذكم عز

 77 ص +> برغلا نايبلا؛يعكارملا ىرانع نبا نع مساقلا نب مهاربا ()
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 لاتق نم سانلا هيلا وعدي ام مظمتسيو هرءأ هركيو نيقسافلا نم هربتءميو

 نيحلاملاو لاسلاو ىرارتلا نماهف نم ىلع هقافشال ةطرقب نيذلا ةعامج

 نأ نود رخالاو نيحلا نيب نمحرئادسل كاذب حلي ناكو « ول بنذ ال نذلا

 . ًامايها هريسي وا هيار ىلا اذه تالي

 ناو كذ نبأ يضاقلا يأر ىلا فرمتا نا تدراف : يتانزلا لاق
 ململا رمالا اذه يف كدنع ام : يل لاقو ينأآدف هب ءالتخالا ىلع تلممف

 تامهسكلاب يل مهن نأ دب الإ كيحا تسل : هل تلقف ؛ اناهد يذلا

 دق بنك ال ًاقباطم ناك يذلا هيأر يل يدباو مقاف . كيأرب ينربختو
 هتاتز نم دحأ الو انا هنع لتاقا هللاو تل : كاذنمح هل تلقف . تممس

 كلذ ينلب دق : يل لاقو هفن تيوقو ادحل لله دق هتيأر . هتلا

 . يأرلا وهو

 يف نجرلا دبع يناعد : ينأي ام نعيا يتانزلا يلم نيا لوقي م
 توندف « هل دتحلا نالذخ ناو هيلع رمالا دتشا دقو هده هفقاوم ضمب

 اف . هب تادب ءوسب يندارأ نأ هنأ ىلع هضءب لسب ىفيس ترسي نأ دمب هنم
 : يل لاقو محلا عم ةرازولا ةطخ يديلقت هيف ًاباتك ينذس نأ الإ هنم ناك
 . بوذكل ىأر الف كموقو كفن نع يىنقدصاف . هيف نحن ام ىرت تنا
 كلذ هيلع ىشف هتانز نم دحا كنع لتاقي هفاو سبلف رتنن نا كايا « ممن هل تلقف

 كمبتي نم ملعتف ريسلاب شيجلا رمأت نا : هل تلقف ؛ كلوق ىلع ليلدلا ام : يل لاقو

 . 23) تقدص : لاقف . كنع فلختي نمو

 هتاوزغ يف نمحرئادبع شيج نوققارب اونك نبذلا ناسرفلا دحا نأ ليقو

 برغملا نايبلا ؛ يفك ارا ىرانع نياو 7٠ س ١ + برالا ةيان ؛ يريونلا )١(
 . ارث ص ا" مح
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 هفصوو لوجنش عم زئاقي الا الطلاب فلح سات ني هشاكع همساو
 ىلع لدت هلامفا نأو ءيد يف مالسالا نم سبا هنأو ابعالتم اقيدنز هنوكب
 ىلع يح » يداني انذوم عمس نمحرلادبع نا كلذ ىلع اناهرب دروأو . هداقتعا
 (0) , كل ريخ ناكل ساكلا ىلع يح : تلق ول ٠ : لاقف « السلا

 نم رلادبع نوقفا ري اوناك نبذلا ةرباربلا نإب سن نأ بج لاح يأ ىلع
 | ناكف هةيطرق يف ,لابعو ىلها رك دق أوناك ( هداوقو هدونح مظممو

 مهئادعا ىلا ههلابع كاذب نودي .هنال نونحلا نم اعون ابلع موحملا نور
 ينأ نع ادع اذه . بمحابم نم اماقتا وهب كتفلا نع اورخأت. نل نذلا
 ادمحم نأو . هنورصنيو ديدحلا مثتاقلا نوديؤي وبعمجأب ةطرق لهأ ناب اوعمس

 لاوزب مبعمطا امت ابلع ىوتحاو ةرهازلا لاومأ ىلع ىلوتسا دق ماشه نإ

 قالخا هلك كلذ ىلا انفضا اذاف « نمحرلادسب مردغ لاح يف اهنم ييصن

 الع « هتداراو هثاكذ ةلقو روحفلاو وبالا يف هسائناو نمح رلادبع

 موححلا يف هترصن مدع اوررقو هعم لاتقلا نع دنحلا مظعم ضفنا اذال

 . ةبطرق ىلع

 ىلا ريلاب رمأ حار ةعلق يف مايا ةدع نمح راادبع ثكم نأ دسب
 ممم ع م موو هنس ةناثلا يدامح رخآ يف ناك_!! لصوف « يناه لزنم

 ربربلا دوس حلا دخأ اهناذ ةليالا كلم يف . كانه تيبلإ رمأوم ٠٠٠9 رياريف

 اورد نذلا ةراربلا ءابحو نم ناكف 1 (5) هةيطرق ىلآ هنع ثولح ري مهداوقو

 برغملا نايأا , يشك ارملا ىراذع نياو ال5 سم ١ ح برالا ةيان : يريولا )١(

 - 0س و ٍِس

 برالا ةباهن يريونلا رماع يأ نب نمحرلادبع نع ةرياربلاو دثْلا شاضغا كذ (؟)
 ١٠١ سال ريما باك ء نودلخ نباو 44 سس ؟ج بيطلا حت « يرقلاوا/ هسا

 + ص*+ برغلا نايلا . يتكارملا ىراذع نباو
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 ينيفيلا سائود نب ديز وبأو يجاهنملا دانم نب يواز هرك مم
 نب حوتفلا بأو ينرفرلا هرق نب رون وبأو ينرفيلا فاطع نب نمحرلادبعو
 يجاهنسلا يريز نب سك ام نب هسابحو يطامطلا هبارع نب يريزو رصان
 هلل. نأك ام مهذرو .. يوارالا يلمي نب دمحمو هناوخاو هتعاج عم

 مم هناف ء« بترلاو بترلا ةدالز نم هحنع كاك م هغرو دوعولا نم نه راادع

 مهضعب عبتي سانأا ىلاوتو . ركملا نم دنجلا رارف رايت فقوي نأ عطتسي
 ناوكحز ناو سابلا وبأ يضاقلا مبنم ناكف « نيلاتاا نيمويلا يف اضمب

 هوحوو نييرماعأا ةنااقدلا هوحوو دمحأ نب رصنو زرحم ن نوزرخو

 يف < ناك يذلاو روسنلا هيا ىلوم حضاو يبلقملا ىتحو نيسلدنالا
 لوضع يفب ادكهو . هبر دنلا ىلإ ىءانااع رسأ ناك 1١ه دن مءعز ماس هني غم

 . هميّدحو همرحو ةبااقسلا هتاذغ نم ريسي رفن عم

 ىلا هجوتلا ىلع اممصم ناك نمح رلادبع ناف « مدقت ام لك مغر
 لمأ هل نكي مل ذا هلبق نم يأرلا يف أطخ اذه نأ كش الو . ةبطرق

 . ةبطرقك ةمينم ةنيدم هات ةصاخو دونحلا نم ةئفح دي ىلع رسنلا يف
 مامأ هلوصو نيح مبسفنأ ىلع ةمساملا لهأ مسقني ذأ لمأي ناك هنكلو
 ايلا لوخدلا هيلع نولبسي هرامنا نم ددع مهنيب نوكي ناو ةنيدلا
 نييبطرقلا نأب لعي نكي ملو . ماشه نب دمحم ىلع ءاضقلا ىلع هنودعاسيو
 رايهناو راجلا دع نبا ةفالخم ةيئار دايعأ طسو كاذنيح نولفتحم اوناك
 . هيرمامأا ةلودلا

 تموج ايثراح تنوكلا نمحرأا دبع ةبحص يف أضدأ ىقب نمم ناك
 . يراصتلا نم طيب رقت هعمو (:::1ب كونراك ريمأ (نل أنا 00111

 مو 4 سم وغ ناب ريمألا اذه لا وعدي ءامدقألا بترعأأ تدوخ را ناكو
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 ؛هتوزغ نم هتدوع نيح نمح رادع قفار يذلا ىحيسلا ريمالا اذه أشي

 تأ يريونلا لوقيو . همم ءاقبلا ىلع ممسو هتدش ةعاس يف هكرتي نأ

 ىلع هب ًانيمتسم هلل ادقاعم هبطرق ديرب لوجنش عسم ناك سموغ نب سسوقلا
 ميمو نمر لادبع نع دنحلا ضاضفنا ىأر امل هنكل . 20 ةماقلا هلوأتي نم

 لاقو هب الخف رمالا يف هحصني نأ دارأ ماشه نب دمحل ةطرق لهأ ديبأت

 ؛ كل نيفقلاخم كدنحو ةردم كروماو ةضقتتم كلاوحا ىرأ ه» : هل

 لب : لاق ؛ وه مأ فرشأ تنأأ هطرق يذلا لجرلا اذه نع ينريخاف

 لاقف . ليمأ هيلا الا مارأام : هيلا مأ كيلا ليمأ سانلا : لاق . وه
 يأرلا : لاف ؛ كم نع يأرلا اف : لوجنش لاق . ءىدر ليلد اذه
 (9 احضاو اندمق تثش لاف ةلبلا يناحصأ كفم لخرأو لج رت نأ يدتع

 كيرو فقولا يلحني ىتح رخآ هاما انتا تثش نأو ةدحاو أدي همم انكف

 .ابهوجو رومالا

 هل ركذو ةبطرق ىلا باهذلا ةرورضب حلا نمحرئادع نكلو
 اناج نظلا كرتي ناب ثموح تنوكلا هحصنف « اهف هل راصنا دوحوب هليمأت

 ةدئاف نود _:ركلو هئادعا نم هءاقنصأ زريعو هيلع لقيس أمت نقيتيو

 تشع تشع ناف كئطخي لعو كيأرل ةهارك ىلع كمم انا : كلذ مغر هل لاقف

 تالا : يمك ارملا ىرافع نبا ء 70 ص ١ ب برالا ةيان : يريونا )١(
 556 ص ؟ >- برخملا

 حضاو ةنايمب ناي انوكي مل رماع نا نب نعرلادبعو ثموح ارا تنوكلا نا رهظب )١(
 هتمةدعالا نالمأي نالا زي الاتاكو
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 , 2 « كمم م *تم نإو كعم

 ثدح (ةز1311111312(03 طالمرا لزتم ىلا نيحتم المف اوراسو

 هنبحصي نك يتاوللا ءءان هيف عدواف كانه ًارصق نمحرلادبع كلع تاك

 ملف جرخو نيعدو مث 29 ةيراج نومبس نهددع غلسو كلن هتوزغ يف
 يذلا ثموح تنوكلا ادع دونحلا وأ سارحلا نم ادحأ رصقلا با ىلع دج

 ىبناف نراوالا تاوف لق ةدوملا» هتحصصن ىلا اذه داع دقو . همم ريسلا لق

 لدع لبللا طبه ال مث . نامالا بلط يف يضاقلا تشيب دق : لاقو لوحنش

 (*) سوش ريدب ءامدقاا نيخرؤلا ىدل فرعي ةبيرقلا هريدالا نم ريد ىلا نانثالا
 تاهرا ريد وهو («47 ©هعرزم ار“ ندن كلن 31635 مسأب ةشناللا# فرعيو

 مياعماعد ةميلأتلا ةنيدم لاعث (رتم وابك رشع ةمخ هفاسم ىلع عقب نبي رمتسم

 يف امتليل ب مث ءىدلا ضمب هيف الكاف « هلطيلطب ةبطرق لصت يتلا قيرطلا لو

 بتاهذلاو سراف يثام باحد متسأب هحاح فلكف ع ادع هرجع غلب و

 ىرانع نبا خرؤلا ء توكلا عم نحرلادبع ةروام نع هدروأ يذلا سنلا وه انه )١(
 : لوقي ذإ ىنملا سفنب أمن دوويف يريونلا امأ 7١ ص ؟ج برغلا نايلا يف يفك ارا
 انوكيو هدلب ىلا همم لحري نأ هيلع راشأ لوخيش لاح بارطضا سموغ نبا ىأر ال
 اذا يننأ وحرا ينناف هطرق ىلع ىفارشالا نم دب ال لافو كلذ يبأن .. ةدحاو ادب
 صولا هل لافق يروبظ نوبحيو يناطلس ىلا نولثميو .. دمع ةيلك فلثحلا اهيلع تملط
 ريملا نم دب ال لافت . كل ال كيلع كدنجو لتخم هقاو كرما ىنلظلا عدو نيقيلاب دخ
 (7 هس ١ ب برالا ةبابن ) كاطخب لعو كبأرل ةيهارك ىلع كمم لاف» ةبطرق لا

 ةيابن يف يريونلا» ٠ سم * + برغملا نايلا يف يشك ارملا ىراذع نيا ددملا اذه رك ذ (؟)
 ٠+ ص ا١  برآلا

 ,ه سا ١ ج برالا ةيان : يريولامسالا انه ركذ (؟)
 نإ عوز طموح ءوعمل : ل1510 ]!'153'. هتان5 . لكشلا انيبسالا ركذ (؛:)
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 لأسو ردلا يف هئخم ىلا ىدتها نأ اذه ثيل امو . هنع ضتفتلا يف أدبو
 هأ تيطعاف ًاماعط يال هتأو امئاج انا رك لدالا يف لسو هنأب هوريخاف كانه هنع

 .الك ف هبوشم ةحاجدو زبلا نم ةمطق

 نا ىأ رو كم ون م نمح رلادع تاغتسا امدنع ء رك انا حايملا قو

 « يدبلا ةعاط يتالآأ « ليس نم يف يكل ام ة - لف هعم نمو ىرذ

 مون نم رضع | لق يرذ ناب حاملا قلو , ةطرف لا أوثعو كالذ

 يا معتب سريعا سرام + ءاموبب ةئد بحر ما ةمحلا

 هتاد رفاح لبق : هل ليقف « ارارم هيدي نيب ضرالا لبقق نمحراادبع
 ربظي مو فرحت قطني مل ثدوح تنوكلاو . هدبو هيلحر لقو « لمفف
 ةونلق عازتناب هباخسا ضمب ىلا بجاحلا راشأو . ةناكتسا الو اعزج

 و مايخلا راسو هسرف رعغ ص لمح 3 ©( تعزدناف همأر نع كلوحتش

 مث اولمو اوأضوتف راجنالا دحأ ىلا اوادع سمشلا تبرغ اهف . ةبطرق

 لاقف . نيديلا فوتكم الإ هيلا لمحت الا رمأ ماشثه نب ادم ديدحلا
 ال دمحا ني رمع هنارح دحأ هيباحاف ؟ يكناما نا : ك ذئحا لوحتش لل

 اوقلطاو ىعاوسقن : لاقف [ديدش ًافطع هادب تفطعو . كفكنت نم دب

 تطق م ىتح أدب هش فل اقلو هدب ىلع ضنق هسارح دحأ نكلو 0©6) قربلاك

 يفك ارملا ىرانع نباو 75 س١ برالا ةيابن : يريولا هذه نيكلا ةثونح ركذ )١(

 يمري ناك يذلا فدهلا وه ام نينئالا نم يا ركذي نا نود 7؟س“ ج برغملا نايلا
 0. لاوستش ىف رغ نا ركذ دقي لانتو يب اما . نيكسأا مارا نم لوحنش هللا

 هر ١



 . لاح هلتق, بحاجلا رمأو هنم نيكسلا

 (1) : ينأي ام هلتقم نع  دمحأ نب رمع  هيقفارم دحأ يوريو

 بجاحلا هيرضف هسأر ربي ىف فيسلاب هترض هلتقب بجاحلا رمأ ال
 ال كربأ لتق اذك : لوقأ اناو هتمحضاق أئاش مانصي زق رشا ةيريق

 قطنام هنأو هدمب سموغ نب اناتقو . ًاحذ هتحنذ مث « هنع للا يمر يبا هللا همحر
 . ةدحأو هلغفل

 كلت سنت يف ماشثه نب دم ىلا لوجنش سأر تاذ دعب لمح
 لثب لع ءدح لمحف هدح مدوم ىلا هدر رمأ م هنم دك أنو هآ رن ةلمالا

 ةيساتلا هذهب مساقلا نب مهاربا لوقيو . ةمصاعلا عراوش هب ريو راع هبش' وهو
 (؟) : لاق هنا ءاددالا دحأ نع القت

 ىراع لثب ىلع اضورعم لوحتي يتأ ذإ ديدحلا باب دنع مئاقل يلا »

 ايدإب هبجو ىلع احوطبم « رمشلا نم أيقن ءانلاب نيلجرلاو نيديلا رفصم « ةئجلا
 نم كحاشت ةماعلا أو هريد يف قصيت ةدانلا لهأ نم ةلفس هم'و تيأرو « ءراوش

 . « هنم بكت ري ام ركني دحأ الو ميلف

 هيطرق ف ةقالخلا رمق فرغيدحإ ىلا كلذ دعب نمح رلادبع هث» تلخدا

 جرخأو ليوارسو ًاصيق يك مث هظفحت ريقاقعب يئث>و هيف ام ءزنو هنطب دف
 اهود هدب ثح ص تنوكلا آر بيصت و 3 ةدسأا بأي ص ةلي وط هةاشدح ص رمسا

 . اهناج ىل

 مساعي برغلا نايلا ؛ يمك ارا ىرافغ نبا نع دا نب رمع )١(

 ال ص+مس قالا رثقلا سف (
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 ةطرسش بحاص ناسرلا نبا رما رابلادبع نبا نا دمحا نب رمع لوقيو
 نأ ءاذكب ةرمأي نينمؤلا ريمأ اذه ١» : هركع يف يداني ناك يذلا لوحنش

 يف تبسلا موب كلذو . هسفن نعليو هنملي مث . نوبالا لوجنش اده ٠ : هيلع يداني

 نمح رلادبع كح ةدم كلذب تناكو . م ٠١٠١6 سرام ع ح اه مهو ةند بجر غ
 )١( . ةيرماملا ةلوذلا هلتقم تطرقناو « اماياو ريشا ةعب رآ رماع يبأ نب

 عمبرال ءاثالثلا موي رابع فدقت نم قمح ام بحعأ نم هنأ : ليق دقو

 تحتق « هيلي يذلا ءامب رالا موب راهن فمن ىلا ةرخآلا يدامح نم تق ةرشع

 لوو محلا نب ماشه وهو هفيلخ ملخو ةرءازلا ةنيدم تمدهو ةطرق هني ادم

 هلود ثثدحو رماع يبا نبا ةلود تالذو راجلادع نب ماده نب دمحم وهو ةفيلخ

 قلخ بكنو ةماعلا نم شويج تميقاو هجالقع نبا وهو ريزو لتقو ةيمأ ين
 نيماحف لاحر ةدع يديا ىلع هلك كلذ ناكو . نورخآ ةرازولايلوو « ءارزولا نم

 (9 . راجلادبع نبا دنج مهو ... نيلؤزو هك احو نرازجو

 نب همادبع نب دمع رماع وبا : نأ ام نيرماملا بن نع اهلكنم مزح نيا دمع وبا لاق )١(
 نحراادبعو رفظلا كللا دبغ هؤاناو وه سلدنالا يلو رماع يبا نب تيادبع نب دمج
 هوبأ هلك يذلا هطادبع اما . نحرلادبعو ةعادبع هينبأ لبق نم بقع هلو . رمانا
 كلانه ثامو جحلا يلا شبن كالادبع همسأ ابا فاختو ثاف دمت همسا انبا فلخت
 وهو « دمخ نب نمح رلادبع بقعات . رفطلا ىلا كاملادبعا بقع الو . بقعا هاراامو
 ءاماعرشمع ةمبرا هلو هينلب يلوت « هريغ 4 قبب لو « زيزملادبع همسا انبا ديعلاب يمملا
 بانا ةربجج ) . ابق ملو لام نمحرلا دبعو هنا دع داولا نم هلو اهب هرما لاطو
 . ( ؟5؟ س برعلا

 ا,« ضع برغملا نايتلا « يشك ارملا يرافع نباو 76 يم ١>برالا ةيابي يريونلا (؟)

 م



 مئاعلا ءمرجلا

 ىلوالا ماشه ن دمح ةفالخ

 رابجلادبع نب ماش" نب دمج ديآولا وأ وه ةيسن نأ اندروأ دق انك

 ءاح رملا» فرعتو هئزم اهعسا دلو مأ همأ تناكو . رصانلا رمح رلا دع ن

 اهه للتقو م ةيالا/ "ك0 07 طال هم ةيطرق 6 هدوم تاددح . ابن ناك ءلخلا

 هرم ه حج ه 5.6. ةنس

 ؛ ةفالحلا ةدس ىلا لصي نأ ماده نب دمحم عاطت..ا كق انيأر

 هتفل دقف ةماماا اماو « يدبلا ١» محلا ىلا هلوصو فنم هسفن بقل دفو
 راخا 8 تانك بحاص هفقصي ' هتفخو هغرطو هتشانمهل « شما ١

 طيب ءاتحنا هب نأ الإ ةماقلا م « رفشا , مما : ناك هنإ « سلدنالا, ءاسؤرلا

 (") . ةرفص هيحو وأمنو

 ماده نب دوغ هنالوب امدظع مالا .ىدأب يف ةدط و لها رورسس كاك

 هس ؟+ برهلا قايلا : يعك ارلا قرافع نبا نع (:)
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 دا كلذ ىنع اولظو سارعءالاو مئالولا !بضابراو ةت.دملا باحر يف اوماقاف

 ققحتتس ابلك مهلاما ناب نيناظ نوننيو توفزمي رخآ ىلا ناكم نم نولقنني
 . ديدحلا ةفيلخلا يدي ىلع

 : هم رصت ءوسو هلامسا

 ةلودلا ةرادا يف ماشثه نب دمحع ف.ض اوأر نأ اوثل ام مهنكل

 دنحلا لذارأ نم ماقتاف هباحح رايتخا الوا ءاسا دقف . هفرصن ءوسو

 عم بدالا اوواساف :رادالاب مهل ةربخ اي نذلا نبلا يوذ ةماملا نمو

 مهنوابقتسي اوناك ذإ « ىلنلا هودوو داوقلا عم ىتح لب سانلا نم نيعجأرلا

 لب سوؤرملا سيئرلا ةطاخم مهنوطاخيو هجو سوبعو ءاقج لكب
 ىلا اوبلط مهنأ اك « مهرينصو مهريبك نيب نوزيب الو انايحا مهاوخيوبو
 ض هده نكت و ةفيلخلا ةلباقل لوخدلا دنع مبحالس عض و دنمحلا داوق

 مورك ذو مهنوضغييو ميلع نودقحت سانلا مظعم !ولمجف و كاذنيح ةمبتلا ةداملا

 فوذقي اوناك نبذلا نيب ردملا باجحلا دب ىلع اهنوري اوناك يتلا ةنسحلا ةلماعلاب
 , نيقباسلا ءافلخلا باوأ

 ىواز ريمالا هافال ام ةلماملا اوسا نم نا ليبسلا اذه يف ركذيو

 يف اونكو .نيبجانبم مرثك ١ نوطبارلا ناكو ) ةجانبص مظع يريز ن
 اذه يواز ىتا دقف ( هحنط ىلا برتلا ىلبارط نم نوكلع تقولا كلذ

 دحأ هب ماهم ف رصقلا باب ىلع هيف ماحدزالا رثك مي .يف ةنيلخلا ةباسفل

 اوبرضو ( هؤدر. .مدقتب نا لواح انك راك لب رميل هل جارفالا لواح وأ

 اذه : مهل لاقو هتيطم . ىلع اقافشا بضغأ رارغ الذ آوررك الف ءةسرف ىأر

 دقح أدم ناك اذه“ نأ سانلا نم ريثك لاقف . امل يذذ ال ةبادلاف اوورضاف ىمأر

 . ماشه نب دمج ةفيلخلا ىلع يواز

 لذي



 ىلع لدي أرما مايالا دحأ يف ردسا ماده نب ادمع نرأ ثدحو

 الاو ةزفلا نم ذأ مويلا ثيذ ف كل وب الا : وهو هفرصت ة:ءادر

 مام يريز نب يواز نأ فدصو )١©6 . رصقلا ينأي الو ًاحال لمحت

 اودرف ةفيلخلا ةلياقم :رويللطي ىمياود نيطتمم .مةلا ىلا اونأ همم ةعام

 كااذإ هجمات تعط مش 2 هباغ ص اوف رصناو در منشأ معقل ى6إي نع

 ءاشسا غلبو ٠ هتوتحا امث اريثكح اوبف رربلا رود ىلع ةماعلا نم رفن

 ام نابتدي ال ةوق ةلحرق يف همل ْكاكو . هاصقا ةئداحلا هذه نم ريبرلا
 مهنا نع أدعو « امق: رفأ كوأم نيادبا رمل مع دالوأا أ وناك جيعأ ظ30 أدع

 اوناك هنأ عم نراتخم نيمئا» يدبلا ةفيلخلا ةكحرح ىلا اومضنا دق اوناك

 سوؤر تبرغف مأو محل ثدح ام ةقاع ءوس ن٠ ةئبدلا بحاص فاخ

 مل يريز نس ىواز نكلو . ةئدملا ءاحنا ف ام فضو نيبابلا نم ةئالث

 ريمالا يبا هسابحو سوبح عم هجوتف نيدتملاب لأ يذلا باقعلا فتكي
 ماشه نب دمحم ةقيلخلا رصق ىلا رصان نب حوتفلا يباو نك ام يجانبسلا
 مهل ردتعاو هفسأ ريك" ىدباف موماصأ ام هل اوكش هب اوعمتحا اةف

 ددع لتق صعأ « ميلع صبيومالاو شرود نم به ام ةداعأ مدعوو

 امنا مهئامعز تاكسا كاذب عاطتساف ربربلا ببنب اوكرتشا نذلا نم رخآ

 . ةتقوم ةروصب

 يف امدقتم دكو « ناف د ىلقملا ىتفلا يدللاأ هفالح ف ضرمو

 بيطلا ح## : يرقلاو ١6١ س الج ربملا : نودنحل نبا سالا اذه رادسا ركذ )١(
 ه* س * + برغلا نايبلا : يشك ارملا ىرانع ناو +١ س ١

 لداو



 فنأ وجري هناو هيلا ضوبنلا ميطتسي ال هناوأرس هيلا ري نأ ديري

 لدي باتكب نئاف هيلا مفدف الف ةفياخلا هرازو . هتيؤرا ةفيلحلا ينأي
 امم رئاخذلاو لاومالا نم نوقباسلا نوبومالا ءافلخلا هك رت ام ميم ىلع

 يل ملول نع تست بهذو اذه هدخاف راحلادع نبأ هللا 00

 لاومالا نم ةريبك تايك ىلع كاذب ىوتحاو ابلكاملع رثمف باتكلا يف تنا
 .. كلذ هشا امو ةحلسالاو ةمتمالاو ةينالاو رهاوجلاو

 طسوالا رثلاو ملاس ةئيدم بحاص حضاو يلقملا ىتفال ةبسنلاب امأ

 نب نمحرئادبع هديس نع يلختال سلنلا عرس. ناك هنا انركذ انك دقف ء هلك
 ربهظي ؟اتك هيلا حضاو ىلدرأ ماشه نب دمحم رمالا من املف ع رماع ينأ

 لقتساف . نمحرلا دبع لقي هرورسو هتفالخم هراثبتساو هتعاط هيف هل

 ضييو ةعتمأو اشرفو الام هل لسرأ ناب كلذ ىلع هباجاو باحرتلاب هلوسر ةفيلحلا
 . طسوالا رفثلا ف هتبالو هل ددحو هنيمثلا فثارطلا

 هتالخ ءانثأ ةثسلا ماشه نب دمحم تافرصت ةلج نم كراكو

 قرش ىلا ءالؤه راسف « ةيطرق نم نييرهاملا ةلاقهأأ نم ةعاخ هيفن

 ةبحلا كلت يف بمشلا ديبأت اوبك نا نمزا نم لياق يف اوعالتساو سلدنالا
 . دعب ابن اهنأش اهل نوكيس ةلقتسم كلا“ ةدع"قطانملا كلت يف اولكثبو

 ةينلا» هلمف ام ويف يدبلا ىلع سانلا مظمم دقحا يذلا لمعلا امأ
 هنا ىأر هل رمالا قئوتسا امل ذإ . , ديؤلا » مكحلا نب ماعه

 لع هءافخاأ وأ يناثلا م امنه ةقيلخلا ىف اع ءانوقلا 1 هكلم ءاعل هباع

 فاك يذلا حانحلا باوا دسب رمأ نأ هلمف ام لوأ ناف كلذلو . لقالا

 هنأ ىتح « ابعم نيتمداخو « بعش ٠ هتيراج ىوس هل كرتي ملو هتبلاقصو
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 هحاتح يف يرورضلا ثتاثالا الإ هل كرني ملو ابكلع ناك يتلا باودلا جرخا

 هحارخاب رمأف رصقلا رداغي نابج اماشه نأ ىلع يدللا ريكفت رقمايأ ةداع دعب مأ

 . ةطرق ءابحجو دحا « يح نب نسحلا » راد يف هنكساو هنم

 قوت م 1٠٠١4 كاسين ح ه موو ةنس نم نامش ربش فو

 نب دمحم هل ينأف هبشلا لك اماشه ةفيلخلا هبشي فاك ©2) يدويب لجر
 نباو يضاقلا مبمو ) ءابقفلاو ةمدخلا لهأو ءارزولا ىلع هظاعو ماشه
 اودبشو ديؤلا ماشه هنا اولقو هونيامف رصقلاب ةماعلا نم رفنو ( ناوكذ

 يصف ؛ هقنا فتح تام هناو قدخ الو حرج رثأ همسج يف نكي مل هناب سانلا مامأ

 ناين معو حج ه موق ةنس نامش 5/ يف نينثالا موي نفد مث هيلع

 كلذ دس يدبلا رضحاو ؛« ارييسلا ةبطرق راوحت لج يف م ٠و
 دعوو همع دف نع هأزمف قوتملا مع نبأ رصانلا نن هلا دع نب اماتع

 يضرف يقالا نع لزانتي نا ليت ماشه كثاريم نم « ةينلا » هيطمي نإ
 . كلذ ىلع هركشو اذه

 نوقدصي ثيحم ءابنلا نم اونوكي مل ةطرق يف فنناورلا نكلو

 ىرامل - ء نباو 77 ص 7١ج برآلا ةيان : يريولا يدوييلا لحرلا انه ةصخ ديبي )١(

 ةنس ةرمهافلا ةمبط لمفلا بانك": مزح نباو *4 س + برغلا نايل : يشكل
 نلعا انيح يناتلا ماثه ةنيلخا ةالو هفن رم هنأ » لوي ذإ هو ص ؤ ح +؟ذ

 يدوبي ةثح ترضحا امثأو ثام دق نكي مل هنا ةفيفلاو , ثام دق هناب ماخع نب دمحم

 ع.|ءانز- 81ه عدبوأ ١ لوا ه4 سال لماكلا ؛ ريثالا ناو. «تنفدو هيعب

 لع [ طوم. مسك. 111, م.306, ١1 . وتو 8داوعزم5ؤ: لن طعون قرن

 لع (0:0هطقأ1 ]1 م. 9

 هو س اج لمفلا باتك يف مزح نيا «ءاريبلا هيف هفد ناكم ركذ (؟)
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 مننقي ملو هونياع نم ةلمح يف اماده ناع ىبض#ب نأ ربظيو « ماشه توم
 ( هتلض نع نوثدحتيو يدبلا دم [:رومابتب اوأدب كلذلو ء هفن مه هنا

 . ةفالحلا ىلا هلوصو دنم هدع هالو دق

 ريربال ًاناع ضنلا هرابظا ةءرادالا يدبلا ءاطخا ةلمجس نم تراكو

 ىلع هدامعاو سانلا مامأ هلاحم يف مبمذو كلذ يف ةكت مدعو

 نييرماعلا ديسلا ىلع مرثاو ههعرق ىانلا لذاراو ةماعلا نم دونح

 سشلا هل اورمضاو هيلع ءالؤه دقحف ةيربربلا فئاوطلا ىلعو

 شرملا ىلا هلوصو نيح هدبع ةيالوي هيلا يدرملا ماثه نب دمج ديع يذلا سذشلا نا )١(
 يف ًاضيأ تركاذ دف تكا 5 نابلس ومندملا رصانلا ن+ رئادع ةقيلخا دالوا دحا وه
 نا ركذن نا يفنكي ذإ نلا يف امدقنم ناك اذه رصالا نيا ناب كش الو . هنرء

 ةنس يف يدبملا دبع يلو افم هنأ تنأو ه 5٠+ ةلس يفيفون دف رمانلا هابا
 يعك ارلا ىرانع نبا خرؤلا أطخا دقو اذه.هنس نيمذت هدلاو ةاقو دس ىأه ٠

 ىلا هدبع يلو يدبملا ثي لوفي نيح 74 و هس © برغلا نايلا هبانك يف
 رمع دحالا رمالا نع رادع دالوا وأ ملت نأ بمن ذإ . رمالا ن ماعم ن تايلس

 يدهملا ىلع ةراكاب مد يذلا سخشلا نأ اياثو « الوا ماكنه ىمب يم ميني نكي م
 وه ةيمعرالا ردامملا نلت يف درو 5 هبساو اذه دردلا يلو نبأ وه ىرتس اك

 هءركسذ يذلا سخفلا انأ نوكي نا نذا لعب الف . رصانلا ني نايلس نب ماعنه

 هاذ الخلا يف قو دقو . رصالا نب ماشه نإ ثايلس وهو يشك ارلل ىراذع نب
 | نال 00نا' 011:11 نيقرتتملاك رشالا ميضس نا نيح يفنيئدحلا نيحرؤملا شعب

 . اممخترك يف هايفالثو هيلا ايينت دق [) 020 و

 ف



 .لرم ؛ ةتفالخ نم ةريصفلا ةدلا لالح ريظا دقو اده . ؟'7 ءاضغلاو

 رفا نم هل لمعتساف » هنم سانلا هرظتني نكي مل ام نوجلاو ةعالملا

 هلا ىرتشاو نرضال دوع ةئامو رمزلل قود ةئام هل لمعتساو ةيباخ ةئام
 صعلا مسرح لع ىدتعاو . ("9 « تايزلا نإ دنع ههشمت فاك ىلقص

 هدحأو 23 للايجلا يرملا م يب هب راج 4 كاتب 0 هن الماخ ص حعبصاف

 لامعاو قسفلا نم ريثك هنم ربيظو . 29 .. انولتم اباذك ناك هناو اذان

 ناكف « نيكجتلا :راعدلا لهأ نم الإ ردمت الو هنيد لالتخا ىلع لدت

 مهلمجو هبطرق يف سانلا هدض تكارح يتلا بابسالا ةلمج نم كايذ

 ظ . هيلع ةروثلا» دوموقي

 اربظم قسفااب ارهتشم هتدم لوط ماده نب دمع لزب مل : قيقرلا نبا لاق
 ىتح يماللاو ةبلاقمااو ءاستلاب ركشم نع عدتري الو ركس نم قيفي ال « ةعالخا

 : هيف مبض هب لاق

 نين ركس موبلك ركسيو اذه داخ مليو اذ مدح

 ربرجلا شقبل ًاريظم ناك ماش نب ادمع نأ ٠٠١ ضال ج ربملا : نودلخ نبا ركذب )١(
 كاك ادم نأ #7 ص ١ - برالا ةيابن ف يريولارك ذي 5 ميلع ءاقلا ءوب ًارهامي ١

 لماكلا : ريثالا نباو . ةصرفلا هل حنت نيح مب شطبلا نع رصقي ال مييلع الماحتم
 . هلع سالا يلقاق ربرلل اضنم ناك هنأ لوقبف ه 4س ا

 برغلا نايلا : يشك ارلا ىرانع نباو 77 ض ١ ب برالا ةياين : يريونا (؟)
 . ال 6 ص ا ع

 . م4 صاب  لماكلا : ريثالا نبا (؟)

 لدن



 (7١نيز ريغاتيشلقملا فيمض 2 اهيذس مهقالخ اولو دقت

 299 : نيرخالا مرح ىلع هلواطتب قلمتي ابف رخآ للقو

 نوجلاو قسفلا ةلامم 20 نركلو ائيدبم ماق دق

 فنوسلا لاز ام هالو مرح يف ىلتلا كراشو

 : أضيأ هيف ليقو

 دايو رضاح نم سانللاو داسملا ىلع ىلخ ماشأ

 داللا ةرمش هحن >> ترمدقا يذلادباولا وب

 تناك ىتلا ةئينلا تافرصنلا هذهو اه رك ذ قيس ىنلاةمستجلا نانسالا هذه

 . هيلع ةروثلا مايق. تلحع ماشه نب دمع نع ردمن

 هحز يذلا يدبلا دبع يلو نبا وه يدبللا ىلع ةروثلاب مئاقلا نا

 نحسلا ف هللا همتوو مءامعزو رربلا ءاسدر هتتاهاو راجلا دع نا
 ملخو ةروثلا نالعا ىلع همزع رق « اهب ينأي يتلا ةعالخلاو قسفلا لامحاو

 6 ٠ ؟ضاد بيطلا همن : يرفأأ ثايالا هنع دروأ 00

 تالا : ىفك ارملا يراذع نبا هنع اباغو قيفر'' نأ يعاربا تانالا هذه يور

 م٠8 س * + برغلملا

 ا كه



 سيفا موي يف كلذ ناكو . ديشرلاب هسفن ىمس دقو . هناكم لتحيل يدبلا

 م 9١٠٠و نارزح م عه موو لاوشو

 ص أ رك اددع عمج نأ لئالق مايأ ةدم ف ماشه عءاطتساو

 يف مبلما باخ نمم يدباا كح نم نيئاتلا نم ةصاخو راصنالا

 نييناوراا نمو نيقانلا ةرباربلا نمو « قومرم زكرم ىلع لوصحلا
 فالا ةمس امبأ يدبلا حري نأ كاذنيح فورظلا تءاشو . ندبطملا

 رومالا ترقتسا نأ دب مهلا هجاحت دمي مل هنأ دقتعا نذلا دونحلا نم
 راصنالاعم اولكشو ديدحلا مئاقلا ركسمم ىلا ميطاكب ءالؤه مضناف هشرع تبثو

 . ةفيلخلا ةب راحل ادمتسم ًاثيح نيقاسلا

 ذخأو ©) « قدارلا صحف ه يف هلامعا ٌركرم ماشه لمحو
 تلمتك !١ اذإ ىتسحح هعم مهرمأ ثوربديو كانه هيلا تودفاوتي راصنالا

 ضب بنش نأ ثدحو . ةفالحلا رصق وحن ريل اوأيهت مهتادادعتسا
 ىهنا نيفرطلا نيب لاتقلا ضمب لصحف . ةظحللا كلت يف ماشحل نيفلاخلا

 عوخا ني ءكاذنحا نأ ديح وب 4. ماده نب دمحم ءارزو نم نرزو لتقم

 ىلع امهاسنأر مفرو . يرذ 0 دمجو فيراع نب دلاخ اهو ةدئقحلا
 الف . هيلع راصحلا اوورضو ةفالحخلا رمق ىلا نورراثلا م فدزو جامرا
 مهميعز ةضوافم ىلا حلو هسفن لع فاخ ةريفنلا عودا ثالث ةفيلخلا ىأر

 ا هيقفلاو ناوك ذ نبا ساملا ما يضاقلا هيلا لشرأ ةياثلا هذه لجالو . ماشح

 «خيزالمو روث لع قط ةنم ابني مزح نإ د"

 هاد ص ب وبس دا ٠ ههكوج دس وك مع .- م - بت ا ا ا اة ا ا اة1ة1ة1

 عود يأ ركسم أ ءاقتخلا هيف برضإ ناك يذلاناكملا «قدارلا سحف» يمي ناك )١(
 . ةرفاظ ةكارعم نم ةدوعلار' ءاولع وأ ورا ىلا مملا لف دوحلا هف

 ا54



 هجورخ يف هاناعو هب اممتحاو ماشه برغم ىلا نالوسرلا لصو
 ىلع ةميخو ثتوكت نأ نكم كلذ بقارع نب هل اركذو يدبلا ىلع
 لاق اماثه نكلو . نزل رومالا يون نأ لْضفالا م هنأآو ؛ دالباا

 الو هسفن ىلع فاخأو يش ريغ ىلع يدلاو نحو تيذواو تدلظ » : امحل
 كالدب هرين#ت نم ةفيلخلا ىلا نالورلأ لسراف . « هب مينص ام يتاوقأ

 ضرم ىلع هراد ىلا لسرف نامل هذلاو حارس قالطإب الا اذه مماف

 تلصحو هتروث نع دومي نأ ١ث, 4 كلذ مغر اماشه نكلو . هب ملأ دق. ناك

 .نأ ريخالا اذه انم جقنتسا ةديدش ةرواحم يدبلا يلوسر نيبو هنيب
 1 هيار نع لودمأاب هعاتقأ نكم ال هئأو همفنا ةفالخلا بلط ىلع عمزم اماثه

 , (©) مالا هيوست نم اشي دقو اف رصناف

 نيجاربلا قوسب وعدملا فولا كادنيح نيرئاثلا نم مق مجاهو

 ةفإ ةلملو اموي ةلاجلا كيت تماد . ةقملجلا 1 رامحلا اوددشو هوقرحأق

 ماربال نايلس نب ماشه رئاثلاو يدبملا ةفيلخلا ني اوطسوت لسرلا نا نايح نبا ركدي (1)
 ديشرلا ماعمل نييبطرفلا ديأت نم هآر امل هم ملخي نأ لبق لوالا نأو « امينيب حلملا
 يدبملا ثكن يناثلا مولا ةسص يف ىكلو . هلاومأو هن يف اذه همي نأ ىلع

 مهلمت اوتنشف يدبملا ةعاج ىلع هبطرق نم رق مام هب مجهو هثيج مصخجو قافثالا
 ميخيو يذلا يدبملا لا مهوقاسو ميمج يب نم ةعاج عم هناو اماشه اورساو
 نباوه 4 س © ج برغملا نايلا : يشك ارلا ىراذع نبا نع ) . ءبلقب سما متميناعو
 . 4 س 8# > لماكلا , ريثالا

 ربربلاو رصانلا نب نايلس نب ماشه نا ةبسانملا هذيبيضلاو يشك ارملا دحاولا دبعرك ذ (؟)
 ةسحيصو ةلبقلا ةيقاو ه 45 ةنس لاوش ٠ سيمخلا موي ةيقب ماثه نب ادمع اوبر
 ةسبقب 2« 4١ ص بجعلا ) . ماثع نب دقت مم هبطرق لهأ م8 نا ىلا يناثلا مويا

 ( ٠١ س ىلدنالا لهأ كير يف ىمتللا

 نحن



 نم هنأ ةبطرق لهأ ىأر دقف . أم ًارينت اهدمب فقولا رينت نأ ىلا
 اوف ماشه نب دمع ىومالا ةفيلخلا دض ماشمل نيديؤلا ةرباربلا ةرصن أطالا

 اوجاهو حاللا اولمحو يبرنتا ضيرلا ناكس ةماخو ةريخالا ةلثحالا يف

 برهو هبلعث قرفتف ةأجافلا كالتب راوثلا ذخأو . ةفيلحلا دنج عم راوثلا
 .ماشه ةروثاا معز ىلع لاح ضبقو رخالا ضمللا لتقو مهنم نوريثكلا
 .ةفيلكلا يدي نيب اوديتقاو مهراصنا نم ةعامجو ركب يبا هنباو نابلس نب
 00 مهقانعا برضف

 معو ماثه ةروثل ةراربلا ديدأت نم اظيغ ماده نب دم لمتشاو

 ىربرب سأرب ىتا نم نإب ساثلا ف يدانب ناب رماو يهرود ةججامب سانا
 .مهنم هيلع اوردق نم لتق يف هبطرق لهأ عراستف . ىربك ةأفاكم هلف
 راتسو ىلع اولخدف . كلذ يف هدبج لدبو الإ يدنح الو رح قبب لو

 ءءراد يف هشارف ىلع مبذف دابحلا يف ةدي# راثا هل نمم ناكو ليزاربلا

 كتهو ربربلا رايد تبهنو ؛ هراد يف حبدف حم لاص لحر ىلع اولخدو
 لماوحلا ءانلا اولتقو تانلا راد يف نهوعأو مه واسن تسيسو مهكر ح

 لم لزنتساو « وزنلل اومدق دق اونك ناس نم الحر تع ةعس اولتقو

 ىلا هب رحو لح هلحر يف طبرو لتفق هراد نم ىنيسحلا هللا دلع نب

 تحضفقو هراد تبناو ابق يقلاف تولاط ةرفحن فرمت هراد راوجت ةرفح

 ىلع أطخ ماشلا لهأو ناسارخ لهأ نم موق لتق ا . هلايعو هنا

 نابلس نب ماثه يلا مهاوي اورسا دق اوناك ربربلا نا ةبسانلا هنبب نودلخ نبا ركذ )١(
 يرغأو كإذ مها نع اول وعف ميثيدح ةصاخلايف انفو هللا نيدل رصانلا نينمؤملاريما نب
 ينأ هيخأو ماغع ىلع شبقو ةنيدملا نع مهوجعزاو مهب اوراشن مظءالا داولا مهب
 ٠١١ نم 7 + ربملا باتك .. ايهلنه يدبملا يدب ني ارشحأو ركب

 7و١



 ءامعز نم امهو ديمح نب لصمو ىوارفلا يلي نب دمج ىفتخاو « ربربلا نم مهنأ
 . 230 نييبطرقلا ءادتعا نم امسح نيمأ ناكم يف ربرعلا

 تناك ؛ ملاعم هل ضرعت وا برو ىذأ نم : يدان نأ هبدائم رماف ع لم

 ةنيدلا رادف هبطرق ءارزو دحأ وهو يركلا بكر مك . فيسلا هتبوقع
 ماشه نب دمت رضحاو . رربلا ئع اقع نينمؤلا ريمأ لَ سانال لوقي وهو

 مبسيلاو ًافيطا مالك مبملكف ةنبدلا يف رربلا نم ىقب ناك نم هترضح ىلا
 نأو هب اوبزتي نأ اوداتعا يذلا صاخللا يزلا اوليزي نب مهرمأو ةدرالاو سنالقلا

 مهلع ترج يتلا ةحندلا دس ةطرق يل اوقب نذلا ةرباربلا ءالؤه
 اوبحتاف ةطرق نم نراف اوح رخ محل هيرتك الا امآ « !دح لب الق ا ناك

 . حامر ةملق ىلا

 اعاو طقف ةلطرق ةمساملا ىلع رربلا دابطضا رصتقي ملو اذه

 بيدالا الثم هقل ام يف لتق . ىرخالا ىلدنالا ثدم ضس ىلا اهأدمن

 نك اما يف نيرخا ىلع ىدتعاو (") يقلالا يوارحلا دوعسم نب فلخ يوحنلا

 نودلخ نيبأو 78 الل س١ > برالا ةياهن ء يريونلا مئاظفلا هنه ركهذ )١(
 نباو ه١ ص * >- برقلا ناببلا « يشك ارلا ىرانع نباو ١١١ سم ا 7 ربعلا
 ١٠١+ س١ - لملا ء لاوكشي

 هلع ثدح .٠ ديس يباب ىيكيو هنمسا نباب فرعي يفلاملا يوارجلا دوعم نب فلخ (؟)
 , ناع نبا لاق . ةندملل وحلا ردوتخم الز اجا , هللع هدنلو* , الاثو ناحاملا

 نبا يضاقابل داك دمت ناكو ءاريثك مل ابب هع لمحف +15 ةنس هيطرق مدق ناكو

 هتركذ امنار ةقا اع كإذ ناكو هللا هعر اوطفت نيتمكر ىلع, تح *ولبمي نأ مهأس هناو

 . هلم يف هدلوم ارك ذ نييحاسلا نال ءايرغلا يف

 ففي



 . ةفيلخلا نامآ اولان ىتح ىرخا

 :مهاوححاو يه ريسم : مكحلا نب نايلسل نوعباي ةريارلا

 اوعمتحا ء ابلهأ رمع اونمآو ةلرق نع نديب ةرباربلا ميسا امل

 هياوأ تحن دوومتي ء#هل معز بتاحتال « لاله صخف 0 ىعدي كاكم 8

 رثاقال خأ نب .أ ةمقاولا ثلا ف ويعم رف دق كاكو . هَل ةفالحلاب دويلاطيو

 نأ لع يأ رفق م مكملا نب ثالس هنا رصانتلا نب تايلس نب ماشه

 ةعاطلا نيت هلاوءقف « اذه ناماس وه ةماعزلاب هوعياس نا نكي صخش لضفأ

 . هتع لومفأدب و هورصنب نأ لع .ودهاعو

 دانم نب يريز نب يواز ريمالا ىلا دومي هّسيابم يف لضفلا ناكو
 ىلا ابضمب دودشم ةسمخ حامرب الثم مهل برض اذه نأ ذإ ؛« يجابسلا

 ا كلذ يف هرضح نم دشأ ىلا اهاطعاف ضع

 ز هل لاقف . نان 8 كك اياعيا ب يح 6 عربا يي هفاضنا
 0-2 أاهرلت ؟ يف حجنو لمفف « احمر احمر اهرث ؟ لواحو الح

 معلا نأ « ةريار أي ىكلثم أده : 1٠1 لقو ةءاجلا لع ىواز كادن.

