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 نيلسرم او ءايبن الا ف شا ىلع مالسلاو ةالصلاو

 نرمهاطلا نيبيطلا هلاو دمحم



 ميلا نَمَرلا تامشنب

 يندملا ميلحلا دبع ديسلا .د.أ

 ةعوبطملا هيلع هللا ناوضر يندملا مامإلا بتك نم ّيأ نع فلتخي باتكلا اذه

 نم هصلختسي نأ ررقف اهنم هبجعأ امو هتاءارق ةصالخ لثمي هنأ كلذ «ةروشنملاو

 اهتلاجس ةيناسنإ براجت لثمي ماع يوبرت يفاقث باتك يف هعمجيو ةيلصألا هرداصم

 .اهعاونأ فلتخمب بدألاو ملعلا بتك

 نأ ودبي ذإ كلسملا اذه كلس دق ْةَبسِاَبلَم يندملا مامإلا نوكي نأ ابيرغ سيلو

 ةذفان اوحتفيل تقولا نم ةحسف اوذخأي نأ روصعلا فلتخم يف مالعألا ءاملعلا جهنم

 عمتجتل بتكلا هتلجس ام ضعب ءاقتنا لالخ نم يركفلاو يحورلا عاتمإلاو ةفاقثلل

 عشتقي يقالخأ ىدؤم تاذ نوكت نأ ةراتخملا راكفألا كلتل دبالو .دحاو باتك يف

 .ئراقلا ىلع هضرعل هتيمهأب فلؤملا

 ناونعب هل ةروشنم ةلاقم يف ديشرلا هللا دبع نب دّمحم نب فاون بتاكلا لوقي

 :( تعلو لضألا ب:لوكشكلا)

 نم مهتعلاطُم َءانثآ هيلع َنوُمَقَي ام اهيف نونودُي عيماجم ءابدألاو ءاملعلل ناك دقل

 .دئاوزلا اهنم َنوُطِقَسُيو ,دئاوفلا اهيف نورطسُي :ةبذْعَتْسُم تارذشو َةبَّذَهُم ٍتارابع



 ةاولا وو رب ارد نكس من وس وو ساس هج 1

 ناَتْسُب عومجملا اذه نوكيف ؛تايبألاو ئاطللاو فئارطلا َّنِم ,تاقرفنُلا َلوعمجي

 :لوفر هلاح نانو كيتا , هنن وستطر اوب ماعلا

 يرتفو شاول ةنبك 2 .عينستولا يي ةويتاح اونااقإ
 رذنثحِلا مماعْنمَو نيت راش ني لحلأ ملف

 نم ًادحأ ٌتيأر امو) :(ه50 4 ماع ىوتملا) ّيولبلا فسوي ةمالعلا لوقيو

 لئاسرو راعشأو تاياكج ىلع يوتحت قاروأو قيلاعت هلو لإ قافآلا ٍلْهَأ ْنِم ةتيقل

 .(رابخأو

 ٌُفعضأو) :( 1408 ماع دولوملا) يوحنلا دّمحم نب ليلخلا ْحَِّشلا ُلوقيو

 ْنّودنُي عماج ٌباتِك :يأ (شاْنُك) ىتفلل نوكي ْنأ ءبتكلا ءانتقا عِطتسي 1 ْنِل ٍناميإلا

 .(2يش ٌلُك ْنِم اهيف ةنولُم راهزأ ةقاب ُهدجَتق ؛َدهاوشلاو ٌرِداونلاو َدئاوفلا هيف

 :هل قابسنفي نيتيب: ىف سنأ نب كلام:لوقب

 تانج ميسو اني يهل انش ل
 ةقّلطُم سناوألا ًطسو اهَّدرتو هيا نفت نأ ةيئاركلا سوف

 :اهنم رومأب فيناصتلا نم عونلا اذه نم ئراقلا ةدافتسا صخلن ْنأ نكميو

 نم ًالوقن عيماجملا هذه ضعب يف نأو ءبتكلا ىلع عالطالا عونت يف ئراقلا ديفت اهنأ
 ؛يعالطا يف عونتي ئراقلا لعجت اهنأ عم .اهتيمهأ ىلع لدي اذهو «مويلا ةدوقفم بتُك

 :ةيبدأ ةفرط اهدعب يتلاو «ةيوغل ةدئاف اهدعب يتلا ينو «ملاع ةمجرت ةحفص يف أرقي وهف

 مك ءاهاظم يف اهدجي آل دق دئاوف اهيف ئراقلا دجي ءاذكهو «ةيخيرات ةعقو اهيلت يتلاو

 الو .ًابسانم هنوري ام اهنم اوقتناو ًابتك اوربس لاجر لامعأ نع ةرابع عيماجملا هذه نأ
 اهعماج قرغتْسَي ال ءاقتنالاو رايتخالا قيرط نع نوكت يتلا عيماجملا َّنِإ اذه ينعي



 نا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .فيلأتلا نم لّهْسأ اََّئأ ْوأ اهعمج يف ًاتقو

 يتلا ّلصوملا ّيلع نب دمحأ ىلْعَي يبأ ىلإ بسن ام نأشلا اذه يف ٍتايبألا لمجأ نمَو

 ٍنادِبألا حراوج ٌدَكَب ْتَعِم َةعوُمَحَت !ئاوف ٌباتكاذَم

 ةنينلا ناقة ج رسملاب  ىوتلاو هنفالا ونا طاقتي
 ىري نييأر ىلإ كلذ ين اومسقناو لوكشك ةملك لصأ يف نوثحابلا فلتخا دقو

 يقارعلا بيدألا لصفيو .ةيسراف اهنا يناثلا ىري منيب ةيارآ ةملك اهنا لّوألا

 :لوقيف لوكشك ةظفل لصأ يف لوقلا يلمركلا يرام ساتسنا بألاريبكلا

 :ةلصألا ةتاوأ لوكشلا ةفلك نأ قيقايرمللا نيرعللا بلغأ لب نورت ىغذا)

 مهدنع ّيهو .لكلا عماج ٌهانعمو .فورعملا ىنعملاب (لُك)و َعَمَج :يأ ؛(اشك) نم

 ًاضيأ لدتو «ةفولأملا ماّيألا يف اهنم لاقُي ام ّلك ٌممجي تاولص باتك ىلع ُلدت ٌةظفل
 وأ عومجم لُك نع ًاضيأ ٌلاقتو .ةّيبرعلا يف ٌةفرعن يذلا ىنعملاب يّدكملا ءاعو ىلع

 لوخدلا ةثيدح اهاندجوف نييمارآلا بتك يف ةملكلا هذه َدورو انعبتت اننأ ىلع .طيلخ

 هذه يف يهو ؛ةميدق اهيف اهنا ذِإ ةّيسرافلا بتكلا يف اهدورو ىلإ ةبسنلاب مهتغل يف
 ؛فتك :يأ (لوك)و .لمح :يأ ؛نديشك لعف نم ةقتشملا (شك) نم ةقتشم ةغللا

 ىلع ةادألا هذه لمحي ريقفلا ْنأل ٌكلذو .فتكلا ىلع دشي وأ لمحي ام :اهانعم نوكيف

 سرفلا نم اهوذخأ دق نايرسلاو برعلا نوكيف هيلع هب قدصتي ام اهيف عضيف ِهفتك

 (سكفلا ىننلو

 َمَمِحَتام لك هيف ٌعمجي لوستملا ٌءاعو :لوكّشَكلا) :طيحملا سوماقلا يف ًءاجو

 ةّيمجعألا ءاسألا نم هّنأل (تالوكشك) ىلع (لوكشك) عمجيو .(قزر نم هيدل

 اسرع خلا



 كو ور رسل ا رمل ل ل ا ا ا

 لوُكْشَك ٌةملَكو) :لوقيف لوُكْشَك ةملك ىنعم يوازلا رهاطلا ْخِمَّشلا انل ٌبّرقُيو

 يف ٌرفاسملا اهلمعتسي يتلا (ةبيقحلا) ةّيبرعلاب اندنع ىمسُي ام ىلع ٌقلطُت ٌةيسراف ٌةملَك
 .(ةفلتخملا هجئاوح نم ةمزلي ام اهيف عضيل ؛ِهِتَحاِِس يف ّقفوصلاو .ورافسأ

 ُهْمِظَنْنَت ال يّذلا باتكلا :ًاحالطصا ٌلوُكْشَكلاو :ديشرلا فاون بتاكلا لوقيو

 :ٍةياور حْرَش ىلإ ةبآ ريسفت نق ف ىلإ ف نم ةعياج هيف لتي لَب عوضوملاةَدْحَ
 ِتافرطَتُسُمو َرِداون وأ ةيخيرات ثِداوح ْوأ ٍةيبدأ َفئارط نإ لع كاع نمَو

 .تاهكافمو

 ييئاوفلا ْنِم باطو ذل ام ُعَمْخَي باتكل مسا ملعلا لهأ ٍفْرُع يف لْوُكْشَكلاو

 راعشألا فيطلو ةّيملعلا ٍدعاوقلاو ِةّيركفلا 5 ةبعاتجالا تارذشلاو ةّييدألا

 يوتا يب ريع مولا لدار اقرا

 ميفاختملا هدعيل اللا يق دك لوا 81: يشل | اعلا يع دتخلا ف5 فرو

 فر كسا ضربا ديو دك مف وللا "امانا يذلا ناري لأ لوعاسكلاب

 ينفوصلا ّيناردنزاملا يلمآلا ينيسحلا يولعلا ّيلع نب رديح نب ّن يلع نب رديح ا

 نأ ىريو ««لوسرلا لآل ىرج اميف لوُكْشَكلا) :هباتك يف (7287 دعب ت-1/19)

 .يرجمهلا نماثلا نرقلا ذنم تلمعتسا دق (لوكشك) ةملك

 ه1771) يفجنلا ينارهطلا اضر دّمحم نب ّللع نب نسحم دّمحم خيّشلا نكل

 فيناصت ىلإ ةعيرذلا) هباتك يف (ينارهطلا كرزب اغآ) مساب رهتشملا ه8

 نيدلا ديدس نب نسحلا روصنم يبأ نيدلا لامج) يلحلا ةمالعلل نأ ركذ (ةعيشلا

 ةمالعلا نأ ثيحو ؛(لوكشكلا) همسا اباتك (هالا 5-ه7141 نع نب فسوي

 11 ا

 يف هيلإ ةراشإلا تمت امّنِإو ةلقتسم ةروصب انلصي مل هنأ الإ فيلأتلا ثيح نم لّوألا



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ءامسأ (ةعيرذلا) باتك يف يفجنلا ينارهطلا ْخيّشلا ركذ دقو اذه .ةددعتم رداصم

 .لوكشكلاب اهوفلؤم اهامسا امئ اباتك نيتسو ةسمخ

 :ٍلي ام يه رداصملا اهتركذ يتلا تالوكشكلا هذه رهشأ نا

 نيدلا ديدس نب نسحلا روصنم يبأ نيدلا لامج يلح ا ةمالعلل (لوكشكلا)- ١
 ةمالعب ريهشلا ينارحبلا مشاه دْيّسلا هيلإ هبسن (هالا77--ه7151) لع نب فسوي

 ريسفت» نسم عضاوم يف اهنم هفيناصت يف هنع لقنو ه ١١١1 ةنس ىفوتملا ءنيرحبلا

 ا ...ةغلابلا ةجحلا هللف لق» :ةيآلا يف (ماعنألا) ةروس يف لَّوألا دلجملا يف «ناهربلا

 .«لوكشكلا' يف يلح ا ةمالعلا لقن اذكه :لاق 5١". ص

 لع نب رديح نب ّيلع نب رديح هفلؤمل (لوسرلا لآل ىرج اهيف لوكْشَكلا)- ١
 ةنس دعب ىفوتملاو - ه ا/19١ةنس دولوملا) يفوصلا َياردنزاملا يلمآلا ينيسحلا يولعلا

 رات تاك وعلا يع تسل ىدالا»ل رك هتك: ىععت , سيل ُهَّنِكل (ه7

 يابا رس ير روت سو ل ا روم

 ىلع درلاو كب يبنلا ةافو دعب مهيلع هللا تاولص لوسرلا لآ عم تعقو «يتلا عئاقولاو

 لمتشي وهف لهجلا هجوب قحلا فيس هيف رهشي ةعطاق نيهاربو ةعناق ةبوجأب نيفلاخملا

 كدا ا وا يا ووو اولا

 دّمحم لآ بقانم ضعبو هي يبنلا ةيامح .ءافلخلا بسن ؛مهيلع هللا تاولص

 ا

 سئافن باتك بحاص ريغو انيس نبا نوناق حراش يلمآلا ريغ وهو .بهذملا يمامإ
 دومحم نب دّمحم نيدلا سمش نوناقلا حراش مسا نإف بتكلا نم هريغو نونفلا

 ينيسحلا هللا رون دّيَّسلا نينمؤملا سلاجي باتك بحاص َبَسّنو .يسرافلا يلمآلا

 ةلملا سمش رحبتملا ىلوملا ىلإ نونفلا سئافنو نوناقلا حرش نم الك يرتشوشلا

 ثيدحملاو ريسفتلا يف تافلؤم هلو .ةّيمامإلا ءالع نم هنإ لاقو لمآلا دّمحم نيدلاو



 لوقتملا زلاوقعملا قرف نقلا راو ل وك كلارك ل نري زان متو يا عع ٠

 .اباتك رشع ةعبرألا ىلع تداز هقفلاو

 نم تعرف امل» لوقيف هنع هفلؤم ثدحتي :يئاهبلا خيشلل (لوكشكلا)- "

 باتك وهو «هالحأو هنسحأ ءيش لك نم ىوح يذلا «ةالخملاب ىمسملا يباتك فيلأت

 يهتشت ام هتنمضو «هتقزر ام هيف تقفنأو هتقسنو هتقفل دق «بابشلا ناوفنع يف بتك

 نساحمو رابخألا نويعو «ليوأتلا رهاوزو ريسفتلا رهاوج نم :نيعألا ذلتو سفنألا

 تاحفنو ءاهرودبب يدتهي ملك عماوجو ءاهرونب ءاضتسي مكح عئادبو ,راثآلا

 ةقئار تايبأو ءحابشألا ميمر ييحت ةيسنأ تادراوو حاورألا ماشم رطعت ةيسدق

 .عابطلا اهل كر حتت رداون ىلع كلذ دعب ترثع مث ...ءاهتسالسل سوؤكلا يف برشت

 ىفصأ فئاطلو «نوزخملا ردلاب يرزتو ءنوزحملا رست فئارطو «عامسألا اهل شمتو

 فظلأو «لالزلا ءاملا نم بذعأ راعشأو «بابشلا ماّيَأ نم ىهبأو .ءبارشلا قيار نم

 بكاوكلا وأ .ترجفنآل ةراجحلا ىلع تئرق ول ظعاومو .لالحلا رحسلا نم

 .دودصلا لاح ّىشاعلا ىوكش نم قرأو .دودخلا درو نم نسحأ ٌرقفو .ترثتتأل

 هب نيبتسيو «رخافلا باتكلا كلذ وذح وذحبي ًايناث ًاباتك تقفلو «ىلاعت هللا ترختساف

 تدجو الو ؛هبيترتل لاجملا عستي مل املو .رخآلل لّوألا كرت مك :رئاسلا لثملا قدص

 هكلس مصفنا دقع وأ «هيلاغب هصيخر طلتخم طفسك هتلعج «هبيوبتل ةصرف ماِّيألا نم

 هتركذ امم ًائيش ركذأ ملو هيخأ مسا همسا قباطيل لوكشكلاب :هتيمسو «هيلآل ترثانتف

 اليك اهضاير يف دراوشلا نم حنسي ام ديقأل اهضايب ىلع هتاحفص ضعب تكرتو «هيف
 «لوكشكلا ًألتما اذإ نامرحلا ضرعم يف لئاسلا نإف ءلوكن كلذ ةعس نع هب نوكي

 هقئادح يف كعبطب عتراو ؛.هضايح نم كتحيرق قسأو .هضاير يف كرظن حرسف
 ىلع هضفت الو ًاضع كصرح باينأ هيلع ضعو «هقراشم نم مكحلا راونأ سبتقاو

 كتشحول نيسينأو كتدحول نيسيلج هامخأو هذختاو ءًاضف بلقلا ظيلغ ناك نم



 ا 0 002020202021111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .كترضح يف نيميدنو كرفس يف نيقيفرو كتولخ يف نيبحاصو كتولسل نيبجومو
 ال .ناعضاوتم ناملعمو ناعضاخ ناذاتسأو «ناراس ناريمسو «ناراب ناراج ابنإف

 ناتسبال ناتيناغو امهدودخ تدروت ناتديرخو امهدورو تحتفت ناتقيدح امه لب

 الإ (مهذبت الو |مهبلاط ريغ نع |مهنصف |هللالج دورب يف ناتسئام ؛امهلامج للح
 :(مهبطاخل

 ملظ دقف نيبجوتسملاعنم نمو 2 هعاضأ ًاملع لاّهجلا حنم نمف
 يعّبجلا يثراحلا دمصلا دبع نب نيسح ْخِيَّشلا نب دّمحم وه يئاهبلا ْخِيَّشلاو

 ةنس ةّجحلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا يف دلو .يئاهبلا خيّشلاب فورعملا «يلماعلا

 مث نانبل يف ةينيدلا مولعلل ةيلّوألا لحارملا سرد .نانبل يف كبلعب ةئيدمب ه 40

 هتايح نم ةنس نيثالث يئاهبلا خيّشلا ىضق .مولعلا ليصحتل ناهفصأ ةنيدم ىلإ رفاس

 .ةسدقملا تابتعلا ةرايزو ةساردلل «ةفلتخملا راطقألاو ندملا ىلإ رفاس ثيح ءرفسلا يف

 ناهفصأ يف يفوت .تايضايرلا اهنمو ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا ىتش يف ةريثك تافلؤم هل

 ىسوم نب ّيلع مامإلا دهشم ىلإ ناهفصأ نم هنامثج لقثو ؛ةيرجه ٠١7١ ةنس
 .ةفرشملا ةرضحلا نم ةبيرقلا هراد يف نفذف «هتّيصوب ًالمع #©اضرلا

 نيدلا ماظن نب (موصعم نبا) يندملا نيدلا ردص نع دّيَّسلل (لوكشكلا) - ؛

 فسوي هيقفلا ثدحملا ْخيّشلا هنع لقني ه ١١١ ةئس ىفوتملا ءيندملا ينيسحلا دمحأ

 ةرخصلا ةيضق هلوكشك لئاوأ يف187١ ىفوتملا ءينارحبلا ميهاربإ نب دمحأ نب

 ريغ هنأ رهاظلاو .ثالثلا تاداهشلا اهيلع بوتكملا ءرتست ةنيدم يف ءارفصلا

 هيلع قلطي هنإف .هطخب اهضعبو هراعشأ نم ريثك اهيف يتلا ةيرعشلا ةعومجملا
 .ةديدع تارمل عبطو .دادغبب ينالخلا َحِيَّشلا ةبتكم يف دوجوم وهو «ناويدلا

 .فورعملا ىوتحملا سفنب هلوكشكو .يئاسحألا دمحأ خيشلل (لوكشكلا) ه



 لوقا وبل وقتما رمت رخو ل كاكا ادساا ا اوم نا زال حم و جلب ١

 ءيشو ةنّسلا ىلإ ةفاضإلاب ءاكحلاو ءاهقفلا ءارأو تيبلا لهأ تاياورل عيمجتلا نم

 ءاهقفلا نع ةعونملا هقفلا باوبأ ىلع ةعزوملا ةيعرشلا ماكحألا لقنو «خيراتلا نم

 قافوألاو ايؤرلا ريبعت نم ةلمج ركذو «ةّيبرعلا ةغللا يف تاملك يناعمو «ةيمامألا

 ةءارق لضف نم ءىشو «تاجلاعملا ضعبو «رفجلا لئاسمو تابرجملاو تامسلطلاو

 ةّيمالسإلا قرفلا ركذو .نآرقلا يف ءايبنألا صصق عضاومو روسلا ضعب

 .هراعشأ ضعبو «تايكلفلاو

 .(ه17١؟١4 مه 1177) يئاسحألا نيدلا نيز نب دمحأ خيشلا وه فلؤملاو

 ةفسلفلا درو ةمكحلا يف ةصاخ ءارآ هيلإ بَسْنُت ثيح ءروهشم هيقفو نيد لجر
 .ةيعيشلا طاسوألا يف درو ذخأ ىلإ تضرعت يتلاو

 نب ميهاربإ نب ءرقص نب ميهاربإ خيَّشلا نب نيدلا نيز نب دمحأ وهف هبسن امأ

 دلو ..يئاسحألا يشرقلا رقص لآ خورمش نب ميهد نب ءدشار نب ناضمر نب رغاد

 ىلإ رجاه مث .عرعرتو أشن اهبو ءاسحألا ةقطنمب (ينريطملا) ةيرق يف يئاسحألا دمحأ

 ةنيدم يف رارقتسالل داع مق نمو .سراف دالب يف لوجتو ملعلا بلطل ءالبرك ةنيدم

 ةنسل قفاوملا ه ١75١ ةنس ةدعقلا يذ رهش نم 7١ يف يئاسحألا دمحأ يفوت .ءالبرك

 ةنيدملا نم برقلاب ةيدهلا هل لاقي عضومب جحلا ةضيرف ءادأل هرفس ءانثأ م 7

 .كانه عيقبلا ةربقمب اهدعب نفدو ةرونملا

 فسوي خيشلل (رضاحلا سيلجو رفاسملا سينأ) ىّمسملا (لوكشكلا)-

 كلذ ريغو خيراتلاو رعشلاو بدألاو ثيدحلاو هقفلا نيب عمجي باتك وه :ينارحبلا

 ىلع مهثحيو مهسنؤي يك...ملعلا ةبلطل هفلؤم هفلأ ةديمح قالخأو بدأ باتك ريتعيو

 .ةديمحلا لئاضفلا

 مكحلا فئارطل انمضتم اباتك عنصأ نأ تيأر» هتمدقم يف فلؤملا لوقيو



 0 ا ا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ثيداحألا نم ةلمج زاح دق راثآلاو صصقلا رداون ىلع المتشم راعشألاو

 دنع رطاخلا حّوري ةبيجعلا فئارطلاو ةبيرغلا تاكنلاو ةيملعلا لئاسملاو ةيموصعملا

 مراكملا عاونأ ركذي هرش سانلا نمأي سيلج لالكلا دنع نهذلا ذحشيو لالملا

 .«ىذألاو رشلاو نايغطلا نع ىهنيو ىقتلاو ربلاو ناسحإلاب رمأيو ىهنلاو

 ماع دلو .ينارحبلا ميهاربإ نب دمحأ خيَشلا نبا فسوي َخيَّشلا وه فلؤملاو

 رفاس ّمث ءنيرحبلا يف ةينيدلا مولعلا ةساردب أدب .نيرحبلا يف زوحام ةيرقبه

 اهيف يقبو ؛ةيوزوحلا هتسارد لاىكإل -ه١7١١ ماع هدلاو ةافو دعب - فيطقلا ىلإ

 نأ دعب فيطقلا ىلإ عجر مث «نينس عضب اهيف ثبلو «نيرحبلا ىلإ داع ّمث «نيتنس

 زاريبت لإ رفابم ل :ةاهزك ل ةهرب لو نارنإ ىلإ رفاس مث «مارحلا هللا تيب ّجح

 نيرشع ةّدم اهيف ماقأو ه784١١ ماع ةسّدقملا ءالبرك ىلإ رفاس ٌمث.ةذم اهب ٌرقتساو

 ريثكلا هل ةينيذلا ةتابغتاو ءادأو فيلأتلاو سيردتلاب ًالوغشم»لخألا هافآو ىَّنَح ةئدس

 رردلا .(ادلجم )١6 ةرهاطلا ةرتعلا ماكحأ يف ةرضانلا قئادحلا اهنم تافلؤملا نم

 رضاسلا سيدلجو رفاسملا سينأ «(تادلجم ؛) ةيفسويلا تاطقتلملا نم ةيفجنلا

 هرضحي ال نم حرش يف هيبنلا جارعم ؛(تادلجم 7) ينارحبلا لوكشكب فورعملا

 يف نفُدو ,ةسّدقملا ءالبرك ةنيدمب ه1187 لّوألا عيبر نم عبارلا يف يفوت .هيقفلا

 قودنص هيلع دّيِسُُم هربقو ؛ءادهشلا لجرأ يلي امم 22 نيسحلا مامإلا مرح قاور

 .همسا هيلع بوتكم ءزراب ليلج

 يشيرفتلا ينيسحلا سنوي نب يلع نيدلا ءابب دّيَّسلا هفلؤمل (لوكشكلا) - ٠

 تاراكذت هيفو .بتك ةدع نم عطقو «ةلقتسم لئاسر ضعبو «مظنو رثن هيف .يورغلا

 نم ءاراكذت هل ملاعملا بحاص نب دّمح ْخيّشلا هبتك ام لثم .مهطخب ءاملعلا ضعب



 كاوقنل اوبل وعملا رف دمتقلا طع لو لوك كلا يلب طا د و دس اجا هوم ا نسا :١

 .فلؤملا نع هوعمس نيذلا ةعاججلل ةزاجإلا عم ء.سوواط نب نيدلا يضر دّيّسلل

 «ىبلهملا لع نب دّمحم نيدلا سمش هفلؤمل «ةيردبلا راونألا» باتك نم ةعطق هيفو

 ىصمحلا دومحم نيدلا ديدس ْخيَّشلا هفلؤمل «ديلقتلا نم ذقنملا» باتك نم ةعطقو

 .يئاهبلا خيشلا هذاتسأ نع نيعبرألا يوري هّنأ ركذو يزارلا

 نوسح دّيَّسلاب فورعملا 1777 ىفوتملا ىفجنلا ءطبسلا نسحلا نب ديز ىلإ ىهتنملا

 ةبك دمحم خيشلل «ةروثنملا رردلا» لثم .ةديدع بتك نع ةلوقنم ةعومجم وهو .يقاربلا

 ْخيَّشلا فيلأت (رطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن»و تاسحالا دمحأ خيشلل (ملكلا عماوجاو

 .سمانخلا نرقلا مالعأ نم :يناولحلا رصن نب نسحلا نب دمحم نب نيسحلا ليلجلا

 .كلذ ريغو حوتفلا يبأل «ريسفتلا»و ةيبظ يبأ نب دمحأ خيّشلا «لوكشك»و

 نب نيسح نب يضار نب دّمحم نب قداص دّيّسلا نب دّمحم دّيَّسلل (لوكشكلا) 1

 ه ١7 9/ يف فجنلا يف دولوملا .يفجنلا يدادغبلا ينسحلا راطعلا دمحأ دِّيّسلا مامإلا

 ىمس دق ناكو ءلوصألاو هقفلا يف باتك هلو «ىقثولا ةورعلا» ىلع ىشاوح هل

 وهو ناث مساب ًاضيأ همسو «ةضيبلا ظفحل ةضهنلا بوجو» الوأ «لوكشكلا»

 ىلعو هتدابعو هتفرعمل هتياده ىلع هلل دمحلا) :هلوأ «ليطعتلا تاقوأ يف ليصحتلا»

 نم غرفو (...هتكوشو رفكلل الالذإو هتضيبو مالسإلل ًازازعإ دابعلل داهجلا ضرف

 يق ليصللا ندموم خيشلا لآ نارسع خبشللا ني وحاصل دبع ةكيسنلا ةناتك

 .ه ١6٠ ةنس ىلوألا ىدامح

 ةيمظاكلا ليزن يناهفصألا ّللع مرك نب نيسح دّمح ىلوملل (لوكشكلا)- ٠

 امهتنهمب لغتشاو «ناهفصأ راجت نم هدجو هدلاو ناك ه١٠117١١ ةنس دودحب دولوملا

 ثحبلاب الإ سنأي ملف ملعلا ليصحت ىلع قيفوتلا هدعاسو اليلق ة هبابش لئاوأ



 ا يي يما فما او عام اوم ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىلع علطأو دالبلا رثكأ حاسو قافآلا يف ريسلا ىلإ قاتشاو ءبتكلا ةعلاطمو

 ءايندلا بئاجع ىأرو .رايخألاو كولملاو ءاملعلا نم اهمالعأب لصتاو اهتايصوصخ
 هرمع زواجت ىلإ تفتلا ّمث اماع نيثالث ىلإ انكسم ةيمظاكلا ذختاف رفسلا نم لم ىتح

 رضحلاو رفسلا نم ةلصاحخلا هتامولعم ضعب بتكي نأ دارأف ءنيتسلاو فينلا نع

 هباتك فيلأتب ه ١75717 ةنس يف عرشف دابعلا نع هتاعومسمو دالبلا يف هتابستكمو

 نيواود نم هشماوه يف بتكو بيجع لكشب دئاوفلا كلت هيف نود لوكشكلا

 زاتمم بلطم لك لعجو ناولألاو لوادجلاب تاحفصلا نيزو رعشلا نم ريثك ءارعشلا

 .امهنيب لوادجلاب رخآلا نع

 تابختتنم هيف .يدادغبلا داوج جاحلا نب نيسحلا دبع خيشلل (لوكشكلا) ١

 يئارم ضعبو (يئاهبلا لوكشك»و «ميهاربإ نب لع ريسفتاو «ةيصولا تابثإ» نم

 .ىرخأ دئاوفو ءينيوزقلا يدهم نب حلاص دّيَّسلاو يلحلا رديح دّيّسلا

 يسنو2ُلا يسونسلا دّمحم نب ناهنُع نب دّمحمل (لوَقلا نساحت يف ُلْوُكْشَكلا) 7

 .(ه١ ١4 ماع ىفوتملا) ةينهم نباب فورعملا

 ١١ َناعنصلا ّيدفحملا دّمحم نب هللا دبع ةمالعلل (لوكْشكلا) )5 1

 .ةيملع دئاوفو «ةّيِنآرُق ثِحابَم ىلع يوتحي ءًادلجُم رشع دحأ يف وهو (ه64

 .كلذ ريغ ىلإ «ةيرعش ِتايبأو «ةيئيدح ٍتازاجإو «ةّيموي ثداوحو

 ه١ ماع ّعِبُط ليقع نب زيزعلا دبع نب هللا دبع هيقفلل (لوُكْشَكلا) ١ ؛

 .ةحفص ٠١ يف عقيو

 َنيرشع يف ٌمقي ٌيمرضحلا ّيرطاشلا هللا دبع نب ملاس هيقفلل (لوُكْشكلا) 5
 ءامفوصأو ثيدحلاو ريسفتلا يف ثحابم هبلاغو ءتاعوضوملا عونتم وهو ءادلجت

 .خيرأتلاو بدألاو ةغّللا يف هئازجأ ةيقبو



 كوش وبال رقعملا رع ينقل وظف وكيف رينز انس ع ا ١3

 .نيدلجم يف عقي .(م19177 ماع ىفوتملا) ملاس نب زيزعلا دبعل (لوكشكلا) ١7

 يرهشونلا ديشر دمحأل .(ةّيدعسلا ٍتادراولا حرش يف ةيفاصلا لوكشك) ١

 .نماورلا

 ةينآرقلا ٍتايآلا ٍءوض يف ةيدّمحملا ٍةقيقحلا يف ٌباتِك :(يديعس لوكشك)
 .ةحفص 4٠١ يف عقيو م1410 ةنس يشتاركب َعِبْط .يديعس مظعأ دّمحم خيشلل

 .عماج ينغ باتك وهو .ميكحلا دبع روصنم فيلأت نم (لوكشكلا) 1

 .ةماعلا تامولعملاو بطلاو ملعلاو بدألاو خيراتلاو ةفاقثلا يف تاعوضوم يوحي

 ًابادآو ةيملع دئاوف يوحي .ملاس نب رمع نب دّمحم /روتكدلل (لوكشكلا) ٠١

 .ةيعرش

 1 اهيفلؤم نأ الإ تاعوضوملا عونت يف لوكشكلا طمن ىلع ةريثك بتك كانهو

 :اهنم ٌركذأ .ىرخأ ءامسأ اهوطعا لب .(لوكشكلا) اهومسي

 نفخ دفا :ئزوتسملا يش روك دتلا لوفي ةبيتك قال زابخألا ةويغكا

 رابخألا نويع باتك ذختن نأ نكميو «فيلأتلا نم برضلا اذه أدب ثلاثلا نرقلا

 ةركف ىلع موقي ناك هجهنم نأ الإ ميسقتو بيوبت هيف ناك نإو وهف ةيادب ةبيتق نبال
 مسق .«رداونلاو فئارطلاو ةهاكفلاب مأسلا عفدو دارطتسالاو عيونتلاو رايتخالا

 ناطلسلا :لوانتيو ء.ناطلسلا باتك :اهنم ةريغص بتك ةرشع ىلإ باتكلا فلؤملا

 .يأرلاو ةرواشملاو ءاهءادآو ناطلسلا ةبحصو «لاهعلا رايتخاو .هتسايسو هتريسو

 باتكلا اذهو.فطلتلاو ماكحألاو باتكلاو ةباتكلاو ؛هنالعإو هنامتكو رسلاو

 رصعلا ناك دقلف .فلؤملا ةعيبطو رصعلا ةعيبط :ناتعيبط هتلمأ ,مولعلا ىتشل عماجلا

 نم ريثكلا هيف كراشي كرتعم كلذب اذإف «ةددعتم تافاقثو ةفلتخم مولعل اعماج

 (رابخألا نويع» هباتك يف «ةبيتق نبا» دعيو .سانجآلاو تافاقثلاو تاقبطلا فلتخم



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مث بيوبتلا مث هرايتخالا ثيح نم اديدج ابولسا مزتلا يذلا هعون نم لّوألا

 عمجي نأ ىلع اصيرح ناك دقلف «باتكلا اذه هفيلأت يف ةلاسر بحاص ناكو «بيترتلا

 ارابخألا نويع» باتك نوكي كلذبو .بدألا كاذو ملعلا اذه .بدأتملا ملعتملل

 دق وه مث .بدألا ةيلحو ءايشألا ةذبنو ءامكحلا راكفا جاتنو «لوقعلا حاقل عماج

 ةردان نم لحمي مل هنأ اك ءايندلا يف داهزلا مالك نساحم نم اقرط :لوقي |ىك هعدوأ

 .باتكلا نع ضرعيو بعتلاب ئراقلا رعشي ال ىتح ةفيطل ةنطفو «ةفيرط

 يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب ديجملا دبع نب هللا دبع دّمحم وبأ وه فلؤملاو
 تافنصملا نم ديدعلا هل يسراف ملسم خرؤم ثدح هيف بيدأ(ه 775-ه0١75)

 يلو مث ةفوكلا نكسو دادغب يف دلو .اهريغو بتاكلا بدأو .رابخألا نويع اهرهشأ

 ذخأف ءاهئاملع ريهاشم دي ىلع دادغب يف ملعلا ذخأو ءاهيلإ بسنف ةرتف رونيدلا ءاضق
 مامإلا باحصأ دحأ ؛هيوهار نب قاحسإ مهتمدقم يفو نيدوهشملا هتمئأ نع ثيدحلا

 متاح يبأ ىلع تاءارقلاو وحنلاو ةغللا ذخأو .فورعم دنسم هلو ؛يعفاشلا

 ريثكو رغشلاو ةّيبرعلا ةغللاب املاع ناكو «ىئايرلا لضفلا يبأ نعو ءيناتسجسلا

 نب ةلمرحو .يعمصألا يخأ نبا نمحرلا دبع ىلع ذملتت اك ءيعمصألا نع ةياورلا

 نب هللا ديبع نسحلا يبأب لصتا .مهريغو «يناسحلا ىيحي نب دايز باطخلا يبأو «ىبحي

 نب رقتسأو .بتاكلا بدأ هباتك هل ىدهأو «لكوتملا ةفيلخلا ريزو ناقاخ نب ىيحي

 رفعج وبأ يضاقلا هنبا :هذيمالت رهشأ نمو سيردتلل ةقلح اهيف ماقأو «دادغب يف ةبيتق

 نمحرلا دبع نب هللا ديبعو «هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع دّمحم وبأو «ةبيتق نب دمحأ

 .مهريغو ءيركسلا

 هيف ركذيو «يرئازجلا هللا ةمعن دّيَّسلا فيلأت نم باتك وه (عيبرلا رهز) - ١
 بقانم هيفو ل# هللا لوسر دعب نم ةثالثلا ءافلخلاو نييسابعلاو نييومألا نع قئاقح



 لوقنملاو:لوققملا نها تقلا رطب ف لوكشكلا هدول نطل او لال ور دوو ع و عاب 1

 تاياور نيودتل يسلجملا لبق نم هيلكوت مت روهشم باتكلا فلؤمو.# تيبلا لهأ

 ين دجويو ءاهريغو (ءايبنألا صصق باتك) هلو ةقث بحاص وهو «تيبلا لهأ

 هللا دبع نب دّمحم نب هللا ةمعن وه فلؤملاو .مكحو ةيبارعإو ةيهاكف صصق باتكلا
 رّسفُمو ثّدحُو هيقفو نيد لجر .(ه 7١١١ه )٠١6٠ يرئازجلا يوسوملا

 ٌقُيَو دقو «قارعلا يف ةيرشع ينثإلا ةعيشلا نيدلا لاجر رابك دحأ ناك دقو . . يعيش

 ىرق ىدحإ يهو «ةيغابصلا ةيرق يف دلو .ةعيشلا نييلاجرلا رابك دنع يرئازجلا

 يف ةثيدحلا ايفارغجلا بسح عقي يذلاو ءشيابجلا ءاضقب ىمسي يذلاو رئازجلا ءاضق
 .قارعلا بوئجب راق يذ ةظفاحم

 ينارحبلا يزوحاملا هللا دبع ْخيَّشلا نبا ناميلس خيشلل (ضايرلا راهزأ) -"

 لوح قودصلا ْحيّشلا تاداقتعا حرشو يرشخمزلا ءارآ ضعب ىلع درلا هتايوتحم نمو

 بناجلا ديكأتو ةينآرقلا ةيبرتلا داعبأ هيف رهظتو .يئاورلا ريسفتلاب مامتهالاو نآرقلا

 ةراثإو # ُتعَتَْم كَم هبت كيا :ىلاعت هلوق ريسفت يف نآرقلل يغالبلا يونعملا
 ىرخألا ةيريسفتلا بتكلا ىلع ةزجوملا تاظحالملا ةباتكو عمتجملا يف لاؤسلا ةفاقث

 مهف داجيإو ةينآرقلا تاحلطصملا طبض ةلواحمو .يواضيبلا ريسفت ىلع هتيشاح :لثم

 :هلاثمو ينأارقلا صصقلاو خيراتلاب رابتعالاو مكحملاو هباشتملا ىنعم يف يعامتجا

 تاودأو اهماوقو لحنلا ةيذغت لوح ةبوجأو فهكلا باحصأ ءامسأ يف ةدئاف

 كامسألا عاونأ ضعب لكأ ميرحت ءارو ةنماكلا ةمكحلاو اهلمع ةيلآو ةيدقنلا ةسايسلا

 ..ةيئرم ريغ ةدمعأب وأ ةدمعأ الب تاومسلا عفر يف ثحبو

 يف عقي .(ه11787 ت) يموسلا راتخملا بيدألا خيشلل (لاجرلا واوفأ ْنِم) - 4

 .ءاسؤرلا ٍرابخأ ْنِم ريشكلا ءيشلا ِهيِف .لوُكْشك نع ٌةرابِع ّوهو ءءازجأ ةرشع

 هاوفأ ْنِم ُهَفلْوُم ُةعمَج باتكلا بلاغو «تاداعلاو ؛ثداوح او :ةيفوّصلاو «ءاهقفلاو



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .مهسّلاج ْنَم ّلُك
 دعب ت) يدمحيلا يصحفلا نسحلا نب دمحم نب دّمحم هفلؤمل (رتفدلا)  ه

 يف رابك رافسأ ةرشع يف (ٌرتفدلا) اهنم ,فيناصت ُهل :يلكرزلا هنع لاق (ه

 ٍرْبَعغ ْنِ .بتكلا يف ةئسحتسا ام هيف حسن «لُوُكْشَك ّوُهو .سانكمب ةيناديزلا ةبتكملا

 .بيترت الو بيوت

 نسمع ٌةرابع وهو يرهزألا ميهاربإ نب ضوع نب ضوعم خيشلل (اذانأ اه)
 رتافد يف اهبتك .بتكلل هتعلاطم لالخ نم فلؤملا اهبتك دئاوف ىوتحا لوكشك

 نسيم يزراقت

 عمج ءلوكشك نع ةرابع وهو ديشرلا هللا دبع نب دّمحم خيشلل (ةركذتلا)- ٠

 وهو ؛ةيبدأ تافطتقمو «ةّيملع تالحرو «ةيتاذ مجارتو «ةّيدانسإ دئاوف فلؤملا هيف

 .ءازجأ ةدع يف عقي

 يندملا مامإلا لوكشك

 .هباتك تاعوضوم رايتخا يف نيمدقتملا هفالسا جن تيس اَيلَم يندملا مامإلا جهني

 ةيملعلا اهبناوج فلتخمب ةدئافلا اهيف ىخوتي ةقئاف ةيانعب هتاراتخم يقتني هّنكل

 .ةيعامتجالاو ةيبطلاو ةيركفلاو ةيخيراتلاو ةيبدألاو

 ةيناش نع جورخلا نم عساو لاجمب مهسفنأل اوحمس دق نوقباسلا ناك اذإو

 دنع لدج راثم تناكو ةينأشلا كلتب قيلي ال امم ضعبلا اهدعي رومأ ركذب ءاملعلا

 عيفرلا هبدأب باوبألا كلت قرط دق ْمَئيِاََلَو يندملا مامإلا ْنإف نيرخأتملاو نيمدقتملا

 ضعبلا اهدعي دق يتلا تاعوضوملا نم لذتبملاو لوقلا فسافس فنأت يتلا هقالخأو

 .ضرعلل ةقئال ريغ



 وقتما ول رقعملا قيفلا رطل وكشكلا يااا نا امم يما ع مو 7

 هطوطخم عقي يذلا) لوكشكلا يف اهقثو يتلا يندملا مامإلا تاراتخم تعونت دقل

 عالطاب ةريدج اهنادجو يتلارومألا نم (ُعتْشاَنَلَ فنصملا طخب ارتفد نيرشع يف

 نم ةعونتم ةعومجم باتكلا نّمضت رامضملا اذه يف هقبس نم ةداع ىلعو .نيقلتملا

 باتكلل ةرشعلا باوبألا مغرف .دحاو ناكم يف ةعمتجم وأ ةقسنم ريغ تاعوضولملا

 هنأ ودبيو .اهلمجم يف ةسناجتم تسيل ةعونتم ةشرف تناك باب لك تايوتحم نأ الإ
 ةظحل هدي لوانتم يف وأ هأرقي ناك ام لجسي باتكلا باوبأ نم بابي أدبي نيح ناك

 عضوملا كلذ يف اهتباتكل دوعي ةمهم تاعوضومل ًاضيب تاحاسم كرت اّبر لب ةباتكلا

 .قحال تقو يف

 :يلي اهب هيلع هللا ناوضر فنصملا تارايتخا لمجن نأ عيطتسنو

 ةيصوصخ هيف نأ دجو ام هتايآو ميركلا نآرقلا روس نم ةعومجم رايتخا- ١

 .هيلإ اهاصيإل ةيمهأ تاذ اهدجي رومأب يقلتملا ةفاقث ينغت

 ةرشابم تناكأ ءاوس ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نم هتارايتخا كلذ ىلإ ٌمضو- ١

 .مهيلع همالسو هللا تاولص تيبلا لهأ ةّمتأ قيرط نع وأ ةل# هللا لوسر ىلإ اهدنسب

 ةبرحبم ةيودا نم هلصو ام لجسف امهم ابناج ةيبطلا رومألا فنصملا ىلوأ دقل - *
 ةدالولا رسعو ضارمألا ءافشو ءالبلا عفدل راكذاو ةيعداو زارحا وأ ليدب بط وأ

 تيبلا لهأ ةّمئأو هك هللا لوسر نع درو امت اهريغو لافطألا عزفو ةشحولا عفرو

 .نيبرجملاو ءاملعلاو ءابطألاو مهيلع همالسو هللا تاولص

 رابخأ فنصملا يوري ذإ لوكشكلا يف عساو ناكم بدألاو رعشلل ناكو - ؛

 تايبأ يف اراعشأ ةريثك دراوم يف درويو نيرصاعملاو ىمادقلا نم ءابدألاو بدألا

 .اهنع ثدحتي يتلا تاعوضوملا نم اعوضوم صخت ةعمتجم وأ ةدرفنم

 :نيطسلف نع هط دومحم لع يرصملا رعاشلا ةديصق هلّجسف هبجعأ امو
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 فلات نايا نكت ىَدَلا َنوُئاَظلا رواج ءيِخأ

 ىَدَصْوَأ انآ اتْوَص َنوُبيحُم ٍفوُيّسلا ٍليِلَص ْرَمِب اوُسْنَلَو
 ا 25 اال 5 ا

 ىَدَنلااهَمَو ىَعَولااهآلج ٍةَضِقْنِمََّحْلاَةَيارَّذَحَو
 ادهْشَتْساو هللا اههشاب اعد اهِضْرَأ لَ اديهَس لْبَقَو

 دصاقملا ةفلتخملا بناوجلا نم ديدعلل ةعونتملا دئاوفلاب باتكلا ًالتماو

 .اهنم ةدافتسالاو اهتعباتم ىلإ ئراقلا دشت ةليمح ليصافتب

 لجسف باتكلا ةحاسم نم اعساو اءزج يدئاقعلاو يركفلا بناجلا لثمو- ١

 لهجلاو لدعلاو لقعلاو ةمامإلاو ةوبنلاو ةداهشلاو ديحوتلا يف تالاقمو ثحابم

 سرادملا رداصم نم ذخألا ىلع ازكرم ءىوقتلاو ةبحملاو ءافولاو ةبوتلاو ربصلاو
 نيملسملا قرف نع الصفم اثحب درفاو .نيملسملا بهاذمو ةفورعملا ةيمالسإلا

 لعلو .هيدل ةقثوم رداصم نم هأرق |مع القن قرفلا هذه نم ةقرف لك راكفأ احضوم

 فالاتخا هيف ضرعي اصاخ الاقم درفأ فإنه فنصملا نأ باتكلا تامهم نم

 .هناديم يف امهم اثحب لكشي اهب اهبابسأو نيدهتجملا نيب ىواتفلا

 لثميو عتممو ديفم هنأ ئأر امم لاجم هروصع ّرم ىلع هثداوحو خيرأتلل ناكو - "

 .اهليصافت فرعيو اهيلع فقي نأ ناسنإلل يغبني اربعو اسورد

 ةيقالخألا ثحابملل ناك دقف قالخألا ةيولوأ يف يندملا مامإلا جهنم ىلعو-

 تناك دقف تاعوضوملا لك رطؤت قالخألا تدجو لب باتكلا نم ريبك بناج

 .هتافلؤمو هبتك لك يف يندملا مامإلا هيلإ اعد يذلا ساسألا دومعلا

 نم ضعب ٌففسأ اعّبر ىتلا ةّيئاسنإلا فطاوعلا ىلإ فنصملا قرطتي نيحو - 4



 لوقتملاو:لوقعملا نم فئارظ قف لوكشكلا نموا ابق اك ولاا صا وعلم فب

 لجسي نأ راتخا هنإف اهبناوج حرطو اهتاعوضوم رايتخا يف مهتالوكشك يف هقبس

 :الثم هتارايتخا نمف .اهراعشأ نم قيقرلاو اهرابخأ نم ليمجلا

 كارضكذ نستكا كايينشا ىآلآل

 سئفنلاو حناوجلاو بلقلا يف تنا

 دجولا نم كاري ينم ءزج لك

 كترصبا ينايع نع تبغ اذإف

 ينامألا تنأو ىوهلا تنأو

 :ىلبشلا ركب يبأ تايبأ ## فنصملا لّجسو

 نامت ركذ زكذلا يف انهرسياو ةحمل كتيسن ينأال كتركذ

 .ناكم لكب ادوجوم كتدهش يرضاح كنأ دجولا ينآر الف

 ناقفخلاب ٌبلقلا ٍّسعماهو ١ ىومهلا نم تومأ دجو الب تدكف

 نايعريغب ًامولعم تظحالو 2 مّلكت ريغب ًادوجوم ٌتبطاخف

 يحايرلا دّمحم نب ّللع رعاشلل نيتيبلا نيذبب هيلع هللا ناوضر فنصملا ٌبَجْعيو

 :امهدرويف يدسألا

 يراس سانلاينهمالظو قفرشم كهجوب ليل

 !! ررهنلا ءوض يف نحنو مالقظلا فدس يف سانلاف

 يف جردنت يتلا تاياكحلاو صصقلا نم ريثكلا ْعَتْْسإَلَو فنصملا دروأ - ٠١

 تافلؤملا نم هراتخا ام تافصلا ميرك ىلع ثحتو تاظعلاو ربعلا نمض اهتاعوضوم

 .تافنصملاو

 خيرات قثوف هباتك يف اهلجسي نأ رثآ ةيصخش رومأ ىلإ فنصملا قرطتو- ١

 ءانبألا تادالو خيراوت لجس امك هللا اهمحر هدالوأ ّمأ ةيولعلا ةدّيّسلا نم هنارتقا



 01 لا يي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يتلا تابسانملا كلت (يرعشلا خيراتلا باسحب) ْثْلّجَس يتلا دئاصقلا اتبثم تانبلاو

 هيخأ رفس خيرات ركذ ام نمض نم ركذ اى .نيكرابمو نيئنهم رابكلا ءارعشلا اهمظن

 يف ايلعلا ةيعجرملل الثم (دلب) ةنيدم ىلإ تلو يندملا نيسحلا دبع دّيَّسلا مامإلا

 رامعإلا كلذ خرؤت اتايبأو ةبوقعب ةينيسحل لوألا رامعإلا خيرات لّجسو .ةقطنملا كلت

 .هزاجنإ دعب

 هبيج يف اهلمحي ناك يتلا ةيصخشلا ةعاسلا ءارش خيرات ركذ هنأ فئارطلا نمو

 هتيب تلخد ةيبرهك ةحورم لو خيرات لجسو .فيرشلا هرمع رخآ ىلإ هتقفارو

 ةلئاعلل ةرايس لّوُأ ربكألا هلجن ءارش خيرات ركذ (ى .اهلمع ةقيرطو اهْفْصَوَو ابوقعبب
 ةينيعلا داوملاو ةطيسبلا غلابملا ضعب لجسو .م970١ ماع سيردتلا يف هلمع دعب

 ىتشو مارحلا مرحم يفو ناضمر يف سلاجملا فيراصم نم ىقبتت تناك يتلا

 ةحضاو داوملاو غلابملا هذه ىقبت نأ كلذ نم ةياغلا نأ ودبيو .ىرخألا تابسانملا

 .فرصلا هوجو نم اهريغب طلتخت الئل

 ابوقعب ىلإ نيدفاولا ءابدألاو ءاملعلاو ءارعشلا رابخأ َِذاَلَو فنصملا قثو - ١

 يف كلذ لجسي مهنم ضعبلا ناكو ؛همراكمو هلاون ىلع لوصحلاو هيلع مالسلل

 .نامزلا كلذو مءالتي امم يندملا مامإلا هب مهمرك ام ليصفت ركذي لب هرعش

 مع ةلصفم ةحضاو ةركف كيطعت تاعوضوملا سرهف ىلإ ةصحاف ةرظن نا

 يف اهتاناونع زجوأ نأ تلواح ةريثك تاعوضوم نم مئه يندملا مامإلا هيلإ قرطت

 .ناكمإلا ردق قباسلا يمالك



 ل ل ل يلا

 اهل . دهم ذهن

 بانكلا قيقحن يف يجهنم
 نع (لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا) باتكل يقيقحت يف جرخا م

 ءامسأ قيقدو لصفم لكشب تلوانت دقف .ةدمتعملاو ةفورعملا يملعلا قيقحتلا جهانم

 .اهركذ درو يتلا نكامالل افيصوت تيطعاو .مهؤاسأ تدرو نيذلا مالعألا

 ةّمئأو نيدشارلا ءافلخلاو نيلسرملاو ءايبنألا نم نيفرعملاب فيرعتلا مدع تيخوتو
 اّلِإ (فّرعي ال فّرعملا نا) ةدعاق ىلع نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص تيبلا لهأ

 بلطتت اهنا ققحملا ىري ةياور وأ ةثداح وأ ةنيعم ةلأسم يف حيضوت ىلإ اجاتحم ناك ام

 .حرشلاو حاضيإلا

 انهتلومل اهكيشو عيككلا» بنا ولورعلل نا مدعو ةيويعتلا نأ آلا
 كلت هيفكت يقلتملا نأ ًارّدقم طيسبلا ءاميإلاب بتكلا ىلإ ريشي ام اريثك خف نصملاف

 نيانك لإ يدشي لانملا لوس لو اهبأتل وريوب نفكلا) انتوفت ةويصقل |:ةف رغم ةةاؤألا

 (ك) :وأ (لاصخلا نع القن لئاسولا ين) وأ (يئاهبلا خيشلل يطخ باتك يف) :لوقيف

 دعب فرعتل (نوناقلا يف تيأر) وأ (مالسلا راد يف درو اذكه) وأ (رهاوجلا يف

 لوكشك نم ةيطخ ةخسن وه لّوألا دوصقملا نأ ناعمإلاو قيقدتلاو صيحمتلا

 (ةعيرشلا لئاسم ليصحت ىلإ ةعيشلا لئاسو ليصفت) باتك وه يناثلاو يئاهبلا خيشلا

 وه ثلاثلاو يلماعلا رح اب فورعملا نسحلا نب دّمحم ْخيّشلا هفلؤمل لئاسولاب فورعملا

 وه عبارلاو قودصلا ْخيِّشلاب فورعملا يمقلا هيوباب نب لع نب دّمحمل لاصخلا باتك

 وه سماخلاو يرهاوجلا رقاب دمحم نب نسح دمحم خيشلل مالكلا رهاوج باتك

 يسربطلا يرونلا نيسح ازريملل مانملاو ايؤرلاب قّلعتي ام يف مالسلا راد باتك

 .انيس نبا سيئرلل بطلا يف نوناقلا باتك وه سداسلاو

 قرط نبع بن قوقل ةطوقو تماما ةاورب نروعل قل قوي تلااقاكو



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم وأ نيعباتلا وأ ةباحصلا نم ةاورلا كتئلوأ ناكأ ءاوسو لاجرلا بتك ةعجارم

 .مهيلع هللا مالس تيبلا لهأ ثيداحأ ةاور نم وأ مهدعب

 ءامسأب فلؤملا مهركذي نيح ةاورلا ضعب ةفرعم ىلإ لوصولا ّيلع رّسعتو
 نب دمحم ىور»:ىرخأ ةياور يفو ادّمحم نب ّللع نعا :ةياور يف لوقي نأك ةرصتخم

 هيلإ لوصولا ةلواحم يف مسالا اذهب يّمس نم لك عجارا تنك ةلاحلا هذه يفو لع

 .عاطتسملا ردق

 مل رعشلا نم هب ناهتسي ال اءزج نأل هيلئاق ىلإ رعشلا ةبسن يف ادهج تلذب دقو

 .هيلإ لوصولل بيقنتلاو ثحبلا ىلإ ينعفد امث هلئاق ركذي

 و نقيررط تكلس دقو «بتكلاو ةكامألاو لاخلا ءاشأ نم: ريثكلا زركتا نقل

 قةنه نركملا ىلإ تريشا :تارملا رس طيسم ةلنعي:راركتلا ناك نإف «لاجملا اذه

 لكشب راركتلا ناك اذإ اَمأ .هدوجو عقوم ىلإ ترشاو (قباس ردصم) ةرابعب شماوهلا

 وأ يمربطلل نايبلا عمجم وأ الثم ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش يف امك عساو

 راحبلا ةنيفس وأ ينيلكلل يناكلا وأ يرشحمتزلل فاشكلا وأ يزارلا رخفلا ريسفت

 .رركملا ىلإ ةراشإلا نود ةدحاو ةرمل نوكي حرشلاف ريبك لكشب ترركت يتلا يمقلل

 كلذو نتملا نم ربكأ شماوملا تدغ ىتح ليصفتلاب شماوم لا عم تلماعت دقو

 .هتاعوضوم ليصافت يف اعسوتو احرشو ةيمهأ باتكلا ديزي امن

 .. دعيو

 تال وه هرم يناثلا ةعردلا قرم ياتك هنا لع اتكلا اذه لإ: رطنا تنك ىإف

 نم ترشنو تردص ىتلا ةيصصختلا بتكلا دعب ٌةَيِضإَسْلَ ريبكلا يندملا مامإلا

 باتكلا قيقحت دعب يننكل .خيراتلاو ثيدحلاوريسفتلاو لوصألاو هقفلا يف هتافلؤم

 بتك نع اهتيمهأ يف لقت ال يتلا بتكلا نم اديدج اطمن لثمي هنأ تدجو



 ل وقنملاو لوقعلا نق تناول ركتفكلا يوكو كا لاب عاب كو عال ”

 لوخدلا ىلإ يملعلا صصختلا باب نع جرخت اهنأل اهنم مها اهلعلو .صاصتخالا

 عونتم يلافنرك ملاع وه «باب فلأ ملعلا باوبأ نم باب لك نم حتفي رخآ ملاع يف
 .لاكشألاو ناولألا

 ءاّرقلا ىلإ (لوقنملاو لوقعملا نم فئارط ين لوكشكلا) باتك مدقأذإو

 ذاتسألا بيبحلا يخا اهلذب يتلا ةريبكلا دوهجلا ىلإ ريشا نأ دبال نيقلتملاو نيفقثملاو

 يندملا مامإلا ةسسؤمل ماعلا نيمألا يندملا ميركلا دبع دّيَّسلا دّمحم دّيَّسلا سدنهملا

 هعبط ىلع قافنإلاو فارشإلاو باتكلا قيقحت ةعباتم يف هدياو هللا هرزعأ ةّيمالسإلا

 يتلا بتكلا يف شالو ريبكلا يندملا مامإلا ثارت رشنل ًارارمتسا هرشنو هجارخإو

 .روكشملا ردقملا هدهجب تردص

 دلاولا مامإلا حور ةيكزلا ةسدقملا حورلا ىلإ عضاوتملا دهجلا اذه مدقأ ينإ

 يف يل كلذ بتكي نأ هالع يف لج هللا ايعاد هيلع هللا ناوضر يندملا ميركلا دبع دّيَّسلا

 ةملك ىلع نيملسملا ةملك ةدحول ةوعد نم هتايح ةليط همدق امو سدقملا دّيَّسلا َرِب

 هذه...ءاعمج ةيناسنإلاو ةّيمالسإلا ةمالل فادهألاو لئاسولاو جهانملا يف ديحوتلا

 . عمتجملا ةريسو ةايحلا ةريسم يف اهيلإ نوكن ام جوحا نحن يتلا ةيحورلا

 ه 7 2 و ُّ ا ع هس 4

 ...نيملاعلا تر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 يندملا ميلحلا دبع دّيَّسلا .د.أ

 م١7١7 ناسين 6



 1 يا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لوألابابلا

 رومألاب رابتعالا يف

 ىتفلا ضرم دق ليق ذإ هل ىعسي 202 [باحرف ىطخلا حرم ىنفلا انيب
 ىجتر يام القثم حبصأ ليقذا اهمانام ةليلب تاب ليق ذا

 ىدرلاهب لحو مهقراف ليقذا اهّجومو اصخاش ىسمأ ل يقذا

 رفسلا دنع قدصتلا بابحتسا

 :هرفس دنع رفاسملا لوقي نا

 ينظفحا ٌمهّللا يرفس ةمالسو يتمالس ةقدصلا هذهب تيرتشا نا ٌمهَللا»

 نسحا كاغالبب يعمام لبو ينفأبو يعمام ملسو ينملسو يعم ام ظفحاو
 .(ليمجلا

 و هللا لوسر ىلع مالسلا
 مث ؛كرابت ةروس هشارف ىلإ ىوأ اذإ أرقيلف همالس لك يبنلا غلبي نأ دارأ نم

 تارم عبرأ «امالسو ةيحت ينعة# دمحم حور غلب مرحلاو لحلا بر ّمهّللا» :لوقي

 نالف نأ دّمحم اي هل الوقيو ل# هللا لوسر ايتأي ىتح نيكلم هب لّكوي هناحبس هللا نإف

 ةمحرو مالسلا نالف نبا نالف ىلعو :لل# لوقيف هللا ةمحرو مالسلا كئرَقُي نالف نبا
 .هتاكربو هللا



0 0 0 0 0 00 

 ةرقبلا ةروس يف

 (17 نايبلا عمجم نم لَّوألا ءزجلا يف

 'ىسوم ءاطعا يف ةمكحلا نايبو ليئارسا ينب عم

 .تارهابلا

 نوعرف ةصق /١٠١ ةحفص يف (اديص ةعبط )

 تايآلا نم ىهو تازجعلملا

 تايآلاو كلذل ةنمضتملا ةيآلا يفو ىولسلاو ّنملا لازنا ةصق هنم ١7 ١ ةحفص يف

 ةلفكتملا تايآلا نم اهلبق ام عجارو اهعجارف ةمج دئاوفو ةبيجع رومأ اهلبق يتلا

 .كلذل

 ُهَنإف َلِنربحْل اَوُدَع ساكن مم :ىلاعت هلوقل لوزنلا بابسأ يف هنم 1717 ةحفص يف
© 100 

 .ةعجارملا ىضتقت دوهيلا ضعب نيبو كت لوسرلا نيب ةجاحم . كيلق لع هَلْ

 كلُ لع يبا اوما اََُبتَوإِم ريسسفتب قلعتي اسم هنم 1177 ةحفص يف
 .ةعجارملا ىضتقي ام :# ... َنُمِيَلُس

 ةيداب نم رجاه هماو ليعامسإ هنبال ميهاربإ لقن ةصق هنم 7١1 ةحفص يف

 .ةليلج دئاوفو ةبعكلا ءانبب لفكتت تايآ اهدعبو «ماشلا

 يضنقي ام © ....رإ َلَتَأْذإَو # :ىلاعت هلوق ريسفت يف هنم 7١ ةحفص يف

 .ةعجارملا

 ٍلبْلَأ ٍفَكَيْخأَو ٍضْرَأْلاَو توسل قلَح ىيَّدإإ :ىلاعت هلوق ريسفت يف 747 ةحفص يف

 .ديحوتلا ىلإ قانعألاب ذخأي ام :# .... ىرتج يل كمل ِراََنلَأَو

 .هماكحأو جحلا لامعأ ضعبو مرح ا رهشألاب قلعتي ام 184 ةحفص يف

 فولو نع ساما تر مو 18 :ىلاعت هلوق ريسفت لّوألا دلجملا نم ١١" ةحفص يف



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ليصافتلا ضعب اهيفو 2 لع يف تلزن اهّئأو # ... هلأ ٍتاسصْرم ءآيبأ هس

 ىلع لدي ام # ... ٍتكِرْمْل اوُحكدَت الوب :ىلاعت هلوق ريسفت يف يناثلا ءزجلا يفو

 .ايباتك ناك ولو رفاكلا قلطم كرشملاب دارملا نأ

 دوادو تولاجو تولاط ةصقب قلعتي ام "0/ ةحفص ىلإ "10 ةحفص نمو

 .هنم برشلا نم عنتما نم رادقمو هنم برش نم رادقمو رهنلاو توباتلا نايبو

 .ةرقبلا ةروس يف تدرو (ىدورمنلا عم

 هرامح ءايحاو هئايحا ةيفيكو هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأ نم ةصق 71١ ةحفص يف

 .رشحلا داقتعا ىلإ قانعألاب ذخأي ام اهيفو

 بسن اهيفو طابسألا نايبب قلعتي ام نارمع لا ةروس نم 47١ ةحفص يف

 نمزلا نم نينارمعلا نيب ام ريسيب اهدعب ام يفو ميرم يبأ نارمعو ىسوم يبأ نارمع

 .ةنس ةئاناثو فلأ امههنيب ناو

 رمعو هلس ١٠١٠١ كاذ ذإ هرمع ناكو ةيرذلا هبلطو ايركز ةصق 1737 ةحفص يف

 2 ميهاربإ ةجاحم ”5151 ةحفص ف

 ىسيعو ىيحي رمع نيب قرفلا اهمو ةمج دئاوف ةروكذملا ةفيحصلا فو ةنس 1/ هتجوز

 ااا انقأو

 الجر ١١ مهرادقم ناو نييراوحلا نايب نارمع لآ ةروس 44/ ةحفص يف

 .ةنس 77" هناو هرمع رادقمو ءامسلا ىلإ ىسيع عفر أشنمو

 نارجن ىراصن ةصقل ةمتت عمجملا نم لّوألا دلجملا نم 451 ةحفص يف

 .امهمأو هيطبسلو 222 نينمؤملا ريمأل تاماركلا نم اهيف امو ةلهابملا ةصق اهولتتو

 قلعتي ام يمربطلا عمجم نم يناثلا دلجملا نم نماثلا ءزجلا يف 1777 ةحفص يف

 يذلا ماعلا يف دلو دق هنأو هتايح خيرات نم ةذبنو هلاوحأ ضعبو حون ةدالو نايبب



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 1

 مدآ لوزن نم لّوألا فلألا يف هّنكلو مدآ ةافو لبق تناك هتدالو ناو مدآ هيف يفوت

 دنع هرمع يف ليق ناو ةئس 1٠١ نبا وهو ةيناثلا فلألا يفف حون ةثعب اًمأو .ايندلل

 ,كلذ ريغ ةثعبلا

 نباوهو حونو ةئس فلأ زهاني هناو ايندلا يف مدآ دوجو ةدم ملعي انركذ امو

 ةيقبو © سيردا دعب يبن لّوأ حونو .يبنلا سيردا ىمسملا خونخا نب حلشوتم

 .دوه ةروس يف ةئيفسلا هلمع ةصقو حون لاوحأ

 دالوألا بلطل ءاعد

 ةبآلا هذه بتكت دلت ال يتلا ةأرملا نأ 6#” يئاهبلا خيشلل يطخ باتك يف

 اهُنَبّرِج . ةبّرجم اهنإف اهمراحم ضعب امل اهبتكي نميألا اهنطب بناج ىلع ةفيرشلا
 الو هيف بيع ال دوسأ ًائيمس افورخ ذخأت لمعلا اذه لمعت نأ لبقو .ةأرما ةئامعست

 انمؤم نيعبرأل همعطتو ءامسلا هارت ال ناكم يف هحبذتو رهشأ ةتس نع هرمع لقي

 :ةروصلا هذه ىلع بتكت ةكرابملا ةيآلاو .ىلاعت هللا نوعب قزرت انإف

 ضرالاهبتعطقوالاب جلاوهبتراسانآرقناولو»

 .(١عيمجرمالاهل لل ب ىتوملاوهب مل كوأ

 دالوألا باطل رخآ ءاعد

 58 قداصلا رفعج مامإلا نع ايورم #4 '"' يسلجملا نع

 0 ا

 ٍلِسرب )اقع صك نإ در اورفن 5 اع عا هدو ا ةرم نيعبسو

 4 لك 14 مود م م مو را

 4 ار ارث قاطع < ككل لجو نيمو لوم دلي 0 اًناَرْذَي كيم امس



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّسلا مامإلا

 دلت مل نملو دلي مل نمل عفنت ىميركه تايأ

 كل بدمي كلن ني يل ْبَع بوب برَكراَعَم كانها ميحرلا نمحرلا هللا مسب
- 

 و قلك ارسم يحيك نأ ارحل ىف ليس مَس وهو ةكيلملاُئَنع (5) لعل عع
 10 َركَو 2000 0 هر وك م ع ب سس وك ساس 2

 اكوعلا َىَملَب دعو مل ل ُنوُكَي نأ َبَر َلاَم (5) َنيِحِلَصلأ مايبي اًوُصَحو اديس هَ
 كن الأ 2 َلاَق (1) ُة[قَياَم ٌلَمَسيدَأ كلِإَدَك َلاَه بقاع َقَأَرْمأَو 4 ا < ىو هور

 3 0 راطسنإلا ينل خص اهي اي دبر كالو امو الإ ماي َدَكَكَك َساَنلَ
 0 رمي 27 تريبتكأ 1 لس لع ّلَع كلكم د ولو ِكيّصلَكَصَأ نأ و ةكِيِكْل

 1 َتنُكاَمو اوي ينك ب بأ نم َكِلَذ (5) توك َمَم ىهكرأَو ىوُجْسأَو كر
 ةكهلمْلا تَلاَم ْذإ 9 َنوُمِصتْعَي ْذإ ْمِهيَدَل تنكح امو َمّيَرَم ُلُدْكَي ْمُهْبَ لق وتل
 يملا نمو َةَييَ اناا نامت كا ملأ هيأ ني ملك ذي هيَ ا

 قْسَسَني رو دو ىل ُنْوكي نأ َبَر َتلاَق(50) ترِحِلدَصلاَن مو الَهَكَحَو ِدُهَمْلا فس يس

 .4 (50) نوف كهل وصيام ارم نصت د اَذإهقَم قيمي دك لمع

 ربت موية تام مكس اَماَمكَسأوْلاَق رشا ميسر انلْسُر توج دَقلَو ا:

 هرم كآن اني نَا ولام ةَميخ مهني سجؤأَو مهرج هي لعمال مَ [راََع 5)

 هلأ ولنَوكي ْتَلاَ (0) بوُقعَب َقَحْسإ وآرو نمو ٌقَحْسإباهكرََم كم هسا هنأرنأو (2) طول
 هلأ ُتَمحَر هلأ رمأ نب َنيِبسَنأ اَولَف 59 ٌبيِجَع بع َىَتلادَه ّتإ اَيَس يلعب اًدمَو وجع أنَ

 4 دي يح هني نين لأ كَل دكر

 ١) طلال َقَرِإَقَحْسِإَو ليهم ثلا لع ىل بع ىأدَتحْلا 4.



 أوُلاَق (5) َنوُلَيَو كَم اَّنِإ لاق املس أوُلاَمف هيَ أولد ْذإ (00) ميه ِضِيَص نع ْمُهََبَنَو
 عع. ل 2 َِ

 أولاَف (ه) َنوُرَيسم ميم ربكحل أ يكل َىَئَسدَأ ع ٍنوُمسرَّسْأ َ لاَ (05) يلع لعب كرَصَب اَنِإ لجوال

 .4 ولاا الإ و هَبرةَمْحَي نم ُطَنْفَي نمو لاَ 20 َيِِيََمْلا نم ٌنكَم الف ّقَحْلاِب كيش

 اكسو َوَرَم ىف هئأزنأ كبت 8 يع يلْشب هوُرَئَيَو فخ ال نيو ا
 4 ٌميِلمْلأ مِكَمْلاَوُه 9221 كد ولاَ (0) مِقَعْروجع كو اَهَهَحَو

 (8) اين اْلَعَج قرع د مهل انبهو هللا نود نم نودبعت امو اَمَو مُهَرَمعَأ امل 1

 # اًميِلَع ٍقْدِص ْدِص َناَسِل مط انلعَجو اندِمحَر نّم مه اًبَهَوَو

 0 اَبَحَتْسأَف 097 سيئر رْيَح َتنأَو اورق ٍفَرَدَس ال بر هير دان ذِإ | اركحرو

 و توغرتش اوناك ْمُهَّنِإ :ةكقز هل اَنْحلْصَو حي هل انسه
 4 تي تْسحَذ اماكسوعَر :زابعراش وعدو

 تريقّتملا اًنلصَعأو ييعأ َهَرَك شاق كي ياك تكن نيو تراتي نذل 2

 4 امَكسُةَّجَفاهِن را يصاميةكزتلا تزرجي كبكأ © ن1
 4 ميلر لش ُهئوَّسَم () َنِِلصلأ نيل به تل( يي قولي ثبك َلاَقَو

 موو ريم <

 4 نيئرولأ ريحت اورق ِفْرَدَس ال بر هير دات ْذِإ !انركحرو

 د تا هلا يهو .ةّصق تاذ يهو «ةبّرجم ةقباسلا ةميركلا تايآلا هذهو

 دبع ديَّسْلا نم بلطف ٠ «لفطب قزري ملو ةليوط ةدم نم جوزتم قيدص هل ميلحلا دبع

 هل عمجف .ًالفط هقزري هللا لعل ؛ءاعد هل بتكي نأ هدلاو دِّيَّسلا نم بلطي نأ ميلحلا

 . لماح تجوز نأب لجرلا انعلبأ ادع ةليلق ةدمرورم دعيو:تايآلا ةذهتنلاولاَدّمَّسلا

 ةةمجحلا مامإلا نع ةذوخأم ةراختسا

 5 3 م ل ا ضد ىلا اس 1 62

 ةيناث اهنم طقسي مث ةضبق ةحبسلا نم ضبقي نأ اهتروصو «' رهاوحلا نع

 نانثا اهنم ىقب ناو ةدوحلا بتارم ضعبب ةديج ىهف ةدحاو كلذ دعب ىقب نإف ةيناث



 0 ب يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةعبرأ يقب ناو العفو اكرت رايخلاب لعافلاف ةثالث يقب ناو دحاو يهنب اهنع ّىهنمف

 ةديج يهف ةتس اهنم يقب ناو بعت اهنا ليقو ةمالم اهنا ليقف ةسمخ يقب ناو نايهنف

 ةيناث يقب ناو ةسمخلاك يهف ةعبس يقب ناو ليجعتلا يم ىضتقتو ةدوجلا بتارم ىلعأب

 .يهاون عبرأ يهف

 نانيب

 :«تاذلا ومس يف ىنعملا ومس» هباتك نم 01 ةحفص يف '*” يليالعلا امههركذي

 ديلولا اهنم بيشيابرح مش اه ينبل ترمضا دق سمش دبع

 ديزي نيسحللو يعل دنه ناو ىفطصملل برح نباف

 ("' يعمصألل ثالث تايبأ

 نجح بتلك ولت نا سلف ايو ةسيفلا قلاب وانتا
 نبغ مكلذ نأ اهاوس ءىشب ايمي انا نإ تانطا ئىرشتابو

 نمثلا بهذ دقو ىبسفن تبهذ دقف اهتبصا ايندب يسفن تبهذ اذإ

 دوه ةروس

 .نايبلا عمجم نم 777 ةحفص يف عجاري نأ يغبني ام # له ىو

 مالسلا راد بانك

 ظفحلا ليلق ناك نم نأ :ةصوصخملا لامعألا ركذ يف '"” مالسلا راد باتك يف

 يقاب اي دحاو اي» وهو..عمس ام لك ظفحي هّنإف موي لك يف ةرم ةرشع ٍنامث اذه أرقيلف

 .«هرخآو ءيش لك لّوأ يف



 ناقل ولولا نيمار رتل ال ونال ا م نا ا ام

 هاف ةرصف نير هو ةفام يقال ةليل كلذ ارق قمانأ اقرأ قركالم ا ةباتكلا قو

 .هذخأ نمو عضوم يأ يف هنم قرس ام همانم يف ىري

 مرحلا رهشألا
 يهو 0 نايبلا عمجم نم ١40 ةحفص يف ةبوتلا ةروس يف مرحلا رهشألا ةيآ

 .مرحمو ةجحلا يذو ةدعقلا يذو بجر

 غالبلا جهن حرش
 يبأ نب ديمحلا دبع يلزتعملل جهنلا حرش نم ثلاثلا دلجملا نم ١5 ةحفص يف

 ةباحصلا لضف يف ةعوضوملا تيداحألا نايب يف غوسملا ليصفتلا '” ديدحلا

 .بتكلا سفنأ نم هّنإف هعجارف 2 نينمؤملا ريمأ ّلع حدق يف ةعوضوملا ثيداحألاو

 يبأ نسب ةيواعم باتك روكذملا جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا نم 184 ةحفص يف

 نعطلا نم هيفو هتعجارم مزلي امم هباتك ىلع اباوج '” ركب يبأ نب دّمح ىلإ نايفس

 نبا نع يناثلا دلجملا نم 18 ةحفص يف هحرش يف '"' يلزتعملا جهنلا حراش لاق

 اي يل لاقف يدي يف هدي ةنيدملا ككس نم ةكس يف رمع يشامأل ينا) ل7

 ريمأ اي تلقف اهب ينقبسي ال هللاو تلقف ءامولظم الإ كبحاص ّنظأ ام سابع نبا

 هتقحلف فقو مث ةعاس مهمه ّرم مث يدي نم هدي عزتناف هتمالظ هيلإ ددراف نينمؤملا

 تلقف هورغصتسا مهنا الإ كبحاص نع مهعنم موقلا نظا ام سابع نبا اي يل لاقف

 ةروس ذخأي نأ هرمأ نيح دحأ هرغصتسا ام هللاو تلقف ىلوألا نم رش هذه يسفن يف

 يركب نأ قم ةءارن

 رمع ّرم» :لاق سابع نبا نع جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا نم" ١ ةحفص يف

 سابع



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لصن الفا لاق عيقبلا :لاق ؟ديرت نيأ ِّلع هل لاقف هيلع ملسف هراد ءانفب هعم انأو ّلعب

 كبشف هبناج ىلإ تيشمف تمقف .هعم مق يلع لاقف ىلب لاق ؟كعم موقنو كحانج

 هللاو اّمأ سابع نبا اي يل لاقف «عيقبلا انفلخ اَنِإ ىتح اليلق انيشمو يعباصا يف هعباصا

 لاقف .نينثا ىلع هانفخ انأ الإ هللا لوسر دعب رمألاب سانلا ىلوأل اذه كبحاص نأ

 لاق ؟ نينمؤملا ريمأ ايامه ام تلقف هنع هتلأسم نم ادب دجأ مل مالكب ءاجف سابع نبا

 .«بلطملا دبع ينبل هبحو هنس ةثادح ىلع هانفخ

 ثيداحأو ةمهم صصق روكذملا حرشلا نم لّوألا دلجملا نم 84١ةحفص يف

 .ةعجارملاب ةريدج 5: لع لضف يف ةفيرش
 نع نيفرحنملا ضعب ءامسأ روكذملا دلجملا يف ”59 ةحفص ىلإ 08 ةحفص نم

 .هلضف يف يف ةدراولا تاياورلا ضعبو هحدق يف ةلوعجملا رابخألا ضعبو 2 نع

 ريمأ لع لضف يف ةدراولا رابخألا ضعب روكذملا دلجملا يف 4194 ةحفص يف

 نم ةفئاط لوقت نأ قفشا ينا الول هديب يسفن يذلاو» هلك هلوق اهنمو 2 نينمؤملا

 نم ألم ىلع رمت ال الاقم كيف مويلا تلقل ميرم نبا يف ىراصنلا تلاق ام كيف يتمأ

 .«هب نوكرتي كيمدق تحت نم بارتلا اوذخأ الإ سانلا

 نأب حراشلا نم فارتعا جهنلا حرش نم يناثلا دلجملا يف ١١١ ةحفص يف

 .هعجارف قباس هيلإ هقبسي ملو يلع نم الإ فرعي مل نيدلا لوصأ نم هريغو ديحوتلا
 ١47 ةحفص يف ةبوتلا ةروس يف راغلا ةيآ

 (177نيلن اولا مضور بان 4

 اذإ»:# لوسرلا نع نيظعاولا ةضور نم يناثلا ءزجلا نما, 87 ةحفص يف لاق

 الإ ةوقالو لوح الو هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس تارم رشع تلقف حبصلا تيلص
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 .«مرهلاو رقفلاو ماذجلاو نونجلاو ىمعلا نم كلذب كيفاعي هللا نإف ميظعلا للعلا هللاب

 نأ 8هلوق اهنمو ةليلج ظعاوم جهنلا حرش نم يناثلا دلجملا نم" 5 ةحفص يف

 .هلجآو ايندلا لجاعب اوبهذ نيقتملا نينمؤملا

 عم 22 نينمؤملا ريمأل مالك روكذملا حرشلا نم يناثلا دلجملا نم 1١ ةحفص يف

 قرط نم ةدع ركذيو رمألاب هنيولوأب هيلع لدتسي "7 فوع نب نمحرلا دبع
 .ريدغلا صن اهنمو لالدتسالا

 هب لدتسال اتباث ريدغلا صن ناكول هنأ ضعب هلوقي ام نأ ملعي هنمو :لوقأ

 .ىرت اى لالدتسالا ماقم يف 2 ىلع

 ّمأ جورخ ةّصقب قلعتي ام جهنلا حرش نم يناثلا دلجملا نم ال ةحفص يف

 نوك يف ّلك# لوسرلا نم ضن اهّيط يفو هلكت هللا لوسر ةّمأ يف حالصإلا بلطل نينمؤملا

 ينو .تاّهملا نم هّنإف ماقملا عجارف بلاط يبأ نب لع وه هدعب ةفيلخلاو رمألا يلو

 ةيالو يف ةحارصلا يف هلثم روكذملا حرشلا نم لَّوَألا دلجملا نم ١55 ةحفص

 .202 ىلع

 ة 88 هللا دبع يبأ نع '"' يفاكلا لوصأ نم 477 ةحفص يف

 ع سنإلا لع عمتجا ول تاملكلا هذه تلق اذإ يلابأ ام لوقي 2 نيسحلا

 ّمِهللا هللا لوسر ةّلم ىلعو هللا ليبس يفو هللا ىلإو هللا نمو هللابو هللا مسبا:يهو

 ينظفحأف ّمهّللا يرمأ تضّوف كيلاو يرهظ تأجلا كيلاو يهجو تملسا كيلإ

 لبق نمو يقوف نمو يلاش نعو ينيمي نعو يفلخ نمو يدي نيب نم ناويإلا ظفحب

 .«هللاب الإ ةّوق الو لوح ال هّنإف كتّوقو كلوحب ينع عفداو

 متت بنل طب 3137 يقال ىروتلللا نحال ىضاوتلا كانت قمأاتا# خفض



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ره باعك قف لازعلا ةفالعلا لإ ست ةعفاث ةاناعت اركز 80 لع ةفالخب قلعتت

 هنن ا ريت و اهيا رو 11 ة1لا

 بسن ا/4 ةحفص ىلإ جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا نم 5 ةحفص يف

 هنأ نم امه ةيواعم هبتك ام هأشنمو ؟ © لع ىلع مهجورخ أدبمو ل

 .ةميق ثحابم هيف ْنإف عجارف ةحلط هدعب نمو ريبزلل العف عياب

 يربنملا اهب عفتني تارابعلا ضعب دجوت ءاروشاع لامعأ يف "'””نانجلا حيتافم يف

 .مرحم نم ةرشاعلاو ةعساتلاو ىلوألا ةليللا يف

 مك ينربخأ 2 لعل لئاقلا نأ جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا نم ٠١8 ةحفص يف

 وه هيلإ راشملا هلخس ناو يعخنلا كلام نب سنأ وه يتيحو يسأر يف رعش ةقاط
 699 دسنأ نب نانس

 نيذلا صاخشألا دادعت جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا نم ١ 4 ةحفص يف

 رمع نب هللا دبعو '''”ةملس نب ا نامثع لتقم دنع 276 لع ةعيب نع اوفلخت
 هاا هيف ضاق وأ 0 0 ناظم

 .عجارف كلذ ريغ مهيف ليقو «""*” مالس نب هللا دبعو''"' كلام نب بعكو

 ام ضعبو''” ةريره يبأ ركذ جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا نم 70 ةحفص يف

 هيف َةّنّسلا لهأ هلاق

 باتكلا شماه ىلع
 دمحلا هلو هللا مسب

 ّللع دّيَّسلا ميركلا دبع دّيّسلا ميلحلا دبعدُيَّسلا مراكملا وبأ كرابملا دولوملا دلو

 ةعباسلا وأ ةسداسلا يهو ابيرقت اهنم ةسماخلا ةعاسلا يف سيمخلا ةليل يف يندملا ناخ



 وقلوب ل وقعملا يفرقنا ركبوا لو كشكل يشم دل ىف او ست لم

 ىلع ةيرجه ١7517 ةنس روهش نم مارحلا ةجحلا يذ رهش نم رهشلا يف فالخ ىلع

 .ةيحتلاو ةالصلا فالآ هلآو اهرجاهم

 شماه رظنا) ناطفق حلاص َخيشلا عرابلا بيدألا ةمالعلا هدلوم خرا دقو
 :لاَقف ىلاعت هللا هملس ( ١

 هخيرات حارفألاب تالا

 ميرك لبش داليم يفكارشب

 ميلع يلاعملاب لصأ ريخ نع
 ميلح ميركلا بنذلا نع ناك

0 

 ميركلا دبع دّيّسلا نبا مراكملا يبأ ميلحلا دبع دِّيَّسلا نيعلا ةرق ةدالول رخآ خيرأت

 رظنا) يوامسلا رهاط ْخيّشلا يقتلا خيّشلا مظن نم هيبأل حدمو يندملا ناخ يلع دّيّسلا

 5577 نفاه

 يشعلابو روكبلاب انبرط

 بلا ةأ البغك هعك لسع

 نيصح هلكيه هللا مسيب

 يآ لكو باككلا َمأ ينو

 لايملا عه يالا ةاعسم
 ىلوم مالسإلا ةجح ينهأ

 لجنب ىوقتلا بحاص يبا

 ادوج رحبلا ذمي نم ينهأ

 يمشاه ميركدولومب
 لع نم خماش (نانخلا) ٌيرس

 يوقلا نصحلا بحاص كروبف
 ٌيوغلا رظنلا نع هنّسحأ

 يبصلا كاذ يف حدملا ٌقارف

 نيكرلا ليشتلا ل سساتلا ماوك

 بح لكل ةايحلا هتعلطب

 يهبلا هجو ىدهلا ين رمهزيو

 يفخلا فطللا يذ نانملا نم



 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رسلملعىلعرانادب
 هوبح هكدلاوكهايازم

 يقوشو يحرف نم ريطا تدكف
 ىرتت باهولا ةمعن مكيلإ

 اريرق مدل ضافألا ريخ ايف
 تصخ تايآلامكيف مكيلإ

 مكيلإ تلزناإنإةبآو

 تايكازعورف مكعورف

 انيح دق ةذوللا نايهرب

 تف نعرلا اضخ و كالو

 ةايحارهزلا ينب مكبحف

 نع ال فورعملا نداعم تحدم

 هنمدبال بجاو نكلو
 اله خاهيف ىأرنأ وفعيو

 مالس هت رئعو يداهلا ىلع

 خّرادجملاتيبب رمقادب

 :(971/ شماه رظنا) © يوسوملا

 التاق دشنأ دجملاو العلا ناسل

 َيبلا طل نيبلاطلا ليد
 ييجلا فرشلاةداس مارك

 يغ نك نمايراع ارورس

 يشعلابو روكبلاب ددجيبن
 ٌيوقلا لصألا ةحودلا عرفب

 ّيصولاو دمحأ راتخملا ينب

 يدرلا سجرلا نع مترهطو

 ينجلا رمثلا يذ لصألاك تكز
 ّيصقلا كردلا يف كادعو مكل

 يح لك ةشيزو قوطانل

 يدمرس تامنمكضغنبو

 ّىضفارلا فصو راعش معنو

 يرحل ىحتب سارو آل ةءاحتا

 ييعلا نم نيبطلا هلبقيو

 يلولا ريصقتل الاروصق
 حلاو طقتملاةدبغ اع

 (ّيمشاحلاميلحلا دبع اذف )

 هيرجه ١١17

 يدنمه لا اضر دِّيَّسلا ةجحلا لجن دّمحم دّيَّسلا لاضفملا دّيَّسلا هأشنا خيراتو

 تحتار نشف ٍ :ال الإو مكيل ِ



 مكصخشب الح قالخألاو ملعلا ىرأ

 هلكو ًاديدمأرمع مكل وجرأو

 لقتل ول وقنا ني سفن را ان كشكل هوم

 نيلاحه نشا عب لايق و انف

 يدنمحلا اضر دِّيَّسلا ةجحلا ةمالعلا فلخ دّمح دّيّسلا روكذملا دِّيَّسلا هلاق اممو

 :باتكلا اذه فلؤم احدام

 ادجامايمالسإلاةجحاي

 ةبوقعبباقح ىدتهاكب

 تدع دق ةيسفن زرع تيقارلا

 ادهلاو ل كوش ةيماع احا

 ةدرفم هسفن دوج لك يف
 هديأدق يالومايدهيلإ

 ةدرفم تدغدجملاو دوجلا يف

 هديانيلإريخلا يفذممك

 دبع دِّيَّسلا وهو ةقباسلا تايبألا يف حودمملا دّيَّسلا احدام (170 شماه رظنا)

 :يندملا ناخ يع دّيَّسلا ميركلا

 يديصق اي ئنه رطفلا ديعب
 تاعمالادوقعاهمدقو

 لانسعملا نأ ميرستكلا اندسل

 عاري يفةعيرشلا مدخ مكف

 ٍدايأ ىدسادق قحلل مكو

 ريخب ملسا ميركلا دبع ايف

 اعمح لآلاو ىفطصملاّوحب

 ديشنلاناحلاريخ دّرغو

 دوقعلابأزهمت ظافلألا نم

 ديلتلا دجملاو لضفلا برو

 ديدسلا جهنلا ىلإ يده هب

 دوفولل مراكملا ىدبامكو

 ديغر شيع يف يالوم مدو

 دوجولا ىدم دوجولا رون مهف

 حدمي يدنهلا يوسوملا اضر دّيّسلا لع دّيَّسلا لضافلا قباسلا رعاشلا لوقيو



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 :ىرخأ ةعوطقم يف فلؤملا اهب
 رصبلا ءلم معاي كصخشو داؤفلا ءلم قوشلاو كتدصق

 رمقلا تنأملعلا قفا يفو دادسلا زمر كناب يملعل

 كويسعلا دق اذائتغو اننأ ديجس اج نوجا الأ

 رورسلامتاب يدل ىلإ انعلابيقعهلمعجراف

 روهدلا لوط نأشلا ةعفر يفو الاب الفار يدّيسمدف

 دمحلا هلو هللا مسب

 رهش نم ١9 مويلا نم سيمخلا ىحض يف ةميلح ةنوميملا ةدولوملا تدلو دقو

 0 ةيرجه ةنس 1777 روهش نم رهشلا يف فالخ ىلع هنم ٠١ وأ يناثلا عيبر

 دمحلا هلو هللا مسب

 نم كرابملا بجر رهش نم 71 موي العف اهلمحا يتلا ةعاسلا لامعتسا أدبم نأ اك

 .عبرو ريناند © اهنمث رادقمو ةيرجه 1١211 هنس روهش

 دمحلا هلو هللا مسب

 قفاوملا سيمخلا موي ىحض يف ةميلع ةكرابملا ةنوميملا ةدولوملا تدلو دق هنأ اك

 ....ةيرجه 15١/ةنس روهش نم مرحملا نم موي يناثل

 دمحلا هلو هللا مسب

 روهش نم يناثلا عيبر رهش نم ” يف دالوألا ةدلاو ىلع دقعلا عوقو أدبم ناك

 .ةيرجه ١١ 11 هنس

 دمحلا هلو هللا مسب

 يف ىلاعملا وبأ دّمحم ةلق# ةلاسرلا بحاص يمس نوميملا كرابملا دولوملا دلو دقو



 قمل ربل وقخملا يم تقنع لق لوك كلاي وم ا جو عع ال صم 7

 كرابملا بجر رهش نم عساتلا مويلل قفاوملا نينثإلا موي ةحيبص نم ةدحاولا ةعاسلا
 ...ةيحتلاو مالسلا نم ىصحي ال ام اهرجاهم ىلع ةيرجه 1717١ ةنس روهش نم

 :هلوقب ناطفق حلاص ْخيَّشلا ةمالعلا هتدالو خرا دقو

 دتحم رخافمللهمنلبشل ١ دلوم كينهب كارشب ىمن ارك
 دنع اسر نيس عادتك اهرزو دهم اهلا راكب

 ها

 للا هلو ةنلا معن

 تاولص نييصولا دّيس هَّدج يمس رخافملا وبأ نوميملا كرابملا دولوملا دلو دقو

 ةليل يهو دحألا ليل نم ةعباسلا ةعاسلا يف ّللع دَِّّسلا نيرهاطلا هئانبا ىلعو هيلع هللا

 ةالص نم ىصحي ال ام اهرجاهم ىلع ةيرجه ١117 ةنس مارحلا مرحم رهش نم 4

 .ةيحنو

 :هلوقب ناطفق حلاص ْخيَّشلا بيدألا ةمالعلا بانج هتدالو خرا دقو

 رصانعلاب يطلادلومب رئاشبلا كدجحت ىلإ ىدمت

 (رخاملاوبأ لع قار) خراف ارخفم العلا ىقر

 ها

 هيلإ ةعارضلا فكا عفرا لزا مل مك لضفتملا باهولا ىلإ لسوتا يناو اذه

 نيلماع ءاملع اولسانتو اوبقاعت ام يدالوأ نم تركذ نمو ينلعجي نأ لسوتلاو

 ال يذلاو هب لأسا لزا ل يذلا ّقحلا ٌّقحب نيلضم الو نيلاض ريغ نييدهم نيداه

 .تاحلاصلا تايقابلاو تاريخلاب انل متخي ناو هريغ وه ام فرعي الو هملعي



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دمحلا هلو هللا مسب

 حاورا يدهملا مركألا هذج يمس دماحملا وبأ نوميملا كرابملا دولوملا دلو دق

 ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةليللا يهو ءاثالثلا ةليل نم ةسداسلا ةعاسلا فصتتم يف هؤادف ملاعلا

 .ةيحتلاو ةالصلا فالآ اهرجاهم ىلع ةيرجه ١117/4 ةنس لّوألا عيبر رهش نم

 :هلوقب ناطفق حلاص ْخيّشلا بيدألا هدلوم خرا دقو

 ديلا نيبخا يكارلا ةبلوعن دجلاو مسالا ميركلا ىرشب

 (يدهملارهظ دق مهه) خزا انهسنسالوما ذا ةنرتب

 ه7

 دمحلا هلو هللا مسي

 ١/86 ةنس نابعش ١١ ةعمجلا موي ميلحلا دبع دّيَّسلا ةرايس ءارش خيرات

 .ةيرجه

 دمحلا هلو هللا مسب

 خيرات يف يرديوه لا سردملا (918 شماه رظنا) ميركلا دبع دوبع ىلإ تايبأ

 :ةبوقعب ةينيسح ديدجم

 ةببوتكم هللا حو لب اًرط ىرولالاغفأل

 ةيزوبق نفاسصتناا وسب ناتهيج الا ف لدعبلا قنياو

 ةبوجعألذبلا يفيخأ 2يورتنأبتئشولو
 (ةبوقعب ةينيسح ىنبه  ىلكللعج ع)خرأاف

 هيرجه 06



 حيتافم نم 47 0ةحفص يف روكذم لصفم حرش هلو #اضرلا مامإلا زرح اذه

 هيلع اضرلا مامإلا نأ صيخلتب هبيرعتو هدقرم باط ''"' يمقلا ةمالعلل نانجلا

 يتلا ةعقرلا هذه نع دعتبا ال ينا لوقي ناك ةيحتلاو ميلستلا لضفأ هئانباو هئابآ ىلعو

 هعنمتو اهلماح نع ءالبلا عفدت اهّنِإَف اهتبحاصم نع كفنا ال ينا ىنعمب ؛كيوعتلا اهيف

 :هلئاكمو ميجرلا ناطيشلا نع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عيمسلا هللاب تذخأ يقت ريغ وأ ايقت تنك نأ كنم نمحرلاب ذوعأ ينا هللا مسبا

 الو يرصب ىلعالو يعمس ىلعالو ّللع كل ناطلس ال كرصبو كعمس ىلع ريصبلا

 يبصع ىلع الو يم ىلعالو يمد ىلعالو يمحل ىلعالو يرشب ىلعالو يرعش ىلع
 ةوبنلا رتسب كنيبو ينيب ترتس .يبر ينقزر ام ىلع الو يلام ىلع الو يماظع ىلع الو

 ليئاكيمو ينيمي نع ليئاربج ةنعارفلاو ةربابح لا تاوطس نم هللا ءايبنأ هب رتتسا يذلا

 ينم كعنمي لع علطم هللاو يمامإ# دّمحمو يئارو نع ليفارساو يراسي نع
 َمهللا ينفختسيو ينزفتسي نأ كتانا هلهج بلغي ال ّمهّللا ينم ناطيشلا عنميو

 .«تأجتلا كيلإ ّمهّللا تأجتلا كيلإ ّمهّللا تأجتلا كيلإ

 يلهابملا

 بر مِهَّللا»:لوقتو هلهابت نم عباصأ يف كعباصأ كبشت نأ ةلهابملا ةّيفيك

 دحج (نالف) ناك نإ ميظعلا شرعلا برو عبسلا نيضرألا برو عبسلا تاوامسلا

 .«|ميلأ اباذعو ءامسلا نم انابسح هيلع لزنأف هب رفكو حلا



 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ضارمألا ءافشل ءاعد

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لم ءايشألا نياءاذو نق ءاقكلا لع وم ايناقق هركذو كاووتجسا عمان

 هللا اي هللا اي هللا اي :اذه كمسا يف ءادلا اذه نم يئافش لعجاو دّمحم لآو دّمح ىلع

 اي براي بر اي بر اي بر اي بر اي بر اي هللا اي هللا اي هللا اي هللا اي هللا اي هللا اي هللا اي

 اينيمحارلا محرأ اي نيمحارلا محرأ اي نيمحارلا محرأ اي بر اي بر اي براي بر

 نيمحارلا محرأ اي نيمحارلا محرأ اي نيمحارلا محرأ اي نيمحارلا محرأ اي نيمحارلا محرأ

 .«نيمحارلا محرأ اي نيمحارلا محرأ اي نيمحارلا محرأ اي

 ةدالولارسعل ءاعد

 ”قداصلا نع :ساطرق يف بتكي

 محرا |مهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحرو مغلا فشاكو مهلا جراف اي ٌمهَللا»

 بر هلل دمحلا ليقو نوملظي ال مهو قحلاب مهنيب ىضقو ) اهتدالو رسيتو اهمغ

 .(«(نيملاعلا

 :نميألا اهذخف ىلع قلعيو لكشلا اذه بتكي :ًاضيأ ةدالولا رسعلو

 ىنتيفاع تنأ اذإ



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا

 :رسيألا اهذخف ىلع دشيو دغاك ىلع بتكي اضيأو
 4 هما ل مو كدي اف و مكَكفلح ان

 سفنلا نم سفنلا قلاخاي : ئرخأ ةرات جرح اهنمو مكديِعن

 .اهنع جرف

0 211 2 

 ُريِرْلَوه ا هلإ دل طسِتْل امك رف اووأو ةَكَهلمْلاَو وه الإ هلاك هنآ هنأ هش
 .# ربكم

 و هموم دو و مم رع هم راو ا 00 مم لج

 .46 قلل ءآمسمألا هل اوُعَدأَ ماي محل وعدا أ هلأ اوعدأ لف

 رس رس مس م سر سحر ل نع يراسل |

 14 اليبس كلذ نيب غَسباو اهي تفاخن الو كيالصب رهمجت الو
 لذلا َنَم نيو مهل نيبو كاملا يف كبرش هل نكي رلو ادلو ذب ل ىذا هني دمحلا لو 1 ةسم م روني م عت رس و وو وم ع رو ه٠ ل يم مو ل عر د ع ِّ أ 207 -7

 14 اربح 0

 نمام مآل ريدي َ رم 1 دي شعل قوتس مث ماي َةَّنِس ٌضْراْلاو ٍباومَسلا قل قلخ ىزْلا ُهَسأ 7 ا 6 ه2 سد 4 م ف 4
 000 مدو ع ره رم 5 وِ

 ذثالفأ ةودسع أ ل هللا مكحلذ هنأ 007

 ْنِي كلوُسَر مكةاَج دَعل 3:
 ل الا رد جدوي م هت و أ وص دس أ

 ِهِيلَعَوه هللأ 9 لَمفأوَل أوت نإف ل تت

 * ميَِمْلاٍش رع بر َوهَو 0
 مم هن



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تاجاحلا ءاضقل ءاعد

 .يتعليلف هتجاح ضقت ملو كلذ لعف نم :لاق هنأ ' ' يئاهبلا حيَّشلا نع ىكحي

 :يتآلا ركذلا وه ةراشإلا مساب هيلإ راشملاو

 كتمحرب جرف هللا الإ هلإ ال كتردق ّقحب هللا الإ هلإ ال كقح ّقحب هللا اّلِإ هلإ ال»

 .ةرم نيعبسو اثالث كلذ لعفي نأ ..«نيمحارلا محرأ براي

 اذإ أرقي نأ يغبنيف هيف ةليح لا هجو فرعي نأ دارأو مهم رمأ هل ضرع نم هنأ يورو

 (اهاحضو سمشلاو) امهو تارم عبس ةدحاو لك نيتروسلا نيتاه هعجضم ذخأ

 .هنم ةاجنلاو هيف ةليح ا هجو هملعيو هيتأي اصخش مانملا يف ىري هنإف (ىشغي اذإ ليللاو)و

 عاجوألاو ضارمألاو عادصلا عفر

 :ةرم نيعبرأ حبصلا ةالص دعب لوقت نأ ضارمألا ءافشل لمع

 كرابت ليكولا معنو هللا انبسح نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 ىلع هديب حسميو ."ميظعلا ّلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نيقلاخلا نسحا هللا

 .ضرملا عضوم

 ٍناَءرَْلا َنِم ُلَْعِبَو !8:ةصلاخ ةينب لوقتو ملألا عضوم ىلع حسمت نأ :رخآ لمعو

 .4 كاسح اّلِإ نطل باكو مورو وهام
 ال امح يبر هللا هللا هللا»:تارم ثالث لوقتو ملألا ىلع كدي عضت نأ :رخآ لمعو

 .«ينع اهجّرفف ةميظع لكلو اهل تنأ مهلا ائيش هب كرشا
 :رخآ لمع

 ال يذلا يحلا ىلع تلكوت هللاب الإ ةوق الو لوحال ميحرلا نمحرلا هللا مسبا

 نم يلو هل نكي ملو كلملا يف كيرش هل نكي ملو ادلو ذختي مل يذلا هلل دمحلاو تومي



 00 ع

 .4 لع م لكي وهو ةليابلاو رطل رو لولا ره: :رخآ لمع دوور م و
 0 يو يب

 حسف مث .(دجأ ام ينع حسما هللا ميظعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا لوسر

 .تارم ثالث كلذ رركتو كنطب ىلع كدي

 دّمحمب ذوعأو يّوغلا ناطيشلا نم يوقلا هللاب ذوعأ» :لوقت نأ رخآ لمع

 .«نيعمجأ سانلاو ةّنجلا رش نم سانلا هلإب ذوعأو ىضقو ردق ام رش نم لك يضرلا

 ذوعأو هللا ةزعب ذوعأ:الئاق تارم عبس ملألا ىلع كدي عضت نأ :رخآ لمع

 فاخأ ام رش نم هللا ءسأب ذوعأو ةلث# هللا لوسرب ذوعأو هللا عمجب ذوعأو هللا ةمظعب

 .(يسفن ىلع فاخأ ام رش نمو رذحأو

 ةيعدا# :: ةيتحع لإ 1 طفيف نيو"

 كلذ ريغو تاذيوعتو نذاو سرضو سأر عجوو عادص نم ىتش ضارمأل

 .ةمث عجارتلف

 ييفاولا ىدجلا بانك

 يتلا تايآلا هذهل نأ 7 ةحفص رخاوأ يف "'"' ةيقاولا ةّنُملا نم يناثلا لصفلا يف

 ا ايا

 نيف َوُهَف تضم اَذِإَو (3) ِنقسَو ىمصطي وه ىِذلاَو )ني وهف تفلح ىلا 7:
 يل به بر (81) نيل موب ٍقبِطَح يل َرْفْمَي نأ عمطأ ىِدَلاَو (ن1)' نبي رش تمسي ىو

 َةَدج كرو نم ىنلعجَو (م4) نيالا ىف ٍقْدِص َناَسِل يل لعْجلَو 0 تريحلتصلاب ( دير اكتم امك

 74 بايياسأ يلا 944

 .4 نيل اصلا َنِم نك نإ نبذ رم رفغأو (ده) ميلا



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 صيجاحلا بلطل لمع

 <ترم لِي امو ان جرحي امو ٍضْرأْلا ىف ُجِليام ُمَلعَي 3: ناسنإلا ظفحي نأ هدجيتن و

 متختملا قيقعلا ىلإ ناسنإلا رظني نأ روكذملا لمعلا لصاحو # اب جي امو ِآَمَسل

 مث ءاهرخآ ىلإ هانلزنا اَنِإ :تايآلا أرقيو ناسنإ هجو يف رظني نأ لبق حبصي ام لَّوأ هيف

 تنمآو توغاطلاو تبجلاب ترفكو هل كيرش ال هدحو هللاب تنمأ»:كلذ دعب لوقي

 ."مهرخآو مهلواو مهنطابو مهرهاظو مهتينالعو لك دمحم لآ ّرسب

 وحن ههجوتو هلزنم نم هجورخ دنع ةجاحل صخشلا هجوت دنع ىلتي ءاعد اذهو

 :وه اذهو .هدوصقم

 ريخ كلئسأ ينا ٌمهللا هللا ىلع تلكوت هللا يبسح ميحرلا نمحرلا هللا مسبا

 .«ةرخآلا باذعو ايندلا يزخ نم كب ذوعأو يرومأ

 بلقلا ءايحإل ركذ

 لآو دّمحم ىلع لص ّمهّللا يبلق يبحت نأ كلئسأ تنأ الإ هلإ ال موّيق اي يح ايا
 نال

 .(دمحن

 ةّمئألا وأ ءايبنألا ضعب ةهجاومل لامعأ نانجلا حيتافم نم 185 ةحفص يف

 .هرومأ نم همها |مب هنوربخي

 هملعي ام نيح اصلا نم همانم يف ىري هنأ هتجيتن لمع هنم 487 ةحفص يفو

 .همها امع صلختلا قيرط

 .ةقيقعلا ءاعد ركذ نانجلا حيتافم نم 197 ةحفص شماه يفو

 ميركلا نآرقلاب لؤفتلا

 ٌمهللا»:كلذ دعب لوقتو اثالث هلآو يبنلا ىلع ٍلصتو اثالث صاللخإلا ًارقت نا



 وقتما وزو علا قف صفتا طاق لوكشكألا هزت زها رب ووو وم ا ع وجم ا يضم 06

 هل ري ا ل ا

 رطس لّوأ نم بناج لّوأ يف رظنتو صقانلا ريغ لماكلا نآرقلا حتفت -مت مث مث .(كبيغ يف

 .بولطملا كانهف «قاروأ دع ىلإ ةجاح . ةيآ لّوأ نم

 تحصل ةناحتمنالا بنك" ”سوواط نبا ليلجلا دّيَّسلا نع ىكحيو

 ىلع ةالصلا تارم رشع اهدعبو يمركلا ةيآ أرقت نأ :ميركلا نآرقلاب لؤفتلاو

 وه ام ينراف كباتكب تلأفتو كيلع تلكوت ينا ّمهَللا» اهدعب أرقتو هلآو لوسرلا

 اذا كني (نوونملا كرس وش باودكم ودهااو ةخببفا قو) كرت قف توتكملا

 هبنتجا ىئتح ًالطاب لطابلاو هعبتا ىتح ًاقح ّقحلا ينرأ ّمهّللا .ماركإلاو لالجلا
 ظافلأ نميألا بناجلا نم دعتو فحصلملا حتفت َّمث .«نيمحارلا محرأ اي كتمحرب

 نم ارطسأ قاروألا رادقمب َّمث رسيألا بناجلا نم اقاروأ اهرادقمب ذخأتو ةلالجلا

 .هللا ءاش نإ يحولا ةلزنمب وهف اهدعب جرخ اف ةريخألا ةقرولا

 ناطيشلا يسوسو عفدل ءاعد

 هل اصلخم هللا لوسربو هللاب تنمآ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :لاقي نأ

 .«نيدلا

 لوقب نوعفدنيو نجلا نيطايش نيمسق ىلع نيطايشلا نأ مثل وسرلا نعو
 ةالصلاب نوعفدنيو سنإلا نيطايشو ؛ميظعلا َيلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحال لئاقلا

 .دّمحم لآو دّمحم ىلع

 راهنلا وأ ليللا يف شاحيتسالا عفرل ءاعد

 نإ هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نم ْنإ هللا ىلع تلكوت ميحرلا ن نمح رلا هللا مسباا

 كراوج ينو كفنك يف ينلعجا َّمهللا اردق ءيش لكل هللا لعج دق هرمأ غلاب هللا

 .«كعنم يفو كنامأ يف ينلعجاو
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 ثتيغاربلا عفدل ءاعد

 اباب الو اقلغ يللابي ال يذلا تانولا دوسألا اهّيأ» :مونلا دنع ناسنإلا لوقي نأ

 حبصلا ءيجيو ليللا بهذي نأ ىلإ يباحصأو ينيذؤت ال نأ باتكلا مأب كيلع تمزع

 .(ءاج اب

 دئاوف

 يفوت :ةدئاملا ةروس نم ١١ ةيآلا ريسفت يف لاق نايبلا عمجم نم 174 ةحفص يف

 نب عشوي رمع ناكو ةنس ٠١١ #2 ىسوم رمع ناكو ةنسب ىسوم لبق نوراه

 ليئارسا ينب رمال اربدم ىسوم ةافو دعب ىقبو ةنسا١ ©١122

 يسيرا وار ساب واسد

 يف ىلاعت هنأ ملعا»:يزارلا لاق *... ريزنجلا ُمكلَو دلو ُهئَِمْلأ حكَيَلَع تَمَرَح م :ىلاعت

 ىلتت ءايشأ ءانثتسا اهيف ركذ مث * ... ِعْنأْلا هَم ب مك ككيلا» لاق ةروسلا لو

 ءاعون رشع دحأ يهو مومعلا كلذ نع ةانثتسملا روصلا كلت هللا ركذ انههف «مكيلع

 نأ ملعاو.هللا لتق ام نولكأت الو متلتق ام نولكأت مكنا نولوقي اوناكو ةتيملا :لّوألا

 هفنا فتح ناويحلا تام اذإف ادج فيطل رهوج مدلا نأل لوقعلل قفاوم ةتيملا ميرحت

 مدلا :يناثلا .ةميظع راضم هلكأ نم لصحو دسفو نفعتو هقورع يف مدلا سبتحا

 هللاف مهفايضا هنومعطيو هنووشيو مدلاب يعملا نوئلمي اوناك فاشكلا بحاص لاق

 نسم اءزج ريصي ءاذغلا ملعلا لهأ لاقو :ريزنخلا محل ثلاثلا .مهيلع كلذ مرح ىلاعت

 الصاح ناك ام سنج نم تافصو قالخأ يذتغملل لصحي نأ دب الف يذتغملا رهوج

 هللا مرحف تايهتشملا يف ةديدش ةبغرو ميظع صرح ىلع عوبطم ريزنخلاو .ءاذغلا يف

 ةمالسلا ةياغ يف ناويح اهنإف ةاشلا اًمأو.ةّيفيكلا كلتب فيكتي الئل ناسنإلا ىلع هلكأ
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 اهمحل لكأ ببسب ناسنإلل لصحي ال كلذلف قالخألا عيمج نع ةيراع تاذ اهنأكف

 .ناسنإلا لاوخأ نع ةّيبنجأ ةيفيك

 اهّلك رشع دحألا عاونألا نم هللا ريغل هب لهأ ام ادع ةثالثلا هذه ادع امو لوقأ

 .لفغت الو ظحالف...ةتيملا ىلإ ةعجار

 عزفلل ءاعد

 :اذه وهو عزفلل ءاعد "7 قالخألا مراكم باتك نم 7 ؛ةحفص رخآ يف

 يمشاهلا يبرعلا يمألا يبنلا ة# هللا لوسر دّمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يف مكلو انل نإف دعب اّمأ رامعلا نم رادلا رضح نم ىلإ للي يماهتلا يحطبألا يندملا

 عزفيو نادلولا يذؤي نم وأ الطبم ّقح يعاد وأ |حتقم ارجاف نكي نإف ةعيب قحلا

 ةدبع ىلإو مانصألا باحصأ ىلإ اوضميلف شارفلا يف مههوبي وأ مهيكبي وأ نايبصلا

 مهن|يأ نعو ناطيشلا يزاخمو نمحرلا راوج يف نآرقلا باحصأ نع اولخيلو ناثوألا

 .هلل# يبنلا دّمحم ىلع هللا لصو نآرقلا

 تاجاحلا ءاضقل برجم ءاعد

 :تارم ثالث أرقي

 يحلا ربكتملا رابجلا زيزعلا يوقلا رهاقلا رداقلا ناحبس ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فلخت ال كناو مكل بجتسا ينوعدا تلق كنا ّمهللا ريهظ الو نيعم الب مويقلا

 اي كتمحرب يتجاح ضقاو يّودع كلهأو يمغ فشكاو يمه جّرف ّمهَّللا داعيملا

 لع لضفت ّمهْللا اّمح اًمح هللا يلو ّلع هللا لوسر دّمحم هللا اّلِإ هلإ ال نيمحارلا محرأ

 يفخلا كفطل حب انكرداو انثغا فيطل اي لع نكت الو اسينا يل نكو نإ نسحأو

 ريخ ايو نيملاعلا هلا اي لاؤسلا نع كمرك ىفكو لاقملا نع كملع ىفك يملإ
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 قحبو رارسألا هذه رس نحب مهلا لكوتأ كيلعو ثيغتسا كتمحرب نيرصانلا

 يودع كلبتو يتجاح يضقت نأ كلأسا مظعألا كمسا ٌقحبو َّيفخلا كمرك

 ىلع لص ّمهللا نيمحارلا محرأ اي كدابع عيمج رش ينع عفدتو يدارم ىلإ ينلصتو

 دج لاو كيف

 قر ىلع بتكي ,ءشارفلا يف لوبي نمل قالخألا مراكم نم 715 ةحفص يف

 فقه فه فك فك فك انا تاه تاه فه فه ده ده فه فه»:هيلع قلعيو

 سيلبا ودعلا رسحتسي ثيح نم بلاغلا دحأ هللا وه لق َّمُث رعسم مهم ففه ففه

 نب نالف دلوو ةميرك تنب ةميرك هنأ هللا نذإب ةكئالملا مدآل دجس يذلا امك مدآ ينبل

 نايلس متاخب تمتخ ةفص ةفص ةروسب ةروسب تددش تددش 006050505 نالف

 .(«نيملاعلا بر هلل دوواد نب

 دئاوف

 رثبلاب تسسحأ اذإ 22 قداصلا نع حيتافملا نم 01/4 ةحفص شماه يف ءاج

 اذإف .تارم عبس ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال لقو هلوح ام رودو ةبابسلا هيلع عضف

 .ةبابسلاب هدلشو هدمضف ةعباسلا يف ناك

 أرقتو عجولا عضوم ىلع كدي عضت ءرهظلا عجول 01 5ةحفص يف لاق مث

 هانئ ل اننا نناوتق ورب مو ةلاستونم انك لنا قذارالا توق نأ ىبنفلل ناك موتانا

 عبس ردقلا أرقن مث .نيركاشلا يزجنسو اهنم هتؤن ةرخآلا باوث دري نمو اهنم
 .هللا ءاش نإ ىفاعت كْنِإف تارم

 :اثالث لوقتو عجولا عضوم ىلع كدي عضت «ةرسلا عجول اهسفن ةحفصلا ينو

 .ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتاي ال زيزع باتكل هناو
 .هللا ءاش نإ يبأب تيفاع



 لوقنملاو لوقعملا ةماقتارط ق لوكشكلا 903111 1 1 م 0:

 ىسفن ذيعا ءاسلاو ضرألا برب ىسفن ذيعا :مألل ةذوع 01/5 ةحفص يفو

 ذإ ِنوُلأ اذو 36 ميحرلا نمح لا هللا مسب : امهوحنو جنلوقلاو نطبلا عجول ءاعدو

 .برحم وهو..تارم عبس دمحلا أرقت مث .* ةيآلا..(09) اهضنغم بهذ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب وهو ىلاعت هللا ىلإ برقلا يف ديزي ءاعد 084 ةحفص يف

 .ميظعلا ّلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحال

 تايسسيسسل هع 017 ةحفص يف

 لجرمك اهردص يف الغ نغضو ءاسنلا قار اهكرداف ةنالف اّمأَف: 2ع نينم وما ريمأ

 اهماو ركب وبأ اهوبأ ةشئاع نع ةيانك ةنالفو ديدح نم ردق نايلغك يأ .دادحلا نيقلاو

 5 . قالت 5 5 م 52
 ةرجه لا لبق ةلثث## هللا لوسر اهجوزت ءسمش دبع نب رميوع نب رماع ةنبا نامور ما

 نينس عست تدب يهو ةنيدملاب اهب ىنبو نينس عبس تنب يهو ةجيدخ ةافو دعب نيتنسب

 يفوتو لاوش يف اهيلع هؤانبو لاوش يف اهايأ هحاكن ناكو» :لاق نأ ىلإ .رهشا ةرشعو

 ةيرجه 01/ ةنس تيفوتو لاق نأ ىلإ .(ةنس نيرشع تنب ىهو هل هللا لوسر اهنع

 ةركلإ
 :ملعلا لضف يف

 ميمربارتلات حت هلاصواو 2 هتوم دعب دلاخ ّيح ملعلا وخأ

 ال ماَّيأ ةثالث ثكم'”'” نالقسع مدق امل '*”يروثلا نايفس نأ ىوري :اهيف لاقو 110 51 1 : 5 1 ء |
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 تومي دلب اذه «دلبلا اذه نم جرخأ ىتح يل اورتكإ :لاقف ؛ءيش نع ناسنإ هلأسي

 .ملعلا هيف

 ءاودلاو بارشلا وأ ماعطلا نم عنم اذإ ضيرملا سيلأ : "7 يلصوملا حتف لاقو

 كملع رثكي نأ ريخلا نكلو كدلوو كلام رثكي نأ ريخلا سيل» :© كاع لاق

 ."كملح مظعيو

 تنيب اكلا سيفورا ىرتو ىقرتل مولعلاب سفنلا بذه

 تيز هلال ةمكحو جارس لقعلاو ةجاجزلاك سفنلا اهنا

 فيصيف كاد انا ةسملظ ا اذإَو يس قاحنإف تحف رشا اذإفت

,)49( 

 :رخآ لاقو

 فلخ نم ملعلل اف تاقبوملب 202 هسّندت ال الهم ملعلا بحاص اي
 فرشلاو زعلا تيب مدهي لهجلاو هلد|اعالاتيب عفري ملعلا

 :رخآ لاقو

 ابدألاو ملعلا نونف تيده بلطاف هبحاصل فيرشتو نيز ملعلا

 ابنذ مهدعب ىسمأف سوؤرلا اوناك ٌّبُجُن هؤابا لطب ديس مك

 ابترلاو بادآلاب يلاعملالان بدأ يذ ءابآلا لماخ فرقمو

 ابحص بحاص ام اذإ نيرقلا معن هلءانفال رخذو زنك ملعلا

 ابرحلاو لذلا ىقليف ليلق مع همرحي مث صخش لاما عمجي دق

 ابلسلاو توفلاهنم رذاحي الو ادبأ هب طوبغم ملعلا عماجو



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط ق لوكشكلا يومك او ياام ةا م 05

 ابمهذالواّردهوب نلدعتال هعمجت رخذلا معن ملعلا عماج اي

 لاق :ملاعلا ةفحت يف يناثلا دلجملا نم 5 ةحفصلا يف مولعلا رحب دّيَّسلا لاق

 نيدباعلا نيز هنبا نم اّلِإ بقع © نيسحلل نكي مل» "*” ناويحلا ةايح يف يريمدلا

 هلسن نم نينيسحلا عمجف 2 نسحلا همع ةنبا نم الإ لسن نيدباعلا نيزل نكي مو
 ."سكع الو مأل ينسح وه بأل ينيسح لكو

 اذإ):لاق 82 رفعج يبأ نع عرزلا يف قالخألا مراكم نم ١97 ةحفص يف

 هنوعرزت متنا :لقو ةلبقلا لبقتسا مث كديب رذبلا نم ةضبق ذخف اعرز عرزت نأ تدرأ

 هيف انقزراو ًاكرابم اثرح هلعجا مهلا :لق مث .تارم ثالث نوعرازلا نحن مأ

 .هللا ءاش نإ كدي يف يتلا ةضبقلا رذبا مث .نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دّمحم ّقحب

 لصف

 ارورس نوكحضي كلوح سانلاو ايكاب مدآ نبا اي كَمأ كتدلو

 :رخآ لاقو

 روبق روبقلا لبق مهماسجاو 22 هلهأل توم توملا لبق لهجلا يفو

 روشن روشنلا ىتح هل سيلو تيم ملعلاب يحي ملأ ءرمانإو

 ةردان

 1754 ةنس روهش نم كرابملا رفص رهش نم ةيناثلا ةليللا يهو تبسلا ةليل يف

 فجنلا تالحم نم ةّلحم) ةرامعلا يف راد طسو يف ينا مئانلا ىري ايف تيأر ةيرجه

 .ةددعتم باوبأ تاذ ةفرغ رادلا كلت يفو ءكلذ لبق اهدهعا نكا لو (ةميدقلا



 21 م ا سا نا وح ان يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دحأ ةفرغلا كلت يف ناك هنأكو ميلحلا دبع يدلو يعمو ةفرغلا كلت باب ىلإ تئجف

 يدي يف ناك هنأكو عضولا نم ءيشل برغتسم ريغ ةفرغلا باب دنع تسلجف ءافلخلا

 دبع اهيقسا نأ ديرا ركذا ام ىلع ٍينأكو ِّإ تلصو فيك يردا الو ةمعفم ياش ةينآ

 كاذ ذإ ءاجف لمجتلا نم تاعمتجملا يف هيلع نوكا يذلا ييز ىلع تنكو ميلحلا

 يف لإ اهادها دق ةليمج ءارمح (ةطنج) يدنع تناكو «نيموصعملا ةّمئآلا نم دحاو

 نآلا ىتح لزت ملو هللا هملس نسحملا يداه لا وبأ خألا يدّيس ةظقيلاو ةقيقحلا ملاع

 ١75717 ةنس يف مهيلع هللا مالس ةّمئألا نماث هترايز دنع ناريإ نم اهب ءاج ةدوجوم

 دق ناك مامإلا ناو ةفيلخلل تناك (ةطنجلا) كلت نأ مونلا ملاع يف هنأكف «ةيرجه

 اركنتسم نكا مل ينا ريغ ذخألا يف هجولا الو اهذخأ فيك يردا الو .هنم اهذخأ

 ىلوألا فالخ لعف ةرطاخ وأ مول وأ بير يأ يبلق يف نكي ملو هنم كلذ مامإلا ذخأل

 ذخأ نم يلدبال هل لوقيف مامإلا بطاخي هنأكو ةفيلخلا لاقف .لعفلا كلذ نم

 .لوقي (مب مزجلاو مزعلا نم ءولمم بلقو دجو ميمصتب كلذ لوقي «كنم (ةطنجلا)

 ال تومتو كلب نأ كنا هنومضم اهب امزجو ءانب كلذ نم دشأ بلقب هبيجي مامإلاو

 ةيلغلاب امهدحأ زوفيل اعراصتي نأ ىلإ ىهتنا دق رمألا ناكو .اهارت الو كيلإ اهدرأ

 تئش ناو هيبكنم نيب ام دعب نأ يل ىءارتي ثيحب |ميسج الجر ناكو ةفيلخلا ماقف

 ينم بلطف يوحن لبقاو هضرع بساني هلوطو رتم نم برقي ام هردص ضرع تلق
 نيرمتلا وحن ىلع كلذ ديري هنأك لب ضيغ عارص ال نكل يعم عارصلا نوكي نأ

 ىرا نكلو كلذ (ظعتسم نكا مل يناو مامإلا ةعراصمل نرمتلاو يشملاك كلذ نوكيو

 .هتعراصم ىلإ ًاريخأ تمق ينا ريغ ةدئافلا نع راع ينم اذه ناو كلذ ىلإ ةجاح ال هنأ

 كلذ لبق اهدهعا مل ةعراصملل ةمواقمو اطاشن يسفن يف دجا تنكو «ةدم انمزالتف

 نع نيعراصتملا نأش وه (ى اهاوق لكب ّلع هسفن ثعببي مل هنأ هنم سحا تنك ينا امك
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 انلاح ناكو «راهظتسا الو رخآلا ىلع اندحأ نم ةبلغ لصحت ملو ةدم انعفادتف دج

 يتعراصم ىلإ عفدني مل هّنأ هنم ٌسحا ينا تركذ | رمألا نأ ريغ .نيئفاكتملاب هبشأ

 انعارص لالخ يف ناك هنأكو «روبزملا عفادتلا نع انلصفنا مث .هتوقو هلوح لكب

 نع انلاصفنا دنع هّنأ ريغ .ءيش اهنم يرطاخ يف قلعي مل ةصق لقنب لوغشم انعفادتو

 ليثمتك يه لب فشتو ضيع ةبرض ال رسيألا يدخ اهب برضف هدي عفر عافدلا
 ةيوق تعقو دق ةبرضلا نكل .عارصلا ءانثأ يف اهصقي ناك يتلا هتصقب طبترت ةياكحو

 هذهب ينتعجوأ دق كنا :ةبرضلا كلتب ملأتو رثأت نع الئاق تعفدناف اريثك ينتملآ

 ينرظني فقو ملأتلاو رثأتلا كلذ ينم ىأر (ًلف .ةمايقلا موي اهب كبلاطا يناو ةبرضلا

 ناو كف اب لع انما نأ ةضواسماام لهاهدت قنا نه ملا هلو تاه ويف هك

 كلذ نأ ثيح مامإلا ةعراصم وحن ةدشب اعافدناو ادئاز اسامح عضولا اذه هيف رنا

 هناب يندعوتي ناكو ؛عارصلل مامإلا اعدف .عضولا هيضتقي ام ىلع هبيبستب ناك هلك

 مامإلا هيلإ ماقف .مامإلا نم مالكلاب هل يتلباقم ينعا ةلباقملا هذه يف يفوتسي فوس

 امهنم لك يل صخشتتي مل ناك ناو ضرعلاو لوطلا يف ةفيلخلا نود هارا اهيف ناكو

 نود همس رادقف هنقمعأ تنك ام لك كاك ناز: ةخولا تاقيهو: كالا تيس

 عافدنا هتعراصم ىلإ هاعد امل ةفيلخلا ةعراصم ىلإ مامإلا عفدناف .ىرخألا ايازملا رئاس

 فيك ىرا نأ اريثك اقيش تنكو ثرتكم ريغو ثيرتم ريغ هسفن نم قثاو صخش
 ريغ |مظع هنم نشخاو |مسج هنم مظعأ ةفيلخلا نأ عم ةفيلخلا عارص يف مامإلا لعفي

 ظحا ملف ينظقيأ اه ناك يذلا ىدصلاو ةفيلخلا نم لع تعقو يتلا ةبرضلا ملا نأ

 ام ىلع اريثك تفسا ءايؤر هذه نأ ىلإ تهبنتو تظقيتسا نأ دعبو .عارصلا ةجيتنب
 ةرم وفغا نأ يسفن نم تلواح املكو «عارصلا ةجيتن ىلع فوقولا نم ينم تاف

 كلذ دعب توفغ ناو يل كلذ نسي ل ايؤرلا كلت ةجيتنب ىظحا نأ ىسع ىرخأ



 ه0 ل ملا عاما و ولا جملا وحلا سا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 الواهلثم يل قفتي مل يتلا ةبيرغلا تامانملا نم كلذ ناكف .هانمتا تنك ام را مل ينكل

 يف تعرش اهيلع قباسلا ينعا ةليللا كلت راهن يف ينا ىوس أشنم كلذل نأ بسحا

 نم رسفملا زيزعلا باتكلا ةيحان نم ةعطاقلا نيهاربلا ةماقا نمضتي باتك فيلأت

 ذخألا نأ ىلع مهقرط نم ةدراولا ثيداحألاو ةعامجلاو ةَّنّسلا لهأ انناوخإ قرط

 ءربم تيبلا لهأ ءاملع ةقيرط ىلع عورفلاو لوصألاب مازتلالاو ةيعرشلا ماكحألاب

 هلوقي يذلا وحنلاب ةمامإلا تّحص امهمو دسف وأ كلذ ريغ حص امهم اعطق ةمذلل

 مزعلا ناك ناو .لقي مل وأ نيموصعملل ةمصعلاب ليق امهمو حصت ملوأ ةّيمامإلا

 ةمامإلا تابثا ىلع جرعن نأ نومضملا اذهب ثحبلا يهنن نأ دعب انأ هتوقو هللا لوحب

 ال يذلا لضفلا نم هءايلوأ ىلاعت هللا ىطعا ام ائيش ركذنو ةمصعلا نم اهيضتقت امو

 هلل دمحلاو هتلاسر لعجي ثيح ملعا هنأش ىلاعت هْنِإف ىصقتست ال يتلا معنلاو ىصحي

 .انطابو ارهاظو ارخآو الوأ

 يعونتم دئاوف

 لون زاويخ ميلاتغا كاب" انابيلا نيهااا# فحص ىف 16:كابلا ق لاق

 نب ّيلع نب دّمحم لاق :لاق َّمث «(هتوم دعب الإ (هنايإ عم يماو تنأ يبأب هريغل ناسنإلا
 ع 5 "لور 2 1ع -(55) .

 نينمؤم هاوبأ ناك نأ لاقف ؟اساب كلذب ىرتأ «تنا ّيوبأبو يماو تنأ يبأب هتنبال

 .سأب الف اتام دق اناك ناو اقوقع كلذ ىرأف نييح
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 يف راصقلا هتاملك يف مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع نينمؤملا ريمأ انالوم لاق

 لك نابرق ةالصلا» :يديدحلا حرشلاب حورشملا جهنلا نم 4 دلجملا نم ٠١١7 ةحفص

 ةأرملا داهجو مايصلا ندبلا ةاكزو ةاكز ءيش لكلو فيعض لك داهج جحلاو يقن
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 .(«لعبتلا نسح

 ةأرملا داهج نأ امأف ءمايصلاو جحلاو ةالصلا يف لوقلا مدقت دق :حراشلا لاق

 هب رمأي |ميف هتعاطو هضرعو هلام ظفحو اهلعب ةرشاعم نسح هانعمف لّعبتلا نسح

 .قالطلا باب اهنإف ةريغلا كرتو

 تكرت ول»:امل تلاقف اهئادها ةليل اهتنبا برعلا ءاسن نم ةأرما تصوأو :لاق

 ةنوؤمو لفاغلل ةركذت اهّنكل كل اهتكرتل بسح مركو بدأ نسحل دحأل ةيصولا
 ل لزنم ىلإ تجرخ هنم يذلا ركولاو تجرد هيف يذلا شعلا تفلخ دق كنا «لقاعلل
 اَمأ :ةرشع الاصخ ىنع يظفحاو ادبع كل نكي ةمأ هل ينوكف هيفلات مل نيرقو هيفرعت

 نسح يفف ةعاطلاو عمسلاب ةرشاعملا ليمجو ةعانقلاب ةباحصلا نسحف ةيناثلاو ىلوألا

 عقاوملدقفتلا ةعبارلاو ةثلاثلاو ءبرلا اضر ةرشاعملا ليمج يفو بلقلا ةحار ةباحصلا

 حير ثبخ كنم هسفنت دجي الو حيبق ىلع كنم هنيع عقت الف هفنا عضاومل دهعتلاو هنيع

 ةسماخلاو .دوجوملا بيطلا بيطا ءاملا ناو دوقفملا نسحلا نسحا لحكلا نأ يملعاو

 لاملاب ظافتحالا لصأ نأ يملعاو هلايعو همشح ىلع ءاعرإلاو هلام ظفحلا ةسداسلاو

 ةنماثلاو ةعباسلاو .ريبدتلا نسح لايعلاو مشحلا ىلع ءاعرإلا لصأو ريدقتلا نسح

 مونلا صيغنتو ةيهلم عوجلا ةرارحف همانم دنع نوكسلاو ودهلاو هماعط تقول دهعتلا

 هرس تيشفا نأ كْنِإف ارمأ هل نيصعت الو اس هل نيشفت ال ةرشاعلاو ةعساتلاو .ةبضغم

 .«"هردص ترغوأ هرمأ تيصع نإو هردغ ينمأت م

 دقو ريعبلل فخلاو لغلاو سرفلل رفاحلاك يبظلاو ةاشلاو ةرقبلل فلظلا

 :(ففخ) ةدام يف لاقو ."**” نيرحبلا عمجم يف هلاق ءازاجم كلذ ريغ يف لمعتسي

 رفاوح دحاو رفاحلاو :(رفح) ةدام يف 57 ةحفص يف لاقو .لبإلل مضلاب فخلاو

 لجرلا نم مدقلاو :مدق ةدام يف 580 ةحفص يف لاقو .رامحلاو سرفلا رفاحو ةبادلا



 0 م يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم ١5 ةحفص يف لاقو .كلذ نود ام ىلإ غسرلا ندل نم ناسنإلا هيلع أطي ام

 ءاغث وغثت ةاشلا تغث لاقي ةاشلا توص دملاو مضلاب ءاغثلا :(اغث) ةدام يف عمجملا

 الو ةجعن ال يأ ةيغارالو ةيغاث هل ام :اولاق .ةيغاث يهو ىنعمو ًانزو خارص لثم

 توص بارغك ءاغرلاو :(اغر) ةدام يف "8 ةحفص يف لاقو .ءيش هل ام يأ «ةقان

 يف لاقو .تتوص ةقانلا تغرو ٌجض اذإ ءاغر وغري ريعبلا اغر دقو فخلا تاوذ

 لهص لاقي قيهنلا لثم سرفلا توص ليهصلا لصأ :(لهص) ةدام يف 157 ةحفص

 ةدام يف ؛١؟ةحفص يف لاقو .عفن باب نم ةغل يفو برض باب نم سرفلا

 :كرص اذإ افانو اقف قفننوهتويسناملا قانا (قيق)

 يىراس سانلايفهمالظو قرشم كهجوب ليل

 رايصهتلا ةوتحتص لق نينو مالظلا فدس يف سانلاف

 ءادهش موسوملا هباتك نم 7٠١ 8ةحفص يف ينيمألا ةمالعلا امهركذ نانيب

 نم دحأ وهو '””دّمحم نب ّللع ْخيَّسلا يفصلا دحوألا ةمالعلا [همظانل '*"”ةليضفلا

 "*"”ءالبر كب لوتقملا هيلع هللا مالس يحايرلا ديهشلا رحلا ىلإ ءابآلا قيرط نم بستني

 7 !اسعما بحاص نسمح لا رهصو“””رئاسولا بحاص دجوه عيل اذهو
 امه نانيبلاو هروكذملا نسح ْخّشلا ةميركب جوزت دق ِهْنَأ ثيح '”””يناثلا ديهشلا نبا

 :هلوق

 ضئانخلا لوهجلا معز (ىكاضفر هطهرو يصولل يبح ناك نا

 ضفاور ءامسلا كالمأ عيمجو دمحأو نيمألا حورلاو هللاف

 دوجولا ملاع يف نوكلا مذ
 لاق .كلذ مهتانبأل مهبيبستل ءابآلا مذو دوجولا ملاع يف نوكلا مذ يف ليق اهبف



0 1 

 ءالعلا يبأل ليق :هريسفت نم سماخلا دلجملا نم 01٠١ ةحفص يف '”*”يزارلا رخفلا

 :هيلع اوبتكا لاق ؟كربق ىلع بتكن اذام ”"يرعملا

 ديدحأ لسع تيحيتج انتو لع يبه نجاذه

 :دلولاو جيوزتلا كرت يف لاقو

 لجاعلا ميعن تقبس يتلا مدعلا ةمعن يف مهو يدالوأ تكرتو

 لجآلا تاقبوم يف مهب يمرت ةدشاوناعلاودلو مهناولو

 بُحلا يف ليف

 نابسل قزسع كلدبي نيكلو ةلاردكد ريثكا كامخا نآلآإ

 ينامألا تنأو ىوه لا تنأو سفنلاو حناوجلاو بلقلا يف تنا

 نم 1١917 ةحفص يف *7يندملا نام لع دّيَّسلا ربكألا ةمالعلا دّيَّسلا امهركذ

 .نارخآ ناتيب امهعمو'”*” ةيداجسلا ةفيحصلا حرش

 نم لّوألا ءزجلا نم 57! ةحفص يف يزارلا رخفلا امهركذ ناتيب
 507 لا فو هيي

 نسح يبأ نع اهنم ّمُث مشاه نع ساكو

 ؟ نئسلاو نآرقلاب سانلا فرعاو يكلف نص ننقل وأ سيلا

 سيلبإ الإ أو اودَجسه ْمدالوُدجْسُأ تكمل الق دو آهىلاعت هلوق حرش يف كلذ ناكو

 ةعجارملاب ةقيقح ةمهم ثحابم ماقملا اذه يف ركذو .46 ... تيرفنكلا نم ناو ريكَتساَو أ

 ؟ةكئالملا نم وأ نجلا نم ناك سيلبا نأ يف اهنم ءءاصقتسالاو

 هلوق حرش دنع ''' نايبلا عمجم ريسفت نم لَّرألا دلجملا نم 41١ ةحفص يف لاق

 هاور امن ةيآلا هذه لضف يف ءاج امو ::6 . .... وه الإ هَلإ ل هنأ هَل دهس 39 :ىلاعت



 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اهنم هللا قلخ همانم دنع (ةيآلا ...هللا دهش) أرق نم :لاق هل# يبنلا نع ""”سنأ

 .ةمايقلا موي ىلإ هل نورفغتسي قلخ فلأ نيعبس

 .عوضوملاب قلعتت ىرخأ تاياور انهو

 هاوح امو ناسنالا

 باحصأ نأ ريبكلا هريسفت نم لّوألا ءزجلا نم ؛ ةحفص يف يزارلا لاق

 زع هللا اهربد يتلا حلاصملاو عفانملا نم عون فالآ ةسمخ نم ابيرق اودجو حيرشتلا

 لاق نأ ىلإ .هملعب اوطيحي مل ام ىلإ ةبسنلاب ليلق لقأ وهو ناسنإلا ندب قيلخت يف لجو
 :نيملاعلا بر ىلاعت هلوق ريسفت دنع اهسفن ةفيحصلا رخاوأ يف

 :ماسقأ ةثالث ىلع يهو ىلاعت هللا ىوس دوجوم لك نع ةرابع نيملاعلا نأ َّمثا

 انا تانك ر هوا ظئاسن اما يهف تآزجتملا اّمأ .تافّصلاو تاقرافملاو تآّرجتملا

 ةثالثلا ديلاوملا يهف تابكرملا اّمأو .تاهمألاو بكاوكلاو كالفألا يهف طئاسبلا

 تبث هنأل كلذو .ةثالثلا ماسقألا هذه الإ مسج ال هنأ ىلع ليلد مقي ل هّنأ ملعاو

 ىلع رداق ىلاعت هنأ ليلدلاب تبثو هل ةياهن ال ءالخ ملاعلا جراخ لصح هنأ ليلدلاب

 نوكي ثيحب ملاعلا جراخ ملاع فلأ فلأ قلخي نأ ىلع رداق ىلاعت وهف تانكمملا عيمج

 اهنم دحاو لك يف لصحيو ملاعلا اذه نم مسجاو مظعأ ملاوعلا كلت نم دحاو لك

 سمشلاو نيضرألاو تاوامسلاو يسركلاو شرعلا نم ملاعلا اذه نم لصح ام لثم

 ىلع ةينبم ةكيكر ةفيعض لئالد دحاو ملاعلا نأ تابثا يف ةفسالفلا لئالدو رمقلاو

 .كانه ركذ ام رخآ ىلإ .«ةيهاو تامدقم

 تاّرلفلا :ريبكلا يزارلا ريسفت نم لّوألا ءزجلا نم ٠ ةحفص شماه يف لاق

 ةيندعملا رهاوجلا نم ضرألا يفام يازلا ديدشتو ماللاو ءافلا رسكب زلف عمج

 ىلع يطويسلا ةيشاح نم اذه ذخأمو .صاصرلاو ساحنلاو ةضفلاو بهذلاك



 لرقم وب لاوقعملا نيم قنا رط ىف ل وكشكلا تجد هع 6 تس يم 3

 .كعرلا ةروسول "' ”ىوافملا

 دئاوع تاذ دئاوف

 قلعتي ايف ريبكلا هريسفت نم لّوألا دلجملا نم ١8ةحفص يف يزارلا لاق

 هلوق ىلعو حيبق صقان «مسب» هلوق ىلع فقولا نأ ىلع اوعمجأ :ةلمسبلا يف فقولاب
 نمحرلا هللا مسبا هلوق ىلعو حيحص فاك «نمحرلا هللا مسبا هلوق ىلع وأ «هللا مسبلا

 نأ وهو ةثالثلا هجوألا هذه دحأ ىلع عقي نأو دبال فقولا نأ ملعاو .مات «ميحرلا

 هنع اعطقنم هدعب ام نوكي مات مالك ىلع فقولاو .الماك وأ ايفاك وأ اصقان نوكي

 .امات افقو نوكي

 تبرق امل '” يلبشلا نأ ىكحي :لّوألا دلجملا نم ١١7 ةحفص يف يزارلا لاق

 :لاقف هللا الإ هلإ ال لق نيرضاحلا ضعب لاق هتافو

 جّرَسلا ىلإ جات م ريغ هرضاصن نتا كح جك

 ججحلاب سانلا تأت موي انينتحخ لومأملا كتسهجو

 ىلاعت هللا نأ هك لوسرلا نع ركذلا ةليضف ماقم يف ١١1 ةحفص يف يزارلا لاق

 ريخ الم يف هتركذ ألم يف ينركذ اذإو يسفن يف هتركذ هسفن يف يدبع ينركذ اذإ» :لوقي

 .«هئلم نم

 .«نيلئاسلا يطعا ام لضفأ هتيطعا يتلأسم نع يركذ هلغش نما :ةلك# هنعو

 بتك ضعب يف تيأر:لّوألا ءزجلا نم ١١9 ةحفص يف ًاضيأ يزارلا لاقو

 .ةحيحصلا رابخألاو نآرقلا يف اهنم فلأ ءمسا فالآ ةعبرأ ىلاعت هلل نأ ريكذتلا

 فلأ :لاقيو ءروبزلا يف اهنم فلأو ؛ليجنإلا يف اهنم فلأو «ةاروتلا يف اهنم فلأو

 .رشبلا ملاع ىلإ كلذ لصي ملو ظوفحملا حوللا يف رخآ



 يل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةمحر ةئام ىلاعت هلل نأ» :لك# لاق :لّوألا دلجملا نم ١75 ةحفص يف يزارلا لاق

 نوفطاعتي اهيف ماوه لاو مئاهبلاو ريطلاو سنإلاو نجلا نيب ةدحاو ةمحر اهنم لزنأ

 .«ةمايقلا موي هدابع اهب محري ةمحر نيعستو ةعست رخأو نومحارتيو

 ريسفت دنع لاق ثيح لّوألا ءزجلا نم ١١ ةحفص يف نايبلا عمجم بحاص لاقو

 ميحرلاو ةدححاو ةمحرب نمحرلا لاق '"”ةمركع نع# :ةلمسبلا نم «ميحرلا نمحرلا»
 ةمحر ةئام لجو رع هلل نأ # هللا لوسر لوق نم هسبتقا دق ىنعملا اذهو .«ةمحر ةئاو

 رخأو نومارتيو نوفطاعتي اهب هقلخ نيب اهمسقف ضرألا ىلإ ةدحاو اهنم لزنا ِهّنإو

 كلت ىلإ هذه ضباق هللا نأ يورو .ةمايقلا موي هدابع اهب محري هسفنل نيعستو اعست

 .ةمايقلا موي هدابع اهم محري ةئام اهلمكيف

 انلوق نأ ىلع قلخلا عيمج قبطا :"''' ليلخلا لاق 1717 ةحفص يف يزارلا لاق

 ىلاعتو هناحبس هب صوصحم هلإلا انلوق كلذكو ىلاعتو هناحبس هللاب صوصحم (هللا»

 هنوركذي اوناك |نإف هللا ريغ ىلع هلإلا مسا نوقلطي اوناك نيذلا اّمأو

 .خلا....ةفاضإلاب

 :ميحرلا نمحر لا ريسفت دنع لوألا دلجملا نم ١18١ ةحفص يف يزارلا لاق

 .دابعلا نم هسج رودص روصتي ال |ب معنملا وه نمحرلا

 ىلعو هيلع قلطي ميحرلاو هللاب صاخ مسا نمحرلا :187 ةحفص يف لاق مث

 .؟ىلعألا ركذ دعب ىندألا ركذ ملف ,مظعأ نمحرلا اذه ىلعف ليق نإف :لاق مث

 .ريسيلا ريقحلا ءيشلا هنم بلطي ال ميظعلا ريبكلا نأ باوجلاو

 بلطا لاقف ءريسي مهمل كتئج لاقف رباكألا ضعب ىلإ بهذ مهضعب نأ يكح
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 تمشتحإل نمحرلا ركذ ىلع ترصتقا ول لوقي ىلاعت هنأك .اريسي الجر ريسيلا مهملل

 ينم بلطت انامحر ينتملع امك نكلو «ةريسيلا رومألا لاؤس كيلع رذعتلو ينع

 لاق امك .كردق حلمو كلعن كارش ينم بلطاف ؛ميحر ًاضيأ انأف ةميظعلا رومألا

 .كتاش فلعو كردق حلم نع ينلس ىسوم اي :2 ىسومل ىلاعت

 هلوق ريسفت دنع يزارلا ريسفت نم عبارلا دلجملا نم 1759 ةحفص يفو :تلق
 تك

 ام 4# كىوتلأو لل قاف هَل َنِإإِ :ىلاعت هلوق ريسفتو 44 دره اومُسْتِح َدَمَلَو ) :ىلاعت

 نم سفنلا ىلع هب مامتهالا بجي امو هندب ناسنإلا سفن عاديأ يف ةمكحلا نايب لفكتي
 اهظحب ذخألا نع سفنلا ريصقت هجتني امو ةمهملا دصاقملاو تاياغلا كلت لالغتسا

 لمتشت ام بئاجعو ةاونلاو ةبحلا قلف حيرشت لفكتي امو دئاوفلاو تاياغلا كلت نم

 كلت همضت امو راوطألاو لاوحألا نم اهيلع دراوتت امو تانوكملا كلت هيلع

 ةيور يذ لك قانعأب ذخأي امم ةداضتملا ةجزمألاو ةفلتخملا عئابطلا نم تادوجوملا

 ةمظعلاو ةمعنلا ريطخو ةمكحلا ليلجو ةردقلا ميظعب مزاجلا داقتعالا ىلإ ركفو

 بجاو نم ضعبلا ضعب ءادا نعو هدّيس قح يف ناسنإلا ريصقت رادقم ىلع لديو

 .هديدعت عسي الو هديدحم نكمي ال ام هسفن ةيبرت يف لامهإلاو هركش

 حرش نم 00 ةحفص يف ٍندملا ناخ لع دِّيَّسلا لجألا ةمالعلا دّيَّسلا لاق

 ءاذغلا نم نينجلل ىلاعت هللا هأيه ام ىلإ كلذب ةراشإلاو لاق ام ةلمج يف" ةفيحصلا

 .هتّرسب يذتغي |مّنإو هّمأ ءاذغ نم نينجلا ءاذغ :؟7 طارقب لاق ءهّمأ نطب يف توقلاو

 وهو نبللاب جورخلا دعبو ثمطلا مدب يذتغي هّمأ نطب يف نينجلا :بابسألا احراش لاقو

 .هيف ام دوجأب نينجلا يذتغي مألا ندب لوضف نم لضف مدلا اذهو «هنيعب ثمطلا مد

 مسقني لماحلا يف ثمطلا مد نأ ملعاو :7"2نوناقلا يف سيئرلا َحّشلا لاقو

 لضف وهو مسقو يدشلا ىلإ دعصي مسقو ءاذغلا يف فرصتي مسق ,ماسقأ ةثالث



 نر يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .سافنلا تقو يتأي نأ ىلإ فقوتي

 سماخلا مويلا يف مدلا نم نينجلا ءاذغ أدبم :'"” يكاطنألا ريصبلا لاقو

 تايومدلا هنم نوكتف ءلدتعم ركذ يف كلذو .محرلا يف ينملا عوقو نم نيتسلاو

 .ملاعلا هللاو محللاك

 يفو .""'"نامقل رمع ةدمو نيرمعملا دادعت ةفيحصلا حرش نم 04 ةحفص يف

 .رمعلا ةياهن يف نيمجنملاو نييعيبطلا لاوقأ كلذ ىلع ةقباسلا ةحفصلا

 قيقحت يف روكذملا حرشلا نم 791 ةحفص يف مدقتملا لجألا ةمالعلا دّيّسلا لاق

 ابلاغ ملعلا هيلع بترتي لعف نع ةرابع ةقيقح ميلعتلاو :يندللاو يبسكلا ملعلا

 كلذو رشب ةطساو نودب نوكي ام امهدحأ :نيينعم ىلع قلطي هدابعل هناحبس هميلعتو

 نأب هنودب وأ كلم ةطساوب اّمأ فراعملاو مولعلا مهيلع ضيفي ِهّنإف «ءايبنألا لاحك

 مدآ ملع هنمو .هايأ مهميلعت ديري اب ايرورض املع مهيف قلخي وأ مهعور يف يقلي

 نوكي ام يناثلاو .(ملع اندل نم هانملعو «ةمكحلاو باتكلا هملعيو ءاهلك ءامسألا

 اونوكت ملام مكمّلع امك هللا ركذاف :هنمو ؛سانلا رئاس لاحك كلذو رشب ةطساوب

 للا ةنلع زك بنك نأ بتاكا أب الو نوملفت

 ال دئاوف ىلع لمتشم عيدب ميسقت وهو «ماسقأ ةعبرأ ىلإ سفنألا عرو ميسقت يف

 نم 775 ةحفص يف يناملا ناخ َنع دّيَّسلا لجألا دّيَّسلا هركذ دقو «هتعجارم نم دب

 .عجارف ..ةفيحصلا حرش

 يرشغزلا ىكح :ةفيحصلا حرش نم ١7 ؛ةحفص يف لجألا ةمالعلا دّيّسلا لاق
 سدوم دع 5 1 ند

 .عجارف ةمتت كلذلو ..رثكأ وأ ثيدح ةئاعبرأ
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 نأ يف :ةفيحصلا حرش نم 717 ةحفص يف مدقتملا لجألا ةمالعلا دّيَّسلا لاق

 .اهتعجارم مزلي ةمهم ثاحبأب هبقعو لمعلا نم ةنتف رثكأ لوقلاب رشلا

 نايب يف روكذملا حرشلا نم "7١7 ةحفص يف مدقتملا دّيَّسلا لجألا ةمالعلا لاق

 :ليقف قلخلا نسح فيرعت يف ءاملعلا فلتخاو :قلخلا نسح ىنعم

 .ىدنلا لذبو ىذألا فكو هجولا طسب وه- ١

 .ايندلا ضغبو ةرخآلا بحو لّمجتلا كرتو لّمحتلا قدص وه ليقو- ؟

 ناو رفغ مِلُّظ ناو ءادحأ وفحي الو عنمي الو هبحاص ملظي ال نأ وه ليقو -

 .ربص ٍلّيِبا ناو ركش عِنُم

 لاعفألاو راثآلاب هل فيرعت كلذ لك نأ ٌقحلاو :مدقتملا لجألا دّيّسلا لاق

 حيبقلا بنتو ليمجلا لعف اهبحاص ىلع لهسي َةَكَلَم هناو هيلع ةلادلا هل ةعباتلا

 ةّريملاو فطللاو ددوتلاو ةلصلاو قدصلاو فورعملاب سانلا ةطلاخمب كلذ فرعيو

 مهل لاتحالاو ربصلاو ملحلاو قفرلاو ةاساوملاو ةاعارملاو ةرشعلاو ةبحصلا نسحو

 نأ مك .ةقطانلا سفنلا ةروص يه يتلا ةنطابلا ةروصلا نسح وهو مهيلع قافشإلاو

 ةرهاظلا ةروصلا هذه نسح نأ الإ .ةرهاظلا ةروصلا نسح وه حتفلاب قلَملا نسح

 دقو .قحلا ضيف نم هْنِإف ةنطابلا ةروصلا نسح فالخبب انرايتخاو انتردقب سيل

 ثحلاب رابخألا ترفاظتو ىلاعت هللا نم هلاؤس ءاعدلا يف رركت اذهلو ابستكم نوكي

 يفاكلا يف '"*” مالسإلا ةقث هاور ام كلذ نمف .هحدمب هيف بيغرتلاو هليصحتو هيلع
 موي ءرملا نازيم يف عضوي ام :ثك# هللا لوسر لاق :لاق 2 نيسحلا نب لع نع هدنسب

 .قلخلا نسح نم لضفأ لعف ةمايقلا
 'هللا دبع بأ نعو لثم هل نسحلا قلخلا بحاص :ك# هللا لوسر لاق :لاق

 .مئاقلا مئاصلا رجأ
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 ركذ ام رخآ ىلإ ...قلخلا نسحو هللا ىوقت ةنجلا يتّمأ هب جلت ام رثكأ :©هنعو

 ىنعم نايب بلطملا اذه ركذ لبق ةروكذملا ةحفصلا يف معن .همهم اذه يذلا كانه

 .هتعجارم يغبني مهم ءىش هيفو نملو قحملا

 هيلع قفتا |ب مهنم دارملاو تيبلا لهأ ىنعم مدقتملا ليلجلا ةمالعلا دّيّسلا ركذ دق

 .عجارف ٠٠١ ةحفص يف كلذو ةّنّسلا لهأو ةّيمامإلا

 ثحبلاو هتقيقحو ناطيشلا ىنعم قيقحت :روكذملا حرشلا نم ١45 ةحفص يف

 تاهبش يفو ناطيشلا قلخ نم ةمكحلا هجو ينو ءال مأ ةدوجوم نيطايشلا نأ نع

 .ىلاعت هنع ةلوقنم

 ءايبنألا نع نئاكلا رافغتسالا ةبوجأ روكذملا حرشلا نم ١1517 ةحفص يف

 .مهتمصعو مهتوبنب لوقلا دعب نيموصعملاو

 "317 رذ ابأ اي :ةتكهلوق هنم ثيدح ةلمج يف 48ةحفص يف روكذملا حرشلا يف لاق

 ملقلاب طخ نم لّوأ وهو دوهو سيرداو تيشو مدآ نوينايرس ءايبنألا نم ةعبرأو

 لكم دمحم كيبنو بيعشو حلاصو حون برعلا نم ةعبرأو

 ليثئارسا ىيتسايما يح راو هي م

 ةبيرغ تازجعمب هثعب ايبن ةنس فلأ لك يف ىلاعت هلل نأ ءايبنألا ضعب لاق

 ةةسسقلا ير نا را سلا ا اقسلا

 .لقأ وأ

 رشا و أ مدآ لوألا فلألا يف ناكف - ١



 وشنو ال رقما نمت رم ل لوك دكا بجبال ا يي

 .حون نيلسرملا خيش يناثلا يفو - ”

 .ميهاربإ هللا ليلخ ثلاثلا يفو ١

 .ىسوم هللا ميلك عبارلا يفو - ؛

 .دوواد نب ناميلس هللا يبن سماخلا ينو 4

 سيف هللا جور سفاعلا قولا

 ايندلا فالآ تهتناو ةوبنلا هب تمتتخا مث ىفطصملا هللا بيبح عباسلا يفو -

 ةعبس ةرخآلا تاعمج نم ةعمج ايندلا :سابع نبا نع '""”ريبج نب ديعس ىور امل
 .ىهتنا ..نوئم هيلع نيتأيلو «ةئامو فالآ ةتس تضم دقو ةنس فالآ

 :ءالضفلا ضعب لاق 45 ةحفص يف "47 هحرش يف مدقتملا ةمالعلا دّيَّسلا لاق
 لبي لو ءاجرلا ىهتنم ىلع داز ىطعا اذإو افو دعو اذإو افع ردق اذإ يذلا وه ميركلا

 بتاع ىفح اذإو ىضري ال ةجاح هريغ ىلإ تعفر ناو ىطعا نمل الو ىطعا ا
 تعمتجا نمف .ءاعفشلاو لئاسولا نع هينغيو اجتلاو هبذال نم عيضي الو ىصقتساو

 هللا الإ كلذ سيلو «قلطملا ميركلا وهف فلكت ريغ نم ةقيقح تارابتعالا هذه هل
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 هك هتاوزغ عومجم ناكو :لاق ام ةلمج يف ٠١ ةحفص يف مدقتملا لجألا دّيّسلا لاق

 كلذ ليصفتو ةيرس نيثالثو اتس هايارس عيمجو ةوزغ نيرشعو اتس ةفيرشلا هسفنب

 سلا بيتكاذي نكت

 ناليمج ناتيب

 هبدأنموهلقع نم لضفأ ةبهئرمإل هلابهوام
 هبلمجاةايحلادقفّنِإف ادقف نإف ىتفلا لامحامه
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 يرماسلا

 ساسم ال:هلوق :(سسم) ةدام يف "17 نيرحبلا عمجم نم ١7 ةحفص يف لاق

 .ضأ الو يأ الو لفل ةيياع الا

 تمّرحو ايلك اعنم سانلا ةطلاخم نم عنم نأب ايندلا يف '"” يرماسلا بقوع

 وأ ناك الجر ادحأ ساهي نأ قفتا اذإف هتلكاومو هتسلاجمو هتعباتمو هتملاكم مهيلع

 هل لاق ادحأ يقل اذإف شحولا عم يراربلا يف ميهي ناكف سوسمملاو سلملا مح ةأرما

 دحاو سم ناو مويلا ىلإ هدلو يف يقب كلذ ليقو ينسق الو ينبرقت ال يأ ساسم ال

 .تقولا يف امهالك مح مهنم ادحاو مهريغ نم

 ىلاعت هلوق حرش دنع هريسفت نم ثلاثلا دلجملا نم 01١ ةحفص يف يزارلا لاق

 ...لسرلا نم ةرتف ىلع مكل نبي انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأ اي :ةدئاملا ةروس يف

 نيح ىلع مكءاج يأ مكءاج هلوقب قلعتم لسرلا نم ةرتف ىلع هلوق نأ ملعاو :ةيآلا

 سعوا ريكا للا ولاا طار ع نيج ل :يااعب

 دمحمو ىسيع نيبو يبن فلأو ةنس © ٠٠١

 نانس نب دلاخوهو برعلا نم دحاوو ليئارسا ينب نم ةثالث «ءايبنألا نم ةعبرأ
 08 علا

 ورك ذأ ليَِرسِإ بي 3: :ىلاعت هلوق ريسفت دنع لَّوألا دلجملا نم 474 ةحفص يفو

 ىلإ 474 ةحفص نم ةمهم بلاطم 4 ةبآلا ... هيب أَو كَلع ته لأ يع

 ءايبنألا ديس ةثعب نع ةيهلإلا تاريشبتلاو ةيوامسلا تارابخإلاب قلعتت 189 ةحفص

 .عجارت نأ يغبني ءامسلاو ضرألا لهأ نم ةريخلاو



 ل ري يل

 دئاوعلا تفلتخم دئاوف

 رصم كلم نمل ٌمَّلَعَف نوعرف امأ :لّوألا دلجملا نم 0١5 ةحفص يف يزارلا لاق

 نميلا كلمل عّبتو سرفلا كلمل ىرسكو مورلا كلمل لقرهو رصيقك ةقلامعلا نم
 .كرتلا كلمل ناقاخو

 وه امك ةيلعفلا تاموكحلل نيطالسلاو كولسلا يف ًاضيأ راج اذه لثمو لوقأ
 .تفتلملا ىلع يفخ ريغ

 هيلع ليئربج لزن َّمث :هريسفت نم لوألا دلجملا نم 018 ةحفص يف يزارلا لاق

 ىسوم ىلإ انيحواو» هلوق وهو اليل كموق جرخأ ىسومل لاقو ( 22 ىسوم ىلع يأ )
 طبس لك ءاطبس رشع ينثا اوناك مهّنأل سفن فلأ ةئامتس اوناكو «يدابعب يرسا نأ

 (ّملف :لاق نأ ىلإ .نوعرف كلذ غلب ليئارسا ينبب ىسوم جرخ الف افلا نوسمخ

 عمتجي ىتح ةاشلا هذه لوانت نم غرفا ال لاق مث تحبذف ةاشب نوعرف اعد اوحبصأ

 لك سفن فلأ اتئامو فلأ فلأ هيلإ عمتجا ةداتق لاقو .طبقلا نم فلأ ةئامتس

 ىلإ ..«نيقرشم مهوعبتاف» :هلوق وهو اراهن مهوعبتف ناصح سرف ىلع مهنم دحاو

 ناك مويلا كلذ ليقو .* تورطت ْمْشنَأَو نعرف َلاَء آنقَمْعأَو م :ىلاعت هلوق كلذف :لاق نأ

 .هلل اركش مويلا كلذ ب
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 ميصاخ شماوه

 يلاعملاو دماحملا يبأ نيمألا ةقثلا ةمالعلا لجألا ىلوملا دِّيّسلا رفس أدبم ناك

 ىلإ فيرشلا َعِاََبلَ يندملا ناخ نع دّيّسلا لآ ىلاعت هللا هملس (4"”نيسحلا دبع دّيَّسلا

 عوبسألا ماّيأ نم دحألا مويل قفاوملا مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم لّوألا مويلا يف دلب

 تاولصلا فالآ هلآو اهرجاهم ىلع ةيرجه ١17١ ةنس روهش ماَّيأ نم وه يذلا

 .ةيحتلاو

 ميركلا دبع ميثألا لقألا هرّرح

 هاا ةنس يندملا ناخ يلع دّيَّسلا لآ

 موي يف يسيدلاو يسيألا يتوقل ةمئالملا ءارفصلا (ةكنبلا) لامعتسا أدبم ناك دق

 ىلع ةيرجه 1737١ روهش نم نئاكلا سيمخلا موي وه يذلا لاوش رهش نم

 لبق يذ نم ةلمعتسم ةروكذملا (ةكنبلا) نكت لو .ةيحتلاو تاولصلا فالآ اهرجاهم

 ناكو .فجنلا يف تبكر دقو .ىلصألا اهفالغب ةفلغم لمعملا نم تيرتشا دق لب

 هررح .داعملاو أدبملا نسح عقوتن هناحبس ىلوملا نمو .ارانيد ١؟ يف دادغب نم اهؤارش

 .ه 177٠١ ةنس يندملا ناخ ّلع دّْيَّسلا ميركلا دبع

 ةدئاف

 ءزجلا يف نيسحلا لتقمب موسوملا هباتك نم ١1/8 ةحفص يف "7”يمزراوخلا لاق

 مشاه ينب نم لجر رختفا ليق :2#**”ءابعلا لهأ ةسمخلا لئاضفل دعملا هنم لّوألا

 لأساف ٌبهذأو كلهأ لسف بهذا يمشاهلل يومألا لاقف «ةّيمأ ينب نم لجرو

 ىتأو .مهرد فلأ ةئاب هل اورماف مهنم ةرشع لأسف هتريشع يومألا ىتأف .يلهأ

 هل رماف ىلع نب نسحلا ىتأ مث مهرد فلأ ةئاوب هل رماف سابعلا نب هللا ديبع يمشاحلا



 لوقا ول وقل قم هيفلا رظأ ف لوكمكلا نا نا ا ممل

 ال لاقو مهرد فلأ نيرشعو ةئاوب هل رماف نيسحلا ىتأ مث مهرد فلأ نيثالثو ةئاع

 ةثالث هاطعا اب يمشاحلا ءاجو هلهأ هاطعا اهب يومألا ءاجف ءلضفلا يف يخأ يواسا

 ىلع يمشاملا اهدرو اهولبقف اهباحصأ ىلع اهدرف يومألا بضغف .هلهأ نم

 .ىلوألا نم يومألا ىلع ٌدشأ ةريخألا تناكف ءاهولبقي ملف اهباحصأ

 و وو نا ا

 68 نيدباعلا نيز نع 7” تاوعدلا باتك يف يدنوارلا بطقلا ىورو :'"*”هومهملا

 ينع ظفحا ينب اي لوقي وهو يلغت ءامدلاو لتق موي هردص ىلإ يدلاو ينمض :لاق

 مغلاو مهلاو ةجاحلا يف ليئربج هملعو ةّلك# هللا لوسر اهملعو 8# ةمطاف هينتملع ءاعد

 ميكحلا نآرقلاو نيساي ٌقحب عدا :لاق «حدافلا ميظعلا رمألاو تلزن اذإ ةلزانلاو

 ريمضلا يف ام ملعي نم اي نيلئاسلا جئاوح ىلع ردقي نم اي ميظعلا نآرقلاو هط قحبو

 لفطلا قزار اي ريبكلا حيَّشلا محار اي نيمومغملا نع اجرفم اي نيبوركملا نع اسفنم اي
 .اذكو اذك يب لعفاو دّمحم لآو دّمحم ىلع لص ريسفتلا ىلإ جاتحي ال نم اي ريغصلا



 الا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يناثلا بابلا

 نمامإلا يف ثحب

 ميكا مَآ هنا

 ثوعبملاو هتمأ دارفا ةفاك نم ةبختتملا ةريخلا وه ةل# يبنلا نأ ءافخ ال ثيح

 كلتو ةعواطملاو عابتإلا مزالو ةعاطلا بجاو يبنلا ْنأل عسّنا وأ اهقاطن قاض مهيلإ

 تاالامكلا يف هيواسي وأ هئفاكي نم ةّمآلا دارفا يف ناك ولو ةيدوبعلا بتارم نم ةبترم

 نوكي ال لو .حجرم الب احيجرت كلذب همازلاو هيلع ةعاطلا باجيإ ناكل ةيسفنلاو

 عابّتإلا بوجو ناك الإو ةاواسملاو ؤفاكتلا عم اذه عوبتملاو عباتلا يف سكعلاب رمألا

 وحنلا اذهب ةطاحإلا نأ يف بير الو .حضوأ هنالطبو حبقا لوضفملل لضافلا ىلع

 كلتب ةطاحإلا لب رشبلل نوكيال ليصفتلا ىلع هلحمو هدرومب ملعلاو ليضفتلا نم

 يف ءيش هيلع ىفخي ال نملالإ نوكت ال ةيفخلا ةقيقدلا قئالخلاو ةيسفنلا صئاصخلا

 ريغصلا هملع يف توافتي الو رحبلاو ربلا تاملظ يف ام الو ءامسلا يفالو ضرألا

 .رودصلا سواسو ملعيو ريقحلاو ريطخلاو ريبكلاو

 ةيبوبر ةفيظو ةلاسرلاو ةرافسلاب هصاصتخاو ةوبنلل صخش نييعت ناك اذلو

 :لوقي ثيح زيزعلا نآرقلا كلذ ىلإ ىموأ امك ةرورضو اعطق لب ادحاو الوقو اعامجا

 .اهتلاسر لعجي ثيح ملعا هللا)

 ةينيد ةسايرو ةماع ةماعز اهنا ذإ ءناهربلا اذه يف ةوبنلاك ةمامإلا نأ بيرالو

 ةيعماجلاو تالامكلا نم ةوبنلا يف يرجي ام اهيف يرجي ك#لوسرلا نع ةباينو ةقلطم
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 هيلع تبجو نم لك ىلع ةعاطلاو دايقنإلا بوجو نم ةلاسرلل بجي ام امل بجيو
 يلجلا صنلاب اّلِإ نيعتي ال يبنلاك كاذ ذإ مامإلا نوكيف لوألا غلبملاو لوسرلا ةعاط

 ُقِْنياَمَو ]8 :ىلاعت هلوق دعب دحاو هعجرمو ةلاسرلا بحاص نم وأ هنأش ىلاعت هللا نم

 4 مَآ عال َدََق َلوُسَلَا عي م9 :ىلاعت هلوق وأ ٠4 بيتو الإ وه نإ (9) ةقوملا نع
 .4 أوه ُهنَع خبئاَمَو هوُدْكَ ليلا كلا آول :ىلاعت هلوق وأ

 كلذك رمألا ناك امك لمكأو متأ نايبلا ناك نيقيرطلا الك نم نييعتلا ناك اذإو

 كير ني كليك َلثُأ آم ملي لوُسَلأ اهماكيإج :ىلاعت هلوقل نينمؤملا ريمأ ِّلع ىلإ ةبسنلاب

 ءاملع قافتاب ماقملا اذه يف ةلزان اهنا يف ةكسم وذ اهيف بيري ال يتلا # ةيآلا...

 هعسي ال امم اهريغو اهريغو «ماعلاو صاخلا نم مارحلاو لالخلا ىلع ءانمألا نيملسملا

 ظ .مالكلا نم زيجولا اذه

 يتلا ريهامجلا كلتب ريدغلا يداو غلب امدنع ةيآلا كلت لوزن دنع # هلوقلو

 هنطوم يف ررحم ليوط نايب دعب ديزت وأ فلأ ةئام اهغولب يف ليق يتلا هعم تناك
 ىلوأ نآرقلا صنب # هّنأب ةّمألا نم ريرقتلاو فارتعالا ذخأ لفكتي ليصفتو حيضوتب

 مث .هالوم لعف هالوم تنك نم الأ :مهرارقإ ىلع ىلاعت هللا داهشإو مهسفنأ نم مه

 نع بجحي ال يذلا هَ هئاعدب ةماعزلاو بصنملل اديكأتو ةمامإلل ادييأت كلذ نرق

 تابثإلا هلقن ام ركذ ام رخآ ىلإ ..هاداع نم داعو هالاو نم لاو ّمهّللا دري الو هللا

 طاحأ نم ىلع ىفخي ال اك رتاوتلا دح زواجتي لقنب ةعيشلاو سلا نيقيرفلا ءاملع نم
 .ةمامإلا يف انباتك يف ايفاك ائيش انركذ دقو .نيقيرفلا تانودم نم تاعوسوملاب اربخ

 نم ناليلد امه نيليلدلا نم هانركذ ام نأ الإ ةيافكلا قوف هيف ناك ناو نايبلا اذهو

 باتكب همس ليلد يفلا هباتك يف عمج دق نيفلؤملا ءالعلا فولأ نم ادحاو َنِإف «نيفلا

 .لقنلا قيرط نم ليلد فلأو لقعلا قيرط نم ليلد فلأ ىلع لمتشي نيفلألا



 ل ا مس بما يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ام ةعاطلا بوجوو ةلزنملا نم هل ةّنّسلاو نآرقلا مكحب © اعف ناك فيكو

 بجت هلوسرو هللا ةعاط يه يتلا هتعاط بوجو مكحبو .كلذ نم هللا لوسرل

 بوجو نم هلوسرو هللا لعج ام لثم هل لعجو لع هيلع صن نمل ةعاطلا
 ىدمهلا ةّمئأ نم دحاو لك يف يرجي هتمامإ تابثا يف ليق ام ّلك ْنِإف ةعاطلاو دايقنإلا

 غلابلا حيحصلا دانسإلاب ةرتعلا قيرط نم ثيداحأ تدرو دقو اذه .افرح افرح

 دق انك ناو ,حدملاو ءانثلا نع ىنغلا يفاكلا هاور ام كلذو «ةيجحلاو رابتعالا ةبتر

 ةّمئأ ضعب ىلإ هترصاعم لب هرصع برقو هفلؤم ةمظعو هتمظع نم ءيش ىلإ انحملأ
 انباتك يف يدهملا رصعلا مامإو يركسعلا نسحلا يكزلا ىبتجملا مامإلاك لصألا

 يف عقاولا نيعبسلاو يناثلا بابلا يف يفاكلا نم تاراتخملا حرش يف يناشلاب موسوملا

 ناكرا مه ةّمئألا نأ باب وهو بابلا كلذ نونعملا روبزملا باتكلا نم ١/ ةحفص

 :ثيداحأ ةعبرأ هيفو ءضرألا

 دّمحم نب دمحأ نع ىيحي نب دّمحمو لع نب دّمحم نع نارهم نب دمحأ نع ام اهلوأ

 ام :# لاق © هْللا ديع يبأ نع *"”رمع نب لضفملا نع نانس نب دّمحم نع اعينج

 ة# دّمحمل ىرج ام لضفلا نم هل ىرج يهتنا هنع ىبن امو هب ذخآ 62 لع هب ءاج

 نم ءىش يف هيلع بقعتملا ىلاعت هللا قلخ نم عيمج ىلع لضفلا نم هق# دّمحلو
 دح ىلع ةريبك وأ ةريغص يف هيلع دارلاو هل هلوسر ىلعو هللا ىلع بقعتملاك هماكحأ

 .هللاب كرشلا

 كلس نم يذلا هليبسو هنم اَلِإ ىتؤي ال يذلا هللا باب ©2نينمؤملا ريمأ ناك

 ضرألا ناكرا هللا مهلعج دحاو دعب ادحاو ىدهلا ةّمئأل يرجي كلذكو كله هريغب

 ريمأ ناكو ىرشلا تحت نمو ضرألا قوف نم ىلع ةغلابلا هتجحو اهلهأب ديمت نأ
 انأو ربكألا قورافلا انأو رانلاو ةنجلا نيب هللا ميسق انأ لوقي ام اريثك 32# نينمؤملا
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 هب اورقا ام لثمب لسرلاو حورلاو ةكتالملا عيمج يل ترقا دقو مسيملاو اصعلا بحاص

 ىعدي هللا لوسر ْنأو بّرلا ةلومح يهو هتلومح ىلع تلمح دقلو # دّمحل

 يطع دتقلو قلتو دعب لمع قلقناف طش و ردو كال نينار سكت

 باطخلا لصفو باسنألاو ايانملاو ايالبلا تملع «لبق دحأ اهيلإ ينقبس ام الاصخ

 لك .هنع يّدؤأو هللا نذإب رّشبَأ ءينع باغام ينع بزعي لو ينقبس ام ينتفي ملف

 .هملعب هيف يننكم كلذ

 ءىشب اّلِإ ثيدحلا اذه عم فلتخي مل ًاضيأ ظفللا اذهب رخآ ثيدح كانهو لوقأ

 دّمحم رفعج يبأ نع هنأ ريغ توافت ىندأب نومضملا اذهب عبار ثيدح كانهو .ريسي

 ردان باب:ناونعب نونعملا وهوال” بابلاب ثيدحلا اذه لصتيو .#©ر قابلا لع نب

 نماث نع يورم ثيدحب بابلا اذه ردصتيو .هتافصو © مامإلا لضف يف عماج

 (مب مامإلا كلذ ةمظع رهظت كانهو .ىرولا تاداس ةعبرألا ةّمئآلا يبأو ىدهلا ةّمئأ

 قاقرتساو ملعلا ةرازغو ريبعتلا ةناصرو نايبلا رحس نم ثيدحلا كلذ هيلع لمتشا

 .ظافلألا نم لزجلا

 نب مساقلا (دّمحم يبأ نع ينعي) دّمح وبأ :يفاكلا لوصأ نم ١/ ةحفص يف لاق

 انعمتجاف ورمب ©©اضرلا عم انك :لاق'**” لسم نب زيزعلا دبع نع هعفر #ئءالعلا

 تلخدف ءاهيف سانلا فالتخا ةرثك اوركذو ةمامإلا رمأ اورادأف ةعمجلا موي عماجلا يف

 نيدلا هل لمكا ىتح ل هيبن ضبقي مل لجو زع هللا نأ .مهئارآ نع اوعدخو موقلا

 ماكحألاو دودحلاو مارحلاو لالحلا هيف نب ؛ءيش لكل نايبت هيف نارقلا هيلع لزناو

 لزناو «# وْىَش نم ِبسكْلافاَطَرْاَمإ:: لجو زع لاقف ءالامك سانلا هيلإ جاتحي ام عيمجو

 ْمُهْوسحت الف مكِحيِد نم ورم َنيِذَلَأ سيب مولا لد: هرمع رخآ يهو عادولا ةجح يف



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .4 نيد ملسإْلا كَل ُتيِضَرَو تمضي حيِلَع تَممأو مديد كل تل مَا وكل

 حضوأو مهنيد ملاعم هتمأل نّيِب ىتح ِ# ضمي ملو «نيدلا مامت نم ةمامإلا رمأو

 مهل كرت امو ًامامإو ًاَّلَع يلع مهل ماقأو ٌقحلا ليبس دصق ىلع مهكرتو مهليبس مهل

 باتتك در دقف هنيد لمكي مل لحو زع هللا َنأ معز نمف .هنّيب الإ ةّمألا هيلإ جاتحت ايش
 زوجيف ةّمألا نم اهلحمو ةمامإلا ردق نوفرعي له هب رفاك وهف هللا باتك در نمو هللا

 ؟مهرايتخا اهيف

 نأ نم اروغ دعبأو ًابناج عنماو اناكم ىلعأو ًانأش مظعأو ردق لجأ ةمامإلا ْنِإ

 ةمامإلا َّنِإ .مهرايتخاب ًامامإ اوميقي وأ مهئارآب اهولاني وأ مهوقعب سانلا اهغلبي
 ةليضفو ةئلاث ةبترم ةّلخلاو ةوبنلا دعب ©© ليلخلا ميهاربإ اهب لجو زع هللا ّصخ

 ارورس © ليلخلا لاقف # اماَمإ سياتل َكلعاَج نإ ::ىلاعت لاقف اهركذب داشأو اهم فرش

 هذه تلطبأف .4 َنيِمِلاَقلا ىِدْهَع ُلاَنَيالإ:ىلاعتو كرابت هللا لاق 4 يرد نيو 9: اهم

 نأب ىلاعت هللا همركأ مث .ةوفصلا يف تراصو ةمايقلا موي ىلإ ملاظ لك ةمامإ ةيآلا

 بوقعيو ٌقحسإ :هلاتيهوو 32:ىلاعت لاقف «ةراهطلاو ةوفصلا لهأ «هتيرذ يف اهلعج

 لدي مهلا ارتب وُدَهسهَن متلو © تدري اننصج لَو لك
 اهثري هتيرذ يف لزت ملف «# َنيييدَعان اوناكَو ووكر ُهآَسَِو َةولََصلا َماَقِلَو ٍتيخْل

 لج لاف يبنلل لجو زع هللا اهثروأ ىتح انرقف انرق ضعب نع ضعب

 تناكف .# ينمو دَفأَو أوما سكويا ادعو هوما دلل ميهتإبب سال لأ كرإ )ز: العو

 هللا ضرف ام مسر ىلع لجو زع هللا رمأب نينمؤملا ريمأ اًيلع هل اهدلقف «ةصاخ هل

 َلَكَو 9» :العو لج هلوقب ناهيإلاو ملعلا هللا مهانآ نيذلا ءايفصألا هتيرذ يف تراصف
 ًّ لل مرو مم < ير سلا ل مام هور و ممورع 2 م دع مج < جرم

 ىلإ ةصاخ 22 لع يف يهف .* ثمل روي َلِإ هَل يتكيف ٌمْشْئِدِلَدقل نسيإلاو ملأ انوأ نذل



 00100 1 مْ

 يه ةمامإلا َّنِإ ؟ءالهجلا ءالؤه راتخي نيأ نمف هل دّمحم َدعب ّيبن ال ذإ ةمايقلا موي

 ماقمو ل لوسرلا ةفالخو هللا ةفالخ ةمامإلا نإ ءءايصوألا ثرإو ءايبنألا ةلزنم

 نيملسملا ماظنو نيدلا مامز ةمامإلا نإ .©# نيسح لاو نسحلا ثاريمو نينمؤملا ريمأ

 .نينمؤملا ٌزعو ايندلا حالصو

 ةاكزلاو ةالصلا مامت مامإلاب ءيماسلا هعرفو يمانلا مالسإلا ّسأ ةمامإلا نإ
 عنمو ماكحألاو دودحلا ءاضماو تاقدصلاو ءيفلا ريفوتو داهجلاو ٌجحلاو مايصلاو

 ٌبذيو هللا دودح ميقيو هللا مارح مّرحيو هللا لالح لت مامإلا .فارطألاو روغلا

 .ةغلابلا ةّجحلاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هّبر ليبس ىلإ وعديو هللا نيد نع

 اههلانت ال ثيحب قفألا يف يهو ملاعلل اهرونب ةلّذجملا ةعلاطلا سمشلاك مامإلا

 يداحللا مجنلاو عطاسلا رونلاو رهازلا جارسلاو رينملا ردبلا مامإلا .راصبألاو يديألا

 ىلع بذعلا ءاملا مامإلا .راحبلا ججلو رافقلاو نادلبلا زا وجأو ىجدلا بهايغ يف

 نمل ٌراحلا عاقبلا ىلع رانلا مامإلا .ىدّرلا نم يجنملاو ىده لا ىلع لاّدلاو ىمظلا

 ثيغلاو رطاملا باحسلا مامإلا .كلاهف هقراف نم ؛كلاهملا يف ليلدلاو هب ىلطصا

 ريدغلاو ةريزغلا نيعلاو ةطيسبلا ضرألاو ةليلظلا ءامسلاو ةئيضملا سمشلاو لطامهلا

 دلولاب ةّربلا مألاو قيقشلا خألاو قيفشلا دلاولاو قيفرلا سينألا مامإلا .ةضورلاو

 هدابع ىلع هتّجحو هقلخ يف هللا نيمأ مامإلا .دانلا ةيهادلا يف دابعلا عزفمو ريغصلا

 بونذلا نم رهطملا مامإلا هللا مرح نع ٌباذلاو هللا ىلإ يعادلاو هدالب يف هتفيلخو

 نيملسملا زعو نيدلا ماظن «ملحلاب موسوملا ملعلاب صوصخملا بويعلا نم ءّربملاو
 .نيرفاكلا راوبو نيقفانملا ضيغو

 لشم هل الو لدب هنم دجوي الو ملاع هلداعي الو دحأ هينادي ال هرهد دحاو مامإلا

 نم صاصتخا لب باستكا الو هنم بلط ريغ نم هَّلك لضفلاب صوصحم «ريظن الو
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 .باهولا لضفملا

 لوقعلا تأض ؛تاهيه تاهيه ؟ هرايتخا هنكميو مامإلا ةفرعم غلب يذلا نمف

 تربحمو ءاظعلا ترغاصتو نويعلا تثسعأو بابلألا تراحو مولحلا تهاتو

 :ارهقلا لكروت فناوخوم ادق دوم اور علللا تيما مركلا

 تّرقاو هلئاضف نم ةليضفو هنأش نم نأش فصو نع ءاغلبلا تّيعو ءابدألا تزجعو

 دجويو هرمأ نم ءىش ُمَهفْيو هلكب تعنيو ههنكب فصوي فيكو .ريصقتلاو زجعلاب

 نيلوانتملا دي نم مجنلا ثيحب وهو ىناو فيكو ال .هانغ ينغيو هماقم موقي نم

 لثم دجوي نياو اذه نع لوقعلا نياو اذه نم رايتخالا نيأف .نيفصاولا فصوو

 مهسفنأ هللاو مهتبذك ؟ # دمحم لوسرلا لآ ريغ يف دجوي كلذ نأ نونظت .؟اذه

 اومار مهمادقا ضيضحلا ىلإ هنع لزت اضحد ابعص ىقترم اوقتراف ليطابألا مهتنمو

 .ادعب الإ هنم اودادزي ملف ةّلِضم ءارآو ةصقان ةرئاب ةرئاح لوقعب مامإلا ةماقا

 ابعص اومار دقلو .نوكفؤي ىّأ هللا مهلتاق :هثيدح يف *1!يناوفصلا لاقو

 نيزو ةريصب نع مامإلا اوكرت ذإ ةريحلا يف اوعقوو اديعب الالض اولضو اكفإ اولاقو
 هللا رايتخا نع اوبغر .نيرصبتسم اوناكو ليبسلا نع مهدصف مهلامعأ ناطيشلا مهل

 أامذاصختو ءآَياَم قلي ٌكّيروإ» مهيداني نآر قلاو مهرايتخا ىلإ ه#هلوسر رايتخاو
 نمو :لجو زع لاقو .4 َوكْفَتَم لتر أ َنحَْساَويإل كاك
 كلاَم لج :لاقو . ... مهم ْنِ هلم وكي نأ ارمأ ةهلوسرو هلأ ىَصق اد ٍةَِمْؤُم الو نوم

 هدب لإ هام نص كلر 5) هور 1 ديد مكَإ(©) نوئوتت هزي بكرا [2(1) نوي تي
 * مهم اود ويني أن رش عل نأ 3 عر كيكو رشأ زهْلس () َنوْكَش 1ك نمل

 44 [َهلاَمكأ ٍبوُلق لع م تاَمَرَفلا َنوربدَسي الفأ 48:لجو زع لاقو
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 .نوعمسي ال مهو انعمس اولاق مأ نوهقفي ال مهف مهبولق ىلع هللا عبط مأ

 ولو همم اربح يود مِلِعْولَو 57 نولقعي ال يذلا كدا صل هلأ دنع تود َّرَس ّنإ)»
 4 توُضرْمُم مُهَوأووتل حهممتسأ

 لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف وه لب انيصعو انعمس اولاق مأ

 .«ميظعلا

 سدقلا ندعم لكني ال عارو لهجي ال ملاع مامإلاو مامإلا رايتخاب ممل فيكف

 لسنو # لوسرلا ةوعدب صوصحم ةدابعلاو ملعلاو ةداهزلاو كسنلاو ةراهطلاو

 ةورذلاو شيرق نم تيبلا .بسح وذ هينادي الو بسن يف هيف زمغم ال لوتبلا ةرهطملا

 عرفو فارشألا فرش .لجو زع هللا نم اضرلاو ِْل#لوسرلا نم ةرتعلاو مشاه نم

 ضورففم ةسايسلاب ملاع ةمامإلاب علطضم ملحلا لماك ملعلا يمان فانم دبع نم

 ةّمئألاو ءايبنألا ْنِإ .هللا نيدل ظفاح هللا دابعل حصان لجو زع هللا رمأب مئاق ةعاطلا

 نوكيف مهريغ هيتؤي ال ام همكحو هملع نوزخم نم مهيتؤيو لجو زع هللا مهقفوي

 نأ بَنِي نأ ٌقحأ حلا لإ كوبي نمفأ 9: :العو لج هلوق يف نامزلا لهأ ملع قوف مهملع

 َتْؤُي مون: لاعتو كرابت هلوقو .# ونكت تيك اَق ئَدهي نأ آل :عدَياَل
 ُهنَشطَص هه نإ :""'”تولاط يف ىلاعت هلوقو .# اريك ارح وأد َةَْحِحْل

 اَمَكَمْلَعو َةمكْدلَو بَتِكْلا كيل هنأ َلَرنآَو لم: هيبنل ىلاعت لاقو . يلح

 آم لع ساّنلأ َّنوُدِسْحَيمَأ 9و :©# هنيّرذو هترتعو هِيّبن تيب لهأ يف ىلاعت لاقو

 نم مُهِمَق() اَميِظَع اَْلُم مُهدَتاَءو َةمْكِْفلَو بتكْلأ مهب لاَ آما َدَهَه -ويضَه نما هكا
 5 . 5 ًَ مس را مس عه ساس يد ربح 2 -#آ-أآ

 رومال لجو زع هللا هراتخا اذإ دبعلا نإو .# اريِعَس هج َق و هنع دِص نم مهتم هي َنَماَء
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 هدعب يعي ملف امل ملعلا همهأو ةمكحلا عيباني هبلق عدوأو كلذل هردص حرش هدابع

 أطخلا نم نمأ دق ددسم قفوم ديؤم موصعم وهف باوصلا نع هيف ديحي الو باوجب

 كلذو هقلخ ىلع هدهاشو هدابع ىلع هتّجح نوكيل كلذب هللا هّصخي راثعلاو للزلاو

 اذه لثم ىلع نوردقي لهف .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف

 اوذبنو قحلا هللا تيبو اوّدعت .هنومدقيف ةفصلا هذهب مهراتخم نوكي وأ نوراتخيف

 هوذبنف ءافشلاو ىدحلا هللا باتك يفو نوملعي ال مهَّنأك مهروهظ ءارو هللا باتك

 يم لس ْنمَوإظ:العو لج لاقف مهسّعتو مهتقمو هللا مهّمذف مهئاوها اوغتباو
 ملاصق لل: ىلاعت لاقو .# َنِدَطلاَمَْمْلا ىو ال هّمأ كر وأ ري ىدُه رْيَسب هبوه ه 2 روم وهو

 لك لع هم عبط َكِلَدَك وم :لاقو .* .. هلأ دنع نقم رك )»:لاقو .* هل َّلَصَأَو

 .اميلست ملسو هلآو دّمح يبنلا ىلع هللا لصو .# ٍراَبجريكَتَم ٍبْلَك

 نايبو ىنعملا ةرازغو ظفللا ةلازجو نأشلا ميظع يف ةياورلا هذه لثمو :لوقأ

 ام نأشلا ةعفرو ةلزنملا ميظعو ماقملا فرش نم © مامإلا يف دقتعي نأ بجي ام ةقيقح

 كلذ نم وه نمو مدقتملا ثيدحلا نم هانركذ ام بيقع ةروكذملا دّمحم لآ قداص نع

 نب دمحأ نع ىيحي نب دّمحم نعف .روكذملا باتكلا نم ةحفص يف تبثملا ردانلا بابلا

 ىدهلا ةّمئأب حضوأ لجو زع هللا نأ»:مهتافصو #0 ةمئألا لالج اهيف ركذي ةبطخ يف

 هملع عيباني نطاب نع حتفو هجاهنم ليبس نع مهب جلباو هنيد نع انيبن تيب لهأ نم

 لضف ملعو هناهيأ ةوالح معط دجو همامإ ّقح بجاو كك دّمحم َةّمأ نم فرع نمف

 لهأ ىلع ةجح هلعجو هقلخل اَّلَع مامإلا بصن ىلاعتو كرابت هللا نأل همالسإ ةوالط

 اّلِإ دابعلا لامعأ هللا لبقي الو هبابسأ ةهجب الإ هللا دنع ام لاني الو هّداوم هنع عطقني
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 نتفلا تاهبشمو نينسلا تايّمعمو ىجدلا تاسبتلم نم هيلع دري |ب ملاع وهف هتفرعمب

 مامإ لك بقع نم #8 نيسحلا دلو نم هقلخ مهراتخي ىلاعتو كرابت هللا لزي ملف
 بصن مامإ مهنم ىضم املك مهيضتريو هقلخل مهب ىضريو مهيبتجيو كلذل مهيفطصي
 نود هللا نم ًةّمئأ ًاملاع ةّجحو ابق ًامامإو ًارّبن ايداهو اني الع ًامامإ ِهبقع نم هقلخل

 لّهتستو دابعلا مهادبب نيدي هقلخ ىلع هتاعرو هتاعدو هللا ججح نولدعي هبو ّقحلاب

 مالظلل حيباصمو مانألل ةوبح ىلاعت هللا مهلعج دالتلا مهتكربب ومنيو دالبلا مهرونب

 مامإلاف ءاهموتحم ىلع هللا ريداقم مهيف كلذب ترج مالسإلا مئاعدو مالكلل حيتافمو

 ىلع هعنطصاو كلذب هللا هافطصا ىجترملا مئاقلاو ىجتنملا يداملاو ىضترملا بجتنملا وه

 ًاًوبحم هشرع نيمي نع ةمسن قلخ لبق الظ أرب نيح ةّيربلا يفو هأرذ نيح ٌرذلا يف هنيع

 نم ةزيخو © مدآ نم ةيقب هرهطل هبختناو هملعب هراتخا هدنع بيغلا ملع يف ةمكحلاب
 1 لق دمحم ةرتع نم ةوفصو ليعامسإ نم ةلالسو ميهاربإ لآ نم ّىفطصمو حون ةيرذ

 ًاعوفدمو هدونجو سيلبإ لئابح هنع ًادورطم هّرسب هؤلكيو هظفحي هللا نيعب ًايعرم لزي

 تاشاعلا نين اكرم عوسلا نقر |زوق هلع انو ريضم قتفاق لك دول و قيس اوغلا سرقاو هلع

 ًابوسنم هعافي يف ّربلاو ملحلاب ًافورعم اهلك شحاوفلا نم ًاموصعم تافآلا نع ًابوجحم
 يف قطنملا نع ًاتماص هدلاو رمأ هيلإ ًادنسم هئاهتنا دنع لضفلاو ملعلاو فافعلا ىلإ

 ةدارإلا تءاجو هتئيشم ىلإ هللا ريداقم هيلإ تهتنا نأ ىلإ هدلاو ةّدم تضقنا اذإف هتايح

 هدعب نم هيلإ هللا رمأ راصو ىفمف #2 هدلاو ىهنتم ةّدم غلبو هتبحم ىلإ هيف هللا نم

 لضف هأبناو هملع هاتآو هحورب هدّيأو هدالب ىف اّمقو هدابع ىلع ةّجح هلعجو هنيد هيلو

 ىلع أّيقو هنيد لهأل ًءايضو هملاع لهأ ىلع ةجح هلعجو هقلخل ًاََلَع هبّصنو هملع نايب

 هتمكح هابحتساو هملع هظفحتساو هّرس هعدوتسا مهل ًامامإ هب هللا يضر هدابع

 ماقف هدودحو هضئارفو هليبس جاهنم هب ايحأو هرمأ ميظعل هبدتناو هندل هاعرتساو

 قحلاب عفانلا ءافشلاو عطاسلا رونلاب لدجلا لهأ ريجتو لهجلا لهأ ريحت هنع لدعلاب
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 نم نوقداصلا هيلع ىضم يذلا جهنملا قئارط ىلع جرحت لك نم حئاللا نايبلاو جلبألا

 الإ هنع ٌدصي الو ّيوغ الإ هدحجي الو ّىقش الل ملاعلا اذه بح لهجي سيلف © هاب انآ

 .العو لج هللا ىلع ّيرج

 ٌّىعونتم دئاوف

 نيرحبلا عمجم يف لاق نيشبال» ىلاعت هلوق : ١ /ةحفص يف (بقح) ةدام يف "7.