 ؟سفنال اورظناف « مكبلط يف ةعاجاو اوقن نل مك رفن نأو « اوقاطت نل

 55 , ةكلتاا ىلا انيديا يقلن الو داحنالا رات : اولاقق « اولحعو

 , تاسا لا يف ةفنالا مكنع عفري « تايلس يثرقلا اذه أومبا . : مهل

 ةسهسلا تمن انف اولعفف « نيبومالا نم هنوكحل ةئاملا هللا نولمتتو

 ؟كنم ةليبق لك ىلع بجيف ء مودي نا نكمي ال لاحلا اذه لثم نا : لاق
 ليفك يتربح نم اناو ةفرلألا ماما ابلثعو ابءوقتب لفكتي ًاسيئر اهل

 ةليبق لك تمدقو ابيب اهف ةدحاو لك لئابقلا تءمتحاف ؛ هجابنم»

 نفع



 ةمواقم هنيدلا نعأ ربط ف حابر ةملق ىلا همم اوراس مش (1) .اأهدس

 (9 . ايف مروا نوملظي اوذخأو اهولخدف رربا اياوبأ اوحتف لب

 ريسمأ مكنما دق : محل لاق . يدبملا نم اناما مبلا لمحب ٠ يلزاربلا
 انعوحر ىلا سيل :اولاقف . مكلاحمو ؟رود ىلا اوعجراف أمات اناما نهنمؤللا
 مل هتمأع انتندا ىاراؤا 4 ةتلعرب انمؤت م اننمأ لا هنآل لدبي نس

 . لمف امب يدبلا

 ريربلا 2 ةحبمات ىلا للصي نأ تود هطرق ىلا ترذا لوسرلا داع

 اولطفم (©نويأنل جزا 4 ةراحملا يداو ىلا يه ريس ءال وه عبانو

 رربأا باتكح اولسرأو اوبأ ءالؤه نكلو ةنيدلا اوهسي نأ ابلهأ لا
 ةونع ةنيدملا اوذخأ نأ الإ نيرصاحلا نم تاك اف ماشه نب دمحم ىلا
 - ءانع ريك نودو

 ىلع هيف مندي !باتك ةطرق يف كلذ رثأ ىلع ماده نب دمج أرقو

 اوحابتساو اهوبهننا فيك و ةراجحلا يداو يف عئاظفلا نم اوبكترا ام ريربلا

 ريعلا ء نود نبا نايلل ريربلا ةعابم رك ذو . ه١5 ض ةطنحالا : بيطحلا نبا )١(
 . ال4 ساس برآل ةيابلعك يكرولاو ٠5١ ضاالا ع

 حابر ةملقل مفالحا لبق رب ربلا ىلا مظا دق ناك نأب يشك ارأا يراذع نبا ركحذ (؟)
 باو . حضاو يلةملا فلا ةدايق تحت ماس ةبدم يف اوناك نيذلا ةربار ا نم ةلايعرا
 ن'لو- يذلا هضاو نم مغرلا ىلع بلا ماضالأ اوسرخ بئاوخأ مدقم بره اونلع ال

 . كلذ ىلا قفوب نأ نود ةوفلاب بمنم

 1ى7



 اوراصو سانا جد ىح يسن الفن فمعو 6 ملأو ) الهحأ هم رح

 كالذ دب رهظأ هتاف ةفيلخلا امأ . ريربلا لاتقل مبسفنإ جورملاب نوركفي
 تايكو حللاو قيقدلا ىليكا ىلح يف ذخأف رذحلاو ءزالا نم ريثكحاا
 ؛ ربريلا لق رم هبطرق هل ضرعت لبيوط راصحل ادادمتسا بطحلا نم
 توفحتسي سانلا لمح ىتح اهراوسا ممرو ةنيدملا باوبأ حالصإ رمأ هنأ اك

 . هيلع لون ريجتو هب

 «ملاس ةنيدم برق اولصو نأ ىلا هقيرط اومبات دقف ريربلا امأ
 عنقي نأو ةفيلخلا نيبو مهب طسوتي نأ هيلا اولطو احضاو اولسارف
 ؛ مبميعز حلا نب نابلس هدبع يلو نا ىلع ممم حلملا دقع ريخالا اذه

 نييرماعلا دماا ضعب يرعشي نا عاطتساو كلذ لمفي نأ ىب ١ احضاو ٠ نكلو

 . ناماس ىلع ضبقلل اولاتحت نأ ملا بلطو ربربا نيقفارلا

 احلا بتكيو مهبميعز نع رربلا ىبلي يكلاو هتاذ تقولا ف

 للست العمف كاششالا ادب الو ع ريريلا ىلع موحم ا هدونح رمأ © هترماؤا

 تقولا يف ربربلا مهب سح جا قام ؛ نايلب ىع ضيقا فتوبرماملا ديبلا
 ىلا لوصولا ةربارلا ضعمب لواحو . هيلا اولمبي نأ لق ىهولتقت ىسانلا
 اولسي نأ لبق مبلع اوضقي نأ اوعاطتسا هدنج نكلو « هنم ماقتنالاو حضاو
 نع ريرلا راسو ةمساح ةحبتت تود كالذ دمب نامحلا ضفناو « أضيأ هاا

 . ماه ةئيعب

 ناب رمأو ةققألا هودف « ماشه نب دمحمب ثدح ام ربخ لستا

 أ ددع ررعلا نم + اولتق هدنحو حضاو نا هدافم روز باتك ىلانلا ىع أرغب

 مهسوؤر نم سأر فلا نم رثك ١ هطرق ىلا بيرق امع لميس هنأو ًآلئاه

 اوناك ربربلا نأ اوماع امو ماودلاب هفيلخا اوعدو رصنلاب نويبطرقلا رسبتسا
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 رثك أ مضاو دونج نم ماس ةنيدم مامأ ةريغصلا ةمقولا كلت يف اولتق دق
 : شتم ميس لق امم

 لمح نم ناب روفثلا رئاس يف يدانب نم مضاو لسرأ كاذ رثا ىلع

 نع ْنْولا تمطقتا ثالدب همدو هلام لح دقف ريربلا ىلا مامطلا نم اثهش

 امف . تاناتلاو سئادحلا نم نوناتقي امون ردع ةمخ اوماقأو ريرللا
 ةنوملا بلط يف اوركصف « اربص نوميطتسي اودوعي مو لاملا ههب دتشا
 . ىراصالا نم

 وعدي ) هلاتدق - و ( اشراح ودناس تنوكلا ىلا اولرأ المفو

 0 5 همام نا وأ ينارصنلا همام ناب تنوكلا اذه برملا نوخرؤلا

 ىدلو . مهئادعأ دض ةدعاسملا هنم دولطيو مبهم رو مما هل كوضرمعب

 دمي ةقلخلا ىلءر نأ اودحو وثناس تنوكلا يلا ةر [رياا لسر لوصو

 كرم مه اوؤاح ىذلا ضرةلا سفنل هلا مهو دو أوناك ماثه ل

 ةرخاف هده يدعيسأأ تنوكلا ىلا اومدق دق يدبلا ىلسر ثاكو . هلحا

 فئارطلا نم ىصحت ال امو رئارحو لاخلا ضمبو ليخلا لئاصا نم ددع اهنم

 ةمقاولا نوصحلا نم بحا ام هوطمي نأ ىلع هيناجت نوكي نأ هيلا اوبلطو فحتلاو

 . ةرباربلا ىلع .ه راسنا نيح دودحلا ىلع

 ا نوام [”*نععبب لع [ ءعطعإ],[12221019 لاثثنا نيب روالا نيخرؤلاضب قلم )١(
 الأمد ناذ لعزز 21لمأ هنود همام نباب اترا وهنا تن وكلا ةيمن لع ايهريغو
 يم" هاو « هموز هموم » ىمست تناك هتدلاو ةءلح نال هن ىلع الم نوملطم هينأب

 . ايلا ةن كانك

 اوشاستسا م هلطيلط رغ ىلا اوبن : ةريارملاو مكملا نع نابلس نا : نودلُخ نبا لوق )1

 ( ١٠١ ض وه + ربدلا ) يحبسلا نكدنوفذا نباب كانه نم

 اذحلا



 تاكو . نيفرطلا نيب هءافلح راتخم نا ينارسنلا تنوكلا ىلع ناكو

 لك يف نومطغم ريغ هل نييطرقلا دنأتو هبت تسا يدبلا ةفالخ نأ سس

 يأ نود ىدبلا ل-ر درو يريرلا باحلا رايتخا لضفف « لاوحالا

 "ا مهن دعاسم ريربلا لسر دءوو « ةيدحلا ىلع ةلباقم وأ باوح

 رماع يبا نبا روصناا ناك ىتاا ةمالا ثومملا نم اددع مهراسمتا نيح

 (ر ن5او عرب ([6 (7١يناه-الاغرؤلا انل ددخو . هتاوزغ نانا املع ىلوتسا دق

 يتلا ثتوصحلا كب «ء][ناء(ل 1109 ؛ يلطيلطلا , هأور نع القن نءادءأ

 (30111:1] جاموغ صو ثكومح هند اهددع ناك وكناس تنوكلا ابلط

 اذه . نيتشآ تنش ()وموو ةمسو !!نوادز]ا: ةيقلا 5ءردان] ٠ كلدو هستنا

 نييدبسملا نكلو 000 اينولك ندح لع قلوتدا دق روسنا ناك دقو

 . كلذ لق هومجرتسا دق اوناك

 اهلوق نم رفم ال نأ اوأر ربربلا نكلو ةيساق طورشلا تناك
 لإ ام العفو . مهاثحاسم جات مهاوخا اوريديا اوداعو ابلع اوقفاوف

 نم ة ةريبكا تايك ميلا لسراف مهمدعأسك هدعو اودنا- دقن ىتح اولصو

 روث فلاو لكآلا عاوناو ةيودالاو قيقدلا نم ةيرع فلا اهنم نإلا
 جورسلا ميبلا ل اسرأ هنأ ىتح لسعلاو محفلا نم كو ةأاش فاإلا ةمحخو

 هيلا نوجات# امث كلذ ريغو دانوالاو لاطلو مبسوبلا ققدلاو مهتتصحال

 ةمباتم يلو ةلاح يف اوحبصاو مبطادن نم ائيش كاذب ربربلا دامتساف

 . هبطرق وحن ريسلا

 ءارضذام رمعنعو لع اختلطعل : الزذت. لعأ يمملدعأم لع (ةقاتا» )١(

 اذ 1 11 "عا ىلنو. 20, »4

 تفي



 . لاس ةئيدم ىلا مسجلا هحناو ىرامتلا هدنح نم

 ىلا اولصو الف « مهلا حضاو مايضنا ين لمآ ربربال لازي ال تاك

 نكلو « لاتفلا يتاحتت مهعدن و ةلب حاص دقع دولطي هيلا وعك هتنب ا ذم

 ال هنأ ريربلا ىأرو . يدبلا ةعاط ىلع هنأ لراعأو منتمأو ىبأ اده

 اهوكرتف ةنيدلا راصح يف تقول عايض مدع لضفالا نم هنأو هتم ةدئاف

 .لركملا نم هنأ ْنَظ حضاو نكل 00١ ]لوح هنرش وحن اوراسو

 لهأ نم اريبك اددع مهلاتقل عمج دق ناك نرأ دمب ةصاخ مبلع راصتالا

 دمحم ةلاقص دحأ , رصيق ه ةدايقب هبطرق نم ددم هلصوو 29 روثنلا
 دق أاوناك ثيح هنرش يف مهيلع ضقناو شملا كالذي مسخ 4 ماخ ني

 حمضاو ةعزبم يمت ًافينع ًالاتتا ناقيرفلا لتقاو . تقولا ضسب اوفقوت

 و بصتو اودار | ص رولا لتقف ٠ ةكمم ناك نم مطعم رسأو هنبحو

 اهم مسه رقل ذاءواذ لع [] ءعووععو مالسلا دبع ةملق ص نيفلا سوؤر

 . حاللاو لالا نم ةريبك تايك ةئقولا كلت يف ربربلا ٌمغو . كاذنآ

 ماس ةنيدم ىلا داعو هدنج نم طيسب رفن يف ةكرملا دمب حضاو رف دقو
 نيراقلا دنجلا نم رفن هجنا مك « هل ربربلا ةقحالم نم افوخ اهباوبأ قلغأو
 بارطضالاو علهلا كلدب دازف امل ىسري ةلاح يف مو اهولخدو هطرق ىلا

 همويو ةنس نم ةجحلا يذ ربش يف ثداوحلا كلت ترج دقو . هبطرق يف
 .(م ١٠٠ه با ربش)

 ةضوافم يف ركحفي ذخأو حضاو ةمزه رثأ ىلع يدللا قلق داز

 قرشلا ةبج ىلا ديردم نع اليلف دمبت 1381033 نرش ()
 .ودملا دالب دودح ىلع ةعقاوا نوصحلاىلع « روت » ةظفل برملا قثطي (؟)

 الرف ١



 هىسأب هيمص وأغب و مهلا رعب نأ هرمأو ناوك د نب يهءافلا أعدف « ريربلا

 انضغ ساتاا دشأ م : هل لاقن ديمح نب لصم اعدف , هل ردتعااذه نكلو

 . لمعي اذام يردي ال حبصاو أضيأ ءرذمف مل يقرافا

 لوح قدانخ رفحم ماف . تاطايتحالا ضمب ذالا ىدبلا ءاثو
 ه.طرق يف ندوحوملا رربلا ما 5 « ةمزاللا تادادعتدالا داتاو ةنبدلا

 ءالؤه فاحف « ايقب رفا يف مهدالب ىلا !اودوميو ةن.دلا نم اوجرخم نرأ

 نونمؤي نم دنع مبمظعم أبتخاف قيرطلا يف اولتقي نأ اوجرخ هه نأ
 برق يح لك نم نوممجتب سانا ذخأو « هباعرق ىلهأ نم هب نومتئيو هل
 : اولقو ةنيدلا يف ندوجولا ريربلا لتق يف ثورواشتي اوفخأو ةفالإلا رصق

 نم انيلغ رضأ مهنال مهدالوأو ىهءانو انعم نيذلا راربلا ءالؤه لتق
 هبطرق لهأ نكلو مهئاقدسا ىلا ,هؤاجتلاو رربلا ءافتخا دازو . اننوتأب نذلا

 اوحبصا دق اوناك ءادعالا نأ ذإ « مبعم ئذوجولا ةرباربلانع اولخدنا نأ اومتع ام

 . ةنيدملا نم يتدا وأ نيسوق باق

 : هطرق لوخدو شنق ةك رعم

 « راوسالاو باونالاو ضارالا هاوفأ ىلع لاجرلا ماشه نب دق بار

 ناكو . ةنيملا لوح اهرفح يتلا قدانحخلا ءارو دنحلا نم اددع عضو اك

 لوبطلا اوامحو عوردلا !وبلف نبلا لهأ نم ةماعلا نم ريبك رفندنحلاىلا مضنادق
 « ميني ماظنلا ةوجوب مقبل ير عتب# اودبف

 ةئامبرأ هعمو مضاو « ماس ةنيدم نم ةرتنلا كات يف لصوو
 لصو اك ةندلا نع نيفادلا دنحلا ىلا اومضناو هضرق اولخدف سراف

 نيذلا .تاسرفلا ددع حبصاف سراف ىتثام سأر ىلع هل مالغ ليلقي ءدس
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 نع يافا دعتساو ب يللا رمق يملأ هنزقدقو , رات ةلاجس سئاو رسدوقو
 . ةرهدش توم ف اوكف هيداملاو روكلا

 ةنم لوالا عسر ١ رسما موب يف طالمرأ ىلا ريرللا لصوو

 3 غبصالا يأ نا ريزولا فدنق اوقرحاف ) ع ١ ١.قعيا تاع ( مه 4 ه٠

 هيف ةحارتسالا ىماع يأ نب كالادبع رفاغلا هانب يذلا رصقلا وهو ةينلاو

 ١م تبسلا موي فو . هبطرق ىلع اوفرسشثا ىتح يهريس اوعبات مث كلذ ريغو
 نيبو ءْبو ىداولا يف ريربلا زرب ةنلا سفن نم مت ادت لوالا عمر

 امناو ماها ربربلا ربعي فأ ءالؤه رلفتني لف « رينص رهن هبطرق لعا

 موجبم اوادبب الاب مهاصوأ دق نك يذلا حضأو ردت ثكلدب نيفلاع اومحمه

 (0). شيتنق » ىمسي ناكم يف هطرق رهاظ يف ءاقالا لمحو « ررلا ىلع

 ربربلا ناسرف نم نيثالث ناف ؛ ةرزحم تناك امنا ةك رعم نكن ملابكلو

 ى بعرلا اومري نال نيفاك اوناك هبطرق لهأ نم مهجابم ىلع اولمح نذلا
 نينفادااو هبطرق لهأ عومج نيب بارطضا لمحو اومزرناف ءالؤه بولق
 هحبف مهرارف ءانثأ ضعب قوف مبطعب طقسو ًاضيأ ةعزملا اولمعاف اهنع

 ًالئاه اددع اولتقف مهبف فيسلا اولمعاو ىراصتلا مهؤافلحو ريرلا مهلع

 ىلا عي هلا هلو 1.1011 - 20600301124] قرصتملا ناكملا اذه مقوم ددح )١(
 طالمرأ يداو ربن ىفلم نع ديس ريغ مثيل[ 00102 ةعبلقلا نم يف رشلا لايعلا

 نأ فمو دتوانه (0116[(01:10121 1 ريبكلا يدارلا رش (2 نهي[

 نبي « اهمسأ ركذي ثنأ نود برقلا نايبلا باتك ف ةكرملا هذه يشك ارملا ىراذع

 لحرف نستللا ةينب : يشلاو ٠١ س لوأ دلجي لوأ مق ةريخذلا يف ماب نبا هركهذ
 1١١٠و 5608و 45و ؟5 مانرا هلملا : لاوكشب نباو ٠١ س ىلدنالا لها

 ١٠١ س اال حج ربملا باتك ؛ نودلخ نباو 4* سم بجعملا : يدك ارملا دعاولادبعو
 . ( جيت ) جلا فرحي ةيلكلا ةيابن العاج 8 4 سال د لماكلا : ريثالا نبا

 لاا



 ريربلا لستحاو رارفلا نولواحت اوناك انيح رهنأا يف مهنم ريثك قرغو
 4 دوتح نم رارفلا عاطتسا نم ألو هرقل ةيحراخلا فارطالا

 ىلآتلا ددعا نيخرؤملا ردقت توافت دقو )١©2 . ةنيدملا لخاد يلا ابلهأو

 ةسخلا اوذلب مهنا لاق نم مهنف شيتنق ةك رعم يف هبطرق نع نيمفادلا نم
 امِيب ©0 افلا نيئالثلا اوزواحتي م مهن لاق نم مهنمو ©9 افلا نيثالثو

 ممم ا نورخآ دك أو «؟) افلا نرشع رسم رثك ط١ سضملا مىهردق

 لتق هنأ ىلع ةيخيراتلا رداصملا ممحتو اذه . © فالا ةرشللا اوزواجتي

 نينذؤلاو ابتدسو دحالا هاو حالصلا نم وجيش ددع ةمقولا كلت يف

 لوأ مير ١؟ تبلا موي نافحزلا ينادن ه : لوفي شيننق ةكرع» نايح نبا فص 5 ١(
 قب ةرتارلا يتاععنالا# ميرع ردي في يفاحطاوا وفااخو « هّلعرق ل اهأ مهيأأ 2 رتف

 مهزانم ىلا اومزيناو هلاك ممس ام افاشكنا مهنع !اوةدكناف « مييلع اوفطعمبنم اونكمت اذا
 ا .*دزاف# مهءموش | اراد عودنا اهودعأ اوئاك كلام تقاضو « « مهم قرطلا تعهشت

 هذه ف لتفت مياع فويسلا ىرامنلاو ةرباربلا ءظوو . ًانمب مهضعب لنقو اوبشانتو
 . ( ٠٠ س لوأ دلجي لوأ مق ةريخألا نع ) « ةما اوداباو ملاع ةعقاولا

 مه ص اال لماكلا : ريثالا نبا (0)

 هف 2 رؤلا ركذ دقو اده ام سا ؟ ح برغل نأيلا : يمك ارملا ىراذع نا عز

 نع ًاوحن تاك نييبطرفلا نم ىبتفلا ددع تأ ( ٠١ س ) هباتك نم رخآ مضوم يف
 . فالا ةرشمع

 4٠4 سم اا> ببطلا حق : يرفلا (4)

 لوام 8مر:عرب لع ن1>ن]: ,ىةس لوالا داجللا لوالام_هلاةريخألا :مايوا (ه)
 اا زذ١ . لعأ اينهسلقعام 16 ضكاتاا: 1 !] رد 4

 م8 ص هباتك نم رخآ عضوم ٍف روك ذملا يناسالا خرؤلا ىمغ ركذ دقو انه
 فالخالا اذه امو . افلا نيثالث ناك ىلمفاا ددع نأ ووتردور نود فقسالا نع القتو
 يتلا تالاغا كلن يف حيحملا نيخلا ةيوعمل الا ىلتفلا ددع ريدقت يف نيخرؤملا ني

 . ءارعو خرؤاا لم اين رؤير ىضوملا ابيف دون

 اما



 هصاقع نينذ ولا نم ةمقوملا كلذ ف بضاو : نكاح نا لاق . 20) ءاقئفلاو

 ةومايص لطسو 0 مهم :ةدحأو ةأدغ 2 بلع اقس ب رغا لامس ىلع بش

 كثلوا نم ءاشلا ءامسأ ضمب ىلع فرمتن نأ انعطتسا دقو اذه . مهمدعأ

 د_م2أ لشافلا بيدالا ينم ناك هنأ تبثف شيانق ف اودوا نذلا ءطدالا

 فورعلا ٌكاإثنع نب ورمع ديهفلاو ؟*) ييحتلا ءىناه نإ فرطم ن

 يوغالاو(4) يريمدتلاب فورعملا زساادنع نب دمحم س.دالا ملاملاو 29 قازرئادسب
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 لوالا للا لوالا م21 ةريخذلا : ماي نباو 4٠ : ص ١ بطلا حغ : يرقنا )١(

| 

 لا

 ريسلا : نودلخ نباو ؟١ ص سلدنالا لها لير يف ىمتلالا ةين : يضلاو 5١ س
 4057 مقر هلملا لاوكشب نياو 4؟ س بجعلا : يعك ارملاو ١5١ صال ج
 يبيجتلا ءيناه ني فرلعم نب دا : لاقن ؟ 7 مقر هلسلا يف لاوكعب نبا هل سرت
 بدالا لهأ نم تاك: لاقو رزالوخلا ءركذ رمع با نكي. هبطرق لها نم بكلا
 ظمللا نم نآرق# ًادوحي اقف آبواملام الضان عدلا لهال اباحي هنسو ىده ىلع

 نا همحر مهدنع هيف امدقم يرفلا يكاطنالا نحلا ينا باسحصأ نم ناكو ًادج هب
 .ه 14٠٠ ةنس يف ًادبش كشف لب لقو

 نب ورمع نإ ريثب نب راطخنب ناتعني ورمع : لافن وه همقر هلملافلاركشب نباهل مجرت
 ىسحومو دايز نإ قراط مم زج يذلا كيلادبع ني ديس نب د“ نب هعافر نب قور
 نع ذحلا سفح ابا ىتكي هبطرف لهأ نم قازرلا دبس فرعي سلدالا ىلا ريص/ نإ
 نب ورمع نب دمخ هئادبع يبا نعو هقفلا يف هرم ديبع نب يلع سا يبا
 ةجحلا يذ يف هدو. لاهو ريظنش نب قحسا يبا طنب كلذ تأرق . ءيث ام ريغ نوثيع
 هنع يورو . رأي حب ع  مامأ وهو ةدلا دسم برش ءاكس ناكو ه 516 ةس

 نا رمخ وبا أضأ هنع ثدحو . داسالا يلاهناك هنا ركذو يوارهزلا سفح وبأ ا

 . 14٠6 ةلم شيله قون لقو قبيح
 فورمعلا بيدالا ملادع نب دخت 4 1١*٠١ مقر هلصاا ف لاوكشب نيا هل مجرت
 « هريغو ج رفم نب هعأدبع يبا نع يور ها دع ابا ىنكب , هبطرق نكس يريمدتلاب
 : لافو عاملا يف خ وبشلا دنع هام ناك هنا رضصذو داو نب هعادنع وبأ هنع ثدح

 يف دفت ؛؟ لاقو دبس نب وحمل كسالا هنع بنكو ٠ معلا ةسوادم يف هب تمفنأ
 ؛لاقو نايحنبا هرك ذو . بيدالا زازفلا نب نايلع ينا مم ها 1٠0 ةنم شنق ةمضو
 رظن دل ناكو ةفرمالو بدالا نم ظسح 1ذ مولملا يف انفنم افشفنم آدباع اعرو ريش ناك
 . نايدحلا نم ءىه يف

 امك



 .. مهريغو 7 نامع يباب ىكلاو زازقلا ناب فورملا نابع نب ديمس ريبشلا
 يف بيسا دقو اذه . ىلدنالا يف مولملاو بادالل ةراسخ مهتوم يف ناكف
 اأّنام ءٌزالمز هل ماقاف « يرودطلا طوبرز يقيسولا اضيآ ةمقولا كلن

 ناكو . ىانلا نم طالخا ةمقولا كالت يف كلهو . ةئداحلا دس !روبشم
 لهأ نم ىتح شيتتق ةيقو تدخا ةقط لك لرسم د: لوقي هافرظلا ضس

 نا تاببف ءاطغو يننلا طوبرزو يبللا لتق يف ممصلاب تقملا اهناف ؛ لطالا

 . « امبلثم رهدلا فلخم

 لها ةميزهو هيلع نيببطرقلا راصتتا راجلا دبع نبا ىأر الو
 ىعدا دق ناك نأ دعس  هنحس نم ؟-1لا نب اماثه جرخأ « هبطرق

 يضاقلا يضحتساو هيف سالا هاري مضوم يف هللجاف  انيأر اك تام هنأ

 فرب ادع ' نإ ممل لوقيو هربلا نأ بهذ نأ هيلا بلطف ناوكذ نا

 لربنا كعس نب دمح نب دمس ؛؟ لاةن 15 زر هلآ يف لاركب نبا محرت )١(

 . نايع يناب كيو زازا نباب فرمي يوفللا يربرلا دعس نب فسوب نب ههادع

 هنا « هنع لاف مث ةلملا يف هنجرت ف لاوكشب نبا مهددع نيروهشم لير نع يور

 لهأ نم ناك هاو ةلاثالثو نينو سخ وأ ميرا ةنس ينودلا يلع نبال ًابتاك ناك
 . انورعم ايوق' عرابلا بدالا

 اطباض اهب مايقلا نح « هيرملا ةغلآ اظفاح اذه ناّمع وبا ناكو » ء لوغي نا ىلا
 يدانفغبأأ يونا نملا نب دعاس ىلع درلا ف باتك هلو . هلغ ىف 7 هنكل

 رثك او سوصقلاب بسلا بيرغلاو داون ١!: يف هيانك ريك انم يف ماع يبا نب دمت فيض
 مبصأ نب مساق نع ةيلاع ةياورو ثيدحلاب ةيانع هل تناكو « هيف هيلع لماعتلا
 ةنفا تحص هفيرط نمو يدادغلا يلع يبا باحصا لجأ نم ناكو ةفث نأك و هريغو

 وبا دققو , يديزلا ركب يناو باجحلا نبا قيرط نمو « يلع يبا دب ىلدالاب
 لوالا مير نم فصنق تبسلا موي أتيء الو ًابح دجوي ملو شيتنف ةعقو ف ندع
 ريلادبع نب رمج وبا هركذ يذلاو . هريغو نايح نبارك دانك .ه 8-6٠ ةنس

 . هم مهو حبلا انه ةانو يف

 ا مع



 يعرشلا ةفيلخلا وه ريخالا اذه نأو ديؤلا ةفيلخلا بجاح الإ وه ام ماشه
 ناحبس : ربربلا هل لاقف هتلاسر ىحل ىدأو ربربلا ىلا ناوكذ نبا ىف
 شيعي مويأأو كريغو ثنا هيلع ىلصتو سمالاب ماده توم « يفاق ان هقفا

 مهل ناوكذ نبا رذتعاف هنم نوكحاضتي اولمجو ؛ هيلا ةنالخلا عجرتو

 دئنيح يدبلا لخدو . ىرج امب هرخاف رامجلادبع نبا يلا داعو كلذ نع
 هرداني نأ ةكحلا نم هنأ ىأر هنكلو ءاتخالا الواحم رصقلا لخاد ىلا

 هبطرق رع راسو هلاجحر مج « ليالا طبه نيح هناف مضاول ةبنلاب
 . رغثلا ىلا راه

 (م625٠١٠٠1ترم)ه ؛.٠. ةند لوالا عير ١١ نينثالا موي ناك الو

 لابقتسا نسحا ميلبقتساف .متعاط هيلع اوضرعو نابلس ىلا هبطرق لهأ جرخ
 . هبطرق ىلا اوداع مث ةنسح ةجبلب مهطاخو

 رصق لتحاو ةطرق ىلا يريز نب يواز لخد هتاذ مويلا فو
 ' ةرارلا دونحو ءارمأ يفابو ينا رصنلا تنوكلاو كاماس هعف ةفالملا

 ديؤلا ماشه ةفيلحلا ىلع رثع ثيح ةفالحلا رصق ىلا ًالا- نابلس هجوتو
 يف همضوف  ليلق ذنم اظركذ مك  يدبللا ءربظا دق ناك نأ دم

 لمعأو . ةلاقملا همدخ ضعب ىلا هتسارح لك وأو رصقلا ةحتجا نم حانج

 مهْنم ةعب رأ باقر برضب ىمأ نابلس نكلو هبطرق رود ضمب يف بهنلا ةرباربلا
 .لاحلا تأدهو بهنلا فكف « كلذ ىلع ممل ءازج

 يف يأ هبطرق ىلا هلوخد موي يناث ةفالخلاب نابلس نوط رقلا مياب دقو

 بقل دضختاف م 1٠6.8 ةنس ؟تاو تح ه ع.. ةنس لوأ عير

 .« هلأ نيمتلا»
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 ذأ ىتح نييبطرقلاب كاذنيح اوفختسا ىراصنلا نا يثك ارلا ىورو
 قحلاو ةعاجشلاو نيدلا نأ نظن انك : لوقي ايثراج وشناس مع مبضعب
 لوقع الو مهف ةعاجش الو ممل نيد ال موقلا اذف « هطرق لهأ دنع
 اوبهذ اهذف مبك ولم لضفب رصنلاو روبظلا نم قفتا ام ممل قفتا اًعاو مبعم
 (0) مهرمأ هينا

 مدقو هباحصا ىلتو هيلع ملخو يحيسلا ريهالا نايلس مركاو
 هل رذتعف اهب دعو يتلا ثوصحلا هيلا لن نأ اذه بلط مث . ايادهلا هل
 تقولا ضعب هلي نأ ءاجرو دعب هدي يف لصحت مل ثوصحلا نإ, لاقو نابلس
 يف لصح دق ناك امب منقو كلذب وشناس تنوكلا لف هطرشب ىفي يك

 هدونج عم لحرو . ةبوجناا تاورألاو لاومالا نم هدونج يديأو هيدي
 ةطرق اك رأت درت ا!ه.ه "تاه د ح ه غ6.٠. هلس لوالا مير ؟م ف

 نماو ةيمالسالا ةلودلا دودح زاتحا ىتح هعيشي نم همم نايلسُممب دقو . اهريسصل
 . برملا موجه نم هسفن ىلع

 )١( ص ؟ ح برغلا نايبلا : يشك ارملا ىراذع نبا ٠١

 لوا 8نععرب لع ا مطعأ ؛ از كامسن لعأ (هننعلم لع ركذ (؟)
 (ينواناان 1" |١ رم ةذ4

 م9١١1 ؟تأ4 يف تناك هبطرغ امرح وشناس تنوكلا ةردانم نأ
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 اما :ةدحلا

 ىلوالا محلا ن ناملس ةقالخ

 وبا ىكي . رصانلا نمحرلا دبع نب نابلس نب مكحلا نب نابلس وه

 م ؟هؤوتح ه "4 ةئس فق دلو ٠ ةيلظ ابعسأ ةيمور دلو مأ همأ ٠ بوبا

 هرمع ناكف م 1...« ربفون .١) حم ٠.: ةنس لوالا مير ١ يف عيوبو

 . اير ةنس نيسمخ كاذنا

 .نيعا أ رمسأ تاك هنا د هلوقب ©2) ىتكارلا ىراذع نا هفصيب
 بدالا نسح «. هحولا ليمح . سيداركلا مظع « فنالا مثأ « ةماقلا مآ

 :ةماخلا فوط ٠ يف مزح نبا دمع وبا فوسليفلا خرؤلا دك ؤبو . , رعشلاو
 ممحر .. ناورم ين ءافلخ ةعامج امآو ١» : هلوقب نيمتلا ةقيلخلا ةرمح

 ٠ ةرقشلا ليضفت ىلع نولوحم مبلكف « وهنم رصانلا دلو امس الو ؛ هللا

 هلود ندل نم مآر نم انأر دقو . فلتخم مينم كلذ يف فلتخم ال

 )١( س برغلا نايلا : يشكارلا ىرانع نبا + ١ه

 | م5



 دق ىن_.ح 4 مهمابمأ لا اعا 3 رةشأ الإ مهم 2 نايا لا رمانلا

 دوسا هتيأر يناف « هلا همحر رفاظلا نابلس ىئاح . ةقلخ مهف كلذ راس

 (17 .ه ةحالأ و ةمللا

 روبشم رحآ فلؤم يف نايلس ركذل كلذك مزح نا ضرعت دقو
 اىعاش همادح يف ناك هنأ » : هنع لاف . برعلا باسنا ةربمج ه هل

 هدتح طلس يذلا وهو « هموق مْؤْسو سلدنالا موش ناك هناو ؛ روبنطلاب ب رغب

 (5) . ءارهزلا ةنيدم اولخاف ةرياربلا نم

 يف هطرق لخد امل انالس نأ ناركذف ىككحارلاو ىلا امأ
 ىباسلا هنقل يلا افاضم هقأ لوحت رفاظلا سقلت ءه غ.. ةنس رخآلا عسر

 , 29 فب نيمتسلا

 يتلا ةبشكلا نع لوجتش ةئج لازنا وه هلمف ءيش لوأ ناك
 صضضس نابلس ىرحا مث . هبا راد يف نفدو لفف اهببلع الولصم راك

 اءاضقلا يف تب ادبو ءارهزلا يف ريرعلا نكساو ةالولاو لامملا نيب تاليدعتلا

 . هيلع ضرعت يلا

 مدق , ٍقربصلا لماك نسمح : هل سربفو هبوصو هقفح ©8 س ةقاحلا قوط : مزح نبا )١(
 ,ته ١ *؟5؟ - مايو ةرهافلا يراياألا ىهاربا هل

 ؟؟ س برما! باس! ةريج : مزح نبا (؟)
 بجعلا : يفك ارأأ دحاولا ديعو 4 8 ص نلدنالا لغأ لاجر ف سمجالا ةنض ؛ يضلا (؟)

 للا مكملا نب نايل لوخد ناب نانرؤملا ناذه ركذ اذامل ىلغا الو انع . 4* ص
 برمعلا نيخرؤملا ةام نم ًاريبك ًاددع ناعم ه 4 - ٠ ةنس رخآلا مير يف ناك هبطرق
 نملوالا مير 7 ناك ٠ ايلا هلوخد ناب اودك ١ نقئحلا نيل ,هتملا نمو ءايدقا

 ه1. ةنح

 رشا ١



 الإ نرفاظلا لوخد هبطرق ىلا اولخد دق اوناك ريربلا نأ مغرو

 نوثيسي الو نييبطرقلاب نوشرحتي ال مهنك ام يف كلذ دعب اوعبق مهنأ
 ذوكرتب ال اونك كاذلو « ههنورقتحمو مهنوضني اوناك ءالؤه نكلو . مهلا
 3 ادحأ اودحو اذاف . ىذالاو ررضلا مهب اوقحلي نأ نود رمت ةصرف

 ىلدنا نامح ىلع يربرب كامح لبس اذاو « ةليغ هولتق درفنم ناكم يف

 دع نأ نم مهءابفس ثوهني تورباص كاذ عم وهو ؛ مهوبجاهو ههباع ةماعلا مأق

 . يلدنا ىلا هدب نم دحأ

 « زاراعلاو مالعالاو ةكملا ِق هنأ هسأ شقن تاملس صعأ دقو

 ميج ىلا كلذ يف بتكلا تذفنو ربانلا قوف ناوك ذ نا ةعاجلا ىضاق هل اعدو

 ؛ هيلا هبحو « هيلع هللا هاج ام « نينمؤملا ريمأ ناف دعب امأ
 صرحلاو « مهقاوع يف ركفلاو « محل رظنلاو . نيللسملل داهتحالا نم
 دهتحب نأ ىأر « ميملك قارتفاو « ينالتخا نم قافشالاو « مهملاصم ىلع
 ؛ هب نودتهب أدع محل مفر ناب « هتايح يف محل دهتجا م « هنا مهل

 ؛ ميلمت فلؤي « هيلع دوفطمتي الثومو هيلا نوأجلي ارزو محلا بصنيو

 « مهتعور نمؤيو « مهترفت .تكيو « مهثعش لبو « مهتملك عسجتو
 ةمالل اوراظن نذلا ) ندشارلا ءافلخلاو « ندا ةعالاب كلذ ف ًايدتقم

 اماغتنع « ميهأدم فرش و (؛ مهضاك فالتخا نس اوقفشاو « مهادعب نم

 دافتو « رادقالا تاتئب نم هنم دب الو هنع مه ديحم ال ام مهاجفي

 ةغرلاو  هبجو رع هللا ةراختسا لاطاف « رابلاو ليالا « رامعالا

 ةريملا هف ام ىلع لمحو « هديدستب هتدضاعمو « هقفوت هدادما يف هيلا

 5598 هلئأ ىقلاف ( ةرخآلاو ايندلا يف ةقاملا ليمجو 2 نيذلا عيش و هإ

 مخ ١



 لهأ ىلوأ نينمؤلا ريمأ نب ادم نأ « هفن يف ررقو « هدلخ يف ببثو
 لب « هيف ةدآوبم ذخأا الو هل بام ريغ نيللا دع هبال ون ةفالخلا تعب

 تاودا عامجاو « هل ريخلا لالخ للماكت نم ةمامااو ةسصاخلا هتذع دق ال
 ©« هِلشضفو ؛ هعروو «© هيدهو « هنيد يث هلع وه امو « هش لضفلا

 ةهسو ع هذح لايك او عهفن بلصو ؛ هفدم فافعو « هباوثأ ةراطو

 ؛ ةسايسلا ينام هتقرعمو « ةفالخلا ءاعإب هعالطماو ؛ هيدا ليو « هلع

 ىلامت هللا هراحتما ام نينمؤلا ريما ىئعماف « ةرادالاو رسدتلا يف هذافنو

 رعبعأ هللا نيعتلا نا دمع نيمللاا دبع هالو لل محو «© هيلع مرعو ؛ هش

  ,بقحنم هلأ همزلا امع نيهكللا ةعانل حرخ دق هنا دقتي وهو . نينمؤلا

 دابتحالا هللا هل> يتلا ةنامالا ىدأو . مرمأ نم هفاك ام هللا ىلا اربتو

 اينتيم « مهيتمامال رابيتخالا يف طايتحالا نم هيلع بجو ام يفقو ؛ ميس ءاخخ

 - مالساا هياع دم ةمال ارظنو ء مسجلا هلذفو « مظملا هللا باوث كاذب

 هيرب هللاو . ابقتح يف ريمقتلا نم بورهو « امل اطايتحاو « اهبلع انيصحتو
 قفو ايف هطنلاو ةدامسللاو ةكربااو نميلاو ةريخلاو ريخلا نيذلا ةعاجو

 هدبسو نينمؤلا ريهأ دقع نم ثكالذ لعأف 2 هيلا ةمملاو هل نيتمؤلا ريما

 ءاعدلاب ثالمع عماوج يف تاولملا باحسا ىلا مدقتو « هلبق نم هدفنا امو

 نينمؤلا ريمأ لأسي لاو . اذه انباتك ىلع ءانجردا امب عيجلا بطخ ين هل
 مينيد يف ةقاملا ليمحو « محل ريخلا هيف اب نيذسلا ةعاج يف هالوتي نأ
 لو هناو . وهم ههدم محرك و « ل هتنن لسجن هضراقب تأو ؛ مهايندو

 بتكو « ههأ ءاش نا « نانتمالاو لضفلاب نيملاو « ناحالا نع ناسحالاب ةازاجلا

 اا د ةنس ةرخاآلا ىدامح نم فصناا يف

 يف ىتب ددق رصقلا نم هئافتخا دعب يدبلا ماشه نب دم ناك

 | لح



 رك نم وحمصب ال رخآ ىلا دحاو نم هباحصا لزانم نيب لقتني هبطرق
 كئاوا تنب لا وأب ناي ا هنأ :ثذحوا . قسف لزرع ىوع رالو

 لزيلا بحاص نأ كاذو . هرما حضتقا ىيع نب ناماس وعدلا ءاقدسالا

 ل ةريخاق ةطربلا بحاص يلا عرسأو اعيش هباوص راطف ءاةتحوز مس

 ضيقلا ةطرنلا دارفا يقلي نا لبق نكلو . هراد يف رابحلا دبع نبا
 نك 29 ةيراجا ةريدع ثالثا ةقفرب اراف لزنلا نم جرخو كاذب رمش هيلع
 . هلطيط ىلا ةحماو ةمم

 يف مسوو هيلع ضيقا ىقلاو ءراد تيت دقق « ىبيع نب نايلس امأ
 . ماده نب دمج هئاوبال نجسأا

 2 ه غ.. ةنس نم يلوالا ىدامح لوأ يف هلطيلط ىلا يدبلا لصو

 مهنعاط هل اوريظاو لاقتسا نسحا الها هءلقتساف ؛ م ١٠١١9 ريميد "م

 ريسي نا هعادو نب دما دئاقلا رمأ كلذ ناميللس غلب اف . مبعوضخو

 ني دمع ملت ىلع ةيماغراو ايلذا باهرال هلطدلط ىلا شيج سأر ىلع
 لهأ ديبأتب ناميلس ربخبل هيطرق ىلا داع نا ثل ام دئاقلا نكلو « ماش»

 بحاص حضاو هيف امي ( .. هنوبشاو هشوطرط ) ابك روفثلاو هلطيللع
 دوعنقي ءارزولاو ءابققلا نم ةعامج كايملس لمراف . يدبملل « ماس هئيدم

 اودامغ ةيغاص انذا مهنم اودجي لف . نيمتسلا ةعاط يف لوخدلاب هلطيلط لهأ

 سأر ىلع هسفنب ريسلا نم ًاسانم اذه دب رف . كلذب هوربخاو ناميلس ىلا

 ةعرا وه ماه نب دمت غم نك يتاوللا يراوجلا ددع نا يشك ارملا ىراذع نبا ركذ )١(
 محلا نينايلس ةفيلخلا ىلا تاددف هعم بورحلا تضفر نينم ةدحاو نكلو ةيراج رهع
 ( ١5 ص + ج برغلا نايلا )



 ةرخالا ىدامح ١١ يف ةطرق رداغو . نراثلا عاضخال فيشك شح

 الف « هلطيلط و ابجتم م ٠١٠١ ةنس ين نوناك م١ ح اه ه٠ ةئس

 ةفيلقلا ةدارا ىلع لوزنلاب مهنوحمنب ابلهأ ىلا ءابقفلا لسرأ اهبا لصو
 لاطعيلط زواجت كلذلو برح نودب مهتعاط يف لمأي ىقب اذه نكلو « اوبف
 ديدشلا دربلا نكلو « راصحلا ابلع برضف ملاس ةنيدم وحن أبجتم راسو
 رامحلا مفري هتلمح كؤلا ةلخو ةطئاستلا جوفتلا :ريثلاو كادنمح به يذلا

 ةنس كاسننأو جاه ع.٠ ةتس كامش موب يف هيطرق ىلا دومبو هعرسل

 .م٠٠

 ةعامج ف هعادو نا دئاقلا رف . ةطرق ىلا ةفيلخلا ةدوع رثا ىلع

 هءاسم نا اضيأ رف اك . ماه نب دمدع قاحتلالل هلطيلط ىلا ديصلا نم

 ركفي فلدخأو راحلا دع نا دعاس ثالذب ىوقف « ةطرشكلا بحاص

 . هش رع عاج ريساب

 بتكو هشوطرط يلا ماس ةنيدم نم حضاو جرخ تقولا كلذ يف
 ةمدخلا نم هيفعي نأ اهنف هيلا بلطي فرامل ىلا ةلاسر ةئيدلا هذه نم

 دصقيملو . اهب ديمتيو سانا نع مدطقنيل هقروا ىكب هل حمي نأو
 ةفيلخلا موي نا دارأ ذإ ةميدخلاو ركلا الإ هتاسر نم ةقيقحلا يف حضأو

 هدي قلطيو هزكرم ىف اذه هتذي ىكل حلا يف دهاز هنا نايلس

 هيلوي ةلاسرب هباجا ناميلس نأ ذإ المش لمح ام اذهو . رفثلا نوئش يف
 نيحلا كلذ ذنم دخأو انمض حضاو رسف .ودملا دابحو رغثلا رومأ يف رظنلا اهمف

 . كايلس دض تارما ولأ ريدب

 شرع ىلا ماشه ن دم ةداعال ةليسو نسحا تأ حضاو ىأر

 او ١



 نييحنرفلا نيننارصنلا نيتتوكلاب لصتاف « ىراستلاب ةنامتسالا وه ةفالحلا

 هيخأو « هنولشرب » ريمأ |[!دودورت اةه,"علا ١![ كلاثأا ليرو» ثومأر ه

 بلطو « <« (':بءا لخروأ » ةمطاقم رجم مسن 0أ 6 لوحنمرأ 8

 نأ دس هتدعام ناذه لقف . هبطرق لالتحا ىلع ءادعاي نأ امهملا

 نينا رصنلا نيريمالا نم لكل مفدي نأ انم ادج ةيساق أطورمث هيلع اوطرت
 كيس ؛ مويأا ف نرانيد اهدونج نم لكلو ؛ مونأا يف رانيد ةئام

 ذخأ مدعي دبمتي م . كلذ ريغو بارشلاو ماماطلا نم مبمزلي ام مدقتب
 5 ربربلا رم نم اهومنني نأ نياحسفلل تركم يتلا مكانملا نم «ي*

 لبقف« دحأ كاذ يف ميلع ضرتمي ال ممل لالح يملاومأو هءامدو ءالؤه ءان ناو
 . اهديفنتب دعوو « ابك طورشلا كلت حضاو

 نيحو . ةبطرق وحن نيبحتم حضاو ةبحسب مبسأر ىلع اراسو مهتدع
 مهئاف حضاول ءافلحك اونا مهنوك نم مغرلا ىلعو ماس ةنيدم لا محلوصو

 اوبرض ةسينك يلا ةنيدلا كالت يف عماجلا دجلا ليوحت نع اوعروتي م
 هطسقرس ىلا كلذ دمب اوراس مث . تاولملا اهف اومءاقأو « سوقانلا ايف
 هلطيلط ىلا حضاو مهم راس ىتح ةريثك تاداسأ اضنأ الأ ىلا اوواساف

 هبطرقب سانلا رفنتساف « اناملس كلذ غلبو . راجلادبع نباب كانه مهتجيل
 . لئالقلا الإ شدحلا عم مهنم حرخم مل نكلو هجن رفلا لاتقل

 : رقملأ ةمفع ةعقوم

 لوقام [>:عرءمج [ ءطعأ : طنا 'ءلعأ يهص(معأاو (1 قرا اذه ركذ (1)
 0هقانااذ 1" 1|! رد 52894 س + ب برغلا نايبلا : يعكارملا ىرانع نباو

١57 



 يلاوح مهددع ْملِي ناك نذلا نيجابلا ءاقا م 1١١1٠ ةنس راا أ

 ندي ولا نيالا دونحلا ددع ناك ذآ ) ةحن رفلا ميف ام لئاقم فلا نيسرالا

 (ناريزح ؟) لاوش ١١ يف ةمخلا موي مج ىقتلاف ( افلا نيثالث غلي حضاو

 نم رثم وليك نيرشع ةفام ىلع مينم ندمهح وهو © رقبلا ةيقع دنع
 شيجلا ةرخؤم يف نايلس ,هتفيلخ ربربلا لمجف ع ©9 لامثلا وحن هبطرق
 ولو ؛ كمضوم حرت ال م : هل اولقو ه4. رانلا نم اليخ هتسا رك اوءدوو

 اوعاطتساو ةركنم ةلمح جنرفالا وهبلع لمحت اومدقت مث . ؛ لمللا كتاطو

 ربربلا نا نظ كلذ نامل ىأراذف . مبفوفص اوقرت# نا لىلوالا ةلدوأل
 اورك ربربلا ناف كلذ مغر نكلو . همم نميف هنيط مزملف اورسكنا دق
 مهريمأ ىبق اع مبنم أريبك (ددعاولئقو مدومدصف ةبوق ةرك ةحئرفلا ىلع

 مك مبهوجوو مهداوق نم أريثكو , 59 خضر عما لوحنمرأ 0

 ءابدالا ضمب مهني ماشه ندم نوقناري اوناك نذلا نيذ لا نم ددع أضيأ لتق
 . هريغو 249 يليربلا نباب فورمملا ىسبع نب دمحم لاثما ءابقفلاو

 يف ستلا ةيف : يضلاو 4٠ 6 س ١ + بطلا عمت : يرقلا ةكرعلا منه ركهذ )١(
 يفك ارملادساوادبعو 6 ص ال ب لماكلا : ريثالا نناو* ٠ ص سلدنالالهأ لاجر
 مقرهلملا : لاوكشي نياو ١6١ ص ال + ريدلا بانك : نودلخ نياو 4”سص بجعلا
 ١٠١. “و م56 و غو(

 رقبلاة بقا حيحملا مقوملا ؟١ ىم ةيغلا يف يضلاو (؟ ص بجعللا يف يعك ارملا ددح (؟)
 . اليم رشع ةعضب وحن ىلع هطرق برغي عفت ابنا املوهب

 . « دقتمرأ » ينارصتا ريمالا انه نومب برملا ناك (6)

 لمأ نم ىليربلا نياب فورعلا يسع نب دمع » : هلوفب هلماا يف لاوكشب نيا مجرت (()
 يفأو ه 541 ةنس ايف جحو قرشملا يلا هلحر هل . همادبع ابا ىنكي اريضاقو هبطت

 دابجلاو ةعاجشلاو ةفءلاو حالملاو ململاب افوصوم ناك و « مولع ذخاو نيرصملا ةشيمم

 لاوش ردص يف رقبلا ةيقمإ لئقق هنرصنل ماشع نب دمح يدبملا عم جرخو . هرغش
 .( 54 مقر)ه00٠14 ةنس

١ 



 مهناف « ةحئرفلاو يدبلا دنج ىلع ريخالا مبموجه يف ريربلا قيفوت مغر
 اوراس مث مهدالوأو محلابع اوجرخاف ءارهزلا ىلا اوبحسنا نإملس ةعزه اوأر ال

 . ( وينوي م ) لاوش ١7 تبسلا موي ةيشع اهنع

 ٍلاوح رقبلا ةبقع ةمقوم يف نإملس دونحو ربربلا نم لتق دقو
 ناكو . ©7) ناسرفلا ني رئاسخ ثدحم نأ نود ةادلا ىرم ةئامالث

 ءايدالاو ءاذلا نم ددع هلصلا يف لاوكشب نب ركدذ اهبح ىلتفلا نيب
 ةبوارلاو « ةيطرق لهأ نم 292 يرقلا ليرب نب دمحا ثدحلا مهنم انفرع أضيأ

 هفادبعثدحلا يونالا هيقفلاو 50 ىرقلا بياك نب ديلو نب ماثه نب ناميلسيرقلا
 , 24) دنق نب دمحأ نب

 يعك ارلاىرافعنباو ١١ ص مالعالا لاما : بيطخلا نباربترام نع هركذ ام اذه )١(

 .؟6سص "د برغملا نايللا

 ابا ينكي هبطرق لهأ نم يرقلا لبرب نب دما : هلوقب هلصلا يف لاوكشب نبا هل مجرت (؟)
 ثيدحلا ممسو اضيأ رص دوجو هبطرقب يرقملا يكاطنالا نملا يبا نع ذا « رمح
 رقبلا ةيفس لتقو « لضفلاو ججحلا لهأ نم , ظافحلا نيدوجلا ءارقلا دحأ ناكو
 . هحاص ناكو زايفلا نبا يرفلا مم ه 4.٠٠ ةنس لاوش ردص

 فورءاايرقلا بيلك نب ديلونب ماشه نب نييلس : هلومب هلصلا يف لاوكشب نبا هل مجرت (؟)
 ياطنالا نحلا يبان ع اهب ذخأو هبطرق نكس ( بويا !او) عيرلا ابا ىكيزامفلا نبا
 هركذ. اههنعرثك او يونذالاركب يباوهرقملا نويلغ نب ببطلا يبا نع قرسللاب يورو
 لبلاب ءارفالل ةمزالم مهرثكاو تامارقلاب تيفل نم ظفحأ ناك : لاقاذحلا نيرمعوبا
 هنظفحو طبض اذ ناك ورمجوبأ هركذو نآرقلاب اتوص تيفا نم بيطا ناكو رابنلاو
 هبجو يف بيصا دقو . هللا هعرورمع وباهنع ذأ دقو نارفااب ظفقلا نحو فورحاا
 م 4٠٠ ةنس لاوش ردم يف رفبلا ةبقع ةميره يف نيستملا نايلس عم ناك امدنع

 لهأ نم يوفنلا دنق نب دا نب هلا دبع : هلوقب هلملا يف لاوكشب نبا هل مجرت (4)

 هنع رثك او ظفاملا يليصالا دمت يبا نع دخأ بيطلاب فرعبو دمج ابا ينكي هبطرق
 فرصتو « يوحنلا هبتع نب دمج ها دبع يبا نعو هنرظانم روشحو هتلاج ربهشو
 يف نافالاو ثيدحلاو هقفلا يف ذافلاو ةفرعلاو ةعاربلا لهأ نم ناكو ماكس>الا يف

 يتلا ةمقوأا يف يفونو . ةنللا ظخ-و بيرفلا لس انتم قيقحتلاو لملا بورذ
 باحصأ نم ناكو « مه 4٠٠ ةنس رفا ةبقس يدرملاو <21 نب ناياس نيتناك
 . تاع نبا هرك ذ « هانداو هناكم مفر نممو نايل
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 ايلا هطرق لهأ ةماع جرخ « ءارهزلا رع ربربلا ليحر رثا ىلع
 86 مهند اودحو نم اولتق م «, ثالاو ماتم نم اأهف اودحو ام اوبن

 حئافسو هليداتق لسالسو هقحاصمو هليدانقو هرصح اويهنذ اممماح اولدو

 ةمنرفلا دونحلاو مضاو هتقفربو ماشه نب دمج لخد هتاذ مويلا كلذ يفو . هباوبا

 . ةناثلا ةرملل ىدبلا ةفالخ تدامف هطرق للا



 مم.ارلا مقيما

 ةسأثلا يىدبملا ماشع ن دمح ةفالخ

 « ءارهرنا نم ريربلا هيف رف ىذلا مويلا يف هطرق يدبلا لخد

 مه :.. لاوش ١م يف يأ هلوخد نم يناثلا مويلا يق ةعيلا هل تذخأو

 مث ديؤملا كهلا نب ماشه همي, نم لوأ ناكو . ( م ٠١٠١ ناريزح غ:)
 نم رثك ١ هذه ةيناثلا هتفالخ مدن ملو . مهتاقبط فالتخا ىلع هطرق لهأ راس

 . ىرخسم م امون نيمسراو ةمست

 امبمم نمو حضاوو راجلادع نبا را 02 مساقلا ْن مها ربا وق

 اولتق مهلا ىتح « ربربلاب هيبش وأ يربرب لك هبطرق ىلا مهوخد نيح اولتق
 نم لك ناكو . الماحتو مبنم املظ ةلمب ريربلا ىلا نوتمم ال نمت نريثكلا

 لافطالا اولتق دقو « ًالاح لتفيفف يرير اذه لوقي ةوادع دحأ ناو هيد

 ةننا ىراصتلا دحا فطتخاو ضارعالا اوكهتتاو لماوحخلا توط اوقشو

 ابفطتخا يذلا صخشلا اهونا فرعو « ةددالا لهأ نم لحرل ةليمج

 ه7ص ؟> برغلا نايا: يشك ارلا ىرانع نبا نع مسافلا نب يهاربا )١(

 اأ575



 تسبآ يو ينا دشأ ينارصتلا تالف نأ ١ : هل لاقو حضاو ىلا بهدف

 نم اهدر ىلا اف اذه نم ءيش يف ملكتت ال ٠ : حضاو هباجلف « ةيربو
 لجرلا يغش . « مهتدعاسم انلط نيح كلذ ىلع ماندهاع اننا ذإ « ليبس

 رانيد ةئامبرا هئاطعا لباقم هتنبا در هيلا بلطو“ ينارسنلا ىلا ايكإ
 اوراص ذإ ءامقأ هطرق ىلهإ ىراصنلا فانختسا غلبو . هلتقو لالا هنم ذخأف

 . كلذ نع مبعدر ىلع ءالؤه أري نأ نود انلع مهادقتمم نم نولاني

 رب الا هيطرق للا هلوخد دنم فلح دق ماشه نب دمت تاكو

 ذختي نا هيلع ناك نكلو « ربربلا يمأ نم غرفي نأ لمت رارق هل
 تايطعا مفدي نأ هيلع ناك مك « ًاريثك الام هفلكت يتلا تادادمتسالا ضعب

 آلام هل اوممجت نا نيببطرقلا نم بلطف ًابيرقت واخ لاما تنبو ىراصنلا دنجلا
 . يقالاب فرصتو مهتايطعا ىراصنال مفدف هيلا هوماسو اوان

 : هرأ ىدأو ةكرعم : ريرلاب قاحلاا

 حنضاو دصق («© رربلا لاتقل هشيحو يدبلا .تادادمتسا تحت ال

 ةيرامل مبعم اوراسو ةيلطم ىلا ىهوباجا للدتلاو ءاجرلا ديب مبكحاو
 .ريرللا

 مث ماشه نب دمعو ىراصناا مهمتي هدونجو حضاو شيحلا ةمدقم يف راس
 ' نيمبرأ يلاوح شيحلا كبذ ددع كاكو « يداولاو هطرق لهأ نموبعم جرخ نم

 , ىراصنلا نم فالآ ةمست عهنم « افلا

 ناح هطرق نم رف دق ناكف هللا نيمتسلا محلا نب نابلس امأ

 امآاو م1 هطاش وح هباحصا نم ددع عم هجناو ايلا يدبلا لوخد
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 (تاضلاشت ءرا يداو وحت ءارهزلا نم ,ىبحورخ دبي اويجتا دقف ريربلا

 نم كلكو . 217 بهنلاو ثلا ممل ءاش ام ءاحنالا كلت يف نوهنيو نوئسي

 نم ربك الا منقلا ةفالل ةرشابم هرآ يداو ىلا يدبلا شيح هجتي نأ ىميبطلا

 . ربربلا مو كاءلس راصنا

 (م٠٠٠ هينوت 1 ْ( مه ع.. ةنس ةدمقلا يذ 5 يف ءاقالا ثدحو

 , 29 ريكلا يداولا ربت مم هرآ ىداو رهن اهبف ىقتلب يتلا ةطقنلا دنع

 ديزي نكي مل ةراربلا ددع نرأ معرو © ةقيتع ةكارمم نينا نع تم كنف

 ماده نب دمهو حضاو ةعزهم لاققلا ىبتا دقف يدبلا شيج ددع رشع ىلع

 ء ليق فال[ ةئثالث نم رثكأ ةجنرفلا نم لتقو ةمآ ةعزه ةجنرفلاو

 ىوتحاو . ريثك قلخ هرآ يداو وهو : نيئاقلا يداوب ..منم قرغو

 لامو براغم نم راجلادبع ناو حضاو ركسعو مم ركسع يف ام ىلع رارللا

 ناكو. . ةعيقولا موب ينث هطرق ىلآ نومزهلاا لصوو . باودو حالسو

 ناك يذلاو 010م ثوتوا ىمسلا6«رهدوو هنوريح ةنبدم فقسا ىلتقاا نيب

 يف ردلل اذه روبصنلال قرحا نيح كون 0نهدا لع ١'دامو ردل ًابئر

 توتوأ داكو . اينولاك دض اهم ماق يتلا ( م ةحه ) همال4 ةنس ةلمح

 يقالي يكل بره هنكلو روصنلا دونح دب يف كاذنيح اريسأ مقي نأ

 نيرا ءارهزلا نمءاوجرخ ربربلا نأ ١١8 سم مالعالا لايعا ؛ ببطخلا نبا ركذ )١(
 هاج يقافثلا- رحبلا:ةبح للا ,.كلذ ريغو مهبلود ٍج ور ىلع .مولست مهدالواو مهاب
 818طعأ13 هلم زاوحا نم هرآ يداوب اولزنتو ةيرفلا هدالب

 لابقاو لع انءطعأ : طلاوا. لع ( 02080 ينابسالا+ رؤلامقولااذهددح (؟)
 0ع (نهقا . 111 مم 2

 ا ةىح



 ىلكقلا ناب ناك 5ك . 002 هرأ يداو ةكارعم قف كلد كامف موتحلا ه رخصم

 نم لاقثم فلا نيئالث هبرضم يف رربلا دجو ةجئرفلا ريمال يدوه ريزو
 دقو ٠ مهاردلاو رناندلا هئملم ةحنرفلا دونحلا ةمزجحأ اودحو م ىهذلا

 باودلاو حالملاو لاما نم يداملا ركسملا يف ام ىلع نايلس شيج زاح

 ربربلا نم لتقو . ملغ هلداعي ال مويلا كلذ يف مبمنغ ناكف .. سابالاو

 م . مبمحشأو ربربلا ىوقا نم ناكو ينرفيلا سانتود نب سادي وبا دئموب
 ةسمخح ربرللا رئاس نمو ًاسراف رشع ةعبس لازرب يبو كرفي يب رم لتقف

 , 20 ًاسراف رع

 شيج ىلع محلا نإ ناملس راصنال قحاسلا راصتنالا اذه مامأ
 كلت ىلا تدأ ىتلا بابسالا :ئرع لءاتي نأ نانالل دب ال ؛ يدبلا

 ؟ ودملا شيح

 ةرارمل ةنلا, ةكرمما نأ ًالوأ وه دقتعا انف كلذ ىلع باوحلاو

 ناكف . مه رافتني ناك يذلا ءيلا ريصلا .:رم مهلابعو ميصقتأ اودقنيو

 ا“ 1هيز - 2طموحعرعقوأ ١ آ[115ا . لع !'طءةرذ . فقسالا انه توم ركذ )١(
 دانك, 1 1! رد 3141 لنكام !* عع لع انءطعا ١ 11151 . لعا (يهراأنلم
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 « ةنلابأ ١ نم اعون شيجلا ةراخ نعنيخرؤملا ضب اهركعذ يناا مافرالا هذه يف ىرأ (؟)

 يلاوح لتقي اينيب يدهلا_شيج نم فال 1 ةئالث ةكرمملا يف لئقي نأ دميتسملا نم ذإ
 ثتارم ةرمع يناثلا قوف. لوالا شيلا نأ مسم . نابلس رامنا نم طق نيئالل

 . ددملا يف

 أ5ؤ6



 نع عافدلاو ءاقبلا بح ةزيرغ همفدت تيمتللا لاتق لئاقي مهتم دحاو لك

 نب كش ال ايناثو . نيمجابلا ال نيجآابلا م اونك ىبناو ةصاخ « سفناا
 م هددعب نرورغم | وناك ةمت رفلأ دونحلاو شويملا ن ه هعم حلرمو يدلا

 برحلا نوحنري- مهنا اونظو يرورؤلا ساخنا 29 رعلا اوضوخمي لف مهوقو
 مههسوب دمي مو س نكع اوفدتكا نأ اومتع اف « لوالا ةلوحلا ذنم
 دقتعا ةثلاثلا ةحردلابو . ةعزملا ىلا اوألو مه.ديأ يف طقساف يمالا ينالت
 مهاتأر ذإ « راجلا دبع نبا عم ملغم ًالاتق اولئناقي مل ىراسنلا نأ
 همم سسأأ يديملا ةفلألا مهيأ بلط نأ ذنم لاتقلا ىلا ضومن)ا نولقاثني

 اوناكو رقلا ةقع ةمقوم يف اير مهنا ىهفكي ناك دقف « ربربلا قاحا

 ةحارلا ىلا :رودلخيو رصنلا ةوالحت ثكوعتمتي ةطرق يف اوقبي نأ نودير

 هذه يف كارتشالا ىلا اورطصا الذ . ديدحلا ةفماخال مهسعاسم ءازج توضاقتيو

 . ىلوالا ةراا يف هنم تفنذلا عهسامح نك ةناثلا برحلا

 نم ريربلا نع فرع ام ابك ةقباسلا باسالا هذه ىلا انفضا اذاف
 سشيجم اوعاطتسا فيك ميفت نأ انمطتسا « ةوقو رلحو ةعاحشو ةأرنخ

 ةرشع هددعب قوفي شيح ىلع رامتنالا يدتح فالآ ةمبرالا نع ديزي ال

 . يداملا شحلا فامضأ

 لايذا نورريج هبطرق ىلأ اودرو هشيجو يدبلا رسكنا , لاح يأ ىلع

 . ةييللاو ةعزملا
 : ةك رعملا دعب ىدبملا لاح

 ربرملا ىلع نيفتاح ع ةطرق ىلا ةعزمهلا كلت دمب يدبلا دنح لصو
 لاتقل .اودومي نأ ةحنرفلا ىلا حضاوو ماشه نب دمت بلطو . مهيلع نيلماح
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 نوحيرتسي ةبطرق يف مأنأ ةعضب اوتكم نأ ده و « اومتتمأ ءال وه نكلو ريرللا

 (م١١١٠١ةنس ويلوي م) ه4.. ةنس ةدمقلا يذ ؟؟ يفاهنع اواحر ةكرملاءانع نم

 . هريصلل رابخلادبع نبأ نيك را

 لبقأو « هّير » ةيحان ىلا ةكرملا رثأ ىلع اوبمتا دقف ررربلا امأ
 ًاميمج اوراسو مهنلا مذناو هل عمتجا نع قرسشلا نم « قاب نيمتسلا ه؟لا نب ناملس

 . هبط رق هاجنا يف

 لاومالا نم ةديدج تايك ضرف ىلا يدبلا داع ةجنرفلا ليحر دب
 احضاو همم بحطصأ العفو . ربربلا لاتقل ةناث جورملا ةينب نييبطرفلا ىلع
 ءىدإب يف مييلع ودي فاكو . ربرلا نم ماقتتالل امي اوجرخو هدونجو
 اوفرعو أرتم اوليك نيئالث يلاوح اوراس ال مهنكلو مزملاو ةعاجشلا رمألا
 نيدئاع اوركو مهعم ةديدج هكرمم يف لوخدلا اوبيهت ريربلا نم نوبرتقي مهنإ
 . هطرق ل

 لوح قىدنخ رفح لاح صعأ ( ةمصاملا ىلا يدبملا لوصو ىدل

 كاذن 1 هبطرق ىلا لصو نأ ثدحو «ابنع عافدلل هءارو روس ةماقأو ةنيدللا

 نايبلقملا ناريخو ربنع مهنم اهريغو هبطاش نم نييرماملا ديسلا نه ةلبجج
 دم رق © هدنج نم ددمب هطاقرس بحأم يحن نب ردن» مبعم لصو 3

 نحرلادسب هلمف امل هيلع نيدقاح ةقيقحلا يف اوناك مهنأ ردي ملو ملوصوب ماشه نب
 . هدعب نم ماشه ديؤلإبو ماع يبأ نب

 م٠ ص ال لماكلا :ريثالا نيا (1)

 قلما



 نييرماملا نايتفلا نم ةعامج لآ مث ؛ رايتخالا» فرصتو حضاوأ ةباححلا

 رابجلادبع نبأ ىلا اولسراف « فاهلس عم اوناك اهريغو ناريخو ربنع مهنم
 كلذ اولمف امناو . كلذ ىلا مهاجاف « هلاحر ةلمج يف مبلمجت نأو مهتعاطلوبق نوبلطي

 6 ٠٠ هولتقمل كن ةدملكم

 ديسلا ءالؤه نأ حضاو كشب ريثالا نا مالك نم مهفنن نناف
 « نيلاوم « ماشه نب دمج ىلع ندقاح مبمظعم ناك ةبطرق اومدق نذلا نييرماملا

 . يدبملا نم صلختلا يف نيغار نابل

 دحأ رست ال هبطرق ءاحنا ىلع موي لك يف نوريني ريربلا ناكو
 تراك ثيح « ركدني » فورملا للا ىلع اولوتساو . هيلا جورملا ىلع
 ناك و « اماع نرشع ةدم نييومالا ءافلخلا جعزا يذلا راثلا نوصفح نإ يوأب

 . مهحوق يف كلذ دازف « هعرازمو هيعارمو هئامب أنغ لمحلا اذه

 ىلع يدي يدبلا ًادبو « هطرق يف ءوست ةداصتقالا ةلاحخلا تأدبو
 هراتهسا يف كميلم كلذ عم وهو هبطرق لهأ ىلع ىيضيو راجتلا قوفح
 دسلا نم ةفئاط عم ررقو هنكح نم سئي هسفن احضاو هحاص نأ ىتح هقفو

 ,. 207 هنم صلختلا نييرماعلا

 ناريخو ربنع ةحتافمب أدب ىذلا وه احضاو نأ نيخرؤلا ضمب ركذي

 راسوجلا ديع نبا فجاو » :لوقين كافنا هبطرق يف ةلالا نع بيطخلا نيا ملكستي )١(
 « هنمايا نم ردقلا مهل رخدا ام ءوس مهل ادبو « هب اومعاقتو , هنع اورفنف « ساتلإب
 هايمسنومكسو اهولم ينلا ةيرماعلا لود هن رقما ةفناللا رط يف مهأيأ هلأ تاطاوحاو

 . « قحلا نارفكو راوجلا ءوس يف اهدابج ةصاوم نم اوجضو

 ؟ +٠



 نورخآ ركاذي ان امس ©« يدبلا لاغا عوض وع نييرماعلا ديصلا نم اههريغو

 . هلكت ىلع قفاوي هوامجو مهلا احضاو اولامتسا نذذلا مه ءالؤه نأ

 ىلع نييرماعلا ديبعلا ضمب عم قافو ىلع ناك احضاو نأ انيلا ةبسنلاب مبلاو
 بس دع (0) هم خ٠. ةنس ةحجلا يذ مل دحالا موب ناك اهلف . يدلا لت

 هفلك دق ناك ذإ حضاو مبلخداف ةفالحخلا رصق ىلا ءالؤه مدق م ٠١٠١ ويلوب

 فب ديؤلا اوجرخا مث هماسقا فاتخم ىلع اولوتساف رصقلا باب ةسارحب يدبلا
 هوجرخاف راسحلادبع نإ ىلع اولخد كلذ ممل مالو ةفالحلا سلجم يف .هوسلجاف
 حئاقلا نم هكنرا امو هثواسم ددعيو هنؤي اذه ذخاف ديؤلا يدي نبي هودمقاو
 نيرمآتلا عم كارتشالاب هحمذف « قفشلاب ١» فورملا نييرماعلا ديسلا دحأ هرتح مث

 عضولا سفن يف تطقسف عراشلا يف هتئج اومر مث هسأر اومطقو نيرخالا
 نيح ماشثه نب دمع هلتق يذلا ةنيدملا ك ا هجالقسع نا ةثح هيف تناك يذلا

 . هروثلا» همانقق

 مث هلك دإبلا هب فيطو مويلا سفن يف حمر ىلع يدبلا سأر عفر دقو
 . هلححرو هدي تءطقف هتيم اوناع

 لوخدلا هاا يعاد محلا نب نابلس ركسممللا يدبلا سأرب حضاولسرأو
 نابلس كلذ ىبأف « يديالل هلق لباقم هديبأت ىلع لوصحلا المؤم « ماشه ةعاط يف
 نابلس ربظاو . مياتق اودارأ لب سأرلاب اونا نيذلا لسرال مالكلا اوظلغاو هدنجو

 . ًاتقوم هنحو ىأرا فيني أو هيلع يكبو دبا هم نإ لع نزملا

 يد ل كد قع ناد ليفن قا »أ ضامن لياكلا ؛ ريسألا نأ ركصفا )0 0

 انررطضال هدافع انذخأ وا ًاربخ هلملا يف لاوكشي نبا رك ذو . ه 1٠٠١ ةنس ةححلا
 دحأ ةزانح دبش دق ناك يدبلا ادت ثنا ؛ ناف ذإ مايأ ةدع يد,اا لنقم ريخأت ىلا
 م٠6 ةئس ةدعفاا وذ 4 ب مولا كإذ ددحمو هنو لق ًاموب رفع ةعم نييطرقا

 نيب ذإ ويلوي 9< موي هنافو لومح ليحتلا نم لمجي اع م١٠١٠ ويوي 11 )
 . كلذ نم لقأ لب ًاموي رفع ةمت دحوي ال ويلوي 58 89١

 فيو



 هرمعو هللا دنع ةمسأ نلا ثيدح دلو هطرق يف يد,دل ناك دقو اذه

 ىلع ابلها هرماق هلاعيلط ىلا هباوب رهف هبا باحصأ ضمب لاتحا ةنس ةرشع تسدئموب
 صأ هفظنو محلا ْن املس ىلا يدبلا سأر لصو الو . هتعاط يف اواخدو مهسفنأ

 هسفن هتعدو هيا لتق مظعأ اذه ءآر اف )ع ةلطبلط ف يدباا دلو ىلا هلاسرأ

 لسراو اريسأ هذخأو همزبف يببجتلا براحم هيقل نكلو . هيبا شرع عاجرتسال
 ؛يدبلا ةفيلخلا بقع ضرقتا ماشه ن دمه نب هقادبع لتقمو . هلتقف مضاو ىلا هب
 زيزملا دبع نيرابجلادبع نب دمج اجور ةنبا ىوس كاذ ءدلو ىلع ةوالع هل نكي مل ذإ
 هيخا صخش يف الإ هتلئاع ىلا دوعن نل ةفالخلا نلف كلذلو 2« )١©« رصانتلا ن

 .(م 1١ ) ه ع١غ ةتس ىف هلب ريظتسلاب بقللا نمح رادع

 4؟ س برلا بانا ةربج : مزح نبا (1)

"2 



 :سماخلا ةدحلا

 ملا 1 محلا ن ماش ةقالخ
 ةساثلا 3 دي

 : ىلوالا هلامصا « هتفص « هسن

 دمج نب هللادبع نب دم نب نمحرلا دبع نب محلا نب ماده وه
 ىكي ناك . لخادلا نمحرلادع نب ماده نب محلا نب نعرلادبع نب

 تاك ءحبض اهنا © هيسنكشي مأ همأ . هنلإ ديؤلا بقليو ديلولا يبأ
 . ماشه اهنبا ةفالخ يف تيفوتو . محلا ةفيلخلا اهالوم دنع اهتوظد امل

 (م هالك روتك 1؟ )»مدح ةنس رفص ع يف نينثالا موب ٍلوالا ةرلاي هل عيوب

 . ربشأ ةمضبو ةنس ةرشع ىدحا نبا وهو هيبأ نم دبس

 موب مأشه نب دخم ةروث نع انمالك قايس يف انيأر اك علخ دقو
 ( م ٠٠١4 رياربف ١٠6 ) ه مهو ةنس ةرخالا ىدامح ١١ يف ءاسرالا

 يلامش يف ةمقاو ةفطنم يحو ( كسابلا ) ىفكشبلا دالب نم ينمت : هينكشب )١(
 : ابيابسا

 :٠ ط رس ت3 هال كوس اوس بوو ووو نم سا ل سات
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 ةنالخلا ىلا داع م . اميره نينالثو الث كاذب لوالا هتالخ ةدم تناكف

 "مس ) ه .4.0٠ ةئس هجحلا يذ م خيراتب ماثه نب دمع لتقم دمب ةينأ

 اهنم هعلخ نأ ىلا ابف ىقبو « ًافنآ اهانركذ يتلا فورظلا يو (م .1١١١ وياوب
 . هللب نيمتسلا حلا نب ناىلس ةفيلحلا

 ؛لبشا « ًاضسا ناك هنا ١» : هلوقب يدك ارلا ىرادع نبا هفصيو

 ؛ مسجلا نسح رسخلا ىلا هتيل تول ليي « نيضراملا فيفخ « نيعا
 سردو لآرقلا ةوالت ىلع لقم « ضاقنالاو ةداملا ىلا لئام « نيقالا ريصق

 , () نيكالاو ءافعضلا نم رتسا! لهأ ىلع تاقدصلا ريثك « مولعلا

 محتيف ريخالا اذهل ابجاح مبسي نا ةفالخلا شرع ىلا ديؤلا ماشه ةداعاو

 بصنم ملتسأ نيح رماع يبا نب روصنلا ِهلبق لمف م ةلودلا رئاصم يف
 ةمس ديؤلا ماشه لا نأ دمب هنأ ذإ الف لصح ام اذهو . ةباحجحلا

 ىسواو هتلود رومأ هيلا لسو هتباجحل حضاو ىتفلا نيع « ديدج نم سانلا

 رابجلادبع نبا سأرب ةيضالا ةقلحخلا ةلاهن يف انركذ اك حضاو ثعبو

 لوخدلل ربربلا نم ةعامج عم هيف هوعدي باتك عم هللا, نيمتساا ناملس ىلا
 نكب ملو ؛4 انعم رم مك اوضفر ءالؤه نكلو « ماشه ةفيلخلا ةعاط يف

 وعدلا داوقلا دحا نأ ءانئساب هدنحو كإاملس ىلع ريمأت يأ حضاو باكل

 ؛ دورللا هودع رابملا دبع نيا كلبم هغلب ام « وانم نب نمحرا دبع
 دس ةدم ماشحل رزوتساف هلطرق ىلا بره مث هنم قثوتساو احضاو بناك

 م97 صاج برغملا نايبلا ٠ يمك ارلا ىراذع نبا )١(



 ماشه رمأ فمص نأ ىلا ةليوط راخخأ يف هعادو نب يلعو حضاو لك

 , 21١ نايملس هملع لخدو

 نأ ءاجر سانال اريثك ربظي هذه ةيناثلا هتفالخ يف ماشه راسو

 ؛ اديحو ناييلس نيكرات هتعاط يف نولخديو مهرما رشتيف ريربلاب كلذ لصتي
 قبس اهيف مبعم اوبكترا نيذلا هبطرق لهأ ىلع دقحلاب نيئيلم اوناك ءالؤه نكلو
 . حئاقلا عاونا فلتخم

 نم طايتحالاو رذحلاب ةمصاعلا لهأو دنحلا لا هرمأ ماده ردصأو

 نم ارضن نأ هيلا ىمارت نكلو « هدياو سانلا هجحاف « رربلا دئاكم
 هدنج عم يتأي نأ ىلع همم اودهامتو نايلس اوبناك دق هطرقب ةيمأ ءانبأ
 سىسطسشأ ١ ) ه هنس ةحملا يذ نم نرشلاو عباساا يف ةرطرق ل

 الإ ماده نم ناك اف رللا هلااوذيو ناونآلا هل اوحتفف ) م٠٠

 مودقل ررقلا مويلا ناح امل مث . نحنلا يف معضوو مهبلع ضيق نأ

 ءاليتسالا ةينب همصاملا وحن نيبحتم ءالؤه راس 2« ةطرق ىلا هثيحو تاماس

 ريسغ « ميمامأ ةحوتفم ةنيدلا باوبا نودجيس مهنا ىلا نينئمطم « اهلع
 نم ةريصق ةفاسم ىلع اوحبصا اف . لخادلا يف مهئافلحب لح امب نيلاع
 لهأ نم ريبك رفنو هشيج سأر ىلع ديؤلا ةفيلخلا ةيؤرب اوئجوف ةبطرق
 دنح مومبهمف ىرقبقلا اوداع نأ الإ عينص ناك ان « مهللاتقل نيمداق هلعرق

 , 09 لاتق

 )١( س لوالا دليلا - لوالا منقلا - ةريخذلا ؛ ماب نبا نع نايح نبا «+
 مهووس مس ذأ لذ ١ ميسم م مس ١ امس ملا: مممميمويسووم دوو ١ نم أذ لس ل يس ل كاسم اذ ميسم و إلا يكول وو م نأ. م وو يس نأ ب هنا. مس تيوس ل ا وس ل ا وسب سا د اس سا ع ام ع ل نإ عا مس

 54 8 ص ال + لماكلا « ريثالا نبا (؟)

 فلو



 : املع نوريغيو هطرق نورصاح ربوبلا

 نواتقي هبطرق فارطأ ىلع رخآل نيح نم نوريني نابلس دونج ذخأ
 لب « مهلا جورملا لع نييطرقلا نم دحأ ارح نأ نود نوئسيو كلومهتيو

 لامحلا تلاطو . أدحاو اربش اهنوزواحتي ال راوسالا ءارو نومتحم اولظ

 ددعو صقنت لاومالاو موي نع اموي دادزب بارطضالاو لكشلا اذه ىلع

 هطرق يف ارشتنتا ضرلاو ءابولا نأ هلك كلذ ىلع دز . فعاضتي لتقلا
 مغر ربربلا لاتق ىلع نيميرح اوناك مهناف كاذ عمو » ابله ناكتفي اذخأو

 ءانبو ةئيدلا لوح قيمع قدنخ رفح ماده ةفيلخلا ىمأو . هنع مزجع
 لسري حضاو ناكو . ةنيدملا نع عافذلا زيزعتل ريبكلا رولا مامأ رينص روس

 روفحلا قدنحلا نوزواجتي الف ربربلا ةشوانل ةطرق لهأ نم ًاقيرف موي لك يف
 اومزه مهاب نوعديو بذكلا نورثكيو نودوعيف ددع مهنم باصيو ةنيدلا لوح
 .ًاريبك اددع مهنم اولتقو ربربلا

 تدادزأ سكملا ىلع لب «© رينتت ' ةلالاو ه غ.١ ةند تلخدو

 اموب نيسرأو ةسمع خدم ابلع راصحلا اوددشف ةطرق ىلع ريربلا تاءادتعا

 ب ه١.4 ةنس لوالا عيبر ©م يف اونكمت مهنأ الإ « ابحتف اوميطتسي ملف

 )١( ريثالا نأ ال فصيو . ءارهزلا ةنيدم لالتحا نم م 60٠ ريشون 4

 لف اموب نيبراو امخ هبطرق نابلس لزان : لوقيف ةنيدلا لالتحا ةيفيك
 ضمب فنا مث « ماا ةئالث ا لتاقو اهرصحو ءارهزلا ىلا لقتناف « ابكلع

 دعصق هظفحب لكوم وه يذلا بابلا هيلا لس باوبالا دحأ طفحب نيلكولا
 رثك ١ لتقو ةونع للا اوكلمو مولازا ىتح هيلع نم اولتاقو روسلا ربربلا

 ربريلا مدخاف معماجلا سانلا عمتجاو لبحلا هلها دعصو ؛ دنجلا نم هب نم

 )١( س ا  لماكلا : ريثالا نيا 18"

 ٠؟



 رثك ١ قرتحاو رادلاو رصقلاو مهاجلا يرانا اوقلاو دانملاو ءانلا ىح موحنذو

 ه4 لاومالا تدبم و كلذ

 قيرط رع هلع رق ىلا رولا لعن نأ حضأو فا كثاذ وأ لو

 اهرترحأو اهونرخف ةينلا هذه ىلع ةءاعلا دب قلطاف « هفاصرلا ةينم

 ذإ فنابمش نم نبرشءلاو سماقلا ىتح ءارهزلا يف ربربلا يقبو
 لهأ نم ريثك ألو .ةطرق فارطأ ىلع ىبئارغ اوفعاضو تاذتيح اهورداغ
 رثك ١ اهلا نيثحاللا ددع راص ىتح ربربلا نم افوخ هلحرق ىلا يداولا
 ددملا ثاذل رك ام نؤلا نم ةنيدملا يف نكي لو . نيبلسالا اهناكس نم
 رام ربربلا فتكي لو . يثاولا تدتفو اعوج نوربكلا تاف وخلا

 21212ْئه هقلام ىلا مينم مسق هجوت لب « اهناءا يف ثيملاو ابنتجابمو ةبطرق
 : ]:ازعد ةريبلا ىلا اوبحتا مث ابلهأ نم اددع اولتقو اهيحاون يف اوثأمف
 ةداث هقلام ىلا اوداع مث لاوءالا اورداصو ءانتلا اوبدو اونرخو اوبف

 نأ ىلع رانيد فلا نينب.. يطل اوءفدو نامالا مينم اوراط ابلهأ كلو

 مه !ىععأ موو ءارضملا ةرزحلا ىلا نيبحتم ريرلبلا ميما . السب مهوك. 7”

 , ةبقش م طريسو عريق ينسي ارمتعو العا ضم راهو هويتي
 ريربلا دودج نم رخآلا ضملا جدَرد ةعانسلا راد ل نوضعب !ولسراف

 دتشاف ةطرق نع نإؤللا قيرط ناملس رامنا عطقو . نبنم تاريثكلا تامو

 . اباهإب عوجلا

 مالكلا نوضؤري اوناك ةطرق لهأ ناف هلك كلذ نم مغرلا ىلعو

 : عمال يف لق معلا لهأ هوحو نم الحر نأ ىتح ىربلا عم ممل 5

 نا ٠ : مداحلا يف رخآ لاقو « هناكم يف لتقف « انيلع حلصا مم

١ 



 نم ةرج اهفتك ىلع ةأرمأ تدمصو « نيحلا يف لتقف « حلملا بحا هلل
 5 تلقو أهمم ىلاانلا متاشتف تركناو افتك نع ةرحلا تصعق وف يداولا

 , 200 (ءوسو !بارطضا ةلاحلا ديزت تناك يتلا لامفالا نم كلذ ريغ ىلا

 تارانثلا فصو نيثدحلا وأ ءامدقلا نيخرؤمللا نم ىأ لمهم مو

 ةرتفلا يف سلدنالا ءاحمنا عيج يف هدنجو ناياس اهب ماق يتلا تاجحلاو

 !ورمت م مهنا م ٠ ) ماء 10 ) ه ع.س سس خ.٠. ناب ةمقأولا

 تاوئنلا كلت يف ةطرق لهأ اهاماق ىتلا لاوهالاو بعاملا ىلع نيتك اس
 فسي نأ ىلا مزح نبا دمع وبا اباعو سادنالا فوسايف اعد امم ثالثلا
 هدنح طملس هنال 2« هموق مّوشو سادنالا مؤش هنأن ٠ جلا نب كاملس

 افرطو ةنيدملا ىشاح ةطرق روبمجو ءارهزلا ةنيدم اولخاف « ةرباربلا نم
 اونفاو ندلاو لزاتلاو ىرقلا نم ةبطرق يلاوح ام اولخاو « يقرشلا بناملا نم
 . 29 « ريني الو ركشي ال وهو يسااو لتقلا ابلهأ

 ةربارباا رمتسا » : هلوقب ةلاملا كلت فصي ذوراخ نا فا اك

 : ميلا جورخلا ىلع دحأ رس مىلو ؛ ع نيمتسملاو ةطرق رامح ىلع

 لوا لا كتفلاو باغأا عاوضو نيناح و نييهاذ اهملا ثوددرتي ةربارللاو

 مهدبجو ةبطرق لهأ لاوحأ تقاضو قفارلا تمدعو طئاسبلاو ىرقلا تكله
 . "9. راسحلا

 برغلا نابيبلا يشك ارملا ىراذع نباو ١١7 س مالعالا لاعا : بيطخلا نبا (1)

 46ص + >

 48 س برعأا بانا ةريجج مزح نا (؟)

 ٠١١ س ال ج ربملا : نودلخ نبا (؟)
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 يف ةبطرق نم يبرق اولر ةرباربلا نإ » : لوقيف ريثالا نبا امأو
 نأ ىلا ... دالناا اوءرخو لائشو أتيع رجأت مبليخ تلمحو ه 41.1 ةئس

 لقتناف « ابكلع لفاموي نيميرإو اسمخ ةبطرق فناميلس لزان مث ١» ؛ لرقب

 نيلكولا ضمب نرأ مث . ملأ ةثالث اهب نم لتاقو اهرصحو ءارهزلا ىلا

 ريربلا دمسصق : هظذحم لكوم وه يذلا باإلا هيلا زد باوبالا دحأ ظفحي
 نم رثكا لتقو ةونع دلبلا اوكلمو مولازا ىتح هيلع نم !ولتاقو رولا
 ريربلا مهذخاف عاجلا سانا عممتحاو لدحلا هلذأ دمصو « دنجلا نم هب
 قىرتحاف رايدلاو رصقااو عماجلا يف رانا" اوقلاو نايبصلاو ءاننلا ىتح مهوححذو

 )١( . لاومالا تبهنو كلذ رثك |

 نيمتساا جرخ » : ىنملا سفنب اصن ةيغإلاو بجدملا نم .لك رك ذيو

 ريربلا ركاسي لوج لزب ف ء« ه 1.٠: ةن- نم لاوش يف ةبطرق نع

 ؛ ةرانلاو فيسلاب ىرقلاو نئادلا رفقيو بهنيو دسفي 2 سادنالا دالب يف هعم
 ردص يف ةيطرق لخد نا ىلا , ةأرما الو ريبك الو ريغص ىلع هعم ريربلا ىقيي ال
 . 597 عه 1.» ةئس نم لآوش

 هذه نم لوالا عير تايرخا يف ١» : لوقيف بيطحلا نا امأو
 زاوحالا نم قلحلا مضناو . ءارهزلا ةنيدم اولخدو ةبطرق اولزن « ةنسلا

 رمشتناو . دلل, لصتا امف ثايملا ملفعو « تاراماا ترشتناو « ةنيدلا ىلا
 نوبرخم « ةطرق زاوحا لصتا امو ةريلاو هقلام سئدنالا روك ىلع ةراربلا
 مهي نم ءادفلط كوردامتو « مس رخلا ثتوبسيو ؛ ماعتأا ثوفسني « رايذلا

 دتشاف « ةيلحرق نع ةريلا اوءطقو « لاومال» سانلا اودطو . ةيعرلا نم راسلاب

 اهدم. امو 518 ص ا/ + لملكلا , ريثالا نبا )١(
 ١١ ص ىءاملا ةهغ : ىضااو 1* ص بجعلا : يشك ارلا دحأ لادرع 0
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 , 207 ءالبلا يلظعو « ءالثلا

 ريثك يف مهريغو لاوكشب ناو ماب نباو يرقلا ضرعتي كلذكو
 كيت ىلع هب سأت ال أءوض ىقلي امم ركذلا ةفنالا ثداومحلا هذمل ميتك مذاوم نم

 . ةيومالا ةفالحلا خيرات نم ةبرطضلا ةرتفأا

 : هلاتثق لس رلنوصحلا ملست_ىراصتلاب مكملانب نايلس داحسسسا

 لوحد نع نايبلد زحع لاجو « ريفكلا وحلا كلذ طسو يف

 5:0لذ0 (:2ءزو ايثراج وشناس تنوكلا ىلا بيتك « ةطرق ةمساملا

 ديؤلا ةفيلخلا دض هتدعام ىلا بهم نا هيف هيلا بلطي. ااتك هلاتشق ريما
 روصنلا ناك يتلا ثوصحلا ضب رصنلا لاح يف همايس هنأ هدعيو حضاو هيحامو

 . ايلع ىلوتسا دق ماع يبأ نب

 هلسر لاسراب ردإب ىتح ىحيسلا تنوكلا ىلا باتكلا لصو نإ ام

 تاملس داجتتسا بخ ىلع ةملطيو عضولا مهاساوب ديؤملا حرشي ةبطرق ىلا

 يتلا نوسحلا الاح هيلا اوذي نأ حضاو هبجاح لاو هيلا بلطيو هب
 ص محلا نب نايلس ةدعاسمل رطضا الإو « أقباس اهب دعو دق ناك

 . ةطرق منف

 انايلس اودجنني نا نم افو اهميلستب هيلع !وراشاف كاذ يف ةنيدلا ءابجوو هءارزو
 . مبعم ةيذلا تاقالملا ءاقبا ىلع اصرحو

 يف دقعو ايثراج ودناس تنوكلا لسر بلطل ةبطرق لهأ باجتساو

 ١١1 س مالعالا لامعا : بطخلا نا )0(

 فذ



 داوقلاو ءاجةفلاو ءارزولاو هسفن ةفيلخلا ءرضح ريتك عابجا ةفالفلا رصق
 سلدنالا اومجاهم الاب ىرامتلا ابق دبعت ةدهامم هلالخ تدقعو . . ءابحولاو

 (031:102] جامرغ ()5112 هعو لثم ةماحلا نوصألا ضمب ىلع موصح لباقم

 . ثوصحلا َنِه اهريغو ىلا[ ردو هتنأ وزر ]:51انهر نيبتسأ تنش

 نيحرف رصقلا نم اوجرخ مث.سانلا لع. رضح :نم ىلع باتكلا ءىرقو
 رصانلا نمحرلادبع نب محلا ةفيلخلا مدحت يتلا نوصحلا نا نيسان ثدح ام
 تاقثذلا اهملالتحا لييس يف رفظمللا هئباو ماع ينأا نب روصتلا بحاجلاو

 نيمتسللا ثعب » : يتأي ام كلذ ددع يف نورلخ نبا ركذيو . ©7)20 لاوهالاو
 ثعف مهترهاظل هنومدقتسي ( ايثراج وشناس ينعي ) شنوفذا نبا ىلا ةرباربلاو

 ناك يبلا هلاتشت رومث نع هل اولَر نب كاذ نع هنوفكي هبجاح ديؤلا ماثه مهلا
 , 0 « مهتراظم نع نكسو هف رع نكسف ابمحتقا روصذلا

 [:.|همنز-1”>عمه عدونا ط1 ذ5ؤا لع !لكوزد .اد1ا15.نوصحلامنع سس ءاساركذ )١(
 1 11 م 316 لنوام [1*ءعرب لع ا(" "دعا : طانذا ' للعأ مصمم

 لع هداتااع ل !1 مقا
 ملي ناك ايراج وخال تيطعا ينا تومحلا ددع نا ريخالا خرؤلا فيضيو اذه
 ء:دعولا 9 يق ايم داخل لإ تقرت تلا يأ ابلع مدن الا كيال لاوع

 ىتسح ةنيعرك مهب ظفتحم ةنيدلا ءامحو نم اصخش نومخ كاذ ىلع نابض هل يطعاو
 يلا نوصحلا ءارسأ رقع لطروا يد 2 بألا دد مو انع . هل نوسحلا ملت لمت

 ءامسأ ةئالث العا هرك ذ قيس امع ادع ايم ركذ امنا اهب دعو دق ايئراع وعباس ناب لاق
 [3ءعنرل د نأ لقو 51ععوضأم , !(1نءادمم (ةةذان'ةلدملا يه طفت

 5 هناف نارخلالا نانصحلا امأو رواد ربل هييوتخ قالتها ولك ةننطيب ني لع
 .اضاريودلا بونح يف نيملاو اوكي نا حري امنا طبضأاب ايعقو. ىلع روثلا 5-5

 هييصيظح « مضي ي هلانتقا ريبآ لا ايلف عشلاو رثلا ىلا ' عب ةيونألا نوسحلا هلو

 ٠ ةليقنملا ةيرفلا تداوحلا يف هداح 4 < رؤملا يأر

 ١6١ ص 7 > ربسلا : نودلخ نبا (؟)

 فلي



 تلوتساف ايئراج اودناسل نوصحلا ملست ةئداحت رخآ ينابسا ريمأ عمسو
 ةطرق ىلا هل در ضب لسراف هرودب وه ديفتسي نأ دارأو ةرينلا هيلع

 اواسف . ةيلا ابميلستب بتك و ثاذ ىلا بيجاف « هيلا نوهلا ضعب ميلست نوبلطي
 . ريربلا ةحلاصم نورطضيف برحلا مهملع ىراصنلا ربشي الثل هلك كلذ

 : مصأو لتقم

 هيلع دنجلا لواطت نم حضاو هآر ام ءازإو ةثيسلا ةلاحلا كلت ءازا
 5 مهأر ةفرعأ ربربلا ةلسارم ىلع مزاع هنا سانا ربظا ع هب يفانختساو

 لحرب ثمب البفو . كاذب هاصرا يذلا وه اما ده ةفياحخلا ناب ىعدا هنكلو

 ممتجبو نيمتسلا نابلس ركسم» ىلا بهذي نأ هيلا بلطو « ركب نب ١» فرعب
 نود هولتقو دئحلا ههحاه نايلب هعابحأ نم اذه داعءاش . ةبآو عزل هب

 ءامنا هب وفاطو عمريلع هوضرو هسأر اوزتحا م . كلذ منم حضاو مع طتسي نأ
 . رربلاعم حلصلا ةركف ىانل! ناهذا نم اود د راسي ةقردلا

 ميلا جورملا ىلع ميجلا مزع ٠ رربلا لاتق ىنع رارمالا ثاذ مامأ

 ساسلا ذخأو شاحالا لام نم سرف ةثيمخ مدقتب ةنبدلا يناق دعوو

 مق لام ىلإ جاتحت ةلخلاو اغرأف ناك لالا تنب نكلو . دادمتسالاو ىهأتلاب

 . هل ءوممجت نأ ميلا بلطو لاما ةلق مملا اكشو اهراجتو ةطرق ءاينغا ماشه
 مب رثكأا عاربتلا ىبتعاطتسإ دمي مل هنأو ارارم كلذ اولمف دق ىهناب ءوباحاف
 جورملا ودير مب كيذدلو . ةلاحلا ىللت ىلع تولا نولضف» 0 اوع ربت

 نيح نكلو . ةمزاللا تادادعتسالا من نأ لق ىتحو كاك كش يأب ورا ىلا

 راوسالا زايتحا ىلع اورسح 1و اولذاختو ءالؤه نيج ةجاملا تعد

 همزع دنجلا فرم نكلو هيف وه امن ًاصلخت برحلا ىلع حضاو مزعو

 فلا



 نم هوح رحاف دنحخلا نم ددع يف ؟١) هعادو نا دئاقلا هللا راس رارفلا ىلع

 مث ةطرق نم بورحلاو ريربلا ةحلاصم يف هتبن ىلع هعادو نبا هتاعو « هراد
 هب اوفاطو هسأر اوزتحاو هولتقف دنحلا هيلع لمعو فيسلا هيرشف هلا مق

 نب دمحجو هجالقع نإ هيف ىقلا يذلا عضوملا سفن يف هتتح ترقلاو ةن.دلا

 اودححو - هباتك و هياحصأ رود بهم كلذ بقعاو . امبلتت نيح ماشه

 عم اهملع اولوتساف ا بوربال اهدعأ دق ناك لالا نم ةريبك ةيك هراد يف

 ةنس يناثلا عسر ١6 يف هلك كلذ ثدح دقو . عاتلاو تاثالا نم هودجو ام
 ,.©9م١1.٠1 ةنس ريوتكا ١5 قفاولأ ه غ٠. ؟

 هف رعي كاماس بتاك هنا » : لوقيف حضاو لتقم ريثالا نبا ركذيو اذه

 انو ءاهنع هريسم دعب اهتازاخب هيلع ريثيو ارس ةطرق نع لامتتالا ديري هنا

 )١( م51 مقر ديردع ةنطولا ةبنكلا يف طوطخم « ءاربلا ةحلا » هباتك ينرإالانا دروا 4
 ةلودلا ءابنو لاطبالا ناسرفلا دحأ هنأ ايي رك ذ هعادو نبال ةريفص ةجرل ؟4 37 س

 ينالا وه آرعش هل ركذو ناوالا كاذ يف :

 سان نصغ قوف رمي الها ٌرئازلا احرش بهبحلا راز

 ىرحاسعهمت لفساتحمو 2 هفيرط بارتيحرف نمتلق

 يرظاندوسا تطبيفةقرزم -( ةةجرسغادفننا تيدخو

 لدتا 10 (3:111:1 ثموح ايئرنج ويلما فورعلا يناسالا قرمتملا رك ذي )١(

 تارويا1 0035 لا'6ءاكا مرن ند دهلد" ]1ع نأ انأ 11 ناوس ةامز

 لعاجد (يمر؟لوطم ()رر عانت

 لت امماو نا 2| - ةضص(105]|12 [ذ5ءعاأأ م 27/1 ىلدنالا ةجم يف اهرعن

 نب يلع نسحلا يبا يطرفلا دي ىلع ءالعا روكذملا خبراتلا يف برحلا لواحي ناك امدنع
 . ةنيدلا رومأ كاذنيح ملتسا يذلا يماللا دودولا دبع نب هعادو
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 , 20) « هلتقو هيلع ضقف ديؤاا ىلا ريحلا

 : حضاو دع هطرق لاح

 ل هنإب حورصو ؛ حناو لاقم دعب رادتلاو مزحلا ضس مانع ربظا

 فكدربدي ءارزولا راصو ميدقلا هميط ىلا داع ىتح كلذ ىلع مايأ تمم

 . دللا يما

 بيرلا لهأ ىلع دتشاف هع'دو نا دئاقل ةطرشلا ةسائر ماده لسو

 فري الع المع قدنملا ىلع ىب دق حضاو ناكو . مثريغو دنحلا هباهو
 ف نوممتحت هلتقم دب ءاقنلاو ءارزولا راصف نإديدلا هامس رربلا ىلع هنم

 اودمع الإ ارارق نوذختي الو سمالا يف نورواتتيف موي لك ناكلا كالذ
 . دنلا يف هخسف ىلا

 ذإ « ريبكلا يداولا ربع » وعدلا ةيلج رق رهن كاب ةنبصملا تملعو

 هش تامو رادانقلاو دحالا نم ىبهأ هي اأدددو راد يفلا يلاو> م ده

 مدهو مبلاومأو ىانتا هف تددهذو اقرغو أمدر سفن رو ةدمح وح

 فدكتا ىح مايأ ةثالث ناقوطلا مادو ىدنللا نم مق مدرو رولا رثك ١

 .أريحا

 نوكت نأ ىلع اودهامت نييرماعلا ديسلاو ةطرق لهأ ناف هلك اذه مغر
 دوملاو ثناعالاب ثالاذ اودكاو ررعأا بارك ف ةدحأو مهتملكو ة كققحم مهمديأ

 م مدل كاهن أموت دادزب ءالفلا ناكو 5 ءامحولاو ءارزو 4 كلذ ىف ع اودمشاو

 تانا وحلا اراكاو منلاو رقدلا حيبادم نم مدلا ىانلا ل نك أ ىتح ردت ةعاجلاو

 +4. سل ب ماكل: ريالا نا 01(

 ؟15



 رخل اب راف اذهو عم . هباحصا هلكاف نجسلا يف نيجاسلا دحأ تامو هيلابلا ةتيلا
 . 010 حاسم ىنزااو رهاظ

 ةطرقب رمالا دتشا ١ : لوقيف كاذنآ ةلحرق ةلاح ريثالا نا فعيو
 لقا ريربلا دنع تاوقالا تناكو . توللا رثد و تاوقالا تاقو بطال مظعو

 نم لك ديؤلا لتقو ةبطرق لهأ الجو ؛داللا اوبرخ دق اوناك مهنال دابلاب ابنم
 (5) ؛ .. ناهلس ىلإ لام

 نيمتلاو ةيطرق راصح ىلع ةرباربلا رمتسا » : لوقيف نورلخ نإ امأ
 نا ىلا كتفلاو بهناا عاونإب نيئاجو نيبهاذ اهلا نوددرتي اولظ دقو .. مهني

 مهديحو ةيلج رق لاوحأ تقاضو قفارلا تمدعو طئاسلاو ىرقلا تكله

 ع 250 رامخلا

 كامح ةثاممح اهم اومئتق هيدنلب ىلع كلذ لالخ يف ريربلا راغا دقو

 يف رآثا هنا 5 . ىذاب اوناس, نأ نود اوداعو لاومالا نم ةيك اوهنو

 ريف ابلها هنياو راجلادع نب دمع نب هللا دع راصحلا اذه ةدم يف هلطيلط
 لتقو اريسأ ها ديبع ذخأو ةعاطلا ىلا اودامف مرصح اثيج ديؤلا مهلا
 لسراف هيلسشا ىلا كلذ ءانثا يف ريربلا سو .. ه خ.١ ةند ناعش يف

 ديؤلا بئان نابلس لسرأو « اهنع ربربلا متمو اهامحف أشدج اهلا ديؤلا
 نع نابلسو ريربلا راف « هوعاطاو هوباجاف هيلا موعدي اهريغو هطسقرسب
 لا اوداع مث اراد اهوذختاو اهف ام اومنغو اهوكلف حابر ةملق ىلا هيليشا

 ...اهورصاحف ةطرق

 )١( س*ج برغلا نايبلا ء يتك ارا ىرانع نيا «( ٠١
 ) )0؟144 صال س لماكلا : ريثالا نبا

 ص الج ربملا : نودلج نيا (؟) ١١١

 فن



 نوكلمي ربرباا ناك , نامرحلاو عوملا ثونامي نويبطرقلا ناك انبيو

 اوناك ةطرق نم ةعامج نا ىتح هطبم نع ثوزحمي اوناك ام مثنلاو رقدلا نم
 اوءاطتسا ام هبنم نوبلسيف نيقرفتلا ربربلا ةاعر ضءب ىلع الل نوطسي
 نوني ربربلا راص لذ رركت اهف . كانه هنوءيبي ثيح ةيطرق يلا هنوذخأبو
 اودوعي ملو كلذ نع نويبطرقلا عطقنا ىتح ةليل لك يف مهنم ًاددع نولتقيف مل

 . مجقارس يع لو رسب
 ءىواسلا ممل ددميو ةنتفلا مردحت ةيطرق لهأ ىلا نايلس بتكو

 اولقأ اذا هلك كلذ ىمنيس هناب مهل لوقيو مهنم اهتولمحتي ربربلا ناك يتلا

 نورخالا هركناو لئالق اوناكو حلملا يلا بمس لامث هل ةنيدملا باوبا شفي

 اومضوو ةنيدلا ىلع رامحلا ربربلا قيضو « هباتك ىلعاودري زف نيرثك الا اوناكو
 . ةعاجلا تدادزاف اهيناسبو ابعرازم ىلع ميديا

 تقرتحا ةطرق ىف نيباشحلا قوس يف قيرح تقولا كلذ ف لصحو
 تأت مل ابف ببتلا اولمعف ةصرفلا كلت سانلا زهتاو ةديدع قاوسا هرثا لع
 هليداتق نم ىقب ام اوذخاو ءارهزلا عماج نييطرقلا ضب فرحا م رانلا هيلع

 . هرصخو هربتمو هيأونأ مئافصو

 ىمست « وائم نأ » يعدي لجر كادنيح ةتيدلا رومأ ريدي ناكو
 . ةطرشلا سسئر هعادو نبا كلذ يف هدعاي :راكو « نيترازولا يذب

 ءابقفلا نكلو ةلالا ءوس نم هأر ال ريرلا ملص يف وافم نا بغر دقو

 لضفالا نم هناو مومحر نل ربربلا نا ذإ مبك اله كلذ يف نإب اولاقو كلذ اوركنا

 . مهيرح ىلع اوللغي نا

 ىلا ااتك ةطرق لهأ بتك م ١.١؟ بج ه ع.و» ةنس يف هنكل

 ىلا يمالا ملتب اوضري لا مهبلا نوبلطيو ةنتفلا ءاهناب مهتوفطمتسي ربربلا

514 



 يلو نوكيس يذلا نيمتسلا نائيلس نم ىلوأ وه ذإ ديؤلا ماشه ةفيلحلا
 رس باتكلا الذ لمحو ل ةنغ ةقاللا ءانعأب مكاقلاو هما ريذمو هديع

 نب ماشه هللا دبع نم » : هيف أرقو نايلس ىلا هوذس ام دللا خياشم
 : لاقو بضغو كي يهز © .6 ماده ََن تمل ىلا نينم ولا ريمأ محلا

 ربربلا هدبأو . « ثلذ قحتسي الف ماشه امأو ؛ نينمؤلا ريمأ وه انأ د

 تيان ام هناو » : لوي داعو « أرقي نا لق باتكلا قزم مث . كثاذ ف

 ,. هيلع بيلولا مزايودهقت مسيرتي قسأ ويناهزكم
 ماشهم اوموتحا ثيح ةبطرق ىلا ناملس ركسمم نم خيباشلا داع مث

 لكذ كَ عمي مل هنأك فرح كلذ ىلع قلعي زف ثدح ام هيلع اوصقو ديؤلا

 . ساتلا نيب هم ديدجتب ممحورخ دعب رما هنأ كلانه ام

 امأ » : محل نولوقي ةبطرق لهأ ىلا رونثلا لهأ بتك كلذ دسب
 ىلا اودكم نأ وأ « مهل ةقاط انل دمي مل هنال ربربلا برحل اوجرخت نأ
 نأ نكمي ال ةلاحلا هذه نا ذإ . ىهياع كدعاي ايثراج اوشناس تنوكلا

 اوررقو رمالا يف اولوادتو ءابحولاو ءابقفلاو ءارزولا عمتحاف . « مودن

 لباقم هاحلاو لاومالا هيلع نوضرعي يريز نب يواز ىلا ااتك اوتكب نأ
 ضفرب مهباجا يواز نا الإ . نيعتسلا تاييلس ركسمم نع ضفني نا
 هنكلو مهدبع كوضقنبو مهباحصا نوفااخم نمث سدا هنا محل لوقبو ىبضرع
 ةقلاحم و يناطلس دبع صضقن امأ ه ململا لحأ نم طسوتال دادمتسا ىلع

 ةملك فياأت يف داّبم يناف حالصالا يف يملا امأو , هيلا ليبس الف يناحسا
 ةنتفلا عطق نم ّنلا ىلا ينبرقي ام ىلع ينم اصرح هيف ترصق ال ّفاوف « نيهلا
 , #23 نِيلا تاذ حالصاو ءامذلا نكح
 - 0 همسه | عن مس. مسا

 ) )1١م س ؟ برغملا نايلا : يشك ارإا ىراذع نا ٠١
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 م15١1 دح ه 005 هنس نم هحبخلا ىد ! يآ تاد ريا ىلع لحدو

 ديؤلا ماشه ىلع نيبرماعلا ديبعلاو دئحلا هوجو هعمو « وانم نبأ » رزولا
 مل دعي مل هنأو ءامقا ملب دق ىمالا ناب اولاقو ةنيدلا لاح هل اوضرمف

 وبتمو حلصلا ديري نم مبتم « ثوماقن» ساتلا نأو ريربلا ةمواقمب ةقاط

 رغفثلاو ءارقف دنحلاو ءالغ يف رامسالاو ليلق لاملا نآو هدير ال نم

 ابا ميممطن ام انيدل سيل هنال ىرامنلا ةنوعم بلط عيطتسن الو برطذم

 متدرأ ام اومنسأ ه : ممل لاقو عضولا كلذ ءازا ماشه ىكبف : محلا همدقنو

 مكحالص هيف ام اورظناف ءيث ىلع ينفنل الو ؟ل ردقأ تسلف لزممب ينوعدو
 هتمتما مزح نأ الإ ةنيدلا مصتم وانم نبا نم ناك اف . « ؟مالك عبت اناو اولمفاف

 ربدي سأر نود ةبطرق تيقبو سويلطب ىلا ابراه ةليالا كلا يف رفو هلام لمحو
 .ابف رومالا

 . ةنذدملا راوسأ ىدح اولصوو ربربلا تارتقا دادزأ ءايالا كالت ف

 هبعم نزورابتيف مهبلا اوجرخيا نيطرقلا نودحتي مهناعجش ناك اماريثكو

 لتقو ةبطرق لهأ نم هموصخ ىلع ةديدع تارم يف رصتنا ذإ ©) سكام

 ١م - ه ع.م ةند لاود مس قف ثدح نكلو ٠ مهنم ًاريبك ًاددع

 نوحبرتسي هباحصا نم هعبراو سك ام نب هسابح ناك اني هنا م #٠١ وبام

 اوعزن دقو ةبطرق لهأ نم مج مهآر نأ ةبطرق نم برقلا» ناكم يف

 ابرك« ميبلا نم ةميب « ابيه ء امش ناك هنا « نيملا ٠ همر يف نايح نيا هنع لوقي )١(

 هم ةطاحالا : بيطخلا نبأ نع ) هحابتص رودص نم اردم , همت يل ايا « هموق يف.