 ءاريثك انامز اهيف نيثكام :يأ لافقاو لفق لثم نيتمضب بقح عمج وه «اباقحأ اهيف

 بقح هدعب ءاج بقح ىضم املك اهل عاطقنا ال اباقحأ هانعم ليق دقف :لاوقأ هيفو

 ءابقح نوعبرأو ةثالث باقحألا ليقو .ةرخآلا نينس نم ةنس نون|ن ةبقحلاو .رخآ

 ءاموي نيتسو ةئامئثالث ةنس لك «ةنس ةثارعبس فيرخ للك ءافيرخ نوعبس بقح لك
 نقيتأ انامز يضمأ نأ ىلإ غلبأ يأ ابقح يضمأ وأ هلوقو :لاق ّمث .ةنس فلأ موي لك

 .عمجملا تاوف هعم

 ةغيلب ةبطخ رصم هلوخدو طبقلا كاله دعب سانلا بطخ © ىسوم نأ يورو

 هيلإ لسرا وأ هيلإ هللا ىحوأف :لاقف ؟كنم ملعا ادحأ ملعت له هل ليقف اهيف بجعأف

 (97نوديرف ماّيأ يف رضخلا ناكو نيرعبلا بسب رخو رق بع كام رافال

 .22 ىسوم ماّيأ ىلإ يقبو '* ”ربكألا نينرقلا يذ ةمدقم ىلع ناكو

 ةالص '*”راحبلا ةنيفس نم يناثلا دلجملا نم 4١ ؛ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق

 ملظ ةيافكو هنيد ءاضقل الجر © قداصلا ميلعت :لاق مث .ناطلسلا ملظ ةيافكل

 ةيناثلا يفو يسركلا ةيآو دمحلا ىلوألا يف ليللا هنج اذإ نيتعكر يلصي نأ هناطلس

 هسأر ىلع هعضيف فحصملا ذخأي مث .2....نآرقلا اذه انلزنا ول» :رشحلا رخآو دمحلا

 كقحبو هيف هتحدم نمؤم لك ٌقحبو هب هتلسرا نم ٌقحبو نآرقلا اذه ٌقحب :لوقيو

 اي ًارشع دمحم اي لوقي مث .ًارشع هللا اي كب كنم كّقحب فرعا دحأ الف مهيلع
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 ةجحلا اهنأ اي لوقيف دّمحم لآ ةجح ىلإ يهتني ني ىتح اذكهو ًارشع ةمطاف اي ًارشع ّلع

 .هتجاح هللا لأسي مث ًاضيأ ًارشع

 تارم عبس لاق مث ءاش نآرقلا يآ ّيأ نم ةيآ أرق نمو 5١6: ةحفص يف لاقو

 .اهعلق روخصلا ىلع اعد ولف هللا اي

 طخ نم لقن :يناثلا دلجملا نم 4١7 ةحفص يف مدقتملا ةمالعلا لاقو

 هللا همصعي نأ ةيآ نيرشعلا أرق نمل نماض انأ :لاق هّنَأ #2 نسحلا نع 6 "9ديهشلا

 راض عبس لك نمو داع ّصل لك نمو درام ناطيش لك نمو ملاظ ناطلس لك نم
 .44 نينسححملا ىلإ ... ُهّلأ مْكيَر كدإ9 :فارعألا نم تايآ ثالثو يمركلا ةيآ يهو

 .4 نار صتني ىلإ ... ٍضإللأَو َنِكَر َمعَمَي 3 :نمحر لا نم ثالثو تافاصلا لَّوأ نم رشعو

 .اهرخآ ىلإ هللا وه :رشحلا ةروس رخآ نم ثالثو

 نم ام © قداصلا نع ىورو لوقأ :روكذملا دلجملا نم 5:١8 ةحفص يف لاقو

 .اهديري يتلا ةعاسلا يف ظقيت الإ همون دنع فهكلا رخآ أرقي دبع

 سانلا ىلإ هّبحأو هللا هّبحأ ةعمج ةليل لك ةعقاولا أرق نم 5١4: ةفيحص يف لاقو

 نم ناكو ايندلا تافآ نم ةفآ الو ةقاف الو ارقف الو ادبأ اسؤب ايندلا يف ري ملو نيعمجأ

 .دحأ اهيف هكرشي مل ةصاخ © نينمؤملا ريمأل ةروسلا هذهو 2 نينمؤملا ريمأ ءاقفر

 (417 يزارلا ركذ دق ىفخي ال

 ةحفص يف نآرقلا مدق ىلع ةْنّسلا لهأ جاجتحا سماخلا ءزجلا يفو .عبارلا ءزجلا نم

 نم 01١ ةحفص يفو .نآرقلا قلخ ىلع ةلزتعملا جاجتحا هنم 10 ”ةحفص يفو ..0

 سداسلا ءزجلا نم ١1 8ةحفص يفو .هثودح ىلع ةلزتعملا لالدتسا عبارلا ءزجلا

 مهجاجتحا عباسلا دلجملا نم 770 ةحفص يفو .كلذ ىلع ًاضيأ ةلزتعملا لالدتسا

 ام لكو ًاضيأ هثودح ىلع مهجاجتحا 47 ةحفص يفو.نآرقلا ثودح ىلع ًاضيأ

 75١ ةحفص يف همدقو نآرقلا ثودح نع ثحبلا



 011 ا دووم جبل احل هاما مسا اد ملدا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .لفغت الف هل ةيمها الو ءىش ال ليصفتلا نم هانركذ ام ادع

 هنأ ىلع ةيآلا تلد :ىلوألا ةلأسملا :لاق .همدقو نآرقلا ثودح يف مالك #ةيآلا ....

 :هللا مالك يف نوفلتخم سانلاو .9 ىسوم ملك ىلإعت

 .ةمظنملا ةفلؤملا فورحلا نع ةرابع هللا مالك لاق نم مهنمف- ١

 .تاوصألاو فورحلل ةرياغم ةيقيقح ةفص همالك لاق نم مهنمو - ١

 اثداح هنوك بجي هّنأ ىلع اوقفتا نولصحملا ءالقعلاف لّوألا لوقلاب نولتاقلا اّمأ

 فورحلا نم بكرملا مالكلا نأ ةيوشحلاو ةلبانحلا تمعزو .نكي مل نأ دعب انئاك

 اموي تلق ينا كلذو «لقاعلا هيلإ تفتلي نأ نم ٌسخأ لوقلا اذهو «ميدق تاوصألاو

 لّوألاو .يلاوتلاو بقاعتلا ىلع وأ عمجلا ىلع فورحلا هذهب ملكتي نأ اّمِإ ىلاعت هنأ

 اهفورح تناك اذإ ةموهفم نوكت (َّنِإ ةموهفملا ةعومسملا تاملكلا هذه ْنأل ءلطاب

 .ةتبلا اديفم نوكي ال كاذف ةدحاو ةعفد دجوت اهفورح تناك اذإ امأف .ةيلاوتم

 يناثلا ءيجم دنعف ةيلاوتم تناك اذإ فورحلا نأل ةثداح اهنوك بجوي ينائلاو

 نأل ثداح يناشلاو همدق عنتما همدع تبث ام لك نأل ثداح لّوألاف .لّوألا يضقني

 مالك نوكي نأ ردقتي ِهّنأ تبثف .ثداح وهف هريغ دوجو نع ارخأتم هدوجو ناك ام لك

 :.نابهذم انه لوقنف اذه تبث اذإ ةثدحم تاوصألاو فورحلا درج نع ةرابع ىلاعت هللا

 لوق وهو ىلاعت هللا تاذ وه ةثداحلا تاوصألاو فورحلا كلت لحم :لّوآلا

 .ةيماركلا

 لوق وهو اهريغو ةرجشلاك ىلاعت هللا تاذل نيابم رخآ مسج اهلحم نأ :يناثلا

 .ةلزتعملا

 لوقلا وهو ةيلزا ةميدق ةيقيقح ةفص ىلاعت همالك نوك ينعي يناثلا لوقلا اَمأ
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 ةيقيقح ةميدق ةفصلا كلتو «ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ لوق اذهف ةلأسملا لصأ يف يناثلا

 تلاقف © ىسوم هعمس يذلا ءيشلا يف اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلاو «ةيلزأ

 ةيؤرلا رذعتي ال اكو اولاق .ةيلزألا ةيقيقحلا ةفصلا كلت عمس ىسوم نأ ةيرعشألا

 نأ عم همالك عاس دعي ال كلذكف اضرع الو مسج تسيل هتاذ نأ عم ىلاعت هتاذل

 .اتاوصا الو افورح نوكي ال همالك

 فلفو كا ريض 197 روب همس ىلا 1057 ىو رنانا روض حا لاقو

 تاوصا الو فورحب تسيل يتلا ةيلزألا ةفصلا امأف .ةرجشلاب ةمئاق ةفلؤم فورحو

 .ىلاعت هللا مالك عامس يف سانلا بهاذم ليصفت اذهف .ةتبلا © ىسوم هعمس ام كاذف

 موي تلزن غيلبتلا ةيأ نوك يف قيرطلا اذه نم ةدراولا تاياورلا ىدحإ هذه

 .ةفيلخو ايصوو امامإ اًيلع لعجي نأ يف ل# لوسرلا ىلع تصن ريدغلا

 نرحل رجلا 8

 :لاق ''""” مقرا نب ديز نع ريدغلا ثيدح قيرط يف ةيالولا باتك يف هدانسإب جرخأ

 رحو ىحضلا تقو يف ناكو عادولا ةجح نم هعوجر يف مخ ريدغب ل يبنلا لزن ال

 ةبطخ بطخف انعمتجاف ةعماج ةالصلا ىدانو تممقف تاحودلاب رمأ سمشلا

 تغلب |مف لعفت مل ناو كبر نم كيلإ لزنا ام غلب :ّيلإ لزنأ ىلاعت هللا نأ لاق مث .ةغلاب

 دهشملا اذه يف موقا نأ يبر نع ليئربج ينرمأ دقو ««سانلا نم كمصعي هللاو هتلاسر

 مامإلاو يتفيلخو يبصوو يخأ بلاط يبأ نب لع نأ دوسأو ضيبأ ّلك َمِلْعَأو

 يل نيذؤملا ةرثكو نيقتملا ةلقب يملعل يبر يل يفعتسي نأ ليئربج تلأسف «يدعب

 :ىلاعت لاقف .انذأ ينوّمس ىتح هيلع يلابقإ ةدشو ٌيلعل يتمزالم ةرثكل نيمئاللاو

ْنْذَأ لف ذأ وه تولوقيو نَا َودْؤُي يذلا ينمو 9:
 قيشولو 00 مك ربح 

 يربطلا ريرج نب دّمحم رفعج يبأ ظفاحلا نعف



 2 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 الإ هللا ضري ملف .تمركت دق مهرتسب ينكلو تلعفل مهيلع لدأو مهيمسا نأ

 ضرفو امامإو ايلو مكل هبصن دق هللا َنِإف كلذ سانلا رشاعم اوملعاف هيف يغيلبتب

 .هقدص نم موحرم هفلاخ نم نوعلم هلوق زئاج همكح ضام .دحأ لك ىلع هتعاط

 موي ىلإ هبلص نم يدلو يف ةمامإلا مث .مكمامإ ّلعو مكالوم هللا َنِإف اوعيطاو اوعمسا

 .مهو هلوسرو هللا مرح اماّلِإ مارح الو هلوسرو هللا هلحا ام اّلِإ لالح ال «ةمايقلا

 هنم اوفكنتست الو هنع اولضت الف هيلإ هتلقنو ّف هللا هاصحا دقو اَّلِإ ملع نم اف

 |متح .هل رفغي نلو هركنأ دحأ هللا ىلإ بوتي نل هب لمعيو قحلا ىلإ يده يذلا وهف
 لزن ام سانلا لضفأ وهف نيدبآلا دبأ اركن اباذع هبذعي ناو كلذ لعفي نأ هللا ىلع

 .هفلاخ نم نوعلم «قلخلا يقبو قزرلا

 نارقلا مكحم اومهفا.(دغل تمدق ام سفن رظنتلف» :هللا نع ليئربج نع يلوق

 هدضعب لئاشو هديب ذخآ انأ نم الإ مكل كلذ رسفي نلو هبياشتم اوعبتت الو

 لع اهلزنا لجو زع هللا نم هتالاومو هالوم ّلع اذهف هالوم تنك نم نأ مكملعمو

 تراص ىتح ءامسلا ىلإ هعفر مث .تحضوأ دقو الإ تغّلب دقو اَلِإ .تيدا دقو الإ

 يملع يعاوو يبصوو يخأ اذه سانلا رشاعم :لاقو ه# يبنلا ةبكر عم هلجر

 لاو يبر باتك ريسفت ىلعو يب نمأ نم ىلع يتفيلخو

 هب رمأ © هللا لوسر غلب امدنع مخ ريدغ موي يف ةكرابملا ةيآلا لوزن ىور نمو

 ىفودملا يناهبصألا ميعن وبأ ظفاحلا « ..ةيآلا ..... غلب لوسرلا اهّيأ اي»' هلوق نم ىلاعت

 "1" .(48 كع يف نآرقلا نم لزن ام ) هباتك يف ةيرجه 41“ ١ ةنس

 يف دولوملا يناهبصألا ميعن وبأ هللا دبع نب دمحأ وهو ملاعلا اذه ةمجرتو

 نم ١ا/ ةحفص يف ناكلخ نبا اهركذ ةيرجه 17١ ةنس يف قوتملاو ةيرجه17 7 ؛ةنس

 طافش رباكاو نيثدحملا مالعألا نم ناك :لاق ."'"'' هخيرات نم لَّرألا دلجملا



 كرما لوقا نمل يلا رز نو طل و ويك مل م عاجلا سو وا 1

 .هب اوعفتناو هنع اوذخأو لضافألا نع ملعلا ذخأ .تاقتثلا

 نبا لاق :ثلاثلا دلجملا نم 797ةحفص يف '""”هتركذت يف يبهذلا لاقو

 ظفحأ دحأ قافآلا نم قفا يف نكي مل هيلإ الوحرم هتقو يف ميعن وبأ ناك "© هيودرم

 .هنع ركذ ام رخآ ىلا ....ايندلا لهأ ظفاح ناك هنم

 ا يابس سي ودع
 ا ينحل ىييجب ين نا د 5
 ا

 نإ 1 : - ٠

 قف تك 00 لا

 وبا

 لاقف « ....مكنيد مكل تلمكا مويلا» ةيآلا هذه تلزن ىتح اوقرفتي مل ٌمث ة# هللا لوسر

 ةيالولابو يتلاسرب برلا اضرو ةمعنلا مامتاو نيدلا لامكا ىلع ربكأ هللا هلك هللا لوسر

 هرصن نم رصناو هاداع نم داعو هالاو نم لاو ّمهّللا لاق مث .يدعب نم 2# لعل

 ؟نهعمست اتايبأ لع يف لوقأ نأ هللا لوسر اي يل نذأتأ ناسح لاقف .هلذخ نم لذخاو

 يلوق اهعبتا شيرق ةخيشم سانلا رشعم اي لاقف ناسح ماقف .هللا ةكرب ىلع لق هلق لاقف

 :لاق مث ؛ةيضام ةيالولا يف هللا لوسر نم ةداهشب

 ايداف يباب يبست ابجي مهي ريحا موب مداح
 ايماعتلا كانه اودّبي ملو اولاقف مكيلوو مكالوم نمف لوقي

 ايصاعةيالولا يفانمّرتمو انّيلو تنئأو انالوم كملىلا

 ايداهو امامإ يدعب نم كتيضر يننإف لعايمقهللاقف

 ايلاوم قدص راصنأ هل اونوكف هيلواذهفهالوم تنك نمف

 ايداعم ايلع ىداع يذلل نكو هيلو لاو ٌمهللا اعد كانه



 0 ]ذي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ميركلا نآرقلا يف تمكحلا ظفل اهيف ركذوهتلا دراوملا
 رمقلا ةروس 0١ ةيالا ةغلاب ةمكح

 نارمع لآ ةروس ١/ ةيآلا ةمكحو باتك نم

 ةرقبلا ةروس 7 ١ ةيآلا ةمكحلاو باتكلا نم

 لحنلا ةروس ١١6 ةيآلا 2ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا

 ءارسإلا ةروس 894 ةيآلا ةمكحلا نم كبر كيلإ ىحوا

 بازحألا ةروس 65 ةيآلا ةمكحلاو هللا تايآ نم

 كرشدلا ةروس 1 ةيآلا ةمكحلاب مكتئج دق لاق

 ةرقملا ةزونن ١؟9ةيآلا ةمكحلاو باتكلا مهملعيو

 نارك لا ةووض ١5 ةيآلا ةمكحلاو باتكلا مهملعيو

 ةعمجلا ةروس ؟ةيآلا ةمكحلاو باتكلا مهملعيو

 ةرقبلا ةروس ١61١ ةيآلا ةمكحلاو باتكلا مكملعي

 ةرقبلا ةروس 501١ ةيآلا ةمكحلاو كلملا هللا هاتآو

 ةرقبلا ةروس 576 ةيآلا ءاشي نم ةمكحلا ٍقتؤي

 ةرقبلا ةروس 516 ةيآلا ةمكحلا تؤي نمو

 نارمع لآ ةروس 6/8 ةيآلا ةمكحلاو باتكلا مكملعيو

 ءاسنلا ةروس ها" ةيآلا ةمكحلاو باتكلا ميهاربإ لآ

 ءاسنلا ةروس ١١57 ةيآلا ةمكحلاو باتكلا كيلع

 ةدئاملا ةروس ١١ ةبآلا ةمكحلاو باتكلا كتملع ذاو

 ناقل ةروس ١7 ةيآلا ةمكحلا ناهقل انيتآ دقلو

 ص ةروس ٠ ةيآلا ةمكحلا هانيتآو
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 نابهرلاورابحألا

 دنع ثلاثلا دلجملا نم 77 ةحفص يف "7 نايبلا عمجم بحاص ةمالعلا لاق

 يتلا ةيآلاو ةيآلا « ..ىراصنلا تلاقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاق٠:ريسفت

 :(ةيآلا..ميرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا»:اهدعب

 ءاحلا حتفب ربحا رْبَحلا وهو اهنع نايبلا نسحب يناعملا ريبحت هتعنص يذلا ملاعلا ربحلا

 رثك دقو ةيشخلا سابل هيلع رهظي يذلا يئاخلا وهو بهار عمج نابهرلاو .اهرسكو

 .ىراصنلا يكسنتم ىلع هلاعتسا

 دنع ""”ريبكلا هريسفت نم عبارلا ءزجلا نم 7١5ةحفص يف يزارلا لاق

 ةلأسملا :# .. ٌسسحح توئرَقُمْلا اَمَتِإ اَوْنَماَء حيا اًهبأكي 9 :ىلاعت هلوقل ضرعتلا

 عيمج لوانتي موق لاقو «ناثوألا ةدبع لوانتي نيكرشملا ظفل نورثكألا لاق ةيناثلا

 لاق نأ ىلإ ةريشكلا لئالدلاب لوقلا اذه انححصو ةملكلا هذه تقبس دقو .رافكلا

 بحاص لقن.اسجن كرشملا نوك ريسفت يف اوفلتخاو :عوضوملا نم ةثلاثلا ةلأسملا يف

 ء(11)

 11" ةّيديزلا ةّمئأ نم يداحلا لوق اذهو أَضوت اكرشم حفاص نم :'"'7نسحلا

 .ثبخلا نم ةراهطلا انه ءوضولا نم دارملا رهاظلاو

 رهاظ نأ ملعاو :يزارلا لاقف ؛مهنادبأ ةراهط ىلع اوقفتا دقف ءاهقفلا امأو لاق

 ىوعد نكمي الو لصفنم ليلدب الإ هنع عجري الف اساجنأ مهخوك ىلع لدي نآرقلا
 اهفرصو ةيآلل ءاهقفلا هيجوت ركذ مث .لصاح هيف فالتخالا نأ انيب امل هيف عامجإلا

 رفاكلا نوكب اومكح مهّئإف ءاهقفلا روهمج اّمأو :لاقف ةساجنلا نم اهرهاظ نع

 نولستغي ال مهنا لّوألا :هوجو ىلع ةيآلا هذه ليوأت يف اوفلتخا َّمث همسج يف ارهاط

 مهنا دارملا يناثلا .ثدحلا نم نوؤضوتي الو :17 ةداتقو سابع نبا نعف «ةبانجلا نع



 هل ب ب يي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مهل ةفص وه يذلا مهرفك نأ ثلاثلا .هنم ةرفنلا بوجو يف سجنلا ءىشلا ةلزنمب

 نع لودع هوجولا هذه لك نأ ملعتو :يزارلا لاق .ءيشلاب ةقصتلملا ةساجنلا ةلزنمب

 .ليلد ريغب رهاظلا

 ةساجن ةسجن ثدحملا ءاضعأ هباحصأو ةفينح وبأ لاق :ةعبارلا ةلأسملا :لاق مث

 وبأ ىور مث .سجن ةبانجلاو ءوضولا يف لمعتسملا ءاملا نأ هيلع اونبو «ةيمكح

 : ها عال كللذ نأ 018 ين وع ووو لل ةنبادتت حقول 31"

 داسف ىلع لدي ## .... سم َتووِرَشمْلا ام اَمَّنِإ9: ىلاعت هلوق نأ ملعاو :يزارلا لاق

 نأب لوقلاف .كرشملا الإ سجن الأ ىضتقي اذهو رصحلا ديفت اَّنِإ ةملك ْنأل لوقلا اذه

 نأ يف حيرص صنلا اذه نأ بيجعلاو .صنلا اذهل فلاخم ةسجن ثدحملا ءاضعأ

 كرشملا اولاقو ةيضقلا اوبلق اموق نأ مث .سجنب سيل نمؤملا نأ يفو سجن كرشملا

 اهلمعتسا يتلا هايملا نأ اومعزو ءسجن ابنج وأ ائدحم هنوك لاح نمؤملاو رهاط
 يف ءايبنألا رباكأ اهلمعتسا يتلا هايملاو ةرهطم ةرهاط هتيقب مهئاضعأ يف نوكرشملا

 .ماقملل هب لدتسا ام رخآ ىلا....بئاجعلا نم اذهو ةظيلغ ةساجن ةسجن مهئاضعأ

 دجسملا لوخد نم نوعنمي رافكلا ''''' يعفاشلا لاق :ةسماخلا ةلأسملا :لاق ّمث

 ال ةفينح يبأ دنعو ,دجاسملا لك نم نوعنمي : , 17 فكل نع ا مارحلا

 يبأ لوق لطبت اهقوطنمب ةيآلاو ءدجاسملا رئاس نم الو مارحلا دجسملا نم نوعنمي

 دجسملا يف هانفلاخو «عنملا مدع لصألا لوقن وأ كلام لوق لطبت اهموهفمبو «ةفينح

 .لوصألا قفو ىلع هريغ يف ىقبي نأ بجوف «عطاقلا حيرصلا صنلا اذهل مارحلا

 دوصقملاو ؛عنم وأ ةشقانم دروم ضوقنلاو تالالدتسالا كلت نم ريثكلا :لوقأ

 .تاداهتجالا كلتو ءارآلا هذه ىلع فوقولا



 قكوقملاو لوقف نيفدبتلا زلط نا ركرشكلا ياو تلج قم قا اي يعل 1

 بتكلا نوطب يف دئاوف
 يزارلل لّصفم مالك يزارلا ريسفت نم ثلاثلا دلجملا نم 787 ةحفص يف

 2 حيره وجبأ ّنُهَوناَتَ نهم -وب ُمُعَتَمَْسَأ اَمْهإِ :ىلاعت هلوق يهو ةعتملا ةيآ يف هريغلو

 .دئاوف هيف نإف هتعجارم يغبني

 هلوق حرش دنع هريسفت نم ثلاثلا دلجملا نم 5/ ةحفص يف يزارلا لاق

 ىلع ةيآلا هذه تّلد ةعيشلا تلاق «# اًميِظَع اًرْجأ َنِدََِْلا لع َندِهبُملأ هَماَلَصعَو 3و : ىلاعت

 ةشقانم كلذ يف هلو ءاداهج رثكأ اًيلع نأل ءركب يبأ نم لضفأ بلاط يبأ نب يلع نأ

 عجارتلف ةفيعض

 ىنكلا) هباتك نم لّوألا دلجملا نم 8 ةحفص يف ّىمقلا ةمالعلا لاق

 يسلدنألا هللا دبع نب فسوي رمع وبأ ظفاحلا :ّريلا دبع نبا ةمجرت يف "''"(باقلألاو

 مامإ ناك ""”(باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا) باتك بحاص يرعشألا يبرغملا

 هيف لاق هلضفو ملاعلا نايب يف عماج رصتخم هلو ليق .رثألاو ثيدحلا يف هرصع

 نم ''""”يؤلؤللا ىلإ بسني ام مظنلا نم هقفتلاو ملعتلا بادآ يف تيأر ام نسحاو

 .هب عفنلا ءاجرو هنسحلا انه هداريأ تيأر دقو ."""”نؤمأملا ىلإ هبسني مهضعبو هَجّرلا
 :كالذنل كلذ نا رانأ و هنوف
 مُهفتلاو ناقتإلاو ظفحلاو ملعتلاب ملعلا نأب ملعاو

 ريبكلامرحيو هنس يف ريغصلاهقزريدق ملعلاو

 هيديالوهيلجرب سيل هيرغصأب ءرلا (نإف

 بجع قلخ كاذوهردص يف 2-بكرملاهبلقو هناسل
 هرظانملاو ةركفلاو سردلاو هركاذمللابو مهفلاب ملعلاو

 اظفللا يكحيو صنلادرويو اظفحلا لاني ناسنإ ب رف



 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 بيصنهريغيفهلامو

 بلطلا يف لمجاو ملعلا سمتلاف

 بيرألاملاعلاهاوحاف

 بدألاب الإ نسحي ال ملعلاف

 تقملا ضعب لوقلا ريثك يفو تمصلا نسح عفانلا بدألاو

 اتيقبام دمحتافراقم نيام تيمضلا نيس كف

 هلعتفم وأ ملعلا يف ةفورعم لام نيناثأ نيح تدنسنإو

 اقطان اهيف كريغ ىرت ىتح اقباس باوجلا ىلل نكت الف

 قطان ءاطخلابمهفريغنم 2 قباس لوجع نم تيأرمكف
 نيفاشلاو تاسبلآلا وذ ةيدع سلاجملا يف كلذ هب ىرزأ

 نقتمملعكدنعنكيملنإ نيزأ قح كب ملعاف تمصلاو
 * حن ع لامك جس: لاتم رمألا كاذ كايعااذإ لقو

 (اكخحلا لوقت لازام كاذك |ملعلا دنع ملعلا رطش كاذف

 اكئاطخ عم لوقلا باوج رذحاو اكيأر لضفب بجعلاو كاي

 همالسلا عم تمصلا منتغاف همادنلا بقعا باوج نم مك

 سانلا دنع ءاضيب ةضف نم سايقلا يفلوقلا نوكيولو
 بلطلا بادآ هللا كاده مهفاف بهذلا نيع نم تمصلا ناكل نذا

 الربو )2 :ىلاعت هلوقب قلعتي ام نايب دنع 007 ةحفص يف يزارلا رخفلا لاق

 كلذو ءيش لكل نايبت نآرقلا لاق نم سانلا نم# وَ ِلْكَ اديني بمكْلا كلَ
 ةيآلا هذه اهل قّلعت الف ةّيئيد تسيل يتلا مولعلا اَمأ .ةّينيد ريغ وأ ةّينيد اّمِإ مولعلا ّنأل
 هولع ىلع ًالمتشم هنوكب نآرقلا حدم (ّنِإ ىلاعت هلل َّنأ ةرورضلاب مولعملا نم ّنأل
 اَمأف نيدلا مولع اّمأو .هيلإ تافتلا الف نيدلا مولع نم نوكي ال ام اّمأف .نيدلا

 ملع اّمأو ؛نآرقلا يف دوجوم همامتب وهف لوصألا ملع اّمأ .عورفلا اًمأو لوصألا



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000000000... 0000000 45

 كلذو ؛باتكلا اذه يف ليصفتلا ليبس ىلع درو ام الإ ةمذلا ةءارب لصألاف عورفلا

 ناك كلذك ناك اذإو نآرقلا اذه يف درو ام الإ ىلاعت هللا نم فيلكت ال هنأ ىلع لدي

 .ماكحألا لك نايبب ايفاو نآرقلا ناكو ءالطاب سايقلاب لوقلا

 عامجإلا نأ ىلع لدي هّنأل ءيش لكل انايبت ناك (َّنِإ نآرقلا اولاق مهَّئِإف ءاهقفلا اّمأو

 ناك لوصألا هذه دحأب ماكحألا نم مكح تبث اذإف .ةجح سايقلاو دحاولا ربخو

 ةروس يف ءاصقتسالاب اهركذ قبس دق ةلأسملا هذهو .نآرقلاب اتباث مكحلا كلذ

 .ملعا هللاو .فارعألا

 يف هيلإ جاتحي ءيش لكل هنايبت نأ قدصألاو ّقحألا لب قفوألاو قيلألاو :لوقأ

 هيلإ عجرا نم وأ أ هلوسر ىلإ عوجرلا نم الامجإ هنّيب امو اليصفت هنيب |ب نيدلا رمأ

 لولا كنا امو 9: ل ل للا

 همر تلا بسم يس كس ركن كت 1ع و

 .(2نايب

 م اولاق مهنا نييرصبلا نع ""' '”دّربملاو نييفوكلا نع "بلع ىورو :لاق من
 ىوتسا نيظفللا نيذه تكرت اذإو «ءاقلتو نايبت نانثا الإ لاعفت ىلع رداصملا نم تأي

 «راركتو راكذّتو رايس لثم «ءاتلا حتفب .لاعفت ردصم لك يف تلقف سايقلا كل

 .لاثمتو راصقت لثم ءاتلا رسكب لاعفَت مسا لك يف تلقو

 "7 نويمطافلا نوتيديبعلا

 :(باقلألاو ىنكلا) هباتك نم 7 دلجملا نم 4١5 ةحفص يف يمقلا ةماّلعلا لاق

 ءافلخلا) مهل لاقيو ةيرصملا رايدلا يف عيشتلا بهذم اورهظا نيذلا ةيديبعلا

 ةدمو .دضاعلا مهرخآو يدهملا هللا ديبع مهلوأ ءرشع ةعبرأ مهو ؛(ةيمطافلا



 5 يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نوعبسو ناتنثا «ةيرجه 0 77 ةنس دضاعلا يفوت نأ ىلإ ةيرجه 197 ةنس نم مهتفالخ

 :ارصتخم مهركذنلف «ناتئامو

 نب نوميم نب هللا دبع نب دّمحم نبا يدهملاب بقلملا هللا ديبع دّمحم وبأ :مهلوا

 يفوت :مجرتملا لاق نأ ىلإ 2# قداصلا دّمحم نب رفعج مامإلا نب ليعامسإ نب دّمح

 اال .ةيرجه ١ ١١ ةنس ةيقيرفإب

 .ةنس 7١ هتفالخ ةدم نوكتف :لوقأ

 هل تاحوتف دعب يفوتو مئاقلاب بقلملا مساقلا وبأ هدلو هدعب رمألاب ماقف :يناثلا

 دف ةنس ١١ هكلم نوكيف ةيرجه 774 ةنس يف

 ةمهم تاحوتف دعب يفوتو ءروصنملا ليعامسإ هدلو هدعب رمألاب ماقف :ثلاثلا

 دنا نينس ا/ هكلم نوكيف ةيرجه "5 ١ ةنس

 ا
 ليعامسإ نب , دعم ميت وبأ هللا نيدل زعملا هنبأ هلذعب ,رمألاب ماقف :عب ءارلا

 يا بي راو هيي سي ا يوسدلا

 رايدلا ِق سابعلا ىشب ةبطخ هيلاو عطقو .ةيرجه 7 0/ةنس ٍق ألا

 راعشلا لازاو زعملا كلملا مسا كلذ نع ضوعو ةكسلا نم مهمسا كلذكو ةيرصملا

 لص ّمهّللا» ةعمجلا يف ةبطخلا يف دعب فاضاو ضيبلا بايثلا ءابطخلا سبلأو دوسألا

 نيسحلاو نسحلا ىلعو لوتبلا ةمطاف ىلعو ىضترملا لع ىلعو ىفطصملا دّمحت ىلع

 ىلع لصو ّمهْللا ءاريهطت مهرهطو سجرلا مهنع هللا بهذا نيذلا لوسرلا يطبس
 لاق .لمعلا ريخ ىلع ّىحب نَّذأو :لاق نأ ىلإ ...«..نينمؤملا ريمأ ءابآ نيرهاطلا ةّمئألا

 ير ا اول ا ا
 نكد 0 .٠ 0 0 5 -ث ه * نا ا'وع .٠



 كرف ا ل وتعمل يزد تلت ارك لكك ا د ب 1

 .هتفلاخم ىلع دحأ أرجي ملو هللا نيدل زعملل

 اذهو ةيرجه ”١1ةنس هئانب نم غرفو ةرهاقلاب عماجلا ةرامع يف زعملا عرشو

 هيلإو ؛ةيرجه 714 ةنس ةرهاقلاب زعملا يفوتو .رهزألاب فورعملا عماجلا وه عماجلا

 .زعملل دئاقلا اهانب هنآل ةيزعملا ةرهاقلا لاقيف ةرهاقلا بسنت

 ناك ."""* دعم نب رازن روصنم وبأ هللاب زيزعلا هنبا هدعب رمألاب ماقف :سماخلا

 ىهو هدالوأ ضعب توم دنع ةثالثلا تايبألا بسنت هيلإ ءالضاف ابيدأو اعاجش اميرك

 :هلوق

 ابنمظاكةايحلا يفاهعرجي نحم ووذ ىفطصملاونب نحن

 اهم اخو ايس اسفتلؤأ انتنحم مانألا يفةبيجع

 انقآم اههتةازغاو اردلط مهديعب ىرولااذه حرفي

 ةامحو صمح هل تحتفو هيبأ ةكلمم ىلع هتكلمم تدازو :مدقتملا ةمالعلا لاق

 يف لصوملاب لصوملا بحاص ''' "يليقعلا بيسملا نب دلقملا هل بطخو هروزريشو

 مو .نميلاب هل بطخو دونبلاو ةكسلا ىلع همسا برضو «ةيرجه 7 ةنس مرحملا

 .ةنس 7١ هكلم نوكيف ةيرجه 1/5 ةنس يفوت نأ ىلإ هناطلس يف لزي

 نب روصنملا ّلع وبأ هللا رمأب مكاحلا هنبأ هلعب رمألاب ماقف :سداسلا

 رو ا او ا بسلا

 ا

 نب لع مشاه وبأ هللا نيد زازعإل رهاظلا هنبا هدعب رمألاب ماقف :عباسلا

 .ةنس ١1 هناطلس ةدم نوكتف «ةيرجه 4117 ةنس يفوتو "77 روصنملا

 يللعنب دعو ل هنبا يي 0
0 00 



 ا 00001 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةيرجه ؟/1/ ةنس رصنتسملا يفوتو .يمطافلا رصنتسملل

 رصنتسملا نب دمحأ مساقلا وبأ يلعتسملا هنبا هدعب رمألاب ماقف :عساتلا

 0 616 ةنس رصمب يفوتو ةيماشلاو ةيرصملا رايدلاب هيبأ دعب رمألا

 .نيئس / هكلم

 نب روصملالا يلع وبأ هللا ماكحأب رمآلا هدلو هدعب رمألاب ماقف :رشاعلا

 لضفألا ةياعرب ةكلمملا نوؤش ةرادإ تناكو .نينس 4 هرمعو ةموكحلا ىلوت دقو

 .هدالوأ ةفاك لقتعاو لضفألا هريزو لتق هدشأ روصنملا غلب امو .هدلاو ريزو هاشنهاش

 يف موق هل نمكف ءرصم ىلإ جرخ همايأ تضقتنا املو .ةرهاقلا يف هتماقتساو هتدالو تناكو

 .ةنس 79 هكلم رادقم ناكف .ةيرجه 07 5 ةنس يف كلذو هولتقف هيلع اوبثوو قيرطلا

0 ) 

10 

 دّمحم نب ديجملا دبع نوميملا وبأ ظفاحلا همع نبا هدعب رمألاب ماقف :رشع يداحلا

 مل ثيح روصنلا هفّلخ يذلا لمحلا نع ةياصولا وحنب عيوب دقو 2” رصنتسملا نب
 هلتق يذلا هاشنهاش لضفألا وهو ريزولا دلو نأ ريغ .هتافو دنع هريغ هل نكي

 ريزولا دلو شيجلا جرخأ روصنملا ةافو ىدلو.افنآ انركذ |ى القتعم ناك روصنملا

 ضبقو رصقلا ىلإ راسف .هوعيابو لضفألا نب دمحأ يلعوبأ وهو لاقتعالا نم لوتقملا

 ةّيمامإلا بهذم رهظاو مايقلا نسحا هب ماقو رمألاب لقتساو روكذملا ظفاحلا ىلع

 رخآ يف مئاقلل ربانملا ىلع اعدو هتيب لهأو ظفاحلا ضفرو رشع ينثإلا ةّمئألاب كسمتو

 بثو ىتح كلذك ماقاو .ةكسلا ىلع همسا بتكو «هؤادف انحاورا رصعلا مامإ نامزلا

 جارخإب دانجالا ردابف .هلتقف ةيرجه 07 7ةنس مرحملا يف ةصاخلا نم لجر هيلع

 يفوت ىتح كلذ ىلع رمتاو «ربانملا ىلع هل يعدو .ظفاحلا هوبقلو هوعيابو ظفاحلا
 .ةنس ١4 ةيناثلا هتفالخ ةدم تناكف .ةيرجه 0 5 ؛ةنس

 روصنملا وبأ ظفاحلا نب رفاظلا هدلو ظفاحلا دعب رمألاب ماق مث :رشع يناثلا



 لوما از وقعا نهفات زلط قل لو كاكا يو ديم ف نوار وسو وما برواا هاعك 0

 هلتقف ءرصن همساو سابعلا هريزو نبا ىلإ سنأي اذه ليعامسإ ناكو .

 حابص ناك اًملف .هتليل نم كلذب هملعاف سابعلا هيبأ ىلإ رضحو ؛هلتق ىفخأو رصن

 .مهم لغش يف رفاظلا دنع روضحلا بلطو رصقلا باب ىلإ سابعلا رضح ةليللا كلت
 ملعن ام هل ليقف .دجوي ملف اهيف تيبملاب هتداع ترج يتلا عضاوملا يف مدخلا هبلطف

 مدخلل لاقو مهب قثي نم هعم نمب رصقلا لخدو هبكرم نع وه لزنف .وه نيأ
 .هنع |هلأسف «ظفاحلا ينبا فسويو ليئربج هل اوجرخأف «رفاظلا ّيوخأ يل اوجرخأ

 ناكو .هالتق ناذه لاقو |هباقر برضب رماف .انم هب ملعا هّْنإف هنع كدلو لس الاقف

 .ةيرجه 0 5 ؟ةنس مرحملا فصتنم يف كلذ

 010 انعم رصنانأ ىزوتملا نبا طبسلل (نامزلا ةارم) خيرات نعو 150( هل (0155) م. نت اخ

 لعجو .ءزرتحاو هوبأ ملعف .هلتقيل هيلإ ٌسدو «هيبأ لتق دارأو ةرازولا يف هسفن عمطا

 .هرشاعيو رفاظلا مداني رصن ناكو .رفاظلا لتقا ينلتقت ام ضوع هل لاقو هفطالي

 رصن هلتقف ةليل تاذ هيلإ لزنف .ايفختم هيلإ ليللا يف لزنيو هب قثي رفاظلا ناكو

 رصقلا باب ىلإ ءاج سابع حبصأ الف .هابأ ربخأو «رئب يف مهب ىمرو .هعم نيمداخو

 هيخأ نباو رفاظلا يوخأ رضحأف ءوه نيأ فرعي رصن كنبا هل ليقف ءرفاظلا بلطي

 مهنم دحأو ىلوتي الئ كلذ لعف اَّنإو .رفاظلا لتقب مهل امهتم هيدي نيب اربص مهلتقو
 ةحرابلا بكر رفاظلا نأ مهل لاقو ةلودلا نايعا رضحاو .مهلتقف هرمأ لطبيف ةفالخلا

 هعيابف نينس سمخ هرمعو رفاظلا دلو ىسيع جرخأو .قرغف هب بلقناف بكرم يف

 .هللا رصنب زئافلاب هبقلو ,هنس رغصل هنود رومألل يلوتملا وه نوكيل ةفالخلاب

 ليعامسإ نب ىسيع رفاظلا نب زئافلا هدلو رفاظلا ماقم ماقف :رشع ثلاثلا

 ينعا ةكلاملا ةرسالا نأ ريغ .فرصتلاب درفنا دقو «سابعلل هّلك ناك ريبدتلا نكلو

 هنباو سابعلا لتق يف ةليحلا لامعأ يف اوذخأف ءرمألا نطاب ىلع اوعلطا رفاظلا ةرسا

 ةلقفإ



 00000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةيرجه0 080 ةنس يفوتو زئافلا ةدم لطت ملو .لتقلا عنشأب التق نأ ىلإ ءرصن

 فسوي نب هللا دبع دّمحم وبأ ''""” دضاعلا همع نبا زئافلا دعب ماقف :رشع عبارلا

 ناكو .رفاظلا دعب سابع |مهلتق نيذللا نيوخألا دحأ فسوي هوبأ ناكو .ظفاحلا نب

 ةنس ىلإ هكلم ماقتساو .كيزر نب حلاصلا كلملا هريزو ناكو «عيشتلا ديدش دضاعلا

 ىلع ضبقف .ةيرصملا رايدلا ىلع ىلوتسا امل"! *”نيدلا حالص هلتق دق ناكو ١.

 كلذ ناكو هنيد ماظتنا مدع ىوعدب هلتق بوجوب اوتفاف ,ءاهقفلا ىتفتساو دضاعلا

 .ةيرجه 0 11/ ةنس

 دئاوف

 نايب دنع عمجملا نم ثلاثلا دلجملا نم 57 ةحفص يف يسربطلا ةمالعلا لاق

 ارفك ّدشأ بارعألا:ةبوتلا ةروس نم 41/ ةيآلا يف ىلاعت هلوق حرش يف ةغّللا

 اذإ يبارعأ لجرو ةيدابلا نكس ناو برعلا نم ناك اذإ يبرع لجر :«ةيآلا...اقافنو

 لضفلاو ,""" ةيناطحقو "9 ةيناندع نافنص برعلاو «ةيدابلا يف انكاس ناك

 .ةلي# هللا لوسرب ةيناندعلل

 عساتلا بألاو هّلل#لوسرلا دادجا نم نيرشعلل لمكملا دجلا وه ناندعو :لوقأ

 ةلاثك نييرضتلا لإ يمشي 1 نم فيحب سيرت يببعتاوللا يذلا "1777 انك نيرضتلل
 .ايشرق نوكي ال برعلا نم

 شيرق :راحبلا ةنيفس نم يناثلا دلجملا نم 47 4 ةحفص يف ىمقلا ةمالعلا لاق

 سيلف هدلي مل نمو ؛''”'' كلام نب رهف وه شيرق ليقو ؛ةنانك نب رضنلا مهوبأ ةليبق

 ليقو .عمجلاو بسكلا وهو شّرَقلا وه ليقف .هتيمست ببس يف فلتخاو .يشرقب

 ةنانك نب رضنلا نأ كلذ ببس ليقو .دالبلا يف اهقرفت دعب اهعامتجال اشيرق تيمس
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 رحبلا باود اهفاخت ةيرحب ةباد نونعي) انبكرم رسك شيرق اولاقف «دنهلا رحب يف بكر
 الو لكأت «عارشلاك ناذآ اهل ناكو .اهسأر رحو اهلتقف بارحب رضنلا اهامرف .(اهّلك

 سانلا ناكف ؛"'*””سيبق يبأ لبج ىلع هبصنف ةكم هب مدقف .ىلعُت الو ولعتو «لكؤت
 .ىهتنا ..اشيرق رضنلا لتق نولوقيف همّظِع نم نوبجعتي

 0000م تنب ةّرب يه اشيرق تدلو يتلا مألا:'*”لماكلا يف دربملا لاق :لاق م

 ميمتو «يشرقب سيلف هدلو نم نكي مل نمو ءشيرق وبأ وهو ةنانك نب رضنلا ّمأ تناك
 :نهتنا ..وةلاخ ةره زن

 ةيناطحقو ةيناندع نافنص برعلا نأ نايبلا عمجم لوق تعمس دق :لوقأ

 يدل قّقحتي م هّنأ ريغ هلل#لوسرلل نورشعلا دجلا وه ناندع نأ ًاضيأ انم تعمسو

 .اهقيقحت نم دبال ةبسن يه يأ «ناندع ىلإ ناطحق ةبسن العف

 مفرط

 ١71 يهو ةيناثلا اهتتسل 00077 يمالسإلا لدعلا ةلجم نم 145 ةحفص يف لاق

 لسرا :"'*"” يحيرطلا رصاعملا ةثاحبلل فئارظلاو فئارطلا باتك نع القان ةيرجه

 ىلإ اموي همداخ' 7 يناهبصألا اضر اغآ خيّشلا دجملا وبأ موحرملا ريبكلا ةمالعلا

 باتتك هنم ريعتسيل '''”ءاطغلا فشاك لع خيّشلا نيسحلا يبأ ةثاحبلا ريبكلا ةمالعلا

 مداخلل باتكلا ءاطعإ ْخيّشلا ىبأف «"""'” (سوماقلا ىلع سوساجلا ) ىمسملا ةغّللا

 الاجترا نيتيب هيلإ بتكف «كلذب خيّشلا غّلبو ءابئاخ مداخلا عجرف ؛هعايض فوخ
 :امهو هيلإ (هلسراو

 سوماقلا نع اًّرط ىرولا ىنغأ هنانبوهفكا ضيفب نماي

 سوساجلاب تبذكاذإث عباف 2 نطاق كبح ريغ يداؤف يفام



 ا ا ا ا م ب يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 جهنلا يحو نم
 مهمامإو ةّمئألا بأ ىلوملا لوق جهنلا حرش نم يناثلا دلجملا نم 777 ةحفص يف

 عضي .همساوم ىمحاو «همهارم مكحأ دق «هبطب راّود بيبط :كك# نيبنلا دّيس فصو يف

 .مكب ةنسلأو مص ناذآو يمع بولق نم هيلإ ةجاحلا ثيح كلذ

 نوكي وأ ؛ةبرجت رثكأ راّودلا بيبطلا نأل هّبطب راّود لاق امنإ :جهنلا حراش لاق

 بولقلا ىضرم ىلع نورودي نيحلاصلا نأل .هجلاعي نم ىلع رودي هنأ هب ىنع

 اندّيس اي هل ليقف ؛ةسموم تيب نم اجراخ يؤر © حيسملا نأ لاقيو .مهوجلاعيف

 . ىضرملا بيبطلا يتأي (نإ لاقف ؟انهه نوكي كلثمأ

 دئادح مساوملاو .حورقلاو تاحارجلل ةبكرملا ةيودألا مهارملاو :حراشلا لاق

 توبقلا ردلرأ ويهودهتلا حاقق نو.كلذب علادبفلا ركذ هذ اهو لل اهييسرت
 نألءرضاح حيحص ميسقت اذهو .سرخلا يأ مكبلا ةنسلألاو ٌمصلا ناذآلاو يمعلا

 ظعاوملا عمس مدعب وأ بلقلا لهجب امأ رومأ ةثالثب نوكي قحلا ةفلاختو لالضلا

 .ركذلا ةوالتو ديحوتلا ةداهش نع كاسمإلاب وأ ججحلاو

 باب ميسقتلا ةحصو.اهيلع عورفف لالضلا لاعفأ اًمأو لالضلا لوصأ هذهف

 .ةروكذملا ةفيحصلا يف هركذ ام رخآ ىلا...نايبلا ملع باوبأ نم

 نانيب

 فاس وو ساق ةييهمدفا هبلق هبلق قاس برو

 قاس ىلع برحلا تماقف هبح ىلع سانلا نتقفاو

 سأرلا عجول ةدئاف

 هب تلئس اذإو .تبجا هب تيعد اذإ يذلا مظعألا كمساب كلأسا ينإ َمهَللا

)151( 
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 لالجلا وذ ضرألاو تاومسلا عيدب ناثملا تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل نإف «تيطعأ

 .هلهأ تنأ ام يب لعفاو دّمحم لآو دّمحم ىلع لص «ماركألاو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 « مج كول امج جرس كت اهنكا زل ة6«درز)»
 اب ده عوبد ”٠ 8 يل يكوب د١1 ١ه ك4 م ص هه 06

 .١51١51١481١١6عا4١١عا4١١عو١١١ةوعم١و١١١١١وعددا

 .دّمحم لآو دمحم ىلع هللا لصو

 امو تاوامسلا يف امو رحبلاو ربلا يف ام هل نكس يذلا هللاب ذوعأ :اعبس لوقيو

 ينفاعو ينفشاف هيف ملأ نم ٍنّرض يسأر نإ ّمهللا .ميلعلا عيمسلا وهو ضرألا يف

 هل نكس نم قحب نكسا نيسحلا قحب نكسا نسحلابو ةمطافو ىضترملاو ىفطصملاب

 اَّلِإ ةقرو نم طقست امو رحبلاو ربلا يف ام ملعيو ضرألا يف امو تاوامسلا يفام

 .نيبم باتك يف اَلِإ سباي الو بطر الو ضرألا تاملظ يف ةبح الو اهملعي

 ةدئاف

 طخ نم :راحبلا ةنيفس نم لوألا دلجملا نم ١١8 ةحفص يفلاق

 ايدج بوث تسل اذ[: 1377 ديم هي دعل 8881 ةيص وبأ لاق :لاف 327 ""”ويييفلا

 رشكت الف ائيش تبصا اذإو تافآلا نم أربت (هل# هللا لوسر دّمح هللا الإ هلإ ال١ لقف

 هللا نإف .هفلخ نم همتشت الف ةجاح لجر ىلإ كل ناك نإو ؛هدب امم كلذ نإف «هركذ

 .هبلق يف كلذ عفري

 راثآلا نايبب قلعتي ام راحبلا ةنيفس نم لّوألا دلجملا نم ١78 ةحفص يف
 هقاتعإل “7 بحل يبأ نع باذعلا فيفختو ؛#هللا لوسر ةدالوب حرف نمل ةيورخألا 8ع

 .عجارف ه#لوسرلا ةدالوب هترشب ةيراج



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّسلا مامإلا

 نيرباصلاو ربصلا يف

 لاق :نيرباصلاو ربصلا يف راحبلا ةنيفس نم يناثلا دلجملا نم ؛ ةحفص يف لاق

 نع نطابلا عنمي وهو ؛هوركملا دنع عزجلا نع سفنلا سبح ربصلا :يسوطلا ققحملا

 .ةداتعملا ريغ تاكرحلا نع ءاضعألاو ةياكشلا نع ناسللاو بارطضالا

 "!ليقع مأ تياكح

 ةيدابلا يف تناك ةأرما يه :راحبلا ةنيفس نم يناثلا دلجملا نم / ةحفصلا يف لاق

 هتمرف هيلع تمدزا هنأ تريخَأف «لبإلا عم ليقع اهدلو ناكو «نافيض اهيلع لزنف

 .هحلصأو هحبذف اشبك هيلإ تعفدو «موقلا مامذ ضقاو لزنإ يعانلل تلاقف .رثبلا يف

 لف يوارلا لاق .اهربص نم نوبجعتيو نولكأي اولعجف «ماعطلا موقلا ىلإ بّرقو

 تلقف ؟ائيش هللا باتك نم نسحي نم مكيف له موق اي تلاقو انيلإ تجرخ انغرف

 نيا (2) ترص ِيِبَو »ل تأرقف ءيدلو نع اهب ىّرعتأ تايآ لع أرقإ تلاق «معن

 ٌةَمحَيو مهر نم ُتاولَص مَع لأ (2) وم لآني نأ همي منبت 15
 ؛تاعكر تلصو اهيمدق تمص مث ؛مكيلع مالسلا تلاقف :# َنوُدَتم هلأ 2 كبلز

 تلقف .دحأل دحأ يقب ولو ينتدعو ام يل زجنأف ي ىنترمأ ام تلعف ينا مهلا :تلاق مث

 006-5 :هتمأل دمحم يقبل :تلاقف ؛هيلإ يتجاحل ينبا يقبل :يسفنل

 58 نينمؤملا ريمأ ىلإ بوسنملا ناويدلا نع
 ءالبو ةمعن نالاجسو ءاخروةدش نالاح يه

 ءازعلاهنخي مل رهدلا هناخ ام اذإ بيرألا قذاحلا ىتفلاو

 ءارص ةرخص تامللا يف ناس يحيل متل نأ

 ءاوتلللاو عيمستلا ردم نم نأب الع ءالبلا يف رباص
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 دصاقملا يعونتم دئاوف

 لاق :©17"3 سئارعلاب ىمسملا ءايبنألا صصق باتك نم ١04 ةحفص يف لاق

 يف هلثم ةكئالملا نم دحأل سيل اماقم ىلاعت هللا يدي نيب © ليئربجل َّنِإ "بهو
 ريخب ًادبع ىلاعت هللا ركذ اذإف مالكلا ىقلتي يذلا وه ليئربج ناو ةليضفلاو ةبرقلا

 لوح نم نيفاحلاو نيبرقملا ةكئالملا نم هولمح نم مث ليئاكيم مث ليئربج هاقلت
 لهأ نم دبعلا كلذ ىلع تاولصلا تراص نييبرقملا ةكئالملا يف كلذ عاش اذإف شرعلا

 ةككئالم ىلإ تاولصلاب هيلع طبه تاوامسلا ةكئالم هيلع تلص اذإف تاواهسلا

 .©9 يبنلا بويأ هيلع ةالصلا يف ةكئالملا هبواجت نم ناكو ضرألا

 نايب دنع عمجملا نم لّوألا دلجملا نم 47 4ةحفص يف يمربطلا ةمالعلا لاق

 رفعج ىور :(باسح ريغبا ىلاعت هلوق ىلإ « ....كلملا كلام ّمهّللا لق”:ةيآ لضف

 .باتكلا ةحتاف لزني نأ هللا دارأ امل :لاق ِل# يبنلا نع © هتابآ نع هيبأ نع دّمحم نب

 نقلعت :باسح ريغب هلوق ىلإ كلملا كلام مهلا لقو .هللا دهشو «ىيمركلا ةيآو

 نم ىلإو بونذلا راد ىلإ انطبهت بر اي نلقو باجح هللا نيبو نهنيب سيلو شرعلاب

 دبع نم ام يلالجو يتزعو ىلاعت لاقف ءشرعلابو روهطلاب تاقلعم نحنو كيصعي
 الِإو هيف ناك ام ىلع سدقلا ةريضح هتنكسا اَّلِإ ةبوتكم ةالص للك ربد يف ّنكأرق

 نيعبس موي لك يف هل تيضق الِإو «ةرظن ١ موي لك يف ةنونكملا ينيعب هيلإ ترظن
 ةنجلا لوخد هعنمي الو «هيلع هترصنو ودع لك نم هتذعأ الإ «ةرفغملا اهاندأ ةجاح

 توج نأ آل

 ,ةعمجلا هعم لصأ ملاموي هللا لوسر نع تسبتحا :""47لبج نب ذاعم لاقو

 انحويل ناك هللا لوسر اي تلق ؟ةعمجلا ةالص نع كعنميامذاعم ايلاقف

 ينسبحي نأ تقفشأف «يناصري يباب ىلع ناكو .ءربت نم هيف 0



 اال و و تل ولام م ا وا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لق :لاق هللا وسر اي معن تلق ؟كنيد هللا يضقي نأ ذاعم اي ّبحتأ :لاق .كنود

 يطعت |مهميحرو ايندلا نمحر اي لق مث ءباسح ريغب :هلوق ىلإ...كلملا كلام ّمِهّللا

 ضرألا ءلم كيلع ناك نإف ؛ينيد ينع ضقإ ءءاشت ام امهنم عنمتو ءاشت ام |هنم
 .كنع هادأل ابهذ

 جورخ نم عنمي ةناثملا يف مخضت رثأ ىلع لوبلا راصحب نيلتبملا ضعب يل ركذ

 مالا ةيحان نم ةريثك ادوهج لمحتو ابعص اغلبم غلب هنأ رهظي ام ىلعو «لوبلا

 هنأ ىتح كلذ نم ءىشب عفني ملف .جالعلا ليبس يف هتافورصم ثيح نمو ضراعلا

 دق هناو كلذ لثمب يلتبا دق هناب هربخأ لاحلا ىلع هعالطا ىدلو .صخشب لصتا

 ءيش عفني ملف ارانيد نيتس نم برقي ام نيينفلا (ةرتاكدلل) ةجلاعملا ليبس يف فرص

 نأب .فورعملا رزجلا وهو ءرزجلا لامعتسا ةطساوب يفوعو يش دق هناو ءكلذ نم

 لامل روكذملا ىلتبملا نكلو .ةريسي ماي يف (ةدنرلاب) هكح دعب قيرلا ىلع لمعتسي

 ذخأي نأب ةفصولا بحاص وه يذلا صخشلا كلذ هرمأف رزجلا لوصح هل رسيتي

 فرط يف هنم لمعتسيو ءام ارادقم ظلغي ىتح اريثك رانلاب ىلغيف رزجلا رزب نم ارادقم

 غلاب دقو .كلذك مونلا دنعو ءكلذك رهظلا دنعو «(تاناكتسا) ثالث رادقم حبصلا

 يفادج عفان هّنَأ ىعّداو ,ديعب دح ىلإ لامعتسالا اذهب عافتنالا ديزم يف روكذملا ىلتبملا

 دقو .راض ريغ عفان هنم راثكإلا ْنأ ىعّدا هنأ اك .تاريخبتلاو حايرألا عفرو ةيفصتلا

 ا ءيش لك لبق هللاو .عافتنالا ءاجرو رابتخالا لجأل كلذ انبتك

 ىوتفلا تافالتخا

 نم ءاهقفل ةيلمعلا لئاسرلا عون هيلع ام نيب ىوتفلا يف تافلاخم ةدع هذه

 بهذم يف ةعيرشلا ءايحإ) ب ةامسملا ةلاسرلا هيلع ام نيبو «نيرخأتملاو ءامدقلا

 090 (ةعيشللا
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 نوكي نأ طرتشي الو :هلوق ديلقتلا باب يف ٠١١ ةحفص يف درو ام اهنم- ١

 ةّيملعأ زرحأ اذإو .يرابخألاو يلوصألا ىلإ عوجرلا نيب ريخم يماعلاو ءايلوصأ

 .هيلإ عوجرلا نيعت يرابخألا

 .هريغل رهطم ريغ هسفن يف رهاط فاضملا ءاملا :هلوق ١١7 ةحفص يف اهنمو- ؟

 .ةساجن اهتقال اذإ .يناوألاو ندبلاو بوثلا هب رهطي الف ءاثبخ ليزي الو اثدح عفري ال

 ءامك .فرعلا يف السغ هب ةساجنلا ةلازا تيّمسو ءفاضملا ريغ دجوي مل اذإ نكلو

 لسغ الثم (تربسا) ةيعانصلا لوحكلاو طفنلاو نيزنبلاو فاصفصلا قّرعو درولا

 دجي لو «هريغ رتاس هل نكي ملو ةساجن هبوث وأ هندب ىلع ناك نمف .ةساجنلا عضوم هب

 درولا ءاب هبوثو هندب لسغي لب ءايراع الو ةساجنلاب يىلصي الف .درولا ءام ريغ ارهطم

 ءالثم سبدلاو نامرلا ءاى ءالسغ هب ةساجنلا ةلازإ ىمسي ال ام اّمأ .ابوجو ههبشو

 ندبلا نع ةساجنلا ليلقت بجي نكلو .راصحنالا عم ولو اقلطم ثبخلا ليزي الف

 . ١١1 ةحفص يف هركذ ام رخآ ىلإ ...هب ولو ةالصلل

 الماك اغبد غبد اذإ ةاكزلا اهيلع عقت يتلا تاناويحلا نم ةتيملا دلج اهنمو - ٠

 .ةالصلا ريغ يف هلامعتسا زوجيو رهطي

 .ةدحاولا ةرملاب لوبلا عضوم ريهطتب ءافتكإلا نم ءاجنتسالا باب يف اهنمو- 5

 .ةعدب ةيناثلا ةلسغلا نوك نم ءوضولا يف ام اهنمو -

 نميألا ىلع رسيألا بناجلا لسغ ميدقت زاوج نم لسغلا يف ام اهنمو - 5

 .ندبلاو سأرلاب بيترتلا صاصتخاو

 .سجني ال سّجنتملا نأ اهنمو -

 اوسمرا ولف ؛ةيضرعلا ةساجنلا نم اوملس نأ باتكلا لهأ ةراهط اهنمو - /



 00 لا يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .اورهط اوسمترا وأ ءاملاب

 نم هفورحو نآرقلا تاملك ىدع امل ثدحملا ّسم ةمرح مدع اهنمو- .

 .افرح وأ ةملك نكي مل ملكو «بيراعألا

 نوكي نأ ىلوألا ناك ناو ؛هتحصو ءاسفنلا ىلع قالطلا عاقيإ زاوج اهنمو - ١

 .هئاضقنا دعب

 ناو ؛تاريبكتلا عومجم يف ءاش اهب ءاعدلا زئانجلا ةالص يف يفكي هنأ اهنمو - ١١

 .مهلئاسر يف ءاهقفلا هركذ ام رخآ ىلا.....ىلوألا دعب نيتداهشلاب نايتإلا ٌبحتسا

«٠ 

 دئاوف
 سداس يف هللا هملس ''"'" ناطفق حلاص ْخيشلا بيدألا لماكلا بانج يلركذ

 نيب ليللا يف ريسي هنأ مانملا يف ىأر اصخش نأ ةيرجه ١١175 ماع ارهاظ يناثلا عيبر

 هجولا نع عوجرلاب مهو ءاريثك هسفن يف شحوتساو فوخلا هذخأف ءادرفنم ليخن
 .بارطضاو بعر نم هب ام كرداف هفرعي رخآ صخش هآرف .هيلإ اهجوتم ناك يذلا
 هأرقاف بارطضاو بعر يف تنك ىتم اتيب كملعا ينا .برطضت الو فخت ال هل لاقف

 :وهو «قلق نم كب ام عفتري هنإف

 نمزلا قراط نم يديب اكسمتسم ةمطاف نبا اي انامأ كنم ديرأ

 يلامأ نع "ير فازجلا دّيّسلل ءايبنألا صصق نم ١70 ةحفص يف م

 ىلإ هب ىحوأ |هيف هنأش ىلاعت هللا لاق :لاق هنأ © هللا دبع يبأ نع '""'”قودصلا

 براي :دوواد لاقف ءيتنج هحيبأف ةنسح اب ينيتأيل يدابع نم دبعلا َنِإ :©©دوواد

 لاقف «ةرمتب ولو ًارورس نمؤملا يدبع ىلع لخدي هنأش ىلاعت لاق ؟ةنسحلا كلت امو

 .كنم ءاجر عطقي الأ كفرع نمل ٌّقح :##دوواد



 لوقو لفعل نسوستلا رطل لوك كلان و و اتا رو نم بنت و 0١

 رثكي ناك اباش نأ :اهصيخلت ةصق ةروكذملا صصقلا نم ١5 ةحفص يف

 0#دوواد اموي توملا كلم رازف .توكسلا رثكي ناكو 2 يبنلا دوواد ةسلاجم

 رومأم ينإ لاقف كلذ نع هلأسف .باشلا نم رظنلا رثكي توملا كلم دوواد ىأرف

 له كنأب باشلا كلذ دوواد لأسف .عضوملا اذه يف ماّيأ ةعبس دعب هحور ضبقب

 هل لقو ليئارسا ينب ءاربك نم نالف ىلإ قلطنا لاقو دوواد هل قرف ءال لاقف ءتجّوزت

 مويلا ينتئإو .كتجوز عم مقتساو «ةليللا هذه يف كتنبا ينجوز دوواد كل لوقي

 هجوزف دوواد رمأ يليئارسإلا لثتماو .دوواد هل لاق ام لعفو باشلا ىضمف .عباسلا

 هل لاقف هلاح نع هلأسف دوواد ىلإ ىتفلا ءاج عباسلا مويلا ناك املو .كلت هتليل يف هتنبا

 ءيجم رظتتني دوواد ناكو ءسلجا هل لاقف .ءايشألا تيأر ذنم هتيأر لاح نسحا يف

 يف ينتئإو كلهأ ىلإ فرصنا ىتفلل لاقف .هأطبتسا ىتح كلذك لزي ملو .توملا كلم

 هلجؤي لزي ملف .ءيش ثدحي ملو بورضملا تقولا يف داع مث ءفرصناف «نماثلا مويلا

 كلم ءاج كلذ دعب ناك (ًملف .ءيشب توملا كلم ئجي ملو عيباسأ ةثالث ىلإ دوواد

 همحر ىلاعت هللا نإ دوواد اي لاقف «ءكلذ نع هفلخت نع دوواد هلأسف «دوواد ىلإ توملا

 .ةنس نيثالث هلّجأف .كتمح رب

 هللا ىحوأ :لاق هللا دبع بأ نع ةروكذملا صصقلا نم 175 ةحفص يفو

 يف كسيرق اهْنأ اهملعاو«ةنجلاب اهرشب "7 سوأ تنب ةدالخ َنأ © دوواد ىلإ ىلاعت

 هللا نأ 82 لاق ؟ءيش ّيف لزن له :تلاقو تجرخف .بابلا عرقو اهيلإ قلطناف .ةنجلا

 قفاو مسا نوكي وأ :تلاق .ةنجلاب كرشبا ناو ةنجلا يف كّنأ ينربخأف يلإ ىحوأ

 يسفن نم فرعأ ام هللاو الو «كبذكأ ام هللا يبن اي تلاق ءيه تنأل كّنَأ لاق ؟يمسا

 اَمأ تلاقف ؟يهام كتريرسو كريمض نع ينيربخأ © دوواد لاق «هب ينتفصو ام

 يب ٌرض لزن الو ناك ام انئاك يب لزن طق عجو ينبصي مل هنأ كربخأ هب كربخأسف اذه



 را يف ل ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةيفاعلا ىلإ ينع هللا هلوحي ىتح ينع هفشك هللا لأسا ملو هيلع تربص اّلِإ ناك ام انئاك

 اذهبف :©©دوواد لاقف .هتدمحو اهيلع هللا تركشو ءالدب اهب بلطا لو ؛ةعسلاو

 .نيح اصلل هاضترا يذلا هللا نيد اذه :2#هللا دبع وبأ لاقو .تغلب ام تغلب

 نأ يور :يرئازجلا دِّيّسلا صصق نم يناثلا ءزجلا نم ١5١ ةحفص يف لاقو

 هللا كاتآ دقل دوواد نبا اي هللاو لاقف «ليئارسا ىنب دابع نم دباعب هبكوم يف ٌّرم ناهيلس

 نبا يطعأ ام ريخ نمؤم ةفيحص يف ةحيبستل :لاقف ©2نايلس هعمسف ءاميظع اكلم

 .ىقبت ةحيبستلا ْنِإو بهذي دوواد نبا ىطعأ ام ْنِإ ؛دوواد

 اروفصع ىأر ناميلس نأ يور :روكذملا صصقلا نم ١51 ةحفص يف لاقو

 نأ قيطتأ روفصعلل لاقو امهاعد مث .همالك نم 2# ناهيلس مسبتف ”رحبلا يف اهتيقلأف

 ؟كبحي وهو كسفن نم هنيعنمت ل :ةروفصعلل 8# لاقف .لوقي ام ىلع مالي ال بحملاو

 مالك رثأف .يريغ يعم بحي هنأل عّدم هنكلو ابحم سيل هنأ هللا يبن اي تلاقف

 اموي نيعبرأ سانلا نع بجتحاو اديدش ءاكب ىكبو © ناميلس بلق يف ةروفصعلا

 .هريغ ةبحمب اهطلاخي الإو هتبحمل هبلق غرفي نأ هللا وعدي

 تاياسح

 هنم رشع ثلاثلاو ىلوألا ةرشعلا ينعا مارحلا مرحم تافورصم نع لضف دق

 تاوليك١٠ برقيام عم (ةمجنلا وبأ تاطاخش 4 عم يكرت ةراكج تيكاب "؟)

 نع يعرشلا صحفلا نم دبال مث .حلصألل ةاعارم نامضلاب ةبسح هيف انفرصت ءركس

 نم ١١5 يف كلذ ررح دقو .بجي ام بيترت مث ؛.همدعو كلذ لثم يف فرصتلا زاوج



 للملا ول وعلا وم يفت | رظأ ىف رك ككل لاا ا عرقا صم لح

 فصن ردق عم (يزاغ تيكاب) ١١ نيعبرألا رفس (رياكج) نم لضف دق اضياو

 0100 ياه 117/7 رغص 77 يف كلذو نامضلاب اهانلبق ةنوحطم ةوهق ةيقوأ

 بسح هيلع يقابلاو ريناند © العف هنم لصاولا :يكزلا نالسلا دوواد باسح

 يذ رهش نم ١١موي يف هنم كلذ عقو دقو .هعوجر ىدل اهيطعي ريناند ٠ هررق ام

 01117 .مارحلا ةدعقلا

 تاشسفانم

 هِي ُدْمَحْلأِم :ىلاعت هلوق ريسفت دنع عبارلا دلجملا نم ”" ةحفص يف يزارلا لاق

 دمحلاو حدملا نيب قرفلا يف ماعنألا ةروس نم # .... ٌضْرَأْلاَو َتوْمَسلا َقَلَخ ىِذَلأ

 .ركبشلاو

 ال املو لقعي نمل هئيجمل معا لّوألا نأ دمحلاو حدملا نيب قرفلا لصاحو :لوقأ

 حدمي امم كلذ ريغو ؛ءءافصلا نسحب توقايلاو ءلكشلا نسحب ؤلؤللا حدمك «لقعي

 .لقعي ال ام هب

 ماعنألا نم هنم ردصي ام ىلع راتخملا لعافلا لقاعلل اَلِإ نوكي الف دمحلا ام

 نايحألاو

 نم هنع ردص ام لجأل لعافلا ميظعت دمحلا نأ ذإ ءركشلا نم ّمعأ دمحلاو

 حدملاف .كريغل ناك مأ كدنع لصحو كيلإ الصاو ماعنإلا كلذ ناك ءاوس ماعنإلا

 حدملا نعع لودعلا يف ةتكنلا فرعت انه نمو .ركشلا نم معا دمحلاو دمحلا نم معا

 هقلخ راتخم لعاف ملاعلا دوجو يف رثؤملا نأ ىلإ ةراشإلل اهنإف «ةيآلا يف دمحلا ىلإ
 .لولعملا يف ةلعلا ريثأت وحن ابجوم اهريثأت نوكي ةبجوم ةلع اَّنأ ال ةئيشملاو ةردقلاب

 ىلع نوكي امّنِإ ركشلا نأ نم تفرع الف دمحلا ىلإ ركشلا نع لودعلا امأو



 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نع ببستي ام فالخب «ةريقح ةبترم هذهو «معنلا نم كيلإ لصو ام صوصخ

 هلحم يف ءيشلا عضي نم هناو دمحلا هدنع نم سفن مركب رعشي هّنإف ماعلا ماعنألا

 .عفنلاب هيلع دوعت ةهجل نكي مل ولو هقحتسم ىلإ ٌّقحلا لصويو

 ىلإ ىحوأ ىلاعت هّنأ يور :ريسفتلا نم عبارلا دلجملا نم  ةحفص يف يزارلا لاق

 لصحي ال كل يركشو ؛كركشأ فيكو ّبر اي دوواد لاقف ءركشلاب هرمأي © دوواد

 ءًاضيأ يل ركشلا بجوت اهاو ةدئاز ةمعن قيفوتلا كلذو ,كركشل ينقفوت نأ الإ

 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف هل ةياهن ال ام لعفب يل ةقاط الو هل ةياهن ال ام ىلإ رجي كلذو

 .ينتركش دقف يركش نع كزجع تفرع امل :دوواد

 لمتحي هلل دمحلا :هلوق يف ماللا :لّوألا ءزجلا نم ١7١ ةحفص يف يزارلا لاق

 رادلا كلوقك كلملا :اهيناثو .هب صتخملاب قئاللا صاصتخالا اهدحأ «ةريثك اهوجو

 هلل دمحلا كلوق يف ماللاو .ناطلسلل دلبلا كلوقك «ءاليتسالاو ةردقلا :اهثلاثو .ديزل

 .ةثالثلا هوجولا هذه لمتحي

 هب اَلِإ دمحلا قيلي ال ىلاعت هنأ مولعملا نمف قئاللا صاصتخالا ىلع هتلمح نإف

 كلام ىلاعت هنأ مولعمف كللملا ىلع هتلمح ناو «هناسحاو هلضف ةرثكو هلالج ةياغل

 .هدمحب نيلغتشم مهنوك مهنم كلمي نأ بجوف لكلل

 بجاو هّنأل كلذك ىلاعتو هناحبس ٌقحلاف ةردقلاو ءاليتسالا ىلع هتلمح ناو

 .هتاذل نكمملا ىلع لوتسم هتاذل بجاولاو هتاذل نكمم هاوس امو هتاذل

 ىنعمبو «هكلمو هكلم دمحلا نأ ىنعمبو هب الإ قيلي ال دمحلا نأ ىنعمب دمحلاف

 . لكلا ىلع يلعتسملا لكلا ىلع يلوتسملا وه هنأ

 ناك نإ :لّرألا :نالوق هيفو «فيرعتلا اهيلع لخد ةدرفم ةظفل دمحلا ًاضيأو

 نع مالكلل انوص قارغتسالا ىلع لمحي الإو «هيلإ فرصنا قباس دوهعمب اقوبسم



 00 ا

 .لامجإلا

 اذه تفرع اذإو .طقف ةقيقحلاو ةيهاملا ديفي هنأ الإ مومعلا ديفي ال هنأ يناثلا لوقلاو

 هّقحو «هلل وهف ءانثو ادمح ناك ام لك نأ دافأ لَّوألا لوقلاب انلق نإ هلل دمحلا هلوق لوقنف

 .ةتبلا ءانثلاو دمحلا ٌقحتسي ال هّنإف هللا ىوس ام لك لاقي نأ مزلي ذئئيحو .هكلمو

 كلذو ؛هل كلمو ىلاعت هلل ٌقح دمحلا ةيهام نأ هانعم ناك يناثلا لوقلاب انلق نإو

 يفني هلل دمحلا هلوق نأ نيلوقلا ىلع تبثف هللا ريغل ةيهاملا هذه دارفا نم درف نوك يفني

 .هّللا ريغل دمحلا لوصح

 انوبأ اهركذ ةملك لّوأ :ريسفتلا نم لّوألا ءزجلا نم ١7/5 ةحفص يف يزارلا لاق

 لوألا اَمأ هلل دمحلا انلوق وه ةنجلا لهأ اهركذي ةملك رخآو هلل دمحلا :هلوق وه مدآ

 هلوق وهف يناشلا اّمأو .نيملاعلا بر هلل دمحلا لاقف سطع هترس ىلإ حورلا غلب امل هنألف

 دمحلا ىلع ةينبم ملاعلا ةحتافف .4 تييّلدمْلأ ترون ُدْمَسْلَك نأ ْمُهنَوْعَد ٌرخياَءَو #9 :ىلاعت

 هذهب انورقم اهرخآو كلامعأ لَّوأ نوكي ىتح دهتجاف .دمحلا ىلع ةينبم هتمتاخو

 ملاعلا لاوحأل ةقفاوم هلاوحأ نوكت نأ بجيف ؛ريغص ملاع ناسنإلا نإف «ةملكلا

 وكلا

 .هتاذ بسحب دمحلل ىلاعت هقاقحتسا ىلع لدي هلل دمحلا هلوق نإف لك ىلعو

 .ريغلاب امج ىلعأو لجأ تاذلاب ام نأل .هودمحي مل وأ هودمح ءاوس «هلاعفأ بسحبو

 .هللا وهو «هتاذل بجاو دوجوملاو :نيملاعلا بر ريسفت يف 178 ةحفص يف لاقو

 .ملاعلاب هنع ربعملا وهو «هللا ىوس ام وهو هتاذل نكممو

 نأ يناثلاو «يبرملا هيلع حبريل ائيش يبري نأ امهدحأ :نيمسق ىلع ىبرملا :لاق مث

 مهريغ نوبري امّنِإ مهنأل «لّوألا مسقلا ىلع قلخلا لك ةيبرتو .ىبرملا حبريل هيبري
 اوحبرتل مكتقلخ :لاق اى قحلا وه يناثلا مسقلاو .اباوث امأو ءانث اّمأ هيلع اوحبريل



 ا ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مكلع كرا ال لع
 :سمخ روس لّوأ يف ةروكذم ةملكلا هذه نأ ملعا :لاق مث

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاقف ةحتافلا اهلوأ

 «ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا هلل دمحلا :لاقف «ةروسلا هذه لّوأ :اهيناثو

 قلخ يذلا هلل دمحلا هلوق اّمأ .هللا ىوس ام لك نع ةرابع ملاعلا نأل معأ لّرألاو

 .تاعدبملاو تانئاكلا رئاس هيف لخدي الو ءرونلاو تالظلاو ضرألاو تاواهسلا

 .كانه ديمحتلا نم مسق انه ديمحتلاف

 كلذو «باتكلا هدبع ىلع لزن يذلا هلل دمحلا لاقف .فهكلا ةروس :اهئلاثو

 ةيادهلاو ةفرعملاو ملعلا ةمعن وهو «ةمعنلا نم صاخ عونب صوصحخم ديمحت ًاضيأ

 .لسرلا ةئثعب ةطساوب ةلصاحلا ةمعنلا يهو نآرقلاو

 يف امو تاوامسلا يفام هل يذلا هلل دمحلا :هلوق يهو ءأبس ةروس :اهعبارو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا :هلوق تحت ةلخادلا ماسقألا نم مسق ًاضيأ وهو ؛ضرألا

 مسق هّنأ ًاضيأ رهاظو ؛تاوامسلا رطاف هلل دمحلا لاقف ءرطاف ةروس :اهسماخو

 ماتلا يلكلا مالكلا نأ رهظف .نيملاعلا بر هلل دمحلا :هلوق تحت ةلخادلا ماسقألا نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا :هلوق وهو ةحتافلا لّوأ يف روكذملا ديمحتلا وه

 نم ءزجب طيحت نأ نم رثكأ تاوامسلا عفانم نأ ملعاو ٠١: ةحفص يف لاق مث

 ىرجم ةيراج ملاعلا اذه ديلاوم ىلإ ةبسنلاب تاوامسلا ْنأل كلذو ؛تادلجملا اهئازجا

 للعلاو ةيوامس ةلعافلا للعلاف «مألا ىرجم ةيراج اهيلإ ةبسنلاب ضرألاو «بألا
 .هل ليبس ال كلذ حرش يف ءاصقتسالاو ةثالثلا ديلاوملا رمأ متي اهبو ةيضرأ ةلباقلا

 ليضفت ىلع لالدتسالا دنع لّوألا ءزجلا نم 547 ةحفص يف يزارلا لاق



 كوش اول وفعلا يفكقنا رطب ل وكتشكلا وكت نس الوب شاور اح ص حمو |«

 امل هنألف ملعا هّنأ اّمأ .لضفأ ملعألاو ملعأ ناك 22 مدآ نأ :ةكئالملا ىلع ءايبنألا

 هللا لاق كلذ دنعف ءانتملع ام اّلِإ انل ملع ال كناحبس :اولاق ءامسألا ملع مهنم بلط

 َبْيَع مَلَعأ نإ ْمُكَل لكأ ملأ َلَك ميَمنأب مهن آَمَلَع ٌموباَمْأِب مهنا مدا لَ ل١ :ىلاعت

 هب نيلاع اونوكي ملاين اماع ناك 48هنآ لع لدي كلذو 6 ةيآلا... ٍضلَو تو

 .44 نولي ال او نولي ندا ىوَْي لع لام :ىلاعت هلوقلف لضفأ ملعألا نأ اَمأو

 لوقلا اذمل نيفانلا ةشقانم روكذملا دلجملا نم ؛ 44 ةحفص يف يزارلا ركذو

 املاع ناك © مدآ نأ ءبابلا يف ام رثكأ مهنم ملعا ناك © مدآ نأ مّلسن الف :لاقف

 8# ءدآ نأ عم ءايشألا رئاسب نيملاع اوناك مهلعل نكل ءاهوملع ام مهو تاغللا كلتب

 8# ءدآ نم لضفأ لأ ادّمحم نأ ىلع انقفاوت دق انأ اذه ققحي يذلاو .اهم املاع ناك ام

 نأب املاع ناك سيلبإ َنِإف اضيأو .اهرساب تاغّللا هذهب املاع ناك ام هلق ادّمحم نأ عم

 هنم مزلي لو .كلذب املاع نكي مل مدآو «ةنجلا نم مدآ جورخ بجوي ام ةرجشلا برق

 نأ مزلي ملو .هب طحت مل مب تطحا :نايلسل لاق دهده لاو .مدآ نم لضفأ سيلبا نوك

 نأ لاقي نأ زوجي ال مل نكلو «هنم ملعا ناك هّنأ انملس ناميلس نم لضفأ دهده لا نوكي

 .رثكأ مهءاوث ناك مرج الف «مدآ ةعاط نم اصالخإ رثكأ مهتعاط

 ماحفإلا ماقم يف ةدراو ةيآلا نأ لَّوألا ىلع دري ذاءىفخي ال ام درلا اذه يفو تلق

 نم ولو مهتيلضفأ عم عمتجيال اذهو «ةيقحألاو ةيولوألاب مهججح فييزتو مه

 .ةجو

 امأو .همدع امولعم نكي ملولو مولعم ريغف تاغّللاب #دّمحم ملع يفن امأو

 ام لك لعلو .ًاضيأ مولعم ريغف ةنجلا نم مدآل جرخم ةرجشلا برق َنأب سيلبااملع
 هيلإ يدؤي |بب املاع ناك ولو «هنأش ىلاعت هللا ةفاخم يف مدآ عاقيأ وه سيلبإ هرمضي ناك

 فوس هناب املاع ةداعلا بسحب ناكل ةنجلا نم مدآ جورخ نم ةرجشلا نم لكألا



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم مدآ جورخ ريدقت ىلع ةمايقلا موي ىلإ اروحدم امومذم اهنم جرخيو ةنجلا نم درطي

 .لقاع هيلع مدقيالام اذه لعلو .ةرجشلا نم هلكأب ةنجلا

 .ةيملاعلاو ملعلاب فصوت ال تاناويحلا ذإ ادج دراب ضقنف دهده اب ضقتنلا اّمأو

 مالعإل لبسلا دحأ هلعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلإ ارظن دهده لا رمأ نم ناك ام لعلو

 رثكأ نوكي هنأ ذإ سكعلاب رمألا لب .اربخ هب طيحي نأ مزلي اهب هللا لبق نم ناميلس

 اهيواسي ال ةفرعملاو ملعلا ديزم نع ةثعبنملا ةليلقلا ةعاطلا ذإ ءرهاظ هفعضف ءاباوث

 ماقملا يف ركذ املك نأ فاصنإلاف .ةلماكلا ةفرعملا نع ال دايقنالاو ةعاطلا نم ريثكلا

 .ىفخي ال اك ضقتنم © مدآ ةيملعاب لالدتسالا ىلع ضقنلا نم

 ناك ناو مهنم لضفأ نوكي الف ًاصالخإ رثكأ مهتعاط نوك نم هوزوج ام اّمأو

 .ملعا

 نم 1٠١ 4 ةحفص يف ليئارسا ينب ةروس يهو ءارسإلا ةروس يف يزارلا لاق

 صعب الصم دَقْلَو ٍضرأْلاَو ٍتاوئمَسلا يف نَمِ مَعَ َكْيَرَو 2: :ىلاعت هلوق حرش دنع ه دلجملا

 مكيلع روصقم ريغ هملع نأ ىنعمب .50 ةيآلا يهو # اور ددواد اَتاَدَو لب لع َنييل
 قلعتمو تامودعملاو تادوجوملا عيمجب قلعتم هملع لب (مهركذ مدقت نم مهو)

 نم هب قيلي ام ملعيو دحاو لك لاح ملعيف .تاوامسلاو نيضرألا تاوذ عيمجب

 ةاروتلا ىسوم ىتآو ضعب ىلع نييبنلا ضعب لضف ببسلا اذهلف .دسافملاو حلاصملا

 نأ دعبي ملو .نآرقلا ه#ادّمحم يتؤي نأ دعبي ملف «ليجنإلا ىسيعو روبزلا دووادو

 .قلخلا عيمج ىلع هلضفي
 ءايظع اكلم ناك دوواد نأ هلعل ؛.هروبزو صوصخلاب دوواد ركذ يف ةتكنلاو

 هركذ يذلل اهيبنت باتكلا نم هاتآ ام ركذو «كلملا نم هاتآ ام هللا ركذي مل كلذ عمو

 كلذ لبق



 لوقملاو لوقعملا نيف ةهئارظ و لاوكشكلا هيو عزرا اجو ماا هك وق اعقل ةماعلا ١1

 .يزارلا دنع ةيآلا هذه يف ام مهم اذه .نيدلاو ملعلاب ليضفتلا هنم دارملاو

 هيفا ٠ ذ تاظح الم
 نارقلا روس ضعب يف ت

 او ُدكَسِإلاَمأَدنِع تيِلاَوإ 2:145ةيآلا ءنارمع لآ ةروس- ١

 .تايآلا ليصفت نم 5١5 ةحفص نونفلاو مولعلا :عوضوملا «# ةيآلا.... تذل

 ليصفت نم 5١9 ةحفص ةغالبلا :عوضوملا «ال ةيآلا ىلا...قلعلا ةروس - ؟

 .تايالا

 57 :ةحفص«قالخألا بيذبهت ملع :عوضوملا «6 ةيآلا ىلا...نمحرلا ةروس- "*

 ./ ةيآلا ىلإ /ةيآلا نم....48 ةروسلا ىهو ..ةنيبلا ةروس- 5

 امي رم مهرج َنوَبوِب كِهَلْوَأ )2 . 0 ؛ ةيآلا...58 ةروسلا يهو .. صصقلا ةروس - 4

 .تايآلا ليصفت نم 777 ةحفص «تاحلاصلا :ناونعلا ...# ْأوُرْبَص
4 
 أوماقأ ٍضْرأْلا يف ْمُهتكَم نِإَنيِذْلا 3: : ١ ةيآلا 7 ؟ةروسلا يهو جحلا ةروس- ١ و 2

 .تايآلا ليصفت نم ١1 ةحفص ةزعلا :ناونعلا ...4 كر أوَتاَءوةولَصل

 عرج رأوه ديرب نكس )» ٠١: ةبآلاو 8*0 ةروسلا يهو رطاف ةروس
 4 بيلا دَمصيِهَل

 ةروسلا لَّوأ نم «نايبلا عمجم نم ؛دلجملا نم 717/0 ةحفص يف ءأبس ةروس - /

 .ملعلا يف لاقم ءادتبا يف عفني ام ةيناثلا ةيآلا رخآ ىلإ

 ا رص ل لح 1



 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ءايبنألا رئاس ىلع ## لوسرلا ليضفت يف

 نم لضفأ ءايبنألا ضعب نأ ىلع ةّمألا تعمحأ 5١:: ةحفص يف يزارلا لاق

 :ىلاعت هلوق اهنم :هوجو هيلع لديو «لكلا نم لضفأ #ادّمحم نأ ىلعو «ضعب

 يفو «ةداهشلا ةملك يف هركذب ه# دّمحم ركذ نرق ىلاعت هنأ ليقف # كو كلامو

 .كلذك ءايبنألا رئاس ركذ نكي ب ملو .دهشتلاو ناذألا

 ام /١٠ةحفص يف يزارلا ريسفت نم رثوكلا ةروس حرش يف نماثلا دلجملا ينو
 .عجارف اريثك عوضوملا يف عفني

 لج اهيلع يتلا ايازملا ميظع عم رمألا اذه تابثا يف قرطلا حجناو :لوقأ

 باتك نم ايعطق انيلإ لصي ام مزعلا يلوأ ايس الو مهنم نيلسرملا |ميس الو ءايبنألا

 هرابخإ نوكيف «هتوبن توبث دعب هل هنع اندري ام وأ ليضفتلا يف رهاظ وأ حيرص

 .مارح وأ لالحب ةينعم وأ ماكحألا نم مكحل ةتبثملا ىرخألا هتارابخإ رئاسك

 َكلامَفَرَو 8# ىلاعت هلوق بولطملا ىلع ةلالدلل تركذ يتلا ةينآرقلا تايآلا نمو

 ناذألا يفو ةداهشلا ةملك يف #هركذ هنم دارملا نأ نم ليق ام ىلع ءانب 4 كرك

 ءايبنألا نم دحأل نكي مل ثيح «هتاميركتو هصئاصخ نم كلذ ناك يذلا دهشتلاو

 .اهلثم

 قيرط نمف .ىوه لا نع قطني ال هّنأ ىلاعت اهيف لاق يتلا هتارابخإ ةيحان نم اّمأو

 :ةلل# هلوق نم 401 ةحفص يف يناثلا دلجملا يف هريسفت يف يزارلا هركذ ام ةَّنّسلا لهأ

 نييبنلا نم دحأ ةّنجلا لخدي ال :#هلوقو .ةمايقلا موي يئاول تحت هنود نمو مدآ

 .يتّمأ اهلخدت ىتح ممألا نم دحأ اهلخدي الو اهلخدأ ىتح

 ةباحصلا نم سانأ سلج :لاق سابع نبا نع كلذ ًايوار ًاضيأ يزارلا لاقو



 لوقتملاو لوقعملا قم تئارط يقف لوكشكلا ادد او ل هلا ا د لة طل ل

 ميهاربإ ذختا هللا نأ ًابجع مهضعب لاقف «مهثيدح ل هللا لوسر عمسف «نوركاذتي

 ىسيعف رخآ لاقو ءًأيلكت هللا همّلك ىسوم مالك نم بجعأب اذام رخآ لاقو ءًاليلخ
 تعمس دق لاقو هللا لوسر جرخف .هللا هافطصا مدآ رخآ لاقو ؛هحورو هللا ةملك

 :كلذك وهو هللا يجن ىسومو ؛كلذك وهو هللا ليلخ ميهاربإ نأ مكتَّجحو مكمالك
 انأو هللا بيبح ناو اَّلِإ .كلذك وهو هللا ّيفص مدآو ءكلذك وهو هللا حور ىسيعو

 لّوأ انأو «ةمايقلا موي عيفش لّوأ انأو «عفاش لّوَأ انأو «ةمايقلا موي دمحلا ءاول لماح

 .نيرخآلاو نيلَّوألا مركأ انأو ءاهلخداف يل حتفيف نجلا ةقلح كّرحي نم

 :ديعب نم بلاط يبأ نب لع رهظ هنأ ""*”يقهيبلا ىورو :ًاضيأ يزارلا لاقو

 ة# لاقف ؟ برعلا ديس تسلأ ةشئاع تلاقف ءبرعلا دّيس اذه: هللا لوسر لاقف

 .برعلا دّيس وهو نيملاعلا ديس انأ

 ّقح يف لاق .ًادحاو ًاثيدح ماقملا يف ركذن اننا الإ ءىتشف انقرط نم درو ام اّمأو

 00 ل نينو عورو لالا فلعل نم اح حفص ل "7و

 اقلخ هللا قلخ ام هللاو» :لاق هن هللا لوسر نع هئابآ نع #©اضرلا نع هدانسإب

 مأ لضفأ تنأآف هللا لوسر اي تلقف لع لاق «ينم هيلع مركأ الو ينم لضفأ

 هتكئالم ىلع نيلسرملا هءايبنأ لضف ىلاعتو كرابت هللا نأ لع اي لاقف ؟ليئربج

 .كدعب نم ةمئآللو لع اي كل يدعب لضفلاو «نيبنلا عيمج ىلع ينلضفو «نيبرقملا

 نوحبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا يلع اي ءانيبحم مادخو انمادخل ةكئالملا ناو

 الو مدآ هللا قلخ ام نحن الول يلع اي ءانتيالوب اونمآ نيذلل نورفغتسيو مهر دمحب

 ةكئالملا نم لضفأ نوكن ال فيكو .ضرألا الو ءامسلا الو رانلا الو ةنجلا الو ءاوح

 نآل .هليلهتو هسيدقتو هحيبستو لجو زع انبر ةفرعمو ديحوتلا ىلإ مهانقبس دقو

 ملف ؛ةكئالملا قلخ مث .هديجمتو هديحوتب انقطنأف ءانحاورأ ىلاعت هللا قلخ ام لَّوأ



 10 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 قلخ انأ ةكئالملا ملعتل انحبسف ءانرومأ اومظعتسا ادحاو ارون انحاورا اودهاش

 |[ملف .انتافص نع هتهزنو ءانحيبستل ةكئالملا تحبسف .انتافص نع هزنم هناو نوقولخم

 بحن ةهلآب انسلو ديبع انإو هللا الإ هلإ ال نأ ةكئالملا ملعتل انلله اننأش مظع اودهاش

 نم ربكأ هللا نأ ةكئالملا ملعتل هللا انربك انلحم ربك اودهاش الف .هنود وأ هعم دبعن نأ

 انلق ةوقلاو ةزعلا نم انل لجو زع هللا هلعج ام اودهاش الف .لحملا ميظع هناو لاني نأ

 .هللاب الِإ ةوق الو لوح ال نأ ةكئالملا ملعتل ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحال

 دمحلا نم انيلع هب هللا معنا ام اودهاش الف «هللاب الإ ةوق الو لوح ال ةكئالملا تلاقف

 هركذ ىلاعت هلل قحي ام ةكئالملا ملعتل هلل دمحلا انلق «ةعاطلا ضرف نم انل هبجوأ امو

 هللا ديحوت ةفرعم ىلإ اودتها انبف .هلل دمحلا ةكئالملا تلاقف ؛همعن ىلع دمحلا نم انيلع

 .هليجمتو هديمحتو هليلهتو هحيبستو

 انل ايظعت هل دوجسلاب ةكئالملا رماو ؛هبلص انعدواو مدآ قلخ ىلاعت هللا نأ ّمث

 .هبلص يف اننوكل ةعاطو اماركا مدآلو ةيدوبع لجو زع هلل مهدوجس ناكو .اماركاو

 ىلإ ب جرع امل هناو .؟نوعمجأ مهلك اودجس دقو ةكئالملا نم لضفأ نوكن ال فيكف

 مدقتا ليئربج اي تلقف ؛مدقت دّمحم اي يل لاق مث ,ماقاو ىنثم ىنثم ليئربج نذا ءامسلا

 كلضفو ؛نيعمجأ هتكئالم ىلع هءايبنأ لف ىلاعتو كرابت هللا نأل ,معن لاقف ؟كيلع

 ليئربج يل لاق رونلا بجح ىلإ انيهتنا (ّلف .رخف الو مهب تيلصو تمدقتف .ةصاخ
 ايلاقف ؟ينقرافت عضوملا اذه لثم يف ليئربج اي تلقف ءينع فلختو دّمحم اي مدقت

 هتزواجت نإف «ناكملا اذه ىلإ هيف لجو زع هللا ينعضو يذلا يدح ءاهتنا اذه ناد

 تيهتنا ىتح ةَجز رونلا يف يب ٌجزف .هلالج لج يبر دودح يدعتل يتحنجا تقرتحا

 يبر كيبل تلقف ءدّمحم اي تيدونف .هتوكلم ولع نم لجو زع هللا ءاش ام ثيح ىلإ

 تكرابت كيدعسو يبر كيبل تلقف دّمحم اي تيدونف «تيلاعتو تكرابت كيدعسو



 لوقملا وب لوقعملا نم فئارط قف لوكشكلا 3 ماج دارنا ووو همام ووزعت ا عم ١

 كَنِإف ءلكوتف ّلعو دبعاف يايإف «كبر انأو يدبع تنأ دّمحم اي تيدونف «تيلاعتو

 .يتنج تقلخ كعبتا نمل ,يتيرب يف يتجحو يقلخ ىلإ يلوسرو يدابع يف يرون

 .يباوث تبجوأ مهتعيشلو ؛يتمارك تبجوأ كئايصوألو «يران تقلخ كفلاخ نملو

 .يشرع قاس ىلع نوبوتكملا كؤايصوأ دّمحم اي تيدونف ؟يئايصوأ نمو يبر اي تلقف

 رطس رون لك يف ءارون رشع ينثا تيأرف ءشرعلا قاس ىلإ بر يدي نيب انأو ترظنف
 مهرخآو بلاط يبأ نب لع مهلوأ ؛يئايصوأ نم ىصو مسا هيلع بوتكم رضخأ

 ءالؤه دّمحم اي تيدونف ؟يدعب نم يئايصوأ ءالؤه بر اي تلقف .يتمأ يدهم

 كؤافلخو كؤايصوأ مهو «يتيرب ىلع كدعب يججحو يئايفصاو يئابحأو يئايلوأ

 ؛يتملك مهب َنيلعألو ؛ينيد مهب نرهظأل يلالجو يتزععو .كدعب يقلخ ريخو
 ءاهيراغمو ضرألا قراشم مهنكلمألو ؛يئادعا نم مهرخآب ضرألا َنرهطألو

 هنرصنألو «بابسألل هنيقرألو ءباعصلا باقرلا هل نللذألو «حايرلا هل نرخسألو

 مث ؛يديحوت ىلع قلخلا عمجيو «يتوعد نلعي ىتح ,يتكئالمب هنديزألو ءيدنجب
 .ىهتنا .2...ةمايقلا موي ىلإ يئايلوأ نيب ماّيألا نلوادأل و. هكلم نميدأل

 نم هنم ةدضاعتملا ثيداحألا دورو دعب برغتسملا وأ ديعبلاب كلذ سيلو :لوقأ

 .نيفرطلا نيب هيلع ةقفاوملاو ,نيقيرطلا

 ميكحلا ىسيع نب دمحم لاق :يناثلا دلجملا نم :05 ةحفص يف يزارلا لاق

 ريمألاف «هتيعر ردق ىلع هتنؤم نوكت ريمأ لك نأ :ىنعملا اذه ريرقت يف "47 يذمرتلا

 قرشلا كلم نمو ؛«ةيرقلا كلت ردقب هتنؤم نوكت ةيرق ىلع هترامإ نوكت يذلا

 لك كلذكف ؛ةيرقلا كلت ريمأ لاومأ نم رثكأ رئاخذو لاومأ ىلإ جاتحا برغلاو

 نم لمح ام ردق ىلع ةفرعملا رهاوجو ديحوتلا زونك نم يطعأف هموق ىلإ ثعب لوسر

 زونكلا هذه نم ىطعي نإ ضرألا نم صوصخم فرط يف هموق ىلإ لسرملاف .ةلاسرلا



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .مهنجو مهسنإ برغلاو قرشلا لهأ لك ىلإ لسرملاو .عضوملا كلذ ردقب ةيناحورلا

 قرشلا لهأ رومأب هيعسب موقي نأ هنكمي ام ردقب ةفرعملا نم ىطعي ناو دبال

 لك ةيسنك ءايننألا رئاسة وبن نإ 83 رش نب ةيق' تناك كلذك ناك اكو: ترقلاو

 يطعا مرج ال كلذك ناك املو .ةصوصخملا دالبلا ضعب كلم ىلإ براغملاو قراشملا

 مل يذلا دحلا ىلإ ملعلا يف غلب مرج الف .هلبق دحأ طعي ملام ملعلاو ةمكحلا زونك نم

 :لاق ةحاصفلا يفو «4 وأ آم ويبَع كإ حواف )8 :ىلاعت لاق .رشبلا نم دحأ هغلبي

 .ممألا ريخ هتمأ تراصو «بتكلا ىلع انميهم هباتك راصو «ملكلا عماوج تيتوأ

 نع هانيكح ام تفرع دق يذلا ةفاك ءايبنألا ىلع هلل هليضفت ثحب انل جتنا دقو

 ضعب نأ ىلع ةّمألا تعمجأ :هلوق نم ةيناثلا دلجملا نم 0١ ةحفص يف يزارلا

 لكب املع مهرثكأ هناو لكلا نم لضفأ هل ادّمحم نأ ىلعو ءضعب نم لضفأ ءايبنألا

 الف .تلجو تمظع امهم مهيلع ةمسقنمو ءايبنألا يف ةأشنم تناك يتلا ملعلا نونف

 ىلاعت هللا ىلوت يذلا دوواد الو «هتكئالم هب ىلاعت هللا محفا يذلا هملع يف هيواسي مدآ

 ملعلا نم هدنع اهب رطيس يذلا ناميلس الو «ةمكحلا هللا هاتآ يذلا نامقل الو «هميلعت

 يذلا ميلكلا ىسوم الو هرويطلاو شوحولاو نيطايشلاو نجلاو رشبلا ةفاك ىلع

 دقو .هحور نم هيف خفن يذلاو ةقحلا هتملك وه يذلا ىسيع الو ءايلكت هللا هملك

 لهأ انناوخإ ىور دقو .هيحو نزاخو «هملعل اباب ناك اًيلع نأ ىلع ةملكلا تقفتا

 نمف ءاهءاب يلعو ملعلا ةئيدم انأ:#لوسرلا لوق ةّيمامإلا انباحصأ نع الضف ةنّسلا

 .بابلا تأيلف ةنيدملا دارأ

 ثيدحلا هركذ دعب ١5١ ةحفص يف 4 ةعجارملا يف 4” نيدلا فرش دّيَّسلا لاق

 نم ٠١1 ةحفص يف امك ءسابع نبا نع 2'*"”ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ :كرابملا

 يف بلاط يبأ نب لع بقانم يف مكاحلا هجرخأو .''**”يطويسلل ريغصلا عماجلا



 0 ا 1

 ا يي دنس 77 دتسملا هحيحص نم ثلاثلا ءزجلا نم 75١1 ةحفص

 قيدصلا نب دّمحم نب دمحأ مامإلا درفاو .ةعطاق ةّلدأ هقرط ةحص ىلع ماقا دقو :لاق

 ةحصب كللملا حتف ) هس الفاح اباتك ثيدحلا اذه ححصيل ةرهاقلا ليزن يبرغملا

 ةّيمالسإلا ةعبطملابةيرجه ١104 ةنس عبط دقو ((282َّللع ملعلا ةنيدم باب ثيدح

 .اًمج الع هيف ّنِإف هيلع اوفقي نأ نيثحابلاب قيقحف ."""رصمب رهزألاب
 ةعجارملا يف روكذملا دِّيّسلا هركذ ١ اهباب يلعو ةمكحلا راد انأ:ة#هلوق كلذكو

 0100 ع ا ماير رع لاش 01 ةعتسنا ف ةروكالأللا

 ربخلا اذه نأ ريرج نبا ىكحو .مالعألا نم دحاو ريغ امهنع هلقنو .""*”ريرج

 عماجلا عجارف يطويسلا نيدلا لالج يذمرتلا نع ًاضيأ هلقنو .هدنس حيحص

 .لّوألا ءزجلا نم ١7١ ةحفص ريغصلا

 هب تلسرا ام يتمال يدعب نم نّبمو يملع باب يلع١ :ّل# هلوق كلذ لثمو
 .(قافن هضغبو نان هبح

 نباو

 يف امك رذ يبأ ثيدح نم '1**” يمليدلا هجرخأ :ةروكذملا ةفيحصلا يف دّيَّسلا لاق

 سداسلا ءزجلا نم ١07 ةحفص يف ًاضيأ سنأ نع يمليدلا هجرخأو 2107 ةحفص

 ىلع هلك ملاعلا يف مسقتملا ملعلا ةئيدم باب © لع نوك تبث اذإو ."" لامعلا زنك نم

 طفس اذه «ينودقفت نأ لبق ينولس :سانلا نم اَلّمِب لوقي نأ هب ريدجف ؛مهّلك هلهأ

 باب فلأ ةلل# هللا لوسر ينملع لوقي نأ هب قيقحو .كرابملا هردص ىلإ اريشم «ملعلا

 .يزارلا مامإلا كلذ ركذ [ىك ءباب فلأ باب لك نم يل حتفي
 ةحشر وه اّنِإ نيقفاخلا تألم يتلا مولعلا نم لع نع ردص ام ناك فيكو

 امج |ملعل انهه نأ :لوقي هارن اذلو .طيحم رحب نم ةرطقو ريثك نم ليلقو هتاحشر نم
 نم لّوألا دلجملا نم " ةحفص يف جهنلا حراش هركذ ام كنع عد .ةّلَمَح هل دجا ال



 )و00000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةيمالسإلا قرفلا ةفاك دنع يه يتلاو يمالسإلا ملاعلا يف ةرشتنملا مولعلا أدبم هنوك

 .فرتغا هرحب نمو ذخأ هنع اَّلِإ ملعلا نم اظح لان نم ّلك ناو

 تابيغملاب ”#يلعرابخإب قلعتي اميف
 دلجملا يف جهنلا حراش هركذ ام اهنم.تابيغملا نع ءابنألا نم هركذ ام ىلإ رظناو

 ةرصبلا لهأل ناك يذلا تابثلا ميظع نايب ماقم يف 87-5 ةحفص يف لَّوألا

 09 دزألاو نيد كلذب مهرثكأو ؛لمجلا ظفحل مهسفنأب مهتفزاجمو

 دقلو .هنع نوماحي لمجلا لوح اوناك لاق .ارهاظ ةرصبلا فئاوط نم ناتفئاط امهو

 نطبلا باتقاو ,.مصاعملا نع حيطت يديألاو ءلهاوكلا نع ردنت سوؤرلا تناك

 ىتح «لزنت الو لحلحت ال «ةتباثلا دارجلاك لمجلا لوح مهو .فاوجألا نم قلدنت

 هورقعا لاق ّمث .ناطيش هّنإف لمجلا اورقعا مكليو :هتوص ىلعأب ©#ّلع خرص دقل

 ىلإ ريعبلا اذه يوه ىتح اعكارو (ئاق فيسلا اذه لازي ال ءبرعلا تينف الإو

 .ةميزهلا تناك كرب الف .ديدش ءاغر هلو طقسف ؛هورقع ىتح هل اودمصف ءضرألا

 لمجلا موي #2 لع رهظ امل :87 ةحفص يف "17 يلؤدلا دوسألا يبأ نع ركذو

 ةرثك ىأر اًملف .مهعم انأو راصنألاو نيرجاهملا نم سان يف ةرصبلاب لاملا تيب لخد

 بّوصو هرصب هيف دّعصو لاملا ىلإ رظن مث .ارارم يريغ يرغ :لاق هيف ام
 ام ٌقحلاب ه#ادّمحم ثعب يذلاو الف ءمسقف «ةئامسمخ يباحصأ نيب هومسقا:لاقو

 فلأ فالآ ةتس ناكو «هرادقمو هغلبم فرعي ناك هنأك ءامهرد داز الو امهرد صقن

 .افلا رشع انثا سانلاو مهرد

 :لاق نأ ىلإ .اهب عماجلا دجسملا ادع قرغت ةرصبلا نأب © هرابخإ اًمأو :لاق م

 هللاب رداقلا ماَّيأ يف ةرم ءنيترم تقرغ ةرصبلا ْنِإف .عقو دق هب ربخملا نأ حيحصلاو

 ازراب عماجلا اهدجسم الإ اهنم قبي لو اهعمجأب تقرغ «هللا رماب مئاقلا ماّيأ يف ةرمو



 ا مهفلخ هلقانتي .ةرصبلا لهأ دنع ةفورعم نيقرغلا

 288 -إع اهب ربخأ ىتلا تابيغملا نم ةريثك رومأ لقن دعب جهنلا حراش لاقو

 ةحفص نم جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا ين اهركذي ءربخأ ام قبط ىلع تعقوو

 مثيم ناك 1١١: ةحفص يف لاق :هظفل اذه ام اهنم 1١١. ةحفص ىلإ

 دلما 5 , نع )١195(
 امهللاقو .هقتعاو اهنم نبع ىلع هارتشاف ءدسا ىنب نم ةأرمال ادبع هَ رالا

 كامس يذلا كمسا نأ ينربخأ ة# هللا لوسر نإ :2 لع لاقف ءملاس :لاقف ؟كمسا

 وهف نينمؤملا ريمأ اي تقدصو هل هلوسرو هللا قدص لاقف .مثيم :مجعلا يف هب كوبأ

 .ملاس ابأ هانكف ؛هب كينكن نحنف ام لاس عدو كمسا ىلإ عجراف 2 لاق .يمسا هللاو

 ثدحي مثيم ناكف .ةيصولا رارسأ نم ةيفخ رارسأو ريثك ملع ىلع هعلطا دق 2 ناكو

 نم ريثك قلخ نم رضحمب اموي هل 72لاق ىتح :حراشلا لاق نأ ىلإ .كلذ ضعبب

 مويلا ناك اذإف .بلصتو يدعب ذخؤت كنا مثيم اي :صلخملاو كاشلا مهيفو هباحصأ

 تنعط ثشلاثلا مويلا ناك اذإف .كتيحل بضخي ىتح امد كمفو كارخنم ردتبا يناثلا

 نب ورمع راد باب ىلع هيف بلصت يذلا عضوملاو .كلذ رظتناف .كيلع ىضقي ةبرحب

 «ضرألا نم مهبرقاو «ةبشخ مهرصقا تنأ ةرشع رشاعل كنا 0

 مثيم ناكو .نيمويب كلذ دعب اهايأ هارا مث .اهعذج ىلع بلصت يتلا ةلخنلا كنيرألو

 لزي ملف .تبن يلو تقلخ كل «؛ةلخن نم تكروب :لوقيو اهدنع يلصيف اهيتأي

 هيلإ دّدرتيو هدهاعتيو اهعذج دصري ناكف .تعطق ىتح 222 ىلع لتق دعب اهدهاعتي

 الف ءيراوج نسحاف كرواحجم نإ :هل لوقيف ثيرح نب ورمع ىقلي ناكو .هرصبيو

 نبا راد مأ 'دوعصم ندبازاد يرتشتانأ دمر اهل لوقف ورنا ا اهورعف لا ء(5 ع ا .

 ّمأ لع لخدف ءاهيف لتق يتلا ةنسلا يف جحو :لاق '""”؟ ميكح



 ااا اي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىلوم هنأ اهل ركذف «هتبسنتساف «يقارع :لاق ؟تنا نم هل تلاقف «"')عناووةملس

 (ميرل هللاو هللا ناحبس تلاقف «مثيم انأ لب لاق ؟مئثيه تنأ هل تلاقف . 02 ىلع

 نب نيسحلا نع الأسف «ليللا فوج يف اًّيلع كب يصوي ةق#هللا لوسر تعمس

 نحنو هيلع مالسلا تببحأ دق ينا هيربخأ لاق .هل طئاح يف وه تلاقف 2 نع

 .عوجرلا ديراو هئاقل ىلع مويلا ردقأ الو هللا ءاش نإ نيملاعلا بر دنع نوقتلم

 ؟اذه كأبنأ نم تلاقف ءمدب بضختس اهنأ امأ اهل لاقف .هنيحل هتبيطف بيطب تعدف

 وهو .كدحو كدّيسب سيل :هل تلاقو هللا اهمحر ةملس ّمأ تكبف .يدّيس نأبن لاق

 ييسر سا د سر حا

 اذه مكحيو لاق .بارت يبأ دنع سانلا رثآ نم ناك اذه هل ليقو ٠ مك

 نا لان فاعلا لا ؟ قار نبأ 1:13 لاقز:,ىم راق محملا

 هناو لاق ؟ديرت اف كلذ ضعب ناك دق لاق ءكل بارت بأ صاصتخا ينغلب دق :هللا

 عناص ينإ كربخأ يذلا ام لاق «ينربخأ هّنِإ معن لاق «كاقليس اب كربخأ دق هّنأ لاقيل

 نم مهبرقاو ةبشخ مهرصقا انأو :ةرشع رشاعع ينبلصت كنإ ينربخأ لاق ؟كب

 كب هللا لوسر نع ينربخأ امهّنِإ .هفلاخت فيك كحيو لاق .هنفلاخأل لاق ءضرألا
 هدم

 امأ ؟ءالؤه فلاخت فيكف ؛هللا نع ليئربج ربخأو «ليئربج نع
 هللا قلخ لوأل يناو ,ةفوكلا نم وه نيأ هيف بلصأ يذلا عضوملا تفرع دقل هللاو

 ."””يفقثلا ةديبع يبأ نب راتخملا هعم سبحو هسبحف .ليخلا ماجلب مالسإلا يف مجل

 2:2 نيسحلا مدب ارئاث جرختو تلفت كنا :دايز نبا سبح يف امهو راتخملل مثيم لاقف

 اعد الف .هيدخو هتهبج ىلع اذه كمدقب أطتو .هسبح يف نحن يذلا رابجلا اذه لتقتف

 دايز نب هللا ديبع ىلا '' "” ةيواعم نب ديزي باتكب ديربلا علط هلتقيل راتخملاب هللا ديبع

 © هللا لوسر ربخأو

 0 نب رمع نب هّللا لبع تيم تناك هدخأ نأ كلذو .هليبس ةيلختب هرماي



 لاوقنملا زنك وقعا نوت قرط و نك وكشتلا ناد داو او و ا صمم ١1

 ليبس ةيلختب بتكو «هتعافش ىضماو «عفشف «ديزي ىلإ هيف عفشي نأ اهلعب تلأسف
 مثيم اّمأو .قلطأف هقنع برضيل راتخملا جرخأ دقو ديربلا ىفاوف «ديربلا ىلع راتخملا

 لاقف لجر هيقلف «هيف بارت بأ مكح نيضمأل هللا ديبع لاقو .بلصيل هدعب جرخأف

 ىلع عفر الف .تيذغ يلو تقلخ اهل لاقو مسبتف ؟ مثيم اي اذه نع كانغا ناك ام هل

 يل لوقي ناكو :ورمع لاقف ,ثيرح نب ورمع باب ىلع هلوح سانلا عمتجا ةبشخلا

 رمح و: ةشرتو هتف تيم نيكد نأ ةييكنع لك هتيراج رمأي ناكف ءكرواجم يا

 وهو ةّيمأ ينب يزاخمو مشاه ينب لئاضفب ثدحي مثيم لعجف .هتحت ةرمجملاب
 .مجلأف .هومجلأ لاقف .دبعلا اذه مكحضف دق دايز نبال ليقف .ةبشخلا ىلع بولصم

 .امد همفو هارخنم ضاف يناثلا مويلا يف ناك الف .مالسإلا يف مجلأ هللا قلخ لّوَأ ناكف

 نيسحلا مودق لبق مثيم لتق ناكو .عتاهف ةبرحب نعط ثلاثلا مويلا يف ناك لف

 .ماّيَأ ةرشعب قارعلا

 فذح دعب :لاق ءلصف الب هانركذ يذلا رمألا اذهب الصتم جهنلا حراش لاق

 دي 0 ل

 انِإ كل كليلخ لاق ام :دايز هل لاقف # لع صاوخ نم ناكو «7'"2 يرجملا

 نبذكأل هللاو اّمأ دايز لاقف ؛يننوباصتو يلجرو يدي نوعطقت لاق ؟كب نولعاف

 كل لاقامم حالصأ دجن ال ؛هودر لاق جرحي نأ دارأ ًملف .هليبس اولخ «هثيدح

 هيدي اوعطقف «هيلجرو هيدي اوعطقا «تيقب نإ اءوس انل يغبت لازت ال كنا .كبحاص

 000 ا ام

 اوسفن لاق عطقيل هناسل اوجرخأ [َلف «هناسل اوعطقا :دايز لاقف ؛هومتلعف مكارا ام

 «نينمؤملا ريمأ ربخ قيدصتت هللاو اذه لاقف «هنع اوسفنف ؛ةدحاو ةملك ملكتا ينع

 .هوبلصو هناسل اوعطقف «يناسل عطقب ينربخأ

 دعشرب نأ دوم اسر هك فق لان



 10121 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ا ا راو

 ور دردتلا ع - اوربع دق موقلا نأ (©2اًيلع ينعي)هل ليقو :لاق ام

 مكنم كلهم الو «ةرشع مهنم تلفي ال هللاو «ةقطنلا نود مهعراصم :نيربخملل ابيجم

 هراهتشال ةرتاوتم نوكت نأ تداك يتلا رابخألا نم ربخلا اذه :حراشلا لاق .ةرشع

 هتازجعم نم وهو «هل ةفاك سانلا لقنو .بويغلا نع ةلصفملا هرابخأو ©

 لوقي نأ وحن ءاهيف زاجعا الو «ةلمجملا رابخألا امهدحأ ,نيمسق ىلع رابخألاو
 لعج َرِصُن نإف ءادغ اهنوقلت يتلا ةئفلا هذه ىلع نورصنتس كنا هباحصأل لجرلا

 مكتاين تريغت مهل لاق رصني مل ناو ,ةزجعم اهامسو هباحصأ دنع هل ةجح كلذ

 ةداعلا ترج هنألو ءلوقلا نم كلذ وحنو «ةرصنلا هللا مكعنمف «يلوق يف متككشو

 الف .لودلا مهنونميو ءرصنلاو رفظلاب مهباحصأ نودعي مهنا ءاسؤرلاو كولملا نم

 .ازاجعإ نمضتي بيغ نع رابخإ ىلع كلذ نم عقي ام عوقو لدي
 لمتحي ال هّنإف .ربخلا اذه لثم بويغلا نع ةلصفملا رابخألا يف يناثلا مسقلاو

 برحلا يفرمألا عوقوو جراوخلا يفو هباحصأ يف نيعملا ددعلاب هدييقتل سيبلتلا
 لوسر ةهج نم 22 لع هفرع يهل رمأ كلذو .ناصقن الو ةدايز ريغ نم هبجومب

 رصقت هب ةيرشبلا ةوقلاو «ىلاعتو هناحبس هللا ةهج نم ةلك# هللا لوسر هفرعو لك هللا

 دهاش ام ىضتقمبو .هريغل نكي ملام بابلا اذه نم هل ناك دقلو .اذه لثم كاردا نع

 نأ ىلإ بسن ىتح ءالغ نم هيف الغ رشبلا ىوقل ةيفانملا هلاوحأو هتازجعم نم سانلا
 ربخأ دقو .2ميرم نب ىسيع يف ىراصنلا تلاق اى .هندب يف لح يملإلا رهوجلا

 ةرات هل لاقو .ٍلاق ضغبمو لاغ بحم نالجر كيف كله :لاقف كلذب ةّث# يبنلا

 تلاق ام كيف يتمأ نم فئاوط لوقي نأ قفشا نا الول هديب يسفن يذلاو :ىرخأ

 اوذخأ الإ سانلا نم ًالمب رمت ال الاقم كيف مويلا تلقل ميرم نبا يف ىراصنلا

 كام قع :نيسازتلا



 لوقا و ل وقم ونموت رع لوكشكلا يووم يي ا مام

 هتييرذو ناورم تيالوبرابخألا
 ريمأ تاملك ركذ دعب 05 ةحفص يف يناثلا دلجملا يف جهنلا حراش لاق

 ذخأ امنع 0 مكحلا نب ناورمل 2هلوق نم دن للا

 : 2 ها(لك دق اناكو #8 نيسحلاو نسحلا عم عفشتساو لمجلا موي اريسا

 اهّنِإ ؟نامثع لتق لبق ينعيابي مل وأ :2لاق «نينمؤملا ريمأ اي كعيابي مل هل الاقف «هليبس

 وبأ وهو .هفنأ بلكلا ةقعلك ةأرما هل ْنِإ امأ .هتّبسب ردغل هديب ينعياب ول «ةيدوبي فك
 .رمحا اموي هدلو نمو هنم نآلا ىقلنسو «ةعبرألا شبكألا

 قرط نم ربخلا اذه يور دق :لاقملا اذه ركذ دعب يديدحلا جهنلا حراش لاق

 "3" (42 يضرلا فيرشلا ينعي ) جهنلا بحاص اهركذي مل ةدايز هيف تيور «ةريثك
 هل ناو .هاغدص بيشي ام دعب ةلالض ةيار لمحي :ناورم يف 2هلوق يهو

 ىلإ لصو نأ ىلإ #2
 «ناورم ةفالخ ةدم تناك كلذكو «ةدملا رصق ديري لاق .هفنا بلكلا ةقعلك :2© هلوق
 ؟84) 8 ع 3 55 2

 هر اروع ني كنا هيعوش هعبالا قالا وره هيج نوذلإف

 الو ةّيمأ ينب نم ةفالخلا ليلو 007 رورو 7” “ولا فد فذ ضال ٠

 0ايي و

 .هب ربخأ |[ عقو مالكلا اذه يف 2 نينمؤملا ريمأ هب ربخأ |ملكو :لاق نأ ىلإ ..هانركذ

 نبا وهو ةفالخلا يلو هنإف .هاغدص بيشي ام دعب ةلالض ةيار لمحي :هلوق كلذكو

 هتيالوو هرمأ نم المجو هبسن عضوملا اذه يف نوركاذ نحنو لاق َّمث .نيتسو ةسمخ

 .راصتخالا ليبس ىلع هتافوو ةفالخلا

 ناورم وه حراشلا لاق :هتمجرت نم هلقن ىلإ ىيتجاح سقم ام رصتخأ انأو لوقأ



 را يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةنس لبق هلك# هللا لوسر دهع ىلع دلو .كلملا دبع ابأ ىنكي ءصاعلا يبأ نب مكحلا نب

 ناكو .فئاطلاب ليقو «ةكمب دحأ موي ليقو ءقدنخلا ماع ليقو «ةرجحلا نم نيتنثا

 اهب لزي ملف ؛فئاطلا ىلإ هرّيسو ةنيدملا نم "'""” مكحلا هابا درط دق ةتهللا لوسر
 ٠هدلوو وه اهمدقف «ةنيدملا ىلإ هدرف .نامثع يلو ىتح

 و حتفلا ةملسم نم ناكو «نافع نب نامثع مع وه صاعلا يبأ نب مكحلاو

 .روهشب هلتق لبق نامثع ةفالخ يف مكحلا تامو .مه.ولق ةفلؤملا

 ام عمسيو يفختسيو ليحتي ناك هنأ هل ل هللا لوسر يفن ببس يف ليق اممو

 .نيقفانملاو رافكلا رئاسو شيرق يكرشم يف ةباحصلا رباكا ىلإ هللا لوسر هرسي

 .هتيشم ضعب يف ةلل# لوسرلا يكحي ناك هّنأ ليقو ؛هيلع رهظ ىتح «هنع كلذ رشنيو

 يبأ نب مكحلا ناكو .أفكتي ىشم اذإ ناك لكي يبنلا نأ ليق دقف .هتاكرح ضعب يفو

 هفلخ ىشمي اموي :#هللا لوسر هآرف ءادساح اضغبم هل ًائئاش ناكو ,هيكحي صاعلا

 .مكح اي نكتلف كلذك :ةل#هللا لوسر هل لاقف «ءازهتساو ةيرخس هتيشم يف هيكحي

 ثيدح يف هك هللا لوسر هنعل دق ناكو .ذئموي نم شعتري اجلتخم مكحلا ناكف

 اي تنأ اَمأ :هل تلاقف ةشئاع ضاغا ام ضعب اموي |مهنيب ىرج ثيح 0 5150 ا

 .هبلص يف تنأو كابا نعل ةل# هللا لوسر نأ دهشاف ناورم

 ابتاك اناورم ناثع لعج .نامثع ةفالخ يف فئاطلا نم هيبأ عم ناورم درو املو

0 
 .ةيواعم ىلع ضقتتا مث ةرصبلا يف هيلع جرخو .ثكن مث ءاّيلع عياب َّمث .نامثع دعب

 .ديزي توم دعب ريبزلا نبال عيابي نأ دارأ مث ع وح

 ديبع هلذع مث ,ماشلاب مهقحلأو زاجحلا نم ةّيمأ ينبل "'””ريب

 ةيواعم توم دعب هل ةعيبلا ذخأب ضرعو «دارأ ام ىلع هخبوو كلذ نع دايز نب هللا

 ,زلا نب هللا دبع جارخإو



 وقم قل وقفل وهون ا رطوو هلوكشكلا نول مقوم وعلا و هنا ايام

 .ناورمل رمألا مت نأ ىلإ .مهسفنأ نيّيومألا نيب ناك ام ناك ىتح «ديزي نبا يناثلا

 ةيفسوو 1111( ترازتلا ريس ىتتحلا روس هناتك قا ليالاعلا ةمالعلا لاق

 أرقو ءعجرتساف ؛ةيواعم هل ىعنو م2 نيسحلا ةنيدملا يلاو وهو '"""”ديلولا اعد: 5

 رس ديزيل يتعيبب عنقت كارأ ال ينإ :22نيسحلا لاقف «ةعببلا ذخأ يف ديزي باتك هل

 حبصن :22نيسحلا لاقف «لجا :ديلولا لاقف .كلذ سانلا ملعيف ءارهج هعيابأ ىتح

 عيابي ملو ةعاسلا نيسحلا كقراف نئل هللاو :ديلولل ناورم لاقف .كلذ يف كيأر ىرتو

 برضت وأ عيابي ىتح جرخي ال لجرلا سبحا نكلو ءادبأ اهلعف ىلع هنم تردق ال

 ؟يقنع برضب رمأت تنأ «ءاقرزلا نبا اي كيلع ليو :ناورمل 52 نيسحلا لاقف .هقنع

 .ةلاسرلا ندعمو ةوبنلا تيب لهأ اَنِإ :لاقو ديلولا ىلإ تفتلا مث .تمؤلو هللاو تبذك

 نلعم ؛ةمرحملا سفنلا لتاق رمخلل براش .رجاف قساف ديزيو «متخي انبو هللا حتف انب

 0 ! هلثم عيابي ال يلثمو .روجفلاو قسفلاب

 ٌيفيحصلارمأ ركذو نييسابعلا ّييالوب يلع رابخإ
 حراش لاق .سابعلا ينب ىلإ كململا ءاهتناب هرابخإ ةيبيغلا لع تارابخإ نمو

 دارا تاو دكر 1 نس حن يدردلا عرخلا يول اولا وا

 ةالص تفو 2 ىلع هدقف دولوم سابع نب هللا دبعل دلو امل © يلع نينم ؤملا ريمأ

 لاق «نينمؤملا ريمأ ايركذ دلو هل دلو اولاق ؟رضحي مل سابعلا نبا لاب ام لاقف ءرهظلا

 لاقف ؟هتيمس ام .بوهوملا يف كروبو بهاولا تركش هل لاقف «هاتاف .هيلإ انب اوضما

 هجرخأف لإ هجرخأ 22لاقف .هيمست ىتح هيمسا نأ يل زوجي وأ نينمؤملا ريمأ اي
 اًيلع هتيمس دق كالمألا ابأ كيلإ ذخ :لاقو هيلإ هدر مث هل اعدو هكنحف هذخأف

 كل عمجأ ال :سابع نب هللا دبعل لاق ةفيلخ ةيواعم مدق الف لاق .نسحلا ابأ هتينكو

 .هيلع ترجف ءدّمحم ابأ هتينك دق «ةينكلاو مسالا نيب



 1111 ا وم لا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تلقف '"*'ديز يبأ نب دّمحم نب ىبحي رفعج ابأ بيقنلا تلأس :جهنلا حراش لاق

 ناو ,مشاه ونب هيليس هناو ,مهنع لقتنيس رمألا نأ ةّيمأ ونب فرع قيرط يأ نم :هل

 بعك نب ثراحلا ينب ةحكانم نم مهوعنم ملو «هللا دبع همسا مهنم يلي نم لَّوأ

 قيرط يابو .ةيثراح همأ نوكت مشاه ينب نم رمألا يلي نم لَّوأ نأ مهملعل "90

 بحاص اوفرع ىتح مهدالوأ ديبع هكلميو مهيلإ ريصيس رمألا نأ مشاه ونب فرع

 نبا دّمحم هلك اذه لصأ :بيقنلا لاقف .ربخلا اذه يف ءاج دق (ى هنيعب مهنم رمألا

 ةيفنحلا نبا دّمحم ناكف :هل تلق ''"'' .مشاه وبأ ىنكملا هللا دبع هنبا مث «""”ةيفنحلا

 ؟© نيسحو نسح هيوخأ ىلع هب رثأتسي ملعب 2 نينمؤملا ريمأ نم اصوصخم
 نعو انفالسا نع اندنع ةياورلا تحص دق :لاق مث .عاذأو امتك |مهثكلو ءال:لاق

 انسح هاوخأ هنبا دّمحم ىتأ ضبق ال *2#اًّياع نأ ثيدحلا بابرأ نم مهريغ

 كرم : ل كابا نأ تملع دق هلالاقف «يبأ نم يثاريم ينايطعا امل لاقف 2# ًانيسحو

 بلطا امنإ .بلطا لاملا ثاريم سيلو كلذ تملع دق لاقف .ءاضيب الو ءارفص

 نع كلذ هل ىور نمع''''” نامثع نب نابأ ىورف :رفعج وبأ لاق .ملعلا نم يئاريم

 ركذ اهيف .كلهل اهنم رثكأ ىلع هاعلطا ول ةفيحص هيلإ اعفدف لاق 2 دّمحم نب رفعج

 نب هللا دبعل رمألاب حرص ةيفنحلا نب دّمحم ناك دقو :رفعج وبأ لاق .سابعلا ينب ةلود

 رمألا سابع نب هللا دبعل لّصف دق 2 نينمؤملا ريمأ نكي ملو .هليصفت هفرعو سابع
 ناك ام كلذ وحنو كالمألا ابأ كيلإ ذخ :ربخلا اذه يف هلوقك ءالمجم هب هريخأ اّنِإو

 .ةيفنحلا نبا دمحم وه هيلع روتسملا زرباو عانقلا فشك يذلا نكلو .هب هل ضرعي

 نب دّمحم ةهج نم لصو هّنإف ءرمألا اذه ملع نم ةّيمأ ينب ىلإ لصو ام ًاضيأ كلذكو
 هفشك نإف .سابعلا ينبل هفشك ,مهل فشكي مل نكلو ؛هملع يذلا رسلا ىلع ةيفنحلا

 .لمكأ ناك سابعلا ينبل رمألا



 لوقا اريل رتاعملا نش قنا رطل لوك شكلا اديان اة يس ع ١

 هللا دبع نب ّللع نب دّمح ىلإ رمألاب ىضفا دق هّنإف مشاه وبأ امأف :رفعج وبأ لاق

 هرم ةقارهتلا سينفع ةافولا رشحت نلف: رنل حيف او :ةيلع هعلطاو "7" نينابعلا قبا

 هيلإ عفدف ءاهب لع نب دّمحمو ضيرم وهو ''*' ةارشلاب ّرم .كلملا دبع نب ديلولا دنع
 .هيلإ فالتخالاب ةعيشلا ٌرَمْأو .هيصو هلعجو «هبتك

 ابأ نأ يف يمقلا سابع ْخيّشلا ةجحلا خِيّشلا هركذ ام ىلع مشاه يبأ توم ببسو

 هلزناو كلملا دبع نب ديلولا همركأف .ماشلاب رمف .سدقملا تيبل ادصاق ناك مشاه

 .سدقملا تيب ادصاق جرخ كانه ءاقبلا نم هرطو ىضق نأ دعبو .هيلإ نسحاو هدنع

 لدع رمألاب سحا املو .مومسملا نبللا هاقسف «قيرطلا يف هل سلج نم ديلولا لسراف

 .تعمس ام هنع ناكف .سابعلا نب هللا دبع نب لع نب دّمحم اهيفو ةارشلا ىلإ

 ديس لوتبلا ءارهزلا دبك ةذلفو لوسرلا طبسب قلعتت يتلا تابيغملا
 22 نيسحلا هللا دبع يبأ نيعمجأ قلخلا نم ّينجلا لهأ بابش

 نبا ىور 7١8: ةحفص يف جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا يف جهنلا حراش لاق

 اعلا سيخ رم ايركز نع "77 قاراعلا تانك ىقتلا لال
 55 0000 #8 لع لاق امل :لاق '"" لع نب دّمحم نع" ""” ليضف

 هيلإ ماق ءاهقئاسو اهقعانب مكتأبنا الإ ةئام يدهتو «ةئام لضت ةنتف نع ينولأست ال هللا

 دقل هللاو 2 لع هل لاقف ءرعش ةقاط نم يتيحلو يسأر يف اب ينربخأ لاقف لجر

 رعش ةقاط لك ىلع ناو ؛كنعلي اكلم كسأر نم رعش ةقاط لك ىلع نأ ٍليلخ ينثدح

 ناكو .هت# هللا لوسر تنب نبا لتقي الخس كتيب يف ناو ؛كيوغي اناطيش كتيحل نم

 د .يعخنلا سنأ نب نانس وهو ءوبحي الفط ذئموي نيسحلا لتاق هنبا

 |اميرو) نايسنلا ىعّداف .هدهشتسا نيح 2 لع هيلع اعد يذلا وه اذه سنأو

 .(عجارف..هريغ



 000 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 : © اًيلع نأ روهشملا :88 ةحفص يف عبارلا دلجملا يف جهنلا حراش لاق

 وهو يل لوقي هك هللا لوسر عمس الجر هللا مكدشنا لاقف ةفوكلا ةبحر يف هللا سانلا

 داعو «هالاو نملاو ّمهللا .هالوم يلعف هالوم تنك نم :عادولا ةجح نم فرصنم

 ؟كلاب مف اهترضح دقل :كلام نب سنأل 22لاقف .اودهشف لاجر ماقف «هاداع نم

 نأ :204ل لاقف «هركذتا امت رثكأ هاسنأ ام راصو ينس تربك نينمؤملا ريمأ اي لتاقف

 صربلا هباصا ىتح تام اهف «ةماععلا اهيراوت ال ءاضيب اهم هللا كب رضف ابذاك تنك

 الف دعب |ييف «ءادلا اذه ًاسنأ باصأف :ةروكذملا ةفيحصلا يف يضرلا دِّيَّسلا لاقو

 .اعقربتم الإ ىري

 ءاعد دنع 22 يلعل بابلا حتف نع ةعفادملا بحاص وه اذه سنأو :لوقأ

 بابلا يتأي 2 ىلع ناكو .هعم لكأيل هيلإ هقلخ بحأب هللا هيتأي نأب ة#لوسرلا

 ةثكت هللا لوسر نأ هنومضم اعب هل لوقيف «سنأ هيلإ جرخيو ءاهقرطيف ؛«تارم ثالث

 ل لل

 ناكو ةثك#ت لوسرلا ىلع لخدو ءاهحتفف .هسفنب بابلا 2 لع جلاع ةعناملا كلتب

 لاقف ؟كب أطبا ام لع اي هل لاق يلع ة# ىأر الف .هئاعد ةباجتسال ارظتنم لوسرلا

 بتاعف ءتيكو تيك ثيدحلا نكلو ؛تأطبا دق نكا مل هللا لوسر اي :2 ىلع هل

 يف هلي يبنلا ةوعد نوكت نأ يف بغري ناك هناب رذتعاف «هلعف ىلع اسنأ # لوسرلا

 ةليضفلا كلت نوكتل .هموق نم لي يبنلا ءاعد دنع يئاجلا نوكي يأ .هموق نم لجر

 "7 .عجارف...نيحلاصلا نم سيل هنأ رهظي يذلا نكلو .هل

 ناك امل 2 اّيلع نأ ددرتي نأ ةنطف يذ لكل الو كشي نأ ّبل يذل يغبني الو

 مهناو ءملعلا نم ءايبنألا ةناكم ملعيو .هتمكح ءاعوو ةّثن#هللا لوسر ملع ةنيدم باب

 وه ادّمحم لوسرلا ناو ؛مهنم لضفأو ةكتالملا نم ملعا ميوقلا لوقلا ىلع



 لوو جلا لج كلا امو س وجش ا

 88 هنع ردص ام لك نأ ّقحلا لب «يلعل مولعلا هذه لقتسي .مهلضفأو مهملعا

 أ :288 هلوقب كلذ ىلإ راشأ امك ريثك نم ليلق وه امّنِإ مولعلا نم هثب
 .ةَلَح هل دحا ال نكلو

 «ةنجلا لهأ بابش دّيس هدلو ةعجافب قلعتي ام تابيغملا نع هتارابخإ ةلمج نمو

 نيدلا مساب نيصصلتملا يدياو «نيملاظلا ناودع نم هتيب لهأ ىلعو هيلع يرجي امو

 71// ةحفص يف يناثلا دلجملا يف جهنلا حراش لاق :مهعراصم عضومو مهلاحر طحمو

 ءالبركب لزن اّيلف ءنيفص يف 2# لع عم انوزغ لاق '""' ميلس نب ةمئره نع هنم

 نرشحيل «ةبرت اي كل اهاو :لاق مث ءاهمشف اهتبرت نم هيلإ عفر ,ملس لف ءانب ىلص
 هللا ديبع ثعب الف (ةمثره ينعي) لاق نأ ىلإ .باسح ريغب ةنجلا نولخدي موق كنم
 ملف .مهيلإ تثعب يتلا ليخلا يف تنك 272 نيسحلا ىلإ هثعب يذلا ثعبلا دايز نب

 ةعقبلاو لع عم هيف انلزن يذلا لزنملا تفرع «هباحصأو 2 نيسحلا ىلإ تيهتنا

 يسرف ىلع تلبقأف .يريسم تهركف .هلاق يذلا لوقلاو اهتبرت نم هيلإ عفر يتلا
 اذه يف هيبأ نم تعمس يذلاب هتثدحو هيلع تملسف 52 نيسحلا ىلع تفقو ىتح

 .كيلع الو كعم ال يي هللا لوسر نبا اي تلقف ؟انيلع مأ انعمأ نيسحلا لاقف «لزنملا

 ىتح ابره لوف 2# نيسحلا لاقف .دايز نبا نم مهيلع فاخاو يلايعو يدلو تكرت

 الإ اننيعي ال مث دحأ انلتقم مويلا ىري ال هديب نيسح سفن يذلا وف ءانلتقم ىرت ال

 .مهلتقم ّيلع يفخ ىتح ابره دتشا ضرألا يف تلبقأف لاق .رانلا لخد
 رابخإ هدزي ملاذلو .رمألاب ماتلا ماملإلا هل ناك 22 هّنأ فرعت اذه يف رظنا :لوقأ

 وأ هربخ قيدصت نع قيقحتلاو شيتفتلا ىلإ ىدصت الو ءاريثك الو اليلق ,ربخملا كلذ

 ىلإ داشرإلا نم هئابآ نأشو هنأش وه اهب هل ضرع اَّنإو .هنع ربخأ ام ىلع قيبطتلا نع
 نوهأ ام ىلع هلد فيك هتفأرو هفطع ىلإ رظناو .ةمئادلا ةايحلا هيف |ب حصنلاو «ريخلا



 كل ين ل و سسوس بوو يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةيعاولا عاسو لتقملا ةدهاشم نع دعابتلا نم ةجيتن نم نيروذحملا لقأو

 نع" ردك ني ومتلا وع اها جينلا راهو ان ناعأل نع كو

 6 .ءالبرك هذه نينمؤملا ريمأ اي ليقف ءابب فقوف «ءالبرك ىتأ ةاًيلع نأ

 مث .مهباكر خانمو مهلاحر عضوم انهه لاقف ناكم ىلإ هديب أموأ َّمث .ءالبو برك

 .مهئامد قارم انه لاقف رخآ ناكم ىلإ هديب أموأ

 ءالبو برك تاذ لاقف «ءالبرك هذه هل ليق نيح 2572 لع لوق ىلإ رظنا :لوقأ

 ههبشأ ام ىرتف «مهباكر خانمو مهلاحر عضوم انهه هلوقو هديب ناكملا ىلإ هتراشإو

 2 لاقف ؛ءالبرك هذه هل ليق امدنع «ءالبرك ىلإ هئاهتنا دنع مولظملا هطبس لوقب

 ىبستو انلافطا حبذتو انلاجر لتقت انهه انلاحر طحم انهه لاق َّمث .ءالبو برك ضرأ

 .انلئاوع

 ةبقاعو هرمأ ريصمب املاع نكي مل لوقلا اذه عم نيسحلا نأ تفتلم كشي لهو

 .الك مث الك الك ؟هلاح

 لوق حرش دنع ٠١ ١ةحفص يف هحرش نم يناثلا دلجملا يف جهنلا حراش لاقو

 .ةرغاش مكل ضرألاف :ةروكذملا ةفيحصلا ىلع ةقباسلا ةفيحصلا يف نينمؤملا ريمأ

 .ةطلسم مهيلع مكفويسو .«ةفوفكم مكنع ةداقلا يدياو «ةطوسبم اهيف مكيدياو

 يف رئاشلا ناو ءابلاط ٌّقح لكلو ءارئاث مد لكل ناو الإ .ةضوبقم مكنع مهفويسو
 .بره نم هتوفي الو بلط نم هزجعي ال يذلا هللا وهو .هسفن قح يف مكاحلاك انئامد

 .مكودع راد يفو مكريغ يديأ يف اهنفرعتل ليلق |مع ةيمأ ينب اي هللاب مسقاف
 حرش ماقم يف ,ةروطسملا 2:2 نينمؤملا ريمأ تاملك لقن دعب جهنلا حراش لاق

 ةسائرلا يقحتسم يدياو ةطوسبم ايندلا يف مكيديأ :(اًيلع ينعي) لاقف اهظافلأ

 ةداقلا مه نيذلا تيبلا لهأ ىلع ةطلسم مكفويسو ةفوفكم ةرمإلا يبجوتسمو
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 لتق نم عقيس ام ىلإ يمري ناك هنأكو ,مكنع ةضوبقم مهفويسو ءاسؤرلاو

 يذلا رطاخلا ىلع ملكتيو هيلع بطخيو انايع كلذ دهاشي هنأك .هلهأو 2 نيسحلا

 رئاثلاو .دوقلا بلطي ارئاث مد لكل نأ لاق مث .هب ربخأ ناك يذلا رمألاو هل حنس

 .براه هتوفي الو بولطم هزجعي ال يذلا هدحو هللا الإ سيل انئامدب

 انئامد بلط يف رصقي ال ىلاعت هّنِإ هسفن قح يف مكاحلاك © هلوق ىنعمو

 كلذك ناكاذإ هنإف دو وهو اا يا د

 ا يا ووو

 ةّيمأ ينب يديأ يف يقب رمألا نإف 2 ©هرابخإ بجومب رمألا عقوو .مهؤادعا مهنع

 .يمشاحلا تيبلا ىلإ داع مث «ةنس نيعست

 ١” هتفالخ نم ًأدبت لب ةنس 7١ ةيواعم ةيالو ةنس نيعستلا نم نيل لوقا

 نيعبرأو نيتنثا ةيواعم يلو :لّوَألا دلجملا نم ١١7 ةحفص يف جهنلا حراش لاق .ةنس

 يبأ نب ديزي هوخأ تام ذنم ماشلا ةرامإ اهيف يلو ةنس نورشعو ناتنثا اهنم «ةنس

 546 لع نينمؤملا ريمأ لتق نأ ىلإ باطخلا نب رمع ةفالخ نم نينس سمخ دعب نايفس
 :ةيرحتم نيس ةنس تاق نأ لإ ةقيلخ ةئيؤورشع اهتموب يرحم نير ةتيفف

 هل هتباتك يف فلتخاو :لّوألا دلجملا نم ١١5 ةحفص يف جهنلا حراش لاق

 لهأ نم نوققحملا هيلع يذلاف .تناك فيك (# لوسرلل ةيواعم ةباتك ينعي)

 ا الو 77و لوو 0 يحولا نأ ةريسلا

 ءاسؤر ىلإو كولملا ىلإ هل نابتكي اناك نايفس يبأ نب ا '”'عيبرلا نب ةلظنح

 ناو

 .هيدي نيب هجئاوح نابتكيو «لئابقلا



 اا ا 0 0011 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 58 يلعل اضغبم رهدلا ّسا ىلع ةيواعم ناكو :جهنلا حراش لاق مث

 ديلولا هلاخو ردب موي ا ا
 ريا“ ف بيدعتلا ا "ب رعو دعو نإ رمزا "ع

 .مهاثمأو مهنايعأ نم اريثك ارفن''*”” سمش دبع همع ينب نم لتقو .ةياورلا فالتخا
 يهو ةيلاتلا ةحفصلا يف جهنلا حراش يلزتعملا ديدحلا يبأ نب ديمحلا دبع لاق ّمث

 باتك يف انركذ دقو «(ةلزتعملا ينعي ) انخويش دنع نوعطم ةيواعموا ١١1: ةحفص

 انباحصأ ةاور ام""*7” لظحاجلا رحب نيورمع ناد ىأ انكيش لغ (ةيتايفسلا ضضفت)

 .ءاجرإلاو ربجلا نم هب رهاظت امو ةلك# هللا لوسرل ضرعتلا نم هنع ةيمالكلا مهبتك يف

 ال .هلاح داسف يف يفكي ام ّيلع مامإلا هتبراحم يف ناكل كلذ نم ءىبث هيف نكي مل ولو

 رانلا ىلإ ريصملا ىلع نوعطقي ةدحاولا ةريبكلاب مهنوكو ءانباحصأ دعاوق ىلع |ميس
 .ديدحلا يبأ نبا لوق ىهتنا ."ةبوتلا اهرفكت مل نإ ءاهيف دولخلاو

 ا ا ا تا ع دعب

 نسكلا نيغ ريستاو راثآلا لشي سعف: اعلا عب ءاوزرو "'*"(تاقفوللا]

 تناكل نهنم ةدحاو اّلِإ هيف نكي ملول ةيواعم يف نك لاصخ عبرأ :'*"”يرصبلا

 .مهنم ةروشم ريغب اهرمأ اهّزتبا ىتح ءاهفسلاب ةّمألا هذه ىلع هؤازتنا :ىلوألا «ةقبوم

 اريمخ اريكس ءاديزي هنبا هدعب هفالختسا :ةيناثلا .ةليضفلا ووذو ةباحصلا اياقب مهيفو

 قالا لويس لاق نفور" وارق اق اعوا ةقلاقلا نمانطلاب يريشنو زيوخلا نسي

 هليو ايف ؛هباحصأو ''*””يدع نب رجح هلتق :ةعبارلا .رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا

 .رجح باحصأو رجح نم

 ةفيحصلا رخاوأ يف لّوألا دلجملا نم 5١5 ةحفص يف جهنلا حراش لاق مث

 كديدش )
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 نافع نب نامثع ادع ءاراجف اوناك ةّيمأ ينب ءارمأ نأ ىلع ةلزتعملا تقفتا دقو :ةروكذملا

 ("41'.ديلولا نب ديزيو زيزعلا دبع نب رمعو
 فيك ةيواعم اي ةيواعمل لاق تق لوسرلا نأ 705 ةحفص يف جهنلا حراش ركذو

 ملظلا حاتفمو مطخلا سأر تنأ لاقف ؛ملعا هلوسرو هللا :لاق ؟تيلو اذإ كب

 اهيف مرهمو «ريغصلا اهيف وبري «ةنسح ةئيسلاو ءاحيبق نسحلا ذختت ءابقحو ابصح

 .ميظع كملظو ريسي كلجا «ريبكلا

 ل ياام بابل وبا باس ل يبل يادبلاب

 ميل انك ْمُهَكْدَعَو ىلا َكَسبِن وأ (2)) توُمقَتنُم مُهَساَنَِو َكِ َنيَهْدَاَمِإَوِ: :ىلاعت هلوق

 .هيلإ هعفر رركت ام هتمأ يف هيري نأ لق 0 هلا مركأ لاق 4 ويت



 1 ل ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ٌتلاثلا بابلا

 2 نمحرلا ليلخ ميهاربإ يف ةذبن

 َكياَج نإ نها لَ هير رمجتزإ ََتَإْذإَو )م :ديجملا هباتك مكحم يف ىلاعت
 دع

 .4 نقلا ىرهَ ُلاَي اك لَم نمو لا مَ نيا

 لوسرلاو ميركلا يبنلا حون رشاعلا هّدج ؛خرات نبا نمحرلا ليلخ ميهاربا

 قدما 6 ماح ةطساوب ال .هنبا ماس ةطساوب 230 ميها ربإ هيلإ بستني .ميظعلا

 .22 حون سماخلا هّدج اذه ادورمن َنإف «ءابآ ةتس دعب ميهاربإ دورمن هيلإ بستني
 كلذب درو دق ليق اك ءاهرساب ضرألا اوكلم نيذلا ةعبرألا دحأ وه اذهدورمنو

 98 دوواد نب ناميلسف نانمؤملا امأف ءنارفاكو نانمؤم «ةعبرأ ضرألا كلم :ثيدحلا

 0 تخبو نك نارفاكلا امأو 2# نينرقلا وذو

 .هتدابع ىلإ سانلا اعدو هسأر ىلع جاتلا عضو نم لَّوَأ اذه دورمنو

 دلو هّنأ ءليق اى ملعلا لهأ نم فلسلا ةماع هيلع يذلاف © ميهاربإ دلوم امأ

 ثالثو ناتئامو فلأ 2 ميهاربإ دلوم نيبو نافوطلا نيب ناكو «دورمنلا نمز يف

000 

 رح اهعبار .,ةعبرأ هدلوم عضوم يف لاوقألاو 1 ل و

 بع (؟07) 0 3 000 (؟0؟)
 هنا رهشالاو : سلاجملا ةهزن نم يناثلا ءزجلا نم ١ 17 ةحفص يف لاق . لباب

 اهنمو اعضومالا يف ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا هركذ دقو «قارعلا ضرأب دلو

 رانلا يف يقلأ يذلا وهو .هغولب لبق يأ # لبق نع ددهدشر ميسر ايام دقلو 1: :هلوق



 كدت اول را ويل ار ل لك قكلا نم اور و م ا

 هللا نم روصنملاو ةرهاقلا ةزجعملاو ةرهابلا ةماركلا بحاص وه 22 ميهاربإو

 رانلا هللا لعج ثيح 4 ركَماَدَقأ ْتْيييو حرص هَل اورصنت نإ# :ةرهاظلا ةرصنلاب هناحبس

 .امالسو ادرب

 امل 54 ةيآلا يف ءايبنألا ةروس يف سداسلا دلجملا نم ١10 ةحفص يف يزارلا لاق

 «ةريظحلاك اناينب ونبو تيب يف هوسبح 22 ميهاربإ قارحإل هموقو دورمنلا عمتجا

 ريثكلا بطحلا هل اوعمج ّمث .* يِحَجْل يف ُهُشْلَأَم امين هل أو اول 3 :ىلاعت هلوق كلذو

 هل اولقنو .ميهاربإل ابطح نعجأل هللا ينافاع نإ تلاق تضرم ول ةأرملا نأ ىتح

 ول ثيحب ءاوحلا راصو تدتشاو رانلا تلعتشا (ًلف ءاموي نيعبرأ باودلا ىلع بطحلا

 ناينبلا سأر ىلع هوعفرو ميهاربإ اوذخأ مث .ق قرتحال ءاوملا ىصقأ يف ريطلا هيلع رم

 يذلا نأ بتكلا ضعب يفو .الولغم ًاديقم هيف هوعضوو ًاقينجنم اوذختا مث .هوديقو

 ىلإ 22 ميهاربإ لاصيإ ةيفيك يف ةريحلا مهنم ىأر امل سيلبا وه قينجنملاب هقرح ىلع مهد

 نمو ضرألاو ءاسلا تحاصنف يزارلا لاق .ملاعلا يف بصن قينجنم لّوأ هناو «رانلا

 ريغ كدبعي دحأ كضرأ يف سيل انّبر يأ ةذحاو ةحيص نيلقثلا الإ ةكئالملا نم اهيف

 مكنم دحأب ثاغتسا نأ هناحبس لاقف .هترصن يف انل نذأف .كيف قرحي هناو «ميهاربإ

 .هنيبو ينيب اولخف «هيلو انأو هب ملعا انأف يريغ عدي مل ناو هوثيغاف

 20 هللا دبع وبأ لاق نايبلا عمجم نم عبارلا دلجملا نم 00 ةحفص يف لاق

 لاقف 2 ليئربج هاتأ رانلا يف هب اومري نأ اودارأو قينجنملا ىلع 2 ميهاربإ سلج

 ملف .الف كيلإ امأ لاقف ؟ةجاح كلأ «هتاكربو هللا ةمحرو ميهاربإ اي كيلع مالسلا

 هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل نم اي دمص ايدحأ اي دحاو اي هللا اي لاقف هللا اعد هوحرط

 ةضور يف ناثدحتي امهو ليئربج هعمو سبتحمل هناو «هنع رانلا ترسحف .دحأ اوفك



 1 ا ا و اا ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ليقو .هقاثو ريغ ميهاربإ نم رانلا تقرحا ام كك لاقو :لاق نأ ىلإ .ءارضخ

 .ةنس ةرشع تس نبا وهو رانلا يف ّيقلأ ميهاربإ ْنأ

 يف دحاولا تنأ مهلا :لاق نأ وه © ميهاربإ هب اعد ام نأ :يزارلا لاقو

 معنو هللا انبسح «يريغ كدبعي دحأ ضرألا يف سيل ءضرألا يف دحاولا انأو ءامسلا

 ؟ةجاح كل له ميهاربإ اي لاقو © ليئربج هاتاف «رانلا يف هب اومرو :لاق َّمث .ليكولا

 هللا لاقف «يلاحب هملع يلاؤس نم يبسح لاق ءكّبر لأساف لاق ءالف كيلإ امأ لاق

 عبتي مل ول :"'””دهاحجم ةياور يف لاق نأ ىلإ .4 َميِهرنإ لع اكواب نانسي :ىلاعت
 .تئفط الإ ايندلا يف ران ذئموي قبي لو لاق .اهدرب نم ميهاربإ تامل امالس ادرب

 رانلا يف يقلأ امل © ميهاربإ نأ تربخأ :!'”!”ورمع نب لاهنملا لاقو لاق نأ ىلإ

 تنك د[ اكدبع سطا اينايا تنكاش لاقوهاهزي نيم وأ اهوووفيرأ مآ اهنفاناك

 يف اسلاج هآرف «ميهاربإ ىلع فرشأو .هل حرص نم دورمن رظن َّمث :لاق نأ ىلإ .اهيف

 اي :دورمن هادانف .بطحلا قرحت ران هلوح امو .هبنج ىلإ ادعاق َكَّلْلا ىأرو ؛ةضور

 جرخ ىتح يمي ماقف :جرخاف مق لاق ؛معن لاق ؟اهنم جرخت نأ عيطتست له ميهاربإ
 .اهنم

 لاق ةماركلا نم ميهاربإ هيلع ام رظن امل دورمنلا نأ هنومضم اب مهضعب لاق

 هتردق نم تيأر امل انابرق كملا ىلإ بّرقم ينا ميهاربإ اي .كبر برلا معن :ميهاربإل

 لاقف «ةرقب فالآ ةعبرأ هل حباذ ينا .هتدابع الإ تيبأ نيح كب عنص اهيف همزعو

 ال لاقف «ينيد ىلإ هقرافت ىتح اذه كنيد ىلع تنك ام اًئيش كنم هللا لبقي ال ميهاربإ

 .ميهاربإ نع باذعلا عنمو ءاهبرقو اهحبذف ءاهحبذا فوس يناو ؛كلذ عيطتسأ

 هللا كلهأ دقو .افنآ هنع هانلقن اب الصتم ًاضيأ يزارلا هركذ ام اذه نم بيرقو

 تبرشو مهموحل تلكأف ءضوعتبلا هدنج ىلعو هيلع هّجو نأب هعومجو دورمنلا
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 سانلا ّربا ناكف «هغامد يف تلخد ةضوعب الإ ءيش هبصي م هّنِإف دورمنلا الإ .مهءامد

 م .هكلم رادقمب ةنس 4٠١ هغامد يف لزت ملو .هسأر ىلع هيدي اتلكب هبرض نم هب

 .هناطلس ميظعب هللا هكلهأ

 نوكرشملاف .فئاوطلاو للملا عيمج هلضفب فرتعت صخش #2 ميهاربإو :لوقأ

 .هتيب يمداخو همرح ىنكاس نمو ؛هدالوأ نم مهناب نيفرشتم .هلضفب نيفرتعم اوناك

 نم مهاب نيفرشتم هلضفب نيرقم اضيأ اوناك ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأو

 دوهيلاو نيكرشملا ىلع بجوت ارومأ 2 ميهاربإ نع هناحبس هللا ىكحف .هدالوأ

 .هعرشل دايقنالاو هنيدب فارتعالاو هي دمحم لوق لوبق ىراصنلاو

 تلوح امل ةلبقلا نأ اهعبارو :لاق نأ ىلا...هوجو نم كلذ نايبو :يزارلا لاق

 ةلبق تيبلا اذه نأ هناحبس هللا نيبف ,ىراصنلاو دوهيلا ىلع كلذ قش ةبعكلا ىلإ

 بجوي امت كلذ ناكف .هب ءادتقإلا بوجوو هميظعتب نوفرتعي يذلا 2 ميهاربإ

 أ © ميهاربإ نع ىكح للعت هنأ ملعاو :لاق مث .مهبولق نع بضغلا لاوز

 تافيرشتلا ىلإ عجري اهضعبو ءاهب هفلك يتلا ةقاشلا رومألا ىلإ اهضعب عجري
 .اهم ىلاعت هللا هصخ ىتلا ةميظعلا

 مهر َكَتْذِإَو )8 :ىلاعت هلوق فيرشت دعب لصح فيلكت ىلع ةلادلا تايآلا نمو

 7 َنيمِلظلَأ ىدَهَع ُلاَمي اَلَلاَف يرد نو َلاَق اماَمِإ سان َكْلِعاَج ٍنِإَلاَ نيا

 ماقملا يف ةمامإلا ىنعم ريسفت دنع نايبلا عمجم نم ١ ةحفص يف يسربطلا لاق

 .هلاعفأو هلاوقأ يف هب ىدتتقملا هنأ امهدحأ :نارمأ اهنم دافتسملا نأ اهنم دارملا نايبو

 ةيلوتو اهتانج بيدأتو اهرومأب مايقلاو اهتسايسو ةّمألا ريبدتب موقي يذلا هنأ :يناثلاو

 هجولا ىلعو .اهيداعيو اهديكي نم ةبراحمو اهيقحتسم ىلع دودحلا ةماقإو اهتالو

 يبن لك يف بجي ال يناثلا هجولا ىلعو ؛مامإ وهو الإ ءايبنألا نم يبن نوكي ال لَّوألا



 1187 ا و اا م ا كمل اع حاط رج يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نع عافدلاو ةادعلا ةبراحمو ةانجلا بيدأتب ارومأم نوكي نأ زوجي ذإ امامإ نوكي نأ

 هلعج نهمتاف تاملكلاب ميهاربإ هناحبس هللا ىلتبا الف .نيرفاكلا ةدهاجمو نيدلا ةزوح

 ءامامإ هلوق يف لمع كلعاج هلوق نأ هيلع ليلدلاو «كلذ ىلع هل ءازج مانألل امامإ

 اديز براض ينا تلق ولو «لعفلا لمع لمعي ال يضاملا ىنعمب ناك اذإ لعافلا مساو

 ةوبنلاو ؛لابقتسالا وأ لاحلا يف اّمأ امامإ هلعج هنأ دارملا نوكي نأ بجوف «زجي مل سمأ

 .كلذ لبق هل ةلصاح تناك

 هيبنن
 يف لاق ام ةلمج يف هريسفت نم لّوألا ءزجلا نم 7/١7 ةحفص يف يزارلا لاق

 ةعاط ال 2 لاق .قسافلا ةمامإ نالطب ةيآلا ةلالدب تبث :امامإ ميهاربإ لعج ريسفت

 ال هماكحأ ناو اىاح نوكي ال قسافلا نأ ىلع ًاضيأ ٌلدو .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 الو ةل# يبنلا نع ربخأ اذإ هربخخ الو هتداهش لبقت ال كلذكو «مكحلا يلو اذإ ذفنت

 .هتالص دسفت ال هنِإف هب ىدتقا ول ثيحب وه ناك ناو ةالصلل مدقي الو ىتفا اذإ هايتف

 دولا ةقيح نأ هيهات نأ قلكييب رم ساقلا قريوب: "77 سروال نكي وبا لاق

 وبأ قرفي ملف ءأطخ اذهو .ايضاق قسافلا نوك زوجي الو «ةفيلخو امامإ قسافلا نوك
 ةفيلخ نوكي فيكو «ةلادعلا امهنم دحاو لك طرش نأ يف مكاحلاو ةفيلخلا نيب ةفينح

 يبأ ىلع كلذ ىعدي نأ زوجي فيكو «ةذفان ريغ هماكحأو ةلوبقم ريغ هتياورو

 .عجاريلف كانه هركذ ام رخآ ىلا ......ةفينح

 ىلع لدت ةيآلا :ةسداسلا ةلأسملا لّوألا دلجملا نم ١7/ ةحفص يف يزارلا لاقو

 الو .ةمامإلا دهعلا اذه نم دارملا نأ تيث دق هّنأ لّوألا :نيهجو نم ءايبنألا ةمصع

 اذإو .كلذب سانلا ىلوأ يبنلاو هب مأوت يذلا وه مامإلا ْنِإف .مامإ يبن لك نأ كش

 نوكي نأ زوجي ال لوسرلا نأ ىلع لدت نأبف اقساف نوكي ال مامإلا نأ ىلع ةيآلا تلد



 كا ا ا

 .ىلوأ ةيصعملاو «بنذلل العاف اقساف

 مامإلا نوك بوجو ىلع ةلاد ةيآلا نأب هنم فارتعا اذه نأ ىفخي الو :لوقأ

 رهاظلاو ءامامإ نوكي ال اموصعم نوكي ال نم نأ ىلإ ضيقنلا سكعب سكعنملا اموصعم

 .رّضبتف ءرشع ينثإلا ةّمئألا ريغ ةمامإلل ىّدصت نم دحأ ةمصع عّدي ملادحأ نأ

 ةميسجلا دماحملاو ةميركلا صئاصنخلا بحاص وه #2 ميهاربإف ناك فيكو
 .هتاوامس ناكس تاداسو هتكئالم لضفأ هب ىلاعت هللا ىهاب هنأ اهنم يتلا

 سلاجملا ةهزن نم لوألا دلجملا نم” ١ ؛ةحفص يف يعفاشلا يروفصلا لاق

 هل ةكئالملا تلاق اليلخ ميهاربإ هنأش ىلاعت هللا ذختا امل : "47 سئافنلا بختنمو

 يي نابل ومرسا اوني! يريضوسلف قادب ناكل لاقفا ةلوزو دور

 نم قوط بلك لك قنع يف ءبلك فالآ ةعبرأ هلو ءامنغ ىعري وهو © ليئاكيمو
 اماعط |ممل مدقف .بالك اهءالطو ةفيج ايندلا نأل :لاقف كلذ نع هولأسف .بهذلا

 يف هلل دمحلاو هلوأ يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنمث لاقف .هنمثب الإ هلكأن ام هل الاقف

 ميدق نم هللا ناحبس :نسح توصب الاق مث .اليلخ نوكت نأ كل حي الاقف ؛هرخآ

 ةكئالملا بر سودق حوبس .همحرأ ام ميحر نمو ؛همركأ ام ميرك نمو .همدقا ام

 دق لاقف «ءيشب الإ لوقن ام الاقف «ةيناث ةّرم الوق :برطلا نم ميهاربإ لاقف .حورلاو

 ةرم الوق :لاقف ءلّوألا نم نسحا توصب الاقف «مانغألا نم هكلمأ ام عيمج (ىتبهو

 .دالوألاو عاتملا نم رادلا يف ام عيمج [ىكتبهو دق لاقف ؛ءىبثب الإ لوقن ام الاقف «ةثلاث

 لاقف «ءىشب الإ لوقن ام الاقف «ةعبار ةرم الوق لاقف ءلّوألا نم نسحا توصب الاقف

 انأ ءكدالوأو كلام يفو كييف هللا كراب هل الاقف ءايعار امكل نوكا ىسفن |ىتبهو دق

 اهعيبب هللا هرمأف .يتبه يف عجرا الف هللا ليلخ انأو لاقف «ليئاكيم اذهو ليئربج

 1*2 :ضايرلا رهز يف يفسنلا هركذ .افقو اهلعجيو ,عايضلا اهنمثب يرتشيو



 0 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 سلاجملا ةهزن نم يناثلا دلجملا نم 747 ةحفص يف ىعفاشلا يروفصلا لاق

 اهنم ءاعضوم نيعبسو ىدحإ يف نآرقلا يف ب ميهاربإ ىلاعت هللا ركذ :""”لتاقم لاق

 .هغولب لبق نم هادهو هحالص يأ .# ُلّبَق ني هدر ميه اننا دقو 9: :ىلاعت هلوق

 .قارعلا ضرأب دلو هّنأ رهشألاو لاق

 ريسلاو خيراتلا لهأ لاق :"' "7 سئارعلاب ىمسملا ءايبنألا صصق باتك يف لاقو

 .مره خيش ةروص يف توملا كلم هيلإ لسرا 2 ميهاربإ حور ضبق ىلاعت هللا دارأ ال

 وه (نيبف .مهفيضيو سانلا معطي «ماعطإلا ريثك ميهاربإ ناك :'"'” يدسلا لاق

 مدق هاتا لف .هبكرف رامحب هيلإ ثعبف «ةداحلا يف يمي ريبك خيشب وه ذإ سانلا معطي

 ةرم هنيع يف اهلخديف «هاف اهلخدي نأ ديريو ةمقللا ذخأي َحيّشلا لعجف ؛ماعطلا هيلإ
 ىتح هحور ضبقي ال نأ هبر لأس دق 22 ميهاربإ ناكو :لاق نأ ىلإ .ةرم هنذا يفو

 عنصت خيش اي كلاب ام :هلاح ىأر نيح خيشلل لاقف ءتوملا هلأسي يذلا وه نوكي

 بسحف .تيكو تيك لاق ؟تنا مك نبا لاق ربكلا نم ميهاربإ اي لاقف ؟اذكه

 كديبو ينيب نإ ميهاربإ هل لاقف .نيتنسب ميهاربإ رمع ىلع ديزي هرمع دجوف ميهاربإ

 لبق ينضبقا ّمهللا ميهاربإ لاقف معن لاق .كلثم ترص كرمع تغلب اذإف «ناتنس

 6 ميهاربإ رمع ناكو .توملا كلم خيشلا ناكو .هسفن ضبقف خيشلا ماقف ؛كلذ

 ةعرزم يف ""7ةراس ربق دنع نفدو ؛ةنس نوعستو ةسمخو ةئام ليقو «ةنس يتئام
)5582( ٠ 

 .لوريج

 ءدب ىلع دوع
 5 7 -_ ءءء كك 5 م برص < م « م -.