 .19285 ةنس ةرهافلا ةمط نانع هعادع دمع فحم 454 ص



 تشنف ًاسراف نيعبس مددع اكو .:رويطرقلا عهبلا لصو ىتح هباحسأ

 نم اريبك اددع اولتقي نأ مهلتق ىلع ةرباربلا اهبف عاطتسا ةفينع ةكرعم
 ىلا ةهتمر ةتمط هحمرب هساح نوط ءالؤه نم ادحاو نكلو ( نيطرقلا

 نويطرقلا هذخاو هنع اورفف تام دق هون هباحصا كلذ ىأر اهذف « ضرالا
 لتق يذلا صخشلا كالذ هنأ اوفرعو هتيمخش نم اوققحت ال مبكلو اريسأ
 يثكأ رلاىراذع نبا فيضيو . هتتحي اولثمو ًالاح هولتق ههناوخا نم تارمشع
 تراك الل هولكاف هل اودامتو أيطق هومطقو هساح اولتق ةطرق لها نأ
 هوفرع مهنأ ولو « هتياكن ةدشو هتعادش نم هوبرج امو هبلتق نم رثكا

 , (0) هيلع دحأ رساجت ام هذخا لق

 نع سك ام نب هساح لتقم ليصافت لقتي هناف سيطخلا نا امأ

 : هصن ام لوقف « قوثولا نايح نا ٠ نيتم »

 وهو « يرز ن يواز يخا نا يجابتسلا سك ام نب هدا محلتسا

 الل اومعز ةيحانلا هذه ىلا مدقت دق ناكو « اهاتفو ارط ةحابتص سراف

 جرسي بكر نأ قفتاو « اهبالط ىلع هسفن ىمرف اهف مالا دادتشا هنلب
 « هوبصلا ىلع هلقتل « ةلواجلا دنع هدمقم هناخو دلالا حتفتم ليعلا ىرط

 ىركسي ًامدق ىغمو « هئازاب نم ىلع حراطتف كلذ ىلع أذتنم ناك هنأ ليقو

 , هتالب انقلا لقتيو « هتحفصب تويلا حاسي « هتودنو هتءادش

 همامح حيتأف « هجرس هب لام نأ ىلا ,« هطح الإ ءيث هل ضرب ال
 يلاولا ثاسرف دحأ « يتارصنلا هيبنلا ىمسلا دي نم ةنمطب « كاذب هلافتشال
 سوح هوخأ ىماحو . هتداناف يلاواا حامر هتمظتناو هيفل طةق © نايرمامأا

 اهذاقنتسا ىلع اوردقي لف هتثج ىلع ةرباربلا داحنا نم يهريغو همع ونبو

 )١( س + ج برغلا نابلا يفك ارا ىراذع نبا ؟١١

 فحق



 رصق يلا هب اولجعو هسأر اوزتحاف ىلاواا هيلع بلغو « ليوط دالج دم
 هيلع اوعمت>او « ةميظع لكب هوك « ةماعلا هددح اوذساو ناطللا
 قاوسالا هب اوفاطو قرطلا يف ءورحف « ةروقملا ريك ىلع ثانلا ءابحا

 « ىذالا عاونا نم ءوركم ل 34 ةدبك هرأ وشاودباو « هثاضعا قييراولتو

 رج اهب هوقرحف أران هل اودقوأ هرارجت اومثس اف « تيم 64 متع
 اذه يف بورالا تاجناو « ةردقلا مْؤلو « ةلثلا حق يف 2« مهسداع ممذ ىتع

 تأرو « هلانم هياع نزلا ةرباربلا مي .ج نم لبو ؛ مظَع رم أ ىلع « هبامل موبلا

 , 20 هل دمت ال اممم ةطرق لهأ ءامد نا

 م يلاتلا مويلأ حب صااهق . هسامخ ماقتن الا ص ةراربلا مدقأ دقو

 اديدش ًالاتق هطرق لهأ اولئاق ؛« م ١١٠م ونام ١ حو غ.س ةند لاوش

 لهأ داع مث . مم لئاه ددس اوتقوي نأ !وءاطتساو ىلا مل اوبصنو

 اميرذ التق !ولقو ًاضبأ اومز» ءبنكلو ربربلا لاتقل يناثلا مويلا يف ةبطرق
 ارمأ ميسا ةنيدملا مات ناو ىبئادعا ةءواقع ل لبق ال نأ كاذنآ اوفرمف

 عم ناوكذ نبا يضاقلا « مويلا كلذ سفن يف الف جرخ دقو . امو
 مونماف نامالا ههنم اولطف ةيريرباا لئاقلا ءاسؤرو نابلس يلا ءاتنلا ن

 فلا ةئاع هدحو ح رلا نبا يطرقلا يرثلا ايف مها ةظهاب ةمارغ اوعفدي نأ ىلع

 1 . ةتبدلا لايلس لبخدو راتيد

 محلوخدو ةبطرق ىلع ربربلا ءاليتسا 9 ىرادع نبا يوري اذكه
 حلاق الو تن موخد نيح تمقو ين ثادحالا ركذ ف لست ايلا

 ف ةنه_4 ةاقأ ساةدع ةطارغ راشلا يف ةلتمالا ؛ بطلا نبا ةيصقاع كا من

 6١١" ١4١ ص»+ + برفلا نايا ؛ يفك ارملا ىراذعنا 09

 فق



 ؛ ةنيدلا تلح ىمظع ةئراك هنأك كاذنيح ىلدنالا ةمصاع لأ ةرباربلا
 : لوقف فراغلا كلذ نع ملكتي ريث الا ناف . كش نود كلذك ناك دقو

 . فوحللاو عوجلا نم طره اهركسعو ةباطرق لهأ نم ريثك جرخ »
 قبرطلا يف اودجو نم اولقوأربتو ةونع تاملس ابكلمو ابلع لاتقلا دعشاو
 مل يتلا رودلا يف ريربلا لو « مهترثكل ىلتفلا ددع ىه# لف هوقرحأو ربا اونو

 (1) « . هلثع ممسي ملام كاذ نم ةبطرق لهأ لانف قرحت

 رللا قنخمي رامحلا لصتا »: ىتأي م ةلاحلا فميف نوراخ نبا امأ
 اوكتفو م ١١.١م < ه غ٠#م ةنس ةونع اهومحتقاف لاتقلا يف ةرباربلا قدصو

 محلاجرو مهئاسن يف ةرباربلا نم ةيطرق لهاب نحو . نيمتسلا لخدو دي ؤلا ماشيب
 ك0 مه زانمو مهئانباو مهانب و

 رصاحت ريربلا شوي> تيقب ١» : ىثكارلا دحاولادبع لوقي اك
 ةيطرق اولخدكاذنيحف « ه 4. ةنس لاوش ه تح ةبطرق ةنيدم حلا نب نايلس

 0. فردا ضبرلا ضسبو ةنيدملا اثاح ؛ ابلهأ نم اهولخأو

 ربربلا لخد امل ه : لوقيف ةرتفلا كلت نع ثيدحلا يف يريونلا كرتشيو
 (1) . « ميرحلاو لاومالا اوحابتساو سانلا يف مهمديا اومضو ةبطرق

 لوقف 31 ةوززر 28010105 سوالب نيسأ م يناسالا ةثاحلا امأو

 اويكترا نيماع يلاو> ماد ليوط رامح ديب ةبطرق ةرباربلا لخد نيح و

 ؟ 49 ص ال ح لماكلا : ريالا نيا )١(

 ١0١ صال > ربملا باتك ؟ نوردلخ نا 0(

 4١ س بجعلا : يشك ارلا دحاولادع (؟)

 /8 س ١ ب برآلا ةيان ؛ يريونلا ((؛)

 فخم



 تناكامم رثكا ةبطرق يف لاوحالا ترخأ يتلا بهنلاو م_ئاظفلا نم اريثك
 نم وياون ىتح ةطرق تالس نأ ذنم يأ م +٠٠1 ةنس كاست دم . ةماع

 فنملا ءاونأ لكل ًاحرشتم اهلزاتمو ابعراوشو ةنيدلا تناك ايقنت ةناا
 فتوةرمو وهديا هيلع تءمقو ام نوني ربربلا كاكف .ليتقتلاو دارلطمالاو

 ةموأقم نم +مهاقتنا أوفشي كبل نيادالا دومة بو تامرحلا ىلع نودتميو لزاتاا

 . « راصحلا ءانثا 0 نيدط رقلا

 فلتخم نمو تاقطلا فلتخم نم نوريثكلا لتق مايالا كلت لالخ يف

 ميماقتا يفةربارب'ا هربظا ىذلا زييمتلا مدع اللحض اوناكو « تاعزئلاو بازحالا
 مهدئاق صخش يف لثملا يومالا تلا نع عافدلا وعدي اونك نذلاو ميظنلا
 00 . « جحلا نب ناياس

 نم ريكا دافعت اوكتق دق ةريآرعلا نأ مدقت م لك نم ايل ناسي

 هدأ كلتا ماقتا سث اويقتنا دق مبعأو 5 ايلا ءكوخد نيح هلمرق لها

 روتلا ءارو نيعاس رخآ ىلا ناكم نم نيلقنتم اهلاضق ىلع اوربحا ىتلا

 . ةقالخلاب زوفلاو

 تعال نيذلا ءايقف نم ددع كادنا اولتق نم ةلدح نم نك دقو

 نب دم هيقذلاو ©» يضرفلا نب ديلولا إا فوسليفلا مهنم ركذن مهئااعو

 األ ىنمأ فعل 8دادعسنفو ؛ ملطعصطخمدس (أع (ةيلتاطم (1)

 1 1| ر» 2

 . ًامولظم لك هنع لاؤو ؟:ة5س*+ 5 لماكلا : ريثالا نبأ هله ركذ )0(
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 تب دمع هيقفلا بيدالاو ف دوازا 4لم ايا ةيققلاو 000 رارحلا ديفس

 , 92 يطملاجلا مص
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 يرلا نإ ديعس نب دمي : هنع لاقت ٠١85 مقر هلملا : لاوكش نا لفع ركذ
 هبا دبع يق قربلا لإ عرب هعادع بأ كب ةبطرف ل اهأ نم رارلا يومالا

 قيشر نب نحلاو شافناا نب ىمو٠ نب د#كو يضاقأا يلذالا نيملا ن ( لغو يحلب

 بانك و هقبلا يف رابخالا تاضور بانك و لئالدلا حضاو مج هفل ١ نمو . مهريغو
 ماللادع نب ةعادبع ر أ د هنع ثدح ... كد رعغ و هلقاو مولا ل ءرلا سامع

 عي يوأرهزلا صخح . وبأ هع ثدحو . ًادهاجم ةطام انيلع مدق : لوا م

 نيالا موب (يس بلا ةنك انا ل ىوطوس لا بح ايلا ل ١) : ميداتب
 قاع نا هالو ركط . ه + عة لاوش 3 ١

 راط نيع دسم مامالا دهعارلا وبأ 2 4< لاق ه5 مر هلصلا ف لاوكشب ند رأ ركذ

 ه«بهعم رمأو يديهلا فمحمم نتن نمب ناكو 2« فثقلاو دهزلا ىلق تناك « ةيطرفب

 < نينثآلا موي هلزنم ل هويذو ةطرف ىلع مهيلثت دنع ةربارلا يدباب تاق . ريم ديلا

 . شه ”11١ ةنع

 يومالا دمح نب مساقلا ني دمت ؟ لافن “+١٠١ مقر ةملا يف لاوكشب نبا هع ملكت

 لاسم نم هنايبتق نم هيلؤا ملقا نم ةيرق ةطلاجو يطلاجلاب فرعي ةطرق لها نم

 هلاديع يبا نرعو يريجلا ديبع يبا نع ىور . هتادبع ايا ىكي . هنصا ابنم ةطرق

 قرعملا ىلا لحرو مهريغو يعرقلا رجالا نب ركب يباو يديزلا ركب يباو يحابرلا
 ينأ نع ناوريفاام داو ءءاملا نم ةعاج نم كلاه دخ وه * 00 ة جحو

 بانك ( ديز يلا نأ ) دمش وبا هنع ذخاو ي-بافلا نحلا ياو ديز يباني دمت

 لهأ نم ناكو « يديزلا ركب يبا هعضاو نع هب هئدع ,ءهرس نبأ ىلع يديرلا در

 وع عالملاو نيدلا ىلا ةنرمإاو ظفحلاو ةياورلاو ةياردلاو بدالاو ملماا

 ًاملح تاك . ثولاو دوقمااب اريصب . دعاوعلاو رابخالل ًاركحاذ * هففلل اظذح ناكو

 لوو « جئاوحلا ءاضق , امس , قالخالا نع ء وخال ةكراشلا ل امج امر ابدا
 هن يضاقلا ل بعت نب فرطأا وبا اس٠ ًا.هالو . يبيجتلا ركب : يب امم ىروعلا
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 نيسح نب هفاديع ليلجلا ملاملاو . 2١ يمخالا نمحرئادع نب يحن ينضاقلاو

 هللب نيمتسلا نابال عيوب « ةبطرق ىلا ةرباربلا لوخدل يلاتلا مويلا ينو
 . فينو نينس ثالث رمل هذه حف ةيناث ةردلل ةفالحلاب

0 

 مح ماق بطخ رخآ ناكف ءارهزلاب مماجلا دجملاب ةالملا اقتو ه6

 مخ مث . هتموكح يف ًادو# ناف , ؟ملا نب ٠ ماشه ةفيلخلا ةطرعلا ماكحا أضيأ داقتو

 هادم لذ وسي قا ةظرق قف يطع موب ةربآر ءااهلنقن ةدابشلاب هلك كلذ رخاآ هل هبا

 رغص لق هدلوم ناكو . ض 1٠ * ةنم لاوش 5 نبتالا موب كلذو هدلوو هلها درع

 ركذو ٠ رلا دبع ني رمش وبأ هنع ثدحو ج رغم نبا هر ذ . ه 55 ةنس نم

 ريرؤا دفق م قاقللا ىف ًامودس اراظن ناكو ميقا رمثو ملمااب ينع ؛؟ لهو ينالوا

 شبرلا تلخد ذإ هتفناوو ًاديش تاف ٠+ + ةنييلارح قم ةطرو لحد

 هيلع ينيبنو يناعدو باب درف ٍف ةربالا ىلا شيب نبا هلاس دقو انتموح نم افرصنم
 مهنفدو مهتاراوم نم سانلا عنملا فوختو ررغ ىلع هين هتراوو هربق ىلا هعم ثرصف
 هيلعتالص الو لغ نود ةرصتخلا هبايت يف هتنفو ءادبعلاب لمفي ام هب تلفو . ذئنبح
 . ءايأو هعأ انمق

 . ركن انا ىكيو « ةطرغ ةعاملا يضاق يمخللا دناو نب ن>رلادبع نب يحي

 8 نملا ايا ةكمب يفلو ج جحف قرشلا ىلا لصوو هريغو يثبلا ىيع يبإ نم ةبطرغب
 بحعاو هرظاف ديز يأ ّ ديحت بأ هتلحر يف بحصو « هريغ نمو هنع عمسو مطيج

 عرولا عم ماكحالاب ًاريص لئاسلل ًارك اذ اظفاح ابيت ناكو . هنفرعمو هظفحي دمحم وبا

 مكانب ماثه ةفيحلا ءاضقتساو . هنءورصو هنيدب ظفحتلاو مضاوتلاو نيدلاو لضفلاو
 يف نذّوي ناكو . ةعس نحاب راسو ءاضق نحا سانلا نبت يضفن نيترم ةظرف

 ةربارلا لق نم ةديدش ةنم هللا هم هنلاثو . هلاضق ةدم هيف ةالملا يقيو ء هدم

 .هب قون نا ىلا ةطرق رمقب سبحو ًاميظع آقلبم هنم اوفلنو . ةيطرق ىلع مييلغت نيح

 د آلا موي نقدو عماجلا نم يبرفلا بالاب هيلع يلصو شمن يف يطغ» سالل جرحا
 . دهازلا دا هلع لمو شيرأاب نفدو ه 4٠١ 4 ةنس ةدمقلا يأ ١ ؛

 يلب ر غلا نياب فرعي ةبطرق لها نم مصاع نب نيح نب ميهاربا نب نيح نب هللادرع

 ففي



 ( هلبق امةيشاح ةمتت )

 ىور . هيواعءن نحرلادبع ريمالا بحاص نايرمأا مصاع دو نم وهو ركب ابا ىكيو
 ةخيمو ةيطرقفي تاكويلا هوجو ءانا دحا ناكو . ةطرشلا ىلور يدادغيلا ىلع ينا نع
 فيا ال'باحصاو للملا لهأ راك دحاو ةيلجلا لامالا يف اونرصن نيذلا نااللا لجر

 بانك ءاونالا يف نلاو هبوبو ظحاجا# نيبنلاو نابراا باك رصنلا يذلا وهو ةديقلا
 لاوش < نينئالا موي ةطرق ىلع ميهيلفن يف رباريلا هنلق . سالاكدباب فورم» وه ادينم
 نصح نب همادبع يبا طخ نم هنلقو يسويلطبلا نملا وبا كلذ ركذ . ه ؛ +١ ةام

 لسع نود ىملس مأ ةربقم هلتق نم مايا ةئال' دعب ىروو هنأ انغلبو : لاق هطخ نم هلفاب
 ةبطرق مهحتفو مهيلع رياريللا بلغت نم مهمهد اب سانا لفشل ةالمالو نفك الو
 ؛ هطخ نم هنلغو بتاكلا قدسا نب ركب وبا لهو . اباهال ممدسو اهيلع مهتاراغو
 لاوش © ءمالثلا موي ربربلا ج راو هتنق ء ةطرعلا بحاص مصاع نبا ركب وبا يقون
 . تدح همأعاأ الو هرداون مساقلا نب ليعامسا يلع ينأ نع يوراه ”4١0 ةنم

 ففي



 ّبداسلا :ةلحلا

 ةياثلا « هقاي نيمتسملا د جحا نب ناملس ةفالخ

 لاوش ++ يف ةيشاحلا لاجرو هداوق رابك هعني ةبطرق نابلس لخد

 نب ماده راضحأب ىمأ ماقلا هب رقتسا اذف . هراصنا هب فحن شرعلا ةعاق يف
 تنك امأ ٠ : هل لاقو هل هتمواقم ىلع هخنوو دخاف © رمحاف ةيدب نيب محلا

 تضقن نأ ىلع كالمح اف ؛ كنيع ةقفص ىتيطعاو ةفالحلا نم يل تاربت

 نأو نيمدسلاب بقلو ه ع .مس ةنس يف كلم نابلس نا ©3) ريثالا نا لوقي
 ساتلا هميالو . ه 4.٠ ةنس انركذ ام ىلع لاوش فستنم يف هالو ريغ هذه

 : الثمتم دشناف هيلع نوملي هيلا هطرق لهآ جرخو
 | 1ل ا 13101 اةةثتؤإلاب 1017 فا ااا ااا لل ل ل ااا تاتا لتتتتالأ .تا”““|

 «58 س اال: لماكلا : ريثالا نبا (؟)

 فق



 نوف ع دقو اذه نم نولوقي 22ةينث نم املاط ينوار ام اذا
 ينواتت ةعاس يباورفظ واو 220اح موالبسوآلها يل نولوقي

 قيراو . انيلب !معاش يدا نايلس ناكو : آلئاق كلذ يلا فيضي مث
 ال هتتود يف نوك احلا مه ربربلا ناكو .. دحت ال ةريثك ءامد همانأ يف
 همم اوماق نذلا مهو (« هدنح ةمأع اوناك مجال ميس الخ ىلع رد

 .« هوكلم ىتح

 يحاون فلتخم ىلا بتك لاسرإب رمأ هللا نيمتلا نابلس ةعيب ثق ال
 بيدآلا فصيو . نيمللا ىلع ةفيلخ هتيلوثو ةبطرق هحتف مممتل سادنالا

 حشوت ابةحشوم تناك اهلا : لوقيف بتكلا كلت ماسبب نإ يلدنألا خرؤلا
 « ربقلا لاح فصو نمو . برحلا راد لهأ ىلع هسالسالا حوتنلا 53 هب

 سانال ااهرا كلذ يف طرفاف ةحابتسالاو كتفلا ىلع رادتقالاو ةوطسلا ةدشو
 « بودنلا فرقو بولقلا رافنت بلحأ ناكف « هلثم نم ىهل افيوو هركذب
 اورهدتساف « ىهمطرق يف ةثداحلاب ييميمج رو ال غ دوقحلا شنو دورك ا دسو

 , هنم مبلا اعزف رح وأ دنع نم هرهآدرو هدناع نم لكل اوداقتاو هش

 كلمتو داللا قيرفت يف بس كلذ ناكف . هتربارب نم مهسحن ريخ نماسأيو
 201) . فئاوطلا باحسا

 ءارهزلا ةنيدم ىلا هشبيحو هداوق مم هنلاب نيمتسلا كلذ دعب لفتا مث

 لل م اهراوج دنحلا نم مشق ركسمف 2( مددع جركل مع تقاض يللا

 ٠560118 ةدنقش

 )١( يم لوالا ءُرزجلا  لوالا مقلا  ةريخدلا : ماب نبا 4"

 فحل



 ىلا هدوتحو نابلس لخد ال هنأ 2©2) ىعك ارلا ىراذع نا ىحمو

 , هيخأ لتاق مساب هل ىضفاف يطرق لجر نسكاام نب سوح ىنا هلحرق
 هوجرخاف لجرلا كلذ راد ىلا اورجوتو هباحصا ضب مم سوبح بك رف
 هّمماو هلام اوذخأ نأ دس هراد يف راتأا اءهرنا مث هولاتقو هتنب نم

 مو هيخأ ةثح ىلع ريع 3 هدب ف نهوددعو هب راج كو عمسرأو هتحلساو

 يب دسع نم دعل نامآ يدنع ناك ال هباو : لاف ماظملا ىوس اهتم ىد

 ىوتحاف مهلاومأو مهرايد اوكرتو « مهنم ريثك برهو سائلا هفاخف ةيمأ
 . ربربلا اهيلع

 مجاز ينعأ (9 سويئالب نيسا ليجيم ينابسالا قرشتلا ركذيو اذه
 هدأت 8ن]ونأوو . ه ع.مدحم #١٠١9 ةنس نم ويلوو ربش طساوأ يف هنا
 نونكسي نبذلا ادع ام هبطرق ناكس ميجج ىفنب ًارارق نابلس ةفيلخلا ردسا
 رداني ايح ةرباربلا نكو « ةيقرلا ءايحالا يفو ةيزك رملا ءايحالا يف

 مث اهفف ام ىلع نولوتبو اهنومجاه مهنك اسم ةنيدلا لهأ نم ةعامج
 ؛ قيرحا اودي

 كش ال هنال . كايلس ةفيلخا بيرثلا رارقلا اذه ةبسن تحص اذا

 مهربي ناك نذلا ءايحالا ضعب ناكس نم ضلختا هذخنا دق نوكي
 اولممي اليك مهدمس نأ داراف و هتلود ىلع ارطخ نولكشيو هك نيئوانم

 نأ ىأر دقو .. هيلع ةروثب مايقلا اولوابو هدض بعشلا يفإب ضيرحت ىلع
 هنم لقأ نوكب هفالكلا زك رم نع نوديسب مهو ثداوملا تايرجم يف مهريثأت

 . ايسفن لودلا ةرتاح يف نوثيمي اوناك ول اميف

 )١( س ؟> برغلا نالا : يشك ارلا ىراذع نبا ١١١

 حلا ..لوأو 8ظواوعأمؤ: تطعم طغعمست لع (هدلمطت ! !|رمنذ يىز

 كرش



 ةمصاعلا ىلا مجلوخد نيح ربربلا نأ هيف بير ال امم لاح يأ ىلع

 . بلملاو بهنلاو قرحلاو لتقلاب أريبك أماقتتا نييطرقلا مهئادعا نم اومقتنا

 ىلا ربريلا لوخد ىدل هنا : , بيطلا حفن » هباتك نم مضوم يف يرقلا لوقيو
 .« مهدالوأو مهئان يف ةرعم اهنائويب قحل ةطرق

 مهن « ةطرق ىلا مهلوخد نيح ربربلا هبكترا ام منشا نم تاكو

 اهمايوتحم مدح يف ىناثلا محلا ةفيلخلا ست دق ناك ىتلا ةمقلا ةمثارلا ةكملا

 فحملا ةفيلخلا اذه نلف .٠ امفراو رامسالا نمئأبو ملاعلا ءاحنا فلتخم نم

 هرصق يف عمجم نأ عاطتسا . . قيلمتلاو ةبادكلاو ةملاطلال فونشلاو « لملاو ةفاقثل

 ددع غلبو . ىلدنألا كولم نم كلم هدمب وأ هلبق ابممج نأ مطتسي مل ةبتكم
 . ادلحم فلا ةئامميرأ نم رثك ١ اهتارإح

 ىلع مقلا يمحلا ديلت نال نع ًآلقن نيخرؤلا ضمب ركذيو اذه
 اهف تناك يتلا سرابفلا ددع نأ ناورم يب رادب بتكلاو مولملا ةنازخ

 ؛« ةقرو نوسمخ ابنم لك يف اسربف نييبراو ةمبرا غلب بتكحلا ءامسا
 رصنتسلا محلا لذي ناكو . طقف نواودلا ءامسا ركذل ةمصخم اهنم نورثع

 لصحف ةرومعلا عاقب نم ةعقب هنأ نم هميقلا بتكلا ءارشل ةلئاط غلاب

 نمو . هتبتكم يف الإ نكت مل بتكلا نم ةردان تاعومج كالذب هيدل
 كلت نم ادحاو كري مل رصنتلا ةفيلخلا نأ ددسلا اذه يف ركذي ام شهدا
 ةيملع ةحح كالذل ربتعاف هيلع قلعو هدقتتاو هأرقو الإ هدنع تناك ىنلا بتكلا
 لك اشلا مظعم يف هيأر ىلا نودومي سلدنالا يف ءامأعلاو ءابقفلا راصو هرمع يف

 . مهل ضرعت يللا

 ةملاطلا هقنش نعو رصنتسلا يناثلا مهلا ةبتكم نع ثيدحلا نا

 كيف



 نأ لبق تافلؤلا ىلع لوصحال الذي ناك يتلا ةلئاطلا غلابلاو « ةءارقلاو

 نيفاؤلاو نيجرتملاو نيخسانلا نم محضاا ددعلاو « سانلا يديا نيب رش
 مصاوع عيمج يف نيرسشتنلا ةرساسلاو « هتبتكم يف نولمسي اوناك نذلا نيدلجلاو
 ىلا هلاسراو كاذ ذإ يبرملا ركفلا هنع قتفد. ام زك نيمأتا ةمرملا داللا
 نأ + كلذ لكب حلا ماتهأ نع ىور يتلا رداوتلاو « يملا ةكم

 سدو لاوطلا تاحفملا هب ءولتمتو أ دح لوطي اده 000 ثيدحلا

 9 كالت ريصم نع امناو يناثلا لا نع ثيدحلا ضرعم يف انل ذإ هناكم

 . فقثلا ةفيلخلا ابعمج ىتلا ةمثارلا

 ابهبجو ىتلا ةب رضلا يع ةميظملا ةشكلا كالت ىلا تبجو ةيرض لوأ تناك

 نب روصاملا بحاحلا مساب فورملا ادع ن دم ديؤملا ماشه ةفيلخلا بجاح ايلا

 : ةينالا ع كلذ باسسأو . ماع ينأ

 يوذ نم نكب مل مك « هاوقنو هعروب افورمم ماع يبا نبأ نكي مل
 1و ءافأعلا ءارآ طئاحلا ضاعت برض هنا نع ادع اذه . ندتلاو ده زا

 هماملا ةنلأ تأدبو « ًاقلطم ًايروتاتك د ًاكح جح لب ءيد يف مرصتسي

 هوسلا ةنسلأ مطقي نأ رومنلا داراف . نامالا فعضب همبتو هتري- كولت
 ماع لمي روصنلا تاكو ءاهلاو ٠ ءابقفلا هدي ؤيو مثلا هكةدع ىح رب لمس هده

 تافلؤملا نم محض ددع رصختسلا ىكحلا ةقيلخلا ةتكم يف دحوب هنأ لملا

 نم اهريعدو ةفلقلاو قاعنلا زعو مرجفا زمكا ةعدقلا مولملاب ةقلمتلا ةمقلا

 انابققو ام2اتم نم ريشناو سلدنألا ماوع نا لعب 5 امك , لئاوالا مولع

 ؛ ابلع قئلعتلاو اهابا ةعالاقسمو بتكلا كلتا هئانتقا يف يحال نيفااخم اوناك
 الايم ةللا نعاج ران نامالا ءرعزم اهأرق وأ اهانتقا نم لك نوربتمي اوناك منال

 هيؤر ىلع داتعا دق لا ٠ لف سلدنالا 6 فشلا نكن | هو .٠ داحلاالا ىلا

 فشضن



 هيلع اوهقن هتبتكم ىلا رصنتلا ابلح اذف « اهتءارق وأ بيتكلا كلت لاثمأ

 . كلذ هيلع اوباعو م ًاعون

 ىانلا هيلا ليمتسي ناب ركف كلذلو « هلك كلذ لمي روصنلا فاك

 وه اذهو . ةمقلا ةئدقلا بتكلا كالت فالئا قيرط نع هشيبعش ديزيو
 ماملا يف ةتكم هظعأ ىلا ةيساقلا ةبرضلا كلت هيجوتل هاد يذلا ببسلا
 . كاذن 1 يبرملا

 ءاملعو ءابقف مظمم اعد ؛ ةماع ةيبمش ةفص هلحع ىلع يفضي يكلو
 بتكلا نحت مهنم ةصاخ ةنملا فيلأت ىلا دمع مث اهف ندلا لاجرو ةطرق
 بتكلا تلصفو كثالذ نم ةنحالا تضرف ادق « نييومالا نازخ يف ةدوحولا

 باسحلاو بطلا بتكك اهتءارق ةحابملا بتكلا نع  مهمعز دح ىلع  ةريطحلا
 روصنلا رمأ © كلذ ريعو ثيدحلاو هقفلاو راخالاو رامشالاو وحنلاو ةئالاو

 رصقلا راا يف رخآلا ضملا حرطو اهضءب قرحاف . اهداسفاو اهقارحإب
 عا هنا هصالخلا .. . رخالا ضعبلا قزم م ةراجحلاو بارتلا هيلع ليهو
 بنكلا زييمت ءانثا يف تلفأ ام الإ اهنم جني ملو قرطلا فلتخم اهنالنا يف

 جاورلا ىلا دمت ملو مولملا كلتب سانلا راصو . ركذي ال يذلا ليلقلا وهو
 ءالؤه ذخأ ذإ فئاوطلا كولم نيب سلدنالا تمقنا نيح الإ ديدح نم

 ردنا ام ضمب ءايحا ىلا اوداعو فيلأتلاو رملاو ةفاقثلا يف منيب ايف نوفانتي

 . ةعدقلا مولعلا كيان نم

 تناك دقو يناثأا ؟حلا ةبتكم نذإ اهتقلت ىتلا ىلوالا ةب رضلا ىه هذه

 . انيأر اك سماع يبأ نب روسنملا دي ىلع

 ىفلا دب ىلع ةذاثلا دي ولا ماده يف اهتقلت دقن ةديدكلا ةناثلا ةب رضلا امأ

 : ينالا لكشاا ىلع كلذ ثدح دقو يرماملا مضاو ىلقصلا

 فو



 اوقرحا « نيمتسلا املس ةماعز. ةطرق نورصاحت ربربلا ناك امدنع
 فدانا اوقيضو ءارهزلا ةنيدم تارتفلا نم ةرتف يف اولتحاو انيأر اك عورزلا

 ةعاطاو ةقئاصلا ترشتناف ميلا تادادمالاو نؤما لودءو اوءهئمو نينيطرقلا ىلع

 اف . ةلاحلا كلتل ةمزاللا لاومالا داحتا نع ةموكملا تزحعو سانلا نيب

 كاللا رابكو اهءايرثاو ةنيدلا ءابحو اعد نأ الإ يرماعلا حضاو نم ناك
 ةلاخلا هيلا تلصو امو امو ةمصاملا يف مولا مبلع ضرع مث اهف راجتلاو

 لزرع ةزجاع لالا, هغراف تحبسا ةلودلا ةنيرتخ ناب مهربخاو ءولا نم

 لك ةلودلا اوضرقي نأ مهلا بلطو ربربلا دض لاتقلا ةعباتل فيراصلا دس
 دق ربظي ام ىلع اوناك ةابحولاو ءايرثالا كثلوا نأ دب . هتعاطتسا يسح

 نحت عاضوالا اورب نا نود ريسق تقو يلو كلذ لق تاعربت ةدمب اوماق

 لبق نم تارم ةدع ثاذ اولمف دق ههنا, احشاو اوباجاف « جرفنن ةمزالا وأ
 حضاو ري مل ضفرلا اذه ءازا . اومفد ام رثك ١ مفدلا مهتعاطتساب دمي م هنأو

 عيب يه ةقيرطلا هذه تناكو . لاملا ضعب هيسكت ةقيرط ىلا ءوجالا نم ةحودتم

 . محلا ةتكم نم مق

 يتلا ةميقلا تافلؤلا نا : مملوقب ثداحلا اذه نع نوخرؤلا انثدح
 ناك اذاو . ةمق هفتأو نك سكوأب تعب ةتكملا كلت ابلع يوتحت تناك

 ائارنش نع سانلا ضارعال كلذ ناك امبرف مي نود بتكلا نم مق يب دف

 ابعاب يتلا ةينكلا لباقم لاملا ىلع هيلع لصح امب حضاو ءافتك ال وأ اهتمرق ةلفل ارظن
 . م 1٠١١١ -ح ه ؛.0+ ةنس كلذ لصح دقو .. رخآ ببس يآل وأ

 ىقت ام ىلع تضق يتلا ةبرضلا كلت « ةريخالاو ةثلاثلا ةب رضلا امأ
 نيمتسلا مبسيئر مس اولخد امدنع ةرباربلا دي ىلع انتقلت دقف حلا ةبتكم ْس

 بهنلا ريربلا لمعأ كادنيح . م ١١1م ح ه غ.م ةنس يف نيحتاف ةطرق للا

 فول



 وآ هقارحإب رخالا مقلا اوفلئاو اهنم مقلا اولمحف بتكلا كلت يف بللاو

 ابنمو سادنالا ءاحنا يف كلذ دمب ىتكلا كلت ضب رشتناو . هلاعم ريشت

 اذه انمو» ىتح نوقرشتلاو ءاذملا لاز الو .. اهريغو ايقيرفا ىلا لقتتا

 ابتلمهاو نايسنلا اهاوط دقو اياوزلا نم ةبواز يف ةأخم ابضءب ىلع نورثمي
 )١( , نا نالا دب

 : لامعالاو ندملا ىلع ةرءاربلا همل وت

 لئابقلا نم لكل ىطعا « هرمأ مكحتساو ةفالحلا, ناملس عيوب نأ دس
 تناكف ءاهبف مح ةقطنم محلا ىلا لوصولا يف هتدعاس يتلا ةماحلا ةءريربلا
 لئاق بيصن نم « اهندم مثأ نم ةطانرغ ربتعت يتلا 1018158 ةريبلا ةقطنم

 هدمب نم هتيرذو يريز نب ىواز ريمالا ابكحف ىألا ةديدشلا ةجاهنم
 دقف يحن نب رذنم امأو « هوارغم بيصن فوحلا ناك اك . ةنس ةئالأ وحن
 (:011210112 هنومرقو كامح ىلع ثرفي ونيو لازرب ونبي لصد و « هطسقرس لان

 ىلع دومح نب مساقلا يلوو . رورومو هنودش ّق هحادزأو رمد ونب لمح 8

 . ةحنطو هتبس ىلع دومح نب يلع يلو ادب ؛ ءارضحلا ةريزحلا

 : هلوقب لكشلا اذه ةرباربلا نيب داللا عيزوت ىلع 9 نورلخ نبا قلبو

 )١( ]نانإ - 2005 6113] : قرعتلا هركذ يذلا طوطخلا بتكلا هفع نم .1
 [1نر١ننسو 1914 رج 198 - 0

 ةريبكلا نيورفأ مماج ةبنكم يف هدوجولا ةيرملا تاطوطخخلا ني هيلع رثع هنا لاف ذإ
 كح ينا نب دا بعمم ينأ رصتخم نم ةكن اوه طوطخلا اذهو . ىاف ةنيدم يف
 هنثكم للاهمض لحأ نم يناثلا مكللا يومالا ةفيلحلا رما ىلع ءانب هْصَو يذلا يرهزلا
 نإ نيح بتكو : : ةللاتلا ةراملا يوحت ةخسلا هذه نم ةنغتفا رخآ أَو . ةرماعأا

 ىف هتنالخ مادأو هاه هما لاطا نينؤللا ريما هاب رصنتملا مكحلا مامالادبع فسوب
 ,ه« همر هس نامش

 ١6١ ص اال ح رملا باتك ؛ نودلخ نيا (؟)
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 سطفالا نو هيليشا داع نا لثم ضيا نرخا يف فئاوط كللا راص ة

 :أآ[01:1'11 ةيسمرمو ةيستلب رماع ينأ ناو هلطلط ثونلا يذ ناو سويلطب

 11 رازالاو [)هوزر هيتادب يرماملا دهاعو هطقرب دوه ناو

 كاميلس ىلع لخد يلازربلا هللادبع عمام تايسقتلا هذه تنلب الو

 «برغلا ىلع نييولعلا دومح ىنب تيلو كنا يننلب « نينمؤملا ريمآ الو : هل لاقو
 ىلا يفأت : لاق . معن :لاق 227 ؛ نيلاط نويولملا سيلأ : هل لاق معن : لاق
 . ثكالذ يف رمالا ذفن : لاق ؟ نيبامث مدرت 9 شاشخ

 : نابلس ىلع دومح نب ىلع ةو ود لماوع

 ءالوو ( هافاك وهم رك !نم لع ةروثا دوم ن اذع تعد ىلا لماوملا امأ

 : ابمهأ ةددعتم يبف هتاود تامطاقم ىدحا ىلع

 نم حلا نب ديؤللا ماشه ةفيلخلا هيلا هب ثدب يذلا باتكلا_ ٠
 : ( ههلب نيمتسلا ) ؟هلا نب ناميلس لق نم ابف ًارصاحم اذه ناك امدنع ةطرق
 بلطو باتكلا تي يف هدبع هالو دق اماشثه نا دوم َ يلع ىعدأ دقف

 ةءوبن .رلدنالا يف كاذنيح جورت تناكو . لتق وه نا هرأث ذخالا هيلا

 فلتخم لتحمو سلدنالا كااميس نيملا فرحت همسا ادب ةتبس يف ًاَكاق نإب اهدافم

 ةءوبنلا كلت ةحصب ماثه ةفياخلا عنتقا هت ىلع دومح نب يلع يلوادف . اهئازجا
 © . هل رأثلاب ذخالاو هدب هلا ىتكو

 )١( ةنالخلا ءارو نيعاس يأ نيلاط .
 دود ؛ شاش 09

 يشك ارملا ىرانع ناو 55 ص لوالا دلجلا ء لوالا مقلا , ةريخذلا ؛ ماب نبا (؟)

 ؟07 ص ؟7 بطلا حق : يرفملاو ١٠١ س + > برغملا نالا

 فعل



 رصانلا لا همع ىنب ولام نم« أئيدحو أىدق هب ىتم امم « هتلود مآرصنأ نم

 يصواو « هدبع ةنالو دومح نب يلع ريص . هملخ يف دحاو ديب دحاو ,بمايقو؛هيلع
 ىف (؛ ايملع هددر مايا هتسم لا كلذب هلسأرو © هدعب نم ةفالحلا هيلا

 رسأا همتكتساو همد ىلط هالوو دابحال ةرباربلا فئاوط هعجو دادمتسالا

 لئاوطلل ةكرحمو « ةيشرقلا ظئافحا احتاه « هنامز غولبو . هناوا ىلا هيف
 ةنكتسم ىلع اهنم هحشك ىوط « يالا ةئلاثب اذه ىلع نم دئموب ىهامرف ةيبلاطلا

 . 207 ابقوأ اهأحرا

 كالحلا رمش ال بوحملا اماثه نأ لاقي ٠» : يطحلا نبا لوقيو
 م فيسي هيلا يغفيو هرأث يلطلاو ةمد هرإةبو هرصنتسي هتسب دوم نب ىلماخ

 ,.('2عه ع.م ةنس كرحتف

 مكحلاب هل ىصوأ يذلا وه هسفن مثاقلا ةفيلخلا نأ اناط هفالخلا يبركب هتلاطم

 . هدمت نم

 هتحسم مدع وأ باتكللا كلذ ةحسب مرجلا عيطتسن ال اناو اذه

 يف هنع ,لكتو هركذ دق نيخرؤلا نم أريفغ امج نأ نم مغرلا ىلع هنال
 دروب م ل جهعم ادحا تاف إل س ىلع دوم سس يلع ةرون هنع مالكلا كمتص#

 ىوتحا هنا لوقلاب اوفتكا لب هآر دق هنا ركذ وأ باتكلا كلذ سن

 نم هل رأثلاب هفيلكتو دو نب يلع ىلا هدمب نم دبملا ماشه ةيسو ىلع
 دومح نب ىلع لاسرا ركذب (5) يفك ارلا ىرادع نبأ درفنا دقو . كابلس

 )١( س لوالا دلجلا , لوالا مقلا , ةريخذلا : ماب نبا نع نايح نبا 51
 ؛ ه س ةموقرلا للخلا ؟ بيطحلا نبا نع نايح نبا (؟)
 ١ ص*؟ برغلا نايلا : يمك ارلا ىراذع نبا 0

 فس



 يحابنصلاا سوبح يريربلا ريمالا ىلا ديؤلا ماثه نم هلصو هنأ ىعدا يذلا باتكال
 ىوقف همم اهنا نأذه هباحاف هتدعاسل اهم نأ اهبا١ بلطو يرماملا ناريخ ىلا مث

 . ةرمآ كلذ

 نيخرؤلا نم ريبكلا ددملا اذه هبونت نأ هلك اذه دعس لثاق لاق اعر

 هنا كلذ ص بتدحأ اناو « امتحو أدك ذم هدوحو لمحت ماده تاك ىلا

 مايطتن ال يذلا ءيثلا انا باتكلا كلذ لثم دوجو يف كاشال لاحم ال
 ماشه ةفيلخلا طخم ًابوتكم ايقيقح باتكلا كلذ ناك له : وه هتم دك أتلا
 ةفلملا بمنع : رفظااو هفده ىلا لوصولا دوم نبا هعضو اروزم ناك مأ

 دوه نبأ ه هررظا يذلا باتكلا نا وه انه انمه- ام ناف « لاح يأ ىلع هةر

 نم ناكو محلا نب ناملس ةفيلحلا ىلع اهناعا يتلا ةروثلا يف ىربك ةدئاف هدافا دق

 . يئاهناا هراصتنا ىلع تدعاس يتلا لماوعلا مهأ

 ام ىأر نا ديب ةفالخلا بصنم ىلا لوصولاب دومح نب يلع عمط - ؟

 ىلا يمتني ناك هناو ةصاخ تقولا كلذ يف فالتخالا نم ىانلا هيلع ناك
 تيسلا ديسب ناك هناو مالسالا يف اهفرشثاو تالئاملا مفرا نم ةلئاع ىلا
 ةدحاو ىلا يمتني هرودب وه ناك ىلا هيريربلا لئاقلا نيب ةربشلا عسئاذ

 ادعاده . هتانز ةلسق صو سىلدنالاو ايقيرفا لاعش يف اهدشأو اهاوقا نم

 رتسالا ةنيدملا كلت ءارضحلاا ةريزجلا ىلع أللاو مساقاا هيخا دوجو نا نع

 و وو قيضم ىلع ةلطلاو ةيربب الا ةريزهلا هبش بونج ىصقأ يف ةنقاولا
 هب رعشت نا نود سلدنألا ضرأ يف لوزنلاو زاجلا روبع هيلع لبسي امت ناك
 . نيمتسلا ةفيلخلا شويج

 نم هب سأب ال ددع كانه ناب دو نب يلع لع كلذ ىلا انفضا اذاف

 فق



 نالعا يف دومح نإا ددرتي ملاذامل انفرع « هطرق همصاملا راسخ هعم ريلاو

 . ةلتروت

 ناريخ ىتفلاو دومح نب ىلع نين تراد يتلا تالسارلا تناك »م
 ًاضار نكي مل ناريخ ناف . ًاضيأ ةروثلا ىلع لوالا محش امن يرماملا

 كلم اذه ءديؤلا م انه باحصأ نم ناك لب يومالا محلا نب تاملس هباآلوب

 ©« نييرمانلا نايتفلا نم ةرقك ةعانج ف راف ناريخ دحو هطرق تاجاس

 عوقمل ىتح مهر ق ريرباا نم ب تدحف يمال ديدحلا ةقءاحلا مماق

 تاحارح ةدع ناريخ حرجو مومأ لا كلذ يف لاتقلا دتشا دقو . مهوأزانو

 كلت ىلع ريربلا دحأ هآرف احنرتم يمي ماق هوقراف الف « تيم هنأ ىلع كرو
 الام هاطعاو يفش ىتح هحلاعو ةبطرقب هراد ىلا هذخأو هلال قرف ةثيحلا
 كانه هلوح فتلا ثيح سادنالا قرش ىلا ارم جورخللا هتطساوب عاطتسا

 ريربلا نم كانه نم لتاقو هتك وك تي وقف عابنالاو راصنالا نم ريبك ددع

 ءارما عاقمم ىلع راغاو امظن» أثدح .كشو ابلعىلوتساف .1116١عذو هيرملا مجاهو

 . هنأش ىظعو هرما المف هل ةرواجلا دالبلا يف ريربلا

 نأ د دق هنوقو هتطلس عاسنا نم مغ رلا لع نكاريخ ناكو اذه

 ىلع لازم ال ناك اماثه نأب هنم اداقتعا دي ولأ ماشمل هدالب رانم ىلع يطخم

 ناهلس لوخد ديب ةفالخلا رصق نم هئافتخا نم مغرلا ىلع ةايحلا ديق

 هقفاوف نايلس ىلع جورملاب مهرمأيو سانلا بتاكني ناريخ ناكو . هيلا نيعتسلا
 همم اوموقيا قيْضلا مهلا ربعيل هتبسب وهو دو نب ايلع اوتاكو « مهنم ةعامج

 . لمفف ةطرق ىلا اوريسيو

 كاته نأ كش الو « دوم َن يلع ةروث' ةيسدن رأآأ ماودلا يح هده

 ةفراجلا ةروثلا كلت ىلا تدأ ةصاخ وأ ةيصخش تناك ابر ىرخأ ةبونا اود
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 محلا اهنالخ ىلوت فينو تأونس عبس ةدم ةفالخلا نع ةيمأ يب تدمبا ىلا

 ١١٠م ح ه 41١4 ةنس يف تااد نا مبلود تئيل ام نييدوخلا ةرباربلا نم ءارمأ

 . ةرهازلاب الو ةلب وطلاب تسيل ةرتفا امنا مبكلم نوبومالا عجرتساو

 : دومح نب ىلع ةروث مامن
 دمي ذخا دومح نا نهذ يف هروثاا نالعا ةركف ترقتسا نأ دعب

 و و لع نم كن ولأ م أه ةةلخال ماقتنالاو ء ن 4 تادتالا لا ةتلس نم روسأل جدعلا

 . نامتسلا تايملس

 نم ك1 يبق ابنا يع دب يلع ناس ى م ىنم ادق نكي |

 دق ءوبر نا ساري هايس يشن نأ + كلت يف يلع معماسم
 . اهلتقو اهباع ضبقف ةروثلا ىلع هتينب نيمتسالل الوسر اربخا

 يف كاذنا ناك يذلا دود ن مسماقلا همخا ىلا يتك هتادادمتسا تتالو

 ديبأتل دمتسي ذخأوءارضخلا ةريزلا يلا باح اذه لقتاف هتك رح نع هءامي ةطرق

 . هيخأ ةكارح

 ىلع نك ا اًدهيو غب هقااع ”ةنيقن دم ىلع اريمأ رماع ناكو . رصنتسللا حلا

 ىلا نودمعيس نيجابنملا ءارمالاو يريز يب نم هطانرغ ءارما نأ دومح نإ ىلع
 . ذيفنتاا عذوم ابهضوي أدبي املاح هتكرح ىلا ماضنالا

 قيضلا ربع نيئباسلا ةالولا مم هفلح ةناتم ىلا دو نبا نأمطا ان
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 عير)ه 8٠5 ةنمس هنأهن يف لاتق نودب هقاام ىلع ىلوتساو سادنالا ةتس نم

 نلعأو ةنيدلا هيلا لسف انركذ مك هفيلح ناك ابحاص نأ ذإ ( م ٠١15 ةنس
 . هيلا ةماضتأ

 فصو يف نيخرؤاا تاناور نيب فالتخالا ضعب عمق. « كلذ دعب
 كلذ قكشي ال امنا « ةيلاتلا لحارملا يف ةروثلا ام ترم ىتلا ثداوحلا

 تاياورلا هذه لاا اننكميو , رومالا يرحي ةقرعم يف ًايرهوج ايش فالتخالا
 : نيتياا:1 نيتياورلاب

 دوم“ نب يلع ىلوتسا نأ دمب : لاقف ريثالا نبا اهدروا : ىلوالا
 بكنلاب اوعمتحاف هيلا مقنا نمو ناريخ راس ه :.+ ةن.. يف هقلام ىلع

 دعقل توربحتي اوداع مث هنولعفي ام اوررقو  هقلالاو هيراا نيب ام ىو

 ىلع ايلع اوميإو هيلعرق ىلا اوراسو مبقفاو نم اومبجو اوربحتف ةطرق
 ةبطرق ىلا مبعم راسو اهريمأ مبقفاو ةطانرغ اونلي اذف « يومالا ديؤلا ةعاط

 بشنو ةبطرق نم خسارف ةرشع ىلع اوقتلاف ميلا ريربلاو نابلس جرخف
 نب ىلع لخدو . ريثك قلخ يعم لتقو ريربلاو كامل-+ مربماف مها لاتقلا

 نبا اهدرويف ةيناثلا ةاورلا امأو 27 ه غ4.7 ةن- مرحلا يف ةبطرق دوم
 هت هباهع 2 هقلام ىلع دوم نب يلع يوتسا 5 هلوه ينك ارما ىراذدع

 ًانلمم ةنيدلا ملستب لبق حوتف نب رماع ابكاح نا ذإ لاتق نودب ه +5
 يوازو هدنح نم رفن عم يلقصلا ناريخ هقلام يف هيلا مدقو . هيلا هماضنا
 هنأش ملف ثنويحاهتفلا همع وئيو هتوخاو سك ام نب سودحو يريز نب

 ةكرعلا تهتناف رك ذن ةمواقم نايلس دبي ملو . هبلطعرق وحن مهم راسو هرما يوقو

 , 29 هيبأو هيخأ مم هرساو هتعزبب

 586 س ال ب لماكلا « ريثالا نيا (1)
 ١+١ سا + ب برغملا نايبلا يعكارلا ىرانع نبا (؟)

 يا



 عاتجا ركذت يلوالا نأ وه نيتياورلا نيب ديحولا قرفلا نأ ظحالن
 مسيبلا يشنا تيب ةطالرغ وحن مهريسو بكنلا يف دومح نب يل ناريخ
 ريمآو هءافلحو اناريخ نا ةيناثلا ركذت اًنِب « هطرق ىلآ مبعم راسو اهريما

 ىلا كلاته نم ةهعم اوراسو هقلام ىلا دومح نبا اوفاو دق مهريغو هطان رَغ

 .اهوحتفف ةطرق

 دوم نب ىلع ءاقلح ركذ يف ناقفت نيتيأورلا ناف ع لاح يأ لعو

 اهزرحا يتلا ةجيتنلا ينو ةطرق ىلا لوصولل هكلس يذلا قيرطلا فو
 . همصخ ىلع هراصتنأ

 يتلا ةكرعلا يف نيعتسملا نايلس رسكنا اذامل : لءاسنت نا انيلع ىقب انهو

 ؟؛ ةبطرق ماما دومح نب يلع نيبو هنبب تلمح

 يتلا ةيهاركلا ةرظن ببسب افيمض ةبطرق يف كايلس ركرم ناك ١
 لخد نا ذنم هل هنونكي اوناك يذلا دقحلاو « هيلا ةبطرق لهأ اهرظني ناك

 . بهنااو لتفلاو

 ةكرحم مبعاعس نيح هعابتاو هراصنا نم ريبك مق نإيلس نع ضفنا - ؟
 دبع يف ىمسأ بصنم ىلع لوصحلا يف الماو هتيص دعيو هتنب ةمفرا دومح نب يلع
 . ديدجلا ةفيلخلا

 يذلا يومالا ٌراثلا لوح ىلدنالا لهأ نم ريك ددع فافتلا م
 . يطسلا ما فورعلاو م ١١.١6 عج ه 4٠.6 ةنس يف ىلدنالا قرش يف مق

 هنا ديبع نب هللا دبع وه : لوقيف يومالا اذه بسن مزح نبا ركذيو
 نب ناّمع نب دلا> نب زيزملادبع نب هها دبع نب فسوي نب دمع نب ديلولا نب
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 هنأ ديعل ناك . 267 طصم يلا نب هبقع نب دلاخ نب زيزملادع نب هقادع
 هتايح يف كنا فرو هقفلا يف علت هللا ديبع نب دمع همسا خأ اده

 ربك هل خاو هينا ممسلدنالا لخدو ه م... هن رصمع دلو ةقث ةدحم اهوبل ناكو

 , (0ه سوك ةن يف هنم

 يجابنا دمع يبا نع يور دقو . نحر لادبع يني ىكي هتادبع ناك
 عمم نكس ناك دقو . فرسلاو ءاكدلاو لقا لهأ نس اكو 3 هريغو

 نآك ثسح « هينأد ١» ةتيدم ىلا رحاه مث « هقفلا يف لشثبو ةطرق يف هتلئاع

 مييلع ةفيلخ هوبصنو يطيملا لوح هعابناو اذه عمتجاف دهاجم يبلقسلا كح
 ةس# دهاحم عم ماقاف (ما.ا6 ح ه6 ةنس نم ةرخالا ىداج قف

 ةريزج ىلا أمم املقا مث « سادنالا قرش يف ربانلا ىلع اهلالخ هل يعد ربشا

 نيرشعو ةئام نم ةبك رم « ةيرحب » ةلمح يف ادهاجم يلعسلا لسرا ثيح هقرويم
 اريك (ددع رسأو ىصحت ال مثانغ ام مغو دهاجم ابحتفت ةنديدرس ىلأ ةئيفس

 للأ هعونحر دب ةفالحلا نم يطيعلا ملخ نأ دهام ثل ام م ابلهأ نم

 هم ةنس ىتح ابيف يقبو ايقيرفا يف هماتك ضرا ىلا اذه رفف هقرويم ةريزج
 . هتافو ناكم سفن يف نفدو ةنساا كلان ين ينوت ثيح م 1

 يجابلا دمج ابا نأ : ينأب ام نايح نبا نع ًالقت لاوكشب نبا ركذي

 مقر هلصلا : لاوكشب نبا دروا دقو اثع , ٠١5 س برعلا باتا ةريج ' مزح نبا )١(
 نب هعادع وه : لافت مزح نا هدروأ امس بتالتخالا ضب مم يطملا بن ه مه

 نب نانع نب ورم نب زيزملادبع نب هلئادبع نب فسوب نب دمع نب دلولا نب ماديبع
 نم يلطيعملا سمش دبع نب ةيما نب ورم نب نابا نب طم يبا نب هيفع نب دلاخ نب دمع
 يف ريخالا انه ايب متستي يتلا ةفثق مزح نبا هدروا 5 هبن حجرل نحنو . ةطرق لهأ
 . هنم ًادك نم نكي مل اذا بس: يأ هداريا مدعو بانالا ةفرعم

 ٠١5 ص برعلا بانا ةربج : مزح نبا (؟)
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 تدلخغتو ةنتف ترثا دق ىثرق ا كب ينأك : موو تاذ ىاعيملا هللادما لاق
 مجوف ٠ قال تنا ام ر* نم هقأب دمتساف اهم ةمتلا للق كارأ ين' الإ ةراما

 هلاأ ليو أذه هنا هدأ خيشلا لوشي نأ نم : هباحاو هل لو ام ياعيسملا

 دقوت أران يعانم يف كارأ تنك دقف ؛ قيرط حصأ نم : لاقف . هنع يدب

 كلذك و دونا ةميرس اهم موقت ةنتف اهلواف تدمخا نأ ثبلت مل ثوحرز ابطح
 كلذ نم ةذاعتسالا يطينلا ربظاف لاق . لعا هفاو . اهيف نوكي كرما بسحا

 ايؤر تحصف هانركذ ام ىطيملا رمأ نم ناك نأ ىلا هنابرض نم رهدلا برضو
 )١1( .. ةنس نامل رأ دع هيف خينلا

 ىلع هتروثو ىلدنالا .: - يف اذه ىطيسلا هللا دبع روبظ ناك دقو

 تفمضاو املس دضع يف تتفيبلا لماوملا نم ةفالحلاب هتميابمو قاب نيمتلان املس
 . ةيونملاو ةيركسملا هتوق

 نم نايلس راصنا سمحت مدع ةمدقتلا لماوملا لك ىلأ انفضا اذاف

 دومح لآ راصنا نم ةرباربلا سأب ةدسو مهفيلتس عم لاتقال ةطرق لهأ

 نييتسلا راسكنا ىلا ىدا يذلا بسلا انك ردا 0 مهريغو ناحاهملاو يرزلآو

 . ةيطرق ماما دومح نبأ دض اهضاخ يتلا ةكرعلا يف

 : نيعتسملا نايلس لتقم
 : يلاتلا لكشلا ىلع تثدح دق اهناف نيمتسلا نايلس ةناهنب قلعت اف امأ

 ةرشع دمب ىلع ) ةطرق رهاظ ىلا هدونحو دومح نب ىلع لصو امدنع
 سأر ىلع نايلس نب دمع هنبا عم نيعتسلا ةفيلخلا مهيلا زرب ( اهنم خسارف
 ةفيلخلا, تلح ةعزملا نكلو ديدش ًالاتق ناقيرفلا لتاقتف « دنحلا نم ةوق

 ٠84 مقر هلصلا يف لاوكشب نبا (؟)



 رسألا ف فتايلس م.ةوو هباقعا ىلع مبمظعم رفف نييطرقلا نم هعم نمو
 هيلا أوملسو دومح ن ىلع لا اوقيسف دمع هنباو حلا هبآو هلأ ع هيخأ عسم

 . )١( ءاشي ام مج لمفيل

 ناريخ ىلقسلا ىفلا مم ةبطرق ىلا كبذ رثا ىلع دومح ن يلع لخد

 اودجت نأ نيلما ةفالخلا رصق ىلا مهوتل اوبجوتو دنجلاو راصنالا نم هريغو
 دك او هيلع اورثمي نف ناكم لك يف هنع اوثحن مهنكلو يح ديؤلا اماثه

 نوفدم اماشه نب هل اولاقو روبقلا دحأ هيلع اوضرعو « لتق هنإب ىلمل هتعامجج

 سانلا كلذ لجال عجو .اولمفف هيف نوفدلا صخشلا مفرو هثبنب رمأف هيف
 كئلوأ دحأ ناكو « مييلع هضىعو مهاير نذلا ديؤلا نايق ضىب يعدتساو

 , هل يف تناك ءادوس نس نم هزييت عيطتسيو ةديج ةفرعم هفرعي نايتفلا
 ىلع هريغو وه انا هتصخش نم دكأتلا مطتسي مل نكلو هشتفو هصحفف

 شطب نم مهسقنتا ىلع ظوخ هسفنب ديؤلا وه هنا ىلع كلذ نم مغرا
 [رعاظ نكي ملو اذه . هتيصخش نم دك أتلا مدع اوربظا اذا اف ىلع

 ةضورا- هنفدو هنيفكت ىلع رمأن برض وأ حرحل رثأ يأ ماشه ةئح ىلع
 . 29 رمالا دفن

 دوم نب يلع يدي نه نابلس عوقو ةقيرط نع صن ركذي 78 س ا١> يريونا درفنب )١(

 ةنس يف هنع هما يضر بلاط يبا نب ىلع دالوا نم دومح نب ىلع دئاقلا بثو : لوقف
 كرتو ىلدنالا ىلا دامت ةودملا هللاب نيمتمللا هالو دق ناكو ديؤملا مدب الاط ه ؛ ٠ ؟

 بكرف كبدي ني لتاقل كح ورش نم دب ال : هللاب نيتملا اوتو « ءارضحلا ةريزجلا
 مالي هللاب نيمتللا اودات دوم نب يلع ركءم نم اوبرق انظف ج رخو هللاب نيمتسملا
 . ه 401 ةنس يف هفنع برض ساق دوم لا ممل هوملسو هنلغ

 نايلا ؛ يفك ارملا ىرانع نباو 554 س لوالا دلجلا لوالا مقلا ةريخذلا ؛ ماب نبا (0)

 لماكلا ؛ ريثالا نبا و 78 ص ؟ + برالا ةيابن ء يريوناو ١١7 ص*؟> برغلا
 اقكرلال نس افا

 ظن



 ؛ هيدي نيب هيبأو هيخأآو نإيلس راضحإب ىلع رمآ هنفد مت نأ دمبو
 يدب ىلع لتق هنا هباجاف اماده رضحم نأ نايلس ىلا يلط همامأ اولثم امان

 هباوحل ىلع بضقق « بدلا ن فسوب ن دمحا ريزولاو ناملس ن دمع هنبا

 ىر اهوباو نمح رلادع هحأ قنع كلذ دمب برض مث ٠ هديب هقنع برضو

 3 لك . اقم اخ خيط إ] اهلاعملا هل لاقو بالا نم مدقت مث كلذ
 ًالامأش تاكو هلتقب يلع لحمف . فزر يح الإ وه الو هءانلتت ام هاو

 ةنسا مرحم ١ موي ف هلك كلذ لصح دقو . 23 هنبا روما نم ءيشب سلب م
 5 م1015 ةنساويأوو تح ه 0

 يدانب تجرخاو تسط يف ىلتقلا ءالؤه سوؤر تلمج كلذ دعب
 تفظنو ةئالثلا سوؤرلا تدر مث ديؤلا امانه لتق نم ءازح اذه : ابلع

 لمحو ةفق يف تممج دق ةمقولا يف نيلوتقملا ربربلا سوؤر تناك دقو « تديطو
 مهئاجإب عاقر مهناذآ يف تقلعو اهالعا يف بدلا نب دمحا سأر

 كلذ دمب سلدنالا يف ناورم يب رمأ عطقنا دق هناب مزح نا لوقيو
 , 250 رمأ ممل شفي مل نم كلذ ذعب هبنم ماق نم اشاح « ثداحلا

 . لاهالا ف هبا ريظن « دمحم همسأ هديع هالو دق نأ كنملل نأكو اذه

 5 5 طه مص هوو د 0 بللا

 ايلا : يمك ارملا ىرانع نبا 58 س لوالا هللا دع شفلام هب نيا )١(
 بدو يريوتاو ١45 ص ال س لماكلا : ريثالا ناو ١١7 س + برغملا

 ال8 صا' - برآلا

 ١" سص سدللا ةيف « ىغلاو ؛ ؛ ص بععلا : ينك ١ رملا دح ا ولأ دع نم لك مضو (؟)١

 ءالوروأ ام وه صصالا انب ءا؛ ٠ ال ةنس مرمج ؟ يف أطخ نيمتملا نايلس لنقم خيرات

 ءه 101 ةنس مرحن 5١ يل ءهالعا

 ؟«؟ ض برعلا بانا ةربج : مزح نيا (؟)

 قا



 بحاص يبيحتلا يحب ن رتئم ىلا هيبا لتق دمب ”رف « داللا دانفب اضرااو

 طبترب ناك يتلا ةنبتملا ةقادصلل اذه هرصني نأ يف امماط رثثلاو هطقرس

 ييجتلا نكلو . هجحتسا دق ناك نيعتلا نايلس نالو هيبا عم اهب
 بقع ضرقنا دقو « يلع همحا نا اذه دمحل ناكو . هدين هلتقو هرادغ روك ذلا

 , 2200 نب 1 نب دمج

 يناثلا ماشه ةفيلحخلا ىمأب دومح نب يلع ةفيلملا ماتها انيأر نأ دعب
 نم ىلع ابضرمي يك ريخالا اهاوثم نم هتتح شبنل همفد يذلا مائهالا كاذ
 نوفدلا نأ نم دك أت نأ دمبو « ةقيشو ةفرعم ديؤلا صخش فرمي ناك

 له هلك كلذ دب « هيلئاق نم مقتتاو هنفد ىلا داع ماده ةفيلخلا هسفنب وه
 تام دق ناك رسنتسللا «حلا نب ديؤلا اماشع تاب ىر ! مزحلا عيطتسن
 (م15١٠1 هياوب ) ه ع٠ا/ ةنس نم مرحم يل دومح نإ يلع ىلوتسا نيح الف

 ؟ ةطرق ىلع

 هودروا ايف نوخرؤلا فلتخاو عوضولا اذه يف ءارآلا تبراضت دقل

 لوخد نيح ماشه لتفم ححر ميضمف : ماشه هنأهش نع ضصوصن نم

 اوركذ نورخآو م ١١١م ح م م ةنس يف ةبطرق ىلا حلا نب نابلس

 ماشه وه نكي مل هنباعو دومح نا ىلع ضرع يذلا نوفدلا صخشلا نإب

 نع كودروبو لاذنا يح لاز ال ناك امانه نا ركذ كلاث مقو ؛ ”ميملع

 . ابيدكت وأ ايحصب مزحلا لكركش (١ ثيداحأ خيراتلا ثالذ دعب هتاح

 نع نوخرؤملا اهركذ يتلا تاباورلا مظمم داريا دب - انه لواحنس نحنو
 ديوس ١ ملقح هكاووؤ سمس سلب ل سس

 )١( قالا رمصملا ىيغ .

 فخم



 اده ىلع ءوض ءاقلا يف قفون اناما ابلك اهنم ةقيقحلا صالختسا ماده ريعم
 . ضمانلا ثداحلا

 رصنتسلا مكحلا نب ديؤلا امانه نأ ١ : - املا دحاولادع ركذي

 هنا لوقيو ه غ.م ةنس ةلطرق ىلا هرباربلاو نابلس لوخد نيح لتق دق

 اذه يف هيلع بلغو ىما هل دفني ال هيلع ابلنتم هتاود لولع يف ناك
 يرماعلا حشضاو وه ديبعلا نم دحاو  ةطرقل ربربلا راص> ينمي  راصحلا
 لتقم دك وب انه ىثك ارااف .)١( رمانلاو رفلغلا هيدلوو رماع يلا نب دمت دعب

 . ةطرق ىلا تاييلس لود دنع ماده

 درفني يذلا بيطملا نا ندلا نال خرؤلا اذه ماشه ريمم يف هديؤبو

 قئاثولا نم ربتمتو ماشه لتقم ةيفيك فصن ةاور ركذب نيخرؤاا مس“ نيب
 : دحاولا فرحلاب لوقب ذإ ةماملا ةضراتلا

 همحر  ماذه كله ؛ كلا نب نابلس ةدوع لوال , دبلا اذه فو

 نسح نم اوسئي ال « نويماشلا اياقللاو نيبرماملاو نايتفلا تاكو - هللا
 نينثالا ةليال اودصق « ةطرق ىلع نابلس عم ةرباربلا ءاليتساب اونقياو « يتقملا

 اددبجو « رارفال اوبهأت دقو ةدسلا بإب ىلا ةبطرق ةرباربلا هيف حتف يذلا
 تكومرعيو هنولسأ رب اولمحف . كلذ نم ركل 20 8 ماشه ىلا لوخدلا يف

 : لقو ىباف « اهب هيلا دنحلا عمتي ابك ءارهزلا ةنيدم ىلا لوخدلا هيلع
 لع دفو ه هشداب ذَخأب الف ىمآلا نعآو هناف نمو ؛ هطرق نم ةنيدلا و

 هءاضق دفن دقف « هيف ينومالخدا امم ءىبث يف لوخدلا تاحا ام ىنتتا هللا

 كليحر نم فخ يف ةلمالا انعم بك راف» -: اآولاق . هب ىسح وهو ؛ يركب

 ةملقب كقحلتف « ليالا نم عمطقنو « انم# يف كجرذخن , كلها نم ةوفصو

 ؛١ سس اصملا يعل اراا دسأ لادم )1
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 كودع يما لحنيو « سانلا كب قحلي نأ دعي الف « ةمصع لحمب ةبطاش
 مقلاو « نابلس لاح لثم ىلا دوعأ . دشا اذهو » : لاقف . « ةعرد

 اولام « هنم اوسئي املف . « ادبا نوكي ال ام اذه ةمالا جرملاو ةنتفلا
 اونكمو ماثه علل اوباحتساو « ةايحلا يف اوممطو « دغ نم حلصلا ىلا

 دمج هَل قر دقو . هقرص مث « هناعو ؛ تراياس للا لمخفو . هتيصان نم

 بيع مث « هناكم يفخت ال « امانا هعم ماقاف هرمأ يف ليخلاب ءاصوو ؛ هدلو ناميلس نب

 . هب دبعلا رخآ ناكف ؛« هصخش

 هلاتغاف « نايلس هدلاو نذا نود هيلع لجعا دمع نأ ذئموي عاشو
 يذ نم نولخ سخخل « هريغو ريدح نبا هتتاطب عم « كاذب أدرفنم ًاقنخ
 « ربشا ةعيراو نيتنس ةركلا هذه يف هتدم تناكف . ه غ.س ةنس ةدمقلا

 نامث يناثلا ملل موي هنس تناكو . ةنتفلا نامزاو رشلا دامأ نم ابلق ام تا

 000 با الو ركذ نم ابقع فلخت لو . ربشا ةبراو ةنس نيسراو

 دبع لوأ يف ديؤملا لتقمب لئاقلا يأرلا راصنا نم نذا بيطخللا نباف
 نع ةباور هنأ هصوصن ضمب يف خرؤلا اذه دروأو ثدح اذاو . ناملس
 امل بيصن ال تاعاشأ اهنا دكؤي ناك اماف دبملا اذه دمب ماشه ةفيلحلا
 . ةحصلا نم

 هجورخ ىلع اماشه خبو دق نيمتسلا اناميلس نأ رك ديف ؛ ماسب نا اما

 خرؤلا اذه نأ يأ 29 هيدي نيب نم رف هنا ليقو هيلع ىفق هناب لبق مث . هدن
 . نيلاهحالا نم ايا حجحرب ال

 ١ س بسحعلا يك ارملا دحأ ادع )1(

 ؟ 1س لوالا دلجحخلا  لوالا مفلا - ةريشدلا ماب نبا (؟)

1 



 ماقلا رقتسا ال ١ : لوفيف رخآ ايأر يتكارلا ىراذع نبا يبتيو
 ذخاف © رغحاف هبدب ناب محلا نب ماشه راضحإ ىمأ نيمتسلا ناميلب
 يتتيطعاو ةفالهلا نم يل تأربت تنك امأ : هل لاقو هل هتمواقم لع هخموب

 هل رذتعاف ؛ كدقع تلاحو كدبع تضقن نأ ىلع كلمح اهف ؛ كنيع هقفص
 هماما ةيناث ةفالخلا نم أربت مث هفرصن يف ”ريسم هرمأ ىلع بولنم هناب ماده
 م. . 200 ةفالخلاب ىاتلا همياف نإيلل رمالا ملتو هسفن ملخ نلعأو

 دومح نب يلع ءاليتسا نيح هقلام ىلا ماشه "رف » : رخآ معضوم يف لاق

 هيرلا ىلا بهذ نمزلا ضمب اهبف ثكم نأ دببو . ةبطرق يف ةفالملا ىلع
 هحارخإ رمأ ىتفلا اريهز ابحاص نكلو « ساتلا نع ءافتخالا يف انامما

 بحاص كونلا يذ نبال ةيباتلا حار ةملق ىلا ىواو اهنم جرحف « هيرملا نم
 اعدو ةيلسشا ىلا هرضحاف داع نبا مساقلا وبأ يضاقلا هيلع رثع كاتهو «© هلطبلط

 (5) ةفاليللاب هل

 .لكراملس يدب ىلع لك دق اماشه نب ىفني نيصنلا نده يف ىرادع نباف

 . ه ع هم ةنس يف ةطرق ىلا اذه لوخد نيح نيمتسلا

 لاو رصقلا نم جرخا ديؤمللا اماشه نا »:2) ريثالا نبا لوقيو
 هل عيوبو مه ا. لاوش فسصتنم يف ةطرق تاملس لخدو «© كاملس لا

 قرش ىلا جرخ مث ةليوط صيصاقا نابلس عم هل ىرج ديؤلا نأ مث . اهب
 دب ماشه رارق جيح ر يأرلا اذه يف ير نحنو . « هدنع نم سلدنالا

 )١( س + ب برغملا نايلا « يشكاارملا ىراذع نبأ ١1٠6
 ص قبالا ردعملا يق م( ١

 ؟+58 سال  لماكلا : ريثالا نبا (؟)

 كامل



 دومي هنأ ذإ يأرلا اذه راصنا نم ريثالا نباف . هبطرق ىلا نابلس لوخد
 يذلا ىتفلا كلذ ناكو » : هلوقب هخمرأت نم رخآ ناكم يف ةيناث هيلا حيلتلا للا
 (1) , .. يح اذه نا لعب ديؤلا ةئح نم ققحتلاب فلك

 ةيطرق نم "رف اماثه ةفللخلا نال ٠ : ناطحقلا نبأ خرؤلا رك ذيو

 ةيرقلا ىرقلا ىدحا يف نمزلا نم ةدم رقتساو « نيمتسلا ءاليتسا نيح

 سلدن الا لها اندو هيليشا ىلا هب ىناف دابع نب ليعامسأ نب دم مماقلا وبأ ىضاقلا

 . (9 « ةفالخلاب هتيباملل ًاميمج

 سلدنالا ءاحنا يف اريك ًاعوبذ عاذ تاياورلا نم رخآ ًاعون نا اك

  ه مغ .مةنس يف ةطرق ىلا نيمتسلا لوخد دعب _ اماثه نرأ# هداقمو

 ةءولمم ةطيرخ هعم لمح دقو « ةكم وحن أابجوتم قرشا ىلا ىلدنالا رداع

 يقبف هعم ناك ام هوبلس هوبحص نذلا جونزا نكلو سئافنلاو دوقنلاب

 لحر هآر نأ ىلا نيموب عوجلا ممط قاذو . ءيشث لك نم ضافولا يواخ

 ىلع لاصلسلا هل نجمي نأ هيلع ضرمف هلال ىثرو هل قرف ءافلخلا م.دصي
 راخفلا مئاص اجرو كلذب ماشه لقف « ًافيغرو ًامهرد مويلا يف هيطمي نا
 اذكهو . مامط نود ناموي هيلع ىضم دق هنال فلس موب ةرجا هيطمي نا
 كلت نم فنأب ناك هنال ةبوعصو ةقدمب امنأ همون توق بلكي ماشه دخا

 بره « لاحلا كلت ىلع ةدم ماشه ىضق ترأ دو .٠ ابلع وه يتلا ةلاملا

 تالاح دش يف وهو ملشروا ىلا لصوو نيطلف ىلأ ةهاذ ةلفاق عم

 "م86 س ١ م لماكلا : ريثألا نا )1(

 « ريثالا نباو ١55 ص ؟ج برغملا نايلا * يمك ارملا يراذع نبا نع ناطحفلا نبا (؟)
 5154١ سال - لماكلا



 توناح ىلع فقو ذإ ةئيدلا قرط ضمب يف لقنآي وه اب كانهو « قالمالا
 هذه فرمعت له : يرصحلا هلأف ديدش هاتناب هلمع رظني ذخاو يرصح

 شديملا ىلا ليبس ال هنال فسأ اناو , الك : ثْرحم هيباجاق ؛ ةعانملا

 يف كيلا يتحاحل ىمم قباف نذا : يرصحلا لاقف . قمرلا هب دسا ام بكو
 نأ ىلا يرصحلا دنع ىقبو ارورم لقف . كرحأ كالو نارزيخللا راضحأ
 ىلا داع هنأ عيذا مث نينس عضي لاحلا هذه ىلع موادو . ةعانملا قذح

 لمجو هلاعدو دابع نبا همدقتساف ه #4 ةنس هيرلا يف ربظ ثيح سلدنالا
 )١( . هحاح هسفن

 وه تركذ ام نكلو ماشه ريصم نع ىرخا تاياور كانه ناب كش ال
 ؟ كلذ لك نم صلختسن نا عيطتن اذاف « مالا

 تحيصأ ؛« فيمشلا دي ولأ ماشه ةيصخش لأ هلك كلذ نم صلختن

 هتوم نلعي ناك ءالؤه ضعبف حلا يف نومماطلا ابفلخ ءيتحم ةراتس

 نونلمي اونك نورخآو داللل يعرشلا ةفيلخلاو هثيرو وه حبمي يكل
 دالبلا نومكحتف بجاحلا يقل مهسفن ال نوذختيو سانال هوربظي نأ نود هناح

 ماشه تام » : لوقلا يلا نايح نب سلدنالا خرؤم اعد ام ادهو

 هرهظا مث . ةينالع نفدو رابجلا دبع نب ماشه نب دم وهو هيملاخ لوأ دي
 تاملس ناثلا هملات ديد ةننآث لع تام ىتح ةدم كلف حضأو ىفلا كلذ دس

 ةفالهللا ىلا ينسحلا دومح نب ىلع لصو الو . هيفخ هنفد يذلا كح ََن

 لاما :بيطخلانئاو ١5 4س +١ برغال نايبلا : يمك ارلا يراذع نبا نع نايح نبا )١(
 91١ ص اال > لماكلا : ريثالا نباو ١ ؟54 س مالعألا

 | رس ١ - ١ -  رم - و - رس همسم مس ارد د سه مل ا هي

 نك



 ةقيقح اهانتلخ يتلا ةئفدلا هنفد ىلا داع مث هصخش نم دك أنو هتتج جرخا
  ه4م١ ةنس دابع نإ كلذ نلعا نيح ) ةثلاثلا ةتيلا هذه هيلع تمقو نا لا

 هلاءاش نا نوكت نأ ىعو . ةيناثلا ةتيلا نم ةنس نرشعو سمخ دمب ( م ٠69
 « . بارثلا هنع ضفتنا مث تام كو لنق مف ةقداسلا

 لك نأ ثداحلا اذه تاروطتا ىمبنت نم ًايصخش دقتعا يتاو

 ةبطرق ىلا دو نب ىلع لوخد دمب ديؤلا ماخه نع تليق يتلا تاياورلا

 ردقلا عون نه يع لب « رهاظ يح اهرب ىلا دنتت ال ها غم ةنس

 ؛ ةصاخلا مهبرآم لجا نم كاذنآ ماكحلا ضمب ابجوري ناك يتاا تاءاشالاو

 هوري نأ نوريثكلا عاطتسال ةرتفلا كلت يف الف أيح ماده ناك ول هناو

 انأر لب « أدبا للص# مل اذهو هصخش نم اودك أتيو هيلع اوفرعتيو

 يلع اهاوثم نم ابجرخآ نيح هتثج ىلع فرمت دق سانلا ضمب نا سكملا ىلع
 يفوت دق ناك اماشه نأ مجرا يتاف كلذلو ( م ٠١15 ) ه غ1٠/ ةنس يف دومح نب
 . تقولا كلذ يف المف

 : ةسدالا نيعتسملا نايلس ةصخش

 كاذب هل دبش ؛ هرصع يف ءارمشلاو ءابدالا لوحف نم حلا نب نابلس ناك
 بيدالا هنع هلوقي ام كيلاو . هتلود نع اوملكتو هل اوخرا نذلا نيخرؤلا ىلظعم
 (1) ينيرتنشلا ماب نبا ريكلا يلدنالا

 بدالا لهأ امنود ىفك ةلغ بدالا يف هل تدم نمم نابلس ناك

 نا ريغ « باتكلاو ءارعشلا نم ريثك ابحن ىثم دار رمشلا يف هل تمفرو

 افيو



 . هرعش ةلمجب توط نوبزلا برحلا كلت يدياو ء هرك دب تولا نوتفلا مايا
 لهأ دومق عم « هنكج ىلع فرصتو همسإ رمدلا فرش نم دحأ وهو
 بتارم ةداشالا يف مدهزو مهئاظع بقانم نع ثحبلا نع دثموو ىلدنالا

 اب تعدمشف ديشرلا نوراه اهب ضراع ةمطقب الإ هل رفظأ ملو . مهئامعز
 قرفلا ىربل امم نيتمطقلا تنبثا دقو . سوفتلاو ىلفنالا اهتداهتو سوؤكلا
 . نحلا فرميو

 (١)؟ دشرلا توراه لاق

 ناكم لكب يلق نم نلاحو ينانع تاسنالا ثالثلا كلم

 ينايصع يف نهو نيعيطاو ابلك ةنربلا ينعواطت يلام
 يناطلس نم ”زعا «نوق هبو ىومهلاذاطلس نا الإكاذ ام

 : نيمتسلا ناملس لاقف

 نافجالا راوف ظحل باهاو ينانس دح ثيالا باه ابجع
 تارحملاو ضا ءالاىوسابم اببم ال لاوهالا عراقاو
 نادبالا معاون هوحولا رهز ىمدلاك ثالث ىسفن تكلمتو

 ناثك ىلعذاصغا قوف نم ىرظانلنحلءاةلفلابك اوكك
 الا نمغتخا ىذهو انسح يرتشلا تنب ك !:ولالحلا ىده

 يناطلس ىلع ناطلب ىضقف املا ىلا ولسلا نهذ تكاح

 يناعلا ريسالاك يكلم زع يف ينك رثو ىخلا يبلق نم نخاف
 ينث كلمو زع ىوهلالذ كىوبال للدت كلم اولدعت ال

 يف تيل ةثالثا تايالا هذه نا ؛ه ىم بجعلل : يعك ارلا دحولادبع ركعذ )١(
 فخالا نب ساملا مظن نم يه امناو ديشرلا نوراه يساملا ةفيلخلا مظن نم لصالا
 . هللا بنف ديشرلا نال ىلع احلا

 فما



 ينادبع نم نهو كامزلا ونبو ةباص نهدبع يتارض ام
 ناورم نم تسلق نهم افك ىوملا ناطلس نيف مطا لذا

 نم اورثك اف هتابهو هتايطعا مهملع قدنيو ءارعشلا مركي ناك دقو اذه
 جلع كهقح ف مظن يذلا يطقلا جارد نإ جه ربشأ نم ناكو 5 هحندم

 . هتريخذ يف ماسب نا ابمظعم ثثا دئاصن

 ففي



 مباسلا قلحلا
 دوم ن يلع هقالخ

 هنلاديبع نب يلع نب دومح نب نوميم شيما يبأ نب دومح نب يلع وه
 يلع نب نسحلا نب نح نب هفادبع نب سيردا نب سيردا نب رمع نب
 ةيشرق ةمأ تناك" ندحلا ينأ ىنكيو )١© . هنع هللا يضر بلاط يلأ نب

 . سلدنالاب مشاه يب كولم لوأ وهو . هيبأ مع ةنبا هو ءاضيلا ىمست

  ه غال ةنس مرحم ©* يف يأ مكحلا نب ناملسل هلق نم موي يناث ةفالحلاب عيوب
 . هلأ ندل رسانلا بقل دختا دقو « م ٠١١ ةنس هيلوب ١

 « نيعا ءأرعحا هنوكب هباتك نم عضوم ىف يثك ارملا ىراذع نبا هفصي

 نبا نع ناجح نباو ء 44 م برها بانا ةريج : مزح نا هبن دروا انكه )١(
 584 ص * سلماكلا : ريثالا نناو 78 س لوالا دلجلا لوالا مفلا ةريخذلا : ماب
 د حاولادبعو ؟؟ ص سمدالا ةيف : ينلاو ١15 س ءاريلا ةحلا : راألا نباو

 ١؟١ ص © ج برغلا نايلا , ينك ارملا ىرانع ناو 48 ىم بجعملا : يمك ارلا

 .( ركذت ةيمعا كاذأ سيلو « ةناثلا » دو نع اضوع دمحا مضو ءالؤه ضم )

 كيا



 , 1©2) ةماقلا ليوط « محلا ليحن « ةرلا دعب ةرما ةدحاولا هنمع دسنت

 ءأاخس ناك هنأ لوقف هخرأت نم رخآ كاكم يف ةيناثهنع مالكلاىلا دوعب م“

 (© .. امزاح « امزاع « نهذلا داح « اعاحش

 ةديدج ىرخا ركذلا ةقباسلا دومح نبا تافس ىلع ريثالا نبا فيضيو
 , (9 ةريسلا نح « اقيفش « ًالداع ناك هنا لوقف

 ةباصالا ديدش ؛ه (:2 « ةعاقلل و, ناك دوت ن !.اع نأ ىك#

 ؛ هيلا ةمالا تعرسا *الا هنسحتسي ءيذ ىلع هينيع حتفي داكي ال « هنيمب
 كنساحم يراو « هئاسن نم ةيفنا لاق اعراو « ةيحع رداون كلذ ي هلو

 كب عاتمتسالا بحأ اناو ينبع نم كيلع حاش يناف ؛ تعطتسا ام ينيع نع

 253 اقدم أده املاك وا

 ىدبأو ةتسح ةلمأءم ةطرق لهأ هرمأ ءىدأت ِق دوم َن نع لماع

 مهبلع قبطق ؛ نينلعرقلا ءانرأ يف اعمط ةرباربلا ىلع اسقو اسانياو ًانطع مهل
 مءابجو عفر ةيعرلا لقأ راص ىتح ةبش لقآل تابوقعلا هيب لزناو دودملا

 ىلع يرجت ام ىقاب ماكتحالا مهيلع يرجتف ىواعدلا نم ءاش امب ماكحلا ىلا
 ءادمصلا ةطرق لهأ سفنتو . ةفالخلا ىلا هواسواو هورصن مهنا مغر ممريغ

 )١( ؟> برغل نايلا : يدك ارملا يرانع نيا س١؟"

 )١( ض قبالا ربسلا ىغ  4؟١

 سال ب لماكلا : ريبالا نبا (؟) 58٠6

 ينعت هعاقتن (4)
 ىراذع نباو ه١ س لوالا داجلا لوالا مقلا ةريخدلا - ماب نأ نع نايح نبا (5)

 +١١ نم ؟ ج برغلا نايلا يغك ارملا
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 ةرطينلا نكملا نم هناو هنوفاخي نم نومي, ةراربلا نب اونيبتو هدبع يف

 نيمي مل « بابا حوتفم وهو سانلا ملاظلل هسفنب رصاناا يلع سلجو . مهلع
 هسفنب دودحلا مقيو ؛ اوؤاش م نواخدي لب هيلع سانلا لخدي احاح هبامأ

 عون اهئاحناو ةبطرق يف رعتتاف . هموق رابك نم ادحأ كلذ يف ينئتسي الو
 . نمز ذنم نافرمي انوكي مل ةنينأمطلاو لدعلا نم

 هيلا مدق هنا هسفنب دودحخلا ةماقا هترشثام نع ىورب ام صعب نمو

 روضح مهقانعا برضب ىمأ مث مرمأ يف رظنف ريبك مرج يف ربربلا نم رفن
 نع لصفقت ميسوؤر ىلا زورظني مراشعو بلئاق هو-و نم ريفغ ددع
 ةنتف دشأ ةطرق لهأ نان امن مهل ةعافشلا ىلع او رسخع نا نود مداجا

 ىقتلاف ماع بإب ىلع أ,وب جرخ هنأ ليقو . هتأرجو همز نوبجمي مبلبجو
 ؟ اذه كل نأ نم : هل لاقو هفقوتساف بنع لمح هماماو ريربلا نم سراغب
 سوسو عمضوو (؛ هقنع برضي صماق . ىانلا ذخأب اك هتدخأ : لاق

 00 نيناوقلاو ةمظنالا فلاخب نمل ةربع وكي يكل دللا يف هب فيطو « لجلا
 , داسفلا لقو لسلا داسف

 عاونأ نم عوف يأ ربظي مل دومح نب ايلع نأ هلك اذه ىنمم سبل
 1 ةحاجلا دنع ةدن' !ةمتسا نع رصقي ال ناك دقف « نيدطرقلا هاجت فشنلا

 هيلا ىعدتسا دق دومح نب ادع نأ ناح نال صوصنتلا دحأ نم جتاسنو

 ام ىلع مهبساحو نيمتسلا نابلس دبع يف اومدخ نم ضب مايالا دحأ يف
 نبتماو محلاومأ ضمب ةرداصمب ىمأ مث ةفيلخلا اذه دبع يف هوسكو هوامع

 بئاصلا مظعا نم كلذ ناكف . سائلا نيب مهتن اكم ولع مغر برضلاب مبضعي

 برتلاناببلا : يثكارلا ىرانع نباو 4١ س لوأ دلجب لوا مف ةريخدلا :ماب نبا )١(
 ؟8 ص" بيطلا حذ : يرفملاو ١؟١ ص ا"
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 . مييلع تمقو يللا
 ,ثم ةعاج هوس نإ ىلع دبع يف .نعشاو 8 : كامحح نأ لوقي

 نوعماو 4 لاوم َ اوردوس وأ اولقتعاف كاما م طم ف مالح نم 1 كانعالا

 يبيها و3 بت رمهتح امل . مرقالطأب سحأو م. تقنأ أودقن 6 هب ردها مي ههلعب

 مظعأمهدنع تناكف مهتويب ىلا الجر موقلا قلطناو . اهعيج تبق بوكرلا
 ربك الا درب نب داو روبج نإ مزحلا وبا بتم ناكو . ميلع ترج ةفآ
 20 اهرسغو

 نييبطرقلا ىلع ةفيلخلا مقنو رومالا ىرحم اهدمب رينت ام ناعرس ربشا ةينا
 قف يومألا ىفتر لا روبظ فالحللا كيذ باسا مم تناكو 5: باذملا ءوس مهماسق

 . هلا نييبطرقلا ليمو سلدنالا قرش

 : يومالا ىضئولا ووبظ

 نم لجر م 1١105 - ه غ.ا/ ةنم يف سلدنالا قرش يف ماف

 وه لماكصلا همسأ امأ . ىفترلا ىتةلتو ةنالمخلاب هسفنل اعد نييونالا
 1 ةروثلاو ماق دقو . رصانلا نمحرلا نب كاللادبع نب دمج ن نم رئادع

 نييدو#ا ةرباربلا يديأ نم نييومالا شرع عاجرتسا افدهتسم دومح نبا
 يف نمالا هدعاس ناكو . ةفالخال نيمتنم ىوس هرظن يف اونوكي مل نذلا

 ىلا انج ةطرق لخدي ءانيأر يذلا ٠ ناريخ » يلقملا ىتفلا ابلك هلاما

 دومح نب يلع مم ةطرق لخد نيح ناريخ نأ ؟ ىرت اي بالقنالا اذه

 حمت : يرقلاو م١ سم لوالا دلما لوالا مهلا ةريخذلا ء ماس, نبأ نع نايح نا )١(
 "لل ص "« - بطلا
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 ىقييو رومالا ديلاقم هيلا لستف يح ديؤلا ماشه ىلع روشملا يف لمأي ناك
 يلع لستو أيح هيلع رثمي مل اظظ ماشه ىدل ءارزوك دومح نب ىلعو وه

 "يلع ىللعو ةماع ةرومب عض ولا لع ناريخ دقح هفالحلا بصم دومح نب

 دقتعا ابرو اذه . ريثكي هنتاكم نم مفرا ىلآ هلوصول ةماخ ةروسب
 كلذ نأو هل هربظا يذلا ماشه باكي هءدخ دق دومح نبأ نأ ناريخ

 م دومح نب ايلع نا نيخرؤلا ضمب ركذي مك . اروزم ناك باتكلا
 ةفالحلا لظ يف ناري هب متمتي ناك يذلا ذوفنلا ىلا يضر ةرظن رظني نكي
 هلع ةروثا ررقف ناريخ كلذ غلبو « هنم صلختلا ىلع لممي ذخأف

 . هنم ماقتالاو

 لماوع دوجو_لاحا عم , اهبنم ًامسق وأ 'بابسالا هذه عونم 'نا
 ةبطرق نم رارفلا يف ليحمتا ىلا ناريخ قفلا تنفد يتلا يه ىرخأ_ ةبونأ '

 امهملا مضناو ( هديأف ىضترلا كانه ممتحا ثيح سادنالا قرش ىلا

 . ريثك قلخ

 ةطرق لهأ نأ ىتح ؛ موب دمب اموي نورثكي ىضترلا عابتا ناك

 هرامخأب ثومتهم اوأدب نييومالا ىلا نحن مهنم ريبك مسق لاز ال نذلا

 دق ناكذإ «ءايتسا نيا مبنم دومح نب ىلع ءاتساو . هيلا ليلا نوربظيو

 نوسانتيو يومأ لحر ىلا ىمالا ةناهن يف نوايع مهم اذاو مهئاضرأ يف هدبج كذب :

 . هنم اهنوقالي اوناك ىتلا ةنمحلا ةلماعلا

 بصو ةطرق لهأ ىلع دومح نب ىلع بلقتا « اهاحضو ةيشع نبيو
 بئارضلا دازف « ىفترملل مبليم نم دك أت ال « هبضغ « ماج ىبلع ه
 مكاحلا يف ميفامنإ أسي ملو مهلاومأ نم ًاريثك رداصو حالملا مهنم عزتناو

 مهب كوقسليو مهئابجو ىلع نودَسي رارشالا نم امو لمحو « ىواعدلاو
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 هتومع ثنو . ثوحسلا قامعأ ىلا مهنم ريثكسلاب تدأ يتلا مهتلا فلتخم

 نم اقارم .هسفن بسحت نيييطرقلا نم لك راصف ناكم لك يف هراظناو
 لكشلا اذه ص لاحلا مادو ةيللا تمحو . هللا ىاتلا برقا لب هراح

 . يلع لتقم ىح

 : دوم نب ىلع لتتم

 ةنس ( راذآ ) سرام ح ه م.م هنس نم ةدمقلا يذ ربش يف

 اهم نم لاقل نايج وحن ريسال ةدملا دمي دومح نب ىلع ذخأ « م 464
 صهاظ ىلا شيحلا جرخ هنم نورشلاو نماثلا ناك اماف . ىفترلاو تاريخ دنج نم

 . دومح نب يلع مودق نورظنتي اوفقوو لوبطلاو مالعالاب ةطرق

 هتباقص ضمب ناكو « مالا ىلا رحسلا دنع لخد دق اذه ناك

 أوعضو بحعو بيبو حجتنم مه ةثالث مددع تاكو « لتقل هيلع اورمات دق

 لخد املف . حاملا يف اهديفنت اوررقو ةليالا كلت سفن يف مهبنماؤم طوطخ
 راع وهو هيلا اوللتف « مهضرغ ذيفنتل ةبسانم ةصرفلا اودجو ماجلا ىلع

 لكب هسأر ىلع هب ىوه ساحنلا نم ليقث بوكب حجنم هردتباف محتسي
 هناتمطي اذخاو اعرساف هيحاص ىدان مث هيلع ايشنم مقوف هجشف هئوق

 روصقلا ضعب فقس ىلا اوللستو هيلع مالا بإب اوقلغاف درب ىتح رجانملا
 . دحأ كاذنآ مهب رعشي لف مهريغ اهفرعي نكي مل كلانه هيناخم يف اونكو
 يتلا ةريزنلا هئامد نم نأر ام نبعارف هيلع نلخد ماخلاب هءاقب هؤاسن لاطتسا انو

 . ةايااقرافو سافنالا طفل دق هندجوو ناكلل ضرأ عطلت تناك

 ةليبق نم هراصنا عاتراف « ةئيدلا يف هلتقم أن رستتا ام ناعرسو
 باكدعت رأ لأ مهسفد يتلا مفاودلا نعو هلععْلا نع كوثحس أوراصو هنانز

 ةئنسلا ةلماعملا لع ةمقن ىوس ربظي ام ىلع عفاونلا كلت نكن مو مهتكت رج

 فق



 . هنم ميبسفنا ىلع افوخو دومح نب يلع نم ةلاقصلا ءالؤه اهاقلي ناك ىلا

 دومح نب ايلع اولتق نذلا نايتفلا نأ نم مزح نا هر ام لوقلا اذه تليو

 نع ينبت هيج رطحللاب ةددبم تناك يتلا مهءامح نع اءافد الإ عالذ اولمخض ام

 017 .. مبمرجب اورقأ اوبوجتساو

 مهتفيلخ نورظتتي ةبطرق رهاظ ىلا اوجرخ دق اوناك نيذلا دنجلا لع الو
 يل ةطرق ىلا ميجاردا اوداعو ريسلا ٠ نع اولدع « يلع لتقع « نايح وحن ريسلل

 . كاذتا هنع ثادحالا ضخمتتس اذام اور

 مهنع جرفف ةبطرق لهأ اما : هلوقب دومح نب يلع لتقم ىلع نايح نباقلميو
 , 60 ميقلاخ ركشب اواهتباو هلتقمب مظع مغ

 ليبسلا اذه ىلع يلع ىمأ ىضقنا ٠ : رخآ ناكسم يف لوقب مث
 يف يبعاتاو مهديع يديا مالسالا يف كوللا ةراح يلتنل اماخ رامو
 مش 6 ثومألا رزو نيتسائرلا وذ لبس نب لففلا مهدحأ ٠ ةسصاح مانا

 :ةئامئالثلا دعب نايبصإب يزتنلا يمليدلا مث ء ةطمارقلا بحاص ينانلا ديعس وبا
 , ةدلا كلت يف اهلا_عاو لصولا يزتناا نادمح 9 نسحلا ةلودلا رسان مش

 هتيم عمم ؛ ةلاميبرالا دمي سلدنالا» يزتنلا اذه دوم نب يلع مهرخآو

 *)« . ةبارقلا ةمرحو فرسشلا ةعاربب مهلع

 اواسراف تقلا اوميضي نا هؤالرقأو هتانز ةليق نم ىلع راصنا أشب مل

 )١( س يورملا طغ : مزح نبا ٠١

 ) )0م ص لوالا دلما لوالا مقلا ةريشدلا - مام نبا نع نابح نا

 ما 08م0. 0005 مخ »5# هه ه ه ه ى)

 فخ



 ةمقاولط هنوربخم ؛ هيلسشا ىلع ناو دثنأ ناكو « مساقلا هحأ ىلا لاح

 قدصي مل مساقلا نكلو . هيخا ناكم شرما مالتس ال ءىبملا ىلآ هنوعديو

 نم لسراف . 227 ةيطرق لهأ نم ةليح نوكت نا فاخو ىمالا ءىدإب يف
 ةبطرق ىلا ًالاح مساقلا لحرف عمم ام ةحصب هربخاف داعو كلذ نم ققحت نم

 مساقلا هيلع يلصف هدسج حرخا ىذلا يلع هيخا لتقم نم كلاثلا مويلا يف ابلصوو

 حدلاب ري « رمشلاو ةفاقثلاو لما احم اييدا دومح نب يلع تاك
 نيعدلا ءارمكلا نم ةفئاط هحدم دقف كلدلو « هيلع ءاطملا لزجحو

 يلطسقلا جا ارد ناو ءاملا ءام درب هداعو يبطرقلا طايخلا نأ لاثما

 55 مهريغو

 يف يلطسقلا جازد نبا ابمظن يتلا دئامقلا يدحإب ماسب نبا بجعا دقو
 59 : يلي امي ابفصي هلدح !باجعا دونح نأ حيدم