 ٠ (١ 2 اج نإ لاَ َنهمتأَف بلكي هير رسهرإ لَ ذِإَو #3 :ديجملا هباتك مكحم يف ىلاعت لاق



 ١ ل ا 000

 رابتخالا هيلع زجي ل امل هنأش ىلاعتو هناحبس هللا نأ يف ءافخ ال ثيح :لوقأ

 ليصفتلا ليبس ىلع ال ةياهن ال يتلا تامولعملا عيمجب ملاع هنأل ةقيقح ناحتمالاو

 تاموقم لك يفو ةيآلا يف ءالتبالا ظفل لامعتسا نم ةلاحمال ناك ةقيالا ىلإ كوالا خف

 رابتخالل اعون نوكت يتلا دابعلا نم هريغ رماو هرمأل اهيبشت ازاجم هنأش ىلاعت همالك
 ةياعرب ناحتمالاو ءالتبالا قالطا نأ وأ .نايصعلاو ةعاطلا رمأ نع ناحتمالاو

 ةبوثملا ةطانا يف فيلاكتلا تاقلعتم دروم عم رابتخالاو ءالتبإلا دروم كارتشا

 هللا هملعي ام ىلع ال نايصعلاو ةعاطلا هب ام لعف نم دبعلا نم ردصي اب ةبوقعلاو

 ضععب يف نينمؤملا ريمأ رسف ىنعملا اذهبو .همدعو لبقتسملا يف لعفلا عوقو نم هناحبس
 دنع عبارلا دلجملا نم 8١ ةحفص يف يلزتعملا حرش نمض يف روكذملا جهنلا يف هتاملك

 788 هنإف د ةنَنِف مُمدلْوو مكحلؤومأ آمَنَ أومَلَعَأَو #1 :هنأش ىلاعت هللا لوقل 2 هريسفت

 ةقررل ظعايسلا قيبكل دال والاو لا ومأل امهديع. رقع ةنادهيس:هلا قللذ تعفو لاف

 يتلا لاعفألا رهظتل نكلو ,مهسفنأ نم مهم ملعأ هناحبس ناك ناو .همسقب يضارلاو

 مهضعبو «ثانإلا هركيو روكذلا بحي مهضعب نأل ,باقعلاو باوثلا ٌّقحتسي اهم

 عمس ام بيرغ نم اذهو :هكخأ' "7 يضرلا لاق .لاحلا مالثنا هركيو لاملا ريمثت بحي

 .ريسفتلا نم يع

 ام ىلع سابع نبا نع ةياور يفف :اهب ىلاعت هللا هالتبا يتلا تاملكلا نييعت امأو

 عئارش نم ةلصخ نوثالث اهنا لوألا دلجملا نم ٠٠١ ةحفص يف نايبلا عمجم يف

 :لاقف ةءاربلا هل بتكف ءاهّمتأو ميهاربإ اهلك اهماقأف ءاهب ادحأ لتبي مل مالسإلا

 ىلإ... توذديدملا توُبيتّتلا 9 :ةءارب ةروس يف ةرشع يهو قو ىلا يهربإَ :

 رشعو «# اهرخآ ىلإ .... ِتْمِلْسُملاو تيِيليسَمْلآ نإ: :بازحألا يف ةرشعو . اهرخآ
 هو رص دو

 اَمأ . َنوُِرْوْل مه َكجلْوأ ) :ىلاعت هلوق ىلإ 00 *© َنوُنِمْؤَمْلا حلفأ دق 9: :نمؤملا ةروس يف



 11 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ؟ دلجملا نم 5 ةحفص يف ةعقاوو ءاهنم ١١7 ةيآلا يهف ةءارب ةروس يف يتلا ةرشعلا

 ةحفص يف ةعقاوو اهنم ٠0 ةيآلا يهف بازحألا ةروس ةرشع اّمأو .نايبلا عمجم نم

 ةروسلا لَّوأ نم يهف (نونمؤملا) ةروس ةرشع اَمأو .هنم عبارلا دلجملا نم "4

 .نوثراولا مه :هلوق ىلإ عمجملا نم عبارلا دلجملا نم 48 ةحفص يف ةعقاولا

 . عجارملا ىلع ةيفخ ريغ ريسفتلا بتك يف ةروكذم ىرخأ لاوقأ كانهو

 ناك لوقي''"" بيسملا نب ديعس ناك :ةروكذملا ةفيحصلا يف عمجملا يف لاقو

 صق سانلا لّوأو نتتخا سانلا لّوأو فويضلا فاضا سانلا لَّوأ 2# ميهاربإ

 اذهلاف ؟اذه اه ايلات هار الن: ييشلا ياو نمانلا لواو: نحس او هيراش

 دمع نأ نع 77 ركبلا ءاوودنف اضرأ اذهوملافازافوو قون تراي لاقنواقولا

 ليبس يف لتاق نم لّوأو :هيف دازو ,دحتساو هبراش صق نم لَّوأ ركذي ملو
 .تايارلا ذختا نم لّوأو نيلعنلا ذختا نم لّوأو .سمخلا جرخأ نم لّوأو «هللا

 :نايبلا عمجم نم 7٠١١ ةحفص يف لاق دقف ءامامإ سانلل كلعاج ينا :هلوق اّمَأو

 هيلا

 نال.كلاوقأو كلاعفأ يف كب ىدتقي امامإ سانلل كلعاج يىنا ىلاعت هللا لاق هانعم

 هنأ يناثلاو ,هلاوقأو هلاعفأ يف هب ىدتقملا هنأ امهدحأ :نارمأ مامإلا ظفل نم دافتسملا

 اهتالو ةيلوتو اهتانج بيدأتو اهرومأب مايقلاو اهتسايسو ةّمألا ريبدتب موقي يذلا

 .اهيداعيو اهديكي نم ةبراحمو اهيقحتسم ىلع دودحلا ةماقاو

 ال يناثلا هجولا ىلعو ؛مامإ وهو الإ ءايبنألا نم يبن نوكي ال لّوألا هجولا ىلعف

 ةبراحمو ةانجلا بيدأتب ارومأم نوكي ال نأ زوجي ذإ ءامامإ نوكي نأ يبن لك يف بجي

 مانألل امامإ هلعج .نهمتاف تاملكلاب هللا هالتبا لف «نيدلا ةزوح نع عافدلاو ةادعلا

 مساو ءامامإ هلوق يف لمع .ءكلعاج هلوق نأ كلذ ىلع ليلدلاو .كلذ ىلع ءازج

 سمأ اديز براض انأ تلق ولو .لعفلا لمع لمعي ال يضاملا ىنعمب ناك اذإ لعافلا



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000000000... 0م ه هع لل

 تناك ةوبنلاو «لابقتسالا وأ لاحلا يف اّمأ امامإ هلعج هنأ دارملا نوكي نأ بجوف زجي مل

 .كلذ لبق هل ةلصاح

 يذلا عراضملا دافم نأ نم نيرخأتملا نم هلهأ ىدل قيقحتلا وه ام ىلعو :لوقأ

 ريغ ةيسبلتلا ةبسنلا صوصنخل عوضوم هانعمب ناك اذإ الإ لعافلا مسا لمعي ال

 لولدم زاجم وه نإ سبلتت فوس ام يف هلامعتسا ناو ؛لاحلاب سبلتلا ريغل ةلوانتملا

 .لاحلا يف لعجلا وه لعجلا نوكيف .فوسو نيسلاب هيلع

 ةّمئأ هتيرذ نم لعجي نأ يف ءاعدو ميهاربإ نم بلط وهف يتيرذ نمو :هلوق اّمأو

 ام ىلإ مركملا هيبنو مركألا هليلخ ىلاعت هللا باجأ دقو .نولمعي هبو هرمأب نودي ًاضيأ

 ُلاَي الإ: :ىلاعت هلوق رهاظ وه [ى «ةيرذلا ضعب يف كلذ لعفيس ىلاعت هنأ يف .بلط

 وأ ال لوقي نأب «قلطملا بلسلا بجول ايلك ىلاعت بجتسي ملول ذإ # َنيِمِلَظلأ ىِدْهَع
 .كتيرذ يدهع لاني آل

 ال مامإلا نأ ىلع ةيآلا هذبم انباحصأ لدتساو :عمجملا نم ٠١7 ةحفص يف لاق

 ةمامإلا وه يذلا هدهع لاني نأ ىفن هناحبس هللا نأل .حئابقلا نع اموصعم الإ نوكي

 .هريغل وأ هسفنل اّمِإ املاظ نوكي دقف موصعمب سيل نمو «ملاظ

 امامإ سانلل كلعاج ينا هلوق :لّوألا دلجملا نم ١١ ةحفص يف يزارلا لاقو

 هب متؤي يذلا وه مامإلا نأل .بونذلا عيمح نع اموصعم ناك بع هنأ ىلع لدي

 بجي هنأ مزليف «كلذ يف هب ءادتقالا انيلع بجول هنم ةيصعملا تردص ولف .ىدتقيو

 .هلعف نم اعونمم هنوك نع ةرابع ةيصعم هنوك نأل لاحم كلذو ,ةيصعملا لعف انيلع

 .لاخحم |مهنيب عمجلاو .هكرت نم اعونمم هنوك نع ةرابع ابجاو هنوكو

 روع "8 وسل ال دوك ونا يفضل حالا قلق
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 يعفاشلا يلزاغملا نبا هيقفلا ىورو :# يلع ةمامإ ىلع ةكرابملا ةيآلا هذهب لالدتسالا

 نبلغ إو نإ ةرغدلا ثيتفا هذ هللا لوشولاقا#لاف 1777 ورجيم مالا دع رع انكي

 .ًايصو ّيلع ذختاو ايبن ينذختاف ءطق منصل اندحأ دجسي مل «بلاط يبأ

 الم ام ةعبارلا ةرضاحملا يف يناثلا ءزجلا نم 5١ ةحفص يف كانعمسا دقو :لوقأ

 روشنملاو موظنملاب ةعامج حيرصتب قلعتي |يف هحرش نم فئاحص ةدع جهنلا حراش هب

 فلاخ نم ناو :لاق ىتح «كلذب حراشلا فارتعاو مالسلا هيع يلعل ةيصولا ةبسنب

 انسلو :لاق ثيح ليوأتلا نم وحنب ةيصولا لوأت ناو دانعلا ىلإ بوسنم وهف كلذ يف

 .لجأو فرشأ تناك تحمل اذإ ىرخأ رومأ نكلو «ةفالخلا ىلع صنلا ةيصولاب ينعن

 ا ا وو ا

 امو كلذ نع جهنلا حراش ديحي ل يردا الو «هدعب ةفيلخلا ىلع نأ#لوسرلا صيصنن

 ا وضل حارا يام را سم دفعا

 هدعاس ولو .لوقنملاو لوقعملا نم مولعلا فلتخم يف علضتملاو ملعلا نونف نم نف
 يذلا ريدغلا صن ركذ نع هدصي يذلا مف .تالحمتلاو تاليوأتلا كلت لثمل لاجملا

 نع نيرخأتملا نم 7517و نيعباتلا نم 18و طقف ةباحصلا نم ١٠١١ هتاور غلب دق

 هرب ا ا جملا

 ناك ضعب ىلإ مهضعب ةاورلا تاقبط تممض اذإو .مالعألا ةلحاطفلا نم يلعفلا

 ةيورو لقع يذل لب فصنم ةحودنم ىقبت لهو .017 نيضورفملا ةاورلا عومجم

 هذه ناك نأ دعب رودضلا ثيح نم روكذملا ثيدحلا لثم ةحص يف كيكشتلا

 .ةضافتسإلا

 ةيرجه ١١١ ةنس ىفوتملا“"" نيدلا ءايضب ىمسملا يلبقملا ةمالعلا داجأ دقلو

 ينعي ) امولعم اذه نكي مل نإف :هصن |مب ثيدحلا اذه قرط ضعب ركذ نأ دعب دافأ اب



0 

 نقتاو اردصم هنم قثوأ ثيدح نوكي فيكو «مولعم نيدلا يف |ف (ريدغلا ثيدح

 لهأ انناوخإ قرط نم اهّلك لب اهلج ثيدحلا اذهل ةروكذملا قرطلاو ءادنتسم هنم

 نم ءاهصنو ريدغلا ةعقاو ينعا ؛ةعقاولا اوركذ نم دادعت اّمأو .ةعامجلاو نسا

 نمو ءاثدحم 71 ف ةْنّسلا لهأ مالعأ نم نيثدحملا نمو ءاخرؤم ؟ 4 ف نيخرؤملا

 عومجملا نوكيف «0 نييوغللا نمو ءاملكتم ١١ نيملكتملا نمو ءارسفم ١١ نيرسفملا

 ىلإ ىمني نم ربغ نم هلك اذه ,مهئاظعو هَّنّسلا لهأ مالعأ نم // فانصألا نم

 ميقا

 هب مزجلاو ادنس كلذ توبث ىلع مهتاقبط لكب نوقبطم مهلكف ةعيشلا امأ

 عيشتملا لعل لب ءعيشتلا موهفم تامزالم نم هب قيدصتلاو كلذب نيقيلا لب ءارودص

 دقتعم نع رصقي ال اب ةعقاولا توبشب داقتعإلا مهنم دجي ةّنْسلا لهأ مالعأ تاملك يف

 .عيشتلا لهأ

 نم ةداهش ٠١ لع صئاصخب قلعتي ايف انتافنصم ضعب يف انركذ دقو
 :لثم هرتاوتو ثيدحلا اذه ةحصب قيقدتلاو قيقحتلا لهأ ةذباهج

 1117 نيمل اعلا رس ىف يلازغلا مالسإلا ةجح

 "7 يزوجلا نبا طبس رفظملا وبأ

 "147 يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا

 !114// يطويسلا نيدللا لالج ظفاحلا

 .روكذملا باتكلا يف مهتايفوو مهبتكو مهئامسأ نم انيصقتسا ام ىلع مهئارظنو



 اا ااا اا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 سفنلا ةدهاجمو قلخلا نسح يف

 .4 وأملا ىه ب نو (0) وفا نع سنا ىَهَتو و ماَهَم َفاَح نم امو: :ىلاعت لاق

 دقو .ةدهاجملا اهدافم ةيناثلا ةرقفلاو ,ىوقتلا اهدافم ىلوألا ةرقفلا نأ اولاق

 .موصلا ةرضاحم رخاوأ يف .تارضاحملا نم لّوألا ءزجلا يف ةكرابملا ةيآلا هذه انركذ

 صخلمو «ةلقتسم ةرضاحم لعجت نأ لهأتست ةكرابملا ةيآلا نأ ىفخي الو

 |مههيلع بترتت ةجيتنو نيتمدقم نايب ىلع تلمتشا ةكرابملا ةيآلا نأ لوقت نأ اهنيوانع

 ماَقَم َفاَح نم امأَو )2 :ىلاعت هلوق امهادحإ .سايقلا ةمدقم ىلع سايقلا ةجيتن بترت

 فوخ اَمأ نيئيش دحأ نع بيبست بلاغلا يف فوخلا نأ يف ءافخ ال ثيح «# مدير

 فونخلا بتارم فالتخا يف ةهبش ال (ى .ةمظعو ءايربك فوخ اّمأو ,ةذخاؤمو ةوطس

 وكيف اووي نايكاذإ كونا اكففن نإف هتك يس ان. ينارك فاللاتخا يبع

 فونلا نأ امك .كلذك فوخلا نوكيف ادودحم نكي مل اذإو ءادودحم ةلاحم ال فوخلا

 نأ قطنملاو لوقعملا هيضتقي يذلاف يأ ىلعو .هنم فاخي ام بتارمب ةطاحإلاب توافتي

 يتلا ةوطسلا نأل .هربع نم فوخ اهيواسي ال ةباثمب هناحبس هللا نم فوخلا نوكي

 هلل نأ دراو هنأ نهذلا يفام ىلع اذلو .ةوطس اهيواسي ال هناحبس هللا نم نوكت

 هللا ةبيه يواست ةبيه ميظع روصتتي الف «ةبيه نع اهل موقت ال تاوطس هناحبس
 ئرابو تانئاكلا قلاخ وهو ةمظع هتمظعو ةبيه هتبيه يواست فيكو .هتمظعو

 .تادوجوملا

 ضحمب انيفتكا ول (يف اهيعدي نم لكل اهؤاعدا نكمي ةيلكلا رومألا هذهو

 هسفن نم دجي لهف .سفنلا ىلع قيبطتلا ملاع وه قداصلا كحملا نأ الإ «ءاعّدإلا

 ىلع رمألا نأ وأ «هادعام لك نم هتيشخ اهيواست ةيشخ بتذلا ماقم يف هللا نم ةيشخلا

 ادل لصافملاو ءاضعألا بارطضا كسفن نم ىرت اذلو .كلذك وه امك سكعلا



 لوقو وفقا كه كلا رطل ل لكتلة بترو اا وول ع دعم 0-0

 دنع كلذك الو ,ةكله لاب عطقلا نع الضف «هعم ءاذيإلا لمتحي امم فوخم يأ روضح

 .رركتي مث رركتيو رركتي هارت اذلو ءبنذلا عوقو

 قلعتي |مهيف 0١" ةحفص يف يزارلا ريسفت نم لّوألا ءزجلا يف ةرقبلا ةروس يف

 لاق .# ًآهقْوَهاَمَف ةَصوصَب مالم بِرْضي نأ يحسم َهَََنإ 9: :ىلاعت هلوق ريسفتب
 لوقعلا يف ةنسحتسملا رومألا نم لاثمألا برض نأ ملعا ةثلاثلا ةلأسملا :يزارلا

 نأ اهيناثو :لاق نأ ىلإ ....كلذ ىلع مجعلاو برعلا قابطا اهدحأ هوجو هيلع لديو

 .ةرقحتسملا ءايشألاب ناك د ىسيع ليجنا يف لاثمألا برض

 رمثاو عرزلا تبن الف «ةطنح هتيرق يف عرز لجر لثمك ءامسلا توكلم لثم لاق

 تعرز ةديج ةطنح سيلأ اندّيس اي عارزلا ديبع لاقف «"'" ' ناوزلا هيلع بلغ بشعلا
 اوعلقت نأ متبهذ نإ مكلعل لاق ؟ناوزلا اذه نيأ نمف اولاق «ىلب لاق ؟كتيرق يف

 نأ نيداصحلا رمأف .داصحلا ىتح ًاعيمج نايبرتي امهوعدف .ةطنحلا هعم اوعلقت نأ ناوزلا

 ىلإ ةطنحلا اوعمجيو «رانلاب هوقرحي مث امزح هوطبري ناو ةطنحلا نم ناوزلا اوطقتلي

 يه ةيرقلاو رشبلا وبأ وه ةديجلا ةطنحلا عرز يذلا لجرلا كلذ :مكل رّسفأو .نئازخلا

 «ىلاعت هللا ةعاطب نولمعي نيذلا توكلملا ءانبا نحن يه ةيقنلا ةديجلا ةطنحلاو .ملاعلا

 سيلبا اهعرزي يتلا يصاعملا وه ناوزلاو ءسيلبا وه ناوزلا عرز يذلا ودعلاو

 نودصحبيف .مهاجأ وندت ىتح سانلا نوكرتي ةكئالملا مه نوداصحلاو .هباحصأو

 رانلاب قرحيو طقتلي ناوزلا نأ اكو «ةيواهلا ىلإ رشلا لهأو هللا توكلم ىلإ ريخلا لهأ
 ماثآلا لامع عيمجو «نيلساكتملا هتوكلم نم نوطقتلي هتكئالمو هللا لسر كلذك

 نارمألا نوكيو ءنانسألا فيرصو ءاكبلا كانه نوكيف .ةيواهملا نوتا يف مهنوقليف

 .عمسيلف عمست نذا هل تناك نم مهبر توكلم يف كلانه

 لاق مدقتملا عوضولملاب الصتم "07 ةحفص يف روكذملا دلجملا يف يزارلا لاقو



 |أ11#110117 اا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 جرحت ؛متنا كلذكو .ةلاخنلا كسميو بيطلا قيقدلا هنم جرخي لخنمك اونوكت الو

 .مكرودص يف لغلا نوقبتو ءمكهاوفا نم ةمكحلا

 الو نعرزي ال نهو ءاهقزر انهو اهسابل اهيلع ادود دجتف رفحت :لاق |يف لاقو

 نهيتأي نم .دوعلا فوج يف وأ مصألا رجحلا فوج يف وه نم نهنمو ءندصحيب

 .؟نولقعت الفا هللا الإ نهقازراو نهسابلب

 طبهأ 2 مدآ نأ رابخألا يف يور :لّوألا دلجملا نم 4175 ةحفص يف يزارلا لاق

 .ناهفصأب ةيحلاو «لايمأ ىلع ةرصبلا نم عضومب سيلباو ؛ةدجب ءاوحو «دنهلاب

 طبهم :هلوقب ةرصبلا مذ يف 2# نينمؤم لا ريمأ لوق ئموي اذه ىلإ لعلو لوقأ

 .سيلبإ

 حصنو داشرإ

 0 ا ع حلالا ةلانلا»لزألا بلجلا نين ينص قا سارت لاف

 اي تلقف .رانلا نم ضيراقمب مههافش ضرقت موق ىلع يب يرسا ةليل تررم هلك لاق
 سانلا نورمأي اوناك ايندلا لهأ نم ءابطخ ءالؤه لاقف ؟ءالؤه نم ليئربج اي يخا

 .مهسفنأ نوسنيو ربلاب
 ؟هللا لوسر اي وه نم ليقف .هحيرب رانلا لهأ ىذأتي الجر رانلا يف نإ ةل# لاقو

 .هملعب عفتني ال ماع لاق

 سانلل ءيضي جارسلاك هب لمعي الو ربخلا سانلا ملعي يذلا لثم هك لاقو

 .هسفن قرحيو

 م نولوقيف رانلا لهأ نم موق ىلإ ةنجلا لهأ نم موق علّطي : "77 يبعشلا نعو
 .هلعفن الو ريخلاب رمأن انك نإ اولاقف ءمكميلعت لضفب ةنجلا انلخد دقو رانلا متلخد

 :رعاشلا لاقو .هماهس تذفن هلعفب ظعو نمو .همالك عاض هلوقب ظعو نم :ليق امك



 لول اودم] رقعملا نين ففتارطب ل لوكتتكلا اهدا خ اب يا و مرح ١ْؤ

 ميكح تنأف هنع تهتنا اذإف :اهيغ نع اهباف كسفنب أدبا

 (""1'هيلعتلا عفنيو كنم يأرلاب :ىدتقتو تظعو نإ لبقي كانهف

 نم امأو .لجر يف لجر فلأ لوق نم غلبأ لجر فلأ يف لجر لمع :ليقو

 ال لق عازنلا دنع "*” يلبشلل ليقو :لاق نأ ىلإ ,ميظع هللا دنع هلحمف ظعتاو ظعو

 :لاقف هللا الإ هلإ

 كاسم سمسا يحتم نا

 2م ري ذعر ني ص رس و تت ذآ _ مصرس 507 0 5

 4 باو دهن ريالا اذ دروأد اتديع ذو 1: : هنأش ىلاعت هللا لاق

 عمجم نم ؛ دلجملا نم 118 ةحفص يف يهو ص ةروس نم /١١ ةيآلا يه هذه

 .يزارلا ريسفت نم ال دلجملا نم ١/6٠١ ةحفصو «.نايبلا

 طم
 2 مم م ار طم ماس 2 2 ع 57 2 مح ا صل 1 مل 0 ل

 هل انلأو ريطلاو هعم وأ َلاَبجي الصف اَنِم درواد ايا دَقِلو 18: :هنأش لادن ناتو

 دلجملا نم 78١ ةحفص يف يهو ءأبس ةروس نم ١١ ةيآلا يه ةيآلا هذهو # َديِدَحل

 نم ال دلجملا نم ١14 ةحفص يف ةدوجوملا ص ةروس نم 17 ةيآلا يه هذه

 يف سيل هنكل «نايبلا عمجم ريسفت نم 4 دلجملا نم 41/7 ةحفص يفو «يزارلا ريسفت

 .لفغت الف «عفني ءيش ةيآلا هذه ريسفت يف عمجملا



 تابسانم هيف نيعارم ريغ .هركذ يغبني ام ©دووادب قلعتي ام عمجن فوس )

 تابسانم ةياعر نم حيحصتتلا ماقم يف دب الف .كلذ نع تقولا قيضل فيلأتلا

 اهلعج نم ماقملا هيضتقي ام ةياعرو ةروكذملا تايآلا يف رظنلاو بلاطملا نيب فيلأتلا

 ةرضاحملا دحوتف اّلِإو ءكلذل حلصت ركذت يتلا بلاطملا تناك ول ةددعتم تارضاخم

 تايآلا نوك وهو ؛رمأ ةياعر نم دبال مث .ماقملا هيضتقي ام بسح ىلع ىنثت وأ
 نم هانررح ام اهيلإ ىهتنا يتلا تالامكلا نم 72 يلعل ام تابثإل تامدقم ةروكذملا

 ةيملعلا هتالاك دادعت يف متهتو ,لكمهْللا لوسر هيلع لضف نم لك ىلع #5 هتيلضفأ

 هلضف يف ههيبشو ةثيهللا لوسر اخأ هنوكل هلهؤي امم اهريغو ةيبيغلا رومألاب ةقلعتملا

 .(لفغت الو ظحالف «ةوبنلا لضفالإ

 ءدب ىلع دوع

 :ناهجو ةفيلخ هنوك ريسفت يف لوقن :! دلجملا نم ١145 ةحفص يف يزارلا لاف

 .هنأش ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا يف ءايبنألا نم كمدقت نم فلخت كانلعج :لّألا

 هيلع حصت نم ٌّقح يف لقعي اَّنِإ كلذو .هفلخي نم لجرلا ةفيلخ نأل ءسانلا ةسايسو
 .لاحم هللا لع كلذو «ةبيغلا

 ىمسي ليوأتلا اذهبف .مهيف مكحلا ذفانو ءسانلا كلام كانلعج اَنِإ :يناثلا

 .هضرأ يف هللا ءافلخ لاقي هنمو «ةفيلخ

 ةعنتمم ةفالخلا ةقيقحو .هتيعر يف مكحلا ذفان نوكي لجرلا ةفيلخ نأ هلصاحو

 وهو ةقيقحلا كلت يف موزللا ةديفم ةظفللا تلعج ةقيقحلا تعنتما لف .هللا قح يف

 .مكحلا ذافن



 نوما و كوقحلاا ىلا رظوو ل ركشكلا نزور رق طوع و ماا ام [نااصصم

 هحلاصم مظتنت ال دحاولا ناسنإلا نأل «عبطلاب ايندم قلخ ناسنإلا نأ ملعاو

 كل ذو رايق كانلذو نسي كالذو فرع دها نيستا تان ووصو ف الا

 لامعأ نم مظتنيو ,مهمب الوغشم مهنم دحاو لك نوكي ةلمجلابو .طيخي اذهو جسني

 عضوملا يف مهعامتجا دنعو .عبطلاب يندم ناسنإلا نأ تبثف .عيمجلا حلاصم عيمجلا

 كلت عطقي رهاق رداق ناسنإ نم دب الو ءتامصاخمو تاعزانم مهنيب لصحت دحاولا

 ىلع همكح ذفني يذلا ناطلسلا وه كلذو «تاموكحلا كلت لصفيو تاموصخلا

 كلذ نأ مث .سئاس رهاق ناطلسب الإ قلخلا حلاصم مظتنت ال هنأ تبثف .لكلا

 مظع .هايند حلاصم بلطلو هاوه قفو ىلع همكح ناك نإ سئاسلا رهاقلا ناطلسلا

 دصاقم ليصحت ىلإ مهب لسوتيو .هسفنل ءادف ةيعرلا لعجي هنإف ,قلخلا ىلع هررض

 يضفي كلذو «قلخلا يف جرملاو جرهلا عوقوو ملاعلا بيرخت ىلإ يضفي كلذو .هسفن

 ةقحلا ةعيرشلل ةقباطم كلملا كلذ ماكحأ تناك اذإ امأ .كلملا كلذ كاله ىلإ ةرخآلاب

 اذهف .هوجولا نسحأ ىلع تاريخلا باوبأ تعستاو «ملاعلا حلاصم تمظتنا «ةيهلإلا

 سانلا نيب مكاح نم دبال ينعي «# يلب اَاَنيِب ْمحَأَف ]8 :ىملاعت هلوق نم دارملا وه

 .مكاحلا كلذ تنأ نكف .قحلاب

 بجوت ىوملا ةعباتم نأ هريسفتو .4 وأ ليس نع َكَلِضُف ىَوهْلا عّيت الو #1: لاق ّمث

 ام رخآ ىلا ....باذعلا ءوس بجوي هللا ليبس نع لالضلاو ؛هللا ليبس نع لالضلا

 .كانه هركذ

 ٌرْكذَأَو 9: :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ا/ دلجملا نم 1١ ةحفص يف يزارلا لاقو

 .ءايبنألا نم ةعست لاح كلذ دعب ركذ ىلاعت هنأ ملعاو 4 بأن يدل د دود اد

 ةصقلاف .لامجإلا ىلع نيرخآ ةتس لاحو «ليصفتلا ىلع مهنم ةثالث لاح ركذف

 بع دوواد ةصق ىلوألا ةصقلا هذه يف ىلاعت هللا هركذ ام عماجم نأ ملعاو : لاق مث .



 00 ]0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ايندلا ةداعس بجوت يتلا تافصلا نم © دوواد ىلاعت هللا ىتآ ام :لّوألاف

 .ةرخالاو

 .نيمصخلا رمأ نم ةعقاولا كلت حرش :يناثلاو

 .ةعقاولا كلت عوقو دعب هايأ ىلاعت هللا فالختسا :ثلاثلاو

 نم دوواد ىلاعت هللا اهاتآ يتلا تافصلا حرش وهو لوألا عونلا اّمأ :لاق

 :ةرشع يهف ةداعسلا لامكل ةبجوملا تافصلا

 ىلع ةثثتادّمحم رماف . دوا اندبحْرهذَاوَنولوُمياَمَكَعْريِصأ 9: :لقق دّمحمل هلوق - ١

 ماركإو ميظع فيرشت كلذو .دووادب هللا ةعاط ىلع ربصلا يف يدتقي نأب هردق ةلالج

 .قالخألا مراكم يف هب يدتقي نأب لك ادّمحم قلخلا لضفأ هللا رمأ ثيح «دووادل مات

 هسفن نع ربعو .هل ًادبع هنوكب هفصوف «# دوا ندع: :هقح يف لاق هنا ؟

 هناحبس هّنأ ىرت الإ .فيرشتلا ةياغ كلذو ؛ميظعتلا ةياهن ىلع ةلادلا عمجلا ةغيصب

 ءاليل هدبعب ىرسا يذلا ناحبس :لاق جارعملا ةليل تت ادّمحم فرشي نأ دارأ امل ىلاعتو

 ©دووادل فيرشتلا ىلع كلذ لدي انههف

 ببسب ةيدوبعلا ىنعم اوققح دق مّئَأب رعشم هتيدوبعب ءايبنألا ىلاعت هللا فصو نإ

 .ةعاطلا يف داهتجإلا

 .يصاعملا نم زارتحإلاو ةعاطلا ءادا ىلع ةوقلا اذ يأ 4 ريآل او :هلوق -

 ةوقلاو ء.حدملل ةبجوم ةوقلا كلت نوكت نأ بجو ةوقلاب هحدم امل ىلاعت هنأل كلذو

 ديألاو .هنع ىمن ام كرتو هب رمأ ام ىلع ةوقلا الإ تسيل ميظعلا حدملا بجوت يتلا

 هلوقو «ةوقب باتكلا ذخ ىيحي اي :هلوق يف ةروكذملا ةوقلاك انهه ةيآلا يف روكذملا

 ءاضيأ هتجرد ولع ىلع اليلد كلذ ناكف .



 را ا ا ا رو نر كرا وس ع ا حس رم

 اَمْذُمَف ءْىَت لكَ اليِصْفَتَو ُهظِعوَم ِءْىَت لك نم حاولألا ىف هل اَمْبَمَكَو لف :ىللعت

 نهولا راهظإ كرتو ةوعدلاب مايقلا يف ددشتو «ةنامألا ءادا يف داهتجاب يأ «# َوّوُقِ

 هلوقو «# رَضِيَ وْه» :ىلاعت هلوق هنمو .ءاوس ةوقلاو ديألاو فعضلاو

 .44 رأي اهب ةَملاَو ل: :لاقو 4 سسدُقْلا وري كتي ذإ)» :ىلاعت

 ليللا موقي ناكو .نيدلا يف اهقفو «ةدابعلا يف ةوق يطعأ :"''ةداتق نعو

 .رهدلا فصن موصيو

 ىلع ةوقلا اذ يأ ديألا اذ :نايبلا عمجم نم 4 دلجملا نم 14 ةحفص يف لاقو

 ءرهدلا فصن موصيو ليللا فصن موقي هنأ ركذو .دهاجمو سابع نبا نع ةدابعلا

 ءادعألا ىلع ةوقلا اذ ليقو :لاق .موصلا َدشأ كلذو ءاموي رطفيو اموي موصي ناك

 باصأف هرهظ نم هذفنأف لجر ردص هعالقم نم رجحب ىمر هنأل كلذو .مهرهقو

 دنع تيبي ناك هنأ كلذو «ةميظعلا معنلاو ميظعلا نكمتلا اذ هانعم ليقو .هلتقف رخآ

 .لاجرلا نم ةريثك فولأ ةليل لك هبارحم

 .يتعاط ىلإ اهلك هرومأ يف اعاّجر ناك دوواد نأ يأ :باّوأ هّنأ هلوق - ؛

 .عجر اذإ بآ نم لاعف نزو ىلع باّوألاو

 ةيآلا هذه ريظنو .# ٍقاَرْسإللاو يشعلاب نحب دهعم لاَ ايرَحَس اني : ىلاعت هلوق-ه

 'هوجو هيف لّوألا ثحبلاو :ثحابم هيفو « َريَطلاَوهُهَمم وأ لابي إ» :ىلاعت هلوق

 ءاقطنمو ةردقو القعو ةايح لبجلا مسج يف قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :لّوألا

 4 ٍلّبَجَلِ هُُيَر َلَحجاَمَلَهإِ :ىلاعت هلوق هريظنو .ىلاعت هلل احّبسم لبحلا راص ذئنيحو

 اذكهف «ىلاعت هللا ةيؤر هيف قلخ َّمث ءامهفو القع لبجلا يف قلخ ىلاعت هنأ هانعم نإف

 .انهه



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 © دوواد نأ لاقي نأ زوجي هّنأ هريسفت يف "7"7لافقلا هاور ام ليوأتلا يف :يناثلا

 هيلإ يغصي امو ءنسح يود لابجلا يف هل ناك ام هنسحو توصلا ةدش نم يتوأ دق

 :لاقو .احيبست هيلإ اهتاغصاو هعم ريطلا تيوصتو لابجلا يود نوكيف «هنسحل ريطلا

 .دوواد توص لثشم هقلخ نم ادحأ طعي مل ىلاعت هللا نأ "7*4 قاحسإ نب دّمحم ركذ

 .اهقانعأب ذخأي ىتح شوحولا هنم تند روبزلا أرق اذإ ناك ِهّنأ ىتح

 .اهركذ ىلإ ةجاح ال اثاحباو ارومأ هدعب ركذ [ى هركذ :ثلاثلا

 :ثحابم هيفو # بَل ةروُمَح رطل :هنأش ىلاعت هلوق ١

 .ةروشحم ريطلا انرخسو :ريدقتلاو «لابجلا ىلع ةفوطعم ربطلاو هلوق :لّوألا ثحبملا

 تحبسف ريطلا هيلإ تعمتجاو لابجلا هتبواج حبس اذإ دوواد ناك سابع نبا لاق

 .ىلاعت هللا وه اهرشاح ريدقتلا اذه ىلع نوكيف ءاهرشح وه هيلإ اهعاتجاو .هعم

 .امهركذ ىلإ ةجاح ال نيرخآ نيثحبب ثحبلا اذه بقع مث :لوقأ

 يأ باوأ ريطلاو لابجلا نم دحأو لك هانعمو «# بودل لك :ىملاعت هلوق -

 عجرت تناك ًاضيأ ءايشألا هذهف .هتبواج حيبستلا ىلإ 2

 ةبجوملا بابسألا اّمأو :لاق نأ ىلإ .هانيوق يأ «# ُهُكْلم اْدَدَسَو 36 :ىلاعت هلوق - /

 اوركذف لّوآلا ام .ةينيدلا وأ ةيويندلا بابسألا امِإ يهو «ةريثكف ةدشلا هذه لوصحل

 ناك" 57 نابع نبا نوع فن و كيعش نع يدحاولا ىور :لّوألا (؟5860) (585)

 .هللا يبن مكننع يضر دقف اوعجرا ليق حبصأ اذإف ءلجر فلأ 77 ةليل لك هسرحي

 نعو .اناطلس ضرألا كولم ٌدشأ ناكو اولاق ءافلا ٠ اوركذف نورخأ دازو



 0000 تب

 «ةرقب هنم ذخأ لجر ىلع #دوواد دنع ىعّدا الجر نأ سابع نبا نع "7*1 ةمركع

 همانم يف دوواد ىأرف .اهمقي ملف «ةنيبلا مقأ يعدملل دوواد لاقف ”هيلع ىعدملا ركنأف

 دعب يحولا هاتاف ؛مانم وه لاقو دوواد تبثتف «هيلع ىعدملا لتقي نأ هرمأي هللا نأ

 تنك يىنا هللا قدص هيلع ىعدملا لاقف «هلتقب رمأ هّنأ هملعاو هرضحا .هلتقي نآب كلذ

 .هكلم تددش ةعقاولا هذهف .222 دوواد هلتقف «ةليغ لجرلا اذه ابأ تلتق دق

 ربصلا يهف ةدشلا هذه ةبجوملا ةينيدلا بابسألا يه بابسألا نم :يناثلا

 .لماكلا طايتحإالاو ماتلا لمأتلاو

 َسْؤُي نَمَو 8! :لاق ىلاعت هنأ ملعاو .# . .ةَمكِحْلأ ُهَتيتَمَو :ىلاعت هلوق 9

 :يهو ماسقأ ةثالث ىلع لئاضفلا نأ ملعاو .# اريك اَرَحَقْ دعم ةَمْحِحْلا

 ملعلا :نيمسق يف ةروصحم ةيناسفنلا لئاضفلاو .ةيجراخلاو ةيندبلاو ةيناسفنلا

 ةيناسفنلا تاقيدصتلاو ةيقيقحلا تاروصتلاب سفنلا ريصت نأ وهف ملعلا امأ .لمعلاو

 حلصألا لمعلاب ايتآ ناسنإلا نوكي نأ وهف لمعلا اًمأو .ةيرشبلا ةقاطلا ىضتقمب

 نأل ةمكحلاب اذه يمس (ّنإو .ةمكحلا وه اذهف ةرخآلاو ايندلا حلاصمب بوصألا

 ةواخرلا بابسأ نع اهديعبتو اهتيوقتو رومألا ماكحأ نم ةمكحلا قاقتشا

 يف تناكف ءضقنلاو خسنلا لبقت ال ةحيحصلا ةبئاصلا تاداقتعإلاو .فعضلاو

 الو «ةياعرلا ةبجاو اهنإف ةرخآلاو ايندلا حلاصمل ةقباطملا لامعألا اّمأو .ماكحألا ةياغ

 .ةمكحلاو لامعألا هذهو فراعملا كلت تيمس ببسلا اذهلف .خسنلاو ضقنلا لبقت

 :ماسقأ ةثالث ىلع ملعلا اذه ماسجأ نأ ملعاو :لاق ... . ٍباَطِْلَلَصَمَو 2 :هلوق

 .تاتابنلاو تادامجلا يهو روعشلاو كاردإلا نع ةيلاخ نوكت ام :اهدحأ



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ناسنإلا ىوس تاناويحلا ةلمج وه مسقلا اذهو ءرثكألا يف اهوفرع ىتلا لاوحألا

 هريغ فيرعت ىلع ةردق هدنع لصحيو روعشو كاردا هل لصحي يذلا :اهثلاثو

 لاوحألا ريغلا فيرعت ىلع هتردقو .ناسنإلا وه كلذو هل ةمولعملا لاوحألا

 .باطخلاو قطنلاب هدنع ةمولعملا

 نم مهنمف «ريمضلا يف |مع ريبعتلا ىلع ةردقلا بتارم يف نوفلتخم سانلا نأ َّمث

 .لوقلا برطضم مالكلا طلتخم نوكي لب ءمظنملا بترملا مالكلا داريأ هيلع رذعتي

 طبض ىلع ارداق نوكي نم مهنمو .هوجولا ضعب نم بيترتلا هيلع رذعتي نم مهنمو
 .لمكا هقح يف ةردقلا هذه تناك نم لكو «تاياغلا ىصقا ىلإ هنع ريبعتلاو ىنعملا

 ةردقلا كلن تناك نم لكو «لمكا هقح يف ةيقطنلا سفنلا نع ةرداصلا راثآلا تناك

 سفنلا رهوج لاح لامك ىلاعت هللا نيب الو .فعضا راثآلا كلت تناك لقأ هقح يف

 قطنلا يف هلاح لامك نايبب هفدرا .:ةمكحلا هانيتآو :هلوقب ©©دووادل ىتلا ةيقطنلا

 .ةلالجلا ةياغ يف بيترتلا اذهو ءباطنخلا لصفو :لاقف ةرابعلاو ظفللاو



 قرشا لفشل كسلا رطب زل وكفتكلا ووو كوتا ور اس ١

 عبارلا بابلا

 نبوتلا
 ةهزن نم نماثلا دلجملا نم : 4ةحفص يف يعفاشلا يروفصلا نمحرلا دبع لاق

 :ةروقلا بنار نا 1577 لالا

 حيبقل اذ نإانم برو حيسف بانجلاو انع ضرع

 حيحص كيدل ذو انوجن نمو افحلاو دصلا كوجن نم انل ودبيو

 حومج داعبلا بابسأل تنأو انضرلا :كحيتملاو تسحلل اك وغنت

 حيصف تعمس ول باطخ اهيفو لئاسرانم كتءاجةرممكو

 حورو ننصيٌرسان هيفو 2 هماوق بيطرلانصغلا اهأ ايف

 حيلم كنموهف حيبقذعي 22 الكف دادولاب انرشأ كيلإ

 ا تا ا

 8 ىسوم جرخف ءطحق مهباصأ ليئارسا ينب نأ "47 نقلملا نبال قئادحلا

 يانج ناك نإ تقرا اقف وخيم" داريا » ارحل [نيعيشلا وو ل: امس

 .يدنع قل ريغ كهاج :هيلإ هللا ىحوأف .ثيغلا انقسا ةمدّمحم هاجبف كدنع ٌقلَخ

 40 ىسوم ماقف .ثيغلا مكتعنم هبف ءينيصعي ةنس نوعبرأ هل لجر مكيف نكلو

 جرخت نأ كيلع تمسقا هبر يصعي ةنس نوعبرأ هل يذلا ىصاعلا اهّتَأ :لاقف ابيطخ

 يهلإ اي لاقو هبيج يف هسأر عضوف .ليئارسا ونب ينتفّرَع تمق نإ :ىصاعلا لاقف .انع

 لاق ؟ثيغلا انتيقس مب براي ىسوم لاقف برقلا هاوفأك رطملا لزنف ءكيلإ تبت



 10 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 فيكف هتيصعم لاح هتحضف ام انأ ىسوم اي لاقف «هايإ ينرا بر اي لاق ءىصاعلاب

 نرتعلا ةيئاق ىف ةروصضاهن دببع لكانأ "9" وباقنلا فاقع ف تيار دقو

 ةيصعم لمع اذإو ,ةكئالملا هارتف ةراتسلا تعفترا ةعاط لمع اذإف «ةراتس اهيلعو

 .ةكئالملا هارت الف ةراتسلا تلزن

 ىلع شرعلا يف هلاثم عبطنا اّلِإ لاح ىلع دبعلا نوكي ال :""” ءايحإلا يف تيأرو

 .شرعلا نم هتروص هل تفشك توملا تاركس يف ناك اذإف .اهيلع ناك يتلا ةروصلا

 .ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام فوخلا نم هذخأيف .هتيصعم ةروص يف هسفن ىري |ّنرف

 ىلاعت هللا نأ .# ٌديح ُبَِِر هيد الإ لوك نم ُطفْياَم 3: ىلاعت هلوق ريسفت يف تيأرو

 ةراشإلاو .هلدبي ال رضاحلا وه تائيسلا بتاكو «هريغب موي لك تانسحلا بتاك لدبي

 .دحاو تائيسلا بتاكو «تانسحلل ةريثك دوهشب ةمايقلا موي يتأي دبعلا نأ كلذ يف

 .ةعامج كرتاو ءادحاو لبقا ال :ىلاعت هللا لوقيف

 كك يبنلا ناك سنأ لاق :07 ةحفص يف روبزملا دلجملا يف روكذملا فلؤملا لاقو

 هنم هي يبنلا بجعتف .توقايلاو ردلاب موظنم ريطب اذإو هتمأ بونذ يف ركفتي اموي

 يف هحرطيو هراقنمب ذخأي راصف « لمر نم ةريزج ىلإ راط مث .هتروص نسح نمو

 كراقنمب لمرلا ذخأب تدرأ ام :لاقف ؛كلذب هربخأف لكي يبنلا ىلإ ءاج مث .رحبلا

 هللا ْنِإ ريطلا لاقف كي يبنلا مسبتف ءرحبلا جاومأ درأ نأ لاقف ؟رحبلا يف هحرطو

 ام قحلاب كشعب يذلاو «كلابب رطخ ام ملع نيح الثم ينلعجو اكلم ينقلخ ىلاعت
 .رحبلا يف يمريو لمرلا نم ريطلا ذخأي |ى الإ هللا ةمحر ةعس يف كتمأ بونذ



 0 اا 0 ا

 دئاوف
 اذإ 0هللا دبع يبأ نع“ يفاكلا لوصأ نم 71/7 ةحفص يف ءاج (؟91)

 ايند وأ نيد يف ةيفاع وأ ةمعن نم يل تحبصأ ام ّمهللا :لقف تيسماو تحبصأ

 فرت ىتس يرش اع ابيوكشلا كلودمتلا قلل ونال كير ال كوحو كحق

 كلذ يف كيلع هب هللا معنا ام ركش تيدا دق تنك كلذ تلق نأ كنإف ءاضرلا دعبو

 .ةليللا كلت يفو مويلا

 :يعفاشلا يروفصلل سلاجملا ةهزن نم يناثلا ءزجلا نم 47 ةحفص يف لاقو - ؟

 ردس تاقرو عبس ذخأي نأ ؛عامجلا نع يأ .هلهأ نم عنم اذإ لجرلا عفني امو

 اهلوأ ةروس لكو يسركلا ةيآ اهبلع أرقيو ءاب طلختو ءنيرجح نيب قدتو ءرضخا

 .يقابلاب لستغي مث .تاسحل ثالث اهنم سحليو «لق

 ءاعدلا باب :'""'”راحبلا ةنيفس نم (لأث) ةدام يف يمقلا ةمالععلا لاق

 نم تئتجا ةثيبخ ةرجشك ةئيبخ ةملك لثمو» تاريعش ثالث ىلع أرقي هيفو :لولزتلل
 يف ىدنلا عضوم يف اهنفدي مث ,لولؤثلا ىلع اهريديو «رارق نم الام ضرألا قوف

 دب روت مو 15597 لون ةقلاوج لول ةفلإ لما كلانا فناغ اذان جروقلا قاع

 لقعلا يف لاقم
 طبه امل مهضعب لاق :/8 ةحفص يف روبزملا دلجملا يف روكذملا فلؤملا لاق

 راتخاف «دحاو ين كريمي هللا نإ لاقف ,لقعلاو ةءورملاو نيدلاب ليئربج ءاج 2 مدآ

 عم نوكن نأ انرمأ ىلاعت هللا نإ الاقف ءادعصا ةءورملاو نيدلل ليئربج لاقف ءلقعلا

 لاق ّمث مث .ناقرتفي ال ناقيفر ملعلاو لقعلا نأ ملعلا باب يف يتأيسو . ناك ثيح لقعلا

 فلأ لقعلا هللا قلخ :سابع نبا نع © فسوي ةروس ريسفت يف“ "© يئالعلا لقن



 ا 00 ٍيندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .قلخلا عيمجل دحاوو ,ةآل# يبنلل نوعستو ةعستو ةثامعستف «دابعلا نيب همسقف ءزج
 مث ءقلخلا عيمجل دحاوو .*# ءايلوألاو ءايبنألل ةعست ماسقأ ةرشع دحاولا مسق ّمث

 .ءاسنلل دحاوو لاجرلل ةعستف «ءازجا ةرشع دحاولا مسق

 0 ىحوأ ىلاعت هللا نأ يزوجلا نبا ركذ :روكذملا دلجملا نم 88 ةحفص يف لاقو

 لاف "0 يقسنلا لاق .كاضر بلطأ انأو يار بلطيدخأ لك دتغاي دع

 01 يد ييرسومب .كبيبح هَ دمحمو كميلك انأ بر اي © ىسوم

 هللا بحي ميلكلاو .هاضرب هالوم لمعي بيبحلاو «هالوم اضرب لمعي ميلكلا لاقف

 هشارف ىلع ماني بيبحلاو «ىجاني ّمث ءانيس روط ىلإ يتأي ميلكلاو «هللا هبحي بيبحلاو

 .نيقولخملا نم دحأ هغلبي مل ناكم ىلإ نيع ةفرط يف هب يتأيف
 نأ اصخش ةثك# يبنلا رمأ يفسنلا لاق :44 ةحفص يف روكذملا فلؤملا لاقو

 دمحم :ًاضيأ ةثكث ىأر هب ءاج (ًلف «لعفف هللا الإ هلإ ال هيلع بتكي ناو ءامتاخ هل عنصي

 تبتك تنأ لوقيو مالسلا كؤرقي ىلاعت هللا نأ هل لاقو 22 ليئربج هءاجف .هللا لوسر

 .يلإ ءامسألا ٌبحأ تبتك انأو .كيلإ ءامسألا ّبحأ

 رركت ىلإ راشأ نأ دعب 14 ةحفص يف روبزملا دلجملا يف روكذملا فلؤملا لاقو

 دعب ةرم لّوأ لوزنلاو :لاق ءاهيلإ ىلاعت هللا هعفر نأ دعب ءامسلا نم 222 ىسيع لوزن

 نم ةيرقب تناك .ميرم اهمسا ةحلاص ةأرما ببسب تناك مماّيأ ةعبس ءامسلا يف ثكم نأ

 ةدشو ىسيع ىلع اهئاكب ةرثكب ىلاعت هللا هريخأف .ةضاحتسالا ةلع اهمو .ةيكاطنا ىرق

 ينسم دقل 22 ىسيع لاقف .هرهظ ىلع اهدي تعضوو هفلخ نم تءاجف «هيلع اهنزح

 ةليل ءامسلا ىلإ ىسيع ىلاعت هللا عفر مث ءاهتلع اهنع هللا بهذاف «ةحلاص ةينب ةهاع وذ

 ايسنإ راصف .برشملاو معطملا ةذل هنع عطقو رونلا هسبلأو شيرلا هللا هاسكو ردقلا

 شرعلا لوح ةكئالملا عم ريطي وهف ءايضرأ ايوامس ايكلم
 باحصأ يقل نم وه يعباتلا يف حالطصالا نأ روكذملا فلؤملا ركذ دقو
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 سيوأك «هري لو هنامز يف # يبنلاب نما نم مرضخملاو يمرضخلاو .ةثتآ يبنلا

 نيلي (95) . 
 و

 .رصبتو |ناظم يف نيحالطصالا عجارف :لوقأ

 ةرخآلاو ايندلارمأ يف ”2نينمؤملا ريمأ مالك نم

 ريمأ مالك نم :جهنلا حرش نسم يناثلا دلجملا نم 758 ةحفص يف ءاج

 ثيح هتبطخ يف هركذ امن امهيف امو امهاح لباقتو ةرخآلاو ايندلا رمأ يف 2 نينمؤملا

 نع تيملا دعباو هب هقاحلل تيملا نم يحلا برقا ام هللا ناحبسف :لاق |ميف لاق

 نم ريخب ءيش سيلو .هباقع الإ ٌرْشلا نم ٌرشب ءيش سيل هنإ .هنع هعاطقتأل يحلا
 ةرخآلا نم ءيش لكو «هنايع نم مظعأ هعامس ايندلا نم ءيش لكو «هباوث الإ ريخلا

 نأ اوملعاو .ربخلا بيغلا نمو «عامسلا نايعلا نم مكفكيلف .هعامس نم مظعأ هنايع
 نم مكف ءايندلا يف دازو ةرخآلا نم صقن ام ريخ ةرخآلا يف دازو ايندلا نم صقن ام

 نم مكو «هترخآ يف حبار هايند يف صوقنم نم مك ديري ءرساخ ديزمو .حبار صوقنم

 .هترخآ يف رساخ هايند يف ديزم

 دئاوف

 نا ل ل
 ندبلا هب خطل اذإو .يمغلبلا لاعسللو .مغالبلا باحصأو خياشملل عفان لسعلا

 ,نيعلا رون يوقي هب لاحتكالاو هلكأو .هنّسحو هلّوط رعشلا هب يلط اذإو ءلمقلا لتق

 .اهظفحو اهضيب نانسألا هب كلد اذإو

 .نآرقلاو لسعلا نيئافشلاب مكيلع هن يبنلا نع ةروكذملا ةفيحصلا يفو

 ءبولقلا بطو داسجألا بط نيبو .يهلإلا بطلاو يرشبلا بطلا نيب لت عمجف

 .قيرلا ىلع ءاملاو لسعلا نيب عمجي ةلل#ناكو .يئامسلا ءاودلاو يضرألا ءاودلاو



 0 يي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 الو ران الو ءام هبصي ملاذإ لسعلا صاوخ نمو .ةحصلا يف ةبيجع ةمكح هذهو

 .نيعلا يف ءاملا لوزن نم عفني كسملا عم هب لاحتكالا نأ ءناخد

 اذإ :يعفاشلا يروفصلل سلاجملا ةهزن نم لّوألا ءزجلا نم 77 ةحفص يف لاق

 .هعجو لاز سرضلا ىلع عضو مث رانلا ىلع موثلا عضو

 يريمدلل ناويحلا ةايح يف تيأر :روكذملا باتكلا يف ًاضيأ لاقو

 اذإو ,نيعلا نع ةواشغلا ليزيو «ةبوطرلا نم عفني ءاسفنخلا فوج يف اهب لاحتكالا
 .ملعا هللاو ءاهاربا برقعلا ةعسل ىلع عضو

 22 بلاط يبأ نب يلعب قلعتي اميف
 ثلث هلف هبلقب اًيلع ّبحأ نم :ةّل# يبنلا نع 7١17 ةحفص يف روكذملا فلؤملا لاق

 .ء(؟94)
 نأ

 هبلقب هّبحأ نمو «ةّمآلا هذه باوث اثلث هلف هناسلو هبلقب هّبحأ نمو «ةّمألا هذه باوث

 نم ديعسلا لك ديعسلا نأ ينربخأ ليئربج نإو الإ َةّمألا هذه باوث هلف هديو هناسلو

 يتايح يف اًيلع ضغبا نم يقشلا لك يقشلا ناو الإ «يامت دعبو يتايح يف يلع ّبحأ
 .يتامم دعبو

 ضغبا نمو .ينّبحأ دقف اًيلع ّبحأ نم ةّثي# يبنلا نعو :اذه هلاقمب الصتم لاقو

 .هللا ىذآ دقف يناذآ نمو «يناذآ دقف اًّيلع ىذآ نمو ءينضغبا دقف اًيلع

 لكأي باط يبأ نب لع بح سابع نبا لاق :ةروكذملا ةفيحصلا يف لاق ّمث

 لاقو .منهج هللا قلخ امل هبح ىلع سانلا عمتجا ولو ,ءبطحلا رانلا لكأت امك بونذلا

 ضال

 تعضو ول لاق هنأ ة# يبنلا ىلع دهشا باطخلا نب رمع لاقو :لاق مث .ةنسح اهعم

 .يلع ناهيإ حجرل ةفك يف يلع نايإ عضوو ةفك يف عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلا
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 رظني نأ دارأ نم لاق لأ يبنلا نأ يزوجلا نبا نع هل القان لاقملا اذبم الصتم لاقو

 ىلإو هدهز يف ىسوم ىلإو هملح يف ميهاربإ ىلإو همهف يف حون ىلإو هملع يف مدأ ىلإ

 .بلاط يبأ نب ّللع ىلإ رظنيلف هئابب يف دّمحم

 يف ىسومو هتلخ يف ميهاربإو هتعاط يف احونو هملع يف مدآ ىري نأ دارأ نمو

 .بلاط يبأ نب ّيلع ىلإ رظنيلف هتوفص يف ىسيعو هبرق

 هللا لوسر دّمح ةنجلا باب ىلع بوتكم : ث# يبنلا نعو :انركذ اب الصتم لاقو

 .هللا لوسر وخأ ّلع

 لاق 77 للا لاو عووبزا املج نما يفطر روكاتل يختل وللا لاقو

 اي لاققف راصنألا ىلإ لسرا ءاج الف يلع ينعي برعلا دّّيس يل عدا ةثكتهللا لوسر يل
 يبن اي ىلب اولاق ؟ هدعب اولضت نل هب متكسمت اذإ نم ىلع مكلدأ الأ راصنألا رشعم

 تلق يذلاب ينرمأ ليئربج نإف .يتماركب هومركأو يبحب هوّبحأف لع اذه لاق هلل

 .ىلاعت هللا نع مكل

 يبأ نب لع يف ادهع لإ دهع نيملاعلا بر نا" ةدرب يبأل لف يبنلا لاقو

 .ينعاطا نم عيمج رونو نيرخآلاو نيلّوألا مامإو ناهيإلا رانمو ىدهلا ةيار هْنَأ بلاط

 نب ّيلع «ةمايقلا يف يتيار بحاصو ةمايقلا يف ادغ ينيمأ بلاط يبأ نب يلع ةدرب ابأ اي

 .يبر ةمحر نئازخ حيتافم هعم بلاط يبأ

 نأ ربيخ موي هباحصأ رمأ ليي يبنلا نأ '' ""” حئافلارهزلا يف ركذو :فلؤملا لاق

 .ىده نع دعبي الو ةلالض ىلإ وعدي ال هّنإف بلاط يبأ نبا بحب مهدالوأ اونحتمي

 فقي كلذ دعب لجرلا ناكف سنأ لاق .مكنم سيلف هضغبا نمو مكنم وهف هّبحأ نمف

 همأ قّلط ءال لاق نإو ؛هلبق معن لاق نإف ؟اذه بحتأ ينب اي لوقيو َنلع قيرط ىلع

 .اهعم هكرتو



 0 1 ]15 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 امأف :حرشلا نم يناثلا دلجملا نم 775 ةحفص يف يلزتعملا جهنلا حراش لاق

 .يعرشلا مكحلا وأ ةمكحلا ينعي ؛مكحلا عيبانيو ملعلا نداعمو :(اًيلع ينعي) هلوق

 ةنيدم انأ ةلك# هللا لوسر لاق .ادج رهاظ اهيف رمألا ْنإف هتيرذو هسفن هب ينع نإو هّنِإف

 هلوق ريسفت يف ءاجو :لاق نأ ىلإ .بابلا تأيلف ةنيدملا دارأ نمف ءاهماب يلعو ملعلا

 هلوق ريسفت يف ءاجو .لعفف ىنذا اهلعجي نأ هللا تلأس ««ةيعاو نذأ اهيعتو) ىلاعت

 نم هب صخ امو 52 ىلع يف تلزن هنأ 4 هللا ْمَهَْتاَءآم َلَع سال َنوُدَسْحَي مَأ 3 ىلاعت

 نأ (هنم دهاش هولتيو هبر نم ةنيب ىلع ناك نمفأل ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاجو .ملعلا
 الس مهمدقا كتجوز :ن# ةمطافل لاق نك هنأ نوثدحملا ىورو .2 ع دهاشلا

 رظني نأ دارأ نم لاق هلكت هنأ ًاضيأ نوثدحملا ىورو .|ملع مهملعاو املح مهمظعأو

 مث .بلاط يبأ نب ّيلع ىلإ رظنيلف هعرو يف ىسيعو هملع يف ىسومو همزع يف حون ىلإ
 نأ ىلإ .هبراق الو اهيف دحأ هقحلي مل ادج ةعيفر لاح ملعلا يف هلاحف ةلمجلابو :لاق
 .ةلك# هللا لوسر دعب ( ةمكحلا ىنعي ) هنم اهم قحأ دحأ الف :لاق

 لاق امل «(لأس) ةروس يف "7 يبطرقلا ريسفت يف تيأر :709 ةحفص يف لاقو

 كة هللا لوسرل 9 ثراحلا نب رضنلا لاق .هالوم يلعف هالوم تنك نم نق يبنلا

 ضرن مل مث ,ةاكزلاو ةالصلاب انترماو .كنم انلبقف ىلاعت هللا نع نيتداهشلاب انترمأ

 هلإ ال يذلا هللاو لاقف ؟كدنع نم مأ اذهب كرمأ هللا أ ءكمع نبا انيلع تلضف ىتح

 رطماف كدنع نم ّقحلا وه اذه ناك نإ ّمهّللا لوقي وهو ىلوف «هللا دنع نم هّنِإ وهالإ

 .هلتقف ءامسلا نم رجح هيلع عقوف «ءامسلا نم ةراجح انيلع

 ّللع راختفاو «ةزمحلاو سابعلا ةرخافم ةياكح ةياكحلا هذه دعب فلؤملا ركذ مث

 ّقح يف « ..جاحلا ةياقس متلعجأل ىلاعت هلوق لوزنو هن يبنلا ىلإ مهمكاحتو |مهيلع
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 لتاقي نم مكيف نإ يبنلا لاق لاق '' ””يردخلا ديعس يبأ نعو :فلؤملا لاق مث

 نكلو ال لاق ؟ هللا يبن اي انأ ركب وبأ لاق «هليزنت ىلع لتاق | نآرقلا ليوأت ىلع

 ةفيحصلا يف فلؤملا لاقو .هفصخمي هلعن اًّيلع ىطعأ دق ناكو «لعنلا فصاخ

 يف اهلصأ لاقف ىبوط ةرجش نع ةّل# يبنلا لئس «“' ' ”راربألا عيبر يفو :ةروكذملا

 ,كراد يف اهلصأ نأ الوأ تلق كنا ليقف «يلع راد يف لاقف ايناث اهنع لئس مث .يراد

 .دحاو ناكم يف ةنجلا يف َّللع رادو يراد ّق# لاقف «يلع راد يف اهنا ايناث تلق َّمث

 ليئاكيمو ليئربج ىلإ هللا ىحوأ يفسنلا لاق :لاقملا اذهب الصتم فلؤملا لاقو

 ؟ هبحاص رثؤي |ىكيأف ءرخآلا نم لوطأ [ىكدحأ رمع تلعجو |ىنيب تيخآ ينأ
 هنيب تيخآ بلاط يبأ نب يلعك (متنك الفأ امهيلإ هللا ىحوأف .ةايحلا امهنم لك راتخاف

 .هودع نم هاظفحاو ضرألا ىلإ اطبهإ .هسفنب هرثؤي هشارف ىلع تابف دّمحم نيبو

 يبأ نبا اي كلثم نم ليئربج لاقف .هيلجر دنع ليئربجو هسأر دنع ليئاكيم ناكف

 .ءامسلا ةكئالم كب هللا يهابي «بلاط

 ةراخف)

 ةهزن باتك نم يناثلا دلجملا نم 5١7 ةحفص يف يعفاشلا يروفصلا ركذو

 بحأب هيتأي نأ هللا اعدو «ماعط نكي يبنلل مّدق امدنع ةّثد# يبنلا ةوعد ثيدح سلاجملا

 ةوعدلا يف لخد ىتح .هل سنأ ةعناممو ةوعد لوأب بابلل لع ءيجمو ؛هيلإ قلخلا
 .بابلا ىلع هتوص عفر نأ دعب ةثلاثلا

 هللا ناو .يلع نم اهجيوزتو © ةمطاف ركذ روكذملا دلجملا نم 777 ةحفص يفو

 «ضرألا يف هنم اهوبأ اهجوزي نأ لبق ءامسلا يف 2ع نم اهجوز ىلاعتو هناحبس

 اهيدلو ركذو اهركذ اهدعبو 25 54 ةحفص ىلإ اهلضف ركذو اهركذ رمتسيو .عجارف

 ناضمر رهش تارضاحمب قلعتي امم المج 2 نيسحلا لضف نم انلقن دقو ,نيطبسلا



 ا يو يمس ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نأ ليق :راحبلا ةنيفس نم لّوألا دلجملا نم 475/8 ةحفص يف يمقلا ةمالععلا لاق

 ةئامثالثو ابيجن نيعبسو الدب نيعبرأو داتوأ ةعبرأو بطقلا نم ولخت ال ضرألا

 ايندلا نأل «ةعبرأ نم لقأ داتوألا نوكت الو © يدهملا وه بطقلاف .اح اص نيتسو

 ا ا او

 نسم رثكأ نيحلاصلاو «نيعبس نسم رثكأ ءابجنلاو ءنيعبرأ نم رثكأ لادبألاو «ةعبرأ

 (ميفداتوألا نيب اق 190 ىاولاو 29 ينقن نأ رفلاطلا وبك سو نا الا

 .نيع ةفرط مهمر نع نولفغي ال موق مهف داتوألا ةفص امأو .بطقلا ةرئادل ناقصالم

 مهيف طرتشي الو ءرشبلا تاوفه مهنم ردصت الو «غالبلا الإ ايندلا نم نوبحيالو

 ردصت دقو «ةبترملا يف ءالؤه نودف لادبألا اًمأو .بطقلا يف كلذ طرشو «ةمصعلا

 .لادبألا نود مهف ءابجنلا اّمأو .ابنذ نودمعتي الو هركذتلاب اهنوكرادتيف ةلفغلا مهنم

 بنذلا مهنم ردصي دقو «ةلادعلاب نوفوصوملا نوقتملا مهف نوح اصلا اًّمأو

 نم فيل ْمَمََسَم اذإ أاَمَتأ سلا كِإ 9 ىلاعت هللا لاق .مدنلاو رافغتسالاب هنوكرادتيف

 ةروكذملا بتارملا دحأ نم صقن اذإ هنأ ركذ مث .4 َنوُرِصْبُم مه اذإذ اورَكَدَت ِنطْيَّشل

 .سانلا رئاس نم هلدب عضو «نيحلاصلا نم صقن اذإو «ىلوألا ةبترملا نم هلدب عضو

 م

 يح وهو :لاق نأ ىلإ ا بيس ش

 ىضاقلا :راحبلا ةئيفس نم لّوألا دلجملا نم 67” ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق

 قوقح فيرعت يف افشلا) باتك بحاص ؛يكلاملا يبصحيلا لضفلا وبأ ضايع

 تمرلاو:ءايرألا نأ هضذلكق قويفي "7 قير 6114 ةئسس قوق ء(ققطتقلا



 لوقو ل رقع ا نفت رت ال وكشتكلا وو اة تا سوو ص هت و بمب 8

 نم رشبلا ىلع أرطي ام اهيلع ئراط رشبلا فاصوأب ةفصتم مهداسجاو مهرهاوظ

 نم ىلعأب ةفصتم مهنطاوبو مهحاوراو ءءانفلاو توملاو ماقسألاو ضارمألا

 رييغتلا نم ةميلس .ةكئالملا تافصب ةهبشتم ىلعألا ًالملاب ةقلعتم ءرشبلا فاصوأ

 لظا ينا .مكتئيهك تسل ينا لاقو .يبلق ماني الو يانيع مانت لاق [ك «تافآلاو

 ضئاقنلا نم ةرهطم ؛تافآلا نع ةهزنم مهنطاوبف .ينيقسيو يبر ينمعطي

 ءاكب عمج ول لاق ل يبنلا نع يور :5 دلجملا نم 7١١ةحفص يف يزارلا لاق

 ناكل حون ءاكب ىلإ كلذ عمج ولو ,رثكأ هؤاكب ناك 22 دوواد ءاكب ىلإ ايندلا لهأ

 ؛هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ هؤاكب رثك امل : "7 بهو لاقو .رثكأ هتئيطخ ىلع مدآ ءاكب

 نسف فيمللو اوسع كوسا رنه و كا اصس كنا ال هل 11 لوفي نان موفاو

 ” مدآ اهاَقف .نيرفاغلا ريخ تنأ كنا يل رفغاف كناحبس تنأ الإ هلإ ال لق لاق مث .©

 لق لاق مث .نيمحارلا محرأ تنأ كنا ينمحر اف يسفن تملظو اءوس تلمع كدمحبو

 تنأ كنا لع بتف يسفن تملظو اءوس تلمع كدمحبو كناحبس تنأ الإ هلإ ال

 .هبر نم مدآ اهاقلت يتلا يه تاملكلا هذه :سابع نبا لاق .ميحرلا باوتلا

 مهلاوحأو ّيكنالملا

 حرش نم /7 ةحفص يف ٍندملا ناخ نع دّيَّسلا لجألا ةمالعلا دِّيَّسلا لاق

 لاوقأ ىلع ةكتالملا ةقيقح يف سانلا فلتخا .مهلاوحأو ةكتالملا :ةيداجسلا ةفيحصلا

 ةريخ ةيهلإ ةينارون ةفيطل ماسجا اهنا نيملكتملا نم نيققحملا لوق وهو اهدحأ :ةعبرأ

 ةفلتخم لاكشأب لكشتلاو ةقاشلا لاعفألاو ةعيرسلا تافرصتلا ىلع ةرداق ةديعس

 لمكاو ضعب نم برقا هللا دنع اهضعبو تاوامسلا اهنكسم ؛ماهفاو لوقع تاوذ



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لوقلا اذه ىلإو .«مولعم ماقم هلو الإ انم امو»:مهنع ةياكح ىلاعت لاق امك ةجرد

 لاوقألا ركذ مث .هيلع لدي ام تيبلا لهأ رابخأ يفو «نيملسملا رثكأ بهذ

 .اهركذ انكرت لئاط ىلإ عجرت الو نيملسملا لاوقأ نم نكت لاملو .ىرخألا

 :ىلاعت لاق .بجاو ةككئالملاب ناميإلا :ةروكذملا ةفيحصلا يف شام لاق ّمث

 دعب ركذ مش # وكم هما ل نوما هير نم هَ لِرْنُأ آمي وسلا حما
 مهماسجا تايفيكو مهاكشا تايصوصخب داقتعالا بجي ال هّنَأ هصخلم ام كلذ

 دابع مهنإ ثيح نم هيلإ مهتفاضإ داقتعا بجاولا لب ؛مهتاوذ تايصوصخو

 مهردقا ام ىلع الإ نوردقي ال نوفلكم نورومأم مهناب داقتعالا يغبنيو ءنومركم
 توملاو .هتعاطو هتفرعمب مهتوبحو هللا ركذب مهتذل ناو .نوموصعم مهناو هيلع هللا

 لاق .هوغلبي ىتح مهافوتي الف ءاديعب ادمأ مهل لعج دق هللا نكلو «مهيلع زئاج

 الواو روك هما ومما كالا ةوريشو 137 ىلا نوع نان وتو ندا

 .نوتوميو ثانإو روكذ مهيفو نودلاوتي نجلاو .نوبرشي الو نولكأي الو نودلاوتي

 : سلبا توجب" قع وكومي الو نودلاوتيو كانو ووكذ نيظاوقلاو

 يغبنيو .مهلاعأو مهعاضوأ يف الصفم امالك كلذ دعب َعتيْشاََبْلَق ركذ مث

 .كرمأ يف دجلا ىلع ريصقتلا نورثؤي ال هلوق يفو :لاق نأ ىلإ .ةجاحلا ىدل اهتعجارم

 هيلع دجلل ارايتخا هنورثؤي ال مهّْنكل ريصقتلا ىلع نورداق ةكئالملا نأ ىلع ةلالد

 3-0 مهنأ ىلإ رجلا لهأو ةفسالفلا بهذف «فالخ لحم ةلأسملاو علاق .هنع ايدافتو

 بهذو .ىصاعملاو رورشلا ىلع مهل ةردق ال .تاعاطلا ىلع نوعوبطم مهناو ءضحم

 15 ولاا او يور ليما الأ لإ ا نربط ارا

 مل تاعاطلا ىلع نيعوبطم اوناك ول ذإ 6م مَنَهَج هيِزْجَت َكِلْذَف هنود نّم ُهَلِإ نإ ْمُهْنِم
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 فلكم لك يف نسحي فيلكتلاو .اباوث اوقحتسي ملف فيلكتلا يف ةقشم مهيلع نكي

 بجوأ |مع رافنو مهيلع رطخ اميف تاوهش مهل نوكي نأ دب الف باوثلل اضيرعت
 .ملعا هللاو .فيلكتلا ةدئاف لصحت ىتح مهيلع

 .نيتخفنلاو هيف خفني يذلا هروصو هتمظعو هتقلخو ليفارسا كلذ دعب ركذ مث

 نايبو بجحلاو ليئربجو ليئاكيم ركذ كانه اذكو .ةجاحلا عضوم دنع عجاريلف

 اذهب قلعتي امن كلذ ريغ ىلإ .حورلا ىنعم نايبو ليئاكيمو ليئربج نيب لضافتلا

 نايب ينو «حاورألا يف هفرصت ةيفيكو توملا كلمب قلعتي ام 47 ةحفص يفو .ماقملا

 نزاخ لثم نم ةكئالملا ضعب نايب كلذ ولتيو .ربقلا ناسنإلا ىلع لخدي كلم لّوَأ

 .ةينابزلاو نانحلا نزاخو رانلا

 ناويح ةلزتعملا دنع كللملا :لّوألا ءزجلا نم ١ ةحفص يف جهنلا حراش لاق

 مهدنع ةكئالملاو .سمشلا نولب نولم هنمو «ءاوهلاك نوللا مداع فافش هنمف ءيرون

 ةعبرأ لصفلا اذه يف 2 ءهلعج دقو :مهميسقت يف لاق نأ ىلإ .نوملاع نورداق

 هدوجس نم مقي مل ادبأ دجاس وه نم مهنمف «تادابعلا بابرأ :لّوألا مسقلا ,ماسقأ

 يدي نيب ةالصلا يف نوفاصلا مهنمو ءطق بصتتي مل ادبأ عكار وه نم مهنمو «عكريل
 هل ديمحتلاو حيبستلا نولمي ال نيذلا نوحبسملا مهنمو «نوليازتي ال مهقلاخ

 يهلإلا يحولا لمحتب رشبلا نم نيفلكملا نيبو هنيب ءارفسلا :يناثلا مسقلا .هناحبس

 دابعلا ةظفح امهدحأ «نابرض ثلاثلا مسقلاو .ضرألا لهأ ىلإ هرماواو لسرلا ىلإ

 الولو .تاطرولاو كلاهملا نم رشبلا نوظفحي نيذلا ةكئالملاكو «نيبتاكلا ماركلاك

 ةلمح :عبارلا مسقلاو .نانجلا ةندس امهيناثو .ةمالسلا نم رثكأ بطعلا ناكل كلذ

 .شرعلا

 قلخلا قلخ هللا نأ ل يبنلا نع ةريره وبأ ىورو :ًاضيأ ١" ةحفص يف لاق ّمث



 0 ااا ا اا ٍيندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةعبرألا فانصألا هذه لعج ّمث ءسنإلاو نجلاو نيطايشلاو ةكئالملا :فانصا ةعبرأ

 لعج مث .سنإلاو نجلاو نيطايشلا دحاو ءزجو ةكئالملا اهنم ةعستف «ءءازجا ةرشع

 مث .سنإلاو نجلا دحاو ءزجو نيطايشلا اهنم ةعستف «ءءازجا ةرشع ةثالثلا ءالؤه

 .سنإلا دحاو ءزجو نجلا اهنم ةعستف «ءازجا ةرشع سنإلاو نجلا لعج

 هلومشل عسوأ هّنكل ءنومضملا اذبب يزارلا نع اميسقت انلقن دقو لوقأ

 .عجارتلف «ةيرحبلاو ةيربلا تاناويحلا

 مهنايعاو ةكتالملا ءاسؤر نأ ىلع بتكلا لهأ قفتاو ١": ةحفص يف لاق نأ ىلا

 ليفارسا نأ اولاقو .توملا كلم وهو ليئارزعو ليفارساو ليئاكيمو ليئربج :ةعبرأ

 ليئارزع ناو رطملاو تابنلا بحاص ليئاكيم ناو ؛ةخفنلا هيلإو ءروصلا بحاص

 .حايرلا ريبدت هيلإو ءاهلك تاوامسلا دونج ىلع ليئربج ناو ؛تاناويحلا حاورا ىلع

 ليئارزع نأ ثيحب ليئربج تومي نم رخآ ناو .هب نورمؤي اب مهلك مهيلإ لزني وهو

 نم مظعأ هناو ؛هناحبس هللا هضبقيف «ليئربج الإ سفن وذ ىقبي ال ىتح هلبق تومي

 .ريثك ءيثب ةقلخلا يف ليئاكيمو ليئارزع

 ىوقتلا يف لافم

 ةلدبم ءاتلاو هاقتا ىنعمب ةادهك ةاقت ردصم ىقتلاو :يلزتعملا جهنلا حراش لاق

 .ةنايصلا طرف يهو ةياقولا ىنعمب ةغّللا يف وهو لاق نأ ىلإ .ىوقتلا مسإلاو ءواو نم

 :بتارم ثالث هلو .ةرخآلا يف اهرضي امع سفنلا ةياقوب عرشلا فرع يف ٌصخو

 ىلاعت هلوق هيلعو .رفكلا نع يريتلاب دلخملا باذعلا نم يقوتلا :ىلوألا

 .«ىوقتلا ةملك مهمزلأو»

 يطرب هوت دع زراععلا نسوا يبرأ لدن وممن زراعي رك حيوا جال
 اوُنَماَء بتكلا ّلهأ َّنَأ وَلَو 32 :ىلاعت هلوقب ينعملا وهو .عرشلا يف ىوقتلاب فراعتملا
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 ىوقتلا وهو هتيلكب هيلإ لتبتيو ٌقح لا نع هرس لغشي ام لك نع هزنتي نأ :ةثلاثلا

 ةبترملا هذه .« الع نحل اوما َا )و :ىلاعت هلوق يف هب رومأملا يقيقحلا
 مث .مهتادادعتسا تاجرد توافت بسح اهباحصأ تاقبط توافتت ضيرع ضرع

 .ثالثلا بتارملا معي ام انه دارملاو :لاق

 ركذ اتايبأ """' ”ةينسلا سلاجملا نم ثلاثلا ءزجلا يف يلماعلا نيمألا دّيَّسلا ركذو

 :مالسلاو ةالصلا لضفأ هئانباو هئابآ ىلعو هيلع دابعلا نيز داجسلا مامإلا اهأشنا اهنا

 ىفشبلا كادت رلا «فرعم هنتنت من: ودلا فرع نسف

 يقل اذامو هللا ةعاط يف هلانامةعاطلااذ رضام

 يقتمللزعلالكزعلاو 2 ىقتلا ريغب دبعلا عنصي ام
 .عجارت نأ يعبني 222 داجسلا مامولل ةمارك تاسألا هله لبقو

 .مالسلا مهعيمج ىلع ىقتلا لهأ ةداقو .ىدملا ةّمئآ نم اليلد هلهأل تمقاو ءالوسر

 ةّمئأ نم هنوكب فوصوملا ليلدلاب دارملا مث :هنع هانلقن | الصتم حراشلا لاق

 ال ذإ ءايصو وأ ناك ايبن هقلخ ىلع ةجح هللا هبصن نم وه .ىقتلا لهأ ةداقو ءىدملا

 للعلا باتك يف نيثدحملا سيئر هاور اك هدابع ىلع هللا ةجح نم ضرألا ولخت

 اهيفو الإ مدآ هللا ضبق ذنم ضرألا هللا كرت ام هللاو :لاق ل رفعج ىبأ نع هدانسإب
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 ىلع هلل ةجح ريغب ضرألا ىقبت الو «هدابع ىلع هللا ةجح وهو «هللا ىلإ هب ىدتبي مامإ

 .هدابع

 ةئام لجو زع هللا قلخ لاق ل يبنلا نع هدانسإب "7 لاصخلا باتك يف ىورو



 11 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةئام هللا قلخو ..رخف الو هللا ىلع مهمركأ انأ يبن فلأ نيرشعو ةعبرأو يبن فلأ

 .مهلضفأو هللا ىلع مهم ركأ يلعف ءيصو فلأ نيرشعو ةعبرأو يصو فلأ

 ريسفت دنع نايبلا عمجم نم لّوألا دلجملا نم 487 ةحفص يف يسربطلا لاقو

 .ىصعي الف عاطي نأ هانعم هتاقت ٌقح ليق « ...هتاقت ٌقح هللا اوقتاو» ىلاعت هلوق

 .ىسني الف ركذيو «رفكي الف ركشيو

 ماقم ىوقتلا ماقم نأ ملعاو :لّوَألا دلجملا نم 75 5 ةحفص يف يزارلا لاقو

 مكمركأ نأ»و 'نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نأ» ىلاعت هللا لاق .فيرش

 قتيلف سانلا مركأ نوكي نأ ٌبحأ نم لاق لبي هْنأ سابع نبا نعو .«مكاقتا هللا دنع

 ىنغا نوكي نأ ّبحأ نمو «هللا ىلع لكوتيلف سانلا ىوقا نوكي نأ ّبحأ نمو «هللا

 ىلع راتخت ال نأ ىوقتلا نسحلا :لاق نأ ىلإ .هدي يف امم قثوأ هللا دي يف اب نكيلف سانلا

 .هديب اهلك رومألا نأ ملعتو هللا ىوس هللا

 الواسع كناسل ق قللا هع أل نأ يوشتلا "37" بهذا نيب ييهاززإ لآقو

 نأ ىوقتلا :يدقاولا لاقو .ابيع كرس يف شرعلا كلم الو ابيع كلاعفأ يف ةكئالملا

 .قلخلل كرهاظ نيزت اى قحلل كرس نيزت

 ّيبحملا يف لاقم

 ةفيحصلا حرش نم ١75 ةحفص يف ٍيناملا ناخ يلع دّيَّسلا لجألا ةمالعلا لاق

 بجويام بانتجاو هتاضرم ءاغتباو هتعاط ةبحم مهمءرل دابعلا ةبحم ليق :ةيداجسلا

 باوثشلا نسحا مهبيثي ناو مهماركا ةدارأ هدابعل ىلاعت هللا ةبحمو «هباقعو هطخس

 .يصاعملا نع مهنوصيو مهنع ىضريو

 نأ نم نيملكتملا روهمج هيلإ بهذ ام ىلع ينبم مهمر دابعلا ةبحمل ريسفتلا اذهو

 ةبحملا قلعت ليحتسيف «؛ثداوحلاب الإ اهل قلعت ال ةدارإلاو «ةدارإلا نم عون ةبحملا



 نا اال رطل عز نب ووالي ا اولا ا حم

 ضعب لاق .بوبحملاو بحملا نيب ةيسنجلا يعدتست اهنألو هتافصو هللا تاذب

 .نايعألاب اهقلعتل ةدارإلا نم اعون تسيل ةبحملا نأ لّوألا نع عنملاو :نيققحملا

 قلعتت دق ةبحملا نأ يناثلا نعو .اباوص ناكل سكع ول لب «لاعفألاب ةدارإلا قلعتو

 ال يتلا تاينادجولا نم اهّتأ قيقحّتلاو .ضرعلاو رهوجلا نيب ةيسنج الو ضارعألاب

 لاقي نأب «ةينادجولا يناعملا يقاب نع زاتمتل ميقتسم حرش ىلإ لب .فيرعتلا ىلإ جاتحت
 ةيلاك دشأ كردملاو متا كاردإلا ناك |ملكو .رثؤم وه ثيح نم لامكلا كاردا يه

 ال هتاذل ىلاعت هللا بحن نحن :نوفراعلا لاق كلذلو .لمكأ ةبحملا تناك ةرثؤم

 ام لاق نأ ىلإ .لسلست وأ راد رخآ ءيش لجأل ابوبحم ءيش لك ناك ولو ءضرغل
 نأل ةيحم لك نم ىوقاو متأ هناحبس هلل ةبحملا نوكت نأ يضتقي اذهو :هنومضم

 هتاذ ثيح نم هتاذف .هيلع اَلِإ قبطنت ال ةقداصلا ةيلمكألاو ةرصحنم ةّقحلا ةيمثإلا

 |مك ؛ةبوقع عفد وأ ةبوثم ليصحت لجأل ال ةعاطلاو دايقنالاو ةدابعلاب ةقيقحلا يه

 .كتنج يفاعمط الو كران نم افوخ كتدبع ام :هلوق نم نيفراعلا دّيس هركذ

 ١07. ةحفص يف مدقتملا دْيَّسلا كلذ ركذ ؛(ثيدحلا)

 اكربت ةبحملا يف نيبحملا مالك نم ةذبن ركذنلو :اهسفن ةفيحصلا يف لاق مث

 .مهساربن نم اسابتقاو مهسافنأب

 ران يه :رخآ لاقو .بوبحملا ىوس |مع بلقلا ءاحمإ يه ةبحملا :مهضعب لاق

 :رخآ لاقو .لاوحألا عيمج يف ةقفاوملا يه :رخآ لاقو .بوبحملا ىوس ام قرحت

 ءيشلا ىلإ كليم ةبحملا :رخآ لاقو .ديري ام لعفي بيبحلاو دوهجملا لذب ةبحملا

 وأ كرس |ميف ارهجو ارس هل كتقفاوم َّمث .كحورو كسفن ىلع هل كرانيإ مث كتيلكب
 الو ةءاسإلا اهصقنت ال ام ةبحملا :رخآ لاقو .هقح يف كريصقتب كملع َّمث ككءاس

 .دعبلا اهيلسي الو برقلا اهيسني الو ناسحإلا اهديزي



 ااا 0000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تا نأ لا 0000 . 0 )73١197( 5 دل ل تف نك كل ب
 هللا لآ 25 ىسوم هب ىقستسا يذلا دوسالا دبعلا خرب ةصق يفو :لاق مث

 لاق ؟كاذ امو بر اي لاق ءابيع هيف نأ الإ يل دبعلا معن خرب نأ هيلإ ىحوأ ىلاعت

 .ءيشب سنأي الو ءيش ىلإ نكسي ال يّبحأ نمو «راحسألا ميسن هبجعي

 :بحلا يف اودشناو لاق نأ ىلإ

 هكارمخا ريا كايقأ نآلال

 سفنلاو حناوجلاو بلقلا يف تنا

 دجولا نم كاري ينم ءزج لك
 كترصتيا نابع نيع فييغاذإف

 :رخآ لاقو

 هيجل كتي نا ال ككاركد

 يرضاح كنا دجولا ينآر (َلف

 ىوه لا نم تومأ دجو الب تدكف

 ملكت ريغب ادوجوم تبطاخف

 يناسل يرجي كلذب نكلو

 ناماآلا تناو قوملاةمقأو

 اصل نيكو ركدنلا ناان# شفاو
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 ناقفخلاب بلقلا لع ماهو

 نايع ريغب امولعم تظحالو

 بتارم بحملا ةبحمل نأ (ى :ءافرعلا ضعب لاق ١17 ةحفص يف ٌعتْنْهَِرَلَم لاق ّمث

 هللا نم ةبحملا هضرغو لوقأ .ةتوافتم تاجرد بوبحملا ةبحمل كلذك ةلضافتم

 مهيلع يلجتلاو نارفغلاو ةمحرلاب مهصاصتخاب ماوعلل هتبحمف لاق .هناحبس

 ةملظ رتسو لامجلا تافص يلجتب مهصاصتخاب صاوخلل هتبحمو «تايآلاو لاعفألاب

 ةملظ رتسو تابذجلاب مهصاصتخاب صاوخلا صخأل هتبحمو .هتافص راونأب مهتافص

 عيمج مهمولق نع قرحيف لالجلا رانب الوأ ىجتيف «يقيقحلا دوجولا راونأب مهدوجو

 عمسلا مهنع بلسيو هب مهتبثيو مهنع مهوحميف لامجلا رونب ىلجتي مث .اهيف ناك ام
 اذإف :ةنسلا لهأو ةّيمامإلا نيب روهشملا حيحصلا ثيدحلا يف درو (ى «قطنلاو رصبلاو



 لرقم اول وفعلا قه تاتا رظبوو ل ركشكلا دنا ااا التاق يس ممل

 هديو هب قطني يذلا هناسلو هب رصبي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك هتيّبحأ

 .هتيطعا ينلأس ناو «هتبجا يناعد نأ ءاهب شطبي يتلا

 توملا ّنبحم

 ةثالث توملا ةبحم يف سانلا ءاملعلا ضعب لاقو :747/ ةحفص يف ٌةتْنْساَئِدَم لاق

 :برضا

 اذه يف ناسنإلا ناو .هقتعي توملاو هقرست ةايحلا نأ ملعي ميكح لجر لّوألا

 ردقب الإ ايندلا نع هجورخ نم ملأتي الف ههسوسي دلبو هطوحي رغث ىلإ ثوعبمك لاحلا

 يف رابخألا ضعب تدرو ىنعملا اذهمو .هبرق نم دايدزالاو هبر ةمدخ نم هتوفي ام

 .توملا ينمت نع يهنلاو ايندلا حدم

 (لظم انتيب فلأ نم ليبس هليبسف ههرك ناو .هفلأف ملاعلا اذهب سنأ لجر يناثلا

 ايندلا نع جرخ ىتم اذهو .هيف لوخدلا هرك دق ناك ناو هنم جورخلا هركي وهف

 بلق ىلع رطخ الو ءتعمس نذأ الو تأر نيعال ام ,نيحلاصلل دعا ام ىلع علطاو

 اولاق» ميعنلا ةنج يف رارقلا مهل رقتسا نمع هناحبس هللا ىكح امك هصالخب ٌرس ءرشب
 ال ةماقملا راد انلحأ يذلا روكش روفغل انبر ْنِإ نزحلا ادع بهذأ ىذلا هلل دمحلا

 ."بوغل اهيف انسمي الو بصن اهيف انسمي

 «ةريرجلا عاونأ نم هبكترا ب ةريرسلا خطلتم ةريصبلا ىمعا لجر :ثلاثلا

 باحصأ نم رافكلا سئي امك ةرخآلا نم سئيو ءاهب نأمطإو ايندلا ةايحلاب يضر
 مل ايندلا تاروذاق نم جرخ اذإف .هب كلذ ٌرضأ دولخلا راد ىلإ اهنم جرخ اذإف .روبقلا

 نئمعأ وله ىف تاكَنَمَو 9: هناحبس لاق ا( «ىلعألا الملا ةبحاصمو ايلعلا ملاع هقفاوي

 نأ يور ةبحملاو بحلا ركذ دنع يناثلا دلجملا نم ٠١5 ةحفص يف يزارلا لاق



 ااا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ؟هليلخ تيمي اليلخ تيأر له :هحور ضبقيل ءاج دقو توملا كلمل لاق 2# يهاربإ

 نالا :توملا كلمل لاقف ؟هليلخ ءاقل هركي اليلخ تيأر لهو :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف

 .ضبقاف

 نيرضتحملا لاوحأ ضعب يف ةذبن

 :َتيضاَرَلَك يندملا (ناخ ىلع) دّيَّسلا لاق

 :ناهيبنت

 هنع ربعملا وهو «توملا لبق ىتلا ةلاحلا ىه اهتباجإو ةوعدلا راضحتسا :لّوألا

 دقف ةنياعملا دنع اّمأو .هتبوت هللا لبق نياعي نأ لبق بات نم :ثيدح يفو «ةنياعملاب

 لو 1 0

 58 َوَمْلا مه دحأ رصح اًدِإهَهَح ِتاَكَِلَأ َنوُلَمْعَي ب ا , اس اركو رو هل ب 7 هك ه2 كَ 2 عال ل 1 و

 صظ111111ذ1ذذ1ذ1 ا

 ةّمئأ نع ةّيمامإلا وثدحم ىور دقو .قلحلا يف ةعياملا ماسجألا نم هريغو ءاملا ددرت

 روصحو توملا روضح دنع ةبوتلا لبقت ال هنأ يف ةرثكتم ثيداحأ تيبلا لهأ

0 

 ا

 ست عش نلجرلا عصا نم همني ءانبلب جالا ضيق أ داب

 نم ةلهملا هذه يف نكمتيل «قلحلا ىلإ يهتنت مث ,ردصلا ىلإ لصت نأ ىلإ ائيشف ائيش

 نارعار وسما و راح ار ير بسلا يش ف

 .ةمتاخلا نسح هل ىجريف «هناسل ىلع هناحبس هللا ركذو هحور جرختف «هناحبس

 .توملا كلم ةنياعمب نياعي نأ لبق #©هلوق رسفو نيعبرألا حرش يف انخيش لاق



 لوقا نوقف عدلا رطل لوك شكل وينو وا م 10

 موو نيا ويومب

 نع يوردق هّنأ اك .ةرخآلا يف هتلزنم ةنياعمو ءرش وأ ريخ نم هيلإ لوؤي |ب هنارشبيو

 هدعقم ىري ىتحو «هريصم ملعي ىتح ايندلا نم مكدحأ جرخي نل :لاق هّنأ نق يبنلا

 .ملعا هللاو .رانلا وأ ةنجلا نم

 باقعلا طاقسا ةبوتلا لوبقب دارملا "47 نيعبرألا يف ييشلا لاق :يناثلا هيبنتلا

 لهأ هيلع عمجأ امت ةبوتلاب باقعلا طوقسو .هنم بات يذلا بنذلا ىلع بترتملا

 وأ (ملظ ناك ةبوتلا دعب بقاع ول ىتح هللا ىلع بجي له هنأ يف فالخلا امَّنإو ,مالسإلا

 وبأ خيّشلا بهذ هيلإو .يناثلا ىلع ةرعاشألاو ءلّوألا ىلع ةلزتعملاف .؟لضفت وه

 هبتك ضعب يف ''"” يلحلا ةمالعلاو '"'” داصتقالا باتتك يف # يسوطلا رفعج

 ءرهاظلا وه نيخيَّشلا راتخمو ."'"' ديرجتلا يف يموطلا قّقحملا فقوتو .ةيمالكلا

 .لوخدم بوجولا ليلدو

 ناتدئاف

 .كسفن لبق نم كل رودقم وهف كريغ لبق نم هيلع ردقت ال ام لك :ةمّيق ةملك

 ءاعدلا ريخ :لاق لك يبنلا نأ ةيداجسلا ةفيحصلا حرش نم ”7ةحفص يفو

 :وهو «يلبق نم ءايبنألا ءاعدو يئاعد

 يح وهو «تيميو ييجي .دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 ءاقل وجري ناك نمفا لئاق نم زع لاق .ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب .تومي ال
 .«ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر

 نب غبصألا نع راحبلا ةنيفس نم يناثلا دلجملا نم 8 ةحفص يفلاقو



 ا وما ا م ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةرففف)
 نا تاو بلاو برزت جاوا دولا لا ارح سبرعوا ةثابن

 اذإ تلقف .ءاوشلا اله ىلإ مله لاقو هيلإ يناعدف .ءاوش هيذي نيبو 0 نينم وم لا ريمأ

 :لق ؟ماعط كيذؤي الإ كل نماض انأو نهلوقت تاملك كملعا اّلِإ لاقف ءينرض تلكأ

 ال يذلا ميحرلا نمحرلا ءامسلاو ضرألا ءلم ءامسألا ريخ كمساب كلأسا ينا َّمهّللا

 .ادبأ كرضي الف ؛ءءاد هعم رضي

 ىتوملاو توملاب قلعتي اميف

 ركذ رركت دقو تويز دايو 1 نيرحبلا عمجم نم 47١ةحفص يف لاق

 تيم يحلا يف لاقي لاقف ءامهنيب ميظع قّرفو ؛همدعو ديدشتلاب تّيلاو تيما

 .نوتوميس يأ .(َنوَتَيَم ْمْكَّنِإَو ٌتّبَم ٌكّنِإ!ىلاعت هلوقب دهشتساو «ريغ ال ديدشتلاب

 :لاق نم لوق |هعمج دقو

 ءانيسحالا تت فيتا عنا تيَمِب حارتساف تام نم سيل

 تاكف:لاقيو:اتوم “تومي ناساألا تاف:لاعر :ةايحلا ديه وملاو ةلاق نأ لإ

 .فاخي فاخ نم تاي

 هشي حير ؛بيطلاك نمؤملل وه 2 لاقف .توملا انل فص 22 قداصلل ليقو

 براقعلا غدلو يعافألا عسلك رفاكللو .هنع ملألاو بعتلا عطقيف «هبيطل سعنيف

 .دشأو

 لخدف توملا ءاج اذإف «ىلاعت هللا قلخ نم ناقلخ ةايحلاو توملاو :لاق نأ ىلإ

 نوتومي ةككالملا نأ يورملاو .ةايحلا هنم تجرخو الإ ءيش يف لخدي مل ,ناسنإلا يف

 .ركذ ام رخآ ىلا ...مهرسأب ناسنإلا توم دعب

 كلذ يف ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا ءناسنإلا رشبلا :(رشب) ةدام يف لاقو



 للا ولا ام وقل امل وما ا وون سولو |(

 انل اَمُهَموَعواِْعِم ٍنرَسل ُنمَأ ولاعه 35 :ىلاعت هلوق «ليزنتلا ءاج هبو «ىنثي دقو .ءاوس

 .مهروهظل ًارشب رشبلا يمسو «قلخلا مهو ءرشبلا عمجلاو .# َنوُديلَع

 رم لاق حرشلا نم دلجملا نم 5” ةحفص يف جهنلا حراش ركذ

 يقب له لأسف .اودابو دحاو تيب نم كالمأ ةعبس اهكلم دق ةنيدمب '' ' ”ردنكسإلا

 لاق ؟رباقملا مزلت ل هلأسف هب اعدف «رباقملا مزلي وهو دحاو يقب اولاق ؟دحأ مهلسن نم
 نأ كل له لاق .ءاوس اهتد جوف ؛مهديبع ماظع نم كولملا ماظع زيمأ نأ تدرأ

 لاق .كتمزلل كلذ ىلع ردقت كنا تملع ول لاق «؟كتيغب كلينا ىتح ينمزلت

 نم هبلطا ينعدف لاق ؛كلذ ىلع ردقا نل لاق ءاهيف توم ال ةايح لاق :؟كتيغبو

 .هيلع ردقي

 نأب ربق ىلع ابوتكم احول أرقف «ةربقم ىلع رم ردنكسإلا نأ اوركذ :مهضعب لاق

 انو ةرفسم مطاذع نا وبدات نأ انهن وظف ويروش رتطدت وهنالك وقنا

 نم اندف ءاهوحنو هيلع ةيوبأ ةفطاع وحن نم ةصاخ تايصوصخا هربق ءانبب اونتعا

 ىتح «؛كلذك هآرف رخآ ىلعو ءاليلق كلذ ىلع ديزي اب ردقم هقباسك هدجوف رخآ ربق
 وهو ءاريثك كلذ برغتساف .لاونملا كلذ ىلع يهو ةربقملا كلت لك يصقتسي نأ داك

 دجي ملف .مهروبقب دادتمإلا ديزم عم لاونملا اذه ىلع ةربقملا كلت لهأ ىتوم لج نأ

 بسحب اراغص اونوكي مل ىتوملا ءالؤه نأ رخَأف ءلاحلا حرش مع لاؤسلا نم ادب
 نيتسلاو نيسمخلا نم «سانلا هيلع شيعي يذلا داتعملا وحنلا ىلع مه |منإو ءنسلا
 دعيو ارمع نوكي نأ يغبني يذلا رمعلا نأ انرظن امل اّنأ ريغ .لقألاو رثكألاو ةنس

 اهيضقي يتلا ةايحلاو «عفنلاب عمتجملا ىلع دوعي يذلا رمعلا وه ناسنإلل بسحيو
 ال ,ناسنإلا صخش الإ اهب عفتتي ال امم كلذ وحنو مونلاو برشلاو لكألاب ناسنإلا

 رمعلا وه |منإ ىتوملا ءالؤه رامعا نم هارت امو .ركذي يذلا رمعلا نم دعي نأ يغبني



 00000 001001 يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .رابتعالا اذهب

 .هنم عظفأ ربقلاو الإ ارظنم تيأر ام :#يبنلا لاقو لاق

 رظن دقو" '*” نسحلا نع كلذ القان "٠ دلجملا نم 57 ةحفص يف حراشلا لاقو

 هلوأ اذهل ارمأ ناو «هلوأ يف دهزي نأ ريدجل هرخآ اذهل ارمأ نأ :لاقف هسفنب دوجي الجر

 .هرخآ فاخي نأ ريدجل

 ما
 ءادردلا وبأ عمس :4 دلجملا نم 05 ةحفص يف حراشلا لاقو الجر دا

 .انأف تهرك نإف .تنا :لاق ؟اذه نم :ةزانج يف لوقي

 لثم هاتبااي :لوقتو ةزانج فلخ يكبت ةأرما ه2 نسحلا عمس :حراشلا لاقو

 ةّبحألا روبق يتآ ىتح اوفق لاقف ةربقملا ىلإ هباحصأ نم ةعامج عم ''*”زيزعلا دبع

 الإ لاقف هباحصأ ىلإ فرصناو ملكتو ملسو فقو اهطسوت اّلف .مهيلع ملساف

 ؟كل ليق امو نينمؤملا ريمأ اي تلق اذامو اولاقف ؟يل ليق امو مهل تلق اذام ينولأست

 ذإ كلذك نأ انيبف .اوبيجي ملف توعدو ءاودري ملف تملسف ةّبحألا روبقب تررم لاق

 نع نافكألا تقزمو .مههوجو نساحم تريغ يذلا انأ ؟ينفرعتا رمع اي تيدون

 هسفن تداك ىتح ىكب مث .مهدعاوس نم مهفكا تنباو «مهيديأ تعطقو ؛مهدولج

 .مهم قحل ىتح ماّيأ كلذ دعب ىضم ام هللا وف ءأفطت نأ

 اذهل بجعأ ملو كولملا ضعب لاق :روكذملا دلجملا نم 115 ةحفص يف لاقو

 يذلا اذه نم تبجع نكلو ؛ةعموص سأر ىلع هبر دبعو ايندلا كرت يذلا بهارلا
 نوقبي ال ريخلا لهأ نأ ءبهارلا لثم راص ىتح اهيف دهزف هيمدق تحت ايندلا تراص



 كارما ا ا ف ل ل ل وكلا موب سونا 0

 .اليلق الإ رشلا لهأ عم

 نيعبرألا باتك نم 7١ ةحفص يف تشارك "'''' يئاهبلا لجألا خيّشلا لاق

 رادنب نب دّمحم نب لع نع" "” بوقعي نب دّمحم ليلجلا َخيشلا ىلإ لصتملا دنسلابو
 5 نس ا 0007 5 ب ةففف دايو يااا

 هللا دبع يبأ ىلع يل نذأتسا لاقف «ةّيمأ ينب باّتك نم قيدص يل ناك لافق '""*” ةزمح

 لاق مث سلجو ملس لخد (َلف .هل نذأف .هل تنذأتساف 22 قداصلا دّمحم نب رفعج

 ًاريثك آلام مهايند نم تبصأف موقلا ءالؤه ناويد يف تنك ينا كادف تلعج

 مهلا بتكي نم اودجو ةّيمأ ينب نأ الول :

 امو سانلا مهكرت ولو ءانقح انوبلس امل ةعامج دهشيو مهنع لتاقيو ءيفلا مهل يبجيو

 نم يل لهف كادف تلعج ىتفلا لاقف .مهيديأ يف عقو ام الإ ائيش اودجو ام مهديأ يف

 تبستكا ام عيمج نم جرخأف لاق «لعفا لاق ؟لعفت كل تلق نإ :2لاق ؟هنم جرخم

 انأو .هب تقدصت هفرعت مل نمو .هلام هيلع تددر مهنم تفرع نمف «مهناويد يف

 لاق .كادف تلعج تلعف دق لاق ّمث اليوط ىتفلا قرطاف .ةنجلا هللا لع كل نمضأ

 جرخ الإ ضرألا هجو ىلع ائيش كرت اف ةفوكلا ىلإ انعم ىتفلا عجرف ةزمح يبأ نبا

 .ةقفنب هيلإ تثعبو ابايث هل انيرشو ةمسق هل انمسقف لاق .هندب ىلع ىتلا هبايث ىتح .هنم

 اموي هيلع تلخدف لاق .هدوعن انكف ءضرم ىتح لئالق رهشا الإ هيلع ىتأ اف لاق

 مث لاق .كبحاص هللاو يل ىفو ّيلع اي لاق َّمث هينيع حتفف لاق ريخألا قمرلا يف وهو

 لع اي يل لاق ّلِإ رظن الف «هللا دبع يبأ ىلع تلخد ىتح تجرخف .هرمأ انيلوتو تام

 :هنيعبرأ نم 7١7 ةحفص يف ىئاهبلا لجألا ةمالعلا لاق

 لف و هتوف وضخ هينفع لعبرلا كلذ: لوق نماكيذكلا اذه هنيضت ام ةهيعت



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 كلت لاوحأ ضعب راضتحالا دنع ناسنإلل فشكتي هّنأ ىلع لدي كبحاص هللاو

 قداصلا ءافو لجرلا اذهل رهظ اى ءاقشلا وأ ةداعسلا لهأ نم هنأ هيلع رهظيو «ةأشنلا

 خيشلا ىرر نقف ةرتكتت ةييداخا ملا اةهرف درو لقوة ندمقل ةةيبش |

 ام باب يف يفاكلا نم زئانجلا باتك يف ينيلكلا بوقعي نب دّمحم مالسإلا ةقث ليلجلا

 لاق :لاق ؛ليوط ثيدح يف هيبأ نع "7 ةبقع نب لع نعف .رفاكلاو نمؤملا نياعي

 ةمايقلا موي دابعلا نم هللا لبقي ال ةبقع اي 222 قداصلا دّمحم نب رفعج هللا دبع وبأ ىل

 غلبت نأ الإ هنيع هب رقت ام ىري نأ نيبو دحأ نيب امو «هيلع متنا يذلا رمألا اذه الإ

 .ديرولا ىلإ هديب ىوها مث .هذه ىلإ هسفن

 ركشلا يف عوضوم

 ركشاف :22هلوق حرش دنع 7/5 ةحفص يف "5" لجألا ةمالعلا دّيَّسلا لاق

 .ىلاعت هركش نعزجعلا نايب :امهدحأ

 .ةدابعلاو ةعاطلا نم هناحبس هقحتسي |مع زجعلا نايب :يناثلاو

 نأ جاتحيف .اهركش هيلع بجي ىرخأ ةمعن هيلع هللا ثدحأ ةمعن ىلع اركش ثدحأ

 ال ام ىلإ يدؤي اذهو .ةعبارلاو ةثلاثلا يف لاحلا كلذكو .ىلوألا هركشك اهركشي

 يف ىلاعت هللا دعو مكحب هطرشل ءازجلا اذه موزلو .دبعلل رودقم ريغ وهو «ىهانتي

 رو ا دوي داعب

 ا



 كوقتملا ول وقعملا ةرمويفتا رع هل ركشكلا ينور وطال ص ا و لا ل

 كايإ يركشو .كمعن ىلع ركشلاب ينترمأ يهلإ :لاق 8 ىسوم نأ ةياور فو
 ةياغ ّنِإِف «ىلاعت هللا ةمعن اَلِإ اهركش نكمي ةمعن لك ليق اذطو .كمعن نم ةمعن

 .اهركش ءادأ نع زجعلاب فارتعالا اهركش

 لاق دقف ةدابعلاو ةعاطلا نم هناحبس هقحتسي امع زجعلا نايب وهو يناثلا اّمأو

 .مهيلع هلضفو دوبعملا ناسحا ردقب مهتعاطو دابعلا ةدابع نوكت نأ بجيف :لاق اهيف

 اركشو ةعاط ةمعن لكب ٌقحتسي هناحبس هنأل «رشبلا نم دحأ ةقاط يف سيل رمأ اذهو

 نوردقت ال يأ 4 ٌداَنَك ٌمولَظَل نْمإلا ي كل اقوال لك ارو ب نِإَو

 امم ىهانتي يذلاو «ريثكلا نم ليلقلا عقي نياف ءاهيهانت مدعل لب ءاهترثكل اهدادعت ىلع

 ؟ ىهانتي ال

 ام ىلإو اهلبق ام ىلإ رظناف اهعضتل ةدحاولا ةمقللا تذخأ اذإ ميكحلا لاق

 ةيلعافلا بابسألاو تاودألا نم عرزلاو نحطلاو زبخلاكف اهلبق ام اّمأ ءاهدعب

 ىلع ةنيعملا ىوقلاكف اهدعب ام اّمأو .رصانعلاو كالفألا ىلإ يهتنت ىتح ةيلباقلأو

 رومألا رئاسو ىوقلا كلتل ةلماحلا ءاضعألاكو .عفدلاو مضهلاو كاسمإلاو بذجلا

 تناك اذإو .رصحنت داكت ال اهنإف «هيف ةلخاد وأ ندبلا نم ةجراخ كلذ يف ةعفانلا

 .؟كلذ زواج |ميف فيكف غلبملا اذه غلبت ةدحاو ةمقل يف ىىلاعت هللا معن

 لدعلا يف عوضوم
 حرش نسم 77 ةحفص يف يندملا ناخ ّلع دِّيَّسلا لجألا ةمالعلا دّيّسلا لاق

 :ب2هلوق حرش دنع ةفيحصلا

 يأ تمركو «ناسحإلاب الإ ءيشب فصوت نأ تكرابت ريدقتلاو .لدعلاب اَّلِإ كنم
 يأ مراكتو مركتو ءاهيف مضلاب مركي ءوسلا نع ديز مّرك لاقي ءتسدقتو تهزنت

 مركلا نموأ دماحملا عيمجب فاصتالاو صئاقنلا ءافتنا ىنعمب ءمركلا نم وهو «هزنت

 فاخخ نأ تفركو :ناسحأآلاب الإ تىضوق نأ تقراشف



 0 ااا ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اريخنأ تانفاكلا قةاؤاتمملا لديغلاهةارتلا وادم لغو كاذلا كرتخ: قاعمب

 كلذلو .هنم لقأب رشلاو هنم رثكأب ريخلا لباقي نأ ناسحإلابو ءرشف ًاّرش ناو ريخف
 بسحب ءافيتسالاو ءافيإلا لدعلا ةنسو «ةدايز ناسحإلاو ةاواسم لدعلا ليق

 (ِناسْحِإلاو ٍلْدَعلاِب ُرْمَأَيهّلا ن١ ىلاعت هلوق يف 2 نينمؤملا ريمأ نعو .قاقحتسالا

 سيل ذإ .ءاصقتسالا لدعلا عم ناك املو اذه .لضفتلا ناسحإلاو ءفاصنإلا لدعلا

 .هلامم رثكأ هيلع ام دبعلا ناكو «قاقحتسالا ردقب اهئافيتساو قوقحلا ةيفوت الإ وه

 .ىهانتي ال يذلا ءيشلا نم أّرجتي ال يذلا ءزجلاك هيلع ام ىلإ ةبسنلاب هل ام ناك لب

 ملظلاو روجلا اّمأو .هناحبس هلدع نم فوخلا لقعلا مكحب بجو مرج ال

 ريمأ ءاعد يفو .لدعلاب الإ هنم فاخي الإ حص اذهلو .هنم عنتممو هيلع ليحتسمف

 :2همالك نمو .كلدع ىلع ينلمحت الو كوفع ىلع ينلمحا ّمهَللا :2#نينمؤملا

 يف ةدوجوم ناسحإلاو لدعلا ةيآو .هلدعل الإ مكاحلا نم فاخي ال اموي اورذحا

 .نايبلا عمجم نم ثلاثلا دلجملا نم ٠7 9ةحفص يف لحنلا ةروس

 تانامألا يف عوضوم

 يهو «هريسفت نم ٠ دلجملا نم 701 ةحفص يف يزارلا لاق .ثالث يهو

 هذه حرش دنع ءاسنلا ةروس يف نايبلا عمجم نم ١ دلجملا نم 51 ةحفص يف ةدوجوم

 وأ دابعلا رئاس عم وأ هبر عم نوكت نأ امِإ ناسنإلا ةلماعم نأ ملعاو :ةكرابملا ةيآلا

 .ثالثلا ماسقألا عيمج يف ةنامألا ةياعر نم دب الو .هسفن عم

 .تايهنملا كرتو تارومأملا لعف يهف هنأش ىلاعت برلا عم ةنامألا ةياعر اّمأ

 ءوضولا يف ؛ةمزال ءيش لك يف ةنامألا "'""'دوعسم نبا لاق .هل لحاس ال رحب اذهو
 اذه لاقو ناسنإلا جرف قلخ ىلاعت هّنأ رخآ لاقو .موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ةبانجلاو

 .اهقحب الإ اهظفحاف كدنع اهتأبخ ةنامأ



 و ورا ل ال و ا 0

 ةميمنلاو ةبيغلاو بذكلا يف هلمعتسي الأ ناسللا ةنامأف ءعساو باب اذه نأ ملعاو

 .لاونملا اذهب ءاضعألا نم ةلمج يف درطتسا مث :لوقأ .اهريغو شحفلاو ةعدبلاو رفكلاو

 عئادولا در اهيف لخديف «قلخلا رئاس عم ةنامألا ةياعر وهو «يناثلا مسقلا اّمأو :لاق َّمث

 عم ءارمألا لدع هيف لخديو .مهبويع سانلا ىلع يشفي الإ اهيف لخديو .فيفطتلا كرتو

 مهنودشري لب ةلطابلا تابصعتلا ىلع مهولمحي ال نأب ماوعلا عم ءاملعلا لدعو مهتيعر

 ةجوزلا ةنامأ هيف لخديو :لاق نأ ىلإ .مهارخآو مهايند يف مهعفنت لامعأو تاداقتعا ىلإ

 .هريغ نم دلوي دلو جوزلاب قحلت الإ يفو اهجرف ظفح يف جوزلل

 وهام الإ هسفنل راتخي الأ وهف هسفن عم ناسنإلا ةنامأ وهو ثلاثلا مسقلا اّمأو

 ام ىلع بضغلاو ةوهشلا ببسب مدقي الأو ءايندلاو نيدلا يف هل حلصألاو عفنألا

 .هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك :ةك# لاق اذهو .ةرخآلا يف هرضي

 اًمضرعاَنِإ 3 : تيد تع دو اب طولا ريفي رحاب

 اًموُلَظ َناكرهَنِإ نضال اهلَحو اهنم َنَفَفْسَأو (هنلمحص نأ َيبأَف ٍلاَبجْلاَو ٍضراْلاَو توُمَلا لع ةئامألا

 .:6 َنوُعو ْمِهِدْهَعَو مهتم | رم نيدو 18: : لاقو .4: الوهج ا

 حرش نم ١١5 ةحفص يف يندملا ناخ نع دِّيَّسلا لجألا دِّيَّسلا ةمالعلا لاق

 هدابعل راهنلاو ليللا قلخ هلالج لج هللا نأ ىلع © هنم مالكلا اذه لد :ةفيحصلا

 .ةليلج ةدئاف وذ هْنإف هعجارف هركذ ام رخآ ىلإ ءاعم مهارخأو مهايند رمأ اوعاريل

 دئاوف

 نم 4/ ةحفص يف يندملا ناخ ع دِّيَّسلا لجألا ةمالعلا دِّيَّسلا لاق :ىلوألا

 تازجعمب هثعب ابن ةنس فلأ لك يف ىلاعت هلل نأ ءاملعلا ضعب لاق :ةفيحصلا حرش

 لوقن سيلو ؛«ميقتسملا هطارص روهظو ميوقلا هنيد حوضول «ةبيجع تانيبو ةبيرغ

 رثكأ نييبنلا نيب نوكي نأ زاجف «ةنس فلأ لك يف لوقن لب «ةنس فلأ لك سأر ىلع



 ىور امل ءايندلا فالآب تهتناو ةوبنلا هب تمتخ َّمث ء,ىفطصملا هللا بيبح عباسلا يفو

 دقو «ةنس فالآ ةعبس ةرخألا تاعمج نم ةعمج ايندلا :سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 .ىهتنا .نوئم اهيلع َنيِتأيلو «ةئامو ةتس تضم

 يف سانلا هلاق ام نايب جهنلا حرش نم يناثلا دلجملا نم 017 ةحفص يفو

 رمأ نم ناسنإلا هعمسي ام نوك نايب يناثلا دلجملا نم 70١ ةحفص يفو .اهرمع

 .سكعلاب ةرخآلاو «هنايع نم ربكأ ايندلا

 ام مهدنع ضرفلاف ءبجاولاو ضرفلا نيب ةفينح يبأ باحصأ قّرف :ةيناثلا

 .هيف دهتجم ليلدب هبوجو تبثي ام بجاولاو ؛هب عوطقم ليلدب هبوجو تبثي

 يف مالسإلا ةقث ىور :ةفيحصلا حرش نم ١٠١١ ةحفص يف ©ئدّيّسلا لاق :ةثلاثلا

 كلذ هل لاق الإ مدآ نبا ىلع يتأي موي نم ام :لاق هللا دبع يبأ نع هدنسب يفاكلا

 دهشا اريخ ّف لمعاو ءأريخ ّيف لقف .ديهش كيلع انأو ديدج موي انأ مدآ نبا اي مويلا

 ناسلب لوقلا اذه ءاملعلا ضعب لاق .ادبأ اذه دعب ينارت نل كنإف «ةمايقلا موي كل

 .هاضتقمب لمعيو هبلق نذأب هعمسي نأ نمؤملل يغبنيو«لاحلا

 ةحفص يف ةَنِساَرَدَم يندملا ناخ لع دّيّسلا لجألا ةمالعلا دِّيَّسلا لاق :ةعبارلا

 هّنَأ ربخلا يف درو ام ىلإ ةراشإ «هتاعاس نم ةعاس لك يف انل لعجاو :©هلوق

 اهنم هل حتفيف «ةليللاو مويلا تاعاسل ةنازخ نورشعو عبرأ ةمايقلا موي دبعلل حتفي

 حرفلا نم هلانيف ةعاسلا كلت يف اهلمع يتلا هتانسح نم ارون ةولمت اهاريف «ةنازخ

 ساسحإلا نع مهاهلأل رانلا لهأ ىلع مسق ول ام راونألا كلت ةدهاشمب راشبتسالاو



00 000 ١0 

 ءاهمالظ هاشغيو اهنتن حوفي ةملظم ءاوس اهاريف ىرخأ ةنازخ مهل حتفتو ءاهمالاب

 لهأ ىلع مسق ول ام عزفلاو لوحلا نم هلانيف ءاهيف ىلاعت هللا ىصع يتلا ةعاسلا يهو

 ام الو هءوسي ام اهيف سيل ةغراف ىرخأ ةنازخ هل حتفتو ءمهميعن مهيلع صغنل ةنجلا
 اهولخ ىلع رسحتيف ءايندلا تاحابم يف لفغ وأ اهيف مان يتلا ةعاسلا يهو ءهرسي

 ةراشإلا هيلإو .هعيض مث ريثك حبر ىلع ردق نم لاني ام شحافلا نبغلا نم هلانيو

 اتا بكد عك وكسب )» : لاعت هلوقب 4.
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف عوضوم ةفيحصلا حرش نم ١717 ةحفص يف

 كمل

 نسم ”١7 ةحفص يف يندملا ناخ ع دِّيَّسلا لجألا ةمالعلا دِّيَّسلا لاق :ةسماخلا

 لاق 22هللا دبع يبأ نع حيحص دنسب يفاكلا يف مالسإلا ةقث ىور :ةفيحصلا حرش

 |امههقصليلو هيعارذو هيتبكر نع فشكيلف .رمأ هَبَرَك وأ ةذش وأ ةلزان لجرب تلزن اذإ

 .دجاس وهو هتجاحب عديل مث ءضرألاب هؤجؤج قصليلو ءضرألاب

 بركلا فشك يف برجم كلذ نأ نيربتعملا انئالع ضعب طخب تيأر :تلق

 جهم يفو ءاباب يفاكلا يف امل دقع دقو ءادج ةريثكف ىنعملا اذه يف ةيعدألا اًمأو .اكيشو

 :لاعتااللا اع ذ ةبانكويز اي" كارلا

 ديحوتلاو ةداهشلا

 :حرشلا نم ١١ ةحفص يف يندملا ناخ ع دِّيَّسلا لجألا ةمالعلا دّيَّسلا لاق

 نم اهبيكرت هنمضت امل ديحوتلا ىنعم ىلع قبطنت ةملك فرشأ ةداهشلا ةملك نأ ملعا

 كولسلا ملع يف تبث دق هّنأ كلذ نايبو .اهنم ماتلا دوصقملل يدؤملا عضولا نسح

 ءادغام رك فقالا نيف ل قلظلا ىضاللخ الا ويودع هنهوتلا نأ ناك

 فرع يف ىمسملا وهو .رابتعالا ةجرد نع هحرطو .هل حال لك نع ههيزنتو «هنع



 0 01د 8 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .قيرفتلاو ضقنلاو ةيلختلا ماقمب نافرعلا لهأ

 هللا الإ هلإ ال انلوقو .هرابتعا ىلع امدقم هرابتعا ناك هب اّلِإ ءىشلا قّقحتي ال امو

 ادعام لك بلس ىلع المتشم اهنم لّوألا ءزجلا ناك ذإ ءبيترتلا اذه ىلع لمتشم

 ةيلختلاو هيزنتلا ماقم وهو هاوس رطاخل ةهبش لك نرد لسغل امزلتسم هناحبس ّقحلا

 ام وهو .هدوجو رونب ةيلختلل هدوجب دعتسا هنافرع لحم نع ناث لك حازنا اذإ ىتح

 .ديحوتلا يف اهب قطنت ةملك لجأ تناكف «ةملكلا هذه نم يناثلا ءزجلا هيلع لمتشا

 نيب ركفلا ةوق : 1755 ةحفص يف يندملا ناخ ع دِّيَّسلا لجألا ةمالعلا دّيَّسلا لاق

 وحن تلامو ةركفلا تعفترا ىتمف ءاهتحت ىوه لاو اهقوف لقعلاف .ىوهلاو لقعلا

 تراص ىومهلا وحن تلامو تعضتا اذإو «نساحملا تدلوف ةعيفر تراص لقعلا

 يف حلصألاو لضفألا ادبأ راتخيو ىري نأ لقعلا نأش نمو .حئابقلا تدلوف ةعيضو

 .ةقشمو ةنؤم أدبملا يف سفنلا ىلع ناك نإو ءبقاوعلا

 ناك ناو تقولا يف يذؤملا هب عفدي ام رثؤي هنإف .كلذ نم دضلا ىلع ىوهلاو

 ةوالحلا لكأ رثؤي يذلا دمرلا يبصلاك .بقاوعلا يف هنم رظن ريغ نم «ةرضم هبقعي

 ب2 لاق اذملو .ةماجحلاو جليلهإلا لكأ ىلع بعللاو

 .تاوهشلاب رانلا

 .هيلع ام نود هل ام يري ىوه او «هيلع امو هل ام هبحاص يري لقعلاف ًاضيأو

 ىلعف .مصيو يمعي ءىشلا كبح :2لاق اذهلو .هوركملا نم هبقعي ام هيلع يّمعيو

 .لقع ال ىوه هنأ نظيو ؛هيلع ال هل يه يتلا ءايشألا يف ادبأ هيأر مهتي نأ لقاعلا

 نارمأ كل ضرع اذإ ليق ىتح «ةميزعلا ءاضمإ لبق هيف رظنلا يصقتسي نأ همزليو

 ىلاعت لاق .ةهاركلا يف ريخلا رثكأف .هاوهت اب ال ههركت اب كيلعف بوصا امهيأ ردت ملف

 1و ادع اوُهَركَم نأ سف: :ًاضيأ لاقو #١ مُكحَل وهو اَئيَسأوهَكَك نأ عمت

 تفحو .راكملاب ةنحلا تفح :'
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 اذإ ايأر لجرلاب ىفك : سيق نب فنحألا لاق اذهلو 04 اريك ارح هيف ُهَّلل )399(,

 يس د و و ورم

 .هرذحيف

 حرش نم ١١55 ةحفص يف يندملا ناخ ّيلع دِّيَّسلا ةمالعلا لجألا دّيَّسلا لاق

 :تاجرد ركذلل نأ ملعا :ةفيحصلا

 هيلإ ابودنم ناك ناو اهفعضا اذهو «بلقلا ةلفغ عم ناسللاب نوكي نأ ىلوألا

 «ةدئاف نم ولخي ال هنع بلقلا ولخ عم ناسللا ركذ بولقلا بابرأ ضعب لاق .ًاضيأ

 نأ هيلإ ناطيشلا يقلي دقو .ريخلاب اداتعم هناسل لعجيو وغللاب ملكتلا نم عنمي هنأل

 رضحي نأ ركاذلا لاحب قئاللاف .هكرت يغبني بيع بلقلا هجوت نودب ناسللا ةكرح

 .هفنأل مغر يناسللا ركذلا كرتي الأ هب قئاللاف رضحي مل ناو ,ناطيشلل امغر ذئنيح هبلق

 لكل نان ننعألا هك ةيايفدما كروالو كلفلا# رك ذللاةلا نايللا نافتيعالاو

 .ةدابع وضع

 فيلكتب الإ هيلإ هجوتي الو هيف هرارقتسا مدع عم بلقلاب ركذلا :ةيناثلا

 .داهتجاو

 الإ هريغ ىلإ بلقلا هجوتي ال ثيحب هقرغتسيو بلقلاب نوكي نأ :ةشلاثلا
 .فيلكتلاب

 هنع لغشي ال ثيحب هيلع هئاليتساو هيف هرارقتسا عم بلقلاب نوكي نأ :ةعبارلا
 ثيحب هللا يف ءانفلا ماقم غلبي دق ةبترملا هذه يف ركاذلاو .ةبحملا ةبترم هذهو ءالصأ

 .روكذملا يف الإ هسفن دجي الف ءركذلا نع ىتح اهريغ نعو هسفن نع لفغي

 اذه ىلإ لصاولاو هللا يف ءانفلا ماقمب ىمسملا ماقملا هّنأ تفرع دقو اذهو :لوقأ

 هلوقي امك ال ةقحلا دوجولا ةدحو ىنعم اذهو .هللا الإ دوجولا يف ىري ال ماقملا



 ل ل ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يف دوجوملا نأ ىنعمب لب «ةقدنزو لاحم هنأل لكلا عم دحتم ىلاعت هّنَأ نم ةيفوصلا

 |(مك هنع لفغو هرهظ ءارو هلعجو ةرثكلا ملاع نع زواجت هنأل «هريغ ال وه ينافلا رظن

 .هندعم ىكز هنع هانلقن ام بيقع روكذملا دّيَّسلا تاملك نم دافتسم وه

 ميلعتو يياده
 :حرشلا نم ١74 ةحفص يف يندملا ناخ َنع دّيَّسلا لجألا ةمالعلا دّيَّسلا لاق

 :ءايشأ ةعبرأ نيب موسقم ءايحلا نأ ليق

 لاق :نيخرلا نيس ىارمي كلذ ناك اذإ نابضعلا نفاهؤايخو سفنلااهدحأ

 َكِلَ نم قَالَ ْمُهُسِداَسَوْه الإ ٍةَسخ الو مها َوْهاَلإ كَ كج ني ُثوُححَيَِمإ : ىلاعت
 فشك موي ءايحلا ةلق نم سفنلا ءايح ءايحلا دشأ ليقو .4 راكم نر ْهعمَوْماَلإ ركل

 .ءاطغلا
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 هلأ نس امكح نييحأَو )8 :ىلاعت لاق .ناسحإلا ةلق نم اهؤايحو حورلا :يناثلا

 نم ءايحلل كلذ نأ .# ٍراَحْسْأْلاِب ب ِفْفَمَسْمْلاَو ]# :ىلاعت هلوق ريسفت يف ليقو .# كيل

 َلاَق ف :مهوق موق نع ىلاعت هللا ىكح (ى نايسنلا نم هؤايحو لقعلا :ثلاثلا

 . 4 ى مويا كَِدكو هيبه اًشنياء كننأ كلك لاق (51) اريرصب تك دقو معَ يرشح مِلبر

 ىكح امك ءضرألا هجو ىلع نم لك ىلإ تافتلإلا نم هؤايحو رسلا :عبارلا

 يحتسا انأ :لاقو هسأر عفرف ؟ةعبسم يف مانت نأ فاخت الإ ىتف اي هل انلقو هانكر حف

 .هريغ فاخا نأ هنم

 ىلع لابقإلا نم ءايحلا بجواو ؛ريغلا ىلع تافتلإلا ىلع رسلا ءايح داز ابرو
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 :لاق |ى .هيلإ رظنلاو بيبحلا

 قيقح ءايحلاب يلثمو ءايح انهدرا من فشلا كبل[ قوخت

 (58) قيرف كيلإ يبلق نمراطناو 22 يقتأو كيحتسا لاح لك ىلع

 سفنلا ّيبتاعم

 :حرشلا نم ١7١ ةحفص يف يندملا ناخ يلع دّيَّسلا لجألا ربحلا ةمالعلا لاق

 نإف «هللا ليبس يف ةطبارملا باوبأ نم ميظع باب اهتبتاعمو سفنلا خيبوت نأ ملعا

 :يهو ةسمخ تاماقم مهسفنأ عم مهتطبارم ىلاعت هللا ليبس كولس يف نيفراعلل

 .الاثمأ كلذل اوبرضو '”ةبقاعملا مث «ةنياعملا مث ,ةبساحملا مث «ةبقارملا مث .ةطراشملا

 ظفحلاو ربدتلاو ةعجارملاب قيقح عوضوم هّنإف .عوضوملا اذه عجار :لوقأ

 كدا

 نم هنوكو «نايإلا ةقيقح يف لصفم مالك ةفيحصلا حرش نم ١ ١ 8ةفيحص يف

 ضعب نع ليلج مالك لقت .هيف الخد هب رارقإلاو ظفلتلل ناوأ ,قيدصتلا ةلوقم
 .هيلإ دشري |مب ذخألاو هيف لمأتلا لهأتسي عوضوملا يف نيققحملا

 ملع :ىلإ نيقيلا ميسقت يف طوسبم مالك روكذملا حرشلا نم 7١9 ةحفص يفو

 ةقئار تاياكح ضعبو مهم حيشوت هعبتيو .نيقبلا قحو «نيقيلا نيعو ءنيقيلا

 .ظحالف ..نومضملا يف ةفيرش ثيداحأو

 امو اهيف هجولا دصقو ةدابعلا يف تاقيقحت روكذملا حرشلا نم ١١١ ةحفص يفو

 |مك «ةثالث ماسقأ ىلإ ةدابعلا ميسقت هيفو 0 توم



 را ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ردقلاو ءاضقلا يف لافم

 ةحفص يفو 7١ ةروسلا يهو ءايبنألا ةروس نم ” 5 ةيآلا يف هنأش ىلاعت هللا لاق

 اَمَو ]8 :يزارلا نم 7 ءزجلا نم ١6١ ةحفص يفو «نايبلا عمجم نم ؛ءزجلا نم ؛

 ُةَمِيآَد نفت لك 9: :ًاضيأ لاقو 4 هويتهم ثم كيت أدخل كَ مرعب

 4 وطعم ايو ةَئْدف ريكو ٌرَئلأ ُخوب دو ٍتوملا

 ام وهو «ريدقتلاو ءاضقلا ىنعمب لعجلا وه انهه يفنملا لعجلا نأ رهاظلا :لوقأ

 هريدقتو هؤاضق اهيلع ينبملا هتمكحو هملع ىضتقمب هردقو هناحبس هللا هاضق

 ءيش نم ام ناو .ةلدألا هيلع تلد دق يذلا ظوفحملا حوللا يف هتبثا يذلا ؛ءايشألل

 ةهبش الو بير ال ذإ .ركنتسي ءيش سيل اذهو «حوللا كلذ يف دوجوم وهو الإ نئاك

 ةفاكل هئاصحاو ,قيقدتلا ىلع ءايشألا تايئزجب اربخو املع ىلاعت هللا ةطاحا يف

 ملعيو .ساوحلا هرمضت امو سافنألا ددع ملعي قيقحتلا ىلع رومألا تايصوصخ

 يف الإ نطبل ارهظ بلقنت الو .هملعب الإ ةقرو طقست الو ءرحبلاو ربلا تاملظ يف ام

 .نيملاعلا بر هللا ىلاعت .هتضبق

 :نيرخآ نيئاريإ ةكرابملا ةيآلا يف نإ مث

 امارتحاو |ميركت ايندلا يف دولخلا هل ردق دق ناك ول ادحأ نأ ىلإ حيملتلا :امهدحأ

 ناك ذإ دعب .ميظعتلاب قيلآلاو ميركتلاب قحألا كنإ ذإ ءدحاولا كلذ تنكل ء|ميظعتو

 كالول :نايدلا كلملا لوق نم ثوروملا ثيدحلا دافم وه [ى .هلجأل ناوكألا نيوكت

 .دوجوملا داجيإل ًاشنم ناك نمل دولخلاب ضقي ملو ءاقبلا ردقي ملذإو .كالمألا تقلخ ال

 .ىلوأ هنود نمل كلذ ريدقت مدع ناك

 نأ نم ىصقتست ال ثيداحأو ىصحت ال تايأ حيرص وه ام ىلإ حيولتلا :اهيناثو

 هللا لاق امك امناو هرمو روبع راد يهو «لاقتناو لوحتو لاوزو ءانف راد ايندلا
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 داقتعالا بجي اذلو . ِوارْلاَو لكل وذ َكْيَُهَعَو بيو( ناهس لن: هناحبسس «هر موب

 اك ه4 ترطب الإ توَملا همي نيتك 3: ءتومي هللا ىوس يح لك نأب رارقإلاو
 ةمكحلا هيضتقت ام ىلع نييبنلا دّيس دعب نم نيدحوملا مامإو نييصولا دّيس هيلع صن
 ,نيدباعلل ةأفاكملا لحم الو «نيعيطملل تازاجملا راد نوكت ْنأل حلصت ال ايندلا ْنِإف

 يه ميقملا ميعنلا راد امّنِإو .بصنلاب فوفحم اهميعنو «بعتلاب ةبوشم اهتحار نأل
 هللا اهراتخا يتلا يه اهنإف ءىربكلا ةأشنلا يه اَّنِإ ةقحلا ةوبحلا لحمو ءىرخآلا رادلا

 مهسفنأ هيهتشت ام اهيف نأب مهل اهفصو يتلا هئاّبحأو هتعاط لهأو هئايلوأل ىلاعت

 الو ماهوألا اهيلإ لصت ال قئاقح اف الإو ,ميهافم ضحم انل هذهو .مهنيعأ هذلتو

 هيلإ ىموأ امك رشبلل ةنيز كلذ ناو ءاهعاسك سيل اهنايع نأ ذإ ,ماهفألا اههنكب طيحت

 ىلع ةدالقلا طحم مدآ دلو ىلع توملا طخ :هلوقب ''*"يناثلا طبسلاو لّوألا ديهشلا

 .ةاتفلا ديج

 مويل دازلا هّنإف .لمعلاب الإ اهتاريخب ىظحُي الو لسكلاب اهيلإ لصوتي ال اهنأ ريغ
 يتأي دق ِهّنِإف اميظع ارمأ توملا ناك ناو «توملا الإ نانخلا نيبو ناسنإلا نيب امو :داغملا

 ىلإ ميعنلا لهأ ةرطنق هنأ ذإ ءادبأ هعم ريخ ال رشب يتأي دقو ءادبأ هعم رشاال ريخب
 هيل

 لوقو ,ة#نيمألا لوسرلا لوق وه | :مهميحج ىلإ ميحجلا لهأ رسجو ,مهميعن
 سؤبلا نم مكب ربعي ةرطنق الإ توملا ام :هبابحأ ةريخو هباحصأل ميركلا هطبس

 ىلإ نجس نم لقتني نأ هركي مكُياف «مئادلا ميعنلاو ةعساولا نانجلا ىلإ ءارضلاو

 .نجس ىلإ رصق نم لقتني نمك الإ مكئادعأل وه امو ءرصق
 لهأ نم ةياورلا كلذب تدرو امك ؛«تاريخلا لّوأو تابقعلا لّوأ توملا اذهو

 هل لاق نيح مهرحب نم فرتغملا وهو ةمحرلا هيلع رذ يبأ لوق كلذ لثمو .ةياردلا
 نأ نوهركتف «ةرخآلا متبرخو ايندلا مترمع مكنأل لاقف ؟توملا هركن انل ام لئاق



 000010101 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نسحملا اَمأ لاق ؟هللا ىلع انمودق ىرت فيك هل ليقف .بارخ ىلإ نارمع نع اولقتتنت

 انلاح فيكف ليق «هالوم ىلع مدقي قبألاكف ءىبملا اًمأو ,هلهأ ىلع مدقي بئاغلاكف

 ينل َراَْلاَنإ ا :لوقي لجو زع هللا َّنِإ .باتكلا ىلع مكلامعأ اوضرعا لاق ؟هللا دنع
 امل

 ُبيِرَ هلأ ََمتيَّنِإ :لاق ؟هللا ةمحر نياف لجرلا لاق .# ٍميجىلَرَجُمْلآَدَو )ري

 نأ نيقيلا قح نم 58ةحفص يف (ى 2 نينمؤملا ريمأ نع يورملا نم دافتسملاو

 لهأ نم ناك نمو «ةمحرلا ةكئالم هحور ضبق تلوت ةعاطلا لهأ نم ناك نم

 تربملا كليم ةارغا نيقيوفلا نإ «ةنقنلا وبا ةعلا ةكنؤا عي ةفسوو نيف لوقا ةنيضفملا

 .نولمعي هلوقبو هللا رمأب نورمتاي مهلكو

 ابخألا عماج يفو :"*'7 نيقيلا ٌقح نم ةروكذملا ةحفصلا يف ءاج

 حور اهيف ضبقت يتلا كتروص ينيرت نأ عيطتست له توملا كلمل لاق 2

 تفتلا مث .هنع ضرعاف ءينع ضرعاف لاق «ىلب 2لاق ءكلذ قيطت ال لاق ؟رجافلا

(24) ]. 
 لل 5

 هرخانمو هيف نم جرحي ؛بايثلا دوسا حيرلا نتنم رعشلا مئاق دوسا لجرب وه اذإف

 هتوم دنع رجافلا قلي مل ول لاقف قافا مث 222 ميهاربإ ىلع يشغف .ناخدلاو رانلا بهل

 .هبسح ناكل كهجو ةروصاالإ

 روضح يف ةريثك رابخأ اهلبق ايفو 57 ةحفص يف روكذملا لجألا دِّيَّسلا ركذ دقو

 يف لقنو .راضتحإلا دنع هريغو نمؤملا مالسلاو ةالصلا مهيلع ةّمئألاو ل يبنلا

 روضح نأ ملعا :هصن ام لاقف .عوضوملا يف 6 يسلجملا ةمالعلا تاملك 77 ةحفص

 نيب رهتشا دقو ؛ةضيفتسملا رابخألا هب تدرو دق امم توملا دنع ةّمئألاو ة# يب

 وحن اّمأو .رابخألا ةقيرط نم سيل ماهوألا داعبتسا ضحمل كلذ لثم راكناو«ةعيشلا

 .لاق ام رخآ ىلا....اهنع صحفلا مزلي الف هتيفيكو مهروضح
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 تايبألاو .هتاياكحو رابخأ ركذ "44" لاعلا ةفحت نم ١١9 ةحفص يفو

 .رضتحملا دنع © داع روضح ىلع ةلادلا 7 ينادمحلا ثراحلا اهب بطاخملا

 :282 لع لوق حرش دنع ديدحلا يبأ نبال جهنلا حرش نم 44 ةحفص يفو

 متعمسو متلهوو متعزجل مكنم تام نم نياع دق ام متنياع دق ول مكنإف

 مترصب دقلو باجحلا حرطي ام بيرقو ءاونياع دق ام مكنع بوجحم نكلو .متعطاو
 دقل مكل لوقأ ٌقحبو «متيدتها نإ متيدهو «متعمس نإ متعمسأو مترصبأ نإ

 .رشبلا الإ ءمسلا لسر دعب هللا نع غلبي امو ءرجدزم هيف اهب مترجزو ءربعلا مكترهاج

 حرطي ام هلوق يف اموءلهوي لجرلا لهو ,فوخلا لهولا :جهنلا حراش لاق

 ىلع لدي مالكلا اذهو .توملاب هعفر ينعي .باجحلا حرط بيرقو هريدقت .ةيردصم

 مهؤادعا مهيلع عّنش ناو .هيلإ نوبهذي مهلك انباحصأو «ربقلا باذعب لوقلا ةحص

 ىفن ايلزتعم فرعي ال هنأ
 :لئاق لوقي نأ نكميو :لاق نأ ىلإ .مهيرخأتم نم الو مهيمدقتم نم ال ءربقلا باذع

 ءاج دقف .ءاقشلا وأ ةداعسلا ىلع ةلادلا ةلاحخ لا نم رضتحملا هدهاشي ام تام دقم اذه

 0 ةاضقلا ىضاف ركدو .هدحجب مهريغو ةيرعشألا نم

 .ران ىلإ مأ ةنج ىلإ وه له هريصم ملعي ىتح ئرما تومي ال :ربخلا يف

 2 هدهاشب ارعش هنع يورتو «هدقتعتو لوقلا اذه ىلإ بهذت ةعيشلاو .هدنع ارضاح '

 :جهنلا حراش هركذ ام وهو «ينادمهلا ثراحلل هلاق

 البق قفانموأنمؤم نم 2  ينري تمي نم نادمه راحااي
 العغفاموهمساوهليعب هففرعأو هفرط يفرعي

 الجرلا يبرقت ال هيرذ ضرعلل دقوت يهورانلللوقأ

 الصتم يصولا لبحب البح هلذنإهيبرقت الهيرذ



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 جهنلا حراش نع اهانلقن يتلا 2 نينمؤملا ريمأ ىلإ ةبوسنملا تايبألاو :لوقأ

 امم رثكأب ةفحتلا نم لّوألا ءزجلا نم ١7١9 ةحفص يف مولعلا رحب رفعج دِّيّسلا اهركذ

 يف فالتخا وحن تايبألا نم هلقن يفاكرتش ما ايف لعلو .جهنلا حراش نع هانلقن

 :ناصقنلاو ةدايزلاو فالاتخالا دراوم ملعتل |هيف رظنلاب ساباالو انيك ظافلألا

 ينري تمي نم نادم* راح اي

 يضرتعم طارصلا دنع تنأو

 ففقوت نيح رانلل لوقأ

 ”لاعفامو همساوهنيعب

 اللزالوةرشثئع ام حت الف

 الجرلا يبرقت آل هيرذ ضرعلل

 السعلا ةوالحلا ينهلاخت ًامظ ىلع دراب نم كيقسا

 باتكلا يفف .هسفن نع هلاق ام 2 هنع حص نإ ركنمب اذه سيلو :حراشلا لاق

 رد سب عر وح تي يزن ومب ١ ياتكاا نعال لدي اه رازعلا

 َمْوَيَو ِهَتْوَم لبق هب َّنئِمْؤُيَل الإ باتكلا ٍلْهَأ ْنّم نِإَو' ىلاعت هلوق كلذو 20 ميرم
 نم تيم ّلك نأ كلذ ىنعم نيرسفملا نم ريثك لاق دقف .؛اًديِهَش ْمِهْيَلَع ْنوُكَي ةَمايقلا

 نم هب قدصيف هدنع حيسملا ىار رضتحا اذإ ةفلاسلا بتكلا لهأ نم مهريغو دوهيلا
 .هب اقدصم فيلكتلا تاقوأ يف نكي مل



 00 ا ا

 رىلمسبلا نم نجرختسملا ةيملعلا تكنلا

 ةجرختسملا تكنلا يف هريسفت نم لوألا دلجملا نم ١7١ ةحفص يف يزارلا لاق

 ىلع هلدف «ىلاعت هللا ىلإ اكشف «هنطب عجو دتشاو © ىسوم ضرم :ىلوألا

 ءرخآ تقو يف ضرملا هدواع مث .ىلاعت هللا نذإب يفوعف «هنم لكأف ةزافملا يف بشع

 هتلكأو .هب تعفتتناف الّوأ هتلكأ بر اي لاقف .هضرم دادزاف .بشعلا كلذ نم لكأف

 هيف لصحف لكلا ىلإ ينم تبهذ ىلوألا ةرملا يف كنأل ىلاعت لاقف . يضرم دادزاف ايناث

 ايندلا نأ تملع امأ ءضرملا دادزاف ًالكلا ىلإ كنم تبهذ ةيناثلا ةرملا يفو «ءافشلا

 ؟؟يمسا اهقايرتو لتاق مس اهلك

 لخدف .تمان حبصلا رجفنا الف .ةالصلاو دجهتلا يف ةليل ةعبار تتاب :ةيناثلا

 .بابلا دجوف اهعضوف «بابلا ىلإ دتهب ملف .بابلا دصقو اهءايث ذخأو اهراد قراسلا

 مان نإف ءجرخأو شامقلا عض :تيبلا ةيواز نم يدونف .تارم ثالث كلذ لعفف

 .ناظقي ناطلسلاف بيبحلا

 ال يهو بائذلا همنغ عيطق يف رضحو ءانغ ىعري نيفراعلا ضعب ناك :ةثلاثلا

 نم يعارلا لاقف ؟منغلاو بئذلا حلطصا ىتم :هادانف لجر هيلع رمف .همانغا رضت

 .ىلاعت هللا عم يعارلا حلطصا نيح

 بتكي نأ رمأو ًارصق ىنب ةيهولألا يعّدي نأ لبق" *"”نوعرف نأ يور :ةعبارلا
 .دشرلا رثا هب ري ملف هاعدو 82 ىسوم هيلإ لسراو ةيهولألا ىعّدا اًلف هللا هيلع



 را ل سما ب يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .هكالهإ ديرت كلعل ىسوم اي ىلاعت لاقف ءاريخ هب ىرأ الو هوعدا مك يملإ اي لاق
 هذه بتك نم هنأ ةتكنلاو .هراد باب ىلع هبتك ام ىلإ رظنا انأو هرفك ىلإ رظنت تنأ
 ىلع هبتك يذلاف .ارفاك ناك ناو كالحلا نم انمأ راص جراخلا هراد باب ىلع ةملكلا

 .؟؟هلاح نوكي فيك هرخآ ىلإ هرمع لّوأ نم هبلق ءاديوس

 ىلع فقو الئاس نأ يور.؟محري ال فيكف |ميحر انامحر هسفن ىّمس :ةسماخلا

 :تانبلا برك هع و سافر زاعلا موزلا قا ءاجق اليلق ىظعاف اعيش نأسف بقر ناب

 ةقئال ةيطعلا وأ ةيطعلاب اقئال بابلا لعجي نأ اّمِإ :لاق ؟كلذ لعفت جلو هل ليقف

 .بابلاب

 نينمؤملا ريمأ ىلع رابلا وهف ءّربلا نم قتشم مسب نم ءابلا : 177" ةحفص يف لاقو

 لاق .يدوه. راج مهضعبل ضرم هنأ هّرب نمف .ةرخآلاو ايندلا يف تاماركلا عاونأب

 ال لاق .رانلا فوخ نم تلق ؟اذام ىلع لاقف ملسا هل تلقو «ةدايعلل هيلع تلخدف

 ينيري نأ ىلع لاق ؟ديرت اذاف تلق .اهديرا ال لاق «ةنجلاب زوفلل تلق ءاهب يللابأ

 تبتكف ءًاطخ اذهب بتكاف لاق ,بولطملا اذه دجت نأ ىلع ملسا تلق .ميركلا ههجو

 كلذ مانملا يف هتيأرف .هانفدو هيلع انيلصف .هتعاس نم تامو ملساف ءاطخ كلذب هل

 يل لاقو يل رفغ لاق ؟كبر كب لعف ام نوعمش اي هل تلقف .رتخبتي هنأك مويلا

 .يلإ اقوش تملسا

 ام ىلإ شرعلا نم قلخلا ءاعد عمسي «عيمسلا همسا نم قتشم وهف نيسلا اأو

 اغلبف فئاطلا ىلإ ةكم نم قفانم عم جرخ 7 ةثراح نب ديز نأ يور .ىرثلا تحت

 دارأو اديز قفانملا قثواف «ديز مانو الخدف .حيرتسن انهه لخدن قفانملا لاقف «ةبرخ

 نمحر ايديز لاقف .هضغبأ انأو كبحي دمحم نأل لاق ؟ ينلتقت جل ديز لاقف .هلتق



 لوقا ون وقتما قزف تقفل اول ركل يي ا اتم اا ور هي مح يي ينام 0

 ملف رظنف هلتقت ال لوقي لّوألا نم برقا احئاص عمسف «هلتق دارأو عجرف ءادحأ

 ىأرف جرخف «هلتقت ال لوقي ابيرق اتوص عمسف «هلتق د اراو ةثلاثلا عجرف .ادحأ دجي

 هل لاقو ديز قاثو لحو ةبرخلا لخدو هلتقف ةبرض سرافلا هبرضف حمر هعم اسراف

 كردا لجو زع هللا لاقف ةعباسلا ءامسلا يف تنك توعد نيح ليئربج انأ ؟ينفرعت امأ

 .قفانملا ىلإ تغلب ةثلاثلا يفو ءايندلا ءامسلا يف تنك ةيناثلا يفو ءيدبع

 لاق .هكلمو ؛هكلم ىرثلا تحت ام ىلإ شرعلا نم نأ هانعمف :ميملا اّمَأو

 (؟5594) قديعلا
 يبن اياولاقف هوتاف «دوواد نب ناميلس دهع ىلع طحق سانلا باصا

 ةطساب اهلجر ىلع ةمئاق ةلمنب اذإو ءاوجرخف ءاقستسالا ىلإ سانلاب تجرخ ول هللا

 هللا بصف لاق .كلضف نع يل ىنغ الو ,كقلخ نم قلخ انأ ّمهّللا لوقت يهو اهيدي
 .مكريغ ءاعدب مكل بيجتسا دقف اوعجرا 2 نإيلس مهل لاقف .رطملا مهيلع

 يطعم وه هللا :ميحرلا نمحر لا فصو تايصوصخ يف اهسفن ةفيحصلا يف لاقو

 .ءافجلا نع زواجتملا وه ميحرلاو «ءايلوألا تالز نع زواجتملا وه نمحرلاو .ءاطعلا

 ةأرملا هتملع ولو «كاقرافل كاوبأ هملع ول ام كنم ملعا لوقي ىلاعت هنأك هتمحر لامكو

 بيرخت يف ىعسل راجلا هملع ولو .رارفلا ىلع تمدقأل ُهَمألا هتملع ولو .كتنجل

 .ميرك هلا ينا ملعتل يمركب هرتساو هلك كلذ ملعا انأو ءرادلا

 هللا مسب هيف ضرألا نم اساطرق عفر نم ك# لاق : 177 ةحفص يف لاق َّمث

 ناو هيدلاو نع ففخو نيقيدصلا نم هللا دنع بتك ىلاعت هل ًالالجإ ميحرلا نمحرلا

 نك انك

 كتظفح نإف هللا مسب لقف تأضوت اذإ ةريره ابأ اي لاق كي هنأ ةريره يبأ نعو

 نإف «هللا مسب لقف كلهأ تيشغ اذإو «غرفت ىتح تانسحلا كل بتكت نأ حربت ال

 ةعقاولا كلت نم لصح نإف .ةبانجلا نم لستغت ىتح تانسحلا كل نوبتكي كتظفح



 0 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هل ناك نأ هباقعا سافنا ددعبو دلولا كلذ سفن ددعب تانسحلا نم هل بتك دلو

 ال اعادص يب نأ ةباحصلا ضععب ىلإ رصيق بتك ؛اهسفن ةفيحصلا يف لاقو

 نكس هسأر ىلع اهعضو اذإ ناكف ؛ةوسنلقب هيلإ ثعبف .ءاود ّلِإ ثعباف نكسي

 شتفو .كلذ نم '"*””رصيق بجعف .عادصلا هدواع هسأر نع اهعفر اذإو هعادص

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف بوتكم دغاك اهيف اذإف ةوسنلقلا

 باذعلا ةكئالم ىأرف ربق ىلع ميرم نب ىسيع رم :اهسفن ةفيحصلا يف لاق ّمث

 مهعم ةمحرلا ةكئالم ىأرف هسفن ربقلا ىلع رم هتجاح نم فرصنا الف .اتيم نوبذعي

 ىسيع اي هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف «هللا اعدو لصف .ك لذ نم بجعتف .رون نم قابطا

 .لبح ةأرما كرت دق ناكو «يباذع يف اسوبحم ناك تام ذمو ءايصاع دبعلا اذه ناك

 نمحرلا هللا مسب ملعملا هنقلف .باتكلا ىلإ هتملسف «ربك ىتح هتبرو ادلو تدلوف

 يمسا ركذي هدلوو ضرألا نطب يف يرانب هبذعا نأ يدبع نم تييحتساف «ميحرلا

 هعدخو هلئابح نمرارفلاو هنع زرحتلاو ناطيشلا نم ذوعتلا

 نم ةذاعتساإلا تكن باب يف لّوألا دلجملا نم /5 ةحفص يف يزارلا لاق

 ةبقاع ناك مث ءنيحصانلا نم هل هناب مسقا هْنِإف كيبأ ةصق ىلإ ترظن امإ :ناطيشلا

 كلضي هناب مسقا هّنإف كقح يف اًمأو .ةنجلا نم هجارخإ يف ىعس هنأ رمألا كلذ

 اذإف 4 تيِصلخمْلامُهَنِم م َكَداَبِعاَلِإ (09) َنيِعَج بأ ير كب هل كيرف لاَق 98 :لاقف «كيوغيو

 هلضي نأ مسقا نم عم هتلماعم فيكف ؛هحصان هنأ مسقا نم عم هتلماعم هذه تناك

 .؟هيوغيو

 هناحبس هللا نأ يف ببسلا هصخلم ام ١6 ةتكنلا يف اهسفن ةفيحصلا يف لاقو



 لوقنملاو لوقحملا نيه فنا رطل لو يفك عا وو قة زو واقل هاو و داوم 6

 لوقي هنأش ىلاعت هنأك كلذ ةيافك عم ةكئالملا نم هريغ نود ىلاعت هب ةذاعتسإلا لعج

 4( والتي نول ييوَوه حيت 92: ىلاعت هلوق ليلدب هارت ال تنأو كاري هّنَأ يدبع

 ناطيشلا هاري الو ناطيشلا ىري نمب اوكسمتف «هنورت ال مكنأل مكيف هديك ذفن اّنِإو

 .ىلاعتو هناحبس هللا وهو

 نوكيل ناطيشلا يف ماللاو فلألا لخدا :اهسفن ةفيحصلا يف ١ ةتكنلا يف لاقو

 دقف .ّدشأ ناك امّبر يئرملا لب «ةيئرم ريغو ةيئرم «ةريثك نيطايشلا نأل ء.سنجلل افيرعت
 هيتأي هّنإف قدصتي نأ دارأ اذإ لجرلا نأ هسلجم يف لاق هنأ نيركذملا ضعب نع يكح

 عمس [ّلف .ةقدصلا نم هنوعنميو «هبلقو هيلجرو هيديب نوقلعتيف اناطيش نوعبس

 .لزنملا ىتأو دجسملا نم جرخو .نيعبسلا ءالؤه لتاقا ينا لاق كلذ موقلا ضعب

 ةيعزاتتا تلدتعو هدول تنوفا تي قالبفتو جرحب نأ دارأو ةطنحلا نم هليذ المو

 ركذملا لاقف .دجسملا ىلإ ابئاخ لجرلا عجرف .هليذ نم كلذ تجرخأ ىتح هبراحتو

 .ينتم زهف مهمأ تءاجف «نيعبسلا تمزه لاقف ؟تلمع اذام

 ةلمسبلا يف ىلاعت هلوق دئاوف يف لّوألا دلجملا نم 18١ ةحفص يف ىيزارلا لاق

 ضعبل افيض تنك لاق هنا" ”' مهدا نب ميهاربإ نع ىكح :ميحرلا نمحرلا اهريغو

 ضععب يف لزنف ءابجعتم هتعبتف ءافيغر بلسو بارغ لزنف «ةدئاملا مدقف «موقلا

 ىلع فيغرلا كلذ بارغلا ىقلأف «نيديلا دودشم ديقم لجرب وه اذإو .لالتلا

 .ههجو

 نونلا يذ نع يورو :اهسفن ةفيحصلا يف لاق مث

 «تيبلا نم تجرخف يسفن تكلم ام ثيحب ترصو «يبلق يف ةلولو تعقو ذإ

 «لينلا فرط ىلإ لصوف هتعبتتف ءودعي ايوق ابرقع تيأرف «لينلا طش ىلإ تيهتناو
 ذخأو .عدفضلا رهظ ىلع برقعلا بثوف ؛يداولا فرط ىلع افقاو اعدفض تيأرف

 5 با 1 قر



 اا 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رخآلا فرطلا ىلإ عدفضلا لصوف .هتعبتو ةنيفسلا تبكرف ءبهذيو حبسي عدفضلا
 «ةرجش تحت (مئان اباش تيأرف هتعبتف ءودعي ذخأو هرهظ نم برقعلا لزنو «لينلا نم

 .ىعفألا ىلإ برقعلا لصو باشلا كلذ نم ىعفألا تبرق لف .هدصقت ىعفأ تيأرو

 ملسو ءاعم اتاف برقعلا غدل ًاضيأ ىعفألاو «هتغدلف ىعفألا ىلع برقعلا بثوف
 .امههنم ناسنإلا كلذ

 ريغ نم ةضيبلا رشق نم جرخي بارغلا دلو نأ ىكحيو :اهسفن ةفيحصلا يف لاقو

 نأ فيتا مردتلالو فم رب فاعلا وووبعلا محل هنااا هناك نوكن ورك
 مقتلا هيلإ ضوعبلا تلصو اذإف «تيم محل ةعطق هبشي هنأل هيلع عمتجي ضوعبلا

 هشير تبنيو ىوقي نأ ىلإ ةلاحلا هذه ىلع لازي الو .اهب ىذتغاو ضوعبلا كلذ

 قزار اي برعلا ةيعدا يف ءاج ببسلا اذهلو .هيلإ همأ دوعت اهدنعف .همحل ىفخيو

 .هشع يف باعنلا

 ضيوفتلاو ربجلا يف لاقم
 هلآو دّمحم ىلع هللا لصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اي كفطعو كدوجب انيلع لضفتو كنمب انمحرا مهلا ءنيموصعملا نيرهاطلا نيبيطلا

 .نيمركألا مركأ

 لاق هنأ ثك# يبنلا نع يور :لّوألا دلجملا نم ١55 ةحفص يف يزارلا لاق

 ىلوألا ةأشنلا ىري نمت ابجعو .هقلخخ ىري وهو هللا يف كاشلا نم بجعلا لك ابجعاو

 ةليلو موي لك يفوهو روشنلاو ثعبلا ركني نم ابجعو «ىرخألا ةأشنلا ركني وهو
 وهو ميعنلا نم اهيف امو ةنجلاب نمؤي نمت ابجعو «ةظقيلاو مونلا ينعي ءايحيو تومي

 هرخآو ةرذم ةفطن هلّوأ نأ ملعي وهو روخفلا ربكتملا نم ابجعو «رورغلا رادل ىعسي

 .ىهتنا ..ةرذق ةفيج



 وقل والدليل رو ف وكانك ول را يع ا حم ١

 تاقبط باتك يف يضاقلا ىور :لّوألا دلجملا نم 759 ةحفص يف يزارلا لاق

 ًاماوقأ َّنِإ نمحرلا دبع ابأ اي لاقف هيلإ ماق الجر نأ '"**” رمع نبا نع "7" ” ةلزتعملا

 نولوقيو ٌقحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا نولتقيو رمخلا نوبرشيو نوقرسيو نونزي
 ناك دق «ميظعلا هللا ناحبس لاق مث بضغف ءادب هنم دجن ملف هللا ملع يف كلذ ناك

 باطخلا نب رمع يبأ ينثدح ءاهلعف ىلع هللا ملع مهلمحي ملف اهنولعفي مهنأ هملع يف

 ضرألاو مكتلظأ يتلا ءامسلا لثمك مكيف هللا ملع لثم لوقي هك هللا لوسر عمس هنأ

 نوعيطتست ال كلذكف ضرألاو ءامسلا نم جورخلا نوعيطتست ال كف ؛مكتلقا يتلا

 ال كلذكف بونذلا ىلع ضرألاو ءامسلا مكلمحت ال امكو .هللا ملع نم جورخلا

 .ركذ ام رخآ ىلإ ..اهيلع هللا ملع مكلمحي

 ناهق ايو: فيوشلاو يملا ربا ق ينقل نع ناك نإ ويقرر ذأ ةلوفأ

 هباحصأ لوقل ام اعون حنجي هنأ الإ :ةئفاكتمو ةضراعتم نيلوقلا ىلع ةّلدألا

 ضرعتي ةضراعملا وأ ةشقانملا لبقيو ربجلل افلاخم نوكي ليلد لك اذلف .ةرعاشألا

 .هل اضراعم نوكي ام ركذي وأ هيف ةشقانملا ةهجل

 يف ناروهشملا ناثيدحلاا اهثلاث :لاق ءاهوجو ثيدحلا اذه يف ةشدخلل ركذ دقو

 :امهف ناثيدحلا اّمَأ .بابلا اذه

 ربي نوع 7977 يعل ضو عيسملا قف ضووتاه هت زألا (؟ه5)

 نإ قدصملا قداصلا وهو هل هللا لوسر لاق :لاق 7*2 دوعسم نب هللا دبع نع

 مث ءكلذ لثم ةقلع نوكي مث «ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ

 .تاملك عبرأب رمؤيف «حورلا هيف خفنيف اكلم هيلإ لسري َّمث كلذ لثم ةغضم نوكي

 مكدحأ نإ هريغ هلإ ال يذلا هللاوف . .ديعس مأ يَ ىقشو «هلمعو هلجأو هقزر بتكيف

 هيلع قبسيف ؛عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام نوكي ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل



 0 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإو ءاهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف ؛باتكلا

 .اهلخديف ةنجلا لهأ لمعب لمعيف «باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام
 ىكحو :لاق ثيدحلا اذهب ثيدحلا كلذ ةضراعم يزارلا ركذ دعبو :لوقأ

 شمعألا تعمس ول لاق هنأ '*"” ديبع نب ورمع نع "7 دادغب خيرات يف بيطخلا

 دبع تعمس ولو «هتببحأ ام اذه لوقي بهو نب ديز تعمس ولو «هتبذكل اذه لوقي

 ولو «هتددرل اذه لوقي هللا لوسر تعمس ولو «هتلبق ام اذه لوقي دوعسم نب هللا

 ام رخآ ىلإ ...انقاثيم تذخأ اذه ىلع سيل تلقل اذه لوقي لجو زع هللا تعمس

 .ركذ

 دَقْوَْسا يِذَّلا لَمَمَك ْمُهلَتما ىلاعت هلوق حرش دنع 791 ةحفص يف يزارلا لاق

 ال ام بولقلا يف رثؤت اَّنأ لاثمألا برض نم دوصقملا نأ :لّوألا دلجملا يف هاّران

 يلجلاب يفخلا هيبشت لشثملا نم ضرغلا نأل كلذو .هسفن يف ءيشلا فصو هرثؤي
 دش اعاني اظن بسلا يفسر هيام لع قوتولا قات مهنئا يتتالاو
 .حاضيإلا يف ةياهنلا

 لاق ؟ةقعاصلا ام :هريسفت نم لّوألا دلجملا نم 7٠٠١ ةحفص يف يزارلا لاق

 ءىشب رمت ال ةيوق ةفيطل ران يهو «ران نم ةلعش اهعم ضقني دعر فصق اهنا باوجلا

 .دومخلا ةعيرس اهتوق عم اهنا الإ ؛هيلع تتاالإ

 دحأ ملاعلا يف سيل هنأ ملعا :لّوألا دلجملا نم 77١ ةحفص يف يزارلا لاق

 ىلإ دجوي ال ام اذهو «ةمكحلاو ملعلاو ةردقلاو دوجولا يف هيواسي اكيرش هلل تبثي

 .رشلا لعفي هيفس يناثلاو ريخلا لعفي ميلح امهدحأ نيا نوتبثي ةيونثلا نكل .نآلا

 :ةرثك كلذ ىلإ نيبهاذلا يفف ىلاعت هللا ىوس دوبعم ذاختا اّمأو

 هذهو ءبكاوكلا هذه قلخ هللا نأ نولوقي مّئإف .بكاوكلا ةدبع :لّوألا قيرفلا
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 .بكاوكلا دبعن نأ انيلع بجيف اولاق .ملاعلا اذه يف تارثؤملا يه بكاوكلا

 .هّللا دبعت بكاوكلاو

 انكر حيسملا نودبعي نيذلا ىراصنلا (يزارلا هركذ امم) :يناثلا قيرفلا

 .ناثوألا ةدبع :ثلاثلا قيرفلا

 انيلإ لقن نيذلا ءايبنألا مدقا نأل «ناثوألا ةدبع نيد نم مدقا نيدال هنأ ملعاو

 دكتهلا بدال اواو 2 :ىملاعت هللا لاق مك ,مهيلع درلاب ءاج اَّنإ وهو .حون وه مهخيرات

 نم قبسا تناك ةلاقملا هذه نأ انملعف «# اونو َقوُعيَو ٌتوُهَياَلو الوْساَلو ادو دال

 .باع حون

 تعش نإ «ناثوألا ةدابعل أشنملا نايببو «ماقملا اذهب قلعتت تاقيقحت كانه ركذ ّمث

 .اهعجارف

 «مارحلا تييبلا ىلإ منصلاب ءاج نم لّوَأ نايب ”77”ةحفص يف روكذملا دلجملا يف

 .عجارف «لقني نأ سأب ال ءىش هيفو

 تئش نإ «ةيبرع ريغو ةيبرع ةلثمأ ةعومجم روكذملا دلجملا نم 70١ ةحفص يفو
 .اهعجارف

 ليفارسا لوزن هيف ركذي ثيدح يزارلا نم لّوألا دلجملا نم 8٠6" ةحفص يفو

 لاوحأ تابسانم نم ماقملاو .هعجارف تئش نإ ةليلج يناعم هيفو ل ليئاربجو

 .مهفئاظوو مهبترو ةكئالملا

 قلعتي ؛ ١١ ةحفص ىلإ يزارلا ريسفت نم لّوألا دلجملا نم 715 ةحفص يفو

 الو عجارف دهاوشو ثيداحأ نم تامهم ةريخألا فئاحصلا يفو .هتليضفو ملعلاب



 ل ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دئاوف

 يف ةعقاولا «ةرقبلا ةروس نم نيرشعلاو ةيداحلا ةيآلا يف هنأش ىلاعت هللا لاق

 دلجملا نم١٠ ةحفص يفو «نايبلا عمجم ريسفت نم لّوَألا دلجملا نم 04 ةحفص

 مكلمل مكيف نم َنيِذلاَوحَْلَح ىلا مَبَرأوُدبعأ سان اهي 98يزارسلا ريسفت نم لّوألا

 .مهرفاكو مهنمؤم «سانلا عيمج ىلإ هجوتم باطخلا اذه نأ نايبلا عمجم يف لاق

 نأ يكل و يناع ونا وع فور لاق هقيناجملاو لافطألا اكو سنا مالا

 يف لزن هّنإف «اونمآ نيذلا اهتَأ اي» هيف امو .ةكمب لزن هّنِإف («سانلا اهّبأ اي» نآرقلا يف ام

 .نسحلاو ةمقلع ىلإ هبسن هنأ ريغ ءكلذ لثم يزارلا ركذو «ةنيدملا

 ناك ناو «ديعبلا ءادنل هلصأ يف عضو فرح (اي) : 07 ةحفص يف يزارلا لاق

 مث «(ةزمهلاو يأ) هلف بيرقلا ءادن اّمأو .ادج مهم رمأ ببسل وهف بيرقلا ءادنل

 .ديعبلا ةلزنم هل اليزنت برق ناو ءلفغو اهس نم ءادن يف لمعتسا

 انلق ؟ديرولا لبح نم هيلإ برقا وهو هللا اي بر اي يعادلا لوقي ملف :ليق نإف

 هسفنل |ضه «نيبرقملا لزانم ىلإ هبرقي امو ىفلزلا ناظم نم هسفنل داعبتسا وه

 .صيقنتلاب اهيلع ارارقإو

 لكرمأ ىلاعت هللا نأ يضتقي «مكبر اودبعا سانلا اهّمأ اي» هلوق نأ ملعا :لاق مث

 .مومعلل اصيصخت كلذ ناكل باطخلا اذه نع ضعبلا جرخ ولف «ةدابعلاب سانلا

 ("317يرعشألا عم هيف فالخلاو «مومعلا ديفي فيرعتلا مالب فرعملا عمجلا ظفل نأل

 ةرياخلا انبتأ ايان لاحت هلوق نأ كيف لو” تاه أر 1" ركب أ نضاقلاو

 نيذلا لوانتي لهف ءرصعلا كلذ يف نيدوجوم اوناك نيذلا سانلا عيمج لوانتي

 (سانلا اّيأ اي» ىلاعت هلوق نأل مهلوانتي ال هّنأ ىوقألاو ,؟ال مأ كلذ دعب نودجويس



 لوفتملاو نوقعملا ةرمدتكلا طوف لوكشكلا ووزعت قو زال ا والا ساو سم 14

 ١ زوجي ال مودعملا عم ةهفاشملا باطخو «ةهفاشم باطخ

 اودجو نيذلا تاباطخلا هذه نم ءيش لوانتي الأ بجوف لبق نإف :لاق نأ ىلإ

 .كلذك رمألا ناكل لصفنم ليلد دجوي ملول انلق ءاعطق لطاب هناو نامزلا كلذ دعب

 دجويس نم ٌقح يف ةتباث تاباطخلا كلت نأ ## دّمحم نيد نم رتاوتلاب انفرع اَنِإ الإ

 .مومعلاب انمكح ةلصفنملا ةلالدلا هذهلف .ةعاسلا مايق ىلإ كلذ دعب

 .ةدابعلا لعفب هيلإ اوبرقت يأ مكبر اودبعا :نايبلا عمجم نم ٠١ ةحفص يف لاقو

 ةزعلا هل نمل الإ بكترت نأ يغبني الف ةناهمو ةلذ ةيدوبعلا هذه تناك املو :لوقأ

 .زجاع جاتحم نكم هللا ىوس ام نألو «ةزعلا بستكت هل ةيدوبعلا نإف .ةقلطملا

 .زئاج ريغ زجاعلل دبعتلاو

 مكقلخ يذلا هلوقو .هودحو هانعم لاق هنأ سابع نبا نعو :عمجملا يف لاق ّمث

 قئالخلا نم مكنامز مدقت نم دجواو ءنيدوجوم اونوكت مل نأ دعب مكدجوأ يأ

 ىلع همعنب الإ متت ال مهيلع همعن نأل ,مهئابآ ىلعو مهيلع همعن هناحبس نيب ءرشبلاو
 .مهئابا

 ٍقَلَح ىف َنإإ# ىلاعت هلوق ريسفت دنع لّوألا دلجملا نم ؟:5ةحفص يف لاقو

 ءاذتحا ريغ نم ريدقت ىلع ءيشلل ثادحإلا وه قلخلا :ةيآلا # .. ٍضَرَأْلاَو ٍتاَوَمتل

 هللا ىوس دحأ ال هنأل «هناحبس هللا تافص يف الإ هقالطا زوجي ال كلذلو «لاثم

 .كانه ركذ ام رخآ ىلإ «لاثم ىلع ءاذتحا ريغ نم بيترت ىلع هلاعفأ عيمج نوكي

 نم ١95 ةحفص يف يزارلا لاق اذلو «هدابع دنع هللا تانامأ تادابعلا نأ اولاق

 هتقان نع لزنف دجسملا باب ىتأ ايبارعأ تيأر ةباحصلا ضعب لاق :لّوألا دلجملا

 مل جرخ |لف .انبجعتف ءءاش |مب اعدو راقولاو ةنيكسلاب ىلصو دجسملا لخدو اهكرتو

 ملف .ابجعت اندزف يوارلا لاق ؟يتنامأ نيأف كتنامأ تيدا يملإ لاقف «هتقان دجي



 ا 0 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .هيلإ ةقانلا ملسو هدي عطق دقو هتقان ىلع لجر ءاج ىتح ثكمي

 يهتنت ىتح تاياغلا فالتخاب فلتخت تاجردو بتارم ةدابعلا نأ يفخ ريغو

 نودبعي ال نيذلا ءايصوألا نم مهارجم ىرج نمو ءايبنألا اَّلِإ اهيلع ىوقي ال ام ىلإ

 .اهاوس ىرخأ ةهجل ال ةدابعلل دوبعملا قاقحتسا ةهج نمالإ

 تامرحلا نوقتت مكلعل ليقو «هودبعتو هوقتتل مكقلخ يأ «نوقنت مكلعل هلوقو

 .هللا مرح (مع نوفكتو «مكنيب

 بلاط يبأ نب يلع تامارك

 ايريس :لاق .يفعلا ريشق نبق دبع نب ةورع ائدح

 يبأ نبا 5 هرتسف يلع رجح يف هسأرو سيلا هاشغف 1 ىحوي 57 لوسر
 اي :لاق هنع يرس الف ء.سمشلا تباغ ىتح ءرصعلا ّلع لصي ملف هبوثب © بلاط

 :ةلكت هللا لوسر لاقف .كب اهنع تلغش هللا لوسر ايال :لاق ؟رصعلا تيلص لع

 اهتيأرف :ءمسأ تلاق .سمشلا هيلع ددراف كيبن ةعاطو كتعاط يف ناك نإ َمهْللا

 .دجسملا فصنو ترجح سمشلا تغلب ىتح تبرغ امدعب تعلط اهتيأر مث ءتبرغ

 هباتك نم 7١ ةحفص يف يزوجلا نبا طبس ظفاحلا ثيدحلا اذه ركذو :لوقأ

 نب هللا دبع نب نسحملا دبع مساقلا وبأ انربخأ : هصن ام لاق صاونخلا ةركذت

 0 يسوطلا دمحأ رصن يبأ هيبأ نع هللا دبع وبأ اننروبإ 0 يموطلا دمحأ

 005 نع 0 يح ,أ انثّدح هةضنف روشنلا هيو وأ

 1ع . قال عا. 5 ةرخفر ع
 ا ا ا يع وعول هسا

)3518( 

 اة ليقع

 ىحوي وهو



 0 لا 1

 .هل اهدرف تلاق .سمشلا هيلع ددرأف كيبن ةعاطو كتعاط

 كش الب عوضوم ثيدح اذه تاعوضوملا يف كدج لاق دقف :ليق نإف لاق

 لضف هيف اذكو «ءيشب سيلو ("94) دوواد نب دمحأ هدانسا يف نإف :ةبرطضم هتياورو
 6 نا ("1/0) سس

 دع لع "فو 0 قوررم نب

 ولف .ايضفار ناك هّنِإف "9 ةدقع نبا الإ هب مهتا ال انأ كدج لاقو ."'""” متاح

 ال اهنأل ,ديفي ال سمشلا عوجرف ءسمشلا ةبوبيغب ءاضق تراص رصعلا ةالصف ملس

 .ءادأ ريصت

 311 ب ألا نجا لع نسق 1 نيمشلا نا حيعضلا قواولا

 نأل ؛ليلد الب ىوعد كش الب عوضوم ثيدح اذه :# يدج لوق نأ باوجلاو

 ال نيذلا ةاقثلا لودعلا نعالإ هانيور ام اّنأل ,رهاظ هنع باوجلا هتاور يف هحدق

 نع هجرخأ ("'"”” ةريره وبأ هاور دقو هفعض نمت دحأ هدانسا يف سيلو ؛مهيف زمغم

 هلوق انكر وره نأ ورطبو نوبل ناشأ يذلا نأ ليكعت "77 يووم ورا

 .نيقيلاو عطقلا باب نم ال كشلاو نظلا باب نم ةدقع نبا الإ هب مهتا ال انأ يدج

 الو اهيلع رصتقيو تيبلا لهأ لئاضف يوري ناك «ةلادعلاب روهشم ةدقع نباو

 .ضفرلا ىلإ هوبسنف ,مذ الو حدمب ةباحصلل ضرعتي

 ةرطفلاو ةميلسلا لوقعلا بابرأ نأ انلق ءءاضق رصعلا ةالص تراص هلوقو

 دا ا ااا ا دايو كاعد ديوس

 تداع ّمث تباغ ول اهنا هيلع ليلدلاو .اليلق اليلق ةرئاس يه اَّنِإو .تباغ اهنا رظانلل

 (منإو / وحبي يف لك :ىلاعت هللا لاق دقو «ملاعلا ماظن دسفو كالفألا تلتخال

 نوكي كلذ نأل ءابجع نكي مل ةقيقحلا ىلع تدر ولو ءاهريس نع تفقو اهنا لوقت



 200 لعل هتاماركو لك هللا لوسرل ةزجعم

 أ 22 ىسومل ةزجعم نوكي نأ اًمإ ولخم الو ا نون

 1 ةويل ناك ناو ؛هنم لضفأ هت انيبنف © ىسومل

 ة .؟82 يلعب كنظ |هف «ليئارسا ينب ءايبنأك يتّمَأ ءاملع

 نك 0 ا لئاضفلا يف دمحأ
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 " عيمج نب ورمع نع" *” يراصنألا نمحرلا

 لا نهم يفرح قولت نرقيدضلا 5 هلال ومو لاق لاو ل1987 ير[ 0

 وهو بلاط يبأ نب يلعو ."''” ” مانملا فوغوفوبر اهلا يعور "زوره

 لضف ىلع لدف .عشوي لثم ليئارسا ينب ءايبنأ نم ايبن ناك ليقزحو .مهلضفأ

 .ليئارسا ينب ءايبنأ ىلع 2 نع

 ةيوبنلا ثيداحألاو ةيناقرفلا تايآلا هيلع تلد ام نأ اقباس تفرع دق لب :لوقأ

 ام كلذ ىلع كلديو .هيلع تكي هللا لوسرل ليضفتلا تبث نم لك ىلع لع ليضفت وه
 سلاجملا ةهزن ىمسملا هباتك يف يعفاشلا يروفصلا ن نمحرلا دبع خيشلا هركذ

 (؟91)
 نم ٠ / ةحفص يف ةيرجه 101١/ةنس ةرهاقلاب عوبطملا سئافنلا بختنمو

 ءاّيلع ينعي برعلا دّيس يل عدا هللا لوسر يل لاق نسحلا لاقو لاق يناثلا دلجملا

 هب متكسمت اذإ نم ىلع مكلدا الإ راصنألا رشعم اي لاقف راصنألا ىلإ لسرا ءاج الف

 هومركأو يبحب هوّبحأف ّلع اذه ةلل## لاق هللا يبن اي ىلب اولاق ؟هدعب اولضت نل

 .ىلاعت هللا نع مكل تلق يذلاب ينرمأ ليئربج نإف يتماركب

 ام نوك ةدافإ نم ىبحب هوّبحأف ّلع اذه كي هلوق هنمضت ام ىفخي الو :لوقأ

 بحللا ةبترم نم لك هللا لوسرل بجي ام لثم ةّمألا ىلع ميركتلاو يلعل بحلا نم بجي

 امهءاوتسا نأ اعبطو .هغيلبتب ليئربج رمأ «هناحبس هللا نم رمأب كلذ ناو «ميركتلاو



 "ا 8 "1

 تالامكلا يف (هيواست عم الإ ميقتسي ال ةّمألا ىلع نيبجاولا ميركتلاو بحلا ةبترم يف

 هللا نم ىرخأ ةداهش هذه نوكتف .رحبتم رظان لك ىدل رهاظ وه (ى ةليضفلاو

 ه5 هللا لوسر هداس نم لك ىلع ليضفتلا يف هللا لوسرل يلع ةاواسمل ةهج نم هناحبس
 .حضاو وه |ى ىرخأ ةهج نم كلذ ين ثك#لوسرلا نم ةداهشو ةليضفلا يف

 ظفاحلا نع القان ١ دلجملا نم ؟١ا/ ةحفص يف ًاضيأ هركذ ام كلذل دهشيو

 يف حون ىلإو هملع يف مدآ ىلإ رظني نأ دارأ نم لاق هلكت يبنلا نأ يزوجلا نبا طبس

 ىلإ رظنيلف هئامم يف # دمحم ىلإو هدهز يف ىسوم ىلإو هملح يف ميهاربإ ىلإو همهف

 .بلاط يبأ نب يلع

 :هريسفت نم يناثلا ءزجلا نم ٠٠١ ةحفص يف يزارلا هركذ رخآ ثيدح يفو لاق

 هبرق يف ىسومو هتلخ يف ميهاربإو هتعاط يف احونو هملع يف مدآ ىري نأ دارأ نم

 .بلاط يبأ نب ّيلع ىلإ رظنيلف هتوفص يف ىسيعو

 كدلذو «مهيف اقرفتم ناك ام هيف عمتجا هنأ ىلع لد ثيدحلاف :كانه يزارلا لاق

 .ةللأ# دمحم ىوس ءايبنألا عيمج نم لضفأ هنع ىلاعت هللا يضر اًيلع نأ ىلع ًاضيأ لدي

 ليضفت ىلع ىوه لا نع قطني ال يذلا ةثث#لوسرلا نع ىرخأ ةداهش هذهو لوقأ
 يف كلذ نم رهظاو .قلخلا رئاس نم لضفأ مه نيذلا ءايبنألا نم مزعلا يلوأ ىلع ّللع

 ةحفص يف ًأاضيأ يعفاشلا يروفصلا هركذ ام بولطملا نم ة#لوسرلا نم ةداهشلا

 ثيدح نم هركذ ام ةليضفلا يف لوسرلل ّنلع ةكراشم ىلع يناثلا دلجملا نم

 قلخو ينقلخ هللا َنِإ :هصن ام كانه لاق ثيح هلك يبنلا نع" "'' هللا دبع نب رباج

 قلخ اًملف ماع يفلأب مدآ قلخي نأ لبق هسدقنو هللا حبسن شرعلا يدي نيب ارون اًيلع

 بلص يف اننكسا ىتح رهاط نطبو بيط بلص نم انلقن مث .هبلص يف اننكسا مدا هللا

 اننكسا ىتح رهاط نطبو بيط بلص ىلإ ميهاربإ بلص نم انلقن مث 22 ميهاربإ



 011م طل ف مق املواد نوما نونو يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رونلا عمتجا مث .بلاط يبأ يف هثلثو هللا دبع يف هاثلث راصف «بلطملا دبع بلص يف

 .نيملاعلا بر رون نم نارون نيسحلاو نسحلاف ةمطاف يف ّلع نمو ينم

 نم لّوألا دلجملا نم ٠١ 5ةحفص يف لجألا دِّيَّسلا هركذ ام هلك كلذ نم رهظاو
 هم 450

 يب

 لادكإلا قف قودصتلا ىوووا لاق كتيح "77" يقرا رج

 الو ينم لضفأ اقلخ هللا قلخ ام هللاو لاق ةل#هللا لوسر نع هئابآ نع ةاضرلا

 نإ يلع اي لاقف «ليئربج مأ لضفأ تنأف هللا لوسر اي تلقف لع لاق .ينم هيلع مركأ

 عيمج ىلع يناضفو «نيبرقملا هتكئالم ىلع نيلسرملا هءايبنأ لضف ىلاعتو كرابت هللا

 اية لاق نأ ىلإ .كدعب نم ةّمئأللو ّلع اي كل يدعب لضفلاو «نيلسرملاو ءايبنألا

 نع هدانسإب

 اونما نيذلل نورفغتسيو مهمر دمحب نوحبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا ّيلع

 ءامسلا الو رانلا الو ةنجلا الو ءاوح الو مدآ هللا قلخ ام انالول َنع اي ءانتيالوبو مهمرب

 ةفرعمو ديحوتلا ىلإ مهانقبس دقو ةكئالملا نم لضفأ نوكن ال فيكو ءضرألا الو

 انقطنأف ءانحاورا هللا قلخ ام لّوأ نأل ؛هليلهتو هسيدقتو هحيبستو لجو زع انبر

 اومظعتسا ادحاو ًارون انحاورا اودهاش الف .ةكئالملا قلخ َّمث هديجمتو هديحوتب

 تحبسف ءانتافص نع هزنم هناو ءنوقولخم قلخ اّنأ ةكئالملا ملعتل انحبسف ءانرومأ

 ةكتالملا ملعتل ءانلله اننأش مظع اودهاش (َلف .انتافص نع هتهزنو انحيبستل ةكئالملا

 زك ودها [كو هتوذبزأ هغيم ديف نأ بطن ةملا_ انا: ليضع انأ وكلنا ذل هل[ آل نأ

 اودهاش ملف .لحملا ميظع هناو لاني نأ نم ربكأ هللا نأ ةكئالملا ملعتل هللا انرّبك انلحم

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال انلق ةوقلاو ةزعلا نم انل لجو زع هللا هلعج ام

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال ةكئالملا تلاقف .هللاب الإ ةوق الو لوح ال نأ ةكئالملا ملعتل

 ملعتل هلل دمحلا انلق ةعاطلا ضرف نم انل هبجواو انيلع هب هللا معنا ام اودهاش الف

 هلل دمحلا ةكئالملا تلاقف «همعن ىلع دمحلا نم انيلع هركذ ىلاعت هلل قحي ام ةكئالملا
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 قلخ هللا نأ مث .هديجمتو هديمحتو هليلهتو هحيبستو هللا ديحوت ةفرعم ىلإ اودتها انبف

 هلل مهدوجس ناكو ءاماركاو انل اميظعت هل دوجسلاب ةكئالملا رماو «هبلص انعدواو مدآ

 نم لضفأ نوكن ال فيكف «هبلص يف اننوكل «ةعاطو اماركا مدآلو ةيدوبع لجو زع

 .كانه ةياورلا نم هركذ ام رخآ ىلإ ...؟نوعمجأ مهلك مدآل اودجس دقو ةكئالملا

 هءايبنأ لضف هناحبس هللا نأ نم يلعل لك هللا لوسر هلاق ام نايب ضرغلاو

 لضفلا ناو ءنيلسرملاو ءايبنألا ةفاك ىلع هلضف هناو «نيبرقملا هتكئالم ىلع نيلسرملا

 لوسر ادع نم ىلع ليضفتلاب يلعل لخ# لوسرلا نم ةداهش كلت ذإ 352 يلعل هدعب

 ّلع ليضفت ةعطاقلا ةلدآلاب تبث دقو .هقيقحتو هتابثا ماقملا يف بولطملا وهو ,ةثثت هللا

 وه كلذالأ ءنيبرقملا ةكئالملاو نيرخآلاو نيلّوألا نم هتهللا لوسر ادع نم ىلع

 .ميظعلا لضفلا

 نأ نم دب ال لب افازج نوكي ال هريغ ىلع يلع صخشل ليضفتلا نأ ثيحو
 يف اباوث رثكأ هنوك ىلإ وأ «ةنسحلا ايازمللو ايندلا يف تالالل عمجأ هنوك ىلإ اّمِإ عجري
 مزالت باوثلا ةرثك نأل ءلّوألا ىلإ يناثلا عوجر قيقدلا رظنلا ىدل ناك ناو .ةرخآلا

 ديزمل مزلتسملا هناحبس هللا نم برقلا طانم امه نيذللا نيقيلا ةدشو ةفرعملا ديزم

 نم هل امو ايندلا يف ايازملاو تالامكلا نم يلعل ام نايب مزاللا ناكو .ىلاعت هنم لضفلا

 ةيناث ةلدأ كلت نوكتو ءأنايإ ليضفتلا نم يلعل اهب دادزتل ةرخآلا يف ةبوثملا ميظع
 اهرظتناف «ةيتآلا تارضاحملا يف كلذ عمست فوسو .ىعدملا ىلع ىرخأ نيهاربو

 .نيركاشلا نم نكو ءركفتو رّبدتب اهذخو

 نكم ”!نيسحلا لوخد

 يناشلا ءزججلا يف رشاعلا لصفلا نم ١4 ةحفص يف يمزراوخلا لاق
 ءاديدش احرف اهلهأ حرف ةكم نيسحلا لخد امل «يفوكلا '" *”هثعأ نب دمحأ مامإلا

 لاق ,(19590)



 ا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اطاطسف كانه برضو .ةكم ىلعأب لزن دق ناكو «ةيشعو ةودغ هيلإ نوفلتخي اولعجف

 نب هللا دبع اهيلإ هلوح امدعب سابعلا راد ىلإ نيسحلا لوحت ّمث :لاق نأ ىلإ .مخض

 ماقأف .صاقو يبأ نب دعس نب رمع وه ديزي لبق نم ذئموي ةكم ريمأ ناكو .سابع

 .سانلاب لصيف هتوص اعفار نذؤي انذؤم نيسحلا

 هيلإ سانلا فالتخا ةرثك نم ىري امل نيسحلا عم جاحلا ليمي نأ دعس نبا باهو

 رهش يقاب ةكمب نيسحلا ماقأو .ديزي ىلإ كلذ بتكو ةنيدملا ىلإ ردحناف «قافآلا نم

 .ةدعقلا يذو لاوشو ناضمر رهشو نابعش

 يفاكلا باتحك

 .ملعي ال ام ناسنإلا ملع «ملقلاب ملع يذلا هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ...دعبو ؛ملظلا حيباصم رغلا هلآو مركألا هيبن ىلع هللا لصو

 ةييداخلا يميل ا [هتانللا ارضا اذار لدجا ذأ يعرو ل عن وحن

 .يناكلاب فورعملا باتكلا اهلفكتي يتلا ةمكحلاو ملعلا ندعمو ةمصعلا تيب لهأ

 ةيعيشلا ةفئاطلا دامتعا رادقمو هرصع عقومو هفلؤم ىلإ ريشا نأ الّوأ تببحأ

 اهنا فرعتس ىتلا تالمتشملاو تايوتحملا نم هيلإ ىموملا باتكلل امو هيلع ةيمامإلا

 وذ عوضوم اهنع ذشي ال .فراعم ةرئاد وه لب ؛ماظعلا عماوجلا هتوح |ع رصقت ال
 .مامتها

 ةهوخحو مدخل و عيشتلا ناكرا نم نكر هفلؤمو ١ يعيش باتكلا نأ ثيحو

 اهيقاسو اهترذب عضاوو مالسإلا يف ةبسنلا هذه عقوم ىلع هبنا نأ تبغر ؛ةءاضولا

 نم ماثآلا دي هسلدت |مّبر امك ماهوألا يلوأ نم مهولا بهذي ال يك ءاهيمنمو اهيماحو

 .تايعرشلا تاينيدلاب ةقالع نود نم تاسايسلاب هموقتو تايبزحلا ىلع كلذ ءانب



 لوقنملا و لوقعملا تيا تكا رطل لوكا وع وما تح ا يسم نحب

 يف هنأش ىلاعت هللا ىلإ رذبلا كلذ عاديإ وأ سرغلا كلذ بسنن نأ اندرأ ام اذإو

 هتجح تناك (ّبرلف ةفئاطلا رابخأ ىلإ كلذ يف اندنتساو هلي هيبن ىلإ وأ مالسإلا أدبم

 حص ام ىلإ دانسإلا يف دانتسإلا ناك ول ام فالخب انادعتت ال اهتدئافو انيلع ةروصقم

 معا نوكت كاذ ذإ ةجحلا ْنِإف نيقيرفلا نيب نومضملا ةمّلسملا ةّنُسلا لهأ قرط نم

 كلت عضوب حيرصتلا تلفكت ام ةريسي ةلمج ركذ انيخوت اذلف «متاو مها ةدئافلاو

 ةنسلا لهأ قيرط نم ةتباثلا ةيوبنلا ثيداحألا نم مالسإلا ةبسن عضو دنع ةبسنلا

 مهيدل ةدمتعملا

 يل امك ةقرفلل وه ا(َّنِإ لّوألا اهعضوب ةعيشلا ظفل نأ ءافخ ال ثيحو

 لعدم ٍةَعيِي لكن تعفن ا>: ل انعت هلاول نعم ناو كنع لاق كيج يرعب

 يي أ عَمِس يف َكَِبق نم اَمْأَسْرَأ دع قلو إ# :هلوق دنعو . ةقرف لك نم يأ # اًيدِعِنمسل

 هلوقو لاق نأ ىلإ .ةقيرطو بهذم يف اوفلتخا اذإ ةقرفلا ةعيشلاو .مهفئاوطو مهقرف

 هتنسو هجاهنم ىلع ينعي حون ةعيش نم ناو يأ ليق «ميهارْبإَل ِهِيَعيِش نم ّنِإَو) ىلاعت
 نأ ىلإ .ميهاربإ # دمحم ةعيش نم ناو يأ ليقو .ّقحلا عابتاو لدعلاو ديحوتلا يف

 متركذ اذإ موق اي لاقف دجسملا يف هباحصأ ثّرحي اليل سلج ل يبنلا نأ يورو لاق
 هيلع اولصف 22 ميهاربإ يبأ متركذ اذإو ؛مهيلع اوّلص ّمث ّللع اولصف نيلّوألا ءايبنألا

 جرع ةليل ينا اوملعا لاق ؟كلذ 2 ميهاربإ لان مب هللا لوسر اياولاق ,يلع اولص ّمث

 ربنملا سأر ىلع تسلجف «رون نم ربنم يل بصن «ةثلاثلا ءامسلا تيقرف «ءامسلا ىلإ يب

 دق نع اذإف «ربنملا لوح نيلؤألا ءايبنألا عيمج سلجو «ةجردب يتحت ميهاربإ سلجو

 لاقف ؛موجنلاك هلوح هباحصأو رمقلاك ههجوو رون نم ةقان بكار وهو لبقأ

 الو مظعم يبن ال تلق ؟ برقم كلم يأ وأ مظعم يبن يأ اذه دّمحم اي 2# ميهاربإ

 لاق ءبلاط يبأ نب يلع يملع ثراوو يرهصو يمع نباو يخا اذه برقم كلم



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم ينلعجا ّمهللا ميه اربإ لاقف ؛هتعيش تلق ؟موجنلاك هلوح نيذلا ءالؤه نمو

 يفولاق نأ ىلإ .46 ميسر دلَحيش 5 هِئَعيش نم َتِإَو وم ةيآلا هذهب ليئربج ىتأف 27 لع ةعيش

 ركذملاو عمجلاو نينثإلاو دحاولا ىلع عقتو سانلا نم ةقرفلا ةعيشلا لصأ ةياهنلا
 اًيلع يلاوي هنأ معزي نم ىلع مسإلا اذه بلغو .دحاو ىنعمو دحاو ظفلب ثنؤملاو

 يفو مهنم هنأ فرع ةعيشلا نم نالف ليق اذإف .اصاخ |مسا راص ىتح هتيب لهأو

 ثيدحلا ينو لاق .همالك ىهتنا ,ةعواطملا ةعباتملا ةعياشملا نم اهلصأو ةعيشلا بهذم

 امن هريغو ثيدحلا اذه لعلو «ىيلع ةعيش نم نحن اولاقو كئارألا ىلع اوئكتا املاط

 .ةروكذملا ىلع ةدايز ةصوصخم فاصوأ مهيف سيل نمع مسالا يفن هرهاظب يضتقي
 .ةجاحلا عضوم ىهتنا

 ل

 م وص وم

 ل ندوب "لالا

 مو
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 مارب صام ها سا

 .46 يل ريح رم كيلو ِتَحِلَصلأ أولمَعو اونا

 ومحو أُم نَا كرِإ ف تلزن امل لاق سابع نبا نع '' ''” يدع نبا جرخأو

 .نييضرم نيضار ةمايقلا موي كتعيشو تنأ يلعل ة#هللا لوسر لاق # .. ٍتَحِلَصل

 هللا لوق عمست ملأ هلي هللا لوسر يل لاق لاق 2ع نع'*”” هيودرم نبا جرخأو

 يدعومو ؛كتعيشو تنأ مه 4# هيلا رح ره َكِيلوأ ٍتَحِلَصل أولمعو أ وَما َنيذلأ تإ

 ىهتتنا ....نيلجحم ارغ نوعدت باسحلل ممألا تءاج اذإ .ضوحلا مكدعومو



 كرش ورحل ع تان ولع ا لوك ل م و اسما 7”

 دئاق 22 نع فصو يفو :(ررغ) ةدام يف نيرحبلا عمجم نم ١7 4ةحفص يف لاق

 رونب مههوجو ضايب ديؤي ؛هجولا يف ضايب يهو ةرغلا نم ٌرغأ عمج نيلجحملا رغلا
 .ءوضولا

 .لجحملا جرفألا ليخلا ريخ ثيدحلا يف :(لجح))ةدام يف 57١ ةحفص يف لاقو

 وأ لق هيلجر يف وأ اهنم ثالث وأ عبرألا سرفلا مئاوق يف نوكي ضايب ليجحتلاو

 ليجحتلا نوكي الو «نيبوقرعلاو نيتبكرلا زواجتي الو غاسرألا زواجتي نأ دعب رثك

 .نيلجر وأ لجر اهعم نكي ملام نيديلا وأ ديلاب

 يديألا نم ءوضولا عضاوم يأ نيلجحملا رغلا دئاق 2 َلع ثيدح يفو

 رثا راعتسا .جهنلا اذه ىلع اوناك ةنجلا ىلإ وأ داهشألا سوؤر ىلع اوعد اذإ «مادقألاو

 هجو ىلع نوكي يذلا ضايبلا نم ناسنإلل نيلجرلاو نيديلاو هجولا يف ءوضولا

 .هيلجرو هيديو سرفلا

)021 
 نع هقعاوص يف رجح حا ةسغ ةييداغأالا وديه صعب يورو

 كباحصأو تنأ ّنلع اي لاق هل# يبنلا نأ ةملس ّمأ نع ًاضيأ ثّدحو .(*”"”ينطقرادلا

 .ةنحلا يف كتعيشو تنأ «ةنجلا يف

 لاق © لع ثيدح يفو :(حمق) ةدام يف هصن ام '*””ريثألا نبا ةياهن يفو

 اباضغ كودع هيلع مدقيو «نييضرم نيضار كتعيشو تنأ هللا ىلع مدقتس كي يبنلا

 47"4 ةعيشلا لصأ يف لاقو .حاهقإلا نوكي فيك مهيري هقنع ىلإ هدي عمج مث .نيحمقم

 ةعامجو هقعاوص يف ًاضيأ رجح نبا هاور ثيدحلا اذه نأ يلاببو :78 ةحفص يف

 .ثيدحلا بابرأ دنع هترهش ىلع لدت نورخآ

 ناك اذإ لع اي لاق هنأ هللا لوسر نع **”راربألا عيبر يف يرشغزلا يوريو
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 كدلو ذخأو ءيزجحب تنأ تذخأو «ىلاعت هللا ةزجحب تذخأ ةمايقلا موي

 .انب رمؤي نيأ ىرتف ,مهتزجحب كدلو ةعيش ذخأو ءكتزجحب

 لوسر ثيدح يف :(زجح ) ةدام يف 1515 ةحفص يف نيرحبلا عمجم يف لاق

 مظعألا قورافلاو ربكألا قيدصلا هنإف ءاّيلع ينعي عزنألا اذه ةزجحب اوذخ هلي هللا

 .يازلابو ميجلا ناكساو ةلمهملا ءاحلا مضب ةزجحلا :لاق مث .لطابلاو ٌقحلا نيب قرفي

 .فرغو ةفرغ لثم .زجح عمجلاو .ةرواجملل ةزجح رارزألل ليق مث «رارزألا دقعم

 .اومصتعاو اوكسمت ىنعمب ,ماصتعإلاو كسمتلل ةزجحلاب ذخألا ريعتسا دقو

 مامإلا دنسم لثم ثيدحلا بتك عبتتملا دارأ ولو :ةعيشلا لصأ يف خلا لاق مث

 الهس ناكل ردقلا اذه فاعضا عمجي نأ |مهلاثماو يئاسنلا صئاصخو لبنح نب دمحأ

 .هيلع

 نايبلا كلذ نوكي يذلا عمتجملا راظنا تفل ىضتقي هلاح ةعيبطب رمألا نإ م

 هل مازتلالاو هب فافتحالاو لع ىلإ فافتلالل ام ىلإ عمسمو مهنم ىأرمب غالبلاو
 .متألا غيلبلا رثآلاو مهملا نأشلا نم هيلع فاطعنالاو