 نم يو « دومح نب ىلع يف ةليوط ةديصق يلطسقلا حا ارد نال »

 ١0 ”رحالاو "محلا نم ال *”ردلاو كلا نم آم « "رغملا تاماحلا

 تعرق ول « رهزنا موجنلا علاطم اهب *رسو « يحدلا ىلع ائيدح اهرلخ لب
 لع اكينال ؛ ىدسالا ديز نب تيمكلاو يعازملا يلع نب لبعد ممم

 ريثك و ىريجلا ديلا اهآر وأ لب « لوحلاو ةوقلا نم اهلا ائربو « لرقلا
 جورخم يالا ةراشب اهايقللو «© ةوعدلا ىلع ةنب اهاماقال يعازلا

 هتومععدب ةطرف نم :رارلا لسر هيلع درو ان بناقل نأ ةيزنل مقيدو رقت رك 00

 هلععخأ ص ة.- نوك نأ فو ةمامالاب اعرف ربظو مل ء هيخا ناكم ةنالحلا ملثل

 . ةيطرق ىلا بك رف قحلا حضتا نا ىلا رفبهتن

 ٠/١ ص لوالا دليْطا لوالا مسقلا هريخنلا : ماع نبا (؟)

 فلاي



 . « ىوضر نم ليما

 : ةيلاتلا تاسالاب ةدصقلا ًادنو

 لياذلا بيرثلا وجشإ تيجش ١ ليسالا دنع سمش اي كلم
 لوسرلا نبا ىلا يلوسر ينوكو عيفشلان ىلا ميفش ينوكف

 ليلا ءأوس برغلا ىدبف ملت ترآ هقاوع لمل

 لوصولا فوطملا ىمطاقلا ىلا يلاطلا ىلا يمثاحلا ىلا

 ؟1



 :نماتلا قلفا

 دومح ن مسأقلا ةفالخ

 . نومألاب بقليو , دمع وبا ىنكي ناكو « يلع هيخا ةفالخ يف هبسن مدقت
 همحأ نم ”نسأ ناكو 5 انركذ 7 ءاضسلا » ةاسلاو ىلع هيخا مأ يح همأ

 . ماوعا ةرسثعل

 نيضراملافيفش « لحك ا « ”اليوط « نوللا رفصا . نيعا « ارمسا ناك ظ

 ةدقملا وذ ال يف يأ هيخأ لتقم نم مانأ ةتس دمب ةطرق يف سانلا همياب ال

 مهل لمجاو ىلثلا لاقتسا نسحأ م 1١18 سرام ؟ما اه ة.م/ ةنس

 مث . مهسنج ناك امم سانلا ميمح ىلع نامالاب يدانب نأ, سمأو « دوعولا
 اوف رعمي يل يناذعلا دشأ اوبذعف ١ مولع رثع ىتح هيخأ ةلتق نع شدتفتلاب مم

 نم تناك ةميرجلا نإب اودك أو أتاتب كلذ اوفنف « ةعيرجلا يف ءاكرسش ممل ناكاذا ابف

 . ملتقي ىمأف ؛ مهدحو ععرييدن

 يف ءاضقلا ةفيظو سرا ناك يذلا راسحلا نبا يضاقلا «رقا مث

 فكي



 . مهنايالو يف ماكحلاو « مهسانم يف نيفظولا رقاو ء هبصنم يف هيخآ ةفالخ

 ٍِق أوعترو قفرلا حور سانأأ مسقتف : ةفأرو ًالدع ةمكح ءىدأت دنم هئم ربظو

 . لاحلا مهم تنأمطاو « نمالا لظ

 نسح عداوم ةفيلخك دومح نب مساقلا نع تاياورلا مظنم ثدحتت

 ًاميفتم ناك هنا مغر نيعم بهذم وأ ةنيعم ةداع ىلع سانلا ربحت مل ةريسلا

 هتاقالع ىلع هلمف موي الثل ثكلذ ربظي الا ىلع ًاسيرح ناك هنأ ذإ ء تلا لآل

 , 21) يمشلا عم

 اونلعاو ةبطرق اورداغ دق اوناك نيذلا نييرماملا يلاوملا ةلاتسا لواح دقو

 ريهز ىتفلا لثم ميضمب لسارف « ةمصاملا يف ءافلخللا ةعاط نع مهحورخ

 ا 1396عز72و هسامو حابر ةعلقو تايج ىلع لاو هنمز يف حبصأ يذلا

 هيلا ىتأف يلع هيخا ةعاط ملخ دق ناك يذلا يلقسلا ناريخ ىتفلا بتاك

 ناريخ هرداغ ام ناعرس ذإ اهنيب متي مل قافتالا نكلو هب عمتجاو ناريخ
 . هيرملا ىلإ ادئاع

 أدب ام ناعرسف ؛ ةبطرق لأ عم ديدحلا ةفيلحلا ماجسنا لطي م
 ال هنأب ىأر دومح نب مساقلا ناف . نيفرطلا نيب تاقالملا ىلا بدي دافلا
 دوملا ديسلا يتقي راصف ةطرق ف ندوحوملا ةراربلا» ةماتلا هتقث مضو نكمي

 . هلامعا ىلع مهدوميو مابلأو فئاظولا ميلا دنسبو ©( هرصق لوؤؤش ممماسب و

 نييسلدنالا ءايتسا يفو « الوأ هنع مهفارحنلو ةرباربلا بضغ يف اببس كلذ ناكف
 مبسفانت ةديدج ةقبط لكشي يك مهدالب لخدي اديدح ارصنع مهتيؤرا ةينا
 . حلاو ةطلسلا يف

 يريولاو ه٠ سبحجمللا , يفك ارملا دحاولادبعو 55 سا ؟ + بيطلا حق : ىرقلل )١(

 م١ ص ١ - برآلا ةباج

 ف



 ةرباربلا ليم هتفالخ هدب ذنم دومح نبا ةفيلخلا ظحال دقو اذه
 رذحلا ةرظن مهلا رظني ذخاف « هقلام ةنيدل لستلا يح هيخا نا دييأت للا
 يداو « مهنيبو هني فالفلا ةقش تمتاف , هكلم ىلع مهنم نمأي دعي ملو

 نبا شويج مامأ رارفلا يلا مساقلا رارطضا ىلا دمب اعيف ىرئس اك عاسنالا كاذ
 . ةطرق ىلا ةفحازلا يح هيخا

 م.اقلا نيب دعابتلا ىلع تدعاس يتلا بابسالا نمو « هتاذ تقولا يف
 ربظ هنأب انركذ يذلا يومالا ىضترلا ىلا ءالؤه ليم دايدزا « نييطرقلاو
 فتلاف « ةفالخلاب كانه هسفنا اعدو ىلدنالا قرش يف ىلع هيخا ةفالخ يف

 راصو مساقلا مال يف يومالا كاذب فاجرالا داز دقف . ريثك قلخ هلوح
 دومح يب نم أوصلختي يك هترصن اونو مهراهتو مبليل يف سانلا ثيدح
 ةفيلخلا مبلم رفنف ©« نييومالانم نييعرسلا هباجسأ ىلا جملا دوميو ةراربلاو

 . ةججأتلا هروثلا كلت رطخ ةيباجل ةدملا دمي ذخاو مئافلا

 اده ىهسنا ذإ ىضترلا ةروثث ةسنلا دومح نبأ فيلح طظحلا ناكو

 طحلا هناخ انني « ليلق دمب نيبتس أك مساقلا هل اهانمتب ناك يتلا اهلا لق

 ةرباربلا هيلا ليمتسي نأ اذه عاطتسا ذإ .« يحن هيخا نبا هاجت هفقوم يف
 . هيلمشا ىلا اثححال ةطرق نم رارفلا ىلع همع ربحأو ةمصاملا يف نيلدنالاو
 . يضترلا ةباهن تناك فيك نآلا رئاو

 : ةروثل تادادعتسالا

 هميايو نمح رادع نب دمج ىمترلا يلا هماضنا ناريخ نلعأ نأ دمب
 ناتثالا دخلا « هفرصت تحن هيرلا هتتيدم دراومو هدنج مضوو ةنالحلاب
 لقو .ابحتفو ةطرق ةججابل طاعللا مظنتو ةدملا دادعا ف امم نالسب

 « فئاوطلا كولم ىدل كلذل دبمب ذخا يركملا لمسلا ىلا ناريخ أجلي نا

 فذي



 ميمظعم ىبلف . ةيطرق ىلع موجحلا ف هتك راشم ىلا مهاعدو مبنم ددمب لصتاف
 فناكو ينامالا ققحتت ىتح ىضترلا ةرصنو هترصن ىلع هودهاعو هتوعد
 هطسقر.. بحاص يبحتلا ىحن نب رفنم هيلا اومضتا نذلا كئثلوأ ربشأ
 تنولاو هشوطرطو هسنئلب و هيطاش ءارماو دوه نب ناملسو لعالا رئثلاو

 اوممتحاو ىفترملا ةرصانم ىلع سلدنالا لهأ رثك ١ قفتا اذكهو ل6
 (م ٠١١8 ) ه ؛.مل ةنس نم ىحضالا ديع يف نيحايرلاب فرمي عضوم
 ىضترلا ةعيام اونلعاو خياشلاو ءابةفلا نم ريفغ مج عامحالا كلذ رضحو
 لع ثوقفصيو هماما نم تورع اوناك سانلا نأ يأ « ىروشلا ةقب رلع ىلع ةفالحلاب

 . هتفالخم مهفارتعا ىلع ةلالد ( هنوحفامي ) هدي

 ام شويجحلا نم هماما ىأرو ةميلا كلت دمب ىغترلا سفن تيوق

 نكلو . انومضم حبسا ةبطرق هلوخد نأ نم نقيتو يئانلا رضنلا هل لفكي
 ةدحنلا بلطو ةجنرفلا ةلسارم نغ عروتي مل تاريخ نلف كلذ نم مغرلا ىلع

 برحلا يف كرتشت يك ناسرفلا نم ةقرف هيلا اولسراو هبلط ءالؤه ىلف « مهم

 . ةيطرق يف ةغيلملا دض نشتس ينلا ةلبقلا
 يىأر الو . ةدحاو ةنس مساقلا لوصو ىلع ضع الو اده لك مث

 سأر ىلع ميكر جت اوأدب ريسال أزهاج ميصا ءيث لك نا هباحصاو .ىضترلا
 ةمحنرفلاو نييتلدنالاو نينومالاو نيبرماعلا ديسلا نم ريقنلا شيحلا كلذ
 ىلا لوسولا لبق مهب نسح هنا اوركف هبحسو ناريخ نكلو . ةبطرق وحن
 ريمأ يريز نب يوأز وه دومح نب مماقلا ءافلح نم يوق فيلح ةنجابم ةبطرق
 ؟ ىو اي كلذ ىلا مهاعد يذلا ام . ةريلا ةقطنمو ةطانرغ

 اهنم : هطانرغ دنع فقوتلا كلذ ليلمت يف تالاورلا تددمت دقل

 هبطرق ىلا .ريسلا أطخلا نم هنإب .اوأر ايبحصو .رذنمو ناريخ ناب لوقي ام
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 تقو لك يف مهرخؤم ددهم مهءارو يريز نب يواز ىجابنسلا ريمالا كرو

 كلذ دمب هقيرط عباتي مث ءيث لك لبق هنم سصلختي نأ, ىضترلا أوحصنف

 هتقو نم ذخأي نل ىمالا اذه نا يضترلا نظ دقو . (©3) ةبطرق ىلا
 هتطخ دفنت ساتي مث يواز يريربلا ريمالا ابف لامي ةدحاو ةعاس نم رثكا|

 ةرادلا ترادو دقتمي ناك ام ريغ هلل ربظا ع ةاولا نأ هيب . كالذ دب

 . ىرتس م هيلع

 ناريخو يبجتلا ارذنم نإ, لوقت يتلا تاباورلا نم ناث عون كلانهو
 ةركفب هيلا ايحواف « هنم صلختلاو ىضترلا امهبحامب ردنلا اررق يراملا

 (مبهطخ ىلع يرز نب يواز عالطا هتاذ تقولا يف اررقو ةطانرغ راصح
 ةباهنلا يف زوفلا ناب ليو مالا نم ةنبب ىلع نوكي ىكىضت لاب ردفلا اهمزعع ىلعو
 . نينئاحلا زارغب ىلحني ىتح ةكرملا يف تيئيف هل نوكيس

 اهلابجا نكميف ىضترلإب ردنلا ىلا نريمالا نذه تنفد ىتلا لماوملا امأ
 . امم ابعومجمي وأ ةلاتلا رومالا دحاب

 ١ - ايضمباالاةيلقصلاناريخو يبيحتلا ارذنم نأ نيخرؤلا ضعب ركاذي :
 « ريتثلامملاهيلا عمتجا نيح ءارن يذلا هجولب سيل ًابجو لوالا يف ىضترللانارأ ه
 . هب ردنلا اررقف ©0 « .. ةيئلا يفاص ريغ رك اماذهو

 تنل ىفترلا نإ انظ دق ركذلا يقبالا نيريمالا نأ ربظي - ؟

 )١( س لوالا دلجملا لوالا مفلا ةريخذلا - ماب نبا نع ناجح نيا 4٠٠0

 ١١7 سصع جبرغلا ناللا يشك ارملا ىرانع نباو ٠١ سص؟ ب بيطلاجت , يرفلا (؟)
 « 548 ص لوالا دلجملا لوالا مفلا ةريخلا « ماب ناو
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 هنأو ىانلا نم عونلا كلذ نم نكي مل ىضترلا نب ادجو املف . ناديرب
 نوامتلا اوهرك و « ةريك ةرينص لك ىلع فارسثالاو هسفنب رومالا رييست يوني
 . 2١0 هنم صلختلا ىلع اولمعو همم

 ةجنرفلا عم هشيج يف يبيجتلا رذنم ءاج ال هنا نايح نبا ركذ »م
 نم ةلمج نم ناك « هبطرق وزنل هبطاش ةنيدم يف ىضترااب عابحالل ممريغو
 ايلاو قاغأف هينلب نم هرم « فوم نبا يعدي زرإ صخش هقفار
 فوم نا عممتجا الم .اًطوخد نم ةمئثمو هيصحو ف اهماوبأ 4 كرام 1

 « وزذال مبعم هجرخم نأ هيلا بلطو كرام دض هضرح هبطادب ىضترلا

 نإ دقحفا ٠ هيلا املاسراو ةرتسم كيب لاومالا مهج هفلك لب وزغلا ف

 ردنلا ىلع ةثالثلا هم دهاش رذتمو ءراربخ عم اعاجا دقعو فوسم
 . 29 مييحاصب

 هْشوطرطو هيسنلبو هيطاش ءارما همي نأ دعب ىضترلا نا ليق  غ
 لقاو هيلا مهم ةرقو ءالؤه ىلا لام ليلق ذنم انمم درو ام ةفالحخلا تنولاو
 امدنف ناريخنو يبجتلا يحب نب رذنل ءافحلا رمظا اننب . ىمأ لك يف مهمأر ذخا ىلع
 . هتتايخ ىلع (مصو اهنم ناكام ىلع

 ةباهناا ىت> هترصنب هل مديعت ىضترملا ءافلح في ل لاح يأ ىلع
 نآلا رثاف « يريز نب يواز دي ىلع هتباهن تناكف هطانرغ مامأ هنع اولختو
 . كلذ تدح هك

 [رمررن ؛ 16١ءطع»ءادعو م 230 )١(
 1٠٠ ص لوألا راحل لوألا مفلا ةرعخذلا 1 مأب نبأ نع نايح نا 6

 . الو



 : ىريز نب يواَر

 يتلا هجاهص ةليق ءارما دحا يحاهنملا دانم نب ىريز نب يواز وه
 سلدنالا ىلا زاج . ىنثم يبإ ىكي ناكو ( سنوت ) ايقيرفا يف محم تناك
 هساحو سكام هيخا ا ءانبأ ع رماع يبا نب روصنلا كح تاونس رخآ يف

 ايقيرفا كوم نم هئابرقا نيبو يريز هيبا نيب تبدن يتلا تانحادملل سوبحو
 يف كارتشالا ىلع هدإب نع ليحرلا لضفف « نيقلب نإ روصنم نب سيدإب
 بجاحلا ماقلت دقو . هنزتو هفن يف رحت تناك يتلا ةيلئاملا فورحلا كلت

 نيرفلامبامجو اياطملاو عمئلامهلعقدغاو مارك او بيحرتو رب لكبروصنلا
 ةفرملاو ةيسورفلاو ةأرحلا نم هوريظأ 1 مهتيص عاذف 4 ثح ف لضفلا

 هنأ ةباحيجلا يف هفلخو رماع يبأ ن روصنلا يفوت الو . )١١( لاتقلا نونغي

 يواز مهريما مبصاو هيلا ةجهانسلا بيرمت يف اذه داز رفظاا كللادبع
 كاذنأ دحو ىذلا قيثولا نوامتا هبجاحت مهضمب هاعد ىتح نميالا هدعاس

 لوجندب بقللا ن«رلادبع هوخا هلحم لحو كللادبع تام ان مث . نينثالا نيب
 نييرماعلا ىلع ةروثلاب يدبلا بقللا راجلادبع نب دم مايقب رومالا تبرطضا
 مهديبأتل ةلماعم أوسا :ربربلا لماع ةبطرق ىلع ءاليتسالا يف اذه حمض الو
 جرخف « ناكم لك يف ميقح الو محل ركض و مهَلْذاف مهلا مه“ يخنو رمأع لال

 مدقت م كاذنأ اوفتلاو . راحلادع نبأ هحو نم [ةراف ةيطرق نع ميملظمم

 ناميلس وه يومأ ريما لوح ماشه نب دمج ةفالخ نع انمالك نيح انمم

 اونامتساو . يريز نب يواز مهريما ةحيصن ىلع ءانب ةفالحلا هومياو ىلا نب
 ىلع نولوتسيو سلدنالا ندم نومجاه اوذخأو انيأر 5 ىرامنلاب ذئنآ
 بيصن نم ةطاثرغ اهتمصاعو هريلا ةقطزم تناكف نانفاملا اذ نونلميو اهنعب

 ا 1 ثلا اا لا ااا 0ب0ببلا 011227710222721 00 ا دج 09د عدس مم سس ع يوإإدا د عملا صوور نأ ع سمسم كير يرسم د موو وج سس نتا نس ست سرير اإل لب مسا دب سس نأ ند د ع فا ١ ١ حلا 333 يت ١ - ا ا 3 سس ها ا -

 بورملا 5 نم ةرئاو ةءاج موا 65١ ص ةطاحالا يف للملا نأ مينمب ١ (؟)

 . فوتملا 1

 فن



 اهبف سساو مهل كلم راد اهوذتاو املا اووأف « يواز مه ريمأ ةسان رب ةحهاتسلا

 . ًايرقت نرقلا ىلاوح ةطللا اهف تئراوت ةك اح ةلالس يواز

 « هطانرغ ىلا ةجاهنس تزاحنا ال ٠» : كلذ يف بيطخلا نبا لوقي
 لوأ وهف 2« هيوذل اناطلس اهم ةلئاو« اكلم أيم ماقأو / روك دما يواز اهامح

 2 اج هكلم لسمتاو « ةعنمو أدسدت اهدازو اهانو « هطانرغ نا نم

 , 207 هقورع تحشراو

 , ربربلا ةيهادب هنوتمني يريز نب يواز نع نوثدحتي انيح ىلنلا ناك
 , امزاح ناك دقف ةديجلا تافصلا نم ريثك هنع تفرع دقف كلذ نع ادعو

 « هموقل امداخ « برملا رومأب افراع ؛ اءاجش « أ روبص « ركفلا حجار ؛ افصح

 . امهش ؛ سأرلا ٍلاع « دجلا ليصا ؛ تيصلا ديب « ركذلا ريبش

 يف نك دن ابعمجت ادب ةلئاط ةورث اذ كلذ ىلع ةوالع ناكو

 ايضوخم تاك يلا مئاقولا يف همنغي تاك اممو ةساحلا هلاومأ نم « ايقيرفأ

 . هئادعا دض

 اهم عتمتب ناك يبلا ةناكلأ يه هذهو يريز نب يواز ةيصخش يش هله

 . رصنلا زارحا يواز

 :هلتقم « هطان رغل ىضترملا راصح

 عرسأ ىتح ةطرق ةجايل ىضترلا هعج يذلا شيحلا كرحت نا ام
 هتنيدم ىلع موجملا يف مهط# هدلعي يريز نب يواز ىلا باتك لاسرإب ناريخ
 يومالا اذه ىلع ضاضقنالاب هدعيو ىضترملا نينو مهني عقاولا فالحل, هربخمو

 )١( س ةطاحالا ء بيطخلا نا 07١ه

 ففي



 يواز ملطا 5 رمألا ءىدأ ف الملق دمص اذا يناهأا رعلا هل نمسعبو هكرملا ءانغا

 . هجومي لمعأا ررقو هاوحف وبفو باتكلا ىلع

 ءأ مالا لك ه رك ف هقفار دقو 1 ب رملا فيي راعم 07 ىلع اس ٠ نيعتسما

 ىتح « اهولخد اذا ةطرق يف كلذب اوهابتي يك ابمفراو للملا 0 مبهم

 حتفلا ريت يلمأ ه رصعدستا شدملا عاذدب اورتغا ءاي مالا راحتلا نم أ ريثك نأ

 بقك لوصولا ةعاس يفو . ةطانرغ مامأ ركسع يذلا شيحلا وهاذه
 طظفحت ناو هعم ناو هل نامال هدميو ةتعاط يىلآ هوءدي يواز ىلا ىضترلا

 اذا هناو لكشلا كالذ ىلع هطاترغ يف ءاقبال ليبس ال نا هرذناو مهتايحو مهلاوما
 . ةرثع هل اوليقي نأ مهناف بيب اورفظو نآلا اودلسي م

 سوح هيخأ نبأ لسراو هلاحر عج « يواز 3000

 وينيعأ ىع ةنيدلا لخدو هدنح ميج يف اده : لآ: هيلا مودقلاب هرمأي

 ةريخ نم فلالا يلاوح هطانرنب عمتجاف . ههنم ءيتخم الو محل بناحم ريغ

 لاسرإب هبتاك يواز رمأ مث . كالذ فاعضأ فامضا دعب ءودملا ناك انني ناسرفلا

 ىلع فرح ةدايز نود طقف هيلع هيلع ام بتكي ناو ابسفن ةقرولا ةمقر ىلع باوملا
 : ينأي ام هيلع ىلماو . كلذ

 ام كودياع منأ الو . ثودست ام دعا ال نورفاكلا اما ان لق وه

 مند مكل , دبعا ام نودباع مت لو + مدع ام هيت ال الو : دععأ

 لسرأو ًالظيغ طاشتسا اده اهأرق ادله . ىضت رلأ ىلا اهعداعاب رم . «ند يلو

 فقع



 دق هنأ » : لوقي ام ةلبج نم هيف لوقي ديعولاو ديدهنلاب ائيلم !اتك هيلا
 نف كلذلو ؟.ةوقلا كلت مامأ منمي ءاسع امث ةحنرفلاو سادنالا لاطبأ عيمجي هانآ
 : رمشلا نم تيبلا اذهم هباتك ىهناو . هميلت نلعب نأ هل لضفالا

 ةرش لكب نقيأفال وأ ريخم رشأ اًنم تنك نا
 : يتأي امب هيلع اودر لاق « يواز هأرق اظ

 فوس الك مث نوملمت فوس الك« رباقلا مترز ىتح رثكتلا مك اهلا »
 مث « نيقيلا نيع ابمورلل مث , مححلا نورتل « نيقلا لع نوأمت ول 9اك « ثوفعت

 . « ممنلا نع دثموب ناأستل

 ءاهدب هباحساأ ىحعاو هضغ داز « درلأ كلذ ىضترلا ىَقلن كف

 هتدحنب قئاو هنال الإ انل ةعاطلا بأي م/ لجرلا اذه نا : اولقو يواز

 . هسفنل رورغم وأ تولأ ىلع يمصم وأ هعم نميو

 شدحلا اندق ع نرصاحلا ةشوانمو موجحلا ءدب كلاذتا ىّضن رم ا رمأو

 . راوسالا ىلع هلان يمري ذخاو ةمظنم سيداركو ةمكحم ةئبعت يف ةنيدلأ نم
 ريخ ال : ميضضعبأ اولقو ةعاسشو ةنطفب لاتقلاو توشلا هتعامح يواز رمأو

 رفظلا ىوس مهعم انمفني ال هنإب انقيا نأ دمب ةأرجو فنمب مبلئاقن مل اذا انل
 مهنا امو « كلذ نم بربم انل دجوي ال هنا اناطو . مه.ديا ىلع تولا وأ
 اماظ ناك لكش يأب ناكلا اوحرام نلو انتالئاعو انلهأ عم اننورصاح
 نم انيلا بحا عاطتسلا لكلذب دمب مهئاقالم يف انثوم نأو . كاله اماو كلم

 نيممصم ةقئاح بولقو « ةئيرح سفنأب مهنرصاحم ىلا ةجهانسلا جرخو
 ددع طقسو لاتقلا سبطو يمحو .٠ مهرلب نع عافدلا ليس يف تولا ىلع

 ناريخ يلا يواز لسرأف اما برحلا تمادو « نيبناجلا نم ىلتفلا نم ريبك
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 « اتريصو انبرح رادقم ىرت ىتح تفقوت اغا ٠ : هياحأف ةناحللا, هدعو هزحنتسي

 هل فخنو هنع مزهنن نحنو « انل كممح تبئاف « كعم انتنطاوس انك ولو

 (0) «ء.ادغ

 « المف رارقلا ىلا ييحتلا ردنمو يلقعلا ناريخ دمع ؛ دنا ىتا اةف

 يلاولا ردغ نم بعرلا ةئرفلا نم هباحصا سوفن يف مقوا دق رذن» ناكو

 هرارق اودهاش املف. مهمواقم تفعضو مهلا, كلذب لغشف « دعب ايف نيبراملا

 . مهب اوردغ دق نيب ماعلا يلاولا نأ اونظو اليامت كاذل اوفرعي مل

 وهو دوه ئ تاباب هرأرف ءانثأ ييدتلا ردنم 07 ال هنأ يىكحو

 . كيلع فقأ تسلف « ةلعافلا ن أ ةاحنلا : هب حاس وبموقيو ةحنرفلا تي

 "رف مث ,©9 ىلدنالا لهأ تحضفو ءاملص هتناو اهب تثح : ناماس هل لاقف

 ىفترملا فاخف ريبك ددع يبنم عرصو لتقااويف رثك ىتح ودملا مامأ اوتبثوىضترلا

 يتلا ةفطنلا دودح جراخ اراه ”ىلو نا الإ هن. ناك [3 ودمأا دي يف اريسأ مقي نا
 . يريز نأ املع رطيسب

 لاومالا نم ءاوح ام ىلع ىلوتساف ىضترلا قدارس ىلا يواز عرساو
 نم ىضترلا شيح هكرت ام ىلع هدوئج ىلوتسا اك . كلذ ريغو سابالاو يلحلاو
 مهديأ كذب تاألتماف .. عاتلاو داتملاو ةحلسالا

 سيساوجو (داصرأ هيلع مضو اناريخ كاف « ىضترهلل ةبسنلاب امأ

 حصا هنا نظ دقو سشآ يداو برقي ميضءب هيلع رثمف « هرئا يفخم الثا

 )١( نس ؟ ب بيللا عفت : يرقلا .+
 س + ح برغلا نايلا يفك ارلا ىراذع ا (؟) 7 1١55؟١

 16 00[1ءادعمءطع5ك م . 12021
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 رئنمو ناريخ ىلا هدأرب !ونأ مث هولاقو هيلع اومجهف ٠ نمأم يف كانه

 لاقي ؟رورس هسأر ىلعاحبطسا اهنا ىلتلا ثدحتف هيرلا يف كاذنآ ندوجولا
 . هقحتسي نكي ملامت مالكلا ميقب ءالوانتو

 قحلف ربك الا ىضترلا وخا « ماشه ركب وبا ةمقولا كلن نم اجنو
 ثيح تنوبلا نصح ىلا راسف هيلا ماضتالا اوؤاشي مل مينكلو نييرماملا ديبلا
 رصانو نأشلا عيفر افيذ هربتعاو هراجا يذلا مساق نب هقادبع هريما دنع رقتسا

 . دعب ابف ىرخس اي ةفالكلاب عيوب نأ ىلا هتيضق

 يدلا هفادع يريزلا هطانرغ كلم لوق دح ىلع ةيقولا كلت تناكو

 ىاانلا مهباهو مهئاطوا يف هب اوتبث رفظ لوأ » : هتاركذم يف اهنع ثدحت
 مهئادعأ دالب رثك ! وهل تعاطو هطانرئب ميكلم دطوتو اياعرلا يمل تداقتاو
 2١7 . نيموزبلا

 ةعامج ىلع ةميقولا هذهم لح ه : هلوقب ةكرملا كلت ىلع نايح نا قلع اك

 اورقاو « كلذ دعب مج ربربلا ىلع محل عمتجي ملو ابلقق ام تسنأ ةسعم سادنالا

 . 29 رانصلاب اوؤابو رابدالاب

 ميدم يف فيفكلاب فورملا طانحلا نب نابلس نب دمع ىعاشلا لاق دقو

 : يتأي ام اهنم ىضترملا لتق ةبسانمب ةديج ةديسق مساقلا

 وس ا ا سس دع سل سس عل ١ ااا ١ ااا نا - سمو ٠ تيييسوووسسسس سس زم د مس سس سم م اا عن سم م مس نس

 )١( |عتت- 6ع ءمعوأ ءهأ- مقهلقأن5:1941!ةهذع ] ج.7 كعان» .[1
 16قي نا: !:ه عااد ءماذ لعد لأ ةنصدهز عدد لن "هز جا"0ع ةطل ١1010

 مااوط لع (ة3 عدو

 ١١19 س + برغلا نايلا « يفكاارملا يرانع نبا نع نايح نا (؟)
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 ىروأا عمتجاو رفكلاعج فقرفو

 علم قوف عتا ءاول ماقو

 ةفيلخ رونب اينذلا تقرشاو
 مهدجت نذلا نيمتاحلا نم

 هب تناامع مايالا لسن الف

 هقويس هتزيم رصن دئاوع

 هب زح ليلا يف ناطيشلا اعد الو
 ةناتزو ةجاهنص كم بئاتك
 همز, اهلا ناريخ مدت

 يعدت ليملاو عقنلا تحت مجحأف
 هبآر دواع ثامخلا ىقتلا اف

 هئارو نم ارذنم ىقباو لوو

 هليلخ دمي هلا بيح نإ ىلع
 هليعر .مامأ ليربح رصنلا نم

 هلوفا دعب قحلا ردب محال هب
 هلوبذ رج دهجلا صخش دوّست
 هلوب ىتأت مألالا تلاز ام

 هلوححم ةلوصوم ررغ هل

 هلو يخ قوف هلا بزح لقاو
 هلوطو ءاضفلا ضرع يف قياضن
 هلوحذ نم هتاف دق أم كردل

 هليفل ريزحلا ثيللا فلدزا 5ك

 هلوشف لج لوملا ضعبا ىلخف
 هلو حن رثع ردنلا لهال مقي

 : هليحر « ةكرعملا دعب يواز لاوحا
 عرسا « نييرماعلا ديبعلاو ىضترلا شيج ىلع ىوا: راصتتا رثا ىلع

 فيك هيف هل حرشي « دومح نب مساقلا ةفيلحلا ىلا لصفم باتك لاسرإ
 نم ناك يتلا ةميتنلا نم هبصن هيلا لسري اك . هئادعا ىلع رصنلا زرحا

 فرآل رماو رورس ميا ريخلا كلذب مساقلا رس . ىضترلا قدارس اهلج
 ىاانلا هاري يكل ةبطرق يف رالأ ريكلا يداولا رهن ةفض ىلع قدارلا برغي

 لدب يذلا دمكلا كلذ مبمظما قري مل نيذلا سانلا نم ريفغ ددع المف هدهاش دقو

 . مهتاطلس لاوزو نييومالا ةيكن ىلع

 هكرملا كلت دعب نيرومالا ريم. ىلع ءامدقلا نيحرؤلا دحا قلمي

 فارطأب مهنم مجن نم لتقو تقولا كلذ يف ةيناورلا حبر تدكر » : هلوقب

 ففي



 داللا يف اومطقتاف 2« مهنلمجت لوخخلا ىولاو مهلاود نم سائلا سثيو «٠ ضرالا

 « .. اونيبتساو اودهتماو سانلا رامغ يف اولخدو

 در ناف ةمقولا كلت يف يواز هزرحا يذلا زوفلا نم يغرلا ىنع
 يلدنالا نع ليحرلا ىلع ممص ذا . هعون نم ابرغ ناك هيدل هثدحا يذلا لمفلا
 نزعلا ايقيرفا بحاص همع نا كلذ يف نذأتسا نأ دمب ايقيرفا يف هرب ىلا ةدوملاو
 , هل نذأف كلذ يف سيداب

 دلا ململا رصنلا نم يغرلا ىلع يواز ليحر يف بلا امأو

 بج وه يذلا ىلدنالا دالب نم ماها عسقولا كلذ نع هلزانتو هزرحا

 نأ دب هنأ ىلا دومف ودءلا لذو شيملا هيف هلافص يذلا تقولا يف هريللا

 بورحلا كلت لالخ ههتءاجشو مرادقاو هيلع سلدنالا لهأ بلأت ىأر
 اولق ؟ هتم انسلخ دق ام مير فيك : هموقل لق هيلع بلنتلا ىلع ههفارشاو
 مومتيأر نم مازهنا نا . هدعب قنا اوطلاقتو هوساننت الف : لاق . مظع

 كاتب فلا تلك“ دق : لنيل يلم ردغ هّصس امنأ اثم ةوق نع نكي مل
 ١ ؟مجشاو مكسوفن ىرقا تنك كلذكو « .ءكودو موب نم ةنامحلا

 فالختسا نا ديب . ميئر مع نا دعب موقلا مجارتو يهتم هيا اناجن دقو
 مو ًايرق كلا اودوعي نأ نمآ تلو بصب سبل مهدنع سيئرلا كلذ

 امهشيسا ريس وبا ياسو فيجاس ديمي بسيؤع-»

 ةروصن مهددع ةدابز كلذ ىنمم وكف مهملا دالبلا لهأ مظعم ل اسم مم فلا

 هفلخم ادحاو دحن نا انيلع بمصي اندحا توم امدنع ذإ « انددع ناصقنو ةرمتم

 . انتيصع زك رم نعو اندالب نع اندعل

 هتاتزداسرف ىلع ةرلا هده يف انرعتنا اننا : كلذ دعب محل لاق م“

 مهنماوك انرثاو مهداقحا اندبن دق انناو ةصاخ دبا انع اولفني نل مهنكلو
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 استيلع ني لدنالا اورهئتسا وأ انددع هلق ىلع انل اوغرف تاف « ةنفدلا

 ةصرفلا هذه ز1 نا يدنع ياركف ثلذلو انلع ىضَقَف دسأ يكف ني انمقو

 ملتف انت ر'و اناابع عم مهدالب نع لحرف نيغاغ نيرصتتم نحنو نآلا

 سادنالا نع لحار انا . انيناربظو انلها نيب انئايح ةيقب يضقنو انسفنأب
 (« ليحرلا ىلع ىفاوي مل هانا نم ادحأ نكلو . ىعم لحريلف ينعاطا نف
 . هدرفم كلذ ىلع مرمف

 روصنلا نب سيدا ناوربقلا كلم ةافوب لع دق يواز ناك تقولا كلذ يف

 كلت ىلا تق دق يواز سفن نأ ربظيو « زملا همسا [رينص ًالفط شرعلا ىلع أكرات
 . ناوريقلا ىلا ليحرلا ىلع مزمف هءالولا

 « لوقنلا يحجار , ملا ءايوقا « نينبلا نم ددع يوازن ناكو

 ليحرلا ف هيأر ميبا ىلع نوبي مهلمج ام سألاو ةوقلاو ةدجنلا نم مبف
 ءالؤه نمو ؛ مولع توسلدنالا هنشي رخآ موجه نم افوخ سلدنالا نع

 نوكنتف كريغل تينب ه : هبال ريخالا اذه لاق دقو .. نيقليو يلالح دالوالا

 يذلا كناكمب تبثاو بئانل أرضاح كرتن ال « ريجالا وأ مداخل ةلزنمب هل

 : يواز لاقق . كالحلا ىلع كفن نم فارشاو ةقشم دعب الإ هيلع لمحت مل
 اهتنقتي نم تاسلا يف مهب قوثولا هتاكلت خويش نم ةنيدلا ىلع فلختس
 أبي نا اماف « اود ةفلكو ناوربقلا لاح يسفنب رثابا ىتح يبانم بوذيو

 ناو * ثمل ةلارادلا لبس ىلع ريل أنيق ؛ انزك ىم ىلا انفرصنا الاو انضرغ

 تاكراشدلا يف لممتي امم كلذ هشا امو ديعو ةدع سلدنالا هل نوكي

 يف الضض ركفي نك يواز نا ىرن اذه نمو . 2207 تابللا ىلع يديالا لاصناو

 اك, |نأ. !”>"محءدعدع : «دادحش تلداسدم 19414 (ددعل )١( : 7-8 ١
 0عءانال ١101110310 1881011ةما5ذ لعد « ذل غدت نأ" عود لان كمت 21غ لع

 '” مطل ماادط لع 0 ءدمدل ع.

 فيا



 . ٌناوريقلا ةراما ىلع لوصحلا

 يف همدقتلا « هيلا هعودحر ىلع نوص رح كاوريقلا يف همع ون اكو

 هنوخأ عيمج دال خاشم نم .كلئاع نم دشموت عيرف نكي م هنالو © نسلا

 ريكه مارتحاو مظع تدم, هدلب ي عتمتب ناك هنالو ء اوفوت دق اوناك
 )١( ىرادع نا ركذ دقف . هتنمع ةووو ( هتلئاع دارفا ددستو هين ةلامال

 ءاهز نهددع ناك هيلع تامر نهنوكل هنع نيحتع نكي م يناوللا ءانلا نأ
 . نيماب ينو نهتانب و هتوخا تانب نم ةأرما فلا

 محلا نب نابلس لت موي دو#“ َُت ىلع نم ىلط يواز نأ لاقيو

 دق الع ناو هدلاو يرز سار مهلا يداأ ناورم 08 ّش امزح هسار

 عاطتسا هنأ راتعا ةحدب ىلهأ ص هش رحتفب هدذنع ىارلا رامف هلل قس

 امدنع هتلئاس نويومالا هقحاا ىذلا راملا نم ًائيث وحع نأ كذب

 . ءابأ ولو

 خياشلا كئاوا فلحتسا لب هتلئاع دارفأ نم دحأ هفلخت نأب ضرب مو

 اودي ةالاو ليدمت ”ىأ جلا ىلع اولخدي الا رومالا رينا ىنيع نذلا
 بالحل ءمعاطتسا دبح اولذب ناو ء رخآ صخش يذل وأ هخا نبا ىلا

 . .عيناسول نيل
 لقتسا كانهو « بكنلا ةنيدم ىلا هطاترغ نه ىواز هحوت ثلد دعب

 لاومالا نم غلاع اهندش دقو . ايقيرفا ىلا هلقنا هراظتاب تناك انفد

 دض ةريخالا هبرح يف اهنم اريبك ًامق منع دق ناك ءاصحالاو دملا قوفت

 )١( م س + + برقملا نايبلا ء يفك ارملا ىراذع نبأ ؟١

 كب



 حفتراو اهف ةريبك ةناكم لان ناوريقلا ىلا يواز لصو الو . ىضترلا
 اوثخو هنم اوفاخف هتاينب رباظي ام لعاوحا ءارزولا ضمب نإ ”الا . هنأش

 لفطلا "زملا ةبالو نأ اوأرو محلا ىلع مبطلتو موفس مهلع ردكي نأ
 مهملع هيهأد ةيلوق نم تارلا تاثع ممل لضفأ ثتوشسي اوناك 5 همم ميدعو

 اوسد دقف كاذلو . رمالا نم اثيش هدوجوب نوكلع ال يريز نب ىوازك

 . اهلا هلوصو دعي تاونس ةمضي دالبلا كلب تامو ملا ءاقس نم هلا

 : يلي ام ثدح دقق هدمب هطانرغ ريصمب قلعتي ايف امأ

 رخأت « امقيرفأ ىلا اهم لمحراا ينسب بكتلا ىلا يواز راس امدنع

 قفتاو . تايجاحلا ضمب مامتا ضرغب هطانرغ يف مايأ ةعضب هدمب يلالح هنبا
 دإلا يضاق ىلع ضبقال هعم كولحريس نم همع ءابنا ضعب مم اده ىلالح

 ضرب هيبأ ميدوت نم نودومي نيح هلهأ نم خياشلاو نينمز يبا نإ
 يواز نبا ةرماؤمب لع دق نينمز يبأ نبا نأ رهظبو . محلاومأ ىلع ءاليتسالا
 نب سكام نب سوبح ناك ثيح شآ نصح ىلا بكنلا نم ج*”رمف هيلع
 هطانرثب قحلي ىتح رحللا يف همع عالقا رظتني يجاهنملا دانم نإ يريز

 ىلا ريساا يف ليحمتلا هيلا بلطو نينمز يلا نأ هألأ املف . اهببلع ٍللوتسف

 مم بكرف . هتركف ذيفنت يف يضملا ىلع كلذ همجش « اهلالتحال ةنيدلا
 سويحو الا هجابتس رمشت لف ءاطبالا بقاوع نم هردح يذلا يطانرنلا هيقفلا
 , دايقنالاو ةعاطلاب هنوقلت و هنولقتي هيلا اوح ركف « هلوبط اعراق مهلع لطا دق

 نا ىلع هترماّوم تدسف دقو | واح ةتيدملا بأي مامأ يلالح همع نأ فقوو

 ىلا دمصي نا لق يلالح همع نا ىلع جيرمتلا سومح أي ملو . نينمز يبا
 هعدويل يلالح همم نبا ىلا كلذ دعب جرخخ مث . اهنف ةيماح عضيو ابلتحنتو هطانرغةعلق

 : ”الئاق ةنيدملا هلوخد ةقبرط ىلع !ده هنامف
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 لوخدب وه ؛ هئريثع قارفب بتتكم لوخد اذهأ ( دوعسم يبأب ,كي
 ام » : لاقو سوح هل رذتعاف . أودع تدرطو أدب تحتف كنأك . هشا تماش

 مكلا ثرواو دللا سوح نطوتسا مث . ةيعرلا باهراو ةرامالا مسرل الإ كاذ

 . )2١ هدعب نم هقع لأ

 : مساقلا ةفالخ ةياهنو دومح نب يح ةووث

 - يذلا ىضترلا رطخ نم صلحتا حاطتسا دق مساقلا نك -

 ةسصملا لاف ءيرزز نب يوأز يجاهنص)' ريمآلا قبرط نع هراد رقع يف هددهم

 ةروث قيرط نع ينعاو « باسحلا كلذ هل بسحب نكي مل رخآ باج نم هتنا دق
 . دومح نب يحن هيخا نإ

 ناك 5 « يلع هدلاو ةفالخ يف هحنطو ةتبس ىلع أيلاو دومح نب يحب ناك

 تناك امهم هقلاي ظافتحالا ىلع يلع ادلو قفتا , ةفالحلاب هومياسل مساقلا
 هنم قحأ اهراتعأب ايمع ىلع رماتلا تقولا كلذ دنم ربلظي ام لع اررقو . فورطظلا

 . ةفالحلا ملتب

 نا ٠ : محل لوقي ةبطرقب ةرباربلا داوق رباكأ ىلا ةتبس نم يحن بنك دقو
 ديملا «فويسب اهومتذخا يتلا «نايالو يف مدق هنا مث يبا نم يئاريم ذخا يم
 نيح ةدعالا هانا ندعاو.ةرباربلا هباجا دقو . « يتاريم بلطا اناو « نادوسلاو
 ىلا هيما اكش هيخا نبا اباونب ممس نيح هتاف مساقلا امأ . همع ىلع ةروثلا نلمي

 عسيسو !ودارأ مهنال لقاثتلا او ربظأف « هلاتفل ضوبنلا مهلا بلطو ةرباربلا
 ىوقيو ثالذ نم مه لوديفتف رخآلا اهنم لك فعضي يك نيقيرفلا نيب :وهلا

 . مهتاكم عفت يو مهنأش
 ُ ٠ * س لوالا دليلا ء لوالا مقلا « ةريخألا : ' ماب نبا نع نابح نبا ا()

 فذ



 سيردا هوخا ثاذ يف هناعاو بك ارأا نم هدنع ام دومح نب يحن عمج

 بتك هقلام ىلا لصو املف « دنلا نم رفاو ددعب قيضلا يحب زاتجاف هقلام بحا#

 ديمي نأ هنم بلاط هيبال ابمدق يتلا ةنوملإب هايأ اركذم هيرلا بحاص ناريخ ىلا
 :سيرداهوخا هل لاقف . هل اهنكِي يتلاةقداصلا ةدولا هل ادك ؤمو نالاهعم فورملا

 يحن راس مث . انرضي ال ايف نوعدخنم نو : يحن لاقن . عادخ لحجر ناريخ نا

 راصنا ذخأ ىتح ةمصاملا نم برتفا نأ امو . اهتربارب ةنوعم نم ًاقئأو ةيطرق وحن

 رارفلا ىلا (رطضم هسفن ىأرف « رخآلا دمب دحاولا هنع نوضفنب هعابتاو مساقلا
 مسر ؟7 يف كلذو كاس رفلا نم ةسمخت بوح صمو هيليسشا ىلا أابحوتم ةنيدملا ردافف

 ةيطرق رصق ىلع ربربلا مضوو . م ٠١91 ةن- سىطغا ه ح ه +4١ ةنس يناثلا
 ٠١م -ع ه ١١+ هنس يناثلا عسر ٠+ يف ةنيدلا لخدو دومح نب يحي لصو نأ ىلا

 . همع ناكم ةفالحللا شرع لغشف م١٠ سطس غأ

 كلو



 ٌمِسأَتلا :ةلجلا

 دوم ن يحن ةفالخ

 : دومح نب يحن هفالخ

 دومح نب يلع هيأ ةفالخ نع انمالك نيح هبن انركذ نأ انل قبس
 ناو 02 ايركز يبأب ىتكي ناك يَ ةقلخلا ناب لوقلاب يفتكن انناف كد

 . نونقب فورملا مساقلا نب نمحلا نب دم تنب هنوبل ابمساو هيبا ةبيرق يح همأ
 مهتانطو مهدرمو همماعج و نيينيسحلا هلوأم راك نم نونق نب نمحلا تاكو

 , ؟599 ئروبشلا

 ىدامج ملطم يف يأ ةبطرق ىلا هلوخد نم موي يناث يف ةفالحلاب يحن ميوب
 كادنأ ةنس تناك (ما١ ةن- سلع ا نم ١م ) ه ؛١؟ ةنس نم لوالا

 ءأرمسأ ناك هنأب نيخرؤلا ضعب هفسو دقو . لب ىلتلاب بقل . هنس نيمبرأو اثالث
 .انّسل , انه «[روقو « نيقالا ريصق « ربظلا ليوط « نيعا ء لحك

 نورخآرك ذو « ايرك ز وبا اهناب ممضسب رك اذف دوحنإ يي ةينك رك ذ يف فلتخا دفل (1)
 . مسافلا وبا انا ىلع نورخآ اهدروأو دخت وبا اهناب

 ه؟ سا بجعملا : يشك ارملا دحاولادبع (؟)
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 تالح ةماقأاو ةيسورفلاب هسرمت ةيحان نم هدلاو ةطخ يح كلس

 ةديخلا تافصلا ضعب هفاصتا يف هلا قاف 5 « صنقا هحورخو ليخلا كابس

 لصحف هرلب يف مالسلا ءارو اًئاد هيعسو ةلادمااو فاصنالاب ةيبمعا هنحتك

 لع ةوالع يحن ناكو . ديمح تبصو ةنسح ةممس ىلع تقولا نم ليلق يف

 مهيليمتسيف سانلا ىلا بحت كيك فرع ؛ ءاحتلا ءاكذالا نم كالذ لك

 اوراصف ءاطملا مه لزجحاو مبتاكم مسفرو نريثكلا هللا ب"رق مك . هللا

 دفاو هيلع دفو اذا كاكو . سانلا نيب هرثاهم نع نوملكتيو ءاقلا لوطب هل توعدي

 . هءاطعو هدفر لزحا ىعاش هحدم اذاو « همارك ١ يف ملا

 نم لخي مل دومح نب يحمي كاف « كلذ لك نم مغرلا ىلع هنأ "الا

 دحأ هنع لوقي . هرورغو هسفنب هباحعا ىلوالا ةحردلابو « صئاقتلا ضعب
 6 هلم باحعالا دخاو ... هلاصخ اءاش ريكلاو بحيفلا نأ وم : نيخرؤملا

 : هكح اوهركف « مييلع ريثككتو سادنالا دنح نمو ةربارباا نم قيرف نع
 )١( .« هلاوز اونمتو

 هومياس مو هيلا اولع م فئاوطلا كولم نم اددع نا كالذ ىلا فاضي

 . مداقلا هممل يهدالب دجاسم يف نوطخم مهنم ريثك ىقب لب ةفالحلاب

 نأ يف هيلع ثوحلي ريربلا داوق دعا ةيطرق ىلا هلوخد دنمو أده

 بترلا مفرا مهانا السم مهيلع دمتعاو مساقلا همع مهلج نذلا ديسلا مظعم

 مهزك ارم نم نادوسلا نم اريثك طقساو مهيبلطل يحن باجنتساف « بصانلا لعاو

 )١( س+ج برغلا نايلا : يفك ارلا ىرافع نبا +١
  0ص ؟ > بيطلا مخ : يرفخا ١؟

 كام



 نم ديزلا اوبلط لب وحل هققح امب كلذ عم ةرباربلا منقي لف مهلامعاو

 همعب أوقحتاا نأ ةالا ءالؤه نم ناك اف ديصلا نم ةئفلا كلتا دابطضالا

 ةمساخلا ةكرمعلأ ضوخل مكدادشاو 4 مهءالو اودلعاو هياسشأ يف مساقلا

 همح ماو فمضي اذه رمأ ذخأف دومح ن يحن يديأ نم ةمصاملا عاجرتسال

 ىلا ديدج نم ةدوعلا مساقلا عيطتس» ىتح كلذك مالا لظيسو . يوقي مساقلا

 . نمزلا نم ىرخا ةرتف هفالحخلا شرع ىلع عبرتال ةبطرق

 ةدايز تداز دق يحن دبع يف فيراصلا ناف مدقت ام لك ىلع ةوالع
 .ايناث ةّمادلا مبيااطمو ةراربلا ريذشاو الوأ هئاخسو همركل !رظن ةثحأف

 لماوملا نم ثالذ ْناكَف ءامل جرم ال ةيلام ةقئاض يف هسفن دجو لأ يح معاش

 . مسأقلا هم نيبو هنبب مئاقلا عارصلا يف هتفمضا ىلا

 ىلا دود»» نب يحن ىلع تاثئنلا ضع دنع ةمقثئلا روهث ضملا عجربو

 الثم نويرضيو « ةيلاملا زك ارلا مهئاطعاو رومذم لصأ نم سانا هيرفت
 « يضرفلا نب دمم روبشلا بتاكلاو فورملا بيدالل هرازيتسا كلذ ىلع

 نمطتو مذلا هل ليكت موقلا ةيلع لمح ةرازولا ةئرم ىلا هابا هعفر ناف

 مظعم ثوكي نا وه دبعلا كلذ يف ابلع فراعتلا ةداملا نال هرايتخا يف

 نايح نا لوقي كلذلو « قيرعلا بسنلاو ميفرلا لصالا يوذ نم ءارزولا

 .:ددملا اده ف

 ناكف « بتاكلا يضرفلا نء دمم ةرازولا ىلا دومح ْن يحن مدق »

 اوذامتسا ادقف . ةنحلا لولح بللا لهأ بقتراو هتاود ىلع برحلا نم ىدعا
 رزوتسا » : يشك ارلا ىراذع نا لوقي مك )١« . ةلفسلا ةرازو نم هلأ

 نم نراك هنال هتلود ىلع ءي5 رضا ناكف فناكلا يضرفلا نب ادقع يحن

 ١ صيخاتلا رلجغا _ لوالا مقلا  ةريخدلا : ماب نبانيا نع ناجح نبا )0(

 ؟ىك



 , 2١7 « ميضو لصأ

 قب رط نع زرحت نكت مل رصملا كلذ يف بصانلا نا مدقت امم ىرن نحنو
 ذوفتلاو ةلئاملاو بسنلا ريثأتب يلوالا ةجرللا ااو بسحف ةرادحلاو ةفاقثلاو ملا

 .هردق قح نانالا ردقي امكو ةيملعلاو هيرادالاو ةملا تاءافكلال

 لاصقلتاو ةنسحلا تافصلا نم رب ٠ متمتي ناك دومح نب يحن نإ ةسالملا

 ىدأف دبملا كاذ يف هل رفتنت مل ءاطخا يف كلذ بناج ىلا م-قو هنكلو ؛ ةديحلا
 . هفالخ راهنا ىلا كلذ

 ضمب ىلا ريدن نأ ةبطرق نم هرارف ركذ يلا يهتنن نا كبق انب نسحتو
 دقحأ فورملا بناكلا ٠ مبمهأو هتتالخ يف ي# مبملع ديمتعا نذلا ءايدالا ريهاشم

 بدالا رس هباتكو « اهني ةرخافلاو لقلاو فيسلا هةلاسر بحاص درب نب
 دم نب رفمح لاثما نيمي» ءاقدسا نييلدنالا نم هل دختا 5 .. « بهذلا كاسو

 اكرم لان يذلا قارولا ينايلا دم نب يموم نب رمع يبا بيدالا هيقفلاو حتف نب

 مهاربا ةبطرقب ءابدالا ريبك ىلع فرمت حتف نب رفمج ةطساوبو . هدبع يف ارياطخ
 . هصاوخ نم هلمجو هنأش مفرو هيلا هب"رقف يليلفالا نب

 هوخأو ناوكذ نبا ركب وبا عماللا يضاقلا أضيا يحب مايأ يف زرب دقو
 ينأ خيشلا ةافو دس ةساخ ةرازولا ةدرم ىلا ىح ابمف رف متاح نبا ساسلا وبا

 يف هرصع ديحو ناكف ةصاخ ركب ولا دمب ايف رهمشا دقو . ناوك ذ نبا ساسلا

 . هتفعو همأعو هِلْصْف

 لع امدنع مساقلا ناف « ةبطرق نم يحب رارف ركذ ىلا دوعا ينناف نآلا امأ

 نم ررربلا داوق ضم ىدل أديدش امربت كانه نأ هليبشا يف هتماقا ناكم نم

 )١( ص ؟ ب برغملا نايبلا : يفك ارملا ىرانع نبا ١١5

 كردي



 لسار « انركذ مم هيلا اومضناو ديبعلا مظمم هيلا مدق دق ناكو « يحن تافرصن

 باخأب مهدغوو ةط رق لع فح زيد هنأب م4 مضواو ريربلا نم داوقلا كئلوا

 زع دق يحن نأ ربظيو « هديبأتل دادمتسا ىلع مهنأب هوباجأف هرامنتا دمب دوعولا

 ةاجنأا لضفف موي دمب اموي هيلا هبسنا!ةبطرق يف ءوسي عضولا ىأرو كلذ نم ءيكب
 نئيع دق هتفالخ ءانئا يف يحن نأكو . ءامقع دمحت ال ضرعتلاو اهنذ ءاقللا ىلع هسفنب
 ةقيقحلا يف ةيلاخ هقلام تيقف « هقلام يف ناك نأ دعب ةتسس ىلع لاو ايردا هاخا

 . رارفلاب ركف امدنع اهلا باهذلا ىلا الاح هتنن تيتا كلذلو اهرددي سيئر نم

 نإب ممس هنا الول ىرخأ ةرتف ةبطرق نع هليحر ريخأت يف ركف دق يحب ناكامبرو
 فاخف ةنيدلا مامز هولا مهملا يقأي نا هيلا اوبلطو يرماعلا ناري اوبتاك ابلها
 ةدمقلا يذ ١؟ ةليل يف هصاوخ ضعب عم جرخو هلاحر دف ناريخ عاطا نم يح

 هرارف مساقلا غلب انو . هقلام أ دساق م 1٠١ ةنسا رياربف ١ حاه غ1 ةنس

 مويلا يف هتسيابم ىلا اودمعو ابلهأ هب بحرف ابلخدو ةبطرق ىلا هيليبشأ نم بكر
 . هلوصول ىلاتلا
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 ةرساملا قهدحلا

 ةماثلا دومح نب مداقلا هقالخ

 بج مه عام هند ةدمقأأ يذاإ#+ مو ةيناثلا ةردلل ةطرق مساقلا لخد

 ماا ةمضيو ربشا ةعبس ايف قبو ةميلا هل تددحف ما +٠١ ةنس رباربف 5
 دحالل ةنالخلا داتسا ىلا اوداعو ىرتد آم اهوا ص ةيط رق لهأ ةيلخ

 . نييومالا

 ةريزجلا لتحت نا يحن هيخأ نبا عاطتسا « ةيناثلا مساقلا ةفالخ ءانثا
 ناكف . هراخذو هتآرما امفو يساقلا ةيبصع نكرم تناك يتلا ءارضحلا
 نأ نم سيردأ هوحأ كف آم . هتالخو مساقلا تايونعل هنوق ةب رض ثالذ

 يجينا رتسالا مقولا تاذ ةنيدملا كلت « ةحئط ىلا هتس نم همكح ةدع

 فنا ايلا أجلي مساقلا ةدع » ريثالا نبا ريصت دح ىلع تناك يتلاو ماملا

 الحا دق سيرداو ئع ناوخالا نوكي كثلديو .« سادنالاب فا م ئآز

 هرمأ كاذب افمضأف « دامعالا دشا هتفالحل اههديأت ىلع مءاقلا دمتعي نيتالا نيتنيدملا

 . هشرع ناكرا تعزعز ىلا ىلوالا ةبرضلا هيلا اهبجوو

 ؟ لق



 اذاظ . ربشأ ةمضب الإ مدت مل ةيناثلا مساقلا ةفالخ نأ ليلق ذنم تركذ

 ؟ رامهنالا كلذ ناك فيك و ؛ ىرت اي ةءرسلا كلقي اهرايهنا كاك

 وه ةعرسلا هدبم دومح نب مساقلا ةفالخ هاهنا يسنرأأ بعبلا نأ

 نبرشملا ماوعالا يف تابارطضالاو تاروثلا للعشا يذلا ىسئرلا .1هاملا فن

 فالحللا هب ينعأو ع ريغ عامتراو ءافلخلا ضمب طوقم بس يذلاو ؛ ةريخالا

 دخأ ىتح ةطرق مساقلا لخد نا اف . سلدنالا لهأو ربربلا نيب يديلقتلا

 يفو مهتلمامم يف نوسقيو سانلا ىلع نوطلستي ربريلا نم هورصانمو هؤافلح
 م ملف « ًانايحا لاومالا اورداصو قاوسالا اوهنو لد 5 ميعم ثدحيلا ةقبرط

 . مساقلا جورب الا هتنت مل نيف رطلا نيب

 ةنسوياوب م١ - ه 414 ةند ىلوالا ىدا# نم رمثاملا تبسلا مود يف
 اديدش ًالاحقا ناقي رفلا لتقاف ءنييطرقلا نيبو ةربارباا نيب ةنتف تبشن مؤ.

 ىرجو ءاسلا دنع تنكس نا ةنتفلا تئبل ام مث اياحضلا نم ددع ابف بهذو
 ماا ةدمل نكلو اه.راحم ىلا رومآلا تدامف نيقيرفلا نيب حلصلا نم عون
 يعدبو ةطرق لهال ددوتلا ربظي مساقلا ناك مانالا كلت لالخ يف . طقف

 نيلا تاذ حالصا لواح دقو . ربربلا ديؤي هنطاب يف ناك ادب مهعم هنا

 + عه #49 ةنم ىلوالا ىدامج +١ ةمجلا موي يف هنأ ”الا « نيفرطلا ني
 نس اوحرخو ةمّححا ةالص نم ىانلا عرف نأ دعب م0١٠٠ ةنس سطمصغأ

 تفل امن « ربربلا لاتقل ثوعادتيو هنوبكنتتي مب>الس للا اويفدنا دجالا
 عاطتسا ذإ مويلا كلذ ءام ىتح تمادو نيفرطلا نيب تمدتحا لا ةكرملا

 رصق اولخدي ىنرأ ا!وءاطتما اك موني دام ىلع ةرط.سلا كاذنيح كويسطرقلا

 حاب



 ( هبل يف ناوبالا الحأ قلغا ةنيدلا ىلا لوخدلا م.اقلا دارأ الو . ريربلا

 اديدش [رامح هترباربو وه ايلع ضرف مش ةنيدلا يبرغ يف ةميخ هل برضغ

 ىتح « احربم ًالاتق ةطرق لها اهلالخ لئاقي ناك موب نيسخلا يلاوح ماد
 ىلا اولطف . ناك لركش يأ. سالمحلا اونتو فقواا نم اوي ءالؤه نأ
 مهقيرط اوضرتمي نأ نود ةنيدلا باوبا نم جورحلا, مملاوحمسي نا ةرباربلا

 دحأ ا مل دي ال هنأ تدويطرقلا فرع كادنمح . ميل *الا ةراربلا

 نرع تمطقنا دق تناك نؤلا نأ ذإ , كالجلا امإو لاتقلا امإ : ئرما

 مهقمر ”دسي ام ةنيدلا يف مهمدل دمي ملو مساقلا هبرض يذلا راصحلا ببسي مهتيدم
 . ضولا مح اوررقق

 لجرلا ةمجه ربربلا ىلع اومجهو ةئيدلا باوبا'دحأ نويبطرقلا مده
 زوفب ةكرملا تفشكنا ىتح تاءاد مضب الإ يه امو « تيمتسلا دحاولا
 عم هجوت دقف مساقلاامأ . ةرباربلا ممم مساقلا ةفيلخلا رارفو نييسلدنالا

 ىلدنالا ءاحنا فلتخم يف ةرباربلا ىقاب عزوت انني هيليشا ومن هدنح نم ةئف

 هتومرقو ءارضحلا ةرزحلاو هقلامو ةطانرغ يف ةلقتسم كالام ةمضب اوسسأف

 . لورومو هدنرو

 ةفالحلا شرع ىلع ميرتال ةطرق ىلا ابجوتم ةيليبشا مساقلا رداغ امدنع
 همسأ [رزو هل نّيعو دمحم هنبأ ةيلسشا ىلع امك اح كرت دق ناك « ةن

 لوأ ناك « ةبطرق نم راف نآلا هفن مساقلا ىأر اذ . صلاخ نب دمت
 ةمصاعلا عاج رعسال ةدملا دادعاو ةيليثا ىلا ءاحتلالا وه هيف ركف ءي'

 . ديدج نم

 مهلا بلطي ةلاسر ابلهأ ىلا مساقلا لسرأ ةيليبشا ىلا قيرطلا فو
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 لزانتلا اوبعمتساو كاذ مبلع مظءف ربربلا انكسيل راد فلا ءالخ' اهف

 نإ اوأرو « ةلص هيأ مب مبطب رت ال مييلع ءالخد ىلا اهبئاطعال مرود نع
 اهدراو مساقلا يبا ىلع ةروثلا وه قزألا كلذ نم صلحتا لح نحا

 لهأ ناف . ناك اذكهو . هسفن رافلا هفلخلا هحو يف اقالغاو ةنيدلا نم

 ةكرمم تينف هب نيطرحلا سارحلا اوجاهو ةرامالا رصق اورصاح ةيليبشا
 ةدضاعم يف مساقلا هيلع دمتعي يذلا صخشدلا ناكو نيقيرفلا نيب ةفينع

 نأ ”الا « ينرفيلا سانود نب يريز نب دمع ريمالا وه هيليشا يف هيدلو
 ىلا مامذخ الاب هارغاو صخشلا ادهم عمتجا دابع نب ليعامسا نب دقت ىناقلا

 مساقلا ىلع راصتنالا دم ةنيدلا ةرامآ همللتب هدعوو مساقال يداعلا قيرفلا

 .:راعاو « ةترصاتم ىلع ءدقاعو داع نا مالك يترفيلا ىدصق 2 هلحرو

 باوبأ مامأ مساقلا لصو امو . اهرامناو مساقلا يدلو لاتق ىلع ةيايبشا لها

 فطالف ركلاو ءاهدلا ىلا اذه أحلف َةّقَق تلاز ال برملا تناك « ةنيدلا
 اوفصي لف ميمح قيدصو ممل خا هنأب مبعدخم نا لواحو لوقلاب نييليبشالا

 فنا الإ مساقلا نم كك امن « املا+رو هينبا لاتق يف اودتشا لب هيأا
 نود هينبا هيلا اومّسي نا لباقم أيئاهن ةنيدلا نع ىئاختي نأ مبلع حرقا

 مهلا ةنيدلا نم نوجرخب اهعم نمو هبدلو اوك رو كاذب ةنيدملا لهأ دبمتف ىذا
 . شيرش وحن أابجتم م.ءاقلا مهب لحرف مهموذو

 : مم مهختاشم رابك نم ةثالث وبفنا ىلع اوبسن دق ةيليبشأ لهأ ناك
 يناملالا مخرب نب دمجو يمخللا داع نب ليعاعتا ن دقت مساقلا وبا يضاقل

 ةنيدلا يمأ كوردي ةئالثاا ءالؤه ناكو . يديبزلا نسحلا نب دمع ن دمر

 اررقو اهندب اهف ناريخالا نانثالا عمتحا ىتح سانلا لكاشم يف نولمفي.

 ضفر دابع نبا نأ الإ « رومالا ريبدتب دارفنالا دابع نبا ىلا الطي ن
 عو ثتدح امر ضفر اذا هنأ ىأرو « لوقلاب موقلا هيلع حلأف ايحأرتق

 فذ



 رومأ رييستو ةرامالا لوق ررقف ةنيدملا يف رارقتسالا مدعو ىضوفلا نم
 ينرفيلا سانود نب يريز نب دم نم هملخت وه هلمف ام لوأ ناكو . ةنيدلا
 ذنم حبساو هل وحلا افصق « هيوذو هلهأ مم ةيليبشا ةردانم ىلع هالا اربي
 أتباث [كح هسفنل سسا نا ثلام ةيلمشا ةنيدم يف ًاقلطم اديس نيحلا كلذ
 . هدب نم هداقحاو هدالوال هثروا

 رش ذدخأو اسف ماقأو شن رمش ىلا لصو هناف دوم 'نِب مساقلا اما

 راسو أشيح ربح نأ الإ اذه نم ناك اث « هقلاع يد“ هخأ نيا ىلع فشلا

 املالخ تلص> ًابرقن امون نرشع رامحلا لاط . شيرش يف همع راصحل هسأر ىلع

 . ريثك قلخ نيقيرفلا نم اهبذ لتق ةدشلا ةلغ يف كرامم

 ىلعو هيلع ضبقف «٠ م.اقلا هممل يحب ربق نع (ريخأ برحلا تلجناو
 ملتسي ملو . هتيشاحو هدالوأو همرح راسو ةيشرقلا هتحوزو دمع هنبأ

 تذخأ دق رفلفاا ةودن تناك ذإ همع ةعامخ نابتمالاو بهنلا نم هدنج منع نأ يح

 . مبعدر مطتي لف ذخأم لك عبنم

 دعب نكلأو « هنلتقلل هدب يف همع لصح ْنَأ مقأ دق ىح ناكو

 لمح دقو . مالا يف ريشتي امير كلذ يف ثيرتلا دارأ هيلع ضق نأ

 عاطتسا دقف دمت امأ . دم هدلو عم نجسلا يف همضوو هقلام ىلا ادّنيقم همم

 اتب# اكح هفنل سسؤيو ءارضحلا ةريزجلا ىلع يلوتسيو هنجس نم رفي نا
 وكاس الك اذه ناكو هيخأ نبأ نحس يف يب مساقلا ءابأ نكلو . اهذ

 عيطتسي ال هنأ الالط هنم فوخ ال ذإ هلع ءاقبالا» هؤامدن هصعن هلتق دارأو

 مان الك ناك يحم نا لاقيو . هيلع ةعوضولا ةسارحلا عسم ًاقلطم رارفلا

 ربككحا يخا» : هل لوقيو همع لتق نع هابني مونلا يف ايلع هدلاو ىأر

 . هللا . يترامآ دنع يلا المو « يرئص يف يلا انسحن تاكو « ينم

 لا



 اهدمب مساقلا لتق أماع رع ةئالث ةدم كلذ ىلع لاحلا ىقب دقو (1) . هيف هللا
 ليقو . كانه اهفدف ءارضحلا ةريزملاب دمج هنبا ىلا هتتح تلمح و هتحس يف أقنخ

 نصحلا يف هسارح منقي نا لواح دق همع نأب يحيل ىور هنا هلتق ببس نأ

 لثمب ركفي لازي ال وأ : اذه لاقف هيخا نبا دض نايصملاب اوموقي يك هيف نوجسلا
 .ه 40 ةتس يف هلتقب ىمأو ؟ رمملا اذه دعب مالا اذه

 دمع ام نينثا دالوالا نم كرت دقو أماع نينايلا رهان رمع نع م.اقلا يفوت

 نسحلا امأو . انعم مدقت اك ءارضحلا ةريزحلا ىلع ىلوتسا دفق دم امأ . نسحلاو

 سهو ع دوس م مس نأ. نم مس مس ذأ. ذأ عن مس م سل بس 80-4 ١ ان مسا اذ انا 130 1 7 سلا - امام 1 13 م ان ملأ ل ل ١ مس سس 000 لا ل ميشلان سل م اة ا 2 - ب اسس ١ اممم و سيروم لن ذا سس سس يووم ا. يوم د
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 هرشع ءداحلا :َملُما

 ماشهنب نم رلادبع ةفالخ

 تناك . هللا نيدل رصانلا نب رابجلادبع نب ماشه نب نةحرلادبع وه
 هرمعو ةفالخلا ىلوت . فرطلا وبا ىتكي ناكو . « هياغد» ابمسأ ةمور همأ

 مساقلا جورخ موب عيوب ٠ هقأت ريظت لا تقلثو . هنس تورشعو ناتتنأ

 ريمسيد ب جه ع+ ةنس ناضمر ١١ ءالثلا موب يأ ةطرق نم ربربلاو

 ياتي /١9 ح ةنسلا سفن نم ةدمقلا يذ س تبلا مو لكو ٠ م١٠٠1 هنس

 . طققف أموب نوميراو ةتس هتفالخ تناكف . م 1١94 ةنس

 نئش « ينفا « نيعا ؛ رقشا « أسيا : نيخرؤلا ضمب هفصي ام ىلع « ناك
 . مسحلاو دقلا نسح « ندباا فيحن « ةماقلا ليوط « نيفكلا

 ( ةفاقثلا نم رفاو طسق هل ناك رصنتسلا نأىلع نوخرؤلا ممحا دقلو
 هتلئاع يف نكي مل . ةهيدلا رضاح , ًايكذ ءأقل « عبطلا قيقر ناك اك

 اريك اءزج ىضق دق ناكو . ةلزتم عفرأ وأ هنم عربا وه نم كاذنآ

 لمنلا دصقب رخآ ىلا ناكم نمو يرخا ىلا ةنيدم نم ًالقنتم هنايح نم

 احا



 ةكتح يستك او هرافسا نم ريثكلا دافتساف . اناحا يفختلا دصقبو اناحا

 . ةنالقنت لالخ ةيرحنو

 ”الإ اب ثلي مف دومح نب مساقلا ةفالخ يف ةطرق ىلا داع دقلو

 ثورماكي ساثلاو برططي هتاطلتو فءضي مساقلا نأش ىأر ىو ”اليلق

 ءاليتسالا هسفن هل تاوسف . هنم سالكلا نونمتي ةصاخ نودطرقلاو همك ىلع

 هلوح رامثالا ممجم نمحرادبع ذأو . ةيمأ يب دحم ةداعاو ةفاللا ىلع

 عابتالاو راصنالا نم ددع هتوعدل باجتساف « هفنل ارس ةاعدلا ثييو
 هنن نكلو . رومالا مامز مالتساو محلا يلق مبتطساوب عيطتسي هنأ نظ
 اوركناو ءارزولا اهلع قفاوب لف ناوالا لق ربظي ام ىلع تفرع ةروثلا يف

 دقو . مهمباع ضال هعانا مام هنوقحالي اودّشئاو ةهحومطو هريبدت هيلع

 هباحصا نم ريبك ددع ىلع ضبق امي ةرتفلا كلت يف ءافتخالا وه عاطتسا

 ىلا لوصوألا مهما عاطتسا نيح الإ هنم اوحر## محو نحسلا اوعدواو

 ىلع تةدح دقف ةفالخلا ىلا هلودو ةيفيك امأ . دعب امف ىرتد م محلا
 : ىلاتلا هحولا

 مههوحو ىلع نيراف ةبطرق نم ربربلا نم هعاتاو مماقلا جرخ امدنع
 ىلا ةفالخلا اودري نأب ءالؤه يأر قفتا « مهلع نييطرقلا رامتثا دسب

 ةضبق يف عوقولا ىلا اودوعي ال يك مهئوام نم مغرلا ىلع ةيمأ ين
 نيبستنم نيدطرقلا مظعم مهربتمي ناك دوم يب لاثما هراربلا نم ءافلخ

 . ةفالحعال و محا

 ثحبل يدق عابجا دقع ىلأ اهفابجوو هطرق ءارزو ىعادتو
 « ةمالا ةدايق بمنم لانشال اوحشرب نا نوقحتسي نذلا ضارعتساو فقولا

 مهنم راتخيف بعشلا ىلع مهءامسا نوضرمي ةنالث حيشرت ىلع مهمأر رق دفو

 فو



 تاملسو رصاتلا نن راجلادبع نب نمح رادع : مه ةثالثلا ءالؤهو 1 ادحاو

 فب دمجو رساتلا نب كللأ دبع نب دمع نب ىضترلا نمحرلا دبع نب
 ىلع ةفالخا) ةثالث نم دحاوك ريخالا اذه حيشرت ناك دقو . يقارملا

 هوأر ام ىلع ءانب ء انركذ اك ليلقب كلذ لبق هاي مبتقحالم نم مغرلا
 ةصرفلا يالت هل اوكرتي نإ اودارأف . هتيصخش ةوقو هدلعو هتعارب نم

 ةوعدلا كلذ دمب ءارزولا هجو دقو . هيلا وبصي ام اهتطساوب ققح هلعل
 هنوراتخم نميف مهمأرب اولدي يك عماحلا دجلا ىلا روضحللةماملاو ةصاخلا ىلا
 د هاغ1 4 ةلس ناضمر 71 ددحلا مويلا يو . ةفالحصا هثالثلا ءال ره نم

 ىلع عامجالا ناكم ىلع نودفاوتي ىانلا ذخأ ما ١1م ةنس ربمسيد ؟
 . مدق مضول ناكم هيف دمي ملو نيرضاحلاا صغ ىتح مهتاقبط . فالتخا

 ابوحسم .منا ىذلا ىضترلا نب نابلس نيحشرلا نم رضح نم لوأ ناكو
 ىلع كد امنت ؛ هتاراش ىهمأو هبايش مخفا ايدترم سماخم نب هتنادع رزولا

 اذه ناملم لخد دقو . اهلا لوصولا يف ريكلا هلمأو ةفالخلا يف هعمط

 للا هومدقو هباحصا هلقتساف « هيلع داب رورلاو يبرثلا ءارزولا بأب نم
 كشي ال نالذج جهب وهو لاع ناكم يف كانه سلج ثيح عماجلا وه

 نذللا نرخآلا نيحشرلا ءيحجم نوبقتري هباحصا ناكو . هيلا لوؤيس مالا نا يف
 . رمالا يهمنيو هنوعياسف كابلس ماما امهودوقيل الملق اطبا

 ماهالا أدب دقو قلقلا وحلا كلذ يف ةحبتناا نورظتني سانلا ادب

 جدنرا ةعفت رم تاحبصو ةلئأاه ةحض مهناذآ ىلا تمار ذإ « مبهوجو ّس

 توصلا ةيحان ىانلا رظنو . ةروصقلا يف نم امل برطضاو عماجلا اهل
 ددع يف هيقرسكلا ةيحانلا نس مماحلا لخد دق ماشه نب نمح رلأ دسب اذاف

 كاسلقملا نادئاقلا ةصاخ هب فح دقو ةماعلاو دنحلا نم هعانتا نم مظع

 عانراو ؛ هععأ نددرم ؛ همامأ اهنفيس نرهاش « املاحر مم ربنعو دومح

 فتي



 مهريكفت ماسي و مهمديأ ف مالا طقسأو كلذ ءأةرح نم ءارزولا

 اودي وأ اوك رحتي مف © جرحلا قزألا كلذ نم ابع توصلحتي ةهقبرط ةبآل

 ات اتوهبم ىتأف ىضترلا نايلس يعدتساو . هوتلا يف هنوميابي سانلا ذخأو
 ثبل ام مث « هبناج ىلا اذه هلحأف هأتهو نحر ادع دي لّقو « ىأر

 دمحا ناكو . ةميلا هل تدقع مث هدي لّثقف أضيا يقارعلا نب دم مدق نا

 مسا بتكو همسأ بطش ىلا رطضاف نابلس مساب ةميلا دقع يف مدقت دق درب نب

 هعبتي هناصح ىلع نمحرلا دبع بكر ءيش لك مت الو . هناكم نمح رادع
 عينلا راسو عامالاو دنحلا نم ريمع ددعو يفارملا ناو كايلس همح انبا

 اهتحسب ىمأف دمحو املس همم لخدو نمجرلادع هلخدف ةفالحلا رمق ىلا
 ءاطعأ دق ناك يذلا نامالا نم مغرلا ىلع مويلا كلذ ذنم ربظي ام ىلع

 .ايعانالو امل

 : نحرلادبع لامعا
 هرايتخا مقوف « هب قثي ًايضاق هتفالخ ملطم ذنم هسفنل نمح رادع دخنا

 قيرطلا ءاناو ةهازتلا نم هنع فرع امو ءاضقلا يف اذه ةربخل راصحلا نبا ىلع
 . هماكحا ف يوسلا

 ناورم ينب اياقب نم خياشلا ضعب ماقم عفر ىلا ربظتسلا دمعو
 ىلع ناكو . معنلاو اناطعلا ميلع قدغاو مهرزوتساو هيلا مبرقف « مريغو

 لوقي يذلا فئاوطلا ىتف ديبش نب ماع وباو درب نب دمحا بتاكلا مبسأر
 كمبنلا اميلخ هفرظو هتعاربو هتقد يف ةطرقب ناك هنآ م» 20١7 نايح نا هنع
 يوه يف مبطحاو « هلمفو هلوق نيب ام اوان سانلا بجعاو « هتلاطب يف

 )١( ص لوالا دلجملا لوالا مقلا ةريخذلا - ماب نبا نع نايح نبا 5"
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 فوليفلا هللا بئرق م 2... هقلاخ ىلع مآرجاو « هضرعل ميكتهاو هسفن
 هتنظو هّنبشي ضمبلا لمج ام هل ًاساخ ارادتسم هلمجف مزح نب دمع اا

 باهولادع ًاضيأ يبئرقو . 29 ةلاحلا ةمظنالا يف ءارزولا سيئر ةفيظوب ءاذنآ
 امه رصع يف نايتفلا غبنأ نم اهالك ناكو © روك دما راثتسلا مع نبأ مزح نب

 . رومالا مهفت ىلع ةردقو ةميفرلا مولعلا يف ةفرعمو أمهف امهرثك او

 فيصل نب دعا نإ يلع دع انآ نا مالعالا لامعا بحاص ىذر

 ؛ هل راشتس5 لمعيا ربظتسلا ةفيلحلا لبق نم ةبطرق ىلا يعدتسا انيح مزح نب
 : لوقي بتكف « ابلاعم رينتو اهبارخ نم هآر ام هعارف اهلا مدق

 « ةبرغلا ضايرالا نم ثيغم طالب ةموحن « انلزانم لالطأ ىلع تفقو »

 تسمطو « اموسر تحب دق ابيأرف ةطرق ةدوامم دنع ةحاتلا رربلا لزانمو

 دب ةيدحم ىراحص تراصق « ىللا اهرّدغو ؛ اهدهامم تيفخو « ابالعا

 « كنسحلا ديب ةهثوشم اماكآو « ىنالا دب ةثحوم يفايفو ؛ نارسسلا
 يلأغمو شع تاجات بعالمو تاثدلال يوامو « نمالا دم ةعزقم بئارخو

 لاجرب اهتاينغ لوط دمي « ضوسنا ءيناحخمو ء شوحولا نماكمو « ناليثلل
 مهن صشو « ةيشافلا معنا مهمل صضنغ «© ثومالك كاسرفو « فوسلاك

 تحن ةئنافلا ىنالا ءاظ يهريصاقم يف ىثكتو « ةيشاحلا نيطفلا ةرثكب
 لوط دسب مهلع رهذلا لاح ء ةرخآلا مسن ركذت اينالا ةراضغ نم جوز

 . ةظعولا منع قطنت « ابس يدايا داللا يف اوراس ىتح مهلمش ددف « ةرضنلا
 رايدلا كلت يف تناك يتلا « ةقشرلا ريصاقلاو « ةقمنلا بيراحلا كلت نأكف

 اهرظنم يلحتو « راسبالا انح دّييقب « ةجهبو ًاقارشا ءاسلا قوربك

 اه ثبعدق 2, ىناآلا ةداس اهتلح الو « سمالاب ننت مل نأك « مومحلا

 زك . ةدان 2د1هعزدد ؛ قط ءدطغقز رست لع (هنلماس 1 ] 850 ()
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 دذؤت « ةرغاف عابسلا هاوفا نم شحوأ تحبصأف 4 مدهلا ابمحو ؛ بارملاا

 ىقب ام لك هيلا ريمي امع كربو « ابلهأ بيقاوع كيرتو « اينالا ءانفب

 تدكحو « رسبلا تددرو « رثفنلا تررك . ابف كادهزتو « اهف الثام

 عم « اهب يتادل ةباصو « اهف ينأدن مايأ تركذتو « ابلع ًانزح راطتسا
 ءاننلاب نهءاوطنا يفنل تلثمو « ملحلا وبصي نبلثم ىلا « ديغ بعاوك

 « ةيئانلا قافآلا يف ءالجلاو قرفتلاب انمج عطقت رثا ىرثلا تحت نهنوكو
 كلت عادصناو « ةبصقلا كلت ءانف نع يفن تقدصو « ةديعلا يحاونلاو

 هتوضنو « اهراضغو ابجريبزو ازاضنو اهنح نم هتدبع ام دعب ةسيلا
 أائشان ابللح يف تلفر يتلا « ةميفرلا هترماو « ةنمحلا لاحلا نم اقارفب

 كلت تاكرح دعب « اهب أيقاز مويلاو « ىدصلا توص يمس تيعراو « ايف
 اهراثتتا يف ء اهرابل أمت ابليل تاك ىتلا « اهناصرمب ةعدصنلا ةعاجلا

 («شكحبتسالاو ءودملا يف ابلمال أع اهراجن دامف « اهرامع ءاقتلاو « ابناكب

 يديك عرفو . اهدومج ىلع ينيع فاذ ىكبأف . شافخالاو توفحللاو

 ( يعبط ”وبن ىلع لوقلا ينك رحو « اهرئاكت ىلع يببالب جاهو ءاهبالص ىلع
 : تلقف

 ارفق ةثحوم نيلهالا نم ءالخ تردوغو انلحر راد ىلع مالس

 1١( | هدانلق ابلهأنمترمعالو انقلب مالا ننت مل نأك اهارت

 ًاقيدص مزح نب دمع يبال ًاباركا أميأ ربظتلا نيع دقو اذه

 امه ءالعا نارركذلا ناتبلاو « 1١١5 ٠١8 س مالعالا لامعا : ببطخلا نبا )١(

 اهيلا ءوحرلا نكمي لاو ة.االا كلن يف مزح نبا ابمظن يتلا ةليوطلا ةديصفلا ملطم

 ١ سابا ل



 ناك دقو . فئاوطلا كولم فلتخم نيب ريغسك ١٠١7© دحأ نب دمع هسا هل

 تناك دقو . 5:10:15 هنوذش نم ابلسا اتا ةطرق يف ةلين ةلئاع نم اذه
 هب ةفيلخكلا دبع يذلا ريطخلا بمنلا كلذ لثم لالتحا هلو ةيونالا هتردقم

 ىرحالاب *رف وأ ريتركللا اذه لقتتا ربظتملا ندرلادع توم رثأ لو . هيلا
 .م68١1-ه 50+ ةنس يف كانه تام ثمح هيسسنلب ةقطنم ىلا

 هدادع نب تداح ندفتنلا ربظتسلا ءآرزو نم أنبأ ثوحخ رّؤلا ركذو

 بتك هبأر ىلا عوجرلا نود رومالا فيرصت يف ةفيلخلا ىدامت امدنع يذلا

 : لوقي هللا

 رفمج نإ بلهم نب قدسا نب هفادبع نإ قدسأ نب نسح نب دمع نب دمحا نب دمت وه )١(
 . هنوذش نم مبلصا نا ةبطرفب يااوملا تكوي يف يزارلا ركعذو . ةبطرق لهأ نم
 ىوراك . هب ستخاو ًاريثك هنم ممسو يضرفلانيا ديلولا يبا نع ىور . ركب ابا ىتكي
 يناو ىرلاب فورعلا هعادبع يناو ثيغ فلخ مساقلا يناو ءاذحلا نيا هتادبع يبا نع
 ركب يناو دو# نب يهاربأ نب د“ هتادبع يباو يرصملا ديري يبا نإ نمحرلادبع مسافلا
 ن. معمس دقو . يزيربتلا نسح ياو يرفجلا دعس يناو يبجتلا دمحا نب نجح رلادبع
 يود ملا ىساسلا واو وه يمقثلا هبانك ها 455 ةنس هنادب ريلادبع نبا رم يبا
 . هباحصا نم ابهو مزح نيا دمع يبا نع أضيأ ذخأو اهريغو

 ىلع قيلمت هلو ةياورلاب ةياملا ديدش ًاديقم ًاطباض ةغالبلاو ةبانكلا لعأ نم ناكو
 تيب نم وهو هطمب هلع تفتو هتفرممو هنءابب دبشي قاحلت او يضرفلا نبا خبرات
 . ةلالحو هرازو

 نيكنيف مهنيب اهلجال رف ةناكمو ةوظح هرصع يف سلدنالا كوله دنع هل تناكو
 وبا ريظتلا ميبتر نيذلا هوحولا دحا ناكو « ةنتفلا مايا ضع مم مهضعبل ثعنب ام
 ..سلدنالاق رش ىلا هدمب رجاعو هتقرعم ةعسو هيدا نحل ماثه نإ نحرلادبعفرطلا
 باكل ةيكتلا : رابالا نبا ) ه 46٠ ةنس دودح يف فوتو يفحملا هريخ شعب ركذ
 . (؟5 مقر هلملا



 بيغمو ديدم ينم ناسف لسا مل تثج ناورضحا مل تغغاذا

 بيسن هيبشلا نكلو متل  ابلبق تنك امو ايميت تحبصأف

 يتنيدم يف نولممي اوناك نذلا ةمدحلاو نيفظولا ربظتلا رقا دقو

 ةبطرق يف ةبساحلاو ةناجلا يفظوم ىقبأ م « مهسانم يف ةرهازااو ءارهزلا
 نوؤشو رصقلا نوؤش ىلع نيئاقلا نيفظولا أضيأ ةرقآو « مهفئاظو يف
 ةفيلخلا مياطم ىلعو لالا تدب ىلع نيئاقلا نيفظولاو « ةيشاحلاو ةلئاملا

 سالم ةعانمب نيفاكلا نيفظوملاو سانلا نم ةساحخلا ثيراومي ءانتعالا ىلعو

 ةحادالا ةرظاتمو يتاماأ ةمدخ ىلع نيمئاقلاو ةصاحللا داوقلاو ءارمالاو ءافلخلا

 نزاخمب ءانتعالاو تاقفنلاو ضدبقال ةنازخلا ىفظوم رقأ أك « ابعت, امو
 يواكشلا مفرو نئاثولا ةمدخ ىلع نيغاقلا نيفظولاو « تاعدوتلاو نؤلا
 فويضغا ةمصخلا رودلا ىلع نيئاقلاو « ةكملاو بطلا ةنازخ ىلعو ملاظلاو

 ريمي أك ةبدإلا ) قوسلا نوؤشب نيفلكلا نيفظولاو « ءالؤهب نينتملاو

 6 ءاعدتسا ىلا ردا« هيرادالا تاحالسالا هداهم مايقلا هل مث اذف

 مهّحزو مهلع ضنقلاب ىمأ اورضح اف « هماما لوثلل ةطرق ءابجو نم
 نايل ىلا مهفارصناو هانا مهديبأت مدمل محلاومأ ةرداصمب ىمأ م نجسلا يف

 . ىضترملا نب

 ةيسادنالا تامطاقلا عيمج ةعيابم ىلع لوصحلا يف نمحرلادبع بغرو
 ةفالحلاب ةيعسرلا هتعيام مهلا بلطي ءاسوؤرلاو ماكحلا فلتخم ىلا هإسر دفوأو

 سلدنالا يف ةومالا ةلورإل ىنتي يك مهني ايف دحاو يأر ىلع عامجالاو
 موجحلا» هؤادعا هلجاعو هتلواع يف قفخا هنأ الإ « اهدحم دصتت نر
 تلادف « ىلدنالا ءاسؤرو ماكح ةبوجا هلسر مّتاستي نا لبق «يحافلا

 شا



 ؟ ربظتسلا ىلع ةروثلا بابسا ىهاف (0) . هركذ ابخو « هتلود

 : ةروثلا بابسا

 يللا ةريثئا لماوعملا نم هب سأب ال ددع سعغلا ىدل مامجت هنأ ربلدي

 ىوس محلا يف ىضمأ دق نكي مل هنأ مغر ربظتساا هتفيلخ ىلع درمتلا يلا هتفد

 ام ابنم نأ ىرن « نوخرؤلا اهدروي يتلا بابسالا ىلا انرظن اذاو
 نأ لواحنلف . يسخش وه ام اهنمو « يدامتقا وهام اهنمو « ىسايس وه

 . بابسالا كلتب لن

 ام وه ربظتسلا ىلع نيببطرقلا ةروثل ةيسايسلا بابسالا مهأ نم ناك
 ىلا نولي اوناك نمم ةطرق نايعا نم ةعاجلا ثا ىلع هضق نم هانفلسا

 نولمعي نونوجسلا ءالؤه ذخأ ذإ . نجسلا يف مهايا هجزو ىغترلا نابلس
 مهميضَقل ماهضنالا ىلا هوعدو ©" ةنيدلا يبحاص اوتشاكف مهتحس نه هدّض

 فنونيدي اوناك نمت سانلا نم ةعامج محل تباجتسا م كلذ ىلا مهئاجأف
 ةضراعلا ةلعدلا ثب ىلع لمست تذخأ ةيوق ةلتك ميلك ءالؤه لكشف مهارآب

 ةبو+الا شفت الو « لجوعو هللط ايف قفخلا هنا » : ربظتلا نع نايح نبا لوقي )١(
 لوالا دلحخا لوالا مفلا ةريخلا - ماب نأ ) هدحو هم ءافيلاو هيمأ لحيضاو لكسر

 .ويناك دلا ةبطرق نايعا نم نيتوجملا نا ؟ 89 ص 7 ج لماكلا ى ريثالا نبا رك ذي (0)
 دجوب ال لام يأ ىلعو . مهيلا باجتسا هناو ةنيدملا باص سيلو ةطرشلا بحاص
 مهملاو داو ذوفت هل نينثالا يلك نا ذِإ ةطرقلا بحاصو ةنيدلا بحاص نو قرف ريك
 ىلع كذ ممدعا ف ,تيضف ىلا مضنا دن ةنبدملا يف نياوؤلا راك دحأ نأ فرعن نا

 . رصنلا لاون



 . ىرتس مكاودارأ ام مهل مت ىتح , هيلع سانلا بيلأتو ربظتسلا محل

 تابسانلا ضب يف ةفيلفتا ماركا ةيسايسلا بابسالا نم نأ اك
 ددع مأيالا دحأ يف هيلع درو ذإ ةرباربلا مهو نييدلقتلا نيبطرقلا ءادعأل
 يف مهلّزاو مهاوثم مرك او ءافتحا ندحا مهم ىفتحاف ربربلا ناسرف نم

 رابك نم ريثك كاذ نم ءانساف . ةفايضلا تاجاو ميمجت مههاجت ماقو هرصق

 ماندرطو ربربلا انربق نذلا نحن ٠» : ةمامال نولوقي اوراصو ةيشاحلاو نيفظولا

 جابف . « انيساون نم مهنيكمتو انيلا مهدر يف ىعسيف لجرلا اذه ينأي « ةبطرق نع
 . هتفيلخمت ردنلا رمضاو كلذ ءارح نم يىهكلا

 نأ لاثما ءارزو ىلع هداقعا ةيمايللا باسالا ةلمج نم ناك دقلو

 نكي مل نمم مهريغو درب نب داو هنع ناو مزح نب دمج يباو ديبش
 نم اريك مق كلذب دقحأف « ةايسلا يف ةريخو بسنلا يف ةقارع مهل
 لثشت ةلودلا يف ىربكلا فئاظولا هيؤر ىلع داتعا دق نكي مل يذلا بعشلا

 كلذ نع تثدحم نا قبس مث بسنلا يف نيقيرملاو فارشالا ىلق نم الإ
 نأ ىلع ةوالع اذه . ةيناثلا دومح نب يحب ةفالخ نع يمالك لالخ يف

 نيبجعلا نيرورثلا ةرظن نيروكذلا ءارزولا ءالؤه ىلا رظني ناك بمشلا
 ىلع عهتمقنو ممل ىانلا هرك يف ديزي ناك امم باحعالا تاجرد يصقا ىلا مبسفنأب

 ربظتسلا ىلع ةروثال رخآ ايسايس اب نيخرؤلا ضعمب ًاريخأ درويو

 دحأ «نارمع نا يف هيأر نّسح نا هيلع ةروثلا ببس ناك » : نولوقيف
 : هباحصا ضمب هل لاقف . هنحس نم هجرخأف « مهتحس ناك نذلا ءابجولا

 ريظتسلا هاصمف « اماع كرمع نم رتب اعاب كنحس ريغ يف نارمع نبا ىعم نأ »
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 7)١( . , ءادر بااثلا يف هب فاحف ( هأوه ىلاثل

 كلذ نوكيف « ًاثيش صنلا اذه نم جتتتسن نأ ميطتسن انك اذاو

 ثيح نم ًايدايس أطخ بكترا دق نارعع نبا حارس هقالطإب ريظتسلا نا
 ةدم ىلا ناك ًامهش هفص ىلا سكي كاذ هلمعب هنا نظذإ « رمثي ال
 ةلماعهلل هيلع (دقاح لظ.- صخشلا كلذ نأ ركدقب مو هثأدعأ نم ةريصق

 ناكم نم ةلوذلا ءاحرا يف لقت يس نح لا نم هحورخ دعب هنأو اهم هلماع يتلا

 هتسايس فعض ًاركااذو هئواسم ادثدعم مهتفياخ دض سانا ضرحن رخآ ىلا
 : يلي ام ينملا اذه نيخرؤملا دحأ لاق دقو . هيلع ةروثال مهألا ايعادو

 « نانا مهنم جرم ال نا نيمت نوحلا يف رلا لهأ نم ةعاجج ناك و

 ضعب راشأ ناك دقو . نارمع وبا هل لاقي ام>ث ربظتلا مهنم جرخأف

 ..ةحيمنلا لبقي ملو كلذ يف هفلاخو هجرخأف . هجارخا مدمب هياع ءارزولا
 هحرف لادباو هتلود داسفا ىلع سوحلا نم اوحرخ نذدلا موقلا ىعسف

 (9 ..  سؤلا

 بابسالا امأ . رهظتسلا ىلع ةروثال ةيسايسلا بابسالا مهأ يمه هذه
 دنجلا بتاور مفد يف ًانايحا رخآتلاو ةنيزللا رقف لا عجرتف ةيداصتقالا

 لامعا نم رككلا ةلقرع ىلا يدؤي ناك يذلا لاما تعب غارفو نيفظولاو

 هيه نم تفعمضا ابلك هدامتقالا باسالا ءذه . ةماحلا اميراثمو ةلودلا

 يف نوركفيو اهدقت ىلع نوأرجتت نيريثكلا تلمجو سانلا سوفن يف ةلودلا
 : داللا رداقم اودي ملصأ ةموكح

 يرادع نانعو مره ص لوألا دلدأا لوألا مسعأا ةريخلا : ماي نا نع ناح نا (1١

 ١4 ص ؟س برغملا نايلا < يعك ارما

 ؟+ ص ؟ - بطلا مم : يرفلا (؟)



 يف ترثا اهنا ليلق ذنم تركذ يتلا ةيصخشدلا لماوما ةيسنلابو
 ةساخلا ةفيلخلا اذه ةايح ىلآ دومي كلذ نأف « ربظتلا نم سانلا ءايتسا
 يحاونلا ضمب يف هذودش وأ هتالخأ داسف كالدب ينعأ الو . ةصخشلا هلوسو

 ةلاممو «اءاون ةفاقثاو بدالاو رمثلا ىلا هليس ةساخ ةرومب ىنعا اغاو

 رع كالذي هكلامتشاو مرح ناو فييص نا ةصاخو ءاذملاو ءابقفلاو ءايدالا

 مهسقت بابسا تدازف 2١7 نوكي ام لبجا هيف سافلا ناك تقو يف « هتلود روما
 . هتلود ىلع ءاضقلا ىلا اوعسو هل مهاداقتتاو هيلع

 كلذ يف ناكف « ربظتسلا نمحرلا دع فقثلا سيدالا هتفيلخ ىلع ةروثلا

 . هلتقمو هتياهم

 بوصو بدح ”لك نم ماشه نب نمحرئادبع مح ىلع نوقانلا عمجن
 تلصو ام لكب نيدلسم هو اوراق 6 ةفالحلا رصق ص موحتبلا اوداتتو

 ةرباربلا نم سرحلا عبمواق رصقلا اولموالو . حالساا عاونا نم مهيدي هلأ

 اورشثتتاو رصقلا اولخدو مولع اورصتنا نيمحاملا نكلو (« ةديدش ةمواقم

 نرولتقت ساثلا دخاو « ةئلاب ةروثو ديدش حايه ةلاح ف مهو هفقس ص

 اوأدف ساتلا جيحض رصقلا يف نيجاسلا مس مث . مهودجو ايا ربربلا
 محل ناكف « هيف مه امث مهنوصلخيف سانلا مببمسي يك ةثانتسالاو حايصلاب
 نجلا ىلا اودمع ىتح نيمجابلا مماسم مهتاحيص تغلب ناام هنأ ذإ كلذ
 ةاجناا اورف دق اوناك ءالؤه نال  هنوسرحم سارح نود الفم هوقلأن
 نذلا نيجالا اوجرخاو لافقالا اورسك نأ الإ مهنم ناك اف  مبسفنأب

 )١( ص ؟ ح بطلا حغ : يرفلاو ++
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 ةلمج نم يقارعلا نب دمحم ناكو . ربظتسلا ىلع ةروثلا يف مهلا اومضنا

 كلذ لق هبحت ىضق دق ىضترلا نابلس ناك اننب نحسلا نم اوجرخا نذلا

 ماسقا مظمم ىلع اولوتسا نا نورئاثلا متع امو . هتاذ نجسلا يف ماي ةرشب
 تبرق دق هتباب نأب نحرلادبع رهثف « مرملا حانج ىلا اولخدو رصقلا

 ةبج لك نم هب اوطاحا دق اوناك نيجلبلا ناو ةساخ هلاحم ال لوتقم هناو

 لب ًاسالخ الو ًاماتم هل اودي لف هتعامجو روبج نبا ءارزولا» ثافتساف

 ةفيلخلا نع توصف: ي ءارزوأا ذدحأو . ميسا سصيلخت اولنش دق اوناك مهم

 منو 6١ ادحو يب نأ ىلا دنحلا داوق ةراشا ىلع ءانب ادحاوف سس

 نب دمحأ لثم لتق دقف هياع رثع نم امأو نيفظولاو ءارزولا نم رارفلاب لحع نم

 . هريغو ةنيدلا بحاص ليبي

 نا ىلع ةسقتب ةاجنلاو برحلا هفيلخلا ررق « فقولا كلذ هاجن
 راوثلا نكلو رصقلا نم .جورحلا مهو هناصح ىلطتماف ةدئاف لود مواقب

 جورحلا يف بغرب ماّنخلا بإب ىلا هجناف بناج لك نم هب اوطاحا دق اوناك
 ؛ جورحلا نم هنومنعو هنوبسي هبجوب اوماق هيفظوم نم ةنوحللا نكلو هنم
 نلرم درجتو هناصح نع لجر مث هينقع ىلع دترب نأ كلذ ءازا رطضشاف

 ماخلا يف ةرباربلا نم ددع أبتخا ام ماخلا نونا يف أتخاو هصيق يف يقب ىت> هبايث
 . ىرخالا رصقلا ماقا يفو

 نم مق ىلع اورثف ةرباربلاو ةفيلحلا نع نوئحس نومجابلا ذخأو

 اريظا دق همع نباو مز نبا نا ل 5111 2813105 ينابسالا قرمتملا ركذ )١(

 ةظعللا تحو ادا هاقران. ل ذإ هلع ةروثأ نيد ربظتلا هاجت ايوقوم يف ًاريثك الن
 دقو . هيلع همه نبا مايق نيحو ةربخإلا همايا يف هزع اوضغا عيجللا نا مغر ةريخالا
 ةاحلا نع لدع هم جد ,> انف « نهلا نم ةرثف انه هققوم ىلع ءان مرح نأ قستسا

 . هيلا تمدق يتلا ةسايلا ضورعلا ضفرو ىبدالا لمعلا ىلا ةيسايلا
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 مث . لاحلا يف اولقو مبلع ضيقف هئباعر رصقلا اباوز ضب يف ءالؤه
 ىلع ءادتعالا ىلع مبيجشت يف كلذ داز ةفيلخلا صخش ءافتخا اوأر ال

 ةينالع مهل زانم ىلا نهولمحو نهرثك أ اوب-و نبللع اودتعاف هئاسن حضفو همرح

 . ةنتفلا كلت يف ناطلس مرح ىلع رجب ملام نبلع ىرجو

 ناو رسانلا دافحأ نم نييومالا دحأ ةروثلا كلتل معزتلا تاك

 يذلا رصانلا نب هقا دبع نب نمح رادع نب دمحم وهو ربظتسلا ةفيلخا مع

 طاشلا نب دم نب ركب دات :ةدغاسم لكا ةحيسبل ةروسن تمي أك

 الول ربظتسال ًاقيدص نوكي نأ هيف ضورفلا نم ناك ىذلا ©2) ىنيعرلا

 همع نا نأمطا « نهحرلا دع صخش ىفتخا اذف . هنع هيلو هل هتايخ
 عمدجوتو « ةطرق يف ةفالحلا شرع لالتحا يف هانتم لا هلوصو ىلا دم

 ةماعلا بهن ببسب ءىث يأ نم ةيلاخ اهودجو ىتلا ىشرعلا ةعاق ىلا هباحسا

 اميِب اتويبم يلبقلا املجم يف نمحرئادبع نب دمع سلجو . ليلق ذنم اهل
 نبا عم كاذ الف أك هناسرمم فويلاب هسأر ىلع ربنعو دوم نادئاقلا ماق

 نم راادبع نب دمع يدي نيب توعمتجت ةمامااو نوفظولا ادبو ن>رلادع همع

 . مومأأ كلذ سفن يف هتميابل

 ديدجلا متاقلا همع نأ رامثا دح دقف ؛ يقتحلا نم رأأ دنع امآ

 اريخخأ هللا اودتها ىتحح رصقلا نم تاكم لك يف هنع ثحلا يف مالاب

 دوسم صيت ةيلعو ريغص ناكم يف ةيحلا ءاوطنا ىوطتا دقو ماخلا نونا يف

 هتميابم سانلا غرف دق ناك يذلا نهرئادع مامأ ديتقف لاح أوسأ يف وهو
 هونرضو اولعفذ هيلع ءاضقلاب هسأر ىلع نيئاقلا لاجرلا ضعمب ىلأ زعوأف
 ل ه عاإ#مغ هنس ةدمقلا يذ م يف كلذ ناكو . هسافنأ ثدمح ىتح فونسلاب