 ةريخو ةباحصلا ةوفص رصعلا كلذ يف هوعياشمو #2 لع بزح ناك اذلف

 دانقلاو 7 يرانفلا رد أو" يسرانفلا نايانسك «تاييمقلاو ةلييقفلا قود
 . 5 0 (و) ل... (5:0) 04(

 .مهبارضا نم ةلاجعلا هذه يف ىصحي ال نمو ةفيذحو

 نع غلبملاو مهمامإ وهف ؛هيلإ نوجاتحي ام هنع نوذخأيو يلعب نوفتحي اوناك

 هيلإ مهعوجر راص ىتح .مهل همكح حراشو هميلاعتل نيبملاو ءملاةلث# لوسرلا

 سيل .عيشتلا ةظفل ينعا :ةظفللا كلت تحت يوطني ام نأ يف بيرلا يغبني الو

 ةباحصلا قلطمو ةباصعلا كلت لك هيف كرتشي يك ءضغبلا يفنو بحلا ضحم وه

 بويأ يبأو
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 ةعواطملا هيف ذوخأم عيشتلا ْنِإَف ,رادقملا اذه نم رثكأ ىنعملا نم هلفكتي ام لب

 .عورفلاو لوصألا يف هل ةقفاوملاو عوبتملا لوق ىلع عباتلا لمع قيبطت لب «ةقفاوملاو

 مالسإلا لقح يف اهرذب دق يتلا ةرذبلا كلت يقس دهاعتي لزي ملة هللا لوسر نأ مل
 يتلا ةيفاشلا هتانايبو ىصحت ال يتلا هتالاقمو هثيداحأو هتاملك نم ريزغلا بذعلا ءاملاب

 دانسإلاب "7 هدنسم يف يعفارلاو '*""ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ ام لثم ءىصقتست ال
 يتامم توميو يتايح ايحي نأ هرس نم هللا لوسر لاق :لاق ثيح سابع نبا ىلإ

 يتيب لهأب دتقيلو هيلو يلاويلو ءيدعب نم اًيلع يلاويلف يبر اهسرغ ندع ةنج نكسيو

 نيبذكملل ليوف ءيملعو يمهف اوقزرو يتنيط نم اوقلخ يترتع مّنإَف يدعب نم

 .يتعافش هللا مهلا ال يتلص نيعطاقلا يتمأ نم مهلضفب

 رخآ يف لأمعلا زنك نع امك هخيرات يف ركاسع نباو ريبكلا يف يناربطلا جرخأو

 اكو هللا لوسر لاق :لاق رساي نب رامع ثيدح يف سداسلا ءزجلا نم ١460 ةحفص

 نمو «ينالوت دقف هالوت نمف ءبلاط يبأ نب يلع ةيالوب ينقدصو يب نمآ نم يصوأ

 هضغبا نمو .هللا ّبحأ دقف ينبحأ نمو «ينّبحأ دقف هّبحأ نمو هللا ىلوت دقف ينالوت

 . لجو زع هللا ضغبا دقف ينضغبا نمو ءينضغبا دقف

 دق هلث# هللا لوسر نأ ٠١5 ةحفص يف رجح نبال ةقرحملا قعاوصلا نعو

 هللا لوسرل ةيالولاو ةلزنملاو فرشلاو لضفلا نإ سانلا اهّيأ اي لاقف ةرم بطخ

 .ليطابألا مكب نبهذت الف «هتيرذو

 نم لودع يتمأ نم فلخ لك يف :قعاوصلا نم 40 ةحفص يف [ى# لاقو

 ؛نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاضلا فيرحت نيدلا اذه نع نوفني يتيب لهأ

 .نودفوت نم اورظناف هللا ىلإ مكدفو مكتّمتأ نو الأ

 نم ىلوألا ةفئاطلا هتدافأ ام نأ ةياهنلاو لامكلا يلواو ةياردلا يوذل رهظ هنأ مث
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 .ةرتعلا ىلإ عوجرلاب ءازتجالا ضحم نم رثكأ .راثآلا نم ةيناثلا ةفئاطلا اذكو ءرابخألا

 ىنعم اذهو ؛مهيلإ عاطقنالاو مهب ءادتقالا ىلع بيغرتلاو ثحلا ماقم يف اهناذإ

 نم هيلإ ناسنإلا جاتحي ام لك يف ىدتقم مهلعج نم ةّيمامإلا هب لوقت يذلا ةمامإلا

 لكلا دِّيسو ربكألا مامإلاب |ئاق ناك ناو عيشتلا أدبم نأ ًاضيأ رهظ اى .نيدلا رمأ

 نلطل كلذ لكم تانتا تكلفك دق راثآلا كلت :فةلح رهاظنأ آل تقلا دس دعب

 ثيداحأ رخآ وهو .مدقتملا يرشخمزلا ثيدح يف (ى «ةردقملا ةيرذلاو ةرهاطلا ةرتعلا

 تابثإل الفكتم نكي مل ناو «ةيناثلا ةفئاطلا نم رامع ثيدح ادع امو «ىلوألا ةفئاطلا

 ينعا .عيشتلا ىنعم نم دوصقملا وه امل تلفكت اهنا الإ «ةرتعلا قلطم ىلإ عيشتلا ةبسن

 .ايندلاو نيدلا رمأ يف مهيلإ عاطقنالاو مهيلع فوكعلاو ممل دايقنإلاو ةعواطملا

 ةمذلل ئّربم مهأر ىلع لمعلاو مهيلإ عوجرلا نأ ثحبلا اذه كل جتنا دقف ذئنيحو

 ايزجم ةرتعلا ىلإ عوجرلا نوكي ال فيكو «عنتما وأ مهريغ ىلإ عوجرلا زاج امهم اعطق
 اولضت نل اهم متكسم نأ ام :نيلقثلا ثيدح يف ةلث# هلوق دعب انيقي ةمذلل ائربمو القع

 لب هيف ةشدخلاب هوفتلل لاجم ال يذلا .ضوحلا شلع ادري ىتح اقرتفي نل |هنأو ءيدعب

 الضف .ةعامجلاو َهَّنُسلا لهأ مالعأ نم ةاقثلا هتور امم اددع ىصحي ال امم هريغ يف الو

 .نيقيرفلا بتك يف علضتملا ريبخلا ىلع يفخ ريغ وه |ى اهريغ نع

 صيحمنتو ميفصت هيف صيخلن

 ىلإ هنم قاسنملا هانعمب عيشتلا نأ روهظلاو نايبلا رهاظم ىلجأب رهظو ناب دقل
 تاعزن نعالو ةيناسفن تاوهش نع أشني مل هنحضواو هانحرش دق يذلا نهذلا

 نيرصاقلا ضعب نم رهظي اّبر اك ضارغألا دي اهتثدحأو فورظلا اهتدلو ةيسايس
 ام ىلع دمتعيو دعاوقلا مظعأ ىلإ دنتسيو سسألا موقأب موقتي لب ءنيذوعشملا وأ

 نأ نم تفرع امل «نيدلا ملاعم هب ديشتت اب ديشتيو «عيرشتلا لوصأ هيلع دمتعت
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 عضاو وه يماسألا هرجح عضاو ناو ءفيرشلا عرشلاب عداصلا وه هب عداصلا

 نع راثآلا زيجو نم كيلع هانولت |يف قمعتلاو ليلحتلا ىدل لب .فينملا نيدلا رجح

 لمعلا ةلحرم يف هتيربل نيملاعلا بر هراتخا امو نيدلا سفن وه هنأ راتخملا لوسرلا

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا يساسألا نوناقلاو يعرشلا سومانلا نم

 ىفخي ال مث .نيرصاقلا ءايبغألا تافارخب الو نيرجاتملا تافرخزمب أبعي الف «هفاخ

 .نيدلا ظفح يف لصألا مه ةعيشلا كلذك نيدلا لصأ وه (ى عيشتلا نأ كيلع

 اهنيودتو اهطبضو هكرادم عمجب ماتهإلا ديزمب طاني هءاقباو هظفح نأ حوضول

 مولعلل نودمو فلؤم لّوأ نأ عبتتم لك ىدل بيراالو .ماكحألاو ناقتإلا وحنب

 .هتعيشو ّللع مه مالسإلا يف ةّيمالسإلا

 زيهجت نم هغارف دعب هّنإف لجو زع هللا باتك وه هنود ءيش لّوأ نإف 22 لع ام

 ابترم هعمجف .نآرقلا عمجي ىتح ةالصلل الإ يدتري الأ هسفن ىلع ىلآ ةث# هللا لوسر

 .هخوسنمو هخسانو «هديقمو هقلطمو .هصاخو هماع ىلإ راشأو «لوزنلا بسح ىلع

 هتايآ يف لوزنلا بابسأ ىلع هبنو .هبادآو هصخرو همئازعو ؛ههباشتمو همكحمو

 ام ىلع 47 نيريس نبا ناكو .تاهجلا ضعب نم لكشي هاسع ام حضواو ؛تانبلا

 افا للا يفق باكل كلا هيما ول هل رق هت ردح هدأ لع يح نفك

 ىلع هوعمجي نأ مهل نستي ل هّنأ ريغ نآرقلا عمجب ةباحصلا ءارق نم دحاو ريغ ينع

 .هبشأ ريسفتلاب هعمح ناك نذإف ءاهتعمس اهتعمس ىتلا زومرلا نم ائيش هوعدوي ملو «هليزنت

 ةحفص يف باقلألاو ىنكلا هباتك نم لّوألا ءزجلا يف يمقلا ربحلا ةمالعلا لاق

 ين لوط دي هل ناك يذلا يرصبلا نيريس نب دّمحم ركب وبأ وه نيريس نبا
 ناكو ءازازب الجر ناك هنأ ىكحيو .كلام نب سنأل ادبع هوبأ ناك .ايؤرلا ليوأت

 «ثفرلا هنم تبلطو اهراد هتلخدأف ءاّزِب هنم يرتشتل هتبلطو «ةأرما هتقشعف ءاليمح



 اا 00 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .فينكلا ىلإ اهدنع نم جرخف .كلذ عفتني ملف انزلا مذ يف عرشو هللا ذاعم لاقف

 نم هتجرخأو هنم ترفنت ةحيبقلا ةأيهلا كلتب هتار اف «تاروذاقلاب هيدي خطلف

 نم اّبح نيعبرأ ىرتشا هنأ ًاضيأ يكحو .ملعلا اذه قزر كلذ دعب ِهّنَأ يكحف .اهراد

 .يردا ال لاق ؟اهتجرخأ بح يأ نم هلأسف ءّبِح نم ةرأف همالغ جرخأف .نمس

 ناك هنأ ايؤرلا ليوأت يف ةبيجع اياضق نم نيريس نبا نع لقني ام لك نأ ملعيلو

 اهلكاشي ام ىلع ايؤرلا ثداوح قبطي ناك هنإف .بقاث ركفو ميلس قوذ نع ارداص

 مك .ثيدحلا وأ ميركلا نآرقلا تارابع نم دافتسي ام ىلع اهقبطي ةراتو «قئاقحلا نم

 نع نيربعملا لأسف دوسا دق ههجو نأ مانملا يف ىأر ِهّنَأ "47 يمابعلا يدهملا نع لقني

 نيأ نم اولاق .تنب كل دجوت لاق هّنإف .(*'"' ينامركلا ميهاربإ الإ ءاوزجعف اهريسفت
 (..ادوسم ههجو لظ ىثنألاب مهدحأ رشب اذإو) ىلاعت هلوقل لاق ؟كلذ تملع

 لاق نأ ىلإ .رخآ مهرد فلأ هيلع داز تنب هل لصح املو .مهرد فلأ يدهملا هاطعأف

 وهام ةرفانملا نم يرصبلا نسحملا نيبو نيريس نبا نيب ناكو :روكذملا فلؤملا

 دعب ةيرجه ١١٠١ ةنس نيريس نبا يفوت .نيريس نبا وأ نسحلا امأ سلاج ليق .روهشم
 ديه يس ا و اا قدورفلاو (4117 برج نع ىكحي (ك اذهو .موي ةئاب نسحلا

 هربخ غلبو قدزرفلا تام الف .نيريس نباو نسحلا نيب ناك |ىك ةاجاهملاو ةرفانملا

 ادحاو انمجن ناك دقلو .هدعب ءاقبلا ليلق ينا ملعأل ينا هللاو امأ لاقو ىكب اريرج

 .سابم متو الإ قيدنم وا ديفاك ام لقا هحناصر ل وهكم امدح و: نك ناكو

 .ةنسلا كلت يف هدعب ريرج تامو ١١١ ةنس يف قدزرفلا تام هّنِإف كلذك ناكو

 دنع افورعم ناك اباتك ءاسنلا هد فلأ زيزعلا باتكلا نم دل

 ارابخأو اررعو ظعاومو |مكحو الاثمأ نمضتي

 يلع عارف دعب



 وا لا نمت لا و ا لا 0

 تايدلا يف اباتك هدعب فلأو .هك# ءايبنألا دّيس اهيبأ نع ءازعلا امل بجوت ءرداونو

 ادنسم "217 عماجلاب فورعملا هباتك رخآ يف دعس نبا همسو دقو «ةفيحصلاب هامسو

 نايوريو ةفيحصلا هذه ناركذي نا ملسم ناكو .نينمؤملا ريمأ ىلإ

 ةياورلا نم رثكأ '*''”لبنح نب دمحأ مامإلاو .مهيحيحص نم عضاوم ةدع يف اهنع

 .هدئسم يف ةفيحصلا هذه نع

 نالس مهنم .هدهع ىلع اوفلاف «مهنم ةلث هب ىدتقا دفف 282 لع ةعيش اًمأو

 اندّيس هنع ىكح ام ىلع 57 ٍبوشارهش نبا نع ام ىلع يرافغلا رذ وبأو يسرافلا

 يف فنص نم لّوأ :لاق ثيح هتاعجارم نم 747 ةحفص يف نيدلا فرش لجألا

 .زؤوبأ نأ ىسرافلا نإلس مث نتلاط بأ نب لع مالنإلا

 ضعب ركذ دنع" يرهملا هباتك نم ١77 ةحفص يف ردصلا ةمالعلا لاق

 .ةنس 70١ فيرشلا هرمع غلب يسرافلا ناملس نأ :نيرمعملا

 292 نينمؤملا ريمأ لام تيب بحاصو هل هللا لوسر لوم (؟'” عفار وبأ مهنمو

 ءاياضقلاو ماكحألاو نئسلا باتك هل .هنأشب نيرصبتسملاو هئايلوأ ةصاخ نم ناكو

 ةياغلا يف ةّيمامإلا نم حلاصلا فلسلا دنع ناكف «ةصاخ لع ثيدح نم هعمج

 .هيلإ مهديناساو مهقرطب هوور دقو .ميظعتلا نم ىوصقلا

 ىنكلا هباتك نم لّوألا ءزجلا نم 4 ةحفص يف يمقلا ربحلا ةمالعلا لاق

 ميهاربإ هنأ روهشملاو .همسا يف فلتخا قل يبنلا ىلوم يطبقلا عفار وبأ :باقلألاو

 .سابعلا مالسإب رشب امل يبنلا هقتعاو هلت يبنلا مع سابعلا ىلوم ناك .ملسا هنأ ليقو

 هك يبنلا عم دهشو .عفار وبأ ينيمأ ناو «نيمأ يبن لكل لاق كك يبنلا نع يورو

 .هدعب 70 نينمؤملا ريمأ مزلو .اوركذ هيف ةكمب |ميقم ناك هنأل اردب دهشي لو .هدهاشم



 210000000 0 00000-ب يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ناكو .ةفوكلاب هلام تيب بحاص ناكو «هبورح هعم دهشو «ةعيشلا رايخ نم ناكو

 ءاياضقلاو ماكحألاو ننسلا باتك هلو 22 نينمؤملا ريمأ ينبإك يلعو هللا ديبع هانبا

 ىلع لمعا .ةقث هّنأ :##ةمالعلا ركذو .باوبألاب هبترو ثيدحلا عمج نم لّوأ وهو

 .هتياور

 ىلع ءاًيلع هامسف هللا لوسر دهع ىلع دلو دقو 4" ؟!هفار يبأ نب لع مهنمو

 © اوناك .تيبلا لهأ بهذم ىلع هقفلا نونف يف باتك هل «ةباصإلا يف هتمحرت نعام

 .هيلإ مهتعيش نوعجريو باتكلا اذه نومظعي

 نب ىسوم لاق :هتاعجارم نم 7947” ةحفص يف نيدلا فرش لجألا اندّيس لاق

 نا ةعا صاع فاسو لاق دوبنعلا ندع لو نأ لام" ويمن نينا

 نو ين 1551 انوا نيكو بش بف يتنبلا ورانا وة ويركلاو .عفار

 لبنح نب دمحأ مهنم ةعامج هنع كلذ جرخأ ,يقلخو يقل تهبشأ رف

 .ملسا نب هللا ديبع ناونعب هتباصا نم لّوألا مسقلا يف رجح نبا هركذو .هدنسم يف

 .ملسا همسا عفار ابأ هابأ نأل

 اندّيس لاق .ةباحصلا نم 2 لع عم نيفص رضح نميف اباتك اذه هللا ديبع فلأ

 لقني رجح نبا تيأر :هتاعجارم نم 71944 ةحفص يف نيدلا فرش لجألا ةمالعلا

 .عجارف «'*' "' هتباصا يف اريثك هنع

 نع ىلع ثيدح نم .معنلا ةاكز ف باتك هل د خيحس نب ةعسر مهنمو



 يسرافلا رحلا نب 0

 نينمؤملا ريمأ بحاص 00 ةتابن نب غبصألا مهنمو

 نع ها فيوز 97 تلا رتشألا نع قااناع ل هده هلع يورد

 .هيلإ ةحيحصلا مهديناسأب انباحصأ امهاورو

 نالس نعو هنع ىور« هن للاع بحاص دل يلالغا سيق نب ميلس مهنمو

 (437(ةبيخلا) يف ينامعنلا ميهاربإ نب دّمحم مامإلا هركذ ,ةمامإلا يف باتك هل ,يسرافلا

 باتك نأ يف ةّمئآلا نع هاور وأ ملعلا لمح نمت فالخ ةعيشلا عيمج نيب سيلو :لاقف

 ثيدح ةلمحو ملعلا لهأ اهاور يتلا لوصألا بتك نم لصأ يلالهلا سبق نب ميلس

 .اهيلع لّوعتو اهيلإ ةعيشلا عجرت يتلا لوصألا نم وهو اهمدقاو تيبلا لهأ

 :هتاعجارم نم ١ 4 4ةحفص يف نيدلا فرش فيرشلا ةجحلا ةمالعلا اندّيس لاق

 .حلاصلا مهفلس نم ةقبطلا كلت لهأ نم فلأ نم ركذل انباحصأ ىدصت دقو

 .ءاش نم مهاجر مجارتو مهسراهف عجاريلف

 انتاعجارم نإف «نيعباتلا ةقبط «ةيناثلا ةقبطلا لهأ نم انفلس وفلؤم اّمأو :لاقو

 ىلع مهيلإ اهديناساو مهتافنصم ةفرعمو مهتفرعم يف عجرملاو «مهنايب نع قيضتل هذه

 .لاجرلا مجارت يف مهتافلؤمو انئاماع سراهف وه امّنِإ ليصفتلا

 ناكو ؛تيبلا لهأ رون ةقبطلا كلت ماّيأ عطس :140ةحفص يف هلظ ماد لاقو

 ة دمحم لآ ءادعأ تحضف فطلا ةعجاف ْنأل «نيملاظلا ملظ بئاحسب ابوجحم اهلبق

 تيبلا لهأ بئاصم ىلإ نيثحابلا هوجو تتفلو «بابلألا يلوأ راظنا نم مهتطقساو

 ءاهساسا نع ثحبلا ىلإ ةحدافلا اهعراوقب سانلا ترطضاو «ة# هللا لوسر دقف ذنم



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم ةيمحلا ولوأ ضهنف ءاهترذبو اهترذج اوفرعف ءاهمابسأ نع بيقنتلا ىلع مهتلمحو

 رصّشت ةيرشبلا ةعيبطلا نأل .مهل راصتنإلاو تيبلا لهأ ماقم ظفح ىلإ نيملسملا

 يفاولخد دق ةعجافلا كلت دعب نيملسملا نأكو «ملاظلا نم رفنتو «مولظملل اهتلبجب

 يف هيلإ اوعطقناو نيدباعلا نيز نيسحلا نب ّيلع مامإلا ةالاوم ىلإ اوعفدناف ءديدج رود

 نونفلا رئاس نم ةئُسلاو باتكلا نم ذخؤي ام لك ينو ؛هلوصأو نيدلا عورف

 باحصأ ناكو .2ر قابلا رفعج يبأ مامإلا هنبا ىلإ هدعب نم اوعزفو «ةّيمالسإلا
 نكمي اال ةفلؤمافولا ةيمامإلا فلس نسم نيرقابلا نيدباعلا نيمامإلا نيذه

 ملعلا ةلمح نم مجارتلا بتك يف مهلاوحأو مهؤامسا تنود نيذلا نكل .مهؤاصحا

 اهاور ديزت وأ باتك فالآ ةرشع براقت مهتافنصمو ملاع فالآ ةعبرأ نوبراقي |مهنع

 مالعألا كنلوأ نم ةعامج زافو ؛ةحيحصلا ديناسألاب مهنع فلخ لك يف انباحصأ

 .202 قداصلا مامإلا |مهتيقب ةمدخو |(هتمدخب لاطبإلا

 :مهنم ءالمعو املع ىلعملا حدقلاب اوزاف مهنم ةعامجل رفوألا ظحلا ناكو

 رسفملا ثّدحملا هيقفلا ئراقلا ءيريرحلا حاير نب بلغت نب نابأ ديعس وبأ
 لولا قيال ينقل افلا قلو نم ناك 177 وول وجنت ىرغللا لوصألا

 ةصاخ ديل قداصلا نع ىور هنأ كبسحو .ةريثك ثيداحأو ةمج امولع مهنع ىورف

 .ةّمألا مالعأ نم دحاو ريغو يئاهبلا خيّشلا كلذ ىلع صن .ثيدح فلأ نيثالث
 لاقملا ىهتنم باتك يف نابأ هتمحرت يف دّمحم ازريملا هجرخأو 5 نابأ 1 تام الاب 2(

 82 رقابلا هل لاق .مدقو ةوطخ مهدنع هل ناكو .22قداصلا نع 040

 .كلثم ىتعيش يف ىرُي نأ ّبحأ ينإف ءسانلا تفاو دجسملا يف سلجا ةبيطلا ةنيدملاب

 .يلاجرو يتاور نم كلثم نوكي نأ ٌبحأ ينإف ةنيدملا لهأ رظان 22 قداصلا هل لاقو

 لاقو .هل# ىبنلا ةيراس هل تيلخأو ءٌقّلجلا هيلإ تضوقت ةنيدملا مدق اذإ ناكو

 انهو



 000 ا 0

 ىنع ىور بلغت نب نابأ نأ ناثع نب نابأل 22لاقو .ينع هوراف كل ىور اف

 .هل ىنثت ةداسوب رمأيو .هحفاصيو هقناعي قداصلا ىلع لخد اذإ نابأ ناكو

 تناكو .نابأ توم يبلق عجوأ دقل هللاو امأ لاق هيلإ َيِعْن املو .هلكب هيلع لبقيو
 و

 .ه١54١ ةنس هتافو

 نب 1 ا ا ل ل
 ارا ير 1 ل او هس

 . ١1 ةعجارملا يف هانيب | ةعبرألا نئسلا باحصأو ملسم هب جتحا دقو

 .نآرقلا بيرغ ريسفت باتك اهنم «ةعتمم تافنصم نابألو :هلظ ماد لاق نأ ىلإ

 .ميكحلا باتكلا يف ءاج ام ىلع ادهاوش برعلا رعش نم هيف رثكأ

 باتك نم عمجف 017 يفوكلا يدزألا دّمحم نب نمحرلا دبع دعب اميف ءاج دقو
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 ةراتو ءادرفم نابأ باتك ءيجي ةراتف هيلع اوقفتا امو هيف اوفلتخا ام هيف نّيِب ءادحاو

 نيباتكلا نم الك انباحصأ ىور دقو .نمحر لادبع هلمع ام ىلع اكرتشم ءيجي

 .ةفلتخملا قرطلاو ةريتعملا ديناسألاب

 هيلع دمتعت يتلا لوصألا نم لصأ هلو ءنيفص باتكو .لئاضفلا باتك نابألو

 بتك يف ليصفتلاو «هيلإ دانسإلاب هبتك عيمج تور دقو .ةيعرشلا اهماكحأ يف ةّيمامإلا

 .لاجرلا

 4007 دانيد نب تباث «يلاهثلا ةزمح وبأ مهنمو

 ىنكلا هباتك نم يناثلا ءزجلا نم ١١8 ةحفص يف يمقلا ربحلا ةمالعلا لاق



 ا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 راحسا يف فورعملا ءاعدلا بحاص ليلجلا ةقثلا رانيد نب تباث ةزمح وبأ :باقلألاو

 لضفلا نع يور .ايدزا ايبرع ناكو ءاهخياشمو ةفوكلا داهز نم ناك .ناضمر رهش

 نى نادل يسوم ا لرقب 2 رافع لورق ةنللا تيس لاو 50

عبرأ مدخخ هّنأ كلذو .هنامز يف يمرافلا ناملسك هنامز
 70 نيسحلا نب لع :انم ة

 نأ ىلإ 8 رفعج نب ىسوم رصع نم ةهربو لع نب دقحعو

 ناذداش 0

 معو صرا

 ماس ند وع يحاولان لإ همن ةئلالا هت لاننا و م1184 وتلا

 .دزألا نم نطب وهو

 .ةثالثلا ةّمئألا نع ملعلا ذخأ .مهمالعأو حلاصلا انفلس ةاقث نم يلاثلا ناك

 .مهدنع ابرقم مهيلإ اعطقنم ناكو #3 قداصلاو رقابلاو نيدباعلا نيز
 .هنامز يف يمرافلا نالس لثم هنامز يف ةزمح وبأ

 .هنامز يف نامقلك هنامز يف ةزمح وبأ ©

 .نايبلا عمجم ريسفت يف هنع لقني يسربطلا مامإلا تيأر «نآرقلا ريسفت باتك هل

 نيدباعلا نيز مامإلا نع اهاور قوقحلا ةلاسرو .دهزلا باتكو «رداونلا باتك هلو

 لقا ىلاعت هلوق ريسفت ةزمح يبأ ريسفت نع نايبلا عمجم ركذ دقو .2 نيسحلا نب يلع

 ءاعد ةزمح بأ نع يورو .ىروشلا ةروس نم 4 فلا يف ةَدوَمْل لإ اً هع ُكلَسَل هَل

 0-0 عيكو هنع ىورو.يبعشلاو سنأ نع ةياور هلو .رحسلا يف 2 نيسحلا نب لع

 وباو يف هانيب امك مهريغو انباحصأ نم ةقبطلا كلت لهأ نم ةعامجو '**”7 ميعن وبأ

 ١5. ةعجارم يف هلاوحأ

 يف ىمقلا لجألا ةمالعلا انخيش هنع لاق هركذ رم يذلا ناذاش نب لضفلاو

 ليلخلا نب ناذاش نب لضفلا :باقلألاو ىنكلا هباتك نم لّوألا ءزجلا نم 7” ةحفص

 يف نأش ميظع هل ءاملكتم اهيقف ردقلا ليلج ةقث ناك ءيروباسينلا يدزألا دّمح وبأ



 وقتما ل وقعا ميتا رط و لوك شكلا قو سو 1 ا ا ا فرش

 ضرع يذلا ةليلو موي باتك اهنم ءاباتك نيناثو ةئام فنص هنأ ليق «ةفئاطلا هذه

 يبأ نع ىور .هب لمعي نأ يغبني حيحص اذهو :لاقف 2 يركسعلا مامإلا ىلع

 ةيملويو تاع نر اصمأ ويدولا ناكوزرا#

 هريفقو نرخ 5 هه ىركسملا دّمحم يبأ ماّيأ يف ناذاش نب لضفلا يفوت يد

 وبأ هيلع محرتو :ةمالعلا لاق .#هترز دقو «ةنيدملا جراخ خسرف ب برا دراسي

 .ركذ ام رخآ ىلا...نيترم هي

 نيرقابلا ةمدخب اوزاف امنِإو نيدباعلا نيز مامإلا اوكردي مل لاطبا كانهو

 ثيل رغصألا ريصب وبأو «'*”””ىلجععلا ةيواعم نب ديرب مساقلا وبأ :مهنمف .نيقداصلا

 قع مس أو 77" دعا نة راول سلا وبال "7 يوارللا ىرتغلا ةارهروب

 حيباصمو ىدمهلا مالعأ نم ةعامجو «(**5”يفقثلا يئاطلا يفوكلا حابر نب ملسم نب

 .مهءاصقتسا ماقملا عسي ال ىجدلا

 ىتح «ىمسألا ماقملاو ىلعملا حدقلاب اوزافو «ىفلزلا اولان دقف ةعبرألا ءالؤه ام

 .همارحو هلالح ىلع هللا ءانمأ ءالؤه :مهركذ دقو 252 قداصلا مهيف لاق

 .ديربو ملسم نب دّمحمو ثيل ريصب وبأو ةرارز الإ انركذ ايحا دحأ ام :لاقو

 ىلع يبأ ءانمأو نيدلا ظافح ءالؤه لاق مث .اذه طبنتسي دحأ ناك ام ءالؤه الولو

 .ةرخآلا يف انيلإ نوقباسلاو ايندلا يف انيلإ نوقباسلا مهو .همارحو هللا لالح

 ناك :هيف مهركذ ليوط مالك يف لاقو .ةعبرألا ركذ مث «ةنجلاب نيتبخملا رشب 22 لاقو

 يدنع مه مويلا كلكو ةملع ةبيع اوناكو «همارحو هللا لالح ىلع مهنمتئا يبأ

 نم كلذ ريغ ىلإ «نيلاغلا ليوأتو نيلطبملا لاحتنا نيدلا اذه نع نوفني ءةعدب لك هللا

 عست الام ةيالولاو ةماركلاو فرشلاو لضفلا نم مهلا تتبث تتبثا يتلا ةفيرشلا هتالك



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةرابع هنايب

 'قداصلا ماَيأ يف ملعلا رشتنا دقو :هلظ ماد لاق نأ ىلإ

 مهيلإ لسرتساو هطاسبناب مهيلع لبقاف .قيمع جف لك نم هئابآ ةعيش هيلإ عرهو

 مولعلا رارسأ ىلع مهفاقيإ يفاعسو رخدي لو ؛مهفيقثت يف ادهج لأي ملو .هسنأب

 للملا هباتك يف يناتسرهشلا حتفلا وبأ هب فرتعا |ى ءرومألا قئاقحو ةمكحلا قئاقدو

 يف لماك بدأو «نيدلا يف ريزغ ملع وذ وهو لاقف 2 قداصلا ركذ ثيح «لحنلاو

 .همالك رخآ ىلا...تاوهشلا نع مات عروو ءايندلا يف غلاب دهزو «ةمكحلا

 © قداصلا باحصأ نم غبن :هلظ ماد دِّيَّسلا لاق نأ ىلا

 .هيلع ديزم ال ب

 ريثك دلعو ريفغ عمج'

 مهؤامسا تنود نيذلاو .ةياده موجنو ملع راحبو ىجد حيباصمو ىده ةّمتَأ اوناك

 ءايروسو سرافو زاجحلاو قارعلا نم فالآ ةعبرأ مهنم مجارتلا بتك يف مهلاوحأو

 .ةئاععبرألا لوصألا اهتلمج نمو «ةّيمامإلا ءاملع ىدل ةروهشم تافنصم ولوأ مهو

 .هدهع ىلع 2 قداصلا ىواتف نم تبتك .فئصم ةئاعبرأل فّئصم ةئاعبرأ يهو

 ةمئألا ءارفسو َةّمآلا مالعأ نم ةعامج اهصخل ىتح .هدعب نم ملعلا رادم اهيلع ناكف

 .لوانتملا ىلع ابيرقتو بلاطلل اليهست ةصاخ بتك يف

 ابتك فلأ دقو ,**” هكحلا نب ماشه ل مظاكلاو قداصلا باحصأ نمو

 يف نيدلا فرش ةمالعلا اندّيس هركذ ام ىلع ءاباتك نورشعو ةعست اهنم رهتشا ةريثك

 انباتك يف اهليصفتو هيلإ مهديناسأب انباحصأ اهاور لاق «هتاعجارم نم 7114 ةحفص

 (457 (مالسإلا ردص يف ةعيشلا يفلؤم يف مالكلا رصتخت)

 ةيلقعلا ةفسلفلاو ديحوتلا يفو ءعورفلاو لوصألا يف اهناهرب عوطسو اهنايب حوضو

 لع يف ةالغلاو ةيربجلاو ةيردقلاو نييعيبطلاو ةدحالملاو ةقدانزلا نم لك ىلع درلاو

 .كلذ ريغو لوضفملا ميدقت زاوجب نيلئاقلاو هيبراحمو هيرخؤمو تيبلا لهأو

 يف ةرهاب ةعتمت بتك ىهو
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 رئاسو ةيهلإلا ةمكحلاو مالكلا ملع يف يناثلا نرقلا لهأ ملعا نم ماشه ناكو

 مولعلا رئاسو ريسفتلا يف امدقم ؛ثيدحلاو هقفلا يف ازربم ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا

 قداصلا نع يوري .رظنلاب بذهملا بذهو ةمامإلا يف مالكلا قتف نمت وهو .نونفلاو

 يف هب ومسي ءانثب مهنم زاف دقو .فصولا هب طيحي ال هاج مهدنع هلو 2 مظاكلاو

 رصبتساف 2 قداصلا يقل مث *"”ةيمهجلا نم هرمأ أدبم يف ناكو .هردق ىلعألا ألملا

 .(هباحصأ عيمج قافف مظاكلاب مث هب قحلو «هيدبب

 باقلألاو ىنكلا باتك نم لّوألا دلجملا نم "5 ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق

 هيلع محرتو ديشرلا ماِّيأ يف ةفوكلاب 174 ةنس «# مكحلا نب ماشه ينعي .تام

 .ةفوكلاب |يقم ماشه ناكو لاق .#اضرلا

 دهع ىلع فيلأتلا رثك دقو 0١” ةحفص يف لجألا ةمالعلا دِّيَّسلا لاق نأ ىلا

 .هيلع ديزم ال [ب 0# يركسعلا يكزلا نسحلاو يداحلاو داوجلاو اضرلاو مظاكلا

 ملعلل اورسحو ءراصمألا يف مهئابآ نم ةّمئألا لاجر نعو مهنع ةاورلا ترشتناو

 ,مولعلا بابع اوضاخف «دجلاو دكلا قاس نع اورمشو .داهتجالا دعاس نع

 نيودت يف اولأي ملف ءاهقئاقح اوصحمو اهلئاسم اوصحاو ءاهرارسأ ىلع اوصاغو

 .اعسو فراعملا تاتشا عمج يف اورخدي لو ءادهج نونفلا

 نب نيسحلاك ءالضف #©داوجلا ةذمالت نم ناكو :"* '” ريتعملا يف كت ققحملا لاق
 2 4458 يطتروبلا رع نأ نيدتم نينار را ا

 مر ل و نقربلا دلاغ بدفع

 .مهدادعت لوطي نمم مهريغو (859) ء (85)

 باحصألا نيب ةلوقنم نآلا ىلإ مهبتكو : ققحملا ىنعي هماقم هللا ىلعأ لاق



 ااا ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ريزغلا ملعلا لع ةلاد

 ةنافن: ليغ ريمرت نيف زبلا عينك نأ كيم تلق: نيللا فراك حالا هدتلا لاف

 دوثالث ديعس نب نيسحللو .يطنزيبلا عماجب فورعملا باتكلا يطنزيبللو .باتك

 ءانبا نم ةتسلا ةّمئآلا ةذمالت هفلا ام ءاصحا ءالمإلا اذه يف نكمي الو .اباتك

 .عجارف سراهفلاو مجارتلا بتك ىلع كليحا ينإ ديب .22 قداصلا
 يو نول رأال7 نوب 7 11 و وع اه

 اة ب نعو 21/50 نييق تالا ردو 4ةفرفإ ادعو ةقف و هد

 5 نإف ا 07 لضفلاو م نب نمحرلا يو (ةا/ك) دا ب ىللعو

 5 8489( . *- ١
 هةموو ةيقالا نه ويرت هيك نإف؟ (

):17/17( 

 يشايعلا دوعسم نب دّمحمو ,باتك يتئام

 باحصأ نم لجر ةئام نع ىور هّنإف 7 ىسيع نب دّمح نب دمحأو
 سرر ل اا" عا لا
 نب دمحأو (مت) انضر نووي نب 2 0

 هللا ديبعو 58” يمقلا رذنملا نب ةقدصو ؛'*877 ةناخ نباب فورعملا نارهم نب هللا دبع

)541( 
 ديعس نب هللا دبعو نياك 5 يبأو .؟باتكلا اذه لثم ءالؤمل ئرتأ

 ش 0 (445) ! . 0 :
 ضرع يذلا ' ”نمحرلا دبع نب سنويو ءاضرلا نسحلا يبا ىلع هباتك ضرع يذلا
 لجألا ةمالعلا انخيش لاق .22يركسعلا يكزلا نسحلا دّمحم يبأ مامإلا ىلع هباتك

 نب سنوي اّمأو :باقلألاو ىنكلا باتك نم لّوألا دلجملا نم 75 ةحفص يف ىمقلا

 امدقتم انباحصأ يف اهيجو ةقث ناك «نيطقي نب ّللع ىلوم دّمحم وبأ وهف نمحرلا دبع

 يف هيلإ ريشي اضرلا ناكو .2© اضرلاو ىسوم نسحلا يبأ نع ىور «ةلزنملا ميظع
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 نب لضفلا نع ىور .هنامز يف يمرافلا نالسك هنامز يف سنوي :لاقو ءايتفلاو ملعلا

 ةليكو ناكو ههظار ند وكب اك وقفل لاق 1719 ىدقيلا نورويرعلا هع هرغانا ذاك

 نمعف .تقو لك كاقلا ال ينا هل تلقف #اضرلا تلأس لاق .هتصاخو #©اضرلل

 نب سنويأ :هل لاق ةياور يفو .نمحرلا دبع نب سنوي نع ذخ لاق «ينيد ملاعم ذخأ

 سنوي ناكو .معن #لاقف ؟ينيد ملاعم نم هيلإ جاتحا ام هنع ذخآ ةقث نمحرلا دبع

 هل تلذبف «ةفقاولا ىلع ادر ©#©اضرلا ةمامإ ىلإ سانلا اعد يذلا وه نمحرلا دبع نب

 اذإ اولاق مهن 1888 نيقداضلا نع انيور اّنأ لاقو لبقي ملف تكسيل اريثك الام ةفقاولا

 يذلا وهو .ناهيإلا رون بلس لعفي مل نإف .هملع رهظي نأ ملاعلا ىلعف عدبلا ترهظ

 قيمنا نأ له ةنيللاو ودلا ىسينلا هناتكا 37" يرق كاع ونا ضر

 نأ هل ليق هنأ يورو .ةمايقلا موي ارون فرح لكب هللا هاطعا لاقف 92 يركسعلا

 لك نأ مكدهشا لاقف «٠ .ليمجلا ريغب كنوركذيو كيف نوعقي ةباصعلا هذه نم اريثك

 هل اضرلا نأ ًاضيأ يورو .لاق ام لح يف وهف بيصن 2 نينم ؤملا ريمأ يف هل نم

 مث ءاماسم موي لك يف مهيلع رودي اخا نوعبرأ هل ناكو .تارم ثالث ةنجلا هل نمض

 جحدقلو .فيلأتلاو فينصتلل سلجي مث ةالصلل أيهتيو لكأيف هلزنم ىلإ عجري

 .ةةعاضرلا نع اهرخآ ةجح نيسمحو ىدحإ

 ةّمئآلا نم لك باحصأ ىصقتساو دّمحم لآ ةعيش نم فلسلا لاوحأ عبتت نمو

 نيذلا أرقتساو مهتمئا دهع ىلع ةنودملا مهتافلؤم ىصحاو نيسحلا ةيرذ نم ةعستلا

 نم هلوصأو نيدلا عورف نم دّمحم لآ ثيدح مهنع اولمحو تافلؤملا كلت مهنع اوور

 ةعستلا رصع نم دي نع ادي ةقبط لك يف مولعلا هذه ةلمجب لا َّمث لاجرلا فولا

 باتري الو .ةّمئآلا بهذم رتاوتب تباثلا عطقلا هل لصحي اذه انرصع ىلإ نيموصعملا

 الو .ن/ ل وسرلا لآ نم ذوخأم وه (َّنِإ لوصأو عورف نم هب هللا نيدن ام عيمج نأ يف



 0 اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يدتهنل انك امو اناده يذلا هلل دمحلاو .ديلب لهاج وأ دينع رباكم اّلِإ كلذ يف باتري

 .هللا اناده نأ الول

 ام كبسحو :قفوملا روكذملا هباتك نم١ 4١ ةحفص يف هلظ ماد لاق دقو اذه

 اذه يف اهددع ءافيتسا نكمي ال يتلا ةعتمملا تافلؤملا نم مهمالعأ مالقأ نم جرخ

 نم اهوفرتغاو .# دّمحم لآ نم ىدهللا ةّمئأ رون نم اهوسبتقا دقو «ءالمإلا

 ناونعو مهملع ناويد يهف ءمههافش نم اهوذخأو مههاوفا نم اهوعمس ءمهروحب

 زايتما رهظ اهبو ,مهدعب نم ةعيشلا عجرم تناكف .مهدهع ىلع تفلأ .مهمكح
 نم ادحأ نأ فرعن ال انإف ءنيملسملا بهاذم نم هريغ ىلع تيبلا لهأ بهذم

 فلأ امّنإو .مهبهاذم دحأ يف اباتك مهدهع ىلع فلأ الثم ةعبرألا ةّمئألا يدلقم

 ديلقتلا رصح ررقت ثيح كلذو ؛مهنمز ءاضقنا دعب اورثكأف مهبهاذم ىلع سانلا

 نسم مهرصاع نم رئاسك مهتاويح ماّيأ اوناكو .مهيلع عورفلا يف ةمامإلا رصقو مهيف

 ىلع نكي مل كلذلو .مهتقبط يف ناك نم ىلع زايتما مهل نكي مل نيثدحملاو ءاهقفلا

 ىلع نيموصعملا اهتمئا لاوقأ نيودتب ةعيشلا مامتها مهاوقأ نيودت يف متبي نم مهدهع

 كلذلو .اهتمئا ريغ ىلإ نيدلا يف عوجرلا حيبت ال اهتأشن لْوَأ نم ةعيشلا نإف ءابيأر

 عسولا تلذب دقو «مهيلإ نيدلا ملاعم ذخأ يف تعطقناو مهيلع فوكعلا اذه تفكع

 ديزم ال اب كلذ يف مئازعلاو ممهلا تغرفتساو هب مهوهفاش ام لك نيودت يف ةقاطلاو

 ماّيأ هوبتك امم كبسحو .هاوس هللا دنع اهيأر ىلع حصي ال يذلا ملعلل اظفح هيلع

 فّدصم ةئامعبرأ ءافنآ تعمس امك يهو «ةئاعبرألا لوصألا كلت 2 قداصلا

 قداصلا باحصألو .هدهع ىلع 2# قداصلا يواتف نم تبتك هْفْنَصُم ةئاععبرأل

 .ةفعاضملا اهفاعضا وه ءاهريغ

 لهأ ةّمئأ ةلزنم سانلا نم دحأ دنع مهل سيلف ةعبرألا ةّمئألا اّمأ :لاق نأ ىلإ



 نوقملاو لوقفملا نمدجفلا ظن ل ركشكلا يور تمول ل ا اول هنا ا بم 1

 امك .مهتافو دعب اهؤوبت يتلا ةلزنملاب مهتايح ِماَّيأ اونوكي مل لب .مهتعيش دنع تيبلا

 «ةريهشلا هتمدقم نم هقفلا ملعل هدقع يذلا لصفلا يف يبرغملا نودلخ نبا هب حرص

 .مهمالعأ نم دحاو ريغ هب فرتعاو

 مدقت ةهادبلاب نوملعيل نيثحابلا ناو 14١: ةحفص يف هلظ ماد لاق نأ ىلا

 ريغ لّوألا رصعلا يف كلذل ٌدصتي ملذإ .مهاوس نم ىلع مولعلا نيودت يف ةعيشلا

 ةباتك ةحابا يف ةباحصلا فالتخا كلذ يف رسلا لعلو .هتعيش نم ملعلا ولواو 22 ىلع

 ثيدحلا طلتخي نأ ةيشخ .نورخآ ةعامجو باطخلا نب رمع اههركف ءاهمدعو ملعلا

 رمألا يقبو .ةباحصلا نم ةعامجو ىبتجملا طبسلا هفلخو 22 لع هحاباو .باتكلا يف

 ذئنيحو .هتحابا ىلع نيعباتلا رصع رخآ يف يناثلا نرقلا لهأ عمجأ ىتح لاحلا اذه ىلع

 هنأ 337 يلازغلا نعو .ةكمب ءاطعو دهاجم نع '"*” راثآلا يف هباتك جيرج نبا فلأ

 نم ةعيشلا ريغ هفنص باتك لّوأ هّنأ باوصلاو .مالسإلا يف فنص باتك لَو

 ىلإ .كلام أطوم مث «نميلاب 0 ٍناعنصلا دشار نب رمعم باتك هدعبو .نيملسملا

 .فيلأت لّوألا رصعلا يف مهل سيل هّنأ ىلع دقعنم عامجإلاف لك ىلعو :لاق نأ

 الم دق هنأو مهمالقأ نم ردص ام تفرع دقف مهيعباتمو ةعيشلا ةّمئأ اّمأ :لوقأ

 بابو ملعلا ندعم نم هوسبتقا ىلعملا سأكلا هيف مهو الإ ملع نم ام ,نيقفاخلا نيب ام

 تافلؤم تاتش عمج يف دهجلا لذبو عسولا غرفتسا دق رخأت نم ناكو .ةمكحلا ةنيدم

 .موقلا

 اليهست ةصاخ بتك يف ةّمئألا ءارفسو ةّمألا مالعأ نم ةعامج اهصخل دقو

 .لوانتملا ىلع ابيرقتو بلاطلل

 02 3 1 : ع

 لك“ الو“ يبلاوفلا يهو نامزلا اذه ىلإ لوالا ردصلا نم مهعورفو



 0 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 عوطقم اهنيماضمو ةرتاوتم يهو ."" يناكلاو« 0 ”يمقنلا هرقل فو

 يهو ءاثيدح ١1١99 هيفو ءاهنقتاو اهنسحاو اهمظعأو اهمدقا يفاكلاو .اهتحصب

 ا” ىركذلا يف ديهشلا هب حرص (ى اهعمجأب ةتسلا حاحصلا هيلع تلمتشا امم رثكأ

 .مالعألا نم دحاو ريغو

 خيش وأ يموطلا خيشلا لجألا خيشلل |هف راصبتساإلاو بيذهتلا اباتك ام

 باتك نم يناشلا دلجملا نم "01 ةحفص يف ءاجو .قالطإلا ىلع ْخيّشلا وأ ةفئاطلا

 يناشلا ءزجلا نم 47 ةحفص يف ام هنم بيرقو ع يمقلا ققحملل باقلألاو ىنكلا

 داع .يسوطلا يلع نب نسحلا نب دّمحم رفعج وبأ :مدقتملا ققحملل راحبلا ةنيفس نم
 تألام دقو :لاق نأ ىلإ .قالطإلا ىلع ةفئاطلا خيش «ةعيرشلا مالعأ عفارو ةعيشلا

 ْخيشلا ىلع ذّملت :لاق نأ ىلإ .عامجإلا هلضفو همدقت ىلع عقوو «عامسألا هفيناصت

 ديصملا نا ني وتغ مهنا نم اس ويستللا يارا" يهمل او ناو ديفلا

 ىلع نوديزي نيدهتجم اوناك نيذلا هتذمالت ءالضف ناكو :لاق نأ ىلإ "”*”يمقلا

 رهش يف دلو .ىصحي الف َةّنّسلا لهأ نم ناك نم اّمأو ؛:ةعيشلا صوصخ نم ةئاثالث

 دعب 4 86٠ةنس قارعلا مدقو .نينس عبرأب قودصلا خيشلا ةافو دعب 85ةنس ناضمر

 نم افوخ نينمؤملا ريمأ دهشم ىلإ رجاه ّمث دادغبب ناكو .نيتنسب يضرلا دّيَّسلا ةافو
 ملكيف مالكلل هيلع سلجي ناك يسركو هبتك تقرحاو .دادغب يف تددجت يتلا ةنتفلا

 ديحول كلذ ناكو .ءافلخلا هل هتطعا امم يسركلا كلذ ناكو ؛ماعلاو صاخلا هيلع

 دّيَّسلا عمو «نينس سمح نم اوحن ديفملا خيشلا عم دادغبب هماقم ناكف ءرصعلا

 ينثا .ةنس نيرشعو اعبرأ دّيَّسلا دعب يقبو «ةنس نيرشعو ناث نم اوحن ىضترملا
 نينثإلا ةليل يفوت نأ ىلإ كانه يقبو ءفرشألا فجنلا ىلإ لقتنا مث دادغب يف اهنم رشع

 نفدو ةنس ا/50 فيرشلا هرمع ةدم ناكو «5 1١ ةنس مرحم رهش نم نيرشعلاو يناثلا



 لوقا و لوقعملا نوفق رطل ركدشكلا يادي جمال نوجا اشم زر ع ا ع حا "1

 اًمأو .يموطلا دجسمب موسوملا دجسملا يف فورعم رازم نآلا هربقو .هراد يف

 ركذب كربتنلف ءاهداريإ نع انينغت اهترهشل يهف مالسإلا مولع يف ةفيرشلا هتافنصم
 ميدع ليلج باتك وهو .نآرقلا مولعل عماجلا نايبتلا باتك هلف ريسفتلا ام .اهضعب

 .فرتخي هرحب نم هريسفت يف يمربطلا انخيشو .ريسفتلا يف ريظنلا
 عيمج يف ةفورعملا ةعبرألا بتكلا نم هيف هلو ءلاحرلا دشت هيلاف ثيدحلا اّمأو

 نم لكو «ةعانصلا هذه تيرخ وهف هقفلا اًمأو .راصبتسإلاو بيذهتلا اباتك راصمألا

 نوتم هنمض يذلا ةياهنلا باتك اهنم .هبتك ىلع هقفت دقف ءاهقفلا نم هنع رخأت

 هلثم فنصي مل هنأ هيف ليق عفنلا ميظع ليلج باتك وهو طوسبملا باتكو .رابخألا

 باتك هقفلا يف ًاضيأ هلو .ناوخإلا بتك يف الو باحصألا بتك يف هل ريظن الو

 هلو .نيدلا نم ةقرفلا هيلع تعمتجا ام هيف ركذو نيفلاخملا هيف رظان يذلا فالخلا

 هلف لاجرلاو لوصألا ملع اّمأو .داصتقإلاو تادابعلا يف دوقعلاو لمجلا باتك

 باتكو ؛مهتافنصمو باحصألا لوصأ هيف ركذ يذلا تسرهفلاو ةدعلا باتك

 ل نيذلا ءاملعلا ىلإ ةّمئآلاو ةْ#لوسرلا باحصأ نم تاقبطلا ىلع بترملا باوبألا

 خيشلل لاجرلا ةفرعم باتك بيذب# وهو «رايتخالا باتكو .ةّمئألا نم ادحأ اوري

 باتكو «ةمامإلا يف حصفملا باتكو «ةمامإلا يف يفاشلا صيخلت باتك هلو .ىثكلا

 باتكو ءدجهتملا حابصم باتكو «##نامزلا بحاص انالوم ةبيغ تابثا يف ةبيغلا
 ىرفق تاذ ناسارخب ةيحان سوط ىلإ ةبسن يسوطلاو .كلذ ريغ ىلإ .حابصملا رصتخم

 .جزوريفلا نداعم الابج يفو هراجشاو هايمو

 ام 7١١ ةحفص ىلإ ٠١ ١ةحفص نم ملاعلا ةفحت نم لّوألا ءزجلا يف نأ ىفخيالو

 ىرخأ ةلمجو «ركذ ام عم نومضملا دحتم كانه ام ةلمجو «ةفئاطلا خيش لاوحأب قلعتي

 اهيف يتلا ةعقاولا رصتخمو هيلإ بسنلا ضعب نع ثحبلا يهو ءانهه ام ىلع ديزت



 1 و يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 1تاتقلالاو: ىينكلا لإ هانيسااابم نأ انك :كجتلا لإ رخاه اهلجألو هيك فقارتتتا

 كلذ ناك دق ذإ ءاممومضم ضعب هنوك نع جرخمي ال معن .هتارابع نيع نكي

 .لفغت الف .هبشأ صيخلتلاب

 .يمقلا هيوباب نب دمحم قودصلا خيشلل وهف هيقفلا هرضحي ال نم باتك امأو

 .اقحال هدلاو نعو هنع ثيدحلا تايسو

 ."””*”ينيلكلا هفلؤمو ءركذلا يف تاذلابو الّوأ دوصقملا وهف يفاكلا باتك امأو

 خيّشلا وه :باقلألاو ىنكلا نم ” ءزجلا نم 48 ةحفص يف يمقلا ةمالعلا هنع لاق

 وبأ 2 مامإلا ةبيغ يف بهذملا جّورمو ماظعلا نيثّدحملا ذالمو مانألا ةودق لجألا

 فلأ .مالسإلا ةقثب بقلملا يزارلا ينيلكلا قاحسإ نب بوقعي نب دّمحم رفعج
 .هلثم لمعي مل يذلاو ةّيمامإلا مظعأو ةّيمالسإلا بتكلا لجأ وه يذلا يفاكلا

 ثيدحلا يف سانلا قثوأ ناك هّمح يف مجارتلا لهأ ضعب لاق :لاق نأ ىلا

 .ةنس نيرشع يف يفاكلاب ىمسملا باتكلا فنص دقو «مهتبثاو

 نفدو ؛موجنلا رثانت ةنس 27374 ةنس دادغبب ىلاعت #ينيلكلا رفعج وبأ تامو

 نب دّمحم رفعج وبأ :هيف لاق ””"”ريثألا نبال لوصألا عماج نعو .ةفوكلا بابي

 ىلع ةّيمامإلا بهذم يددجم نم دعو «تيبلا لهأ بهذم ىلع مامإلا يزارلا بوقعي
 نم ةوبنلا باتك نم عبارلا بابلا يف وه هركذ ام كلذ حرشو .ةيناثلا ةثاملا سأر

 هللا نأ وهو ةثك# يبنلا نع دوواد بأ حيحص نم اثيدح ٍجّرخ ثيح .لوصألا عماج

 بيرغ حرش يف لاق مث .اهنيد اهل ددجي نم ةنس ةئام لك سأر دنع ةّمألا هذهل ثعبي

 نيروهشملا رباكألا نم ةعامح ثودح ىلإ ةراشإلا كلذ نوكي نأ ردجألاو بابلا اذه

 اهيف اودلق يتلا مهبهاذم نوظفحيو مهنيد سانلل نوددجي ةنس ةئام لك سأر ىلع

 ىلوألا ةئاملا سأر ىلع ةّيمامإلا بهذمل اددجم ناك نم دع هنأ مث .مهتمئاو مهيدهتجم



 كرف ودل رقع نماكلا رع ل نوكشكلا انوع ني سس "5

 ةئاملا سأر ىلعو اضرلا ىسوم نب يلع ةيناثلا ةثاملا سأر ىلعو رقابلا ّيلع نب دّمحم

 دّيَّسلا ةعبارلا ةئاملا سأر ىلعو يزارلا ينيلكلا بوقعي نب دّمحم رفعج وبأ ةثلاثلا

 ”يضترملا

 نم ةيرق «ريمأك ارّبكم ال «ريبزك نْيَلُك ىلإ ةبسن ارغصم ماللا فيفختب ينيلكلاو
 ىرق نم ةيرق يهو ,بوقعي هيبأ ربق هيفو ءيرلا روك ىدحإ يه يتلا هيوباشف ىرق

 "7 يدابآزوريفلا معز امك نيمارو
 ةنس تناك امل هؤادف نيملاعلا حاوراو يحور رصعلا مامإ ةدالو نأ ىفخي الو

 ا نس لا ةيوشع ىفرعضلا ةعبغ نوكف ةنسال ؟ قرغيضلا هكيغ ةلنوو

 نوكيف 174 ةنس تعمس ام ىلع يفوت دق هنإف .ينيلكلا مالسإلا ةقث ةافو ةنس يهو

 هيلع ضرع هنأ ىوري اذل .ىرغصلا ةبيغلا يف رظتنملا مامإلا دهع ىلع باتكلا هفيلأت

 .انتعيشل فاك يفاكلا :هيلع بتكو .هضرقف باتكلا

 ةفحت هباتك نم ١ ءزجلا نم ١9 ةحفص يف مولعلا رحب لجألا ةمالعلا لاق

 .ةعباسلاو ةسداسلا يه هتقبط نأ هي خيّشلا اذه ةافو خيرات نم ملع دقو :”*”لاعلا

 25١ ةنس يف ضبق 2 هْنإف .ةنس نيتسو عستب يل يركسعلا ةافو دعب يفوت دق ِهّنأو

 .292 يركسعلا ماَّيأ ضعب لب .ىرغصلا ةبيغلا مات كردا هنأ رهاظلاف

 ةمالعلا دِّيَّسلا نع القان ةروكذملا ةفيحصلا يف لجألا دّيَّسلا لاق دقو :لوقأ

 ربقلا ىأر دادغب ةالو ضعب نأ '*”” نيفراعلا ةضور هباتك يف ينارحبلا مشاه دِّيّسلا

 ادسج هيف ىأر ربقلا رفح املو ؛همدهب رماف «ةعيشلا ضعبل هّنأ هل ليقف هنع لأسف

 لاق نأ ىلإ .هيلع ىنبو هئاقبإب رماف ءًاضيأ هنفكب هدلو هنأك ريغص هعمو ريغتي مل هنفكب
 اذه هعنص يذلا يفاكلا باتك رظن نمو ةمالعلا يدج لاقو :ةروكذملا ةحفصلا يف

 ىلع ةّيمامإلا بهذم ددجم هنوك يأ ءكلذ قدص هل نيبت هيف ربدتو هارث باط مامإلا



 000000000001011 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هنِإف هك يبنلا نع يورملا يأ .ثيدحلا اذه قادصم كمن ملعو «ةثلاثلا ةئاملا سأر

 بيترتلا نسحب ثيدحلا بتك عيمج ىلع قئاف ريظنلا ميدع عفنلا ميظع ليلج باتك

 رابخألا رثكأ ىلع هلاتشاو عورفلاو لوصألل هعمجو ؛بيذهتلاو طبضلا ةدايزو

 ءارفسلا رهظا نيب ىرغصلا ةبيغلا يف هفينصت قفتا دقو .راهطألا ةّمألا نع ةدراولا

 يف ةرابخأ طق قو ورينغر ا" يسلجملا هب حرص |مك ةنس نيرشع ةدم يف

 دييهتلا لاق روز 7" ةيحربلا عدوا تونا: كسوة يرعتا

 هنا املا يجادل ريع بلا يوفر

 نأ نيرخأتملا ضعب ركذو :عوضوملا اذه ىلع هنم ةيشاح يف لاقو .روهمجلل

 501 يوقلاو 1١18 قثوملاو ١. 14 نسحلاو 0077 اهنم حيحصلا

 قباطي ال وهو ءاثيدح ١111١ ليصفتلا اذه نم عمتجملاو ؛4470فيعضلاو

 اًمأو .نيرخأتملا حالطصا يف يه (ْنإ ةعبرألا ماسقألاو :مدقتملا فلؤملا لاقو .لامجإلا

 قثوي ام مهدنع حيحصلا ْنِإف .عيحص ةعبرألا بتكلا يف |ملكف نيمدقتملا حالطصا

 ةيجحلا يف ءامدقلا قفاون نكلو حالطصالا يف نيرخأتملا انقفاو ناو نحنو ؛هرودصب

 باتك يفاكلا ريغ تافنصملا نم هلف ناك فيكو .حيحصلا مسا هيلع قلطي ملناو

 80 ةمئألا لئاسر باتكو لاجرلا باتكو ايؤرلا ريبعت باتكو ةطمارقلا ىلع درلا
 .رعشلا نم مهيف ليق ام باتكو



00 "1 

 يىعبرألا ءارفسلا #رظتنملا مامإلا باون ركذ يف

 يناسلاو لوألا ناريفسلا

 (019) 7 0 ل 000

 دجسم يف ناديملا عراش يف «دادغب ينعا «مالسلا ةنيدم نم يبرغلا بناجلاب نوفدملا

 يف (ربق) ةدام يف يمقلا ةمالعلا هدافأ ام ىلع دجسملا ةلبق سفن يف ربقلاو .برذلا

 .راحبلا ةنيفس نم يناثلا ءزجلا نم 1٠7 ةحفص

 نب نامع ورمع وبأ :(مثع) ةدام يف روكذملا ءزجلا نم ١0/8 ةحفص يف لاقو

 ةلادعلاو ةلالجلا نم هنأش يف درو ام «ةعبرألا باونلا لّوأ ءيرمعلا ناّسلا ديعس

 باب ناكو :لاق .يلثم هفصي نأ نم رهشاو لجأ وهو .ركذي نأ نم رثكأ ةنامألاو

 .2:2 يداهلا باب ناكو «ىَّنكلا نع اى 2 داوجلا

 ةبيغلا نامز يف نوحودمملا ءارفسلا امأف :لاق هّنأ كي يسوطلا ْخيَّشلا نع ركذ م

 نب لع نب نسحلا دّمحم وبأو يركسعلا دّمح نب لع نسحلا وبأ هبّصن نم مههّوأف
 ناكو يرمعلا ديعس نب ناثع ورمع وبأ هب قوثوملا خيّشلا وهو 2

 ةيطغت نمسلا يف رجتي ناك هنأل ناّسلا هل لاقيو :لاق نأ ىلإ مالكلا قاسو .ايدسا

 دعس نب قاحسإ نب دمحأ انثذح :دانسإلا ضعب فذح دعب .لاق نأ ىلإ .رمألا ىلع

 نم موي يف هيلع هللا تاولص دّمح نب ّلع نسحلا يبأ ىلع تلخد لاق ”'47 يمقلا

 يف تدهش اذإف «كيلإ لوصولا يل أيهتي الو دهشاو بيغا انأ يدّيس اي تلقف ماّيألا

 هنبا دمحم



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةقثلا ورمع وبأ اذه هيلع هللا تاولص لاقف ؟لثتمن نم رماو لبقي نم لوقف تقو ّلك

 وبأ ىضم اًملف .هيدؤي ينعف مكيلإ هاداامو .هلوقي ينعف مكل هلاق ام «نيمألا

 لشثم هل تلقف موي تاذ # ركسعلا بحاص نسمحلا هنبا دّمحم ابأ تلصو 2 نسحلا

 ايحملا يف يتقثو يضاملا يف ينقث نيمألا ةقثلا ورمع وبأ اذه يل لاقف .هيبأل يلوق
 دّمحم وبأ لاق هنأ اهرخآ يف ةياور ْحِيَّشلا ركذ ّمث .هلوقي ينعف مكل هلاق امف «تامملاو

 ناو يليكو يرمعلا ديعس نب نامثع نأ لع اودهشا هتعيش نم عمجل 22 يركسعلا

 تاولص رمألا بحاص تاعيقوت تناكو :لاق نأ ىلإ .مكيدهم ينبا ليكو ادّمح هنبا

 قوس لإ 3" ع , دّمحم رفعج يبأو ديعس نب نامثع يدي ىلع جرخت هيلع هللا

 تجاتحا اذإ هنع ةعيشلا لأست |مع ةبوجألاو يهنلاو رمألاب دّمحم بأ هيبأ صاوخو

 ةعيشلا لزت ملف .2 نسحلا دّمحم يبأ ةايح يف جرخي ناك يذلا طخلاب لاؤسلا ىلإ

 مايقلا ىلوتو رفعج وبأ هنبا هلسغو :ةديعس نب ناهثع يفوت نأ ىلإ امهتلادع ىلع ةميقم
 مدقت امل هتنامأو هتقثو هتلادع ىلع ةعمتجم ةعيشلاو «هيلإ ادودرم هلك رمألا لصحو .هب

 اتي روستو رجول رحالاو لادم ودعا ارجل ىلا نعد

 ةحفص يف ام ىلع يفوت يهل يناثلا بئانلا وه اذهف .# نامثع هيبأ ةايح يف 2 هتوم

 ىدامح رخآ يف «ةعبرألا باونلا ناونع تحت ,باقلألاو ىنكلا نم ” ءزجلا نم 5

 خيرات ىلع رثعا ملف ديعس نب نامثع سدقملا هدلاو امو ."" 05 وأ ١ 5 ةنس ىلوأ

 .باقلألاو ىنكلا باتكو راحبلا ةنيفس يف لماكلا شيتفتلا عم هتافو

 ام هتافو خيراتف ناّسلا يرمعلا نامثع نب دّمحم رفعج وبأ وهو ليلجلا هدلو ام

 نيسمخ نم برقي ام رمألا اذه ايلوتم ناكو «هتافو موي نع ربخأ دق ناكو .تفرع

 .ةفوكلا باب عراش يف هتدلاو ربق دنع دادغبب هربقو «ةنس

 برد برق ةريبك ةربقم يف مويلا هربقو :ماقملا يف يمقلا لجألا انخيش لاق



 نا كلا ل ل ر  ر 2

 .ينالخلا خيّشلاب دادغب لهأ دنع فرعيو «ناماس

 ةدام يف راحبلا ةنيفس هباتك نم ١ ءزجلا نم ١519 ةحفص يف ىمقلا انخيش لاقو

 ةيزعتلا يف ناثع نب دّمحمل فيرشلا عيقوتلا يفو :ديعس نب نامثع ةمجرت دنع( مثع)

 هقارف كشحواو ءانئزرو تئزر «ءازعلا كل نسحاو باوثلا كل هللا لزجا :هيبأب

 .كلثم ادلو هللا هقزر نأ هتداعس لامك نم ناكو .هبلقنم يف هللا هرسف ءانشحواو

 نبا فرطألا رمع ىلإ مألا لبق نم بستني هنأ :يرمعلاب هتيمست هجو يف لاقو

 ءءارلا رسكو ميملا نوكسو نيعلا حتفبءيرمعلا نأ "7 يناعمسلا نعو لاق .# نع

 .امهريغو ثيرح نب ورمعو ةعيبر نب رماع نب ورمع ىنب ىلإ ةبسن

 ةيقب ةرؤكذملا ةحفصلا يفو .نيعلا حتفب ًاضيأ ةمالعلا هطبضو :تلقو علاق

 .يركسعلا مامإلا لبق نم هتلاكو ىلع صيصنتلاو ديعس نب نامثعب قلعتت ةديفم

 ىلع نامع صيصنتو .هدعب نم ةجحلا هدلو ىلع يركسعلا مامإلا صيصنتو

 نم لّوألا ءزجلا نم ٠717 ةحفص يفو .عجارف «نامثع نب دّمحم هدعب نم هدلو

 دمحمل رظتنملا مامإلا تاعيقوت نم ةدايز اهيف ةمحرت (دمح) ةدام يف راحبلا ةنيفس

 تلاّثلا ربفسلا

 يحورلا مساقلا وبا لجألا خيشلا وه 0 امال اونا ع لا سلا

 :باقلألاو ىنكلا هباتك نم لّوألا دلجملا نم ١50 ةحفص يف ىمقلا لجألا ةمالعلا

 هللا ناوضر ةعبرألا باونلا دحأ ءيتخبونلا حور نب نيسحلا لجألا ْخِيَّشلا وه

 .هنم صنب ديعس نب نامثع نب دّمحم رفعج يبأ ماقم ماق .نيعمجأ مهيلع

 اهينشلات هعغ اجت نا ىقر

 ةعيشلا هوجو نم ةعامج عمتجا © رفعج يبأ لاح دتشا ل هنأ خيّشلا ىور



 اا ]1 ]1 1 1ز1ذ 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مساقلا وبأ اذه مهل لاقف ؟كناكم نوكي نمف رمأ ثدح نأ هل اولاقف هيلع اولخدف

 مكتامهم يف هيلع اولوعو ءمكرومأ يف هيلإ اوعجراف «نيمألا ةقثلاو ليكولاو رمألا

 قفاوملاو فلاخملا دنع سانلا لقعا نم ناكو .تغلب دقو ترمأ كلذبف

 هدم نكت 877 ةنس ناسكش قرت ةيظعت هلا ثناكو :ةيققلا ليعتسو

 .فورعم روهشم وهو دادغبب هريقو «ةنس ١ ١" هتلاكو

 عبارلا ريفسلا

 0 يعدو ورنا كيو

 0 هللا ىض 0 8١1م(

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيبو كنيب ام تيم كنإف .كيف كناوخإ رجا هللا مظعأ يرمسلا دّمحم نب لع اي
 .دحأل صوت الو ,كرمأ عمجاف «ماَيأ ةتس

 دّيَّسلا اجألا ةمالعلا اندّيس هركذام اّمأو .باقلألاو ىنكلا باتك يف ام اذه

 دج لإ نضوتت الو قانا نقف 9077 دولا سنبل باكا وعلا نيكلا ودض

 نذا دعب اَّلِإ روهظ الف «ةماتلا ىربكلا ةبيغلا تعقو دقف «كتافو دعب كماقم موقيف

 ءاروج ضرألا ءالتماو بولقلا ةوسقو دمألا لوط دعب كلذو ؛هركذ ىلاعت هللا

 ينايفسلا جورخ لبق ةدهاشملا ىعّدا نمف الإ ,ةدهاشملا يعدي نم يتعيش نم يتايسو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «رتفم باذك وهف '”'"” ةحيصلاو

 نادمهو زاوهأآلاو ةفوكلاو دادغب يف نورخآ ءالكو كهل ناكو :هلظ ماد لاق
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 .مهيلإ درت تاعيقوتلا تناكو «دالبلا نم اهريغو روباسينو ناجيبرذاو يرلاو مقو

 ,ةئاملا نوغلبي مهّنِإ ليق ؛ليلق ريغ ددع مهو «ةسدقملا ةيحانلا ىلإ لاومألا نولمحيو

 .ةعبرألا ءارفسلا هنيبو مهنيب ةطساولا لب ؛مامإلا ةمدخب نولصي ال مهنكلو

 نم كيصو نم هل ليقف .هسفنب دوجي وهو هيلع اولخد سداسلا مويلا ناك اف
 يور .ينيلكلا خَّشلا برقب دادغبب هربقو كت ىضقو .هغلاب وه رمأ هلل لاقف ؟كدعب

 هيوباب نب لع يأ ءنيسحلا نب يلع يف هللا مكرجآ :هدنع خياشملا نم عمجل لاق هنأ

 ناك الف .رهشلاو مويلاو ةعاسلا خيرات انتبثاف اولاق .ةعاسلا هذه يف ضبق دقف ّيمقلا

 اهركذ ئتلا ةعاسلا كلت يف ضبق هنأ ربخلا درو اموي رشع ةيناث وأ رشع ةعبس دعب

 .4 نسحلا وبأ خيّشلا

 ينيلكلا مالسإلا ةقث ةافو نأ نم كل هانركذ اب ةطاحإلا دعب تنأو :لوقأ

 وهو «ةعبرألا باونلا رخآ ةافول ةقفاوم هتافو نأ يف فرعت 7١9 ةنس يفاكلا بحاص

 هتافو نأ ًاضيأ تفرع دقف ءيرمسلا دّمحم نب لع نسحلا وبأ لجألا خيشلا اذه

 خيّشلا دلاو لجألا خيّشلا ةافو قفاوت ًاضيأ هتافو نأ ىفخي الو .ها"7 4ةنس يف تناك

 خيش ناك يذلا يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ّلع نسحلا وبأ وهو قودصلا

 لوقنملا فيرشلا عيقوتلا يف ام هلضف يف ىفكو ؛مهتقثو مههيقفو هرصع يف نييمقلا
 لا .::ةرسنحلا ابأ اي يهيقفو يدمتعمو يخيش اي كيصوأ :222 يركسعلا مامإلا نع

 اوناك باحصألا نأ ثيح رابخألا نم هيواتف نودعي ءاملعلا ناكو .ركذ ام رخآ

 نبا نعو .هيلع ادامتعاو هب ةقث ءصوصنلا مهتزوعا اذإ هتلاسر نم هيواتف نوذخأي

 تزجا دق :ءزج رهظ ىلع لع نب دّمحم رفعج يبأ هنبا طخب تارق لاق '”''" ميدنلا

 ةنس ٍعَتْيْإَرَلَو يفوت دقو .باتك اتثام يهو «نيسحلا نب ّللع «يبأ بتك نالف نب نالفل

 اذه ركذ دعب يمقلا ةمالعلا َخيّشلا ركذو . ينيلكلا ةافو قفاوت يهو ه6



 01 ]1111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دّمحم نب ِّلع نسحلا وبأ لجألا َحيَّشلا هتافو ةعاس هتوم نع ربخأ هنأ هانلقن هنع يذلا

 .دادغب يف يْمَعْشَِوَو ةعبرألا باونلا عبار .يرمسلا

 الو ءيرمسلا دّمحم نب لع نسحلا يبأ نع ةمدقتملا ةماركلا هذه انلقن دق :لوقأ

 يمقلا نيسحلا نب ّلع ةافو ةنسل يرمسلا رفعج يبأ ةافو ةنس ةقفاوم كلذ يفاني

 هدلو اَمأو .نينسلا يف تدحتا ناو روهشلا يف هتوم نيب رخأتلاو مدقتلا زاوجل

 وهف يمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم رفعج وبأ وهو قودصلا

 همجرت «نيرهاطلا ةّمئآلا نع هيوري ايف قودصلاو .نيثذحملا سيئرو ةظفحلا خيش

 ىنكلا هباتك نم لّوألا ءزجلا نم ١١١ ةحفص يف ىمقلا لجألا ةمالعلا انخيش كلذب

 لضفلا ميظع كلذب لانو © رمألا بحاص انالوم ءاعدب دلو لاقو .باقلألاو

 نم وحن هل .ماّيألا ىدم هتافنصمو هراثآ تيقبو «مانألا هتكرب تمعف رخفلاو

 ذاتسا وهو لاق نأ ىلإ .ردقلا ليلج ةقث ناك "7 سيردا نبا نعف .فنصم ةئامثالث

 هّنأ هماقم هللا ىلعأ ةمالعلا نعو .يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دّمحم نب دّمح ديفملا

 هنم عمسو 5004 ةنس دادغب درو .يمقلا نيسحلا نب ّللع نب دّمحم رفعج ابأ ينعي

 ةرثكو هظفح يف هلثم نييمقلا يف ري مل لاق نأ ىلإ .نسلا ثيدح وهو ةفئاطلا خويش

 دبع ربق برق هربقو ١" ةنس يرلاب يفوت ءفنصم ةئاثالث نم وحن هل ؛هملع

 هةر رو ةقروف قوي ةيلاع مرق قو مرا يوما "17" كلان شيلا يطع

 ليلج ةقث ناكو ##نامزلا بحاص مامإلا ءاعدب ًاضيأ دلو '”؟4” يلع نب نيسحلا

 عدلا هنباو هّنأ هيف اولاقو «هيبأ نعو هيخا نعو ةعامج نع ىور «ةياورلا ريثك ردقلا

 عفر ءاحلص ءاهقف 07 نسحلا نب نيسحلا هنبا نباو نيسحلا نب نسحلا نيدلا ةقث
 .مهتاجرد يف هللا

 هوخأو دّمحم ال ءنيسحلا نب ّىلع هوبأو دّمحم امهنم داري اقلطأ اذإ ناقودصلاو
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 يناشلا ديهشلا هّدج ىأر نأ ىلإ "'"" يديهشلا لع خيشلا هدقتعا (ى ّنلع نب نيسحلا

 يف يمقلا عرابلا انخيش اذه ركذ .هوبأو دّمحم ناقودصلا ينب اي هل لاقف مانملا يف

 قودصلا نم لك ةمجرت دعب ,باقلألاو ىنكلا هباتك نم يناثلا ءزجلا نم 1/17 ةحفص

 77 ةحفص يف باقلألاو ىنكلا يف امم ىفوأ وحنب قودصلا مجرت هنأ اك .هيخاو هيبأو

 .راحبلا ةنيفس نم يناثلا دلجملا نم

 نيبحلا نب اه نيدكع رقعس نأ قودصلا ديملت وهن يذلا "7" قفا ةمأو

 نب نامعنلا نب دّمحم نب دّمح هللا دبع وبأ وهف .هلضف نايبلا عسي ال نم وهف :# يمقلا

 رشثكأ هل ةلملا ءاسؤر سيئرو ةّلجألا خياشملا خيش .يربكعلا يدادغبلا مالسلا دبع

 يذ نم رشع يداحلا يف هدلوم ناك .ةنس نيعبسو اتس شاع ءفنصم ىيتئام نم

 ءرصسعلا مامإل ىربكلا ةبيغلاو ءيرمسلا عبارلا ريفسلا ةافو دعب 117 ةنس ةدعقلا

 ءانفاسا اك هيوباب نب ّللع نب نيسحلا هدلاو ةافوو «يفاكلا بحاص ينيلكلا ةافوو

 هيلع ىلصو «417 ةنس دادغبب ناضمر رهش نم ءاثالثلا ةليل يفوتو .نينس عبسب

 هذيملت نعو .افلأ نونامث هتزانج عيشو نانشألا ناديمب هذيملت ىضترملا فيرشلا

 هيلع ةالصلل سانلا ةرثك نم هنم مظعأ ري مل هتافو موي ناك يسوطلا لجألا ْخيِّشلا

 هلضف يف يفكيو .ةيمظاكلا يف فيرشلا هربقو .فلاوملاو فلاخملا نم ءاكبلا ةرثكو

 :هلوق يهو «تايبأب هاثر رظتنملا مامإلا ةجحلا نأ ماظعلا ءاملعلا نم ةلمح هركذ ام

 ميظع لوسرلا لآ ىلع موي هَنِإ كد قفب يعانلا توصاال

 ُميقم كنمديحوتلاو لدعلاف 22 ىرثلا فوج يف َتبيْغُذِق ٌتنك نا

 مولع سوردلا نم كيلع تيلت (ملك حرفي يدهملا مئاقلاو

 ءزجلا نم 7١١ ةحفص يف مولعلا رحب رفعج دِّيَّسلا لجألا ةمالعلا دِّيَّسلا لاقو

 هيورت امو لاق ام ةلمج يف ملاعملا ةبطخ حرش يف ملاعلا ةفحتب موسوملا هباتك نم لوألا



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىلعو هيلع هللا تاولص رمألا بحاص انالوم نأ نم لوبقلاب هاقلتتو ةعيشلا ةفاك

 خالل باتكلا ناونع ةخسن ناكو ءاباتك ةنس لك يف ءبتك ةثالث هيلإ بتك هئابآ

 هللا مادأ نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم هللا دبع يبأ ديفملا خَّشلا ديشرلا يلولاو ديدسلا

 .هزازعإ

 ١14 ةحفصلا نم هتجرد يف هللا عفر ىلوألا هتمحرت يف هانركذ ام لك انذخأ دقو

 نكلو .فنننارِزق يمقلا ةمالعلا انخيشل باقلألاو ىنكلا باتك نم ثلاثلا ءزجلا نم

 4١7 يهو هتافو ةنس نم ركذ امو «ةنس 5 يهو هتايح ةدم نم ركذ ام نأ ىفخي ال

 ال اى ةنسب هتافو رخأت وأ ةنسب هتايح ةدايز اّمِإ ىضتقي لب «قيقحّتلا وحنب ناعمتجي ال

 اذهم عفري نأ نكمي ام ملاعلا ةفحت نم لّوألا ءزجلا نم 7١1 ةحفص يف نكلو «ىفخي

 .ظحالف كانه ةدوجوم ةروكذملا تايبألاو ,تفاهتلا

 هفلؤمل ةلمجلا يف ضرعتلا نم باتكلا ةمدقم هبشي ب قلعتي ىضم ام لك ناك

 .طاقرألا قم ارت كلل ربطة ناخو

 ةبسانمب هبشأ يه يتلا تابسانملا ضعبب اننا ملعاف دوصقملاب قلعتي ام اّمأو

 نم باب لك هيلع لمتشي ام ضعب ىلع ركذلا يف رصتقن فوس عوضوملاو مكحلا
 ناك ناو: ةتاؤنآلا فييداحا هبم تاراتخملاب ةنغ ريعتاو# ةكرانملا باتكلا ثيداحأ

 تاس ضحي يعل ادهن د نورا عفا 5 ضال هو دون اونا لك ققختلا يدل

 .افنآ هيلإ انأموأ اى

 ركذنو «باتكلا يف نونع ام وحنب بابلا ناونع ركذن فوس اَنأ ًاضيأ ملعيلو

 لاجر ركذب مازتلا نودب باتكلا تسرهف يف ركذ ام جبن ىلع بابلا ثيداحأ ددع

 ركذن مث .كلذ وحنو موصعم اب لصتي نم ضعب ىلإ ةبسنلاب حجرتي ام الإ دنسلا

 دادعا نم راتخملا كلذ عضوم ىلإ ماقرألاب ئمون مث ,رادقملا كاذ نم راتخملا ددعلا



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000000000... 0.00.0000 00ه 5”

 حرشلا ضعب حرشنس انأ اك .علاطملل ابيرقتو عجارملل اليهست ءباتكلا فئاحص

 ىلإ جاتحي امم هحرش اننكمي ام لاجملا قيضو لاجعتسإلا هيضتقي يذلا رادقملابو

 نم وحن هلام كلذ ىلإ تفضا اّبرو .ةنوميملا ثيداحألا كلت نم حرشلاو نايبلا

 هناحبس هللا نمو «ةدئافلل اريثكت ,حرشلا ليبق نم نكي مل ناو عوضوملاب قلعتلا

 .ماتخلاو أدبملا يف ديدستلاو ةنوعملا دمتسن

 يفاكلا يف باوبألا ثيداحأ نم تاراتخملا

 ميخترلا نمحرلا هللا مسن

 :#8 يزارلا ينيلكلا قاحسإ نب بوقعي نب دّمحم رفعج وبأ فلؤملا لاق

 لهجلاو لقعلا باتك

 نكلو ءاثيدح ا” هيفو .,تسرهفلا يفو باتكلا باوبأ لّوأ وهو :لوقأ

 راتخملاو ءلهس كلذ يف رمألاو ؛" 5 اهغولبب يضقي بابلا ثيداحأ ددعل ءارقتسالا

 :ةسمح اهنم انل

 نب دّمحم نعام وهو ؛5 ةحفص يف موسرملا بابلا ثيداحأ لوأ :اههوأ

 لبقا هل لاق مث .هقطنتسا لقعلا هللا قلخ امل لاق 2 رفعج يبأ نع كْخ”'*'هلسم

 لإ بحأ اقلخ تقلخ ام يلالجو يتزعو ىلاعت لاق مث «ربدأف ربدأ هل لاق َّمث ءلبقاف

 كاّيإو بقاعأ كاّيإو .ىبمأ كاّيإو رمآ كاّيِإ نإ امأ ءّبحأ نميف الإ كتلمكا الو .كنم
 :تعنلا

 ينيلكلا بوقعي نب دّمحم رفعج وبأ وه ثيدحلا اذهل دنسلا ةلسلس أدبم :لوقأ

 يفوكلا حابر نب ملسم نب دّمحم رفعج وبأ وه هدنس ةلسلس متاخو «باتكلا فلؤم
 يذلا 8# قداصلا هللا دبع يبأو رقابلا رفعج يبأ ةذمالت نم وهو «يفقثلا يفئاطلا



 ا ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .همارحو هلالح ىلع هللا ءانمأ ءالؤه ثيل ريصب يبأو ةرارز يفو هيف هللا دبع وبأ لاق

 دارملا ىلع فوقولاو لقعلا ةقيقح حيرشت كرابملا ثيدحلا يف مهملاف ناك فيكو

 .هنم دوصقملا حاضتا دنع حضتت ثيدحلا تارقف ةيقب ةفرعمو «هنم

 :(لقع) ةدام يف نيرحبلا عمجم نم 4445 ةحفص يف يحيرطلا ةمالعلا لاق

 ءادتبا لّوأو .ةّيرظنلاو ةيرورضلا مولعلا هب سفنلا كردت يناحور رون لقعلاو

 .(ق) يف هلاق ,غولبلا دنع لمكي نأ ىلإ ومني لازي ال مث ,دلولا نانتجا دنع هدوجو

 هلصأ ودبيو «نيعبرألا دنع لمكت هدونج نأ (سنإ) يف مدقت دقو .ٌقحلا هّنأ ركذو

 رايتخا ىلع ةثعاب سفنلا يف ةلاح ىلع قلطي لقعلا :نيققحملا ضعب لاقو :لوقأ

 بابسأ ةفرعم نم نكمتيو امهنيب زيميو رشلاو ريخلا كردي اهب عفانلاو «ريخلا

 ةيناوهشلا يعاودلا رجز ىلع ىوقياهبو .رضي امو اهيف عفني امو تاببسملا

 دحأ دقفب نوكيو .لهجلا ىنعملا اذه لباقيو «ةيناطيشلا سواسولا عفدو «ةيبضغلاو

 .اهعيمج دقفب وأ اهرثكأ دقفب وأ رومألا هذه

 نم نكمتلاو اهنيب زييمتلاو رشلاو ريخلا كاردا ةوق هب داريو لقعلا قلطي دقو

 اذهب لقعلاو .اهنع عنمي امو اهيلإ يدؤي امو ءبابسألا تاوذ رومألا بابسأ ةفرعم

 «تاقحلا وهبنا ونلاو يت لكتلا طاقم ضنقملا

 وه لّوألا لعلو .نانجلا هب بستكاو نمحرلا هب دبع ام لّوألا ىنعملاب لقعلاو

 نم كرابملا ثيدحلاو هيف هلامعتسا عاشو «قالطإلا دنع ردابتيف «يناثلا نم لماكلا

 .بابلا اذه

 بحاص هدافأ يذلا وه نيققحملا ضعب مالك يف يناثلا ىنعملا نأ رهاظلاو :لرقأ

 ةّيرظنلاو ةيرورضلا مولعلا هب سفنلا كردت يناحور رون لقعلاو هلوقب عمجملا



 نوفل ولولا ويلا رطب و لوك كلا جو

 غولب دنع هدونج لماكتو غولبلا دنع هودب نأ نم (سنإ) ةدام يف هيلإ راشأو

 هللا باطخب دوصقملا وه هّنَأ اك ؛عوبطملا لقعلاب ًاضيأ دوصقملا وه نوكيو .نيعبرألا
 طحمو باقعلاو باوشلا طانم هّنأو ,كنم لإ ّبحأ اقلخ تقلخ ام هنأش ىلاعت

 امأو .هقطنتسأف 2 هلوق رهاظ هيضتقي (ى ةقيقحلاب اّمأ .رابدإلاو لابقإلاب فيلكتلا

 فيلكتلا ةيلباق ظاحلب وأ لطابلا نع ضارعإلاو قحلاب رارقإلا نع ةباتكلاب

 نيققحملا ضعب مالك يف لّوألا ىنعملا نأ اك .باقعلاو باوثلا تالهؤمل دادعتسإلاو

 ائيش ناسنإلا بسك ام هلوق نم نوميملا ثيدحلا نم دوصقملا عومسملا لقعلا وه

 ىلإ بسن ام عجري ليصفت ةدايز عم انركذ ام ىلإو ءىده ىلإ هيدهب لقع نم لضفأ
 :عبرأ ةيلقعلا ىوقلاو :لاق ثيح نافرعلا لهأ ضعب

 اهب دعتسني يتلا ةيزيرغلا ةوقلا يهو «مئاهبلا اهيف قرافي يتلا ةوقلا اهنم- ١
 تاكرحلل مسجلا ءيبم ةيناويحلا ةزيرغلا نأ امكف .ةّيرظنلا مولعلا كاردإل ناسنإلا

 ةيرظنلا مولعلل ناسنإلا ئيبت ةيزيرغلا ةوقلا كلذكف ؛ةيسحلا تاكاردإلاو ةيرايتخالا

 .ةيركفلا تاعانصلاو

 ةذللا ىلإ ةيعادلا ةوهشلا عمقتف ءرومألا بقاوع اهم فرعت ةوق اهنمو - ١

 تيمس ةوقلا هذه تلصح اذإف .لجآلا ةمالسل لجاعلا هوركملا لمحتتو «ةلجاعلا

 مكحب ال بقاوعلا يف رظنلا هيضتقي ام بسحب همادقإ ثيح نم القاع اهبحاص

 ريمأ راشأ كلذ ىلإو .باستكالاب ةريخألاو عبطلاب القع ةوقلاو ةلجاعلا ةوهشلا

 :هيلإ بوسنملا هلوقب © نينمؤملا

 عومسمووعوبطمف نيلقع لقعلا تِيأر
 (019) عوبطم كيملاذإ عومسمعفشتيالف

 عولمن نيعلا ءوضو سمشلاعفنتالاك



 ااا 0001 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم رككأ نيالا ناي علعلا اب لتضع انهادجلا :تاتوارخأ تاترق اهتمود ٠

 تاقيدصتلاو تاروصتتلا هل لاقيف «نيناكم يف نوكي ال دحاولا صخشلاو .دحاولا

 براجتلا نم ةدافتسملا مولعلا اهب لصحي يتلا ىرخألاو .ةيرطفلا سفنلل ةلصاحلا

 عبطلاب ةلصاح ىلوألاو «ةداعلا يف لقاع هّنأ لاقي اهب فصتا نمف «لاوحألا يراجمب

 .هلحم يف ررق (ى «نيِلّوألاك باستكالاب ىرخألاو

 ثيح «ماقملا اذه يف هلظ ماد رصعلا مظاعا ضعب هدافأ ام هّلك كلذ نم ىفواو

 مظعأو .هقلخ ىلإ هللا نم لوسر لّوأ لقعلا نأ نم فرع |هب كلذ :هل مالك دعب لاق

 مكحلا وهو .هتقيلخ يف ةفيلخ لدعاو .هدابع ىلع دهاش ربكأو «هتيرب ىلع ةجح

 ةجحلا وهو .دوبعملاو دباعلا نيب حلا لصيفلاو .قولخملاو قلاخلا نيب لدعلا

 .ىلوملاو دبعلا نيب ةعطاقلا

 .بئاغلا ىلإ دهاشملا نم لاقتنالل دعتست اهب سفنلا ةوق ةبترم انه لقعلاب دارملاو

 ريصي ةوقلا هذهبو .هنم ابيرق وأ اًيلعف ادادعتسا «لوقعملا ىلإ سوسحملا نم تافتلالاو
 .تاكلملا ليصحتل دعتسيو تاناويحلا نع زاتميو .فيلكتلل الحم ناسنإلا

 صوصخملا تقولا يف ةوقلا هذه لوصح يف كرتشي هدارفا عيمجب رشبلا عونو

 .غولبلا مئالعب بلغألا ىلع ةعيرشلا هنع تفشكو هل ةيانعلا هب تضق يذلا

 هنأ نيفراعلا ضعب هفرع يذلا وهو ءاهسيماونو اهتاعورشم رين هقنع يف تعضوو

 ريبدتو ةّيرظنلا مولعلا لوبقل دعتسيو «مئاهبلا نع ناسنإلا زاتمي اهب يتلا ةزيرغلا
 هيلع ىمغملاو مئانلا يف دجويو .يكذلاو قمحألا هيف يوتسيو ةيركفلا تاعانصلا

 ةيرايتخاإلا تاكرحلل همسج أيهتيو لعفي اهم ناويحلا يف ةزيرغ ةايحلا او .لفاغلاو
 مولعلا باستكال ناسنإلا اهم ًايهتي ةزيرغ لقعلا اذه كلذكف «ةيسحلا تاكاردإلاو

 لصحت اه «ةلاقصلاك ةصوصحخم ةفصب ماسجألا رئاس نع زاتمت ةآرملا نأ اكو .ةّيرظنلا
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 اهم ةيزيرغ ةفصب ءاضعألا رئاس قرافت نيعلا كلذكو .ناولألاو اهيف روصلا ةياكح

 ةبسنك تافاشكنالاو مولعلل اهدادعتسا يف ةزيرغلا هذه ةبسنف .ةيؤرلل تدعتسا

 هلمعتسي ىنعملا اذهب لقعلاو .تايئرملا ىلإ نيعلا ةبسنو «ناولألا روص ىلإ ةآرملا
 تامدقملاب نيقيلا لصحي اهب يتلا سفنلا ةوق هب نونعيو ناهربلا باتك يف ءامكحلا

 نيأ نم رعشي ال ثيح نمو عبطلاو ةرطفلاب ركفو سايق نعال «ةيرورضلا ةقداصلا

 ( سفنلا نم ءزج ) هلوقو .مولعلا لئاوأ هب لصحت سفنلا نم ءزج وه اذإف ءتلصح

 ريغ ينوه هققح |( اهيف بيكرت الو اهل ءزج ال سفنلاف الإو ءاهنم ةبترم هنأ دارأ

 رونب تاكاردإلاو مولعلا ملاع ين لقعلا رون هليثمت نأ مث .ةليلحلا هبتك نم دحاو

 كردت رصبلا نيع نأ امك ذإ «ةآرملاب هليثمت نم نسحا تاسوسحملا ملاع يف سمشلا

 ةريصبلا نيع كلذكف ائيش ترصبا امل هالولو ملاعلا اذه يف يثرم لك سمشلا رونب

 نم ءيش ىلإ ىدتها امل هالولو تالوقعملا ملاع يف يرظن لك لقعلا رونب كردت بلقلاو
 ةزيرغلا هذه يه (َّنِإ ناويحلا نع زاتما دق اهب يتلا ناسنإلا ةقيقح ْنأو الإ ,مولعلا

 يتساح ءايضو ةدئفألاو بولقلا نيع سمش وه يذلا لقعلا اذهب يه الإ .ةحنملاو

 ا

 هتريصب نيعب بلقلا رصبي له 4 روس ىلا ى نم نككلو ُرئمّبذلا م اكاإكا
 0 ا ول

 الول هركف نم ءيش ذفني وأ اهحطس زواجتي له ىرت اي نكلو ءتاسوسحملا رصبا

 اهراثآ وأ اهصاوخ نم ءيث ىلإ هتلالد الول يدتبي له وأ ؟اهقامعا ىلإ لقعلا

 هيكف ةكرحو هينيع حاتفناب ناسنإلا سيل نأ ملعت ناسنإلا اهب .اهراضمو اهعفانمو

 تاناويحلا يثكاو.انادنبتا ناعم ف كاذز وتعمل ألو الو لجو هدو لق انسلاو

 هعنصب هللا درفت يذلا يرطفلا يزيرغلا لقعلا كلذب ناسنإ وه اَّنإو ءكيتاهم هكراشت
 الإ كتلمكأ الو كنم ّلِإ ّبحأ اقلخ تقلخ ام رتاوتملا فيرشلا ثيدحلا يف هل لاقو



 111 ا ب تمور يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .بقاعأ كبو بيثأ كبو ءّبحأ نميف

هيلع هللا ماللس يلع نينمؤملا ريمأل بسني |يف ريشا |هيلاو لماكو صئانو رمثو
 نم 

 .ةقباسلا هتايبأ

 براجتلاو بدألاو ميلعتلا نأ ىلإ 2 هيف راشأ ليثمتلا نم رخآ برض اذهو

 كلت ةحونمملا يهو ةدعتسملا لاحملاو ةّيلباقلا عيضاوم يف عجنتو عفنت (ّنِإ بردتلاو

 لاثم نوكي لب عومسملا هعفني الف عوبطملا كلذ هل سيل نم اّمأ .ةيرطفلا ةزيرغلا

 امّنِإو .مدعلاو ءوضلا دوجوو ملظلاو راونألا هدنع ءاوس رصبلا ةساح دقافل سمشلا

 اهو ؛ةيوس ةحيحص هتريصب وأ هترصاب تناك نم ميلعتلا وأ سمشلا رونب عفتتي

 ضعب نم اهلطبي ام ا ضرعي دقو اهتاذ نم ةميدع نوكت دق معن .ةيؤرلا ةيلباق

 ةوق كلذكف ىمعلاب مدعنت دقو همكلاب ةميدع نوكت دق راصبألا ةوق نأ (ى .اهتافآ

 اهليزيو اهمدعي دق امك «دعتسملا اهلحم نع قمحلاو هتعلاب ةميدع نوكت دق لقعلا

 .ةرهشلاو ىوحلاو ةلاطبلاب اهرثأ لطبي دقو نونجلا

 اجندقف هلّقع هوه ىلع الع نمف ىومهللالقعلا ةفآو

 نم سرفلا هب تغبن ام نسحا نمو تالامكلا جاتنو تاريخلا عامج لقعلا

 مل ءيش يأف لقعلا هتيطعا نم :هبهاوو هعدبمل اباطخ لقعلا يف محلوق هتمحرت ام اهتاملك

 نم َدَقَف اذامو ُكَدَقَف نم دجو اذام «هتيطعأ ءيش ّيأف لقعلا هطعت مل نمو «هطعت

 ؟كدجو

 هبدأ نمو هلقع نم نسحا ةبهنئرمال هلابهوام

 هبلمحأةيحللهدقف انذقف نإف ىتفلالامح امه
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 ام ىلإ جاتحمب نكي ملو ءناكمب حوضولا نم هلامجإ ىلع لقعلا ةفرعمف ةلمجلابو

 فرعي لطاع تالامكلا يلح لك نم ناك ناو روعش يذ لك ذإ «نايبلا نم هانركذ

 فاك ةيلامجإلا ةفرعملا نم رادقملا اذهو .لقاعلاو نونجملا نيب زييمتلاو قرفلا دجيو

 لثمألاو هبهاوو هعدبمل الإ سيلف هتيهامو ههنك ىلع عالطالا امأو .هيف نحن اهيف

 ءافخو اضومغ دادزا ءانع هنع ثحبلا يف ركفلا دادزا املكف الإو .هدابع نم لثمألاف

 ناقل ةنب ةيقرمت الا

 نايب

 نوكي نأ مزلتسي رابدإلاو لابقإلاب لقعلل هنأش ىلاعت هباطخ نأ ىفخي ال :لوقأ

 زوجي لب «تادرجملا وأ تايداملا لالقتسا دح ىلع هتاذ دح يف القتسم ادوجوم لقعلا

 ةمزتلملا مايقلا ءاحنا نم وحنب هب مايقلل لباقلا لحملاب مئاق وه اهب هل هباطخ نوكي نأ

 ىلع ءانب بلقلاب هتقالع ةيفيكو هوحن يف فالخلل ادروم عقو يذلاو نفلا لهأ ىدل

 نييوغللا ضعب نع اى بلقلاو غامدلاب هقلعت ىلع ءانب اذكو .هقلعت درومو هلحم هنأ

 عمجم نم 717 ةحفص يف لاق .نيرحبلا عمجم نم 510 ةحفص يف هركذ ام ىلع

 لاقو .ةحلساو حالسك ةغمدألا دحأو رسكلاب غامدلاو (غمد) ةدام يف نيرحبلا

 ركفتلاو «هتمدقم يف ليختلا ءنكاسم ةثالث هيف '*""” سونيلاج هاكح ام ىلع غامدلاو

 .هرخؤم يف ركذلاو .هطسو يف

 فاصوألا وأ ماسجألاب ضارعإلا قلعت وحن وه له هلحمب هتقالع هجو نإ

 هبشو ؟ناكملاب نكمتملا قلعت وأ ؟ةلآلاب ةلآلل لمعتسملا قلعت وأ ؟تافوصولملاب

 وأ لقاعلا ةبطاخم ةنوعمب لقعلل هباطخ نوكيف .هقلخ لّوأ يف رشبلا يبأب همايقك .كلذ

 ظحال ءلوقعلا يوذ خنس نم ةكئالملا ْنإف .هناحبس هللا هدجوأ كلم لّوأ ظاحلب

 .نايبلا اذ ضرعت نم دجا مل ينإف كلذ



 ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نوكيف .,كلذ نم دافتسملا ملعلا ىلع لقعلا قلطي دق :نيفراعلا ضعب نعو

 يناثلاو .كنم ِّإ بحأ وه اقلخ تقلخ ام ىلاعت هلوقب هب دارملا ءلقعلا وه لوألا

 .ىده ىلإ هيدهب لقع نم لضفأ ائيش ناسنإلا بسك ام ثيدحب دارملا عومسملا لقعلا

 هلوق هب رعشي |( ةقيقحلا ةدارإ ىلع اّمِإ هثيدح يف ناروكذملا رابدإلاو لابقإلاو

 .يناثلا يف لطابلا نع ضارعإلا وأ لوألا يف قحاب رارقإلا نع ةيانكلا وأ .هقطنتساف

 كاّيإو رمآ كاّيِإ هلوق هب رعشي امك باقعلاو باوثلل الحمو فيلكتلل اطانم هنوك نع وأ

 .بيثأ كاّيإو بقاعأ كاّيإو ىبنأ
 داري دقو «ةوقلا كلت لعف وهو ردصملا هب داري دقو ءسفنلا ةوق لقعلاب داري دقو

 ةوقلا يأ رشلا بانتجاو ريخلا باكترا ىلع ةمدقتملا ةلاخلا وهو لهجلا لباقي ام هب

 يفو .بلقلا ثيداحألا يف هب حرصم وه ام ىلع هعضومو .ةرخآلا ةنامأ يف ةربدملا

 مالك يفو .غامدلا هعضوم نأب حيرصت فلخ يف مدقتملا دوواد نب ناميلس ثيدح

 .لقعلا اعمجم غامدلاو بلقلا نييوغللا ضعب

 تافص نم بكرم ليق ام ىلع ناسنإلا : 0١ ةحفص يف (سنإ) ةدام يف لاقو

 هرشلاو ةوهشلا ةيميهبلا نم ردصيف «ةيبوبرو ةيناطيشو ةيعبس تافصو ةيميهم

 ركملا ةيناطيشلا نمو .ءاضغبلاو ةوادعلاو دسحلاو بضغلا ةيعبسلا نمو ءروجفلاو

 قالخألا هذه لوصأو .حدملا بحو زعلاو ربكلا ةيبوبرلا نمو «عادخلاو ةليحلاو

 (مّنإو اهنم صلختي داكي ال مكحم انجع ناسنإلا ةنيط يف تنجعدقو «عبرألا هذه

 .عرشلاو لقعلا نم دافتسملا نايإلا رونب اهمالظ نم وجني

 مث ءيبصلا يف (ى ةوهشلاو هرشلا هيلع بلغيف ةيميهبلا يمدآلا يف قلخي ام لّوأف

 هيلع بلغيف ةيناطيشلا هيف قلخت مث «ةسفانملاو ةاداعملا هيلع بلغيف ةيعبسلا هيف قلخت

 دعب مث ؛ءاليتسإلاو ربكلا وهو ةيبوبرلا تافص كلذ دعب رهظت مث «عادخلاو ركملا
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 تافصلا كلتو ةكئالملا دونجو هللا بزح وهو نايإلا رهظيو لقعلا هيف قلخي كلذ

 .غولبلا دنع هلصأ ودبيو نيعبرألا دنع لمكت لقعلا دونجو ناطيشلا دونج نم

 تلوتساو غولبلا لبق بلقلا ىلإ تقبس دق نوكتف ناطيشلا دونج رئاس امأو

 موقيف لقعلا رون دري نأ ىلإ ءاهل ةعباتم تاوهشلا يف تلسرتساو سفنلا اهتفلاو هيلع

 ىلع وقي مل ناهيإلا رونو لقعلا دنج فعض َنِإف ءبلقلا ةكرعم يف يف دراطتلاو لاتقلا

 ىلإ تقبس امك ارخآ بلقلا يف ةرقتسم ناطيشلا دونج ىقبتف «ناطيشلا دونج جاعزا

 .بلقلا ةكلمم ناطيشلل ملس دقو ءالّوأ هيف لوزنلا

 كيف «ملاعلا نم ةرصتخم ةخسن كنا ناسنإلا اهّبأ ملعا لضافألا ضعب لاقو

 ريمأ لاق امك «ربكألا لب ريبكلا ملاعلا تنأ لب .هتادرجمو هتايدامو «هتابكرمو هطئاسب

 92 نينم ؤملا
 رصتستت انحشو كنت كودو رعشت امو كيف كؤاود

 ربكألا ملاعلا ىوطنا كيفو ريغص مرج كنلامعزتو

 تيبط ةدئاف

 حرش نم '00 ةحفص يف ٍيندملا ناخ يلع دِّيَّسلا ريبكلا ةمالعلا اندّيس لاق

 سماخلا مويلا يف مدلا نم نينجلا ءاذغ أدبم '*""' يكاطنألا ريصبلا لاق :ةفيحصلا

 .ملعا هللاو .محللاك

 يب ٠ 0 ١

 نمو .نعللا ّقحتسي نمل نعللا زاوجل كردملا 011 ةحفص يف مدقتملا ةمالعلا ركذ

 .(ًاحزام ناك ولو ءبذاكلا هللا نعل» :وهو هّل# ىبنلا ىلإ بوسنملا فورعملا لوقلا هتلمح
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 يزارلاركبوبأ
 ير عسل

 خيرات نبع لقت نوهشملا يدببطلا ايركز نودع يزارلا ركب بأ ةمجرت يف

 لقفل مل هيو سو يوما

 لاقف .هجلااعيل بيبط ىلإ بهذف .ريقاقعلا ةرخبا ببسب هانيع تدمرف ريسكإلا ملعب

 ال ءايميكلا اذه :لاقف «كلذ هيلإ عفدف «رانيد ةئاسمخ كنم ذخآ ىتح كجلاعأ ال هل

 نم فيناصت هفيناصت تخسن ىتح بطلاب لغتشاو ريسكإلا كرتف .هب تلغتشا ام

 ناك هنأ هنع يكح .دادغب ناتسرام ءابطأ ةسائر ىلوتو «نيمدقتملا ءابطألا نم هلبق

 ناكف .نورخآ ذيمالت مهنودو مهذيمالت مهنودو ذيمالتلا هنودو هسلجم يف سلجي

 ىلإ مهادعت الإو ملع مهدنع ناك نإف «هاقلي نم لّوَأل دجي ام فصيف لجرلا ءيجي
 مولعلاب اعلومو ىضرملاب افوؤر ناكو .يزارلا ملكت الإو اوباصأ نإف ؛مهريغ

 رثكأ فلخ هنأ ىكحي ١1١"7. وأ 77١ ةنس دودح يف يفوت .تافنصم اهيف هلو ةيمكحلا

 ْخيَّشلا هنم ذخأ يذلا بيبطلاه هرضحي ال نم باتك اهنم .فنصم يتئام نم

 ةعاسلا ءرب باتك ًاضيأ هلو .هيقفلا هرضحي ال نم باتك وهو هباتك مسا #8 قودصلا

 .كلذ ريغو

 هعمجف اقرفتم ناكو .سونيلاج هايحأف امودعم ناك بطلا نأ مهاثمأ نمو

 20540 انيس نبا هلمكاف اصقان ناكو يزارلا
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 درفم ءاودب جلاعت نأ تردق امهمو .ةيودألاب جلاعت الف ةيذغألاب جلاعت نأ تردق

 قل ةنرعلا ني 7*1" ويلك ني قرا نعي كح مدس يرقيو تلق
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 .ةلاسرلاب هل هتداهشو هل رجشلا ةعاط يف ةلث# يبنلا ةزجعم ىأر نيح ملسا

 حلصي ال هّنإف ةرورض نم الإ هبرشت الو ءاعفدم تدجو ام ءاودلا عفاد لاق

 كبف ال انيق

 هيلإ عمتجا ةدلك نب ثرحلا رضتحا امل لاق ””"فوع نب ورمع نع يورو

 الو ةباش الإ ءاسنلا نم اوجوزتت ال لاق ,كدعب هيلإ يهتنن رمأب انرم اولاقف سانلا

 ءءادلا هندب لمتحا ام مكنم دحأ نجلاعي الو اهجضن ناوأ يف الإ ةهكافلا اولكأت

 ىدغت اذإو محلل ةتبنم ةّرملل ةكلهم مغلبلل ةبيذم اهنإف رهش لك يف ةرونلاب مكيلعو
 .ةوطخ نيعبرأ ًطخيلف ىشعت اذإو هئادغ رثا ىلع منيلف مكدحأ

 ةّمئألاو 2 نينمؤملا ريمأ اياصو يفدرو دق لوقأ مدقتملا فلؤملالاق
 باتك يف اهنم ةذبن ىلإ ترشا دقلو .ميكح لك ةيصو نع انينغي ام 2نيرهاطلا

 .اهنم ةياور ركذب انه كربتنلو .راحبلا ةنيفس

 وو لا

 تنأو الإ ماعطلا نع مقت الو ؛عئاج تنأو الإ ماعطلا ىلع سلجت ال لاق «نينمؤملا

 هذه تلمعتسا اذإف «ءالخلا ىلع كسفن ضرعاف تمن اذإو غضملا دوجو ؛هيهتشت

 راسب ةيقس نم كلا لجل نم 84 ةص يف نذل مع ل



 اا يا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مرحم تاذ حكن نمو ةميهبلا حكانو اهربد يف امارح ةأرملا حكانو ثوّّيدلاو رحاسلاو

 ةعس دجو نمو ةاكزلا عنامو برحلا لهأ نم حالسلا عئابو ةنتفلا يف يعاسلاو هنم

 .جحي ملو تا
 .تاتقلا ىلع ةمرحم ةنجلا ثيدحلا يف :(تتق)ةدام يف نيرحبلا عمجم يف لاق

 هيفو :لاق نأ ىلإ .سانلا نيب هعاشاو هّمن يأ ثيدحلا ّتق نم ءروزملا مامنلا هب دارملاو

 عامس يغبني الف ءتاتقلا وهف مهنم رخآ ضعب نم عمس ام سانلا ضعب غلب نم

 ةمرحم ةنجلا © هلوقو :لاق نأ ىلإ .كلذ غيلبت الو ضعب ىلع مهضعب سانلا تاغالب

 .ىلوألا ةرابعلل ديكأتلا ةلزنمب وه ةميمنب نيئاشملا نيتاّتقلا ىلع

 ال ثويد ةنجلا لخدي ال ثيدحلا يف :(ثيد) ةدام يف نيرحبلا عمجم يف لاقو

 ملعي وهو هتأرما ينزت يذلا لاق ثوّيدلا امو هللا لوسر اي ليق ءثوّيد ةنجلا حير دجي

 هركذ ام رخآ ىلإ نانرقلاو ناحشكلا هلثمو .هلهأ ىلع هل ةريغ ال نم ثوّيدلاو .اهم

 .كانه

 ءادأ مدعو اهراقحتساو هللا معنب ةناهتسالا معنلا تارفنمو ماثآلا مئاظع نمو

 ملف موق ىلع معنا هللا نأ “هللا دبع بأ نع يفاكلا نم ١79 ةحفص يفف .اهركش

 معناو كيلع معنا نم ركشا ةاروتلا يف بوتكم :22هللا دبع يبأ نع اضيأ هيفو.ةمعن

 ةدايز ركشلا ءترفك اذإ اهل ءاقب الو تركش اذإ ءاعنلل لاوز ال هنإف ءكركش نم ىلع

 .؟هللا معنب اورفك امل راثرثلا لهأب لح ام ىرت الأ

 يبأ نع «راحبلا ةنيفس نم لّوألا ءزجلا نم ١٠*1٠ ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق

 ةطنحلا خم ىلإ اودمعف راثرثلا لهأ مهو ةمعنلا مهيلع تغرفا اموق نأ هل
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 رمف لاق «لبج كلذ نم عمتجا ىتح مهنايبص هب نوجني اولعجف ًءاجه ازبخ هولعجف
 ام اوريغت ال هللا اوقتا مكحيو لاقف ءاهل يبصب كلذ لعفت يهو ةأرما ىلع حلاص لجر

 فاخن ل اّنِإف يرجي انراثرث مادام اّمأ .عوجلاب انفوخت كنأك تلاقف «ةمعن نم مكب

 تبنو ءامسلا رطق مهنع سبحو راثرثلا مهل فّعضو لجو زع هللا فساف لاق .عوجلا

 ناكف لبجلا كلذ ىلإ اوجاتحا مث .هولكأف مهيديأ يف ام ىلإ اوجاتحاف لاق .ضرألا

 .نازيملاب مهنيب مسقي

 جحلا يف ةراجتلا مكح يفلاقم

 ىلاعت هلوق .ريسفت دنع ؛هريسفت نم يناثلا دلجملا نم 75054 ةحفص يف يزارلا لاق

 تفرع ني مكْضَفَأ آَذإَه ْمُكَحْيَر نَم الْضَف أوُيَتْبَس نأ عاج ْمُكَحِنَكَع َسسَل 3: :هنأش

 نمل وِ ني متنُك نإو ْمُكدَدَه امك هوُرُكْذَاَو ِماَرَكْلا ٍرَعْشَمْلا َدْسِعَهَلأ اوُرُكْدَأَ

 .هوجو نم جحلا يف ةراجتلا ةمرح يف ةلصاح تناك ةهبشلا ْنأ ملعا :لاق

 اَلَو تر اله # :هنأش ىلاعت هلوق نم ةيآلا هذه لبق |ميف لادجلا نع عنم ىلاعت هنأ اهدحأ

 لسع اج

 يف ةعزانملا ببسب ةعزانملا ىلإ ءاضفإلا ةريثك ةراجتلاو .4 َجَحْلَ ىف َلاَدِج اَلَو فوُُص

 .ةمرحم ةراجتلا نوكت نأ بجوف ءاهترثكو ةميقلا ةلق

 ءيش كلذ رهاظف «ةيلهاجلا نيد يف جحلا تقو ةمرحم تناك ةراجتلا نأ اهيناثو

 اذه خطلتي الإ ب جوف «هناحبس هللا ةمدخب لغتشم جحلاب لغتشملا ّنأل .نسحتسم

 هللا نيب ببسلا اذهلف .هوجولا نم هركذ ام كلذ ريغ ىلإ «ةيويندلا عامطألاب لعفلا

 .ةمرحم ريغ ةزئاج ةراجتلا نأ انهه هناحبس

 ام ركذ نأ دعب لوألا دلجملا نم 595 ةحفص يف نايبلا عمجم بحاص لاقو

 .2© انتمئا نع يورم هنأ ركذو «يزارلا هركذ امم برقي
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 .مهل جح ال هنأ نولوقي سانلا ناكو ,نوراكمو ءارجا جحلا يف ناك كلذ لبقو

 .ايراكم وأ هريغل اريجا نوكي نأ يف جاحلا ىلع مثا ال هّنأ هناحبس هللا نيبف

 ام ىكح ام دعب '”' *”هماكحأ تايآ نم ١5١ ةحفص يف يرئازجلا ةمالعلا لاقو

 اذكو حيحص ةراجتلا دصق عم جحلا نأ كلذ نم رهظف .نايبلا عمجم نع هانلقن

 .ريغلا نع جحلا اذكو صالخإلا يناني ال كلذ ناو «ريجألاو يراكملاو لالا

 نأ ىلإ .كلذ ةحص اهدافم تاياور ةدع ركذ مث .ةريثك كلذ يف ةدراولا تاياورلاو

 :لاق

 هيلع لخد ذإ هللا دبع يبأ دنع تنك لاق ””نانس نب هللا دبع ةياور يفو

 جحلا ىلإ ةرمعلا نم ائيش كرتي ملو «ليعامسإ نع اهم جحي ارانيد نيثالث هاطعأن لجر

 تلعف تنأ اذإ اذه اي لاق مث .رّسحم داو يف ىعسي نأ طرتشا ىتح هيلع طرتشا الإ

 ..كندب نم تبعت اهب عست كل تناكو .هلام نم قفنا طب ةجح ليعامسإل ناك اذه

 ٍتَفَرَع نم مُكْضَقأ آَدِإَه )# :ىلاعت هلوق هريسفت دنع يزارلا لاقو
 ةضافاو .ةرثكب ريسلا يف عافدنالا ةضافإلا 6 رارَكْلا ٍرَعَشمْلا دنع هَل أورُكْدأَف

 .راثكإب هيف عافدنالا يه امَّنِإ ثيدحلا يف ةضافإلاو ءقرفت بص اذإ هنأل ءانإلا نم ءاملا

 نم ةعطق لك نأ ريدقتلاو «ةدحاو ةعقب اهب تيمس «ةفرع عمج تافرعو :لاق نأ ىلإ

 اهثينأتو اهتّيملع ىضتقمو .تافرعب عطقلا كلت عومجم يمسف «ةفرع ضرألا كلت

 لاح يف تيرجا ةريثك عطقل ةعوضوم لصألا يف تناك امل اهثكل .فرصلا نم اهعنم

 .لقنلا لبق تناك ام ىلع عومجملل اهعضو

 عساتلا مويلاو «ةيورتلا مويب ىمسي ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا نأ ملعا :لاق مث

 هذه ليلعت يف اوركذو .تافرعب يمس صوصخملا عضوملا كلذو «ةفرع مويب ىمسي

 هتركف لامعإ يأ ركفتلاو ةيورلا نم ذوخأم وهف ةيورتلا موي اّمأ .اهوجو ءامسألا



 نقلل دل زعل قير ار ل لركوب امن ا وما

 هانب (لف «تيبلا ءانبي رمأ 0 مدآ نأ ركفتلاو يورتلا كلذ قلعتم يف ليق دقو .هتيؤرو

 اذإ هنأش ىلاعت لاق ؟لمعلا اذه ىلع يرجا امف ءارجأ لماع لكل نإ بر اي لاقف ركفت

 هنأش ىلاعت لاق يندز بر اي لاق ءكفاوط نم طوش لّوأب كبونذ كل ترفغ هب تفط

 نم نوفئاطلا هل رفغتسا نم لكل رفغا لاق يندز لاق هب اوفاط اذإ كدالوأل رفغا

 . يبسح بر اي يبسح 20 لاق .كدالوأ يدحوم

 مويلا اذه لضف اّمأو :هريسفت نم ثلاثلا دلجملا نم ١ 07ةحفص يف يزارلا لاق

 ةفرعو ةيورتلا عفشلا نأب سابع نبا نعف «# رولا ْفَّشلاَو إو :ىلاعت هلوق هيلع لدف
 اهنم موي لك ىحضألا رشع مايص لاق هنأ "*” ةدابع نعو .رحنلا موي رتولاو

 .ناتنس ةفرع موي موصي نملو ةنس ةيورتلا موي موصي نملو رهشلاك

 ةسمخو هب ةصتخم اهنم ةسمخ ءامسأ ةرشع هلف ةفرع موي اّمأو :يزارلا لاق نأ ىلا

 نأ هنأ هرصتخم ام ركذ مث :ةفرع اهدحأف ىلوألا ةسمخلا امَأ .هريغ نيبو هنيب ةكرتشم

 ةرفغملاب جاحلا ىلإ هيف فرعتي هناحبس هللا نأ هيناعم نمف ةفرعملا نم اقتشم ناك

 ةفرع يفاوفقو اذإ جاحلا نأ هانعم ناك فارتعالا نم اًقتشم ناك ناو .ةمحرلاو

 ةلذلاو رقفلاب مهسفنألو ءانغتسالاو ةيدمصلاو لالجلاو ةّيِبوبّرلاب ٌقحلل اوفرتعا
 .ةجاحلاو ةنكسملاو

 «ةفلدزملا وه مارحلا رعشملاو :مارحلا رعشملا ىنعم نايب دنع نايبلا عمجم يف لاقو

 لامعأ نم هدنع ءاعدلاو هب تيبملاو ماقملاو ةالصلاو جحلل ملعم هنأل ارعتف تيم

 تافرعب 2# ميهاربإل لاق ليئربج ْنأل ةفلدزم مارحلا رعشملا يمس اَّنإو .جحلا

 برغخملا نيب هيف عمجي هنأل اعمج يمسو ةفلدزملا يمسف مارحلا رعشملا ىلإ فلدزا

 ءزجلا نم ١916 ةحفص يف يزارلا لاقو .نيتماقاو دحاو ناذأب ةرخآلا ءاشعلاو

 هنم رهظيو هيلع قفتم ةفرع موي يف رصعلاو رهظلا يتالص نيب عمجلا اذهو :يناثلا



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رخاوأ يف كلذ ركذ اى ةفلدزملا يف ءاشعلاو برغملا يتالص نيب عمجلا يف لوقلا لثم

 .109 ةحفص

 ناكم هناحبس هللا لعجي نأ كانه ىنمت © ميهاربإ ْنأل مسالا اذبب ىنم تيمسو

 .هل ةيدف هحبذب هرمأي اشبك هنبا

 ةدئاف

 نم ةكث هللا لوسر لاق :راحبلا ةنيفس نم يناثلا دلجملا نم 91 ةحفص يف ءاج

 نمو رقفلا نم نامأ هل ناك «نيبملا ٌّقحلا كلملا هللا اَّلِإ هلإ ال :ةرم ةئام موي لك يف لاق

 .ةنجلا باوبأ هل تحتفو ىنغلا بلجتساو ريقلا ةشحو

 هلإ ال لوه لكل تددعا :تارم رشع موي لك لاق نم :ك#يهللا لوسر لاق هنعو

 تيمور توما ارث يسم انو ةريك قالا ةغيرأ هل هنن نفق هنرنملا نقلا كلل عسا ىلإ

 .ريقلا ةطغض

 هبفاوعو ربصلا يف لاقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم 14 ةحفص يف ةعقاولا ةرقبلا ةروس نم 4. ةيآلا يف هنأش ىلاعت هللا لاق

 ريسفت نم لّوألا دلجملا نم 51/94 ةحفص يفو نايبلا عمجم ريسفت نم لّوألا دلجملا

 :(اهليلحتو ةكرابملا ةيآلا ريسفت يف مهم ءيش نييباتكلا الك يف نكي مل ناو) يزارلا

 .« نونا لال ركل وَلاَ بَ انصَتْساَإ
 77 5 ةحفص يف ةعقاولا ةرقبلا ةروس نم ١67 ةيآلا يف ىلاعت هلوق هنم بيرقو

 ريسفت نم يناثلا دلجملا نم ١90 ةحفص يفو نايبلا عمجم ريسفت نم لّوألا دلجملا نم
 مص ص فر و

 نإ َةوَلَصلاَو ريض اونمِهَتَس اوُبَماَء نيل هرَاكي 1 :(ماقملا ف 2 هيف مهم الور «يزارلا



0 0000 

 ربصلا :ىلوألا ةيآلا يف ةغّللا نايب دنع '**” عمجملا يف ةمالعلا لاق # َنيرّصلأ مهمآ

 هسفن رباصلا فكل ةبيصملا ىلع ربصلا هنمزو .اهاوه نع اهفكو اهباحم نع سفنلا عنم
 مئاصلا ْنأل ناضمر رهشل ربصلا رهش وهو :ثيدحلا يف ءاج ام هنمو .عزجلا نع

 لتقلل بصني نأ وهو اربص نالف لتتقو .مايصلا دسفي |مع اهفكيو هسفن ربصي

 رباصلا اوربصاو لتاقلا اولتقا ثيدحلا يفو :لاق نأ ىلإ .لتقي ىتح هيلع سبحيو

 .كسمملا سبحو لتاقلا لتقب رمأف رخآ هلتق ىتح هكسمأ نميف كلذو

 «رابكتسالا عوشخلا دضو «رئاظن تابخإلاو للذتلاو عوضخ او عوشخلاو :لاق

 .عضاوتملاك هسأر أطأط اذإ عشتخاو ءضرألا ىلإ هرصبب ىمر اذإ لجرلا عشخو

 مادختسالاب رارقإلاو ندبلا يف عوضخلا نأ الإ عوضخلا نم ىنعملا بيرق عوشخلاو

 تمحو ل .4 هرم ُةَمِدلَح ا! :هناحبس هللا لاق .رصبلاو توصلا يف عوشخلاو

 عضاوتملاو عشاخلاو ؛ةلوهسلاو نيللا نم بابلا لصأو تنكس يأ # نمت ُتاَوَصْأْل

 .دحاو ىنعمب نيكتسملاو للذتملاو

 هب دارملا نيملسملل اباطخ نوكت نأ ىلع ءانب هنأ ىنعملا نايب ماقم يف لاق نأ ىلا

 يأ ربصلاب فيلكتلا ةقشم ىلع وأ ةلل# يبنلا عبت نمل هتدعو ام زجنت ىلع اونيعتسا
 نم اهيف امل ةالصلابو .تاوهشلاو يصاعملا نع اهسبحو تاعاطلا ىلع سفنلا سبح

 .هعضاومب ظاعتالاو هيناعمل ربدتلاو نآرقلا ةوالت

 لاعفأ ين الو ربصلا نم مظعأ بولقلا لاعفأ يف سيل هّنأ رخآ هجوو :لاق ّمث

 ام لاق هنأ ©2قداصلا نع ىورو .اهم ةناعتسالاب رماف ةالصلا نم مظعأ حراوجلا

 عكريف دجسملا لخدي مث ًاضوتي نأ ايندلا مومغ نم مغ هيلع لخد اذإ مكدحأ عنمي

 .ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو :لوقي ىلاعت هللا تعمس امأ ءامهيف هللا وعدي نيتعكر
 ايلكر للا

 اهدحأ .هوجو (اهنإو) ِق ريمضلا ِق ليف 4 نول عال هرِكَل اَهِإَو :ىلاعت هلوقو



 0 ااا اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اذه ىلعو .نيرسفملا رثكأ لوق وهو ءلضفألاو بلغألا اََّنَأل ةالصلا ىلإ ةدئاع اهنإ

 ةالصلا هب دارملا نأ امهدحأ «نالوق نينثا ركذ مدقت دقو دحاو ىلإ ريمضلا دوع يفف

 اهلاح ديكأتلو لضفألا اهنألو معألا اهّتألو هنم اهبرقل ركذلاب اهصخو اهريغ نود

 .ادحاو ظفللا ناك ناو نانثإلا دارملا نأ رخآلاو .اهضرف مومعو اهنأش ميخفتو

 يف اَهنوُفِفي اَلَو ةَصضِفْلاَو َبَهَّذلا توُرزكَي دلو: ىلاعت هلوق كلذل دهشيو

 .# هوضري نأ ٌنحَأ :ةلوسرو هلو لم 4 اهيل اوصَنأ اوَهَوَأ راحت أور دو ا: 4 هلأ ليس
 ةيناثلا ةيآلا ىنعم نايب دنع عمجملا نم لّوألا دلجملا نم 710 ةحفص يف لاقو

 هلوق ريسفت ىضم دق 4 وَلاَ رَصأأوثعتا اوَمامَنيِلأ اهني )ف :ىلاعت هلوق يهو
 يأ ربصلاب اونيعتسا لوقيف نينمؤملا بطاخي ىضم |هيف ةالصلاو ربصلاب اونيعتسا
 ىلإو .تاعاطلا نم هنع رفنتت ام ىلع اهلمحو تاحبقملا نم هيهتشت |مع سفنلا سبحب

 (مع ربصو هركت ام ىلع ربص ناربص ربصلا نأ هلوق يف 0 نينمؤملا ريمأ راشأ اذه

 ركذ نمضتي يذلا نآرقلا ةوالتو هلل عوشخلاو ركذلا نم اهيف امل ةالصلابو .بحت

 .تائيسلا نع رجزيو تانسحلا وعدي هتفص هذه امو نايبلاو ىدهللاو ديعولاو دعولا

 اونيعتسا لاق هنأكف تاعاطلا عيمج ىلع ليقف ؟اذام ىلع اهب ةناعتسالا نأ يف فلتخاو

 .داهجلا ىلع ليقو .تاعاطلا نم هريغ ىلع ةعاطلا نم برضلا اذهب

 ةنوعملاب مهعم هنأ هانعم ْنأ امهدحأ .ناهجو هيف نيرباصلا عم هللا ْنِإ هلوقو :لاق

 مهعم دارملا نأ رخآلاو .تيقل نمب لابت الف .كعم ناطلسلا نأ لاقي |مك ةرصنلاو

 .تاحبقملا نع بانتجالاو تادابعلا ءادا مهيلع لهسي يأ ,ديدستلاو قيفوتلاب

 انه عم نوكت نأ زوجي الو .ىده اودنها نيذلا هللا ديزيو :هناحبس هلوق هريظنو

 اولع كلذ نع هللا ىلاعت ماسجألا تافص نم كلذ نأل ناكملا يف عاتجالا ىنعمب

 .اهم ةناعتسإلاب انرمأ هناحبس هنأل دبعلل افطل ةالصلا يف نأ ىلع ةلالد ةيآلا ينو .اريبك



 وقل اول وقنملا نيينجللا رطل لرش هيج ا و اا 34

 .4 ركسلاو َِصْحَفْلا نع ىقْنَس ةؤكحَصلا كرإإ :هناحبس هلوق هديؤيو

 لاق :راحبلا ةئيفس نم يناثلا دلجملا نم 4 ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاقو

 امع وأ عرشلاو لقعلا هيضتقي ام ىلع سفنلا سبح ربصلا نأ "**'” هتادرفم يف بغارلا

 فالتخا بسحب هئاسأ نيب فلوخ |ّبرو ماع ظفل ربصلاف «هنع ممههسبح نايضتقي

 ناو .عزجلا هداضيو «ريغال اربص كلذ يمس ةبيصمل سفنلا سبح ناك نإف «هعقاوم

 كلذ يمس ةرجضم ةبئان ناك ناو «نبجلا هداضيو «ةعاجش يمس ةبراحم يف ناك

 هداضيو انامتك كلذ يمس مالكلا كاسمإ يف ناك ناو ءرجضلا هداضيو ردصلا بحر

 اسأل يف َيِرَصلََو إه :هلوقب هيلع هّبنو اربص كلذ لك ىلاعت هللا ىمس دقو .كّذَلا

 يصوم :ىلاعت هلوقو «4 مسام لع فيصل :هلوقو «4 يأ نص يشل

 نع سفنلا سبح ريصلا يسوطلا ققحملا لاق :# يمقلا ققحملا لاق نأ ىلإ

 ةياكشلا نع ناسللاو بارطضاألا نع نطابلا عنمي وهو «هوركملا دنع عزجلا

 .تاكرحلا نع ءاضعألاو

 لخد اذإ لاق

 ىحنتيو هيلع لطم ربلاو هراسي نع ةاكزلاو هنيمي نع ةالصلا تناك هربق نمؤملا
 ةالصلل ربصلا لاق هتلئاسم نايلي ناذللا ناكلملا هيلع لخد اذإف «ةيحان ريصلا

 .هنود اَنإف هنع متزجع نإف ,مكبحاص مكنود ربلاو ةاكزلاو

 نسح ةبيصملا دنع ربص ناربص ربصلا 2 نينمؤملا ريمأ لاق غبصألا نعو لاق

 لجو زع هللا ركذ ؛ناركذ ركذلاو .كيلع هللا مرح |مع ربصلا كلذ نم نسحاو ليمج

 هلأسو .ازجاح نوكيف كيلع مرح ام دنع هللا ركذ كلذ نم لضفأو ةبيصملا دنع

 هللا دبع يبأ نع ةنيفسلا نم يناثلا دلجملا نم 6 ةحفص يف لاقو



 11 ما يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .سابلا لإ فوكش هفس نسل ويقلل لاق ليمقلا يصل نين 3457

 نم يناثلا دلجملا نم 5 ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق .بويأ نيرباصلا نمو

 نأ هللا توعد ول موي هل تلاق #2 بويأ ةأرما نأ لاق سابع نبا نع :هراحب ةئيفس

 ملف ءاهلثم ءارضلا ين ربصن ملهف اماع نيعبس ءامعنلا يف انك كحيو لاقف كيفشي
 .قوح حا رتس الإ كلذ دع تكي

 :22 نينم ملا ريمأ ىلإ تستي امتو

 رثألا ةدومحم ةبقاع ربصلل ةبرجت ماّيَألا يفو تدجو ينا

 رفظلاب زافالإ ربصلا بحصتساف 2 هبلاطي رمأ يفذج نم لقو

 ةحفصلا يف مدقتملا ةمالعلا لاق :تارباصلاو نيرباصلا ضعب نع ىكحي امو

 هانيع تبهذو رصم شيرع يف ناك يذلا حلاصلا دبعلا ةياكح راحبلا نم ةمدقتملا

 تاقوأ يف هدهاعتي نبا هل ناكو .اريثك هللا دمحي ناكو ؛هالجرو هادي تلسرتساو

 يذلا هلل دمحلا لاق كلذب هوبأ ملع اَلف .عبسلا هسرتفاف ؛هراطفا دنع همعطيو ةالصلا

 نسحا ىلع مانملا يف يأرف .تاهف ةقهش قهش مث ايندلا نم ةرسح يبلق يف لعجي م
 .نآرقلا ولتي |ئاق ءارضخ ةضور يف يز لمحاو ةروص

 جحلا ماكحأ ضعب
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم 797 ةحفص يف ةنئاكلا ةرقبلا ةروس نم ١95 ةيآلا يف هنأش ىلاعت هللا لاق

 ريسفت نم يناثلا دلجملا نم ١ 10 ةحفص يفو «نيرحبلا عمجم ريسفت نم لّوألا دلجملا

 لَا تسيب دع هنمع :يزارلا
 2 0 داتا ل سر 4 مهد هر , لاس 22 رار هي اس هد



 لوقتملا ول وقعملا رم عيفتارظ قل وكشكلا وول تسفر دب حو امو دا زي ها حام 337

 يف شاحفإلا ةغّللا يف هلصأ ثفرلا :ةيآلا ةغل ركذ دنع نايبلا عمجم يف لاق 4 بببلَألآ

 نيعلابو عاجل ةدعاوملا ناسللابو عامجلا جرفلاب ثفرلا يف ليقو :لاق نأ ىلإ .قطنلا

 .عاجلل زمغلا

 نم وغللا ثفرلا ةديبع وبأ لاق :لاقو هلك كلذ ىنعمب وه ام يزارلا ركذو

 .مالكلا

 هرسف نأ دعب يزارلا لاقو .ةعاطلا نم جورخلا قوسفلاو :عمجملا يف لاقو

 نَأل اولاق ءيصاعملا لك ىلع هولمح نيققحملا نم ريثكف نورسفملا فلتخاو :كلذك

 .هل لوانتمو لكلل حلاص ظفللا

 ةرجاشملاو ةعزانملاو ةلداجملا ةغّللا يف لادجلاو :نايبلا عمجم يفلاقو

 .رئاظن ةمصاخملاو

 اوناك اشيرق نأ اهنم اوركذ «لادجلا اذه يف اهوجو نورسفملا ركذو :يزارلا لاقو

 نع ىلاعت هللا مهاهنف «متا انجح لب نورخآ لاقو «متأ انجح مهضعب لاق اوعمتجا اذإ

 نولوقي نورخآو «مويلا جحلا مهضعب لوقي نأ جحلا يف لادجلا نأ اهنم اوركذو .كلذ

 اوناك نورخآو «ةلهألا ةيؤر ىلع روهشلا باسح اولعجي نأ اورمأ مهّنأ كلذو ءادغ لب

 ديعلا موي مويلا اذه لوقي مهضعبف «نوفلتخي اوناك ببسلا اذهبف «ددعلا ىلع هنولعجي

 ةلهألا مكل انيب دق مهل ليق هناكف كلذ نع مهام ىلاعت هللاف ءادغ لب لوقي مهضعبو

 .هيف اولداجت الو كلذ ىلع اوميقتساف جحلاو سانلل تيقاوم

 |مك انك لب ةلصافلا رجاوزلاب الو ةينآرقلا تاداشرإلا هذهب عفتنن مل انكلو :لوقأ

 مه يا نوي نماَلإ عمن نإ ٌرِهَِلَكَص نع تسلا ىدبَتأآَمَو )» :ىلاعت هللا لاق
 ومص . 9 4 ذي هر روم د 5 . هت رص تحايل ي و

 4 رولا ف 5 .مي تنأ امو ءاَسِل نم عِمس هلأ َن :ىلاعت هلوقو 04 ل



 ا 00 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ازواجتم نايبلا اذه دروم يف براضتلاو داشرإلا اذه دروم يف عازنلا ىرن اذلف

 .ىنبملا ةدحوو كردملا ةدحو عم جراخلاو لخادلا يف طارفإلا دح الصاوو عقاولا

 هيف لعجي ءاعو دوزملاو ,رفسلل ذختي يذلا ماعطلا دازلاو :نايبلا عمجم يف لاقو

 .ادوزت هنم دوزت دقف بسك وأ لمع نم ريخب لقتنا نم لكو هدازلا

 هيلع ليلدلاو :ىوقتلا نم اودوزتو نيهجولا دحأ ىلع دارملا ْنَأ :يزارلا لاقو

 .نارفس هل ناسنإلا نأ مالكلا قيقحتو لاق .ىوقتلا دازلا ريخ نإف :كلذ دعب هلوق

 ماعطلا وهو .داز نم هل دب ال ايندلا يف رفسلاف .ايندلا نم رفسو ايندلا يف رفس

 هللا ةفرعم وهو داز نم ًاضيأ هيف دبال ايندلا نم رفسلاو «لاملاو بكرملاو بارشلاو

 .هوجول لّوألا دازلا نم ريخ دازلا اذهو هاوس امع ضارعإلاو هتبحمو

 نم كصلخي ةرخآلا دازو موهوم باذع نم كصلخي ايندلا داز نأ :لّوألا

 .نقيتم تاَذغ

 دازو .تايلبلاو ماقسألاو مالآلاب ةجوزمم ةذل ىلإ كلصوي ايندلا داز نأ :يناثلا

 عاطقنالا نم ةنمآ ةرضملا بئاوش نع ةصلاخ ةيقاب تاذل ىلإ كلصوي ةرخآلا

 .لاوزلاو

 نم كصلخي ةرخآلا دازو عطقنم باذع نم كصلخي ايندلا داز نأ :ثلاثلا

 .مئاد باذع

 نأب كملع :هثومضم [ن 22 هلوق نم نيفراغلا دّيس كلذ ىلإ ىموأ اك :لوقأ

 هسكعو ةنجلا لوخدب ملعلا نم لضفأ وه عاطقنا الو هل ءاضقنا ال ةنجلا ميعن

 .رانلا باذع ماودب كملع

 ناسنإلا يفام لضفأ هنأل كلذب يمس لقعلا بللاو :نايبلا عمجم يف لاق
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 ةغضم ناسنإلا يف نأ :2نينمؤملا ريمأ لوق هلضف ىلع كلديو .هبل ءيش لك لضفأو

 .هلك ندبلا دسف تدسف ناو هّلك ندبلا حاص تحلص اذإ

 يلوأتي )و :هلوق اَمأ .ةبآلاب قلعتي ام رخآ يف 107 ةحفص يف يزارلا لاقو

 لاقف كلذ دعب اوفلتخا مث .هنم صلاخلا وه هبلو ءىشلا بابل نأ ملعاف + بألا

 نع ناسنإلا هب زيمتي يذلاو ناسنإلا يفام فرشأ هنأل لقعلل مسا هنأ مهضعب

 رشو نيِرّيَخلا ريخ نيب زييمتلل هب دعتساو ةكئالملا ةجرد نم هب برقو مئاهبلا
 دق بلقلاو لقعلا لحم وه يذلا بلقلل مسا لصألا يف هنأ نورخآ لاقو .نْيَرَّشلا

 عمسلا ىقلا وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ يف نأ ىلاعت لاق .لقعلا نع ةيانك لعجي

 ايهانعم بابلألا يلوأ اي هلوقف «لقعلا نع ةيانك بللا لعج انه اذكف .ديهش وهو

 ةريغ هل نمللاقي هنإف روهشمو زاجم لاحلا ىلع لحملا مسا قالطاو لوقعلا يلوأ

 .انهه اذكف .هل سفن ال نالف ةيمح هل سيل نملو ءسفن هل نالف ةيمحو

 ٌرِهْشَأ حلاو :ىلاعت هلوق يهو ةيآلا ىنعم نايب دنع نايبلا عمجم يف لاقو

 ريخأتلاو ميدقتلاب رييغتلاو ليدبتلا اهيف زوجي ال ةنيعم ةتقوم رهشا يأ :# ٌتَمَوُْمَت

 هب ٌلَصَي رتكحْلا ف دايز ممل اَمَّنإإ» :مهيف لزنا نيذلا ةءاسنلا |مهلعفي ناك نيذلا

 يف ةعقاولا ةبوتلا ةروس نم "ا ةيآلا يهو «# اما هُهَسوُمَرَحَواماَع مسوي اورتك ل

 ريسفت نم ؛4دلجملا نم 71/ ةحفص يفو «عمجملا نم ثلاثلا دلجملا نم ١8 ةحفص

 ريخأت ينعي لاق نأ ءيسنلا ةيآ ركذ دنع نايبلا عمجم هركذ ام ةلمج نمو .يزارلا

 ةعبرألا روهشلا مرحت برعلا تناكو .هيلع هناحبس هللا اهبتر امع مرحلا رهشألا

 تاراغ باحصأ اوناك مهو «ليعامسإو ميهاربإ ةلم نم هب تكسمت ام كلذو

 اهيف نوزغي ال ةيلاوتم رهشا ةثالث اوثكمي نأ مهيلع قشي اوناك |ّبرف ءبورحو
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 كلدب نوثكميف مرحملا نولحتسيو هنومرحيف رفص ىلإ مرحملا ميرحت نورخؤي اوناكف

 ةدايز ىنعمو .ةجحلا يذ يف الإ كلذ نولعفي الو مرحملا ىلإ ميرحتلا لوزي مث انامز

 لاقو :لاق نأ ىلإ .هللا لحا ام اومرحو هللا مرح ام اولحا اوناك مهنا رفكلا يف

 نيماع ةجحلا يذ يف اوجحف «نيماع رهش لك يف نوجحي نوكرشملا ناك '**”دهاحجم
 يتلا ةجحلا تقفاو ىتح روهشلا يف كلذكو .كلذك رفص يف مث نيماع مرحملا يف ّمث

 عادولا ةجح لباقلا ماعلا يف نأ يبنلا جح مث .ةدعقلا يذ يف عادولا ةجح لبق

 دق نامزلا نإو الأ هتبطخ يف ركذو هلل يبنلا لاق نيح كلذف «ةجحلا يذ يف تقفاوف

 ةعبرأ اهنم ارهش رشع انثا ةنسلا ءضرألاو تاواهسلا هللا قلخ نأ موي ةئيهك رادتسا

 ىدامج نيب يذلا رضم بجرو «مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ تايلاوتم ةثالث .مرح

 ةجحلا يذ ىلإ جحلا داعو اهعضاوم ىلإ تعجر مرحلا رهشألا نأ كت

 يتلا .,تامولعم رهشا جحلا :ىنعم نايب دنع نايبلا عمجم يف لاق دقف ناك فيكو

 ام ىلع ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش اندنع جحلا رهشاو ؛مالكلا طحم يه

 يف كلذ يورو .ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش يه ليقو .رمعج يبأ نع يور

 : ايفا انوا

 ضعب عوقو ةحص ىلإ ارظن .هجتم حيحص لكلاو يظفل كلذ يف عازنلاو لوقأ
 هذه تراص امّنِإو ءيدهلا حبذو ةثالثلا ماّيألا موصك ةجحلا يذ لك يف جحلا لامعأ

 اذهو ءاهريغ يف حصي الو اهنم تقو يأ يف جحلاب مارحإلا حمصي هّنأل جحلا رهشا

 عتمتلا جحل ةرمعلاب مارحإلا اّمأو .جحلل مارحإلا يف اذه .نيملسملا عامجا هيلع

 .عجارف اندنع كلذكف

 يأ ؛جسحلا نهيف هسفن ىلع بجوأ نمف هانعم «جحلا نهيف ضرف نمف :لاق م



 لوقا لوقعلا نيينكفتا رظو لوكشكلا هزيم كوة عب اجو ا ا ايما

 الف انبهذم ىلع جحا ىلإ اهب عتمتي يتلا ةرمعلابو ءفالخ الب جحلاب نهيف مرحا نمف

 دنع هيف ليق امو هانعم رم دقو ءانباحصأ دنع انهه عاجلا نع ثفرلاب ىنك ءثفر

 .ةيآلا ةغل نايب

 ليقو اهلك هللا يصاعم ليقو بذكلا هنأ انباحصأ ىورو .قوسف الو :لاق ّمث
 هللاو ىلبو هللاو ال لوق هنأ انباحصأ ىور ؛جحلا يف لادج الو :لاق مث .كلذ ريغ

 ىلع باضغإلاو بابسلاو ءارملا هّنأ امهدحأ نالوق هيف نيرسفمللو .ابذاك وأ اقداص

 ال هانعم نأ يناثلاو .نسحلاو دوعسم نباو سابع نبا نع جاجللاو كحملا ةهج

 .ٌرم (ك روهشلا نوئسني اوناك مهّْثأل ةجحلا يذ يف رادتسا دق جحلا نأ يف لادج

 هللا مكزاجي ريخ نم اولعفت ام هانعم «هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو :لاق مث

 حرشن قلعتي ام لك رم دقو لاح لك ىلع تامولعملا عيمجب ملاع هللا نأل هب ملاعلا

 ناك دقو :لاق ائيش انهه ركذ يزارلا نأ ريغ .ةكرابملا ةيآلا ردص يف ظافلآلا هذه

 نم مدقت ام لك لوانتي ىتح هللا هملعي ءيش نم اولعفت امو لاقي نأ رهاظلا يف لوألا

 ةجحلا اومتاو هلوق نم دافتسملا ريخلا رمألا نم ةقباسلا ةيآلا يف مدقت ام رشلاو ريخلا

 يف لادج الو قوسف الو ثفر الف هلوق نم ةيآلا هذه هيلع تلد امتو .هلل ةرمعلاو

 هناب ريخلا صخ هنأش للاعت هّنَأ الإ ءريخ نم اولعفت امو :هلوقب اهنم لك بقعتملا جحلا

 هترشنو هتركذ ريخلا كنم تملع اذإ ينا ىلع هيبنتلل هنأ اهنم .فئاطلو دئاوفل هملعي

 اذكه ايندلا يف كب يتمحر تناك اذإ هنأ ملعتل هتيفخاو هترتس رشلا كنم تملع اذإو

 . ؟ىبقعلا يف فيكف
 داكأ هينا ٌةَعاَلأ َّنِإ 8: :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاق نم نيرسفملا نم نأ اهنمو

 لبق هنأك «ةيآلا هذه اذكف ؛تلعفل يسفن نع اهيفخأ نأ يننكمأ ول هانعم # اَيِفْحأ

 نع هيفخا نأ نكمأ ولف رشلا نم هلعفت يذلا اّمأو هتملع ريخ نم هلعفت ام دبعلل
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 .كلذ تلعفل يسفن

 نأ ناسحإلا ةل#هللا لوسر هل لاقف ؟ ناسحإلا ام لاق امل 2 ليئربج نأ اهنمو

 ام عيمج ملعيو هاري هنأ دبعلل نيب انههف .كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت

 تاجرد ىلعأ وه يذلا ناسحإلا نم برلل دبعلا ةعاط نوكتل تاريخلا نم هلعفي

 ناك هلاوحأ نع لفاغب سيل هيلع علطم همودخم نأ ملع ىتم مداخلا نإف ةدابعلا

 .هنع ةرفن لقأو هب اذاذتلا رثكأو لمعلا ىلع صرحا

 ةدئاف

 :هيفو «تامولعملا رهشألا نمو مرحلا رهشألا نم ةجحلا وذ

 .ةءارب ةروسب اًيلع هلت لوسرلا ثعب ةيرجه 4 ةنس هنم لّوألا مويلا يف- ١

 .رقابلا مامإلا ةافو ةيرجه ١١6 ةنس عباسلا مويلا يف- ١

 ةنس ةكم نم © نيسحلا جورخ موي ةيورتلا موي وهو هنم نماثلا مويلا يف -

 .ةيرجه ٠

 .ةفرع موي هنم عساتلا مويلا يف- ؟

 .ىحضألا ديع موي هنم رشاعلا مويلا يف- 4

 .ةيرجه ٠١ ةئس ريدغلا ديع موي هنم رشع نماثلا مويلا يف- 7

 "لع قدصتو ةلهابملا موي هنم نيرشعلاو عبارلا مويلا ين

 .نيكسملا ىلع تيبلا لهأ قدصت موي هنم نيرشعلاو سماخلا مويلا يف-4

 7 ةنس باطخلا نب رمع ةفيلخلا ةافو هنم نيرشعلاو عباسلا مويلا يف - 9



 لول اويل قمل نوال ارو لوك فكل او اسوا ووو جزر م يجو

 عباسلا بابلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دودلاو دارجلاو باودلاو ماوهلا درطل ةدئاف

 ىلإ عرزلاو ضرألا هذه نم اوجرخا :تاناويحلاو باودلاو ماوهملا درطل بتكي

 مكيلع لسرا اوجرخت ملاذإو .توحلا نطب نم 2 ىنم نب سنوي جرخ |مك بارخلا
 فولا هو مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلإ رت ملا ءنارصتنت الف ساحنو ران نم ظاوش

 .بقرتي افئاخ اهنم جرخف .ميجر كنإف اهنم جرخأ .اوتوم هللا مهل لاقف توملا رذح

 موي مهنأك ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسا يذلا ناحبس

 نم كنِإ جرخاف اهيف ربكتت نأ كل نوكي |ىف .اهاحضو ةيشعالإ اوثبلي ل اهنوري

 اهي مهل لبق ال دونجب مهنيتأنلف .اروحدم امومذم اهنم جرخا .نيرغاصلا

 .نورغاص مهو ةلذا اهنم مهنجرخنلو

 رضخلا ديلا

 ١ مويلا وهو اذه سانلا موي ىلإ © رضخلا دّيّسلا ةايح يف لاكشإلا يغبني ال

 .روصلا خفن ىلإو لب مويلا دعب ىلإو

 عمجم كلذ ركذ امك هرمع لوطو كلذك هءاقب ايضتقم ناك ملعلا نأ رهظي يذلاو

 .عجارف 22 رضخلا ةلاخ نبا وهو «نينرقلا يذ ركذ دنع (نرق) ةدام يف نيرحبلا

 "0 ١1/15 ةنس ةيناثلا ىدامح رهش نم
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 رهشلا نم ةسحنلا مايألا نييعت يف 2 قداصلا مامإلا ىلإ بسني امم

 اهسحانم نالهرهش لكيف تدرّطادقماِّيأ ةعبس ٌّقوت
 اهسداسو ىطسولا ةرشعلا ةلاتو هسماخو مومذم رهشلا ثلاثف

 اهسماخو اضيأ اهعبارومتح 2 هتيشخف هيرشع يداح ّسخا مث

 يفينح وبأو يلازغلا
 نم يناثلا دلجملا نم 8 ةحفص يف يرئازجلا هللا ةمعن دّيَّسلا ةمالعلا اندّيس لاق

 يبأ ىلع لوصألا ملع يف لوحنملا هباتك يف يلازغلا نعط :*417 عيبرلا رهز باتك

 يبأ كلسم يف فصدملا لقاعلا اهّتأ رظنا لاق مظعألا مامإلا مهدنع هّنأ عم ةفينح

 الو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا يهو نيدلا ناكرا يه يتلا تادابعلا يف ةفينح

 .لوطي هيف لوقلاو ةالصلا ليصافت يف هبهذم ىفخي

 رهوجلا ىنعم يف ةدئاف

 .ةاكز رهوجلا يف سيل ثيدحلا ينو :(رهج) ةدام يف نيرحبلا عمجم يف لاق

 ءيش هنم جرختسي رجح لك وهو سوماقلا يف لاق ءضرألا رهاوج دحاو رهوجلا

 قولخملا هتلبج ءيش لك رهوجو «ةرهوج ةدحاولاو «لعوف هنزوو .ىهتنا ..هب عفتني

 ضعب ىمس كلذ نمو .كلذ و حنو ؛ءيدرو ديج بوشلا رهوج لاقي ءاهيلع

 هلحت نأ حصو زيحت ام مهدنع هذحو ءارهوج ًازجتي ال يذلا ءزجلا نيملكتملا

 .مسج وأ حطس وأ طخ وأ درف رهوج اّمِإ مهدنع رهوجلاف .دوجولا دنع ضارعإلا

 (0477 ىلويملا يف :ةسمخ يف رهاوجلا رصحنت ءامكحلا دنعو .زّيح ىلإ رقتفم دحاو لكو

 وأ «ىلويملا وهف رخآ رهوجل الحم رهوجلا ناك ناو .لقعلاو سفنلاو مسجلاو ةروصلاو

 الاح نوكي ال وأ مسجلا وهو لحملاو لاح لا نم ابكرم وأ ةروصلا وهف رهوج يف الاح



 رتل اوراق ساق اراقب نوقع عا مامر وز علو ولا اا 1/1

 ناو «سفنلا وهف ريبدت قلعت مسجلاب قلعت نإف .قرافملا وهو |مهنم ابكرم الو الحم الو
 .لقعلا وهف ريبدت قلعت قلعتي مل

 دئاوف يف دئاوع

 اصلا ِر يْسَسْلا َلِإ ِماَرَكْلأ ٍدحَسَمْلا مال وِدَبَعب رسل ىلا َنَحْبْس م :ىلاعت هلوق

 ..# ٌريِصَبْلأ ٌعيِمسلَأَوه وه نإ ائِناَءْنِم ديرثل هلوح انكرتب ىَل

 ينعي نورسفملا لاق :راحبلا ةنيفس نم 0 باب يف يمقلا ةماعلا لاق

 انكراب يذلا «مارحلا دجسملا نيبو هنيب ةفاسمل هدعبل سدقملا تيب ىصقألا دجسملاب

 بلجي نأ ىلإ نوجاتحي ال ىتح بصخلاو نمألاو تابنلاو راجشألا نم يأ .هلوح

 :لاقو .ةكئالملا طبهمو هئايبنأل ارقم ىلاعت هللا هلعج نأب وأ ءرخآ عضوم نم مهيلإ

 يف ةليللا كلت |ئان ناكو يناه ّمأ راد نم #هب ىرسا نيرسفملا رثكأ لاق هّنأ ملعا

 ىلإو تلق :لاق .دجسم اهلك مرحلاو ةكمو ةكم انه مارحلا دجسملاب دارملا ناو .اهتيب

 :هلوق ق:ئريضويلا نآشأ كلذ

 مرح ىلإ اليل مرح نم تيرس

 ةبترم تلن نأ ىلإ ىقرت تلظف
 مدلطلا نيف جاد ف قرلا رم اك

 مرت ملو كردت مل نيسوق باق نم

 اهبٍءايبنألا ُميمح كتمَّدقو

 ْمهب ٌقابطلا ٌعبسلا قرتخت َتنأو
 د

 ٍقبتسملاواش عدت 4 اذإ متح

 ا 20 َََ م

 مدخ ىلع مودحم ميدقن لسرلاو

 مّلَعلا ّبِحاص هيف َتْنك ٍبِكْوَم يف

 مّلَعلا ٍدَرُمْا َلْثم عفّرلاب َتيِدوُن

 ةليل يف ءامسلا ىلإ مث سدقملا تيب ىلإ كت هجورع نأ ملعا ىسلجملا لاق :لاق مث

 هذيملا لهأ قرط نم ةزتارنما راخ لا ويكارآلا هيلع فلو اننا ةةييفيس ةدخلاو

 اَمِإ ًأشني مانملا يف هنوكب وأ يناحورلا جورعلاب هليوأت وأ كلذ لثم راكناو «ةعيشلاو



 1 ا لا م وا ورم يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةليل يف فلتخاو :لاق .نيقيلا فعضو ربدتلا ةلق نم وأ راثآلا يف عبتتلا ةلق نم

 ءارهش رشع ةيناثب ةرجه لا لبق .ناضمر رهش نم ةليل ةرشع عبسل ليقف ءارسإلا

 .بجر رهش نم نيرشعو عبس ةليل ليقو

 رخو يرسل كيلا تاسعا 0« رعر يسئ اساواااو

 م .هفلخ نييبنلاو ةكئالم ا فصو هلك هللا لوسر مدقتف ؛ماقاو ليئربج نذا ةالصلا

 232 قداصلا نع ام ركذ يف ةلئاسملاو جارعملا ءانتعيش نم سيلف ءايشأ ةثالث ركنا نم

 .ةعافشلاو رقلا

 مه ُةَمَرحم او )» :ىلاعت هلوق ريسفت يف نيرحبلا عمجم نم (مرح) ةدام يف لاق
 اوعزف مهقرافي نأ 2# ىسوم دارأ املهّنَأ ىور «# 'ٍضْرألا ف وُ همس نر

 ميقي نأ هولأسو هيلإ اوعزفف ءانيلإ باذعلا لزن اننيب نم ىسوم جرخ نإ ولاقو
 اذإف .ةاروتلا ةءارق يف نوذخأيو ليللا لّوأ يف نوموقي اوناك لاق نأ ىلإ .مهعم

 رصم نيبو مهنيب ناكو مهناكم ىلإ مهت :درف ضرألا مهب ٠ تراد رصم باب ىلع اوحبصأ

 اهلخدو .هيتلا يف ىسومو نوراه تاهف .ةنس نيعبرأ كلذ ىلع اوقبف «خسارف ةعبرأ

 .يمدآ ةروص يف توملا كلم ىسوم ربق رفح يذلا نأ يورو .مهئانبا ءانباو مهؤانبا

 قيرطلا دنع لاقف هربق نع ة# يبنلا لئسو .هربق نوفرعي ال ليئارسا ونبف كلذلو

 دواد نيبو ةنس ةئامسمخ دوادو ىسوم نيب ناكو .رمحألا بيثكلا دنع ءمظعألا

 ىسيع نيب ناك رفعج يبأ نع يورو :لاق نأ ىلإ .ةنس ةتامو ةنس فلأ ىسيعو

 دب ذل[ يح لدوعو

 رياكح

 دبع نب نيسحلا هدلاو نأ هتافنصم ضعب يف يئاهبلا خيَّشلا انالوم نع يكح

 :هيلع ابوتكم ةفوكلا دجسم يف اقيقع اصف دجو *؟4 دمصلا



1 00 

 نيطبسلادلاو جيوزت موي نورحت يلا نجم ردااقا

 نيسحلا رحن ءامد ينتغبص ١ اضايب نيجللا نم ىفصا تنك

 نيمورلاروهشلا ّيفرعم يف ةدئاف

 .توحلا علطي هنم عباسلا ءلمحلا جرب وهو اموي ١" :ناسين

 لادتعال رحبلا بكارم عفدت هنم سماخلا مويو روثلا جرب وهو اموي ٠١١ :رايا

 ءايرثلا علطت هنم نيرشعلاو ثلاثلا مويو «حراب لَّوَأ هنم رشع يداحلا مويو «ءاوملا

 .ليخلا زافق هيفو

 .ءازوجلا جرب ءاموي "7 :ناريزح

 .دارجلا تومي هنم عباسلا موي ءناطرسلا جرب اموي ١" :زوف

 .نميلاب ليهس علطي هنم يناثلا مويو ءدسألا جرب وهو اموي ١” :بآ

 .ةلبنسلا جرب اموي ١" وهو :لوليا

 .نازيملا جرب وهو اموي ١ :لّوألا نيرشت

 .برقعلا جرب وهو اموي ١ ١ وهو :يناثلا نيرشت
 لّوأ هنم رشع يداحلا مويو ءسوقلا جرب وهو اموي 14 وهو :لّوألا نوناك

 .ةيناعبرمل
 .يدحلا جرب وهو اموي 58 وهو :يناثلا نوناك

 .ولدلا جرب وهو اموي ١" :طابش

 .توحلا جرب وهو اموي ١ :راذأ

 ام هللاو رعاشلل لاقف رعاش هحدمف «ماركلا نم ادحاو '*؟9 دثرم وبأ ناك ليق



 اا 1 1 1 يي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رقا ىتح مهرد فأآلا ةرشعب يلع عّداو يضاقلا ىلإ ينمدق نكلو كيطعا ام يدنع

 هيلإ عفد ىتح سمي ملف .كلذ لعفف ؛يننوكرتي ال يلهأ نإف ءينسبحا ّمث اهب كل

 .مهرد فالآ ةرشع

 دئاوف
 آل 1 141 5 5

 َِّإ ىحو أم يف دجأ ال لق ]إف :ىلاعت هلوق نيرحبلا عمجم نم 1117 ةحفص يف لاق

 [ولوأت 0 ميهاربإ نب لع خيشلا لاق 04 2 د نأ هَل هَمَمظَي ِعَط ّلَع محم

 ةدرقلا مث مئاهبلا نم ءيش لك اولحاو «ةيآلا هذه الإ مرحم ءيش سيل هنأ «ةيآلا هذه

 ل لق 1+ :ىلاعت هللا لوقب ءالالح هّلك كل ذ نأ اومعزو «بابذلاو عابسلاو بالكلاو

 برعلا تلحا ام ىلع در ةيآلا هذه انو انيب اطلغ اذه يف اوطلغو .# ةيآلا ... ُد

 .اولاق ام هك هيبنل كلذ هللا ىكحف ؛ءايشأ مرحتو ءايشأ اهسفن ىلع لحت تناك .تمرحو

 ام ركذ ام دعب هنيعبرأ نم 4 ةحفص يف فيرشلا ْيبْهاَلَد ىئاهبلا ةمالعلا لاق

 :ةعبرأ ىلع ديزت ال ةلأسملا هذه يف ةيلقعلا ثيداحألا نأ ملعاو لاق ؛ءوضولا

 لهأ نم ةعامج لامتحا لك ىلإ بهذ دقو .رييختلاو .عمجلاو .حسملاو ؛لسغلا

 22 تيبلا لهأ ةّمئأ حسملاو ,مهعابتاو ةعبرألا ءاهقفلا بهذم لسغلاف «مالسإلا

 هبسنو 92 رقابلا ّىلع نب دّمحم مامإلا نع ريبكلا هريسفت يف هلقن دق يزارلا مامإلاو

 بهذم عمجلاو .نيعباتلا نم يبعشلاو ةمركعو ةباحصلا نم سنأو سابع نبا ىلإ

 52050 ا ل ا
 : 1 (0073) . 7 . ١

 حسملا يف رييختلا انبهذم نأ ةيكملا تاحوتفلا يف لاق هّنإف '””4” يبرع نب نيدلا يبحم



 ار طكلاو لاقل رع تا رزق و ىلا رك كلا ياام وا اا اه ل 1

 ىنغم ال ةعفان بلاطم قحل امو روكذملا نيعبرألا نع هانلقن ام قبس اهيفو تلق

 .ةلأسملا يف ةجاحلا ىدل اهتعجارم نع

 درو دق تاياورلا ضعب يف :"”** هنيعبرأ نم 5١ ةحفص يف مدقتملا ةمالعلا لاق

 هيلع هؤاضعأ دهشت رابخألا ضعب يف ءاج امك اهبحاصل جتحت ءاضعألا ضعب نأ

 اي يملكت :ىلاعت ٌقحلا لوقيف ةداهشلا يف نذأتستف هنيع نفج نم هرعش رياطتف ةلزلاب

 اذهدانم يدانيو هل رفغيف هفوخ نم ءاكبلاب هل دهشتف يدبعل يجتحاو هنيع ةرعش

 .عجاريلف دئاوف وذ مالك ةدئافلا هذه قبس |ميفو تلق .ةرعشب ىلاعت هللا قيتع

 طوبرملا لحل ّيباتك

 ام طوبرملا لحل بتكي :يبرعلا نانجلا حيتافم شماه نم 7917 ةحفص يف لاق

 :وهو هيلع قلعيو ركذيس

 .ةروسلا رخآ ىلإ ...# ْحَنَفْلاو هَمَأرصن ءاج اذ سيرت 0

 مكحردي ٌلمَحَو اهيل اونكستأ اجيوزأ ْحُكِسْفنَأ نم ركل َقلَخ نأ ةوَييإَء َنِعَو :مث

 4 رس 9 جك ع ع ًَةر ماس لس د 2

 4 نوركفل وقل ٍتيآل كلذ يف نإ ةمحرو ةَدوُم

 .44 نويل حنو هوم اذه بابا ملعولُخْد ب : مث

 46 َرِله ده رمأ لع آملا ىلا انوي ضر انرجَقو (00) رمجتم وأ لمس بوب حدف

 * يلو أوُهمْفي (ح) ِفاَسل ندفع دحاَو (0) ىرْمأ يل رو (9) ىرذَص يل يشأ تَرا»
 ءد رن مو سرع يعم . ع و طع مل سى سس رس تس سس عر

 44 اعمج متع روصلايف حِفْنَو ٍضْعَب ف ومي ذَِموَب مهضعب اكرتو



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةنالف تنب ةنالف نع نالف نب نالف تللح كلذك

 ىو 2 هد .2 يد يمص # 2 شل 46 ءر مل هرغرا رش هدم
 صرح ْمّثْنِع ام هيلع ٌريِرَع مكعيرشنأ ني _كوسر مكحءاج دقل ©

 دلع
 و 22 2 مصر

 هدوم الإ هل الهم ىينح لأول دو (©) مسي ثور تسينمؤملاب مكب ©
 .4 ويلا شرصلأ ُثوَوهَو تلكَ

 :ةضيب ىلع بتكي :ىرخأو

 .جوزلا اهلكأيو# ٌنوعيسومل اَنإَو ريب اهب هامَسلاو 12

 .ةجوزلا اهلكأتو # َوُدِهَمْلا منَ اَهنْشَرو َصْراْلاَو 3 :ىرخألاو

 مث .ةصحلاب اهنالكأي # نؤكد كلَ نيو اح يَ لُكح نمو #7 :ىرخأ ىلعو
 .ىلاعت هللا نذإب برج هْنإف عماجي

 ”*"!هنبال مهيكحلا نامقل تاملك

 ترقتفا اذإف هرقفلا نم ٌرمأ ائيش رأ ملف ربصلا تقذو لظنحلا تلكأ دق ينب اي

 .هللا لأسا نكلو سانلا هب ثحت الف

 :رعاشلا لاق

 يبلاغ حبصأف ينبلاغ رقفلاو اهتبلغف ةديدش لك تبلاغ

 17 يبحاص نم ههجو حّبقف تقي 200 هدبا مل ناو حضفي هدباذنإ

 هللا مراحم نع عرولا تاجرد

 ىلوألا :عبرأ تاجرد مهدنع عرولل :نيعبرألا باتك نم 44 ةحفص يف لاق

 .ةداهشلا لوبقل ححصملا وهو قسفلا نع ناسنإلا جرخي هب ام وهو نيبئاتلا عرو

 كشوأ ىمحلا لوح عقو نم نإف .تاهبشلا نع يقوتلا وهو :نيح اصلا عرو ةيناثلا



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000000000 00006.00... 0000 "04

 كرت وهو نيقثملا عرو ةثلاثلا .كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عدة يبنلا لاق .هلخدي نأ

 نيقتملا نم لجرلا نوكي ال ةل# يبنلا لاق مك مارحلا ىلإ رجني نأ فوختي يذلا لالحلا

 لاوحأب ثّدحتلا نع عرولا لشم كلذو «سأب هب ام ةفاخم هب سأب ال ام عدي ىتح

 هللا ىوس |مع ضارعإلا وهو نيقيدصلا عرو ةعبارلا .ةبيغلا ىلإ رجني نأ ةفاخم سانلا

 لجو زع هللا دنع برقلا يف ةدايز ديفي ال طيف رمعلا نم ةعاس فرص نم افوخ ىلاعت

 .ةتبلا مارح ىلإ رجني ال هنأ امولعم ناك ناو

 ةدئاف

 00 اا هللا ةيآ لاق

 الا لع هيبأ نع رقابلا دمحم رفعج يأ مامإل

 اية لاقف لع ناك انيد لكك هللا لوسر ىلإ توكش لاق © نينمؤملا ريمأ نع لع نب

 كيلع ناك ولف ؛كاوس نمع كلضفبو كمارح نع كلالحب يننغا مهلا لق ّيلع
 مسا ريبصو :لوقلا اذه ةلمكت يف مدقتملا خيَّشلا لاق .كنع هللا هاضق انيد ريبص لثم

 عماج لاق :لوقلا اذهب الصتم لاو .هنم مظعأ لبج نميلاب سيل نميلاب لبج

 افلأ زواجت ىتح نينسلا ضعب يف نيدلا لع رثك هنع هللا ىفع ثيداحألا هذه

 ينلغش ىتح ددشتلا ةياغ هيضاقت يف نيددشتم هباحصأ ناكو ءابهذ لاقثم ةئاسمخو

 تبظاوف «ةليسو هئادا ىلإ الو ةليح هئافو يف يل نكي لو «يلاغشأ رثكأ نع هب مامتهالا

 دعب هب توعد |مّبرو حبصلا ةالص دعب موي لك يف هرركا تنكف «ءاعدلا اذه ىلع

 بابسأب ةريسي ةدم يف هءادا لجعو هءاضق هتاحبس هللا رّسيف ًاضيأ رخألا ةالصلا

 ..لايخلاب رمت الو لابلاب رطخت تناك ام ةبيرغ



 11 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 حورلاو سفنلاو بلقلا ىنعم يف لاقم
 ةلملا نيز يناثلا ديهشلا ىكح .بلقلا ظفل لَو .اهيف هابتشالا عقي ام ريثكو

 يف عدوملا لكشلا يربونصلا محللا امهدحأ نيينعمل قلطي هّنأ هارث هللا بيط نيدلاو

 كلذ يفو .فيوجت هنطاب يفو صوصحم محل وهو هردصلا نم رسيألا بناجلا

 نايدألا ءابطأ ضرغ هب قلعتي ال اذهو ؛هندعمو حورلا عبنم وهو دوسا مد فيوجتلا

 ملاع نم هنأل تاناويحلا يف دوجوم وهو «نادبألا ءابطأ هنع ثحبلاب قلعتي اَّنِإو
 .قلعت يناسجلا بلقلا اذهب ام «ةيناحور ةينابر ةفيطل |هيناثو .رمألا ملاع نم ال قلخلا

 اهتقالع اّمأو .ةفرعملاو كاردإلا اهم عقي يتلا يهو ناسنإلا ةقيقح يه ةفيطللا كلتو

 فاصوألاو ماسجألاب ضارعإلا قلعت باب نم هنأ ليقف يناسجلا بلقلا اذه عم

 مولعب قلعتي ام اذه ريغ هيف ليقو «ةلآلا يذب ةلآلا قلعت يهاضي ليقو ؛«تافوصوملاب
 .ةلماعملا مولع انه ضرغلاو «ةفشاكملا

 هعبنم فيطل مسج امهدحأ «نيينعمل هقالطإب قلعتي ضرغلاو «حورلا ظفل :يناثلا

 .ةايحلا راوناو ندبلا ءازجا رئاس ىلإ قورعلا ةطساوب رشتنتو «يناسجلا بلقلا فيوجن

 اياوز يف هب رادي يذلا جارسلا نم رونلا ناضيف يهاضي ءاضعألا ىلع اهنم نسحلاو

 لصاخلا رونلا اهلاثم ةايحلاف .هب رينتسيو الإ تيبلا نم ءزج ىلإ يهتني ال هّنإف ءتيبلا
 ةكرح لاثم نطابلا يف اهتكرحو حورلا نايرسو جارسلا الاثم حورلاو «ناطيخلا يف

 هب اودارأ حورلا مسا اوقلطأ اذإ ءابطألاو .هكرحم كيرحتب تيبلا بناج يف جارسلا

 ضرغ هب قلعتي ىنعملا اذهو .بلقلا ةرارح هتجضنا فيطل راخب وهو «ىنعملا اذه

 .بلقلل يناثلا ىنعملا وهو «ةكردملا ةملاعلا ةفيطللا وه |هيناثو .هنع نوثحبيو ءابطألا

 كاردا نع سانلا زجعع دقو :# قَرِرْمأ نم ويلا لف :ىلاعت هلوق نم دارملا وهو ليق



 لوقتملاو لوزقعملا رف تقئارط فال ركقكلا نمد ا 0

 عماجلا ىنعملا امهدحأ .هيناعم نم نيينعمب قلعتي ضرغلاو ءسفنلا ظفل :ثلاثلا

 سفنلا ةدهاجم نم دبال موق نم دارملا وهو «ناسنإلا يف ةوهشلاو بضغلا ةوقل

 يتلا ةفيطللا |مهيناثو .كيبنج نيب يتلا كسفن كودع ىدعا :ة# هلوق نمو .اهرسكو

 فصوت نكلو «هتاذو ناسنإلا سفن يهو ةقيقحلاب ناسنإلا يه يتآلا اهانركذ

 .ةرامإلاو ةيضارلاو ةنئمطملاو ةماوللا نم الاوحأ فالتخا بسحب ةفلتخم فاصوأل

 ,رومألا قئاقحب ملعلا امهدحأ ءضرغلا |مهب قلعتي ناينعم هلو لقعلا :عبارلا

 صخلم اذه.ةقباسلا ةفيطللا كلت ينعا ءبلقلا وه نوكيف .مولعلل كردملا امهيناثو

 . ظافلألا هذه يناعم

 ييشخلا ىنعم يف

 نيسنحلا نب دّمحم َخّشلا نيملسملاو مالسإلا خيش لب خيّشلا ريبكلا ةمالعلا لاق

 ققحملا ةمالعلا لاق :يئاهبلا خيشلاب فورعملا يلماعلا يعّبجلا دمصلا دبع نب

 ىنعمب ةغّللا يف اناك ناو ةيشنلاو فوخلا نأ هلصاح ام هتافلّؤم ضعب يف ىبموطلا

 ملأت فوخلا نأ وهو اقرف بولقلا بابرأ فرع يف هتيشخو هللا فوخ نيب نأ الإ دحاو

 وهو «تاعاطلا يف ريصقتلاو تايهنملا باكترا ببسب عقوتملا باقعلا نم سفنلا

 الإ لصحت ال ةيئايلعلا ةبترملاو ءادج ةتوافتم هبتارم تناك ناو قلخلا رثكأل لصحي

 هذهو .هنع بجحلا فوخو قحلا ةمظعب روعشلا دنع لصحت ةلاح ةيشخلاو .ليلقلل

 لاق كلذلو .برقلا ةذل قاذو ءايربكلا لالج ىلع علطا نمل الإ لصحت ال ةلاحلا

 اهيلع نوقلطي دقو .صاخ فوخ ةيشخلاف «ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي (َّنِإ :هناحبس

 .همالك ىهتنا....ًاضيأ فوخلا

 :©0 نسحلا هدلول هتّيصو يف نينمؤملا ريمأ لوق حرش دنع نيدلا ءاهم َخيّشلا لاق

 رهظت نأ ةينالعلا يف ةيشخلاب دارملا ءكتينالعو كرمأ ّرس يف هللا ةيشخب كيصواو
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 عمقو تاعاطلا ةمزالمو قرحتلا ماودو ءاكبلا ةرثك نم تافصلاو لاعفألا يف اهراثآ

 فرع نم دنع اهوركم لسعلا ريصي |ى هيدل اهوركم اهعيمج ريصي ىتح تاوهشلا

 بلقلا يف رهظ فوخلا رانب تاوهشلا عيمج تقرتحا اذإف .الثم التاق امس هيف نأ

 رظنلا همه لك راصو ؛دسحلاو ربكلاو دقحلا هنع لازو هراسكنإلاو عوشخلاو لوبذلا

 ةدهاجملاو ةبساحملاو ةبقارملا الإ لغش هل ريصي الو «هريغل غرفتي الف ةبقاعلا رطخ يف

 .تارطخلاو تاوطخلا يف سفنلا ةذخأؤمو تاقوألاو سافنألا عييضت نم زارتحالاو

 مسا هيلع قلطي نأ قحتسي الف راثآلا هذه نم ءىش هيلع بترتي ال يذلا فوخلا اّمأو

 هللا فاخت له كل ليق اذإ :نيفراعلا ضعب لاق اذهلو .سفن ثيدح وه (نإف .فوخلا

 .تبذك معن تلق ناو ترفك ال تلق نأ كْنِإف .باوجلا نع تكساف

 ءاعدلا يباجتسا يف ءاطبإلا للع يف درو ام

 هللا عدا لاقف هك يبنلا ىتأ الجر نأ يور :راحبلا ةنيفس نم (اعد) ةدام يف ءاج

 ىأر 2 ىسوم نأ يورو .كبسك ْبطأف كلذ تدرأ اذإ لاقف «يئاعد بيجتسي نأ

 لعف ول ىسوم ىلإ هللا ىحوأف «لهتبيو هيدي اعفار وعديو |ميظع اعرضت عرضتي الجر

 .امارح هتيب يفو امارح هرهظ ىلعو امارح هنطب يف ْنأل هءاعد تبجتسا امل اذكو اذك

 .رتو الب يمارلاك لمع الب يعادلا :2لاقو

 .مارحلا

 درو ءاعوطت ةعكر ىفلأ ةالص نم ىلاعت هللا ىلإ ّبحأ مارح ةمقل كرت :يورو

 .ةروربم ةجح نيعبس هللا دنع لدعي مارح قناد



 ل وقل زو ل ولاعملا قيم ايفان رطل ل وك كلة قد هروح جك وام وس ا عمل "4

 تحسلاو ينوعدت ال ليئارسا ينب ةملظل لق ىسيع اي لاق نأ ىلإ .مكبولق متسندو

 يتباجأ نإو «يناعد نم بيجا نأ تيلآ ينإف ,مكتويب يف مانصألاو مكمادقا تحت

 .اوقرفتي ىتح مه نعل مهايأ

 .حوحللا لئاسلا بحي هللا نأ لاق للك يبنلا نعو

 هنأ 88 نينمؤملا ريمأ نع ةيبنتلا بانك يف يور :**7”نيدلا مئاغد تانك فو

 ذوعن ماظع بئاصم عبس سانلا اهّبأ :اهرخآ يف لاق ةغيلب ةبطخ ةعمج موي يف بطخ
 لذ ريرعو لقأ ينلغو ءلغ نمتؤمو .لخ نمومو ءلم دباعو «لز ملاع :اهنم هللاب

 انللض ام اذإ ةلبقلا تنأ «نينمؤملا ريمأ اي تقدص لاقف لجر هيلإ ماقف .لتعا ريقفو

 (مف ؛مكل بجتسا ينوعدا :هناحبس هللا لوق نع كلأسن نكلو ءانملظا ام اذإ رونلاو

 هللا متفرع مكنا اهَوأ .ءلاصخ يناثب تناخ مكبولق نذا لاق ؟باجن الف وعدن انلاب

 متنمآ مكنا ةيناثلاو .ائيش مكتفرعم مكنع تنغا |مف مكيلع بجوأ |ى هّقح اودؤت ملف

 ملكنا :ةنفلاقلاو .؟ ملكنا نإ ةرمش نياف هتغيرش متمَأَو هنتنم متفلاتخ ّمقاةققهللا لوسرن
 :ةعبارلاو .متفلاخ مث انعطاو انعمس متلقف هب اولمعت ملف مكيلع لزنملا هباتك متأرق

 نياف .مكيصاعمب اهيلإ نومدقت تقو لك يف متنأو رانلا نم نوفاخت مكنا متلق مكنا

 ام نولعفت تقو لك يف متنأو ةنجلا يف نوبغرت مكنا متلق مكنا ةسماخلاو .؟مكفوخ

 اوركشت ملو ىلوملا ةمعن متلكأ مكْنِإ ةسداسلاو .؟اهيف مكتبغر نياف ءاهنم مكدعابي

 هوذختاف ودع مكل ناطيشلا ْنِإ لاقو ناطيشلا ةوادعب مكرمأ هللا نأ ةعباسلاو .اهيلع

 سانلا بويع متلعج مكنا ةنماثلاو .ةفلاخم الب هومتيلوو لوت الب هومتيداعف ءاودع

 ءاعد يأف «هنم موللاب ّقحأ متنا نم نومولت مكروهظ ءارو مكبويعو مكنيعأ بصن

 مكلامعأ اوحلصأو هللا اوقتاف .هقرطو هباوبأ متددس دقو اذه عم مكل باجتسي

 .مكءاعد مكل هللا بيجتسيف ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورمأو مكرئارس اوصلخاو



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هدئاف

 هيفو ؛ةحلساو حالسك ةغمدألا دحأو رسكلاب غامدلاو :نيرحبلا عمجم يف لاق

 ركذلاو .هطسو يف ركفتلاو .همدقم يف ليختلا :نكاسم ثالث سونيلاج ىكح ام ىلع

 .هرخؤم يف

 داشراو ىظع امهيف ناتيب

 ةثادحلاو لاملا ةركس ؛ناوهلل ةضرع راص اه ءرملا ينم اذإ سمح تاركس

 ناطلسلاو بارشلا ركسو قشعلاو

 ليمك ءاعد يف هنم ذوعتلا عقوو هنم دافتسي ام
 يتلا بونذلا نم كب ذوعأ» ثيدحلا يف :(مدن) ةدام يف نيرحبلا عمجم يف ءاج

 :ةياورلا هب تءاج امك يهو «مدنلا ثروت

 .هللا مرح يتلا سفنلا لتق -

 .ردقي نيح محرلا ةلص كرتو-؟

 .ملاظملا درو ةيصولا كرتو -'"

 .توملا رضحي ىتح ةاكزلا عنمو - 5

 .هتدام يف هيف درو ام دجوي مل مقنلا نم برض مدنلاو :لاق

 نم (مصع) ةدام يف لاق .مصعلا كتبت يتلا بونذلا يل رفغا ّمهّللا :ءاعدلا يفو

 نس يجرابلا هو وضملا تاجيل بزلا يمدلباوا طين :عمجملا
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 .حازملا نم سانلا كحضي ام لعفو -

 :وهللاو-

 :نمانلا تويعروكذوميق

 .بيرلا لهأ ةسلاجمو ١

 باب نم هوركملا نم هللا همصعو «ةيصعملا نم هعنم دبعلل هللا ةمصعو لاق

 .هاقوو هظفح ءبرض

 يهو .ءاعدلا ّدرت يتلا بونذلا نم كب ذوعأ ثيدحلا يفو :(اعد) ةدام يف لاقو

 :202 قداصلا نع ةياورلا يف تءاج امك

 .ةريرسلاو ةينلا ءوس-١

 .ةباجإلاب قيدصتلا كرتو-١
 .ناوخإلا عم قافنلاو -

 .اهتقو نع ةالصلا ريخأتو - ؛

 ؛ءاجرلا عطقت يتلا بونذلا نم كب ذوعأ :ثيدحلا يفو :(اجر) ةدام يف لاقو

 .ىهو

 .هللا حور نم سأيلا- ١

 .هللا ةمحر نم طونقلاو - ١

 .هللا ريغب ةقثلاو ٠"

 .هّللا دعوب بيذكتلاو- 5

 يهو «ءالبلا لزنت يتلا بونذلا نم كب ذوعأ ثيدحلا يفو :(الب) ةدام يف لاقو

 :282 نيدباعلا ديس نع ةياورلا هب تءاج اك



 ا ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .فوهلملا ةناعا كرت ١

 .مولظملا ةناعا كرتو- ؟

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عيبضتو -"

 ثيغ سبحت يتلا بونذلا نم كب ذوعأ :ثيدحلا يفو :((مس) ةدام يف لاقو

 :ةياورلا هب تءاج |مك يهو «ءامسلا

 .ماكحلا روج-١

 .روزلا ةداهشو - "

 .ةداهشلا ناتك ود

 .ةاكزلا عنمو 5

 .ملظلا ىلع ةنوعملاو -

 .ءارقفلا ىلع بلقلا ةواسقو- 1

 .ءاطغلا فشكت يتلا بونذلا نم كب ذوعأ :ثيدحلا يفو (اطغ) ةدام يف لاقو

 20 مهنع ةياورلا هب تدرو امك يهو

 .ءافولا ةين ريغب ةنادتساإلا- ١

 .لطابلا ىلع ةقفنلا يف فارسإلاو - ١

 .دلولاو لهألا ىلع لخبلاو -"

 قلل وسو

 .ريصلا ةلقوه

 .رجضلاو لسكلاو - ١



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا ل ا ا ا اا

 .نيدلا لهأب ةناهتسالاو

 .ىءانفلا لجعت يتلا بونذلا نم كب ذوعأ : ءاعدلا ِق ءاجو .(انف)ةدام ف لاقو

 محرلا عطقو -"

 .ةرجافلا نيميلاو- 5

 :قنوطلا دسوزج#

 .قحلا ريغب ةمامإلا ءاعداو ١

 نم :298 قداصلا نع ع ىمقلا ةجحلل راحبلا ةنيفس نم (بنذ)ةدام يف لاقو

 شيعي نم رثكأ ناسحإلاب شيعي نمو «لاجآلاب تومي نمم رثكأ بونذلاب تومي
 .رامعألاب

 ىلإ رظنيل هناو ماع ةئام هبونذ نم بنذ ىلع سبحتل دبعلا نا:ةك#لوسرلا نعو
 .ةنحلا يف نمعنتي هجاوزا

 .كاب وهو رانلا لخد كحاض وهو ابنذ بنذا نم ةلك# لاقو

 ةثالث :ةف#هللا لوسر لاق .مقنلا لزنت يتلا بونذلاو معنلا ريغت يتلا بونذلاو

 :ةرخآلا ىلإ رخؤت الو اهتبوقع لجعت بونذلا نم

 .نيدلاولا قوقع -

 .سانلا ىلع يغبلاو - ؟

 .ناسحإلا رفكو 7



 ااا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةديدش اهلك بونذلا :لاق 2 رفعج يبأ نع ةنيفسلا نم (رثا)ةدام ىف لاقو

 الإ اهلخدي ال ةنجلاو .بذعم اًّمإو موحرم اّمإ هنأل مدلاو محللا تبنا ام اهّدشأو

 '””'يزرخابلل نابسني ناليمج ناتيب
 :هلوق امهو

 ريتعيوللمشامهرشف 2 رشبلل الماش ًاريخ حجرتال
 رشبلا فورح رصح هتيكح

 نمتؤملا ربكألا طبسلا ىلإ ةبوسنم ّييفاش تظعوم

 لاقف .هكحض يف قرغتسم وهو اباش ىأر 22 نسحلا نأ يور ءاملعلا ضعب لاق

 لاق ؟رانلا ىلإ مأ ريصت ةنجلا ىلإ يردت له لاق ءال لاق ؟طارصلاب تررم له ىتفاي

 .تام نأ ىلإ اكحاض اهدعب ىتفلا كلذ يؤر امف لاق ؟كحضلا اذه اف لاق «ال

 ام قادصمو رش مهاشلت

) يلحلا نيدلا يفصل تايبأ
 (ه51

 :اهيف لوقي 22 نينمؤملا ريمأ نييصولا دّيس يف

 داطح ال[ كتل نرد اذهلف دادضألا كتافص يف تعمج

 اجت ٌميلح ٌبكاح ٌنهاز
 طباال) بحايل

 ٌماوقأ كيف تقمعت اذهلف

 نيساي كلضف ِتافِص يف ْتَلغو

 0 ل ل ا

 دابعلا ّنهلث م ريح الو

 ذاجلاةلم ٌبوذَي سؤبو

 اودازواوئازف ْمههاوقأب
 داصو نيس 01



 لوقنملا و كروقعمملا نمت كفا رطل لوكشكلا يادي هت عاد لا زازا هود رو ع عما لل

 ٌداسحلا كلضفبترقأف تازضعم قرؤلل كف توزلت

 ٌداعو ٍطوُل موق ُلِبَق نم ٌبَّذك لحن اذه احسب تك نإ

 ٌداجتسملا خألاو ءٌرهصلاو ءّمعلا ماو ردا و سلا اهاتما

 ةايقتالا اسحاق الإو ك1 رك

 ةدئاف

 نيعلا دمرل أرقي نأ برجملا نم :يرئازجلا هللا ةمعن دِّيّسلا ةمالعلا اندّيس لاق

 :امهو قاتنبلا ناذه

 تارت نأ تارك ندم :تازنت ىلحكف تدمر ىتلقم اماذإ

 بارحلاموي يف كاًحضلا وه اليل بارحملا يف ءاكبلاوه

 ليقو «نايرلا نب بعصم ىسوم نوعرف ناكو ءرصم كلم نمل مَّلَع نوعرف
 «ناير همسا فسوي نوعرفو .سوباق همسا ليقو .داع دالوأ نم ناكو «ديلولا همسا

 :ةنس ةن[عيرأ قمونكا [هنيبذاكو ""1؟ووعرف بأ وه ىذلا نانو ريغومو
 نل لعب ؟ايهنلاو ادفلل لقره كلذكو هورلا كلل ملم" ريغقو

 «نيصلا كلم نمل ُمَلَع ""” ناقاخو «نميلا كلم نملٌّعَلَع "1 عّبُيو «ةشبحلا كلم

 .كلملا عساو يأ ءورسخ بّرعم وهو ء«سرفلا كلم نمل عَلَع ني

 هدقرم باط يناثلا ديهشلا '*" دلول ناتيب

 :لاق هّنَأ هنع ىكحي ايف

 علاطلا رمقلاك ةنجو يف يرظان ارضان ادرو تِبننا

 عرازلل عرزلا نأ قحلاو همثل يتفش متعنم ملف



 000 1 111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 "شراك دوبعلا بع ود نوح منا[ هباحلا دقو لق

 عساولا انعرش ينفانديبع انبح يف بحلا لهأ نأل

 هابل ال هيتكاوت انعدم كنك ةيعلاو

 .همغ ببس نع هتلأسف ؛مومغم وهو مونلا يف سيلبا تيأر :لاق اضعب نأ لبق

 حابصلا يفف :لاق ؟ءاجه لا حبقأ ”"!ساون وبأ يناجه دقو ٌّمغأ ال فيك لاقف

 :امهو نيتيب هيف ةحرابلا تلق :لاقف مانملاب هتربخأو ساون يبأ ىلإ تفرصنا

 ةسحتولل اداوق راصو ةدجس يف مدأ لع هات

 "7"'زيوحلا يلع خيشلل نابوسنم ناتيب
 :هلوق امهو

 رّمعتلا يف كنم انس رغصأ ةداغ جوزتف السن تمرذإ

 ربكألا تحت رغصألا لخدي مل نإجتئياللاكشألالّوأف

 : يلع همسا صخش يف |مهاق نايتآلا ناتيبلا ًاضيأ هيلإ بسني ليقو

 انيكرشملا لفاحج تديبأدق مك همراصب يذلا يمساب

 انيملسملل تنأو وزغي رافكلل وهوهمساب ىعدت فيك

 : اقرأ بينيكو

 دودرم تلق رامندوجوالب ادبأ يقتلي ال ًاكذ عولط اولاق

 دوجوم ليللاو ةعلاط سمشلا هتّرغو ىوهأ نم غدص نم نإف

 هان ليل تسوق ال ناو ا هك رات ل "7 ضروف وحارس دقو

 :هل لاقو فقوف «دراب ءاتش موي يف لطصي وهو اهجوز ىلإ تول



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 1 ا ا ا وا كوابل نور داو مم 1

 اهاف تلبق وأ حبصلا ليبق ليل كيلإ تممض له كبرب
 اهادن يفةناوحقألا ف هفر ليل نورق كيلع تفر لهو

 قا هرمجلا نم نيتضبق هيدا انلكي نوجا نيف معتق يفلح ذإ مهلا نا
 نم نيعبس ةنس يفوتو .هيتحار محل عم همحل طقسف «هيلع ايشغم طقس ىتح |مهقراف

 ركنا

 يمئألا بط يف ةرهوج

 :289 قداصلا نع فيرشلا ٌةَتنْشاَرَلَك يرئازجلا هللا ةمعن دِّمَّسلا ةمالعلا لاق

 ول :29لاقو .ٌقح نيعلا َنإف رّبكيلف لاق وأ ؛هيلع ّمسيلف ءيش نمؤملا هيخا نم هبجعأ

 لوسر نأ الإ ءّقح نيعلا نأل نيعلاب مكاتوم رثكأ نأ متيأرل روبقلا نع مكل شبن

 هللا ركذ اذإ هّنإف .كلذ يف هللا ركذيلف ءيش هيخا نم هبجعأ نمف ٌّقح نيعلا لاق كلل

 .هرضي مل

 ام لاقف ءروحسملل ةرشنلا نع "هللا كيغااا تلأش و00 بلحلا نعو

 ىلع ناسارخب ©اضرلا عم تنك لاق '”""'

 رمعم اي يل لاقف اهيلإ رظنف ءاهب بجعأ اهتذختا الف «ةيلاع هل ذختا نأ ينرمأف «هتاقفن

 يسركلا ةيآو نيتذوعملاو دحا هللا وه لقو دمحلا ةعقر يف بتكاف ّقح نيعلا نإ

 الو كسفن ىلع كنم اهنمأت الو ٌقح نيعلا ©2لاقو .ةروراقلا فالغ يف اهلعجاو

 يلعلا هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام لقف كلذ نم ائيش تفخ اذإف ؛كريغ ىلع كنم

 .اثالث ميظعلا

 .قح نيعلا نإف هيلع كرابيلف ءيش هيخأ نم هبجعأ نم 22 هنعو

 : (ةهالك) :

 :نيعلا تقيسل ردقلا قيسء مث ناكؤل ف7 لاقو



 001 اي ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مويرهدلا هلأّبخ دقو اّلِإ هل ىبوط ءيشل سانلا لاق ام 2# نينمؤملا ريمأ لاقو

 .ءوس

 :هضرم نم يفوع دقو ماكحلا ضعب ىلإ '*"77 هاهدلا نبا بتك مهضعب لاق

 نكي ملو ء.شطعف ديصتي ناك '*""' ةدئاز نب نعم نأ خيراتلا يف مهضعب لاقو

 ةدحاو لك ديج يف ناتيراج هب ترم ذإ كلذك وه |نيبف «ءام هناملغ عم لاحلا كلت يف

 انعم سيل اولاقف ؟انتقفن نم ءيش مكعم له هنالغل لاقو (مهنم برشف «ءاملا نم ةبرق

 .بهذلا نم ااصن تناكو ؛هماهس نم ةرشع نيتيراجلا نم لك ىلإ عفدف ؛ءيش

 يف انم لك لقتلف « ةدئاز نب نعمل الإ لئامشلا هذه ام كحيو ىرخألل امهادحإ تلاقف

 :امهادحإ تلاقف «ءيش كلذ

 ادوجوامركادعلا اهيمريو ربت لاصن ماهسلا يف بكري

 اذوسحللا نكس نيل نانفكأو حارج نم جالع ىضرمللف

 :ىرخألا تلاقو

 ادعلاو براقألا همراكم تمع هنانب دوج طرف نم براحمو

 ىدنلا نع لاتقلا هقوعي اليك دجسع نم هماهس لاصن تعنص

 نأشلا تميظع ةدئاف

 يبلكلا لاق :نارمع لآ ةروس لوزن بابسأ يف نايبلا عمجم يف لاق

 نقيا نيف قويت لإ ةروعبلا لئاوأ تلت 8577 يبقا ند دييرلاو "77 قاع نب
 نم الجر رشع ةعبرأ مهيفو ة# هللا لوسر ىلع اومدق ابكار نيتس اوناكو ءنارجن دفو
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 كولا وك رمل ممتلكات نع داون وعلما وب ل عك وقوم 0

 هيأر نع اَّلِإ نوردصي ال يذلا مهتروشم بحاصو موقلا ريمأ ءبقاعلا.١

 مهألا همساو ,مهلحر بحاصو مهلا ءدّيَّسلا."