 م7 ص لوالا ءْرجا لوالا مسا ةريخألا : ماب نيا نع نايح نبا )١(
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 . ةيومالا ةرسالا نم رخآ عرف ىلا تلقتتاو هتلئاع

 : ةسسدالا ريظتسملا ةسصعش

 ةفيلخلا امفر يتلا تايصخشلا ىلع ةرظظن نانالا ىقلي نا ىفكب
 هبداو هيلي ءايدالاو نيخرؤلا تادابش ىلاو ةرازولا ىلا ريبظتلا نحر ادع

 تاباللاو ةمئارلا دئامقلا ىلاو . . هثاكذو هترءاشو ه تاطخو هتغالبو

 ينأي « يسادنالا يبرملا بدالا تاحفص الم يثلاو اغاص يتلا ةميدلا ةيرمشلا
 ةيلملاو ةيفاقثلاو ةيدالا ةميقلا روفلا ىلع كردن ,رتح اذه لك ىلع ةرظن ىقلن نا
 . ربظتسلا يومألا ةفيلخلا اب عتمتي يتلا ةريبكلا

 ناسحو در, نباو ديش ناو مزد نا لاثمأ ءارزول ةفيلخلا رايتخا نا

 نذدلا نيسسايسلا لاجرلا ةعومم نم ... بدالا لاجر نم مهريغو هدبع نب
 ليلا ىلع ةحضاو ةلالد لدي امم « كاذنا يلدنالا ممتجلا مهب جمي ناك

 رعشلاو ءايدالاو بدالا وحن هفن يف رباظتسلا هّمسحم ناك يذلا فينلا

 اهب عتمتي ناك يتلا ةييدالا ةيمخشلا هذه نأو . ءافلاو لملاو ءارمشلاو
 سلدنالا بيدا هنع لوقف . هل نيخرؤلا فصو لالخ نم ةيلح ربظت ربظتسلا

 : يتأي ام ينيرتنشلا ماسب نبا مسإب فورعلا يلع نسحلا وبا رييكلا

 حيصف « أييدا « أظقي « ًايكذ « ًايعذول أنطف هنس ثدح ىلع ناك ه

 ةباطخلا نم ءاش ابق فرصتي « ةغاللا حيلم « ةحمرقلا ديح « مالكلا

 ةرضحم بطتقا دقو « ةداحتم رهشكلا نم أعطق غوسطبو 1 هيورو بعدني

 تاز عةداحالا نع ايف رسفقب ١ 3 تاعقوو لباسر هادع همأنأ ِق ءارزولا

 يف ناكو . ةينالعو ارس ذيبنلا برش نم ةءاربو ةفعو باوثأ ةرابطب كاذ

 رن و



 هدامب تأي لف نيبرصانلا هتبب لهأ ءالضف هب مخ ؛ هدحو جين هتلو

 )1١( , ىلثم

 ملظن هلو رمشلاو بدالا يف هيلغ ناك ه: هلوقب يرونلا هركذ دقو

 00 . ديج ريثك

 0 , ءايدالاو بدالل

 ربظتسلا تاك » : لاق ىثك ارلا دحاولا دع كلذ لثم ركذو

 ةعانصلا لمعتسي ارعاش تاك 5 سفنلا ةقرو ةغاللاو بدآلا يف ةياغ
 (4) .,دحف

 نقر « أنلب اطخ ايدا ناك و : يلإ 6 من نبا هيلع ىنثاد

 هرامشأ نم اريك اددع مهبتك يف ءايدالا ضمب دروأ دقو اذه

 بصنتو ناو هقدو ةفطاملاو لاخلا نم ابف تيأر ال ابضس أنه رك ذا

 ةراإب د يساند ها تام نك ديا ام لع ٠ هرامشا مظعم

 : ةيلاتلا تاباآلا ركذ

 ؛ ٠ س لوال ءزجلا لوالا مقلا ةريخألا : ماس, نبا )١(

 "٠ ض ١ > برالا ةبان : يريولا (؟)

 4؟ س برماا بانا ةريج : مزح نيا دم“ وبا (؟)

 ٠٠ ص بجملا : يشك ارملا دحاولادبع (؛4)

 ©8410 ص ا ب لماكلا : ريثالا نبا ()
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 رمقلا اهمأ أظح كنم انل لمحا
 رق اذ نأ اوافق سان كآر

 هتجهب ربثلا ف صن ةليل ردللا
 تب رغالو شمش تملطام هقأو

 : ضايفلا ينا نيا هل دشناو

 انسح ىوملا فيلق "نظ الاظ اب
 هرشني لظ ىتح كبح تووط
 هنكمبلقلا ف نك اننمكيدفا
 اربس اهبدع دق نيملا ةرق اب
 هتوسق طرف وكشي كيلق لإب ام
 هياس تسل يناف كاوه امأ

 رظنلا كابحو نم انظح اماف

 ريخ اهنم يدنف اوفك تلقف
 رهرهد اذهو حابصلا ىتح
 ردت س مشل !كيلاتءاجوالإ

 انسحدق كيفيظف تئشميك نك
 انلع هب ىربي ادنف ىرج م.هد

 انكم هل يفن لز مل بئاغو

 انحشابسطق دق ىنشللا ةّنمو

 انزحلاو ثلا كيلع يماقي الق

 نأ كاذف هفادلك تحب نمو

 4 محلا نب تايلس ةحوز « فنكثم د ىلا ربظتسلا ابتك ةدصصق هلذهو

 يف امم اهنأشنل ةاتفلا كلتب قلع دق هبلق ناكو نابلس نم ٠ ةيبح ه اهتتب بطخ ماي

 : لاقخ . ناوالا كلذ

 يتبغر فرصتل ارذمع ةلاحو
 ةلاح ىدر ثواهالا افلكي

 كلو ذإ ةيجلا مأ لع اذامو

 ىدّنت "يلع اطرش اهل تاج

 ةريرغ سمن دبع كرم اهتقلمت

 تفرفر نييمشببلا شع ةمامح
 يذلا افكنع بلا موصلاط دقل

 مرادب يءرع يفثنسال يناو
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 ارذع امل زيجت نا يلاعلا ىأتو
 اردلاعنعدا سمدلانح لهو

 اربس اهلنوك ١ نأ يردق ةلالح
 اربم يتحبمى وهلا يت اهلا "تقسو
 أرغ اهنا ديص نم ةردحم
 ارقص ىهءرارس نمايلا "ترطف
 ارطف هل ينوكت نا هنم كرضي

 ارطقلا ان؟أال يقستساوأ ءوده



 ايار درب يناثحا ىسلاو

 يرصن معلا ةنبأ اي ييفرصت ناف
 يزمنم قوطا نأ وحرال يناو
 تلقا ليما اذا ناَمطل يناو

 اهم ابموق نم سانلا ىلوال يناو

 ايت ةميلحلا يب ام يدنعو

 أطوم قلخو بادآو لام

 ار مب ىسالا ران نم هيفطأل

 ارتد هتغر ةدمأفك .كثعو »

 ارخف تمظع يتلا يهو احل يكلم

 ارقش اهنوج ىرت ىتح اهدئارج
 اردق مهسفراو اركذ مهيناو
 اركلا اهتردعدوحلاا ةاتفلاى دو

 ارحلا كمساتئش اماذا ظفلو

 همالكب ديت مل نم ىلع مالس
 يمر اك يذلا يمارلأ نم مالس

 يننا مسالا ةيدع اي يملعت مل

 يو دأإل انناح يف و ينا و

 هنأ يرمش رمعلا كاذ رشب

 ةيحن يذ نم هه' مالس كيلع

 : أضيأ ايف هلو

 سرولا يف دننت "رد نع مبت
 هشرع رون رم هقا هارب لازغ

 يحبمو يحورو يكلم هل تددو

 : لئاقلا وهو

 يدنع للسالا رمع لاط

 همالس درل الفعأ ينر, ىلو

 همايسي اد_ماع يداؤق باسا

 همانم يف راز لايخ فيطب
 هماحل رادع عولخم كيف ىتف
 همامذ ظفحتم يريغ لقي ملاذا

 همأ رصنا لوطدعي يلبح للص ويس

 همارغ لاح رم يلق دقنمو
 همارتحا يف ادئاز اذه ناك ناو

 سمشلا لتهيتي هجو نع رفساو

 سفنلان م ”زعا يح الو ىفنو

 ىددمب تمسلوت ذم
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 ىدبدب فوي ىلو )١( دولا ضقن الازغا

 درو شرفم لع ان تمت ذاديلا تينا

 دلقع ملظن انمظتتاو حاشو يف انمتحاو

 ىدتحح اناثثقو ْن بتمتك ان ةامو

 دروزال يقاهذ يكمت ليلا موجنو

 . هلع بوثولا موي  اومعز  أضيا لئاقلا وهو

 ريفس يل كبش وحن نك < رينلا رمقلا اهمأ !
 رودملا تاّينب اقوش اتعدو ةصسصت

 ؟ا0 ص < دعولا لطم ًالازغ اي » : نيزربلا تابار يف يبرفلا ديعس نيا اهدروا )١(
 1. (28118 ينابسالا قرمتلاة سس لوال اهرعن يتاا ١84 ةنس ديرد» ةمبط )
 0ه262)
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 ةرشسع ْدئاَملا :ةلحلا

 نم راادبع نب دمج ةفالخ

 نمح رادع وبأ ىنكي . هلا ندل رصاناا هفادبع نب نمح رادع نب دفع وه

 ةفالخ لوأ يف روصنلا ىماع نب دم دي ىلع هوبا لتق . هللا يفكتلاب بقليو
 امسا دلو ما همأ . هفنل مالا هبلطو هيلع مايقلا يف هيمسل ديؤما ماشه

 عيوب دقو . هنس نوسْحو ناتنثا ةفالخلا ىلوت نيح هنس ناكو « ءاروح
 تبسلا موي يأ رهظتسلا همع نبا هيف لتق يذلا مويلا ىفن يف انيأر اك

 نيخرؤلا ضمب هفصيو م ١٠؟4 ياني ١ال ح ه 4١4 ةنس ةدمقلا ىذ م يف
 محض « ةيحللاو هحولا رودم ؛ مثأ « قرزأ ٠ رقشأ 4 ةعب ار ناك هنأ

 ةينلإب امأ « ةيمسجلا هتافصل ةبسنلإب اذه « نطلا ريبك « مجلاو هجولا
 لب نيخرؤلا حيدم نم طسق ريبك لني لف « ةيقالخالاو ةيسفتلا هتافصل
 ال ًاالخاو ةئيس تافص هب قصلا صمرثكا نأ ذإ كلذ نم سكملا ىلع
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 هنطيو هحرف ودمي ال ناك همه نأب :٠» رخآ هركذ اب 2١١ . « فئختو

 فخسلا ةيلغ يف ناك هنأ » : هلوقب ثل# فدراو 29 ءاهاوس ركف هل سيلو
 مزح نبا فوسليفلا كلذ لثمب هفصوو ©2 . « رييدتلا ءوسو لقملا ةكاكرو

 (4) . , رخأتلاو فمضلاو طوقسلاو ةمضلا ةلاهت يف ناك هنا ١ : ركذ ذإ
 اذه دمت نكي لو : الاقك هّنمذ ف ينرثملا دمس ناو ىرادع نا غلأيو

 ةبطرق لهآ ىلع لامت هللا هلسرا اناو ء ردص الو درو يف يمالا نم
 ىلع الوم « ةلاطلا ىلا امطقنم الطع فرع ذنم ناكو « ةّيلب نرساملا
 دقف اريخأو 6200.« ةلككتو ةليضف ىلع لدت , ةثلخ لك نع الطاع . ةلاجملا
 مل» : لاقف ةنتفلا مايأ نييومالا ءافلخلا أاوسا ناّعقلا نبا خرؤاا هلعح

 ؛ ةلاطلاو فلختلاب فورمم لزي مل ذإ هنم صقتا ةنتفلا ةدم ةرامالل سلج
 ةفرملاو ةرابطلا يف هل ربظتسلا هلتقل ادض « ةولحخللا ماع « ةوبشلا ريسا

 621 . « ءاكذلاو

 يسابلا ةفيلخلاب سلدنالا يف ينكتسلا يومألا ةفيللا نوخرؤلا هتبشي
 ءانيل ناك نينثالا يلك نا نورك ذيف دادنب يف بقللا سفن لمحت ناك يذلا
 ءيس ع قالخالا داق « أ رهاع « ءانل احم 4 اهرمث . أ ددزتم 34 أافصض

 برالا ةيابن يريونااو 8١؟ سا + برثلا نابلا : يفكارلا ىراقع نبا )١(
 مل” سصاك 2

 "م9 ص اال س لماكلا : شالا ١ (؟)

 ه1 ص بحملا : يشك ارلا دحاولادبع ؟(

 ؟؟ س برملا بانا ةريمج : مزح نيا دمج وبا (:)
 يف برغللا : يبرثملا دمس نباو ١64١ س 7 برغلا نايلا : يدك ارملا يرانع نبا (6)

 66 نم ١ - برثملا لح

 )١( ص ؟ ج برغلا نايلا : يشك ارلا ىرافع نبا نع ناطقلا نيا ١6١
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 كالذ عم قوفتي ناك يسابعلا يفكتسلا نآ الإ .. همكح يف الشاف « رييدتلا
 مطتسي مل يتلاو اهب فستي ناك يتلا ةيك وللا انازلا ضع ىلدنالا هيمس ىلع

 ةسامسلا فورظلاّذا نع ادع اده . هفعضو هريتمقب طرقل أبم ىلحتي نأ اذه

 لكف . ةلئاتم تناك ةفالخلا ىلا اهب تلصوأ يتلاو نيتفيلمخلا الك اهع يم ىلا
 ةصرف زبهأ نينثالا نم لكو ءاثدح دعس لازي ال وهو ىهأبا دقق نينثالا نم

 نينثالا نم لكو « هاغتبم ىلا لصيو اهفورظ نم ديفتسي يك هدلب يف ةنتفلا
 ةراثاو ساتلا ىلع ءادتعالا ”الا ىهل مه ال ندلا عاعرلا نم ددمب نامتسا

 ميرو همع نبا نم ةفالخلا صلخ نينثالا نم لكو « مهني نيفلاو ىضوفلا
 يومالا يفكتسملاف . ةيشبح ةأرماب ملوت نينثالا نم لكو « هناكم شرعلا ىلع

 نم لكو « هيزاريشلا ءانسح قشع هيمسو « ةّيرورولا ىركس بحب هلدت
 ءاضقلا نم انكمتي لف ابلهأ ىلع اررضو داللا ىلع اموُش همكح ناك نينئالا

 نبكملا ىلع لب « ةيداصتقالا ةلاخلا نيحن وأ ىضوفلا فيفختو ةنتفلا ىلع
 ينكتسلا ىلع مايقلا ىلا بمشلاب ادح امت ارخأتو أءوس دادزي ءيبث لك ناك كلذ نم
 . شرعلا نع هلازاو

 : هيلع ةروئلاو يفكتسملا لامعا

 سانلا ةماع نم أ رزو هل دختا نم رئادع ن دمحم مالا مث امدنع

 دمحأ همساو ةرازولا ةئر ىلا يفكتسا همفرب نأ لق هك ايحلا هتنبم تناك

 كوللا فرصن اذه فرصتف « هتاودل ربدلاو هرمأل ردلا هلمح « دلاخ ن
 هتلمامم يف سانلا ماقم عاري ملو . يفكتملا نود ىمألاب دبتساو نيلقتسلا
 نولقتي ال ينك اين مهناو ةصاخ هتفيلخ ىلعو هيلع سانلا مقنف . مالا

 رومنم عيضو لصأ نم صخشلا اذه ناك اذا بلع صخش ريمأت ةركف

 نم نورمذتي ىانلا أدف .. كلاح اهردي ةلود يف لوقن اذاف « سنلا

 ثيداحالا نولقانآيو ممل ةئيلا هريزو ةلماعم نم نوكشيو يفكتسلا مح

 م



 سوفتلا تآيبتق « هديس قالخا نع !ريثك فلتخت ال ىتلا هقالخا ءوس نع
 لماوملا مأ نم يفكتسلا نود ةلودلا رومأب دلاخ نب دمحا عالطضا ناكو ةروثال

 . ةبطرق نم هرارفو همكح ءاهناب تلجع يلا

 انيديأ ىلا لصت مل الجر ملاظلا بحاص ةفيظو يف يفكتسلا نيّنع دقو
 كلذ ىلع ساتاا ضرتمي ملف فوؤرلا دبع نب دمحم وهو هنع تامولمم هنا
 ةثولم نكن مل لجرلا اذه ةحفص نا ىلع لدي ام هنم اورممذتي ملو نيستلا
 . بعشلا مامأ

 ةروثاا مايق يف دعاف يفكتلا هياع مدقأ رخآ لمع كلان» امنا
 تيك انيأر دق انكو ىقارملا نب دمحم همع نبال هقنخ وهو ًاضيأ هيلع

 رارف دعب ةبطرق ءابجو ىهراتخا نذلا ةثالثلا نيحشرلا دحأ ناك اذه نأ
 فيك انيأر مث . رافلا ةفيلخلا ناكم مهدحا لوتيل « دومح نب مساقلا

 مث ء« فيسلا دحنو ةوقلاب هيفانم نم ىمالا عزتنا ربظتسلا نمحرئادع نأ

 نب تاملس وهو هيف امهدحا يوت ثصح نحسلا ىلا اههداق هل مالا مث ال

 ىلع ممموجهو ربظتسلا ىلع ىلتلا مايق ىدل هنم رخالا جرخأو ىفترلا
 برق ةفالحلا شرع نمحرلادبع نب دمحم أوتو ةروثلا تحن الف . نجسلا
 ديع يف رضلا نم هباصأ امع هضومي نأ دارأو هيلا يقارعلا نبا همع نبا

 ام مث ء هل ًاراشتسم مالا ءىداب يف هلمجف ء ريظتسملا قبالا ةفيلحلا
 نين فالمللا باد ىتح تقو ريبك ضم مل نكلو . هدبع هالو نأ ثبل

 ةعض وو يقارملا نبا لاقتعاب هدونح نم ددع لا يفكتسلا زعوأف نينثالا

 ىلا يفارملا نبا نم دبلا ةبالو ليوحت يف ةفيلخلا بغرو . نجسلا يف
 هنكلو « رصانلا نب هلا ديبع نب ماثه نب نابلس وه هل رخآ مع نبا

 ؛ .دض ىانلا هضيرحتو نحسلا نم ىقارملا نبا بوره ىخي ناك ال
 مه14١51 ةتس ةحم ا وذ ١م يف كلذو هقنخي نحسلا سارح ضعن يلا ىحوا
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 نبأ ىلا ىصواف « همامأ الاخ وحلا مبصاو هرمأ دفنف م ٠٠١014 ةن راربف مدد

 . دبعلا هنالون نابلس همح

 اذه اهب قحتسي ةنسح تافصب عتمتي ديدحلا دبءلا لو نكي م
 لوقي مزح نإ سادنالا فوليف ىزن اننا ذإ . هيلا لآ يذلا فرعلا
 نأو « « رخآتلاو فعملاو طوقلاو همضلا يوتنم ف ناك هنأ » : هنع

 بير لود اذه ناكف )2١ . « كلذ يف هببطظع أراخا يفكتسلا همع نبا عم هل

 . مهتفيلخ ةعاط علخ ىلا ةبطرق لهأ تمفد يتلا لماوملا نم

 دحم يبا ىلع ضِقلاب ىمأ يفكتسلا ناف « مدقت ام ”لك ىلع ةوالع
 ابمضوو ربظتلا قباسلا ةفيلخلا ةيريزو ةرينلا يلا همع نبا ىلعو مزح نإ
 نم لكل ناك هتاذإ . نايساسلا هموص+ ددع ةدايز ىلا ىدأ امت نحدلا يف

 (؟) ةطرق يف ءودبرمو هراصناو هؤايرقا نينثالا

 نود لوحيا ًاثيش لمفي مل يفكتسلا نأ اذه لك ىلا انغضا اذاف

 تاثف نم ريثك قلعت مغر هدبع يف تلسؤتسا يتلا رصانلا روصق مده
 « مظملا ةفيلخلا مايأ ةيرملا اينابسأ ةمظع ىلا زمرت تناك اهنال اهب بمعلا
 هريجأو يفكسلا ةعاط بملا ملخ اذال ثداوحلا كلت عومجج نم انفرع

 . ةمصاملا نم رارفلا ىلع

 )١( ص برملا بانا ةرهج : مزح نبا «4

 ىلع لدي نجلا يف ةرينملا يبا هس نياو مزح نبا دمت يبال يفكتلا عضو نا (؟)

 ةظحل رخآ قح ربظتملا نحرلا دبع ةفدخلا ايهسالخا ىلع الظ دق نيريزولا نيذه نا
 مرح نبا دمخ ربا اهرثا ىلع لرععا نحلا نم ةدم ناطتسي اميبطصح امم هنع اضفني لو

 . يبدالا لسلا ثرفتو ايلا ةيسايلا
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 : يفك ملا ةياهن

 ناك يللا تاناهالا لمحت ميطتسي دمي ملو بمهدلا ريص دقت امدئع

 مث ةروثلا ىلا اودانت « دلاخ نب دمحا كئاحلا هريزوو يفكتسلا نم اهاقلي

 نرئاثلا ضمب هيلع لخد اهولصو املف . ريزولا راد ىلا نيبجوتم اوراس

 اوبجوت مث . ةدما» ةثج هوكرت ىتح نمطلاو برضلا هيف اولمعاو أران
 هنكل « مالكلا هل اوظلغاو « يفكتسلا اولباقو ةفالحلا رصق ىلا كاذ دعب
 مهو مويلا كلذ يف هوكرتف 2« مهرش نم وجني يك ليج أدر ميلع در

 وه رتدق دقو . هنأش نم نوغرفيف ةينث هيلا اودومي نا ىلع نومّمصم
 مزمف « هيف ًابوغرم أرمأ دمي مل ةفالخلا يف هءاقب نأ فرعو ءيتلا كاذ
 . برمحلا ىلع

 ًالمف جرخ م ٠6+١١ ويام “8 حت ه غ1 ةنس ٍلايل نم ةلآ فو
 يك هبجو ىلع طاقن مضوو تايناثلا سال سيلو لدي نأ دعب هرصق نم

 لف نيتأرما نيب رصقلا نم جرخ دقف ةطيحلا يف ةدالزو . دحأ هفرمي ال
 رعشي أدب ذئنيحو « ةطرق جراخ حبسا ىتح ريسلا يف دجو اهنع دحأ هزيع
 . رطحلا نع اديعب حبسا هنأبو ةحارلا

 ةطرق نع هداعتباب نامأ يف حبسا هنأب رمش دق ناك اذا هنكلو
 . مبسفنأ هيقفارم نم هتثا دق ةبيصلا لاف « نيطرقلاو

 يب يذلا ديحولاو ةيطرق نم همم جرخ يذلا لوالا قفارلا ناك
 نب دمحم نب نمحرلادبع ىعدي هداوق نم دئاق وه « اهم هجورخ دعب هعم
 دقو . رصانلا نمحرلادع مايا روبشملا دئاقلا ردتلا نب ديمس ءانيأ نم ملسلا

 تنمث » ةيرق ىلا (هلوصو نيح رمش هنكلو ةلحرلا لاوط دئاقلا اذه هقفار
 ةنامح نأب 86«لزوقععءاذ ملاس ةنيدل ةمباتلا 53015 - 318518 « هيرم تنشوا

 ماب



 . هنم صلختلا ىلع لمسف ست'ا هتفيلخ قفاري هنأ الاط محح يف نوكتس
 ابنهدف هماعطل تدعا ةجاجد ىلا هدئاق دمع « ءاذغ ىفكتسلا بلط اه
 ًاموصخو سلدنالا دالب يف هدوحو رثكي 0١76 شيلا » هَل لاقي تان ةراصمب

 نمح رلادبع هِلَسْفف هتعاسا تام يفكتسلا اباكا انف « هيلا ابمادق مث ةبحلا كلت يف

 دلو يأ قم نأ دود يفكستسا تام دقو . هنفدو هلع ىلصو هنئنكو

 نل يذلا ةيناث دومح نب يمن ىلا هدمب نم ةفالخلا تداعو هبقع ضرقناف . هدعب
 . ىرتس ام ىلع ةفالجلا يف هتدم لوطت

 )١( كانف مس اتراصع نكلو ةنولم رمي تان ىيبلا .

 ا



 ةرشعء لادا ءقدحلا

 ةسأثلا دومح نا ىحن ةقالخ

 ( يفكت-0 ) يومالا نهرئادبع يلا توم أبي نويبطرقلا ممس ال
 سانأا منقي و دو“ نب يحيل وعدي مهدعب لأ © كلذ نم اودك أنو

 نيناع رفقا ضعب هيلا ينكف هةأام يف كاذنآ يد ناكو « ةفالخلا ىلا هتداعاب

 هيدل منام ال هنا مهأج أف 6 ةمصاعلا ىلا مودقا هنوعدم هراربلا نم ددعو

 ىلع هل نوطخم اوذخأو و ةطرق ون ريدال تادادمتسالا ةدمي أدب هنأو كلذ نم
 .م ٠١58 -- ه ؛ 1١ ةنس كاضمر دنه ربانلا

 رخآلا دعب مويلا يحب مودق نومقوت ةبطرق لهأو خبراتلا اذه ذنم
 نأ دعب ةلرق ىلا ءىلا لجمتب نكي مل اذه ناف « كلذ ثدحب نأ نود
 ةيسفن فرعي حبصاو « كالملا كشو ىلع وهو لوالا ةرلا يف اند جرخ
 ناعرس وهلا فيكو لاوحالا نم لاح ىلع رقتن ال يتلا ةبدلقتلا نيئطرفلا
 عاونأ لنرم لوالا قىدلق رخآ لا مامضنالل دحأو دسأت نع نولدعي ام

 م ودق رأت هلك كلذل . ابمنمو ةفالخلا يف دهزب هلمجحم ام لذدلاو داطشالا

 ايلا لسرأ « ةطلس هلا نم ةيلاخ ابك رتي ال يكلو « ةبطرق ىلا يحم

 سف



 اذه الصوف ةمماو تاصحالسب هدوزو يفرثيلا فاطع نب نم رادع وه هئع انآ

 نب يحن ىتأ ةطرق ف هدوحو ىلع ريشا ةدضب ءاضقثأ دعو .ابف هلامعا ريثأو

 0 اهمذ هل اني مل ربظي ام ىلع ماقلا ”نكلو . ديدح نم ةفالحلاب ميوبو اهلا دونح

 رداغ ىتح م 1١56 سرام ١ - ه 1 هن مرح نم نماثلا حبصأ نا اف

 رفمج بأ هناكو « هريزو ةمصاملا يف هنع اان اكرات هقلام ىلا هحوتو ةطرق

 . ىدوم ن دمحأ

 اهريسلل تك رت دق هطرق نا نك ام نن سوس ةطانرغ ريمأ ىأر امدنع

 فلكف « اهيلع ءاليتسالا يف عمطلا هيلا ”بد ايف نكسي يعرش ةفيلخ اهف دمي مو
 امهشويج عم ابجوتي نأب هيرلاو هيناد ي.يمأ نيبرماملا ناريخو ادهاجم هيفيلح
 نب يحن باحصأ ىلع اومجه اهبرقب نويبطرقلا سحا الو . اهلالتحال ةياطرق ىلا

 وبام١ ١ ح ه 17 ةن-لوالا عيب ر ؟. يف ءاالثلاءوب ةبطرق يف ةرباربلا نم دومح
 . لجر فلأب ضمبلا هركدق اريبك اددع مهنم اولتقف م5٠

 اهنم رف نأ دمب ةطرق ىلا ناريخو دهاجم لخد « مويلا كلذ سفن يف
 امني ؛ دومح نب يح للا مضنيل هقلام ىلا دعا هجوتو , هل نوخا عم ىسوم نب دمحأ

 . هطانرغب نسك ام نب سوبح ىلا سانود هوخا هجون

 دبب افلتخا اهنا ذإ طقف دحاو ربش ةدم امم ةطرقب ناريخو قفوملا يقبو

 لمحرلا هعم كاك نمو ناريخ لضفف « هحاص هب ردني نأ اهنم لك ىثخو ثاذ

 نبي فالحخلا ببسب اهران لمتشت ةيلهأ برح وأ مهب لحت ةبكنل ابدافت ةيطرق نع
 م١٠ ةنس وينوب ١8 تح ه 417 ةنس يناثلا عيبر ؟١ يفو . نيسلقصلا نرريمالا

 . دارأ م ابف فرصتي ( قفولأ ) دهاجم ابف نيك رات ةبطرق هتعامجو ناريخ رداع

 هضنبو هيلع مقني وح يف هدحوأ ىقب هنأ قاريخ فارصنا دمب رمش اذه نأ الإ

 دّفنو .اهريصمل اهانا كرات ةطرق نع فارمنالاو هحاصب ءادتقالا لضفف

 داسف « هناد ىلا هحوفو ناريخ فارصنا دعب مايأ ةعضب اهردانف المخ هتركف

 ىف



 . نمالا مادعنأو فوكلناو رارقنسالا مدعو بارطذالاو ىضوفلا نم وح ةمداعلا

 مقتني يك ةرباربلا نم هتعاج عم دومح نب يحن عوجر برق نوءقوتي ىانلا ذخأو
 ثدح مل كلذ نم ايد نأ الإ . ناريخو دداحم مودق موب هباحصأب هولعق امل مهنم

 نم رخآ نوكيس يذلا ةيمأ ءانبا دحأ ىلا دوعتس ةفالخلا نأ لب 22) ىرتس امك
 نم اوسكي دق اوناك ني, ادنالا نآل « ةيوءالا ةلالسا دارفأ نم سادنالا يف كلع
 ىر- اي ةفالحلا ءانلا اوررقف ىضوفلا ىلع ءاضقلاو ةلاحلا حالما ءالؤه ةعاطتسا

 ىرادتسا سلجم ةدعاسم ةنيدلا محب ءارزولا دحأ ىلا هطالا ملتو دعب اهف

 . الف لصح ام وهو . ةعاجلا مي

 دي ىلع هن ومرق ةليدم مأامأ م86١1 ةل حج ه 57 ةنس مرحم يف دوم نب يحم لق 60

 « روبج ينب ةيروبجم » نع يناتكا ىف ةدراو هلنقم ليصافتو . دابع نب ليعامسا ريمالا
 نح امأ . دمتو نيرداو نح دالوالا نم كرثا دقو . 55 50 ص شاه ىف

 بقال ىف لاو يلاثملاب بقلت دقت نيردا امأو . ةفالخلاب ىمتو ةنيس بحاص ناك دقن
 . ةفالخلا بفا ذختي مو نيدوحلا ةالو رخآ ويف دمت امأو أضيا ةفلحلا

 فقع



 ةرسع - ارلاءةدحلا

 نب دمحم نب رصانلا نحرئادبع نب كللأ دبع نب دم نب ماشه وه

 لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه نب محلا نب نحرلادع نب دمحم نب هلادبع
 ؟بحلا نب تاورم نب كالادبع نب ماده نب هنوامم نب

 امسا دلو مأ همأ تناكو . هللا دتملا بقليو ركب وبا ىتكي ناك

 مامر 9 دحالا مون تدين مم هالو ح اه مكوك هنس 6 دلو ٠ تاع

 « ضيا هنأب كوخرؤلا هفصي . م “٠١١7 وينوي ته عام ةند لوالا
 ©« ةحالاو نيضراعلا فيقخ ؛ ١ سنخا ©« رمُلا طيس « همدالا ىلا برضا

 . رصقلا ىلا لايم « مسحلا نسح

 يومالا حلا هدب ضرقنا « سلدنالا يف ةيمأ يب ءافلخ رخآ وهو
 كلامت ىلا نلدنالا تمقتاو طسوتلا ضيبالا رحبال ينرعلا ضومحلا يف
 مددع غلبو فئاوطلا كول اك ولم يمسف «٠ فئاوطو ميش ابكممت ة د دمتم

 . نىرشعو اتس

 ضي



 يذلا يومالا ىضترمل ربك الا خالا وه دتملا ماش ةقفلخلا نا

 يريز نب يواز دي ىلع مزهو دومح نب مساقلا مانأ سلدنالا يقرش يف ماق
 م اذه لتق اذف « ماوعا ةمبرأب ءاخا ربكي ماشه ناكو . ةطانرغ ريمأ
 تنوبلا نصح يف ماقأاو سلدنالا قرش يف هناكم ةوعدلا ماق - انعم "مم

 تنوبلا نوح ٍِق وشهر رثكسي ماده راصنا ث شد ذخاو . هتوعد ىديؤم

 مرابك رواشتف هتوعدب اودع دق اونك ةطرق لهأ نأ مك ءرخآ دمب امو

 روب> مزحلا يبا ريزولا مديمع ةغرا ةباجتسا « اريخأ اوررقو هتميابم يف
 . كلدل نييومالا ملما هنوكل ةفاللتاب هتميام , )١( روبح نب دمحم نب

 ضش ةفطاع دوحو كش لود وه ( أده مهرأرق ذاختا لخغ دعاس امم ناكو

 نييدملقتلا نيلوالا ءادعا ةرباربلا وحن اذه ماشه نيبو ةطرق لهأ نين ةكرتشم

 هتمبابم اوررق مهنأب هنودمي ماشه ىلا ةطرق لهأ لمرأ اذكهو
 ءاعنلاب المف ءىدب دقو . محلا ماهم مكلاتل ةطرق ىلا روحا هنوعديو

 لقتنب يب اماشه نكلو . م !.؟بيبآدح ه عار ةنس عماوحلا ِق ماثهل

 ناق هببسب ترادو ؛ ةطرق ىلا مودقلا ررقي نا لق ةليولع ةدم روئثلا نيب

 ١م حه غ». ةنس ةححلا يذ م يف ابلصوو اهلا راف « ةطرق لا
 تنوبلا نمح يف هتوعد هدب ىلع ىنمم دق ناكذأ دعب «م 1١04 ةئس ربمسيد

 قشمد ةءط 1“ س ةماملا ةقللا « روج يتب ةيرورخخ » بانك ققماكلا هن رظأ )00(

 ىلا سالا در ف تيي.طرفلا د. نا ىلع نو رؤملا مجأ قو اده . 9١ه5 ةنس

 يعك ارلا د٠ارلا دبعو ريثالا نبا كلذ رك ذ ١ رووح نب مزحلا وبا ناك ني ومالا
 . مهريغو نارح نباو ىرادع نباو يريونلاو يضلاو
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 لا هسآأر لع لخد يذلا بكولا نعو أذه نع داحح نبأ انثدح

 : لوقيف ةبطرق
 هبا.ش يف ةرااعشدلا» افورعم تاكو ةحوخملا نسم يف رمالا اذه دّدق

 تدقعو ةقرفب تميخو عامجاب هتمي تدتتفاف هحالف يجرف هبيش عم علقأف
 ةيفيك و هرومأ ةيحس يف اوربد دق ءارزولا ناكو « هركب تلحو ىضر

 ةبطرق شيح بكحرو ىانلا رف « دإلا ىلع دقوو وه رداق هدورو
 هجهبو ءاور مدعو ةلقو انهو نيملا همحتفب يز يف لخدف « هلاقتسال
 لم الداس ةرصتخم ةيلحم « كوم نك 1م نود سرف فوق هدعو ددعو

 يلاولا لي نم بئانج عمسيس هماثدق ةّثار ةوك نم اهتحت ام يلا هرافغ
 ىاتلاو انوه ريسي درطم الو ع تود ةتيزلل همم اهوربص نييرماعلا

 هوركلا نم مه قيس ام نوه الو هبحو يف ءاعدل) نوديسيو هنوثبب

 .)١1(  رمقلا لخدف هب

 ةفيلحلا ءاحوأ يذلا لوالا رومشدلا نا انأ نيي صنلا اذه نم

 « هوأر ام ىلا نانثمطالاو حايترالا روعش نكي مل نييبطرقلا ىلا ديدحلا
 يذلاو همودقل ليوطلا راظطتالا كلذ دس اودداشي نأ نو رافتتي اوناك مهنأ ذإ

 عراوش قرتخي امظنم أمخف انئار ًابكوم « تاونس ةثثالث يلاوح انلق م" لال

 ضعب هب طيحمو ةيداع اسرق يطتع طيسب لجر ىو ميمامأ اوري لف . مهتمماع
 . ىلءالا ةيبخ نم ءونب هلك كاذ ءارج نم اوبيصأف . هعانا

 رومش ىلا هجوت « ايم-ر سانا هميابو ماثمل رمالا مت نا دببو
 لأ ةماملا ةلودلا سمانم لي نا نع انوع ذإ « ةديدح ةمدع نييطرقلا

 روبح نب دمحم نب روبج مزألا ابا مريبك رزوتسيو اهنايعاو ةنيدلا ءابحو

 )١( يشك ارملا ىراذع نيا نع نايح نبا ٠ ص © ج برغلا نايلا ١47

 ضخ



 نم صخش رازيتسا ىلا لام « ةطرق يف كادنيح ةعوملا ةملكلا بحاص

 . ءايتسالا دشأ كلذ نم سانلا ءاتساف « قبس ايف ةكابحلا هتنبم

 نم كئاح هيلاوم ةلبج يف هدتملا عم ءاج » : كايح نبا لوقي
 صعاشلا هيف لاق يذلا كئاحلا ديعس نب كح ىمسي ةبطرقب فئاعزلا ءانبا

 ريزو اب تنأ نم رزد ارزو يعدن ا” كبه

 ريمالا رازونمفيكف يدعم ريمألل ام هقأو

 قلطأو ةلودلا رومأ مظمم زازقلا مح هريزو ىلا ماشثه لس دقلو
 اذه فرصتف هتدعاملل نيريثكلا ناوعالا هل نّيعو ةيلالا رومألا يف هدب

 . هأاوه ىفو ةنيدلا ىديو يبي و أي ءرصق يف سلحو ءارزولا راك فرصت

 « لعلا ىلا هنم ليحلا ىلا برقا ناك لب ةيلاع ةفاقث ىلع ريزولا اذه نكي ىلو

 هيلع للا نأ ثبلي لف سانلا ةلماعم يف ةظاظفلاو فسمتلاو روهللاب هفاصتا نع ادع

 . ةطللا ءالو نلو هل ءادلا ءادعا مبمظعم لعجو « ةطرق لهأ

 ميلع دمتسي نيملخلا ناوعالا ضعب يلا ديمس نب مدح جاتحاو
 , هل ةناطب مذختا محلافسو موقلا لذارأ نم ةئف راتخاف « رومالا ريست يف

 لزرع كاسح نا لوقي . لالفلا قيرط يف هورتسو ةتعميس ىلا اوؤاسأف

 : رزولا اده

 تطقس لذر يقوس وأ نحام وأ لغد لفن ىلا الإ دتهم مل هنا »
 ميف ام حولا قلط ءاوه يف اورجو ةاونلا يف هل ةناطب مدحتاو ةلكاثلا مبملع هب

 دادزت هلك كلذ يف ماشه لاحو هظعوم حبماو اعيرس- ىوبف « حصن الو مزاح

 ضف



 ريزولا ةيشاح فصو ىلا دومي هسفن كابح نا نا مك .« فمكنا نأ لا افعمض

 : ةلوقب أعء دب أافصو

 , ساكحلا ثح هنديد نمم , هطغ نم رامغخا ةيبص مهرثك كا وم

 جس نأ . ساتاا ضارعا هكفتااو « ىافرتلا خبطو 2 سآلا دضانو

 ءالب يف مهحاص نمو مهتم سىاتاا ناكف ؛ هوك احو هنم اورحس مولام

 . « مقم دنحو مظع

 ؛ءىث يف امئابجوو ا 1 يأراذه زازقلا كح ذخأب مو
 لمعتساو « ربربلا ىلع اهب مركتي راص « راجتلا لاوءأ نم أريثك ردامو

 نأش ريبك رمب لو « رولا لالا لع لوصد-ءال ةعورشلا ريغ قرطلا نم أريثك

 اوذخأو « هتفللخ ىلعو هيلع اومقنو « هللمعا نم ساناا جضف« ندلا لاحرو ءاقفال

 . ماشه ةفيلحلا ملحلو هلتقل نوردي

 لنرم « تازماا ع عاونأ هرم ةهنال © هرزو نع ضار ماشه تاكو

 اهرمؤي ناك ىج ا ءاونالإ هملقو هنمع *الءو ديزللا بارشلاو ةرخافلا لك آلا

 ام يرا وملاو تانيقلا نم هل ةدعأف « تاوبدلا نم هل رثكأو « اهريغ طع

 نم يردي ال راتس ءارو هنأك هرصق يف امباق عساف هه ادي امع نهم هلفش

 . رمأ يف لدي الو ايش هتاود رومأ

 دق هيلع رمآتلا يف مهتنو « ريزولا نم نييطرقلا ءايتسا نأ ربظبو
 ًاعبت آرصق ةنيدلا ةحاس ف ىتو ؛ هفنل طات# دخاف 6٠ هةممام تاصو

 رس بع مهتروث نم هفوخ سانل ريظاو هفن هتطساوب مضذ هفنا

 أع لمع 5 « ميتفطالمو ىانلا ةاراه. ىلع لممي دخأو . هيلع رييدتلا
 ص ةطرقي ةيطارقت-رالا ةقبط نكل « وهئاضرال ةمئافلا بئارضخلا ضم
 م ةقطلا هذه نأل « محلا نع نع زازقلا رزولا دابا اينع بصن تءضو دق

 ىف



 ةيسنلاب ناك تبنلا فرش نأ مك . لصآلا عيضو لجر مح لمحت عيطتست نكن
 . ةلودلا يف ماه بصتم لكل ايساسا أطرش ايلا

 دنع زازقلا ريزولا ىلع سالا ةيطرق رابك نم نوريثكلا لواح دقو
 هيلع زازقلا ريثأت نأل « ةيغاص انذا مبلني نكي مل اذه نكلو ماثه ةفيلحلا
 طظفتحا دقو . رصقلا لوخد نم اوءنمو . رخآ درف يأ ريثأت نم دشأ ناك

 هنأ راتعا ىلع « ماشه ىدل ةميفر ةناكمع نيحلا كلذ يف هدحو روبح نا

 « ليلاب هل فرتعاف « ثالذ ماثه سني مق « ةفالحلا نيو يف يل الا عابادبعاس
 . ديمس نب يح يأر دعب هيأر ىلع دمتعي ناكو « مابلا ضعب : .دتلفو

 يذلا ببلا يع « ماده دنع روبح نبال تناك يتلا ةوظحلا هذه
 ةقيلخلا ىدل روبح دو لع سدلا يف ةلئاط دوم لذب ىلا زازقلا ريزولا مفد

 ىمعسي ةقيلخلا نم يرق روبح نإ يقبو رمثت مل دورهلا كلت نكلو « هنع هدمبيل
 . زازقلا ىلع ءاضقا

 ل يفكي ال هدحو زازق'ا ىلع ءاذقلا نا روبح نا يأر دقو

 ةرسالا نم صلختالا بحت كلذ نم رثك أو . اضيأ ةفيلخلا نم صلختلا بجي

 ةرتفلا لالخ براجت هدع يف محال ابحالص مدع تبث نأ دعب ةماع ةيومالا
 « ةطرق ءابحو نم هلالمزا اذه هيأر روبح نا ىلدأ الو . ةطرق يف ةريخالا

 . اهذيفنتل لمعلا اوأدبو ابف هودياو ةركفلاب اوبحر

 « هش ىع نع ةفيلخلا علخ وأ زازقلا ريزولا لتق بمسلا نم نكي مل

 ديدح ؟.ح ةماقاو ةفالحلا ءانلا ةرو رضي سانا عانقا بعصلا نم نكلاو

 ةنالحلا ءانلا يف مّن نام ىلع ةبطرق يف ةعاخلا يأر ررق دقف كاذلو . اهناكم
 . طقف هرزوو ةفيلخلا نم سصلختلا يف مباي ربحلاو

 نجرلادبع نب ةيمأ وهو ماثه هفيلحلا ءابرقأ دحاب اولصنا كلذ لحألو

 سا



 لع ةروثلا ةرورضب هومنتاو « رصانلا نمحر ادع ن ناملس نب ماشه ََن

 نكن لو . هأعم حس اذا ايف هناكم همضو لباقم هنم صلختلاو ماده

 . كلذ نم رثك أ بلطيل « محلا ىلا حماطلا روهتاا باشلا اذه « هيمأ

 كلذ يف هدعاسي هيلا ماضنالا ىلا سانلا وعدي ذخآو ًالا- ةركفلا ىلع قفاوف

 . اهؤابحوو ةيطرق ءارزو

 ( ةالعال عماجلا دحسملا ىلا أابحتم زازقلا ريزولا ناك ادب ( موب تاذ يفو

 : ٍيلاتلا هحولا ىلع كلذ لح دقو هولتقف ةصرفلا نورأتلا زهتنا

 ديفنل نورمأتلا هسد دق ناك صخش ديعس نب نم برقا

 ناك الو « هل ابدؤيس ةحيصت ىلأ يذصي نأ هيا بلطو « هتطساوب مهنطخ

 « ملكتلا مف نم هنذأب برتقيل هسرف نع لي نأ رطضا عمسلا ليلق ريزولا
 . هقباد نع طقف ضرالا ىلا هبدحو هب كسمأ نأ الإ هثدحم نم تاك اف

 هونمطو ناكللا نم برقلاب نؤبتخي اوناك نذلا نيمأتلا نم ددع هيلع مجببف
 . ةئيدلا ءامنأ يف هب اوفاطو ةسأ و أاومطق م تام ىتح فوسلاو رحانجلاب

 ىلا ذوفنلا اوعاطتساو هورصاحف ةفيلخلا رصق ىلا راوثلا هجوت كاذ دسبو
 هن ةدمقلا يذ +١ يف ثالذ ناكو ء« بلاو بليلا هف اولمعأف رصقلا لخاد

 .م ١*٠ ةد ريقو مء.دح ه7

 , هيلا الآم يف كثي ال ةفالخلا سلجم نمحرلادبع نب هيما ًاوبنو
 انه ىماوألا ردصي وهو هم اوناك نمت دونملاو نيبهاتلا ضمب هب طيح
 نذلاو هب نيطيحلا دارفالا ضعب نأ ىتح « الف ةفيلللا حبسا هنأك كانهو
 كيلع فاخن انا » : هل اولق تقولا كلذ يف نيبومالل سانلا هركب لع ىلع اوناك

 محل لاقف . ( نييومألا ىلع يأ ) يلع سانلابالقنانمىرن ال مويلا لقي نأ نم

 .ةفالملا يفهنم ةبغر . « ادغ ينولتقاو مويلا مثنأ ينومياب » : هيما

 جارت و



 ءابجولا اعد دق ناك هناف , لوآلا ةبطرق معز روبج نبا مزحلا وبأ امأ

 اوذختا نأ دمبو . هلمع بج ام ريرقتل ةروثلا ءدب دنم هلزتم يف عامجالل ءارزولاو

 هجوت هيلا اولاصو املف « ةفالخلا رصق ىلا نيحلسلا مبعانا مم اوراس مهماررقم
 امأ « هرمأ س'نلا عاطأق « ببنلا نع بكلا مهللا بلطف سانلا ىلا مزحلا وبأ
 ام ءاقب مدمل وأ « نيحللا عابتالا نم همم أك نمث ميفوحلا وأ هتماعز ميديلستل

 . رصقلا يف بهنا| قدتسي

 نم ءارزولا يلط مث . ءودهلا نم ءيث داسو ببنلا فقوت لاح يأ ىلع

 نع لزانالاو مبلا لوزنلا  هرصق جاربا دحأ يف ارصاحم ناك يذلا  ةفيلحلا
 نيب لصي زيلهد ىلا ةدالوأو هئان ضمب عم ديتقاو مهلط ىلا عاصناف « ةفالحلا

 ررق ىتح زيلهدلا اذه يف تقولا ضعب ماشه يقبو . رصقااو ريبكلا عماحلا
 هنم بلطي اًنل ًاتقوم نوحلا دحأ يف همضو وهو « هنأشب هلمع يجي ام ءارزولا
 . تقو ءرسأب ةنيدلا ةرداغم

 اماذه نأ « ءارزولا كح هوربخيل اوبه نبذلا خ ويدلا ضمب ثدحيو

 ىأر نيح ماشه بلط ام لوأ ناك دقف 2 ةمتذشلا قحتست ةلاح يف اوناك هتلئاعو

 نيب اهظفتحم ناك ينلا ةريصلا هتلفط ىلا اهنوطمي زبملا نم ةرسك خ ويلا ءالؤه

 نم عم هئوضب سنأي اطيسب اجارس بللع مك . اهنع ديدشلا دربلا در الواحم هيدي
 )١( نرضاحلا ىكبا هنا ىتح شحولا ناكملا كلذ ةدظ نم همم

 « ايلا ةفالأتا ءانلاب مرارق سانا ءارزولا ناعأ « يلاتلا مويلا فو

 ىلإ !اماقم قا + س4 بين 8 دباك يف نبا ىنكارلا مراد لكل هوب 0 32

 اب+رش لوطي روءأ ترحو « ملخف دنجلا نم ةفلاط هيلع تماق ىح اريي الاةطرق يف

 ءنيهوجو نع تارساح ءادلاو همثحو وه هرصق نم اذه هعابدتعملا جارخا اينلدع نم
 مايا كاانه اوماتأذ « ايابلا ةثيح ىلع مظعالا عماجلا اولد نا ىلا « نيمادقا ةيتاح
 . بارعلاو ماعطلا, ممذع فطمتي



 رصقلا يف كاذنمح لازي ال هيما ناكو . ةنيدلا محب رابكلا نم ةعامج ليك وتو

 لوح فافتلالاب ماطخ ممل اريظم روبج نا ميطاخف . هعابتا ضمب هلوح فنلي
 نع مهزجع تابسانم ةدع يف اوربظا ةرسالا هذه دارفأ نآل ةيمأ ينب نم درف
 معءاقب ناو « ةفالحلا ءانلا اوررق دق عيخلا نأب ميمهفا مث ء يملا ءابعأب مايقلا
 ةي اللا دوعوأا ىن متلعمل مبلمأ مث ؛ ةديدج ةيلهأ ابرح ةنندلأ يف ريش ةيمأ عم

 ثيح ةنيدلا جراخ ًالاح هدايتقاب دنملا ضمب فاكو هيمأ مهحاص نع اوضفناف
 )١ . كلذ دمب هرامخا تمطقنا

 هسفنب ةاجناا عاطتسا تقولا هنجس ىلا ديتقا نأ دمف ؛ ماشه ةفيلحلا امأ

 سمح كانه شامف نحل كلذ يف دوه ينل ةمبان تناك ىتلا 0 هدرال ىلأ بهذو

 ءماءمو حم 45م ةنس يف تام ىتح دحأ هب عمي ال ارومغم ىرخأ تاون-

 , سادنالا يف ةومألا ةرسالا حح ابم ىينا يلا ةاسأملا يع هتياهن تناكف
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 ناساف لق ىداف ٠ : طرا ضن هلادلم هيمأ نع ريثالا نبا ركاذي )١(

 نءبف هيما ب رخف . دحا هدنع مهكرتي الو ابب ةيما ينب نم دحأ ىقبي ال نأ ضايرالاو
 لدرأ « طقف اينكسي نا يف امط اهبلا ةدوملا دارأ امل مث « ةدم هربخ مطغاو « ع رخ

 م (؟1 ةنس يناثلا يدا+ ٍف ببغو لئق : ليفو . ام همنم نم ةطرق خوبش هلا
 .(؟0٠9 سال > لماكلا )

 . ةطرت لم روكلازب دمع نمح ىلا هذةطرقنم جا رح نيح دعما نأ ريثالا نبا ركذ 6

 نى ىلا دنملا اوحرخاو *ولتقت روشلا نإ كمحمم ن نمحلا لهأ رمغ نأ يل أ هم يقبف

 يماذحلا دوه نب نايلسلا راسو الل هنمب ورشا يف لاجافب» ةيف هوب رخآ

 وهو . هدرا ةهاذ نادو ه 74 ةئس رفع ف تام نأ ىلا هدنع يقب و هم رك أذ

 ( 0١9٠0 سال > لماكلا ) . ىلدالاب ةبآ يه كزتم رغآأ

 ف