 بحاصو مهمامإو مهربحو مهفقسا ,'”*”” ةمقلع نب ةثراح وبأ .*

 هوفرش دق مورلا كولم ناكو .مهبتك سردو مهيف فرش دق ناكو ءمهسرادم

 اولخدو ةنيدملا ل هللا لوسر ىلع اومدقف .هداهتجاو هملعل سئانكلا هل اونبو هولومو

 لاجر لامج يف ,ةيدراو ببج «تاربحلا بايث مهيلع ءرصعلا ىلص نيح هدجسم

 ادفو انيأر ام ة# هللا لوسر باحصأ نم مهآر نم لوقي . 5 بعك نب ثراحلاب

 دجسم يف اولصف اوماقو ,سوقانلاب نوبرضي اولبقاف مهتالص تءاج دقو .مهلثم

 .مهوعد ب لاقف .كدجسم يف اذه هللا لوسر اي ةباحصلا تلاقف .ةثك#هللا لوسر

 هاك هللا لوسر امهل لاقف لق هللا لوسر بقاعلاو دّيَّسلا ملكف ءقرشملا ىلإ اولصف

 ادلو هلل ,كؤاعد مالسإلا نم [ىعنمي ء|متبذك ه#لاقف .كلبق انملسأ الاقف ءالسا

 هومصاخو ؟هوبأ نمف هلل دلو نكي مل نإ الاق .ريزنخلا [ىلكأو بيلصلا (ىكتدابعو

 هبشيو الإ دلو نوكي ال هّنأ نوملعت متسلأ ةل# يبنلا امل لاقف يي ىسيع يف اعيمج

 هيلع يتأي 2 ىسيع ناو تومي ال يح انبر نأ نوملعت متسلا لاق «ىلب اولاق ؟هابا

 ؟هقزريو هظفحيو ءيش لك ىلع ميق انبر نأ نوملعت متسلأ ل لاق «ىلب اولاق ؟ ءانفلا

 نوملعت متسلا ه# لاق ءال اولاق ؟ائيش كلذ نم ىسيع كلمي لهف لاق «لب اولاق

 ملعي لهف ةلل# لاقف «ىلب اولاق ؟ء ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي ال هللا نأ

 فيك محرلا يف ىسيع روص انبر نإف لاق ءال اولاق ؟هلع ام الإ كلذ نم 2 ىسيع

 نأ نوملعت متسلا ه# لاق «ىلب اولاق .ثّدحي الو برشي الو لكأي ال انبر ناو ءاش



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىذغي |مك يذغ مث ءاهدلو ةأرملا عضت | هتعضو ّمث ةأرملا لمحت اى همأ هتلمح ىسيع

 ؟متمعز امك اذه نوكي فيكف لاق «ىلب اولاق .ثدحيو برشيو معطي ناك َّمث يبصلا

 نايب ىهتنا .ةيآ نيناثو عضب ىلإ نارمع لآ ةروس ردص مهيف هللا لزنأف .اوتكسف

 .لوزنلا عضوم

 هذه نم 9١و ١8 ةيآلا نم هركذن نأ ديرن امل اديهمت اذه انركذ اننا ملعيل نكلو

 اموملا نيتيآلا يف نكل ىربك ةيمها اذ ناك ناو لوزنلا بابسأ نم هانركذ امو «ةروسلا

 نم 4١8 ةحفص يف ةروكذملا 9١و ١4 ةيآلا يف ىلاعت هلوق امهو «ءىرخأ ةيمها امهيلإ

 اين زق اأو ةكيتملاو وم الإ ل ل هَل اك نأ هَمأ دهس 38 :نايبلا عمجم نم لّوألا دلجملا

 :.لا هما هدي كريزلا نإ (3) .ميكصمْاٌ يلوم الهكر كوسا
/ 

 ِء -_- ا

 و 2 7 2م نك 0 دش حره موس (2 5 ب 001 م 0 7 ممور

 رس هنأ كرإ هلأ تيب ذكي كو وتب يني كيل ءاجام دب نم الإ بنتكلا أوتوأ

 ماقم موقي مب هللا ربخأ يأ وه الإ هلإ ال هّنَأ هللا دهش :نيتيآلا ىنعم نايب دنع لاق

 ىلع هللا لد دق :لاق نأ ىلإ .هتمكح عيدبو هعنص بيجع نم هتينادحو ىلع ةداهشلا

 .هأشنأ امم ادحاو ائيش ئشني نأ دحأ ردقي ال هنأ نيبو ءقلخ ام عيمجب هديح

 ولواو .هتردق ميظع نم تنياع اهب ةكئالملا تدهشو يأ «ةكئالملاو :هلوق

 هيلع ردقي ال يذلا هعنص نم نيبتو مهدنع تبث اب ملعلا ولوأ دهشو يأ «ملعلا

 ًاضيأ انباحصأ هاورو «تاوامسلا هب تماق يذلا لدعلا طسقلاو :طسقلاب |ئاق .هريغ

 .نينمؤملا ءاملع مه ملعلا ولواو .ريسفتلا يف

 دنع عجاري نأ يغبني ءاملعلاو ملعلا لضفل ةنابإلا ةيآلا نمضتو :لاق نأ ىلا

 أرق نم لاق # يبنلا نع سنأ هاور امك ةيآلا ةءارق لضف يف ءاجو :لاقو .ةجاحلا

 موي ىلإ هل نورفغتسي قلخ فلأ نيعبس اهنم هللا قلخ همانم دنع ةيآلا ..هللا دهش
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 ةثثي هللا لوسر نم ةيشعلا هذه نوندأل تلق ”*” ماوعلا نب ريبزلا لاقو .ةمايقلا

 ةقانو لك هللا لوسر ةقان نيب يتقان تسبحف .لوقي ام عمسا ىتح ةفرع ةيشع يهو

 .عفد ىتح اهددري لاز |ف «ةيآلا ...هللا دهش لوقي هتعمسف .هبنج ناك لجر

 ا لن (648ق5) . 0 ب 000 50005
 تلزنف ةراجن يف ةفوكلا تيتا ناطقلا بلاغ لاق :عمجملا بحاص لاق مث

 ددسقا نأ تورأ ةليلاثاذ تدك لذ دهنلإ ليغ فيكي 3577 ميعالا سارق

 شمعألا لاق مث «ةيآلا ...هللا دهش :ةيآلا هذه رمف .دجهتي ليللا نم ماق «ةرصبلا ىلإ

 نإ «ةعيدو هللا دنع يل يهو ةداهشلا هذه هللا عدوتساو «هب هللا دهش ام لثمب دهشا انأو

 ىلع تبتكف .ةنس ىلإ اهب كثدحأ ال لاق ؟اهيف كغلب |ف اهددرت كتعمس ةيآ :تلق َّمث

 اولخدا .دهعلاب ىفو نم قحأ انأو يدنع ادهع اذه يدبعل نأ هللا لوقيف ةمايقلا موي

 .ماقملا يف هلقن اندرأ ام ىهتنا .ةنجلا اذه يدبع

 ناسنإلا نانسأ يف ةدئاف

 ىلإ .لامحاو لمحك نانسا عمجلاو ءثنؤت مفلا نم نسلا :نيرحبلا عمجم يف لاق

 عبرأو ايانث عبرأ ءانس نوثالثو نانثا ناسنإلل لاقي '”*57 حابصملا يف لاق :لاق نأ

 .ىحر رشع انثاو كحاوض ةعبرأو ذجاون باينا ةعبرأو تاّيعابر

 بئارغو بئاجع

 .ةروحتعا ةنيلم

209:0) 
 لك يف نئادم عبس



 0 ع ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هتكلمت لهأ ضعب كلملا ىلع ىوتلا اذإف ءضرألا لاثق اهيف ناك اهادحأ

 ملامو ءاولدعي ىتح ءيشلا دس ىلع نوردقي الف لاثمتلا يف اهراهبنا قرخ مهجارخب

 .دلبلا كلذ يف دسي مل لاثمتلا يف دسي

 نم ّبحأ امث دحاو لك ىتأ هماعطل مهعمجي نأ كلملا دارأ اذإ ضوح ةيناثلا يفو

 هنأك هنم يقس هبرش دارأ نم لكف «هبرش الإ طلتخاف ضوحلا كلذ يف هبصف بارش

 .هب ءاج يذلا هبارش

 ناك ناو تّوص ًأّيح ناك نإف بئاغلا لاح اوملعي نأ دارأ اذإ لبط ةثلاثلا يفو

 .تّوصي م ايم
 ىلع هنورصييف اهيف نورظني بئاغلا لاح اورظني نأ اودارأ اذإ ةآرم ةعبارلا يفو

 .هنودهشي مهن أك اهيلع وه لاح ةيأ

 لهأ هعمسي اتوص تتّوص بيرغ لخد اذإف ءساحن نم ةّزو ةسماخلا يفو

 .ةنيدملا

 ءاملا ىلع قحملا ىشميف نامصخلا يتأيف .ءاملا ىلع ناسلاج نايضاق ةسداسلا يفو

 .لطبملا مطتريو ءيضاقلا عم سلجي ىتح

 ىلع اوداز اذإف .فلألا ىلإ هلظت اهتحت دحأ سلج اذإ ةمخض ةرجش ةعباسلا يفو
 .سمشلا يف مهلك اوسلج ادحاو فلألا

 مفيطل

 نأ ينغلب اموي هيبأل نبالا لاقف «موق ىلإ هل بطخف «ميمذ نبا مهضعبل ناك ليق
 .كهجو ةجامس ىرت ال ىتح ءايمع تناك اهتيل ينب اي بألا لاقف ءءاروع سورعلا

 اّلِإ كتالص حصت الو ينضغبتأ *'”ءانيعل | يبأل نييولعلا ضعب ذعب لاق ليقو



 لوقا ولوقعملا نهيتقنا رطل ل ركفكلا رهن و تام ص ص ل 9

 تلق اذإ ءانيعلا وبأ لاق ,ة#دّمحم لآو دّمحم ىلع لص ّمهللا تلق اذإ لع ةالصلاب

 .مهنم تجرخ نيرهاطلا نيبيطلا

 بيرغ تيدح

 انيور فيرشلا هالك يرئازجلا هللا ةمعن دّيَّسلا لجألا ةمالعلا دّيّسلا لاق

 قلخلاب انييعفأ :لجو زع هللا لوق نع 22 رفعج ابأ تلأس لاق رباج ىلا اندانسإب

 اذإ لجو زع هللا نأ كلذ ليوأت رباج اي لاقف .ديدج قلخ نم سبل يف مه لب لّوألا

 املاع هللا ًددج رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ نكساو ملاعلا اذهو قلخلا اذه ىنفا

 مهل قلخو «هنودحويو هنودبعي «ثانإ الو ةلوحف ريغ نم اقلخ ددجو ملاعلا اذه ريغ

 رع هللا نأ ىرت كلعل ءمهلظت ءامسلا هذه ريغ ءامسو ضرألا هذه ريغ مهلمحت اضرأ

 دقل هللاو ىلب ,مكريغ ًارشب قلخي مل هللا نأ ىرتو «دحاولا ماعلا اذه قلخ اَّنِإ لجو

 ماوعلا كلت رخاوأ يف تنأ ؛مدآ فلأ فلأو ملاع فلأ فلأ ىلاعتو كرابت هللا قلخ

 :ةيسدالا كئلوأو

 ريزعلا دبع نبرمع

 نم تنك دق :مَْيشإرَلَك يرئازجلا هللا ةمعن دّيَّسلا لجألا ةمالعلا دّيَّسلا لاق

 باتك ىلع تفقو ىتح هيف تاملكلا ضراعتل زيزعلا دبع نب رمع نأش يف نيفقوتملا

 :اذكه هيف هظفلو هطخب يدنع وهو هارث باط '*"7 سوواط نب يلع دّيّسلل نتفلا

 ابأ لجر لأس لاق زيزعلا دبع نب رمع حدم نم ةعيشلا لوصأ يف هتيأر ايف لصف

 ال 8 لاقف ؟ةنوعلملا ةرجشلا نموهأ زيزعلا دبع نب رمع نع هدنع انأو © رفعج

 عنص ام هثك/هللا لوسر دعب دحأ انيلإ عنص ام ءأريخ الإ زيزعلا دبع نب رمع نع لقت
 نب رمع ثعبي لاق © رفعج يبأ نع روكذملا لصألا نمو .زيزعلا دبع نب رمع انيلإ
 لاق مث .ءازجلا ريخ انع هلالج لج هللا هازج دّيّسلا لاق َّمث .ةدحاو ةّمأ زيزعلا دبع



 00 ]| ]ز]زذ]ز]ز]ز]ز]ز]1]ز]ز]ز]1]1ز]ز] يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هناو «زيزعلا دبع نب رمع ةّيمأ ينب ةبيجن نأو «ةبيجن موق لكل 2# رقابلا ّنِلع نب دّمحم

 فقوتلا نم لقأ الف هلبقن مل نإ رابخألا هذه نم نحنو .ةدحاو ةمأ ةمايقلا موي ثعبي

 .ىتأ ام لك ىلع يتأي بسلا عفر نأ ىلع «هلاح يف

 ةدئاف

 اهذخأ نمو «هانيع دمرت مل سيمخ لك هرافظا نم ذخأ نم :2هللا دبع بأ نع

 .ءاد رفظ لك تحت نم جرخ ةعمج لك
 .رسيألاب أدبي مث نميألا رصنخلاب أدبي سيمخ لك هرافظا مّلقي ناك هنأ © هنعو

 .دمرلا نم انامأ ذخأ نمك ناك كلذ لعف نم نأ لاقو

 صيوبن يفصو

 نم عطق عبس ىلع تايآ عبس بتكاف ظفحلا كيلع رسعأ اذإ لي يبنلا نع

 .ةدحاو ةعطق موي لك ةعمجلا موي ىلإ تبسلا موي لكألاب حتفتو ؛ماّيَأ ةعبس ركسلا

 ّقحلا كململا هللا ىلاعت ىلوألا :ًاظْفَح نوكيو كناسل حصفيو ظفحلا كل رسيتي هّنإف

 انيلع نأ ةعبارلاو ءكناسل هب كرحت ال ةثلاثلاو ءاملع يندز بر لقو ةيناثلاو «نيبملا

 .ىسنت الف كئرقنس ةسداسلاو .«هنآرق عبتاف هانأرق اذإف ةسماخلاو «هنآرقو هعمج

 .ىفخي امو رهجلا ملعي هنأ ةعباسلاو

 يزابلا يلع خيشلل ناتيب

 نكسي يي ةفا لع مدماوا : يي يزل 9077 كرس هللا روش هيذألا ةيشلا ةمالعلل ناعمة اذه

 ديع ماّيأ يف باتكلا اذه فلؤم "4 (ريقحلا) نم هعم ةلسارم رثا ىلع ةفوكلا

 :ةيرجه ١186 ةنس ىحضألا

 ديجملا باتكلا فاو ذم فطللاب ينصخ نم هللا دعب تركش

 ديعسلا تلاع اي لثك يف هنئلااثمأل هللا كداعأ



0 000 

 دئاوف

 يف *10 بش هللا دبع دّيَّسلل نويعلا ءالج باتك نم ” دلجملا نم 198١ةحفص يف

 كاوليص هذال وأب قلعت ام كد رظتلا مانؤلاب ةقلعتلا لوضفلا نم نماتلا لئضفلا
 .باتكلا اذه ىلإ لقني نأ يغبني لب كلذ عجاريلف ؛مهيلعو هيلع همالسو هللا

 ليق ...باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاقو :(ملع) ةدام يف يحيرطلا ةمالعلا لاق
 كلل

 فرعي ناكو «"”*" ايخرب نب فصآ وهو هتخا نباو © دواد نب ناميلس ريزو وه

 ادحاو الإ ءيش لك هلإو انهلإ اي :هلوق وهو ءبيجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا مسإلا

 اذاي :وه ليقو ءايهارشو ايهآ :ةيناربعلابو ,مويق اي يح اي :وه ليقو «تنأ الإ هلإ ال
 .ماركإلاو لالجلا

 فنص لك «قلخلا فانصا ماللا حتفب نوملاعلا ءنيملاعلل ىدهو :هلوق يف لاقو

 واولاب هعمجو ءلقعي نمب صتخي ملاعلا ليقو ؛هظفل نم هل دحاو ال عمج «ملاع مهنم

 كشلفلا يف رصحنملا يناسجلا وه اهَنِإ ملاعلا نأ ىلإ نيملكتملا رثكأ بهذو «نونلاو

 .ىلفسلا رصنعلاو يولعلا

 يف نئاكلاو ,تادرجملا ملاعو تايداملا ملاع «نانثا عونصملا :ن نيفراعلا ضعب نعو

 .هل ةمزاللا ضراوعلاو تايرصنعلاو رصنعلاو تايكلفلاو كلفلاو مسجلا وه لّوألا

 حاورألاو ةيكلفلا سوفنلاو لوقعلاو ىلعألا ًألملاب ةامسملا ةكئالملا مه يناثلا يفو

 .ةقطانلا سوفنلاب ةامسملا ةيرشبلا

 باجعرمأ
 صاعلا نب ورمع يف 2 لع ثيدح يفو :(عيب) ةدام يف يحيرطلا ةمالعلا لاق

 دي ترفظ الف ءانمث ةعيبلا ىلع هيتؤي نأ هيلع طرتشا ىتح عيابي لو ةيواعمو ”')

 نأ وه نيحراشلا ضعب هركذ ام ىلع كلذ يف ةصقلاو .عاتبملا ةنامأ تيزخو عيابلا



 000000000001 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 صاعلا نب ورمع هطرتشا يذلا نمثلاو «نمثب الإ ةيواعم عيابي ل صاعلا نب ورمع

 ىتح هعيابي لو ءرصم ةيالوآ# يل لع برح ىلع هتعباتمو هايأ هتعيب يف ةيواعم ىلع

 تضيع هايند نيدلاب يرتشمللو ىدمهحللاب ةلالضلا عاب نم تبجع

 84 ع 1 1 5 ع

 537 وو رسام هنيد عاب نم نيذه نم بجعأو

 ةددعتم دئاوف

 :هنم 791 ةحفص يف نيعبرألا ةرايز نايب دنع هحيتافم يف ىمقلا ةمالعلا لاق

 نيسمحو ىدحإ ةالص .سمح نمؤملا تامالع لاق 2 يركسعلا مامإلا نعو

 هللا مسبب رهجلاو «نيبجلا ريفعتو «نيميلاب متختلاو «ةيمويلا لفاونلاو ضئارفلا

 .نيعبرألا ةرايزو ءميحرلا نمحرلا

 نم ١7 ةيآلا يف ىلاعت هلوق ريسفت دنع نيعبتتملا نيققحملا ءاملعلا ضعب لاقو

 اوعداو هلثم نم ةروسب اوتاف اندبع ىلع انلزن امه بير يف متنك ناو :ةرقبلا ةروس

 يتلا رانلا اوقتاف اولعفت نلو اولعفت مل نإف ءنيقداص متنك نإ هللا نود نم مكءادهش

 لبق اوناك نيينانويلا نأ ملعا :لاق ...نيرفاكلل تدعا ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 ةيناحورلا ىوقلا ءاسأب ةفورعم مهل لكايه ءانب ىلإ اودمع ردنكسإلا جورخ
 يهو ىلوألا ةلعلا لكيه ناك دقو .ةدح ىلع مهل ادوبعم اهوذختاو ةرينلا مارجألاو

 لكيهو ؛ةقلطملا ةسايسلا لكيهو .حيرصلا لقعلا لكيهو يمملإلا رمألا مهدنع

 ءاثلثم يرتشملا لكيهو ءاسدسم لحز لكيه ناكو .اهلك تارودم «ةروصلاو سفنلا

 هفوج يف اثلثم ةرهزلا لكيهو ءاعبرم سمشلا لكيهو ءاليطتسم خيرملا لكيهو

 باحصأ معزف .انمثم رمقلا لكيهو «ليطتسم هفوج يف اثلثم دراطع لكيهو ؛عبرم
 تييبلا رمأ يلوو مهتاقبط ىلع سأرتو هموق داس امل ''” "يحل نب ورمع نأ خيراتلا



 لوقتملاو :لوقعملا ةزهنفتارظ ف ل وكفكلا ونوع اعل الاعب اا ل ا "11

 اهنع مهلأسف «مانصألا نودبعي اموق ىأرف «''”” ءاقلبلا ىلإ ةرفس محل تقفتا مارحلا
 نأ مهيلإ سمتلاف .ىقسنف اهب يقستسنو «رصننف اهب رصنتسن بابرأ هذه اولاقف

 . (00) ش 1
 هعضوو ةكم ىلإ هب راسف « لبهب فورعملا منصلا هوطعأف ءاهنم دحاوب هومركي

 يذ روباس كلم لّوأ يف كلذ ناكو ؛هميظعت ىلإ سانلا اعدو ةبعكلا يف

 , '""97فاتكألا

 وييسسو هانب يذلا '""” (نادمغ) ةروهشملا مانصألا تويب نم نأ ملعاو
 زور 99

 ا رامون) اهنمو .نافع نب نامثع هبرخو ءاعنص ةنيدمب ةرهزلا مسا

 (دو) لثم ةفورعم ناثوأ برعلا لئابقل ناك مث .رمقلا مسا ىلع رهشونم كلملا هانب

 ينل 17 (فوفيرو ليد يوب "77 ( هاوي بلك لغم نووي

 0 اواو ناو او .جحذم

ةانم)و .«فيقثل فئاطلاب (010(تدللا)و
6 (ىرعلا)و جر فلل تترتب للا (
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 .عالكلا يذل ريمح ضرأب

 ضف ناكر: ةوزرملاو اقنفلا لع "1177 (جليان رفات )و: هةكم تعاوني ةنانكل

 نب ديز كلذكو «ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مهوعديو اهتدابع نع مهاهني هل هللا لوسر
 500 ...+ )6١0(

 :لئاقلا وهو«  ليفن نب ورمع

 دوسنمألا تيشعفت اذا حدا بر فلأ مأادحاوًاَبرأ

 ريصبلا لجرلا لعفي كلذك اعيمح ىزعلاو تاللا تكرت

 اهل دم 2 ذمف

 قينأ قيقحت

 دق :فيرشلا ةيشاََلَو يركازجلا هللا ةمعن دّيَّسلا ليلجلا ةمالعلا اندّيس لاق

 عضاوتلاو برقلا بتارم عيمج نم لجأ ةبترم ةيدوبعلا نأ ةريثك عضاوم يف انققح

 هلوسر نيبو هناحبس هللا نيب ةطبارو ةبسن ةلاسرلا نأ كلذو «ةلاسرلاو ةوبنلا ىتح



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رئاسو ةوبنلا كلذكو.مسالا اذه نم ظح مهل قلخلاف ,مهيلإ لسرملا ىلإ ةبسنلاب

 ظح قلخلل سيل هالوم نيبو هنيب ةطبارو ةلاح يهف ةيدوبعلا اًمأو .هئاسأو هتافص

 ناحبس :هناحبس لاق .هئامسأ فرشأب هركذي نأ هناحبس دارأ كلذ لجألو .اهيف

 .هلوح انكراب يذلا ىصقألا دجسملا ىلإ مارح لا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسا يذلا

 ةصوصخم ةلاح ةيدوبعلا نوكتف .هنكامأ عفراو فرشأ ناك يذلا جارعملا ماقم وهو

 :دنعلا عمق ةمألا كلذكو مق انا ةقيسدقتو:هلالخب سمت رك لإ ةيسنلاب

 رهدلا مايص

 مكياو رهدلا موصي مكيأ هباحصأل لاق نب يبنلا نأ هللا دبع يبأ نع يور لبق
 رمع هبذكف هللا لوسر ايانأ ناملس لاقف ؟موي لك يف نآرقلا متخي مكياو هلك ليللا يبن

 ينا لاقف هلأسف .لاق |مع هلس .ميكحلا نامقل ةلزنمب ناملس هلق يبنلا لاقف «باطخلا نب

 تعمسو .اههاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم هناحبس لاقو ماّيأ ةثالث رهش لك يف موصا

 :رهط ىلع تابا انأو هلك ليللا ىيحا (نأكف رهط ىلع تاب نم لوقي هد هللا لوسر يبيبح

 أرق (نأكف تارم ثالث دحأ هللا وه لق أرق نم لوقي ة#هللا لوسر يبيبح تعمسو

 .ًارجح مقلأ اّنأك رمع ماقف «تارم ثالث اهأرقا انأو هلك نآرقلا

 لامعألا ركذ ف فيرشلا ختفاكزو "7 يرونلا ةمالعلل مالسلا راد تاتك يف

 هّنإف موي لك يف ةرم ةرشع ينامث مسالا اذه أرقيلف ظفحلا ليلق ناك نم :ةصوصخملا

 .هرخآو ءيش لك لّوأ يقابلا دحاو اي :وهو عمس املك ظفحي

 هنإف ةرم نيرشعو ةئام نينثإلا ةليل روكذملا مسالا أرق نم :روكذملا باتكلا يفو

 .هذخأ نمو عضوم يأ يف هل قرس ام همانم يف ىرب



 0000 ا

 دئاوف

 هباتك نم ١9 ةحفص يف ٍلماعلا نيمألا نسحم دّيَّسلا ةجحلا ةمالعلا ركذ

 اذإ لاق ِهّنَأ مكحلاو ظعاوملا نم 22 قداصلا نع ءاج امث هنأ لاق ' "7 ةينسلا سلاجملا

 :لوقي ىلاعت هللا َّنإف هركشلاو دمحلا نم رثكأف اهءاقب تببحأف همعنب كيلع هللا معنا

 ىلاعت هللا نإف رافغتسالا نم رثكأف قزرلا تأطبتسا اذإو ,مكنديزأل متركش نئلو

 كنزحا اذإو .ارامنا مكل لعجيو تانج مكل لعجيو «ةيآلا...مكبر اورفغتسا :لوقي

 نم زنكو جرفلا حاتفم اهّتإف ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال لوق نم رثكأف رمأ
 .ةنخلا زونك

 :282هلوق هظعاومو هتاداشرا نم روكذملا باتكلا نم 7” ١ ةحفص يف ءاج امتو

 ىلاعت هللا دبعي اكلم رورسلا كلذ نم هللا قلخ الإ ارورس موق ىلع لخدا نمؤم نم ام

 كئلوأ ىلع هلخدا يذلا رورسلا كلذ هاتا هدحل يف نمؤملا راص اذإف .هدجميو هدمحيو

 كب دهشاو تباثلا لوقلاب كتبثاو كتجح كنقلاو كتشحو سنوأ مويلا انأ لوقيف

 .ةنجلا يف كتلزنم كيرأو كبر ىلإ كب عفشاو ةمايقلا دهاشم

 ابأ نارمع نأ نارمع لآ ةروس ريسفت يف همالك لالخ يف يمربطلا ةمالعلا ركذ

 رمع ناو «ةنس ةئاناثو فلأب نمزلا يف ميرم يبأ نارمع ىلع مدقتي 2 مب

 ىيحي ناو «ةنس 18 هتجوز رمعو ةنس ١١١ ةيرذلا بلط دنع 22 ىبنلا ايركز

 نا لوأ بع ناو:رهشا ةئسب #2 سبع ركي 82 ىف ناكو: ؛ةلاختا ابا ىسيعو

 240 ىسيع رمأ جاور يف ريبك رثا هتوبنب هقيدصتل ناكو 22 ىسيع ةوبنب قدص

 ءامسلا ىلإ عفر ىسيع ناو ءالجر ١7 ىسيع يبراوح رادقم ناو «هب قيدصتلاو

 .ةنس 7” كاذ ذإ هرمعو

 هذهو .نسحلا وبأ ىرخألاو ميهاربإ وبأ امهادحأ :ناتينك هل © مظاكلا مامإلا



 780 يداحلا مامإلا

 ةورملا وأ ةءورملاو ءرملا ىنعم نايب يف
 وهف برق لثم ؛ءيرم وهف ناسنإلا أرمو نيرحبلا عمجم نم (أرم) ةدام يف لاق

 مك ىنعو.:ةوره لافي هده لو :"141ير مودا لاق :ةءورهاوذ راه ىأ :تيرق

 ليمحو قالخألا نساحم دنع فوقولا ىلع ناسنإلا اهتاعارم لمحت ةيناسفن بادآ ليق

 يف لكألاك تاحابملا نم سفنلا هسخب نذؤي ام ةبناجمب قّمحتت دقو .تاداعلا
 ةداندنلا دغ ىسشلا يزف ةررا157157 وردت ف ويسلم اف نهتم كس قاوشألا

 سبلو ابلاغ قاوسألا يف لكألاو ةروعلا فشكو ةيرخسلاك هلاثماب قيلت ال يتلا

 لجرلا عضي نأ هللاو ةّورملا ثيدحلا يفو .هيف رخسي ثيحب يدنجلا سابل هيقفلا
 موزلو نآرقلا ةوالت يهو رضحلا يف ورم ناتورم ةورملاو لاق مث .هراد ءانفب هناوخ

 قيدصلارست اهّنإف مداخلا يف ىرت ةمعنلاو .جئاوجلا يف ناوخإلا عم يثملاو سلاجملا

 موقلا ىلع كنامتكو كعم نمل هلذبو هبيطو دازلا ةرثكف رفسلا يف امأو .ودعلا تبكتو

 .ىلاعت هللا طخسمي ام ريغ يف حازملا ةرثكو «مهايأ كتقرافم دعب مهرمأ

 ةدئاف

 يولع دّيَّسلا مالسإلا ةجح فيلات دجهتملا ةغلبو دبعتملا ليلد باتك يف لاق

 هيفو لالدتسالا قيرط نم ليللا ةالص ليصافت يف باتك وهو «' '''”ينارحبلا يليوتلا
 2 قداصلا نع :هنم 87 ةحفص يف لاق .ىرخأ ةمهم لئاسم ضعب

 «نيرهش ةدم يف ةرم فلأ نيرشعو ةعبرأ لقيلف لام نم ازنك وأ ملع نم ازنك قزري

 نأ ّبحأ نم



 لاوقنملا وول وفعلا ره ةيقئارط ل ركيشكلا ووو ووو عمم ”5ْؤ

 يحلا ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسا :ةعباتتم ةرم ةئاعبرأ موي لك يف

 بوتاو يسفن ىلع يفارساو يملظو يمرج عيمج نم ضرألاو تاواهسلا عيدب مويقلا
 .نيدلا يقت حيّشلا هاور لاق .هيلإ

 نليمج تايبأ
 يجولوزلا مجعملا باتك نم لّوألا ءزجلا نم 0١" ةحفص يفلاق

 :رعاشلا 000 ل 5 بالا يع ها ناو! ديرتت

 يدودصص يف كدو ءاقب تيأر نكلو ينم لق ال كترجه

 دورولايفة يللا نأ تأر امل درولا تائاحلا رجهك

 ديعب نم رظنت يهفامامح شكر ابل وسو قمنا

 ©" دودولا ظاحلاب هقمرتو 2 هنعءاضغبلا يذهجوبّدصت
 لكأت لئايألا نأ رعشلا ىنعمو .هيلإ لصي الو ءاملا لوح رودي يذلا مئاحلا :لاق

 هبرش نع تعنتما هتأر اذإف «ءاملا بلطتف اهترارحل بهتلتو يمحتف فيصلا يف يعافألا

 اهفاوجأ يف يذلا مسلا ءاملا فداصف لاخلا كلذ يف هتبرش ول اهّنأل همسنتت هيلع تماحو

 مث هب مسلا ناروث بهذيف «نامزلا اهب لوطي ىتح ءاملا برش نم عنتمت لازت الف .تكله

 ةباثمب هيلإ يتجاح ةدش عم كلاصو يكرت يف انأ رعاشلا اذه لوقيف .اهرضي الف هبرشت

 .اهتايح ىلع ءاقبا هيلإ اهتجاح ةدش عم ءاملا برش عدت يتلا تامئاحلا

 لئايألاو :لاق ام ةلمج يف لئايألا ىنعم يف روكذملا دلجملا نم 78 ةحفص يف لاقو

 فلظلا تاوذ نم صاخ سنجل مسا «نورقلا بعشتملا نوبللا ناويحلا نم ركذملل مسا

 .ةريثك دئاوف كانه نإف عجارف اهب نصحتيو تاباغلا ىلإ لوؤي ِهّنأل هب يمسو



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةدئاف

 هسلاجم نم سماخلا ءزجلا نم 7/١ ةحفصلا يف نيمألا نسحم دِّيَّسلا ةمالعلا لاق

 قيل اذه نوكي ام شحوأ :مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع اضرلا مامإلا لاق «ةينسلا

 ةرخآلا نياعيف تومي موي يناثلاو ءايندلا ىريف دلوي موي لّوألا ءنطاوم ةثالث يف

 ىلاعت هللا ملس دقو ءايندلا راد يف اهري مل اماكحأ ىريف ثعبي موي ثلاثلاو ءاهلهأو

 مويو دلو موي هيلع مالسو :ىيحي يف لاقف نطاوملا هذه يف ل ىسيعو ىبحي ىلع

 مويو تومأ مويو تدلو موي ّيلع مالسلاو :ىسيع يفو ءايح ثعبي مويو تومي

 :ةثالث اهب نورقم ةثالثب رمأ لجو زع هللا نأ

 .نيدلاوللو هل ركشلاب رمأو .هتالص لبقت مل كزي لو ىلص نمف «ةاكزلاو ةالصلاب رمأ

 مل همحر لصي مل نمف ؛محرلا ةلصو هللا ءاقتاب رمأو .هللا ركشي مل هيدلاو ركشي مل نمف

 .لجو زع هللا قتي

 2لاقو :هسفن باتكلا فو .ايح ثعبا

 ميزعتلا يف ناتيب

 يدنم لا اضر دِّيَّسلا ةجحلا ةمالعلا لجن أ" َنلع دّيّسلا ءاشنا نم نيتيبب ةيزعت

 "31" هيكحلا يئابطابطلا نسحم دّيَّسلا ىلعألا ينيدلا عجرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةافوب

 لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو نماشلل قفاوملا ءاعبرألا موي ةحيبص ةنئاكلا

 :امهو باتكلا اذه فلؤم اهم يزعي ةيرجه ١١59 ةنس

 ميحعتلا كاسح مآ ناحكاذإو ميكحلا مامإلاب ومكيزعأ

 (ميركلا دبع) ةعيرشلا يماحب انتل تانخلا يبيع نأ لت

 بابلألا يلوأل ىمإ عضو وه ةودلا :( يقر ةدام ف يحيرطلا ةمالعلا لاق



00 8 

 نين «نيذم ءام درو املو :هلوقريسفت دنع لاق نأ ىلإ * .... ْملَسِإْل

 ناك امه :ىلاعت هلوق ريسفت دنع كلذ ليق :لاقو .بيعش دلب اهنأك ءسدقلا قيرط يف

 برضلا ناك هنيدنآل ءرصم كلم وه كلملا نم دارملا * ِكِلَمْلأ نيد يف ُهاَحَأ رمل

 .بوقعي عرش وه يذلا قاقرتساإلا نود ذخأ ام فعض ميرغتو

 يأ ,نادت نيدت امك «تئش فيك نك مدآ نبا يسدقلا ثيدحلا يفو :لاق نأ ىلإ

 قحلا مالك نم لاثملا اذهو لاق نأ ىلإ .تلمع ام بسحبو كلعفب ىزاجت يزاجت اك

 ءاهسفن ىلع اههركتسي لجر اهيتايا# 2 دواد دهع ىلع تناك ةأرما نأ هيف لصألاو

 ىلإ بهذق .مهيتاي نم كلهأ دنعو الإ ةرم ينيتات ال تلاقف اهبلق يف ىلاعت هللا ىقلاف

 :دحأ ىلإ تؤي ملام ّلِإ وأ هللا يبن اي لاقف دواد هب ىتأف ءالجر هلهأ دنع دجوف هلهأ

 هل لق دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف «يلهأ دنع لجرلا اذه تدجو لاقف ؟كاذ امو لاقف

 نيدمو :ةداملا رخآ يف لاقو .عجارف ىرخأ ةمج دئاوف ةداملا هذه يفو .نادت نيدت اك

 ”هيهاربإ نبا .اهدالوأ رثك ىتح تدلوف طول تنب جوزت 5

 ركب يبأ نب دمحم ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم باتك
 ام جهنلا حرش نم لوألا دلجملا نم ١84 ةحفص يف يلزتعملا جهنلا حراش ركذ

 ام فيرعتو هسفنب هفيرعت نم نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ ' "ركب يبأ نب دّمحم هبتك
 نحنو .كلذ نع ادّمحم ةيواعم هب باجأ امو عيفرلا نأشلاو يلاعلا ماقملا نم يلعل

 عيفرلا هلحمو يلع ماقم ذإ «ماقملا يف ةيواعم هب باجأ ام ىلع رصتقن راصتخالل امور

 تاقالع هيضنقت امم ةيواعملام كلذكو ءىصحي نأ نم لجأو ىصقتسي نأ نم ىمسا

 .دادضألا



 ا 1 1 11 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 امركب يبأ نب دّمحم باتكل اباوج ةيواعم هبتك ام نايب ماقم يف جهنلا حراش لاق

 لهأ ىلع مالس «ركب يبأ نب دّمحم هيبأ ىلع يرازلا ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم نم :هصن

 امو .هناطلسو هتردق يف هلهأ هللا ام هيف ركذت كباتك يناتا دقف دعب اّمأ هللا ةعاط

 .فينعت هيف كيبألو فيعضت هيف كيأرل .هتعضوو هتفّلأ مالك عم هيبن هب ىفصا

 هتاساومو هل هترصنو هللا يبن نم هتبارقو هتقباس ميدقو بلاط يبأ نبا ٌقح تركذ

 دمحاف .كلضفب ال كريغ لضفب كرخفو لع كجاجتحاو ءلوهو فوخ لك يف هايأ

 ىرن انيبن ةايح يف انعم كوبأو انك دّقف «كريغل هلعجو كنع لضفلا كلذ فرص الإ

 .هدنع ام ةث#هيبنل هللا راتخا (ًلف.انيلع ازّربم هلضفو ءانل امزال بلاط يبأ نبا ٌقح

 لَّوَأ هقورافو كوبأ ناكف .هيلإ هللا هضبق هتجح حجلباو هتوعد رهظاو هدعو ام هل ٌمتأو

 .امهنع ًاطباف ممهسفنأ ىلإ هاوعد مث اقستاو اقفتا .كلذ ىلع هفلاخو هرمأ هزتبا نم

 يف هناكرشي ال ءامهل ملساو |مههعيابف ميظعلا هب ادارأو مومحلا هب اًهف ءامهيلع أكلتو

 (هثلاث امهدعب اماقا مث .امهرمأ ىضقناو اضبق ىتح امهرس ىلع هناعلطي الو امهرمأ

 هيف عمط ىتح كبحاصو تنأ هتبعف ءاهتريسب ريسيو |هيدهم يدتبي نافع نب نامثع

 ىتح (ىتلغو (ىتوادع هل (تفشكو امترهظاو هل (تنطبو يصاعملا لهأ نم يصاقألا

 كرتفب كريش سقو «كرمأ لابو ىرتسف ركب يبأ نبا اي كرذح ذخف ءاىانم هنم |متغلب

 الو .هتانق رسق ىلع نيلت الو .هملح لابجلا نزي نم يزاوت وأ يواست نأ نع رصقت

 هيف نحن ام نكي نإف ؛هداشو هكلم ىنبو .هداهم هل دهم كوبأ .هتانا ىدم وذ كردي

 هلعفبو انذخأ هيدهبف ؛هؤاكرش نحنو هّسا كوبأف اروج نكي ناو .هلوأ كوبأف اباوص

 .كل ادب اهب كابا بعف «هلاعفب انيدتقاو هلاثم انيذتحاف لعف ام لعف كابا انيأر ءانيدتقا

 .ىهتنا .باتو هتياوغ نم عجرو بانا نم ىلع مالسلاو «عد وأ

 ىدل هرخداو يلعل هرمضا ام ىلع قيبطت وه (َّنِإ ةيواعم هلعف ام لك نأ تلق
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 هللا لوسر دهع ىلع ماقملا نم يلعل اب فارتعا نم هيف ام ىلإ افاضم «هيلإ ةجاحلا

 ٍّلع لضف ىلع ةداهش نم اهب كيهانو .دوهجلا هلين يف عمطت الو ينامألا هغلبتال يذلا

 هب دهشي ام قدصلا بتارم ٌمتأو ٌقحلا ٌحأ نإف .ةل#هللا لوسر ماقم يف هتيقحأو

 .دلألا هودعل ودعلا

 مهوحنو ٌنباحصلا قح يف ّنيواعم ماَيأ يفرابخألا لعج نايب يف

 يور دقو :جهنلا حرش نم !دلجملا نم ١5 ةحفص يف يلزتعملا جهنلا حراش لاق

 ملظ نم انيقل ام نالف اي هباحصأ ضعبل لاق ##ر قابلا لع نب دّمحم رفعج ابأ نأ

 هلك هللا لوسر نأ ءسانلا نم انوبحمو انتعيش يقل امو انيلع مهررضتو انايأ شيرق
 يدع رخا سقم يروق انه ألا قف نمانقلا شاقلا لوا اذأ سجل ا قو ىقنق

 ادحاو شيرق اهتلوادت مث .انتجحو انقحب راصنألا ىلع تجتحاو هندعم نعرمألا

 رمألا بحاص لزي ملو ءانل برحلا تبصنو انتعيب تثكنف انيلإ تعجر ىتح رخآ دعب

 بثوو ملساو هب ردغ َّمث ,دهوعو هنبا 22 نسحلا عيوبف لتق ىتح دوؤكو دوعص يف

 ليخالخ تجلوعو هركسع بنو هبنج يف رجنخب نعط ىتح قارعلا لهأ هيلع
 مث .ليلق قح ليلق مهو هتيب لهأ ءامدو همد نقحو ةيواعم عداوف .هدالوأ تاهمأ

 .هولتقو مهقانعا يف هتعيبو هيلع اوجرخو هب اوردغ مث ءافلأ نورشع د2 نيسحلا عياب

 الو فاخنو لتقنو مرحنو نهتمنو ىصصقنو ماضتسنو لذتسن تيبلا لهأ لزن مل مث

 مهدوحجو مهيذكل نودحاجلا نوبذاكلا دجوو ءانتايلوأ ءامدو انئامد ىلع نمأن

 مهوثّدحف دلب لك يف ءوسلا لاعو ةاضقو مهئايلوأ ىلإ هب نوبرقتي اعضوم

 .سانلا ىلإ انوصقنيل هلعفن ملامو هلقن ملام انعاوورو ةعوضوملا ةبوذكملا ثيداحألاب

 دلب لكب انتعيش تلتقف .#8 لع نب نسحلا توم دعب ةيواعم نمز كلذ مظع ناكو
 عاطقنالاو انبحب ركذي نم ناكو «نظلا ىلع لجرألاو يديألا تعطقو مهم لكنو



 1ظ207000 0 0 000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نب هللا ديبع نمز ىلإ دتشي ءالبلا لزي مل مث .هراد تمده وأ هلام بهن وأ نجس اانيلإ

 مهذخأو ةلتق رش مهلتقف يفقثلا فس وي نب جاجحلا ءاج مث .22نيسحلا لتاق دايز

 نم لاقي نأ نم هيلإ ٌّبحأ رفاك وأ قيدنز هل لاقيل لجرلا نأ ىتح ةمهتو ةنظ لكب

 ثدحي اقودص اعرو نوكي هلعلو ريخلاب ركذي يذلا لجرلا راص ىتحو «ىلع ةعيش

 ائيش هللا قلخي ملو ةالولا نم فلس دق نم ضعب ليضفت نم ةبيجع ةميظع ثيداحأب

 فرعي مل نم اهاور دق نم ةرثكل قح اههّْنأ بسحي وهو.تعقو الو تناك الو اهنم

 .عرو ةلقب الو بذكب

 07 فاديحلالا تانك ىف ىتئاذملا فيس: نأ نيدهم نبالغ نيسحلا وبأ قوزو

 نمم ةمذلا تأرب نأ '' ةعامجلا ماع دعب هلامع ىلإ ةدحاو ةخسن ةيواعم بتك لاق

 ةروك لك ىلع ءابطخلا تماقف .هتعيشو هتيب لهأو بارت يبأ لضف نم ائيش ىور

 ءالب سانلا ّدشأ ناكو .هتيب لهأ يفو هيف نوعقيو هنم نوأربيو اّيلع نونعلي رينمو

 نب دايز مهيلع لمعتساف .هتيب لهأو ّىلع ةعيش نم اهيف نم ةرثكل ةفوكلا لهأ ذئنيح

 مهنم ناك هّنأل ءفراع مهب وهو ةعيشلا عبتي ناكف «ةرصبلا هيلإ مضو '"'"" ةيمس

 لجرألاو يديألا عطقو مهفاخاو .ردمو رجح لك تحت مهلتقف 7 لع ماّيأ

 بي ملف «قارعلا نع مهدّرشو مهدرطو لخنلا عوذج ىلع مهبلصو نويعلا لمسو

 .مهنم فورعم هب

 هتيب لهأو ىلع ةعيش نم دحأل اولبقي الإ قافآلا عيمج يف هلامع ىلإ ةيواعم بتكو

 نيذلاو هتيب لهأو هيبحمو ناهثع ةعيش نم مكلبق نم اورظنا نأ مهيلإ بتكو .ةداهش

 يوري ام لكب لإ اوبتكاو مهومركأو مهوبرقو مهسلاجم اونداف هبقانمو هلئاضف نووري

 ناع لئاضف يف اورثكأ ىتح كلذ اولعفف «هتريشعو هيبأ مساو همساو مهنم لجر لك

 يف هضيفيو عاطقلاو ءابح او ءاسكلاو تالصلا نم ةيواعم مهيلإ هثعبي ناك امل هبقانمو



 لولا ولولا نوف نفت رظن ف لو كشكلا ويوزع ا دا د ا ل ضف

 ءيجي سيلف ءايندلاو لزانملا يف اوسفانتو رصم لك يف كلذ رثكف «يلاوملاو مهنم برعلا

 اّلِإ ةبقنم وأ ةليضف ناثع يف يوريف ةيواعم لاعع نم الماع سانلا نم دودرم دحأ

 نامثع يف ثيدحلا نأ هلامع ىلإ بتك مث .انيح كلذب اوثبلف .هعفشو هبّرقو همسا بتك
 سانلا اوعداف اذه يباتك مكءاج اذإف «ةيحانو هجو لك يفو رصم لك يف اشفو رثك دق

 نم دحأ هيوري اربيخ اوكرتت الو نيِلّوألا ءافلخلاو باحصألا لئاضف يف ةياورلا ىلإ

 ّلِإ ّبحأ اذه َنِإف «ةلعتفم ةباحصلا يف هل ضقانمب ينوتاو الإ بارت يبأ يف نيملسملا

 .هلضفو ناثع بقانم نم مهيلإ دشأو هتعيشو بارت يبأ ةجحل ضحداو ينيعل ٌرقاو

 ءامل ةقيقح ال ةلعتفم ةباحصلا بقانم يف ةريثك رابخأ تيورف «سانلا ىلع هبتك تأرقف

 ىقلاو «ربانملا ىلع كلذ ركذب اوداشا ىتح .ىرجملا اذه يرجي ام ةياور يف سانلا دجو

 هوور ىتح .عساولا ريثكلا كلذ نم مهاملغو مهايبص اوملعف بيتاتكلا وملعم

 .مهمشحو مهمدخو مهءاسنو مهتانب هوملع ىتحو «نآرقلا نوملعتي |ى هوملعتو

 ىلإ اورظنا نادلبلا عيمج ىلإ ةدحاو ةخسن هلامع ىلإ بتك ّمث .هللا ءاش ام كلذب اوثبلف

 هءاطع اوعطقاو ناويدلا نم هوحماف هتيب لهأو اًيلع بحي هّنأ ةنيبلا هيلع تماق نم

 هب اولكنف موقلا ءالؤه ةالاومب هومتمهتا نم ىرخأ ةخسنب كلذ عفشو «هقزرو
 نأ ىتح «ةفوكلاب ايس الو قارعلاب هنم رثكأ الو ّدشأ ءالبلا نكي ملف .هراد اومدهاو

 نم فاخيو هرس هيلإ يقليف هتيب لخديف هب قثي نم هيتايل 2 ىلع ةعيش نم لجرلا

 ثيدح رهظف .هيلع نمتكيل ةظيلغلا نايإلا هيلع ذخأي ىتح هثدحي الو هكولمتو همداخ

 مظعأ ناكو .ةالولاو ةاضقلاو ءاهقفلا كلذ ىلع ىضمو .رشتناف ناتهبو عوضوم ريثك

 .كسنلاو عوشخلا نورهظي نيذلا نوفعضتسملاو نؤارملا ءاّرقلا كلذ يف سانلا

 هب اوبيصيو مهسلاجم يف اوبّرقيو مهتالو دنع كلذب اوظحيل ثيداحألا نولعتفيف

 نينايدلا يديأ ىلإ ثيداحألاو رابخألا كلت تلقتنا ىتح «؛لزانملاو عايضلاو لاومألا



 را ل ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ولو .قح اهّنأ نونظي مهو اهوورو اهولبقف ناتهبلاو بذكلا نولحتسي ال نيذلا

 نب نسحلا تام ىتح كلذك رمألا لزي ملف . ا

 .ناورم نب كلملا دبع يلوتو 2 نيسحلا لتق دعب رمألا مقافت ّمث 50000

 حالصلاو كسنلا لهأ هيلإ برقتف .فسوي نب جاجحلا مهيلع ىلوو ةعيشلا ىلع دتشاف

 ًاضيأ مهنا سانلا نم موق يعّدي نم ةالاومو هئادعأ ةالاومو لع ضغبب نيدلاو

 نم ضغلا نم اورثكأو مهبقانمو مهقباوسو مهلضف يف ةياورلا يف اورثكأف .هؤادعا

 دج هنأ لاقيو ) جاجحلل فقو اناسنإ نأ ىتح «نآنشلاو هيف نعطلاو هبيعو 72 نع

 ءاّيلع ينومسف ينوقع دق يلهأ نأ ريمألا اهّيأ هب حاصف (بيرق نب كلملا دبع يعمصألا

 ام ٌفطْلَل لاقو جاجحلا هل كحاضنتف ؛جاتحم ريمألا ةلص ىلإ انأو سئاب ريقف يناو

 .اذك عضوم كتيلو دق .هب تلسوت

 1 5 رف , 1 5 2
 مهمالعاو نيثدحملا رباكا نم وهو هيوطفنب فورعملا ةفرع نبا ىور دقو

 لئاضف يف ةعوضوملا ثيداحألا رثكأ نإ لاقو «ربخلا اذه بساني ام هخيرات يف

 ينب فونا هب نومغري مهنا نونظي |ب مهيلإ ابرقت ةّيمأ ينب ماَيَأ يف تلعتفا ةباحصلا
 ام يف لمأتو رظنلا نم هقح هطعاو اذه ظحالف ؛ماقملا يف هركذ ام رخآ ىلإ ...مشاه

 اذه نم كل حتفني كلعلو .مهارجم ىرج نمو ةباحصلل ةليضف وأ لضف نمضتي

 .ماتخلا نسح ىلاعت هلأسنو ؛ةمهم جئاتن ىلإ كلصوت ملعلا نم باوبأ بابلا

 ةهدئاف

 :هلاجر باتك ردص يف ةروكذملا مولعلا رحب دّيَّسلا ةمجرت نم ١1 ةحفص يف لاق

 ال اينغ كلعجا كترمأ |مهيف ينعطا ءرقتفا ال ينغ انأ مدآ نبا اي يسدقلا ثيدحلا يف

 مدآ نبا اي ,تومتال ايح كلعجا كترمأ |ميف ينعطا تومأ ال يح انأ مدآ نبا اي ءرقتفت



1 00 

 لاق .نوكيف نك ءيشال لوقت كلعجا كترمأ اهيف ينعطا نوكيف نك ءيشلل لوقأ انأ
 .هريغو ''' '” لحلا دهق نبال يعادلا ةدع باتك نعاك

 ّيينأشلا نم هيلع وهام عم ّييبدألا هتالجاسمو مولعلا رحب دّيسلا
 حاتفم باتك بحاص لماعلا داوج دّمحم دّيَّسلا ةجحلا هذيملتل اموي عفد

 فمات «نيجاسلا اجا لإ ايمفدبل (هلامز ةوقل نمااهو ) نيفاش "يزل

 لخاد هدجوف ؛هبلط ذيفنتب هربخيل مولعلا رحب دّيَّسلا راد ىلإ ءاجو «كلذل دّيّسلا

 رهملا ناك نأ فداصف «ةعقرلا ٌرَهَّمو ءامهتعفد دق نييماشلا نأ ةعقر هيلإ بتكف «مرحلا

 :هيلإ بتك مولعلا رحب دِّيّسلا ىلإ ةعقرلا تلصو الف ءاسوكنم
 مهسنماهيف يىلنكيملذا يمهو لالتخا رهملا سكع دق

 اضفخنا ٌّيولعلا مامإلا ىلع اضرعامل عوفرملاًادتبملاو

 هيلإ بتك "٠ " تاداعسلا عماج باتك بحاص يقارنلا ىلوملا نأ :كلذ نمو (*ه)

 :نيتييلا نيده ناشاك كف

 دولخلا نانجلا يف مكل ائينه ىرسقلا يضوأ ناكست هقالا

 دورومتنأو ىشاطعانإف اضيف ءاملا هنن اكيلع | يقتفا

 :مولعلا رحب دّيَّسلا هباجأف

 دوهشلانيعب بيبحلا رايد ديعب نم ىريىلومللقالا

 دودصلاب بئاغ دهاش ىلع بئاغ دهاش نم لضفلا كل

 دورولابمكدعب لع متزفو (ظلا وكشن برقلا ىلع نحنف

 ءوضولا بأ

 يهو ؛ءوضولا ةيآ اهديفت امث ةيملع تاجاتنتساو ةيمكح دئاوف ضعب نايب يف



 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رع 4

 ركَص ا اد اَوْنَماَء حتلأ ”- :ىلاسعتا ةلوق نم ةذئاملا ةروش نم ةةيآلا

 "ننبنكلا لإ مْكحلْمْيأَو يوجب اوحستمأو قفارعلا لإ يرو كوم أويغأَ
 5 1 وأ طبل نم مكنه دح 1 ْوَأِرَفَس لع وأ صرع مُتُكَنِإَو ا

 200 ُهّْنَم مكيِدبأَو طير أ داع هَ اد

 عسل يت تعفن متملَو مكرهطبل ديري نكلَو جَرَح ني مُكحََِِع لَ
 :ركذت نأ يغبني دئاوف تامهم انهو .ميظعلا ّلعلا هللا قدص ...## توركمن

 اذإ وهو فذح هيف نأ رهاظلا «ةالصلا ىلإ متمق اذإ ىلاعت هلوق نأ :ىلوألا ةدئافلا

 تدرأ اذإ ينعي .ذعتساف نآرقلا تأرق اذإو ىلاعت هلوق لثم ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ

 روهطلا ناك نأ دعب ةالصلاب سبلتلا لاح يف ءوضولاب نايتالل ىنعم ال ذإ « ةءارقلا

 .ةءارقلاب سبلتلا دنع ةذاعتسالل ىنعم ال |!ى ءاهتحص يف اطرش

 نأ طرش تاذ ةلمجلا لعج وأ طرشلا ةادا نم دافتسملا نإ :ةيناثلا ةدئافلا

 بوجو نم حشرتم هبوجو نأ ينعي ءيريغ بوجووه (ْنِإ ةالصلل ءوضولا بوجو

 ىرخأ ةلدأب تبث معن .ةالصلا تاقوأ ريغ يف ءوضولل بوجو ال هنأ همزالو ةالصلا

 ىلع مونلاك وأ دجاسملا لوخدكو اظفح نآرقلا ةءارقك ىرخأ تاياغل بحتسي هنأ

 سم دارأ اذإ ًاضيأ ايريغ ابوجو نكلو ًاضيأ بجي دقو .ةراهط ىلع نوكلاكو ةراهط
 يف ررحم وهام ىلع ا ةّمئألاو ءايبنألا ء(سأ وأ ىلاعت هللا ءامسأ وأ نآرقلا ةباتك

 ةالصل ناسنإلا أضوت اذإ هنأ يريغلا بوجولا اذه ةجيتنو .ةيلمعلاو ةيملعلا بتكلا

 تاياغلا كلت نم ءيشل تقولا لبق ءوضولا ىون دق نكي ملو اهتقو لخدي مل دعب

 .الطاب هؤوضو نوكي

 نع مهرابخأ هب تدرو ام ىلع ةّيمامإلا دنع هجولا ديدحت نأ :ةثلاثلا ةدئافلا

 ىلإ رعشلا صاصق نيب وه امَّنِإ قدصلاو ملعلا ةلثمأو لدعلاو ّقحلا ةّمئأ مهتمئأ
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 همئالت نم ىلإ ةبسنلاب اضرع ىطسولاو ماهإلا هيلع تراد امو الوط نقذلا ىهتنم

 كردملاو .هجولا نم رظنلا عقي ام لكو نينذألا نيب ام وه اَّنِإ ةيفنحلا دنعو .هؤاضعا

 ىلإ ىلعألا نم وه اَّنِإ هجولا يف ةّيمامإلا دنع لسغلا ناو .رابخألا وه اَّنِإ كلذ لك يف

 لهأو ةعيشلا قرط نم يورملا ءوضولل هلل#لوسرلا ةياكح ىضتقم وه (ى لفسألا
 :لعألا لإ لقسألا نم اسعلا قوري ةنشلا لهأف نودبلا امأ هةنيملا

 نيقفرملا نم نوكي نأ ةّيمامإلا دنع نيعتملاو «نيديلا لسغ :ةعبارلا ةدئافلا

 ,قفرملا سفن لسغ نم دبال هنأ اك «عباصألا فارطأ ىلإ ىرسيلا ىلع ىنميلا ميدقتب

 لوخد يفف ؛ةعانصلا ثيح نم ناك ناو #لوسرلا ءوضو ةياكح ىضتقم وهو

 نأ له ةياغب اّيغم ءيشب رمأ لك نأ وهو فورعم ثحب لسغلا بوجو يف نيقفرملا
 ام اًيغملا نع ةجراخ ةياغلا نأ ةعانصلا ىضتقم نأ دعبي الو ؟ ال مأ اًيغملا لخدت ةياغلا

 كلوق لثم يف اك مدعلا يضتقي رهاظلاف اهنودب اّمأ ءلوخدلا ىلع ةنيرق ةمث نكت مل

 .كلذل ءيجت اهنا ليق امك «عم ىنعمب ىلإ نكت مل ام ءاهسأر ىلإ ةكمسلا تاكا

 لسغلا يف ءدبلا نأ لّوألا .نافالخ انركذ |هيف مهلف ةّيمامإلا ريغل ةبسنلاب اّمأو

 رظن هيفو «لسغلل ديدحت وه (َّنِإ ديدحتلا اذه ليختي «قفارملا ىلإ عباصألا نم وه ان

 ثيح نم ةيآلل ضرعت الف هيلعو ءلوسغملا ديدحتل ال لسغلا ديدحتل هنوك ناكمإل

 .سكعلاب وأ لفسألا ىلإ ىلعألا نم لسغلاب ءادتبإلا

 نايبلا عمجم بحاص نكلو ؛مزال ريغ وأ مزال نيقفرملا لسغ نأ يناثلا فالخلاو

 ًادتبا نم نأ ىلع ةقفتم ةّمألا نأ ركذ ةكرابملا ةيآلل ضرعتلا دنع نآرقلا ريسفت يف

 لحم هنإف لفسألا نم لسغلاب أدتبا نم فالخب ؛هؤوضو حص ىلعألا نم لسغلاب
 امهدعبام ةيقب عم نيقفرملا سفن لسغ نم نأ ىلع ةقفتم ةّمألا نأ ركذ (ى .فالخ

 (هنود ام لسغ ىلع رصتقاو نيقفرملا لسغ كرت نم فالخب احيحص هؤوضو ناك



 0000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نيقفرملا نم لسغلا ةلحرم يف ةأدبلا نم ةّيمامإلا هيلع اف اذه ىلعو .فالخ لح هّنإف

 .ددرتلاو كشلل لحم هادع امو .ةحصلا نقيتملا لعفلا وه اّنِإ نيقفرملا سفن لسغ عم

 ناو سأرلا نم ىمسملا حسم وه (ّنِإ ةّيمامإلا دنع بجاولا نأ :ةسماخلا ةدئافلا

 عبرلا مامتل حسملا بوجو نوريف ةيفنحلا اّمأ .عباصا ةثالثب نوكي نأ لضفألا ناك

 .سأرلا مامت وه امّنِإ هحسم بجي ام نأ مهنم رخآ ضعب دنعو «سأرلا نم مدقملا

 ناكولو .هسفنب دعتم لعفلاف الِإو .ضيعبتلا ىلع اهتلالدل ءابلا ركذ هلطبي اذه نكلو

 .هجو ءابلا ركذل ناك امل سأرلا مامت حسم وه دارملا

 .نارمأ هيفو .نيلجرلا حسمب قلعتي ام يهو :دئاوفلا مهأ يهو ةسداسلا ةدئافلا

 لوألا .لاوقأ ةعبرأ لسغلاو حسملا ثيح نم نيلجرلا ةفيظو يف لاوقألا نأ لّوألا
 سلا لهأ ءاهقف روهمج هيلع يذلا وهو ءانطابو ارهاظ (مهلسغ بجاولا نأ

 رقتسم نكلو «نيعباتلاو ةباحصلا نم لوقلا اذه فلاخي نم مهيف ناك ناو «ةعامجلاو

 ىلإ بوسنم وهو .حسملاو لسغلا نيب رييختلا وه |مّنِإ يناثلا .لسغلا وه بهذملا

 ىلإ بوسنم وهو حسملاو لسغلا نيب عمجلا ثلاثلا .رخآ ضعبو يرصبلا نسحلا

 نم ةّنُسلا لهأب نوقحلي مهنا ركذا ايف ةّيديزلا نأ ىفخي الو .ةّيديزلا ءاملع ضعب

 نيب قرافلا روحم وه يذلا ةفالخلاب © لع ىلع مدقت نم ةفالخ ةحصب مهلوق ثيح
 داكي وحنب حسملا بوجو نم ةيرشع انثإلا ةّيمامإلا هيلع ام عبارلا .عيشتلاو نئستلا

 اهناو ءيهام ةفيظولا نوك يف لاوقألا ثيح نم اذه .مهتامزتلم تايرورض نم

 .حسملا نيعت وأ امهنيب عمجلا وأ حسملا نيبو هنيب رييختلا وأ طقف لسغلا

 امهادحإ ثالث بارعإلا ثيح نم لجرألا يف تاءارقلا نإ :يناثلا رمألا

 .رثكألا ىلإ بسن دقورجلا امهيناثو «ةفيرشلا فحاصملا يف موسرم وه امك بصنلا

 وأ لسغلا نييعت نم تاءارقلا هذه هيضتقت |يف رظنلاوه اَّنِإ مهملاو .عفرلا اهثلاثو



 لوقنملا و لوقعملا قم كفئارط قف لوك شكل أ ا عازل ما شم كس ا ا ما للا نيل

 لجرألا نأب لسغلا بوجو اهؤاضتقا ثيح نم بصنلا ةءارق هجوت دقو .حسملا

 نأل .هيجوب سيل هجولا اذه نكلو .مكيديأ ىلعوأ .مكهوجو اولسغا ىلع ةفوطعم

 فوطعملا مكح عطقني مل اهيف اهلبق ام عم اهدعب امل ةكرتشم نوكت |َّنِإ فطعلا تاودا

 الإ فطعلا نسحي الف رخآ مكحب هيلع فوطعملا مكح عطقنا اذإ اّمأ .عطاقب هيلع

 ىلع ةينيرقلل حاصي ام دوجو نم لقأ ال وأ ءكيرشتلل يضتقملا لماعلا ةداعإب

 مكحل عطاقلا ققحت عم نيرمألا الكل دقاف ماقملاو .عاطقنالا ضرف عم كيرشتلا

 ءيش دوجوب عطقنا دق نيديلا لسغ وأ هجولا لسغ َنإف كلذلو .هيلع فوطعملا

 سيلو «نيلجرلل لسغلا باجيإ وهو لماعلا دعي ملو .سأرلا حسم بوج وهو «رخآ
 ىلع فوطعم هّنأ بصنلا ىلع ءانب مكلجرأو نأ ىلع ةينيرقلل حلصي ام نيبلا يف

 ال ةيوصنم لجرألا نوك ضحمو «نيديلا وأ هجولا نم نيرمألا دحأ لسغ بوجو

 نوك زاوجل نيديلا وأ هجولا لسغ ىلع وه امَنِإ فطعلا نأ ىلع ةينيرقلل حلصت

 ىنعملا يف هب لوعفم وه اَّنِإ رورجم لك ْنِإف ءرورجملا لحم ىلع فطعلل وه اَّنِإ بصنلا
 لحملا ىلع فطعلا نموحنلا اذهو .هب رورمم اديز ْنِإف .هوحنو ديزب تررم يف امك
 ال اذه ةلعو .نيبرعملا تاملك يف هتضافتساو ناسللا لهأ تاملك يف هدراوم ىصحتال

 نيعتملا لب «نيديلاو هجولا لسغ ىلع بصنلا ةءارق ىلع ءانب لجرألا فطعل ححصم
 ظاحلب بصنلا ةءارق ىلع ءانب لجرألل حسملا بوجو وه اَّنِإ تفرع ام دعب ذئنيح

 دقو .هيف فالخال اب بصنلا هّنأ تفرع دق يذلا رورجملا لحم ىلع فطعلا نوك

 ىلع ءانب امهوحن وأ نيديلا ىلع لجرألا فطع ىلع ةينيرقلل حلصي ام دوجوب لاقي

 ركب فطع ضرف حبق حوضول ةينيرقلا الول ةحصلا مدع ميلست دعب بصنلا ةءارق

 نأ ىلع (اركبو ادلاخ تنهاو اورمعو اديز تمركأ كلوق) لثم يف ورمع وأ ديز ىلع

 هنوك وهو «نيلجرلا ةفيظو يف ديدحتلا نأ ىوعدب «نيها نمم ال مركأ نمم اركب نوكي



 5 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نيددحملا نيديلا لسغ ىلع ةفوطعم لجرألا نأ ىلع ةينيرقلل حلصي نيبعكلا ىلإ
 ريبخ كنكلو .ديدحتلا نع هّولخل سأرلا لحم فطعلا ىلإ راصي ال هعمو .نيقفرملاب

 ىلع ديدحتلا ىلع لمتشملا نيديلا لسغ فطع دق ذإ ؛هيوشت نم هيجوتلا اذه يف اب
 دودحملا ريغ ىلع دودحملا فطع عقوو حص دق ذاو .هيف ديدحت ال يذلا هجولا لسغ

 حلصت ال كئاب ناو ٌرجت يئاب نأ نم لاقي ام ريغ كلذ نأ لهو نيلجرلاو سأرلا يف

 سأرلا حسم ىلع فطعلا ديؤي امم نيلجرلا يف ديدحتلا ْنأب لاقي نأ ىلوألا لب هرجلل

 ناديلا امهو دودحملا فطع دق فطع دق لسغي |يف نوكيف «نيبلا يف لمجلا قسانتتل

 دودحملا ريغ حوسمملا نم دودحملا فطع دقو .هجولا لسغ وهو دودحملا ريغ ىلع

 مئنلت ال لجرألا يف بصنلا ةءارق نإف ناك ام فيكو .سأرلا وهو هلسغ بجو امن

 ةءارق ىلع ءانب هلك اذه بارعإلا دعاوق هيضتقت ام ىلع امل حسملا بوجو عم الإ
 ءانبلا اذه ىلع لسغلا بوجوب لوقلا هجوي دقف رجلا ةءارق ىلع ءانب اًمأو .بصنلا

 ام لثم .رورجملل ةرواجملا ناكمل رجلاب أرق اّنإو لسغلا وه (ّنِإ نيلجرلا يف بجاولا

 رورجملا بضل هترواجمل وه (َّنِإ برخل رجلا نأ يف بير ال ذإ ءبرخ ّبض ٌرحج ليق

 ٌبضب ةقالع ةيأ هل سيلو رحجل ةفص هّنأل عفرلا همكح هسفن يف وهفالإو ةفاضإلاب

 هجو نم حبقا رجلا ةءارق ىلع ءانب نيلجرلا لسغ بوجول هجولا اذهو «ةرواجملا ادع

 ورمعل رجلاب مازتلإلا نم حبقا ىرت اي لهو ؛ءبصنلا ةءارق ىلع ءانب |مل لسغلا

 رج امّنِإو العاف ّورمع نوكي نأ ىلع ورمعو ٍديز مالغ ينءاج تلق ول ايف ةرواجملاب
 حبصألا هجولا كرتب احبق هجولا اذه دادزيو .ةفاضإلاب رورجملا ديزل هترواجل
 رهاظم ىلجا يذلا ظفللا رابتعاب سأرلا حسم ىلع لجرألا فطع وهو .حضوألاو

 ىلع ءانب لجرألا حسم بوجو ريغل هجو ال ةلمجلابو .فطعلا ةعانص تايضتقم

 .رجلاو بصنلا يتءارق نم لك



 كرش: لوقحلا نس كن رع لوك كلا واو وع ايل وك يمل نفر

 فوذحم ًادتبم نوكت كاذ ذإ لجرألا نأ يف يفخ ريغف عفرلا ةءارق ىلع ءانب اّمأو

 حسملا ردق ناو «ةلوسغم مكلجرأو ةلمجلا نوكتف لسغلا ردق َنإف ذئئيحو ءربخلا

 .حسملا وه ا(َّنِإ ماقملا يف رواجملا هيلع فوطعملا نأ ثيحو .ةحوسمم مكلجرأو نوكتف

 نم هانركذ ام وحنب لسغلا ريدقت ةحص مدعل ًاضيأ حسملا وه ردقملا نوكي نأ نيعتيف

 ىلع هجو ال ذئنيحو .بصنلا ةءارق ىلع ءانب لسغلا ىلع فطعلا ةحص مدع

 .اديج كلذ ربدتف .حسملا الإ ثالثلا تاءارقلا

 تيبلا لهأ بقانم يف لبنح نب دمحأ مامإلا باتك

 تيأر :راحبلا ةئيفس نم لّوألا دلجملا نم ”١ ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق

 ثيداحأ هيف لبنح نب دمحأ مامإلا فيلات 2 تيبلا لهأ بقانم يف ادلجم اريبك اباتك

 ىلع ةفالخلاب 22 بلاط يبأ نب لع ىلع صنلاب هلع دّمحم يبنلا اهيف حرص دق ةليلج

 ّللع دهشم ةنازخ يفو .مهيلع ةجح يهو فاصنإلا يوذ دنع ةهبش اهيف سيل سانلا

 اهيلع فوقولا دارأ نم «ةفوقوم ةخسن باتكلا اذه نم يرغلاب 2 بلاط يبأ نب

 .ةفورعملا هتنارخ نم اهبلطيلف

 نم ةعفان ةخسن (ربص ) ةدام يف يناثلا ءزجلا نم ,/ ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق

 رهمج رذب ىلع ىرسك طخس هنأ خيراوتلا ضعب نع يكح لوقأ :لاق رهمج رذب

 لسراف .لاحلا كلت ىلع اماّيأ يقبف .ديدحلاب دفصي نأ رمأو ملظم تيب يف هسبحف

 هل اولاقف .سفنلا نئمطم ردصلا حرشنم وه اذإف هلاح نع هلأسي نم ىرسك هيلإ

 طالخا ةتس تعنطصا لاقف «لابلا معان كارنو قيضلا نم لاحلا هذه يف تنأ

 طالخألا هذه انل فص اولاق .نورت ام ىلع ينتقبا يتلا يهف ءاهتلمعتساو اهتنجعو

 ٍناثلا اّمأو لجو زع هللاب ةقثلاف لوألا اّمأ معن لاقف «ىولبلا دنع اهب عتمتن انلعل



 اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ملاذإف عبارلا اّمأو نّحتمملا هلمعتسا ام ريخ ربصلاف ثلاثلا اًمأو نئاك ردقم لكف

 هيف انأ امم دشأ نوكي دقف سماخلا اّمأو عزجلاب يسفن ىلع نيعأ الو عنصا اذامف ربصا

 .هزعأو هقلطأف «هلاق ام ىرسك غلبف .جرف ةعاس ىلإ ةعاس نمف سداسلا اّمأو

 :0 نينم ْوملا ريمأ ىلإ بوسنملا ناويدلا نمو

 ءالبوةمعن نالاجسو ءاخروةدش نالاح يه

 ءازعلا هنخي مل رهدلا هناخام اذإ بي رألا قذاحلا ىقفلاو

 كك | ل د كش نإافو ةميملع حلا ا

 ءاولبلاو ميعنلا مودي سيل ناب امل ع ءالبلا يف لاع

 يليمج يثالث تايبأ

 ناو تحع افافر] ااا ايفا ثديكلاو اكنافهر تييعل

 اناجه ان ْنامّرلا نوط قيلر بند رعب ٍنامَرلا اذ وجو

 هنضف انانغ اف لُكأَيَو بئِذ مَ 0 ٌتئذلا سيو

 ملاعلا يف ّييحل لوطأو اهلوطو ىحللارصقف
 دّمحم خيشلا فيلات نم (رثد ام ددجمو رثألا سبتقم) ب ةاسملا فراعملا ةرئاد يف

 ةعبطملاب ةعوبطملا ؛هديبات ماد ''""”يناجرهملا يرئاحلا يملعألا ناويلس َخيّشلا نيسح

 :عباسلا ءزجلا نم 7175 ةحفص يف لاق .ه 1780 م 1951 ةنس مق يق ةيرهاظلا

 ناسنإلا نأ يف يعيبط : 041 ةحفص قلخلا بئاجع يف ناديز يجروج لاق

 .ةأرملا نم لجرلا زيمت اهّثأل لاسرإلاب ىلوأ يه لب .هسأر رعش لسري |ى هتيحل لسري
 مهاحل نولسري اوناك نويليئارسإلاف «نأشلا اذه يف تفلتخا ةميدقلا ممألاو

080 

 مهنا نورختفي مهو ءرصمب مهتيدوبع ءانثأ يف اهيلع اوظفاح دقو ءاهنومرتحيو



 نوما وقعملا نيف كفار لوكشكللا ا اع ا اما 00

 مهاحل نولسري اونوكي ملف نويرصملا اّمأ .مهعم مهاحلو لينلا يداو نم اوجرخ
 تالافتحالا يف ةراعتسم ىحل نوسبلي اوناك كلذلو «ىحللا نورقوي اوناك مهّنكلو

 كلذ ىلع اولظو نييقرشلا رئاس لثم مهاحل نولسري اوناك برعلاو .ىربكلا ةينيدلا

 ءارمألاو ءافلخلاف .ةهاجولاو ملعلاو ىقتلا رئاعش نم دعت تناكو .مالسإلا دعب

 ةنس حتافلا ميلس ناطلسلا ةدعاقلا هذه فلاخ نم لّوأو .اهنولسري اوناك ءاملعلاو

 ىلع ةقعاصلاك هرمأ عقوف «كلذب هلاجر رمأو هتيحل صقف 2197١ ةنس ىلإ 5

 تعقو ىتح اهلاسرإ ىلإ سانلا داعف ىحللا صق لطي ملو .ءاهقفلا ايس الو نيملسملا

 اهيف تكفس نيصلا نيبو راتاتلا نيب ىرخأو نييناريإلا نيبو راتاتلا نيب نيترم برحلا

 يف روصعلا فالتخا ثيح نم ىحللاب قلعتي اهيف اريثك ائيش ركذو .ةريزغ ءامد
 ةخس لإ 8189 ةكس نم نحللا لع نوظفاعاوناك قويبرغلا نأ ركذوب دايس ءازتهالا

 فالتخاب اهتفاثكو مهاحل لوطب نوتوافتي رصع لك يف سانلاو لاق . م١1

 يسنرف لجر ةيحل اهربخ انيلإ غلب ةيحل لوطأو لاق .ميلاقألاو رامعألاو ةجزمألا

 فيرتنا يف نآلا ميقيو م1807 ةنس لاهشلاب نيليرف يف دلو (نوميد لوج) همسا

 ةثالث هتيحل لوطو هرمع نم نيسمخلاو ةنماثلا يف نآلا وهو .اسنرفب ةيبرغلا ردنالف

 بيج يف اهسبحي وهف كلذلو ءضرألا ىلع ترجنا اهلسرأ اذإو ءارتمتنس 5و راتمأ

 .اهبب صاخ

 دئاوف

 ةنس يف ريهشلا ةريره وبأ تام :هخيرات نم 47 ةحفص يف "" يبهذلا لاق

 دقو ءركب يبأ تنب نينمؤملا ّمأ ةشئاع تتام ةنسلا كلت يفو .ةرجهلل نيسمخو عبس

 ىدحإ ةنس ةق# يبنلا ةجوز رمع تنب ةصفح تتامو .ةنس نيتسو اسمح تشاع

 .نوسمخو عست ليقو «ةنس نوسمخو تس اهرمعو «ةيرجه نيعبراو



 0117 ياا ل ال دخلا را ع سنس وع جبال يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رصمب ةرجهلل نيعبرأو ثالث ةنس رطفلا ديع ةليل يف صاعلا نب ورمع تامو

 فلخ .ةديكملاو يأرلا يف برعلا ةاهد نم ناكو لاق .اهيلع ةيواعم نع ابئان ناكو

 هل قلطأ دق ةيواعم ناكو .ابهذ ةءولمت ريعب ةبقر نيعبس كلذ نم «ةميظع الاومأ

 شاعو نيفص ةعقو ىلع هناعا امل كلذ ىلع هطراش «نينس تس ةيرصملا رايدلا جارخ

 .ةنس نيعست نم اوحن

 .نيعيراوب غسرأ ةنس سيق نينا بيف ةمساو "7 يرعقألا ىسوموبأ كامو

 تحخا يهو ةنيدملاب هل لوسرلا ةجوز نس يبأ تنب ةبيبح ّمأ تتام اهيفو

 .هخيرات نم 5 ةحفص يف يبهذلا اذه ركذ «ةيواعم

 نيعبرأو عست ةنس يف هللا لوسر تنب نبا لع نب نسحلا تام :لاقو

 اعبس اذه شاع «ةنجلا لهأ بابش ادّيس هوخأو وهو .هتجوز هتمس لاقي ءامومسم

 داقت هبئاجنو ايشام تارم جحو لاق كي هللا لوسر هّدج هبشي ناكو «ةنس نيعبرأو

 .هيدي نيب

 ةَمألا لاع تام نيتسو ناث ةنس يف :هخيرات نم 0١ ةحفص يف يبهذلا لاقو

 يلو دقو لاق .ةل#هللا لوسر مع نبا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع رحبلا ربحلا

 فئاطلاب تام .هرمع رخآ يف ٌرضأو 2 50 بلاط يبأ نب ّللع همع نبال ةرصبلا ةباين

 .رازي اهب هربقو
 مامإلا تام نيعستو سمح ةنس يف :روكذملا خيراتلا نم 150 ةحفص يف لاقو

 هللا هلهمأ |مف ءالظ يفقثلا فسوي نب جاجحلا هلتق «يفوكلا ريبج نب ديعس رسفملا
 .اررص فلأ ةئام نم رثكأ لتق هنأ لاقي «ةريثك هيزاحمو لاق .كلهف هدعب

 يومألا ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا تام ١: ةحفص يف لاقو

 ناقيتس يعور 1477 د هانا ريت هوز مهل لارعأ نه ناعيسوينبا 545



 0 0001055 د زد ز زل فلا

 .تئش نإ عجارف ءاريثك روكذملا خرؤملا هلّجب دقو .ةنس نوعبرأ هرمعو «رهشا ةسمخو

 هنامز ملاع يفوت ةئامو رشع ةنس يف :لاقروكذملا باتكلا نم / ةحفص يفو

 ةحفص يف باتكلا ةيشاح يف لاق .ةنس نوعست هلو يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا

 رادلا موي دهشو بطخي وهو نامثع عمس دقو :مالسإلا خيرات يف فلؤملا لاق 8

 .ايلعو ةحلط ىارو

 رصاعم نسحلا وه اذه نسحلا نم دارملا نأ يف ةعجارملاو لماتلا نم دبال تلق

 نينمؤملا ريمأ
 اهلاق ةملك.قدصأ ةلل# يبنلا لاق :لاق هخيرات نم 57ةحفص يف يبهذلا لاق

 ؟هريغ مأ هتعيب نع فلختملاو 2

 :ئهو كيبل رغاشلا

 لئاز ةلاحمال ميعن لكو لطاب هللا الخ ام ءىش لك الأ

 مىحيصن امهيف ناتيب
 افيرظ ناكو بدأ اذ ناك نم هتيفاص نم ريخف ميركلا يفاص

 14" افورعملا ركنيو حيبقلا يدبي ابحاص كل نكي الو ميئللا عدو

 يمج دئاوقف

 ىور :''؟*”رافصلا حلاص رفعجل ةيرفعجلا ضايرلا نم 1/7٠ ةحفص يف ءاج

 لاق هّنأ #7 ىبنلا نع هذج نع هيبأ نع 2 قداصلا نع قودصلا

 ٠١١ ميهاربإ شاعو «ةنسا 10٠ حون شاعو «ةنس/”٠ رشبلا وبأ مدآ شاع

 «ةنس ١١١ ميهاربإ نب ليعاسإ شاعو «ةنس 1١ ميهاربإ نب قاحسإ شاعو «ةنس

 شاعو «ةنس ١١١ نارمع نب نوراه شاعو «ةنس ١١55 نارمع نب ىسوم شاعو



 11 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةنس ١١7/ دواد نب نايلس شاعو «ةنس ١ دواد

 ةفيلخلل تاداهش فئاحص ةذعب هانلق يذلا اذه كعب روكذملا باتكلا ف ءاجو

 ثيداحأ ةدع يف ةيورم لق هللا لوسر بصنو 2 ّنِإع ةيالو يف باطخلا نب رمع

 ام هيف ىرتف روكذملا باتكلا ىلإ عجرت نأ تئش نأ ءمهنم بتك ةدع نع َهَّنّسلا لهأل

 :تاركد

 صئاصخلا نم 2 يلعل ام ضعبركذي جهنلا حراش

 ديحوتلا نأ ملعاو :جهنلا حرش نم يناثلا دلجملا نم ١٠٠١ ةحفص يف لاق

 هريغ مالك ناو ءلجرلا اذه مالك نم الإ تفرع ام ةيهلإلا ةفيرشلا ثحابملاو لدعلاو

 هوروصت ولو «هنوروصتي اوناك الو الصأ كلذ نم ائيش نمضتي مل ةباحصلا رباكا نم

 .252 هلئاضف مظعأ يدنع ةليضفلا هذهو .هوركذل

 هللا دبعو تباث نب ناسحو ' **” كلام نب بعكو "١ صاقو يبأ نب دعسو ديز 00 50

 .كانه عجارملا اهدجي تاراذتعا مهنم ةلمج نع ركذو 31

 هيف ةعامجلاو ّيُدسلا لهأ ضعب ّنلاقمو يسودلا ةريرهوبأ
 دنع جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا نم ١ ةحفص يف يلزتعملا جهنلا حراش لاق

 نع ءيجي ربخلا ةفينح يبأل تلق لاق فسوي وبأ ىورو :لاق ةريره يبأ نعاطم نايب

 هب انلمع ةاقثلا ةاورلا هب تءاج اذإ لاق ؟هب عنصن ام انسايق فلاخي ةث# هللا لوسر

 لع تلقف ءاهب كيهان لاقف ؟رمعو ركب يبأ ةياور يف لوقت ام تلقف «يأرلا انكرتو



 ل را نت اب لو ا ا لاا وس مذ

 ادعام لودع مهلك ةباحصلاو لاق ةباحصلا دعأ ينآر الف .كلذك لاق ؟نامثعو

 نع( "9 يروشلا نايفس ىورو لاق .كلام نب سنأو ةريره ابأ مهنم دع مث ءالاجر
 ء(505) اقتلاع ين ريص 17 بناقل يول ويغ

 باش ءاجف .هيلإ سانلا سلجيو ةدنك بابب تايشعلاب سلجي ناك ةيواعم عم ةفوكلا

 يلعل لوقي هللا لوسر تعمسا هللا كدشنا ةريره ابأ اي لاقف ءسلجف ةفوكلا نم

 هللاب دهشاف لاق «معن ّمهَّللا لاقف ؟ هاداع نم داعو هالاو نم لاو ّمهّللا بلاط يبأ نب

 .هنع ماق مث هيلو تيداعو هودع تيلاو دقل

 .مهعم بعليو قيرطلا يف نايبصلا لكاوي ناك ةريره ابأ نأ ةاورلا تورو لاق

 ةريره ابأو امايق نيدلا لعج يذلا هلل دمحلا لوقيف ةنيدملا ريمأ وهو بطخي ناكو

 ىلإ ىهتنا اذإف قوسلا يف ةنيدملا ريمأ وهو يشمي ناكو .كلذب سانلا كحضي ءامامإ

 .ريمألا ءاج دق قيرطلا قيرطلا لوقيو ضرألا هيلجرب برض همامأ يشمي لجر

 77*21 ةبيتق نبا ركذ دق تلق مالكلا اذه ءاهتنا دنع مدقتملا حراشلا لاقو .هسفن ينعي

 مدقاملةريره ابأ نأ

 شر ا بل زور ةويرعب أ ادرج كا راقل ا دمر هلك نم

 هيلإ سانلا عامتجا دعب تيواعمل تبطخ لوأ

 نع القان جهنلا حرش نم لّوألا دلجملا نم 7١" ةحفص يف جهنلا حراش لاق

 امل ةيواعم نأ يدقاولا ىورو :( ةديبع ابأ ينعي ) لاق '"*”بلاثملا باتك يف ةديبع يبأ

 لوسر نأ سانلا اهّبأ لاقف بطخ 0 سانلا عاتجاو ماشلا ىلإ قارعلا نم داع
 لادبألا اهيف نإف ةسدقملا ضرألا رتخاف يدعب نم ةفالخلا يلتس كنا يل لاق لق هللا

 هأرقف مهعمج ّمث د اباتك بتك دغلا نم ناك |ّلف .ه هونعلف «بارت ابأ اونعلاف مكترتخا دقو

 ثعب يذلا هللا يحو بحاص ةيواعم نينمؤملا ريمأ هبتك باتك اذه :هيفو مهيلع

 ناكف انيمأ ابتاك ًاريزو هلهأ نم هل ىفطصاف بتكي الو أرقي ال اًمأ ناكو ايبن ادّمحم



 1 ا اولا واط علا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هللا نيبو ينيب نكي ملف .بتكا ام ملعيال وهو هبتكا انأو لأ دّمحم ىلع لزني يحولا

 .نينمؤملا ريمأ اي تقدص مهلك نورضاحلا هل لاقف .هقلخ نم دحأ



 ارسل ازاي رقخلا نس لنا لج لوكشكلا يا عم وسم ما وس نا م

 نماثلا بابلا

 تاناويحلا ّرفاكو نكئالملاورشبلا نيب 3بسنلا

 تاناويحلاو رشبلا نيب ةبسنلا ةظحالم ماقم يف هريسفت يف يزارلا رخفلا لاق

 :ةكئالملاو

 رشع مهو «رويطلا رشع مهو «ربلا تاناويح رشع امهو «نجلا رشع مدآ ونب
 ءامسلا ةكئالم رشع مهو ءاهب نيلكوملا ضرألا ةكئالم رشع مهو ءرحبلا تاناويح

 ءالؤه لك مث ,يسركلا ةكئالم لابق يف ليلق مهو «ةعباسلا ءامسلا ىلإ اذكهو ىلوألا

 .فلأ ةثاتس اهددع غلبي يتلا شرعلا تاقدارس نم دحاولا قدارسلا ةكئالم رشع

 امو اهيف امو نوضرألاو تاواعسلا هب تلبوق اذإ هكمسو هضرعو قدارس لك لوطو

 كلم هيفوالإ مدق عضوم رادقم امو ءاريغص اردقو اريسي ائيش نوكت اهّنإف |هنيب

 شرعلا لوح نوموحي نيذلا ةكئالملا لابق يف ءالؤه لك مث .مئاق وأ عكار وأ دجاس

 مه نيذلا حوللا ةكئالم ءالؤه عم ّمث .هللا الإ مهددع ملعي الو رحبلا يف ةرطقلاك

 رمألاو ,نوعيطم نوعماس مهلكو ليئربج ناوعا مه نيذلا ةكئالملاو ليفارسا ناوعا

 .وه الإ كبر دونج ملعي الو هناحبس هللا لاق اك

 آنِإإ» :ىلاعت هلوق :(قدرس)ةدام يف نيرحبلا عمجم نم ؛ ٠ ١ةحفص يف ءاجو

 طئاح نم ءيشب طاحا ام لك مضلاب قدارسلا  ًاهفِداَرس مي طاح ارت لَ انْدَتْعأ

 .ةميخلا ىلإ هنم لخدي باب هلو ةميخلاب طيحي ام قدارسلا ليقو .ءابخ وأ برضم وأ

 نم رانلا نم رانلا نم مهم طيجي ام ىلاعتو هناحبس هّبش «تيبلا قوف دمي ام وه ليقو



 ا اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةمظعلا قدارسو لالجلا قدارس هيفو طاطسفلا لوح رادي يذلا قدارسلاب مهبناوج

 .ىهتنا..ةراعتسالا ىلع عيمجلاو ءكلذ وحنو

 يتلا تاقدارّسلا دحاو قدارّسشلا :حاحصلا راتخم نم 70١ ةحفص يف ءاجو

 تيب لاقي قدارس وهف نطق يأ فُسْرُك نم تيب لكو هرادلا نحص قوف كسه
 .قّدرَسم

 هيفو قوسلاك ءامسلا يف ىار هجارعم يف ع#لوسرلا نأ ًاضيأ يزارلا ريسفت يفو
 دهاش دق ناك دجو ذنم هنأ هريخأف .كلذ نع ليئربج لأسف «ةيئاج ةحئار ةكئالملا

 ةرم هآر دق ناك ادحأ ريسلا يف نيسكاعتملا ةكئالملا ءالؤه نم ىار نكي ملو ملاعلا اذه

 ريسلا يف نيرمتسملا ةكئالملا نم ادحاو اولأس َّمث .هريغ يف وأ قوسلا كلذ يف ىرخأ

 ةئامعبرأ لك يف قلخي انبر نأ يردا ينا الإ يردا ال ليصفتلا ىلع لاقف هريس ةدم نع

 هللا ناحبسف .بكوك فلأ ةئاعبرأ ريسلا اذه ىلع انأو تدهاش دقو ءابكوك ةنس فلأ

 .هتردق لجأو همظعأ ام

 ةدالولارسعل لمع

 نم ءامكحلا ضعب لاق "0 يريمدلا لاق :راحبلا ةئيفس نم ( دلو ) ةدام يف لاق

 كلذكو .ةدالولا اهيلع هللا لّهس قلط تاذ ىلع قلع اذإ يرحبلا دبزلا صئاصخ

 .ارارم برج دقو .ءاب برشو |معان قحس اذإ ضيبلا رشق

 فشاكو مهلا جراف اي ٌمهللا :ساطرق يف بتكي ةدالولا رسعل 2 قداصلا نعو

 نع اهب اهينغت ةمحر (ةنالف تنب ةنالف) محرا (هميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر و مغلا

 قحلاب مهنيب ىضقو ءاهتدالو رسيتو اهّمغ اهب فشكتو اهتبرك اهب جرفت كقلخ عيمج

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا ليقو نوملظيال مهو

 مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنم :رسيألا اهذخف ىلع دشيو دغاك ىلع بتكي اضياو



 0 ل

 .اهنع ِجّرف سفنلا نم سفنلا قلاخ اي .ىرخأ ةرات مكجرخن اهنمو

 اهل بتكي :ةدالولا رسعل يبرعلا نانجلا حيتافم نم 7510 ةحفص شماه يف ءاج

 :اذه وه بتكي امو هعزناف تعضو اذإف «نميألا اهذخف ىلع طبري قر يف

 «رابن نم ةعاس الإ اوثبلي ل نودعوي ام نوري موي مهنأك ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ترذن ينا بر نوعرف ةأرما تلاق ذإ .اهاحض وأ ةيشع الإ اوثبلي مل اهنوري موي مهمأك

 .ميلعلا عيمسلا تنأ كنا ينم لبقتف اررحم ينطب يف ام كل

 ىلاعت هلوق ىلا...ةلخنلا عذج ىلإ ضاخملا اهءاجأف :اهيلع أرقي ًاضيأ يورو
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 نوب ْنم مكحرخأ ُهلأَو 3 :ىلاعت هلوق يهو «ةيآلا هذه هتوص يلعي ّمث ءاينج ابطر
 راس سطس ع رك د 24ج جور ما ص ع ثمر ل ساس 7 هر هَ سوم سل هل

 .46 توركُفت مكّلعل ةدعفألاو ردصتألاو عمَّسلا مكَل لعجو انيس نوُملَه ال مكينه

 .هللا نذاب جرخا .قلطلا اهّتأ حرخا كلذك

 ةدئاف

 أرقي نأ يغبنيف هيف ةليحلا هجو فرعي نأ دارأو مهم هل ضرع نم يور هنأ ليق

 هيتاياصخش ىري هْنإف .تارم عبس ةدحاو لك نيتروسلا نيتاه هعجضم ذخأ اذإ

 اذإ ليللاو ءاهاحضو سمشلاو امه ناتروسلاو .هنم ةاجنلاو هيف ةليحلا هجو هملعيو

 يسعي .٠

 ىقثولا ةورعلا يف يدزيلا يئابطابطلا ديّسلا لاق

 وأ دلبلا نم هنع جحي نأ ىصوأ اذإ الإ تاقيملا نم تيملا نع راجيتسالا بجاولا

 دئازلاو لصألا نم تاقيملا نم جحلا ةرجا نوكتف ذئنيحو .هتدارإ ىلع ةنيرق تناك

 .عجاريلف فالخ ةلأسملا لصأ يفو تلق.ثلثلا نم هّلكب يصوي نأ اَلِإ ثلثلا نم
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 ا 000010111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 زجعلاب زجاعلا يحلاو تيملا نيب قرف ال تاقيملا نم راجيتسالا زاوج ىلع ءانبو

 :ىرخا ةسنلإ ريخاتلا زوغ الوذكوملا ةنس ف ةيانتمالا لإ ةوفانملا كيتو: سلا

 يىمكححلا ىف تبب

 ناد 0 ا ل

 ضارمألا ّيفاك عفدل ةدئاف

 حيتافم هباتك نم ١ا// ةحفص شماه يف يمقلا ريبكلا ةمالعلا انخيش لاق

 صنب وأ .ةوسنلق هيبأ نم هيلإ لقتنا دق ىشاجنلا نأ لقن :هنا ابيرقت هبيرعت ام نانجلا

 نأ يشاجنلا دارأف .يفشو الإ ضرم وذ اهسبلام ِهّنأ كلذ رثا ناكو «(يهالك) ريبعتلا

 :ءاعدلا اذه اهيف دجوف ةوسنلقلا كلت حتفف ءرس نم كلذ يف ام ىلع علطي

 مئاق ملعلا ولواو ةكئالملاو وه الإ هلإ ال ِهّنَأ هللا دهش «نيبملا حلا كلملا هللا مسب

 ةمكحو رون هلل مالسإلا هللا دنع نيدلا َنِإ .ميكحلا زيزعلاوه الإ هلإ ال طسقلاب

 هللا الإ هلإ ال هللا يفص مدآ هللا الإ هلإ ال ناهربو ناطلسو ةردقو ةوقو لوحو

 لوسر يبرعلا دّمح هللا الإ هلإ ال هللا ميلك ىسوم هللا الإ هلإ ال هللا ليلخ ميهاربإ

 ضارمألاو ماقسألاو عاجوألا عيمج اي نكسا .هقلخ نم هتريخو هبيبحو نكت هللا

 وهو راهنلاو ليللا يفام هل نكس يذلاب كتنكس تايمحلا عيمجو للعلا عيمجو

 .نيعمجأ هلآو دّمحم هقلخ ريخ ىلع هللا لصو ميلعلا عيمسلا

 يف :هنومضم ام هحيتافم نم 719 ةحفص شماه يف مدقتملا ةمالعلا لاقو

 لوسر ىلإ هضرم ىكشف عادصلاب ىلتبم ناك كلملا يشاجنلا نأ '77قالخخألا مراكم

 هجات يف وأ هتوسنلق يف هعضوو هيلإ هثعبو ءاعدلا اذه هل هللا لوسر بتكف «ةث# هللا



 ا كح

 وه اّلِإ هلإ ال ِهّنأ هللا دهش نيبملا ٌقحلا كلملا هللا الإ هلإ ال ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةزعو ةمكحو رون هلل ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال طسقلاب (ئاق ملعلا ولواو ةكئالملاو
 ال هللا ليلخ ميهاربإ هللا الإ هلإ ال ماني ال نماي ةمحرو ناطلسو ةردقو ناهربو ةوقو

 دّمحم هللا اَلِإ هلإ ال هتملكو هللا حور ىسيع هللا الإ هلإ ال هللا ميلك ىسوم هللا الإ هلإ

 تاوامسلا يفام هل نكسي نمب كتنكس نكسا لك هتوفصو هيفصو هللا لوسر

 حيرلا هل انرخسف «ميلعلا عيمسلا وهو راهنلاو ليللا يف ام هل نكس نمبو ضرألاو

 .رومألا ريصت هللا ىلإ اَلِإ صاوغو ءانب لك نيطايشلاو باصا ثيح ءاخر هرمأب رجت

 88 رقابلا مامإلا نع نذألا عجوو سأرلا عجول رخآ ءاعد مدقتملا ةمالعلا ركذو

 هل نكس يذلا هللاب ذوعأ :تارم , لوقيو عِجّولا سأرلا صخشلا حسمي هنأ كلذو

 .ميلعلا عيمسلا وهو ضرألاو تاوامسلا يف ام

 ييرجم ةدئاف

 يماشلا نيسح دّيَّسلا حلاصلا نمؤملا ريهشلا بيطخلا دّيَّسلا ةرشابم يل ركذ

 ء(5609)
 سوفنلا ريخست وهو .هريثاتو هقدص دجوف هبرج دق ناك انه ركذيس ام نا

 وه عورشملا اذه تارابتعاو ءاهيلع فوقولا ناسنإلا بلطتي امّبر رومأ نع رابخألل
 ةآرم طيسولا مامأ لعجيو ىثنا مأ ناك اركذ غلاب ريغ اناسنإ اطيسو ناسنإلا لعجي نأ

 انبر ذختا ام ىلاعت هلوق ىلإ لإ يحوأ لق ةروس ريبكلا صخشلا أرقي مث اهيف رظني

 .ليئاشطط قحب ليئاخمش اي كيلع تمزع كلذ بيقع لوقيو ءادلو الو ةبحاص

 لكو ؛نمحر لا ةروس يف ةيآلا رخآ ىلإ 4#... َمُتَعطَتْسأ ِنِإ نينإلاو َنِل رسمي )8 لوقي مث

 ادوصقم ناكامن ةأرملا يف ىري مع طيسولا لفطلا لأسي مث اتافخا ةءارقلا هذه

 اصاخشا ىري ريغصلا طيسولا ناروكذملا دّيَّسلا لاقو .لمعلا اذه نم هيلع عالطالا

 دصقي |بر يذلا صخشلا هل نورضحي |ًبرو دوصقملا نع هنوربخي ةآرملا يف اراغص



 ا ا ا اا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىلع مهتعاطتسا مدعب ةآرملا يف نوئيجي نيذلا ءاطسولا رذتعا امّبرو ماقملا يف هفرعت

 مهراذتعا دراوم ةلمج نم ناو ةمهملا هذهب مايقلا نع مهتيلوغشمب وأ دوصقملا ليصحت

 نسحلا وبأ دّيَّسلا ةيآلا موحرملاةافو موي ناك لامعتسالا اذه ّنإ ةيلوغشملاب

 .عييشتلا روضح نوديري مهنا اورذتعا هتقو يفف ىلعألا ينيدلا عجرملا يناهفصألا

 نم ضرم ءاود ىلع فوقولا بلطتي ناك صخشلا نأ هتارابخإ ةلمج نمو

 هدنع دجوي نم صخش اورضحاو صخش دنع دوجوم وه ءاطسولا لاقف ضارمألا

 .ةآرملا يف ءاودلا

 برقعلا يىعسل يجلاعمل ةدئاف

 ضبقي نأ وه لاقف يماشلا نيسح دّيَّسلا بيطخلا ركذلا مدقتملا دّيَّسلا اهركذ

 نمحرلا هللا مسب :ئراقلا لوقيف ملألا هيلإ دعص ام ىهتنم يأ «ملألا لحم ىلع عوسمللا

 ىلإ جاتحي اذه نأ يل لاق مدقتملا دِّيَّسلا نكل .لاد الب دمحلا يأ محلا «ميحرلا

 انأو «ةزاجا

 روكذملا دّيَّسلا نم تبلط دق (باتكلا عماج يندملا مامإلا ربخلا لقانل مالكلاو )

 ةعس يف كشلل .هتزاجإ ةيافك نم كش يف ينكل «ينزاجاف لامعتسالا اذهل ةزاجإلا

 ريدقتلاو ريبدتلا يلو وه هناحبس هللاو اذه .هريغل هتزاجإ لوانتي امل هزيجم نم هتزاجإ

 .رومألا لك يف

 يشاوح يف فيرشلا ناره يمقلا سابع خيشلا سدقملا ةجحلا ةمالعلا لاق

 نومأملا نأ ''"'”راربألا عيبر نع لقن :هتمجرتام نانجلا حيتافم هباتك نم 17 ةحفص

 رصيق كلذ غلبف ناك جالع يأ هعم عفني مل عادص هل ضرع دق ''""سوطرط يف
 اذه سانلا موي يف ةلمعتسملا ةرادصلا نم هانعم برقي ام هل لسراف ؛مورلا كلم

 تشثعبف كارتعا يذلا عادصلا ربخ ينغلب هيلإ بتكو (يهالك) يسرافلا ريبعتلابو



 لول انو لوما نم كانط ل كوكل وين طا شدد كر يك

 نومأملا ىلإ كلذ لصو املو .كملا بهذي يك كسأر يف اهعضتل (ةرادصلا) هذهب كيلإ

 يف سوبلملا كلذ عضوي نأ رمأف ءامومسم نوكي نأ نم افوخ هلامعتسا نم فوخت

 نأ رمأف .هسبل نم صخشلا كلذ يف ارثات الو اريغت ري ملف «ةلاسرلا لماح سأر

 يف هملا نكسف نومأملا هسبل اهدنعف .هملا نكسف ؛عادصب ىلتبم رخآ صخشل سبلي

 :هتروص اباتك اهيف دجوف (ةرادصلا) كلت حتفب رمأو .كلذ نم بجعتف «تقولا

 .فاق نيس نيع ميم ءاح نكاس قرع يف هلل ةمعن نم مك ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 الإ ةوق الو لوح الو نارينلا تدمخ نمحرلا مالك نم نوفزني الو اهنع نوعدصيال
 .نصغلا يف عيبرلا ءام لوجي امك كيف ءاودلا عفن لاجو «هللاب

 ةوسنلق يف لعجيو ءاعدلا اذه بتكي نأ حرشلا يف انمدق ام ىضتقمو :تلق

 :ىسلاو

 ايؤر
 هباتك نم 484 ةحفص شماه يف يمقلا سابع ْخيّشلا يقتلا لجألا ةمالعلا لاق

 ةصالخ يف ضيفلا ثّدحملاو حابصملا يف يمعفكلا خيَّشلا نع نانجلا حيتافم

 نم باحصألا بتك ضعب يف تيأر امهنم ّلك لاق :ةيبيرقتلا هتمحرت ام ''"'”راكذألا

 ةالصلا لضفأ اعيمج مهيلع ةّمئألا وأ ءايبنألا دحأ مانملا يف ىري نأ دارأ نم ةّيمامإلا

 ليللا ةروسو سمشلا ةروس أرقي هيدلاو وأ سانلا نم ادحأ وأ ةيحتلاو مالسلاو

 أرقي مث .نيتذوعملاو صالخإلا ةروسو نورفاكلا اّيأ اي لق ةروسو ردقلا ةروسو

 ءاش نإ ىري فوسف «نميألا هبناج ىلع ءوضو ىلع مانيو ةرم ةئام صالخإلا ةروس

 .ملكتي نأ ءاش ام هعم ملكت نأ دارأ نم ىلاعت هللا

 نأ دعب لايل عبس يف لمعلا اذهب ىتؤي هّنأ ىرخأ ةخسن يف مدقتملا خيَّشلا لاقو

 :ءاعدلا اذه أرقي



 1 ا م اا م يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 كيلاو ءايشألا تدب كنم «هنم فرعي نايإلاو فصويال يذلا يحلا تنأ ّمهَللا

 كيلإ الإ كنم أجلم هل نكي مل اهنم ربدأ امو .هاجنمو هأجلم تنك اهنم لبقا ام «دوعت

 ديس دمحم كبيبح قحبو ميحرلا نمحرلا هللا مسبب كلأساو تنأ الإ هلإ الب كلأساف

 نسحلا قحبو نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف قحبو نييصولا ريخ ّلع ٌقحبو # نييبنلا

 نيعمجأ مهيلع ةنجلا لهأ بابش يدّيس بابش يدّيس |مههتلعج نيذللا نيسحلاو

 .اهيف وه يذلا لاحلا يف يتيم ينيرت ناو دّمحم لآو دّمحم ىلع يلصت نأ مالسلا

 92 يلع نينمؤملا ريمأ يف # يعفاشلا سيردا نب دّمحم مامإلا ىلإ نابسني ناتيب

 هريغمطاف تجوز لهو

 :يهو ةفورعم تايبأ ''" 'يلصوملا يرمعلا يقابلا دبع ريبكلا رعاشللو
 هرخأوه مع نباو هرهص هطل تنأءايصوألاابأ اي

 هريس ع انهن ل اعلا ريكا ارض كس ياعم يف لنا

 ةووتيةحفت ةؤايئاورودلا ىهتنم يف ءابآلا يناث تنا

 هوا تح اونحل يحاول بارت نمامدآ هللا قلخ

 :ةعهدلوم قف ءارعشلا ضعتبلو

 هتدزف قيتعلا ةعبلا قف تدلوو

 انيباتو انقيلث لايق ضوبعلاو

 م. افنصملا بحاص 23 يزوجلا نباب فورعملا نمحرلا دبع جرفلا وبأ

 اه

 سمح كلذل هوسبحف «يناليجلا رداقلا دبع حشا ةبترم يف طحي باتك اهنم «ةديدعلا



 لرقم اون رقما نط تا زل ف ل ركل نك را فازوا ا و عل ممل 8

 بهذملا يلبنح وهو .نيسحلا لتاق ديزي نعل نع عنم نم ىلع درلا يف باتك هلو «نينس

 :تايبألا هذه هربق ىلع بتكي نأ ىصوأ دقو «ةيرجه 091/ ةنس دادغبب يفوت

 لاوس بفاس ةءادج

 لاءازجو فيضانأ

 :ةيلاتلا تايبألا بسنت هيلإو

 ةحتألا تاس فيستيللا

 تحلاط نأ نهج لععاتا

 يبهذم هبهذم نكي مل نسم

 هيديمهرج نعوفع

 نر اصيب نيجقلا حبلا

 برغلاو قرشلا لهأ مامإ

 يحولا لوزن

 ناك يحولا لوزن نأ مدقت دق :"'"'' ةينآرقلا ةعوسوملا نم لّوألا دلجملا يف ركذ

 لت لوسرلا داليم نم نيعبرألاو ةيداحلا ةنسلا نم ناضمر رهش نم رشع عباسلا يف

 ىلا موي ِناَقَرمْلأ موي ائٍدبع لع اََلْرَأ مو هلي مثنماء مت نإ :ىللعت هلوق نإو
 ينعا «نيعمجلا ءاقتلاف .كلذ ىلإ ريشي «(لافنألا ةروس نم 4١ ةيآلا) 4 َناَعَمَجْل

 نم ةيناثلا ةنسلا نم ناضمر رهش نم رشع عباسلا يف ناك ردبب نيكرشملاو نيملسملا

 .نآرقلا لوزن ءادتبا ناك هدلوم نم نيعبرألاو ةيداحلا ةنسلا يف اهلثم يفو «ةرجملا

 ىَدُه ُناَءَرُشْلا ِهِف لِرنَأ ىلا َّناَمَصَمَر ُرَهَك 8 :ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ىلإ مضني
 ح سي ور عد

 . ْناَفُْْلاَو ئَدُملا َنِي ٍتئَيَبَو ساككل
 مش «# َقَلَح ىلا كير أي أرفأ ه :ىلاعت هلوق نآرقلا نم لزن ام لَوأ نأ حيحصلاو

 ذخأ اهدعبو ءاثالث نينس تثكم ىتلاو لبق نم اهيلإ انرشا ىتلا ىحولا ةرتف تناك



 1 عسسل هحساوكساساسااو ضمت يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ريغ ىلإ ..رثدملا مث لّمزملا مث 'ملقلاو نون تلزنف ءاٌّجنم لوسرلا ىلع لزني نآرقلا

 .كلذ

 ةثالثو رهشا ةسمخو ةنس ةرشع اتنثا وهف ةرحملا ىلإ ةثعبلا ذنم ةكم يف هماقم ام

 عيبر رهش نم ةليل لّوأ ىلإ ناضمر رهش نم رشع عباسلا مويلا ذنم يأ ءاموي رشع
 .هدلوم نم نيسمخو عبرأ ةنس نم لوألا

 0006 (55 ' 1 ا
 يعاقبلا كلسمو ميدنلا نبا كلسم نم لك ىلع روسلا لوزن بيترتركذو

 نارتقلا نت ءانهتتا دعب © 4 ةخفم قف ةعجلرف بيترتلا قاهر قالت لع"

 نم يندملا نأ انيدياب يذلا فحصملا هيلعو «هيلع قفتملاو :لاقف هعومجمب ميركلا

 نياغتلا 7 ديدحلا 6 جحلا 4 ةرقبلا ١-

 قالطلا ”»  ةلداجملا '5 راونلا دق نارهعتلا ها

 منرختلا تأ ريتا كال“ تازحألا كا“ ةايستلا

 ناسنإلا 550  ةنحتمملا ةثدمحم ١١ ةدئاملا -5

 ةلظ ع فعلا عاق حتفلا "5 لافنألا 5

 ةلزلزلا 77  ةعمجلا ١ الحجرات  ٠١" ةيوعلا خا

 رصنلا 758  نوقفانملا ١" مولا م1 دل كب

 امو ةكمب لزن هنأ ينعا ءيكم وهف نيرشعلاو يناثلا روسلا هذه دعب امو لاق

 .ةكم لهأل هيف باطخلا ناك ام وه ىكملا نم دارملا ْنأب لوق كانه ناك ناو .املوح

 نسم ركذ امع ىندملاو ىكملا فلتخي هيلعو .ةنيدملا لهأل هيف باطخلا ناك ام وه يندملاو

 .بيترتلا



 لوقت اوال وقفا بلا رلظ فل وكتكلا يو هن ا سوو موصل و اا ام ل

 امو ةروس 78لا يهو ةّيندملا روسلا دادعأ نم انركذ ام ىلع ءانبف ,ناك ام فيكو

 ىعّذا امّبرو .ةروس ةئامو ةرشع عبرأ يه ةينآرقلا روسلا ددع ناو .ايكم نوكي اهادع

 .ةدحاو ةروس ةءاربو لافنألا لعج هنإف ,ردان لوق وهو «ةروس ١١7 اهلعجب عامجإلا

 نونامثو تس وه ةكمب لزن ام نوكي روهشملا لوقلا نم هنايب قبسام ىلعو
 ددعو .ةيآ فلأو ةثاتسو نورشعو ثالث وهف ةيندملا روسلا تايآ ددع اّمأ .ةروس

 .هب دتعملا لوقلا ىلع ةيآ فالآ ةعبرأو ةئامتسو ةرشع ثالث وه ةيكملا روسلا تايآ

 ثلثلا لدعت ةيندملا روسلا ناو ةمركملا ةكمب لزن نآرقلا رثكأ نأ اذه ىضتقمو

 لدعت ةيكملا تايآلا عومجم نكلو .ليلقب ديزتو ميركلا نآرقلا عومجم نم ابيرقت

 تايآلل عماجلا سرهفلا رظنا ) .نيثلثلا نم ليلق ناصقني ميركلا نآرقلا نم نيثلثلا
 .(ةعوسوملا هذه باوبأ نم ةيندملاو ةيكملا

 ءاهدعبو اهلبق مع ةعطقنم ميركلا نآرقلا نم ةفئاط ةيأ نأ كيلع ىفخي الو

 ركني الو .ة#لوسرلا نع اهذخأم نوكي نأ نم دب الو «ةيفيقوت اهنا لاحلا ةعيبطبو

 ددع ةروسلا هذه نأ يف ريسفتلا بتك يف كلذ ىرت اك تايآلا ددع يف فالخلا عوقو

 نع لماكلا طبضلا مدع فالخلا أشنم نوكي نأ دب الو .يندم اذكو يكماذك ابتايآ

 سأر ىلع فقي ناك لي هنع فورعملا نأ ثيح «لاحلا قيقحت نع ةلفغلاو # لوسرلا

 فقوو هركذ ام نأ عماسلا ليختيف ىرخأ ةيآب ةيآ لصوي (ّبرو ءاهيف فيقوتلل ةيآ لك

 .ةدحاو ةيآ هلصو ام عومجم نوك وه (ّنِإ هيلع

 اهعضو ناك كلذك ءايفيقوت اهلصاوفب تايآلا طبض ناكو :روكذملا فلؤملا لاق

 «هللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو :هنأش ىلاعت هلوق نأ ىرت الإ .ايفيقوت اهعضاوم يف

 ةروس يف عضوت نأ يف يحولا ىضدتقمب هلل يبنلا رمأف ؟ نآرقلا نم لزن ام رخآ وه
 يف لاحلا ناك اذكهو .اهنم 14١ ةيآلا يه تناكف «ةيندم ةروس لّوأ يهو «ةرقبلا



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تايآ ةدع كانهو .ارخأتو امدقت هيف ةفلتخملاو لوزنلا بسحب ةقرفتملا تايآلا رئاس

 نتم مامت دعب روكذملا دلجملا نم ؛ ؛ةحفص عجارف ٠ ةيكملا روسلا يف ةعوضوم ةيندم

 .ميركلا نآرقلا

 ضعبب اهضعب ءاسأ ترثكت ناو يفيقوت وه ا(َّنِإ روسلا ءاسأ كلذكو :لاق

 .ةيفيقوت كلذ عم اهّنكلو «تارابتعإلاو تابسانملا

 يفيقوت هنأ لوقي نم مهنمف ؛فلسلا نيب هيف فلتخمف روسلا بيترت ام
 نولدتسيو «تابسانملاو يأرلاب لوقي نم مهنمو ءتالالدتسالا ضعبب هيلع لدتسيو

 رباكا نم ةسمخ نع ترثا يتلا ةسمخلا فحاصملا يف بيترتلا فالتخاب كلذ ىلع

 .2ب2 قداصلا دّمحم نب رفعج هللا دبع وبأو سابع

 .ةالصلل الإ هعمج نع رتفي مل ثيح ةّل# يبنلا ةافو دعب ماّيأ ةثالث يف هعمج دقو

 فحصملا اذه نأ تسرهفلا هباتك يف ميدنلا نبا يوريو :ةعوسوملا بحاص لاق

 دق افنحصم ينسحلا ةزمح ىلعي يبأ دنع اننامز يف انأ تيأر لوقيو .رفعج لآ دنع

 اذهو «نامزلا رم ىلع نسح ونب هثراوتي بلاط يبأ نب ّلع طخب هنم قاروأ تطقس

 ةيبروآلا هيتعبط يف سرهفلا باتك نأ ريغ) :فحصملا كلذ نم روسلا بيترت

 .(هيلإ راشأ يذلا روسلا بيترت دروي الف اهدعب ام هنم طقس ةيرصملاو

 ميدقتو لوزنلا بيترت ىلع ناك 272 لع فحصم نأ دحاو ريغ ىورو :لاق

 يف بيترتلاروكذملا فحصملاا (ةعوسوملا فلؤم يأ)ركذي مث .خسانلا ىلع خوسنملا

 يف © قداصلا هللا دبع يبأ نآرق يفو دوعسم نب هللا دبع نآرق ينو بعك نب يبأ نآرق
 يف فلؤم باتك انيدل دجويو .ةجاحلا ىدل رظنتلف لوألا دلجملا نم 0١ ةحفص
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 يف دجويو .ةجاحلا ىدل كانه عجاريلف يهتني ثيح ىلإ نآرقلا بتك نمع بيترتلا

 وحنلاب عمجلا بابرأ نيب هّنَأ ريغ «لوزنلا وحن ىلع نآرقلا ريرحت لفكتي باتك انتبتكم
 .ريخأتلاو ميدقتلا يف ريثك فالتخا روكذملا

 لوسر دهع ىلع ابوتكمو اررحم ناك نآرقلا نأ ةعوسوملا بحاص هركذي يذلاو

 رمألا نوكي نأ نم دبال نكلو ءاهركذ انكرت دهاوش ةدعب كلذل دهشتسيو هللا

 الآ ثيح لصف الب ه# لوسرلا ةافو دعب نآرقلا © لع عمج ركذ ّمث .عبطلاب كلذك

 .ماّيأ ةثالث يف هعمج دقو ,نآرقلا عمجي ىتح ةالصلل الإ يدتري الإ هسفن ىلع

 عيرذلا لتقلا دعب ايس ال نآرقلا ريرحت يف رمعو ركب يبأ نيب ةلواحم ركذ ّمث

 لك ديزل ذيب لق . "1157 كيانا و نيز ةدهع ىف كلذ المج ةئاولا توخى ةازقلل

 لبج لن ينوفلك ول هللاوف لاق هنأ هنع ركذي ؛كلذب ديز مامتها ديزم هنأ ىتح دهجلا
 هعم نمو دج دقو .نآرقلا عمج نم هب ينورمأ دق ناك امم يلع لقثا ناك ام لابجلا نم

 م ادمجم يقب هّنكل ءرمعو ركب يبأ نآرق ىمسي ناكو .هعمج اولمكا ىتح كلذ يف

 .ةنوآلا كلت يف رمع لتق دقو |يسال راصمآلا يف رشتني

 دهج دقو .ناثع اهب ماق يتلا ةريخألا ةلحرملا يهو ةثلاثلا ةلحرملا نأ ركذو

 نانئمطا دروم ناك هنأ رهظي يذلاو هل بولطملا وحنلا ىلع نآرقلا ريرحت يف ناهثع

 .لوعملا هيلعو لمعلا هيلع ناكف راصمآلا يف هقرفو .هخاسنتسا نم رثكتساو .عيمجلا

 هللا لضف نع ىكحيو .ناثع فحصمب فحصملا اذه يمس مامتهالا اذه لجألو

 ىلإ هنآ لوقيو: قش دجسم: فضي وهو ؟""”راضبآلا كلاسم.هباتك نم ئرهتعلا
 ىدل حجرتيو .نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ طخب يناثعلا فحصملا رسيألا هبناج

 .مويلا ىلإ اهب لازي الو ارتلكنا يف دوجوم فحصملا اذه نأ نيثحابلا ضعب

 يف ةيولعلا بتكلا راد يف ناك دقو :77ةحفص يف ةعوسوملا بحاص لاق



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةنس يف بلاط يبأ نب لع هبتك :هرخآ يف بوتكم يفوكلا طخلاب فحصم فجنلا

 2 ىلع اهيف لتق يتلا ةنسلا يهو «ةرجهلا نم نيعبرأ

 ديدجلاو ١1: ةحفص يف ةعوسوملا بحاص لاق دقف ينآرقلا طخلا مسر ام

 فشك باتك نع القن يبرعلا طخلا نأش يف رظن نمع القن انه هقوست نأ بحن يذلا

 ىلإ ةبسن يريحلا طخلاب نوبتكي مالسإلا ليبق اوناك برعلا نأ '""”نونظلا
 امك ينوكلا طخلا اذهو «يفوكلا طخلاب مالسإلا دعب طخلا اذه يمس ّمث '"''ةريحلا

 نايرسلل ملق راوطا نم روط صخألا ىلع هْنإو ينايرسلا طخلا نع عرف نولوقي

 .ليجنرطسلا هنومسي اوناك ؛يفوكلا طخلا ناك هنم مث ,مالسإلا لبق برعلا ىلإ لقتنا

 لبق برعلا ىلإ لقتنا نايرسلا نمو ءسدقملا باتكلا هب نوبتكي نايرسلا ناكو

 اذه بناج ىلإ برعلل ناك دقلو .لوقلا قبس [ى ينفوكلا طخلا هنم ناك ٌمثءمالسإلا

 شاعو.ماشسلا ىلإ مهتالحر عم ناروح نم مهيلإ لقتنا يطبن ملق ينوكلا ملقلا

 نارقلا ةباتكل يفوكلا نومدختسي .ءيطبنلاو يفوكلا «ناملقلا ناذه مهو برعلا

 .ىرخأ نوؤشل يطبنلا نومدختسيو

 ىلإ كلذ رمتساو .الاكشأ ناك هنأ ريغ فحاصملا ةباتك تناك يفوكلا طخلابو

 برقي ام ىلإ سماخلا نرقلا نم شاعو ثلثلا طخلا رهظ ّمث .ابيرقت سماخلا نرقلا

 دقلف .مويلا ىلإ يبرعلا طخلا ساسا وه يذلا خسنلا ملق رهظ نأ ىلإ عساتلا نرقلا نم

 طخلا اذه راص ةّيمأ ينب ِماّيأ يفو .ةّيمأ ينب مث ءافلخلا ماَيأ يف ةفوكلاب نآرقلا بتك

 3" ةبطق همسا بتاك ىلإ مالقألا يف لكشتلا اذه نوزعيو .ةعبرأ مالقأ ىلإ يفوكلا

 .ةّيمأ ينبل فحاصملا بتكي ناكو «هنامز لهأ بتاك ناكو

 قاطيسنإ هذخي نمو. """97 نولويخ هر ةلاحبفلا نه ةيسابعلا ةلوذلا لئاوأ فو
 :املق رشع ينثا غلبت ةّيبرعلا مالقألا اذإو «ةبطق ىلع ناديزي امه اذإف ”*' '"””دامح نب 5 ا 50 : .0.و(1
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 .تارماؤملا ملق -5 .نيثالثلا ملق .ليلجلا ملق ١

 .دوهعلا ملق ١٠ روبن لا ىلق كا .تالجسلا ملق ١

 .صصقلا ملق_١ .حتتفملا ملق .جابيدلا ملق -؟

 .جافرحلا ملق .مرحلا ملق_8 .ريبكلا رامروطسا ملق -؛

 ديزت مالقألا لزت لو .ققحملا وهو يقارعلا طخ ثدح نويمشاه لا رهظ نيحو

 ىمسي لجر رهظو .مهطوطخ ديوجتب هباتك ذخأف نومأملا ىلإ رمألا ىهتنا نأ ىلإ

 ملق رهظ مث .اعاونأ هلعجو هنيناوقو طخلا موسر ىلع ملكتف ''" '”ررحملا لوحآلاب
 ,"77”لهس نب لضفلا نيتسايرلا يذ ىلإ ةبسن سايرلا ملقو خاّسنلا ملقو عّضرملا
 نم اهّلك اهنكلو ءالكش نيرشع ىلع طوطخلا تدازف «ةيلحلا رابغ ملقو عاقرلا ملقو

 ملقلا ةروص نم طخلا لقن ةيرجه ٠1 ةنس "77 ةلقم نبارهظ ام اذإ ىتح .يفوكلا

 .فحاصملا ةباتكل اساسا تناك ةليمج ةدعاق هلعجو يخسنلا ملقلا ةروص ىلإ ينوكلا

 2010 ش ار ا ع يد يدل تت ا لوو

 .ةيرجه 59/ةنس هتافو تناكو ناديملا اذه يف اقاّبس ناكو

 57١ ١ ةنس يف عباطملا ترهظ نأ ىلإ اهمالقأو اهتباتك رثكتت فحاصملا لزت مو

 يف مث ايناملاب غروبماه ةنيدم يف يبرعلا طخلاب عبط فحصم لّوأ ناكو .ةيداليم

 .يداليملا رشع سداسلا نرقلا يف ةيقدنبلا

 نب جاجحلا ماّيأ يف صخألا ىلع عمج لضفأ ىلع عمجو نآرقلا بتتسا نأ الو

 مك هّلك نآرقلا نع ينوربخأ لاقف ءاّرقلاو ظافحلا جاجحلا عمجف 2 137فسوي

 كينكر نير اقليجت ةناكللا هنن يزاول يروه 73577 الات ا وعن



 00 ل ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اوبسحف ؟نآرقلا فصن يهتني فرحا يأ ىلإ ينوربخأ جاجحلا لاقف.افرح نيعبرأو

 .ءافلا فرح يف ١9 ةيآلا يف «فطلتيلو» فهكلا ةروس يف يهتني هّنأ ىلع اوعمجأف

 نم ءاسنلا يف عبس لوأ اذإف ركب وبأ لاق .فورحلاب هعابسأب ينوربخأف جاجحلا لاقف

 يف يناثلا عبسلاو .لادلا يف 00 ةيآلا (ذص نم مهنمو نمآ نم مهنمفا ىلاعت هلوق

 (مئاد اهلكأ»دعرلا يف ثلاثلا عبسلاو .ءاتلا يف ١ ؛ا/ةيآلا «تطبح كتاوأ» فارعألا

 'اكسنم انلعج ةمأ لكلو» جحلا يف عبارلا عبسلاو .اهلكأ رخآ فلألا يف؟ 0 ةيآلا

 ةيآلا 'ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو» بازحآلا يف سماخلا عبسلاو .فلآلا يف ”* ةيآلا

 .واولا يف 1ةيآلا «ءوسلا نظ هللاب نيناظلا» حتفلا يف سداسلا عبسلاو .ءاهلا يف ١"

 ثلنثلا اولاق .هثالثاب ينوربخأف جاجحلا لاقف .نآرقلا نم يقب ام عباسلا عبسلاو

 .ءارعشلا م س ط نم ةئامو ىدحإ سأر يناثلا ثلثلاو «ةءارب نم ةئام سأر لّوألا

 ةمتاخ عبر لّوُأ اذإف ؛هعابرا نع جاجحلا مهلأس مث .نآرقلا نم يقب ام ثلاثلا ثلثلاو

 ةمتاخ ثلاثلا عبرلاو .فطلتيلو ١4 ةيآلا فهكلا نم يناثلا عبرلاو «ماعنألا ةروس

 .نآرقلا نم يقب ام عبارلا عبرلاو «رمزلا

 ةياغب تناك (ّنإ ةئزجتلا هذه نأ ةياكحلا هذه نم ةعوسوملا بحاص دافتسا دقو

 ءاراشعا هومسق هدعب ءاج نم نأ الإ .موي لك نآرقلا عبس نم لقأ ئراقلا أرقي الأ

 رخأت نم نأ ريغ .ةرشع نم لقأ موي لك يف أرقي ال هّنأ وهو ًاضيأ كلت مهتياغ تناكو

 ىلع ريسعتلا مدعو ليهستلا ناك هضرغ لعلو ءاءزج نيثالث ىلإ همسق دق كئلوأ نع

 عبط ىرجو «عابرأ ىلإ مث فاصنأ ىلإ ءازجألا ميسقت ميسقتلا اذه الت مث .نيتراقلا

 نأ يردا ال نكلو ءنآرقلا شماوه ىلع كلذ ىلإ ةراشإلا ىرت اى اذه ىلع فحاصملا

 طبضلا كلذ ىلع ينبموه عابرا وأ فاصنأ ىلإ نيثالثلا ميسقت وأ نيثالثلا ىلإ ميسقتلا

 وأ عابسألاو سادسألاو سامحألاو عابرألاو ثالثألا ىلع نآرقلا ميسقتل ناك يذلا



 لل وعملا لا رو وكلا و ا م م

 .ةعوسوملا بحاص ينعأ فلؤملا نم ال ينم ددرتلا اذهو ؟يبيرقت ميسقت هنأ

 .هيلع اعمجم سيل هنأ ىفخي ال نكلو «هنايب كيلع ٌرم دقف نآرقلا تايآ ددع ام

 ءةيآ 5٠٠١ نآرقلا تايآ نودعي لّوألا نويندملاف :ةعوسوملا بحاص لاق

 قيآ 7١١ ةايتودعي نورخأتملا نويكملاو::ةيا1١؟+ ابتودعي نورخأتملا لويثدملاو

 نويماشلاو 570١. ؛امبودعي نويرصبلاو «5777 اهنودعي نويفوكلاو

 .0١١١اهنودعي

 ءيش اهيف سيلو ءروسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا يف ليق ال ضرعت دقو اذه

 :لاقف ةدجسلاو ةذاعتسالاو ةلمسبلل ضرعت معن .نورسفملا هركذ ام ريغ دجم ديدج

 .ةءارب ريغ ةروس لك لّوأ نم أرقت ةيآ نيرثكألا دنع ةلمسبلاو

 ملعلاو لدعلا ةّمئأ مهتمئا نم مهيلإ لصو امئ ةّيمامإلا ةقيرط ىلع اذهو :تلق

 هتروصو .كلذك وهو بحتسم يأ «ةنسلا نم ةءارقلا لبق ذوعتلاو :لاق .قحلاو

 عيمسلا هللاب ذوعأ» فلسلا ضعب دنعو لاقو .«ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ»

 يف رشنلا هباتك يف '1*"” يرزجلا نبا نع لقنو ."ميجرلا يوغلا ناطيشلا نم ميلعلا

 دوجسلا نيسايو ةدجسلا يف لاقو.اهم رهجلا ءاّرقلا ةّمئأ دنع راتخملا رشعلا تاءارقلا

 يف ةدجسلا بجت اندنع هنأ ملعت كنكلو .ةيآ ةرشع عبرأ يهو .ةدجسلا ةيآ ةءارق نع

 .ًارقإ ةروسو «مجنلا ةروسو «ةدجسلا محو «ةدجسلا ملا :روس عبرأ

 049 يناليحلا رداقلا دبع دّيسلا بقانم

 دبع دْيّسلا ءايلوألا جات بقانم يف رطاخلا جيرفت باتك نم ١50 ةحفص يف لاق

 :رصمب ةيراجتلا ةيدومحملا ةعبطملاب عوبطملا '""*' يناليكلا رداقلا
 نأ نيبلاطلا رارسأ باتك يفركذ لاق .ربق بحاص هئايحا يف ةسماخلا ةبقتملا



 110101 اع كل رتل اب ا ساو يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 «نالداجتي اينارصنو |ملسم ىآرف ةلحم يف اموي رم هنع ىلاعت هللا يضر مظعألا ثوغلا

 انأو مكيبن نم لضفأ انيبن نأ يوسيعلا اذه لوقي ملسملا لاقف |مهتلداجم نع لأسف

 مكيبن ةليضف تبثت ليلد ياب ينارصنلل ثوغلا لاقف ءلضفأ #انيبن لب لوقأ

 ثوغلا لاقف «ىتوملا ييحي ناك انيبن نأ يوسيعلا لاقف هل دّمح انيبن ىلع آ## ىسيع

 هلك دمحم انيبنب نمؤتأ اتيم تيبحا نإفا دمحم انيبن عابتا نم لب يبنب تسل يننا

 لاقف .اقيتع اربق هاراف .هانيبن لضف ىرتل يمر اسراد اربق ينراف لاق معن لاقف

 نذاب مق هبطاخي ناك لاقف ؟هئايحا نيح تيملا بطاخي مكيبن ناك مالك يأ يوسيعلل

 هييحأ نأ تدرأ نإ ايندلا يف اينغم ناك ربقلا اذه بحاص نأ ثوغلا هل لاقف «هللا

 ربقلا قشناف «ينذاب مق لاقو ربقلا ىلإ ثوغلا هجوتف .معن لاقف .كل بيجم انأف اينغم

 دي ىلع ملسا انيبن لضفو ةماركلا هذه ينارصنلا ىار اًلف .اينغم ايح تيملا ماقو

 .نيعمجأ هتاكربب انعو هنع هللا يضر مظعألا ثوغلا

 لمتشي (رداقلا دبع دّيَّسلا بقانم يف رطاخلا حيرفت) ينعا باتكلا اذهو :تلق

 :" ؟ةحفص يف هيف ركذ اممو .اضعب هضعب هبشي براقتم قسن ىلع هلك ةحفص 01/ ىلع

 أرق اذإو ,نمحرلا ةروس وأ لمزملا ةروس أرقيو ةعكر فلأ موي لك يلصي ناك هنا

 .ةمتخ ةضيرف ةالص لك دعب متخيو «ةرم ةئام نم لقأ اهأرقي ال صالخإلا ةروس

 ددعلا كلذ أرقي راهنلا يفو .ةرم نيتسو ةئامتس ةينيعبرألاب ةاسملا ءامسألا ةليل لك أرقيو

 ةالصلا أرقيو .دجهتلا دعبو رصعلا دعبو ىحضلا ةالص دعب يفيسلا ءاعدلا أرقيو

 لاقف ديحوتلا ام هولأس و:لاق .ةرم فلأ ل يبنلا ءاسأو ىنسحلا ءامسألاو ىربكلا

 الو بلقلا اذهب ركفتي الو ناسللا اذهب ظفلتي ال ,ديحوتلا يف ديحوتلا كرت ديحوتلا

 .سوه ىيقابلاو ديحوتلا نايب اذهف .نذألا هذهب عمسي الو نيعلا هذهب ىري

 نأ اوركذ :نوثالثلاو ةسداسلا ةبقنملا :روكذملا باتكلا نم 74 ةحفصلا يف ءاجو
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 لبق قساف لجر اهقشعي ناكو «رداقلا دبع دّيَّسلا ينعيو .هترضحل ةديرم ءانسح ةأرما

 قسافلا لجرلا كلذ ملعف لبج راغ ىلإ اهل ةجاحل تحارف «ثوغلا ةرضح ىلإ اهباستنا

 .أجلم اهصالخل دجت ملو اهتمصع ليذ ثولي نأ دارأو اهءارو حارف راغلا ىلإ اهحاورب
 اي ثايغلا نيلقثلا ثايغ اي ثايغلا مظعأ ثوغ اي ثايغلا تلاقو ثوغلا مساب تدانف

 ثوغلا ةرضح ناك تقولا كلذ يفف .رداقلا دبع يدّيس اي ثايغلا نيدلا ييحم خيش

 هيلجر نم |مهعزنف باقبقلا يأ بشخلا نم نالعن هيلجر يف ناكو ةسردملا يف ًاضوتي

 هسأر ىلإ نالعنلا لصو هدارم ىلإ قسافلا لوصو لبقو «راغلا فرط ىلإ امهامرو

 ىلإ مهب تءاجو نيكرابملا نيلعنلا ةأرملا تذخأ مث .تام ىتح هسأر نابرضي اراصو

 .هيدي نيب ةعامج روضح يف اهل ىرج امو اهلاح نع هتربخأو ثوغلا ةرضح

 هراطفا يف نوثالثلاو ةعساتلا ةبقثملا ءروكذملا باتكلا نم “7 ةحفص يف لاقو

 هاعد ناضمر رهش ماّيَأ نم موي يف هنأ لاق دحاو نآ يف ناضمر يف الجر نيعبس نيب

 ةكربلا لوصحل هنيب يف راطفالل رخآلاب مهدحأ ملع ريغب ادرف ادرف الجر نوعبس

 رطفاو ءدحاو نآ يف مهعم رطفاو هتيب يف رضحف مهنم دحاو لك باجأف .هروضحب

 مداخ بلق يف رطخف .دادغب يف ربخلا اذه عاشو .ةيلعلا ةيكتلا يف ًاضيأ مويلا كلذ يف

 مهتويب ىلإ هحاور روصتي فيكف ةيكتلا نم جرخ ام ثوغلا ةرضح نإ نيمداخلا نم
 يناو مهوق يف نوقداص مه لاقو هيلإ ثوغلا هجوتف .دحاو نآ يف مهماعط لكأو

 .ادرف ادرف مهتيب يف مهماعط تلكأو ترضحو مهنم دحاو لك ةوعد تبجا

 اوركذ :دمحأ مامإلا بهذم هرايتخا يف روكذملا باتكلا نم ”1/ ةحفص يف ءاجو

 عم هي يبنلا هتليل يف ىأرف ءرخآ بهذم ىلإ هبهذم نم لقتني نأ اموي هبلق يف رطخ هّنأ
 #1 يبنلا نم سمتلي هتيحلب اذخآ افقاو لبنح نب دمحأ مامإلا ىأرو «ةباحصلا عينج

 خبشلا اذنه ىمحتانأ رداقلاةّبغدَّبَعلا نيذلا ىتغ كادلورماثالوسو ايدل لوقيو



 00011111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لبقف «ْخيشلا اذه سامتلا لبقا رداقلا دبع دّيس اي|مسبتم لي يبنلا لاقف ءفيعضلا

 ريغ مويلا كلذ نكي ملو «ةلبانحلا ىلصم يف حبصلا ةالص ىلصو ةلك# يبنلا رمأب هساعتلا

 .لاخ ناكم قبي ملف قئالخلا تمحدزا هروضحبف .مهم يلصيل ىلصملا يف مامإلا

 نب دمحأ مامإلا ربق اموي ثوغلا راز '"*"رارسألا ةجبم يف لاقو :لاق نأ ىلا
 صيمق هديبو ربقلا نم علط دمحأ مامإلا نأ اوأرف «ءايلوألا نم ةعامج هعمو لبنح

 ملع كيلإ رقتفأ رداقلا دبع دّيس ايدمحأ مامإلا لاق مث .اقناعتو ثوغلل هاطعأف

 .لالخلا لعفو لالحلا ملعو ةقيرطلا ملعو ةعيرشلا

 عم ةيناحورلاب ىقتلا نامعنلا ةفينح ابأ نأ اوركذ :ةروكذملا ةحفصلا يف لاقو

 بهذم ةعيرشلا يف ترتخا كنا ببسلا ام رداقلا دبع دّيس اي ناطلس اي لاقف ثوغلا

 رفعج مامإلا كدج نم ضافتسا نمت انأو يبهذم ترتخا امو لبنح نب دمحأ مامإلا

 لاف .نامعنلا كلهل ناتنسلا الول تلقو نيتنس هترضح نم تدفتساو 22 قداصلا

 نيكسم وه |مهيناثو لاجرلا ةلق نم افيعض راص هبهذم نأ امهدحأ نيببسل ثوغلا

 ينيحا ٌمهللا ةثك#هلوقب ةنكسملا هللا نم بلط ةلك#هللا لوسر يدجو .نيكسم انأو

 .نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو انيكسم ينتماو انيكسم

 روهشملا دمحأ ْخيَشلا نأ اوركذ لاقف روكذملا باتكلا نم 78 ةحفص يف ركذو
 يف رطخف 2447 يبرغملا قاحسإ يبأ خيّشلا هخيش ةمدخ يف ناك 17 شخب جنكب

 اهريغل سيلو قرطلا رئاس نم ةبغر رثكأ ةيرداقلا ةقيرط نأ ًأضوتي وهو اموي هبلق
 يبأ خيّشلا هخيشل كلذ فشكف .ماوعلاو صاونخلا اهيلإ ليمتف اهترهشك ةرهش

 .مكترضح نم ديفتسا نكلو ال لاقف ؟ثوغلا ةبتر فرعت له دمحأ اي لاقف .قاحسإ

 امالقأ راجشألاو ادادم راحبلا تناك ول ةفص ةرشع يتنتا ثوغلل نأ هخيش لاقف

 ملف .تافصلا كلت نم ةفص ىندا نايب ىلع اوردق امل اباتك ةكئالملاو نجلاو سنإلاو



 نر را نيا ل نما ل م ا 1

 بارطضا يف عقوو رارق هل قبي ملو مايغاو قوشلا هذخأ مالكلا اذه هخيش نم عمس

 ىلإ هجوت مث هقيرط يف اَلِإ تومأ نأ ِّلع راع «هللا لهأ دئاق ثوغلا نإ لاقف «مارغلا

 ةيراج نيع لبجلا لفسا يف ناكو ءريمجا يحاون نم لبجلا ىلإ لصوف دادغب فرط

 جات هديبو ءاج دق ثوغلا نأ ةظقيلاو مونلا نيب ىأرف .ماقملا كلذ يف ٍلصو أضوتف

 فقوو هتيؤرب فرشتو ثوغلا ةرضح دمحأ خيشلا لبقتساف ,ءارضخ ةمامعو رما

 هيلع فلو هسأر ىلع رمحألا جاتلا عضوف «هيلإ انف ثوغلا هبلطف .بدألاب (ئاق
 نع باغو «هللا لاجر نم تنأ دمحأ يدلو اي لاقو «ةكرابملا هديب ءارضخلا ةماعلا

 ىلإ بم عجرو هللا ركشف ؛هسأر ىلع ةمامعلاو جاتلا دجوف دمحأ خيّشلا ظقيتساف هرظن

 هب ٌرسو هيلع لبقا هخيش ةمدخ ىلإ ءاج |ملكف ؛لّوألا نع هلاح دايدزا ىأرو هخيش

 ةطساولاب اضيفتسم تنك لّوألا يفف كل ةكرب ةماعلاو جاتلا اذه نأ دمحأ اي لاقو

 ازاتمم ترص يثوغلا ضيفلاو ةيرداقلا ةمعنبف ةطساو الب اضيفتسم ترص نآلاو

 ايلاقو ىلاعت هللا ركشو هسأر ىلع اكربت هخيش هسّبلو «ءايلوألا نيب كسأر ىلعو

 دمحأ خيّشلا بلطو .كرمأ ٌمتأو هترضح ةصاخ نم كلعج ثوغلا ةرضح نإ دمحأ

 خبطل هتداع |ى هسأر ىلع لبجلا نم بطح ةمزحب هنايتا يف هل نذاي نأ هخيش نم اموي

 بلطف «ةمدخلا هذه نيبو كنيب ةبسانملا تيقب ام نآلا :هخيش هل لاقف «ءءارقفلا شيع

 عمجو لبجلا ىلإ حار مث .راتخم تنأ هخيش لاقف ,ةصخرلا هخيش نم دمحأ ْخيّشلا

 ءاوم لا ىلإ ب طحلا راطف .هسأر ىلع هلمحي نأ دارأو هدشو همزحو سبايلا بطحلا

 بطحلا ىشمي دمحأ ْحيشلا ىشم |ملكف «عارذ رادقم بطحلاو هسأر نيب ناكف .فقوو

 نأ الباق سأرلا راص اذإ دمحأ اي هخيش لاقف .هخيش ةرضح ىلإ لصو نأ ىلإ هعم

 ىلع لمحي نأ تيملا بطحلل ةقايل الف ءارضخلا ةمامعلاو رمحألا جاتلا ثوغلا ُهَسِبلُي

 هذه لعفت الف هرجشلاو رجحلا خيش هللا نم بطاخي ثوغلا ْنأل سأرلا كلذ



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لجأ نم كلعجو كرمأ ّمتأ ثوغلا نأ ًاضيأ هل لاقو .هخيش مالك لبقف.ةمدخلا

 .تلصو ام ىلإ تلصوف هللا لاجر

 272 ناميلس اندّيس نمز يف نأ اوركذ :روبزملا باتكلا نم 1٠ ةحفص يف لاقو

 يدهع يف سانلا نأ اموي ركفتف «قئالخلا ىلع ةطلسم نيطايشلاو نجلا تناك

 تحن مهنا لاحلاو .مهئاذياو دابعلا ىلع مهطلستب نيطايشلاو نجلا نم نوررضتي

 ةوبنلا متخا ينا بيغلا فتاه هب فتهف ؟يدعب قئالخلا لاح نوكي فيكف «يتعاط

 دبع دِّيَّسلاب ىمسم هتلالسو هلسن نم لجر ءيجيو هلك دّمحم يبيبحب نامزلا رخآ

 انديس حرفف .هسبح يفو هتعاطو همكح تحت نيطايشلاو نجلا نوكت رداقلا

 رحبلا يف مهئاقلاو مهديقب رمأف ؛مالعلا كلملا هللا ركشو مالكلا اذبم 2 ناميلس

 هسبحو هرمأو ثوغلا مكح تحت نونوكيف مهديق نامزلا رخآ يف لحني لاقو

 يف نآلا مهو ؛ةكئالملاو سنإلاو نجلا خيش هّنِإف .مهنكسم يف هتفاخم نم نوفجريو

 .هيديرمو هئافلخ ةعاط

 ام ثوغلل اموي لاق الجر نأ اوركذ :روكذملا باتكلا نم 17 ةحفص يف لاقو

 نيعبرأو ةئاوب الجاع اوتاي نأ دِّيَّسلا رمأف .مكترضح نم ءاخس مويلا اذه يف تيأر

 نيميلا بناج نم نوعبس فقي نأ رمأف «مهب اوتاف ةاصعلاو قاّسفلا نم الجر

 ةفرط يف هللا ىلإ اولصوف «ةمحرلا رظنب نيفرطلا ىلإ رظن مث راسيلا بناج نم نوعبسو

 .؟مويلا اذه يف يئاخس تيأر «ءلجرلا كلذل لاق مث .هتكربو هرظنب نيع

 ىثمي ثوغلا ناك ءًاضيأ (ةجهبلا) يفو :هنيع باتكلا نم 57 ةحفص يف ءاجو

 لع ملست ىتح سمشلا علطت ام لوقيو هسلجم يف داهشألا سوؤر ىلع ءاوهلا يف

 لع ملسيو ّيلإ رهشلا ءيجيو ءاهيف يرجي اب ٍينربختو نع ملستو لإ ةنسلا ءيبجن و

 ءيجيو هيف يرجي اب ينربخيو ّلع ملسيو يلإإ عوبسألا ءيجيو هيف يرخ هينوعب



 نول ولا لا رق و ا يا م

 ءايقشألاو ءادعسلا نأ يبر ةزععو .هيف يرجي اب ينربخيو ٍّلع ملسيو ّيلإ مويلا

 هللا ملع راحب يف صئاغ انأ هظوفحملا حوللا يف ينيع ؤبؤب انأو لع نوضرعيل

 .ضرألا يف هثراوو ةل# هللا لوسر بئان انأ .مكيلع هللا ةجح انأ .هتادهاشمو

 «ينأر نمل ىبوط :لوقي ثوغلا ناكو :روكذملا باتكلا نم 45 ةحفص يف ركذو

 نم ىآر نم ىآر نم ىآر وأ «ينآر نم ىآر نم ىآر نم ىآر وأ «ينآر نم ىأر وأ

 هللا هقلخ يبن نم امو :لاق نأ ىلإ .ينري مل نم ىلع ةرسح انأو «ينآر نم ىآر نم ىآر

 اي .مهحاورأب تاومألاو مهنادبأب ءايحألا ءاذه يسلجم رضح دقو الإ يلو الو ىلاعت

 .ينع كاربخي |مهئيجم دنع اريكنو اركنم ينع لأسا مالغ

 ماجل الول هسفن هللا مكرذحيو «لاتق انأ فايس انأ ::0 ةحفص يف لاق نأ ىلإ

 يدي نيب متنا ؛مكتويب يف نورخدت امو نولكأت مب مكتربخأل يناسل ىلع ةعيرشلا
 .مكنطاوب يف امو مك رهاوظ يف ام ىرا ريراوقلاك

 دْيَسْلا وهف هدلاو فرط نم هبسن اّمأ :روكذملا باتكلا نم 56 ةحفص يف لاقو

 دمحم نب دهازلا ىيحي نب هللا دبع نب تسود يكنج ىسوم حلاص يبأ نب رداقلا دبع

 نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب يناثلا ىسوم نب دواد نب
 .ةب2 بلاط يبأ نب لع نب نسحلا

 هللا دبع دّيَّسلا تنب ةمطاف رابجلا ةمأ ريخلا ّمأ يهف مألا فرط نم هبسن امأو

 مامإلا نبا رهاط نب دومحم دْيَّسلا نبا دّمح دّيَّسلا نيدلا لامج نبا دهازلا يعموصلا

 ءالع يبأ مامإلا نبا ىسيع نيدلا لامك دِّيَّسلا مامإلا نبا هللا دبع دِّيَّسلا ءاطعلا يبأ

 رفعج مامإلا نبا مظاكلا ىسوم مامإلا نبا اضرلا ّللع مامإلا نبا داوجلا دّمحم نيدلا

 هللا دبع يبأ مامإلا نبا نيدباعلا نيز يلع مامإلا نبا رقابلا دّمحم مامإلا نبا قداصلا

 .#2 بلاط يبأ نب ّللع مامإلا نبا نيسحلا



 يع اي ما م يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ثوغلا ينعي .هتافو تبرق امل هنأ اوركذ :هسفن باتكلا نم 05 ةحفص يف ءاجو

 بورغ تقو يف ليلجلا برلا نم فوفلم بوتكمب 2 ليئارزع اندّيس ءاج

 اذه لصي هرهظ ىلع بوتكم ناكو ؛باهولا دبع ْخيِشلا هدلو هاطعاو ءسمشلا

 انديس عم لخدو رسحتو ىكب هدلو هأرق الف .بوبحملا ىلإ بحملا نم بوتكملا

 هلاقتنا ثوغلا ىدل امولعم ناك ِماّيَأ ةعبسب اذه لبقو .ثوغلا ةرضح ىلع ليئارزع

 نيديرملل اعدو .كلذب ارورسم ناكو «يلصألا نطولا ىلإ هعوجرو يولعلا ملاعلا ىلإ

 :لاق نأ ىلإ .ةمايقلا موي مهل اعيفش نوكي نأب دهعتو «ةرفغملاب نيصلخملاو نيبحملاو

 .ةيرجه 07١ ةنس لّوألا عيبر نم رشع دحأ ؛ءاشعلا ةالص دعب نينثإلا ةليل يفوتو

 هحيرات يف راجنلا نبا خيّشلا لاق :روكذملا باتكلا نم 55 ةحفصلا يف ءاجو

 11847 ثوغلا اندّيس نبا قازرلا دبع دّيّسلا نبا ركب يبأ نيدلا جات حيّشلا نم تعمس

 ىلإ ءىثنا نورشعو ناتثاو اركذ نورشعو ةعبس «نوعبرأو ةعست ثوغلل دلو لاق

 ةدالو نأ ١١ ةحفص يف ركذ دق باتكلا بحاص ناكو اذه .كانه ركذ ام رخآ

 .ةرجهلا نم 517١ ةنس ناضمر رهش نم لوألا ةليللا يف تناك ثوغلا

 بقانم يف 7١و ١5 ةحفص يف روكذملا باتكلا بحاص هيكحي ام بئارغلا نمو

 يفوت لاق هّنَأ ''"”يعافرلا دمحأ سابعلا يبأريبكلا خيشلا دّيَّسلا نع يور لاق ثوغلا

 هيلإ تأجتلاو تعرضتف ثوغلا ىلإ هتجوز تءاجف .مظعألا ثوغلا مادخ دحأ

 توملا كلم نأ نطابلا ملاع يف ىأرف «ةبقارملا ىلإ ثوغلا هجوتف ءاهجوز ةايح تبلطو

 فق توملا كلم اي لاقف .مويلا كلذ يف ةضوبقملا حاورألا هعمو ءامسلا ىلإ دعصي

 يهلإ رمأب حاورألا ضبقا ينا توملا كلم لاقف ؛همساب هامسو يمداخ حور ينطعاو

 ؟يبر رمأب هتضبق يذلا حور كيطعا نأ يننكمي فيكف «هتمظع باب ىلإ اهيدؤاو

 فرظ هدي يف ناكو «هئاطعا نم عنتماف «هيلإ همداخ حور ءاطعا هيلع ثوغلا رركف



 لوقنملا ول وقعغملا رم يفنا رق: لوكشكلا ناجم قام ها ضل ضن

 ليبنزلا كلذ رج ةيبوبحملا ةوقبف .مويلا كلذ يف ةضوبقملا حاورألا هيف ليبنزلا ةئيهك

 اي لاقو هبر توملا كلم ىجانف .اهنادبأ ىلإ تعجرو حاورألا تقرفتف هدي نم هذخأو

 ةطلسلا ةوقبف ءرداقلا دبع كيلوو كبوبحم نيبو ينيب ىرج اهب ملعا تنأ بر

 اي هلالج لج قحلا هبطاخف ؛مويلا اذه يف حاورألا نم هتضبق ام ينم ذخأ ةلوصلاو

 دقو همداخ حور هتيطعأ ال مل يولطمو يبوبحم مظعألا ثوغلا نإ توملا كلم

 .تقولا اذه مدنتف .؟ةدحاو حور ببسب كتضبق نم ةريثكلا حاورألا تحار

 ةحفص يف باتكلا كلذ بحاص هركذ ام باجعإلاو بارعإلا يف ركذ ام لثمو

 ربمأ لق ءابيبنألا تام نأ "0

 نميلا سوواط ىلإ امههحاورب 2 ىضترملا اًيلعو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اندّيس

 (ملاؤسو هيلع مالسلا امهغالباو هيلإ امهعم كرابملا هصيمق امهذخأبو ينرقلا سيوأ يأ
 صيمق امهعم اذخأو نامظعملا نامامإلا هجوت لقي هلاقتنا دعبف .ةيهتمال ءاعدلا هنم

 ءايفصألا لئاضف يف ءايلوألا لزانم يف لاق هنأ 5

 .كالفألا قلاخل اعرضتمو ادجاس هادجوو «كارآلا يداو يف هايقلو ناندع دلو دّيس

 ماتلا بدألاب ذخأو هيديب (هيدي حفاصو 2 درف هيلع |لسف «ةدجسلا نم هسأر عفرف
 هاغلبو «هرمأل الاثتما هسبل مث هسأر ىلع الّوأ هعضوو مانألا ريخ صيمق |هيديأ نم

 مث .هللا نم هتمال نارفغلا بلطو هلل دجسف .هتمال ءاعدلا هنم الأسو هيلع همالس

 فشاك نم باطخلا ءاجف .ةّمألا عيمجل رفغي نأ هللا توعد امل لاقو هسأر عفر

 رخآلا اهفصنل رفغاو كتعافشب ةّمألا فصنل ترفغ دقف كسأر عفرا نأ ةمغلا

 مظعألا كبوبحم بر اي تلقف .كدعب نم ءيجيسو .مظعألا ثوغلا يبوبحم ةعافشب

 دعقم يف حيرتسم وه ريدقلا كلملا نم باطخلا ءاجف ؟هارا ىتح وه نياو وه نم

 وهو ؛ىندا وأ نيسوق باق ناكف ىلجتف اند ماقم يف وهو .ردتقم كيلم دنع قدص

 باقر ىلع هامدقو «ةمايقلا موي ىلإ ضرألا لهأ ىلع انتجحو يبيبح بوبحمو يبوبحم



 111 مم ل م اوت يياط لع يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نمو «نيموصعملا ةّمئآلاو ةباحصلا ىوس نيرخآلاو نيلّوألا ءايلوألاو باطقألا

 تقدصو هل يمأر تونحو هتلبق ًاضيأ انأو سيوأ لاقف .يباّبحأ نم نكي هلبقي

 .ىلاعت هللا تركشو هتيالوب

 راهظا يف نورشعلاو ةعباسلا ةبقنملا 75 ةحفص يف روكذملا باتكلا بحاص لاق

 يف لاق .مظعألا ثوغلا ةبتر لامك '"""” يدنهرسلا يذمرتلا يقورافلا دمحأ َخيِّشلا

 نم نولصاولاو «ةوبنلا قيرط امهدحأ «ناقيرط هللا ىلإ لصوملا قيرطلا نأ هتابوتكم

 ةيالولا قيرط يناثلاو .ة##ءايبنألا متاخب متخو ةلاصألاب ءايبنألا مه قيرطلا اذه

 داتوألاو باطقألا مهو ةطساولاب نولصاولا مه قيرطلا اذه نم نولصاولاو

 بلاط يبأ نب ّىلع اندّيس قيرطلا اذه يف ةطساولاو.ءايلوألا ةماعو ءابجنلاو لادبألاو

 ماقملا اذه يف نخب يبنلا امدق ناكو .هترضحب يلاعلا بصنملا اذه قلعتو ههجو هللا مرك

 هنعو اهنع ىلاعت هللا يضر نانسحلاو ةمطافو ههجو هللا مرك كرابملا ِهِقْرَق ىلع
 اذه امزالم ناك هتيرصنع ةأشن لبق اّيلع اندّيس نأ نظاو .ماقملا اذه يف هعم نوكرتشم

 هيلإ مهتطساوب لصي (ّنإف ضيفلا هيلإ لصو نمو هتيرصنع دعب امزالم ناك امك ماقملا
 رود مت املو .مهب تقلعت ماقملا اذه ةرئاد زكرمو قيرطلا اذه ةطقن ىهتنمو أدبم نآل

 ىلع رشع ينثالا ةّمئألا ىلإ امهدعبو نينسحلا ىلإ يلاعلا بصنملا اذه ضوف يلع اندّيس
 هتطساوب هرصع ءايلوأ ىلإ تاضويفلا لصت مهنم دحاو لك رصع لك يفو بيترتلا

 ثوغ ءايفصألا ناهربو ءايلوألا ناطلس ةبون تءاج امل مث .اذالمو مهل أجلم ناكو

 يناليكلا رداقلا دبع دِّيَّسلا دّمحم يبأ نيدلا ييحم لكلا ثوغو ءامسلاو ضرألا

 دحأل رسيتي ملو .هترضح ىلإ يلاعلا بصنملا اذه ضوف هضويفو هرب انيلع ضافاو
 ءايلوألاو ءابجنلاو باطقألا يحلإلا ضيفلا لوصوف .هاوس نيروكذملا تارضح دعب

 .ادبأ هرصع ريغ يفو هرصع يف هتطساوب
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 امك يمايقلا موي يفرانلاو ّينجلا ممسف بحاصلو يمامإلل يمارك
 ينادمهلا ثراحلا تايبأ هيضتقت

 فسوي حتسلا يبأ نيدلا لامج خرؤملا ثّدحملا خيّشلا فيلات رصنتسملا باتك يف

 نديال ةنيدم يف عوبطملا يقشمدلا ينابيشلا رواجملا نباب فورعملا دمحم نب بوقعي نب

 كم ود 114 ةسفض ل تانكلا نتويو لاقل" يونا 303 هم نور ةطيطمم

 هنأ ريغ «هركذ ىلإ انل ةجاحال امث اهب قلعتي امو اهئانبو دالبلا ضعبركذو «ةنيدملا ىلإ
 :كلذ دعب لاق

 يبأ نب ىسيع ينثدح «لابجلا هذه بلاط يبأ نب ّللع نينمؤملا ريمأ حتف ركذ

 ينبل ناك هّنأ بتكلا ضعب يف تأرق ينا لاق ةكمب "47 يدادغبلا رفظم نب تاكربلا

 تاراوكألا يف اونخد ودع مهءاج اذإ ناكف ؛ميظع لحن ةيلهاجلا يف "7 هيلس

 ددمت اذإف هترثك نم مامغ هبش هرظانل ودبي وحلا ولعيوريطي لحنلا ناكف لحنلا ينعي

 .مهيديأ نيب نم ودعلا ليخ مزهنت ذئنيحف ؛مهيلع دكنو ودعلا ليخ ىلع لزنو ردحنا

 رهظا نأ ىلإ مهاح ىلع اوقبو نفلا اذهب مهئادعا عيمج اورهق دق ميلس ونب ناكو

 «لامعألا هذه ىلإ ةباحصلا نم هعم نمو ل يبنلا جرخو .مالسإلا لجو زع هللا

 مالسإلا ركاسع ىلع ردحناو وجلا لحنلا دعص (ّلف .هركذ مدقت ام ميلسونب تلعفف

 ملف ؛لحنلا ريمأ نيأ لاقف ءدحأ هبجي ملف «نيدلا بوسعي نيأ لاقف ةثثت يبنلا ىدان

 ظفل نم كلذ هيلع هللا ناوضر لع عمس الف ؟بلاط يبأ نب ّللع نيأ لاقف دحأ هبجي

 ىلع نيعجار اهرثا ىلع لحنلا تربدأف «لحنلا ىلع لمحو راقفلا وذ بذج ةّث## يبنلا

 نوطبو لابجلا سوؤر ىلإ لحنلا يديأ نيب ميلس ونب تبرهف ؛مهتغدلو ميلس ينب

 متتسا (ّلف .بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ دي ىلع ميلس ينب لابج هللا حتفو «ةيدوألا
 بأ نب لع تهبش هللا لوسر اي يبنلل ةباحصلا ضعب لاق رصنلا ماقتساو حتفلا



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 الو ابيط الإ لكأت ال ةلحنلاك نمؤملا لع يبنلا لاقف «ةلحنلا وهو ءبوسعيلاب بلاط

 بوسعيب بلاط يبأ نب لع نينمؤملا ريمأ بقل نيحلا كلذ نمف .بيط الإ اهنم جرخي
 جاحلا هنم ىرتشي لسعلا لحن لابجلا هذه نم بلجي نآلا ىلإو ,لحنلا ريمأ نيدلا

 رسما صوم هكل هارد اسهم ناك قاورمألا اهو سلا هلأ معو زامبتلاو

 قرانلا جهنلا اذهب هلاعفأ نم ةريشك ةلمح ْنإف .بيرغب الو بيجعب سيل نينمؤملا

 الو هنع لقنا يذلا باتكلا العف ركذتا ملو ءاملعلا ضعب ةباتك يف تيأر اذلو .ةداعلل

 لك هللا لوسرل ةزجعم 2 نينمؤملا ريمأ لع ناك لوقي هنأ هصخشب فلؤملا بتاكلا

 ةرات ىسوم اصع نإف «قدصلا قفو ىلعو ٌّقح لوق اذهو تلق .ىسوم اصع لثم

 اهب برضي ىرخأو مهلابحو ةرحسلا اصع نع ةبلقنملا يعافألا مقتلتف ىعفأ نوكت

 اذكهو رحبلا ضرأ جرخت ىتح ميظعلا دوطلاك هيبناج ىلإ ءاملا ضبقيف لينلا رحب

 ىلإ اهيمريو اهعلقيو هباب زهيف ربيخ نصح ىلإ ههجوي كلذك ناك يلعو .اهنع ناكام

 :اهيف ليق امك اهنا عم ءاهيف لاوقألا فالتخا ىلع اهب سرتتي وأ ارسج اهلعجي وأ هفلخ

 عبرأو نوعبرأ فكا تزجع :اهزه نع يتلا بابلا علاقاي

 اولزني نأ هتكئالم هللا رمأي ىتح ءاملظلا ةليللا يف ملعلا تاذ رئب ىلإ ههجوي ةراتو

 .21117يربمحلا دّيّسلا كلذ مظن امك هيلع اوملسيف

 01 1 ل كك «سستاالاو هنا دصتست ةيييسحتبلا

 لوجحب ربلاو ىقتلا لع بلاط يبن بّيعاإ
 ليضفتةهماألاىب عهل يذلامامإلاناكهنإو

 ليلاهبلاا هنع تمجحأو انتقلا اجزم هيرحخلا اذا تانك

 لوقصم دحلا يضام ضيسبأ هفك يفو نرقلا ىلإ يشمي

 |اهبييغلا نصتاقلل ةززؤيبتبا هلابشأ نيب ينرفعلا يثم



 وقتما و للعمل نيف جفن ار ظل نورك لا يو ما د 9

 ليربجو لاكيمهيلع كك كك ( كش 0

 ليهارس مهولتيو فلأ يف ليريجو فلأ يفنلاكيم

 ليي اب ري طمهنأك اول زنئاددمردبةليل
 ليجبتو اضفنعإ كاذو هودحج ريتا احا الست

 يذلا هباتك يف ةيردنكسإلا يف سردملا ريبكلا روتكدلا يحبص دومحم دمحأ لاق

 يف هيأرب قداصلا ّنإف "53 ةحفص يف 1" ةّيمامإلا ةعيشلا رظن يف ةمامإلا هاسأ

 ةعيشلا لوصأ ةبسنف .بهاذملاو قرفلا رئاس كلذب اقرافم ةعيشلل امامإ ودبي ةمامإلا

 ام مه (نادئاقعلا لوصأ يف ملكت نم لكو ةلزتعملا نإف ءلوقلا نم ططش ةلزتعملا ىلإ

 .قحلاو ةقيقحلا اوفلاخ مهنا وأ هيف هوقفاو [يف قداصلا نم اوذخأ

 امم حضتت ةمامإلا يف ةيرشع ينثاإلا ةعيشلا رظن ةهجو نأ مدقتملا روتكدلا لاقو

 قداصلا دقتنيو لاق نأ ىلإ .مكحلا مظنو ةسايسلا يف ءارآ نم قداصلا نع رثا

 قلاع نأ لإ :لقاوألا ةقالثلا ءافلخلا تايفيقلا نيش تفرغ [سسحت ةعبلا ولسا

 نأ يف صخلتتف ةعيشلا ةياور بسح ةمامإلا يف قداصلا يأر اّمأ :"78ةحفص

 مهدر ائيش نونمؤملا داز اذإ |ميك مامإ نم ولخت ال ضرألا نِإف بجاو مامإلا بصن
 ةبجاو يهو ٠8 ةحفص يفاكلا يف ينيلكلا نع كلذ ركذ .مهل همتا ائيش اوصقن ناو

 نوكي ةيهلإ ةمامإ يهف لداع مامإ ريغب ضرألا كرتي نأ نم مظعأ هللا نأ ذإ هللا ىلع

 يذو ىسوم بحاصب مههبشو ءايبنأب اوسيل مّئأ الإ ءايبنألل نوكي ام لك ةّمئألل

 .ءاوس مهتعاط نإف ءايبنألل ام ةّمئألل ناك اذإو .نييبن انوكي لو نيملاع اناك نينرقلا

 هللا لوق بسح اه مهمصعيو مهاطخ اهب ددسي احور لزنا هللا نأ كلذ يف مهتجحو

 ةلمجلا هذه بسنو # ُنميإلااَلَو ُبَككْلاام ىرْدَم تكا نام كَانَ َكَِدكَرت

 (منإو ءامسلا ىلإ دعص امو دّمحم ىلإ حورلا كلذ لزن هنمو 2٠١ ةحفص يف ينيلكلا ىلإ



 ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يف مث نيسحلل مث نسحلل ّمث لع هيصول يبنلا دعب ةمامإلاو «ةّمئألا رودص يف يقب

 مهيفطصي مامإ لك بقع نم نيسحلا ةيرذ نم مهراتخي هللا لزي ل هدعب نم هتيرذ

 هقلخل بصن مامإ مهنم ىضم ام لك مهيضتريو هقلخل مهب ىضريو مهيبتجيو كلذل
 قحلاب نودهي هللا نم ةّمأ ءاملاع ةجحو ايق امامإو ارين ايداهو انيب املاع امامإ هبقع نم

 لهتستو دابعلا مهبدهم نيدي هقلخ ىلع هتاعرو هتاعدو هللا ججح «نولدعي هبو

 مالظلل حيباصمو مانالل ةايح هللا مهلعج دالتلا مهتكربب ومنيو دالبلا مهرونب

 .اهموتحم ىلع هللا ريداقم مهيف كلذب ترجو «مالسإلل مئاعدو مالكلل حيتافمو

 كلذب هللا هافطصا .ءىجنرملا مئاقلاو ىجتنملاو يداحلاو ىضترملا بختتملا وه مامإلاف

 قلخلا قلخ لبق الظ هأرب نيح ةيربلا يفو هأرذ نيح رذلا ملاع يف هنيع ىلع هعنطصاو
 هبجتناو هملعب هراتخا .هدنع بيغلا ملاع يف مكحلاب ًاوبحم شرعلا نيمي نع ةمسن

 ليعامسإ ةلالسو ميهاربإ لآ نم ىفطصمو حون ةيرذ ةريخو مدآ نم ةيقب هرهطل

 هنع ادورطم هرسب هالكيو هظفحي هللا نيعب ايعرم لزي ملو .دّمحم ةرتع نم ةوفصو

 ام رخآ ىلإ ....قساف لك ثوفنو قساوغلا بوثو هنع اعوفدم هدونجو سيلبا لئابح
 يف ينيلكلا نع هركذ .دّمحم لآ نم ةّمئآلاب ةصتخملا تافصلا نم ماقملا اذه يف هركذ

 ركني ال هّنإف ةعيشلل نودلخ نبا ةوادع عمو :717/0 ةحفص يف لاق نأ ىلإ .40ةحفص

 اراثآو انيدو الع مهم كنظ امف مهريغل عقت تاماركلا تناك اذإو :لوقي ذإ كلذ

 رشبلا نأ تررق دق ةعيرشلاو .ةبيطلا هعورفل دهشت ءميركلا لصألاب هللا نم ةيانعو

 رفعجل ناك دقو .ةيؤر وأ مون يف هدنع نم هيلع هللا هعلطا نم الإ بيغلا نع بوجحم

 هيلع اوناك ب فشكلا ملعا هللاو هيف مهدنتسمو كلذ نم ريثك تيبلا لهأ نم هلاثمأو

 .ةبوهوملا تاماركلاو بترلا هذهب سانلا ىلوأ مهف ةيالولا نم

 .77 5 ةحفصو 717 ةحفص يف ةمدقملا يف نودلخ نبا ىلإ لوقلا اذه بسن دقل



 00 اا 1

 هتلاحو ةيسفنلا هصئاصخ نم ةلمح ركذ نأ دعب 7117 ةحفص يف روكذملا روتكدلا لاقو

 نبا هنع لاق ذإ «ةقدنزلاب مهتا نم هنأش لالجا يف كراشيو :تادابعلا ضعب دنع

 بجوأ دحأ نم مهنم ام دّمحم نب رفعج مهيفو نوفوطي جيجحلا ىلإ رظني وهو عفقملا
 ناكو 21140 ءاجوعلا يبأ نبا هنع لاق دقو.سلاجلا خيشلا كلذ ةّيناسنإلا مسا هل

 ءاش اذإ حّورتيو ءاش اذإ دسجتي يناحور ايندلا يف ناك ناورشب اذه ام داحلإلاب |هتم

 .اذه وهف انطاب

 ام قداصلا هب فصو ام قدصا لعلو :ةحفصلا سفن يف روكذملا روتكدلا لاقو

 نم هناو هنامز يف سانلا ملعا نم يقلح يف ضرتعملا ىجشلا اذه لاق روصنملا هنع هلاف

 تيب لهأ نم سيل هنأ هلوقب روصنملا هاعن قداصلا تام (نيحو .ايندلا ال ةرخآلا ديري

 مهيف هللا لاق نم ناك دقل ءانثّدحم وه دّمحم نب رفعج ناك دقلو ءثّدح مهيفو الإ ةوبن

 .تاريخلاب نيقباسلا نم ناكو هللا ىفطصا نمت ناكف «انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ ما

 .ثلاثلا ءزجلا نم '١١7 ةحفص يف 111 يبوقعيلا ىلإ لوقلا اذه فلؤملا دنسا م

 ميركلا نآرقلاب لؤفتلا يفرخأ هجو

 تحيصللاب ةزاختبنالا ةنيفك ل "سور اله نا: نيلخلا دّيَسلا ودع نك

 ه7 دمحم لوسرلا ىلع يلصت اهدعبو يسركلا ةيآ أر قت نأ ميركلا نآرقلاب لؤفتلاو

 يف بوتكملا وه ام ينرأف كباتكب تلأفتو كيلع تلكوت ينا َّمهّللا :اهدعب أرقتو ًارشع
 ؛ماركإلاو لالجلا اذ اي كبيغ يف نوزخملا (كرس نم بوتكم ام ةخسن يفو ) كرس

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب هبنجتا ىتح الطاب لطابلاو هعبتا ىتح اقح ّقحلا ينرأ ّمهْللا



 000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هانعمو يأرلا

 حرش نم ١7 4ةحفص يف يندملا ناخ ع دِّيَّسلا ريبكلا ةمالعلا اندّيس لاق

 موزلو ةعاطلا ماودب يل كلذ لمكاو :نيدجاسلا دّيس لوق حرش دنع ةفيحصلا

 ريبدتلاو لقعلا ةغل يأرلا ,عرتخملا يأرلا لمعتسمو عدبلا لهأ ضفرو ةعامجلا

 .همكح ةلع يف لصأل عرف ةاواسم وهو سايقلا ىلع ةرات قلطي افرعو .داقتعالاو

 نولوقي مهمأل سايقلا باحصأ يأرلا باحصأو :("7 سوماقلا بحاص لاق
 صنلا ضراع ناو لقعلا ناحنس ىلع ةراتو .ارثأ وأ اثيدح هيف اودجي مل اهيف مهمأرب

 ترصق امبرو .دهتجملا سفن يف حدقني ليلد هناب هرسفو ةفينح وبأ لاق (ى هفلاخو

 .هتارابع هنع

 يف مارو يكلاملا نيسحلا وبأ هركذ امك ) '"""” راربألا عيبر يف يرشختزلا ىكحو

 ا نا هدو لاف ةناف "77 عريب دهر ال دلك نسر هتف

 لوسر لاق ؟ اذام لثم ليق ءرثكأ وأ ثيدح ةئاعبرأ كت يبنلا ىلع ةفينح وبأ در

 نسم رثكأ ةميهم مهس لعجا ال ةفينح وبأ لاقو .مهس لجرللو نامهس سرفلل هل

 ةَّلْثُم راعشألا ةفينح وبأ لاقو ديلا هباحصأو ةل#هللا لوسر رعشاو «نمؤملا مهس

 الف عيبلا بجو اذإ ةفينح وبأ لاقو اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا ثلا لوسر لاقو

 لاق.رامق ةعرقلا ةفينح وبأ لاقو ارفس دارأ اذإ هئاسن نيب عرقي نتن اكو «رايخ

 .ىهتنا.باتكلا اهب لوطي الكل عبرألا هذه ىلع انرصتقا اَّنإو :فلؤملا

 ةفيحصلا نم 775 ةحفص يف يندملا ناخ َيع دِّيَّسلا ريبكلا ةمالعلا دّيَّسلا لاقو

 يف ةحص ينقزراو دّمحم لآو دّمحم ىلع لص ّمهللا :نيدجاسلا دّيس لوق حرش دنع

 عرو اومسق مهنا ؛...لامجا يف اعروو لاععتسا يف العو ةداهز يف اغارفو ةدابع

 :تاجرد عبرأ ىلع سفنألا



 لوا و ل وقعملا ف فل انرلف ف لوك كلا م ل م واول ا حملا عب عي وعم ا

 .اهاندا هذهو «ةلادعلا طوقسو قيسفتلا بجوي |مع عرولا :ىلوألا

 كلذ غاس ناو ةمرحلا ةهبش هيلإ قرطتت امع جرحتلا وهو نيحلاصلا عرو :ةيناثلا

 .كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد :ةّ#هللا لوسر هيف لاق يذلا وهو .ىوتفلا يف

 كرت لثم رو ظحملا ىلإ هئاهتنا نم افوخ حابملا كرت وهو نيقتملا عرو :ةثلاثلا

 غلبي ال هللا لوسر لاق .ةبيغلا ىلإ ٌرجني نأ نم ارذح سانلا لاوحأب ثّدحتلا

 .سأبلا هب ام ةفاخم هب سأب ال ام عدي ىتح نيقتملا ةجرد لجرلا

 ملي وأ هللا ةعاط ىلع ةوقلا هلوانتب داري ال ام كرت وهو نيقيدصلا عرو :ةعبارلا

 انوي اق 7" رطل نوفل اذان ] نكشف رك ةيضفلا رططا رجب نقي عاب

 لوانتي الو عوجلا يساقي ناكف ءاهزغب هيرتشت ماعطب ةحلاص ءاوعانةبلا فيت كفاك

 0117 يفاحلا رشب نكي ملو .ناجسلا هب ديري ؛مارح قبط ىلع ءاج هنأ لوقيو هنم
 ةرجاب وأ :ةرجا ريغب ترفح اهنأل «نيطالسلا اهرفحت يتلا رابكلا رابألا نم برشي
 .مارح لام نم تعفد

 يرصبلا نسحلاو جاجحلا

 يف "7 رافصلا حلاص الملا رفعج جاحلا هفلؤمل ةيرفعجلا ضايرلا باتك يف ءاج

 هاور ام 24” ديبع نب ورمع ىلإو يرصبلا نسحلا ىلإ جاجحلا باتك هنم 1 ةحفص

 نب ورمع ىلإو يرصبلا نسحلا ىلإ بتك فسوي نب جاجحلا نأ ةعيشلاو ةنُسلا ءاملع

 3 يبعشلا رماع ىلإو 117 ءاطع نب لصاو ىلإو ديبع

 انيلإ ىهتنا ام نسحأ نأب يرصبلا نسحلا هيلإ بتكف ردقلاو ءاضقلا يف مهيلإ لصو

 كاهن يذلا نأ نظتا :لاق هنآ 2 بلاط يأ نب ّللع نينمؤملا ريمأ نع تعمس ام

 .كلذ نم ءيرب هناو كالعاو كلفسا كاهد امنإ ؟كاهد



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نينمؤملا ريمأ لوق ردقلاو ءاضقلا يف هتعمس ام نسحا ديبع نب ورمع هيلإ بتكو

 ءاضقلا يف روزوملا ناك ام اموتحم لصألا يف رزولا ناك ول 2 بلاط يبأ نب ّللع

 .امولظم

 ريمأ لوق ردقلاو ءاضقلا يف تعمس ام نسحا ءاطع نب لصاو هيلإ بتكو

 يف اذه «قيضملا كيلع ذخأيو قيرطلا ىلع كلديأ :2بلاط يبأ نب ّلع نينمؤملا

 .قيلي ال لقعلا

 يلع نينمؤملا ريمأ لوق ردقلاو ءاضقلا يف تعمس ام نسحا :يبعشلا هيلإ بتكو

 .هنم وهف هيلع هللا تدمح |ملكو ,كنمف هنم هللا ترفغتسا ام لك :22بلاط يأ نب

 نيع نم اهوذخأ دقل :لاق اهيلع فقوو جاجحلا ىلإ مهبتك تلصو الف

 ةرظانم ''"''' 22 رفعج نب ىسوم مامإلا يف هباتك يف يشرقلا ةمالعلا ركذ دقو.ةيفاص

 .كانه اهعجارف ,.عوضوملا اذه لثم يف ةفينح يبأ نيبو مامإلا نيب ةليمج

 :لوقي ذإ عوضوملا يف ناليمج ناتيب ةيرفعحلا ضايرلا باتك نم "7 ةحفص يفو

 لاق فيج نووسلا لاق يو 7

 نايصعلا ىلع مهربجيو ارهج اونمآ قئالخلل كبر لوقيا

 كف ناطقا نم كذومت ورك مكبر نم اوذوعتف اذ مص نا

 دئاوف
 يف نيروكذملا ءايبنألا ددع :ةيرفعجلا ضايرلا باتك نم 0" ةحفص يف ءاج

 طولو ميهاربإو حلاصو دوهو حونو سيرداو مدآ ءايبن نورشعو ةسمخ نآرقلا

 وذو نوراهو ىسومو بيعشو بوياو فسويو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو

 دّمحمو ىسيعو ىيحيو ايركزو سنويو عسيلاو سايلاو ناميلسو دووادو لفكلا



0/1 000000 

 .نيعمجأ مهيلعو هيلع هللا تاولص

 ناورم مهرخآو ناهثع مهَوأ :ةّيمأ ينب كولم ددع :روكذملا باتكلا يف ءاج اك

 .اكلم ١9 عيمجلاو '"'1” صاعلا نب مكحلا نب دّمحم نب

 0017 علا دمنا ةنيعا شلال هد «حافسلا مهَوأ سابعلا ينب كولمو

 .اكلم "5 عيمجلاو ,'""1) رصنتسملا نب هللا دبع مصعتسملا مهرخآ,

 بحملا نع القان '"1"”ينسحلا فورعم مشاه دِّيَّسلا ليلجلا ةمالعلا دّيَّسلا ركذ

 :لازوو 011 ناييعملال قربنا قبض نيرا 757 ةيمتلا طسنلا بانك ىرربطلا

 ةثل# يبنلا عمسف نينسب اهتافو دعب ةجيدخ ىربكلا ةقيدصلا تخا "7 ةلاه تدفو

 حاصف ؛لوطو لوح نم اهيدل ام لكب هترصانو هتبيبح ةجيدخ توص ركذتف اهتوص

 بلقلا ميمص نم جرخمي يبنلا توص ةشئاع تعمس الف «ةلاه اي كب ابحرم
 ةرسحب ركذت تلز ام ِهّت#لوسرلل تلاقف ءاهسفن كلم مل ةجيدخ تخأل بيحرتلاب

 هللا كلدبا دقو نينس ةدع نم تكله نيقدشلا ءارمح شيرق زئاجع نم ازوجع ىلاو

 رفك نيح يب تنمآ ءاهنم ًاريخ هللا ينلدبا ام هللاو ة#لوسرلا اهاجأف .اهنم ًاريخ

 اهنم هللا ينقزرو سانلا ينمرح ذإ اللاب ينتساوو سانلا ينبذك ذإ ينتقدصو سانلا

 دعب اهركذا ال هللاو تلاقو مالكلا نع ةشئاع تكسماف ؛ءاسنلا نم اهريغ نود دلولا

 .مويلا

 مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ لئاقلا هّنأ عم هلكت يبنلا باوج كلذ ناكو

 .هلهأل مكرش مكرشو .يلهأل

 تلاق ىتح ,ةجيدخ ل# هللا لوسر ركذي امدنع اهمسقب ربت نأ ةشئاع عطتست ملو

 ذخأي كلذ اهنم عمسي ناك امدنع لوسرلا ناكو .اهريغ ايندلا يف نكي مل نأك اموي هل



 يااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .مالسإلاو هللا ليبس يف يخسلا اهذبو اهلئاضف دادعت يف

 هتبتاع اذإو ءاهنم مهيلع عزويف ةجيدخ ءاقدصا ىلإ لسرا ةاش حبذ اذإ هل ناكو

 ىلإ مالكلا اذه بتاكلا بسنو .اهبحي ناك نم بحأل ينا هللاو لاق كلذ ىلع ةشئاع

 .هركذ انم مدقت يذلا لّوألا ردصملا

 ه5 ناكو .ةجيدخ ةافو نم نينس ثالث دعب الإ ةشئاع نم لي يبنلا جوزتي ملو

 هتاسن نم دحأل هلثم نوكي ال |ب اهل هبح راهظاو اهحدمو ةجيدخ ركذ ىلع ارمتسم
 نأ راتخا ءنينس رشع نم رثكأ اهتافو ىلع ىضم دقو ةكم لخد (ًلف «ةكم حتف ىتح

 دلجملا يف يربطلا كلذ ركذ .اهربق راوجب كانه ةبق هل تينبف ءاهربق نم ابيرق لزني

 .هخيرات نم ثلاثلا

 .ةجيدخ يه هللا لوسر قدص نم لّوأ نأ يف هت لوسرلا نع هانركذ ام :تلق

 نايب الصتم هنم انلقن يذلا باتكلا يفو .ليئربج هيلع لزن هّنأ ال ةلل# يبنلا ركذ دعب

 لثملااهب برضي ناك ةورث نم اهءيدل ام لعفبو ءاهلضفو ةجيدخب قلعتي |يف ريثك

 باتكلا نم لّوألا دلجملا نم 0 9ةحفص ىلإ 0 ةحفص نم كلذ ءاجاهترثكل

 ةجيدخ دالوأ لّوألا دلجملا نم ” ةحفص يف ركذلا مدقتملا فلؤملا ركذو .روكذملا

 رثكأ لاق .نيخرؤملا نم هيف فالخ ىلع اهنم هل دلوت نمت هتاولص لب اهيلع هللا مالس

 .هللا دبعو .هب ىنكي ناك يذلا مساقلا ىوسروكذلا نم هل دلت ملاهنا نيخرؤملا

 نيبروهشملا ىلع تانبلا نمو .كلذ نم رثكأ ليقو نيتنس نم اوحن مساقلا شاعو

 ليقو .ءارهزلا ةقيدصلاو موشلك ماو ةيقرو بنيز نهو اعبرأ نيثدحملاو نيخرؤملا

 امهجوزو نيعاضولا عضو نمف موثلك ماو ةيقر اّمأ ءءارهزلاو بنيز نهو ناتنثا نما

 اذه برغتسي فلؤملاو .تايبلصلا هتانب نم جوز نم ةمارك كلذب اولباقيل نامثع نم

 ىنتبا عبرأ نهناب لوقلا ىلعو «نيخرؤملاو نيثدحملا نيب عايشلا ىلإ هتبسنو لوقلا



 وقل وول وقنا نما هقت ارك ول ركفكللا ان وشاب صيدم 1

 جاوزلا دح نغلب نهلك نبا ةلمجلابو .نيرونلا يذب نافع نب نامثع بيقلت

 هماو "'' عيبرلا نب صاعلا وبأ اهجوزتو بنيز نهاربك تناكف «هتايح يف نجوزتو

 برحل اهعم شيرق هتجرخأ نإو ملسا دق كاذموي ناكو ءاهموبأل ةجيدخ تخا ةلاه

 تامو طرشالو ديق الب رسألا نم يبنلا هقلطأو نيملسملل رسأو ردب موي لوسرلا

 دبع همساو بهل وبأ ناعتسا دقف موثلك ماو ةيقر امأو .ةرجهلا نم نماثلا ماعلا يف

 ةبيتعو ةبتع هينبال نهبطخف ابلط هل دري ال لوسرلا نأب هملعل بلاط يبأب ىزعلا

 اهيلإ راشملا ليمج ّمأ بحل يبأ ةجوزو ءامهنم |مهجوزف لوسرلا هل باجتساو ."""
 اوأتراف اهحاجن بابسأ ضعب اهنا لاخت ةطخ شيرق تططخ دقو .بطحلا ةلاحب

 تيب ىلإ تانبلا اوعجراف .هلايع ةشيعمو همرح يف هدهج لقثيل هيلإ يبنلا تانب عاجرا

 ةيقر ابطاخ نامثع ءاجو .ىربكلا ةجيدخ |مهمأ نيعو هنيع ترق كلذبو «هللا لوسر

 .ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا ىلإ هعم تماقاو نيخرؤملا رثكأ يعدي (ى اهايأ هجوزف

 ردب برح يف ناثع كرتشي ملو ردب ةوزغل هباحصأ عم ةنيدملا جراخ يبنلاو تيفوتو

 عوجر موي ةيقر تيفوتو .ةلخلا دسو ةارادملا نم كلذ ةيقر هتجوز ءاضتقا ىوعدب

 اهتخا عم موشلك ّمأ اهتخا تيقبو .اددسم اروصنم اديؤم ردب ةوزغ نم يبنلا

 .اهتقيقش توم تدهش امك ردب نم ارفاض اروصنم اهيبأ ةدوع تدهشفأل

 هنيب يف ناك لق يبنلا نأ هصخلم مب الصتم ركذلا مدقتملا دّيَّسلا فلؤملا لاق مث

 ههجو يف حولي بضغلاو باطخلا نب رمع هيلع لخد ذإ ةرجملا نم ةثلاثلا ةنسلا يف

 ىلع تضرع دقل هللا لوسر اي الئاق نامثعو ركب يبأ نم هللا لوسر ىلإ اكشو
 .كلذ ىلإ ابيجي مل مهنا همالك نم رهظيو ؛ةصفح يتنبا جوزتي نأ رخآلا دعب امهدحأ

 ثيح لأ هللا لوسر سلجم يف اناكو هعم اناك نامثعو ركب يبأ نم الك نأ رهظي اك

 نأ ديرا ال ينا نامثع لاقو ركب وبأ تكسف .دصقملا ءادبإو ةياكشلا دعب فلؤملا لوقي



 ااا 11د يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هل افطالم رمعل لاق ةلث# يبنلا نأ كلذ ىلإ يوارلا فيضيو فلؤملا لاق .نآلا جوزتا

 (ك ةصفح نم ريخ يه نم نامثع جوزتيو «نامثع نم ريخ وه نم ةصفح جوزتيس

 دعب هلكت يبنلا جوزتو .يربطلا بحملل نيمثلا طمسلاو باعيتسإلا يف كلذ ءاج

 .نيخرؤملا رثكأ كلذ يعدي اى موثلك ّمأ هجوزف ابطاخ نامثع هءاجو .ةصفح كلذ

 .نينس تس نم برقي ام هعم تيقبو

 لوسر عاري ملو اهتبحص نسحي مل نامثع نأ ةريثكلا تايورملا ريشتو فلؤملا لاق

 اهتوم ىلإ تدا هنم ةيساق تابرض رثا ىلع تتامو ةأرما نم رثكأ جوزتف اهيف كم هللا

 اهراك ناك هناو هئاسن ضعتب ةبراقمب اهتافو دنع ابنج ناك هناو ءاهعالضا رسكب

 ناثع ثرتكي ملف اهعييشت رضحي الف ابنج ناك نم لاقف هتنبا عييشت ن(ثعروضحل

 كلذ نامثع عمس اَلف .همسا تنلعا جرخي مل نإ لاقف رمألا ددش هنأ ىتح لوقلا اذهب

 .عجو هارتعا هنأ هنم انذأتسم يبنلا نم ناذئتسالا ىلع هلمح

 دما هان 377 ردقلا ناك نعد درعا نأ كلذ رضي قلو ركذو

 فراقي مل مكيأ لاق هّنأ نق يبنلا نع ةعامج نع يربطلا نع كلذ القان يناثلا دلجملا

 هنم ناك كلذ نامثع عمس الف ءبنذلا باكترا ىلع ةفراقملا ظفل اولمحو ؟ةليللا هلهأ

 .افنآ انركذ |ى كي يبنلا هئيحم نم ناك ام

 فلؤملا نكل ءاهعم ناك امو نامثعل اهترشاعم يف موثلك ّمأ ثيدح نم ناك ام اذه

 انركذ ام ءارو مسالا اذهب يبنلل تنب دوجو يف كش يف هناب كلذ ىلع بقع روكذملا

 كلذ نم مظعأ وه ام هلمحتو هقالخأ مراكمل يبنلا نع كلذ لثم رودص داعبتساو

 لمحي ل اّيلع نأ تايورملا َنأب كلذ دياو «هيلإ دايقنالا رهظي نممو هيئوانم نم ريثكب

 تنب ةمطافو ةّلل# لوسرلا تنب ةمطافو همأ ةمطاف .مطاوفلا ىوس ةنيدملا نم هعم

 اهلمحي ل نيكرشملا ينارهظ نيب اهكرتي اننب هلل# يبنلل نأ ادج دعبتساو 2 ةز



 00 ا 0/1

 .لاحلا عقاوب ملعا هللاو لاق مث .هعم

 يتلا ءارهزلا يف مالكلا نأ ركذو «ءاروحلا تنب ءاروحلا ءارهزلا ركذل ضرعت مث

 ام ىلع ال عبرأ نهبنوك ةحص ىلع ينبم اذه نكلو تك هللا لوسر تانب عبار يه

 .راصتخالل امور هركذ ام ضعب فطتقن نحنو .هركذ امك كلذ يف كيكشتلا هاضتقا

 ينيلكلا نعف .مالسلاو ةالصلا اهيلع اهتدالو خيرات يف تاياورلا تفلتخا :لاق

 .نينس سمخب هل# يبنلا ثعبم دعب تدلو اهنا ##رقابلا مامإلا نع يفاكلا يف

 يف يموطلا ْخيّشلا ةياور يفو .اهرمع نم رشع نماشلا ماعلا يف يهو تيفوتو

 ةأئآك يبنلا ثعبم دعب ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلا يف اهتدالو نأ هريغو "47 هحابصم

 سمح دعب تناك اهتدالو نأ حابصملا يف ةيناث ةياور يف ءاجو .ةعمجلا موي يف نيتنسب

 اهتدالو نوك ىلع ةقفتم ةينسلا تاياورلا رثكأو فلؤملا لاق .# هئعبم نم تاونس

 ةفورعملا '"'”” ئطاشلا تنب ةروتكدلا نع ركذو .تاونس سمخب يبنلا ثعبم دعب

 ثالثب اهتدالو قبس عم ةمركملا ةكم يف افولام نكي مل الافتحا اهتدال وب لفتحا لي هنأ

 ةصاخلابو ءاهتاوخأ ليلدتو اهل اهيوبأ بحب ةديعس تناكف .دلو نهنيب سيل تاوخأ

 نغلب يتاوللا نيملسملا ءاسن نم لوألا ةدّيَّسلا تحبصأ ىتح «بنيز يهو نهاربك
 .خيراتلا اذه ىلإ نييالملا

 قالطإلا ىلع ةدّيَّسلا نوكت نمب ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ انتوخإ تاياور يفو :تلق

 .نيملاعلا ءاسن ةدّيس اهنا ءارعشلا لاوقأ يفو «ةنجلا لهأ ءاسن ةدّيس ابِّْإ ةرخآلا ملاع يف

 نأل «ةّنجلا لهأ ءاسن ةدّيس اهنوك نم قبس امل مزالم لوقلا اذه نأ يفخ ريغو

 .كلذك ايندلا يف يهف كلذك تناك اذإو «ةرخآلا يف حصي ا(َّنِإ لضافتلا

 نأ '""" تيبلا لهأ هباتك يف ملعوبأ قيفوت ذاتسألا نع مدقتملا فلؤملا ركذو

 ةثدحملاو ةيكزلاو ةرهاطلاو ةكرابملاو ةقيدصلاو ةمطاف :ءاسأ ةعست ةمطاف ةدّمَّسلل



 1 اسما املا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 عساتلا مسالاو «هنع لقنن يذلا هباتك يف ةروكذملا ءامسألا هذهو ءاهيبأ ماو ءارهزلاو

 .هيلع رثعن م
 فلأو ءرمأ ةيآ فلأ ,1777 هلك نآرقلا ءنآرقلا نيوانع يف نيرظانلا ضعب لاق

 فلأو .لاثماو صصق ةيآ فلأو «رابخإ ةيآ فلأو .ديعوو دعو ةيآ فلأو .يبن ةيأ

 عمجيف .خوسنمو خسان ةيآ 817١و «مارحو لالحةيآ ١0٠2و «ليلهتو حيبست ةيآ

 قيقحت نم بجعي ام هيف ام ىفخي الو .5777 هعومجم نأ نم مدقت ام هلك كلذ

 .قيسنتو قيفدتو

 نبرمع ىفيلخلا اهمرح يتلا ءاسنلا معنمب قلعتي اميف ةزيجو صلافم
 باطخلا

 هلوق ركذ دنع هريسفت نم ثلاثلا دلجملا نم١ 87 ةحفص يف يزارلا رخفلا لاق

 هذه يف .ةشلاثلا ةلأسملا :4 ٌةَصيِرَؤ ىرْهَووجأ َنُهْواَتَ نهتم وب ُمَهَْمَكْسأ مهب :ىلاعت

 :نالوق ةيألا

 ةيآلا هذه ردص يف «مكلاومأب اوغتبت نأ هلوق نأ ةّمألا ءاملع رثكأ لوق امهدحأ

 نهنم هب متعتمتسا امف هلوقو «حاكنلا قيرط ىلع لاومألاب ءاسنلا ءاغتبا هنم دارملا

 دقعب عتمتسا ناو ماتلاب رهملا اهاتآ اهب لوخدلاب عتمتسا نإف ءنهروجا نهوتاف

 .رهملا فصن اهاتآ حاكنلا

 صوصخ ىلع عاتمتسإلا لمح وهو هجولا اذه .حاكنلا قيرط ىلع هلوق :تلق
 هانعم ىلع لمح نأ عاتمتسالا ظفل نأل ءرهاظلا فالخ مئادلا دقعلا يف عاتمتسإلا

 لحاو هلوق ىلإ مكتاهمأ مكيلع تمرح ىلاعت هلوق نم تايآلا ىنعم نوكيف يوغللا
 تلو ءاروام يطول لاول ركل[ و يكدم موسعا ؟كالوااروال ركل

 عاتمتسالا ققحت ام ثيح هنأ ىنعمب ء.نهروجا نهوتآف نهنم هب متعتمت متعتمتسا |ف لاق مث



 لوقنملاو لوقعملا نم فتئارط يف لوكشكلا نق مات ع ا ا ما وح و وب تر ا هد وعم نذل

 .نهروجا نهوتآف اتقوم وأ (ئاد ناك ءاوس دقعلاو يضارتلاب ناك اذإ ناك وحن ياب

 .ليلحتلا يف الخاد ةعتملا دقع نوكيف .يطولا يعون ةيلح ىلع ةلاد ةيآلا نوكتف

 نأ هلوق نم ءيجيس امك يزارلا ركب يبأ ىلإ بوسنملا لاكشإلا عفدني نايبلا اذببو
 نأ همزالو نهيلع حاكنلا دقع ةمرح يه (َّنِإ ةروكذملا تامرحملا ميرحت نم دارملا

 نهيلع مئادلا حاكنلا دقع ليلحت كلذ ءارو ام ىلإ ةبسنلاب ليلحتلا نم دارملا نوكي

 .ىفخي ال !ى هل دهاش ال ةرداصم اذه نإف

 ا ا ا ا لا

 اذإ نآرقلا ظفل نأ ثيح يوغللا ىنعملا نيبو هنيب نارودلا دنع هيلع لمحلا يغبني

 ىرت اذلو ءيعرشلا ىلع هلمح بجي هْنإف .يعرشلاو يوغللا ؛نيرمأل لمتحم وهو درو
 اذإ ةيعرشلا يناعملا ىلع اهوحنو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ظفل لمح نع دحأل فقوت ال

 دقع ةيلح توبث يف حضواو رهظا كلذ ناك اهفالخ ةدارإ ىلع نئارقلا نع تدرجت

 .ىفخي ال | عتمتلا

 :يزارلا رخفلل يناثلا لوقلا ام

 لاعب ةأرملا لجرلا رجاتسي نأ نع ةرابع يهو ةعتملا مكح ةيآلا هذبم دارملا نا

 دقف .مالسإلا ءادتبا يف ةحابم تناك اهنا ىلع اوقفتاو ءاهعماجيف نيعم لجأ ىلإ مولعم

 باحصأ اكشف «ةكم ءاسن تديزت هترمع يف ةكم مدق امل## يبنلا نأ يور

 لهابنا يف اوفلتخاو .ءاسنلا هذه نم اوعتمتسا لاقف «ةبوزعلا لوط ُ## لوسرلا

 لاقو ؛ةخوسنم تراص اهنأ ىلإ ةّمألا نم مظعألا داوسلا بهذف .ال مأ تخسن

 نارمعو سابع نبا نع يورم لوقلا اذهو «تناك |ى ةحابم تيقب اهنا مهنم داوسلا

 يا



 ا 000101012111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هلا وع سانع نبا فلام "1570 صولات قفلزطلا ةخاب الا ملوفلا عادعا

 لاق امك ةعتم يه لاق يه |مف تلق ؛حاكن الو حافس ال لاق ؟ حاكن مأ يه حافسأ

 . ال لاق ناثراوتي له تلق «؛ةضيح اهتدع معن لاق ؛ةدع اهل له تلق «ىلاعت

 ةعتملا يف سابع نبا ايتف يف راعشألا اوركذ امل سانلا نأ هنأ هنع ةيناثلا ةياورلاو

 اهنا تلق ينكل قالطإلا ىلع اهتحابإب تيتفا ام ينا هللا مهلتاق سابع نبا لاق لاق

 يناسارخلا ءاطع ىور .ةخوسنم تراص اهماب رقا هنأ :ةثلاثلا ةياورلاو

 هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه تراص تلاق «نهنم هب متعتمتسا اف هلوق يف سابع نبا

 هتوم دنع لاق هّنَأ اضيأ يورو .نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اهّيأ اي ىلاعت

 .فرصلاو ةعتملا يف يلوق نم كيلإ بوتا نا ّمهّللا

 ةيآ اهدعب لزني ملو هللا باتك يف ةعتملا ةيآ تلزن لاق هّنإف نيصحلا نب نارمع اّمأو

 هيأرب لجر لاق مث .اهنع انهني لو تامو اهم انعتمتو هللا لوسر اهم انرمأو اهخسنت

 فانلاو

 (17/1؟9)

 ىورو .ةعتملا ةحابا هنع نووري ةعيشلاف م2 بلاط يبأ نب لع نينمؤملا ريمأ اًمأو

 ىبن رمع نأ الول لاق هّنأ بلاط يبأ نب ّللع نع هريسفت يف يربطلا ريرج نب دّمح
 نب دّمحمب روهشملا لع نب دّمحم ىورو .ّيقش الإ ىنز ام ةعتملا نع سانلا

 88 نينمؤملا ريمأ لاقف ةعنملا زاوجب يتفي وهو سابع نباب ّرم اًيلع نأ '"' ”ةيفنحلا

 .تاياورلاب قلعتي ام اذهف «ةيلهألا رمحلا موحل نعو اهنع ىبن لت هنأ

 :هوجوب روهمجلا جتحا دقو

 مه نيذلاو ىلاعت هلوقل ةكولمملا وأ ةجوزلا يف الإ لحي ال يطولا نأ :لّألا



 لوقا و لوشملا نق هفتاوط ىف رك شكلا مة ا ا ا

 اهنا كشال ةأرملا هذهو ؛مهنإيأ تكلم ام وأ مهجاوزا ىلع الإ نوظفاح مهجورفل

 لصحلا ةجوز تناك ول اهدحأ هوجو هيلع لديو .ًاضيأ ةجوز تسيلو ةكولمم تسيل
 ثراوت ال قافتإلابو .مكجاوزا كرت ام فصن مكلو ىلاعت هلوقل امهنيب ثراوتلا

 اهثلاثو.تبثي ال قافّتإلابو ءشارفلل دلولا © هلوقل بسنلا تبثل اهيناثو .امهنيب

 نهسفنأب نصبرتي اجاوزا نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ىلاعت هلوقل ةدعلا تبجول

 .ررقم نسح مالك ةجحلا هذه نأ ملعاو ءارشعو رهشا ةعبرأ

 اتناك ناتعتم :هتبطخ يف لاق هنأ رمع يناثلا ةفيلخلا نع يور ام :ةيناثلا ةجحلا

 عمجم يف مالكلا اذه ركذ ءامهيلع بقاعأو امهنع ىبنأ انأ قهللا لوسر دهع ىلع

 نيملاع اوناك مهنا لاقي نأ اّمِإ ولخي ال انه لاحلاف .دحأ هيلع ركنا امو «ةباحصلا

 ,ةنهادملا ليبس ىلع اوتكس مهنكلو ةحابم اهناب نيملاع اوناك وأ اوتكسف ةعتملا ةمرحب

 وه لؤوألاو .كلذ يف نيفقوتم مهنوكل اوتكسف اهتمرح الو اهتحابا اوفرع ام وأ

 هلك يبنلا نأ ملع نم نأل «ةباحصلا ريفكتو رمع ريفكت بجوي يناثلاو .بولطملا

 نمو «هللاب رفاك وهف اهل خسن ريغ نم ةروظحم ةمرحم اهنا لاق مث ةعتملا ةحاباب مكح

 دض ىلع وهو ةّمألا ريفكت يضتقي اذهو ءارفاك ناك ائطخم هنوكب هملع عم هيلع هقدص

 .(....ةّمَأ ريخ متنك١ ىلاعت هلوق

 اذهلف ةروظحم وأ ةحابم ةعتملا نوكب نيملاع اوناك ام مهنا وهو ثلاثلا مسقلاو

 جايتحاو حاكنلاك نوكت ةحابم اهوك ريدقتب ةعتملا نأل لطاب ًاضيأ اذهف ءاوتكس

 ىقبي نأ عنمي اذه لثمو ؛لكلا ٌقح يف ماع اهنم دحاو لك يف لاحلا ةفرعم ىلإ سانلا

 ناو حابم حاكنلا ْنأب نيفراع اوناك لكلا نأ اف هب ملعلا رهتشي نأ بجي لب ايف

 نامسقلا ناذه لطب الو ,كلذك ةعتملا يف لاح لا نوكي نأ بجو ةخوسنم ريغ هتحابا

 ةعتملا نأب نيملاع اوناك مهتأل رمع ىلع راكنإلا نع اوتكس (ّنإ ةباحصلا نأ تبث



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ال :لاق رمع نأ يور هنآ اب لطبي متركذ ام ليق نإف «مالسإلا يف ةخوسنم تراص
 نأ عم زئاج ريغ مجرلا نأ كش الو .هتمجر الإ لجأ ىلإ ةأرما حكن لجرب ىتوأ

 نع نوتكسيي اوناكك مهنأ لغ اذه لدف غكلذ ركنا نيخ هيلع اوركنا ام ةباحضلا

 .ةسايسلاو رجزلاو ديدهتلا ليبس ىلع كلذ ركذي ناك هلعل انلق لطابلا ىلع راكنإلا

 انم عنم نم لاق ةلتهَنَأ ىرت الإ .ةحلصملا دنع مامإلل ةزئاج تاسايسلا هذه لثمو

 زئاج ريغ ةاكزلا عنام نم لاملا رطش ذخأ نأ مث .هلام رطشو هنم اهوذخآ اَنإف ةاكزلا

 .ملعا هللاو ءانهه اذكف رجزلا يف ةغلابملل كلذ لاق لق يب
 دبع نع ' 2” يرهزلا نع كلام هاور ام ةمرحم ةعتملا نأ يهو :ةثلاثلا ةجحلا ةقفضن

 نع ىهن هلك لوسرلا نأ 2 لع نع امهيبأ نع '"' "' ىلع نب دّمحم ينبا نسحلاو هللا

 ْ نوما 7" يناهجلا ةريض نم مييرلا قاقوو .ةيسنإلا رمحلا موحل لكأ نعو ءاسنلا ةعتم

 ىلإ هرهظ دنسم ماقملاو نكرلا نيب مئاق وه اذإف هللا لوسر ىلع تودغ لاق هيبأ

 دق هللا ناو الإ ءءاسنلا هذه نم عاتمتسالاب مكترمأ ينإ سانلا اهّيأ اي لوقي ةبعكلا

 اوذخأت الوءاهليبس لخيلف ءيش نهنم هدنع ناك نمف «ةمايقلا موي ىلإ مكيلع اهمرح

 .مارح ءاسنلا ةعتم لاق هنأ لق هنع يورو .ائيش نهومتيتآ ام

 ةفرفف

 ال حاكتلا نأ رهاظو «(""*” طيسبلا يف يدحاولا اهركذ ةثالثلا رابخألا هذهو

 .كلذك سيل حاكنلا درجيو .ذذلتلا وه عاتمتسالا نأ انيب انأل ءاعاتمتسا ىمسي

 :هوجوب اوجتحا دقف ةعتملا ةحاباب نولئاقلا اّمَأ

 ريع َنيِرِحح مُكلوَمأ اوْعَمِبَت نأ #9 :ىلاعت هلوق يهو ةيآلا هذهب كيسمتلا لوألا

 ةيآلا هذهب لالدتسالا يفو + كروب نها نهتم هوب ُمعَتمَتْسَأ امه كريجفتسُم
 :ناقيرط



 ا 01 نك

 نأ هلوق ّنأل كلذو ةيآلا هذه يف لخاد ةعتملا حاكن لوقت نا:لّوألا قيرطلا

 ىغتبا نموديبأتلا ليبس ىلع ةأرملاب عاتمتسالا هلاب ىغتبا نم لوانتي مكلاومأب اوغتبت

 لحاو هلوق ناك هيف لخاد نيمسقلا نم دحاو لك ناك اذإو «تيقأتلا ليبس ىلع هلاعب

 لح ىضتقي كلذو «نيمسقلا لح يضتقي مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل

 .ةعتملا

 نم هنايبو ةعتملا حاكن نايب ىلع ةروصقم ةيآلا هذه نأ لوقن نأ :يناثلا قيرطلا

 لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا |مف :ًارقي ناك بعك نب بأ نأ يور ام اهدحأ .هوجو

 هذه يف هيلع ركدت م ةّمألاو سابع نبا ةءارق ًاضيأ هذهو .نهروجا نهوتآف ىمسم
 نأ يف هوركذ ام هريرقتو ةءارقلا هذه ةحص ىلع َةّمآلا نم اعامحا كلذ ناكف «ةءارقلا

 اترك امة حيش نع اعاعلا كلذ ذاق هيلدناو ك0( مرانسقلاو عكا عم عفن اةيرحع

 .بولطملا تبث ةءارقلا هذه ةحص عامجإلاب تبث اذإو ءانهه اذكو

 رمأ ىلاعت هنأ مث «لاملا يف ءاغتبالا درجم وه ان ةيآلا يفروكذملا نأ :اهيناثو

 ال لاملاب ءاغتبإلا درجم نأ ىلع لدي كلذو «نبب عاتمتسإلا دعب نهروجأ نهئاتيإب
 يلولا عم دقعلاب لصحيي اهَّنِإ لجلاف قلطملا حاكنلا يف اّمأ «ةعتملا حاكن يف الإ نوكي

 ةصوصحمل ةيآلا هذه نأ ىلع اذه ٌلدف .لجلا ديفي ال لاملاب ءاغتبإلا دّرجمو ءدوهشلاو

 .ةعتملاب

 عاتمتسالاو «عاتمتسالا درجمب روجألا ءاتيإ تبجوأ ةيآلا هذه نأ :اهثلاثو

 ةتبلا عاتمتسالا ىلع بجي ال روجألا نايتإف حاكنلا يف اّمَأ .عافتنالاو ذذلتلا نع ةرابع

 نأ انيب امل اعاتمتسا ىمسي ال حاكنلا نا رهاظف .رهملا فصن مزلي حاكنلا يف لب

 .كلذك سيل حاكنلا درجمو ذذلتلا وه عاتمتسالا

 يف حاكنلا مكح راركت مزل حاكنلا مكح ىلع ةيآلا هذه انلمح ول اَنأ :اهعبارو



 د يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ِءَسْيِلَأ ني مُكَل باطامأوحِكتأَف 3“ : ةروسلا هذه لّْوَأ يف لاق ىلاعت هّنأل ,ةدحاولا ةروسلا

 ىلع ةيآلا هذه انلمح ول امأ «# د 1غ لح نق دَص هآَسْيِلآوهاَءَو 3 :لاق مث .4 ميرو تتوق م

 .ملعأ هللاو ؛هيلع ةيآلا لمح ناكف ءاديدج [ىكح اذه ناك ةعتملا حاكن نايب

 ناك ةعتملا حاكن نأ ىلع ةعمجب ةّمألا نأ :ةعتملا حاكن زاوج هوجو نم يناثلا

 خسانلا نايرط يف فالخلا امن «هيف ةّمألا نم دحأل فالخ الو ؛مالسإلا يف ازئاج

 وأ رتاوتلاب امولعم نوكي نأ اّمِإ خسانلا كلذ ناكل ادوجوم خسانلا ناك ول :لوقنف

 سابع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب , نع ناك رتاوتلاب امولعم ناك نإف .داحآلاب

 بجوي كلذو ةث# دّمحم نيد نم رتاوتلاب هتوبث فرع امل نيركنم نيصحلا نب نارمعو

 نأ خسنلا اذهب لوقلا نالطب ىلع ًاضيأ لدي امتو اولاق .اعطق لطاب وهو «مهريفكت

 هنأ تاياورلا رثكأو ,ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحل نعو ةعتملا نع ىبن ل يبنلا

 .ربيخ موي نع نارخأتم نامويلا اذهو .حتفلا موي يفو عادولا ةجح يف ةعتملا حابا

 همدقت عنتمي خسانلا نأل ربيخ موي ةعتملا خسن لكي هّنَأ يور ام داسف ىلع لدي كلذو

 لقي مل فيعض ارارم خسنلاو ارارم ليلحتلا لصح هنأ لوقي نم لوقو .خوسنملا ىلع

 تاياورلا هذه نع ضقانتلا ةلازا اودارأ نيذلا الإ نيربتعملا نم دحأ هب

 يف نيتعورشم اتناك ناتعتم ربنملا ىلع لاق رمع نأ يور ام :هوجولا نم ثلاثلا
 ىلع صيصننت هنم اذهو .حاكنلا ةعتمو جحلا ةعتم ءامههنع ىبنأ انأو هللا لوسر دهع

 نأ لع لدي امهنع ىمنأ انأو هلوقو «ةدوجوم تناك ه# لوسرلا نمز ةعتملا نأ

 لج نأ ىلع لدي وهف مالكلا اذه تبث اذإو .رمع هخسن اَّنإو هخسن ام ُ# لوسرلا

 خسن اَّلِإ خسان هل سيل هناو هخسني ملة هناو فت هللا لوسر دهع ىلع اتباث ناك ةعتملا

 ني لوسرلا نمز يف اتباث ناك ام َنأل اخوسنم ريصي الإ بجو اذه تبث اذإو .رمع

 جتحا يتلا ةجحلا يه هذهو .رمع خسنب اخوسنم ريصي نأ عنتمي لوسرلا هخسن امو



 0 ا

 .ىرخأ ةيآب اهخسن امو ةيأ نارقلا يف لزنا هللا نأ لاق ثيح نيصحلا نب نارمع اهب

 نأ ديري ءءاش ام هيأرب ىري لجر :لاق مث .اهنع اناهن امو ةعتملاب ل#لوسرلا انرمأو

 .ةعتملا زاوجب نيلئاقلا هوجو ةلمج نم اذهف ءاهنع ىهن رمع

 اهنم دارملا نأ ىلع ةلمتشم ةيآلا هذه نأ لوقن نأ لّوألا هجولا ىلع باوجلاو

 :هجوأ ةثالث نم هنايبو ةعتملا حاكن

 ْمُكَكَع َتَمَرْخ )» هلوق يف الّوأ حاكنلا يف تامرحملا ركذ ىلاعت هنأ .لوألا

 اذهب دارملا نأكف «# ْمُكِلَد ارواَم كل َلِيْأَو ل: ةيآلا رخآ يف لاق مث« 4 ختسكأ

 كانه دارملا نكل .ميرحتلا كلذب دارملا وه ام ليلحتلا اذهب كانه دارملا وه ام ليلحتلا

 .ًاضيأ حاكنلا نوكي نأ بجي ليلحتلاب انه دارم لاف حاكنلا وه ميرحتلاب

 .حيحص حاكن يف الإ نوكي ال ناصحإلاو ءنينصحم :لاق هنأ :يناثلا

 ةكسأل هين ورصتمال هلال هانم نزلا ىنندز جفا وقهر رتو الاقل
 ءاملا حفس اّلِإ اهيف داري ال ةعتملاو ءحاكنلا حلاصم رئاسو دلولا هيف بلطي الو ءاملا

 هنأكف لوألا هجولا يف هركذ يذلا اّمأ .يزارلا ركب وبأ هلاق ام اذه ءاحافس ناكف

 (كلذ ءارو ام مكل لحاو» لاق مث نهأطو ناسنإلا ىلع مرحي نم فانصا ركذ ىلاعت

 يكرر ل ا ا ادمان ازببقلا ايرلا

 الات هلوق اّمأو .اليلد هيلع ركذي ملف حيحص حاكن يف الإ نوكي ال ناصحإلا ايناث

 نإف كلذك تسيل ةعتملاو ءاملا حفس الإ هنم داري ال هّنأل احافس يمس اّنإ انزلا

 ةمرحم ةعتملا متلق نإف «هللا لبق نم هيف نوذاملا عورشملا قيرطب ءاملا حفس اهنم دوصقملا

 يذلاو ءوخر مالكلا نأ رهظف ؛كلذك رمألا نأ متلق َمِلف .ثحبلا لّوأ اذه لوقنف

 (منِإ .ةحابم تناك ةعتملا نأ ركنن ال اَنِإ لوقت 7 نأ ثحبلا اذه يف هيلع دمتعي نأ بجي

 ىلع ةلاد ةيآلا هذه تناك ولف ريدقتلا اذه ىلعو .ةخوسنم تراص اها هلوقن يذلا



 ل ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مهكسمت نع ًاضيأ باوجلا وه اذهو ءانضرغ يف احداق كلذ نكي مل ةعورشم ابنا

 تناك ةعتلا نأ لغالا لت ال اوت ريدحتتب ةءارقلا كلت نإف «سانع نيا ةءارقب

 نم متركذ امو هيلع أرط خسنلا نأ هلوقن يذلا اّنإو هيف عزانتن ال نحنو «ةعورشم

 لعل انلق اداحآ وأ ارتاوتم نوكي نأ اّمِإ .خسانلا مهوقو انلوق عفدي ال لئالدلا

 اوفرعو هوركذت ميظعلا عمجلا يف كلذ ركذ امل رمع نأ مث .هيسن مث هعمس مهضعب

 دق انلق هسفن ىلإ ةعتملا نع يهنلا فاضا رمع نأ هلوقو .هل رمألا اوملسف هيف هقدص

 هريفكت مزل هنع ىبنأ انأو ة# دّمحم عرش يف ةحابم تناك ةعتملا نأ هدارم ناك ول هنأ انيب

 مل ثيح بلاط يبأ نب يلع ريفكت ىلإ كلذ يضفيو .هعزانيو هبراحي مل نم لك ريفكتو

 نأ هدارم ناك لاقي نأ الإ قبي ملف .لطاب كلذ لكو هيلع لوقلا كلذ دري ملو هبراحي

 ةكهنأ يدنع تبث امل اهنع ىهنأ انأو هللا لوسر نمز يف ةحابم تناك ةعتملا

 .ملعا هللاو....انبولطم يف انل ةجح مالكلا اذه ريصي ريدقتلا اذه ىلعو ءاهخسن

 ينعا رمألا اذه نأ فرعي ةعامجلاو ةْنّسلا لهأ انناوخإ تاملك يف عبتتملا تلق

 ول انأ ملعت انه نمو ؛ملسم هيف باتري ال ام أ#لوسرلا دهع ىلع ةعتملا ةيلح توبث
 نم ةيلحلا هذه توبث ناكل بولطملا ىلع اهتلالدو ةكرابملا ةيآلا نع رظنلا انضمغأ

 ةيعورشملا لصأب قلعتي بغش لك عفر يف ةرورض لب ايفاك اعامجا ةتباث نسا قيرط

 ىقبي الف هيلعو «ةنسلاب وأ زيزعلا باتكلاب هتيعرش تتبث ام نيب اعطق قرفلا مدعل

 يف ثحبلا روحم وه نوكيف خسنلا ىوعد الإ ماقملا يف ةلوقعم ةشقانم لكل لاجم

 ةلدألا ىضتقم هنوك عم ةحابإلا ءاقبو خسنلا مدعب لوقلا نأ ىفخي الو .ماقملا

 يزارلا ريبعت كلذ ىلع كلدي امك هب ناهتسيال ريفغ عمج لوق هنأ رابتعإلاو لوصألاو

 له اهنا يفاوفلتخاو :هصن ام لوقي ثيح فالخلا نايب دنع اقباس هنع هانيكح |ييف

 لاقو ؛ةخوسنم تراص امنأ ىلإ ةّمألا نم مظعألا داوسلا بهذف .ال مأ تخسن



 ا ار را

 .تناك |( ةحابم تيقب مهنم داوسلا

 رركت نسم ةعامجلاو ةَّنُّسلا لهأ انناوخإ ضعب نع رهظي ام نأ ًاضيأ ملعتلو
 نم رثكأ اهنا وأ '""””ضايع يضاقلا نع يكحملا وه امك نيترم خسنلاو ةحابإلا

 نظا ال امم ملسم حرش يف هريغو'"" "' يوونلا نع امك تس وأ تارم سمح لب .كلذ
 انه مهملا لك ىلعو .عرشلا تاماقم نم ماقم يف اهل ريظن ال ىوعد اهِّإف هل مهءاضترا

 لصأ ىلع نيقيرفلا قافتال ةعساو ةحسف يف هل يفانلا نأ بير ال ذإ ,خسانلا تابثا

 : لثم ةماعلا ةّلدألاب هتيعرش تتبث ام رارمتسا ىلع دامتعالا تبثتملا يفكيو .ةيعورشملا

 ةّلدأ مومعو .ةمايقلا موي ىلإ مارح همارحو ةمايقلا موي ىلإ لالح دّمحم لالح

 نم ةيلمعلا لوصألا ىلع ًاريخأ د|متعالا نم لقأ الو اهقالطا وأ ةيعورشملا

 .خسنلا مدع ةلاصا وأ ةيلحلاب مكحلا باحصتسا

 وأ ةّنَسلاب نوكي نأ اّمِإ ولخي ال ماقملا يف ىعدملا خسنلا نأ كيلع يفخ ريغ هنأ مث

 تاياور ركذ مدق يزارلا نأ ثيح باتكلا ىلع هّنّسلا انمدق امَّلإو ءزيزعلا باتكلاب
 هديفي ام كيلع يفخ ريغو .هلاونم ىلع يرجلاب تايضتقملا ضعبل انمزلا اذلف .بابلا

 .لفغت الف رثكألاو ريثكلاب ريبعتلا ةلزنمب هّنِإف هريبعتلا اذه

 تلف

 هنأ نم هنع هانلقن ايف يزارلا هركذ ام رثكأ ىلعرثعا ملف ةّنّسلاب خسنلا اّمأ ١.

 يتفي وهو سابع نباب رم ##اًيلع نأ ةيفنحلا نب دّمحمب روهشملا ّللع نب دّمحم ىور

 هذهو .ةيلهألا رمحلا موحل نعو اهنع ىبن ثق هّنأ 92 نينمؤملا ريمأ لاقف «ةعتملا زاوجب

 يور ام يهو ءروهشملا ججح نم ةثلاثلا ةجحلا يف اهانركذ يتلا ةياورلا يه ةياورلا

 يرهزلا نع كلام نع ءاسنلا ةعتم نع ىمن ق# هللا لوسر نأ 2
 .ةيسنألا رمحلا موحل لكأ نعو



 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هيبأ نع ينهجلا ةربص نب عيبرلا ةياور نم ةروكذملا ةجحلا يف هنع هانلقن ام ."

 ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسم ماقملاو نكرلا نيب مئاق وه اذإف ه#هللا لوسر ىلع تودغ لاق

 اهمرح دق هللا ناو الإ ءءاسنلا هذه نم عاتمتسإلاب مكترمأ نإ سانلا اهتأ اي لوقي

 ام اوذخأت الوءاهليبس لخيلف ءيش نهنم هدنع ناك نمف «ةمايقلا موي ىلإ مكيلع

 .ائيش نهومتيتآ

 نم ماقملا يف يزارلا هركذ ام قبس ايف اهانلقن ام يهو سابع نبا نعام .5

 دلي تم ْمُعَتِمَمْسأ اَمَه ل ةنيآلا يف ةيلؤق وعن: ساني نبا نو 337 ناسارخلا ءاطع ةياور

 نهم طم هآَسْيلأ مْسقَلط اَدِإ تل اه ايف :ىلاعت هلوقب ةخوسنم تراص اهنا 2 14 نعم

 .4 توتو
 ةعنملا يف يلوق نم كيلإ بوتأ نإ ٌمهّللا هتوم دنع لاق هنأ هنع ًاضيأ يور ام .

 .فرصلاو

 رظنلا ضغ عم يهو .ةعتملا نم ةعناملا تاياورلا نم هيلع انفقو ام ةلمج نذا اذهف

 ةدع يهو ءاهفالخ ىلع لد امل اهتضراعمب ةطقاس اهدنس يف بيقنتلاو ثحبلا نع

 :تاياور

 ريمأ نع قبس [ننق ئزاربلا نعمان |يف:يريطلا ريرح نبا هاوزاه لوألا

 .ّيقش الإ ىنز ام ةعتملا نع سانلا ىهبن رمع نأ الول :هلوق نم 22 نينمؤملا

 لاق ثيح ةرامع ةياور يف سابع نبا لوق نم ًاضيأ يزارلا نع هانلقن ام :ةيناثلا

 تلق .حاكن الو حافسال لاق ؟حاكن مأ حافس يه له ةعتملا نع سابع نبا تلأس

 له تلق «ةضيح اهتدع معن لاق ةدع اهل له تلق «ىلاعت لاق (ى ةعتم يه لاق يه |ف



 0 اا 0000

 .ال لاق ؟ناثراوتي

 اكشف «ةكم ءاسن تنيزت هترمع يف ةكم مدق امل ة#يبنلا نأ يور ام :ةثلاثلا

 .ءاسنلا هذه نم اوعتمتسا لاقف ةبوزعلا هل هللا لوسر باحصأ

 لو هللا باتك يف ةعتملا ةيآ تلزن لاق هنأ نيصحلا نب نارمع نع يور ام:ةعبارلا

 انهني ملو ةل# تامو ءاهب انعتمتو لك هللا لوسر اهب انرمأو ءاهخسنت ةيآ اهدعب لزني

 .ءاش ام هيأرب لجر لاق مث .اهنع

 يناثلا دلجملا نم "7 ةحفص يف ةعتملا ةيآ ريسفت دنع يمربطلا هركذ ام :ةسماخلا

 انئَدح لاق هّنأ حيحصلا يف '"""7 حاجحلا نبا ملسم هدروأ امو لاق هريسفت نم

 ءارمتغم هللا دبع نب رباج مدق ءاطع لاق :لاق نأ ىلا......""20يناوللا نسحلا

 دهع ىلع انعتمتسا معن لاقف ةعتملا اوركذ مث .ءايشأ نع موقلا هلأسف .هلزنم يف انئجف

 .رمعو ركب يبأو كي هللا لوسر

 نم ةضيقلاب عتمتسن انك لوقي ثيح رباج نع ملسم حيحص نع ام :ةسداسلا

 نأش يف رمع اهنع ىبم ىتح ركب يبأو ة# هللا لوسر دهع ىلع ماّيأل قيقدلاو رمتلا
 ةفكل

 ه

1 

 هللا دبع نب رباج دنع تنك لاق '"*” ةرضن يبأ نع ملسم حيحص نع :ةعباسلا

 عم امهانلعف رباج لاقف «نيتعتملا يف افلتخا ريبزلا نباو سابع نبا نأ لاقف تآ هاتأف

 .|مل دعن ملف |مهنع رمع اناهن مث هللا لوسر

 |امك مهبولق هللا ىمعا اسانا نأ لاقف ةكمب ماق ريبزلا نبا نأ يور ام :ةنماثلا

 تا 5 ب ل نيا 0 مهراصبا .



 1 ا ا يندملا ناخ يلع ديسلا ميركلا دبع دشلا مامإلا

 ةقطانلا تاياورلا نم هركذ قبس ام هيلإ بسني ام بيذكت يف ةحيرص ةياورلا هذهو

 .الصأ اهم هلوق مدع وأ ةيلحلاب لوقلا نع هعوجرب

 : كغ وهوه قذتلا "77 نايا سأل ىتغارلا دع كم ان:كللذ ههذق أَو

 نأ هصن اب ثّدحي هّنأب لوقلاب تبثتلاو لقنلا يف ةقاثولاب فوصوملاو َهَّنّسلا لهأ ءاملع

 تيك كيأ لس نياسغ:قنانهل لاقف ةعملا ليلحت نماف قنا رتع نزلا قياللا دنع

 .ةعملاب الإ كتاللو امتاز: كلاقق اهانق كلما نييو اهتينرفاشلا تيعطن

 رقد ذيع كر وخلا زقزناوزو 1190 النمل كللقاك نينكلا ةنالعلا انفي لاكاوقلو
 تنب نيقاطنلا تاذ ءامسأ يه ءريبزلا نب هللا دبع ّمَأ يه نم ملعت تنأو :ةياورلا هذه

 دقو ةلثكب هللا 00 ا اهجوزو «نينمؤملا ّمأ ةشئ ةشئاع تخا قيدصلا ركب يبأ

 لدا رناكملا ابنا اذه عي لوقت النو ةعتلاب ايععوذت

 ةيلحلا تاياورب ةضراعم اهنأ ىلإ افاضم عنملا تاياور نأب ريبخ تنأو اذه

 :لثم اهفلاخي امل ةنهوملا اهل ةديؤملا تارابتعالاب ةدضتعم يهف زاوجلاو

 اقناك نانتغتم ةرثنملا ل دمع لوف قع قرارلا نع هانلقن امله ئوزءامد ١

 .ءاسنلا ةعتمو جحلا ةعتم ءامهنع ىهمأ انأو هت هللا لوسر دهع يف نيتعورشم

 يف نكي مل خسنلا ناو هتايح ةليط امهنع هني م هت يبنلا نأ حضوي لوقلا اذهرهاظف

 ل ل رتقا نأ !ى .هنامز

 هللا دبع نب رباجو سابع نب هللا دبعك ةباحصلا ءاظع نم ةلمج نع يور ام .؟

 مهنأ ىلإ افاضم مهئإف مهريغو دوعسم نب هللا دبعو نيصحلا نب نارمعو يراصنألا

 هك لوسرلا دوجو نع لاحلا ةعيبطب ةرخأتملا مهتنمزا يف ةعتملا ةحاباب نوتفي اوناك

 .نهروجا نهوتآف ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا |مف :ةمدقتملا ةيآلا نوأرقي اوناك



 لوقتلاو عل وفعملا قعاهفنا وطفل وكشكلا 1اس م ان

 (مف :مهتءارق نم هب قوثوملا وه نوكي نأ يغبني لب ديعبب سيل ام ىلع مهضرغو
 نم كلذ نأ ال ةيآلل ريسفتلا وحنب كلذ نوكي نأ ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا

 ال ةعناملا تاياورلاف .هيف ناصقنلاو نآرقلا يف فيرحتلا مزلي يك نآرقلا نتم لصأ

 يرشخمزلا كلذب فرتعا اى رخآلا ضعبلا توبث مدعو اهضعب فعضل اهيلع لوعم

 هاورف ةعتملا نع (سابع نبا ينعي ) هعوجر اّمأ :لاق ثيح ”85ةحفص شماه يف

 اَمأو ؛هدجا ملف ةعتملاب يلوق نم كيلإ بوتا هلوق اّمأو .فيعض دنسب '"*”” يذمرتلا

 يف هلك اذه .هوجوب كلذ ىنعم هنع يورف فرصلا يف يلوق نم كيلإ بوتا هلوق

 مامإ هركذ يف اخسان هنوك ىعدملا نأ كيلع يفخ ريغف باتكلاب خسنلا امو

 ةياور هب تلفكت ام امهادحإ :ناتيآ امه انهه هدافأ ايف يزارلا '"؟؛” مهتيّرخو موقلا

 اذإ يبنلا اهّتأ اي ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه تراص هلوق نم ةراملا سابع نبا

 ال اهسفن يف ةدعلل قالطلا ةيآ نأ كيلع يفخ ريغو .نبتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط

 لك نأ قالطلا ةيآ دافم ةياغ ذإ «خوسنمو خسان نيبلا يف نوكي يك ةعتملا ةيآ يفانت

 نوكي املاه ضرعت الو ةدعل اهقالط نوكي نأ نم دبال قالطلاب اهقارف نوكي ةجوز
 ةيآدافم ناك ول معن .ةعتملا حاكن يف نأشلا وه امك ةدملا ةبهب وأ اهتدم ءاضقناب اهقارف

 نأل ءاهل ةيفانم تناكل قالطلاب الإ ةيجوزلا اهتقالع عطقنت ال ةجوز لك نأ قالطلا

 هذه نم ةكرابملا ةيآلا نيأ نكلو «قالطب نوكت ال اهب عتمتملا ةنونيب نأ ضورفملا

 ةياورلا ءاقب ىلع فوقوم خسنلل قالطلا ةيآ نييعت نأ ىلإ افاضم اذه «ةلالدلا

 ةضراعملاب اهتيجح طوقس تفرع دقو .اهتيجح ىلع ماقملا يف خسنلل ةتبثملا ةضورفملا

 .رم (ى اهسفن يف اهنهو نع رظنلا عطق عم

 يوظِفنَح ٌمِهجْورفل مه َنيِْلاَو 9: : ىلاعت هلوق يهو جاوزألا ةيآب خسنلا اًمأو اذه



 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تايآ ةدمع يه يتلا :# يوم ريح منَ مهمل تكلم ام وأ مهو كال(
 بولطملا ىلع مهلالدتسا يف عطاق ليلد لّوأ روهمجلا اهذخأ اذلو «موقلا دنع خسنلا

 ةعتملا ةيلح خسن ىلع اهب مهلالدتسا هجوف .هنع هانلقنو يزارلا هاكح ام تعمس اك

 لالدكسا لقت دنع ىزارلا وف همس [4'رهاظ ةشلاب وأ تاتكلاب ةنباث كتاكءاوس

 ةيجوزلا نيرمأب ايلك يطولا ةيلح رصح ةيآلا ةدافإ ىوعد هلصاحو .روهمجلا

 مزاول ءافتتأل ًاضيأ ةجوز تسيلو اعطق ةكولمم تسيل اهب عتمتملاو «نيميلا كلمو
 مزاوللا هذه ءافتناو قارفلا وأ توملا دنع ةدعلاو بسنلاو ثراوتلاك ةيجوزلا

 ضرف عم ةجوز الو نيمي كلم اهم عتمتملا نكت مل اذإو .اعطق اهموزلم ءافتنا هعبتتسي

 .امارح اهئطو نوك نيعت هب يطولا ةيلح راصحنا

 الَّوأ هيفام حوضول فعضلاو نهولا نم لالدتسالا اذه يف اب ريبخ كنكلو

 موزلملا دوجو ليحتسي يتلا يه موزلملا ءافتنا نع اهؤافتنا فشاكلا مزاوللا نأ نم

 مزاوللا هذه نع ةكفنم انايحا ةيجوزلا قّقحت يف دحأل بيراالو .اقلطم اهنودب

 لبق هيف اهجوز تام اذإ ضرملا يف اهيلع دوقعملاو اهجوزل ةلتاقلاو ةرفاكلا ةجوزلاك

 تبثي ابر لب .لعفلاب ةجوز اهنوك عم تاماقملا هذه ةفاك يف ثرت ال اهنا ذإ لوخدلا

 جوزلا ضرم يف ةقلطملاك ةيجوزلا نع اهجورخ فرظ يف ثاريملا ينعا رمألا اذه امه

 نذاو .لماك لوح ءاضقنا لبق ةدعلا نع اهجورخ دعب هتوم ناكو هيف تام يذلا

 ىلع لالدتسالل عقوم ىقبي ال هعمو ءاسكعو ادرط ضقتنم ثاريملاو ةيجوزلا مزالتف
 ةجوز اهب عتمتملا نوك نع عنام ياف هعمو «ثاريملا دعب اهب عتمتملا ةيجوز يفن

 جاوزألا ةيآب لالدتسالا هجو امو .اعرش ثاريملا قاقحتسا اهل تبثي مل ولو ةيقيقح

 نوؤش وذ ةلأسملا يف لوق ثرت نمت عتمتملا نوك نأ عم انه عتمتلا ةيأ خسن ىلع

 روكذملا وحنلاب لالدتسالل هجو الف هعمو «ريبخلا ىلع يفخ ريغ وه [ى ليصافتو



 كوتا ل وتقل وق كنار ططاو لركتشكلا| ادت ع مل نك

 .قلطم لوقب خسنلا ىلع

 بسنلا ةحص يفنب ةيجوزلا يفن ىلع لالدتسالا ماقملا يف ركذ ام عيضف نمو

 نم دحأل فالخ ال ثيح «بكرملا لهجلا ىلع ينبم هّنأ ذإ ةعتملا حاكنب دلوتملا نع

 دقعلاب دلوتملل تبثي ام هل تبثي يعرش دلو عطقنملا دقعلاب دلوتملا نأ يف ةّيمامإلا

 ققحتو هل ةناضحلا ٌقح توبثو هيلع قافنإلا بوجوو هيبأب قاحتلالا نم مئادلا

 مزتلم لك نم اذه فالخب الئاق نظا ال لب «ةونبلاو ةوبألا مزاول لكو امهنيب ثراوتلا

 هلق هلوقل بسنلا تبثل ةجوز تناك ولو لئاقلا لوق لحم نياف اذه عمو .ةعتملا ةيلحب

 الإ وه لهو ىعدملا قافتإلا اذه قافتا يأ ذإ .تبثي ال قافتإلابو ءشارفلل دلولا

 يف اليلد هلعجف ميرحتلاب لاق نم مزال اذه معن ؟ دنتسم الب مالكو دشر الب لوق

 ثلاثلا مهلالدتسا ةعاضفلا يف لالدتسإلا اذه لثمو «ينبم رمأ ىلع ليحتسم نيبلا

 فرط مه نيذلا ةّيمامإلا عامجا نأ عم اهيلع ةدعلا موزل مدعب ةجوز اهنوك يفن ىلع

 ءاضقنا دنع ناك ءاوس قارفلا دنع اهدادتعا بوجو ىلع ةقيقحلا يف لاضنلا اذه

 نم معن .ةمدقتملا سابع نبا ةياور اهموزلب تحرص !ى توملا وأ ةدملا ةبه وأ لجألا

 ميرحتلا ىلع اليلد كلذ ُلْعَجَف ,ةدعلا بوجو مدعب لوقلا همزل ةعتملا ةيلح مدعب لاق

 .رهاظ رود

 هذه نأ ملعاو :روهمجلل ليلدلا اذه هركذ دعب يزارلا لوق فرظتسملا نمو

 عم هب مازتلالاو هريرقت بجوي اذامو هنّسح اذام يردا الو .ررقم نسح مالك ةجحلا

 ال اهنم ائيش نأ فرعت موقلا ججح يقاب يف ترظن اذإ تنأو .هيفام تفرع ام

 لااا وبه قلنا رسع قالا ةغيخلا لوقب مهلال نأ لام المع الو يلع بعيوب

 (هنع ىبنأ انأ لأ هللا لوسر دهع ىلع اتناك ناتعتم :نيتعتملا ميرحت يف ساسألاو

 هك هلوسرو ىلاعت هللا ليلحتب روهظلا لك لوقلا اذه روهظ عم هّنإف ءامهيلع بقاعأو



 1م ابا مالا وول عدنا قانا طا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 |مههنع ىمأ انأ هلوق هيضتقي |ى هنم لوقلا اذه رودص نيح ىلإ ةيلحلا ىلع امهئاقبو اهل

 لمحلاو نظلا نسح اهعجرم تاليوأتب خسنلا ىلع اليلد اذه اولعج امهيلع بقاعأو

 مهنم دحأ در مدعو ةباحصلا عمجم يف لوقلا اذهب هرهج ْنأب مهراذتعاك ةحصلا ىلع

 ةدشو ةفيلخلا ةطلغ نع نولهاجتي مهنأكو .كلذب اعيمج مهملع نع فشاك هيلع

 مهنا عم هيفنوأ مكح تيبثت نم ديري |مع ديحي نمب لاكنلاو هرمأ ذيفنت يف هتئطو

 اذهف ةلمجلابو .هتمحرو الإ لجأ ىلإ ةأرما حكن لجرب يتوأ ال :ماقملا يف هلوق نووري

 .المع الو |لع بجوي ال هجوت لوقلا نم هوحنو

 دعب ةعتملا ميرحت ىلع لالدتسالا يزارلا ميمتت نهولا يف لالدتسإلا اذه لثمو

 ةث# هللا لوسر دهع ىلع اهتيعرش ميلستو هركذ رم يذلا يزارلا ركب يبأ لوق هفييزت
 ةباحصلا در مدعو رمع لوقب خسنلاب همازتلاو ةعتملا ةيلح ىلع ةيآلا ةلالدب همازتلاو

 ميظعلا عمجلا يف كلذ ركذ امل رمع ناو هيسن َّمث هعمس مهضعب نأ لامتحإل هيلع

 قحلاف .تاكحضملاب قحلي نأ داكي هّنإف هيلإ رمألا اوملسف .هقدص اوفرعو هوركذت

 الواهل محازم ال ةعتملا ةيلحب ةقطانلا تاملكلاو لاوقألاو تاياورلاو ةيآلا نأ

 رومألا كلت لابق يف لالدتسإلا نأو رارمتسالاو ثودحلا يف اهضراعي ضراعم

 .لفغت الو ظحالف «ةياهنلا ىلإ طقاس لب ةياغلا يف فيعض



 را از لن هنالك نيس ا و ارم ع و وج

 عساتلا بابلا

 ييفسنلا دئاقعلا

 ةعوبطملا "400 ىفسنلا دّمحم نب رمعل ةيفسنلا دئاقعلا نم 411١ ةحفض يف ءاج

 ةنس رصمب ةعوبطملا مولعلاو نونفلا فلتخم يف انتم 57 ةغلبلا نوتملا ةعومجم نمض

 قيدصلا ركب وبأ #انيبن دعب رشبلا لضفأو :ةلاسرلا يف لاق ام ةلمج يف ه8

 نوملسملاو .ةرامإو كلم اهدعتب ّمث ةنس نوثالث ةفالخلاو .ًاضيأ بيترتلا اذه ىلع

 زيهجتو مهروغث دسو مهدودح ةماقاو مهماكحأ ذيفنتب موقيل مامإ نم مهل دبال

 عمجلا ةماقاو قيرطلا عاطقو ةصصلتملاو ةبلغتملا رهقو مهتاقدص ذخأو مهشويج

 قوقحلا ىلع ةمئاقلا تاداهشلا لوبقو دابعلا نيب ةعقاولا تاعزانملا عطقو دايعألاو

 .هنع هللا ىضر ّلع دالوأو مشاه ينبب

 لهأ لضفأ نوكي نأ الو اموصعم نوكي نأ مامإلا يف طرتشي الو :لاق نأ ىلا

 ذيفنت ىلع ارداق اسئاسو ةلماكلا ةقلطملا ةيالولا لهأ نم نوكي نأ طرتشيو .هنامز

 ىلع ىلصيو رجافو رب لك فلخ ةالصلا زوجتو روجفلاو قسفلاب مامإلا لزعني الو

 .رجافو رب لك



 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مينابيشلا نتم

 قلعتي ايف :نوتملا كلت نمض وه يذلا "4" ةينابيشلا نتم يف ينابيشلا لاق

 :هركدتمام اهريغبو تادقفلا كم ةيقرلا

 :هركذ ىلاعت يرابلا ةيؤر يف لاق

 هنيعب هاري ايندلا يفلاق نمو

 :لاق نأ ىلا

 :نآرقلا يف لاقو

 انبر ليزنت نارقلا دقتعنو

 :لاق نأ ىلا

 ثدحم ريغ لزنم ميدق مالك

 انهلإ مالك قولخم لاق نمو

 :رعلاو نيكل قاخو قاف

 هلك رشلاو ريخلا نأ نمؤنو

 دير بلا
 :ةباحصلا يف هدقتعم نايب يف لاقو

 دمحم يبنلا دعب مهلضفأو

 ادنسم هيورن رابخألا يف حص امك

 اذن ندا و ويحتو فاني

 ادحلأو ًالهج عامجإلا فلاخ دقف

 اددع دبعلا ىلع اريدقت هللا نم

 :باقعلا نم ةاصعلا هقحتسي ام نايب يف لاقو

 ادمعت مارحلا سفنلا لتق ولو

 اديأو الضف راربألا هباحصأب

 ىدتقا نم لك نيدلا يف يدتقي مهب
 ىدنلاو لضفلا وذ قيدصلا ركب وبأ



 هلضف سنت ال قورافلا هدعب نمو

 (ئاص تام دق نيرونلا وذ ناثعو

 همع نباو ىفطصملا رهص سدت الو

 :لاق نأ ىلا

 ادغدقف يبنلا هالوم ناك نمو

 ميدو بردا تريعحب
 اقف لال ند يقرع ىلا ناكو

 هتيب لهأو هبحص ىقاب سنتالو

 ميصلغوالا تا محلل

 يدتعتف ًايضفارادبع كتالف

 يبهذم بحصلاو لآلا عيمج ٌبحف

 يذلاف ةباحصلا برح نع تكسنو

 مهليتق نأ رابخألا يف مص دقو

 انمامإ يعفاشلا داقتعا اذهف

 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا

 اديشم انصح مالسإلل ناك دقل

 ادجتارهدنآرقلابماقدقو

 اديسو مولعلل ارح ناك دقف

 ادّيسو ىلوم قحلاب هلل ع

 ادعسا ةداعسلاب ديعسواذك

 اديؤم انيمأ حارج نبا ناكو

 ىدهلا ىلع نيعباتلاو هراصنأو

 دكار اضحأ هللا ل ويسر:ىفلاو

 ىدتعا نمل ىرولا يث ليوو ليوف

 اذييؤلا ميعتلا وجرا ميم ادنغ

 ادرجم اداهتجا ناك مهنيب ىرج

 ادّلخ دلخلا ةنج يف مهلتاقو

 ادننعأو اهنا ناهناوبكتاكو

 ابترم نيفورعملا ءايبنألاركذ

 مث ؛ميهاربإ مث ءطول مث ؛حلاص مث .دوه مث .حون مث ءسيردا مث مدآ مهو
 مث ,نوراهو ىسوم مث ءبيعش مث .فسوي مث .بوقعي ّمُث ,قاحسإ مث «ليعامسإ

 مث ءعسيلا مث .سايلا مث .سنوي مث ءلفكلا وذ مث ءبويأ مث ,نايلس ّمث ؛دوواد

 .ميلستلا متاو ةالصلا لضفأ مهيلعو انيبن ىلع ؛هط مث ,ىسيع مث «ىبحي مث ءايركز



 1 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لافطألا نفحت

 لافطألا ةفحت "7 نونفلا ىتش يف نوتملا ةعومجم وهو مدقتملا باتكلا يف ءاج ا درج االةال) و م دم قس م ْ

 :يرجهلا رشع ٍناثلا نرقلا ءالع نم يروزمجلا ناهيلسل

 ٍروُفعلا ةَمْحَر يجار ُلوُقَي

7 

 هيا طنا
 لاسفطألا ةحتخم ةةكح

 ه_- ل

14 

 يروزمجلا وه نال اَموَد

 القيس وبلا و يشع
 ٍدوُدملاو نيونتلاو نوح يف

 ٍلامكلا ييِذ ًىهيملا انخّيش ْنَع
 اباوثلاو لوُبَملاَو ٌَرججَألاو

 نيونتلاو ينكاسلا نونلا ماكحأ

 ةذنن ةبيلك ايحئاكاذإ الإ

 هةحنغ رافي ءايسعذإ ناتو

 ءابلا َدْنِع ُتالفإلا ثِلاتلاو

 لضافلا دنع ٌءافخإلا ٌمِباّرلاو
 1 ريغور 66ه همه ا لا

 اهْرَمَر رشع دعب نم ٍةَسمح يف

 اس ْذَق ٌصْخَش َداج ْمُك انت اذ فص
 هّناور م لل م 2 5

 ٍنيِوَْتِلِلَو نكشت نإ ٍنونلل

 و ا 7 ُث' ٠ هر هو

 ءاخ نيغمئت ٍناَتلمهم

 2 0 فب حو قا ل ها

 وع وت 5 وو 1

 الثنا 0 : تايتنك ىدح

 1 ةمخالا هاد

 لِضافْلِل ب جاو ٍفوُرُحلاَنِم

 اهنوبم ف لان ملك

 ايلاظ ْعَض ىقتث يفْدِزايَط مد



 2 0< م 6 28 1

 ٍفّرَحَأَل بق راهظإلالَّوألاف

 تأ ٍةَتسب ٌماغْدإ ناثلاو

 ذبل منيف نان اسيل

 هلق ةتملكباناكاذإالإ

 هَنْغ ربَعب ٌماغذإ ناثلاو

 ءابلا َدْنِع تالفإلا ثِلاَتلاو

 لِضافلا دنع ءافخإلا ٌعِباَرلاو

 م وللا

 امس ْذَق ٌصْخَش َداج ْمُك انت اذ ْفِص

 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا

 كرتتتاو تي بف 4

 اسال راحوا

 اك كا ا

 و منو

 العوني بةلغبويف

 الث نارتض تايد غدت

 ةيررك مث ارسلاو ةالصلا ف

 ءافخإلاَعَم هان ب

 لضافلِل ٌبِجاو ٍفوُرُحلاَنِم
 اهتيَمص دَق تيل لا اذه ملك يف

 الاظْعَض ىقث ينْدِزاَط

 نيتدئدشملا نوئلاو ميملا كح
 ٍِ و < 8 2 25200 2 3

 اداشانونمتايمنغو
 2 21 6 0 ُُء "ا

 زنكانلا ميملا هاكحأ

 اجهل لْبَق يجن نكس نإ ميلا

 ءابلا لَ هدو ف

 يِقت نأ افّو واو ىَدلزّدخاو

 اجلا يِذِلٍةَني فلل

 ْطَقَف ٌراهْظِإَو ٌءاغذان ٌءافخإ

 هدا ياا

 ىَتق اي اريِغَص اًماغدِإ مس
 هّءام

 ةيوفَت اهمَسَو ٍفرحأْنم

 ٍفرَغفٍدهاحنإلواب زق



 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لغفلا مالو (لأ) مال ماكحأ

 فما ابها ايطار انجقالرأ
 ُهَميِقع فَحَوكَجَحغِناَنِم

 ٍفّرخألا ٌلْبَق ٍنالاح لأ مال

 عَتزأ يفاهُماغذِإ مهيناث

 معي اذ ْفِض رت امحُر لص مث ْبِط
 هَنِرْمَق اهُمَس لوألا َماللاو

 اَقّلْطُم لشي َمآل َنَرِهْظَأَ

 ابراقتاج رحت انوُكَينَو
 أ
 ظرر

 اَفَمَنا انوكي وا ِنيَبراَقَتُم

 نا كاش
 نإ 1

 ا 0, فنا ع1

 لقف لك ينِنافّرَحلا كّر حو

 عفاهَرْمَرَواْضِيَأ َةَرْشَعَو
 1 ربك اهيرح زر طوول ف درج كل 2 ىلا هل

 َس 0 - 7 2 ه4 2

 5و9 ه2 رام ١ ه6

 ىقتلاو انلقو معن لق وحن يف

 نيسناجتملاو نييراقتملاو نيلثملا يِف

 ىحأ |هيِف ٍنآلثمْلاف ٍناَفْرَح
 ْ قلي ١ :اَبخا تام ٍِ || فَو

 دملاهاسقأ

 ُهَلٌيِعِرَفَو ٌليضأ داو
 0 0 1 م 67

 0 5 و فو 21
 نوكس وأ زمه ريغ ٍفَرَح يأ لب

 هاد فوود 32
 ىلع فوقْؤوَم يعَرفلا رخالاو

 ْ ع داك 0 0 00 و

 ْمَض واولا َلْبَقَو ايلا لبق ٌرْسَكلاو

 انحش ٌواوٌَوايلا اهنم نيللاو

 0 َ ' 0س 2

 وفو 2 11 نصت“

 تو قل ورو

 الَجْسُم ٍنوُكُس ْوَأ ْزْمَهَك ْبَبَس
7 3 
 اهيجون يف يهَو ياو ٍظفل نم

 8 نأ لا 6 م 2 و ل
 ْمَرَتلي فلأ لبق حتفَو طْرَش

 د ورا "
 انِلْغألك َلْبَق حامفنا نإ



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 00000

 دملا مداكحأ

 وُدَت نالت ءاكخأ َدَمَل

 ل دع را ءاج نإ ٌبجاوف

 لصف َنْرْطَقَودَم راجت

 نوُكُسلا قنضرسَع نإ ا لوو

 0 اسجل
 و
 الص ١ ن

 3 9 3 و9

- 

 ةيتخ 1نو لنا

 اني امج إو ارمانت ند
 ع ا ت0 09ج م 7 ه

 الوط دم دعبامقوو الصور

 مزاللا دملاهاسقأ

 هير مهبدْل مزال ماسقأ

 0 دل
 لثقنم فحم انمالك

 و 0 2

 اغضأ نإ ئاالِك

 ْرَوُسلا َلَّوَأ فرحا مِزاللاو

000000 
 ْفلأ ال ئيالثلا ٍفْرَحلا قر ا

 ْرَوُسلا ج 0

 ٌرْشع عبر ا | َحِتاوُملا ْعَمْخَنَو

 هللا دْمَحب ٌمظنلا اذَّوَتَو

 5 0 2052 ا

 ادبأ 0 و ةالّصلا م 2

 نإ ساس سدو 6 ريغ ا 5 1

 ُهَعَم ٌقْرَحَو يملِك كْلَتَو

 2 م رم 56
 : ةعبراورهف

 غل 3 اذإ | 7 ه8 ا

 ا ا نان فو 0 5-7

 ٌصَحَأ لوُطلاو ٍنْيَهَحَو د ْنْيَعَو

 0 اهفيط 1 ا

 ع ا

 ْرَهَتْشا اذ َكْعَطَق ٠ دا

 ري.هوم

 2 5 ىَرْشَب ” اهيا

 ادا ءايبثألا ماتخ لع

 5. ىلا عر

 عمياس لكو ئراق لكَو



 ا خس م عنا ا وسطا ج: يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نآرقلا ديوجت يف نايبصلا ّخياده
 اهمظانل ركذلا مدقتملا نوتملا عماج نم اهانذخأ ديوجتلا ملع يف ىرخأ ةزوجرأ

 نايبصلا ةياده اهاس يرجهلا رشع عبارلا نرقلا ءاملع نم ناهبن نب دعس نب ديعس

 00400 نر نر ف

 اذه نينو ندد

 ارق ْنَمَوهبْحَصَوِدِلَو

 (ِنايْبَّصلاَةَيادِه) َهَيَمَس

 ه4 لا

 ارّرَخ (َمظَن ٍديوجتلا ىف كاهَو

 ٍناوْضَّرلا ًةّياغ ىلإ وجزأ

 ىنكاسلا نونلاو نيونئتلا هاكحأ باب

 ْنُكْسَت ٍنوُنَو ِنيِوْنَن ٌماكخأ
 راوتللا نق هاا اين

 ءاح ءاهَورَمه ئىدعل ازهظأَف

 اذإًآل وُمْنَي ىفٍةَّنغِب ْمِغْدَأَو

 ارو مآل يفَةوَنْعآلِب ْمِغْدا
 ند نايت

 ص ل ب - 2

 اًوَوَرافخإلاو ٌبلقلاو اهْرَعِب

 ٌءاخلاٌوث ْنْيَعلا مث نْبَعل لاو

 اذ ة ايو :تلكراتاك
 أ 2 0 هر

 اركذ يم ءابلادنع ٌبلقلاو

 ٍفرعاف ْشَعَةَسمحاِهَتَلم

 رنكاسلا هيملاو نيددشملا نونلاو ميملا مءاكحأ باب
 4 َء وفر 6 0 م نيج

 ادّياهوبجوأدق ةلغَو

 فتم ابلا ىَذَل نكست نإ ميما

 اهلثم َدْنِعَو ةنغلا م عم ْمِْغْداو

 ءافلا َدْنِع راهظإلا لع ٌصرخاو

 اوددش انيفاذإ قولو وسما ل

 افّرَّشلا قلت هللاب ْمِصَتْعاَوْحَن

 اهلك ٍفوُرلا ىِتاب ىَدَل ُرهْظَأَو



 ماغدإلا باب
 زيي دا و 6
 ابجودق نكاس لك ماغذإ

 الث واو ىّوسس اذه ىِلَع سِقَو

 اوُرَهْظَأ اي مْوَيفوْخحْنْنِم
 وقنا ةسطر لاو نة

 ارسعلاو اطيب

 ءارتما الب ءانلا ىف لادعتلاو

 مُكحا بَ لَو بات دَقَل لم

 اِهَدْذِإهلْوَقَك ولم يف

 لَبُجُي رْشَك َدْهَبءاَبَواَض

 اورواصو اوربا رن نم اولاد

 تاه ّماغْدِإ

 اوُمَلَظ ذإ وْحَنِب ٍءاَظلا ىف لاَذلا

 ءاّرلا ىف ْلَقَو ْلَبَو لَم مالو
 مَلْغاف ٍقامئاب اج ُلُكلاو

2 

 لعفلا مالو فيرعتلا مال ماكحأ باب

 ىَدَلفِيِرْعَتَمأل ْنَرِهْظَأَو

 َمِيِقَعْفَحَو َكَّجَح غلأ ىف
 اَقَلْطُم امنَرِهظَأ لف َمآلَو

 الو ْمَعَن لَقَو اوُسَمَتلاو
 اَعْدَيْلَو هلم ْعَم نكي ام

 ادَجوُت ِرْشَع ِدْعَب ْنِم ٍةَعَبْرأ
 ُةَمِغْدَأ ٍفورح ْنِم اهاوس ىفَو

 ىَقَتلاك ِءارَو مآل ىوسايف

 انَع ٌحَمْصاك ٍقَلَلا ٍفْرَل ٌرهْظاو

 امَدَقَت اك ًمَح هلم ىف

 يلقلقلا فورحو ميخفتلا فورح باب
 وم ه# يعم "ا رىاو هّءر

 م و هَ ورم 2 5

 وع 2و د ع َ 9 ٠

 رهشت ولعب ظَِف طغض صخ يف
 7 :, 020 0 <” 6 <هر

 للشرت ٍنكَسَو ٍيفقو ىدل نيب

 يد 0 باب

 قب راك نواب مو مض دعب واو ا

 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اعَمتلُكِلاهِيِوُنْظْفلَو |امَقَوحْئَفِدْعَبْنِمِفِلََو
 َ < نسعيط ديلا راو دركسلا ترعتتب قلق

 ةقئاجت لكلا يسار. ”ةييقتلك ىف قفا ظني نإ
 ندع لسه ءاحتا الملا ىرخأبو النك ذإَ
 اامحئٌلَّروَطْمٌمِزالف | ددَّدَشُمُوَدْثَبام ْنُكَيْدِإَو

 ْرَهَظاهِنوُرُخْنِمِنَنيفَو ْرَرُسلاَعِتوَق نأ اهْنِهَو
 ْفِأَآل ُيِهيبَطَقاهوسامَو 22 فرْءاهُرْطَح ْضَقَن ْلَسَع ْمَك يف
 ال ل كل ْنوُكَُّسلا صضَرَعْدَف ْنْكيَنِإَ

 تاتسلا دمع نيل لق ٍةالَّصلاو هللا ٍدْمَحِب ْمَياو

 مالا وهج ةابحلا مالّسلا 35 ٍبْحَصلاوِلآلاو

 ربلا دبع نبا

 باقلألاو ىنكلا هباتك نم لّوألا دلجملا نم 794 ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق
 هشبل ةمجرت يف

 باتك بحاص يرعشألا يبرغملا يسلدنألا هللا دبع نب فسوي رمع وبأ ظفاحلا

 هلو ليق «رثألاو ثيدحلا يف هرصع مامإ ناك .باحصألا ةفرعم يف باعيتسإلا

 ملعتلا بادآ يف تيأر ام نسحاو :هيف لاق .هلضفو ملاعلا نايب يف عماج رصتخم

 ىلإ هبسني مهضعبو ءزجرلا نم '"*”” يؤلؤللا ىلإ بسني ام مظنلا نم هقفتلاو
 .نومأملا

 .هب عفنلا ءاجرو هنسحل انه هداريإ تيأر دقو



 ملعتلاِب مهلا نأ ْمَلْعاو
 قبلا هن معلا

 هيَرَعْضَأب ْر لاَ
 يسع رلا ةحبتاتو ةناييستا
 ةرَكاذمىللابَو مُهفلاب ٌمقِعلاو

 اان لاب قانون ترف
 ٌبيِصَت هرب َعيفهَلامَو
 ّبحلا ٍديِدَش صْرِج يِذ َّبرَو

 ٍةِياوّرلاو ظفجلا يف ُرِجْعُم

 داهتجاالب ٍيِضْعُي ٌرخآَو

 راس ال ب ريجا
 ٍبّلّطلا يف لْمحَأَو َمْلِعلا سلا

 ِتْمَّسلا ٌنْسُخ ٌعِفانلا ُبَدَألاو

 اتبيحام ٍتْمّسلا ٍنْسْمِي ْنُكَ
 ةلَأْسَم سانلا َنْيَب ْتَدَبْنِإَو

 اًقباس باوجلا َلإْنُكَتالَف

 ٍقباس ٍلوُجَع َنِم ُثْيََر ْمَكَق
 سِلاجملا يف كحد هب قرأ

 ٌرمألا َكاذ َءكايغَأ اذإ لَقَو

 اَلْعلاَدْنِع معلا ُرْطَص َكاذَف
> 
2 

 ْنَيْرَأ اَقَح كب ْمَلْعاف ُتْمَّصلاو

 كئارط قا لوكشكلا تم

 مُهَمَتلاو ٍناَقّثإلاو ظفجلاو

 ٌريكلاَم 0 1 ا

 ٍهدَيالَو هاجت

 ثيكع لح كاذو ِهردَص يف

 ل

 اًظْمّللا يِكَحيَو ّصْنلا ُدِروُيَو

 ُبيَألاِ اعلا هاوحخ امي

 نسادلا يلب كدت ووجعلا
 2 مام 6 يد ريب © © ر هو.

 ةياكح ىَوَر نمع هل تّسيل

 ٍدانسإلا يبفَءاج ُدَقالاًَظْمِح

 هرِطاق ّلِإ ٌرطضفمب : سيل

 بدألاِب الإ ٌنَسَحي ال ُمّلِعلاَو

 ٍتَفقلا ضْعَب ٍلْوَقلا ٍريِثَك يفَو
 تاباساتل

 ةَلعَتفُم وأ ملهلا يف ةَفوُوْعَم

 اقِطان اهيف َكَرْيَغ ىَرَت ىَنَح

 قِطان[َطخلابِمِهَف ْبَغْنِم
 ِسْفاَنَتلاو بابلألا يود َدّْنِع

 "معان لاك عسل اب

 مكين لا ل
 6 قا و ل خل دا وج

 ءاره» 5 ٠ 5 هآ]

 لوقنملاو لوقعملا نم



 يندملا ناخ يلع ديسلا ميركلا دبع ديلا مامإلا

 كير ٍلْضَفِب ِبجُعلاو كان

 ةَمادْنلا َبَقْعَأ باوجج ْنِم ْمَك
 ؛ هولا

 ُةَتْيَوَح ْدَق مهلا ْلُك َسْيَلَو

 مَ هَ َكِتَع يقياسو

 لقلت لْوَق ٍنالْوَك وقل
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 ٌرِآَو لَو مالخُلَو

 هَدرَنالَوَلَوَلاعفذتال

 ٍلئاَصَملا يِوَذ ىَيْعأ ابرق
 يا ارا
 سايقلا يف لْوَقلا نوِكَيَولَر

 ِبَّهَّذلا نيع نم ُتْمَّصلا ناكل اَذِإ

0 

 د
 هجرة وشل و ابل

 امِلَكلاَهْنِم ُمَهْفَتال تنَأنِ
 0 دو مع ووو لو 7
 هسيلهحتف هعمسستت ربيخاأَو

 5 و 7
 تاوّصلاو اط ايلا ل

 رياح كن ْنْهدلاو اههئَهفا
 ل لو

 هذعَبام ِإَك يدوي 6

 لْئاسملاَن م هوا انها و

 باوَص يفََلا نضا هارت دن

 بطلا تبادآ هللا كادَم 4

 دئاوف

 موصعم نبا دّيَّسلا ربكألا اندج نع "77 دجنملا نم "07 ةحفص يف لاق ١.

 نيعبرأو نيتنثاو ةئاتسو فلأ ةنس يف دلو :ناخ يلع دّيَّسلاب بقلملا يندملا ينيسحلا

 عم رفاس .داليملل نيعستو نيتنثاو ةئاتسو فلأ ةنس يفوتو ةرونملا ةنيدملا يف داليملل

 نم هتلحر هيف فصو «بيرألا ةوسأو بيرغلا ةولس هتافلؤم نم .دابأرديح ىلإ هيبأ

 اهنمو ةيداجسلا ةفيحصلا حرش اهنم ىتش ةليلج تافلؤم هلو دابا رديح ىلإ ةكم

 فقي ام كلذ ريغ ىلإ «## يئاهبلل ةيدمصلا حرش اهنمو عيدبلا ملع يف عيبرلا راونا
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 .هتافلؤمو هلاوحأ ركذو هتمحرتل عبتتملا هيلع

 ءزجلا نم ١05ةحفص يف يدابازوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجم لاق .؟

 نأ ملعا '"”7 (زيزعلا باتكلا فئاطل يف زبيمتلا يوذ رئاصب) هباتك نم لّوألا

 ةئاععبرأو فالآ ةعبسو افلأ نوعبس ملأو مح وحن روسلا لئاوأ عم نآرقلا تاملك

 ثالثو فلأ ةئاغلث 70٠٠٠١ اهتلمج نإف فورحلا ددع اَمأ .ةملك نوثالثو عبسو

 .افرح نوعبسو دحاوو ةئاتسو افلأ نورشعو

 21١١5١7 تاءابلاو .فلأ فرح 188٠١ نآرقلا تافلأ ةلمجو :لاقَّمث

 82994٠, تاءاحلاو ,"777* تايجلاو «1777تاءاشلاو ٠١١1494. تاءاتلاو

 9/49١21تاءارلاو «::544تالاذلاو ؛0557تالادلاو .,15١15تاءاخلاو

 2«١81١٠تاداصلاو ,؛77057”تانيشلاو ؛١2841تانيسلاو.«١617١ تايازلاو

 4٠٠١, تانيعلاو 857 تاءاظلاو «571175 تاءاطلاو .١55”تاداضلاو

 2٠١805 تافاكلاو .5١518تافاقلاو ,8544تاءافلاو «55:8تانيغلاو

 25105٠١ تاواولاو «,55067؟5تانونلاو .,551765تاييملاو ,6575”3؟تاماللاو

 .ىهتنا 1094٠9. تاءايلاو «94٠5تاءاللاو «١14017تاءاهلاو

 ثيح نم فالتخالا نم اوحن فورحلا هذهل نيّداعلا ضعبل نأ ىفخيالو

 نم 554ةحفص عجاريلف فالتخالا دروم ىلع فوقولا دارأ نمف .ناصقنلاو ةدايزلا

 .روكذملا باتكلا نم لّوآلا ءزجلا

 ةمالعلا ليلجلا دّيّسلل بسنت ةنانر ةديصق راحبلا ةنيفس نم الع ةدام يف ءاج .*

 يداملا دبع ازريملا دّيّسلا هللا ةيآ موحرملا دلاو وهو يزاريشلا ليعامسإ دّيَّسلا

 ةدالو يف تايبأ اهنمو «ىنعمو لوق قئار نم اهيف ام اهيفو يزاريشلا
 يهو 82 نإ ع

 .اهعجارف «ةرضنلا نداعملا نع الضف ةرصابلا نويعلا ءاب بتكت نأ لهأتست



 يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 :ةينيعلا هتديصق يف يرمعلا يقابلا دبع ىلإ بسنت تايبأو .5

 اعِفَر العلا قوف يذلا يلعلا تنأ

 ةردبخت فسللا ةيتريكالا كقكن
 ملا ةيسأ قدا تاغلاةزديج ةنأو

 ةيراح ان اس تابت او

 امكح يلتمملا نيطبلا كاذ تنأو

 لا لطبلا عزنألا ربزهلا كاذ تنأو

 اهدحوت عم ٍءاب ةطقن تنأو

 هب مانألا ىضقأ اي قخلاو تنأو

 ننس ىلإ يداها ةنبا جوز تنأو

 ابطع ةرات فيس عبطلاب تنأو

 ىدنو ووو تسبعو توغاكلاو

 هب ريجتسملا ريجي نكر تنأو

 هبةدزيملٍنيقي ْنيع تنأو

 هب نيبملا نيدلا ٌعِجف نم تنأو

 ىضن دوجولا هنم يذلا تنأ تنأو

 ٌمدق هل تطح يذلا تنأ تنأو

 عم نيتلبقلل يذلا تنأ تنأو

 هعجضم سفن يف يذلا تنأ تنأو

 تعفترا هراثآ يذلا تنأ تنأو

 تحسم هراثآ يذلا كنا ناو

 اعضو ذإ تيبلا طسو ةكم نطبب

 اعبس تبجنا ثيل ةوبلب مركأ
 اعجر ًائساخ هنع يوامسلا جرب

 اعرق ام سدقلا حور ةحار ريغب

 اعسو ام كالفألا كلف اهراشعم

 اعزن دق كرشلل هبلخمب يذ
 اعمج دق ركذلا يف يذلا عيمج اهب

 انسانا ع ان ىضوللا نق ادع
 اعرشام شرعلاه لإ ءايبنألل

 اعدختناف دشرلا هادع هنع داح نم

 اعبط ًةرم يفشيو روغثلا يقسي

 اعجتناو ذال جارلو يففئاخل

 اعزف هرهد نم نمل نصح تنأو

 اعجف دق مالسإلا هدالوأب نمو

 اعدص اجرلا خوفايل حبص دومع

 اعضو دق نمحر لا هدي عضوم يف

 اعكر نمو ىلص نم لّوأ يبنلا
 اعجطضم تاب دق هترجه ليل يف

 اعضتاهردقهنعو ريثألا ىلع

 اعلصلا هسأر ىدباف ريثآلا ماه



 هب تيوه ول ًافيس رفكلا يف تمكح
 هرعقم يف ىءارتي ٌبدَحُم

 ولو بولقلا ضارمأ ضيبلاب تجلاع

 هرماسم تناكول ربيخ بابو

 لوقتلاو لوقفملا نه فئارط ق لوكشتكلا د.

 اعلخنال كالفألا فتك ىلع ًاموي

 اعقي نأ قافآلا لع داكي وم

 اعجن ام ضيبلا ريغب جالعلا ناك

 اعلقنال بطقلا ىتح تباوثلا لك

 اعطس ذإ ردبلا غوزب ردب موي يف

 تامرحملا نايب يف

 نايب يف هقفلا يف ةيلمعلا هتلاسر يف '"**” ماظعلا نيدهتجملاو مالعألا ضعب لاق

 :تامرحملا

 ىلع مزلي |ى هنأ ملعا . 4 ْمُكحِدلَ عكححْبَر مَرَحاَم لت اولا َلُقأِم :ىلاعت لاق

 .اهنع بانتجالاو تامرحملا ملعت مزلي كلذك ءاهب لمعلاو تابجاولا ملعت سانلا

 .ةيصعملا ىلع ةناعإلا ١.

 .ملاظلا ةناعإ .؟

 .هللا بضغ نم نمألا .*

 .بهذملاو نيدلا لوصأ نم لصأ يأ وأ داسجألا رشحو داعملا راكنا .5

 .هّللا ركذ نع ضارعإلا.

 ارق ف
 .رئاغصلا ىلع رارصإلا.٠
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 .بهذلا متاخ لجرلا سبل .

 ةطساوب ءانمتسالا زوجي معن ءدي ريغ وأ ديب ينملا بلط يأ «ءانمتسالا .

 ةحوزلا

 .نينمؤملا ءاذيإ ١ .

 .ةيعرشلا ماكحألا نع ضارعإلا .

 .نييزتلل ولو ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا.

 .اريقح هدعو ملسملاب فافختسالا .

 .هبحاص ىضري ال امم رسلا ءاشفإ .

 .رخالا رس نحو لا قف اك ءانققإ

 .هتعاطا نم اهيلع بجي اميف اهجوز ةجوزلا ةعاطا مدع .

 :ةيوبألل دالوألا ةعاطا مدع.؟ ٠
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 .ضوعلا عم سبحملاب بعللا

 .ةيصعملاب رارقإلا

 .ةشحافلا ةعاشإ

 .يعرش رذع نود بجاو موص يف وأ ناضمر راهن يف راطفإلا

 .راكتحالا

 .تاساجنلا رئاس وأ لوبلا نم بانتجإلا مدع

 .ردقلاو ءاضقلا يف هناحبس هللا لع ضارتعإلا

 .ركنملاب رمألا
 .ناريجلا ءاذيأ

 .ةلمجلا يف ةينيعلا تابجاولا ىلع ةرجألا ذخأ



10 ١ 

 ١". .ملاظلا ىلإ نوكرلا

 .ةكلهتلا يف سفنلا ءاقلا ."”؟

 .هيبأ ريغب دلولا قاحلا .”*

 .اهجوز نذا ريغب ةأرملا جورخ ."5

 .يبنجألا هريغ ةأرملاو لجرلا نم لك ليبقت ."5

 ىلوملاو ةجوزلاو جوزلا يف الإ اقلطم ةوهشلا عم رخآ اصخش صخشلا ليبقت ١"

 .ةللحملاو هل للحملاو ةمآلاو

 .نيدلا يف ةعدبلا .""ا/

 .هتليلح نع لجرلا دقع "8

 .هيلع رثألا بيترت عم سانلاب نظلا ءوس .9

 .ءارتفالا . ٠

 .ةلبقلا اربدتسم وأ البقتسم يلختلا . ١

 .هللا ةدابع نع ريكتلا. ؟ ”

 .بهذلاب لجرلا نيزت .؟؟
 .ةلمجلا يف ميجنتلا 5

 .ريكتلا 5

 .ةبجاولا ةالصلا كرت . 75

 .ىرخألا تابجاولا نم بجاو يأ كرت .

 .ةعاطتسالا ماع نع جحلا ريخأت .

 .(هنم انلقن يذلا باتكلا نم طقس) . 4

 .ةيعرشلا ماكحألا وأ نآرقلا نم ءيش بيذكت ٠٠.



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع ديسلا مامإلا

 .مارحإلا كرت.١

 ود

 .ىضقت ىتح اهتقو نع ةالصلا ريخأت . 07

 .ملاظلا دنع مكاحتلا .

 .ىهلملا روضح .0

 .يبنجألا لجرلل ةأرملا نيزت .7

 .اهريغ وأ نجلا وأ حورلا وأ كلا ريخست .6

 .ةنمزألا هذه يف لوادتملا يسيطانغملا ميونتلا .

 .ةلمجلا يف سيلدتلا .4

 .رخآ ناضمر ىلإ موصلا ءاضق ريخأت.

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت ١.

 .مهداسف ىلإ ٌرجنملا دالوألا بيدأت كرت .7

 .لالحلا ميرحت . 7

 .مارحلا ليلحت .5

 .ةيصولا ليدبت .6

 (تويعلا ةهغ ويسحتلا 5

 .نمؤملا ةفاخإ .

 .ةرورضلا عضوم يف ةيقتلا كرت .

 .امهريغ وأ سأرلا نييزت وأ سابللا يف رافكلاب هبشتلا .4

 .هئاضعأ نم وضع عطق وأ حرج ٠.

 .مالسلا در مدع .ا/١



 لوقتملاو:لوقعملا نفوتتارط ق لوكتكلا زووم عا ع هدد

 .هللا لزنا ام ريغب مكحلا .ال"

 .هللا قوقح سبح .ا/'

 ءنيبانلا و وع نويت دال

 .قح ريغب دحأ سبح .06

 .يعرش رذع ريغب لجرلل ريرحلا سبل 7
 .هيلع رثألا بيترت عم دسحلا ./

 .سانلا قوقح ةعاضا .,8

 اهميلعتؤ اهئارشو اهعيبو ةلضملا تالجملاو دئارجلاو ةلالضلا بتك ظفح .4

 .اهجيورتو اهملعتو

 .ميتيلا لام لكأ

 .ركسملا ترش ألا

 .ةتيملا لكأ 5

 .ريزنخلا محل لكأ .7

 .لكألا مرحملا ناويحلا محل لكأ .5

 نم رخآ طرشل ادقاف ناك وأ ىلاعت هللا مسا هيلعركذي مل يذلا ناويحلا محل لكأ .5

 .ةيكذتلا طورش

 .تامرحملا رئاس وأ نيطلا لكأ .7

 .ةنايخلا .317

 .(هنم انلقن يذلا باتكلا نم طقس) .

 .وهللا تاودا رئاس اذكو هجيورتو هئارشو هعيبو ويدارلا لامعتسا .49

 .ةعيدخلا .
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 .ةدعلا يف وأ لعبلا تاذ ةأرملا ةبطخ

 .منغلا ةضيب لكأ

 .ةحيبذلا تامرحم رئاس لكأ

 .امهؤارشو ريزنخلاو شارهلا بلك عيب
 .22 مامإلا ىلع جورخلا

 .(هبرشو سجنتملاو سجنلا لكأ

 .222 مامإلاوأ هلت لوسرلاوأ هللا ىلع بذكلا

 .طئارشلا عم سارعألا يف الإ فدلا برض

 .ةقرسلا

 .(هنم انلقن يذلا باتكلا نم طقس) .

 ةنحلا لخديال ثيدحلا يف :(ثيد) ةدام يف نيرحبلا عمجم يف ءاج .ةثايدلا .

 ينزت يذلا لاقف ؟ثويدلا ام هللا لوسر اي ليق ؛ثويد ةنجلا حير دجي الو ثويد

 هتأرما

 ٠١5

 ١٠٠١

 :١
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 .نانرقلاو ناحشكلا هلثمو .هلهأ ىلع هل ةريغ ال نم ثويدلاو .اهب ملعي وهو

 .بذكلا .

 .ةلطابلا بازحألا يف لوخدلا .

 .امهوحنو ةيئاهبلاو ةيبابلاك ةلطابلا نايدألا يف لوخدلا .

 .ةرورض ريغ نم نيدلا ءادعأ عم ةداوملا

 © مامإلاو هلك يبنلاو هنأش زع هللا ىلإ ةبسنلاب اصوصخ اقلطم بسلا

 .هللاب ذايعلاو دادترالاو رفكلل بجوم هماسقأ ضعبو «رصعلا اذه



 لون زو لو قوما نه فنا رظ قال رك ةنكلا ديل رتب فج اياز اص ا م مع 0

 .ةراهط ريغب نآرقلا ةباتك سم .

 .ابئاغ مذيو ارضاح حدميف نيناسل اذ اقفانم ناسنإلا نوك . 4

 :قيؤلا ميال

 .لطاب راهظا وأ ٌقح نامتكل اهؤاطعاو ةوشرلا ذخأ.١

 .ةرورضل الإ ةيموكحلا رومألا يف اهؤاطعاو ةوشرلا ذخأ .7

 ناسل ماسقأ ضعب اذكو «ربتعم رثا هيف دري مل اب 22نيسحلا لتقم ةءارق . ١

 .لاحلا

 .هيف ةطاسولاو هل ةداهشلا ةباتكو هؤاطعاو ابرلا ذخأ . 5

 .ناسنإلا نيدب رضت يتلا دالبلا ىلإ باهذلا . 5

 .قيرطلا عطق ١7.

 .ةنكاملاب اهاصئتساو ةيحللا قلح .

 :رغلا ةبل قلخ 7

 .صقرلا .4

 .قبسلا طئارشب نوكت نأ الإ رصعلا اذه يف ةلومعملا (زسيارلا) يف ةقباسملاا ٠٠

 .داسفلل بجوملا سرادملا ىلإ باهذلا ١

 ءاسنلا اهيف طلتخي يتلا سرادملاو ضاوحألاو تامامحلا ىلإ باهذلا ١

 .لاجرلاب

 .ةيعرشلا ماكحألا نم هب نوكحي |هيف ءاملعلا ىلع درلا . ١

 .ةيصعملاب اضرلا .

 .انزلا . ١6

 سريع ةفارضلا 115
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 .انزلاب يمرلا .

 .ةميمنلا .

 .اهيلإ عاتسالا

 .(نيسلا روضح

 .دجاسملا بارخ يف يعسلا

 ةملطلا نفط ايبا

 .اهوحنو نابلصلاو رامقلاو وهللا تالآ لمع

 :نعشلا

 .نيملسملا عراش دس .

 .ةروحلا يخات لإ رجفملا بقذلا ناقصتسا»

 .تافشكم نهجورخو ءاسنلا روفس .

 .ميظعلا هللاب كرشلا.

 .ةشحافلا ةعاشا .

 :نيميلا فاو

 .دهعلا ضقن .

 .روزلا ةداهش .

 :ةءامزلاو:قيسلا فاتك ق ةروكذلا و ومألا قال ةظراتشملا»

 .ةذبعشلا .



 000 0 ا

 ناوي ةانقزلا نمو لآ عا ريوسلا

 .هلوعي نم لجرلا عييضت .

 .مارحلل مزلتسملا ةرايطلاب بعللا .

 .يدعتلاو ملظلا .

 اهلا“

 .ديدلاولا وقف:

 تامسلطلا نم هرايتخا نودب اهل جوزلا ةبحم بجوي ام ةأرملا لمعت نأ

 .عرشلا نم درت مل يتلا اهوحنو
 .لطابلاب بضغلا ١6

 .ةدابعلا يف َبَجعلا

 .نكخلا

 .هيلإ عامتسالاو ينغتلا

 :بيفنلاب

 .مارحلل مزلتسملا بضغلا

 .اهيلإ عامتسالاو ةبيغلا
 .ضرألا يف داسفلا .

 .ةنتفلا .

 .روجفلاو قسفلا .

 .فيرشلا فحصلا عيب .

 .يبرحلا رفاكلل حالسلا عيب .

 .ةلمجلا يف ةفايقلا
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 .رامقلاب بعللا
 .ةبجاولا ةالصلا عطق

 .ةرجافلا نيميلا

 .ةدايقلا

 .محرلا عطق

 .ىلاعت هلل دالوألا لعج

 ةنايكلا

 .مارحلل مزلتسملا مامحلا رييطت .

 .ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنب ةمرحملا ةأرملا جيوزت .

 .كلذك مرحملا لجرلا جيوزت
 .داهجلا نع فلختلا .

 .فحزلا نم رارفلا

 .رفكلا

 .هب بسكتلا مرحي |ب بسكتلا .

 .ةداهشلا نامتك

 ىلا نارتك

 :ةقيفعلا ةأ ماي نيينفتلا

 .هوحنو رعشلاب نمؤملا ءاجه



 لوقا و لوقفملا قت يقنا رظخىل لوكتشكلا اء يو اس 1

 .مرحملا رظانلا دنع ةروعلا فشك .4

 .طاوللا

 .ةلمجلا يف بعللاو وهللا ١

 .ةيبنجالا وأ قيدجالا تنتج نمل.

 للحملاو ةمألاو ىلوملاو ةجوزلاو جوزلا ريغ يف ةوهشلا عم اقلطم سمللا .. 97

 .هللحتلاو

 اذه اهرجش سرغو ءارشو اعيبو ايقسو ابرش اقلطم تاركسملا لامعتسا . 14

 بوكرملا وأ ناكدلا ةزاجاو دحأ ىلإ اهب باهذلاو اهنمثب فرصتلاو اهلمعو دصقلا

 .اهوحنو ةرورض ريغل حورجلا ةجلاعمك اهتالامعتسا رئاس اذكو اهل رخآ ءيشوأ

 .رذنلا ةفلاخم . ١6

 .مارحإلا تامرحم باكتر.1

 مكحي نمو ةذبعشلاو ريخستلا لهأو نهاكلاو رحاسلاو فئاقلا ةعجارم ..

 ميونتلا لهأو اهوحن وأ ةضيبلا وأ رفضلا وأ تشطلا وأ ةآرملا وأ ءاملا ىلإ رظنلاب

 ءايشألا هذه ةطساوب ربخي نم ءالؤه لاثماو حاورألا رضحي نمو ىسيطانغملا

 .اهوحنو

 .ةوهشلاب ضعب عم نهضعب ءاسنلا ةرشابم

 .كلذك ضعب عم مهضعب لاجرلا ةرشابم .4

 .ةبجاولا قوقحلا رئاس وأ سمخلا وأ ةاكزلا عنم ٠

 .قوقحلا ررخأت, ١

 .ةّيبنجألل ىبنجألا ةحفاصم ٠
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 كا

 كسلا

 .رمألا ةالوو هللا عم ةلداجملا .

 .ىلاعت هللا تيب يفاصوصخ داحلإإلا .

 .دجاسملا نع عنملا :

 .ةقحاسملا

 .كلذ لاثماو اهئارشو اهعيبو ةمسجملا روصلا لمع

 .سافنلاوأ ضيحلاوأ ةبانجلا لاح يف دجاسملا يف ثكملا

 .ءال وه نيمظعألا نيدجسملا نم روبعلا

 .دجاسملا سيجنت

 .هيلإ عامتسالا وأ لطابلاب حونلا

 .سكعلابو حيبقلا لعفل مالغلا وأ ةّيبنجألا ةأرملا سبح

 .امارح ريغلا ةروع ىلإ رظنلا

 .ناريجلا رود يف علطتلا

 .رمخلا اهيف ةدئام ىلع سولحجلا

 .قافنلا

 .فورعملا نع يهنلا

 .درنلاب بعللا
 .ىلاعت هللا تايآ يف نيضئاخلا سلاجم يف سولجلا

 .رهشا ةعبرأ نم رثكأ ةجوزلا ةبراقم مدع
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 .هللا ةمحر نم طونقلا .

 .قحسلاو طاوللاو انزلا يف فذقلا .

 .ةّيبنجألا ةأرملا ىلإ رظنلا .

 .ةوهشب مراحملا وأ مالغلا ىلإ رظنلا .

 :ويقلا لكلا

 .هللا ريغل دوجسلاو عوكرلاو ةالصلا نايتا .

 .ةّملظلا فئاظو يف لوخدلا .

 .ةيعرشلا تاسدقملا ىدحإ وأ ةبعكلا ةمرح كنه .

 .ةلمجلا يف ةعدبلا لهأ عم ةسلاجملا .

 .ةلمجلا يف نمؤملا رجه .

 .ةيعرفلا ماكحألاو ةيلوصألا دئاقعلا ملعت مدع .

 .اهضقنل نيديرملا ٌقح لا لهأ ريغل اهملعتو ةلطابلا مولعلا ميلعت .

 .لهاجلل ماكحألاو دئاقعلا ميلعت مدع .

 .ةث# دّمحم نيد نم وأ ةّمئآلا وأ لوسرلا وأ هللا نم ةءاربلاب فلحلا .

 .لطابلا جيورت .

 . نما ةتاهأ

 تامرحملا ضعب نأ ملعاو :لوقلاب انه همالك باتكلا فلؤم لّيذ دقو اذه

 ةياور وأ ةيآ يف هب صن وأ ًاديدش هديكأت ناك امل نكل ءرخآ ضعب يف ةلخاد ةروكذملا

 رئابكلا نم اهضعبو كرش اهضعبو رفك تاروكذملا ضعب نأ ىفخي الو ةانزكذ

 .ةلصفملا بتكلا نم هلحم يف لصف |(ى دحلاو ريزعتلاو ةرافكلل بجوم اهضعبو



 10000000 000011 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ”لضافلا قالخألا نايب

 لاقف ةلضافلا قالخألا نايب يف ىرخأ ةدئاف '"*”” مدقتملا ريبكلا ةمالعلا ركذ

 : يش
 .روازتلا . ١7 .هّللا دوعوب نانئمطالا ١.

 :سفلاعلا .رومألا يق ٍنأتلا .؟

 روق روما دي نفس وتلا .هناحبس هللا دنع سفنلا ريغصت .'"

 .ةمرحملا .فاصنإلا .5

 لك يف ىلاعت هللا رماوأل ميلستلا ٠" «ننلانلا هع ىلا ف

 حش .راثيإلا .5

 هنا لكون .هللا ليبس يف قافنإلا .

 .ةنسحلا رومألا يف تابثلا "”؟ .سانلا ةناعا

 .ملجحلا 7 .ةنسحلا رومألاب سفنلا ديوعت .4

 .قلخلا نسح ."4 ةنسملا روم الاب مآل

 .ناريجلا قوقح ظفح .5 .ةحيبقلا رومألا نع يهنلا ١.

 .هبحب هللا رمأ نمو هللا ةبحم . 1 .سانلا نيب حالصإلا .7

 . هللا يف بحلا .” .لمعلا يف صالخإلا .

 .هللا يف ضغبلا 8 .ىلاعت هللاب سنألا 4

 .هّللا نم فوخلا 48 .نيدلاولا رب .6

 .هللا نم ءاجرلا."٠ .عضاوتلا .7

 «توندلا هوقو 5١



 .لامعألا ىلع دامتعالا مدع ."؟

 .سانلا عم ةارادملا ."

 ندقللا عم ةارادملا ”

 .دالوألاو لهألا عم ةارادملا "4

 .ةمسقلاب اضرلا "5

 .دهزلا ."1/

 .مركلا

 .سانلا ىلع رتسلا "4

 .سانلا بويع حالصإ .؟٠

 .ناسللا بيط .؟١

 .معنلل ركشلا 5

 .بيطلا ناسللاب سانلا حالصإ .

 .ءافعضلا ةناعاو قدصتلا ةرثك ؛ 5

 .محرلا ةلص .

 .مالسلا ءاشفإ . 5

 ىضرملاو ءافعضلادقفت . 6

 .ماتيألاو

 .ةفاظنلا

 .سانلا بيغ ظفح . 8

 لوقتملاو لوقعملا نه تننارظوف لوكشكلا يم

 عيمج يف نطابلاو رهاظلا ءاوتسا ٠٠.

 .رومألا

 ىتح بذكلا بانتجاو قدصلا ١.

 .لزهلا يف

 .ريصلا .؟

 .نينمؤملا ةفايض . 67

 .ةفايضلا يف مهتباجإ .5

 هررردتلا ل اناابشا لا جسر زنق

 :انروق كنق ةفزاعتلا

 .سانلا نع وفعلا .5

 .ةفعلا . 0

 .ءيش لك يف ةلادعلا .

 .نيدلا لهأ ميظعت .4

 .لذارألا نع بنجتلا ."

 .ةريغلا 1١.

 .ءارقفلا بح ."5

 .سفنلا عم ةدهاجملا .1

 .ضرقلا ءاطعا

 .نينمؤملا جئاوح ءاضق .6



 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 :فاوقتلا 5 .مهنع ىذألا فك . "5

 .عرولا .5 .هئاشفا مدعو ٌرسلا ظقح . 1

 .تاهبشلا نع بانتجالا 7 .ريخلاب سانلا ركذ .

 .ةيصعملا نع ريصلا .الال .ريخلاب ليجعتلا .4

 .ةعاطلا ىلع ريصلا 8 .سفنلا ةبساحم ٠/.

 .ةرخآلاو توملا ركذ 4 وأ ناك اريشتسم نمؤملا حصن ١.

 .ةعانقلا ٠ .هريغ

 .ءايحلا ١ .ريخخلا ةين .ل"

 .هجولا ةقالط .5 تارثع ةطامإو سفنأ ةيفصت ./

 .اهنع نمؤئملا

 تحيبذلا تامرحم نايب
 هلظ ماد لاق دقف .ةحيبذلا تامرحم نايب يف ةثلاث ةدئاف '"”'' مدقتملا ةمالعلا ركذ

 :يه رومأ اهريغو ماعنألا نم ةللحملا ةحيبذلا نم مرحي

 .مدلا ١.

 .لاحطلا .؟

 .(ركذلا وهو) بيضقلا .”*

 «ناتضيبلا :5

 .ثورلا .5

 .ةسمخلا هذه ةمرح يف لاكشا الو

 ماوق ال يذلا نيتولا وهو رهظلا راقف يف دودمملا ضيبألا طيخلا وهو عاخنلا .7
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 .هنودب ناويحلل

 .لوبلا عمجم يهو ةناثملا .

 يف رثكتو بلغألا يف ةقدنبلا هبشت ةرودم دسجلا يف ةدقع لك يهو ددغلا .4

 .محشلا

 .هعم جرخت ةنيرق وأ دلولا عضوم يهو ةميشملا .4

 .دبكلا عم ةقلعم سيكلاك ءارفصلا ةرملا عمجت يتلا يهو ةرارملا.٠

 .ةسمخلا هذه ةمرح رهظألاو

 .جرفلا ١.

 .بنذلا ىلإ ةبقرلا نم ناتدودمم ناتبصع امهو ناوابلعلا .7

 ردقب ةدودلا هبش ةمجمجلا يف نئاكلا خملا طسو يف ءيش يهو غامدلا ةزرخ . ١

 .ةربغلا ىلإ اهنول ليمي ابيرفت ةصمحلا

 .نيعلا مسج مامتإل نيعلا نم ءادوسلا قدحلا ةبح وهو رظانلا .5

 ءاهيف نوكت ال برو ءاهضعب زيمتي ملاذإو .ةعبرألا هذه ةمرح طوحألاو

 .اهنم زيمتي ام بنتجيف

 .قورعلاو بلقلا نذاو ناتيلكلا هركتو لاق مث

 ا

 حرش نم "7 ةحفص يف ٍيندملا ناخ ّيلع دِّيَّسلا ريبكلا ةمالعلا دّيّسلا لاق

 وهو يلبق نم ءايبنألا ءاعدو يئاعد ءاعدلا ريخ :لاق هل يبنلا نأ ةيداجسلا ةفيحصلا

 ال يح وهو تيميو يحي دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 .ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي



 اا 00001 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رابتعاو ةدئاف

 اهلك اربع تناك نك لاقف #2 ىسوم فحص نعي هللا لوسر ليّ ِهّنأ ليق

 ىري نملو كحضي فيك رانلاب نقيأ نملو ,حرفي فيك توملاب نقيأ نمل تبجع :اهيفو

 هسفن بعتي يأ بصني فيك ردقلاب نمؤي نملو اهيلإ نئمطي 4 اهلهأب اهبلقتو ايندلا
 .لمعي ال ل باسحلاب مقيأ نمو قزرلا بلط يف

 بيهرذو بيغرت

 نم هل لاقف اكلم يقل 2 ميهاربإ نأ '""7 ثيدحلا يف يلآللا يلاوغ باتك نع

 حور اهب ضبقت يتلا ةروصلا ينيرت نأ عيطتستأ لاق توملا كلم انأ لاق «تنا

 نسح ةروصلا نسح باش وه اذإف هنع ضرعاف ينع ضرعا لاق معن لاق ؟نمؤملا

 نسح الإ نمؤملا قلي ملول توملا كلم اي لاقف .ةحئارلا بيط لئامشلا نسح بايثلا
 حور اهب ضبقت يتلا ةروصلا ينيرت نأ عيطتست له لاق مث .هبسح ناكل كتروص

 دوسأ لجر وه اذإف هنع ضرعاف ينع ضرعاف لاقف ىلب لاقف قيطت ال لاقف ؟رجافلا

 ناخدلاو نارينلا هرخانم نمو هيف نم جرخي بايثلا دوسا ةحئارلا نتنمرعشلا متاق

 توملا كلم اي لاقف ىلوألا هتلاح ىلإ توملا كلم داع دقو قافا مث ميهاربإ ىلع ىشغف

 .هتفكل هذه كتروص الإ رجافلا قلي ملول

 ريشبن هيف ريرحن

 ايقينابب ّرم ميهاربإ نإ لاق 2# لع نع 2-2 عئارشلا للع نع

 انه اولاق ؟ ثدح سيل اذه ام اولاقف مهب لزلزي ملو موقلا حبصأف اهم تابف اهب لزلزي

 انب لزلزي لو ةليل لكك انب لزلزي ناك هّنِإ اذه اي هل اولاقف هوتاف لاق هل مالغ هعمو خيش

 ام كيلع يرجن نحنو اندنع مقا اولاقف مهب لزلزي لو تابف اندنع تبف ةليللا هذه
 اَّلِإ هذخآ ال لاق كل وهف اولاق مكب لزلزي مو رهظلا اذه ينوعيبت نكلو ال لاق تيبح

 5 ةينللا
 ناكو
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 ايقيناب يمس كلذلف ةرمحا ةعبرأو جاعن عبسب هارتشاف تئش تىش اهب هذخف اولاق ءارشلاب

 سيلو رهظلا اذبم عنصت ام نمحرلا ليلخ اي همالغ هل لاقف ايقين ةيطبنلا يف جاعنلا نأل

 نولخدي افلا نيعبس رهظلا اذه نم رشحي هللا نإ تكسا هل لاقف ؟عرض الو عرز هيف

 .اذكو اذكل مهنم عفشي باسح ريغب ةنجلا

 ام ىلع ايقيناب :ءايبنألا صصق هباتك نم ١1١ ةحفص يف يرئازجلا ةمالعلا لاق

 .فجنلا وهو ةفوكلا رهظ انه دارملاو ةفوكلاب ةيرق سوماقلا يف

 لدعو قدص يملك

 ”هللا دبع بأ نع لايعلا اذ تيت فيك براي لاقف هبر ىجان ميهاربإ نأ لاق

 اي هيلإ ىلاعت هللا ىحواف ؛هلايع يف هدعب موقي افلخ هدلو نم هل لعجت نأ لبق نم

 َّمهَللا ميهاربإ لاق ؟ينم ًاريخ كدعب نم كماقم موقي كنم افلخ اهل ديرت وأ ميهاربإ

 .يسفن تباط نآلا ءال

 ةدئاف

 ةبسن اهيف لقت حافتلا اهيف رثكي يتلا نادلبلا نأ ظحول :هصن ام ضعب ركذ

 ةساردب نيثحابلا نم فيفل ىلإ كلذ ىحوأ دقو .نيبلاحلاو ىلكلا تاوصحب ةباصإلا

 ناتحافت عقنت هنم ةدافإللو امل حجان جالع هنأ رهظف تاوصحلا هذهل بيذمك حافتلا رث

 ةقيقد ةرشع سم ةدمل ءاملا نم رتل يف رشقت نأ ريغ نم ةريدتسم اصارقا ثالث وأ

 .نيتبجو لك نيب ةدملا فصتنم يف لضفألاو ماعطلا تابجو عم لئاسلا برشيو

 ةفيلخلا
 َلاَق ْدِإَو و :ىلاعت هلوقل ضرعتلا دنع ءايبنألا صصق يف يرئازجلا ةمالعلا لاق

 ءاحلاو هريغ نع بوني نسم ةفيلخلا # ةَسيِلَخ ٍضَأْلا ف ُلِاَج نإ ٍةكبِكمِْل كي



 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نأ © مدآ قلخ نم دوصقل و ضرغلا نأ ىلع ةلاد اهانعمب امو ةيآلا هذهو ةغلابملل

 يف نوكي نأ هقلخ نم دوصقملا سيلو ناجلا نم همدقت نمل ضرألا يف ةفيلخ نوكي

 ةنجلا علخ هيلع |يرك ازيزع ةنجلا نم لزنيو لعف ام لعفيال نأ ىلؤألا ناك معن «ةنجلا

 يف هل نودجسي امك نودجسيو هنوفزي ةكتئالملاو نيعلا روحلا بايث هتجوز ىلعو

 .ةنجلا

 نوكي نأ 2# مدآ قلخ نم دوصقملا نأ يف بيرلا هيرتعي ال اروهظ 4 ٌةَميِلَخ ٍضْرَدْل

 ٍلوق ىلع ناجلا نم همدقت نمل ةفيلخ وأ بسنألاو برقألا وه [ى هضرأ يف هللا ةفيلخ

 .مدقت امك

 نع قودصلا يلامأ نع ةيكحملا يهو كلذل ةفيرشلا ةيوضرلا ةياورلا نمضتتو

 تالاقملا لهأ ##©اضرلا ىسوم نب يلعل نومأملا عمج امل لاق '""”يورحلا تلصلا يبأ

 لهأ رئاسو نيئباصلاو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم تانايدلاو مالسإلا لهأ نم

 نب دّمحم نب يلع هيلإ ماقف ارجح مقلا هنأك هتجح مزلا ىتح دحأ مقي ملف تالاقملا

 لمعن |مف لاقف ىلب لاق ءايبنألا ةمصعب لوقتا هللا لوسر نبا اي هل لاقف '" ' مهجلا

 بسنت الو هللا تا ّلع اي كحيو ةاضرلا لاقف ءىوغف هبر مدآ ىصعو ىلاعت هلوقب

 لوقي لجو زع هللا نإف كيأرب لجوزع هللا باتك لوأتت الو شحاوفلا هللا ءايبنأ ىلإ

 مدآ ىصعو مدآ يف لجو زع هلوق اَمأ .ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي امو

 ةنجلل هفلخي مل هدالب يف ةفيلخو هضرأ يف ةجح مدآ قلخ لجو زع هللا َنِإَف ىوغف هبر

 هلوقب مصع ةفيلخو ةجح لعجو ضرألا يف ال ةنجلا يف مدآ نم ةيصعملا تناكو

 ثلا نب 4 َنيملْمْلا َلَع َنَوَمِعلاَءَو ميِهربإ َّلاَءو احونَو ماع َمطصأ هلأ نإ 1: لاعت

 يف ةيصعملا تناكو هلوق :ةفيرشلا ةياورلا هذه لقن دنع نيققحملا ضعب لاقو



 كولا رولر نع لل ارب لولا وون ا ا ع يوسع م ودلال ا 1.

 دعب ةنجلا يف الوعجم نكي مل يولوملا ينيدلا فيلكتلا نأ نم هانمدق ام ىلإ ةراشإ ةنجلا

 امّنِإ ةيصعملاف .ضرألا ىلإ طوبهلا دعب 0 مدآل ةردقملا ةيضرألا ةايحلا هنطوم اّْنِإو

 .ثيدحلا يف ليوأتلا فسعتل هجو الف يولوم ريغ يداشرا رمأل تناك

 نم فئاحص لبق هلوق وه همدق ام روكذملا ققحملا دوصقم نأ رهاظلاو :تلق

 نافع اهتم اوطيغا انلق لاغت ةلوق نأ انلاثو.. "97 نارقلا ريسفت ىف نازملا ةباتك

 اورفك نيذلاو نونزحي مه الو مهيلع فوخ الق ياده عبت نمف ىده ينم مكنيتاي

 .تايآلا...نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئاوأ انتايآب اوبذكو

 هذه يف ىلاعت هللا اهلزنا يتلا ةيليصفتلا تاعيرشتلا عيمجل ةعماج ةملك وهو

 هذه يف ناسنإلل عرش عيرشت لّوأ نع يكحي هلسرو هبتكو هتكئالم قيرط نم ايندلا
 يناثلا رمألا دعب ىلاعت هللا هيكحي ام ىلع عقو دقو هتيرذو 2# مدآ ايند يه يتلا ايندلا

 ةنجلا يف نوكلا نع رخأتم ينيوكت رمأ طوبهلاب رمألا نأ حضاولا نمو .طوبم اب
 الو عورشم نيد ال ةرجشلا بارتقاو يهنلا ةفلاخم نيح نكي ملف .ةئيطخلا فارتقاو

 .ةيولوم ةيصعم الو يدوبع بنذ كلذ دنع ققحتي ملف يولوم فيلكت

 هبايثب ال هباداب ءرملا

 هفنعو كلذ ىلع همالف انشخ ابوث '"""7يزرأزبخلا رهاط يبأ ىلع ناسنإ ىآر

 سنزولا اهتميق نود سفن نهيفو سلف اهتميق قوف ٍبايث لع

 سمش هلايذأ تحت ليل يبوثو ىجد هلايذأ تحت حبص كبوثف

 مكذت نأ يغبني ةذبن

 سلاجملا هباتك نم لوألا ءزجلا نم ١1١ ةحفص يف نيمألا دّيَّسلا لاق



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هيف لتق يذلا مويلا يف ءاروشاع موي يف هعايشاو دايز نبا لتق ناك :©""2ةينسلا

 دقف ةعقولا هذه يف لتق ام لثم نيفص ةعقو دعب ماشلا لهأ نم لتقي ملو .282 نيسحلا

 دا ييهاتعلا يبأل بسنت مكح

 لاطبألا فقاوم كيلع رذحاف ىغولا يمح اذإ الطب نكت مل نإ

 لاوقع بك قيبف نية عقلطأ هتاوفه نع كاوه تلقع اذإو

 لاضفملا مركتملل هلزذباف ةنايم كيحو لدي ثيلقا اذإو

 لاؤسب ىنغلا لان ولو اضع هلاؤسب ههجو لذاب ضاتعا ام

 "117 يريبمحلا دّيسلل تايبأ

 عبرأ كلاهاهنمف سمح مهتايار ثعبلاموي ساننلاف

 عضفظفملاةّمألا يرماسو مهنوعرفو لجعلااهدئاق

 عكوأ_ عك دبعدوسمأ جرحم هنيد نم قرامو

 علطت اذإ سسشلاهنآك ههجواهدئكاق ةيارو

 سيمومذملاو ةدومحملا لاصخلا

 ةمالعلا تافلؤم نم وهو ةمومذملاو ةدومحملا لاصخلا يف دحاولا باب يف لاق

 قع" "7 يمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب ّيلع نب دّمحم رفعج يبأ ريبكلا
 يلالجو يلامجب لوقي لجو زع هللا نأ لاصخ سمخب ةدحاو ةلصخ :دنسلا فذحب

 هسفن يف هئانغ تلعج الإ هاوه ىلع ياوه دبع رثؤي ال يعافتراو يئالعو يئايحو

 ضرألاو تاوامسلا تنمضو (هتكله ينعي ) هتعيض هنع تففكو هترخآ يف همهو

 .رجات لك ةراجت ءارو نم هل تنكو هقزر



 لوقنملاو لوقفملا قع تئارط"ق:لوكشلكلا )نابي تالا همم هما اعلا ا عمل نزل

 نب ّلع نع "17 ةزمح يبأ نع دانسإلا فذحب هنم " ةحفص يف لاقو

 فيك لوقيف هحراوج ىلع موي لك فرشي مدآ نبا ناسل نإ :لاق 2 نيسحلا

 باثن (َّنِإ نولوقيو هنودشانيو انيف هللا هللا نولوقيو انتكرت نإ ريخب نولوقيف متحبصأ
 .كب بقاعنو كب

 .ينظع ليئربجل لك هللا لوسر لاق لاق #©هللا دبع يبأ نع هنم  ةحفص يفو

 تئش ام لمعاو هقرافم كّنِإف تئش ام ببحأو تيم كّنِإف تئش ام شع دّمحم ايلاقف

 .سانلا ضارعأ نع ىذألا هفك ةزعو ليللاب هتالص نمؤملا فرش «هيقالم كنإف

 :تاركذملا ضعب يف تدجوو

 ربكلا :تقملا بسكت ةثالثو «نيدلاو عضاوتلاو بدألا :ةبحملا ثروت ةثالث

 :نويعلا رقت ةثالثو .دوجلاو لدعلاو ةفارلا :كلملا نصحت ةثالثو ءلهجلاو ملظلاو

 ةنئاخلا ةأرملا :شيعلا ردكت ةثالثو .دودولا خألاو بيدألا دلولاو ةقفاوملا ةأرملا

 رداغلا قيدصلاو لهاجلا ودعلا :مهنم رذحي ةثالثو ,ءوسلا راجو قاعلا دلولاو

 فعضو ةليحلا ةلقو ةمهلا رصق :يلاعملا بلط نم ءرملا عنمت ةثالثو «نئاخلا يلاولاو

 اولا

 :تاركفملا ضعب يف تايبألا هذه تدجوو

 حابم تاركنملااياطخلا لعفو زئاج رئابكلا نايتإ نولوقي

 حالفهنم نيتآلا رشبللو ةضهمن سنجلل قالخألا هذه يفأ

 (10/59) حابص هوجولا نأ عفان لهف تمهجتو انقالخأ تملظا اذإ

 نمت ةنامألاو ةفرعملاو ةربخلا لهأ راشتسا ارفس دارأ نم لك :مهضعب لاقو

 راشتسا ةراجتلا دارأ نمو «ةحارو انمأ قرطلا نسحا نع مهلأسو هلبق اورفاس



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لمع مث اهتساردو اهتسرامم يف مهتايح نم |مسق اونفا نيذلا راجتلا نم ءاحصنلا

 ةايحلا رومأ نم رمأ لك يف لقاعلا لعفي كلذكو «مهيده ىلع راسو مهتاداشراب

 نأ لقاعلا ىلعو هيف ةفرعملاو ركذلا لهأ لأسي نأ دعب الإ ءىش ىلع مدقي الف ةيويندلا

 .ةدلاع تفي ةلئاو كلت نأز ردك هي ريكا نوع

 .لقعاو لمجاو كنم ىنغاوه نم سانلا يف مدقت مل كنا ملعا :مهضعب لاقو

 حيتت سفنلا لبنو فرشلاو ةحيصنلاو ناسحإلاك ةردانلا لئاضفلا نأ سنت ال نكلو

 متم

 ""””رعاشلا سايم يبأل ركذلاب ناريدج ناتيب
 اضن مق دل اقالخاو# ٠ اما نه هس رتل فلا

 نايا يم يرارودبق فرع كايف هياتم |١ ةوسرتب

 "7 سودقلا دبع نب حلاصل ّسثالث تايبأ
 هرادفاصيحب هنعدجن نإف هلابح مرصاو ءوسلا نيرق بنجت

 هرامت لام دولاوفص هنم لت هءارم رذحأو قدصلا بيبح ببحأو

 هراذع يفهنارين تلعتشا اذإ ابصلا نم ميلحلا ىهني ام بيشلا يفو

 يظعومو داشرإ

 ميهاربإ ظفاح رعاشلل ظفحتو مسرت نأ يف ةقيقح تايبأ ةسمخ
 توما قع بترك لفتت الو مولا دل توبلا ىركذا 7 7 7 رت خل ورع

 00 5 0 0 د ف
 بولقلا ىوقت ىوس هيف سْنْؤُم الف ريقلا يف ةشحّولا يركذاو

 بونذلا َكلِت نِم ِتمَّدَق ام ٌضعَب ىفكف ًاباستحإ َريَخلا يمدق

 7١/ا/ا(



 - 0 ًءر - 0 -

 ىبيشَمٍدَقف نم َموَيلا ٌعارأ ال انأَو يببَّسدقف ينعار
0 5 

 ع م در ِ 3 7 متفا هو
 بيبحو ودع نم ىسنا ثيح ىرشلادرب ىلإ يابنج نحخ

٠ 

 دئاوف

 ناوخإلاو حلاصلا بدألاو نسحلا ءانثلا :ءانبألا ءابآلا ثروي ام لضفأ يه ةثالث

 .ةاقثلا

 ناوخإو سانلا ىلإ هب ببحتي لامو هب شيعي لقع :ناسنإلا يف ام ريخ يه ةثالث

 .باوصلا ىلإ هنودشري ةاقث

 كرتو ٌقح ريغ يف ءاطعإلاو ءيش ريغ يف بضغلا :لهاجلا عابط نم ةثالث

 .قيدصلاوودعلا نيب زييمتلا

 قيلختو داشرا امهيف نانيب
 |مجح ترغص ةرذاالإ كنيعب :ىرت يتلا تانئاكلا نيب ضرألا امو

 0177 ا طي نأ ةايعج ل واع :ةرذة زرقللا ىقدألا له فتاو

 ةدئاف

 هنأش ىلاعت هللا قلخ ّبحأ هلل ادّمحم نأ يعور يف يقلا :هنع يفع فلؤملا لاق

 ءاعدلا يف بيكرتلا نأ تيأرف .هيلإ ىلاعت هللا قلاخ ضغبا هللا هنعل ناطيشلا ناو هيلإ

 ىلوملا ىلإ ةيعدألا ٌبحأ نم ميجرلا ناطيشلل نعللاو هلآو دّمحم ىلع ةالصلا نيب
 ويه: تادوجوملا ف رخأ نأ اهتلمن هم ةمهم تاماها دولا اذ تانجو قو :ةتاحخبس

 .ميجرلا ناطيشلا وه اهثبخاو تادوجوملا سجنا ناو «هنأش ىلاعت ضايفلا أدبملا

 تادوجوملا فرشأ ىصع دقف امارح بكترا وأ ايعرش ابجاو كرت نم نأ اذه جتنيو

 سجنأل ادبع نوكي نأ احبق يصاعلا يفكيو .اهثبخاو تاقولخملا ءوسا دبعو



 ل ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ريخلل ضايفلا أدبملا وه ناسنإلل حصنلا هنم لقعي نم حصنا نأ [ك «ضرفي قولخت
 نع لدعدقف هناحبس هللا فلاخ نمف «ناطيشلا وه هئادعا ىدعاو ,ناسحإلاو

 .ةكسم وذ هيلإ نكري ال امم اذهو «هئادعا ةقفاوم ىلإ حصنلا ةقفاوم

 نب دّمحم رفعج يبأل لاصخلا باتك نم لّوألا دلجملا نم ٠١ ةحفص يف ءاج

 رفعج نع انم دانسإلا فذحب .هماقم هللا ىلعأ '""*”يمقلا هيوبأب نب نيسحلا نب لع
 ىلإو ّلِإ ىدها ىلاعتو كرابت هللا نأ ة# هللا لوسر لاق :لاق © هيبأ نع دّمحم نب

 ؟ هللا لوسر اي كاذ امو اولاق ءانل هللا نم ةمارك ممالا نم دحأ ىلإ اهدي ل ةيده يتمأ

 زع هللا ىلع در دقف كلذ لعفي مل نمف «ةالصلا يف ريصقتلاو رفسلا يف راطفإلا هَ لاق

 .هتيده لجو

 لعفيلف هتيب ريخ رثكي نأ ّبحأ نم :روكذملا باتكلا نم ةروكذملا ةفيحصلا يفو

 .هماعط روضح دنع ةلصخ

 روضح دنع ًاضوتيلف هتيب ريخ رثكي نأ هّرس نم :272نينمؤملا ريمأ نبع لاق م
 .هماعط

 .لكألا لبق هدي لسغيلف هتيب ريخ رثكي نأ دارأ نم :2نينمؤملا ريمأ نعو

 ةثالث نم هفحتا هيلإ رظن اذإف هيلإ رظن ادبع هللا ّبحأ اذإ:22 رفعج يبأ نع هيفو

 .دمر امإو ىمح امإو عادص امإ ؛ةدحاوب

 نيذلا ينمأ رارش تأ الأ لاق هلق يبنلا نع هئابآ نع دّمحم نب رفعج نع هيفو

 .ىنم سيلف هرش ةفاحم سانلا همركأ نمو الأ ؟مهرش ةفاحم نومركي

 ّدشأ لمعلا لوبق ىلع اونوك :لاق 22نينمؤملا ريمأ نع هنم ١١ ةحفص يف ءاجو

 هللا مرح امع عرولا ةمعن لك ركشو «لمألا رصق ايندلا يف دهزلا «لمعلا ىلع مكنم



 00 ا 1

 اذإف ءاتكاس ماد ام انسحم بتكي نمؤملا دبعلا لازي ال :لاق هللا دبع يبأ نع

 .سانلا ىلإ ببحتلا لجو زع هللاب ناويإلا دعب لقعلا سأر لك هللا لوسر نعو

 :20 هللا دبع يبأ نع روكذملا باتكلا نم ١١ ةحفص يفو

 .ةريثك ّيدايأ هنع نوفكيو ةدحاو ادي مهنع فكي (ّنِإف سانلا

 ةدئاف

 ولجيو قيرلا ٍبِذْعُيو ةعمدلا ففجيو رعشلا تبني لحكلا :64

 .روسانلا ثروي ءالخلا ىلع سولجلا لوط :2نينمؤملا ريمأ نعو

 “هللا دبع بأ نع هنم ١5 ةحفص يف ءاجو .رقفلا بقعيو قافنلا ثروي انغلا :8

 بيرغ تيدح

 مجن اي :هل لوقيف هتعيش ضعب ملكي © رفعج يبأ نع هنم ١9 ةحفص يف ءاج
 تدبو هرتس كته دق ةنجلا لخدي نأ مكنم لجرلاب حبقا ام هنأ الإ ءانعم ةنجلا يف مكلك

 .هجرفو هنطب ظفحي مل نأ معن لاق نئاكل كلذ ناو كادف تلعج هل تلق لاق «هتروع

عي هودع ىري نأ ةرصن هللا نم نمؤملا بسح : 28 هللا دبع يبأ كو
 لم

 .هّللا ىصاعمب

 تلاق لق هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع لاصخلا نم ١7 ةحفص يفو

 ليللاب مونلا ةرثك نإف ليللاب مونلا ةرثكو كاّيإ :نايلس اهنبال 2 دواد نب ناهيلس أ



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةمايقلا موي اريقف لجرلا عدت

 تأبخا دقو ءالؤس لأس دقو اهب اعد دق ةوعد يبن لكل :ة#هللا لوسر نعو

 .ةمايقلا موي يتمأ ةعافشل يتوعد

 اهب ملس تحصو تملس يه اذإ ةغضم ناسنإلا يف :لاق هللا لوسر نعو

 .بلقلا يهو ءدسفو دسجلا رئاس اهب مقس تمقس اذإف .دسجلا رئاس

 نم رخآو هافق يف هناسل اعلاد نيهجولا وذ ةمايقلا موي ءيججي يق لوسرلا نعو

 نيهجو اذ ايندلا يف ناك يذلا اذه هل لاقي مث .هدسج ابهلي ىتح اران نابهتلي همادق

 .ةمايقلا موي كلذب فرعي نيناسل اذو

 ريخخأو حارأ دحاو «نانثا سانلا ّلك# هللا لوسر لاق :لاق © رفعج يبأ نع

 يذلا اّمأو ءاهئالبو ايندلا نم حارتسا تام اذإ نمؤملاف حارتسا يذلا اماف ,حارتسا

 .سانلا نم اريثكو باودلاو رجشلا حارا تام اذإ رفاكلاف حارا

 حجمه نم سانلا رئاسو ملعتمو ملاع «نانثا سانلا :لاق هل

 بابذ وهو ةجمه عمج كيرحتلاب جمه لا :نيرحبلا عمجم نم جم* ةدام يف لاق
 نم طاقسالل راعتسيو ءاهنيعأو ريمحلاو منغلا هوجو ىلع طقسي ةضوعبلاك ريغص

 لّوألا حتفو تالمهملاب عاعرلاو ,جمه سانلا نم عاعرلل لاقيو «ةلهجلاو سانلا

 .ةلفسلاو ماوعلا

 يوارلا لاق .حّيَه وأ حمه سانلا رئاسو انم انتعيشو برعلا نحن ثيدحلا يفو

 .قبلا لاق جيلا امو تلق بابذلا :لاق جمهلا امو تلق

 ال 22 ىسوم ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ لاق :2 هيبأ نعع هللا دبع بأ نعو



 ل وق انوا ل وتحمل قت نتا وظ و ل ركشكلل يس زو او واس ع ناو تم بطب و ةزمنوما دف

 كرتو بونذلا ىسني لاملا ةرثك نإف ءلاح لك ىلع يركذ عدت الو لاملا ةرثكب حرفت

 .بولقلا يسقي يركذ

 نامأ ةعممج ىلإ ةعمج نم براشلا ذخأو رفاظألا ميلقت لاق كهل

 .ماذخجلا نم

 زع هللا ةيشخ نم هنع هللا ىضر رذ وبأ ىكب لاق ©

 ينا لاقف ءكرصب يفشي نأ هللا توعد ول رذابأ اي ليقف .هرصب ىكتشا ىتح لجو

 .رانلاو ةنجلا ناتميظعلا لاق هنع كلغشي امو اولاق ,يمه ربكأ نم وه امو لوغشل هنع

 نب بدنج انأ لاقف ةبعكلا دنع هنع هللا يضر رذ وبأ ماق لاق © رفعج بأ نعو

 .هحلصي ام دازلا نم هيف ذختال ارفس دارأ مكدحأ نأ ول لاقف «سانلا هفنتكاف نكس

 مص لاقف اندشرا لاقف لجر هيلإ ماقف ؟مكحلصي ام هيف نوديرت ام ةمايقلا موي رفسف

 ليللا ةوشن يف نيتعكر لصو رومألا مئاظعل ةجح جحو روشنلل رح ا ديدش اموي

 نيكسم ىلع ةقدص وأ اهنع تكست رش ةملكو اهوقت ريخ ةملك ءروبقلا ةشحول

 ىلع هتقفنا امهرد :نيمهرد ايندلا لعجا ءريسع موي نم نيكسم اي اهب وجنت كلعل

 .عفني الو رضي ثلاثلاو كنازحال هتمدق امهردو كلايع

 نيتعكر ةالص وأ ليللا ةالص :ليللا ةوشن يف نيتعكر لصو هلوق نم دارملا ليق

 .هشارف نم ليللا ءانثأ يف ناسنإلا اهل موقي

 ناوخإلا ميسقت يف
 نينمؤملا ريمأ اي لاقف ةرصبلاب نينمؤملا ريمأ ىلإ لجر ماق لاق ©

 اماف «ةرشاكملا ناوخإو ةقثلا ناوخإ ءنافنص ناوخإلا يي

 ةقثلا دح ىلع كيخا نم تنك اذإف «لاملاو لهألاو حانجلاو فكلا مهف ةقثلا ناوخإ

 رهظاو هبيعو هرس متكاو هاداع نم داعو هافاص نم فاصو كندبو كلام هل لذباف



 00000001 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةرشاكملا ناوخأ اأو .رمحألا تيربكلا نم لقأ مهنا لئاسلا اهّبأ ملعاو «نسحلا هنم

 نم كلذ ءارو ام نبلطت الو مهنم كلذ نعطقت الف كتذل مهنم بيصت كّنِإف

 .ناسللا ةوالحو هجولا ةقالط نم كل اولذب ام مهل لذباو مهريمض

 ناطرسلا ضرم بابسأ يف ةدئاف

 ةنس ناضمر نم 9١ءاعبرألا موي ةرداصلا ةيقارعلا رابخألا ةفيحص ترشن

 نم 417٠٠١ نيب تيرجا ثاحبا نم تبث :تلاقف اربخ م159١ راذآ1 0 ه٠

 بابسأ نم ةرارحلا ةديدشلا لئاوسلاو ةمعطألا لوانت نأ ناطرسلاب نيباصملا

 رشتتي ةئرلا ناطرس نأ رهظ [ى .هغضم نود ماعطلا داردزاو ةدعملا ناطرسب ةباصإلا

 ال يتاوللا تاهمألاو سناوعلا بيصيف يدثلا ناطرس اّمأ .نيخدتلا يف نيفرسملا نيب

 .جاوزلاو لخدلاو ضرملا اذهب ةباصإلا نيب ةقالع ةمث نأ رهظ (ى .نهلافطأ نعضري

 اسانعو ءلخد باب نم ةيراجلا تسنع :حاحصلا راتخم نم سنع ةدام يف لاف

 تجرخ ىتح اهكاردإ دعب اهلهأ لزنم يف اهثكم لاط اذإ سناع يهف رسكلاب ًاضيأ
 .تسنع لاقي الف تجوزت نإف ءجوزتت مل اذإ اذه «راكبألا دادع نم

 :مهمالك نمو «ةبيرلاو بيعلا ءاخلا نوكسب لخدلا :لخد ةدام يف ًاضيأ لاقو

 219* لخدلاب كيردي امو :لخنلاك نايتفلا ىرت
 :ةيفنحلا نب دّمحم هنبال هتيصو يف 2 نينمؤملا ريمأ لاق لاق 2 هللا دبع يبأ نع

 رضحلا ةورم اماف هرفس يف ةورمو رضح يف ةورم «ناتّورم ملسملا ءرملا ةّورم نأ ملعاو

 .تاعامجلا يف ةالصلا ىلع ةظفاحملاو هقفلا يف رظنلاو ءاملعلا ةسلاجمو نآرقلا ةءارقف

 لجو زع هللا ركذ ةرثكو كبحص نم ىلع فالخلا ةلقو دازلا لذبف رفسلا ةورم اّمأو

 .دوعقو مايقو لوزنو طبهمو دعصم لك يف



 كرما رفا نو عشرا لو ركل ود و دور ا اا مدا طب لام

 تايثالثلاوأ ٌيثالثلا باب
 ةدحاو وأ هيف نك نم لاصخ ثالث هللا لوسر لاق :لاق © رفعج يبأ نع

 ىطعا لجر .هلظ الإ لظ ال موي ةمايقلا موي لجو زع هللا شرع لظ يف ناك نهنم

 ملعي ىتح ىرخأ رخؤي مو الجر مدقي مل لجرو ءامل مهلئاس وه ام هسفن نم سانلا
 كلذ يفني ىتح بيعب ملسملا هاخا بعي مل لجرو ءطخس وأ اضر هيف هلل كلذ نأ

 هسفنب الغش ءرملاب ىفكو رخآ بيع هل ادب الإ ابيع اهنم يفنيال هّنِإَف هسفن نم بيعلا
 .سانلا نع

 مظعألا مسالا

 امانم 77""2 مالسلا راد هباتك نم 4 ةحفص يف يرونلا مالسإلا ةجح ركذ
 يف يمربطلا لضفلا نب نسحلا نع مظعألا مسالا ميلعت يف © داجسلا مامإلل

 بيقع ةنس هللا وعدا تنك لاق نيسحلا نب لع نأ يور لاق '"""” قالخألا مراكم

 يانيع ينتبلغف رجفلا تيلص دق موي تاذ نإف .مظعألا مسإلا ينملعي نأ ةالص لك

 ؟مظعألا مسالا كملعي نأ هللا تلأس لوقي يدي نيب مئاق لجرب انأ اذإو ءدعاق انأو

 بر وهالإ هلإ ال يذلا هللا هللا هللا هللا كمساب كلأسا نا َّمِهّللا :لق لاق معن تلق

 .هحجن تيأر الإ ءيشب اهب توعد ام هللاوف لاق ,ميظعلا شرعلا

 هنأش ىلاعت هللا ذوفن رهاظم نم رهظم وهو بيجع قداص مانم
 نب لع نع مدقتملا هباتك نم 07 ةحفص يف يرونلا ْخيّشلا ىربكلا ةجحلا لاق

 : 2/4( (الالو) . 1 .. . (الالل)

 بارخو رّصضن تخب ةصق يف ليوط ثيدح يف 2 هللا دبع يبأ نع (ا/م1)

 وه لكأيو رئبلا نيط نم لكأت تناكو «ةوبللا عم رئبلا يف لايناد ِهِئاقلإو سدقملا تيب
 ال يذلا هلل دمحلا لايناد لاقف :لاق «نامز دعب هيلإ ماعطلاب يبن ثعبو اهنبل نم

 هج راخ نب



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هافك هيلع لكوت نم يذلا هلل دمحلا هاعد نم بيخي ال يذلا هلل دمحلا هركذ نم ىسني

 دمحلا ةاجن ربصلاب يزجي يذلا هلل دمحلا هريغ ىلإ هلكي مل هب قثو نم يذلا هلل دمحلا

 .انلامعأب اننظ ءاس نيح انؤاجر وه يذلا هلل دمحلا ليحلا عطقنت نيح انتقثوه يذلا هلل

 نم هردصو ساحن نم هيلجرو ديدح نم هسأر نأك همون يف رّضن تخب ىارف لاق

 انيلع صق نكلو يردن ال اولاقف ؟ تيأر ام مهل لاقف نيمجنملا اعدف لاق .بهذ

 تيأر ام نوردت الو اذكو اذك ذنم قازرألا مكيلع يرجا انأو لاقف «مانملا يف تيأرام

 دنعف ءيش دحأ دنع ناك نإ هدنع ناك نم ضعب هل لاقف ءاولتقف مهب رمأف ؟مانملا يف

 لايناد ىلإ ثعبف .هعضرتو نيطلا لكأت يهو هل ضرعت مل ةوبللا ْنِإَف بجلا بحاص
 دار دحفو ساكت هن كيلجرو كيدعع نم: كسار ناك تياوتفل لاقف ؟ كبار اه.لاقن

 ةثالث ىلإ لوتقم تنأو ككلم بهذ لاق ؟كاذ اف لاق «تيأر اذكه لاق ءبهذ نم

 لك باب ىلع نئادم عبسل يلع نأ هل لاقف لاق ءسراف دلو نم لجر كلتقي ماي

 ال ةنئيدم لك باب ىلع ساحن نم ةطب تعضو ىتح كلذب تيضر امو «سرح ةنيدم

 ثبف لاق .كل تلق (ىرمألا نأ هل لاقف لاق .ذخؤي ىتح تحاص الإ بيرغ لخدي

 اسلاج لايناد ناكو .ناك نم انئاك هومتلتق الإ قلخلا نم ادحأ نوقلت ال لاقو ليخلا

 ثلاثلا مويلا يف ناك الف .كتلتق تضم نإف «ةثالثلا ماّيألا هذه ينقرافتال لاقو هدنع

 هنأ ملعي ال وهو سراف لهأ نم هل انبا هذختا دق ناك مالغ هاقلتف ءجرخف هذخأ ايسمت

 ناو .هتلتق الإ قلخلا نم ادحأ ىقلت ال مالغاي لاقو هفيس هيلإ عفدف سراف لهأ نم

 فلؤملا لاق .هلتقف رّضن تخب هب برضف فيسلا مالغلا ذخأف .ينلتقاف انأ ينتيقل

 هيلعف ةمصعلا لهأ نع روثأم حيحص :ربخلا اذه ينعي وهو كح يرونلا خيشلا

 ركذ دق شايلك ناكو .نيخرؤملا نم هريغو "7 بهو نع مدقت ام ىلعال دامتعإلا

 .رّصن تخب توم ةيفيك يف ىرخأ اصصق نيخرؤملا نع كلذ لبق



 لق وكل وقعا نيود رطل ل ككل ا ام وجعل ا وود و هاو وعما متم 2

 ةرداث

 هنأ مالسلا راد نم لّوألا ءزجلا نم 11/17 ةحفص يف يرونلا خيّشلا ربحلا لاق

 مكاحلا لاق :لاق "7 ةمالعلا يخأل ةيوقلا ددعلا باتتك نع راحبلا يف ءاج

 ءامإلا دهشم يف انأو يمانم يف تيأر "47 يفتقملا باتك بحاص ناسارخب

 ىلع بتكو رضحخ بايث هيلعو ءامسلا نم لزن اكلم نأك ناسارخ يف ةئاضرلا
 :نهرن نيتطتس نفي ريثلا ناووذاك

 هََرُك هراز نمع هللا جرفي هتيؤرباربق ىري نأ هّرس نم

 (480بجتنم هلال وسر نهةلالس هنكسأ هللا نإ ربقلا اذ تألف

 ناليمج ناديب

 ترحب عةابتعادحا  ندحيال ا لاسبعم جربنا

 دل 2 ا | كك اك

 ظعوو ريكذت اهيف تايبأ
 نسحلا روصنم وبأ نيدلا لامج َخيّشلا) ديهشلا نبا نسح ْخيّشلا ققحملل

 1417 ( يعبحجلا ىلماعلا يناثلا ديهشلا دمحأ نب لع نبا نيدلا قير ْخِبَّشلا نب

 هريرق نيع يذل كل تبجعامو تبجعدقلو

 هرييسلا فش كت ه يف ميلطظعمويهمامأو

 هريفحلايفيوقاليام مدانباركذولواذه

 هريصقلارمعلاةلم كل ذلويسف ب اهي: قيما

 هريسع لبس هنئودف ص الخلا يف كس فتل دهجاف



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىمكحو ّيظع اهيف ثثالث تايبأ

 يكفر ضل نهراةجي راس ين ته كريشان يبه
 يكبم لعفلاو ٌكحضم يلوقف يماستبا نسح مكررغي الف

 كيسان ةةسرابم يقاتل احلا ىبع

 كلما دبع عطقنا :'"*17 ماّرو ةعومجم نم لّوألا دلجملا نم ١" ةحفص يف ءاج

 لاق ؟ناورم نب كلملا دبع فرعتا هل لاقف يبارعأ ىلإ ىهتناف هباحصأ نع ناورم نب

 الو كايب الو هللا كايحال لاق .ناورم نب كلملا دبع انأ كحيو لاق «رئاب رئاج .معن

 هللا ينقزر ال لاق .عفنأو رضأ انأ كحيو لاق «هتمرح تعيضو هللا لام تلكأ ؛كبرق

 ىرج ام متكا نينمؤملا ريمأ اي لاق هليخ تلصو اَلف لاق ,كرض ينع عفدو كعفن

 .ةنامألاب سلاجملا نإف

 ال يذلا ينعي :رئاب رئاج ةرابع ىلع اقلعم روكذملا بانكلا شماه يف ءاجو

 .هدشرب عمطي الو دشرل لبقي الو ريخ ىلإ هجوتي

 هلَّوأ ءاعد دري ال ةّ# يبنلا لاق :روكذملا باتكلا دلجم نم "7 ةحفص يف ءاجو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب نولوقي مهو ةمايقلا موي يتّمَأ يتأت ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءايبنألا لوقتف دمحم ةمأ نيزاوم حجرا يذلا ام لاقيف نازيملا يف مهتانسح لقثتف

 تائيس تعضوو نازيملا ةفك يف تعضو ول هئارسأ نم ءامسأ ةثالث مهمالك ءادتبا نأ

 .مهتانسح تحجرل ىرخألا ةفكلا يف قئالخلا

 ةردان

 :(يكلاملا نيسحلا يبأ) ماّرو ةعومجم نم لوألا دلجملا نم 5 ةحفص يف ءاج



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا ا ا اا فيش ما 1 وو او نبا لل لا

 نم ٠١4 مهنم دحاو لك هوبأو رذنملا هدجو تباث هوبأو ناسح رعاشلا شاع

 :نيسيلا

 ريبعتو ريذحت اهيف ةردان
 .هنم ابيرق روفصع عقوف أخف بصن لجرك نامزلا اذه ءارق لثم نأ مهضعب نع

 .ةدابعلا لوطل لاق ؟تيحنا ملف لاق .عضاوتلا لاق ؟بارتلا يف كبّيغ ام خفلل لاقف

 تباغ الف .تنأ راجلا معن لاق ,نيمئاصلل هتددعا لاق ؟بوصنملا ّبحلا اذه اف لاقف

 الف كقنخ نوقنخي دابعلا لك ناك نإ لاقف ؛خفلا هقنخف ةّبح روفصعلا ذخأ سمشلا

 .ةدابعلا يف ريخ

 ركذلاب ةريدج 5 دمحم لآ ءالو يف ّيثالث تايبأ

 كدب :ةاطنحضا ةيشح ىيكارو انهت ينادط: عونلا نيو اا

 كتم نأ دنع قاتلا نس كنج نإو انيقنا ىحبللا :ودس جلو

 "كس لوتبلابو هينبو 2 يلعب ىلظل نم رجتساف

 رفعج نب هللا دبع مراكم
 ةنسل قفاوملا ه 1781 ةنسل ينانبللا فاصنإلا ميوقت نم ةقرو رهظ ىلع ءاج

 :هدشنأف رعاش هءاج هنأ '"""”رفعج نب هللا دبع مراكم نم لاق 0١"

 هعاّردزقخلانم ناسك مالمللا يف رفعحابأ تِيأر

 «عاتجلا ادمن قزق لابن اهرمأ يبحاص ىلإ توكش

 هعافنرهدلاه فك نمو يرفعجلا دجاملا اهكوس كيس

 0( هعاطلاو عمسلا كل لاقف يناعت ال دوجلل لاق نمو

 يتبج رت مل فيك رعاشلل لاق مث «زخلا يتعاّرد هيلإ عفدا همالغل هللا دبع لاقف



 11 ا ا لاوس سوالب كي اتا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةءافغا وفغا ينعد رعاشلا هل لاقف «رانيد ةئاثالثب اهتيرتشا ؟ بهذلاب ةجوسنملا

 .هيلإ اهعفد مث كحضف «مانملا يف اهارا ينلعلف

 باطخلا نبرمع يناثلا ةفيلخلا لتقم
 مويلا يف :راحبلا ةنيفس نم رمع ةدام يف يمقلا ةجحلا ةمالعلا انخيش لاق

 نب رمع يناثلا ةفيلخلا نعط ةرجهلا نم 71“ ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا

 نب يدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب حاير نب ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا

 .يناثلا ةفيلخلا صفح وبأ يشرقلا يؤل نب بعك

 لاق ؛ماللا باب يف راحبلا ةنيفس نم يناثلا دلجملا نم 00١ ةحفص يف لاقو

 :هصخلم ام(#) (ضايرلا) يف يدنفألا هللا دبع ازريملا

 مودخت ازريملا هركذ ام القان ءيدنواهنلا نيدلا عاجش ابب بقلملا زوريف ةؤلؤل وبأ
 اخا ناك اذه ازوريف نأ ملعا :لاق مث « "7 (ضفاورلا ضقاون) باتك يف يفيرشلا

 .باعيتسإلا عجارف «""**” ناوكذ نب دانزلا يبأ هللا دبع وبأ وهو ناوكذل

 نمح لا دبع وبأ ناوكذ نب هللا دبع :لاجرلا يف رصتخملا هباتك يف يبهذلا لاقو

 .ةيرجه ١ ١ةنس ناضمر رهش يف ةأجف تام .ةّيمأ ينب ىلوم دانزلا وبأ مامإلا وه

 ابأ نأ يبهذلا لوقيو ءباطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا لتاق ةؤلؤل بأ وخأ وه ناوكذو

 نأ ةسجارت كتل يالغلا هركذ انهرعخا ىلإ "73" جوبق نب ةزيفسلل | ديه ناك ةولؤل
 .تكس م."

 صاقو يبأ نب دعس نبرمع لتف

 نب دعس نب رمع نأ '" "7 بيرقتلا يف رجح نبا نع عت يمقلا ةمالعلا ىور
 ةم يبرر 1117 نقلا دنع نأ ني نابخلا هلق ةفوكلا ليزت قاما """*" يضاقؤنيأ 4 50 5 /4/) :



 لاقل | وزو وقعا قو عفت ار هل ركشكلا قوز ا حل 1.

 موي دلو هناب '*””” نيعم نبا مزج دقف «ةباحصلا يف هركذ نم مهوو ءاهدعب وأ ةيرجه

 ةقبطلا نم هّنأ تابسانملا ضعبب ىمقلا ةمالعلا لاق .باطخلا نب رمع ةفيلخلا تام

 مهنم سيل نم زييمتو مهبتارم فالتخا ىلع ةباحصلا ىلوألاف تاقبطلا اًمأو «ةيناثلا

 .ةيؤرلا درجم الإ

 دئاوف

 ةدام يف راحبلا ةنيفس نم لّوألا دلجلا نم ١94 ةحفص يف ىمقلا ةمالعلا لاق

 ناك نإ ةضيرفلا يف ديحوتلاو (نورفاكلا اّبأ اي لق يهو ) دحجلا أرق نم نأ ققش
 .ءادعسلا ناويد يف تبثاو ءايقشألا ناويد نم ىحم ايقش

 هسفن دجمي هللا نإ لاق 22 قداصلا نع ةرارز نع ةروكذملا ةحفصلا يف لاقو

 ةوقش لاح يف ناك مث هسفن هب دج |هب هللا دم نمف «تارم ثالث ةليلو موي لك يف

 تر قتتأ الإ هلإ الهلا تنأ لوقت لاق ؟ ديحيمتلا وره ركل تالقف «ةذاعس لإ ل رج

 :نملاعلا

 :هبيرعت ام لوألا عيبر لامعأ يف ع يمقلا ةمالعلا لاق

 ىلإ ةمظعملا ةكم نم هترجه أدبم ل يبنلا ةثعب نم 11“ ةنس نم ىلوألا ةليللا يف

 رولا ةيقلا

 يبأ هبحاص عم هيف ىفتخاو روث راغب ىمسملا راغلا ىلإ لصو ةليللا هذه يفو

 .ركب

 هشارف ىلع تابو هللا لوسرل هسفن 2# نينمؤملا ريمأ ىدف ةليللا هذه يفو
 هماقم يفو .قلخلا ةفاك نيب نم ةاساوملاو ةاخاؤملاب هزايتما رهظو .هسفنب هيدفيو هيقي
 هللا ةةضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو :هنأش ىلاعت هلوق لزن هتاساومو اذه



 80187 ا ا ما ل با اسس مااا عاتب يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .دابعلاب فوؤر هللاو

 دمحم يبأ رشع يداحلا مامإلا ةافو ةيرجه ١7١ ةنس نم نماثلا مويلا يفو

 .288 يركسعلا لع نب نسحلا

 ماقم يف ءادفلا هل نيملاعلا حاورا رصعلا بحاص رظتتنملا مامإلا ماق مويلا اذه يفو

 .ةماعلا ةماعزلاو ةمامإلا نوؤش ىلوت نم هيبأ

 مظعألا لوسرلا نيرخآلاو نيلوألا دّيس ةدالو ةعامجلاو ةْنْسلا لهأ انئاوخإ
 ,هَلالَص س

 اة لمح

 دإهرمع ناكو «ةلبزم العف هربقو ريغصلا بابلا يف نفدو قشمد ىلإ لمحو ناروح

 .رهشأ 4و نينس 7 هتفالخو ةنس '"ا/ كاذ

 نيب روهشملا ىلع ةّث# مظعألا لوسرلا ةدالو روكذملا رهشلا نم ١1 مويلا يفو

 موي يف ةكرابملا هراد يف ةمظعملا ةكم يف تناك ه#هتدالو نأ فورعملاو .ةّيمامإلا ءاملع

 ناورش ونا ناطلس يفو ليفلا ماعب فورعملا ماعلا يف رجفلا عولط دنع ةعمجلا

 ف

 مامإلا ةدالو ةيرجه 47 ةنس روكذملا رهشلا نم ١1 مويلا ينعا مويلا اذه يفو

 .ميظعلا هللا مالس هئانبأو هئابآ ىلعو هيلع قداصلا

 ريمأل ةصوصحمل ةرايزو دعبو برق نم ةل#لوسرلا رازي مويلا اذه يفو

 ةنس موص يواسي هموص نإو ؛موصلاو لسغلا مويلا اذه يف بحتسيو 2 نين



 ل وقتما وبل وتعمل نم تقلا رعي كل وكدقكلا زنون طو لا طاش ا ياسو ع5

 .ةنسلا ماّيأ لضفأ يه يتلا ةعبرألا ماّيألا دحأ وهو لضفلا يف

 قيقعلاب متختلا لضف
 متختي ناك ثيدحلا يفو :(*”””هعمجم نم ققع ةدام يف يحيرطلا ةماعلا لاق

 هنإف قيقعلاب متخت ع اي هيفو (صوصفلا هنم ذختي فورعم رجح وهو) قيقعلاب

 ةمامإلاب كدلولو ةيصولاب كلو ةوبنلاب ه#دّمحمل نادو ةينادحولاب هلل رقا لبج لّوأ

 .رانلاب كتادعألو ةنجلاب كتعيشلو

 «ضعبلا هيلع صن (ى رهشا اهرسكو «ءاتلا حتفب متاخلاو :متخ ةدام يف لاقو

 ءافلاب ةختف يهف صف اهل نكي ل نإف ءاهريغ نم صف تاذ ةقلح وهو ميتاوخلا دحأو

 ءاهرسكو ءاتلا حتف هيف زوجي نييبنلا متاخ ه# دّمحو .ةبصقك ةمجعملا ءاخلاو ءاتلاو

 لعاف مسا رسكلاو .هسبالل ةنيز وه يذلا متاخلا نم ذوخأم ةنيزلا ىنعمب حتفلاف

 دجا يلام هبش متاخب |متختم هآر نمل لاق هّنأ هَل هنع يورو :لاق نأ ىلإ .رخآلا ىنعمب

 يلام ديدحب |(تختم هآر نمل لاقو هبشلا نم ذختت تناك اهّمأل ,مانصألا حير كنم

 متختلا هيفو .رانلا لهأ مه نيذلا رافكلا يز نم هنأل ؟ رانلا لهأ ةيلح كيلع ىرا

 .رقفلا يفني توقايلاب

 .سولفو سلفك صوصفلا دحأو حتفلاب متاخلا صف :صصف ةدام يف لاقو

 .ءافلا رسكت ةماعلاو يرهوجلا لاق

 نم ناك نيميلاب متختلا :راحبلا ةنيفس نم متخ ةدام يف يمقلا ةمالعلا لاقو

 |هنيمي يف ناتختي اناك 2 يصولاو ةّلك# يبنلا ناو :لاق نأ ىلإ .ةعيشلا مئالع

 نب ةيواعم هراسي يف متخت نم لّوأو .مهناويأ يف نومتختي اوناك باحصألا كلذكو

 ءافلخ لوأ حافسلا اهلقنف ةيناورملا ماّيأ يف كلذك يقبف كلذب سانلا ذخأو نايفس يبأ

 نأ رهتشاو .كلذب ذخأو راسيلا ىلإ اهلقنف ديشرلا ماّيأ ىلإ يقبف نيميلا ىلإ ةيسابعلا



 ومما وا امل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يلع نم ةفالخلا تعلخ لاقو ىنميلا هدي نم اهلس ميكحتلا دنع صاعلا نب ورمع

 .يراسي يف اذه تلعج |(ى ةيواعم يف اهتلعجو ينيمي نم اذه يمتاخ يعلخك

 همتاخ بلقو هتيب نم جرخ نم 2 نينمؤملا ريمأ لاق :متخ ةدام يف ةمالعلا لاقو

 لا رسب تنمآ هل كيرش ال هدحو هللاب تنمآ لاق َّمث هانلزنأا اَنِإ ًارقو هفك نطب ىلإ

 .ههركي ائيش كلذ هموي يف ري مل مهتينالعو دمحم
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 رشاعلا بابلا

 7 لوسرلا يهانم ضعب يف
 ام فذح عم لاق ام ةلمج يف راحبلا ةنيفس نم ىبن ةدام يف يمقلا ةمالعلا لاق

 ثروي هنأ لاقو ةبانجلا ىلع لكألا نع لت هللا لوسر ىب: :هنع يهنلا مولعم وه

 اكو هلا شتا |فألارريمقلاو نمش ةايروحر لو زسبلا لوم ناو وقفل

 دنع ةنرلاو ء|مئاق لعنتلاو «لعن درف يف ىثملاو «ءانألا ةورع نمو ءاعرك برشلاو

 هللا باتك نم ءىش وحمو «زئانجلا ءاسنلا عابتاو ءاهيلإ عاتسالاو «ةحاينلاو «ةبيصملا

 ؛كيدلا ٌّبسو ؛رانلاب تاناويحلا نم ءيش قارحاو .هنم بتكي ناو «قازبلاب

 يف ةمامقلا تييبتو ؛ةعماجملا دنع مالكلا راثكاو ؛ملسملا خألا موس يف لوخدلاو

 دنع ملكتت ناو ءاهجوز ريغل نيزتت ناو ءاهجوز نذا ريغب ةأرملا جرخت ناو «تيبلا

 ولخت اهب ةأرملا ةأرملا ثدحت ناو ءاهل دبال ام تاملك سمخ نم رثكأب مراحملاو جوزلا ريغ

 نيقسافلا ةباجإ نع ىبنو «دوعلاو روبنطلاو لبطلاب بعللا نع ىبمو ءاهجوز عم هب

 ماعط يف خفني نأو «مئاهبلا هوجو برض نعو «يمذلا ةحفاصم نعو ؛مهماعط ىلإ

 وأ هللا ريغب فلحي نأو «مئاهبلا هوجو يف مسولا نعو «لحنلا لتق نعو ؛بارشوأ
 ىتح اريجا لمعتسي نأو ؛ديدحلا وأ رفصلا متاخب متختلاو هللا باتك نم ةروسب

 .كلذ ريغ ىلإ .(مارصلا ينعي) دادجلا نع ىبمو ؛هترجا ام ملعي



 111 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لئاوألا نايب
 :(لأو) ةدام يف يمقلا ةمالععلا لاق

 نسا فيوز "نزوى ذاون ع بر همك ويلا رضع معلا | لاق

 عطق نم لّوأو ءاصع ىلع أكوت نم لّوأ وهو *””يدايألا ةدعاس نب سق ثعبلاب
 اصع اهنمو ةجسوعلا ضرألا يف تسرغ ةرجش لّوأو ,نوعرف بلصو لجرألا

 نمآ نم لّوأو .ه# دمحم هللا لوسر قاشيملا يف باجأو نمآ نم لّوأو © ىسوم

 لاق «ةجيدخ ءاسنلا نمو ءبلاط يبأ نب لع نينمؤملا ريمأ لاجرلا نم كت هللا لوسرب

 هعم تيلصو نينثإلا موي هلق يبنلا ثعب امالسإ سانلا لّوأ تنك © نينمؤملا ريمأ

 هلل دجس نم لّوأو «مالسإلا يف رفن لخد ىتح نينس عبس يلصأ هعم تيقبو ءاثالثلا

 هل لات لّوأو ؛هتدجس دعب ضرألا ىلع ههجو عضو نم لّوأو هللا لوسر اركش

 .88 نينمّوملا ريمأ كلذ يف

 معبرألا ايندلا بئاجع
 نع القان راحبلا ةئيفس نم يناثلا دلجملا نم ١17 ةحفص يف يمقلا ةمالعلا لاق

 تتاجص لاق يضاخلا نب ورهع نيفللاو بع وه 15077 ناو وصال" قمنا

 :ةعبرأ ايندلا

 رصيف اهتحت سلاجلا سلجي ناكف ةيردنكسإلا ةرانمب ةقلعم تناك ةآرم:ىلوألا

 .رحبلا ضرع |ههنيبو ةينيطنطسقلاب نم

 تناك اذإف .داع ضرأب ساحن نم بكار اهيلع ساحن نم ناك سرف :ةيناثلا

 رهشألا تضقنا اذإف .ضايحلا يف اوبصو اوقسو ءاملا هنم لطه ةمركملا مرحلا رهشألا

 .ءاملا كلذ عطقنا مرحلا



 وشل ازال يا ين اول كلو كت ل 3

 ناك اذإف .ةيمور ضرأب ساحن نم ةينادوس اهيلع ساحن نم ةرجش :ةثلاثلا

 تارايطلا نم ةينادوس لك ءيجتف ساحن نم يتلا ةينادوسلا ترفص نوتيزلا ناوأ
 ةينادوسلا كلت ىلع هيقلت ىتح اهراقنمب ةنوتيزو اهيلجرب نيتنوتيز «تانوتيز ثالثب

 ىلإ مهتتس مهجرسو مهمادأل مهيفكي ام ةيمور لهأ رصعيف ساحن نم يه يتلا

 .لباق

 تيز يف ركذي م هّلكل «تيز يف اهركذ مدقت ةعبارلا مدقتملا ةمالعلا لاق :ةعبارلا

 .اذه الإ

 دخابنأ ةاينألا نم ابن مآ هلضفت لافتا نأ 7” ىزووارلا طفلا ركذو

 اذإف «تيزلا ىلإ نيجاتحم اهلهأ ناكو «ةرانم سأر ىلع هلعجيو ِهَبْسو ساحن نم اريط

 ءاوملا يف توصلا كلذ بهذيف اتوص هيف ىلاعت هللا قلخ تاماشلاب نوتيزلا ناوأ ناك

 كلذ ىلع اهحرطيف ةنوتيز دحاو لك رافقنم يف هسانجا نم فولا كلذ ىلإ عمتجيف

 .ةنسلا لوط هب نوعفتني اهلهأو ءاهسأر ىلإ نوتيزلا نم ةرانملا يلاوح ءيلتميف ريطلا

 يرشخمزلا فاشك حدم يف ناليمج ناتيب
 :كانشكلاب ىنمعبملا ةريسفت اهنذام رك رلا لاق

 يئناشك لثم يرمععل اهيف سيلو ددع الب ايندلا يف ريسافتلا نإ

 يناشلاك فاشكلاو ءادلاك لهجلاف هتءارق مزلاف ىدملا يغبت تنك نإ

 رهظي يذلاف «هبذكأ رعشلا بذعا :ةفورعملا ةرابعلل دروم ناتيبلا ناذه :تلق

 .220 يحولا تيب لهأ نع فارحنا نم ولخي ال هّنأ هتعجارم ىدل ركذتا ام بسح هنم

 .انامز مارحلا هللا تيبل هترواجمل كلذب بقل «هّللا راج وه فاشكلا بحاصو

 .مساقلا وبأ هتينكو يلزتعملا يمزراوخلا دّمحم نب رمع نب دومحمف همسا اّمأو



 و يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 07/1 ةنس يثوتو .مزراوخ يحاونب ةيرق لجرفسك رشخمز ةيرق ىلإ ةبسن يرشحمزلاو

 .ةيرجه
 ييمالسإلا بادآلا نم ةذبن

 .هتبيش ريغو «هيبأ ءاّدوأ عطق نم «.دبعلا رون نيفطي ثالث :ة#هللا لوسر نع

 .هل نذؤي نأ ريغ نم تارجحلا يف هرصب عفرو

 .ةمايقلا موي عزف نم هنأش ىلاعت هللا هنمأ هتبيشل ةبيش اذ رقو نم :ُ# هنعو

 .همركي نم هنس دنع هللا ىضق الإ اخيش باش مركأ ام :ل#هنعو

 .خياشملا ليجبت هللا ليجبت نمف خياشملا اولَّجب :لك# هنعو

 هلل دمحلا لاقف هتيحل يف ءاضيب ةرعش ىأر 22 ميهاربإ نأ 22 رفعج ي

 .نيع ةفرط هللا صعا ملو غلبملا اذه ينغّلب يذلا

 ييرفعج دئاوف

 رفعج لاق لاق سنأ نب كلام نع'*4' ةمهملا هلوصف يف يكلاملا لاق

 تببحأف ةمعنب كيلع لجو زع هللا معنا اذإ '"”"”يروثلا نايفسل اموي 2 قداصلا

 نثل زيزعلا هباتك يف لاق لجو زع هللا نإف اهيلع ركشلاو دمحلا نم رثكأف اهءاقب
 لجوزع هللا نإف رافغتسإلا نم رثكأف 07 0 اذإو .مكنديزأل متركش

 ٌدددْسيو (8) اارذِم كَم َمَسلَأ لس () اَراَفَغ اك هن مُكَيَوأورغَتْسأ ُتْلعَف 9 :لوقي

 وأ ناطلس نم رمأ كنزحأ اذإ نايفس اي * ابْنَ يب
 .ةنجلا زونك نم زنكو جرفلا حاتفم اهّئإف .هللاب الإ ةوق الو لوحال لوق نم رثكأف هريغ

 نع هيبأ نع دّمحم نب رفعج نع روكذملا باتكلا نم 7١١ ةحفص يف لاقو

 اكلم رورسلا كلذ نم هللا قلخ الإ ارورس موق ىلع لخدا نمؤم نم ام :هدج



 راو لا ل اول 00

 يذلا رورسلا كلذ هاتا هدحل يف نمؤملا راص اذإف ؛هدجميو هدمحيو ىلاعت هللا دبعي

 كتبثأو كدتجح كنقلأو كتشحو سنآ مويلا انأ لوقيف موقلا كئلوأ ىلع هلخدا

 يف كتلزنم كيرأو كبر ىلإ كب عفشاو ةمايقلا موي دهاشم كب دهشاو تباثلا لوقلاب
 .ةنحلا

 لاق هنأ 22 قداصلا رفعج نع يور :روكذملا باتكلا نم ١١؟ ةحفص يف لاقو

 حجنت نأ تدرأو ةجاح يف اباتك وأ ةعقر تبتك اذإ دفاي اي '*” (دفاي) همالغل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ديدم ريغ ملقب ةقرولا سأر يف بتكاف ديرت يتلا كتجاح

 هللا انلعج نوبستحي ال ثيح نم قزرلاو نوهركي ام جرخملا نيرباصلا هللا دعو

 كلذ لعفا تنكف دفاي لاق .نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا نم مكاّيإو

 ظ اا تع
 ةاكزلا عنم ىمرح يف

 اذكوأ# ةاضرلا مامإلا نع 2417 لاصخلا باتك نع لئاسولا باتك نم

 ةالصتلاب ريغآ :ىردخأ ةقالنب ورقم ةنالاغب رضا ةثلا نأ لاق "8177 خال قويغ وع

 ركشي م نمف نيدلاوللو هل ركشلاب رمأو .هتالص لبقت مل كزي ملو ىلص نمف ةاكزلاو

 .هللا قتي مل همحر لصي مل نمف محرلا ةلصو هللا ءاقتاب رمأو «هللاركشي مل هيدلاو

 ءامكحلاو نمكحلا نايب

 وهو ميكحلا هنأش ىلاعت هئامسأ نم :نيرحبلا عمجم نم مكح ةدام يف لاق

 ليعف وهف اهنقتيو ءايشألا مكحي يذلا وه وأ ءلعاف ىنعمب ليعف ميكحلاف ءيضاقلا

 نمل لاقيو .مولعلا لضفأب ءايشألا لضفأ ةفرعم يهو ةمكحلا وذ وأ «لعفم ىنعمب

 ٠ قلعت اهلام ةيلمعلا ةمكحلاو :لاق نأ ىلإ .ميكح اهنقتيو تاعانصلا قئاقد نسحي

 ابي



 اا 000001311 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تادوجوملا لاوحأب ملعلاك «ملعلاب قلعت اههام ةيملعلا ةمكحلاو ءبطلاك لمعلاب

 .ةداملاو ضرعلاو مسجلاو ةروصلاو '*!؟”ىلويحلاو سفنلاو لقعلاو بجاولا :ةينامثلا

 ربكت اذإف اهكسمي كلمو ةمكح هسأر يفو الإ دبع نم ام ثيدحلا يفو :لاق نأ ىلإ

 سانلا عفراو هسفن يف سانلا رغصأ لازي الف شعتنا هل لاق عضاوت اذإف عضَنا هل لاق

 .سانلا نيعأ يف

 :روكذملا باتكلا نم 159 ةحفص يهو اهيلإ ىموملا ةحفصلا شماه يف لاقو

 نيطاسأ مهو ملعلا رثكأ رشتنا مهنمو |ميكح رشع دحأ مه :*"”يئاهبلا ْخبّشلا لاق

 ف يا (سوميلطبا١و ف 0 وبأ»«تايملإلا ف (4117(ن طالفأ» ةمكحلا

 5201 كيلا (سوفلا فنازو ١ لفل" اطارتقنزلاو اكللل يطسجملاو تائيهلاو دصرلا

 ناسف فاما ف "كلينلا (نسوشيلبالو م1 (سديلقا»و م10 (سديمشرأا

 ف (م17) 5-5 (مكك) (طارقس» قطنملاو ىعضيرطلا ف نوي

 .قالخألا

 تنك نم ةلسلس نم سداسلا ءزجلا نم 0٠ ةحفص يف يمظاكلا لضافلا لاق

 (455) ةيبلحلا ةريسلا نم يناشلا ءزجلا نم 18 ةحفص يفو "87 هالوم ىلعف هالوم

 .يمرضحلا اذه يئادرب حشتاو يشارف ىلع من #2 بلاط يبأ نب يلعل # يبنلا لاق

 لقن مث .اربشو نيعارذ هضرعو عرذا ةعبرأ هلوط ناكو «نيديعلا هيف دهشي ناك دقو

 ءرمحألا اذه يئادرب دتراو :هل لاق هقهّنَأ '*"” يليمامدلا ةريس نع يبلحلا

 .تومرضح ىلإ بوسنم يمرضح او

 ىلع هئايلوأ نحتمي هنأش ىلاعت هللا نأ كربخأ ينا من #8 لعل أ هللا لوسر لاقو

 لثمألا مث ءايصوألا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأف «هنيد نم مهلزانمو مهن|يإ ردق
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 ميهاربإ هليلخ نحتما ام لثمب كيف يننحتماو معلا نبا اي كنحتما دقو «لثمألاف

 . ىهتنا..نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نِإف اربص اربصف «ليعامسإ حيبذلاو

 ةاث# يبنلا نم 2 كاع ناكم نم نايبلاو ماقملا اذه هيلع لمتشا ام لمأتيلو :تلق

 هشارف ىلع تيبملل هميدقت ناو هيلع هقافشا ميظعو 9 لعل فق يبنلا بح نمو

 يف هلوسرو هللا رمأ لاثتما ىلع 22 لع مادقا ناو «حبذلل ليعامسإ ليلخلا ميدقت وحن

 ىلع هسفن نيطوت يف هليلخ رمأو هللا رمأ ليعاسإ لاثتما وحن هشارف ىلع تيبملا
 ةقدب هربدتف ميظع نأشل نأشلا ميظع نم نايبلا هنع ىكحي ام نأ يرمعلو .حبذلا

 .ناعمإو

 ءاخألا

 نالخلارثكت يرمعلهبو ١ ةريثك ءاخرلا ىلع ءاخإلا ىوعد
 فلل وخإلا فرعت دئادشلا ىدلو لصاوم نامزلا قاص اذإ 8

 لاجرلا ريدفت

 لاقف ! ناتسبلا اذه نسحا ام لجرلا لاقف .,كولملا ضعب ناتسب لجر لخد ليق

 كلكأ يتؤت تنأو ماع لك هلكأ يتؤي اذه نإ «ناتسبلا اذه نم نسحا تنأ كلملا هل

 موي لك
 ضرألا نع سمشلا دعب

 نيعستو ةثالثب سمشلاو ضرألا نيب ام ةفاسملا كلفلا ءاملع ردقي :مهضعب لاق

 اراهنو اليل ةعاسلا يف اليم نيتس ةعرسب الثم ديدح ةكس راطق راس اذإف «ليم نويلم

 .ةنس ١70 سمشلا ىلإ هلوصول ىضتقي هْنِإف فقي نأ نود



 ا ]1 ]1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 جاوزلا بلاط اهراتخي يتلا ةجوزلا تافص

 نأ كاّيإو .مساب رغثب اهرابن ةلبقتسم ةمساب اهمون نم هبتنت يتلا ةاتفلا جوزت

 رذتعت يتلا ةاتفلا جوزت «نيبجاحلا ةبطقم تضم اهلهأ اههبن اذإ يتلا ةاتفلا جوزتت

 طقف ءابرغلاو فويضلل اهتماستبا نوصت يتلا ةاتفلا جوزتت ال .هبكترت أطخ لك نع

 .اهتلئاعل اهيبجاح بيطقت يدبتو

 رىكله نم تجنأ ةبذك بر

 .ىكبف .فيسلاو عطنلاب هل اعدف 2 ""7 يسوطلا ديمح ىلع ديشرلا بضغ ليق
 هنم دبال هنأل توملا نم عزفا ام نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟كيكبي ام ديشرلا هل لاقف

 ب را تابعت رع طعس مزلا يقأر انذلا نه يسورخ لضانتلا كيكلاناو
 .هنع افعو

 قحلا ذاقنا ليبس يف يدافتلاو ّميحضتلل ةوعد

 انننلا .داهجلا 0 ىَدَا َنوُياَظلا ٌرَواج ءيخ

 ايت نأ هني يلا نيا ةننتوغ ف كئاسسك دَرجَف

 ىَدَلااهْمَر ىَغَرلااهآلَج ٍةَفِقْنِهَّدَحلَةَيرَذنَو
 ادّهْشَتْساو هللاههشاباعت 0 اهضزأ لت اديهَسلبقَو

 :هيف ام ىلع كفقويو ليثمت لضفأ ربجلاب لوقلا كل لثمي تيب

 (458 ملا, لمت نأ كاّيإكايإ هل لاقو افوتكم ميلا يفهاقلأ

 ا

 (م85)

 ناجنذابلا ةدئاف

 هترشق يوتحتو ةليلق بسنب ةيذغتلل ةيساسألا تابكرملا عيمج ناجنذابلا يوتحي



 لال ل ا نقلا رق ول وكلي وعام ا |[

 عفترتو .هريشقت نود نم هخبط لضفألا نم ناك اذلو .جو ب نيماتيف ىلع ةيحطسلا

 نأ ءامدقلا برعلا لوقيو .روفسوفلاو ديدحلاو مويسلاكلا حالمأ ةبسن ناجنذابلا يف

 اذه ثيدحلا ملعلا ققح دقو .فيصلا يف هلوانتب اوحصنو دراب ءاذغ ناجنذابلا

 لوبلا ٌرديو ةدعملا دشيو قرعلا ةحئار بيطي فاو ءاذغ هنأ :انيس نبا لاق .لوقلا

 .عادصلا عطقيو

 نأشلا ةميظع ةدئاف

 دّيّسلا لاق نانجلا حيتافم :هرازم نم ٠١5 ةحفص يف يمقلا ليلجلا ةمالعلا لاق

 هللا مسا : 07 بيطلا ملكلا هباتك يف هيلع هللا ناوضر يندملا ناخ َنع دّيّسلا لجألا

 ريغ هفورحو ءوه ظفل هماتتخاو هللا ظفل هحاتتفا ناك ام وه هنأش ىلاعت مظعألا

 يف تافصلا هذهب وهو .برعي مل مأ برعا هتءارق ريغتت الو اهيف ةطقن ال يأ ,ةمجعم

 .هطو «ءاسنلاو ,نارمع لآو «ةرقبلا :يه روس سمخ نم تايآ سمح يف ديجملا نآرقلا

 .نياغتلاو

 هل ًادرو اهلعج ثيحب سمخلا تايآلا هذه أرق نم '*" ' يبرغملا خيَّشلا لاق

 ايئزج مأ ناك ايلك ؛مهم لكو بلطم لك هيلع لهس ةرم رشع دحأ موي لك اهأرقو
 .هقيقحت يف لجعو ةعرسب هتئيشمو هلوحب هللا هاضقو

 . يه اهيلإ ناسشملا تايآلاو

 2011111 مويا حلا وه الإ هَل كل هلا 8 :يمركلاةيآ ١. هج م د هس قر 2 2 2 ديلا كل وم 34

 و همام امو و موي نيب ام مَعَ ءهنذإب ل 1هدْنِع فش ىَِل د نم م ضر ىف َى امو تاومَسلا

 سوو آس 1 ه2 1-0 ل أ 2: سا

 َوْهَو امهظنح 2و: 1و ٌضوالاو بوما جري هي همس َعِسَو 2ك اَمياَل لإ هول ْنِّم ونَكه ٌنوُطِحي

 .4 ميلظعْل 9



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هم م يس دك ء سو

 ٌلرْنأو هيدي َنيب امِل اًهّدِصَم ّقحْلآِي بنتكلا كيل ليَ (2) ُموَُمْلا لاَوُم الإ هل الهم 9: ."

 ماما أ تر ل

 .4 ناكل رو سياَنَل ىدخ لق نم (5) َليضالاَو هرب
 ما ره .٠ ع2 هس همم حل 0 ا 0

 هللا نم قدصأ نمو هيف برا ٍةَميِقْلا موي لِ مكَنَعَمْجَيل وه اّلِإ هَل ل هنأ: .

 .4 قلل ةاّمسألا هوه الإ هلا الهم >»

 .*4 توُنِمؤُملا ٍلَّكحَوَيدم هنأ َلَعَو وْ الإ هَل الَمَأ )+ .

 لولأثلا عفرل ةدئاف

 .هعجارف لولأشلا عفدل عفني ام نانجلا حيتافم نم ١ ةحفص شماه يف لاق

 .برجم اذهو «ةرونلاب هيلط هنمو

 .فنألا نم فاعرلل عفني ام 7١7 ةحفص شماه يفو

 نمزلا نم ىوكشلا يف تايبأ
 نهردلا ١١ ليها نوم ىكدبتا ايماو هملظافاذه ينمز يكتشأال

 هدب دير ىلإ نكت الف بايثلا تحت يتلا بائذلا مه

 0 و : .

 نيمشلا

 يهو سيطولا ةديدش رانب ةججاتم ةرك يه سمشلا نأ تاركذملا ضعب يف درو

 ةئاناث اهرطق لوطو ةرم نويلمب اهنم ربكأو ةرم فلأ ةثاثالثب ضرألا نم لقثا
 ةئاوستخو نونلف نيعستو نيننا نهوحتف انعاهذعي امأ «ليماهفلا نوعمو ندعو

 .سمشلا نم ريثكب ربكأ يه ادج ةريغص اهارن يتلا موجنلا نم اريثك ناو ءليم فلأ



5 00000 

 تييسلا
 تسلا را

 58 نينمؤملا ريمأ ّمأ "47 دسا تنب ةمطافل بلاط يبأ لوق هنمو ؛ةنس نوثالث

 ياو ب2 ع نيب ناكو «هلثمب كرشبا اتبس يربصا

 نم نوملاظلا هلوقي |ميف ربدتو بلاط يبأل نونكملا ملعلا اذه ىلإ رظنت الإ :تلق

 يف لدعاو مكحا ؟ملعلا اذه عم عمتجي نأ زوجي له رفكلا ىلع هيلع هللا مالس هتوم

 .مكحلا

 مايأ ةتس يف ملاعلا قلخ ىلاعت هللا نأل هب يمس تبسلا مويو :ةداملا هذه يف لاقو

 .هدنع ماّيألاو لمعلا عاطقنإل تبسلا موي عباسلا مويلا يمسف ةعمجلا اهرخآ

 عوبسألا لّوأ وهو قلخلاب هيف هناحبس هللا أدتبا موي لَوَأ نوكي اذه ىلعو :تلق

 امو ءاثالثلاو نينثإلا نم هدعب يتلا ماّيألا ةبسانم اهيضتقتو هتيمست هيضتقت |!ىك

 يمقلا ةمالعلا لعج انه نمو .تبسلا مويب نوكت (ّْنِإ عوبسألا ةمتت ناو ءاهدعب

 موي ءاعدو عوبسألا ماي رخآ ءاعد تبسلا موي ءاعد نانجلا حيتافم هباتك يف تنهال

 اهئاسأب ماّيألا ةيمست ةمئالم مدع لاكشا عفدني اذهمو .هماّيأ ةيعدا لَّوأ دحألا

 .ظحالف «تبسلا اهأدبم نأ ىلع ءانب ةضورفملا

 يبصلل ةذوع

 ىلع انبرضف :يهو عجو نم ترهس اذإ ةأرمللو «ليللا يف عزفو هؤاكب رثك اذإ

 .ادمأ اوثبل مل ىصحا نيبزحلا يأ ملعنل مهانثعب مث اددع نينس فهكلا يف مهئاذآ

 وهللاو يلفغلا

 ةروس يف لاق :رفك وهللاو ةلفغلا باب يف راحبلا ةنيفس يف يمقلا ةمالعلا لاق



 5 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لاق 'نونمؤي ال مهو ةلفغ يف مهو رمألا يضق ذإ ةرسحلا موي مهرذناو» ميرم

 ؟اذامل حرفلاف اًمح توملا ناك نإو ؟اذامل ةلفغلاف اودع ناطيشلا ناك نإ 2# قداصلا

 هرارتغا يف ناسنإلا هيبشت 4" 9”نيدلا لامك نع القن يئاهبلا انخيش ركذو لاق

 ةجزتمملا ةينافلا ةلجاعلا تاذلملا يف هكاببناو لاوهألا نم هدعب امو توملا نع هتلفغو

 ميظع نابعث رئبلا كلذ لفسا يفو لبحب دودشم رئب يف ىللم صخشب تارودكلاب

 نالازي ال دوساو ضيبأ ناذرج رئبلا كلذ ىلعأ يفو .هماقتلال هاف حتاف هطوقس رظتنم
 كلذو «تانالا نم انأ هضرق نع نارتفي الو ائيشف ائيش لبحلا كلذ ناضرقي

 ليلق ىلع لبقا دق ناك دق لبحلا ضارقنا دهاشيو نابعثلا كلذ ىري هنأ عم صخشلا

 وهو ةريثك ريبانز هيلع عمتجاو هبارتب جزتماو رئبلا كلذ رادج هب خطل دق لسعلا نم

 فرص دق هيلع ريبانزلا كلتل مصاختم هنم باصا اهب ذتلم هيف كمهنم هقعلب لوغشم

 وه لبحلاو ايندلا وه رئبلاف .هتحت امو هقوف ام ىلإ تفتلم ريغ كلذ ىلإ هعمجأب هلاب
 رامعالل ناضراقلا راهنلاو ليللا ناذرجلاو توملا وه هاف حتافلا نابعثلاو رمعلا

 مه ريبانزلاو ملألاو تارودكلاب ةجزتمملا ايندلا تاذل وه بارتلاب طلتخملا لسعلاو

 ىلع اقابطنا لاثمألا دشأ نم لشملا اذه نأ يرمعلو ءاهيلع نومحازتملا ايندلا ءانبأ

 .ةياوغلاو ةلفغلا نم هب ذوعنو ةيادهلاو ةريصبلا هللا لأسن .هل لثمملا

 مالسإلا قرف

 اهددع يف ةميقلا ةمهملا ةرشنلا يهو «(*؛” ةينيدلا لئاسملا ةبوجأ ةرشن تركذ

 ١/7 لاوش رهش يف رداصلا ةنماثلا اهتتس نم جودزملا رشع يداحلاو رشاعلا

 :هصن ام ةيرجه

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لسلست لاؤس .قارعلا / ءالبرك / ةينيدلا ةفاقثلا ةنجل ءاضعأ تارضح



 لوقتملا و لوقفملا نم يفتارط ق لاوكشكلا يجزاوااو هتموت هت رك م ص ا م 6

 قرتفتس ينمأ نأ لوقي ةل# هللا لوسر نع اثيدح تيأرو بهذملا يفنح ينا:

 .ةيجان ةدحاو ةقرفو رانلا يف مهنم ةقرف نوعبسو ناتنثا «ةقرف نيعبسو ةثالث ىلإ

 .هللا ءاش نإ ميظعلا رجألا هللا دنع مكلو لاؤسلا اذه ىلع اوبيجت نأ مكوجرا

 .قارعلا / ةيرصانلا / يكيناكيم / فرشأ دّيّسلا دمحأ دّيَّسلا مشاه دّيَّسلا صلخملا

 يف تناك نإ تالاقملاو تافالتخإلا :مالسإلا قرف / ١١5٠ لسلست باوج

 تناك نإ اّمأو «ةيئزج ةلأسم يف نكت نإو بهذملاو ةقرفلاب ةلاقملا ىمستف نيدلا لوصأ

 يف ةلاقمب ادرفنم نوكي نمف .ةريثك لئاسم يف نكت ناو ةقرف وأ ةلم دعت الف عورفلا يف

 .ةقرف هتعامجو ابهذم هتلاقم دعت ةدحاو ةيلوصأ ةلأسم يف نكي ناو لوصألا

 (841) احينلاو للملا هباتك يف يناتسرهشلا دنع ةّيمالسإلا قرفلا رابكف اذه ىلعو

 .ةعيشلاو جراوخلاو ةيئافصلاو ةيردقلا : عبرأ

 هيس 7 ةللا فراعم تح اضاةنظ قنا لع ديهمتلا بحاص كدلعو

 .ةلطعملاو ةيريجلاو ةهّبشملاو ةيردقلاو ةبصانلاو ةضفارلاو ةرعاشألا

 جراوخلاو ةعيشلاو ةلزتعملا :نامث ًاضيأ ردصملا هنع لقن ام ىلع *؛؛”فقاوملا يفو

 :نيتقرف هذه ىلع فاضا مهضعبو .ةرعاشألاو ةهبشملاو ةيربجلاو ةيراخبلاو ةئجرملاو

 :فقاوملا يف ام ىلع يهو .ةريبكلا هذهل ابعش نوكت قرفلا ىقابو .ةيفوصلاو ةيوشحلا

 .ةقرف ١١ جراوخللاو «ةقرف 7١ ةلزتعملا

 ١ ةيراخبلاو قرف © ةئجرملاو ةقرف 77 جراوخلا :"***” دصاقملا حراش لاقو

 قر

 .بعش اهلك يقابلاو ةسمخ بهاذملا لوصأ نأ نيقّقحملا دنع قّقحملاو

 عبرأ ةرعاشألاو «ةقرف ةرشع ثالث ةلزتعملاو ؛ةقرف ةرشع ىناثف ةعيشلا اًمأو



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةفرف ةرشع عبس جراوخلاو «ةقرف ةرشع ىدحإ ةيفوصلاو «ةقرف ةرشع

 اهفرفو يعيشلا

 58 بلاط يبأ نب ّلع ةقرف مه ةعيشلا

 285 يبنلا دنع انك :لاق *؟"يراصنألا هللا دبع نب رباج نعف .هناسلبو ## ةعيرشلا .ةَفْرلَص -.(م85ك ع : ال

 موي نوزئافلا هتعيشو اذه نإ هديب ىسفن يذلاو ل ىبنلا لاقف 2 نع نخاف
 مارءص ولم ىو ل <14 21 مام هو رمال ل ص

 .# يلا ربح ره َكِيلْوَأ ٍتَحِلَضلأ اوُلِمَعو أونماء َنيِذَلأ بِإ 3» :تلزنو «ةمايقلا

 هللا لوق عمست مل كبها لوسر لاق لاق 2 لع نع 417 هيودرم نبا جرخأو

 .كتعيشو تنأ مه # يول رح ره َكيَلْو تحصل أوو اوما يأ كرإ لج ىلاعت
 .نيلجحم أّرغ نوعدت باسحلل ممألا تءاج اذإ ءضوحلا مكعم يدعومو

 نيمامإلا
 لوسرل 22 بلاط يبأ نب لع ةفالخب نولوقي نيذلا ةيرشع انثإلا ةّيمامإلا

 هانباو وهف .ةيصوو اصن نيموصعملا هدلو نم رشع دحأ ةمامإو هتمامإو لك هللا

 دمحمو نيدباعلا نيز نيسحلا نب ّللع مهو نيسحلا ةيرذ نم ةعستو نيسحلاو نسحلا

 ىسوم نب يلعو مظاكلا رفعج نب ىسومو قداصلا دمحم نب رفعجو رقابلا ّنع نب

 دمحمو يركسعلا لع نب نسحلاو يداها دمحم نب يلعو داوجلا لع نب دّمحمو اضرلا

 .هقلخ ىلع هللا يحو ءانمأو ة# هللا لوسر ءافلخ 2 رظتنملا يدهملا نسحلا نب

 هللا ءاش ناو .اروجو |ملظ تئلم امدعب الدعو اطسق ضرألا ألمي مهنم رشع ٍناثلاو

 .مهتادقتعم ةحصو مهتقيقح ىلع مهججحو مهلت الد ضعب ركذن ماتخلا دنع



 هةر للا ل

 ةيفاسكلا
 اعين

 ةذمالت نم ناكو #6 نإ ع نينمؤملا ريمأ ىلوم ناسيك باحصأ مه ةيناسيكلا

 ةديبع بأ نب راتخملا ناوعا نم اوناك مّمَأل ةيناسيكلا نوعدي اوناكو ةيفنحلا نب دّمحم

 اولاق ءالؤهو .هسيكل اناسيك راتخملا ىمس ةيفنحلا نب دّمحم نأ نيلئاق اوناكو .ىفقثلا

 ريمأ ىلإ برقا نيسحلا دعب نوكي ال هنأ معزب 72 نيسحلا دعب ةيفنحلا نب دّمح ةمامإب

 .292 نيسحلا دعب ةنامألاب سانلا ىلوأ وهف «ةيفنحلا نب دّمحم نم 292 نينمؤملا

 تمي مل ادّمحم نأ تلاق ةقرف «قرف ثالث تراصف ةيفنحلا نب دّمح دعب ةيناسيكلا

 يبأ باحصأ اوناكو ضرألا كلميو رهظي يذلا رظتنملا يدهملا وهو باغ هّنكلو

 تقرتفاو

 ؛يريمحلا ليعامسإ دّيّسلا فورعملا رعاشلا مهنم ناكو «ةيبركلا اومسف 0

 .ايرفعج راصو ّقحلا ىلإ عجر ريخألا يف هّنكل

 ييمشاهلا

 ناكو ؛مشاه ابأ ىنكي ناكو 2047 ةيفنحلا نب دّمحم نب هللا دبع باحصأ مهو

 .هلعب اوفلتخاو «ةيمشاه لاب اومس هباحصأو ؛هيلإ ىصوأ هوبأو .دّمحم دلو ركأ

 يينيدمرخلا

 نإ يس ةيووسر ا رايس 057 نايا كليم نأ باديصأ ارناك وسو

 نأ اولاق مهناو .اهب نونكسي اوناكو ءيرلا ىرق نم ةيرق يه يتلا 7 دابآ مّرخ
 يا حسان دوتلرا مهارات كاب حئاو سر عجاوماجا مينو ماقال

 .ٌرشف ارش ناو ريخف ًاريخ نأ ؛هريغ رخآ ندب يف اهوخدو ندب نم حورلا جورخ

 يبباطخلا



 1 ا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ليعاسإ ابأ ةثلاثو نايبضلا ابأ ىرخأو باطخلا ابأ ةرات ىنكيو .(*””رازبلا دارزلا

 اوراص مهنم ئربو هباحصأو باطخلا ابأ نعل 22 قداصلا هللا دبع ابأ نأ مهغلب الف

 هن ةيضو ةلدج 70 دمحم نب رفعج هللا دبع ابأ نأ يعدي ثيبخلا ناكو .قرف عبرأ

 .ةكئالملا نم هنأ ىعّدا مث .ةلاسرلا مث «ةوبنلا ىعّدا مث .مظعألا هللا مسا هملعو هدعب

 ريق ةولغ نع #5 قداصلا فقو الف .مهيلع ةجحلاو ضرألا لهأ ىلع هللا لوسرو

 .هنعلو هنم

 تيسابعلا ةعيشلا
 مهو ةينيدمرخلا :قرف ثالث ىلإ تقرتفا «ةيدنورلا مه ةيسابعلا ةعيشلا

 ملسم يبأ ةمامإب تلاق يهف ًاضيأ ةيملسم ابألا ىمستو يناسارخلا ملسم يبأ باحصأ

 ناميإلا اولعجو ضئارفلا عيمج اوكرتو مراحملا ةحاباب اولاقو تمي مل يح هنأ اوعداو

 يذلا يمّرخلا كباب عابتا ةيمّرخلا ةقرف تعجر مهلصأ ىلإو .طقف مهمامإل ةفرعملا

 نم اريثك اولتقو تامرحملا اوحابتساو اورثكف .ناجيبرذآ ةيحانب لابجلا يف رهظ

 .يسابعلا مصتعملا ماّيأ يف يأر نم رسب ابلصو قاحسإ هوخأو وه ذخأف «نيملسملا

 مهلتقف .هيف هلإلا لولحب تلاقو يناسارخلا ملسم يبأ ماّيأ يف ناسارخب ترهظ يتلا

 ميكح نب ماشه وأ مشاه عابتا ةضيبملا ةيعنقملا اهنم تعرفتف .مهيبأ ةركب نع

 ييحي هنأ ىعّداو ءاعادخ اذوعشم ناك يذلا عنقملاب بقلملا ءاطع وأ '"””7 يزورملا

 هل تناك ةعلق يف هرمأب رصوحو ىبابعلا يدهملا دهع يف جرخف .بيغلا ملعيو ىتوملا

 مهاقسو هلهأو هءاسن عمج كالهلاب نقيأ اَلف .اهب امصتعم ناكو «رهنلا ءارو ام يف

 ايندلا رانب قرحاف اهيف هسفن ىقلاو اران وه لعشا عيمجلا تومب ملع ام دعبو .مسلا

 ىقلأو نارطقلاو ساحنلا هيف باذأ ارونت دقوأ ليقو .ةرخآلا يف ميحجلا ران لبق
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 عفر لب تمي مل هنأ هباحصأ ىعّداو ىفتخاو قرتحأف مسلا لوانت نأ دعب هيف هسفنب

 لوقع ىلع بلغ امّْنإو «ةيلاخ ةيواخ اهودجوف ةعلقلا ركسعلا لخدف ..ءامسلا ىلإ

 مهل رهظا ام ةلمج نمو .تاجنرينلاو رحسلاب مهل اهرهظا يتلا تاهيومتلاب هيعبات
 يرعملا راشأو .بيغي مث هعضوم نم رهش ةفاسم نم سانلا هاريو علطي رمق ةروص

 :هلوقب رمقلا اذه ىلإ

 عنلقملاردب لشم يغو لالض سأر عنقملا ردبلا امنإ

 :هلوقب كلملا ءانس نب هللا ةبه مساقلا وبأ راشأ هيلإو

 ممعملا ردب ظاحلا نمرحساب اعلاط عنقملا ردب مف كيلا

 مهر اونو رلا ةريره يبأ عابتا مهو ةيريره لا امل لاقي ةيدنورلا نم ةقرفو

 اولاقو ءمهيف اولغو هدلوو سابعلا ةمامإب اولاق نيذلا صّلخلا ةيسابعلا نم اوناك

 تقاس يتلا ةيناسيكلا ةقرفلا فالخب ةثارولاب هللا لوسر دعب سابعلا ةمامإب

 مشاه يبأ نمو مشاه يبأ هنبا ىلإ هنمو ةيفنحلا نب دّمحم ىلإ نيسحلا وأ َيلع نم ةفالخلا

 روصنملا ىلإ مث حافسلا سابعلا يبأ ىلإ مث سابعلا نب هللا دبع نب لع نب دّمحم ىلإ

 مهيف تعقوو .مهضارقنا ىلإ سابعلا هدلاوءافلخ ىلإ قاست اذكهو .يقيناودلا

 .انهه اهركذ لاجم انل سيلو ًاضيأ تافالتخاإلا ضعب

 تيولعلا ّتعيشلا
 ة#هلوسر نمو هللا نم © بلاط يبأ نب يلعل ةمامإلا ضرفب اولاق نيذلا مهو

 ةقرفف ءاقرف اوقرتفا مث .8 نيسحلا ةمامإ مث نسحلا ةمامإ َّمث هتمامإ ىلع اوتبث مهتإف

 يف ةرونملا ةنيدملا يف امومسم يفوت ىتح © داجسلا نيسحلا نب ّيلع ةمامإب تلاق

 نيسمخو ةسمخ نبا وهو ةيرجه 14 ةنس لّوأ يف مرحم رهش نم نيرشعلاو سماخلا
 نيمسم ةّمئأ ةثالث اوناك امّنِإ .نيسحلا دعب تعطقنا ةمامإلا نأ تلاق ةقرفو .ةنس
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 ادحاو هدعب اماوقو سانلا ىلع اججح مهلعجو هللا لوسر مهفلختسا .مهئاسأب

 تراص ةمامإلا نأ تلاق ىرخأ ةقرفو .مهدعب نم دحأل ةمامإ اوتبثي ملف .دحاو دعب

 .2 لع دلو رئاس نود ةصاخ مهيف يهف «نيسحلاو نسحلا دلو يف نيسحلا يضم دعب

 ةبجاوو ةعاطلا ضورفملا مامإلا وهف هسفنل اعدو نيسحلاو نسحلا دلو نم ماق نمف

 همايق يف هنع فلخت نمف .مهلك سانلا رئاسو هتيب لهأ ىلع ىلاعت هللا نم هتمامإ

 اوناكو «ةيبوهرسلاب ءالؤه اومسو .كلاه رفاكوهف قلخلا عيمج نم هسفن ىلإ هئاعدو

 نب ليضف باحصأو :'*”*” يشرقلا يطساولا دلاخ يبأ وأ دلاخ نب ورمع باحصأ

 هيفل ري يو ننكر وعلا قادما وانتا نيفايرو 15597 ناورلا رضوا

 .رحبلا نكسي ىمعا ناطيش ابوهرس نأ ©2لاقو .بوهرسلاب 22 رقابلا مامإلا

 نيسحلا نب لع نبا ديهشلا ديز جرخ ا(َلف .بلقلاو رصبلا ىمعا دوراجلا وبأ ناكو

 يف مهنيب (يف اوفلتخا مهنإ الإ ةّيديزلا اومسف هتمامإب اولاقو هعم ءالؤه راص ةفوكلاب
 لآ لالح لالحلا تلاق ةيبوهرسلاف .ماكحألاو ضئارفلاو عئارشلاو نئسلاو نآرقلا

 لك نك يبنلا هب ءاج ام عيمج مهدنعو مهماكحأ ماكحألاو مهمارح مارحلاو لكي دّمح

 .ءاوس ملعلا يف ريبكلاو مهنم ريغصلاو «مهريبكو مهريغص دنع لماك

 عامجلاو ّيدَْسلا لهأ
 ةيردقلا :يهو ثالث ءلوق ىلعءمهقرف لوصأف ةعامجلاو ةّنُسلا لهأ امأو

 ةيرذعلاو ةبصانلاو ةيرئاشعلا :يهو تس رخآ لوق ىلعو .جراوخلاو ةيئافصلاو

 ةئجرملاو ةرعاشألاو ةلزتعملا :يهو عبس ثلا لوق ىلعو .ةلطعملاو ةهبشملاو ةيربجلاو

 :امه نيتنثا هذه ىلع فاضا ضعبلاو .جراوخلاو ةهبشملاو ةيربجلاو ةيراخبلاو

 .ةيفوصلاو ةيوشحلا
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 اهدئاقعو يلزتعملا

 :لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لاق

 صخأ مدقلاو «ميدق ىلاعت هللا نأب لوقلا داقتعالا نم ةلزتعملا ةفئاط معي يذلاف

 ّيحو هتاذب رداقو هتاذب ماع وه :اولاقف الصأ ةميدقلا تافصلا اوفنو .هتاذ فصو

 هتكراش ول هنأل .هب ةمئاق ناعمو ةميدق تافص يه .ةايحو ةردقو ملعب ال هتاذب

 .ةيهلإلا يف هتكراشل فصولا صخأ وه يذلا مدقلا يف تافصلا

 قحتسا ةبوتو ةعاط ىلع ايندلا نم جرخ اذإ نمؤملا نأ ىلع اوقفتاو :لاقو

 قحتسا اهبكترا ةريبك نع ةبوت ريغ نم جرخ اذإو .لضفتلاو .ضوعلاو باوثلا
 ادعو :طمنلا اذه اومسو رافكلا باقع نم فخأ هباقع نوكي نكل «رانلا يف دولخلا

 .اديعوو

 عمسلا دورو لبق ةبجاو ةمعنلا ركشو ةفرعملا لوصأ نأ ىلع اوقفتاو :لاقو

 بجاو حيبقلا بانتجاو نسحلا قانتعاو لقعلاب امهتفرعم بجي حبقلاو نسحلاو

 .كلذك

 ءايبنألا طسوتب دابعلا ىلإ اهلسرأ ىلاعت يرابلل فاطلأ فيلاكتلا دوروو

 .( ةئيب نع يبح نم ايحيو ةنيب نع كله نم كلهيل ) ارابتخاو اناحتما

 ةفئاط لك ةلاقم دنع يتأيس اى ارايتخاو اصن اهيف لوقلاو ةمامإلا يف اوفلتخاو

 .ًالامجإ اهيف

 نيلصاولا

 ةلزتعملا ميدق '*”7”يرصبلا لاّزغلا ءاطع نب لصاو ةفيذح يبأ باحصأ مه

 ماّيأ يف اناكو رابخألاو مولعلا هيلع أرقي '"*1”يرصبلا نسحلل اذيملت ناك .اهخيشو
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 يف ام ىلع مههلازتعاو .ةيلصاولا مهل لاقيو «كلملا دبع نب ماشهو ناورم نب كلملا دبع

 :دعاوق عبرأ ىلع رودي لحنلاو للملا

 .ةايحلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا نم ىلاعت يرابلا تافص يفنب لوقلا :ىلوألا

 نب لصاو ناكو ةجيضن ريغ اهئدب يف ةلاقملا هذه تناكو :يناتسرهشلا لاق

 نيميدق نيهلإ دوجو ةلاحتسا ىلع قافتالا وهو رهاظ لوق ىلع اهيف عرشي ءاطع
 وعلا

 .نيهلإ تبثأ دقف ةميدق ةفص ىنعم تبثأ نمو :لاقو

 نأ زوجي ال لداع ميكح ىلاعت يرابلا نإ :اولاقف ردقلاب لوقلا :ةيناثلا ةدعاقلا

 مهيلع متحيو .رمأي ام فالخ دابعلا نم ديري نأ زوجي الو ,ملظ الو رش هيلإ فاضي

 ةعاطلاو رفكلاو ناميإلاو رشلاو ريخلل لعافلا وه دبعلاف .هيلع مهيزاجي مث ائيش

 رفا ناو ويش اتوا فلعف لع فاحت رهووةدطعلاو

 :نيتلزنملا نيب ةلزنملاب لوقلا :ةثلاثلا ةدعاقلا

 دقل نيدلا مامإ اي :لاقف يرصبلا نسحلا ىلع دحاو لخد هنأ هيف ببسلاو

 نع هب جرخي رفك مهدنع ةريبكلاو «رئابكلا باحصأ نورفكي ةعامج اننامز يف ترهظ
 ال مهدنع ةريبكلاو .رئابكلا باحصأ نوئجري ةعامجو .جراوخلا ةيديعو مهو ةلملا

 ؟ اداقتعا كلذ يف انل مكحت فيكف ةّمألا ةئجرم مهو «ناميإلا عم رضت

 نإ لوقأ ال انأ :ءاطع نب لصاو لاق بيجي نأ لبقو كلذ يف نسحلا ركفتف

 ماق مث .نيتلزنملا نيب ةلزنم يف وه لب اقلطم رفاك الو اقلطم نمؤم ةريبكلا بحاص

 نم ةعامج ىلع هب باجأ ام ررقي دجسملا تاناوطسا نم ةناوطسأ ىلإ لزتعاو
 .ةلزتعملاب هباحصأو وه يمسف لصاو انع لزتعا :نسحلا لاقف .نسحلا باحصأ
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 نيفص باحصأو لمجلا باحصأ نم نيقيرفلا دحأ نب هلوق :ةعبارلا ةدعاقلا

 باحصأ وأ لمجلا عابتا وأ نوئطخم هباحصأو يلع مامإلا يأ «هنيعب ال ئطخم

 ةلاحم ال قساف نيقيرفلا دحأ نإ :لاق هيلذاخو هيلتاقو نامثع يف هلوق كلذكو «ةيواعم

 :كلدك نينعالتلا نأ ابك

 ييليذهلا

 (417” يرصبلا فالعلا ليذملا يبأ باحصأ مهو ةيليذهلا ةقرف ةلزتعملا نمو

 .ةفئاطلا مدقمو ةلزتعملا خيش

 :دعاوق رشعب هباحصأ نع ليذه ا وبأ درفنا |منإو :يناتسرهشلا لوقي
 يح ههتاذ هتردقو «ةردقب رداق «هتاذ هملعو ؛ملعب ملاع ىلاعت يرابلا نأ :ىلوألا

 .هتاذ هتايحو ةايحب

 .اهم اديرم ىلاعت يرابلا نوكي اهل لحم ال تادارإ تبثأ هنأ :ةيناثلا

 .(نك) هلوق وهو لحم يف سيل هضعب نإ ىلاعت يرابلا مالك يف لاق هنأ :ةثلاثلا

 رمأ ريغ هدنع نيوكتلا رمأ ناكو.رابختسالاو ربخلاو يهنلاو رمألاك لحم يف هضعبو

 .فيلكتلا

 يربج ىلوألا يردق هنأ الإ ؛هباحصأ هلاق ام لثم ردقلا يف هلوق :ةعبارلا

 .ةرخالا

 .عطقنت ميحجلاو ميعنلا يف نودلخملا نيدلخلا لهأ تاكرح نإ :هلوق :ةسماخلا

 ةنجلا لهأل نوكسلا كلذ يف تاذللا عمتجتو ءادومخ مئاد نوكس ىلإ نوريصي مهأو

 .رانلا لهأل نوكسلا كلذ يف مالآلا عمتجتو

 .ةحصلاو ةمالسلا ريغ ضارعألا نم ضرع اهنإ :ةعاطتسالا يف هلوق :ةسداسلا
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 عم هنم بولقلا لاعفأ دوجو حصي ال :لاقف حراوجلا لاعفأو بولقلا لاعفأ قّرفو

 لاقو حراوجلا لاعفأ يف كلذ زوجو .لعفلا لاح يف اهعم ةعاطتسإلاف ةردقلا مدع

 .ةيناثلا لاحلا يف الإ لعفلا دجوي ل نإو ىلوألا لاحلا يف اهب لعفيف اهمدقتب

 ىلاعت هللا فرعي نأ هيلع بجي هنإ :عمسلا دورو لبق فلكملا يف هلوق :ةعباسلا

 ًاضيأ ملعيو .ادبأ ةبوقعلا بجوتسا ةفرعملا يف رصق نإو رطاخ ريغ نم ليلدلاب
 لدعلاو قدصلاك نسحلا ىلع مادقإلا هيلع بجيف .حيبقلا حبقو نسحلا نسح

 .روجلاو بذكلاك حيبقلا نع ضارعإلاو
 تقولا كلذ يف تام لتقي مل نإ لجرلا نإ :قازرألاو لاجآلا يف هلوق :ةنماثلا

 :نيهجو ىلع قازرألاو .صقني وأ رمعلا يف دازي نأ زوجياالو

 اقزر اهقلخ :لاقي نأ زوجيف اهم عفتنملا رومألا نم ىلاعت هللا قلخ ام :امهدحأ

 .دابعلل

 امو هقزر وهف اهنم لحأ مف .دابعلل قازرألا هذه نم هب هللا مكح ام :يناثلاو

 .هلوانتب ارومأم سيل يأ اقزر سيلف مرح

 هل هقلخ يه قلخ امل هتدارإف دارملا ريغ هللا ةدارإ :لاق هنأ هنع ىكح :ةعساتلا

 . لحم يف ال لوق هدنع قلخلا لب ءيشلا ريغ هدنع ءيثلل هقلخو

 لزي مل كلذكو رصبيسو عمسيس ىنعمب اريصب اعيمس لزي مل ىلاعت هنإ :لاقو

 كلذ نأ ىنعمب ايهان ارمآ ايداعم ايلاوم ابقاعم ابيثم اقزار اقلاخ انسحم يحر اروفغ

 .نوكيس «رفغيس «رصبيس «عمسيس : ىنعمب «هنم نوكيس

 مهيف ؛نيرشع ربخب الإ باغ ايف موقت ال ةجحلا :لاق هنأ هنع ىكح :ةرشاعلا

 .رثكأ وأ ةنجلا لهأ نم دحاو
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 ييماظنلا

 ماّظنلا ئناه نب رايس نب ميهاربإ باحصأ مهو «ةيماظنلا ةقرف ةلزتعملا نمو

 ةرصبلا قوس يف زرخلل ماّظنلا وأ «موظنملا رعشلاو روثنملا مالكلل ,'*'"
 :لئاسمب هباحصأ نع ماظنلا درفناو

 يصاعملاو رورشلا ىلع ةردقلاب فصوي ال ىلاعت هللا نأ :هلوق :اهنم لوألا

 هّنكل اهيلع رداق هنأب اوضق مهنإف هباحصأل افالخ ىلاعت يرابلل ةرودقم يه تسيلو
 .ةحيبق اهنأل اهلعفي ال

 اذإف ةقيقحلا ىلع ةدارإلاب افوصوم سيل ىلاعت يرابلا نإ :ةدارإلا يف هلوق :ةيناثلا

 ملع ام بسح ىلع اهؤشنمو اهقلاخ هنأ كلذب دارملاف هلاعفأ يف اعرش اهب فصو

 .اهنع هانو اهم رمآ هنأ هب ينعملاف دابعلا لاعفأل اديرم هنوكب فصو اذإو

 داهتعا ةكرح نوكسلاو بسحف تاكرح اهلك دابعلا لاعفأ نإ :هلوق :ةثلاثلا

 ظ .سفنلا تاكرح تادارإلاو مولعلاو

 .اهبلاقو اهتلآ ندبلاو ,حورلاو سفنلا وه ةقيقحلا يف ناسنإلا نإ :هلوق :ةعبارلا

 لعف نم وهف لعفلا نم ةردقلا دح زواج ام لك نإ :لاق هنأ هنع يكح :ةسماخلا

 هتعفد اذإ ةقلخ هقلخو اعبط رجحلا عبط ىلاعت هللا نأ يأ «ةقلخلا باجيإب ىلاعت هللا

 .اعبط هناكم ىلإ رجحلا داع اهغلبم عفدلا ةوق تغلب اذإو عفدنا

 لوقلا ثدحأو ءأزجتي ال يذلا ءزجلا يفن يف ةفسالفلا قفاو :ةسداسلا

 .ةرفطلاب
 .ةعمتجم ضارعأ نم ةفلؤم رهاوجلا نإ :لاق :ةعباسلا

 «نآلا هيلع يهام ىلع ةدحاو ةعفد تادوجوملا قلخ ىلاعت هللا نأ :ةنماثلا



 ل يا اا اا اطول فج ود عت طلسم يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىلاعت هللا نأ ريغ هدالوأ قلخ 2 مدآ قلخ مدقتي ملو اناسنإو اناويحو اتابنو نداعم

 نود اهنماكم نم اهروهظ يف عقي (منإ رخأتلاو مدقتلاو ءضعب يف اهضعب نمكأ

 .اهدوجوو اهثودح

 ةيضاملا رومألا نع رابخإلا ثيح نم هنإ :نآرقلا زاجعإ يف هلوق :ةعساتلا

 اربج هب مامتهالا نع برعلا عنمو ةضراعملا نع يعاودلا فرص ةهج نمو ةينآلاو

 ةغالب هلثم نم ةروسب اوتأي نأ ىلع نيرداق اوناكل ىلاعت هللا مهالخ ول ىتح ازيجعتو

 .مظنو ةحاصفو

 ماكحألا يف سايقلا كلذكو عرشلا يف ةجحب سيل هنإ عامجإلا يف هلوق :ةرشاعلا

 .موصعملا مامإلا لوق يف ةجحلا (نإو ةجح نوكي نأ زوجي ال ةيعرشلا

 رمع يف عقو هنأ يهو .ةباحصلا رابك يف هتعيقوو ضفرلا ىلإ هليم :ةرشع ةيداحلا

 يضر ّيلع ىلع هلي يبنلا صن دقو ءافوشكم ارهاظ نييعتلاو صنلاب اّلِإ ةمامإ ال لاقو

 وهو .كلذ متك رمع نأ الإ .ةعامجلا ىلع هبتشي مل اراهظإ رهظأو عضاوم يف هنع هلل

 .ةيبيدحلا موي كشلا ىلإ هبسنو ةفيقسلا موي ركب يبأ ةعيب ىلوت يذلا

 ناكو اهنطب نم نينجلا تقلأ ىتح ةعيبلا موي ةمطاف نطب برض رمع نإ :لاقو

 .نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع ريغ رادلا يف ناك امو اهيف نمب اهراد اوقرحا :حيصي

 هيبنو حيوارتلا هعادبإو «ةرصبلا ىلإ ةنيدملا نم جاجحلا نب رصن هبيرغت :لاقو

 .ثادحأ كلذ لكو «لامعلا هترداصمو حجحلا ةعتم نع

 ةنيدملا ىلإ ةّيمأ نب مكحلا هدر نم هئادحأ ركذو نامثع نينمؤملا ريمأ يف عقو مث
 قيدص وهو ةذبرلا ىلإ رذ ابأ هيفنو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ديرط وهو

 راضحإ ىلع دوعسم نب هللا دبع هبرضو «ةفوكلا ةبقع نب ديلولا هديلقتو هللا لوسر

 .فحصلملا
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 .يبأرب لوقأ :(مهوقل دوعسم نب هللا دبعو ©

 ةشحافلا ةعيقولا نم كلذ ريغ ىلإ .رمقلا قاقشنا هتياور يف دوعسم نبا بذكو
 اوعجارف ءاهانركذ ام ريغ ىرخأ ةيفارخ تالاقم هلو .نيعمجأ مَع ِإَوَم ةباحصلا يف

 .ةرهاقلاب يزاجحلا ةعبطم ,87 -77 تاحفصلا لّوألا ءزجلا ءلحنلاو للملا

 / لعد قوي

 ةيثدحلاو ّةيطباخلا
 , 417 يئدحلا لضفلا باحصأ ةيثدحلاو 3” طباخ نب دمحأ باحصأ مهو

 للملا يف ام ىلع يهو «عدب ثالث ماظنلا بهذم ىلإ امضو ؛ماظنلا باحصأ نم اناك

 :لحنلاو

 .ةرخآلا يف قلخلا بساحي يذلا وه حيسملا نأ الاق :ىلوألا ةعدبلا

 هاصعو هب رمأ ام ضعب يف هللا عاطا نم الاقو .خسانتلاب الاق |مهّْئأ:ةيناثلا ةعدبلا

 ءارضلاو ءاسأبلاب هالتباو ةفيثكلا ماسجألا هذه هسبليو ايندلا راد ىلإ هجرخي ضعب يف

 رئاسو سانلا روص نم ةفلتخم روص ىلع تاذللاو مالآلاو ءا.خرلاو ةدشلاو

 .مهمونذ ردق ىلع تاناويحلا

 لقعلا ةيؤر ىلع ىللاعت يرابلا ةيؤر نم ربخلا يف درو ام لك اههلمح :ةثلاثلا ةعدبلا
 ىلع روصلا ضيفت هنم يذلا لاعفلا لقعلا وهو عدبم لّوأ وه يذلا لوألا

 .تادوجوملا

 ميرشبلا

 :تس لئاسمب هباحصأ نع درفناو «"*"*”رمتعملا نب رشب باحصأ مهو

 عمسلا نم اهلك تاكاردإلاو ةحئارلاو معطلاو نوللا نأ معز هنأ :ىلوألا

 .دبعلا لعف نم ةدلوتم لصحت نأ زوجي ةيؤرلاو



 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم اهتيلختو حراوجلا ةحصو ةينبلا ةمالس يه ةعاطتسإلا نإ هلوق :ةيناثلا

 .تافآلا

 .هايإ املاظ ناك كلذ لعف ولو «لفطلا بيذعت ىلع رداق ىلاعت هللا نإ :هلوق :ةثلاثلا

 :نيهجو ىلع يهو هلاعفأ نم لعف ىلاعت هللا ةدارإ :لاق هنأ هنع يكح :ةعبارلا

 هلاعفأ عيمجل اديرم لزي مل ىلاعت هللا نأ يهف :تاذلا ةفص امأف .لعف ةفصو تاذ ةفص

 اريخو احالص ميكحلا ملعي نأ زوجي الو ميكح هنإف .هدابع نم تاعاطلا عيمجلو

 هل ةقلخ يهف هثادحإ لاح يف هسفن لعف اهم دارأ نإف :لعفلا ةفص امأو .هديريالو

 لعف اهب دارأ نإو .هعم نوكي نأ زوجي ال ءيشلا نوكي هب ام نأل قلخلا لبق يهو

 .هب رمألا يهف هدابع

 اناميإ ضرألا يف نم عيمج نمآل هب ىتأ ول افطل ىلاعت هللا دنع نإ :لاق :ةسماخلا

 .هنم رثكأو هدوجو ريغ نم اونمآ ول مهقاقحتسا باوثلا هيلع نوقحتسي

 ىلوألا ةبوقعلا هقاقحتسا داع اهعجار مث ةريبك نع بات نم :لاق هنأ :ةسداسلا

 .دوعي ال نأ طرشب هتبوت لبقت ذإ

 تيرمعملا
 57 ضل دابع نب رمعم باحصأ مه

 ريغ ائيش قلخي مل ىلاعت هللا نإ :لاق هنأ :اهنم :لئاسمب هباحصأ نع درفناو

 .ماسجألا تاعارتخا نم اهنإف ضارعألا امأف ماسجألا

 لحمب ماق ضرع لك :لاقو .عون لك يف ىهانتت ال ضارعألا نإ :لاق هنأ :اهنمو

 .يناعملا باحصأ هباحصأو وه يمس ةلأسملا هذهو .مايقلا بجوأ ىنعمل هب موقي |نإف

 ءىشلل هقلخ ريغو هللا ريغ ءيشلل ىلاعت هللا نم ةدارإلا نأ هنع يكح ام :اهنمو
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 ناسنإلل سيل :لاقو .فرعي ال لوهجم رمأ ىلإ راشأف مكحلاو رابخإلاو رمألا ريغو
 دوعقلاو مايقلا نم ةيفيلكتلا هلاعفأو اديلوت وأ تناك ةرشابم ةدارإلا ىوس لعف

 الو ةرشابملا قيرط لعال'هتدازإ لإ ةدنشس اهلك رشلاوربخلا قووكسلاو ةكرخلاو

 .ديلوتلا قيرط ىلع

 نم ذخأ ميدقلا نأل ميدق ىلاعت هللا نأب لوقلا ركني ناك هنأ هنع ىكحي هنأ :اهنمو

 .ثدح امو مدق ام هنم ذخأ كلوقك لعف وهو ميدق وهف مدقي مدق

 .ينامزب سيل ىلاعت يرابلا دوجوو ينامزلا مداقتلاب رعشي وه :ًاضيأ لاقو
 كالو لدفلاو للا محلا ر اهركذل ان قاتل ىربخأ لارقأ اننا نه كفو

 .17؟-/9 تاحفصلا يف

 ييرادزملا

 ىهنسيو:, 7” ادا[ بقللا ىسوم يبأب ىنكملا حيبص نب ىسيع باحصأ مه

 ةلزتعملا يهار

 :لئاسمب هباحصأ نع ىسيع درفناو

 الإ ناك ملظو بذك ولو ءملظيو بذكي نأ ىلع ردقي ىلاعت هللا نإ :هلوق ىلوألا
 .هلوق نع هللا ىلاعت املاظ ابذاك

 عوقو زوج نأب هيلع دازو .رمتعملا نب رشب هذاتسأ لوق لثم دلوتلا يف هلوق :ةيناثلاو

 .مهبهار وهو اذه هلوق يف ةلزتعملا هرفك دقو «دلوتلا ليبس ىلع نيلعاف نم دحاو لعف

 ةحاصف نآرقلا لثمب اوتاي نأ ىلع نورداق سانلا نإ :نآرقلا يف هلوق :ةثلاثلا

 .اهركذ ماقم انه سيل مهيفلاخم ريفكت يف لاوقأ هذيمالتلو هلو .ةغالبو (ظنو



 ا ا ا م لا ل و يع يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ييمامثلا

 لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لوقي .«*""”يريمنلا سرشأ نب ةماث باحصأ مهو

 :اهنم لئاسمب هباحصأ نع درفناو .سفنلا ةعالخو نيدلا ةفاخس نيب اعماج ناك

 اهمابسأ لعاف ىلإ اهتفاضإ هنكمي مل ذإ امل لعاف ال ةدلوتملا لاعفألا نإ :هلوق

 دجوو تامو ببسلا لعف اذإ ام لثم تيم ىلإ لعفلا فيضي نأ همزلي ىتح

 .لاحم كلذو حيبقلا لعف ىلإ يدؤي هنأل ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإ هنكمي ملو هدعب دلوتملا

 .اهل لعاف ال لاعفأ تادلوتملا لاقو

 ةقدانزلاو ىراصنلاو دوهيلاو سوجملاو نيكرشملاو رافكلا يف هلوق :اهنمو

 .ابارت ةمايقلا يف نوريصي مهن ةيرهدلاو

 تافآلا نم اهتيلختو حراوجلا ةحصو ةمالسلا يه ةعاطتسالا :هلوق :اهنمو

 .لعفلا لبق يهو

 .تادلوتملا رئاسك هل لعاف ال لعف وهو رظنلا نم ةدلوتم ةفرعملا نإ :هلوق اهنمو

 .روذعم وهو هقلاخ ملعي ال نم رافكلا نم :هلوق :اهنمو

 .هل ثدحم ال ثدح وهف اهادع امو ةدارإلا الإ ناسنإلل لعف ال :هلوق :اهنمو

 نيماشهلا
 ال هللا نإ :هلوق :اهنم لاوقأ هلو '*""يطوفلا ورمع نب ماشه باحصأ مه

 .مهرايتخاب نوفلتؤملا مه لب نينمؤملا بولق نيب فلؤي

 .مهمولق يف هنيزي الو نينمؤملا ىلإ نايإلا ببحي ال هللا نإ :هلوق :اهنمو
 .ىلاعت هللا ىلإ اهلاثمأو دسلاو متخلاو عبطلا تافاضإ يفن يف هتغلابم اهنمو

 اعيمح امهو امهدوجو يف ةدئاف ال ذإ نآلا نيتقولخم اتسيل رانلاو ةنجلا نأ اهنمو
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 .|مهب ررضتيو عفتني نمث ناتيلاخ

 ىيظحاجلا

 ةلزتعملا ءالضف نم ناك "117 ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع بأ باحصأ مه

 هباحصأ نع درفناو .نييسابعلا لكوتملاو مصتعملا ماّيَأ يف ناكو مهل نيفنصملاو

 :اهنم لئاسمب

 .دابعلا لاعفأ نم كلذ نم ءيش سيلو ؛عابط ةيرورض اهلك فراعملا نإ :هلوق
 .ةماهث لاق |ى اعابط هنم هلاعفأ لصحتو ةدارإلا ىوس بسك دبعلل سيلو

 اذإ :لاقف ضارعألا نم اسنج اهنوكو ةدارإلا لصأ ركتأ هنأ ًاضيأ هنع لقنو

 ةدارإلا امأو قيقحتلا ىلع ديرملا وهف هلعفي |ب املاع ناكو لعافلا نع وهسلا ىفتنا

 .هيلإ سفنلا ليم وهف ريغلا لعفب ةقلعتمل
 ةعيبط ىلإ نوريصي لب اباذع اهيف نودلخي ال مهنإ :رانلا لهأ يف هلوق :اهنمو

 .رانلا

 1١١ تاحفصلا لّوألا ءزجلا لحنلاو للملا اهيف عجارف ىرخأ لاوقأ هلو

 ا يبو 3027 ان وللا اسوا

 ىييطايخلا

 ام ءيشلا :لاق :'*""' يدادغبلا طايخلا ورمع يبأ نب نيسحلا بأ باحصأ مهو

 ضرعلاو مدعلا يف رهوج رهوجلاو .هنع ربخي ذإ ءيش همدع لاح يف هنع ربخيو ملعي

 .مدعلا يف ضرع

 ةلملا فراعم اهيف عجارف «ءارآو لاوقأ '""'يبعكلا مساق يبأ هذيملتلو هلو

 51١-”٠١7. 7 ةحفصلا لوألا ءزجلا لحنلاو للملاو .18 ةحفص ةيجانلا



 ل وا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تيمشهبلاو ةيئابجلا
 يايحاع باهولا دبع نب دّمحم لع بأ باحصأ مهو

 ::دناو لئاسمبا ناخينما وسع ادريقناا لق: ةرهإلا ةلرحم نانو "91 وا

 :|مهياحصأ نع اهب ادرفنا يتلا لئاسملا امأ

 اديرم افوصوم اهب ىلاعت يرابلا نوكي لحم يف ال ةثداح تادارإ اتبثأ اهنأ :اهنمف

 .ملاعلا ينفي نأ دارأ اذإ لحم يف ال ءانفو .هتاذ مظعي نأ دارأ اذإ لحم يف ال اميظعتو

 ةيؤر يفن ىلع اقفتاو .لحم يف هقلخي مالكب |(لكتم ىلاعت هنوكب كح امهأ :اهنمو
 .رارقلا راد يف راصبألاب ىلاعت هللا

 .ةيلقع تابجاو حبقلاو نسحلا ةفرعمو معنملا ركشو ةفرعملا نأ ىلع اقفتاو

 دبع مشاه يبأ هنباو ,., (ملال")

 هتاذل :هلوق ىنعمو هتاذل يح رداق هتاذل ملاع ىلاعت يرابلا :بألا يئابجلا لاقف

 .املاع هنوك بجوت لاح وأ ملع يه ةفص املاع هنوك يضتقي ال يأ

 ءارو ةمولعم ةفص يه ةلاح وذ هنأ ىنعمب هتاذل ملاع وه :نبالا مشاه يبأ دنعو

 :اريصب اعيمس هنوك يف افلتخاو .ادوجوم اتاذ هنوك

 ىلإ راصف هنبا هفلاخو «هب ةفآ ال يح هنأ اريصب اعيمس هنوك ىنعم :يئابجلا لاقف

 نيتيضقلا فالتخال املاع هنوك ىوس :ءلاح اريصب هنوكو «لاح اعيمس هنوك

 .نيرثألاو نيقلعتملاو نيموهفملاو

 .اهركذل لاجم انل سيل ىرخأ لئاسم يف يف ًاضيأ افلتخاو

 ديدحلا يبأ نب ديمحلا دبع لاقف ةليضفلاو ةمامإلا يف ةلزتعملا مالك امأو



 لوقتملاو لوقعملا نه يتارط ل لوكشكلا مطمن ابا وم كادت واتح حلب دو و و ل 4

 نورخأتملاو نومدقتملا «ةفاك انخويش قفتا :ةغالبلا جبن حرش ةمدقم يف '*"”'يلزتعملا

 نع نكت مل اهناو «ةيعرش ةحيحص ةعيب ركب يبأ ةعيب نأ ىلع نويدادغبلاو نويرصبلاو

 يف اوفلتخاو .ةمامإلا ىلإ اقيرط هنوك عامجإلاب تبث يذلا رايتخالاب تناك امّنِإو صن
 ماّظنلا ميهاربإو 4" ديبع نب ورمع نامثع يبأك نييرصبلا ءامدقف ؛ليضفتلا

 ركب ابأ نأ اولاق مهريغةعامجو "17 ماحشلاو يطوفلاو سرشا نب ةماثو ظحاجلاو

 بهذو .لضفأ 8# اًيلع نأ اولاق مهورخأتمو مهؤامدق ةبطاق نويدادغبلاو ءلضفأ

 لع نب نيسحلا هللا دبع وبأو يئابجلا ع وبأ ةرصبلا ةلزتعم نم كلذ ىلإ

 نمو .ادربفم اباتك هيف فنصو هيف اغلابمو هليضفتب اقّمحتم ناكو "7! يرصبلا

 دارنا نيراشلا ع يشل ا نقتل قاف يرصنلا م الوات اعد
 (مهيف فقوتلا ىلإ مهنم ريثك بهذو .ةركذتلا بحاص '*"37 هيوتم نب نسحلا دّمح
 يبأ خيّشلاو يئابجلا مشاه يبأو فالعلا ليذهلا يبأو ءاطع نب لصاو ةفيذح يبأك

 .اهرئاغصو اهرئابك بونذلا نع ءايبنألا ةمصعب نولئاق مهّلكو ءيرصبلا نيسحلا

 ىيربجلا

 هتفاضإو دبعلا نع ةقيقح لعفلا يفن وهربجلا:لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لاق

 .ىلاعت برلا ىلإ

 ىلع ةردق الو العف دبعلل تبثت ال يتلا يه :ةصلاخلا ةيربجلاف :فانصأ ةيربجلاو

 مأ اريخ لعفلا ناك ءاوس برلا وه لعافلا (َّنإو طقف ةلآ وه دبعلا يأ ءالصأ لعفلا

 .انز برلاو ىلص برلا لب ءانز اذإ ايناز الو ىلص اذإ ايلصم دبعلا سيل الثم .ارش

 الصأ ةرثؤم ريغ ةردق دبعلل تبثت يتلا يه ةطسوتملا ةيربجلاو:يناتسرهشلا لاق

 سيلف ابسك كلذ ىمسو لعفلا يف ام ارثأ ةثداحلا ةردقلل نأ تبثأ نم امأف

 .يربجب



 000010 000101010111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةيمهجلا
 مرتب هتعدب ترهظ يذلا '"*”ناوفص نب مهج باحصأ مه ةصلاخلا ةيربجلا

 يف ةلزتعملا قفاو دقو .ةّيمأ ينب كلم رخآ يف ورمب ””'ينزاملا زوحأ نب ملسم هلتقو

 :ءايشأب مهيلع دازو ةيلزألا تافصلا يفن

 نأآل هقلخ اهب فصوي ةفصب ىلاعت يرابلا فصوي نأ زوجي ال هّنأ هلوق :اهنم

 ال هنأل الاخ العاف ارداق :هنوك تبثأو املاع ايح هنوك ىفنف ءاهيبشت ىضقي كلذ

 .قلخلاو لعفلاو ةردقلاب هقلخ نم ءيثب فصوب

 ءىشلا ملعي نأ زوجي ال :لاق .لحم يف ال ىللاعت يرابلل ةثداح امولع هتابثإ :اهنمو

 .هقلخ لبق

 فصوي الو ءيش ىلع ردقي ال ناسنإلا نإ :ةثداحلا ةردقلا يف هلوق :اهنمو

 هللا قلخي |منإو رايتخا الو ةدارإ الو هل ةردق ال هلاعفأ يف روبحم وه (منإو ةعاطتسإلاب

 امك ازاجم لاعفألا هيلإ بسنتو تادامجلا رئاس يف قلخي ام بسح ىلع هيف لاعفألا ىلاعت

 كرحتو ءاملا ىرجو ةرجشلا ترمثأ :لاقي اى ازاجم هيلإ بسنيو .تادامجلا ىلإ بسنت

 تتبنأو ضرألا تزتهاو ترطمأو ءامسلا تميغتو تبرغو سمشلا تعلطو رجحلا

 :ريجت اهلك لاذفآلا نأ انك ريج باققلاو تاوقلاوب كلذ: ريغ لإ

 رانلاو ةنجلاو عطقنت ميعنلا يف نيدلخملا نيدلخلا لهأ تاكرح نإ :هلوق :اهنمو

 ذإ اهميحجب رانلا لهأ لأتو اهميعنب ةنجلا لهأ ذذلتو |مهيف اهلهأ لوخد دعب ناينفت
 .ال وأ ىهانتت ال تاكرح روصتت ال اى ارخآ ىهانتت ال تاكرح روصتت ال

 تيراجنلا
 مهو , 507 فل لت نو بدلا ان اعيبما تاما ةيربجلا نم مهو
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 489 ثوغربب بقلملا ىسيع نب دّمحم باحصأ ةيثوغربلا مهنم افانصأ اوفلتخا

 نم موق مهو ةكردتسملاو "4 ينارفعزلا هل لاقي لجر باحصأ ةينارفعزلاو

 .مهيلع ىضمف مهفالسا ىلع اوكردتسا مهنا مهمعزل ةكردتسملاب اومس ةينارفعزلا

 ةايحلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا نم تافصلا يفن يف ةلزتعملا اوقفاو ةيراجنلاف

 .لامعألا قلخ يف ةيتافصلا اوقفاوو ءرصبلاو عمسلاو

 هسفنل ملاع وه [ى هسفنل ديرم ىلاعت يرابلا :هلوق راجنلا نع يناتسرهشلا لقنو

 اهنسح اهرشو اهريخ دابعلا لامعأ قلاخ وهو ءرضلاو عفنلاو رشلاو ريخلا ديرم وهو

 .اهل بستكم دبعلاو اهحيبقو

 ميرارضلا

 ىلاعت يرابلا نأ الاق .**”درفلا صفحو ننس باحصأ مهو

 الإ اهملعي ال ةيهام هناحبس هلل اتبثأو زجاع الو لهاجب سيل هنأ ىنعم ىلع «رداق ملاع

 نامعنلا ةفينح يبأ نع ةيكحم ةلاقملا هذه نإ :الاقو .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت وه

 .هباحصأ نم ةعامجو © ةيفنحلا مامإ تباث نب

 .ةنجلا يف باوثلا موي ىلاعت يرابلا اهب ىري ناسنإلل ةسداس ةساح اتبثأو

 .ةقيقح اهبستكم دبعلاو ةقيقح ىلاعت يرابلل ةقولخم دابعلا لاعفأ :الاقو

 .طقف عامجإلا يف ةلك# هللا لوسر دعب ةجحلا :الاقو

 يطبنو يشرق عمتجا اذإ ىتح شيرق ريغ يف حلصت ةمامإلا نأ رارض معزو

 .ةعيرشلا فلاخ اذإ هعلخ اننكميف ةليسو فعضأو اددع لقأ وه ذإ ىطبنلا انمدق

 يبئافصلا

 ةنُسلا لهأ ءاملع دحأ (7"44يندملا يحبصألا سنأ نب كلام باحصأ مه



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةنُسلا لهأ ءاهقف دحأ يروشلا نايفسو ةلبانحلا مامإ لبنح نب دمحأو ةعامجلاو

 :ةفاشلااو

 اورشاب مهنا الإ فلسلا ةلمح نم ءالؤهو :لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لاق

 مهضعب فنصو ةيلوصأ نيهاربو ةيمالك ججحب فلسلا دئاقع اودياو مالكلا ملع
 يئابجلا لع يبأ هذاتسأ نيبو يرعشألا نسحلا يبأ نيب ىرج ىتح ضعب سردو

 (صاختف حلصألاو حالصلا لئاسم نم ةلأسم يف ةرظانم "7

 كلذ راصو ةيمالك جهانمب مهتلاقم ديأف ةفئاطلا هذه ىلإ يرعشألا زاحناو

 ثناك اكو ةيرغشالا لإ ةيتاقضتلا ةجس كلسون اة او اةثخلا مال اعتني

 .ةيتافصلا ةلمج نم نيتقرف مهانددع تافصلا يتبثم نم ةيماركلاو ةهبشملا

 ييرعشألا
 نان علا 5587 و تالا هاا نسا انع وسما نأ تاما يف

 .يرعشألا ىسوم

 فيكو أدتبا ءىش يأ نم هتقلخ يف ركف اذإ ناسنإلا :يرعشألا نسحلا وبأ لاق

 هتاذب هنأ انيقي فرعو ةقلخلا لامك ىلإ لصو ىتح روط دعب اروط ةقلخلا راوطأ يف راد

 ملع لامك ىلإ صقن نم هيقريو ةجرد ىلإ ةجرد نم هلقنيو هتقلخ ربديل نكي م
 نكمي ال اهيلع هلاعفأ تلد تافص هلف ءاديرم املاع ارداق اعناص هل نأ ةرورضلاب

 ةردقلاو ملعلا ىلع تلد اديرم ارداق املاع هنوك ىلع لاعفألا تلد |مكو اهدحج

 .ايئاغو ادهاش فلتخي ال ةلالدلا هجو نآل ةدارإلاو

 ةدارإب ديرم ةايحب يح ةردقب رداق ملعب ملاع ىلاعت يرابلا :نسحلا وبأ لاق



 كاوفملاو لولا نم كفن راقي لوك كلا يني وا د ل ا 1/1

 اهعفنو اهرشو اهريخ عيمجلا دارأ وهف «ىلاعت هلل ةقولحم دابعلا لاعفأ نأ لاقو

 .زئاج قاطيال ام فيلكتو ءاهرضو

 (منإ ةيؤرلل ححصملا نإف ىري نأ حصي دوجوم لك نأ :يرعشألا بهذم نمو

 هنوري نينمؤملا نأب عمسلا درو دقو ىري نأ حصيف دوجوم ىلاعت يرابلاو دوجولا وه

 .ةرخآلا يف

 هجولاو نيديلا تبثأو .ناتيلزأ ناتفص ىلاعت يرابلل رصبلاو عمسلا نأ تبثأو

 .درو اى هب رارقإلا بجيف عمسلا كلذب درو :لوقيف ةيربخ تافص

 مهبشملا

 لبنح نب دمحأك ًاضيأ ةمسجملا مهل لاقيو .ثيدحلا باحصأ نم ةعامج مه

 نايلس نب لتاقمو "'  يناهفصألا يرهاظلا لع نب دوادو سنأ نب كلامو

 2 (4965) 555 0841 ير ابتعلا :اننسو (م10) وا م

 نس

 لشم يف ليوأتلل ضرعتن الو َةْئّسلاو باتكلا رهاظب نمؤن :اولاق مهنم ضعبلاف

 ٍشرَمْلا لع نحيل: :ىلاعت هلوقو «# اًهَصاَفَص كَمْلَو كبر و ]: :ىلاعت هلوق
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 نم نيعبصأ نيب نمؤملا بلق) ةياورو «# ٌّقَدَيُِتقَلَحإِم :ىلاعت هلوقو 4 وتس
 مهنم موق لاقو .اهيف ليوأتلل برقت الو اهرهاظب يموت هذه لك «(نمحرلا عباصأ

 ىلاعت يرابلا نأ مهريغو يسودسلا لاهنملا نب سمهكو يميجملا ءاطع نب دمحأك

 لوزنلاو لاقتنالا هيلع زوجي نييناسج وأ نييناحور ضاعبأو ءاضعأ تاذ ةروص

 نأ اولاقو .ةحفاصملاو سبالملا هيلع اوزاجأ ءالؤهو «نكمتلاو رارقتسالاو دوعصلاو

 داهتجاإلاو ةضايرلا نم اوغلب اذإ ةرخآلاو ايندلا يف هنوئياعي نيملسملا نم نيصلخملا



 1 ومو ل تسول طماع حم يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .صالخ لا دح ىلإ

 اولاقو .كلذ ءارو امع ينولأساو ةيحللاو جرفلا نع ينوفعا م لاقو

 نينيعو ناسلو سأرو لجرو دي نم حراوجو ءاضعأ هلو مدو محلو مسج هّنَأ

 .كلذ ىوس ام تمصم هردص ىلإ هالعا نم فوجا وه مهضعب لاقو .نينذاو

 اذاعم تلأس مهضعب لاقو :جهنلا حرش يف يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا لاقو

 مفو فنا نم ءاضعألا عيمج تددع ىتح «معن لاقف ؟ هجو هلأ تلقف يربنعلا

 تلقف معن لاقف يجرف ىلإ يديب تأمواف «جرفلا ركذا نأ تييحتساو نطبو ردصو

 .مهتافارخ رخآ ىلا... ركذ لاق ؟ ىثنا مأ ركذ

 ييماركلا

 ةهبشملا ةيتافصلا نم ناك يذلا "57 مارك نب دّمح هللا دبع بأ باحصأ مه

 رهاظب ىرغاف ناتسجرج يف عقوف ءاهنع يفنف ناتسجس نم ناكو .نيوكتلا ةمسجملا
 .نيموشو نيشفا لهأ هتادابع

 اهوصأو ةقرف ةرشع يتنثا ىلإ مهددع غلب فئاوط ةيماركلاو :يناتسرهشلا لاق

 .ةيمصيهلا :مهبرقأو ةيدحاولاو ةيقاحسإلاو ةينيرزلاو ةينوتلاو ةيدباعلا :ةتس

 ءاهفس نع لب نيربتعم ءاملع نم كلذ ردصي ل هنأ الإ يأر مهنم ةدحاو لكلو

 .مارك نب دّمحم ينعي ةلاقملا بحاص بهذم اندروأو .ًابهذم اهدرفن ملف «نيلهاج ماتغأ

 هنأ ىلعو ًارارقتسا شرعلا ىلع رقتسا هدوبعم نأ ىلع هللا دبع وبأ صن :لاق

 هنإ :ربقلا باذع ىمسملا هباتك يف لاقف رهوجلا مسا هيلع قلطأو .اتاذ قوف ةهجب

 .ايلعلا ةحفصلا نم شرعلل سامث هانغو رهوجلا ىدحإ تاذلا ىدحإ

 .شرعلل ذاحم هنأو قوف ةهجب ىلاعت هنأ ىلإ :مهنم نورخأتملا راصو
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 نيابم هنإو ىهانتي ال ًادعب شرعلا نيبو هنيب نإ : 147 هصيخلا نب دّمحم لاقو

 .ةيلزأ ةيونيب ملاعلل

 ضرع هضرع نأ مهنم '*'1” رجاهملا نبا لاقو .شرعلا لثم هنأ موق لاقو

 .شرعلا

 ام نأ مهلصأ نمو .ىلاعت هتاذب ثداوحلا نم ريثك مايق اعيمج مهبهذم نمو

 ةطساوب ثدحمي امّنِإ هتاذل انيابم ثدحي امو «هتردقب ثدحي (َّنِإ ىلاعت هتاذ يف ثدحب
 لاوقألا نم هتردقب هتاذ يف نيعقاولا مادعإلاو داجيإلا ثادحألاب نونعيو ثادحألا

 .ضارعألاو لهأوجلا نم هتاذ نيب ام ثدحملاب نونعيو .تادارإلاو

 ةيضاملا رومألا نع رابخإلا :لثم ةريثك ثداوح هناحبس هتاذ يف نأ :اومعزو

 نمز ماكحألاو ديعولاو دعولاو صصقلاو ُك# لسرلا ىلع ةلزنملا بتكلاو ةيتآلاو

 .رصبيو عمسي نأ زوجي |ميف تارصبملاو تاعمسملاو كلذ

 لهأ لاق امك نييعتلاو صنلا نود ةّمألا عامجإب تبثت اهنإ :ةمامإلا يف اولاقو

 .ةنسلا

 ةيواعم ةمامإ تابثإ :مهضرغو نيرطق يف نيمامإل ةعيبلا دقع اوزوج مهنأ الإ

 ريمأ لع ةمامإ تابثإو هباحصأ نم ةعامج قافتاب ماشلا يف دابكألا ةلكآ دنه نب

 ةرفكلا لتاقو هل يبنلا ملع ةنيدم بابو نييصولا دّيسو نيقتملا مامإو نينمؤملا

 قافتاب قارعلاو ةنيدملاب هللا الإ هلإ ال اولاق ىتح مهميطارخ براضو نيكرشملاو

 .هباحصأ نم ةعامح

 ةلتق بلط ىلعألاتق :ةيعرشلا ماكحألا نم هب دبتسا |يف ةيواعم بيوصت اوأرو

 88 لع لاقي نأ هللا ىلع ايندلا ناوه نمو «لاملا تيبب ًالالقتساو هنع هللا يضر نامثع

 .هريمأ ةعاط |مهنم لك عابتأ ىلع ابجاو ناكو ءدحاو تقو يف نيّقحم نيمامإ اناك «ةيواعمو



 1 ل ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تدجرملا
 جراوخلا ةئجرم ,فانصا ةعبرأ لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لوق ىلع مهو

 .ةصلاخلا ةئجرملاو ةيربجلا ةئجرمو ةيردقلا ةئجرمو

 هلهمأ يأ هاخاو هأجرا اولاق .ريخأتلا امهدحأ نيينعم ىلع ءاجرإلاو :لاقو

 .لجرلا ءاطعإ يناثلاو .هرخآو

 اوناك مهتأل حيحصف ُلّوألا ىنعملاب ةعامجلا ىلع ةئجرملا مسا قالطا اّمأ لاق

 .دقعلاو لينلا نع لمعلا نورخؤي

 .ةعبارلا ىلإ ىلوألا هتجرد نم 22 نع ريخأت ءاجرإلا ليقو :لاق نأ ىلا

 .ناتلباقتم ناتقرف ةعيشلاو ةئجرملاف اذه ىعف :لاقو

 .مهنم ةصلاخلا ةئجرملا تالاقم دعن (مّْنِإ نحنو :لاق ّمث

 تيسنويلا
 ةفرعملا وه ناييإلا نأ معز يذلا "7 يريمنلا نوع نب سنوي باحصأ ةيسنويلا

 هذه هيف تعمتجا نمف .بلقلاب ةبحملاو هيلع رابكتسالا كرتو هل عوضنلاو هللاب

 اهكرت رضي الو ناميإلا نم سيلف ةعاطلا نم كلذ ىوس امو نمؤم وهف لاصخلا

 ال هتبحمو هصالخاب ةنجلا لخدي امن نمؤملاو .كلذ ىلع بذعي الو نايإلا ةقيقح

 .هتعاطو هلمعب

 , 117 فوكلا بئتكملا نارهم نب ديبع باحصأ ةيديبعلا ةصلاخلا ةئجرملا نمو

 ال هدايحوت ىلع تام اذإ دبعلا ناو ةلاحم ال روفغم كرشلا نودام لاق هنأ هنع ىكح

 بئتكملا ديبع نع ناهيلا ىكحو .تائيسلا نم حرتجاو ماثآلا نم فرتقا ام هرضي



 لوقتملاو لوقعملا قم تفئازرطا ف لوكشكلا ةيون مق وت انام تو ع ا يام (1

 هريغ اًئيش لزي مل همالك ناو هريغ ائيش لزي مل ىلاعت هللا ملع نأ اولاق مهنا هباحصأو

 ىلع مدآو .ناسنإ ةروص ىلع لللاعت هللا نأ معزو .هريغ ائيش لزي مل هللا نيد كلذكو

 .نودحلملا لوقي |مع هللا ىلاعت ءنمحرلا ةروص
 ّنيناسغلا

 ةفرعملا وه ناهيإلا نأ معز ."”"”يفوكلا ئجرملا نابأ نب ناسغ باحصأ مهو

 نود ةلمجلا يف لوسرلا هب ءاج اعبو هللا لزنا ب رارقإلاو هلوسربو ىلاعت هللاب
 .ليصفتلا

 له يردأ الو ريزنخلا لكأ مرح دق ىلاعت هللا نأ ملعا لاق ول الئاق نأ معزو

 ضرف ىلاعت هللا نأ ملعأ لاق ولو ءانمؤم ناك اهريغ مأ ةاشلا هذه همرح يذلا ريزنخلا

 .انمؤم ناك دنهلاب اهلعلو ةبعكلا نيأ ىردا ال ىنا ريغ ةبعكلا ىلإ جحلا

 نم هدعيو هبهذم لشم © ةفينح ىبأ نع ىكحي ناك ناسغ نأ بيجعلا نمو

 ةئجرم هباحصأو ةفينح يبأل لاقي ناك يرمعل هيلع كلذك بذك هلعلو «ةئجرملا

 امل هنأ هيف ببسلا لعلو .ةئجرملا ةلمج نم تالاقملا باحصأ نم ريثك هدعو«ةنسلا

 لمعلا رخؤي هنأ اونظ صقني الو ديزي ال وهو بلقلاب قيدصتلا وه ناهيإلا لوقي ناك

 .ناييإلا نع

 نينابوثلا
 ةفرعملا وه نإميإلا نأ اومعز نيذلا ''""” ءىجرملا نابوث ىبأ باحصأ مه

 نأ لقعلا يف زوجيال ام لكبو مالسلاو ةالصلا مهيلع هلسربو ىلاعت هللاب رارقإلاو

 .نايرلا نم سيلف هكرت لقعلا يف زاج امو هلعفي
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 يينموتلا

 مصع ام وه ناهيإلا نأ معز يذلا "7 يرصملا ىنموتلا ذاعم ىبأ باحصأ مه

 ةدحاو ةلصخ كرت ول كلذكو .رفك كراتلا اهكرت اذإ لاصخل مسا وهو رفكلا نم

 ةريبك ةيصعم لكو «ناميأ ضعب الو ناويأ اهنم ةدحاولا ةلصخلل لاقي الو ءرفك اهنم

 قسف لاقي نكلو قساف اهبحاصل لاقي ال رفك اهنأب نوملسملا اهيلع عمجي مل ةريغص وأ

 مب رارقإلاو صالخإلاو ةبحملاو قيدصتلاو ةفرعملا يه لاصخلا كلتو :لاق .ىصعو

 .. ]يضر هكا

 سيل منصلاو رمقلاو سمشلل دوجسلا :''*' يبيرملا رشبو ىدناورلا نبا لاق
 .رفكلا ةمالع هّنكلو هسفن يف رفكب

 ييحلاصلا

 يلزتعملا يح اصلاو ."'" يحلاصلا رمع نب حلاص باحصأ:ةئجرملا نم مهو
 .ءاجرإلاو ردقلا نيب اوعمج مهلك 0 ن١ 46 0 ا 0 007/

 اعناص ملاعلل نأ وهو «قالطإلا ىلع ىلاعت هللاب ةفرعملا وه ناويإلا لاقف يح اصلا اماف

 هّنكل رفكب سيل ةثالث ثلاث لئاقلا لوقو لاق .قالطإلا ىلع هب لهجلا وه رفكلاو طقف

 كلذ حصيو هل عوضخلاو ةبحملا يه ىللاعت هللا ةفرعم نأ معزو .رفاك نم الإ رهظي ال

 نأ معزو .هلوسرب نمؤي الو هللاب نمؤي نأ لقعلا يف حصيو «لوسرلا دحج عم

 ةلصخ وهو ةتفرعم وهو هب نانإلا الإ هل ةدابغ ال هناو ىلاعت هللا ةدابعي تسيل ةالضلا

 .صقني الو ديزي ال ةدحاو ةلصخ رفكلا كلذكو ءصقني الو ديزي ال ةدحاو

 لجو زع هللاب ةفرعملا وه ناميإلا نأ معز هنإف يردقلا ءىجرملا رمش وبأ اَمأو
 ةجح هيلع مقت ملام ئش هلثمك سيل دحاو هنأ هب رارقإلاو بلقلاب هل عوضخلاو ةبحملاو

 .ناميإلا نم مهقيدصتو مهم رارقإلاف ةجحلا تماق اذإف ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا
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 ةيناثلا ةفرعملا وه ناهيإلا نأ معز هنإف ةئجرملا ةيردقلا نم ناورم نب ناليغ امأو

 ال ةفرعملا هذهو اقلاخ هسفنلو اعناص ملاعلل نأب هملع يهو ةيرطف :ناعون ةفرعملاو

 .ةبستكملا ةيناثلا ةفرعملا وه نايإلا ان ءاناريأ ىمست

 جراوخلا

 نم ائيشو ةعباسلا ةرودلا يف اهنم اهفانصاو اهقرف انركذ دقف جراوخلا اّمأو

 .عجارف ٠١ 5 ةحفصلا يف رشاعلا ددعلا ةعباسلا ةرودلا يف ةقرف لك تالاقم

 يف اهئارآو اهتالاقم نم ذبنو ةّيمالسإلا قرفلا ركذ يف لاجملا انل حنس ام اذه
 .لوصألا

 لك نأ لوقنف كلذ ىلع ليلدلاو ٌّقحلا عمو ةيجانلا يه نوكت ةقرف ةيأ امأو

 :نوحرف مهيدل |ب بزح

 0 ير يدور ع
 ننمامإلا تعيشلا

 :ةل# هللا لوسر لوق يف ةيجانلا ةقرفلا نأ لوقت ةيرشع انثإلا ةّيمامإلا ةعيشلا

 ةيجانلا ءاكله نوقابلاو ةدحاو اهنم ةيجانلا ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس

 لاق هنأ لك هللا لوسر نع ةيورملا ةضيفتسملا رابخألا يف امك هتيب لهأو ّلع ةعيش يه

 اباضغ كؤادعا يتايو نييضرم نيضار ةمايقلا موي كتعيشو تنأ يتات 72 يلعل

 مه 80 لع ةعيش نأ ةيرم الو .نيحمقم اباضغ كؤاصخ يتات :ضعب يفو «نيحمقم
 نسحملا هيدلو ةمامإو هتمامإب اودقتعاو لصف الب لك هللا لوسرل هتفالخب اولاق نيذلا

 لوسر مهفرعو كلذل مهنيع |ى دحاو دعب دحاو نيسحلا دلو نم ةعستلاو نيسحلاو
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 رودي قحلا ذإ ,.مهريغ نود ةحيحصلا ثيداحألا يف (ى هل ءافلخو ءايصوأ # هللا

 امّنِإ) مهقح يف ىلاعت هللا لاق دقو .اوراد |ثيح هدلو نم رشع دحألا ءالؤهو لع عم

 ة[ هللا لوسر لاقو .«اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري

 قرغ وأ كله اهنع فلخت نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثمك يتيب لهأ لثم

 متكسمت نإ ام ينيب لهأ يترتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ين #لاقو .ىوهو

 .راد ثيح هعم قحلا رودي ّيلع عم حلاو ٌّقحلا عم لع ق# لاقو .ادبأ اولضت نل اه

 ْيَنْنا لإ اًريِزَع ٌمالشإلا ٌلازَي ال ) لاقو .ةفيلخ رشع انثا يفلخ نوكي # لاقو

 ةفيلح تع 211 ل كيف رع يذلا اذهب لررتأل )غلا فل قرأ( ةدلخ لك

 مساقلا نع '"!يمثيهلا رجح نبا اهلك ثيداحألا هذه ىور .(شيرق نم مهّلك

 نب هللا دبع نعو ءملسمو يراخبلا نيخيَّشلا نعو ءرمع نب هللا دبع نع'"'7 يرغبلا
 نر رو اوفو رولا 5 ادع نول عب 3 يللا

 .ةّمألا مهيلع عمتجت مهلك ةفيلخ رشع انثا مكيلع نوكي ىتح (مئاق نيدلا اذه لازي

 ءابقن ددعب رشع انثا هلآ لاقف ؟ةفيلخ نم ةّمألا هذه كلمي مك تأ هللا لوسر لئّسو

 مهنيعو هك هللا لوسر مه ربخأ دق نيذلا مه رشع انثإلا ءالؤهو .ليئارسا ينب

 ناميلس خيشلا ركذ دقو .ثيدحلا بتك يف مهئابآ ءمسأو مهئامسأب مهفرعو
 نيا 7 ةنس لوبمالسإ يف عوبطملا ةدوملا عيباني هباتك يف يفنحلا يزيودنقلا

 يف يومحلا نع القن 44٠ ةحفصلا يف يناثلا ءزجلا نم نيعبسلاو سداسلا بابلا يف

 لاقف ؛لقعن هل لاقي يدوم مدق لاق سابع نبا نع ةذئسب '1' نيطمسلا ذئارف

 اهنع ينتبجا نإف ,نيح ذنم يردص يف جلجلتت ءايشأ نع كلئسا دّمحم اي يدوهيلا

 وه نمو كيصو نع ينربخأف لاق نأ ىلإ لأسو :سابع نبا لاق .كدي ىلع تملسا



 ولاول دمه ار انا وك كلا دي ا 4

 .نيسحلاو نسحملا ّىطبس هدعبو 2 يلاط يبأ نب لع ىيصو نأ هللا لوسر

 لاقف ءانل مهمسف دّمحم اي يدوهيلا لاق .2نيسحلا بلص نم ةّمكأ ةعست هولتت

 دّمحم ىضم اذإف «دّمحم هنباف لع ىفم اذإف «ىلع هنباف نيسحلا ىضم اذإ هلك هللا لوسر

 ىضم اذإو «يلع هنباف ىسوم ىضم اذإو ءىسوم هنباف رفعج ىضم اذإف «رفعج هنباف

 ىضم اذإو ءنسحلا هنباف ّللع ىضم اذإف «يلع هنباف دّمحم ىضم اذإو «دّمح هنباف ّللع

 .ًاضيأ ابيقن رشع انثا ءالؤهف .يدهملا هنباف نسحلا

 دمحأ نب قفوم نع 18 7ةحفصلا يف نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف ةدوملا عيباني يفو

 لا ا ةينيو عودنا" يوروبا

 هيلإ لزنا ب لوسرلا نمآ» ليلجلا يل لاق ءامسلا ىلإ يب يرسأ ةليل لوقي ةلتهْللا لوسر

 ينا دمحم اي العو لج هلوق ىلإ ءدّمحم اي تقدص لاق :نونمؤملاو تلقف «هبر نم
 يرون نم هدلو نم ةّمئألاو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو اًيلع تقلخو كتقلخ

 نينمؤملا نم يدنع ناك اهلبق نمف ءضرألاو تاوامسلا لهأل مكتيالو تضرعو

 ىتح يندبع يدابع نم ادبع نأ ول دّمحم اي .نيرفاكلا نم يدنع ناك اهدحج نمو

 اي :هلوق ىلإ ...هل ترفغ ام مكتيالول ادحاج يناتا مث يلابلا نشلاك ريصي وأ عطقني

 تفتلاف «شرعلا نيمي ىلإ تفتلا ىلاعت لاقف بر اي معن تلقف ؟مهارت نأ بحت دّمحم

 دمحم نب رفعجو يلع نب دمحمو نيسحلا نب يلعو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعب اذإف

 يلع نب نس لاو دمحم نب يلعو ّلع نب دّمحمو ىسوم نب يلعو رفعج نب ىسومو

 هنأك مهطسو يف 32 يدهملا ينعي ءوهو ءنولصي مايق ءرون نم حاضحض يف يدهملاو

 ءاجو .كؤايصوأ مهو يدابع ىلع يججح ءالؤه دّمحم اي ىلاعت لاقف .يرد بكوك

 نب ةلئاو نع يمزراوخلا بقانم نع القن 4 57 ةحفص يف ًاضيأ ةدوملا عيباني يف

 ةدانج نب لدنج لخد لاق يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ''''” باحرق نب عقصألا



 210000 0000 يا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لاق ف وعلا هناحا بايقأ عدنا دو ال1 لوس نلف 11777 يورو يحمر

 انثا يئايصوأ هلق هللا لوسر لاقف .مهب كسقأل كدعب نم كئايصوأ نع ينربخأ

 ةّمئألا وبأ ءايصوألا دّيس مهلوأ ه#هللا لوسر لاقف «يل مهمس دّمحم اي لاق ءرشع

 اذإف ؛نيلهاجلا لهج كنرغي الو مهب كسمتساف نيسحلاو نسحلا مهؤانبا مث 2# لع
 ةدم تضقتلا اذإ هك هلوق ىلإ ....كيلع هللا ىضقي نيدباعلا نيز نيسحلا نب َلع دلو

 هنبا هدعبف رقابلاب بقليو دمحم هنبا هدعبف نيدباعلا نيزب بقليو هنبا مامإلاف نيسحلا

 ىعديو ّيلع هنبا هدعبيف مظاكلا ىعديو ىسوم هنبا هدعبف قداصلا ىعديو رفعج

 يداهلاو يقنلاب ىعديو لع هنبا هدعبف يكزلاو يقتلاب ىعديو دمحم هنبا هدعبف اضرلا

 ةجحلاب مئاقلاو يدهملا ىعديو دّمحم هنبا هدعبف يركسعلا ىعديو نسحلا هنبا هدعبف

 يذلا هللا لبح مه ءالؤهو .ثيدحلا...الدعو اطسق ضرألا الميف جرخي مث بيغيف

 رجح نبال ةقرحملا قعاوصلا يف يور امك اوقرفتي الو هب اومصتعي نأ نيملسملا رمأ
 هلا 1 تن اعنل ويكشف ب رادوم يالا" يو را نيا" ينالقسعلا

 الو .«"اوقرفت الو اعيمح هللا لبحب اومصتعاو» هنع هللا لاق يذلا هللا لبح نحن لاق

 نم الو ةيلصاولا نم الو ةلزتعملا نم اونوكي مل رشع ينثإلا ةّمئألا ءالؤه نأ بير

 ةيراجنلا الو ةيمهجلا الو ةيربجلا نم اونوكي ملو ...الو الو ةيماظنلا نم الو ةيليذهلا

 ةهبشملا نم الو ةيرعشألا نم الو ةيئافصلا نم اونوكي ملو ...الو الو ةيرارضلا الو

 نمالو ةالغلا نم الو ةئجرملا نم الو جراوخلا نم الو....الو الو ةيماركإلا الو

 الو ةيكلام الو ةيفنح اونوكي مل عورفلا يفو ..الو الو ةيديزلا نم الو ةيسابعلا

 قي هلوسر ةنسو هللا باتكل نيعبات اعورفو الوصأ اوناكف «ةيلبنح الو ةيعفاش

 ميقتسملا قيرطلاو كالسنالاب ٌقحألا وه مهكلسمو ةيعبتلاب ىرحألا وه مهبهذمف
 يف مهكلسم تكلسو مهتعبات يتلا ةقرفلا يه ةيجانلا ةقرفلاف .بسحف مهقيرط وه



 نا رقنللا رول وتقل نهر تلو كوكل وا ل ع وحل را اا 33

 ةقرفلا يه بير الب مهتقرفف «نيجانلا نم نونوكي كش الب مهو ءعورفلاو لوصألا

 مهو ةيلوألا ةعامجلا نم ناك هتقيرط ىلع ناك نمو #اًيلع نأ كش الو .ةيجانلا

 اك هلوسر ّقح يف ىلاعت هللا لاق ذإ ,مالك الب مهعم ناك قحلاو قحلا عم اوناك

 يحو الإ وه نأ ىوهلا نع قطني امو ىوغ امو مكبحاص لض ام ىوه اذإ مجنلاو ١

 قحلاو ٌقحلا عم ثالثلا فتاوطلا هبرح يف © ع ناكو ."ىوقلا ديدش هملع ىحوي

 قحلاو ّقحلا عم ناك نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا هبرح يف يلع نأ كش الو.هعم

 الإ تسبلو ةيجانلا ةقرفلا تناك ةثالثلا دراوملا يف هتقرف نأ ةيرم الف .هعم ناك

 عزانت لبك يف نأل يلع ةقرفريغ ةثالثلا دراوملا يف نوكت نأ نكمي الو «ةدحاو

 هنأل 8ع عم ناك ةثالثلا دراوملا يف دحاولا ّقحلاو .دحاو ّنحلا رجاشتو مصاختو

 عم ةيؤاعم عازن يفو .ةلك# هللا ل وسر ناسل ىلع راد (ثيح هعم ٌقحلاو ّقحلا عم اهئاد ناك

 ناك 22 لع نب نسحلا نيب مصاختلا نأ بير الو .نسحلا عم قحلا ناك 22 نسحلا

 ةقرفو ةيجانلا ةقرفلا يه هتقرف تناكو .قحلا عم ناك نسحلاو نسحلا عم حلا

 .ةكلاشا يه همصخ

 نأ ةيرم الو .ةيجانلا يه نيسحلا ةقرف تناك ديزي عم 22 نيسحلا عازن يفو

 عم ٌقحلا ناك هراصنأو هباحصأو هايأ هلتقو طبسلا نيسحلا ةيواعم نب ديزي هبراحم

 .ةكلاهلا ةقرفلا يه همصخ ةقرفو ةيجانلا ةقرفلا يه هتقرفو .نيسحلا

 نيبو رشع ينثإلا ءالؤه دحأ نيب ناك مصاختو عازن لك نأ مالكلا ةوفصو

 ناك هريغو .هعم قحلاو قحلا عم وه ناك عورفلا وأ لوصألا يف ناكأ ءاوس مهريغ

 ةيلقعلا نيهاربلاو لئالدلا هيلع ام ىلع ةيجانلا ةقرفلاف .نيملاظلاو نيلطبملا نم عم

 يهو تيبلا لآل ةعبات يه ذإ ءاهريغ ال ةيرشع انثإلا ةّيمامإلا ةعيشلا يه ةيلقنلاو

 هللاب تنمآ يه ذإ «ةيجانلا ةقرفلا يف كلذك مهتقرفو تيبلا لآ نأ كش الو .مهتقرف



 د ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لدعلا لوق مهيف تلاقو هئايصوأ ّنح يف ةّمألا ىصوأ ابو هب ءاج |مبو لق هلوسرو

 ينثاب يتاي نأ عيطتسي ال ةقرفلا هذه ريغو .نيلاضلا نم الو نيلاغلا نم مهيف نكت ملو

 ملحلاو ملعلا نم ةلل# هللا لوسر ةفالخ طئارشل نيعماج نونوكي ةفيلخ رشع

 طرشل ادجاو ناك ةيواعم نأ دحأ دقتعي نأ نكمي لهف .ىوقتلاو عرولاو ةعاجشلاو

 نب ديزي نأ روعش وذ لوقي لهو ؟اهلك طئارشلاب فيكف كي هللا لوسر ةفالخل ام
 ةفيلخ ناك مارحلل للحملاو لالحلل مرحملا رامقلا راهخلا كاتملا كافسلا ةيواعم

 هدلوو غزولا نبا غزولا ناورم نأ ةياردو لقع وذ لوقي لهو ؟ ةلك# هللا لوسر

 فسوي نب جاجحلا برعلا نورين طلس يذلا كلملا دبعك نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلا

 ةبابح بحاص ثكلملا دبع نب ديزيو ,مهضارعأو مهلاومأو نيملسملا ءامد ىلع يفقثلا

 يمارلا ديلولا وا....ةّمثألا عديو يه هتنغ رعشلا نم تيب عامسب ريطي نأ دارأ يذلا

 نوراه وأ ؟ ةئيربلا ءامدلل كافسلا يقيناودلا وأ ؟ ماشه وأ ؟هقيزمتو ماهسلاب نآرقلل

 لكوتملا وأ ؟ةطلسلاب ابح هيخال لتاقلا نومأملا وأ ؟تاذلملاو تاوهشلا يف رمغنملا

 هدصق ناك هللا لوسرو ,###هللا لوسرل ءافلخ نونوكي .....وأ وأ وأ ثيبخلا سجرلا

 .هؤافلخ اشاحو هاشاح ؟شابوألا لذارألا ءالؤه نم رشع انثإ رشع ينثإلا هئافلخب

 مهقالخأ نسحو مهتيلضفأو مهتيملعا ىلع ةّمألا تعمجأ نيذلا مه هؤافلخ لب

 لهأ مهو سانلا نع مهؤانغو مهيلإ سانلا جايتحاو مهاوقتو مهعروو مهدهزو

 .22 رشع انثإلا ةّمئألا مهو ًاباقلأو ءامسأ مهفرعو مهنيع نيذلا هؤايصوأو هتيب

 ةنيفالعلا اهيببت نق تايبأر هذه ايعلاقم ؟ةنيذلا لئابملا ةرجأ# ةلغ قيشتو

 : يهو كت يعفاشلا سيردا نب دّمحم ىلإ ''*”يليجععلا

 لهجلاو يغلا رحبأ يف مهبهاذم مهب تبهذ دق سانلا تيأر الو

 لسرلا متاخ ىفطصملا تيب لهأ مهو اجنلا نفس يف هللا مسا ىلع تبكر



 وشما و لوقعملا كم هتفت وزع ف ل ركشكلا وز دج ادد ارم ةدابتع اوس هاا وال و ممل 5

 يقلب كاملا ا ضرمأ نق عك مهؤالو وهو هللا لبح تكسمأو

 لقنلا حضاو يف ءاج ام ىلع فينو ةقرف نوعبس نيدلا يف تقرتفا اذإ

 يل لق مهنم تجن ياللا ةقرفلا مأ دّتحم لآ كالمللا ةقرغلا يفأ

 يلظ مهلظ يف لازال مهب تيضر دحاو لوقلاف نيجانلا يف تلق نإف

 ةيافك هباتك يف يعفاشلا يجنكلا اهاور ةياور بتكأ نأ ٌبحأ ماتخلا يفو

 ىلوم ("؟77رازجلا انيم يبأ نب انيم نع يهو 1178-714 تاحفصلا يف '""*بلاطلا

 نان قا قولابقالا لاقاعا فروع نيسرلا دبع نع" قرع ني وعر انزع

 اهرامث نيسحلاو نسحلاو اهحاقل يلعو اهعرف ةمطافو ةرجشلا انأ :هللا لوسر لاق

 راثألاو حاقللاو عرفلاو لصألاو .ندع ةنج يف اهلصأ ةرجشلاو اهقرو انتعيشو

 :لوقأف ةنجلا يف قاروألاو

 رجش نم دلخلا يف تبن اهلثمام ةتبان دلخلا يفةحوداذبحاي

 رشبلا ديس لع حاقللاَّمث ةمطاف عرفلاو اهلصأ ىفطصملا

 نهتلام فعلملا قروعلا ةعيضلاو رمثامل اهاطبس نايمشاه لاو

 رمزلا لضفأ نم ةرمز يف زوفلاو ادغ ةاجنلا وجرأ مهبحب نأ

 ا نيالا تقلا ورلا لها هب ءاج هللا لوسر ثيدح اذه

 هتاكربو هللا ةمحرو ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو

 هيناعمو مويلا
 يف ضرألاو تاوامسلا قلخ ريسفت :موي ةدام يف راحبلا ةنيفس يف ةمالعلا لاق

 هرسفو ؟ ؟ ماي ةتس رادقمب وأ «هربد ذئموي مطوي نمو ىلاعت هلوقك تاقوألاب ماّيأ ةتس



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لكلو ءايشأ ةثالث امهنيب امو ضرألاو ءامسلا ْنأل كلذو ؛لاوحأ ةتسب يزارلا رخفلا

 درع نفاك وهو ةففو: تاذ اهكم

 نود ىلعألا كلفلا ةكرح وه اَّنِإ اهردقتو ماّيألا زيامت طانم نأ لاقي نأ نكميو

 امو ضرألاو عبسلا تاوامسلا وه اَّنِإ ةزيامتملا ماّيألا يف قولخملاو عبسلا تاواهسلا

 .|هقوف ام نود |مهنيب

 ناكل و هنييفملا نيشلاق هرم نام ىداملا نامزلا ةفريفلا يضع لآقز

 روط نع جراخ هنأل همهف نكمي الو تادرجملل ناضراع امهو درجم ناكم يداملا

 ةعبرأ يفا ىلاعت هلوق ريسفت يف '"""' ميهاربإ نب ّلع نع هك يمقلا لاق مث .لقعلا

 تاوقا اهيف ىلاعت هللا جرخي يتلا يهو .تاقوأ ةعبرأ يف ينعي «نيلئاسلل ءاوس ماّيأ

 قلخلا نم ءرحبلاو ربلا يفامو ضرألا تارشحو ريطلاو مئاهبلاو سانلا نم ملاعلا

 فيصلاو عيبرلا وهو .هلك ناويحلا شاعم هيف نوكي امو ءرجشلاو تابنلاو رامثلاو

 .ءاففلاو تيرخلاو

 هلوقل ةنس فلأ هب داريو لاقي دق مويلا نأ يف قيقحت :َكنْداََلَو يمقلا ةمالعلا لاق

 فلأ نيسمخب رسفي ةراتو# تودع اًَممقَنَس فلك كير دنع اوي إو : ىلاعت

 مويلاب لوألا نع ربعيو .«ةنس فلأ نيسمح هرادقم ناك موي يف ىلاعت هلوقل ةنس

 ىنعملا ايندلا نامز ىلع مدقتملا نامزلل ردقي نأ بسانملاف.هللا مويب يناثلا نعو ينابرلا

 تاوامسلا اهيف تقلخ يتلا ماي ةتسلاف «يناثلا ىنعملا اهنع رخأتملا نامزللو لّوألا

 .ةينابرلا ماّيألا يه ضرألاو

 نآلا مويلاب دارملا «ةيآلا...4 تبطل ملي ملأ 9: ىلاعت هلوق :تشاَيلَم لاق مث
 .فراعتملا مويلا ال
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 هنأ اهيناثو «ةفرع موي هنأ اهدحأ «لاوقأ ةثالث هيف ربكألا جحلا موي :#لاق ّمث

 نيحلا هب داري نيفص مويو لمجلا موي لاقي |ى «جحلا ماّيأ عيمج هنأ اهثلاثو ءرحنلا موي
 :تانمولاو

 تاعاسلاو مائيألا باب
 ال لي هللا لوسر لاق :لاق © هيبأ نع دّمحم نب رفعج نع :يمقلا ةمالعلا لاق

 يلايللا الو ماّيألا الو تاعاسلا الو لابجلا اوبست الو «ةرومأم اهّمإف حايرلا اوين

 .ةنعللا مكيلع عجرتو اومثأتف

 مويلاب قلعتت يليلج دئاوف

 :تساَسْلَم لاق

 .يطسوو يقيقح «ناعون مويلا نأ يف :ىلوألا

 لباقي ام ىلع قلطي دقو «ةليللاو مويلا عومجم ىلع قلطي دق مويلا نأ ملعا:ةيناثلا

 يناثلا رجفلا عولط نم امهأدبم نايعرشلا راهنلاو مويلاو ءراهنلا فداري وهو ليللا

 دنعو «ةعيشلا رشكأ دنع ةرمحلا باهذ ىلإو ضعب دنع سمشلا صرق ةبوبيغ ىلإ

 .اهبورغ ىلإ سمشلا عولط نم مورلاو سراف لهأو نيمجنملا

 ةليل يف درو مف ؛مويلا ىلع مدقم عرشلا بسحب ليللا نأ يف بير ال :ةثلاثلا

 لاق '*"””ديزي نب رمع نع :لاق نأ ىلإ .ةرخأتملا ال ةمدقتملا ةليللا يه اَّنِإ الثم ةعمجلا

 .ةلبقتسملا ةليللا هذه مويلا اذه نأ نومعزي '""""ةيريغملا نإ هللا دبع يبأل تلق

 دق اولاق لالحلا اوأر ثيح ةلخن نطب لهأ نإ «ةيضاملا ةليلل مويلا اذه اوبذك لاقف

 .مارحلا رهشلا لخد

 ةرشع يتنثاب ناك تقو يأ يف راهنلاو ليللا نم الك نومسقي مهنا يف :ةعبارلا



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 الوط ماّيألا فالتخاب اهريداقم فالتخال ةجوعملا ةعاسلاب اهنومسيو ةيواستم ةعاس

 وأ نيعم مكحب صتخم راهنلاو ليللا ءازجا نم رادقم ىلع ةعاسلا قلطت دقو .ارصقو

 ردقب ةعاسلاو لاوزلا ةعاسو سمشلاو رجفلا عولط نيب ام ةعاسك ةصوصحخمم ةفص

 نم نكي مل ناو نامزلا نم رادقم ىلع لب كلذ هابشاو ليللا رخآ ةعاسو رصعلا

 ىلع ىلطي دق مويلا نأ [ى «ةمايقلا موي ىلع قلطت يتلا ةعاسلاك راهنلاو ليللا ءازجا

 ىلاعت لاقو .نينح مويو ةمايقلا مويك مكحوأ ةعقاوب صوصح م نامزلا نم رادقم

 . هللا ماّيأِب مهركذوا

 اهسوحنو مايألا ةداعس يف يورام

 دمحلا كهجوت مامأ مدقف هيف ترذح دق موي يف هجوتلا تدرأ اذإ :#لاق

 :ىلاعت هلوق يهو .نارمع لآ ةروس يف ةيآ رخآو ردقلاو يمركلا ةيآو نيتذوعملاو

 :لقو # توخي ملم هَل أوُمَتأو أوطياَرو أوُرياَصَو أدريصأ أوُئماء تيل اهيأتي

 .ءاعدلا....لئاصلا لوصي كب ّمهْللا

 هلأسو :ةفوكلا دجسم يف © نينمؤملا ريمأل يماشلا ةلئسا باب يفو :لاق نأ ىلا

 .ةعيدخو ركم موي تبسلا موي :نينمؤملاريمأ لاقف لمعلا نم اهيف زوجي امو مايألا نع

 موي ءاثالثلا مويو ءبلطو رفس موي نينثإلا مويو «ءانبو سرغ موي دحألا مويو

 لوخدلا موي سيمخلا مويو «سانلا ريطتي هيف مؤش موي ءاعبرألا مويو ؛مدو برح

 .حاكنو ةبطخ موي ةعمجلا مويو «جئاوحلا ءاضقو ءارمألا ىلع

 ماّييألا تارايتخا يف ةدئاف

 2ايام رايب و ىو



 كرولا فعلا يقفل زل لوك و 4

 جئاوجلا بلطل كرابم موي وهو 2 مدآ هيف قلخ :رهشلا نم لّوألا مويلا
 ذامّتاو ءارشلاو عيبلاو رفسلاو جيوزتلاو ملعلا بلطو ناطلسلا ىلع لوخدلاو

 .هيلع اكرابم اقوزرم احمس نوكي هيف دولوملاو أربي هيف ضيرملاو «ةيشاملا

 دوهعلا بتكو لزانملا ءانبو جيوزتلل حلصي .ءاوح تقلخ هيف :يناثلا مويلا

 .هرخآ فالخب هرمأ فخ راهنلا لّوأ هيف ضرم نمو «تارايتخالاو جئاوحلا بلطو

 .ةيبرتلا حلاص نوكي هيف دولوملاو

 نم اجرخأو |مههسابل ءاوحو مدآ عزن هيف ٌرمتسم سحن موي هنأ :ثلاثلا مولا

 هيف قتاو كنكمأ نإ كراد نم جرخت الو كلزنم رمأ حالص هيف كلغش لعجاف «ةنجلا

 دجؤوي هيف براهملاو :ةكراشملاو ةلماعملاو جئاوحلا بلطو ءارشلاو عيبلاو ناطلسلا

 .رمعلا ليوط اقوزرم نوكي هيف دولوملاو دهجي هيف ضيرملاو

 رفسلا هيف هركيو ؛«ةيشاملا ذاختاو ءانبلاو ديصلاو عرزلل حلاص موي :عبارلا مويلا
 رسع هيف بره نمو «شاع ام اكرابم اح اص نوكي هيف دولوملاو ؛ليباه دلو هيفو

 .هعنمي نم ىلإ الو هبلط

 هيف لمعت الف هاخأ لتق هيفو ليباق هيف دلو رمتسم سحن موي :سماخلا مويلا

 .هلاح تحلص هيف دلو نمو «كلزنم نم جرخت الو المع

 وأ رب يف هيف رفاس نمو «جيوزتلاو ةجاحلا ءاضقل حلاص موي :سداسلا مويلا

 هيف دلو نمو ءىرب هيف ضرم نمو «ةيشاملا ءارشل دّيج .هّبحي |ب هلهأ ىلإ عجر رحب

 .تافآلا نم ملسو هتيبرت تحلص

 ةرامعلاو ةباتكلاب ءادتبإلا هيف دمحي رومألا عيمجل حلاص موي :عباسلا مويلا

 .هقزر هيلع عّسوو هتيبرت تحلص هيف دلو نمو «سرغلاو



 0 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىلع هيف لخد نمو ء«ءارش وأ عيب نم ةجاح لكل حلاص موي :نماثلا مويلا

 تحلص هيف دلو نمو «رفسلاو رحبلا بوكر هيف هركيو «هتجاح هاضق ناطلس

 .دهجي هيف ضيرملاو «هتدالو

 هيف ضرتقاو لمعلاب هيف أدباف هديرت رمأ لكل حلاص فيفخ موي :عساتلا مويلا

 هيمو ارح ىارو الاهداف رفاس نمو «بلغ هيف براح نمو «ءسرغاو عرزاو

 لك يف هيف قفوو هتدالو تحلص هيف دلو نمو «لقث هيف ضرم نمو اجن هيف بره

 .هتالاح

 عيبلل حلصيو «قزريو مرهيو ربكي هيف دلو نم 2 حون هيف دلو :رشاعلا مويلا

 ضيرملل يغبنيو .سبحيو هب رفظي هيف براهلاو دجوت هيف ةلاضلاو ءرفسلاو ءارشلاو

 .ىصوي نا هيف

 ءارشلاو عيبلاو لمعلا ءادتبال حلاص 22 ثيش هيف دلو :رشع يداحلا مويلا

 ضرم نمو ءاعئاط عجر هيف بره نمو .ناطلسلا ىلع لوخدلا هيف بنجتو ءرفسلاو
 .خلا ...هتشيع تباط هيف دلو نمو ملسي نأ كشوي هيف

 بوكرو ةكرشلاو تيناوحلا حتفو جيوزتلل حلاص موي :رشع يناثلا مويلا

 .ةيبرتلا نّيه نوكي هيف دولوملاو أربي نأ كشوي ضيرملاو «راحبلا

 الو .رمأ لكو ناطلسلا ءاقلو ةعزانملا هيف قّتاف سحن موي :رشع ثلاثلا مويلا

 .شيعي ال هنأ ركذ هيف دولوملاو دهجأ

 ءامولظ اموشغ نوكي هيف دلو نمو ؛«ءيش لكل حلاص موي :رشع عبارلا مويلا

 نمو .رحبلا بوكرو ضارقتسإالاو رفسلاو ءارشلاو عيبلاو ملعلا بلطل ديج وهو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءىرب ضرم نمو ذخأ هيف بره
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 وأ ضرقتسي نأ دارأ نم الإ رومألا لكل حلاص موي :رشع سماخلا مويلا

 غشلأ نوكي هيف دولوملاو هب رفظ هب بره نمو ءالجاع ءىرب هيف ضرم نمو «ضرقي

 .سرخأ وأ

 نمو تاساسألاو ةينبألا ىوس ءىيشل حلصي ال سحن موي :رشع سداسلا مويلا

 .اعيرس ءىرب هيف ضرم نمو ملس لض نمو عجر هيف بره نمو «كلم هيف رفاس

 ضارقتسإلاو ضرقلاو ةعزانملا هيف رذحاف طّسوتم موي :رشع عباسلا مويلا
 لاح تعا دلل رق

 رفس وأ عرز وأ ءارش وأ عيب نم ءيش لكل حلاص ديعس موي :رشع نماثلا مويلا

 .هلاح حلص هيف دلو نمو أربي ضيرملاو ّدري هيف ضرقلاو ؛هب رفظ هودع هيف مصاخ نمو

 شاعملاو رفسلل حلاص وهو 2 قاحسإ هيف دلو ديعس موي :رشع عساتلا مويلا

 ةسمخ دعب هيلع ردق بره وأ هيف لض نمو «قيقرلا يرشو ملعلا ملعتو حئاوجلاو

 .هللا ءاش نإ نيكل اند ومهام اه نوكي هنفادلو هو افون ركع

 تاساسألا عضوو جئاوحلا ءاضقو رفسلل حلاص طّسوتم موي :نورشعلا مويلا

 فيخ هيف لض نمو هكرد دعب بره نمو «ةيشاملا ذاخّتاو مركلاو رجشلا سرغو

 .هشيع بعص هيف دلو نمو هضرم بعص هيف ضرم نمو هرمأ

 هيف قتاو ةجاحلا هيف بلطت الف :يور ء«سحن موي :نورشعلاو يداحلا مويلا

 .اجاتحم اريقف نوكي هيف دلو نمو هيلع فيخ هيف رفاس نمو ناطلسلا

 لوخدلاو ءارشلاو عيبلاو جئاوحلا ءاضقل حلاص موي :نورشعلاو يناثلا مويلا

 عجري هيف رفاسملاو اعيرس أربي هيف ضيرملاو «ةلوبقم هيف ةقدصلاو «ناطلسلا ىلع

 اع

 ”فسوي هيف دلو :نورشعلاو ثلاثلا مويلا



 هدا لا إم ا ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نمو ءأريخ باصأو منغ هيف رفاس نمو ناطلسلا ىلع لوخدلاو جيوزتلاو ةراجتلاو

 .ةيبرتلا نسح ناك هيف دلو

 ةجاح هيف بلطت الف نوعرف دلو هيف ّيدر سحن موي :نورشعلاو عبارلا مويلا

 وأ هرمع رخآ يف لتقيو ريخل قفوي لو هشيع دكن هيف دلو نمو رومألا نم ارمأ الو

 .هضرم لوطي هيف ضيرملاو «قرغي

 عسب بيالات و كايقاب هنا ةظلخات نعت يريدان ووزكلا ورضاك موبلا

 هيف ضيرملاو .نوعرف عم تايآلاب رصم لهأ هيف هللا برض ءالبلا ديدش موي ِهْنإف

 .اهنم ملسيو ةديدش ةلع هبيصتو ابيجن اقوزرم اكرابم نوكي هيف دولوملاو دهجي

 جّوزت نمف ,جيوزتلا الإ داري رمأ لكلو رفسلل حلاص موي :نورشعلاو سداسلا مويلا

 اذإ كلهأ ىلع هيف لخدت الو 2 ىسومل رحبلا قلفنا هيف نأل هتجوز قراف هيف

 هر ا را ا عا
 اليمج انسح نوكي هيف دولوملاو ءرمأ لكل حلاص موي :نورشعلاو عباسلا مويلا

 .مهلل اببحم سانلا ىلإ ابيرق ريخلا ريثك رمعلا ليوط

 .هندب يف ىتبيو مومغلا هبيصتو انوزحم نوكي

 نمو اميلح نوكي هيف دلو نمو ءرمأ لكل حلاص موي :نورشعلاو عساتلا مويلا

 .ةّيصو هيف بتكت الو ءاعيرس ءىرب هيف ضرم نمو اريثك الام بيصي هيف رفاس

 نمو .ذخأ هيف بره نمو «هنم عنمي اقزر قزريو هقلخ ءوسيو هتبتر ولعتو اكرابم

 .اعيرس هّدر هيف ضرتقا نمو ءاهدجو ةّلاض هل تلض



 0 ا ا 5

 نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا نم ةلمج ركذ ام دعب طرص ةدام يف يمقلا ةمالعلا لاق

 هديب ناك نمل وأ هتيالوب اَلِإ نوكيال طارصلا ىلع زاوجلا ناو ءطارصلا وه #اّيلع

 .ليبقلا اذه نم كانه ركذ ام كلذ ريغو «هتيالوب رانلا نم ةءارب

 نم تاعطقملا فورح اوعمج :ةروكذملا ةحفصلا رخآ يف مدقتملا ةمالعلا لاق

 .هكسمت ٌّقح طارص ّنلع :اهبيكرت راصف اهنم تارركملا اوفذحو نآرقلا روس لئاوأ

 .هكسمت قح ّلع طارص :وأ

 هحدمو لومخلا

 لومخلا يفدرو ام ءيشركذ دعب هتنيفس نم لمخ ةدام يف يمقلا ةمالعلا لاق

 :لاق لومخلا حدم يف '"" "يرشخمزلل اتايبأ انه لقنا نأ ينبجعيو لوقأ :هحدمو

 ىنكو ايماسأ بلطي كريغ عدو لومخلا مساقلا ابأ بلطا
 انطف القاع تنك نإ هزربت ال كسفن تاومألا ضعبب هّبش

 انفك هلومخ نم هل لعجاو هتتيم لبق تيبلا يفهففدا
 انسرلا علخت لهجلا يف تنأذإ هدقوم تنأام يفطت كلع

 :"""7 ةيهاتعلا وبأ لاق :هريغ لاقو :مدقتملا ةمالعلا لاقو
 0 00 17 ري 1ع 4 1 .

 هبواز يبنهلكات سباي 6 فيعر

 هم, 0 وربرو و ب

 هيفاص نم هبّرُشت ٍدرابٍءامزوكو

 ةَيلاخاهيفَكُسشفَت  َةَقيَصَةَرعَو
 هد ها ا - 8 و را مع

 هيجان يفىّرولان ع ٍلزعَمب جسم وأ
 - ب و 7 وع

 هز انيتحجل !نيتيتم افحصمِهِضْأَرَعَت

 9, .٠ 4 أ 4 7 700 -

 هيلاخلاٍنورقلاّوم ىضَم نمباربتعم



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هَيِلاعلا روُصَقلا ِءيِف يف ٍتاعاسلا َنِم وَ

 هّيماح رانب لَّصَن ةَوفعاههبَقَعَت

 ةيلاحب هةر ينير هذ

 ةَيهاتعلاابأ ىَعدُي ا

 ةيعاونذأ نيأف 50 اب

 ءافولا

 نأ :47"/22 يولعلا يف راحبلا ةنيفس نم ىفو ةدام يف يمقلا ةمالعلا لاق

 .هنم ىفوأ ةنج ملعا الو قدصلا مأوت ءافولا

 همالسإ لمك هيف نك نم عبرأ :لاق 2 رفعج يبأ نع عبر ةدام يف لاقو

 (ب لجوزع هلل فو نم :يهو ءضار هنع وهو لجو زع هبر ىقلو هبونذ هنع تصخمو

 هللا دنع حيبق لك نم ىيحتساو «سانلا عم هناسل قدصو «سانلل هسفن ىلع لمحي

 .هلهأ عم هقلخ نسحو «سانلا دنعو

0000 

 ىوس © :ىلاعت هلوق نايب دنع هعمجم نم افو ةدام يف يحيرطلا ةمالعلا لاقو

 نوكي يتلا يه توملا ةافو فونت يتلا سفنلا نأ ملعاو .اهتيمي يأ لاق «* َسْفنأْلا

 ةزيمملا سفنلا يه مونلا يف فوتت يتلا سفنلاو .حورلا يهو ةكرحلاو ةايحلا اهيف

 .نيسفنلا نيب قرفلا وه اذهف .ةلقاعلا

)40 

 الو ؛هريغ الو ماعط بلطب لغتشي لو برشي مو لكأي م هاثنا تباغ اذإ هنأ كلذو

 .دودو ظوفح ءافو هّنأ ظحامحلالاق :دهدملا لاوحأ يف

 ىننأ اهدعب دفسي مل اهاّيِإ همدعأ ثداح ثدح نإف .هيلإ دوعت ىتح حايصلا عطقي



 لوما وبكل وقعملا قرف يتقلا رزقت لوكشكلا ل 0.

 كسممي ام هنم لاني لب ماعط نم ًادبأ عبشي ملو .شاع ام اهيلع احئاص لزي ملو ادبأ

 .اريسي هنم لاني كلذ دنعف توملا ىلع فرشي نأ ىلإ هقمر

 مارحلا هللا تيب ىلإ فلؤملا ةلحر نايب
 ةبحص عم تناكو «ةقفوم ةلضاف ةلحر يهو «مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا ةلحر

 ال لوألاو .يلع دّيَّسلاو دّمحم دّيَّسلاو ميلحلا دبع دِّيَّسلا :ةثالثلا هدالوأ مهو .مارك

 نمو .ةنس ١5 دودح يف ثلاثلاو «؛ةنس ١6 دودح يف يناثلاو ؛ةنس ١05 هرمع زواجتي

 ناكو .مهديياتو مهظفح هللا مادا .بابشلاو ةلوهكلا نيب ام مارك ةعبرأ باحصألا

 كلا يذ عبار قفاوملا ةعمجلا موي اهيف مهنكسم ناك ثيح نم مهترداغم موي

 ناك مث «ثيثاتلا ةلماك ةديج ةيانب يف ةدج يف © ةليل يهو تبسلا ةليل مهتيبم ناكو

 مهتيبم ناك مث .الضفو افرش هللا اهداز ةمركملا ةكم يف 4 ةليلو ا/ ةليلو ” ةليل مهتيبم

 يف ١١مويو ١؟مويو ١١ مويو ٠١ موي مث «ةفلدزملا يف ٠١ ةليل مث «ةفرع يف 9 ةليل

 اهيف ثكملا ناكف ةفرشملا ةكم ىلإ دوعلا ناك ١5 موي مث «ىنملاو ةياغلا يهو ىنم

 .15موي



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لوكشسحلا شماوه

 يذلا ةميقلا ريسافتلا نم ريسفتلا اذه دعي «نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم )١(

 نمو .ةيريسفتلا رداصملا مدقأ نم ربتعاو «ةنسلاو ةعيشلا دنع لوبقلا عقوم عقو

 ىلع كلذ يف اًدمتعم ميركلا نآرقلا ريسفتل هيف قرطت فلؤملا نأ ريسفتلا اذه تارّيم

 بهذم ءارآ ىلع رصتقا امو .ىنعملا مث «ةءارقلا مث ,ةجحلا مث .بارعإلا مث «ةغّللا

 رئاس نع ازيمت ريسفتلا اذه ءاجف .ةّيمالسإلا بهاذملا عيمج ءارآ ركذ لب هرخآ نود

 نم .؛مالسإلا نيمأب فورعملا يمربطلا نسحلا نب لضفلا لع وبأ هفلؤمو .ريسافتلا

 دهشم ةنيدم يف يمربطلا دلو .يرجهلا سداسلا نرقلا يف ةّيمامإلا ةعيشلا ءاملع زربأ
 هرصع خياشم نم ملعلا ذخأ .ملعلاو لضفلاب هلهأ فرع تيب يف أشنو ه 459 ةنس

 .ةغّللا ملع يف لغتشا دقو .ةّيمامإلا مالعأ نم اًحماش املاع راص ىنح ءالّجألا

 تافلؤم هلو «ةلباقملاو ربجلاو .باسحلاو «خيراتلاو «نايبلاو يناعملاو .قاقتشالاو

 يف ه4 4/4 ةنس ةجحلا يذ نم رشاعلا يحضألا ديع ةليل يف يسربطلا يفوت .ةريثك

 ىسوم نب لع مامإلا دقرم راوج نفدو .دهشم ةنيدم ىلإ هناثج لقن مث راوزبس
 .ةنغاضرلا

 ؛لماعلا يعبجلا يثراحلا دمصلا دبع نب نيسح َخيِّشلا نب دمحم خيّشلا (1)

 ه 907 ةّجحلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا يف يئاهبلا دلو .يئاهبلا خيشلاب فورعملا

 ىلإ رفاس مث «نانبل يف ةينيدلا مولعلل ةيلّوألا لحارملا سرد .نانبل يف كبلعب ةنيدمب
 يف هتايح نم ةنس نيثالث يئاهبلا خيَّشلا ىضق .مولعلا ليصحتل ناهفصأ ةنيدم
 .ةسّدقملا تابتعلا ةرايزو ةساردلل «ةفلتخملا راطقألاو ندملا ىلإ رفاس ثيح ءرفسلا



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000000000. كلما

 يف ةفئاطلا خيش ناك) :لّوألا يسلجملاب فورعملا ,يسلجملا يقت دّمحم خيشلا هنع لاق

 روفوو ؛همولع ةرثكب تيأر ام ءظفحلا ريثك ,نأشلا ميظع ءردقلا ليلج «هنامز

 اهنمو ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا ىتش يف ةريثك تافلؤم هل .(أدحأ هتبترم ولعو ؛هلضف

 نب دمحم ْخيَّشلا ّنكل :ةيرجه ٠١١ وأ ٠١١ ةنس ناهفصأ يف يفوت .تايضايرلا

 ناهفصأ نم هنائج لقت دقو .ةّيرجه ٠١70 ةنس هتافو نأ دّكأ يلماعلا رحلا نسحلا

 ةرضحلا نم ةبيرقلا هراد يف نفدف .هتّيصوب ًالمع ##اضرلا لع مامإلا دهشم ىلإ

 ىسوم نب ّيلع مامإلا راّوز لبق نم ةحتافلا ةءارقل هدنع فقوُي مولعم هربقو «ةفرشملا

 .22اضرلا

 ماع ين دلو .ةيرشع ينثألا ةيمامألا ةعيشلا ءاملع نم يسلجملا رقاب دّمحم (")

 ملاعلا يف ةفورعملا ةيملعلا زكارملا نم كاذنآ تناك يتلا ناهفصأ ةئيدم يف .ه 0

 هل «ةعيشلا ءاملع رخافم نم يسلجملا يقت دّمح ىلوملا هدلاو ناكو «يمالسإلا

 دبع نب دمحأ ىلإ يسلجملا ةمالعلا ةلئاع بسن يهتني تالاجملا ىتش يف ةريثك تافلؤم

 ةيلح ب فورعملا باتكلا بحاص ه 47٠ ماع ىفوتملا ميعنوبأ ظفاحلا ب فورعملا هللا

 ةّيبرعلا نيتغللاب ًافلؤم نيعبس نم رثكأ يسلجملل .ءايفصألا تاقبط يف ءايلوألا

 ىلإ ةّيرعلا تامّلؤملا ضعب تمجرت |ى «ةّيسرافلا هبتك مظعم تبّرع دقو «ةّيسرافلاو
 ةّيودرألاك ىرخأ تاغل ىلإ ةّيسرافلاو ةّيبرعلا هبتك ضعب تمجرت اذكو .ةّيسرافلا

 يعي راحل نرخ راهتمف را هقافلؤماعأر هناك ير اهييقولل لكلا
 ندع بروما ةاعوسوملا نيكأ نيم: تاتكلا اذه دعي .ناهطألا ةّمئآلا رابخأ نوذل

 ةيسرافلا ىلإ مجرتو .دلجم ةئاملا هتادّلجم ددع زواجتت ذإ ةّيرشع ىنثإلا ةعيشلا

 حرش يف .لوسرلا لآ رابخأ حرش يف لوقعلا ةآرم باتكو.ةّيزيلكنإلاو ةّيودرألاو

 رايخألا ذالم باتكو.ًادّلم نيرشعو ةتس يف ينيلكلا بوقعي نب دّمحمل يفاكلا باتك



 ها ب ب يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .يموطلا نسحلا نب دّمحمل ماكحألا بيذهت باتك ىلع حرش .رابخألا بيذبت مهف يف

 .ه ١١1١ ماع ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف يفوت .ًادّلجم رشع ةتس يف عقي

 هنفد مت دقو (نزحو مغ) ةرابعلا هذهب هتافو خيرات اوخرأ دقو ءاماع 7” هرمع ناكو

 .ناهفصأب قيتعلا عماجلا يف

 تقاف يتلا ةلماكلا ةيمالسإلا ةيهقفلا ةعوسوملا ,مالكلا رهاوج باتك (:)

 افاضم ؛مهتلدأو ءاملعلا لاوقأب ةطاحإو ًاعمجو ةعس تاعوسوملا نم اهقبس ام عيمج

 ْخيشلا ةمالعلا هفلؤمل .هبتك عيمجل عماج اهّلك هقفلا باوبأ يف لماك باتك هنأ ىلإ

 اغألا نبا ريغصلا دّمحم اغألا نبا ميحرلا دبع ْحِيَّشلا نبا رقاب خيَّشلا نبا نسح دّمح

 غبن .ةيرشع ينثإلا ءاهقفو ةّيمامإلا ةفئاطلا مالعأ نم .ريبكلا فيرشلا ميحرلا دبع

 خيَّشلا دلو .ةفئاطلا ةسائرو ةعيشلا ةيعجرم هيلإ تهتناو ءفرشألا فجنلا يف

 نحصلل ةرواجملا هدلاو راد يف ( ه )١١95 ةنس دودح يف (رهاوجلا بحاص)

 هدلوو (ءاطغلا فشك ) باتك بحاص رفعج ْخيَشلا نع ذخأ .فيرشلا يرديحلا

 ينيسحلا نسحلا يبأ دّيَّسلا نمعو ؛(ةماركلا حاتفم)بحاص نعو «ىسوم خيّشلا

 يناهبهبلا ديحولا ةذمالت نم ءالؤه ريغو «نيدلا يحم مساق َخيِشلا نعو يلماعلا

 هسيردت نسحو ةينايبلا هتعارب لضفب ملعلا بالط هيلإ بذتجا .مولعلا رحبو

 .فيلأتلاو سيردتلا ىلع هبابكناو بوؤدلا هثحبو لاوجلا هركف بقاثو هملع ةرازغو

 يفوت .ةليضفلاب مهل فرتعملا نم ًادهتجم نيتس نم رثكأ مضي هثحب سلجم ناكو
 (ه )١5757 ةنس سمشلا لاوز دنع ءاعبرألا موي نابعش ةّرغ يف رهاوجلا بحاص

 .روهشملا هدجسمل ةرواجملاو ةفورعملا هتربقم يف نفدو فرشألا فجنلا يف

 . ه- : 1 لي ل هرم

 مه 1777-م1915 ربمفون 7 ١يف توريبب دلو ّييالَعلا ناوثع هللا دبع (5)
 1 يعد سرع و 0 1

 ها وو 5 و 0 ا
 ددجت ُهِيِقَفَو ىِعوسوَم بيد يوغل .(ه 517١-م1151ربمسيد " يف يثوتو



004 001 

 ةّيحالصإلا ِةَب وعلل تايضحتلا زنا نيف ه هِرابتعاب ؛داضلا ٍدَْرَمِب بقل .ٌننانْبَل

 .«ةعوشؤلا»و مجمل يوهم َنَبمَجَو يوََللا مَجْلا ينتج .ةّيريونَتلا

 نم ُهَّل َدُب ال حالصإلا نأ ىري ناكو لدحلل وحلا ةةينملاو هي ردللا هل افرك

 ةَروتلاب ضبان ٍةَرْكِف 2 نْيَسحلا مامإلا لَكَ انه نِمَو ؛ةّييِراَتَو ةّيِحوُرَو ا

 بنك هَ ؛ َرَدصأَف ؛ّيِحالصإلا ٌيِوَضُهّنلا َييالَعلا عوّرْشَم يف ةيِوَق ةماَعدَو ِرَرَحَتلا

 نسل ةايح نم مش زا لال ومس يف ىتنعم ا َوُمس ومسا : يه ِنَْسْحلا مامإلا نع

 ِدوَقَع ةَنالَث َدْعَب ريخألا باتكلا َرْذَ د داعأ دق يا نسكت مايأ»او (نيسحلا خيرات»و

 مايأ نم ه ةَسَباقُم الإ يه ام ِنْيَسُحلا مايأ َنَأ ةَظَحالُمِب اقوا مايأ نما :ناونع ع

 :ةونلا

 يلهابلا عمصأ نب لع نب كلملا دبع نب بيرق نب كل ملا دبع وه (5)

 ةغّللاب ملعلا ةّمئأ دحأو .برعلا ةيوار (م 85١1740 /ه5١1-ه١11)

 سبتقي «يداوبلا يف فاوطتلا ريثك ناك .ةرصبلا يف هتافوو هدلوم .نادلبلاو رعشلاو

 هرابخأ .ةرفاولا اياطعلاب اهيلع ًافاكيف «ءافلخلا اهب فحتيو ءاهرابخأ ىقلتيو اهمولع
 هيف عمج (تايعمصألا) همس باتك درولهأ ميلو يناملألا قرشتسمللو .ًأدج ةريثك

 .((لبإلا) اهنم «ةريثك هفيناصت .اهتياورب يعمصألا درفت يتلا دئاصقلا ضعب

 ءامسأ نيب قرفلا هيف لوانت(قرفلا)و «(فدارتملا)و «(ناسنإلا قلخ)و .(دادضألا)و

 يتلا تايبألا ردصم ْعتشاََْلَم يندملا مامإلا ركذي ملو .ناويحلاو ناسنإلا نم ءاضعألا

 .اهدروأ

 دّمحم نب نيسح ازريملا :هفلؤمل (مانملاو ايؤرلاب قلعتي ايف مالسلا راد) باتك (1)
 مالعأ دحأ يعيش ثّدحتو ملاع وه يسربطلا يرونلا يقت نب دّمح لع نب يقت

 ىلإ لقتناو ه ١١55 لاوش نم رشع نماشلا يف ناتسربط يف دلو ةيملعلا ةزوحلا



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يقبو فرشألا فجنلا ىلإ لقتنا مث اهيف ءاملعلا ضعب دي ىلع سرد ثيح نارهط

 نم ددعل جرانخلا ثحبلا رضحو ةيوزوحلا سوردلا اهلالخ ىقلت نينس عبرأ اهيف

 ه1 ةيناثلا ىدامح نم نيرشعلاو سداسلا يف يفوت .ةديدع تافلؤم هل .ءاملعلا

 .فرشألا فجنلا يف 2 لع مامإلا دقرم راوجب نفدو

 ١) / قباس ردصم ) نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم (8)

 يلزتعملا ديدحلا يبأ نب ديمحلا دبع هب ماق 0 لع مامإلل ةغالبلا جبن حرش (9)

 يبأ نب نيسح نب دّمحم نب دّمح نب هللا ةبه نب ديمحلادبع دماح وبأ نيّدلا ٌرعوهو

 (ه0/85) ةنس ةجحلا يذ نم لوألا مويلا يف قارعلا يف نئادملاب دلو .ّينئادملا ديدحلا

 .مالكلاو .هقفلاو .بدألاو «خيراتلا ناديم يف يأر اذ ًاريهش ًاملاع ناكو .م٠114 /

 ناَيإ دادغب ىلإ لحر َّمث هرافظأ ةموعن ذنم هرصع يف ةلوادتملا مولعلا بلط يف دج

 هقفلا ملعت ّيمالسإلا ملاعلا يف ملعلا ةمصاع تناك يتلا ةرضاحلا كلت يفو .هبابش

 يف اهيلإ قّرطتو - ظحاجلا ءارآب ًارثأتم ناك الو .ةّيبدألا اهطاسوأ يف كرتشاو مالكلاو

 .ةيداليم ١؟0/ ل قفاوملا ةيرجه 107 يف يفوت .ًايظحاج ًاّيلزتعم راص دقف  هباتك

 ةفاحق يبأ نب هللا دبع (ه 78- ه ١٠)قيدصلا ركب يبأ نب دّمحم وه )٠١(

 يف دلو .سيمع تنب ءامسأ همأو ؛يشرقلا ميت نب دعس نب بعك نب رماع نب نامثع
 دعب قيدصلا ركب وبأ يفوت ىتح ه ٠١ مارحإلا تقو عادولا ةجح ماع هيبأ فنك

 لف .سيمع تنب ءامسأ بلاط يبأ نب رفعج جوزتف هتدالو نم ريثكب سيل نمز

 .هدلو نم دلوك ّيلع تيب يف دّمحم ىبرتف.بلاط يبأ نب يلع اهجوزت هتؤم يف دهشتسا
 يف بلاط يبأ نب يلع عم ركب يبأ نب دّمحم كراش .ىرسك تنب ركب يبأ نب دّمحم جوزت

 ركب يبأ تنب ةشئاع هتخأو ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلط دض لمجلا ةعقوم

 .ةيواعم دض نيفص دهش |ى.اهتيب ىلإ اهعجرا نم وهو



 لوقنملاو لاوقغملا نيم«تفئارط: قف لوكشكلا ن1 1011 اا سل 0١

 نم رمأبركب يبأ نب دمحم لتق جيدح نب ةيواعم نأ ىلإ تاياورلا ضعب ريشت
 يف .نافع نب ناثع ثلاثلا ةفيلخلا لتقب هتكراشم نم اماقتنا نايفس يبأ نب ةيواعم

 هالو دق بلاط يبأ نب لع ناكو.اهيلع فلتخم ركب يبأ نب دّمحم ةيلوؤسم نأ نيح

 ركسعو وه ىقتلاف ءاباضمر يف نيثالثو عبس ةنس ناثع توم دعب رصم ةرمإ

 نب ةيواعم لاقف «هيلع تلدف «ةيرصم تيب يف وه ىفتخاو .دمحم عمج مزهناف «ةيواعم

 .هلتقف !هبحاص تنأو .؛ككرتأو «نامثع ديهشلا مد يف يموق نم نيناث تلتق :جيدح

 لاقو.اهلطبأو ةياورلا هذبب رقي مل نم كانهو .هقرحأو «تيم رامح نطب يف هسدو

 ةجوز تلِتق امك .هلتقف ءصاعلا نب ورمع ىلإ اريسأ دّمحمب يتأ :رانيد نب ورمع

 .رصم يف يلاولا رصق يف ركب يبأ نب دّمحم
 )1١( قباس ردصم) يلزتعملا ديدحلا يبأ نب ديمحلا دبع / 9(

 مع نباو ؛ليلج يباحص .مشاه نب بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع 0
 مشاه ينبب دلو نآرقلا نامجرتو ريسفتلا مامإو اههيقفو ةّمألا ربح هت دمحم يبنلا

 هللا المي نأ اعدف سابع نبال ءاعدلا مئاد دّمحم يبنلا ناكو «نينس ثالثب ةرجملا لبق

 :لوقي وهو هفتك ىلع تّبريو لفط وهو هنم هيندي ناكو .ًاح اص هلعجي نأو الع هفوج

 مهاسو ةباحصلا ءاهقف نم سابع نبا دعي .«ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف ّمهّللا»

 نب هللا دبع يباحصلا ةّمألا هذه ربح يفوت .ةكمب هقفلا ةسردم سيسأت يف ريبك لكشب

 ىلوتو هربق يف لزن دقو «ةنس نيعبسو ىدحإ نبا وهو.فئاطلاب ه 58 ةنس سابع

 نب هللا دبع نب دّمحم نب سابعلاو «ةيفنحلا نب دّمحمو سابعلا نب هللا دبع نب ّللع هنفد

 .بيركو .؛ناوفصو سابعلا

 نيثدحملا نيز ةمالعلا خيّسلا فيلأت نيظعتملا ةريصبو نيظعاولا ةضور (1)

 سماخلا نينرقلا مالعأ نم ه 50/4 ةنس يف ديهشلا يروباسينلا لاتفلا نب دّمحت



 81 وم ب ا و ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نسح دّيَّسلا ىدهم دّمحم دّيَّسلا ليلجلا ةمالعلا ةمدقملا عضو نييرجهلا سداسلاو

 .ناريإ - مقب يضرلا تاروشنم ناسرخلا

 )١4( /ه 77 ه.ق :47) ّيرهزلا ّيشرقلا فوع نب نمحّرلا دبع ١/45

 ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا ةباحصلا دحأ وه (م7

 ةيلهاجلا يف همسا ناك .هدعب نم ةفيلخلا اوراتخيل باطخلا نب رمع مهراتخا نيذلا

 فوع نب نمحّرلا دبع دلو .نمحرلا دبع يبنلا هامسف «ةبعكلا دبع ليقو ءورمع دبع

 ةشبحلا ىلإ رجاه .قيدصلا ركب يبأ دي ىلع همالسإ ناكو «نينس رشعب ليفلا ماع دعب
 .يوبنلا رصعلا يف تاوزغلا عيمج يف كراشو «ةنيدملا ىلإ رجاه مث ,ىلوألا ةرجملا يف

 نب نامثع هيلع ىبصو ه7 ةنس ىفوت .لدنجلا ةمود ىلإ ةيرس ىلع يبنلا هلسرأو

 .ةنس نيعبسو سمح نع عيقبلاب نفدو صاقو يبأ نب دعس هتزانج يف لمحو «نافع

 قاحسإ نب بوقعي نب دّمحم رفعج وبأ هفلؤم يفاكلا لوصأ باتك (15)

 ءاملع نم وهو (ه 748 ماع ىفوتملا) ينيلكلا مالسإلا ةقثب فورعملا يزارلا ينيلكلا

 ىضمأ يذلا يناكلا وه باتكلل يلصألا مسالاو .ىرغصلا ةبيغلا رصع يثدحمو

 نرقلا رخاوأ يف هفيلأتب خيَّشلا أدب دقو ةنس نيرشع ةدم هفيلأت يف ينيلكلا خيّشلا

 ضعب لوانتم يف اهدعب حبصيل يرجملا عبارلا نرقلا ةيادب يف وأ يرجهللا ثلاثلا

 ةيعيشلا ةيساسألا رداصملاو ةعبرألا بتكلا نم وهو .هخسنب اوماق نيذلا هيرصاعم

 .ثيدحلا لاجم يف

 .عورفلاو ءلوصألا :يهو ةيسيئر ماسقأ ةثالث ىلع باتكلا اذه لمتشيو

 .ةضورلاو

 ثيداحألا ىلع لمتشيو باتكلا اذه نم لّوألا مسقلا وه يناكلا نم لوصألاو

 نيرخآلا نيمسقلا يف فلؤملا لقنيو .اثيدح "1/5 مسقلا اذه مضيو .ةيداقتعالا



00 0 

 بتكلا نيب درفني يفاكلا باتك نأ امبو .ةيقالخألاو ةيهقفلا ثيداحألا هباتك نم

 مامتها ىلع هنم لوصألا مسق يظح دقف ةيدئاقعلا ثيداحألا ىلع هلامتشاب ةعبرألا

 لوصأ) ىمسمب ةلقتسم ةروصب عبط كلذلو ءروصعلا رم ىلع ةعيشلا نم غلاب

 .ماسقألا رئاس نع (يفاكلا

 ني رمظملا وبأ نيدلا سمس وه فلؤملاو ةّمألا ّصاونض ةركذت باتك (15)

 دلو .يفنحلا يزوجلا نبا نمحر لادبع جرفلا يبأ طبس «يدادغبلا هللادبع نب لْعُرف

 دئاوفلا ) هباتك يف يدنهلا يونهكللا يحلادبع نب دّمحم هل مجرت «دادغبب ه 0/1١ ةنس

 ناكو «يزوجلا نبا ِهّمأل هذج نم عمسو عربو هّقفت :لاقف ( ةّيفنحلا مجارت يف ةّيهبلا

 نيدلا لامج ىلع هقفتو «قشمدو لصوملا ىلإ لحر من ءاّيلبنح هرغص يف هتيبرتب
 .ه 7814 ةنس تام ...ًايفنح راصف يريَصُحلا

 دماح يبأ مالسإلا ةجحل ( نيرادلا يف ام فشكو نيملاعلا رس) باتك )١0(

 هرصع مالعأ دحأ ,يرعشألا يعفاشلا يفوصلا يروباسينلا يسوطلا يئاَّزغلا دّمح

 /ه 500 _ه :050):«يرجمحملا سماخلا نرقلا يف نيملسملا ءاملع رهشأ دحأو

 ّيعفاش «ةقيرطلا ّفوص ناكو ءًافوسليفو ًايلوصأو ًاهيقف ناك .(م١111- 8

 يف ةرعاشألا بهذم ىلع ناكو ..هّلثم هرصع رخآ يف ةيعفاشلل نكي ملذإ هقفلا

 اهوصأ دحأو «مالكلا ملع يف ةيرعشألا ةسردملا يسسؤم دحأك فرع دقو .ةديقعلا

 يلازغلا بقل .(يلاّرغلاو ينيوجلاو ينالقابلا اوناكو) ءيرعشألا نسحلا يبأ دعب ةثالثلا

 نيز :لثم باقلأ ًاضيأ هلو ««مالسإلا ةّجح١ بقل اهرهشأ «هتايح يف ةريثك باقلأب

 ةّمئأ مامإو «مانألا ةكربو ةَّمألا يتفمو .دحوألا ملاعلاو نيدلا ةّجحمو «نيدلا

 .ةّمئآلا فرشو «نيدلا

 0914 ان تهب ق 11) ىشرفلا نمت نادت وي ةعلطا( 100



 600 ا ا ما يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دحأو «مالسإلا ىلإ نيلّوألا نيقباسلا نمو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ م7

 .هدعب نم ةفيلخلا اوراتخيل باطخلا نب رمع مهراتخا نيذلا ىروشلا باحصأ ةتسلا

 ةشئاع نينمؤملا ّمأ شيج عم ه 71 ماع ةرصبلاب لمجلا ةكرعم يف ليتق لَّوأ ناك

 32 ىلع نينمؤملا ريمأ شيجل لتاقملا

 .دّمحم يبنلا ةمع بلطملا دبع تنب ةيفص همأ ,دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا(9١)

 ةرشع يتنثا وأ ناث نبا وهو ريبزلا ملسأ .يبنلا ةجوز دليوخ تنب ةجيدخ هتمعو

 هللا لئيس قف ةفيس لس نم لأ ناك :تاياورلا فالتخاي «ةنس ةرشغ تسروأ ةنب

 رهشأ .توملا ىلع عيابو دحأ موي تبث هنأب ةّيمالسإلا ةيخيراتلا عجارملا دهشتو

 ةكرعم يف ةشئاع نينمؤملا ّمأ شيج عم ناك .قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ ؛هتاجوز

 ل ا يملا سد يا سرع

 .اهكرتأ ال هللاو .مهكرت مث سانلا نيب شرؤي ىتأ» :هل لاقف ءزومرج نبا ىمسي

 .عابسلا يداوب فرعي ناكم يف هلتقو زومرج نبا هلفاغ ريبزلا هآر نيحو

 ةيعدألا ضعب هيف تعمج لامعألاو ءاعدلا بتك مهأ نم نانجلا حيتافم )3١(

 لسوتلا ءاعدو 22 بلاط يبأ نب يلعل حابصلا ءاعدو ليمك ءاعدك اهب دبعتي يتلا

 دّمحم نب سابع خيّسلا وه هفلؤمو .2 نيدباعلا نيز يلعل رشع ةسمخلا ةاجانملاو

 ثدحملا» مساب فورعملا .(ه 704١ه ١؟45) يمقلا مساقلا يبأ نب اضر

 .نانجلا حيتافم هباتكب يمقلا رهت رهتشا دقو .«يمقلا

 هبسنت |َّنِإو ةرابعلا هذه لئاق يف جهنلا حراش يأر ةرفوتملا رداصملا ديؤتال )1١(

 شيجلا سأر ىلع ناك يذلا دعس نب رمع هنبا ىلإ ريشتو صاقو يبأ نب دعس ىلإ
 .222 نيسحلا لاتقل جرخ يذلا

 ثراسحلا نب ةثراح ينب نم يباحص (ه 41 ةنس يفوتملا) ةملسم نب دمحم )١6(



 0 0 ا ا 01

 اّلِإ اهّلك دهاشملا دهشو ءاًيدق ملسأ .لهشألا دبع ينبل اًقيلح ناك ءسوألا نم

 نب رمعل صاخلا ثوعبملا ناكو ءرصمل يمالسإلا حتفلا يف كراشو «كوبت ةوزغ

 يف لتقف نأ ىلإ ةذبرلا نكسو «سانلا ةملسم نب دّمحم لزتعا .هتالو ىلإ باطخلا

 .نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ

 يباحصو هيقفو ثدحم (ه 7٠ -ه.ق )٠١ باطخلا نب رمع نب هللا دبع(71)

 يف نيرثكملا دحأو ءباطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا نباو «ةباحصلا راغص نم

 نبا ناك .دّمحم يبنلا نع يوبنلا ثيدحلا ةياور يف نيرثكملا نم وه كلذكو .ىوتفلا

 ةنيدملا يف ئواتفلاو ثيدحلا بآلّطل ةلبق ناك ا .راثآالل اًعّيَتت سانلا رثكأ نم رمع

 .ايندلا يف دهزلاو ,تاقدصلا يف هئاخس نم هنع فرعامل اياطعلا بالطو «ةرونملا

 حوتف يف يبنلا ةافو دعب كراش مث دمحم يبنلا عم دهاشملا نم ًاددع رمع نبا دهش

 نب ناثع لتقم دعب برحلا تماق الو .ةيقيرفإو رصمو سرافو قارعلاو ماشلا

 لحم اًيئاد رمع نبا ناك .لازتعالا رمع نبا رثآ «ةيواعم نب ديزي ةافو دعبو «نافع

 بأ نب ّلع هيلع ضرعو ءءاضقلا هتيلوت نافع نب نامثع لواحف ءءافلخلا ةقثو مارتحا

 يشيج نيب ميكحتلا موي ةفالخلل يرعشألا ىسوم وبأ هحشرو «ماشلا ةيالو بلاط

 .ةيواعمو لع

 .نايباحص هوبأو وه (ه 04 -ه.ق ) يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ(5١)

 هللا دبع نب دّمحم مالسإلا يبن ةنضاح نميأ ّمأ همأو .ديز وبأ :لاقيو دّمح وبأ هتينك

 نكس دق ناكو .ةنس نورشع هلو يبنلا تامو مالسإلا يف ةماسأ دلو :دعس نبا لاق

 اهب تامف ةنيدملا ىلإ لزن مث ىرقلا يداو نكسف عجر مث ءقشمد لامعأ نم «ةزملا
 .نيسمخو عبرأ ةنس تام هنأ ربلا دبع نب ححصو فرجلاب

 00 ه ىق 71 وأ ه ق 77) يرهزلا ىشرقلا كلام صاقو ىأ نب دْعَس(5١)



 ها ا ا دل و ل سم يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نيلّوألا نيقباسلا نمو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ «(م5919-515 وأ 045 /ه

 باطخلا نب رمع مهراتخا نيذلا ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو ؛مالسإلا ىلإ

 لاتقل اهرَيَس يتلا شويجلا ىلع باطخلا نب رمع هلمعتسا .هدعب نم ةفيلخلا اوراتخيل

 ءالولجب سرفلا لادقل اًشيج لسرأو «ةيسداقلا ةكرعم يف مهيلع رصتناف .سرفلا
 يمالسإلا حتفلا ةداق نم ناكف .قارعلاب ىرسك نئادم حتف يذلا وهو ؛مهومزهف

 .ه ١١ ةنس رمع نم رمأب اهئاشنإب ماق ثيح «ةفوكلا ةالو لَّوأ ناكو ءسرافل

 نيرجاهملا رخآ ناكو «ةنيدملاب َنِفَذَو قيقعلاب ه 00 ةنس يف ىفوتو سانلا دعس لزتعا

 .ةافو

 ىلإ يمتتي راصنألا نم يباحصو يبرع رعاش يراصنألا تباث نب ناسح(؟7)

 ماشلا يف ناسغ لآ كولم ىلع دفي اًربتعم اًرعاش ناك مى «ةنيدملا لهأ نم جرزخلا ةليبق
 يبأ نب ّلع ةفالخ ءانثأ يفوت .ةرجح لا دعب لوسرلا رعاش راصو ملسأ مث «همالسإ لبق

 .ه ٠4و ٠0 يماع نيب بلاط

 دهشو ًايدق ملسأ مالسإلا رعاش ؛يملسلا يراصنألا كلام نب بعك(70)

 ةوزغ نع مهفلخت دعب مهيلع بيت نيذلا ةثالثلا دحأ ناكو ءاردب دهشي ملو ةبقعلا

 .ةيرجه 0٠ ةنس فوتو .كوبت

 ليلج يباحص وهو (يليئارسإلا فسوي وبأ) ثراحلا نب مالس نب هللا دبع(1)

 يف يبهذلا هنع لاق .ليئارسإ ينب نم فسوي يبنلا ةيّرذ نم ءفسوي وبأ :هتينكو

 باحصأ ٌصاوخ نم هراصنألا فيلح «ةنجلاب هل دوهشملا ءربحلا مامإلا» :ريسلا
 ظعيءةرونملا ةنيدملا مالس نب هللادبع مزل .عاقنيق ينب دوه نم ايدوهم ناكو .«يبنلا

 براق دقو ه4 ةنس يفوتو رمعلا هب مدقت ىتح نيدلا رومأ حرشيو يتفيو

 ةيقرشلا قشمد ةطوغ يف نفد هنأ لاقيو .ةرونملا ةنيدملا يف نفدو«هرمع نم نيعبسلا



 كوش ادارتها را كرك بل

 .همسأ لمحي دجسم هربق دنع ينبو ابقس ىعدت ةدلبب

 (م7178 /ه 44 ةنس ىفوتملا) يسودلا رخص نب نمحرلا دبع ةَرْيَّرِه وبأ (19)

 ثيدحلا ظفحو ءأدّمحم يبنلا مزلو هال ةنس ملسأ ظفاحو هيقفو ثدحم يباحص

 يبأ ظفح ةعسلو .يوبنلا ثيدحلل اًظفحو ةةياور ةباحصلا رثكأ حبصأ ىتح «هنع

 نيذلا يوبنلا ثيدحلا ةبلط نم نيعباتلاو ةباحصلا نم ديدعلا هلوح فتلا «ةريره

 وبأدعي [مك .ةريره يبأ نع اوور نمث ةئاناثلا اوزواج مهأب مهددع يراخبلا رذق

 هضرعو دمحم يبنلا نع نآرقلا ىّقلت ثيح ءزاجحلا ءاّرق مالعأ نم اًدحاو ةريره

 يف نيرحبلا ةيالو ةريره وبأ ىلوت .زمره نب نمحرلا دبع هنع ذخأو ,بعك نب ّيبأ ىلع

 4١ ةنس ىتح ه 4٠ ةنس نم ةنيدملا ةرامإ ىلوت اى .باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع

 .مهنيد رومأ يف مهيتفُيو ءيوبنلا ثيدحلا سانلا مّلعُي ةرونملا ةنيدملا مزل اهدعبو .ه

 .ه 014 ةنس هتافو ىتح

 3١(. / قباس ردصم) يمقلل نانجلا حيتافم ("0)

 (؟ / قباس ردصم) يئاهبلا خيَّشلا ("1)

 7١( / قباس ردصم) يمقلل نانجلا حيتافم (؟)

 فيلأت حابصملاب رهتشملا ( ةيقابلا ناميإلا ةنجو ةيقاولا نامألا ةنج) باتك (*)

 فورعملا يلماعلا حلاص نب دّمحم نب نسحلا ٌيلع نب ميهاربإ نيدلا ىقت خيَّشلا

 .يمعفكلاب

 فورعملا سوواط نب رفعج نب ىسوم نب ّنلع ءنيدلا يضر دّيَّسلا (5)

 بحاص © داجسلاو ىبتجملا نسحلا نيمامإلا دافحأ نم سوواط نبا دّيَّسلاِب

 حابصم ؛ةجهملا ةرمثل ةجحملا ةفشك «تامتتلاو تامهملا :اهنمو ةريثكلا تافنصملا

 .تادابعلا جهنمو تاوعدلا جهمو فوفطلا ىلتق ىلع فوهلملا هرفاسملا حانجو رئازلا



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .نيدلا ديدس فسوي ْخيشلا هدلاوو يلحلا ةمالعلا مهنم ءاملعلا رابك هيدي ىلع دّملت

 هتالاحو ةيقالخألا هاياجس نسحو هاوقتو هعرو ةّدشل ؛ نيفراعلا لامجب بقل

 ةلحلا مألا هنطوم ىلإ هتايح نم ةريخألا ماّيألا يف سوواط نبا دّيَّسلا داع .ةينافرعلا

 ه 114 ةنس ةدعقلا يذ نم سماخلا نينثإلا يف هتافو لبق هنطقي نطوم رخآ نوكتل

 فرشألا فجنلا ىلإ هنم ةيصوب  هدسج لقنو نيعبسلاو ةسماخلا زهان رمع نع

 .نينمؤملا ريمأ مرح يف كانه ىرثلا ىراويل

 لاقي (نيملسملا دنع) ٍنوُن ُنْب ْعَشوُي وأ (نييحيسملا دنع) ٍنون نب ٌعوُسَي ("5)

 عشوي وهف .عوشي رفس يف روكذملا ميدقلا دهعلا يف ةيصخش وه هللا ءايبنأ نم يبن هنأ

 لهأو .ليلخلا ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي نب ميارفأ نب نون نب
 .ةيخيرات ةيصخش عوشي ناك اذإ .دوه يبنلا مع نبا وه عشوي نأ نولوقي باتكلا

 ةليبق نم نون نب عوشي همسا .م ق ١؟لاو م ق 17لا نينرقلا نيب شيعي ناكل

 رتكذ ديكو ىسسوف توم دعب ليئارسإ ينب دئاق ناكو .بوقعي نب فسوي نب ميارفإ

 .ليئارسإ بعش يف هفلخيل برلا رمأب هنيع ىسوم نأ ىلع ةاروتلا يف نون نب عشوي
 هيتلا نم ليئارسإ ينبب جرخ يذلا وهو .70 حاحصإلا ددعلا رفس يف درو دقف

 باق رصنلا راص امدنعو لاتقو راصح دعب (ميلشروأ) سدقملا تيب مهب لخدو

 وه يلاتلا مويلاو ةعمجلا موي ناك مويلاو فزأ دق رصعلا تقو ناك ىندأ وأ نيسوق

 هيف ودتعاو رحبلا نم ديصلا دوهيلا ىلع هللا هيف مرح يذلا مويلا وهو) تبسلا موي

 ىدل لمعلا مدعو توبسلا موي وهو (ميركلا نارقلا يف درو اى هللا ريذحت ىلع

 نونكمتي الف ءتبسلا موي سمشلا بايغب لخدل بيغملا مهيلع لخد نإو «دوهيلا

 موجهلا راثتسا متي ىتح بيغتال نأب هبر اعدو سمشلا ىلإ رظنف لاتقلا نم هعم
 ةربقم يف نون نب عشوي يبنلا حيرضو ربق عقيو .كلذ هل ناك هللا ةردقبو ءرصنلاو



 لو قملاو نا قعملا نيف فنا رطل ركشكلا ينور ناس حم ارم يت يعم

 طلسلا ةنيدم يحاوض يف هل ماقم دجويو «دادغب نم خركلا بناج يف فورعم خيّشلا

 .«عشوي يبنلا» مساب فرعي ندرألا برغب

 خيش فيلأت نم نآرقلل ريسفت باتك وه بيغلا حيتافم وأ ريبكلا ريسفتلا (5)

 ريسافت مهأ ربتعي ريسفتلا اذهو .(ه5١-ه64 54 5) يزارلا نيدلا رخف مالسإلا

 ذإ .قالطإلا ىلع اهلضفأو لب دومحملا يأرلاب ريسفتلا ىلإ ةيمتنملا ةيريسفتلا ةسردملا

 ءاهريغ عم ةروسلا ةبسانم يزارلا مامإلا هيف ركذي ةيملع ةعوسوم ريسفتلا اذه دعي

 ركذي امك ءاهب عسوتيو «ةينوكلا مولعلا يف درطتسيو «تايآلا نيب تابسانملا ركذيو

 هريسفت يف نيبيو .ةيلقعلا تاطابنتسالاو ؛ةيغالبلاو ةيوحنلاو ةيلوصألا لئاسملا

 ةّيمالسإلا مولعلا ىتش يف ةلوطم ثاحبأ هيفو «هتاراشإو «ميركلا نآرقلا يناعم

 تايآ يف مهتلدأو ءاهقفلا بهاذم هيف ركذيو «ءامكحلا لاوقأو «مالكلا ملعك

 قرفلا لاوقأو «ةلزتعملا ىلع دريو «ةديقعلا يف َةَنّسلا لهأ بهذمل رصتنيو «ماكحألا

 بتك لجأ نم باتكلا اذه ربتعيو .ةفسالفلا ىلع دري (ى «مهبهاذم دنفيو ؛ةلاضلا

 .ةدام اهرزغأو ءاهعسوأو ءاهمظعأو ريسفتلا

 (ه 51448 :ت) يسربطلا لضفلا نب نسحلا هفلؤم قالخألا مراكم باتك (10)

 ةروهشملا رداصملا نم باتكلا ربتعيو ءيرجهلا سداسلا نرقلا يف ةعيشلا ءاملع نم

 ىلإ هتمجرت تمت دقو «ةفلتخم نادلب يف عبط دقو «قالخألاو بادآلا يف تفلأ يتلا

 .ةّيسرافلا ةغّللا

 باتك ةسرهفب ىنعي باتك .راثآلاو ةمكحلا ةنيدمو راحبلا ةنيفس ساتك ("8)

 فلؤملا ماق ثيح يمقلا سابع خيِشلا فيلأت نم ,يسلجملا ةمآلعلل راونألا راحب

 .ًايئاجه ًابيترت راحبلا تاعوضوم بيترتب

 دمحم دْيَسلا نب رفعج دّيَّسلا هفلؤمل ملاعملا ةبطخ حرش يف ملاعلا ةفحت باتك (*9)



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .رصاعملا يفجنلا يئابطابطلا مولعلا رحب لآ «ناهربلا» بحاص ّلع دّيَّسلا نب رقاب

 خيراوت ركذ هيفو ملاعملا باتك ةبطخ حرش يف اهلوأ نيءزج يف باتكلاو

 امو دهاشملا خيراوتو مهروبقو مهدهاشم ركذو ةافولا ىلإ ةدالولا نم 2# نيموصعملا

 خيراوتو مهدالوأ ركذو كلذ ريغو اهينكاسو بارخلاو ةرامعلا نم اهيلع أرط

 ةبطخلا دعب «ملاعملا باتك» اهب ردصملا ثيداحألا حرش يف يناثلا ءزجلاو .مهلاوحأ

 دحاو لك لاوحأ يف الوأ ملكت «ءاملعلاو ملعلا لضف يف اثيدح نوثالثو ةعست يهو

 باتك وهف .هنم دافتسي امو هنتم ةلالد يف ثحب ّمث اليدعتو احرج دنسلا لاجر نم

 .يلاجر يخيرات يملع

 هيقف (ه ١71١ -ه 9ا/) يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس هللا دبع وبأ (50)

 نم دحاوو .يوبنلا ثيدحلا ةّمئأ نم مامإو «نيملسملا دنع دهزلا مالعأ دحأو «ينوك

 ًالوادتم هبهذم لظ يذلاو ةّيمالسإلا بهاذملا نم دحاو بحاصو «نيعباتلا يعبات

 مامإ .مالسإلا خيش وها :يبهذلا هنع لاق يذلاو ءيرجملا عباسلا نرقلا ىتح

 فنصم دهتجملا يفوكلا يروثلا هللا دبع وبأ هنامز يف نيلماعلا ءاملعلا دّيس .ظافحلا

 .عماجلا باتك

 .ءاملعلا نم ريبك ددع نم عمسو ءاهب ملعلا ىقلتو ةفوكلا يف يروثلا نايفس أشن

 روصنملا رفعج وبأ ىسابعلا ةفيلخلا هبلط .هنامز يف ثيدحلا لهأل اًمامإ راص ىتح

 هيلع ابضغ ىتح ءامهايعأو امهنم بّرهتف ؛ءءاضقلا يلوتل يدهملا هنبا هدعب نمو

 .ه ١51١ ةنس ةرصبلا يف اًيفختم يفوت ىتح هودراطو

 ءاوللا يف مويلا عقت .ةيخيراتلا نيطسلف ندم مدقأو ربكأ نم نالقسع (41)

 ثلاثلا فلألا يف ةنيدملا نويناعنكلا سسأ .سدقلا برغ مك 55 دعب ىلع يبونجلا

 عقت .طسوتملا رحبلا لحاس ىلع ءامدقلا نيينيطسلفلا ئناوم دحأ تناكو «داليملا لبق



 لوقتملاو لوقعملا نم: تفتارط ف لوكشكلا هداه 2000 1321 مل ودا ومعاها ع ممم 00

 نيب قيرطلا ىلع ئطاشلا نم ةبيرق مك ١4 اهنع دعبتو «ةزغ نم يقرشلا لامشلا ىلإ

 ١8147 ةنيدملا ةحاسم اهيف |مب ًانود ٠١7775 اهيضارأ ةحاسم غلبت .افايو ةزغ

 ءارمأ نم (رالس نيدلا فيس هانب لدجملا راثأ زربأ نم ريبكلا عماجلا ردتعيو و

 .ه١٠11 ماع كيلام لا

 هل يلصوملا يدزألا حاشو نب دّمحم نب حتف هنامز دهاز وه يلصوملا حتف (51)

 يوافطلا نمحر لا دبع نب دّمحمو نارمع نب ىفاعملا هنعو حابر يبأ نب ءاطع نع

 .هنم لقعأ رأ مل لاق ىفاعملا نع.ىوقتلا يف خسار مدقو تاماقمو لاوحأ هلو امهريغو

 ال ناك ليقو هلهأ رقف عم ادحاو امهرد اهنم ذخأو اهدرف فلأب ىفاعملا هيلإ ثعب دقو

 وه لاقو هنبا جرخف لصوملا يلوتم هاتأ ليق ادجهتم افاوخ ءاكب ناكو ادعاق الإ ماني

 ةنس يفوتو .ىبأف اهذخ فالآ ةرشع هذه لاق كلو يل ام...مئان انأ ام حاصف مئان

 .ةئامو نيتسو سمح ةنس ليقو ةئامو نيعبس

 .(78 /قباس ردصم) .(ملاعلا ةفحت) باتكلاب دوصقملا (41)

 يريمدلا نيدلا لامك تافلؤم رهشأ وه «ىربكلا ناويحلا ةايح» باتك (41)

 اهيف عقت يتلا تامانملا ريسفتو ةيخيراتلا داوملا ةفاضإب زاتميو ..(7251) ماع هدلومو

 مقرلا اذه نأ الإ ,مجعملا فورح ىلع ةبترم ةدام )١٠١79( مضتو .تاناويحلا كلت

 .فدارتملا مكح يف داوملا هذه نم ًاريثك نأ ذإ ءاهل مجرت يتلا تاناويحلا ددع ينعي ال

 صاصتخا وأ ءاهئامسأ ددعت بسح ؛ىتش نطاوم يف تاناويحلا نم ريثكل مجرتي وهف
 دحأ وهو ه1776١ قالوب يف ةرم لوأل باتكلا عبط .ىرخأ ءامسأب اهئانإو اهدالوأ

 ماقو ءرصم حتف نيح ةيكرتلا ىلإ اهتمجرتب لّوألا ميلس ناطلسلا رمأ يتلا بتكلا

 دحأ :راكياج لينولوكلا ةيزيلكنإلا ىلإ همجرتو .ينيوزقلا دّمحم هاش ميكح هتمجرتب
 ىلإ همجرتو (م1-94057١1108) ندنل يف هتمحرت تعبطو «دنه لا يف يابمب ةيلك ةذتاسأ



 00000101 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اطايخ ناك دقف ءيريمدلا ةيماصع ىلإ ةراشإلا ردجتو ماس وا رابتاو ةنيقوفلا

 نم دحأ ناك ىتح هيقارم يف ىقرتو «ملعلا بلط ىلإ ةطايخلا كرتف «ةرومغم ةرسأ نم
 راصو ءدّمحمب ىمستف «ةفاضإ الب (آلاك) همسا ناكو .ةبعكلا فوج يف اوسرد

 .هالا/ ةنس بجر يف باتكلا فيلأت نم غرف دقو .هبتك نم لّوألا همسا طشكي

 فورعملا (ةعيرشلا لئاسم ليصحت ىلإ ةعيشلا لئاسو ليصفت) باتك (14)

 ب1177) نيج نيادمغ نب موج قسللا نيه ةقلومو ةعيشلا لئاسؤوب

 يمامإ هيقفو ثدحم ؛لئاسولا بحاصبو يلماعلا رحلا َحِيَّشلاب فورعملا ( ه4

 نم ٍلماعلا رحلا دعيو ,ةمهم تافلؤم بحاص .يرجملا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 بتكلا يف ةدوجوملا ثيداحألا عيمج ةحصب نودقتعي نيذلا نييرابخألا ءاملعلا

 دنع ةدمتعملا ةعبرألا بتكلا ىلع لمتشت ثيدحلا يف ةعوسوم باتكلا دعي .ةعبرألا

 .ةيهقفلاو ةيثيدحلا رداصملا نم اهريغو ةعيشلا

 مامإلا هديفح نع يوري نأ لقعي ال ذإ رقابلا دّمحم مامإلا سيل وه (47)

 رهعج نب ىسوم .22 مظاكلا مامإلا باحصأ نم وه لب 8

 ْخيشلاب فورعملا يمقلا هيوباب نب لع نب دّمحم فيلأت لاصخلا باتك (40)

 ةفئاطلل ريبك ثدحمو هيقف ءبيدأ ,ملكتم وهو ه١ ةنس ىفوتملا قودصلا

 نم ةمومذملاو ةدومحملا لاصخلا دادعأ هيف عمجو تانيعبسلا لبق هفنص .ةّيمامإلا

 يف باتكلل ىلوألا ةعبطلا تناكو .باب ةتاععبرأ يف كلذو هلآو لوسرلا ثيداحأ

 .ةيرجح ةعبط يهو ١١7 ةنس نارهط

 لع دمحم نب نيدلا رخفل (نيرينلا علطمو نيرحبلا عمجم) باتك 0)
 يداحلا نرقلا يف شاع ةعيشلا نيدلا ءالعو ميركلا نآرقلا يرسفم دحأ ,يحيرطلا

 يف ثيدحلاو نآرقلا بيرغ يف فلؤي يعيش باتك لّوأ باتكلاو ءيرجه لا رشع



1 0 0 000 

 بيرغو «نآرقلا بيرغ امه نيباتك فلأ باتكلا اذهل هفيلأت دعبو ].دحاو باتك

 هناهثج لقن مث ةيحامرلا ةنيدم يف ه ٠١417 ةنس وأ ه ١١6 ةنس يف يفوت .ثيدحلا

 ةلحم يف عقاولا(يحيرطلا عماج) ب فورعملا هعماج يف نفدو فرشألا فجنلا ىلإ

 .مويلا قاربلا

 نيذلا ةعيشلا ءالع نم لجر ةئامثالث مجارت يف ةليضفلا ءادهش باتك (59)

 ه 170) يفجنلا يزيربتلا ينيمألا دمحأ نب نيسحلا دبع خيّشلا هفلؤم ةليغ اوفوُت

 بقلب بقلُي يعيش فّلؤُمو نيد لجروه .(م 19411-م19407 /ه 190 -

 بدألاو ةّنُسلاو باتكلا يف ريدغلا ةعوسوم فيلأتل ٌروهشم وهو ينيمألا ةمالعلا

 عم رعشلاو ثيداحألا نم كلذب طبتري امم ًاريثك نودو ريدغلا ةيضق هيف شقان يذلا

 فرّشألا فجنلا يف ةبتكم هؤاشنا هراثآ نم «ريدغلا لوح نيمظانلا ءارعشلل مجارت

 ده يي نإ كر اس طا مو ا انو
 امو ه ١77١ ةلس زيربت ةنيدمب هتدالو تناك .ةماع ةبتكم اهلعجو تاطوطخملا

 رفح ةلوزط قوس ام وتود رخال كسلا لإ لقناة وقعنا عماد اذه
 .مهريغو يزاريشلا يلعو يراسنوخلا بارت وبأو يدابآزوريفلا دّمحم سورد اهيف

 نأ ىلع هّونو ,باتكلا ظّرق هَّنأِب حّرصو .باتكلا فّلؤم ذاتسأ باتكلا اذه ركذ دقو

 ةنسم ينيمألا يفوت .ةليضفلا ءادهش ىلإ هريغ مث قئاقحلا عارصب باتكلا ىِّمس فّلؤملا

 نم برقلاب ةفرغ يف نفدو فرشألا فجنلا ىلإ هناثج لقن دقو نارهط يفه ٠

 .اهسّسأ يتلا نينمؤملا ريمأ ةبتكم

 لئاق دّمحم نب لع خيّشلا ةيصخشب فيرعتلا يف لَو فنصملا انافك (00)

 .ليالعلا هللا دبع اهركذ يتلا تايبألا

 ٍلظنحلا يعوبريلا يميمتلا ةيجان نب ديزي نب رحلا :يحايرلا رحل(0)



 ااا ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لاجر زربأ نم رحلا ناك .امالسإو ةيلهاج ةفيرش ةرسأ ىلإ رحلا يمتني .ّيحايرلا
 شيلا ءارمأ دحأ ناك لجرلا نأ هب ملسملاو ,نيسحلا ةروث نمز يف اهيلتاقمو ةفوكلا

 وأ ةيسايسلا هفقاوم هنع فرعت مل «نادنمهو ميمت عبر دوقي ناكو «ءالبرك يف يومألا

 يفوكلا عمتجملا اهشاع يتلاو بارطضالا ةديدش تناك يتلا ةرتفلا كلت يف ةيدئاقعلا

 عم ىقتلا .هتكرح بقاريو نيسحلا رياسيل دايز نب هللا ديبع هلسرأ دقو .ريبك قلقب

 موي يف ةريخألا تاظحللا يف مدن دقو .ريسملا نع هلطعف مسح يذ لبج دنع نيسحلا

 ه1 ةنلم ذا رزكي عم يكتسب: قسما ينك رو قديفلاف ا رونقا

 رخلاب فورعملا نسحلا نب دمحم نب لع نب دّمحم وه :لئاسولا بحاص(5؟)

 .الّضفم هركذ رم دقو .يلماعلا

 نيز خيّشلا نب نسحلا روصنم وبأ نيدلا لامج ْخِيَّشلا وه :ملاعملا بحاص(0)

 نسح ْخيشلاب فورعم «يعبجلا يلماعلا يناثلا ديهشلا نبا دمحأ نب ِّلع نبا نيدلا

 .رعاشو بيدأ ,نيققحملا ةعيشلا ءاهقف نم «نيدلا ملاعم هباتك ىلإ ةبسن ملاعحملا بحاص

 لبج يف عّبج ةيرق يف ةيرجه 404 ةنس ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا يف دلو

 ةيرق يف :ةيرجه ٠١1١ ةنس مرحم لّوأ يفوت .نينس تسم نبا وهو هدلاو لتُق ؛لماع
 .اهيف نفدو عبج

 فورعملا ماعلا يعّبجلا ع نب نيدلا نيز خيشلاوه :يناثلا ديهشلا(05)

 .ةريثك تافلؤم هل .ه 456 ةنس يف ىفوتملاو ه 41١ ةنس يف دولوملا يناثلا ديهشلاب

 لضفأ ىلع اههالخ سرد ثيح .تالحرو رافسأ يف هرمع نم ماع نيثالث ةبارق ىضف

 تيب ةرايزو «ةرمعلاو جحلاب اهيف فّرشت «ةيدابعلا اهنمو ًاريفغ اعمج سّردو «ءاملعلا

 ءالبرك ةنيدمو ءفرشألا فجنلا ةنيدم يف ةسّدقملا تابتعلا ةرايزو ءسدقملا

 .عّبجو .حون كركو «سيم ىلإ ةيملعلا هتارفس تناكو .قارعلاب ءارماسو ةيمظاكلاو



 نا 01

 .كبلعبو هرادكسأو ءبلحو ؛مورلاو ءسدقملا تيبو زاجحلاو ءرصمو .قشمدو

 .هدالب يف ًايقم اهاضق تاونس رشع الإ هرمع نم رفسلا ٍقِبُي ل ىّتح ءاهريغو
 نيملسملا عم يناثلا ديهشلا اهم ىلحت يتلا ةيقالخألاو ةّيناسنإلا حورلا نم مغرلاب

 ةطاحإو «ةقئاخلا ةبقارملاو ءديدشلا طغضلا نم ملسيو هنأ الإ ءيأرلا يف هل نيفلاخملا

 .ه 150 ماع كبلعب ةنيدم كرت ىلإ كلذ هّرطضا ىتح «هلزنمب سيساوجلاو نويعلا

 نيدلا بطق خيشلل (ةّيمورلاو ةّيندملا ةلحرلا) باتك يف ءاج .عّبج هتدلب ىلإ عوجرلاو

 نيز خيشلا لتقب مظعألا ريزولا رمأ نابعش يناث يف (ه 440 ه 417) يلاورهتلا

 ةلاقسإلا ىلإ هب رمأو ؛ءيش نع لأسُي لو ناويدلا ىلإ هب أف .ٍلماعلا يعبجلا نيدلا

 دنع دّهشتي ناكو ,فيسلاب هيلجر صمخأ اوجلفو ,كانه هسأر عطقف [ةّيبشخ ةّضنم]

 .ه 154 ماع ناضمر رهش نم رشع سماخلا يف كلذو .«هسأر عطق

 .(77 / قباس ردصم) يزارلا رخفلا (05)

 نب دمحأ وه (م017١1- 41/7) (ه : 54 _ه 777 :يرعملا ءالعلا وبأ (07)

 بيدأو يوغلو فوسليفو رعاش .يرعملا يخونتلا يعاضقلا نايلس نب هللا دبع

 اهيلإو ماشلا دالب لامش نامعنلا ةرعم يف يفوتو دلو «ةيسابعلا ةلودلا رصع نم يبرع

 لرععا دن هنآ كلذو كيبلا سو ىلا نسي أ نينيعللا قرر بقا بسن

 .هتافو ىتح دادغب نم هتدوع دعب سانلا

 لع ديَسلاب بقلملا ينيسحلا يزاجحلا يندملا نيدلا ردص يلع دّيّسلا (00)

 مظعم شاع ملسم يزاجح يبرع بيدأو هيقف .موصعم نباب ًاضيأ فرعيو «ناخ

 هبسن يهتني ةيرشع انثا ةيعيش ةيمشاه ةلئاع يف ةرّونملا ةنيدملا يف دلو .دنهلا يف هتايح

 عم م170١/ ةنس دابآ رديح ىلإ رجاه ّمث هسأر طقسم يف همولع ىَقلت .يلع نب ديز ىلإ

 يف ةديدع تافلؤم هل .ةدع بصانم نيب ًالقنتم م1707" ةنس ىتح اهيف ماقأو هدلاو



 0 ا 001 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نيدجاسلا ديس ةفيحص حرش يف نيكلاسلا ضاير اهنم :رعشلاو بدألاو هقفلا

 ةعيشلا نم ةّيمامإلا تاقبط يف ةعيفرلا تاجردلاو بيدألا ةوسأو بيرغلا ةولسو

 ةنيدملا يف يمشاحلا ينيسحلا يندملا موصعم دّمحم نب دمحأ نب لع دلو .رصعلا ةفالسو

 .اهب أشنو م1727 سطسغأ ٠١ /ه ٠١67 ةنس ىلوألا ىدامج ١0 ةليل ةرونملا

 كنروأ ناطلسلا دنع روب ناهرب ىلإ لقتنإف م7 /ه5/١١ ةنس هدلاو يفوتو

 انيراح هلع رك نيحأ دليلا ناطلسلا نهد ورانا بقل ءالطعأو استر ةلوخو

 ناهرب ناويد يلو مث هعباوتو روهال ىلع ايلاو هلعج ّمث «ةدم اهيف ماقأف دابآ كنروأ ل

 يفوتو .سيردتلاب لغتشأو ىفعتسإ مث «نيتنس ةدم ةماعزلا ةصنم كانه لغشأو روب

 هذج دنع ةيدمحألا عماجلا يف نفدو م1704 رياني /ه١١١ ةنس ةدعقلا يذ يف

 ديس ةفيحص حرش يف نيكلاسلا ضاير وأ ةيداجسلا ةفيحصلا (5)

 .ةيداجسلا ةفيحصلا حورش دحأ .2 داجسلا نيسحلا نب ّللع مامإلل نيدجاسلا

 نباب فورعملا ىنيسحلا يندملا ناخ نع دّيَّسلا تافلؤم نم وهو :ةيلومش اهرثكأو

 دحأل احرش دجت اهنم ةدحاو لك يف .ةضور 204١ ىلع رثألا لمتشي.يندملا موصعم

 نآرقلاو مالكلاو هقفلاو بدألا نم نيماضملا فلتخم ىلع يوتحي اى «ةيعدألا

 ىلإ ةبسن «نيكلاسلا ضاير بحاص» ناونع فلؤملا لمح .اهريغو ثيدحلاو خيراتلاو

 .اذه هرثأ

 (”5 / قباس ردصم)هريسفتو يزارلا رخفلا (09)

 («5 / قباس ردصم) تباث نب ناسح (0)

 ١( / قباس ردصم) نايبلا عمجم ()

 هي دمحم يبنلا مدخ يباحص يجرزخلا يراجنلا ةزمح وبأ كلام نب سنأ (1)



 لو و ا و لا راق نول يع ا ع

 .نينس رشععب ةيوبنلا ةرجهلا لبق برثي يف دلو .ثيدحلا ةياورل نيرثكملا دحأ وهو
 دمحم يبنلا دج ةلوئخ ةيدزألا جرزخلا ةليبق نوطب دحأ راجنلا ينب ىلإ يمتني وهو

 رشع ةنيدملاب هماقم ةدم دّمحم يبنلا كلام نب سنأ مدخ مشاه نب بلطملا دبع

 ضعبب هّصخي ناكف «ةزمح وبأ هانكو «دلولا ةلماعم دّمحم يبنلا اهيف هلماع «نينس

 ةلودل ةيسايسلا ثادحألا نع لزعمب كاذنآ هنس رغص مغر سنأ نكي ملو .هثيداحأ

 امو ,مدخيل مالغ وهو «ردب ىلإ دّمحم يبنلا عم سنأ جرخ دقف «ةديلولا مالسإلا

 فئاطلاو ربيخ اهنم تاوزغ نا يبنلا عم سنأ كراش اى .لاتقلا يف اهموي كراش

 ةعيبو عادولا ةجحو ءاضقلا ةرمعو ةيبيدحلا حلصو ةكم حتف دهش |[ى «نينحو

 ةكرعم دهش نمث ناكف ءبورحلا كلت يف سنأ كراش دّمحم يبنلا ةافو دعبو .ةرجشلا

 .ةاكزلا لاومأ ةيابج ىلوتيل نيرحبلا ىلإ ركب وبأ هثعب رومألا رارقتسا دعبو «ةماهيلا

 نب رمع يناثلا ةفيلخلا هفلخو .تام دق لّوألا ةفيلخلا دجيل هتمهم نم سنأ داعو

 ةكرعم دهشو «سراف دالبو قارعلا حوتف يف كراش مث .لاملا هيلإ عفدف ءباطخلا

 اهمكاحب باطخلا نب رمع ىلع ةرونملا ةنيدملا مدق يذلا وهو ءرتست حتفو «ةيسداقلا

 ظفحي (ب سانلا ثّدَحُي اهيف ماقأو ؛ةرصبلا سنأ نكس «حوتفلا دعبو .اًريسأ نازمرملا

 سنأ بيصأ .هنع وار يتئام نم رثكأ ثيدحلا ءاملع ىصحأ ىتح «يوبنلا ثيدحلا نم

 ديلولا ةفالخ يف ةرصبلا يف يفوتو .هدلسج فعضو «صربلاب هتايح ةياهن يف كلام نب

 4١ ليقو هه 9٠١ ةنس يفوت ليقف «هتافو ةنس يف فالخ ىلع نكلو .كلملا دبع نب

 .ةباحصلا نم ةرصبلاب يقب نم رخآ وهو ه 17 ليقو هه 47 ليقو ه

 .راكفألا دراوشو راكبألا دهاون :يواضيبلا ىلع يطويسلا ةيشاح (7)

 يريضخلا رضخ نيدلا قباس دّمحم نب ركب يبأ نيدلا لامك نب نمحرلا دبع :فلؤملا
 /594 ةنس ةرهاقلا يف دولوملا ءيطويسلا نيدلا لالج مساب روهشملا يطويسألا



 2 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ءالع رابك نموهو (م 15١5 /ه 91١١ ةرهاقلا يف ىفوتملاو م 1555 /ه

 دنه لاو نميلاو ماشلاو زاجحلا دالب تلمش ةديدع ةيملع تالحرب ماقو .نيملسملا

 :ةايعلل هو ا ةيرقيدلا ةيبردلابكيدتلا سرد دار ينالدنإلا ترو

 ةيملعلا ةكرحلا ملاعم زربأ نم يطويسلا ناك .نيعبرألا نس غلب امدنع فيلأتلاو

 هطاشن ألم ثيح ءيرجهملا عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةيبدألاو ةينيدلاو

 خيراتو هقفو ثيدحو ريسفت نم نامزلا كلذ يف عورفلا فلتخم فيلأتلا يف يملعلا

 .عالطالاو ةفاقثلا يعوسوم ناك دقف ءاهريغو بدأو ةغلو وحنو تاقبطو

 دبع ريخلا وبأ وأ ديعس وبأ نيدلا رصان رسفملا يضاقلا مامإلا وهف يواضيبلا اّمأ

 .يعفاشلا يزاريشلا يواضيبلا لع نسحلا يبأ نب دّمحم نب رمع مساقلا يبأ نب هلل

 نأ بلاغلاو اًديدحت هتدالو ةنس ملعت الو ,زاريش برق سرافب ءاضيبلا ةنيدملا يف دلو

 م1197 ماع قفاوملا ه 586 ةنس يف زيربتب تام .يرجهلا عباسلا نرقلا لئاوأ هدلوم

 يف نفدف .هبناجب نفدي نأ يزاريشلا بطقلل ىصوأ دقو .ه 54١ ةنس :ليقو

 .يزاريشلا بناجب زيربتب «بادنارخاا

 يف دلو .يلبشلا سنوي نب رفعج نب فلد ركبوبأ دهازلا خيّشلا وه (15)

 وهو .ءارماس يف ةفالخلا راد لاجر نم هوبأ ناكو ,م 871١ /ه ؟ 51 ماع ءارماس

 يفوت .رهنلا ءارو ام دالب نمض «ةنسورشأ لامعأ نم ةيلبش ةيرق نم لصألا يكرت

 يف ىحض نفدو م44 زومت ٠" اها 1 يقل وذ 0 قيببلا هليل ليف خش

 .هيبحمو هبالط ضعب هراوج ىلإ نفدو «ةبق ِهيلعو رازي رهاظ هربقو «نارزيخلا ةربقم

 ورمع نب ةمركع وه مكحلا يبأ نب ةمركع وأ ورمع نب ةمركع (14)

 دحأو شيرق ناسرف نم سرافو يباحص .نامثع يبأب ىنكملا يشرقلا يموزخملا
 ءاهيف زراب رود هل ناكو كراعملا نم ديدعلاب ةمركع كراش .نيدودعملا ةكم ناسرف
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 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا عم ةمركع دهش دقو .ةكم حتفو قدنخلا اهمهأ نمو

 ةتسو ةئاتس ماع يف ةمركع يفوت دقو .عادولا ةجح دهشو فئاطلاو نينح ةكرعم

 نولجع ةظفاحم يف لهج يبأ نب ةمركع ربق عقيو .ندرألا يف كلذو داليملل نيثالثو

 .هنداهولا ةدلب يضارأ يف اديدحت

 دبع وبأ ءيدمحيلا يدزألا يديهارفلا ميمت نب ورمع نب دمحأ نب ليلخلا (17)

 ملع عضاوو .بدألاو ةغّللا ةّمثأ نم :(م/87 ما/186-ه ١7١ه )٠٠١ نمحرلا

 هللا دبع ىدل سردو .هطبض نم نمكتيل عاقيإلاو ىقيسوملا سرد دقو ءضورعلا

 يف تامو نام يف دلو .ٌيوحنلا هيوبيس ذاتسأ ًاضيأ وهو يمرضحلا قاحسإ يبأ نب

 «سأرلا ثعش ناكو .ءاملعلاو ملعلل اًبحم ءايندلا ةنيزل اًكرات اًدهاز شاعو .ةرصبلا

 ال ساننلا يف ارومغم «نيمدقلا عطقتم «بايثلا قزمتم «ةئيطا فشق .نوللا بحاش

 لشم ليلخلا ىأر الو ليلخلا لشم نووأرلا ىأر ام :لْيَمُش نب رُضنلا لاق .فرعي

 ةغللا يف ميظع نأش مهل حبصأ نيذلا ءاملعلا نم ديدعلا هيدي ىلع ملعلا ىقلت

 رضنلاو «يئاسكلاو ءيعمصألاو «ينانكلا رفظملا نب ثيللاو .هيوبيس مهنمو ةّيبرعلا

 رصن نب يلعو ريرج نب بهوو ءيوحنلا ىسوم نب نوراهو ؛ليمش نب
 .يمضهجلا

 / قباس ردصم) ةفيحصلا حراش (موصعم نبا) يندملا نيدلا ردص ّللع (1)

/6). 

 6475١ ةنس يلاوح سوك ةريزجب دلو طارقبأ نب سديلقإ نبا وه :طارقبا (14)

 اهلالخ ملعت «ةنس نيعستو ةسمخ شاع .نيمدقألا ءابطألا رهشأ وهو داليملا لبق

 ضارقنإلا يف ةذخآ ةيبطلا مولعلا نأ ىأر امل .هيف عربو هدجو هيبأ نم بطلا



 ظلي اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ملاعلا ءاجرأ رئاس يف اهتعاذإ وه اهظفحل ةعيرذلا نأ ىأر اهغباونو اهمالعأ ضارقناب

 نإ' :التاق اهيف غوبنلل ةدعتسملا سوفنلا ىلإ لصتل نيعمجأ سانلا ىلع اهوانت ليهستو

 وبأ ىفوت .«اديعب وأ ناك ابيرق هقحتسي دحأ لك ىلع نوكي نأ بجي ريخلاب دوجلا

 .بطلا ساسأ عضو نأ دعب داليملا لبق 1117 ةنس بطلا

 يلع نب نسحلا نب هللا دبع نب نيسحلا لع وه انيس نبا :سيئرلا خيّشلا (14)

 ةنشفأ ةيرق يف دلو .امهب لغتشاو ةفسلفلاو بطلاب رهتشا «بيبطو ملاع ءانيس نب

 ناتسناغفأ يف) خلب ةئيدم نم بأ نم (ًايلاح ناتسكبزوأ يف) ىراخب نم برقلاب

 ةنس (ايلاح ناريإ يف) نادمه يف يفوتو (م180) ه 77١ ةنس دلو .ةيورق مأو (ًايلاح

 وبأو ءابطألا ريمأب نويبرغلا همسو سيئرلا خيَّشلا مساب فرغ .(م17١1) ه

 ديدعلا .ةفلتخم عيضاوم يف اباتك ٠٠١ فّلأ دقو .ىطسولا روصعلا يف ثيدحلا بطلا

 ملاعلا يف ّبطلا نع بتك نم لّوأ نم انيس نبا دعيو .بطلاو ةفسلفلا ىلع زكري اهنم

 بطلا يف نوناقلا باتك هلامعأ رهشأو .سونيلاجو طارقبأ بولسأ وأ جب عبتا دقلو

 نوناقلا) هباتك يقبو ,بطلا ملع يف يسيئرلا عجرملا ةيلاوتم نورق ةعبسل لظ يذلا

 تاعماج يف رشع عباسلا نرقلا طساوأ ىتح ّنفلا اذه ميلعت يف ةدمعلا (بطلا يف

 .ابوروأ

 ةيرقب دلو .ريرضلا سيئرلاب فورعملا رمع نب دوواد يكاطنألا ريصبلا (7)

 ةرهاقلاو قشمد ملعلاب ةدازتسالل ابلط راز ؛ةيروس لامشب بلدإ ةظفاحم يف ةعوفلا

 ةلديصلاب املاع ناكو .هتافو نيح ىلإ اهب رقتسا ثيح ةكمو لوضانألا نم دالبو

 لمعو «ميركلا نآرقلا ظفح نأ دعب رصم ىلإ ةيكاطنإ نم حزن .كلفلاو بطلاو

 سرد .ىضرملا ةاوادم يف ةميظع ةرهش لانو ةرهاقلا يف ةلدايصلاو ءابطألل سيئرك

 ةلديصلاب املاع ناكو .اهجلاعت يتلا ةيودألا لمعو هتقو يف ةعئاشلا ضارمألا
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 .ةمركملا ةكم يف م1594 /ه ٠٠١8 ماع يفوتو .بطلاو

 ةروس ىلع همسا قلطأو نآرقلا يف ركذ ء|ميكح ًالجر ناك ميكحلا نامقل (71)

 نامقل اياصوو «ةبونلا دالب يف شاعو دلو «ميكحلاب فرعو دواد رصاع دقو .نايقل

 يتلا ةمكحلا يف لشمتتو «نامقل ةمكح نع ملكتت يتلا ةينارقلا صصقلا ىدحإ يه

 تناك ذإ ,ظعاوملاو مكحلا عورأ نم نيملسملا ىدل دعتو .ميكحلا نامقلل هللا اهبهو

 .اهعضاوم يف يتأت هتمكح

 رمع نب دّمحم نب رمع نب دومحم مساقلا وبأ «هللا راج وه يرشحمزلا (76)

 يف دلو .بادآلاو ةغّللاو ريسفتلاو نيدلاب ملعلا ةّمئأ نم.يرشخمزلا يمزراوخلا

 ينم ٠١754 /ه 5517 ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو عباسلا ءاعبرألا موي رّشْحمَز

 ةنس ةقرع ةليل يفوتو «هللا راجب بقلف انمز اهب رواجف ةكم ىلإ رفاسو«ناتسنامكرت
 يف يناعمسلا لوقي .ةكم نم هعوجر دعب «مزراوخ ةيناجرج يفم ١١47 /ه

 ادلب لخد ام ,ناسارخو قارعلا َدَرَو ءفيناصتلا فنصو «بادآلا يف عرب» :هتمجرت

 عيبر بانك فلؤموهو .«ةباسن ةمالع ناكو .هل اوذملتتو هيلع اوعمتجاو الإ

 .فيفعلا بدألا نئازخ نم ءليلج باتك تارضاحملا يف رابخألا صوصفو راربألا

 همتأ يذلا (ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا) هباتك فيلأت نم غرف امدعب يرشحمزلا هفلأ

 (راربألا عيبر) فيلأت يف عرشف «ةمركملا ةكم يف ه7 /رخآلا عيبر / 71 موي

 ًاجيورتو (فاشكلا) باتك يف نيرظانلا رطاوخل ًامامجإ) :هتمدقم يف لاق امك نوكيل

 نع ًاسيفنتو «هايابخو هملع عئادو جارختسا يف ركفلا ةلاجإ يف ةبعتملا مهمولقل

 ءأباب نيعستو نينثإ ىلع هبترو .(هايافخو هضماوغ حاضيتساب ةدودكملا مهاهذأ

 نم .ظحاجلا بتك اميس .بدألا بتكو «رابخألاو ثيداحألا يف درو امل اهيف ضرع

 .راحبلاو ةيدوألاو ءاهزوافمو اهابجو ضرألاو ءاهئاونأو اهبكاوكو ءامسلا تادرفم



 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .مهتلسارمو مهتسلاجمو ءسانلا ةرشاعمو «نيتاسبلاو هكاوفلاو «راهنألاو نويعلاو

 .ةغالبلاو ةحاصفلاو «رثنلاو رعشلا نساحمو ءمهاياكحو صاصقلا رابخأو

 نب رماع نع ثدح «ينوكلا ينابيشلا لصاو نب طابسأ نبا فسوي (/)

 اولاقو .تاقثلا يف نابح نبا هركذو نيعم نبا هقثو .امهريغو يروثلا نايفسو حيرش

 هدجي مل نإف ضحملا لالحلا الإ لكأي ال ناك مهئارقو ماشلا لهأ نم اح اص ادباع ناك

 ةنس تام .هنامز لهأ رايخ نم ناكو أطخأ اّبر ثيدحلا ميقتسم بارتلا فتسا الإو

 .ه06

 هيقف (م799-1/717 /ه )0/-١6١ ّفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ (75)

 بهذملا بحاصو «ةعامجلاو ةّْئّسلا لهأ دنع ةعبرألا ةّمألا لوأو ,ملسم ملاعو

 هيف لاق ىتح .ةنسحلا هقالخأو ريزغلا هملعب رهتشا .يمالسإلا هقفلا يف يفنحلا

 وبأ دعيو ."ةفينح يبأ ىلع لايع وهف هقفلا يف رّحبتي نأ دارأ نم» :يعفاشلا مامإلا

 ًافورعم ناكو ؛كلام نب سنأ مهنم ةباحصلا نم ًاددع يقل دقف «نيعباتلا نم ةفينح

 يف دمتعي ةفينح وبأ ناك .ةيصخشلا ةوقو صالخإلاو راقولاو ةدابعلا ةرثكو عرولاب

 .سايقلاو ,عامجإلاو «ةيوبنلا ةّئُسلاو .ميركلا نآرقلا :يه رداصم ةتس ىلع ههقف

 .ةداعلاو فرعلاو .ناسحتسالاو

 يفوت) يزارلا ينيلكلا قاحسإ نب بوقعي نب دّمحم ْخيّشلا مالسإلا ةقث (10)

 ١6(. / قباس ردصم) يفاكلا باتك فلؤم (م١ / ه 779 ةنس

 نم يباححص ( ه5 ةنس يفوتملا) يرافغلا ةدانج نب بدنج رد وبأ ()

 نيذلا دحأو ؛مالسإلا يف لخد نم سماخ وأ عبار ليق «مالسإلا ىلإ نيقباسلا

 هباتك يف هل هتمجرت يف يبهذلا هنع لاق .ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةكم يف مالسإلاب اورهج

 «ّتحلاب ًالاّوق ءلمعلاو ملعلاو ,قدصلاو ءدهُزلا يف اًسأر ناك» :«ءالبنلا مالعأ ريسا



 لوو وكول ا نق يفت لع ف ل وك كلاما ا وو د ا هارد دبر جوع واو ورفاحأا» 0

 يف رذ وبأ كراش .دّمحم يبنلا ةافو دعب .«هيف ٍةَدِح ىلع مثال ةمول هللا يف هذخأت ال

 حتفلا دعبو .باطخلا نب رمع عم سدقملا تيب حتف دهشو «ماشلل يمالسإلا حتفلا

 نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيو ؛مهنيد رومأ مهملعُيو سانلا يتفي ماشلا يف ماقأ
 هوكشي ةيواعم بتكف .ماشلا يلاو نايفس يبأ نب ةيواعم عم ةقالعلا تدسفف ءركنملا

 ىلإ رذ وبأ جرخف ؛ناثع هبلطف «ماشلا هيلع دسفأ هنأب نافع نب نامثع ةفيلخلا ىلإ

 هتلماعمل نامثع ةفيلخلا اعد ام جهنملا سفنب سانلا وعدي ةنيدملا يف رذ وبأ ماقأو ةنيدملا

 نامثع نذئتساو .كلذ عم ملقأتي نأ رذ وبأ عطتسي مل .رذحلا اهبلاغي ةصاخ ةلماعم

 .اهيلإ جرخف ؛هل نذأف «(ةيئان ةيوارحص ةقطنم يهو) ةذبرلا يف ةماقإلل جورخلل

 هترضح امل رذ وبأ ناكو «ةذبرلا يف ه 7 ةنس ةجحلا يذ يف يرافغلا رذ وبأ يفوت

 ىلع يناعضو «ينانفكو ينالسغاف تم اذإ» :لاقف ؛همالغو هتأرما ىصوأ دق «ةافولا

 اذإف ءكلذ هب العف تام الف .«رذ وبأ اذه :الوقف مكب نورمي بكر لوأف «قيرطلا

 يبأ ةزانج ليق ««؟اذه ام» :لأسف ؛دوعسم نب هللا دبع مهيف ةفوكلا لهأ نم ٌبكر

 .هدحو ىشمي ءرذ ابأ هللا محري» :ةل#دّمحم يبنلا لوق ركذتو ,دوعسم نبا ىكبف «رذ

 .هسفنب هدحلأو «هيلع لصف .(هلحو ثعبيو .هدلحو توميو

 .دّمحم وبأ ,ديهشلا رسفملا ئرقملا ظفاحلا مامإلاوه :ريبج نب ديعس (0)

 14 ماع التق ىفوتملاو ه ٠7 ماع دولوملا يفوكلا «يبلاولا يدسألا هللا دبع وبأ :لاقيو

 جرخ هنأل ليقو.بلاط يبأ نب يلعل هئالو ببسب يفقثلا فسوي نب جاجحلا هلتق .ه

 :هلتق ةعاس |مهنيب دهشملا اذه رادو .ثعشألا نب نمحرلا دبع عم ةيومألا ةلودلا ىلع

 .رانلا لحخدأو ةنجلا نع حزحز نمل ليولا :ديعس !ديعس اي كليو :جاجحلا

 ينلتقت ام هللاوف ءجاجح اي كسفنل رتخا :ديعس ؟كلتقأ نأ ديرت ةلتق يأ :جاجحلا

 وفعلا ناك نإ :ديعس ؟كنع وفعأ نأ ديرتأ :جاجحلا .ةرخآلا يف ةلتق كتلتق الإ ةلتق



 01717 يدا اق وم اة طفو تو طوول هاي جي نقلا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اوجرخ (ًملف .هولتقاف هب اوبهذا :جاجحلا .رذع الو كل ةءارب الف تنأ امأو هللا نمف

 ءاقب ام ؟كيكبي ام :هل لاقو ديعس هيلإ رظنف ,فقوملا اذه يف هآر امل هنبا ىكب .هولتقيل

 ؟كيكبي ام :ديعس هل لاقف .هل قيدص ًاضيأ يكبو ؟ةنس نيسمخو عست دعب كيبأ

 آم :الت مث ءاذه نوكي نأ هللا ملع يف ناك «كبت الف :ديعس .كباصأ امل :لجرلا

 حض مث 4 ًآمآَب نأ لَ نَي مح الإ كش ةؤالو ضال يف َةبِصُم نبا
 ؟ككحضأ ام :جاجحلا هلأسف «هّدرب رمأف ءجاجحلا اوربخأو سانلا بجعتف «ديعس

 ٌتْهَجَو 8 :ديعس .هولتقا :جاجحلا .كنع هملحو هللا ىلع كتأرج نم تبجع :ديعس

 :جاجملا ؛# تيكرشملا تيألأآموانيِنح رألاو تماوكتتلاٌر طك َىهْجَ
 .ههجو ىلع هوبك :جاجحلا .# لأ ُهَمو مكه أولم اَمَتيَكإم :ديعس .ةلبقلا ريغل هوهجو

 :ةرجيباا» ءامشلا نيرملا 08542 اهني قدمت اهيل كلل اينو دعو

 :ةلوسروةةبعا دمع ناوفل كيررق أل هدحو هللا الإ هلإ أل نأ تيساف ان امأ ةديغم

 ال ٌههّللا :لاقف هبر ديعس اعد َّمث «ةمايقلا موي اهب يناقلت ىتح جاجح اي ينم اهذخ

 قفاوملا ه 45 ماع ناضمر ١١ يف اًديهش ديعس تامو ..يدعب هلتقي دحأ ىلع هطلست

 ديعس َدِلَو .هللا ركذب بطر هناسلو تام «ةنس نوسمخو عست رمعلا نم هلو .م"4

 اًبحم ديعس أشن دقو «ةفوكلاب - بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ةفالخ نمز يف ريبج نب
 هقفلا هنع ذخأو ءسابع نبا ىلع نآرقلا أرقف «هنيعم نم لهني هيلع ًالبقم ملعلل

 غلب دقو «ةباحصلا نم ةرشع نم رثكأ نع ثيدحلا ىور امك ءثيدحلاو ريسفتلاو

 نبا باحصأ نع نمحرلا دبع نب فيصخ لاق «هنارقأ نم دحأ اهغلبي مل ملعلا يف ةبتر

 ديعس قالطلاب مهملعأو .ءءاطع جحلاب مهملعأو دهاجم نآرقلاب مهملعأ ناك :سابع

 لعقي نأ نود جاجحلا تام دقو .ريبج نب ديعس مولعلا هذهل مهعمجأو ءبيسملا نب

 ناكو اريبك مغ جاجحلا متغا ريبج نب ديعس لتقم دعبو .ريبج نب ديعس دعب نم دحأ



 نانا ربل ملا نر تقتلك و ل رك شكلو م قا طم وا وعل ص ع ولا وامل 0

 ينلتقو ةلتق ليتق لكب ينلتق :لاقف ؟ كب هللا لعف ام :هل ليقف هتوم دعب مونلا يف

 .قارعلا يف طساوب ريبج نب ديعس دقرمو .ةلتق نيعبس ريبج نب ديعسب

 / قباس ردصم) ةيداجسلا ةفيحصلا حراش يندملا نيدلا ردص لع دّيَّسلا (72)

 .(0ا/

 .(5/ / قباس ردصم) يحيرطلل نيرحبلا عمجم ()

 يذلا وهو .هط ةروس يف ميركلا نآرقلا يف ركذ ةيدوهب ةيصخش يرماسلا (6)

 الجع يرماسلا جرخأف هتاجانمل هبر ىلإ ىسوم بهذ نأ دعب ليئارسإ ينب ىوغأ

 00 اال

 ِهِبَع كل ىلا َكِهلِإ لإ زلظنأو .ٌةَملم نأ اًدِعْوَم َكََِّإَو ٌساَسِماَل ٌلوَُت نأ ةويَسْلا ف كَ

 # امس ميلا ٍفةَنَمِسنَنل .هكَدنَنل رد منور كاع

 نب ذوع نب ةعيبر نب موزخم نب ةطيرم نب ثيغ نب نانس نب دلاخ :وه (41)

 يف دلاخ دلو .نافطغ نب ثير نب ضيغب نب سبع نب ةعيطق نب بلاغ نب كلام
 قلطناو «ةركبم نس يف ةباتكلاو ةءارقلا ملعتو «ةنس 0٠ ب ليفلا ماع لبق ةماهيلا

 ينب يف ءاضقلا ىلوتف ءرسيملاو ابرلاو رمخلا ذبنو مانصألا ذبنو ديحوتلا ىلإ هموق وعدي

 يداونلا داتري ناكو «ليفلا ماع لبق نيزرابلا برعلا ءابدأ دحأ ناك |ىك .سبع

 نأو كاّيبن ناك هنأ ةاورلاو نيخرؤملا ضعب معز .زاجحلاو ةمايلا يف قاوسألاو ةيبدألا

 ناك هنأ ١ :ريثك نبا لاقو .فيعض ثيدح وهو 'هموق هعيض يبن كاذ» :لاق نتي يبنلا

 ةديبع وبأ :ةياورلا هذه تركذ يتلا لاوقألا نمو ؛««تاماركو لاوحأ هل اح اص الجر

 ليقو»:ريشألا نبا لاقو ««هريغ يبن ليعامسإ ينب يف نكي ملا :لاقف ينثملا نب رمعم
 .«ةيلهاجلا يف برعلا ءايبنأ نم ميكح» :يلكرزلا لاقو ««ضيرمتلا ةغيصب ابن ناك



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ناخ نع دّيَّسلا لا دمحم دّيَّسلا نب ّيلع دّيَّسلا نب نيسحلا دبع دّيّسلا (67)

 الثمم دلب ةنيدم ىلإ دفوأ دقو .فلؤملا ءاقشا نم هلسلست يف يناثلا قيقشلا وه «يندملا

 لبق نامزلا نم ادوقعاهيف ثكمف تفارق ميكحلا نسح دّيَّسلا ىلعألا عجرملل

 .اهيف هنفدو هتافوو فرشألا فجنلا ىلإ هتدوع

 ءايض مزراوخ بطخأ وه يمزراوخلاو يمزراوخلل نيسحلا لتقم باتك (8)

 يكملا ديؤملا قاحسإ ديعس يبأ نب دمحأ نب دّمحم نب دمحأ نب قفوملا ديؤملا وبأ نيدلا

 ناك ؛مزراوخ بطخأب فورعملا :يطويسلا هيف لاق .يفنحلا يمزراوخلا بيطخلا

 هلو .يرشحمزلا ىلع أرق ءارعاش ابيدأ الضاف اهيقف «ملعلا ريزغ «ةّيبرعلا يف انّكمتم
 هدلوم ؛مزراوخ بيطخ نيدلا قفوم دّمحم نب دمحأ» :يدادغبلا لاقو .رعشو بطخ

 رمع نيدلا مجن نع ذخأ «هقفلاب ةمات ةفرعم هل الضاف ابيدأ ناكو ه 585 دودح يف

 بحاص نيدلا رصان هنع ذخأو يرشخزلا هللا راج نع ةّيبرعلا ملع ذخأو ,يفسنلا

 .ه 09/ تام .سرغملا

 نب يلعو ةث# دّمحم لوسرلا ىلع قلطُي ناونع وهو .ءءاسكلا باحصأ مه (84)

 تحت ةث#مركألا لوسرلا مهعمج دقلو .20# نيسحلاو نسحلاو ةمطافو بلاط يبأ

 تاحصأ ةسمخلا ناونع اضيأ ءالؤه ىلع قلطيو .ريهطتلا ةيآ لوزن دنع دحاو ءاسك

 .ةزرابلا مهلئاضف ىدحإ ةعقاولا هذه لثمتو .ةسمخلا حابشألاو «ءابعلا لآو ءءاسكلا

 .«هدنع مهفرشأو هللا ىلع قلخلا مركأ»و «سانلا لضفأ مهنأ» ىلع لدتو

 ءالبرك ةعقو لوح باتك «مولظملا نيسحلا اندّيس ةبيصم يف مومهملا سفن (65)

 22 نيسحلا مامإلا ةايح كلذك نمضتي وهو ءاهتلت يتلا ثادحألاو

 .ه ٠109 ماع ىفوتملا ٠ / قباس ردصم) يمقلا سابع خيّشلا فيلأت

 بطق هفلؤمل تاوعدلا باتكب ريهشلا ليلعلا ةفحتو «نيزحلا ةولس باتك (57)

 نم «هبقانمو



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا رس وسم عقاب جكسار ا نكتب سب يح

 بطقلاب فورعملا ه هال" ىفوتملا يدنوارلا هللا دبع نب ديعس نيسحلا وبأ نيدلا

 يف ةعيشلا يخرؤمو ةفسالفو ءاهقفو يملكتمو يرسفمو يثدحم نم يدناورلا

 عمجم ريسفت بحاص ىيبمربطلا خيشلا ةذمالت نم ناكو ءيرجهلا سداسلا نرقلا

 نبا هتذمالت زربأ نمو «حئارجلاو جئارخلا باتك اهرهشأ ةديدع تافلؤم هلو «نايبلا

 .يزارلا نيدلا بختنم خيشلاو يناردنزاملا بوشآ رهش

 نب هللا ديبع نَع يوري ذزي لهأ نم :رّمْعَج وُبَأ دلاخ نب نارهم نب دمحأ (8)
 :يفوكلا ّلع نب دّمح .ِنْيَئَئاِمَو َنيِناَو تسي ةنس تام يردكنملا هنع ىور ىَسوُم

 هيي 0 7 :ىحي نب دّمح 1 ااا

 . 8 ءاصنا با يح يا ياببا داو هنأ قوس

 20 هللا دبع يبأ نع ىور :رمع نب لضفملا .بوشآر هش نبا هركذ ام ىلع «هباب ناك

 .نانس نب دمحم هنع ىورو

 يلع نب ليعاسإ نع ىور ءالعلا نب ب مساقلا :العلا ٠ ا

 اضرلا نع وه ىورو «ءالعلا

 نب لع نع ىور .هللا دبع وبأ يناوفصلا دمحأ نب دّمحم :يناوفصلا (69)

 .يدّمحملا يولعلا مساقلا نب دمحأ نب نسحلا دّمحم وبأ فيرشلا هنع ىورو ؛ميهاربإ

 كلم لَّوأ ناك ميركلا نآرقلا يف درو امك تولاط وأ (ةّيربعلاب) لوؤاش (40)

 يبنلا هراتخا «نيماينب طبس نم وهو ؛ميدقلا دهعلا تايصخش دحأو ليئا رسإ ينبل

 .برحلا يف مهدوقي اكلم ليئارسإ ونب هنم بلط نأ دعب هللا نم رمأب ليئومص



 0 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ينب ليئومص خبو .اًيرث نكي م هنأل تولاطل ليئومص رايتخا ليئارسإ ونب تدقتناو

 ىلع لتق يذلا تولاج شيج ىلع راصتنإلا ىلإ ليئارسإ ينب تولاط داقو «ليئارسإ

 .م.ق ٠٠٠١ ىلإ ٠١٠١ ماع ةبارق نم مكح دقو ءاّنبن تولاط نكي ملو ؛دوواد دي

 )4١( قباس ردصم) دّمحم نب دمحأ ,ىيحي نب دّمحم / /41(

 مظاكلا مامإلا باحصأ نم ثدحمو هيقف بوبحم نب نسحلا :بوبحم نب نسحلا
 باحصأ نم وهو «ةميظع ةلزنم هل تناك دقو .##©داوجلا مامإلاو اضرلا مامإلاو

 لهأ ةّمئأ ننع تاياورلا نم ريثك دنس يف بوبحم نب نسحلا مسا درو .عامجإلا

 باتك .دودحلا باتك «ةخيشملا باتك :راثآلا نم هل «ةياور ١9514 غلبت .2 تببلا

 فلأ وحن رداونلا باتك «قالطلا باتك حاكنلا باتك ءضئارفلا باتك «تايدلا

 سمح رمعلا نم هل ناكو ,«ه 7175 ةنس رخآ يف بوبحم نب نسحلا يفوت .ةقرو

 .ةهنس نيعبسو

 بيلص يبرع .يدسألا بلاغ نب قاحسإل :ىثاجنلا لاق :بلاغ نب قاحسإ

 هيوري باتك هل 22 هللا دبع ىبأ نع ايور نيرعاش اناكو «كلذك هللا دبع هوخأو «ةقث

 يور 282 قداصتلا باحصأ نم هلاجر يف ْخيَّشل ادعو انناحجمأ ومدخل

 .ديمحلا دبع نب ميهاربإ هنع ىورو .222 هللا دبع يبأ نع «بلاغ نب قاحسإ

 (48 / قباس ردصم) نيرحبلا عمجم (49)

 يأخ رف نوديرفهب بقلم)نوديرفآ وأ نوديرفأ وأ نوديرف :نوديرف (4)

 بلغ يذلا وهو .كلذك دنهلاو ناريإ ريطاسأ هيف كرتشت لطب (ديعس نوديرف

 .دنوامد لبج ىلع هديقو كاحضلا

 ىنب دق ءلداع كلمك نآرقلا يف درو صخش مسا نينرقلا وذ :نينرقلا وذ (14)
 .ثيداحألا يف ءاج امك همساو ؛ماوقألا دحأ نع جوجأمو جوجأي ىذأ هب عفدي ًامدر



0 000 

 ءريمح نم وها» :لاق .ناك نم نينرقلا يذ نع لئس امدنع سابع نبا ثيدح اهنمو

 .«اببس يش لك نم هللا هاتأو ضرألا هل هللا نكم يذلا وهو «دثارم نب بعصلا وهو

 انرابحأ مولع نم اندنع حيحصلا» :لاقف نينرقلا يذ نع رابحألا بعك لئس دقو

 أدب هنأو نينرقلا يذ ةصق نآرقلا يكحيو .«بعصلا هنأو «ريمح نم هنأ انفالسأو

 يقال يبيع اصور تحب ا برع هبال هاف لإ انما و وقر الا و هيايجي لا رجلا
 هلوصو ىلإ دوعت نينرقلا يذ ةيمست ببس نأ نورسفملا ركذ دقو .كاذنآ ةفورعملا

 هل ناك هنأل ليقو .سمشلا ينرقب كلذ نع برعلا ربعي ثيح .برغلاو قرشلل
 ليقو ؛هنمارع تحت نانرق هل ناك ليقو ءانورق ىمست رئافضلاو رعشلا نم ناتريغض

 هب ذيخألا بجي ليلد اهنم دحاو ىلع مقي مل تاريسفتلا هذه نأ ىفخي الو ,كلذ ريغ

 .ًايبيغ أرمأ لظي رمأالا نإف ىلاتلابو

 (؟/ / قباسردصم) :يمقلل راحبلا ةنيفس (40)

 (05 / قباس ردصم) :يناثلا ديهشلا (45)

 (75 / قباس ردصم) :يزارلا (0)

 ةلحم يهو (ءاتلا مضب) تيرتام وأ ديرتاب دلو :يديرتاملا روصنم وبأ (4)

 ىلإ هتبسن فاضت اًنايحأو «ةرات يديرتاملاب فصويو ءرهنلا ءارو ام دالب يف دنقرمسب

 :هتينكو «قالنق رمسلا قديرتالا دوم خد دم ةيبدكخ راونضتنوبأ ةلاقيف ليف ركس

 خيرات اونّيعي ملو فه ا” ماع يفوت هنأ ىلع هل نومحرتملا قفتا دقو .روصنم وبأ

 مهيلع جرخت نيذلا هخياشم بناج نم بيرقتلا هجو ىلع هنييعت نكمي نكلو «هداليم
 يخلبلا ىيحي نب ريصن وه هخياشم دحأ نإف «مالكلا ملعو .هقفلاو .ثيدحلا يف

 ماع ديلاوم نم وه نوكي نيرشع نبا وهو ملعلا هنع ىقلت ولف ه 778 ماع قوتملا

 روما نسون عال وذشلا لمأ كه راك سوهو مراقب اهوا ها



 801 ا ا سو م يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةعامجلاو ةْنّسلا لهأ ةديقع حرش يف مهم رود اهل ناك يتلا ةّيمالسإلا تايصخشلا

 عابتأ ةيبلاغ اهعبتي يتلا ةيديرتاملا ةسردملا مامإ وهو .لقعلاو لقنلاب اهحيضوتو

 نكي مل هثكلو ؛ةيمالكلا ةفينح يبأ ءارآ نم دافتسا دقو «ةديقعلا يف يفنحلا بهذملا

 وهو هب صاخلا هجهنم هل ءاركتبم ناك لب «ةفينح يبأ ةقيرطل لصفمو حراش درحم
 .يراصنألا بويأ يبأ يباحصلا ىلإ هبسن يهتنيو «هنامز يف مالسإلا يددجم دحأ

 دومحم نب دّمحم نب دّمحم روصنم وبأ مامإلا :لوقيف يضايبلا نيدلا لاك هركذي
 يف ريبك رود هل ناكو «يمالسإلا ركفلا مالعأ نم ملع وهو .يراصنألا يديرتاملا

 مامإلا قبس دقو ؛تالالضلاو عدبلا لهأ ىلع درلاو َةَّنُسلا لهأ دئاقع ةرصن

 هبقل دقو .ةديقعلا نع عافدلا يف ةمهملا هذهم مايقلا يف يرعشألا مامإلا يديرتاملا

 .(نيملكتملا مامإ»و .(ىدملا ملع»و ,«ىدهلا مامإ» :اهنم ؛ةفلتخم باقلأب هباحصأ

 ءاءادتهالاو ةْنَسلا لهأ ةودق»و «(ةنسلا لهأ سيئر١و ««نيملسملا دئاقع ححصملاو

 فاصوأللا هذهف .«ةعدبلاو ةنتفلا ليلاضأ علاق»و .(«ةعاجلاو نسا مالعأ عفاراو

 ةرصن يف هل ققحت زراب رود ىلإو .هباحصأ سوفن يف هتناكم ةمظع ىلع لدت باقلألاو

 يبأ مامإلا ةافو نم ماع ةئام دعب ًابيرقت دلو يديرتاملا مامإلاف .اهنع عافدلاو ةّنّسلا

 .هرمع نم ريخألا ثلثلا رورم دعب ةْنّسلا لهأ ةديقع ىنبت يرعشألا مامإلاو «ةفينح

 ةسردم اولّكشي نأ نمزلا رورمب اوعاطتساف «هوقّبطو ًالثامت ًاجهنم اونبت دق مهلكو

 .يمالسإلا ملاعلا يملسم نم ةئاملاب نيعست نم رثكأ اهيلإ بستنا ةينس ةيمالك

 رفعج وبأ مامإلاب ريهشلا بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم (15)
 مامإب َبَّقْلو هيقفو خّرؤمو رّسفم «(0917-414 /ه١٠1 اه 77 ) «يربطلا

 ةفوكلاو دادغبو يرلا ىلإ لحترا ءناتسربط ميلقإ ةمصاع لمآ دلو ؛نيرسفلا
 اهئاملع ىلع ذخأو ه 7017 ةنس يف طاطسفلا ىلإ راسف رصم ىلإ بهذو «ةرصبلاو



 ول اول رقما نونا رطب ل نشكل وز وا 06

 بيطخلا لاق ؛دادغب نطوتساو عجرو .ءبهو نباو يعفاشلاو كلام مولع

 ماكحأ يف اًهيقف «يناعملاب اًريصب «تاءارقلاب اًفراع .هللا باتكل اًظفاح ناك» :يدادغبلا

 اًقراع ءاهخوسنمو اهخسانو ءاهميقسو اهحيحصو ءاهقرطو ننسلاب اًاع «نآرقلا

 لالحلا لئاسمو ؛ماكحألا يف نيفلاخملا نم مهدعب نمو «نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأب

 :ىبأف ملاظملاو عنتماف ءاضقلا هيلع ضِرُع ؛«مهرابخأو سانلا ماّيأب اًفراع ؛مارحلاو

 نم رثكأ هبتك نم هثاريم يف اندجو» :يومحلا توقاي لوقي .فيناصتلا نم ديدعلا هل

 ةنفلأ تانتك َلّوأ ونهو ةراصمألا ءالع فالتنا :اهنمو (4قيقذلا هطختب اءرج نناث

 .«فيطللاو فالتخاإإلا :هيقف |(هنع ينغتسي ال ناباتك يل» :هنع لوقي ناكو .يربطلا

 ,كولملاو ممألا خيراتو يربطلا ريسفتب فورعملا نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج فلأو

 ءاكحأ يف لوقلا فيطلو «ليذملا ليذو .راثآلا بيذهتو يربطلا خيراتب فورعملا

 حيرصو «تاءارقلا باتكو «مالسإلا عئارش ماكحأ يف لوقلا طيسب ؛مالسإلا عئارش

 .دالغبب نفدو هه ٠١" ةنس لاوش رهش يف يفوتو «نيدلا ملاعم يف ريصبتلاو .ةنسلا

 متسر نب ريرج نب دّمحم رفعج وبأ َحيشلاوه رخآ مسا عم مسالا اذه طلتخي دقو

 ةعيشلا ءاملع ريهاشم نم يعيش ثدحمو هيقفو نيد لجر وهو ؛يلمآلا يربطلا

 يربطلا ريرج نبا نع هل ًازييمت يعيشلا وأ يمامإلا ًانايحأ همسا ىلإ فاضُيو «ةّيمامإلا
 ًاينثم ةعيشلا نايعأ يف نيمألا نسح دّيَّسلا هل مجرت .ريسفتلاو خيراتلا بحاص ينسلا

 دحأ ًانيبم ينسلا يربطلاو يمامإلا يربطلا نيب ًاريثك هابتشإلا عوقو ىلع ًاهّبنمو هيلع
 .لاجرلا دقن يف لادتعإلا نازيم يف يبهذلا هل مجرت .اهيف هبتشا يتلا دراوملا

 ةبلعث نب رغألا نب كلام نب نامعنلا نب سيق نب ديز نب مقرأ نب ديز )90١(

 ءورمع وبأ ,ىجرزخلا ءيراصنألا «جرزنلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب

 يف اميتي مقرأ نب ديز ناك .يندملا ديعس وبأ :لاقيو ةرامعوبأ :لاقيو ءرماع وبأ :لاقيو



 80 وم ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 :ل# دمحم ىبنلا عم ازغ .ةدنك يف هل اراذ ىنتباو ةفوكلا لزن «ةحاور نب هللا دبع رجح

 رمع نب هللا دبع عم هنس رغصل يبنلا هدرف دحأ موي لاتقلل مدقت «ةوزغ ةرشع عبس

 نب ديزو هللا دبع نب رباجو «يردخلا ديعس ابأو ءبزاع نب ءاربلاو باطخلا نب

 يراخبلا قفتا ءاثيدح نوعبس دمحم لوسرلا نع هل ىور .هتبح نب دعسو ةيراج

 .كلام نب سنأ هنع ىور .ةتس ملسملو «ناثيدح ىراخبللو ءاهنم ةعبرأ ىلع ملسمو

 دعس نب دمحم لاقو .نيتسو تس ةنس ةفوكلاب ىفوت .نيعباتلا نم ريثكو ءسابع نباو

 .نيتسو نامث ةنس :نورخآو

 وبأ ةلاحرلا ملسملا خرؤملا (ه ١47ه 177) يناهفصألا ميعن وبأ )1٠١١(

 ناهفصأ ديلاوم نارهم نبا ىسوم نب قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعُن
 روباسين ملعلا ٌبلطل هتالحر ءانثأ انخرؤم راز .ءايلوألا ةيلح باتك بحاصو

 يرابنألا مثيلا نب ركب وبأ هتذتاسأ نم .سلدنألاو ةكمو دادغبو ةرصبلاو ةفوكلاو

 .رفعج نب دّمح نب هللا دبع دّمحم وبأو لاّسعلا نب دمحأ نب دّمحم دمحأ وبأ يضاقلاو

 .يروباسينلا دّمحم نب دّمحم مكاحلا دمحأ وبأو يراصنألا خيشلا يبأب فورعملا

 هتذمالت نمو.فيناصتلا بحاص يناربطلا مساقلا وبأو ةريثكلا فيناصتلا بحاص

 ركب وبأ يزاريشلا دّمحم نب هللا ةبهو ««دادغب خيرات ١ بحاص «يدادغبلا بيطخلا

 ةيلح هتافّلؤم نمو .نذؤملا حلاص وبأو ءشخولا ّيلع وبأ يضاقلاو يناوكذلا َلع نب

 ةباحصلا مجعمو ناهفصأ خيراتو ةّوبنلا لئالدو يراخبلا ىلع جرختسملاو ءايلوألا

 باتك نع رداصملا ثدحتت ملو .ةئجلا ةفصو ملسم حيحص ىلع جرختسملا دنسملاو

 . (202 ىلع يف نآرقلا نم لزن ام ) همسا

 دّمحم نب دمحأ وه ناكلخ نب نيدلا سمش ةاضقلا يضاق ناكلخ نبا 0

 نم دعي بيدأو ضاقو خرؤم «سابعلا وبأ» ىنكي ناكلخ نب ركب يبأ نب ميهاربإ نب



 نقتل وول رفا ني كلتا ناو لقتل وساوس وو ةنووتااوا

 وهو نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو باتك بحاص وهو «قشمد ةنيدم مالعأ

 ةنس ليبرأ قارعلا يف دلو .اماكحإو اطبض اهنسحأ نمو «ةّيبرعلا مجارتلا بتك رهشأ

 هتافو ىتح هتايح تناكو اهيف ماقاو ءقشمد يف رقتساو شاعو م 1١1١١ /ه

 قشمد مالعأ نم فرعو همولعو نيدلا لوصأو هقفلاو ماكحألا يف غبنو ءقشمد يف

 يف سيردتلا ىلوت .نينس رشع دعب لزعو «ماشلا ءاضق رهاظلا كلملا هالوف اهخويشو
 ةنس قشمدب نويساق لبج حفس يف نفدو ىفوتو «مالعألا نم ناكو قشمد سرادم

 ءابناو نايعألا تايفو هباتك وه ناكلخ نبا خيراتب دوصقملاو .م 1187ه ١

 :لاهزلا ءاننا

 زاهياق نب ناثع نب دمحأ نب دّمحم نيدلا سمشل ظافحلا ةركذت باتك )١(

 نيب عمج .ظفاح مامإو ثدحم (م1718- م4 / ها/5/-ه 71/7) يبهذلا

 ةطاحإلا بناج ىلإ عمجي وهف ءانخيرات يف لئالقلا ذاذفألل الإ اعمتجي مل نيتزيم
 حرجلا دعاوقب ةعساولا ةفرعملا ءالاجرو ثداوح يمالسإلا خيراتلاب ةعساولا

 ءاملعلا نم يبهذلا مامإلاو .اهتاذب ةمئاق ةسردم هدحو ناكف «لاجرلل ليدعتلاو

 هتيانع يف كلذ رهظو .همولعو يوبنلا ثيدحلا باب نم خيراتلا ناديم اولخد نيذلا

 هنأ ليقو «يخيراتلا هريكفت روحمو هبتك نم ريثك ساسأ تراص يتلا مجارتلاب ةقئافلا

 عمس .بهذلا يرهاوجلا نزي اك لاجرلا نزي ناك هّنأل يبهذلاب يبهذلا مامإلا يمس

 ديدش ناكو ء«ريثكلا عمجلا هنم عمسو .ةيردنكسإلاو .كبلعبو ءرصمو «قشمدب

 هأرقأو «نآرقلا أرق ؛لاجرلا ءاسأو ؛ثيدحلا يف فيناصت هلو «ةلبانحلا يأر ىلإ ليملا

 تادلجم اهضعب ءاّباتك يتئام وحن اهدحو ةيخيراتلا هتافلؤم تغلب دقو «تاياورلاب

 ةركذت هباتكو .يوبنلا ملعلا ظافحل مجارتلاو ةيتاذلا ريسلا يف باتك.ةمخض

 يف مهداهتجا ىلإ عجري نمو يوبنلا ملعلا ةلمح يلدعم ءامسأب فيرعت صاوخلا



 2 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةقبط نيرشعو ىدحإ يلإ باتكلا مسق .فييزتلاو حيحصتلاو فيعضتلاو قيثوتلا

 رابك ةيناثلا ةقبطلا يفو .ةباحصلا رابكو نيدشارلا ءافلخلا يلوألا ةقبطلا يف ركذ

 يرصبلا نسحلا وه اهسأرو نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا ةثلاثلا ةقبطلا يفو.نيعباتلا
 ةعبارلا ةقبطلا يفو .كلملا دبع نب ماشهو ةيواعم نب ديزي ةلود يف ناك كلذ بلاغو

 ظافحو نيعباتلا دعب ةّمئآلا يرخآلا تاقبطلا يف ركذ َّمث .نيعباتلا نم ةثلاثلا يهو

 نباو يثراحلاو يزملاو ةيميت نبا نيرشعلاو ةيداحلا ةقبطلا يف ركذ يتح يوبنلا ملعلا

 .كلذ دعب هخويش ركذ مث ناوعج نباو يفاكلا دبع نب يلعو حرف

 رفعج نب ىسوم نب كروف نب هيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب وبأ )3١4(
 دحأو .يلامألا باتكو خيراتلاو ريبكلا ريسفتلا بحاصو ؛ناهبصأ ثدحم ٍناهبصألا

 كروف نب ىعدي امك لّوألا هّدج ىلإ ةبسن هيودرم نبا ىعدي ءيوبنلا ثيدحلا ةاور

 نسبا هتينك نأ امك .هديفح نع هزييمتل ريبكلا هيودرم نبا ىمسيو .يناثلا هّدج ىلإ ةبسن
 ت ناهفصإلا كروف نب نسحلا نب دّمحم ركبوبأ :امه نيرخآ نيملاع عم كرتشت كروف

 باَبَقلا يناهفصإلا ءاطع نب كروف نب دّمحم نب دّمحم نب هللا دبع ركبوبأو ه 5

 هعمس ثيدحب نارمع يبأ هيبأ :نع ثدح .ه 777 ةنس يف هدلوم ناك .ه١17 ت

 نيناثو عبس نع يه٠4 ةنس ناضمر نم نيقب تسل تام .هيوتم نب ميهاربإ نم
 وه
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 نفعت وسأ ىقرلا 10 ةيسسقوتملا كلاخ نبالغ نيدحأ نيالكتغ(1:6)

 ناكو 82 ديز لتق دعب رمع نب فسوي هسبح ّلع نب دّمحم هدج ناكو .يفوك هلصأ

 لاقو ءاهريغو «نساحملا :اهنم ءابتك فنصو «ليسارملا دمتعاو ءءافعضلا نع يوري



 لوتملاو: لوقفملا ةييدصفلا راك ف ل ركشكلا يزن وا ورا قب و ورم و صا عع يوتا 05

 نبا لاقو .نايبتلا بحاص .؛بتاكلا ىقربلا دلاخ نب دّمح نب دمحأو :رابخألاو

 هللادبعوبأ «ىقربلا :مهتاملعو مهيثدحمو ةعيشلا ءاهقف يف (7”7 5)تسرهفلا يف ميدنلا

 .ةقلاضرلا باحصأ نم .ىمقلا «ىقربلا دلاخ نب دّمح

 هابأ عمس ظفاحلا يفوكلا يسبعلا رفعج وبأ ةبيش يبأ نب ناثع نب دّمحم )1١(

 ناكو يناربطلاو رازبلا يعفاشلاو داجنلا هنعو اقلخو سنوي نب دمحأو ينيدملا نباو

 مل يدع نب لاقو ةرزج حلاص هقثو ةديفم فيلاوت هل لاجرلاو ثيدحلاب اريصب املاع

 نب دمحأ نب هللا دبع اّمأو هب سأب ال نادبع يل فصو ام ىلع وهو ركني اثيدح هل رأ

 ىسوم ىصع وه نيطم لاقو ثيدحلا عضي ناك شارخ نب لاقو باذك لاقف لبنح
 يناقربلا لاقو هب ثدحف ريمن باتك ذخأ هنأ لاقي ينطقرادلا لاقو نوكفأي ام فقلت

 نع نيتئامو نينامثو عبس ةنس تام تلق هيف حودقم هنأ نوركذي مهعمسأ لزأ م

 .ةنس نيناثو فين

 هترهشو نمحر لا دبع نب نوميم نب نمحر لا دبع نب ديمحلا دبع نب ىيحي )١0(

 هنأ ليقو يفوكلا «ينامح لا هبسنو ايركز وبأ هتينكو « ينامحلا ديمحلا دبع نب ىبحي

 ٍدْبَع نب ٍدْبَحلا ِدْبَع نب ىَبحَي يبهذلا لوقي .ةفوكلا :يف شاع ثيدحلا فيعض
 ْنْبا يركز وبأ ُرْيبَكلا ٌمامإلا ءظِفاحلا ٌيناجلا ِنْمْحَّرلا دْيَع نب ٍنْوُمْيَم نب نَمْحّرلا
 َنْيْمَتلا َوْحَن :َدلَو بيكا (ِدَنسُْلا) بجاص ّيقْوُكلا َناجلا ىَبحي يبأ ِهِةَثلا ْثّدَحملا

 .ه171/ :ماع ركسعلا :يف تامو .ًةئامَو

 يدسألا دّمحم وبأ رثكملا ظفاحلا مامإلا عيبرلا نبا سيق :عيبرلا نب سيق )١١(

 نيعست ةنس دودح يف دلو هظفح لبق نم هيف فعض ىلع ملعلا ةيعوأ دحأ ينفوكلا

 نب براحمو يمايلا ديبزو دثرم نب ةمقلعو ةقالع نب دايزو ةرم نب ورمع نع ىورو

 ةبعش هاقيفر هنع ثدح نيرثكملا نم ناكو «ةدعو يعيبسلا قاحسإ يبأو راثد



 9118 وو يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يناحلا ىيحيو دعجلا نب يلعو يلولسلا روصنم نب قاحسإو مدآ نب ىيحيو يروثلاو

 .هريغو نافع هقثوو هيلع ينثي ةبعش ناكو مهاوس قلخو نايرلا نب راكب نب دّمحمو

 .يئالملا ميعن وبأ هخرأ اذكو ةئمو نيتسو عبس ةنس تام نابح نبا لاق

 .ثيدحلا يف اًفيعض ناكو نْيَوُج نب ةرامع همساو :يدبعلا نوراه وبأ )٠١9(

 نب دواد ىور :يدبعلا نوراه وبأ نيوج نب ةرامع .ٌيردُحْلا ديعس يبأ نع ىور دقو

 ةياورو.هيف ءاعدلاو ةالصلاو ريدغلا موي لضف 22 قداصلا نع .هنع «يقرلا ريثك

 .هنع .ىيحي نب ميهاربإ ىورو .يردخلا ديعس يبأ نع .هنع ءيدسألا عيبرلا نب سيق

 .ةلثاو نب رماع ليفطلا يبأ نع

 )١1١4( قردتملا ناس قتاكلا» ةيدعس نيعس بأ :ئردخلا ديعسوبأ ١١١

 .يوبنلا ثيدحلا ةياورل نيرثكملا دحأو «ةباحصلا راغص نم يباحص (ها/4 -ه.ق

 فوغ هناةردح ضال هن ةنبع ةيةلعت ني ناتس ةداكلافةريكعيش ليعبم ونأ دلو

 نب كلام هيبألو ,نينس رشعب برثي ىلإ دّمحم يبنلا ةرجه لبق جرزخلا نب ثراحلا نب

 نامعنلا نب ةداتق وه همآل ديعس يبأ وخأو .دحأ ةوزغ ءادهش نم وهو «ةبحص نانس

 .ه 7 ةنس دحأ ةوزغ يف ةكراشملل يردخلا ديعس وبأ مدقت .ردب ةوزغ دهش يذلا

 .قدنخلا ةوزغ يف ذئدعب هعم كراش هنأ الإ .هنس رغصل اهموي هّدر دّمحم يبنلا نأ الإ

 ةعيب دهش امك دمحم يبنلا عم ىرخأ تاوزغ رشعو قلطصملا ينب ةوزغو

 .عيقبلاب نفدو ه 1/4 ةنس يردخلا ديعس وبأ يفوت .ناوضرلا

 )١١1( قباس ردصم) نايبلا عمجم / ١(.

 )١١50( قباس ردصم) يزارلا ريسفت / 7””7(

 الا تافودسم) تاقكلاو ومابع نانا

 جهنم :باتك ريشي امك يرصبلا نسحلا وه دوصقملا نأ حجرا:نسحلا )١١5(
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 نب دّمحم نب لع نسحلا يبأ مامإلا هفلؤل باتكلا لهأ باتكتسا حبق يف باوصلا

 .ه 777 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يرصملا مهءردلا

 يف يفوت (ه 7815-518).ىسرلا مساقلا نب نيسحلا نب ىيحي يداحملا )١1١15(

 .نميلاب ةدعص

 ةماعد نب ةداتق .(مال"78-١٠1 له 8١١ه 11) ةماعد نب ةداتق )١١1(

 .بسنلاو برعلا ماّيأو ةغللاو ةّيبرعلا يف لاعو يعبات .باطخلا وبأ ءيِمودَّسلا

 طق ثدحمل تلقام» :لوقي ناكو .همكأ اًريرض ناك .ةمالع .ظفاح «رسفم .ءثدحم

 ناك» :لبنح نب دمحأ لاق .«يبلق هاعو الإ اًنيش طق يانذأ تعمس امو لع دعأ

 ةرم رباج ةفيحص هيلع تئرق ؛هظفحالإ ًائيش عمسي ال ةرصبلا لهأ ظفحأ ةداتت

 .«اهظفحف ةدحاو

 ميهاربإ نب بوقعي (م 14181771 /ه 187-ه )1١7 فسوي وبأ )١1١(

 يضاقلا» .نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ذيمالت نم وهو فسوي يبأب روهشملا يراصنألا

 نب بوقعي فسوي وبأ ؛ةاضقلا يضاق ثدحملا ةمالعلا دهتجملا مامإلا وه فسوي وبأ

 دلو .«يفوكلا يراصنألا ةيواعم نب ريجب نب دعس نب شيبح نب بيبح نب ميهاربإ

 ىلوتو .ثيدحلا ذخأو «ةفينح يبأ ىلع هقفت ه ةئامو ةرشع ثالث ةنس فسوي وبأ

 .ديشرلا نوراه رصع يف يفوت «ةاضقلا يضاق بقل حنمو ءءاضقلا

 هيقف ,ملسم ملاع (ه 184 -ه 171) ينابيشلا نسحلا نب دّمحم (114)

 بحاص» بقلي ؛هبهذم رشانو «ناعنلا ةفينح يبأ مامإلا بحاص .يوغلو ثدحمو

 بأ نع ذحخأو «ةفوكلاب أشنو هه 17١ هنس طساوب دلو .«قارعلا هيقفو «ةفينح يأ

 يروشلا نايفس نع ذخأو ,فسوي يبأ يضاقلا ىلع هقفلا ممتو .هقفلا ضعب ةفينح

 .ديشرلا نوراه نمز ءاضقلا ىلوت .ةنيدملا يف سنأ نب كلام ىلإ لحرو «يعازوألاو



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .فسوي يبأ دعب قارعلاب ِهقفلا ةساير هيلإ تهتناو

 )١5١ يشرقلا َيِبلَطملا ّيعفاشلا سيردإ نب دّمحم هللا دبع وبأ :يعفاشلا (119)

 .ةعامجلاو ةَنّسلا لهأ دنع ةعبرألا ةّمئألا ثلاث وه (م١٠87 17517 /ه70 4

 وهو .هقفلا لوصأ ملع سسؤمو «يمالسإلا هقفلا يف يعفاشلا بهذملا بحاصو

 .ءاكذلاو لدعلاب فرُعف ًايضاق لمع دقو ءثيدحلا ملعو ريسفتلا ملع يف مامإ ًاضيأ

 ًالاخرو ءًارهام ًايمارو «ًارعاش ًاحيصف يعفاشلا ناك «ةينيدلا مولعلا ىلإ ًةفاضإو

 هّمأ هب تلقتناو هه ١6١ ماع ةزغب يعفاشلا دلو .هيلع ءانثلا نم ٌءاملعلا ٌرثكأ .ًارفاسم

 أطوملا ظفحو ؛نينس عبس نبا وهو ميركلا نآرقلا ظفحف «ناتنس هرمعو ةكم ىلإ

 نود ىتف وهو ايتفلاب هل نذَأ ىتح ةكم يف ملعلا بلطي ذخأ مث ءنينس رشع نبا وهو
 .سنأ نب كلام مامإلا دنع ملعلل ًابلط ةرونملا ةنيدملا ىلإ يعفاشلا رجاه .ةنس نيرشع

 نهيق مال يبطل بارا نيم راكي لإ نلعز] كاناينن معو نسبا نإ نقرات
 عمتجا كلذبو ,يفنحلا بهذملا سردي ذخأو «ينابيشلا نسحلا نب دّمحم يضاقلا دنع

 ىلإ يعفاشلا داع .(يفنحلا بهذملا) قارعلا هقفو (يكلاملا بهذملا) زاجحلا هقف هل

 ىلإ رفاس َّمث .يكملا مرحلا يف هسورد يقلي ذخأو ابيرقت تاونس عست اهيف ماقأو ةكم

 عضو يذلا ةلاسرلا باتك فيلأتب ماقو هه ١46 ةنس اهمدقف «ةيناثلا ةرملل دادغب

 داعأ ءرصم يفو .ه ١494 ةنس رصم ىلإ رفاس َّمث .هقفلا لوصأ ملعل ّساسألا هب

 رشني ذخأ |مك .دادغب يف ىلوألا ةرملل هبتك يذلا ةلاسرلا باتك فينصت يعفاشلا

 ةنس رصم يف يفوت ىتح ؛ملعلا ٌبالط مّلعيو ؛هيفلاخم لداجيو ؛ديدجلا هبهذم
 ه6

 يحبصألا رماع يبأ نب كلام نب سنأ نب كلام هللا دبع وبأ :كلام )١١١(

 ةّمئألا يناثو ,ملسم ثّّدحمو هيقف (م/11-١40 /ه97-1174) يندملا يريمحلا
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 .يمالسإلا هقفلا يف يكلاملا بهذملا بحاصو «ةعامجلاو ةْنّسلا لهأ دنع ةعبرألا

 ربصلاب ًافورعم ناكو هيف هتّيثتو يوبنلا ثيدحلل هظفح ةوقو ريزغلا هملعب رهتشا

 مهنم ءاملعلا نم ٌريثك هيلع ىنثأ دقو ,ةنسحلا قالخألاو راقولاو ةبيهلاو ءاكذلاو

 هقلخ ىلع هللا ةجح كلامو ؛مجنلا كلامف ءاملعلا ركذ اذإ» :هلوقب يعفاشلا مامإلا

 اهرهشأو يوبنلا ثيدحلا بتك لئاوأ نم «ًاطوملا» هباتك 537 .6نيعناتلا لعب

 نآرقلا :يه ةيعيرشت رداصم ةدع ىلع هاوتف يف كلام مامإلا دمتعا دقو ءاهحصأو

 «ةلسرملا حلاصملاو ءسايقلاو «ةنيدملا لهأ لمعو «عامجإلاو «ةيوبنلا ةَنّسلاو ؛ميركلا

 :لوقي ناكو .باحصتسالاو .عئارذلا دسو «تاداعلاو فرعلاو .ناسحتساإلاو

 اوذخف ةّنّسلاو باتكلا قفاو ام لكف «يبأر يف اورظناف .بيصأو ئطخأ رشب انأ (منإ)»

 نينثا كلام مامإلا ضرم ه 1179 ةنس يفو .«هوكرتاف ََّنّسلاو باتكلا قفاوي ملامو .هب

 نفذ مث ءميهاربإ نب دّمح نب هللا دبع ةنيدملا ٌريمأ هيلع ىلصو .تام مث ًاموي نيرشعو
 .عيقبلاب

 ةنس قودملا يمقلا سابع خيشلا هفلؤمل باقلألاو ىنكلا باتك (171)

 «لاحرلا تك دم اوهو ه8

 دبع نب فسوي رمع وبأ هفلؤأ باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك (١؟؟)

 .ه4717 ماع ىفوتملا يبطرقلا يرمنلا مصاع نب ربلا دبع نب دّمحم نب هلل

 ينوكلا مهالوم يراصنألا ّلع وبأ قارعلا هيقف ةمالعلا دايز نب نسحلا )١7(

 املاع ناكو .هنم عمسو هنع ذخأ ه ٠١ 5 ماع ىفوتملا ةفينح بأ بحاص يؤلؤللا

 بدأ) هبتك نم .ىفعتسا مث فه ١95 ةنس ةفوكلاب ءاضقلا يلو «يأرلاب هبهذمب

 (اياصولا)و (ضئارفلا)و (جارسخلا)و (تاقفنلا)و (ناميإلا يناعم)و (يضاقلا

 .دادغبب لزن :ةفوكلا لهأ نم وهو .ؤلؤللا عيب ىلإ هتبسن .(يلامألا)و



 90 ل لاا ا يو يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دلو ءسابعلا ينب ءافلخ عباس ديشرلا نوراه نب هللا دبع وه نومأملا(15١)

 اًراهدزا هدهع دهش ءسوسرطب ه 7١1 ماع بجر ١4 يف ايزاغ يفوتو ه ١٠١ ماع

 اهيف كراش هنأل كلذو ءلّوألا يمابعلا رصعلا يف ةيركفلاو ةيملعلا ةضهنلاب

 اقفو نيمألا هنبال ةعيبلا تذخأو ناسارخ يف م١8 4 ماع ديشرلا نوراه يفوت.هسفنب

 ديدجلا ةفيلخلا نأ الإ ,نيمألا هاخأ نومأملا فلخي نأ ًاضيأ تصن يتلا هدلاو ةيصول

 .دهعلل اًيلو قحلاب قطانلا ىسوم هنبا نيعو .دهعلا ةيالو نم هاخأ علخ ام اًعيرس

 ذخأ دهعلا ةيالو نع هعلخ دق هاخأ نأب ملع الف .ناسارخ يف كاذنآ نومأملا ناكو

 |مهنيب بورحلا ترمتسا دقو .هيخأ ةبراحمل شيجب هجوتو ناسارخ يلاهأ نم ةعيبلا

 ماع هلتقو نيمألا ىلع بلغتلاو دادغب ةرصاحم نومأملا عاطتسا نأ ىلإ .تاونس عبرأ

 بطو ةفسلف نم مولعلل قلطم عيجشتب نومأملا دهع درفت .ةفالخلاب اًرفاظ م

 م٠7 ماع ةفيلخلا سسأ دقو .نانويلا مولعب صاخ مامتهاو كلفو تايضايرو

 يف عرتخاو ءاهرصع تاعماج تايربك نم تناك يتلاو دادغب يف ةمكحلا تيب ةعماج

 طيحم سايق ءاملعلا لواحو .ىرخألا ةينقتلا تالآلا نم ددعو بالرطسالا هدهع

 ؛ةيناث ةيحان نم مولعلا روطتو ةيحان نم اهتيوركب فارتعإلا ىلع لدي ام ضرألا

 ذإ .هدهع تامس زربأ .هتالوو هتيشاحو وه اهاعر يتلا ةمجرتلا تايلمع نوكت دقو

 .ةيبرعلا ىلإ ةينانويلاو ةّيسرافلاو ةينايرسلا بادآلاو مولعلا اههالخ تلقن

 .يوحنلا يدادغبلا رايس نب ديز نب ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ :بلعث )١15(

 تماق ةثالث ثلاثو.هدهع يف نييفوكلا مامإء(ه ١54-ه )٠٠١ بلعث وأ ينابيشلا

 بحاص هوحنلا مامإ وءثدحملا ةمالعلا«ةيوحنلا ةفوكلا ةسردم مهلامعأ ىلع

 ناك .تام اهمو نومأملا ةفالخ نم ةيناثلا ةنسلا يف دادغبب دلو .فيناصتلاو حيصفلا

 ةياورو بيرغلاب ةفرعملاو ةجهللا قدصو ظفحلاب اروهشم اثدحمو «رعشلل ايوار



 لوقنملاو لوقعملا نم ففئارط ف لوكشكلا +00006282040 ا م ا هام لح نوم ماا عم م 006

 يف رظنلا تأدتبا» :هسفن نع لوقيو .هتثادح ذنم خويشلا دنع ًامدقم ميدقلا رعشلا

 نم ةيناثلا ةنسلا يف «نيتثم ةنس يدلومو «ةرشع تس يف ةغّللاو رعشلاو ةّيبرعلا

 تدنكو «ةنس ةرشع يناث ينسو ءاّرفلا «دودح" يف رظنلا تأدب ّمث .نومأملا ةفالخ

 .«بيرغلاو يناعملاو رعشلا ىلع تببكأ هتنقتأ اَلف «هريغب اتعب همرتكا وسناب قتعأ

 مصاع نب ةملسو يبارعألا نبا ىلع بيرغلاو يناعملا ملعو رعشلاو وحنلا سرد

 هنع ذخأ .رهاظ لآ ءانبأ ضعب بدأو «نييفوكلا مامأ راص .مهريغو يحمجلاو

 ةياورو ء«بيرغلاب ةفرعملاب رهش «دهازلاو يرابنألا نباو هيوطفنو رغصألا شفخألا

 ةسيقألاو تاليلعتلا ىلع ارداق الو ةرابعلا حيصف نكي مل هنكلو ءقدصلاو هرعّشلا

 ةذع هلوح تفلأو عاذ يذلا حيصفلا لثم ةغّللا يف بتك ةدع فّلأ .ةيوحنلا

 نقم نازقلا قو«نيوصبلا فالعاو وصلا لك وستلاو ظاقلالا قو قاناود
 يناعمو ءرعشلا دعاوق لثم رعشلا يفو «تاءارقلاو نآرقلا يناعمو «نآرقلا بارعإ

 هتافلؤم نمو .يدعجلا ةغبانلاو ينايبذلا ةغبانلاو ريهزو ىشعألا نيواود حرش رعشلا

 .ذاوشلاو ءفرصني ال امو فرصني امو «ريغصتلاو ؛(وحنلا يف رصتخم) يقفوملا :ًاضيأ

 «رابخألا نم ظافلألا جارختساو «ءادتبالاو فقولاو .يهاودلاو ناهيألاو «لاثمألاو

 .وحنلا دحو «لئاسملاو «تاءارقلا بئارغو .ءاجهلاو

 يهتني دربملاب فورعملا ربكألا دبع نب ديزي نب دّمحم سابعلا وبأ :دربملا(117١)

 ماع يفوتوهه"٠ ةجحلاوذ ٠ دلو .دزألا نم ملسأ نب فوع وهو «ةلاثب هبسن

 رصعلا يف شاع .دقنلاو وحنلاو ةغالبلا مولع يف ةذباهجلا ءاملعلا دحأ ه 7

 ءاملعلا نم ادحاو دّربملا ناك .(يداليملا عساتلا) يرجهملا ثلاثلا نرقلا يف يسابعلا

 نإو ءنونفلاو مولعلا نم ديدعلا لمشتل مهتافاقث تعونتو .مهفراعم تبعشت نيذلا

 هتريغ ىلإ عجري ناك ابر كلذ نإف «ةيوحنلاو ةيدقنلاو ةيغالبلا مولعلا هيلع تبلغ
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 لك ىلع ةّيبرعلا ةراضحلا هيف تحتفنا رصع يف اهمادآو اهتغلو ةّيبرعلا ىلع ةديدشلا

 .لبق نم برعلا اهفلأت مل نونفلاو مولعلا نم ناولأ هيف ترهظو «تافاقثلاو مولعلا

 .هباوج نسحو هتقدل :ليقو .ههجو نسحل :ليق دربملاب بقلو «ةرصبلاب دربملا دلو

 دي ىلع ةرصبلا يف ملعلا ىقلت .ادسحو ةريغ كلذو ءامكب# ةدربلا ىلإ مهضعب هبسنو

 نب حلاص رمع وبأ :مهنم وحنلاو بدألاو ةغّللا يف هرصع مالعأ نم ريبك ددع

 ناثع نب دّمحم نب ركب نامثع وبأو ةغّللاو وحنلاب املاع اهيقف ناكو .يمرجلا قاحسإ

 ىلع ددرت (ى ««هيوبيس دعب وحنلاب سانلا ملعأ» ناك هنأب «دربملا» هفصو يذلا ينزاملا
 ذخأو ؛هخويش نم دع ىتح هنع ىورو هنم عمسو رحب نب ورمع نامثع وبأ ظحاجلا

 (مك ءوحنلاو رعشلاو ةغللا يف هرصع ءاملع رابك نم ناكو «يناتسجسلا متاح يبأ نع

 .رعشلاب سانلا ملعأ نم ناكو «_دّمحم نب هللا دبع دّمحم وبأ - يزوتلا نع ىقلت

 ىدحإ يه ةّبِديَيعلا هَلْوَدلا وأ ٌةَّيِمِطافلا ةَقالخلا وأ ٌةّيوِطافلا ُةَلْوَدلا )١370(

 يعيشلا بهذملا نم تذختا يتلا ٍةفالخلا ٍلوُد نيب ٌةديحولاو «ةّيمالسإلا ٌةفالخلا ٍلوُد

 ةاعدلا طشن نأ دعب ةلودلا هذه تماق .اهل اًيمسر اًبهذم (يليع|سإلا هعرف نمض)

 ٌيدهملا مامإلا مساب لاتقلا ىلإ سانلا ةوعدو ةّينيسحلا ةوذجلا ءاكذإ يف نوُيليعاسإلا

 ىمابعلا دهعلا لالخ كلذو ؛لجاعلا بيرقلا يف هروهّظب اًعيمج اوؤبنت نيذلا ءرظتتملا

 ةدراطُم ببسب ءاًصوصخ مكُلا زكرم نع ةديعبلا ميلاقألا يف اًحاجن كلذب اوباصأف

 نم اونكمت ُتيح برغملا ىلإ اولقتناف ءيرعلا قرشملا يف مهداهطضاو مهل نييسابعلا
 دعب ِةفالخلا مايق اونلعأو ءاّصوصخ ةّيربربلا ةماتك ةليبق طسو ريهاىجلا باطقتسا
 قرشلاو ايقيرفأ لاش يف ةعساو ميلاقأو قطانم ةّيمطافلا ةلودلا تلمش .نيح

 عّسوت مث هرصم ىلإ برغملا نم ّيطسوْلا لحاسلا لوط ىلع اهقاطن ٌدتماف ءطسوألا
 زاجحلاو ؛ماشلاو «ةيلقص ةريزج مهتاكلتمث ىلإ اوّمضف رثكأ نوّيمطافلا ءافلُخلا



 لوقنملاو:لوقعملا نم تئارط ىف لوكشكلا هني نا هوو والو ال6 هو او دع مك هدا وص امام 00غ

 ىلع اهل ّيسيئرلا سفانُلاو «ةّيسابعلا ةلودلا نع تّلقتسا ٍةلود ربكأ مهتلود تحضأف

 | .نيملسمْلا ةماعزو ةسّرقّملا يضارألا ةماعز

 يهو «نييمطافلا ٍةلالس ٌسسؤم ٌربَّتعَي يدهملا نيسحلا نب هللا ديبع )١1(

 ةيومألا ةفالخلا رارغ ىلع نيملسملا مومع تمكح يتلا ةديحولا ةّيعيشلا ةلودلا

 ربتعي .ايقيرفأ لاش مظعُم ءاحنأ ةفاك يف نييمطافلا َمُكُح ْتسَسأو «ةيسابعلاو

 ديبع هنأ روهشملا ةيليعاسإلا ةعيشلل رشع يداحلا مامإلاو ةيمطافلا ٍةلالسلا سسؤم

 هديأ اضيأو ةيليعاسإلا ةعيشلا دنع هيلع قفتملاو هللا دبع يكزلا نيسحلا نب هللا

 يبنلا تنب ءءارهزلا ةمطاف ىلإ هبسن عجري اذه ىلع ءانبو نودلخ نباو يزيرقملا

 .يلع نب نيسحلا لالخ نم .ةق# دّمح

 يف مكح هللا ديبع نبا دّمحم مساقلا وبأ هللا رمأب مئاقلا يمطافلا ةفيلخلا (115)
 مرحم يف ماشلا ضرأ نم ةيملسب دلو .م455 /هالال م97 /ها77 تاونسلا

 هتوم هللا رصنب روصنملا هنبا ىفخأو «هاال 4 ةنس يفوتو ها١ا/ا/ ةنس وأ هه

 وبأر يس .برغملا دالب يف نييمطافلا ىلع ةروشلا دئاق ديزي وبأ ملعي نأ نم ًافوخ

 ةفيلخلا دئاق ديشخإلا جغط نب دّمحم دئاقلا همزه اهحتفل رصم ىلإ ًأشيج مساقلا
 .هللاب يضارلا يسابعلا

 ام مكح هللا ديبع نب دّمحم نب ليعا|سإرهاطلا وبأ هللا رصنب روصنملا(١٠1)

 ةرخآلا ىدامج ١ يف ةيدهملاب دلو .م107 /ها 5١ ةنسو م1560 /هال” 4 ةنس نيب

 مه 41 ةنس يفوت «ها'١٠ ةنس ليقو ها" ”٠ ةنس ناوريقلاب دلو ليقو «هال ٠

 لتاق .ًالقاع ًاعاجشو نهذلا داح ًاغيلب ًاحيصف ناك .(نتملا يف ركذ امل فلاخم اذهو)

 نم هيلع جرخو «تامو هدي يف طقس ىتح هللا رمأب مئاقلا هيبأ توم دعب ديزي وبأ

 .مهم رفظف جراوخ ةدع هدعب
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 دلو هللا ديبع نب دّمحم نب ليعامسإ نب دعم ميمت وبأ هللا نيدل زعملا (11)

 هدئاق دي ىلع ه10/ ةنس هدهع يف رصم تحتف .ه7 ١9 ناضمر ١١ يف ةيدّمحملاب

 لاقتناب يمطافلا مكحلا رقم رصم ىلإ لقتناو رهزألاو ةرهاقلا ىنبو .يلقصلا رهوج

 ةنس يفوتو.مهدرف هكلم دودح ةطمارقلا شوان .ها 557 ةنس اهيلإ هللا نيدل زعملا

 .ه 06

 /ه 701 -597) يروسلا يئيللا هبقل يديشخإلا روفاك كسملا وبأ (1؟)

 رصم يف ةيديشخإلا ةلودلا ماكح عبار حبصأو ةشبحلا قيقر نم ناك (م 418-06

 روفاك حبصأو جغط نب دّمحم ةافو دعب م 457 ذنم رصمل يلعفلا مكاحلا ناك ؛ماشلاو

 ةدمل همكح ماد ماشلا دالب ىلإ عسوت مث اهمكح ثيح رصم ىلعايلاو م 957 ةنس

 ماع يف هارتشا .رصم يف ةيديشخإلا ةلودلا ءاقب يف لضفلا بحاص وهو اماع 7

 ناكو ؛ةشبحلا نم قيقرلا دحأك ةيديشخإلا ةرسألا سسؤم جغط نب دّمحم م7

 لكشلا حيبق [يمد ناك لب أيسو هداوس ىلع روفاك نكي لو ؛نوللا دوسأو ايصخت

 تويزلا راجت دحأ دي يف عقوف «مدقلا ليقث ائيطب نيمدقلا هوشم لفسلا ةفشلا بوقتم
 .هديس نم تنعلا نم ريثكلا يقلو نيرمألا روفاك ىساقو .ىتش نوؤش يف هرخسف

 .بتاكلا سابع نب بهو نب دومحم دي يف عقوو هدّيس ةضبق تحت نم جرخ اذإ ىتح

 ناردأو ةرصعملا بعاتم نم هيدي ضفنف ةباتكلاو ةءارقلا وحن ليبسلا روفاك فرعف

 جغط نب دّمحمب ًالوصوم ناك اذه بتاكلا سابع نبا ديدجلا دّيّسلاف تيزلا

 ىلع جغط نبا حبصي نأ لبقو اهتقو رصم ريمأ نيكت ةداق نم أدئاق ناك ذنم هفرعيو

 ىلع فرشمك ديشخإلا هنيع ءجغط نبا ىلإ هالوم نم ةيده روفاك لمح .رصم مكح
 صالخإلاو ءاقبلا لضفي ناك .شيجلا يف طباضك هحشرو «هئانبأل ةيريمألا ميلاعتلا

 .هحارس قلطأو ارح هلعج هصالخإو هتبهومو هئاكذل هدّيس هبتنا امدنعو .هدّيسل



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000066000... وه هع 0«

 ىرخأ تالمح دوقيل لسرأ (ى ءايروسل 444 ماع يف يركسع دئاقك روفاك لسرأ

 دادغب يف ةفيلخلا نيب ةيسامولبدلا نوؤشلاو تابيترتلاب ةيفلخ هل نأ | «زاجحلا يف
 جغط نب دّمحم ةافو دعب 447 ذنم رصمل يلعفلا مكاحلا حبصأ .نييديشخإلا ءارمألاو

 نأ نم مغرلاب .سدقلا يف نفد هنأ اك ةرهاقلا يف يفوتو (شرعلا ىلع يصوك)

 دئاصقلاب تطبترا هترهش نأ اَلِإ ءلدتعمو لداع مكاح هنأب هوفصو نيخرؤملا
 .ايبرع ةرهش رثكألا رعاشلا يبنتملا لبق نم هدض ةهجوملا ةرخاسلا

 لالج ظفاحلا هفلأ ؛نيملسملا ءافلخ خيرات يف باتك وه ءافلخلا خيرات (133)

 ةيادب نم ءافلخلا مهو ةنيعم ةقبط يف باتكلا صتخي «(قباس ردصم) يطويسلا نيدلا

 ةمجرت ءافلخلل مجرتي ثيح «ةيسابعلا ةفالخلا دهع ةياجن ىلإ نيدشارلا ءافلخلا دهع

 دالبلا'يف هلامعو هتفالخ ماّيأ يف هراثآو هلامعأو مهنم ّلك ةفالخ ةيادب ركذيو ةعسوم

 هتافو خيرات ركذي مث ةّيمالسإلا تايالولاو هنامز يف اوفوت نيذلا مالعألا مهأو

 .نيدشارلا ءافلخلا يف عسوت دقو هنفدمو

 ةدايقب رصم م1714 /ه0'7/ ةنس يف نويمطافلا لخد :حالف نب رفعج (174)

 ىلإ فيثك شيج يف حالف نب رفعج لسرأو ؛يمطافلا زعملا ةهج نم يمورلا رهوج
 زعملل بطخ لاتق دعبو «يمشاحلا ىلعي نب مساقلا وبأ فيرشلا قشمدب ناكو ؛ماشلا

 حالف نب رفعج رمأ نع «قشمدب زعملل م1759 /ه104 ةنس يف بطخو ؛قشمدب

 يف ماشلا رئاسو قشمدب َنّذأو.هرسأو حالف نبا هبلغف ةلمرلاب جغط نب نسحلا هلتاقف

 نب رفعج ةمجرت يف ركاسع نبا لاق .«لمعلا ريخ ىلع ّيحبا م41 /ه1757 ةنس

 ةياهنلاو ةيادبلا .نييمطافلا نع اهب رمأت نم لّوأ وه قشمد بئان حالف
 .(3728 / )١١

 هللا ديبع نب دّمحم نب ليعا|مسإ نب دعم نب رازنروصنم وبأ هللاب زيزعلا (180)



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مرحم ١ 5 يف ةيدهملاب دلو .م117 /ه787- م9170 /ها 764 ماوعألا يف مكح

 ةطمارقلاو نيكتفأ نيبو هنيب ىرج .ها76 ةنس عيوبو رصمب دهعلا يلوو ه1

 ةمك اهيف تحجر ةديدع بورحو عئاقو نادمح نباو روجكبو ماسق مهدعب نمو

 .ه١/" ةنس يفوتو .زيزعلا

 بيسملا نب دلقملا نب عفار نب دلقم ةلودلا ماسح لصوملا بحاص (17)

 ةئام ثالثو نيناث ةنس لصوملا ىلع بيسملا نب دّمحم داوزلا وبأ هوخأ بلغت .يليقعلا

 القاع ناكو .دلقم كلمتف نيناثو عبس ةنس تامو ةلودلا دضع دلوب هتنب جوزو

 .افولأ مدختساو هللاب رداقلا علخ هتتأو هكلامم تعستا اريبخ اسئاس

 دّمحم نب ليعامسإ نب دعم نب رازن نب روصنم يلعوبأ هللا رمأب مكاحلا (130)

 ١" يفدلو .مل١١٠ /ه١41-م9197 /ها85 تاونسلا يف مكح .هللا ديبع نب

 مكحلا يلوت دنع هنس رغص ناوجرب هدعب نمو رامع نبا لغتسا .ها'ا/4 لّوألا عيبر

 ديلاقم ىلع رطيسو |هلتقمل مكاحلا ربد هدوع دتشا |[ّلف «ةلودلا نوؤش ىلع اورطيسو

 تكقولا سفن يفو «ءاملعلا بحو هسفنب سانلا ملاظم درو لاملاب هدوجب رهتشا .مكحلا

 .نايعألاو ءارزولا نم بنذملا ناك نإو ىتح بابسألا نوهأل لتقلا يف افرسم ناك

 ال نأو .ءلجرألاب زبخلا نجعي ال نأو «ةيلكوتملاو ريجرجلاو ةيخولملا لكأ عنمب رمأ

 تس هتخأ هلتقم تربد ليقو .دعي ملف هتداعك ةليل يف جرخ .رشق ريغب كمس عابي

 ناسل ىلع هيعدتست سايلإ نبا ميحرلا دبع همع نباو هدهع يلو ىلإ تلسرأو «كلملا

 ىلع علطا نم عيمج تلتق مث ؛مكاحلا نبا رهاظلل ةعيبلا تذخأو هتلتقو مكاحلا

 .ه١١4 ةنس يفوت .اموي 57 رهاظلا هدلو سولجو هتبيغ نيب ناكو ءاهرس

 نب دعم نب رازن نب روصنم نب ّلع نسحلا وبأ هللا نيد زازعإل رهاظلا (1)
 نب ّلع مشاه وبأ هنأ درو ذإ نتملا فلاخي اذهو) هللا ديبع نب دّمحم نب ليعامسإ



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000000000... 0000.م كلا

 ٠١ يفدلو .م١1"5 /ه4717- م١٠١٠ /ه١١4 تاونسلا يف مكح .(روصنملا

 تناكف ةلودلا رومأ امأ ,ىنغملا عمسو ههزنو هذالمب ًالوغشم ناك .ه796 ناضمر

 دمحأ نب لع مساقلا وبأ لقتسا ه415 ةنس تتام الف ,كلملا تس هتمع ديب

 هرمعو ه47 ١ ةنس رصنتسملا هنبال ةعيبلا ذخأ .ريبدتلاب كلملا تس مداخ يئارجرجلا

 .ه ؟71١/ ةنس رهاظلا يفوت .رهشأ ةيناث

 نب دعم نب رازن نب روصنم نب لع نب دعم ميمت وبأ هللاب رصنتسملا (19)

 5 م10١1 /ه471 تاونسلا يف مكح .هللا ديبع نب دمحم نب ليعامسإ

 .م95١٠ /ه ةما/

 دادغب ىلإ همكح راهدزا ةرتف يف هذوفن لصو .ه١٠47 ىلوألا ىدامح ١5 يف دلو

 قبي ملف هناطلس رسحنا مث ءاهربانم ىلع همساب بطخو «ةيسابعلا ةفالخلا ةمصاع

 ّمأ ةكوش تبيوق «هءارزو ىوقأو لَّوأ يئارجرجلا توم دعب .رصم ىوس هديب

 دوسلا ديبعلا نم ترثكتسا ءادوس ةيراج تناكو «ةلودلاب تمكحتو رصنتسملا

 .مههركت تناك نيذلا كارتألاو ديبعلا نيب ةنتفلا تعقوأ ىتح اهل ةفئاط مهتلعجو

 مهتكوش تبيوقف «ةبلغلا اهيف كارتألل ناك نيتفئاطلا نيب ةديدع بورح تبشنف
 عم ةقرف نيتقرف دنجلا مسقناو «نادمح نبا ةلودلا رصان ةدايقب لاومألاب اودبتساو

 رسكناف ةماعلاو دنجلا هعمو هسفنب نادمح نبا رصنتسملا براحف .هيلع ةقرفو ةفيلخلا

 دم روصقل ىمظعلا ةدشلا تعقو هدهع يف .يرحبلا هجولاب ىراوتو نادمح نبا

 سانلاب عوجلا دتشاو ءالغلا معف «ءابولا عوقوو ًاضعب مهضعب دنجلا ةبراحمو لينلا

 سانلا لكأ ىتح لاحلا ديازت مث ططقلاو بالكلاو تاتنيملاو ةفيجلا اولكأ ىتح

 سلجي رصنتسملا راصو «نافكأ ريغب لينلا يف مهاتوم سانلا ىقلأو ءًاضعب مهضعب

 ءاسن تامو «هراقو بهذو هنيواود تلطعتو «ماعطلاب هيلع قدصتيو ريصحلا ىلع



 0000000000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مدق نأ ىلإ يلجني ءالبلا ذخأ مث ,نينس عبس ةدم ةدشلا ترمتساو ءًاعوج هروصق

 ةبطخ عطقو يرحبلا هجولاب نادمح نبا نأش مظع كلذ لالخ .يلاجلا نيدلا ردب

 قرو «ةلودلا رمأب دبتساو رصم ىلإ لخد ىمظعلا ةدشلا تعقو الف «كانه رصنتسملا

 رصنتسملا َّمأ ىلع ضبقو «ةفالخلا ةهأ هنع تلاز امل هنع فكو رصنتسملا لاحل

 ةدايقب كارتألا ةداق هيلإ رداب نييمطافلا ةلود ةلازإب مهو هرمأ لحفتسا الف ءاهبقاعو

 رصم رايد يف مهنم قبي مل ىتح لتقلاب هناوعأ اوعبتتو «هراد يف هولتقو زوكدليو زكدلإ

 ادكانو ةنيدك نب ريزولا امههعمو زوكدليو زكدلإ ةدايقب كارتألا ددشت اهدعب .دحأ

 .دالبلا كلمتب هدعيو هتدجنل هيعدتسي اكعب يلا حلا نيدلا ردب ىلإ بتكف رصنتسملا

 ىلإ رصنتسملا هباجأف ءرصم ركاسع نم ًادحأ ىقبي الو هركاسعب مدقي نأ هيلع طرتشاف

 .لعفف زوكدلي ىلع ضبقلاب رصنتسملا ىلإ لسرأ رصم لحاوسب لزن الف ؛كلذ

 ةبحملا راهظإب مهعدخف .هماركإ يف اوغلابو ةلودلا لهأ هاقلتف ةرهاقلا ردب لخدو

 .تاذللاو برشملاو لكأملا يف ءارمألا عم سنآتلاو رصنتسملا نع ضارعإلاو قلمتلاو

 لماكت ىتح «ةيفخ ًالاجرو ًانادحو ةرهاقلا ىلإ لوخدلاب هركسع ىلإ زعوأ دق ناكو
 اهيمدقمو ءارمألا ىعدتسا .هل ةلودلا ءارمأ ةفايض ماّيأ تضقنا الف «ةئارعست مهنم

 يلام جلا بتر نيح يف شيع بيطأ يف مهرابن اوضقو هيلإ اوضمف «مهل دعأ عينص يف
 اًملف هديب ام عيمج هيلإ ريصيو ؛ءارمألا نم ًاريمأ مهنم دحاو لك لتقي نأ هناملغ عم

 نيب عيمجلا سوؤرو الإ حابصلا حبصي ملف «لتقلاب ناملغلا مهملست ءارمألا ركس

 كارتألا عبتت يف ذخأو «مهمديأ يف امو ءارمألا رود ىلع هلاجر ىلوتسا دقو «ردب يدي

 .داهتجالا دعاس نع رمشو هرمأ مظعو هتكوش تيوقف ءادحأ مهنم عدي مل ىتح

 رصنتسملا هيلع علخو ؛مهنم دحأ ىلع قبي ملف ءارزولا ىتح لتقلاب نيدسفملا طقتلاو

 رومأو مكحلا ديلاقم رصنتسملا هيلإ ىقلأو .همكح يف ةلودلا لهأ عيمج راصف ةرازولاب



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 0.600.000... ه٠ د٠ عدم ودم هع همم ع 00

 لتقف ةيردنكسإلاو طايمدو يرحبلا هجولا ىلإ راسو ءطبض نسحأ اهطبضف ةفالخلا

 زسطأ شيج مزهو «ناوسأو ديعصلا تاروث دمحأو ءروغثلا حلصأو نيدسفملا

 ماشلاب لعف امك اهنم ةيمطافلا ةلودلا ةلازإو رصم وزغ دارأ نيح قشمد بحاص

 ردب بانتساو «ةرهاقلا روس ىنبو ؛هماّيأ يف رصم لهأ ىنغتساو ءارسكنم ردب هدرف

 ىدحإ همكح ةدم تناك ردب تام (ّلف ؛هدهع يلو هلعجو اهاشنهاش لضفألا هدلو

 .رصنتسملا ماّيَأ يف هدعب نم لضفألا هنبارزوو «ةنس نورشعو

 نب رازن نب روصنم نب ّلع نب دعم نب دمحأ مساقلا وبأ هللاب يلعتسملا )١14(

 م44١1 /ه1541/ تاونسلا يف مكح .هللا ديبع نب دّمحم نب ليعامسإ نب دعم

 ردب نب لضفألا هسلجأ .ه47/ مرحم ٠١ ليقو مرحم 18 يف دلو .م١٠١ /ه06

 هللا دوو اسر هكوخإ ركضأ ناكر هيأ ةاكؤا لعب ةقاؤلخلا تدق لع نارا قيقا

 ليعاسإو هللا دبع عياب مث رمألا ئداب يف اوضفرف هتعيابم مهنم بلطو (ليعامسإو
 رازن امأ ءاهايعأو اهئاسؤرو اهؤارمأو ةلودلا يمدقم ىلع ةعيبلا لضفألا ذخأ امدعب

 بيصنتل ربد دق لضفألا ناكو «ةيردنكسإلا ىلإ رفو عيابي ملف رصنتسملا ءانبأ ربكأ

 ءامهنيب ةميدق تافالخل ةفالخلا يمركل لوصولا نم رازن عنمل هللاب يلعتسملا دمحأ

 اهيلاو ةدعاسمب ةيردنكسإلاب رازن نصحت .هبناج نمأمو هنس رغصل دمحأ راتخاو

 ةدع امهنيب تعقوف هتبراحمل لضفألا هيلإ مهف هسفنل ةعيبلا ذخأو يكرتلا نيكتفأ

 ىرخأ ةرم زهجتو «ةرهاقلل داعو لضفألا اهيف رسكنا ةيردنكسإلا رهاظب كراعم

 لسرأ ىتح ةريملا اهنع عنمو قيناجملا اهيلع بصنو اهرصاحف ةيردنكسإلل داعو

 رصق لهأ ىلإ رازن ملسف رصم ىلإ اهب ريسو |مهنمأف نامألا بلطب نيكتفأو رازن هيلإ

 مايأ يف .رصم ىلإ لضفألا مودق دعب نيكتفأ لتقو ؛تامو ًاطئاح هيلع اونبف يلعتسملا

 رازن ةمامإ يف دقتعت يتلا ةيرازنلا ةقرف «نيتقرف اوراصف ةيليعاسإلا تقرتفا يلعتسملا



 00 ا يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لو .هدعب نم هدلوو يلعتسملا ةمامإ يف دقتعت يتلا ةيلعتسملا ةقرفو ؛هدعب نم هدلوو

 ريزولا ديب ةلودلا رومأ ريبدتو كلملاو مكحلا ناك دقف ركذت ةريس يلعتسملل نكي

 .ه 490 ةنس رس لتق لب ليقو ًامومسم تام يلعتسملا نأ ليقو .لضفألا

 روصنم نب يلع نب دعم نب دمحأ نب روصنم لع وبأ هللا ماكحأب رمآلا )١151(

 تاونسلا يف مكح هللا ديبع نب دمحم نب ليعاسإ نب دعم نب رازن نب
 لضفألا هبصن .ه1440 مرحم ١ يفدلو .م١15١1١/ه075- م١٠ ه6

 |نيب ؛ةفالخلا مسا ىوس ئش رمألا نم هل نكي ملو «يلعتسملا هيبأ ةافو موي هاشنهاش

 يف تكيح .جنرفلا لاتق هدهع يف لضفألا لمكتسا .لضفألا ديب مكحلا رومأ تناك

 .ةثلاثلا تناكو اهادحإ تحجن نأ ىلإ ةرم نم رثكأ لضفألا لتقل تارماؤملا هدهع

 دالوأ ةفيلخلا نجسو ءاماع ١8 مكحلا يف هلو ةنس 0! هرمعو لضفألا لتقف

 .ربكألا مهيخأل ةرازولا بلط يف ةروشلل مهريبدتب ملع امل دونبلا ةنازخب لضفألا

 يحئاطبلا كتاف نب دّمح نومأملا هدعب نم رزوتساو هلتقل ربد نم وه ةفيلخلا نأ ليقو

 لضفألا دالوأ لشقب كلذك مهتاو لضفألا لتقل ةفيلخلا عم رمآتلاب ًاضيأ مهتا يذلا

 هيلع ىقبأف هفعضتسا ثيح ءلضفألا نب دمحأ ِّلع ىبأ وهو ًادحاو الإ مهعيمج

 لاوحأ نومأملا ِماَيأ يف تشم .رفظملاو دحوألا لضفألا يوخأ دالوأ كلذك لتقو

 يقبو «هلتق مث ةفيلخلا هنجس ىتح .هتسايس نسحأو دانجألاو اياعرلا ساسو دالبلا

 ,ةيرازنلا ةقرف نم ةعامج هتلتق ىتح هسفنب مكحلا رومأ رشابو «ريزو نودب هدعب نم

 .هيبأ لتقم دعب فلختسي مل هنأ الإ بيطلا مساقلا ابأ هنبال هدهع ةيالو لعج دق ناكو

 .ه07 5 ماع يفوت

 ةفيلخلا نب دّمحم ريمألا نبا ديجملا دبع نوميم وبأ هللا نيدل ظفاحلا )١157(

 ديبع نب دّمحم نب ليعامسإ نب دعم نب رازن نب روصنم نب لع نب دعم هللاب رصنتسملا
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 مرحم يف نالقسعب دلو .م44١1//ه044- م70١1 /ه57 4 تاونسلا يف مكح.هللا

 ىلإ جرخ دق رصنتسملا نب دّمحم مساقلا وبأ هوبأ ناكو .ه574 ةنس ليقو ه١

 هللا ماكحأب رمآلا ةفيلخلا مع نبا وه كلذب ظفاحلاو ,ىمظعلا ةدشلا ماّيأ نالقسع

 دبع ريمألا ىلإ درماوج كلملا رازهو شغزب لداعلا هناملغ رابك دمع رمآلا لتق الف
 لاز ال هل نبال ةفالخلاب رمآلا ةيصوب هوغلبأو ءأئس ةفيلخلا براقأ ربكأ ناكو ديجملا

 ءاريزو كلملا رزه بصنو ءليفك ديجملا دبع سلجف هل هتلافك نأو ؛همأ نطب يف

 لضفألا نب دمحأ ٌلع ىبأ ةماقإ ىلع دنجلا ضرحو هل داكف شغزب ىلع كلذ قشف

 .كلملا رازه ميلستو هترازوب نيبلاط اوراثو نيرصقلا نيب اوفقوف ءاريزو هاشنهاش

 ىلإ هسأر ىقلأو هلتق مث كلملا رازه علخو .هرزوو ظفاحلا مهءاجأ رمألا دتشا الف

 نأ دارأو ظفاحلا نجسو شغزب مركأ نأ لع وبأ هب أدب ام لَّوأ ناكو ءاونكسف دنجلا

 تفتلا .هنجسب ىفتكاو ردقي ملف هتوخإو هيبأب رمآلا هلعف املأ رأث هلتقيو هعلخي

 بولق ترفنف ؛رظتنملا مئاقلل بطخو يمامإلا بهذملا رهظأف يلع ىبأ ىلع ةّيمامإلا
 ىلع ينمرألا سناي حتفلا ىبأ ديعسلا ةماعزب مهنم ةعامج تفلاحتو .هنم ةلودلا لهأ

 هل ذخأو «ةفالخلا ةصنم ىلع هوسلجأو هنجس نم ظفاحلا اوجرخأو ءاولعفف هلتق

 سناي ىلع ظفاحلا علخف .همسا ركذي مل نمل ليفك دهع يلو هنأ ىلع ةيناثلا ةرملل دهعلا
 لقث ءسناي ةكوش تيوق املو ظفاحلل رمألا رقتساو لاوحألا تحلصف «ةرازولاب

 ءام يف مسلا هل سد ظفاحلا نأ لاقيو «رخآلل ربدي |مهنم لك راصو ؛ظفاحلا ىلع كلذ

 رزوتسي ملو ءتامو هؤاعمأ تطقس ىتح هدنع سولجلا لاطأو هراز مث ,حارتسملا

 نم همأ هتجرخأو ءهرمأ ظفاحلا نع رتس رمآلا نبا دلو امل .ةدم هدعب نم ًادحأ ظفاحلا

 «ةفيفق نايبصلا هامسو ربك ىتح ظفاحلا نع هرمأ يفخو «لتقي ال ىتح ةفق يف رصقلا

 هدلو ىلإ ظفاحلا دهع .هتمامإب لجس ئرقف ظفاحلا نكمتو «لتقو ذخأف هب يشوو
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 ىلع كلذ قشف ؛هدهع يلو ةرديح هنبا لعج تام (ّلف «ريزولا ناكم دسيل نايلس

 نم اهيف لتق ةيناحيرلا ةفئاطلاو ةيشويجلا ةفئاطلا نيب ةنتفلا تعقو ىتح نسح هيخأ

 هتهجاوم ىفالتيل هدهع ةيالوب هوبأ هيلإ دهع ىتح نسح رمأ لحفتساو «ريثكلا دنجلا
 «ىلخ اغا وف زعف لاخلا نيوتن ةوادغلا ثداؤو ارش الإ كلذ هدزي ملف ءحلصنيو

 .هيبأ ىلإ رفف مهترثكل مهتمواقم نع نسح زجعو «نيرصقلا نيب اوفقوو .هيبأو
 .نسح لدق الإ اوبأف ءاوضفنيل كلذب مهربخي ءارمألا ىلإ لسرأو هديقو هيلع ضبقف

 دي ىلع نسح هنبا لتق ىلإ ةرورضلا هتأجلأو ,حجني ملف مهتلاتسا ظفاحلا لواحو

 اودكأت امدعب ءامهدلا تنكسو تاهف هبرش ىلع نسح هركأ بارشب هفرق نبا هبيبط

 رزوتسا ثادحألا كلت دعب .هلتقو هفرق نبا ىلع اهدعب ظفاح لا ضبقف هتوم نم

 ىلع كلذ ىقشف ينارصن وهو مالسإلا فيسب تعنو «ينارصنلا ينمرألا مارب ظفاحلا

 هك تينافتفتاو ةيعرلا نيانسو ةريدنلا نيس ريدتلا نمسح القاع ناك هنأ الإ ءرمانلا

 دالب نم هموقو هتوخإو هبراقأ راضحإ نم ماربم رثكتسا .نتفلا تأدهو لاوحألا

 لزن ام ءارمألا ىلع مظعو ؛مهروج دتشاو مهتلاطتسا ترثك ىتح نمرألا

 سانلا ثحف «كلذ هيلإ نوكشي يشخلو نب ناوضر حتفلا ىبأ ىلإ اوثعبف ,نيملسملاب

 ركسعب جرخو هلاتق ىلع هموق ضيرحت مارهب ىبأف ءنمرألا هتعيشو ماربب لاتق ىلع

 مارهب داعف ؛ناوضر ىلإ اومضناو هنع اوسعاقت ركسعلا نأ الإ ءناوضر لاتقل رصم

 نيب فقوو ةرهاقلا ناوضر لخدو ؛ديعصلا دالب هاجت هموقب جرخو ةرهاقلا ىلإ

 ىتح ظفاحلا هل ربدف ظفاحلا علخب ناوضر مه مث «ةرازولاب هيلع علخف نيرصقلا

 ديعصلا نم مارهب مدقتساو ؛هدعب نم ًأدحأ ةفيلخلا رزوتسي لو «ةنتفلا تتكسو هلتق

 رصقلاب تام ىتح هلقعو همزح نم هنم هبجعي ناك امل ةلودلا رومأ ريبدت يف هرواشيل

 ىرخأ ةنتف تعقو ظفاحلا ماّيأ رخاوأ يف .ةلودلا نايعأ هعمو هتزانج يف ةفيلخلا راسو
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 هرصقب تام هّنكل ةفالخلا نم ظفاحلا علخب ركسعلا ٌمهو «ةيناحيرلاو ةيشويجلا نيب

 .ه0 ؛ 5 ماع هب ملأ ضرم رثإ

 دعم نب دّمحم نب ديجملا دبع نب ليعامسإ روصنم وبأ هللا رمأب رفاظلا )١15(

 هللا ديبع نب دّمحم نب ليع|مسإ نب دعم نب رازن نب روصنم نب ّلع نب

 عيبر ١9 يف دلو .م1104 /ه044-م594١1//ه554 ماوعألا ينمكح

 مجن رزوتسا .هتوخإ رغصأ ناكو ةفالخلاب هيبأ نم هل ةيصوب عيوبو .ه071 رخآلا

 يلاو ضري ملف ؛كلذب هل هيبأ نم ةيصوب لاصم نب دّمحم نب ميلس حتفلا ابأ نيدلا

 سابع ةيبرغلا يلو هبيبر عم قفتاو ,كلذب رالسلا نب قاحسإ نب ّنلع ةيردنكسإلا

 نبا اهنم جرخف ةرهاقلا ىلإ رالسلا نبا راسو ءلاصم نبا ةلازإو مايقلا ىلع ميمت نب

 يفو ةرازولاب هيلع علخو رصقلا ىلع رالسلا نبا فقوف «ديعصلا ىلإ هجتاو لاصم

 .لاصم نبال هليمل ةفيلخلا ىلع دقح رالسلا نبا سفن يفو هنم روفن ةفيلخلا سفن
 نبا عمج نم عم كيزر نب عئالطو ميمت نب سابع ةدايقب رالسلا نبا ركاسع تلتاقت

 ناملغ نأ رالسلا نبا غلب املو ءلاصم نبا لتق ىتح عقاوم ةدع يف هيديؤم نم لاصم

 رالسلا نبا ذفنأ .مهلتقو مهب طاحأو روصقلاو ةرهاقلا قلغأ «هتلقل نوربدي ةفيلخلا

 هيلع مالف «ميمت نب سابع ةدايقب جنرفلا نم نالقسع رغث ظفحل ةرهاقلا نم ركسعلا
 ذقنم نب ةماسأ نم زاعيإب رصن هنبا عم ربدو رصمب هتاذل نع هدعبأ هنوك كلذ سابع

 سابع داعو ؛لعفف كلذ رصن ىلإ اولكوو «ةفيلخلا عم ؤطاوتلاب رالسلا نبا لتق ىلع

 لتق سابعل نسح نم وه ةماسأ نأب ءارمألا ملع امل .ةرازولاب هيلع علخو ةرهاقلا ىلإ

 يف هل غلابو سابع ىلإ ردابو كلذ ةماسأ غلبف «ةفيلخلا عم هلتقب اوثدحت رالسلا نبا

 سابع ىلع قشف ءءاسنلاب لعفي ام هب لعفي هنأو رصن هنباب ةفيلخلا ةقالع لوح ةصق
 .ه60 59 ماع رفاظلا يفوت .لعفف ةفيلخلا لتقب هنع ةمهتلا ةلازإب هرمأو هنبا مالو كلذ
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 ةآرم) :اضيأ همسا درو دقو :نايعألا خيرات يف نامزلا ةآرم باتك )١44(

 نيدلا سمش رفظملا يبأ فيلأت نم باتك «(نايعألاو ءالضفلا تايفو يف نامزلا

 / قباس ردصم)يزوجلا نبا طبسب فورعملا ءيلْغْرِق نيدلا ماسح ريمألا نب فسوي

 .يلوحلا ميظنتلا بسح يزوجلا نبا طبس هفلأ ,ماع يملاع يخيرات باتك وه.(7

 .م07١1١ /ه70 5 ماع هفلؤم ةافو ىتحو ةقيلخلا ءدب ذنم اعلا خيرات لوانتي ثيح

 تناكو سابع لضفألاب بقلملا رفاظلا ةفيلخلا ريزو نبا سابع نب رصن )١155(

 سابع نب رصن ردغ ىلايللا ىدحإ يف نكلو ةفيلخلاب ةيوق سابع نب رصن هنبا ةقالع

 .ه 0564 ةنس هلتقو ةفيلخلا هقيدصب

 دّمحم نب ديجملا دبع نب ليعامسإ نب ىسيع مساقلا وبأ هللا رصنب زئافلا )١7(

 .هللا ديبع نب دمحم نب ليعامسإ نب دعم نب رازن نب روصنم نب ّللع نب دعم نب

 مرحن ١١ يفدلو .م١1١١ /ه05560- م05١١ /ه0 54 تاونسلا يف مكح

 فسوي هيوخأ سابع مهتا ءسابع ريزولا نب رصن دي ىلع رفاظلا هوبأ لتق ال .ه 4

 لطابلاب ةفيلخلا لتقب ديجملا دبع نب نسح نب حلاص ىعدي امل مع نباو ليربجو
 سابع ىلع رصقلا لهأو دانجألاو ءارمألا بلقنا .ةفيلخ زئافلا بصنو ةئالثلا لتقو

 ىلإ هركسعب هجوتو .مهءاجأف هنودجنتسي كيزر نب عئالط ىلإ اولسرأو هلعف امل

 نع سانلا قرفتو .ءاجيملا بأ نبا نيسح سابع ةنبا جوز عم فلاحتو «ةرهاقلا

 عئالط لخدو ذقنم نب ةماسأو رصن هنباو سابع رفف «عئالط ىلإ اوهجتاو سابع

 بقلي ةعقاو لَّوأ كلت تناكو حلاصلا كلملاب بقلو ةرازولاب هيلع علخف ةرهاقلا

 جنرفلا ىلإ رفاظلا تخخأ تلسرأف «ماشلا ىلإ هجوتف سابع امأ .كلملاب ريزولا اهيف

 هولتقو هيلإ اوجرخف «هيلإ جورخلا ين لاومألا مهل لذبتو هئبنب مهربخت نالقسعب

 ىلع بلصو لتقف ةرهاقلا ىلإ هولسرأو رصن هنبا اورسأو هعم ناك ام ىلع اولوتساو
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 عئاقوو ثادحأ جنرفلا عم عئالط حلاصلل ناكو .ذقنم نب ةماسأ رفو ؛ةليوز باب

 قشمد مكاح يكنز نب دومحم نيدلا رون لداعلا كلملا عم فلاحتو ءاهيف مهمزه ةدع

 .ه004 ماع يفوت .مهيلع رصتناو ءارمألا نم نيرئاثلا در كلذك .مهيلع

 ظفاحلا ةفيلخلا نب فسوي ريمألا نب هللا دبع دّمحم وبأ هللا نيدل دضاعلا )١151(

 ليعامسإ نب دعم نب رازن نب روصنم نب ِّلع نب دعم نب دّمحم نب ديجملا دبع هللا نيدل
 .م11171 /ه4717-م١17١1 /ه05456 ماوعألا يف مكح .هللا ديبع نب دّمحم نب

 حلاصلا راتخاف .دهع يلو هل نكي مل زئافلا تام امل .ه5 55 مرحم ٠١ يف دلو

 دبتسي يك هنس رغصل ظفاحلا ةفيلخلا نب فسوي نب هللا دبع ريمألا رصقلا نم عئالط

 لتقو تالغلا راكتحاب ةريسلا ءاسأو ةلودلا ىلع ريزولا ىلوتساف «هنود نم رمألاب

 تسم ةمعلا ةدّيَّسلا ريبدتب عئالط حلاصلا لتق .هتنبا نم ةفيلخلا جوزو ءءارمألا

 نم علخو ءروصنملا هنبا هتوم دعب اهلتقف ءىرغصلا رفاظلا ةفيلخلا تخأ روصقلا

 لعجو ؛هدلاو نم ةيصوب ةرازولاب عئالط حلاصلا نب كيزر عاجش وبأ هنبا ىلع هدعب

 يف اوغطو عئالط حلاصلا كيلامم ملظ دتشا املو .هرمأ ربدم ءاجيهلا ىبأ نب نيسح نم

 يدعسلا ريجم نب رواشل كيزر لزع كلذ قفاوو «سانلا مهنم جض «كيزر هنبا ماي

 رابك هيلإ راصو سانلا هيلإ عمتجاف ةرهاقلا ديري جرخو نايصعلا نلعأف ءصوق يلاو

 .حيفطأ ىلإ ةرهاقلا نم جرخو كيزر تبثي ملف ؛ءاجيهلا بأ نب نيسح رفو ءءارمألا

 رواش نب يط هلتقو كيزر ىلع ضبق مث «ةرازولاب هيلع علخو ةرهاقلا رواش لخدو

 لتقمل نيمدقملا رابك نم وهو رواس نب رماع نب ماغرض راث .هيبأ دارأ ام فالخ ىلع

 ةرهاقلا نم رواش رفو «رواش نب يط اهيف لتق ةعقو رواش نيبو هنيب تعقوف .ءكيزر

 ينو ءقشمد بحاص يكنز نب دومحم نيدلا رون لداعلا دنع لزنف «ماشلا ديري

 هعم لسري نأ نيدلا رون ىلع رواش ضرع .ةرازولاب ماغرض ىلع علخ ةرهاقلا
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 هعم نوكيو .دالبلا لخد ثلث نيدلا رونل نوكيو هبصنم ىلإ دوعيل رصم ىلإ ركاسعلا

 باجأ ؛هرايتخاو نيدلا رون رماوأب فرصتيل رصم يف هعم ميقي نم ماشلا ءارمأ نم

 ناورم نب يذاش نب هوكريش نيدلا دسأ ريمألا ىعدتساو رواش بلط نيدلا رون

 ركاسع نيبو مهنيب تعقوو ءرصم ىلإ ةيماشلا ركاسعلا تهجوتو «ةمهملا كلت ءادآل

 هوكريش لخدو «هؤارمأ برهو ماغرض نع سانلا قرفتب تهتنا تاهجاوم ماغرض

 علخو .هولتقو رواش ناملغ هقحل اهنم جورخلاب ماغرض مه الو «ةرهاقلا رواشو

 رون هب دعو ام زجني نأب رواش ىلإ هوكريش لسرأ اهدعب .ةرازولاب رواش ىلع ةفيلخلا

 هيلإ لسرأف ءليحرلاب هربخي باتكو رانيد فلأ نيثالث رواش هيلإ لسرأف «نيدلا
 ةرهاقلاب هوكريش ميقي نأب «نيدلا رون عم هيلع قفتا ام فلاخي اذه نأب هوكريش

 رواش ركنأ «ةفيلخلل ثلثلاو ركسعلاو رواشل ثلثلاو دالبلا لخد ثلث هل نوكيو

 الإ ليحرلا هوكريش ضفرف .تفرصنا اهلمع ىضقنا اذإو ةدجن تبلط |منإ لاقو كلذ
 رواش اهيف رسكنا تاهجاوم |هنيب تعقوف لاتقلل نافرطلا دعتسا «نيدلا رون رمأب

 ةرهاقلاب رواش نصحت ,فسوي نيدلا حالص هيخأ نبا ةدعاسمب هوكريش مامأ مزهناو
 .هوكريش اورصاحو اومدقو ءرصم كلم يف اوعمطف مهدجنتسي جنرفلا ىلإ لسرأو

 باجأف «رواشل هديب ام كرتي نأ ىلع هوكريش اوح اصف .مهدالب ىلع نيدلا رون راغأف

 ىلع هضرحيو نيدلا رون دنع نييمطافلا ركاسع رمأ فعضيل قشمد ىلإ داعو ؛كلذل

 هأبن رواش ىلإ لصو ءرصم رايد دصقل يوق شيجب نيدلا رون هزهجف .مهدصق
 نيدلا حالص اهيف كراش تاهجاوم نيفرطلا نيب ترادو هيلع جنرفلا عم فلاحتف

 لك دوعي نأو جنرفلاو رواشو هوكريش نيب حلصلا ريرقتب تهتنا ءزراب رودب فسوي

 نأو .دنج ةرهاقلاب مهل نوكي نأ جنرفلاو رواش نيب رمألا رقتساو «هدالب ىلإ مهنم

 نأ ىلع ءاهيلإ ركسعلا لاسرإ نع نيدلا رون عنتميل مهناسرف ديب اهراوسأ نوكت



 نقلا ول رقنل اوه حفلا رطل ل ركل اس او تل اوكا د 21

 ةفيلخلا ملع نود كلذ ناكو ؛رانيد فلأ ةئام ةنس لك رصم لخد نم مهل نوكي

 لاومألاب هعناصي نيدلا رون ىلإ رواش ثعب تقولا سفن يف ؛هرمأ ىلع بولغملا

 ةدايز صم ةنيدم هوكريش ىطعأو كلذ ىلإ نيدلا رون هباجأف هوكريش هنع فرصيل
 ملظ دتشاو ءامدلا كفس نم رواش رثكأ .رصم ركذ كرتب هرمأو «هديب ناك ام ىلع

 .ةلودلا فعض مه نيبت امل اوعمطف ءرصم رايد ىلع جنرفلا أرجو «هناملغو هتوخإ

 هدجنتسي نيدلا رون ىلإ دضاعلا ةفيلخلا لسرأ .رصم نيدصاق عومجلا اوريسو

 ىلإ دلبلا ملسي نأ لضفي رواش نأ ملع امل نيملسملا كاردإ ىلع هثحيو ةنوعملا بلطيو

 امل جعزناف نيدلا رون ىلإ دضاعلا باتك لصو .نيدلا رون ىلإ اهملسي نأ ىلع جنرفلا

 ناك ءارمألا نم ددع هترمإ تحتو رصم ىلإ جورخلل هوكريش زهجو «نيملسملاب لح

 نم كلت تناكف ءًاهركم ةرملا كلت رصم ىلإ جرخ يذلا فسوي نيدلا حالص مهنم

 برطضاف ةرهاقلا ىلإ جنرفلا هجتا .نيح دعب اهرومأ كلميس هنأل رهدلا بئاجع

 ءاديدشألاتق اهلهأ لتاقو جنرفلا اهرصاحو .مهلاتقل اوزهجتو سانلا جامو اهلاح

 جنرفلا عمس ىتح كلذ ىلع مه اديبف «لاملا لذبو حلصلاب مهيلإ رواش لسرأف

 لابقتسال رواش جرخ .ةرهاقلا نع اولحرو كلذل اوجعزناف هوكريش بارتقاب

 املو «ةرهاقلا لخدو بعتلا ببسب رذتعاف مهلاتقو جنرفلا عابتاب هيلع راشأو هوكريش

 بصنف «هلتق ىلع كيدرج نيدلا زعو فسوي نيدلا حالص قفتا ءافولاب رواش لطامت

 ءروصنملا كلملاب بقلو ةرازولاب هوكريش ىلع علخو «ةفيلخلا رمأب لتقو اخف هل
 دضاعلا عم كلس كلذ عم هنأ الإ «هتاقثو هباحصأ لمعتساو ةلودلا رومأب دبتساف

 هيلإ راص ام قشمد يف نيدلا رون غلب امل .هيلإ لامو هب بجعأ ىتح بدألا كلسم
 نيدلا حالص ناكو .ىبأف هيلإ هلسري نأب دضاعلا ىلإ لسرأو كلذ هرك .هوكريش

 هيلع علخ همع تام الف ؛يهنلاو رمألا هيلإ راصو همع نع ريبدتلا يلوتم فسوي



 911 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هبحأف ةفيلخلا ىلإ برقتلا نيدلا حالص عاطتساو ءرصانلا كلملاب بقلو ةرازولاب

 ىلع قش .دجلا ىلع لبقأو رومألا ساسو سانلا بولق ةلامتسا يف عرش ٌّث «هاندأو

 همعو وه هتاعاطقإ ذخأف ءرصم يف ةطلسلا ىلع نيدلا حالص ءاليتسا نيدلا رون

 يف .هرمأ نهويل هتقرافمب رصمب هئارمأ ىلإ بتكو «مهيلاهأ دعبأو |هباحصأ عبتتو
 لواحف ؛رومألاب نيدلا حالص دادبتسا ةفيلخلاو ةلودلا لهأ ىلع لقث تقولا سفن

 ةلاسرلا بحاص لتقو كلذل نيدلا حالص نطفف جنرفلاب داجنتسإلا رصقلا مادخ

 ميظع لاتق نيفرطلا نيب عقوف «نيرصقلا نيب اوعمجتو دنجلا فتاوط هيلع تراثف

 نيدلا حالص نم ًافوخ رصم رايد وزغل جنرفلا كرحت .نيدلا حالص راصتناب ىهتنا

 حالص اهيلإ لسرأف «طايمد ىلع اولزنف «ماشلا يف نيدلا رونو رصم يف نكمت يذلا

 دالب ىلإ هسفنب جرخو .ركاسعلا هيلإ زهجف «نيدلا رونب دجنتساو «هدنج نيدلا

 لطبأ .نيدلا رون نم ًافوخ طايمد نع جنرفلا لحرف ءاهلحاوس ىلع راغأو جنرفلا
 ءافلخلا بطخلا يف ركذي نأ رمأ مث ءلمعلا ريخ ىلع يحب ناذألا نيدلا حالص

 ءاضق لزعو «ةيعفاشلل ةسردم رمعو «يلع مث ناثعو رمعو ركب وبأ نودشارلا

 مهيلع نشو جنرفلا وزغل ركسعلا زهجو «ةيعفاشلل هالوو ةعيشلا نم رصم
 ضبقلل مهرود ىلإ هدنج ءارمأ لسرأف «نييمطافلا دنج ءارمأ ىلإ هجتاو «تاراغلا

 قبي ملو ؛ةعاطلاب هل نيدت دالبلا تحبصأو ؛مهسفنأل مهيديأ يف ام ذخأو مهيلع

 .شوقارق نيدلا ءاهب يشاوطلل اهملسو اهيلع ضبق روصقلا ىتح ئش ةفيلخلل

 نم دضاعلا ركذ لطبأو «نييمطافلا راعش رييغتب رمأ مث «هيدل ًالقتعم ةفيلخلا راصو

 تام .هللا رمأب ئضتسملا نسحلا دّمحم ىبأ يسابعلا ةفيلخلل ةبطخلا ماقأو «ةبطخلا

 وه يذلا نتملا يف ءاج ام فلاخي اذهو) ه07177 ماع هب ملأ ضرمل دضاعلا ةفيلخلا

 نم رئاس جرخأو .هدعب نم ةفيلخ ميقي نأ نيدلا حالص ضري ملو «(عقاولا ىلإ برفا
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 .هينكاس نم الخ ىتح رصقلا يف

 نب بويأ نب فسوي ايندلاو نيدلا حالص رفظملا وبأ رصانلا كلملا )١15(

 11178-١١197 /ه 584 517) يتيركتلا ينيوّدلا بوقعي نب ناورم نب يذاش

 يتلا ةيبويألا ةلودلا سسأ يركسع دئاق يبويألا نيدلا حالص بقلب روهشملا ؛(م

 ىضق نأ دعب «ةيسابعلا ةيارلا لظ يف نميلاو ةماهتو زاجحلاو ماشلاو رصم تدحو

 تالمح ةّدع نيدلا حالص داق .ةنس 777 ترمتسا يتلا ةيمطافلا ةفالخلا ىلع

 يضارألا ةداعتسا ليبس يف نييبوروألا نييبيلصلا نم مهريغو ةجنرفلا دض كراعمو

 دقو .رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف اهيلع اولوتسا دق نويبيلصلا ناك يتلا ةسدقملا

 ةنيدم اهيف |مب نانبلو نيطسلف يضارأ مظعم ةداعتسا نم فاطملا ةياهن يف نكمت

 .نيطح ةكرعم يف ةركنم ةميزه سدقملا تيب شيج مزه نأ دعب ءسدقلا

 ىدل يفاقثلا ثرإلا بسحب كرتشملا ةيناندعلا برعلا دج وه ناندع )١159(

 حشت كلذ ادع «يبلكلا بئاسلا نباو قاحسإ نبا لثم نييرابخإلاو ةباسنلا

 .ةميدقلا ةينيدلا صوصنلا وأ راثآلا يف وأ رعشلا وأ تافلؤملا يف هيلإ تاراشإلا

 برعلاو «سادرم نب سابعلل رخآو ةعيبر نب ديبلل بوسنم تيب يه تاءانثتسإلاو

 بونج برع ناك |نيب «ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسوو برغو لامش يف اوزكرت ةيناندعلا

 هللا دبع نب دّمحم نوباسنلا بسنيو «.ناطحق ىلإ ةبسن نييناطحقلاب نوفرعي ةريزجلا
 .نورشعلا هذج هنأبو ناندع ىلإ مالسإلا يبن

 دج ىلإ اهلصأب دوعت يتلا لئابقلا يه ةبراعلا برعلا وأ نويناطحقلا )1١١(

 نيخرؤملا بسح وهو ناطحق مساب برعلا نييرابخإلاو ةباسنلا دنع فرع كرتشم

 ميدقلا دهعلا يف هركذ درو يذلا ناطقي باتكلا لهأ نم مهب كتحا نمو برعلا

 لسن نم اهلعج اهضعب ةريشك ءارآ نيب نم نودلخ نبا هراتخا يذلا يأرلاوهو



 ااا 1 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دنسملا طخ تاباتك يف نطحق ةغيصب ناطحق مسا درو ليعامسإ ةيتاروتلا ةيصخشلا

 رصعلا طساوأ يفو مالسإلا دعب نيخرؤملا نأ نظلا بلغأو .راصتخالا نم ريثكب
 يف ناطقي نيب هباشتلا اوظحال يبلكلا بئاسلا نباو قاحسإ نبا لثم اديدحت يومألا

 ربكأ ادج ناطحق اولعجف ةيودبلا ةدنك ةكلممل ةعباتلا ناطحق ضرأو ميدقلا دهعلا

 ةقالع تاذ تناك وأ نميلا نم تجرخ امإ اهنأ دقتعي يتلا كلتو ةبراعلا برعلل

 ىلع همسال ىنعم الو كش الب هنزو ىلع ناندع لعجو ميدقلا نميلا كلاممب ةيوق

 رخأ نونلا) ةيبونجلا فيرعتلا ةادأ اولمعتسي مل (ةباسنلا فرع يف) هؤانبأف قالطإلا

 برعلا باسنألا ملع «ءاملع» اهدع يتلا لئابقلا بلغأ نأ ظحالي كلذك .(ملعلا

 .ةيخيراتلا ةيحانلا نم ةيودب تسيلو ةرضحتم لئابق يه ةيناطحق

 رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا :وه(161)

 مالك لد دقو بسنلا لهأو نيخرؤملا نم ريثك دنع شيرق وهو .ناندع نب دعم نب
 هدعو ««ةنانك نب رضنلا ونب نحن» :لاق نيح شيرق وه رضنلا نأ ىلع # لوسرلا

 يصقو ءطسوألا شيرق وه كلام نب رهف نأ رابتعاب .ربكألا شيرقب نيخرؤملا ضعب

 تنب ةَّرَب :همأو .ةيلهاجلا يف برعلا ءاظع دحأ وهو .رغصألا شيرق وه بالك نب

 .رم نب ميمت تخأ «ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةخباط نب دأ نب رم

 دعب اهيلع فلخف ءرضنلا دج ةكردم نب ةميزخ ةجوز تناك هذه ةّرَب نأ اومعزو

 .رضنلا اهدلوأف تقم حاكن ةنانك هنبا ةميزخ توم

 دعسو ورمعو ثراحلاو رماعو ناكلمو كلامو ريضن :همأو هيبأل هتوخإو

 همأو ةانم دبع مهيبأ نم مهوخأو «,لادحو ناوزغو لورجو ةمرخمو منغو فوعو

 .دزألا نب نزام نب ةبلعث نب سيقلا ؤرما نب فيرطغلا نب ديوس تنب ةلاه

 سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف :وه( 0



 لوقا و لوقحملا نه تننارظنمو لوكشكلا دوال قا ا نا نا وزب دقو ع اولا 1242

 روهمج نكلو شيرق هنأ نيخرؤملا ضعب ركذو .ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب
 وه شيرق ةليبق هل بستنت يذلا اشيرق نأ اوركذو اذه اوركنأ نيباسنلاو نيخرؤملا

 نب رضنلا ونب نحن» :لئاقلا ه# دّمحم يبنلا مالك كلذ ىلع لدو «ةنانك نب رضنلا هذج

 وه ةنانك نب رضنلا نأ رابتعاب .طسوألا شيرقب نيخرؤملا ضعب هدع اذهلو .«ةنانك

 .رغصألا شيرق وه بالك نب يصقو ءربكألا شيرق
 دجسملل ةيقرشلا ةهجلا يف لبج وهو نيبشخألا دحأ وه سيبق يبأ لبج )١12(

 ءسيبق وبأ :هل لاقي ًالجر نأل كلذب يمس .ًابيرقت ارتم 5٠١ هعافترا غلبيو .مارحلا

 «ضرألا نبع عضو لبج لّوأ هنأب سيبق يبأ لبج فرعيو .هيلع ءانبلاب ماق نم لّوَأ

 تيبلا عضوم ضرألا نم تعضو ةعقب لوأ» لاق هللا لوسر نأ سابع نبا نعف

 تدم َّمث سيبق وبأ ضرألا هجو ىلع هللا هعضو لبج لّوأ نإو ضرألا هنم تدم ّمث

 دوسألا رجحلاب هللا نم رمأب هظافتحا ببسب نيمألا لبجلاب ًاضيأ ىمسيو .«لابخلا هنم

 ميهاربإ ىنب (ًملف نافوطلا ماع ًاعدوتسم هيف ناك دوسألا نكرلا نأل «لبجلا نطب يف

 ليربج هب ىتأ ليقو ءاذكو اذك عضومب ينم نكرلا نأ سيبق وبأ ىدان تيبلا ليلخلا

 .هنم سبتقا دوسألا رجحلا نأل سيبق يبأب يمس ليقو .ميهاربإ ىلإ هملسو لبجلا نم

 ةعبرأ يف باتكلا عقي ءبدألا نف يف باتك (بدألاو ةغّللا يف لماكلا) (155)

 ءازجأ ةينامث يف يفصرملا دّيس لبق نم هحرش مت .ةديدع تارم عبط دقو .ءازجأ
 دمحم سابعلا وبأ وه باتكلا فلؤمو .«لماكلا حرش يف لمآلا ةبغر» ناونعب ةريبك

 ملعلا بلط ه ١١١ ةنس ةرصبلاب دلو «دّربملاب بقلملا ربكألا دبع نب ديزي نب
 وحنلا يف ًامامإ راص مث .فيرصتلاو ةغّللاو وحنلا ةرصبلا مالعأ ىلع ىقلتو ءاًريغص

 باتك ءارقإب رهتشاو .ينزاملاو يمرجلا ةقبط دعب ةّيبرعلا ملع ىهتنا هيلإو «ةغّللاو
 .ةفوكلا باب ةربقمب نفدو ه 7186 ةنس دادغبب فوتو .مالغ وهو هيوبيس



 ها ل يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .(ةنانك نب رضنلاب فيرعتلا دنع اهركذ رم) ةرم تنب ةرب )١165(

 سيئرو اهبحاص ةيرهش فصن ةعماج ةيفاقث ةيبدأ ةيعوبسا ةيملع ةلجم )١167(

 ىلوألا اهتتس نم لّوألا اهددع ردص«يبتكلا اضر دّمحم لوؤسملا اهريدمو اهريرحت

 قفاوملا ه 11758 بجر يف ردص ددع رخآو «ه774١ يناثلا لّوألا عيبر ١0 يف

 .فرشألا فجنلا ةنيدم يف ١959 سيام

 :ناونع تحت رداصملا هتركذ ,يحيرطلل فئارظلاو فئارطلا باتك (151)

 تافرطتسم ناونع تحت هتعيرذ يف ينارهطلا هدروأ .ةادهلا جبن حرش يف تافرطتسملا

 ملكتم فوسليف ميكح هيقف :يناهبصألا اضر اغآ ْخيّشلا دجملا وبأ (15)

 .ه١١ 1١ ماع يفوت .سيردتلا يف ةزوحلا ةماعز هل تناك ءيضورع يضاير

 ةنس دولوملا . ءاطغلا فشاك اضر دّمحم نب لع خيّشلا هنأ يدل حجرملا (159)

 .ه٠116١ ةنس يفوتملاو ه4

 عتمم باتك وهو .يوغللا دقنلا بتك مهأ نم :سوٌماقلا لع ٌسوساجلا )11١(

 .«هسوماق» يف يدابازوريفلا تاف ام كاردتسال هُمّلْوُم هعضو ةيوغّللا دئاوَملاِب ٌلفاح

 ةمدقم لمتشي وهو ءالوصأ ىلإ ظافلألا نم هيف َمِهَو ام درو ؛هتاوفه ضعب شكو

 تسمن نم راف هنأ اغلا نأ وههنل يو ةقاخو اذه قيرخعو ةغيرأو

 .بدألاو ةغّللاب "اع (م 184171804 - ه1719-17:04) قايدشلا روصنم

 .بئاوجلا ةديرج بحاصو

 .يندملا نيدلا ردص لع موصعم نبا دّيَّسلل تايبألا هذه نأ حجرملا نم )١111(

 لع نب نيدلا نيز ْحيشلاوهو يناثلا ديهشلا هنأ يدنع حجرتي :ديهشلا (177)



 22 #أسشلما 0

 .(6 4 / قباس ردصم)ٍلماعلا يعبجلا

 ...)يرباسلا عاّيب ءيفوكلا دوسألا وبأ «ءالولاب يفقثلا ديزي نب رمع )١(

 «يرباسلا عايب ,دوسألا وبأ ؛ديزي نب دّمحم نب رمع » :يئاجنلا لاق .(ه ١54 دعب

 هللادبع يبأ نع ىور «ةنس لك يف دفي ناك نم دحأ ؛ليلج «ةقث «يفوك «فيقث ىلوم
 .«لاجرلا بتك باحصأ كلذ ركذ 8 نسحلا يبأو

 هللا لوسر مع وه بهل يبأ ةينكب فورعملا بلطملا دبع نب ىزعلا دبع )١114(

 دبع نب هللا دبعل قيقشلا ريغ خألا وهو .م7 5 ةنس تام «ملسو هيلع هللا لص دّمحم

 ةبتع ربكألا هنبال ةبسن ةبتع وبأ ةينكب ىزعلا دبع فرع .ل# دّمحم يبنلا دلاو بلطملا

 هوبأ هاّيإ هبقل ءبهلوبأ وه هل روهشملا مسإلا نكلو ,بلطملا دبع نب ىزعلا دبع نب
 تءاج ملسو هيلع هللا لص دّمحم ةدالو موي .ههجو قارشإو هتماسول بلطملا دبع

 .قرلا نم اهرّرحو كلذل حرفف هيخأ نبا داليمب هترّشبو ةبيوث هتيراج

 هباتك يف يزوجلا نبا هركذ ام ىوس ليقع ّمأ ةيصخشل ليصفت دري (1716)

 .اهتصق يف يعمصألا نع القن تاياكحلا نويع

 دمحأ قاحسإ وبأ فيلأت سلاجملا سئارع ىمسملا ءايبنألا صصق باتك ()

 ىلإ ىدأ امن «ءايبنألا صصق تاياور بيترت نم هيف نكمت «يبلاعثلا يروباسينلا

 ىمادق ةاور ابلاغ ركذي وهف .لاكلا ىلإ حمطت ةدحاو ةصق قايس يف اهفصر

 باحصأو نيخرؤمو نيثدحمو نييباحص «لقنلا مهرطاشي وأ مهنع لقني نيروهشم

 ةيدرسو ةيباتك عاونأب ءايبنألا صصق تايدرس ةقالع لاؤس حرطي امت هريسو رابخأ

 عمج يف اًدوهجم لذب دق ليلجلا ملاعلا نأ كش الو .ئشانلا مالسإلا اهفرع ىرخأ

 ءايبنألا صصق اهيف صقي لوصفو باوبأ نم هيف ام بتكيل ءباتكلا اذه تامولعم

 .نيلسرملاو



 00 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 (ه 5١١ه ”5) رابك يذ نب جيس نب لماك نب هّبنم نب بهو وه (171)

 يف بتك نم مدقأ دعي ىصصق يرابخإو لئاوألا بتكب ةفرعم هل «ليلج يعبات

 هذعو .دهزلل درجتو ملعلا ىلع بظاوو ةدابعلا مزلو بتّكلا أرق نمت ناك .مالسإلا

 دنسملل هتياورو :هنع يبهذلا لاق .نيعباتلا نم ةثلاثلا ةقبطلا نم رّيسلا باحصأ

 هل ىور .باتكلا لهأ فئاحَص نمو «تايليئارسإلا يف هملع ةرازَغ |نإو «ةليلق

 متها .ريسفتلا يف ةجام نب دّمحمو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا

 بتكلا نم اهاقتسا يتلا برعلا ريغ رابخأ ىورو «ةيلهاجلا يف برعلا رابخأب بهو

 هنأب فصوي كلذل ؛ينارخلا يبعشلا صصقلا عباط هرابخأ ىلع بلغيو «ةسدقملا

 .(نيلّوألا ريطاسأب ملاعو يرابخإ خرؤم)

 يوارو نآرق ئراقو هيقفو يباحص (ه ١4 ةنس يفوتملا) لبج نب ذاعم )١1(

 نبا وهو ملسأ ءجرزخلا نب مشج ينب نم ىّدأ ينب نم راصنألا نم يوبنلا ثيدحلل

 ءاهلك دهاشملا ة# دّمحم يبنلا عم دهش مث «ةيناثلا ةبقعلا ةعيب دهشو «ةنس

 نميلا يف هل ًالماع هثعب مث .مههقفيو نآرقلا سانلا ملعُيل اهحتف دعب ةكم يف هاقبتساو

 .ماشلل يمالسإلا حتفلا يف ذاعم كراش دمحم يبنلا ةافو دعب .كوبت ةوزغ دعب

 .ساومع نوعاط يف ندرألا يف يفوتو

 نمز يف (نيبارملا (ّبرو) نيضرقملا دحأ هنأ مالكلا قايس نم ودبي ( )

 .ةياورلا

 نب دّمحم ْخِيّسلا مامإلا فيلأت ؛ةعيشلا بهذم يف ةعيرشلا ءايحأ باتك (1)

 ةنيدم يف (ه 07١)م188/8 ماع دلو يدسألا يصلاخلا يمظاكلا يدهم دّمحم

 يصلاخلا يدهم ْخيَّشلا مامإلا هدلاو ةياعر فنك يف ىبرتو ؛ةسدقملا ةيمظاكلا
 يدهم ْخيَّشلا ماظعلا تايآلاو هدلاو .هرصع ءاملع رابك ىلع سرد مث .يدسألا
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 ْخَِّشلاو «يناسارخلا مظاك دّمحم دنوخآلاو ,يمظاكلا نيسح دّمحت ْخيَّشلاو «يتايارملا

 يزاريشلا يقت دّمحم ازريملا مامإلاو ءيصلاخلا قداص ْخيِشلاو ءيصلاخلا يضار

 دق هغوبنل يصلاخلا ْخيّشلا ناك .ةينيدلا مولعلا رئاسو ةغّللاو لوصألاو هقفلا سورد

 ىلإ ةينيدلا مولعلا يف ًارحبتم ناكو «ًادج ةركبم نس يف داهتجإلا ةجرد ىلع زاح

 ةّيسرافلا تاغّللاب ملّيو .بطلاو تايضايرلاو تايعيبطلاك ةثيدحلا مولعلا بناج

 نيتغللاب ةديدع تافلؤم مامإلا كرت .ةيبرعلاب هقمعت بناج ىلإ ةيسنرفلاو ةيكرتلاو

 ريسفتلاو ةّيمالسإلا ةفسلفلاو خيراتلاو دئاقعلاو هلوصأو هقفلا يف ةّيسرافلاو ةّيبرعلا

 هتلاسر) ةعيشلا بهذم يف ةعيرشلا ءايحإ / مالسلاو ةداعسلا ليبس مالسإلا :اهنم

 / ةعمجلا / ةيافكلا ءاطخأ نم ةياقولا / ةيدّمحملا فراعملا / (ءازجأ ةدع يف ةيلمعلا

 / مالسإلا لطب / مالسإلا يف ةلودلاو داصتقالا / (زورونلا ديع ةيعدب يف) زوربنلا

 .ىرخأ تافلؤمو

 يندملا مامإلا باحصأ نم رعاشلا بيدألا ناطفق حلاص ْخيّشلا (11)

 نب حلاص دّمحم ْخيَّشلا وهو «ةماعلاو ةصاخلا هتابسانم يف هوأنه نيذلا نييصخشلا

 ماع يفوتو ؛:ةيرجه 17١7 ةنس دلو «ناطفقب ريهشلا نسح نب دمحأ نب يدهم

 .ةيرجف 4

 نم :ينيمألا َخيَّشلا لاقو .رعاش بيطخو «بيدأ لضاف :يناقاخلا لع هنع لاق

 ذخأو ,فجنلا ىلإ يح لا نم رجاه بشو عرعرت امل .ءابدألا ءالجأو ءارعشلا لضافأ

 .هريغو يوايحلا نيسحلا دبع ْخيّشلا بيدألا لضافلا ىلع ئدابملا أرقي

 يوسوملا نسحلا وبأ دّيَّسلا ىلعألا عجرملا اهب ىثر ةديصق نم هلوق هرعش نمو
 :يناهفصألا

 (لعلاو ملعلا ىكبأف لطأ بطخ 2 (ملقلا فقوتسا ىتح شرعلا عزعز ام



 ها ا ااا ووحس دس جامو اوس اطل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 امرطضا ىدهلاو يلاعملا بلقب ًايعن 2 ةفتاه كالمألا تحضأ هل بطخ

 املس ىدهملا نيد هدعب ىرت لهاي ةبطاق مالسإلا ىلع لطأ بطخ

 ١11٠١ /ه )٠١50 يرئازجلا يوسوملا هللا دبع نب دّمح نب هللا ةمعن (177)

 رابك دحأ ناك دقو .يعيش رّسفُمو ثّدحمو هيقفو نيد لجر ١17١١(. /ه1117-

 رابك دنع يرئازجلا قُيَو دقو قارعلا يف ةيرشع ينثإلا ةعيشلا نيدلا لاجر

 يذلاو رئازجلا ءاضق ىرق ىدحإ يهو «ةيغابصلا ةيرق يف دلو .ةعيشلا نييلاجرلا
 راق يذ ةظفاحم يف ةثيدحلا ايفارغجلا بسح عقي يذلاو ءشيابجلا ءاضقب ًايلاح ىمسي

 نم (نيلسرملاو ءايبنألا صصق يف نيبملا رونلا) ءايبنألا صصقو .قارعلا بونجب

 .هتافلّؤم ضعب

 باتكو ؛(57 / قباس ردصم) قودصلا َحيّشلا«يمقلا هيوباب نبا (17)

 2 تيبلا لهأ ثيداحأو ةفيرشلا .ةيوبنلا ثيداحألا نم ةفئاط ىلع يوتحي يلامألا

 .ةيدّمحملا ةريسلا بناوج ضعب يف ثيداحأ اهنم «ةفلتخم تاعوضوم يف

 .جارعملاو ءارسإلا ثيداحأو

 روكذملا 2 قداصلا مامإلا ثيدح يف تدرو نم يه ء«سوأ نب ةدالخ )١175(

 .كلذ ريغ يف درت لو «نتملا يف

 ةهازنلا يف ةغيلبلا هيلع هللا ناوضر يندملا مامإلا سورد نم سرد (17)

 الإ هناكمإب ناك .اهتيمكو اهتميق تندت |ههم رومألا طسبا يف طايتحالاو ةنامألاو

 .عيمجلل اجهنمو اسرد نوكت نأ هتدارإ الول هلوكشك يف كلذ ركذي

 ةداع ترج دقو ؛روكذملا صخشلل سمخلا باسح نم اذه نأ ودبي )١17(

 بترتي ام اءزج صخشلا يطعيف .جحلا ةدارإ دنع نوكي سمخلا باسح نأ ضعبلا

 .مارح ا هللا تيب نم هتدوع نيح ىلإ يقابلا لجؤيو هيلع



 ارا نول لا لا نر ل و

 حيتافم ىمسملا يزارلل ريبكلا ريسفتلا ىلإ انه ليحي #فلؤملا َنِإ (170)
 .كلذب حرصي مل ناو بيغلا

 يقهيبلا يناسارخلا ىسوم نب ّلع نب نيسحلا نب دمحأ وه يقهيبلا (1)

 بحاص نقتملا ثدحملا مامإلا .(ه 17-408 8) قهيب يف دلو يقهيبلاب روهشملا

 هل دهشو هتقو ءاملعو هرصع ةذباهج ىلع ذملنت ةرينملا راثآلاو ةليلجلا فيناصتلا

 وبأ اَّلِإ ةنم هيلع يعفاشلاو اّلِإ يعفاش نمام :ينيوجلا يلاعملا وبأ لاق مدقتلاب ءالعلا

 يبهذلا ليلجلا خيّشلا لاقو .هبهذم ةرصن يف يعفاشلا ىلع ةنم هل نإف .يقهيبلا ركب

 هسفنل لبمعي نأ يقهيبلا ءاش ولو وه اذكه «يلاعملا وبأ باصأ :ينيوجلا ىلع ادر

 ىلإ ليمأو .فالتخالاب هتفرعمو ؛همولع ةعسل .كلذ ىلع ارداق ناكل هيف دهتجي ابهذم

 .ىربكلا ننسلا :يقهيبلا باتك ىلإ ريشي يزارلا نأ

 فيلأت نيئزج نم فلأتي نيدلا لوصأ ةفرعم يف نيقيلا ٌقح باتك (174)

 .اهتلدأ ضعب ركذيو ةعيشلا تاداقتعا هيف ضرعي ريش هللا دبع دِّيَّسلا ثدحملا

 باتكو ةوبنلا باتكو لدعلا باتكو ديحوتلا باتك :بتك ةعبرأ ىلإ فلؤملا همسقو

 هللا دبع دِّيَّسلا ةمالعلا دلو .داعلا باتك هيفف يناثلا ءزجلا امأو لوألا ءزجلا يف ةمامإلا

 ملعلا لهأ رثكأ نم ٌدعيو فرشألا فجنلا يف ه ١١47 ةنس يمظاكلا ينيسحلا ربش
 .مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامإلا ىلإ هّبسن ملعلا لهأ عجرُيو ايملع ءارث بدألاو

 عساولا هلمعو هملع ةناتمل كلذو يناثلا يسلجملاب هرصع يف ربش هللا دبع دّيَّسلا بقل

 هللا دبع دّيّسلا يفوت .ةّيمالسإلا مولعلا تالاجم فلتخم يف فيلأتلاو فينصتلا لاجم يف

 .ه 11757 ةنس بجر رهش يف ةيمظاكلا ةنيدم يف ربش

 لامك» هباتكو «(87 / قباس ردصم) قودصلا ْخِّشلا.يمقلا هيوباب نبا (18)

 دنع ةميقلا بتكلا نم دعي «ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ» وأ «ةمعنلا مامتو نيدلا



 ااا 10 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دّمحم رظتنملا مامإلا ةّيصخش نع ًايليلحت اثحب هيف فلؤملا ثحبي «ةيرشع انثإلا ةعيشلا
 .ًاباب 08 يف هلوح رودي امو هتبيغو هدوجوب صتخي امو © يدهملا نسحلا نب
 هللا ةفيلخ لوح «ثاحبألا نم ةعومجم ركذ ىلإ باتكلا ةمدقم يف فلؤملا ضرعتي

 مث ءاهنم ةمكحلاو ةبيغلا تابثا ىلإ قرطتي مث .هتمصع ةرورضو هتعاط بوجوو

 ركذ عم كلذ لكو نيفلاخملا كوكش ىلع دريو تاهبشلا نع بيجيو نيركنملا زرابي

 .ةّمئآلاو يبنلا نع رابخألا حيحصو نآرقلا نم نيهاربلا

 ماع ىفوتملاو (ه 778ه )٠١9 ماع دولوملا ىسيع وبأ ءيِذِمْرتلا (181)

 يملسلا ؛ءكاحضلا نب ىسوم نب ةروّس نب ىسيع نب دمحم وه .(م847- م875)

 ظفاح «يذمرتلا ننسب فورعملا عماجلا باتك فنصم .ىسيع وبأ «يذمرتلا

 .ناسارخ ىلإ بهذف ثيدحلا بلطل لحترا مث ءذمرت ةنيدم يف دلو ءثيدحلل

 .نيثدحملا نم ريبك عمج نع ثدحو «ماشلاو رصم ىلإ لحري ملو ءزاجحلاو «قارعلاو

 .ملعلا هتباتكو هتلحر دعب هربك يف اًريرض حبصأو «يراخبلاب ثيدحلا يف هقفتو

 .ذمرت ةدلب يف يفوتو

 ميكحلا ب بقلملا يذمرتلا نيسحلا نب لع نب دّمح هللا دبع يبأ ريغ وهو

 نرقلا يف ينسلا فوصتتلا مالعأ نمو ةعامجلاو ةْنّسلا لهأ ءاملع دحأ ؛يذمرتلا
 .ه 7١ ةنس يفوت .ناسارخ خياشم رابك نم ءيرجهلا عبارلا

 هاّرسو «نيدلا فرش نيسحلا دبع دّيسلا مامإلا هلأ باتك تاعجارملا (147)
 هنيب ةّيراوحلا تالسارملا هيف عمج دقو :ةّيرصملا تاثحابملاو ةّيرهزألا تارظانملا ًالّوأ

 .تاعجارملا يف ءاج املًاقفو ةمامإلا عوضوم لوح يرشبلا ميلس رهزألا خيش نيبو

 اذه دعيو .تالسارملا هذه لصأ نوركنيو لب نوفني ةَّنُسلا لهأ نم ًاعمج نأ ريغ

 ىلإ مجرُت مث «ةّيبرعلا ةغّللاب بتك دقو «ةيعيشلا ةيراوحلا بتكلا رهشأ نم باتكلا



 لوقنملاو لوقعملا رم ةفئارط: ف لوكشكلا همدان 1 م ا ل عع 0

 نب دّمحم نب ليع|سإ نب داوج نب فسوي نب نيسحلا دبع وه فلؤملاو .ىرخأ تاغل

 ريهشلا ءيوسوملا نيدلا رون نب نيدباعلا نيز نب نيدلا فرش ميهاربإ نب دّمحم
 يداليم 141/“ ةنس قارعلا يف ةيمظاكلا يف دلو .نيدلا فرش نيسحلا دبع دّيَّسلاِب

 دّيَسلا هدلاو فنك يف ىرت .دلوملا يقارع لصألا يلماع وهو «(ةيرجه١؟4)

 سرد .تامدقملا يف هيلع ذملتتو ردصلا يداه دّيَّسلا هدجو نيدلا فرش فسوي

 ةيمظاكلاو فجنلا ىلإ رفاس مث ,عابج يف ةمعن هللا دبع خيَّشلا ةسردم يف هتايادب يف

 سابع ْخيَّشلاو مظاك دمحم ْخيَّشلاو لئاسرلا بحاص رقاب دّمحم ْحّشلا ىلع أرقو
 مظاك المو ينايبرشلا لضافلا ىلع أرق دقف فجنلا يف امأ «ةيمظاكلا يف يناصحلا

 دّيَّسلا تنبب جوزت .يناردنزاملا هللا فطلو يمظاكلا نيسح دّمحم ْخيّشلاو يناسرخلا

 ماع يفوت «لايعلا ريثك ناكو ءروحش ةيرق يف نكسو هدالب ىلإ عجرو ردصلا يداه

 وذ «ققدم ققحم لضاف ملاع١ :ردصلا نسح دّيّسلا هلاخ هنع لاق .ةيرجه

 عجارملا دحأ ,ةّيمالسإلا نونفلا رثكأ يف لماك «قئاقحلا قيقحت يف روغو عالطاو لضف

 .«ةعفان تافلؤمو ةنسح تافنصم هل «مويلا نيدلا يف

 لهأ دنع ةدنسملا ثيدحلا بتك نم باتك وه يناربطلل ريبكلا مجعملا (18)

 بسحب هبتر هنأ يأ ؛مجاعملا ةقيرط ىلع هبترو «يناربطلا مامإلا هعمج .ةعامجلاو َهّنٌسلا

 .مجعملا فورح ىلع ةدنسملا صوصنلا مهنع ىور نيذلا هخويش ءامسأ بيترت
 دمحأ نب ناميلس ؛مساقلا وبأ وهو .ةعامجلاو َهَّنّسلا لهأ ةّمئأو ءاملع دحأ يناربطلاو

 ماشلا ةيربط ىلإ ةبسن يناربطلا يمسو «يناربطلا يماشلا يِمخّللا ريطم نب بويأ نب

 نم نيطسلفب اكعب م1١87 /-ه 77١ ةنس رفص رهش يف دلو .ندرألا ةروك يف ةبصق

 .م11/ /ه 5١ ةنس يفوتو «ةيواكع ّمَأ

 ثيدح نم ريغصلا عماجلا .(189 /77 /قباس ردصم) يطويسلا (144)



 ااا 0 ا م يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّي

 :ىفوتملا) يطويسلا نيدلا لالج ءركب يبأ نب نمحر لا دبع هفلؤمل ريذن

 .هتدايزو ريغصلا عماجلا ثيداحأ عيمج لثمي باتكلا اذه (

 هللا لغأ دنع ىوبلا فيددلا نم ندا نيديسملا لمكردعلا (

 هيف عمجو .يروباسينلا مكاحلا هللا دبع نب دّمحم هللا دبع وبأ مامإلا اهعمج .؛

 ىلع وأ (ملسمو يراخبلا) نيخيَّشلا طرش ىلعو ةحيحص اهنأ دقتعا يتلا ث

 يف اهتاورل جيرختلاب اماق نكلو ءامهيحيحص يف ناخيّشلا اهوري ملو ءامهدع

 بهذ نكل .اهحيحصتت ىلإ هداهتجا هادأ يتلا ثيداحألا ضعب فاضأ مث

 يف ًالهاستم ناك مكاحلا نأب لوقلا ىلإ ةعامجلاو ةّئّسلا لهأ دنع ثيدع

 ماقو .ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا نم ديدعلا باتكلا يف عقوف ؛ح

 عوبطم باتكلا .هيلع تاقيلعتلا ضعب فاضأو .«باتكلا راصتخاب يبهذل

 ىفطصم قيقحتب توريبب «ةيملعلا بتكلا راد» ةعبط هتاعبط رهشأ نمو «

 .ءازجأ ةعبرأ يف تعقوو ءاطع رد

 هفلؤمل لع ملعلا ةنيدم باب ثيدح ةحصب يلعلا كلملا حتف باتك (

 نب مساق نب دّمحم نب دمحأ نب قيدصلا نب دّمحم نب دمحأ ضيفلا وبأ نيدل

 هبسن يهتني .ينسحلا يسيردإلا ءيروصنملا يناكجتلا نمؤملا دبع نب دّمحم

 يبأ نب ّلع نب نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب لماكلا هللا دبع نب ربكألا س

 نب دمحأ ةديفح يهف ءربكألا سيردإ ىلإ ًاضيأ يهتني همأ ةهج نم هبسنو
 .ينسحلا يسيردول

 (م١1401)ه ١77١ ةنس ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا ةعمجلا موي د

 نم نيرهش دعبو .اهترايز يف هدلاو ناك ثيح «هتمع تيب يف «ديعس ي



 لوفتملاو لوقعملا نم فئارط قف: لركشكلا ينقال 0

 كانه نأ اّلِإ بلاط يبأ نب يلعل درو ام دايجلا ةحيحصلا ديناسألاب ةباحصلا نم

 اهنم نورخآ اهيف ملكتو مهضعب اهححصف ظافحلا راظنأ اهيف تفلتخا ثيداحأ

 نم لوق حيجرتو هقرط عمجل باتكلا اذه فلؤملا درفأف ملعلا ةنيدم باب ثيدح
 اديدش اضرم دمحأ َخيَّشلا ضرم .فاصنإلاو لدعلا ليبس هيف اكلاس هتحصب مكح

 موي كلذب ارثأتم يفوت ىلإ رهشأ ةينامث كلذ ىلع يقبو ءشارفلا همزلأ «بلقلا يف
 .ه 1178٠١ ةنس ةرخآلا ىدامح لَّوأ دحألا

 نم رصتخملا عماجلا» :وه باتكلاو ( 18١ / قباس ردصم) يذمرتلا (1480)

 هيلعامو لولعملاو حيحصلا ةفرعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ننسلا

 ماق ةتسلا ثيدحلا بتك دحأ وه «يذمرتلا نئسب فورعملا يذمرتلا عماجو .«لمعلا

 .ةتسلا ثيدحلا بتك سماخ ةّنُسلا نيدلا لاجر هربتعي .يذمرتلا مامإلا هعيمجتب

 .يذمرتلا فيعضو يذمرتلا حيحص ىلإ ينابلألا خيَّشلا همسق دقو

 رفعج وبأ مامإلاب ريهشلا بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دّمحم (144)
 .(94 / قباس ردصم)يرطلا

 نميلا ىلإ ىرْسِك مهثعب نيذلا سراف لهأ ءانبأ نم وهو زوريف يمّكّْيَدلا (189)

 لوسر رمأ مهغلب الف .اهيلع اوبلغو نميلا نع ةشبحلا اوفنف نري يذ نب فيس عم

 هنم عمسو ملسأف ؛ُ# ّيبنلا ىلع يمليدلا زوريف دفو ملسو هيلع هللا َّلَص هل

 ؛يمليدلا نب زوريف انثدح لوقي نم ثيدحلا لهأ نمف .ثيداحأ هنع ىورو

 نمحرلا دبع وبأ :ليقو «هللا دبع ابأ ىنكي .دحاو وهو «يمليدلا لوقي مهضعبو

 دوسألا لتق ىلع ناعأ اى .ثيداحأ ةدع ىور .ريمح يف هلوزنل ؛يريمحلا :هل لاقيو

 نيسمخو ثالث ةنس نميلاب ةيواعم ةفالخ يف :ليقو نامثع ةفالخ يف تام .ىبنعلا

 نميلاب نفدو «ةرجهلل



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم .ثيدحلا يف باتك وه .«لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك )١190(

 روهشملاو يروف ناهربلا يدنه لا نيدلا ماسح نب ىقتملا ّلع نيدلا ءالع فيلأت

 عمج باتكو هدئاوزو ريغصلا عماجلا يباتك نيب عمجلاب هفلؤم هيف ماق .يدنهلا يقتملاب

 نم ةدّرجم ثيدح فلأ نيسمخ يلاوح بعوتسا دقف كلذبو .يطويسلل عماوجلا

 بتك يف ثيدحلا ىور نم ىلإ وأ ثيدحلا يوار يباحصلا ىلإ ةّوزعمو ديناسألا

 .ةيهقفلا باوبألا ىلع باتكلا يف ثيداحألا بيترتب فلؤملا ماق دقو .ةنسلا

 رضم لئابق نم ردحنت «برعلا تارمج نم ةيناندع ةيبرع ةليبق ةبض ونب )١191(
 :ىلإ ةليبقلا بستنت .#8 ميهاربإ نب ليعامسإ ةيرذ نم ناندع نب دعم نب رازن نب

 .ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةخباط نب دإ نب ةبض

 .ميمت ينب مهتوخإراوجب دجن نم ةيلاشلا ةيحانلاب ةيلهاجلا يف ةبض رايد تناك

 وه دأ نب ةبض ناكو .ةفوكلاو ةرصبلا يف اوماقأو قارعلا ىلإ مالسإلا يف اولقتنا مث

 لتاق ىلع هعوقو ةصق يف (لذعلا فيسلا قبس )و (نوجش وذ ثيدحلا ) لاق نم لّوأ

 :قدزرفلا لوقي .لجرلا كلذل هلتقو هنبا

 نوجش ثيدحلا :لاقذإ ةبضك اهراعتسا نإ ب رحلا ننمأت ال

 مهرعاش ناك اذلو .ريبزلاو ةحلطو ةشئاع شيج عم نولتاقي اوناك مهنا ودبيو

 :لوقيورجتري

 لسعلا نم اندنع ىلحأ توملاو لمجلا باحصأ ةبض ونب نحن

 باحصأ مهف ؛ميدق خيرات تاذ ةقيرعو ةريبك ةيبرع ةليبق دزألا(195)

 ةليبق نم مهتمومع ءانبأ نيبو مهنيب ًالوادت اهيف كلملا ناك ذإ أبس ةكلمم يف نيتنجلا

 برأم نم مهترجهو أبس لئابق قرفت دعب ةيبرع كلام ةدع دزألا أشنأ «ريمح
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 ةليبق يه دزألا .برعلل كلُم لّوأ دزألل ناكو .ةّيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ يف مهقرفتو

 «ةيناندعلا (نيسلا حتفب) دسأ ينب ةليبق ريغ مهو .أبس نب نالهك ىلإ يمتنت ةيبرع
 ناسغ دزأو ةارسلا دزأو ةءونش دزأ :ماسقأ ةعبرأ ىلإ بسنلا ءالع ضعب مهمسق

 دزألا .ةريبك ةليبق نيرشعو تس ىلع تداز ةريثك لئابق دزألا نم عرفتو .نامع دزأو

 اورصنو هلل لوسرلا اورصن «للوألا ةّيمالسإلا روصعلا يف ةفرشم فقاوم مهل ناك

 :اهيف مهيلع ىنثي ةديصق بلاط يبأ نب ّلع بتكو «هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا

 ٌمِهّْلُك ءادغألا َلَع يِفْيَسُدزَألا ١ ُبَرَعلاُهَلْث ناد ْنَم َدَمحَأُفْيَسَو

 توما اه نورد الو ةومدعال وبلغ نإو اوّلَبَأ اوأ جاف اذإٌمْوَق

 كليف يفور از نان ردح كرتعمّلك يقمهسوبلموق

 لمجلا نود اولتاقو ةشئاعو ريبزلاو ةحلط شيج عم مهنم قيرف ناك كلذ عمو

 انهم الا

 ) )19ماع دولوملا ينانكلا يلؤدلا نايفس نب ورمع نب ملاظ دوسألا وبأ ١5

 مهئارعشو مهئاهقفو مهنايعأو نيعباتلا تاداس نم «(ه 19ماع ىفوتملاو ه.ق

 ملعل عضاو لّوأو يوحن ملاع كلذك وهو باوجلا يرضاح ةاهدلا نمو مهيئّدحمو

 ةّيبرعلا فرحألا ىلع طاقنلا عضو ءفحصملا فرحأ لكشو ةّيبرعلا ةغّللا يف وحنلا

 هري مل هنكل هب نمآو هقدّمحم يبنلا ةثعب لبق دلو ءبلاط يبأ نب لع مامإلا نم رمأب

 هالو يذلا بلاط يبأ نب لع نينمؤملا ريمأ بحّصو نيعباتلا تاقبط يف دودعم وهف

 بقليو .جراوخلا ةبراحمو لمجلاو نيفص ةعقو هعم دهشو «هتفالخ يف ةرصبلا ةرامإ

 باب عضوف ءوحنلا دعاوق طبض نم لّوأ وهف «وحنلا ملع هعضول وحنلا كلم بقلب

 تناكو ؛مزجلاو رجلاو عفرلاو بصنلا فورحو فاضملاو هب لوعفملاو «لعافلا

 يف يرصبلا بهذملا ًاقحال هنم نّركت يذلا ساسألا وحنلا سيسأت يف هتامهاسم



 اا ااا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم ناك» :هلوقب «ءالبنلا مالعأ ريس» هباتك يف هل هتمجرت يف يبهذلا هفصو دقو .وحنلا

 .ءارعشلاو ؛ءاهقفلا يف اًدودعم ناكو اّيأرو ًالقع مهلمكأ نمو «يلع ةعيش هوجو

 يرضاحلاو ؛ةاحنلاو .ةاهدلاو ؛ءارمألاو .ناسرفلاو ,فارشألاو .نيثدحملاو

 .(باوجلا

 ىنكي (ه ٠١ -؟؟) وكلا ّيدسألا راّتلا ىيحي نب مثيم وأ رامتلا مثيم (195)

 اذل ؛ةفوكلا يف رمتلا عيبي ناكو ءبلاط يبأ نب ّلع ةباحص ٌصاوخ نم.ملاس وبأ ب

 ايالبلا ملعب هّصخ دقف اذل ؛بلاط يبأ نب ّللع نم نيبّرقملا نم مثيم ناك .راّئتلاب بقل

 عطق نأ دعب دايز نبا نم رمأب دهشتسا .نيسحلاو نسحلا باحصأ نم هّنَأ اى ءايانملاو

 .بلاط يبأ نب لع نم أّربتيل ؛هناسلو هيلجرو هيدي

 موزحم نب ورمع نب هللا دبع نب نامثع نب ورمع نب ثيرح نب ورمع (115)

 بسح ىلع نيتنسب ةرجهلا لبق ليقو «ردب ماَّيأ يف دلو هنأ لبق موزخم ينب نم ّيشرقلا
 وه عمتجيو ميذح نب ماشه تنب ةرمع همأو ؛ةبحص هيبألو هل .ةاورلا فالتخأ

 .ورمع نب هللا دبع ثلاثلا هدج يف ماشه نب ورمع لهج وبأو ديلولا نب دلاخو

 هتقفص يف ةكربلاب هل اعدو .هسأر يبنلا حسم ءاهيف ىلبأو «ةيسداقلا ةكرعم دهش

 :ثيرح نب ورمعلاق .ةفوكلا لهأ ىنغأ نم ناكو ءاميظع الام بسكف «هعيبو

 حسمو «ةكربلاب يل اعدف ءباش مالغ انأو ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ يبأ يب قلطنا

 نب ورمع لوحت .قزرلاب يلاعد ىرخأ ةياور يفو ءسوقب ةنيدملاب اراد يل طخو .يمأر

 اهب ىنتباو «ميلاقألا يف برعلا راشتناو ةّيمالسإلا تاحوتفلا دعب ةفوكلا ىلإ ثيرح

 فارشأ نم حبصأو ءاهب هتيرذو ءاهقوسو ريبكلا ةفوكلا دجسم نم ابيرق ةريبك اراد

 هب َنوقثيَو هيّلِإ نوليمَي اوُناكَو «ةقوكلاب ةّيمأ ينبل يلو .ايظع الام باصأو «ةفوكلا
 نب هللا ديبع هنبالو «هيبأ نب دايزل ةباين ةفوكلا ةرمإ لو دق ناكو ««مهعَّم هاوَه ناكَو
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 .ةيومألا ةرتفلاب ةفوكلاب ةطرشلا يلوو .دايز

 فيلح يلذُشلا دوعسم نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ وه دوصقملا نأ ودبي (197)

 ثيدحلا ةاور دحأو ؛ثدحمو ئرقمو هيقفو يباحص (ه 77 ةنس يفوتملا) ةرهز ينب

 .هكاوسو دّمحم يبنلا يلعن بحاصو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا دحأ وهو «يوبنلا

 وهو «نيتلبقلا اوكردأ نمو «ةنيدملا ىلإو ةشبحلا ىلإ نيترجهلا اورجاه نم دحاوو

 ةفالخ يف اهملام تيبو ةفوكلا ءاضق ىلوت دقو .ةكم يف نآرقلا ةءارقب رهج نم لّوأ

 .نامثع ةفالخ نم ردصو رمع

 ةاور نم «يفوكلا يدوألا ميكح نب نامثع وه دوصقملا نأ يدنع حجرت (1910)

 . 470 ص ه ج بيذهتلا بيذهت باتك يف هركذ ءاج ؛ثيدحلا

 تاجوز ىدحإ يه ةّيموزخملا ةّيمأ بأ تنب دنه ةملس ّمأ نينمؤملا ّمأ (114)

 نب ةملس يبأل ةجوز تناك «مالسإلا يف نيِلّوألا نيقباسلا نمو هل دمحم لوسرلا

 .ءانبأ ةعبرأ هنم تبجنأو «ةشبحلا دالب ىلإ ىلوألا ةرجحلا هعم ترجاهو .دسألا دبع

 اهليبس اولخ مث ءاهجوز عم ةرجهلا نم اهلهأ اهعنم ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةرجه لا دنعو

 .برشي ىلإ اهلصوأف ميعنتلاب ةحلط نب نامثع تيقل ىتح «تلحتراو اهدلو تدخأف

 املو .ةنيدملا تلخد ةنيعظ لّوأو «ةشبحلا ىلإ ةرجاهم تجرخ ةأرما لّوأ اهنإ :ليقو
 هلق دمحم يبنلا اهجوزت ,دحأ ةوزغ يف هباصأ حرج رثإ ه 4 ةنس ةملس وبأ يفوت

 ثيح ةيبيدحلا موي يف اهمأرب ذخأو «تاوزغلا نم ددع يف هعمةّ# يبنلا اهذخأ

 يأرلاب» فصوُت تناكف ؛قلحيو رحني ىتح اًدحأ ملكي ال نأ هيلع تراشأ

 نع اهنولأسي ةباحصلا ذخأ هل يبنلا ةافو دعبو «ربيخ ةوزغ تدهش ّمث .'بئاصلا

 ١ اهنم دلخم نب يقب ريدقت بسحب ًاثيدح 77/8 تور ثيح «ةيوبنلا ثيداحألا

 يبهذلا اهل دروأ اك .رشع ةثالئثب ملسمو «ةثالثب يراخبلا درفناو «هيلع قفتم اًثيدح



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةمطافو ةملس يبأو # دّمحم يبنلا نع ثيدحلا تورف ءاًئيدح ٠ هدنسم يف

 نب بعصم اهيخأ نباو ءرماع اهوخأو ءبنيزو ءرمع :اهانبا اهنع ىورو «ءارهزلا

 نب ديزي ةفالخ لّوأ يف ةملس ّمأ تيفوُت .نيعباتلاو ةباحصلا نم ددعو «هللا دبع
 رخاوأ ليقف ءاهتافو ةنس يف فلتخاو ءاّئوم نينمؤملا تاهمأ رخآ نم يهو «ةيواعم

 اهيلع ىلصو هه 77 ةنس ليقو ه 04 ةنس لاوش وأ ناضمر يف ليقو هه 7١ ةنس

 مدقلا ةخسار تناكو .# تيبلا لهأ بكرل ةمزالم ةملس ّمأ تناك .ديز نب ديعس

 دشأ نم هل يبنلا ةافو دعب تناك اهنأب نوخرؤملا ركذي ..©# مهنم اهفقوم يف

 .اصوصخ © ةمطاف ةدّيَّسلا نعو ةماع © تيبلا لهأ نع نيعفادملا

 ديزيل قارعلا يلو وه - صفح يبأب بقليو  هيبأ نب دايز نب هللا ديبع )١199(

 رتشألا كلام نب ميهاربإ هلتق .ناسارخ يلو (ى هه 54 ةنس ةرصبلا يلو .ةيواعم نب

 مايأ) ه ه8 ةنس ةرصبلا دايز نبا يلو .رزاخلار من ةكرعم يف ه 717 ةنس يعخنلا

 عطق يبرع لَّوأ ناكف ؛ناسارخ يلوو «ةنس ١١ هرمعو (نايفس يبأ نب ةيواعم

 لوباكو لبازو ناتسجس حتفف هوبأ هلسرأ دقو اهريغو دنكيب حتفو ,نوحيج

 لآ ةروث ىلع يضقيل ةفوكلاو ةرصبلا ىلع هللاديبع ةيواعم نب ديزي ىلو .ناتسهقو

 يلوتو ديزي توم دعب .ديزي توم ىتنح اهيلع (ىاح راصو اهيلع ىضقو تيبلا

 يدييبزلا جاجحلا نب ورمع) هعمو قشمد ىلإ هللاديبع رف ةفالخلا ديزي نب ةيواعم

 بعصم نم قارعلا دادرتسال ٠ عم ةلمحب دايز نب هللا ديبع داع .(يجحذملا

 ةقرف مهو ددج ءادعأب أجافت هْنكل ريبزلا نب هللا دبع هيخأل قارعلا يلاو ريبزلا نب

 هللا ديبع مزهف راتخملا ةقرفو (نيباوتلا) ب نوفورعملا يعازخلا درص نب ناميلس

 ءاع يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا شيج نم ةقرف مامأ مزه نيتنس دعب هنكل «نييباوتلا

 .يعخنلا رتشألا نب ميهاربإ يدي ىلع ه 51/ ةنس دايز نب هللا ديبع لتق .ه "1



 ن وقتما بل وفعلا هرم قنارواف ل قركشكلا ويوتوت فم هدو ضم سيم 2م

 يف دايز نبا اًدصاق ه 57 ماع نم ةجحلا يذ يف ةفوكلا نم جرخ دق ناك يذلا

 تغابف «خسارف ةسمخ لصوملا نيبو هنيب رزاخلا هل لاقي ناكمب ايقتلاف ءلصوملا ضرأ

 هفقوم يف دايز نب هللا ديبع تبثو «ماشلا شيج مزباف دايز نبا شيج رتشألا نبا

 يف اوسمتلا :هباحصأل لاق نكل .هفرعي ال وهو «هلتقف رتشألا نبا هب زاتجا ىتح

 نب هللا ديبع وه اذإف هوسمتلاف كسملا حير هنم ينحفنف فيسلاب هتبرض الجر ىلتقلا

 راتخملا ىلإ هوثعبو هسأر اوزتحاف ءنيفصن هعطقف رتشألا نبا هبرض دق وه اذإو دايز

 ًاضيأ ماشلا لهأ سوؤر نم لتق .ماشلا لهأب رفظلاو رصنلاب ةراشبلا عم ةفوكلا ىلإ

 ماشلا لهأ نويفوكلا عبتأو ؛عالكلا يذ نب ليبحرشو «ينوكسلا ريمن نب نيصحلا
 ناك ام اوزاتحاو «لتق نمث رثكأ مهنمرزاخلا رهن يف قرغو ةميظع ةلتقم مهنم اولتقف
 .لويخلاو لاومألا نم مهركسعم يف

 ديبع يبأ نب راتخملا دلو (ه 717- / ه )١ يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا )2٠(

 فيقث نب فوع نب ةريمع نب ةرفع نب فوع نب ريمع نب ورمع نب دوعسم نب
 يف نيملسملا دئاق يفقثلا ديبع يبأ هوبأو :ةرجهلل ىلوألا ةنسلا يف فئاطلا يف يفقثلا

 ىلإ هدلاو عم لقتناو ًايباحص ناكو لوسرلا ةايح يف هوبأ ملسأ دقو ءرسجلا ةكرعم

 عم ةريبك ةكرعم ءانثأ يف هدلاو دهشتساو .باطخلا نب رمع ةفيلخلا نمز يف ةنيدملا

 «كاذنتا ةنس ةرشع ثالث راتخملا رمع ناكو ةّيمالسإلا تاحوتفلا نمض نم سرفلا

 حبصأو بلاط يبأ نب ّيلع مامإلاب اًرثأتم ةنيدملا يف أشنو هيخأو هدلاول اًبحاصم ناكو

 بلاط .هيبأ نع اذه ثرو دقو ءاًعاجش اًسراف ناك هنأ هنع فرع .هيبحم نم

 لاثمأ اهريغو ةفوكلاب ناك نمم هتلتق نم اعمج لتقو ّلع نب نيسحلا مامإلا مدير اتخملا

 .مهريغو نشوجلا يذ نب رمشو لهاك نب ةلمرحو دايز نب هللا ديبعو دعس نب رمع
 ةلود ءانبل ططخي ناكو «نيسحلا تاراثل اي» راعش عفرو ةفوكلاب مكحلا ىلع رطيس



 هلال دوس اساسا نجا جنس وت يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نب بعصم شيج دي ىلع ةرجهلل 51 ماع ةفوكلا يف لتُق دقو «قارعلا يف ةيولع

 نب هللا دبع انبا فارط رخآلاو ةفرط امهدحأ ةفينح ينب نم ناوخأ هلتق دقو ريبزلا

 مشتلا رشن يف ريبك رود راتخملا ةروثل ناكو اهدجسم برق ةفوكلا يف نفد .ةجاجد

 .هتعفر عيسوتو

 همأو .سمش دبع نب ةّيمأ نب برح نب نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي )3١1(
 شاعو ةرجهلل ١1 ماع يف ديزي دلو .بلك نم .فينأ نب لدحب تنب نوسيم :يه

 تنب نوسيم هتدلاو ةيواعم يباحصلا هدلاو قلط امدنع هتلوفط ةرتف همأل هلاوخأ عم

 ىلوت .هتسايس نم ديفتسيو هسلاجم رضحيل هدلاو نم رمأب قشمد ىلإ داعف ءلدحب
 دنع هتيلوت ةركف يضراعم نم قبي لو ةرجهلل ٠١ ةنس يف هدلاو ةافو دعب ةفالخلا

 نيسحلا هجتا ةرجهلل 5١ ةنس يف .ريبزلا نب هللا دبعو ّللع نب نيسحلا ريغ مكحلا هيلوت

 نع اولخت ىتح كانه لصو نإ ام هنكلو ,مودقلاب هيلإ اهلهأ لسرأ نأ دعب قارعلا ىلإ

 تهتنا دايز نب هللا ديبع ةدايقب ديزي شيج عم برح يف نيسحلا لخدو ةركفلا

 يباحصلا ةضراعم نكلو ؛ركذت ثادحأ نودب ةرجهلل 57 ةنس ترم .هداهشتساب

 ةنس يف ةرونملا ةنيدملا لهأ راثف ومنلا يف تذخأ ةماهتو زاجحلا يف ريبزلا نب هللا دبع

 ديزي ماق ديزي متش ريبزلا نب هللا دبع رهظأو هتعيب اوعلخو ديزي ىلع ةرجهلل
 ةرجهلل 7 ةنس تهتتنا .ةنيدملا لهأو «ريبزلا نب هللا دبع ةبراحمل شيج زيهجتب

 يف ديزي ةافو ىتح ةمركملا ةكم يضراعم ةبراحمو راصح رمتساو ةنيدملا لهأ مازهناب

 قفاوملا ةرجهلل 14 لّوألا عيبر ١5 يف تامو نيراوح يف ديزي يفوت .ةرجهلل 15 ةنس

 لتق يف ىعس هنإو ءاقفانم ًارفاك ناك هنإ :نيملسملا بلغأ ىري .5187 ربمفون ١

 هذج يخأو ةبتع هذج رأثب ًاذخأو هنم ًاماقتناو هللا لوسر نم ًايفشت هللا لوسر طبس

 بلاط يبأ نب ّللع ديب ىبنلا باحصأ مهلتق نمت مهريغو ةبتع نب ديلولا هلاخو ةبيش
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 .ةيلهاج راثآو ةيردب داقحأ كلت اولاقو ءاهريغو ردب موي هريغو

 (77 / قباس ردصم) باطخلا نب رمع نب هللا دبع(7١7)

 نيفص ةعقوم يف ىلوتو «نيعباتلا نايعأ نم ناك «يثراحلا رضنلا نب دايز )*0٠(

 .يئراح ا ئناه نب حيرش عم 2# بلاط يبأ نب ّلع شيج ةمدقم ةدايق

 رداصملا انل دّدَحُت ل .يرّجملا ةبقع نب دّْيَشُر «هللا دبعوبأ يرجهلا ديشر )3١(

 دلو هنأ حجرملا نمو .يرجهللا لّوألا نرقلا مالعأ نم هنأ الإ ءاهناكمو هتدالو خيرات

 مامإلاو نسحلا مامإلاو ّلع مامإلا باحصأ نم ناك .ينوك هرابتعاب ةفوكلا يف

 ةفالخ ىلع نيعمجملا نم ديفملا خيّشلا هّدعو © نيدباعلا نيز مامإلاو نيسحلا

 راصننأ دحأو ه# دمحم يبنلا باحصأ دحأ وهو ..نامثع لتق دعب هتمامإو 7 يلع

 ىلإ هدي هقبست» هي هللا لوسر هيف لاق ؛نيرحبلا يف رجه نم هلصأ بلاط يبأ نب ّيلع
 همساو .ةلحلاو ةفوكلا يتنيدم نيب قارعلا يف هلتقم دعب نفدو (هدسج اهعبتي مث ةنجلا

 نم ديشُر ناك .نيرحبلا ةدعاق يه ةنيدم ارّجَما ىلإ ةبسن يرَّجَهلاو هريَبْرك ديّشَر
 كدب عفتنا نمو ؛هباحصأ صّلخ نمو كي بلاط يبأ نب لع نينمؤملا ريمأ ٌصاوخ
 يلاعم ىلإ هخور تَقتراف «ةديرف ًالاصخو َفراعمو ًاقالخأ هنم ذخأف «ةبّيطلا ةبحصلا

 لهأ نم هّلَعج نأ يرَجما ديّشُر ىلع ىلاعت هللا ضافأ امم .ةمكحلاو ربصلاو ناهيإلا

 يرجملا دير ناك ..## ل ع نينمؤملا ريمأ يدي ىلع اهاقلت دقو «ةّصاخلا مولعلا

 يرّجملا ديَّرل تناك ًاضيأ كلذ ىلإو .هبلق يف قرشت ةرفاو ًاّكِح لمحي ًالجر
 امل هنأ ىوريو .هّلتق اوّوَن نيذلا نم صالخلا ىلع ٌرداق هنأ اهضعب يف تبثأ ؛تامارك

 وهو ةكارأ يبأ ىلإ موي َتاذ ءاجف .ديشر ىفتخا «ٌيرَجَحلا ديّسَر هيبأ نبا دايز بلط

 وبأ كلذل عزفف «ةكارأ يبأ لزنم ديشر لخدف ؛هباحصأ نم ةعامج يف هباب ىلع سلاج

 !مهكتلهأو يدُلو َتمتيأو يئلَتَق !كَحيَو :لاقف هرثأ يف لخدف ماقف ءفاخو ةكارأ



 ا اا 0011021 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نَم كآر دقو يراد ٌتلخد ىتح ٌتئجو .«بولطم تنأ :لاق !؟ كاذامو :ديشر لاق

 هدشو ةكارأ وبأ هذخأف !ًاضيأ يب رخستو :لاق «مهنم دحأ ينآر ام :لاقف ؛يدنع ناك

 لإ لّيخ نإ :مهل لاقف هباحصأ ىلإ جرخ مث .اهباب هيلع قلغأو ٌةرجح هلخدأ ٌهث فاتك

 لك ؛مهيلع كلذ رّركف .ًادحأ انيأر ام :اولاق ءًافنآ يراد لخد دق ًاخيش ًالجر ّنأ

 .مهنع تكسف .ًادحأ انيأر ام :نولوقي كلذ

 له سّسجتيل دايز سلجم ىلإ بهذف ؛مهُريغ هآر دق نوكي نأ فّوحت هْنِإ مث

 دايز ىلع ملسف ..مهيلإ هعفدو هدنع هّنَأ مهربخأ كلذب اوُّسحأ مه نإف «هنوركذي

 ماقف هيلع ملسف دايز ىلإ لبقأو «ةلغب ىلع ديَّشُر لبقأ ذإ كلذك وه انيبف ؛هدنع دعقو

 فيكو ؟ تفلخ نم فيكو ؟ تمِدق فيك :هلئاسُي دخأ مث «هلّبقف هّقئَتعاف دايز هيلإ
 هنا جسما 1 رز رز رع للا يمت ١ وصخ يسوم

 .اركاز اكلغ اع مق اشلا لهأ ني اناوخإ ني حأ اذه: لاق !؟ ْخيّشلا اذه نَم «ريمألا

 رول اف دكرت زن ديلا رقم رب اذإف «هلزنم ىلإ ةكارأ وبأ فرصناف

 .تئش فيك انيلع لمداو «كل ادب ام ْعَنصاف ىرأ ام ّلك ملعلا نم كدنع ناك اذإ | اّمأ

 شيج نيب ؛(م104 ةنس يلاوح) ها" ةنس تعقو «ناورهنلا ةكرعم )3١(

 نيب عقوم ناورهنلاو .(دعب اهيف جراوخلا) ةمكحملا نيبو بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا

 لع مامإلا شيج نيب نيفص ةكرعم جئاتن نم ةدحاو ةكرعملا تناكو .ناولحو دادغب

 ميكحتلا ىلع قافتإلاب تهتنا يتلاو .نايفس يبأ نب ةيواعم شيجو 9 بلاط يبأ نب

 هللا باتك ىلإ مكاحتلا ةرورض ىلإ ةراشإ حامرلا ةنسأ ىلع فحاصملا عفر دعب

 نب هللا دبع ةدايقب املأ رشع ينثإ غلبي مهددع ناكو ميكحتلا ةعامج تضفر اهنيحو

 راصتناب ةكرعملا تهتناو .هلل الإ مكح ال :ريهشلا مهراعش اوعفرو يبسارلا بهو

 .طقف اصخش نيعبرأ الإ ةمكحملا نم جني لو .مهيلع بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا شيج
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 .مهتلم ادبمو جراوخلا لصأ مه ةمكحملاو

 ةلودلا ءافلخ عبار يشرقلا يومألا صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم )39١(

 سسؤمو .قشمد يف (م 584 ويام /- 7177” سرام 7١8 /ه 55 ه ؟) ةيومألا

 يتلا ةلالسلا سسؤم هنأب زاتمي نكل ؛همكح ةرتف رصق مغر «ةيناثلا ةيومألا ةلودلا

 نيب سلدنألا تمكح مث نمو «ما/60و 546 ماع نيب يمالسإلا ملاعلا تمكح

 نب ةيواعم دهع يفو «هتفالخ ءانثأ نافع نب نامثعل ابتاك ناك .م١1 71و 57 يماع

 مكحلا نب ناورمو .هلزع ّمث ةيناث هالو مث هلزع مث ةنيدملا ىلع ةيواعم هالو نايفس يبأ

 يف ناورم دلو .ه# هللا لوسر ديرط صاعلا نب مكحلا هوبأ .يناورم ةفيلخ لّوأ وه

 ناكو «نافع نب نامثع هتجوز وبأو همع نبال اريزوو ابتاك ناكو #4 هللا لوسر دهع

 لتقو ©# يلع مامإلا لتاقو لمجلا لهأ ركسعمب قحتلا .نامثع لتق يببسم مهأ نم
 .نامثع ىلع نيضرحملا دشأ نم ةحلط نوكل نامثع مدل ارأث هللا ديبع نب ةحلط اهيف

 ىلإ فرصناو «هعيابو هاتأف يلع هنمأ اهدعبو «نيفص برح يف ةيواعم عم كرتشا

 هبصن ؛مكحلا ىلع ةيواعم ىلوتسا نأ دعب .مكحلا ةيواعم يلو نأ ىلإ اهيف ماقأف ةنيدملا

 ديزيل نيبرقملا نم ناك «ةنيدملا نع ه هال ماع هلزعو فئاطلاو ةنيدملاو ةكم ىلع ايلاو

 دعبو ؛ماشلا يف يقم يقبف ةرحلا ةعقاو يف ةبقع نب ملسمل هتدعاسم دعب ةيواعم نب

 نب ناورم تام .لئالق رهشأ الإ هيف مدي ملو مكحلا ملتسا ديزي نب ةيواعم توم

 .ديزي نب دلاخ ّمأ هتجوز هتعرص نأ دعب ه 55 ةنس ناضمر رهش يف مكحلا

 ينيسحلا يولعلا يضرلا وه .(ه :5٠-ه ”659) يضرلا فيرشلا )3١30(

 نب ىسوم نب دّمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب دّمحم نسحلا وبأ نيبسحلا وذ يوسوملا
 نيدباعلا نيز لع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب ميهاربإ
 نيتلودلا يف ةلزنملا ميظع ناك دمحأ وبأ هدلاو .بلاط يبأ نب ّللع نب نيسحلا نب



 911 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نييبلاطلا ةباقن يلوو .دحوألا رهاطلاب نيدلا ءاهب رصن وبأ هبقل ةيبهيوبلاو ةيسابعلا

 ام هرمأ ةلودلا دضع ماظعتسا الولو ؛هرصب بهذو بيقنلا وهو تامو «تارم سمح

 ةلودلا دضع تام ىتح اهب لزي ملف «سرافب ةعلق ىلإ هلمحو هيلع ضبقلا ىلع هلمح

 نيدلا ةمدخ يف هلو .دادغب مدق نيح هبحصتساو دضعلا نبا ةلودلا فرش هقلطأف

 ١0 ةنس دلو ٌمَدِقو ٌمَدَقو .ةروكشم يعاسمو «ةديعب تاوطخ تيبلا لهأ بهذمو

 نمو «ةريشك ثارمب ءارعشلا هتثرو 4٠7 ةنس ىلوألا ىدامج ١5 تبسلا ةليل يفوتو

 دجوت ةديصقب يرعملا ءالعلا وبأ هاثرو يمليدلا رايهمو يضرلاو ىضترملا هادلو هاثر

 .دنزلا طقس هباتك يف

 ملعلا ةّمئأ نم مامإو «ةرهاطلا ةرتعلا رخافم نم ةرخفم وه يضرلا فيرشلاو

 هفلس هثرو ام لك يف لَّوَأ وه ؛ملعلاو نيدلا لاطبأ نم لطبو «بدألاو ثيدحلاو

 .عراب بدأو ,.ممشو ءابإو ةبقاث راظنأو «ةيكاز تايسفنو «قفدتم ملع نم رهاطلا

 ديفملا ْحيّشلا دي ىلع ىضترملا فيرشلا هوخأو وه سرد «يوبن بسنو «يقن بسحو
 .ىمادقلا نيفورعملا ءاهقفلا ءاظع دحأ يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم

 باتك وهو ةغالبلا جهن وه يضرلا فيرشلا اهب رهتشا يتلا لامعألا مهأ نم

 هل .ضرألا ءاحنأ ىتش يف هلاعل ّلع مامإلا بتكو راصقلا مكحلاو بطخلا هيف عمج

 زاجم» اهنم ةدع بتك هلو ةلازحجلاو يودبلا سفنلاو ةبوذعلاو ةوقلا هيف بلغت ناويد

 نم راتخم»و « لع مامإلا نينمؤملا ريمأ صئاصخ)و «ةيوبنلا تازاجملا»و «نآرقلا

 ءارعشلا لوحف نم يضرلا فيرشلا دعيو .ةروشنم لئاسرلا ضعبو «ئباصلا رعش

 :هرعش لاثم نم «تايعامتجالاو يرذعلا لزغلا يف ريثك رعش هلو

 بيبحلاانأ لاقو ينطلاغف ٍلتقديريودعلاك ينامر

 بيرملا رظنلاو سافنألا ىظل 20هبيلإ يففرعف ينرككأو



 لق اوال رقعملا نم ننال ل لوكا يروم زهق وال طل ا 041

 ٌبولقلا هتيعر نمًاريمأ يصعأ فيكو تعطأ م اولاقو

 يبأ نب مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع ديلولا وبأ :ناورم نب كلملا دبع )3١(

 نم سماخلا ةفيلخلا (م/7147١-0 /ه 85-ه ؟75) ىئرقلا ةّيمأ نب صاعلا

 مولع اهيف هقفتو ةنيدملا يف دلو .ةيومألا ةلودلل يناثلا سسؤملاو ةّيمأ ينب ءافلخ

 ءاهقف دحأ ناكو «ةدابعلاو هقفلاو ملعلاب رهتشا نم ةفالخلا هيلوت لبق ناكو «نيدلا

 نب ديعس :ةعبرأ ةنيدملا ءاهقف ناك» :دانزلا يبأ نع شمعألا لاق «ةعبرألا ةنيدملا

 مكحلا ملتسا .«ناورم نب كلملا دبعو ءبيؤذ نب ةصيبقو «ريبزلا نب ةورعو «بيسملا

 ةّيمالسإلا ةفالخلا ةلود مكحو ,م585 قفاوملا ه 54 ةنس مكحلا نب ناورم هيبأ دعب

 تاعارصلاب ةئيلم ناورم نب كلملا دبع ةفالخ تناك .اًماع نيرشعو اًدحاو

 ركذت كلذ نم مغرلا ىلعو .هدهجو هتقو ٌلُج تذخأ يتلا بورحلاو تاروثلاو
 ماع صلاخ يمالسإ يبهذ رانيد لّوأ كس :اهمهأ هتازاجنإ نم اًددع خيراتلا بتك

 يتلا ةيحيسملا ةينيدلا تاروثأملاو ةيكلملا زومرلاو روصلا ةفاك نع ءانغتسالاو ه1

 لّوأ دعي ذإ «ةّيبرعلا ىلإ ةّيسرافلا نم نيواودلا بيرعتو .يطنزيبلا رانيدلا اهلمتحي

 يف ةريبك دوهجب همايقل ةفاضإلاب .يمالسإلا خيراتلا يف نيواودلا بيرعت أدب نم
 دبع هلاتق يف جاجحلا اهمده نأ دعب ةشيرق ءانب ىلع ةبعكلا ءانبب ماقف :ءانبلاو ةرامعلا

 قارعلا يف طساو يتنيدم ءانبل ةفاضإلاب .ةرخصلا ةبق دجسم ءانبو «ريبزلا نب هلل

 .يقيرفإلا لامشلا يف سنوتو

 وبأ هه 95ه.55 ةنس ةرونملا ةنيدملاب دلو :كلملا دبع نب ديلولا )5١9(

 أشنأ يذلا يقشمدلا ءيومألا مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا سابعلا

 ءرمسأ اليوط .فنألا لئاس ءايمد ءافرتم ناكو «هيبأ نم دهعب عيوب .ةّيمأ ينب عماج

 يف رتخبتي «بيش (ِنََّذلاو َلْفّسلا فَلا َنَْب ٍتاْبَعش) هتقفنع يف ءيردج رثأ ههجوب
 وه
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 هتلود يف قزرو .هفرخزو هللا لوسر دجسم ًاضيأ  أشنأ .ءانبلاب متها «هيشم

 ءارهشأ وحنلا ىلع صرحو «ريثك ناكو «كرتلا دالبو «سلدنألا ةباوب حتفف .ةداعس

 متخو ؛ثالث لك يف متخي ناك :ليقو .جحو .هيبأ ةلود يف تارم مورلا ازغو .عفن (مف

 دقو «ةفالخلا رمأب مايقو .توربجو فسع هيف ناكو .ةمتخ ةرشع عبس ناضمر يف

 ركاسع نبا قاس دقو ءرومألا طبضو ءءافعضلاو ىنمزلاو ماتيألاو ءاهقفلل ضرف

 ناكو .ةنس نوسمخو ىدحإ هلو .نيعستو تس ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام .هرابخأ

 .ريغصلا بابب هربقو ءرهشأ ةعبرأ ىوس نينس رشع ةفالخلا يف

 )١١١( ةّيمأ نب صاعلا بأ نب مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس ) 0 -

 قشمدب دلو .ءايوقألا ةّيمأ ينب ءافلخ نم دعي وهو عباسلا يومألا ةفيلخلا .(ه89

 ال هتفالخ ةدمو .ه45 ماع كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا هيخأ ةافو موي ةفالخلا يلوو

 هنومسي قشمد يف سانلا ناك .(ه 47-14 :مكح) .روهش ةعبسو نيتنسلا زواجتت

 ةفالخلا هيلوت ةرتف يف لمع «هبابب فقو نم لك فصنأو لدعلا عاشأ .ريخلا حاتفم

 ىلخأو ىرسألا قلطأ ؛سانلا ينعيام لكب متهاو ةيومألا ةلودلا ةوقو عاستا ىلع

 ةّيمأ ينب ءافلخ لدعأ نم ناكو مهتبحم بسكف عيمجلا ةلماعم نسحأو نوجسلا

 دبع نب ناميلس ةفيلخلا دهع يف .هدعب نم زيزعلا دبع نب رمع فلختساو «نيملسملاو

 زهجو «ناتسربطو ناجرج تحتقو ءايسآ يف ةيومألا تاحوتفلا ترمتسا كلملا

 راصحل نفسلا يف هريسو يومألا لوطنسألا دعأو ماشلا لحاوس نم اريبك اشيج '

 تومي وأ ةينيطنطسقلا حتفت ىتح دوعي ال نأ مزعو ةلمحلا عم راسو «ةينيطنطسقلا

 .بلح ةنيدم لاش قباد يف ًاطبارم تايف

 ) )1١هنس دلو يناثلا ديزي بقليو يشرقلا يومألا كلملا دبع نب ديزي ١/.ه.

 نيرشعو عست نبا وهو ه ٠١١ ةنس زيزعلا دبع نب رمع دعب قشمدب ةفالخلا يلو



 ناقل او لرقم | رع عفن زلط لوك كلوا ترم اس نوب ار ادع 04

 ماّيأ هماّيأ تناك .كلملا دبع نب ناميلس هيخأ نم دهعب دّمحم نب ماشه لوق يف ةنس

 كرتلا عم رهنلا ءارو ام دالب يف يمكحلا حارجلا برح اهمظعأ «تاوزغو تاحوتف

 هجوف ةفالخلا ىلع بلهملا نب ديزي جرخ ه ”٠١ ةنس يفو .مهيلع رصتنأو ناللاو

 .ءالبرك برقب عضوم ريقعلاب كلذو لتقو ديزي مزهف كلملا دبع نب ةملسم هيلإ

 نم نيتيراجب ابح ماه دقف «تاذلملا بلط يف اطرفم كلملا دبع نب ديزي ناكو

 ىنبو ةبابح بحب ميتت دقو ةمالس ىمست ىرخألاو ةبابح ىعدت امهادحإ .هيراوج

 ةرهش |ميأ ةبابح ةصق ترهتشاو ةنيزلا لضفأب هزهجو ةنيزو قشمدب اليمج ارصق اهل

 تام ةفيلبخ ملعي الو .اموي رشع ةعبس لاقي ةريسي ماّيأب اهتوم دعب تامو «خيراتلا يف

 ن2 اقع

 ينب ءافلخ رشاع ناك (ه 1/1-170):يومألا كلملا دبع نب ماشه (1١5؟)

 ىصقأ ةّيمالسإلا ةيروطاربمإلا تغلب هدهع يف (ه ١5-١١60 :مكح) ةّيمأ

 هيتاوب باوبأ تغلبو هنوبران ىلع هشويج تلوتساو نييطنزيبلا براح ءاهعاستا

 دهع يف ةيمالسإلا تاحوتفلا تدهش .ءادهشلا طالب ةكرعم تعقو ثيح (اسنرف)

 .ديزي هيخأ ةافو دعب ةفالخلل عيوب .قشمد يف دلو .ًاريبك ًامدقت كلملا دبع نب ماشه

 تاروثو نتف تلعتشاو «ةيناهيلاو ةيرضملا نيب ةيلبقلا ةيبصعلا هدهع يف تديازتو

 نب لع نب ديز ةدايقب) ةفوكلا يف ةعيشلاو جراوخلا ةروث :ةلودلا ءاحنأ يف ةديدع

 يف .رهنلا ءارو ام دالب يف نتفلا تبرطضا كلذكو ؛برغملا يف ربربلاو «(نيسحلا

 ةمصاع «قشمد ةفالخلا رقمو ةمئادلا ةمصاعلل ةفاضإ «ةيومألا ةلودلل راص هدهع

 اهنأب تفرع ماشه ةفاصر ىمست ايروسب تارفلا رهن ىلع ةفاصرلا ةنيدم يهو ةيفيص

 ميظنتب كلملا دبع نب ماشه متها .قشمد نيتاسب نع ةرغصم نيتاسبو تانج

 .تافلؤملا نم ريثكلا هدهع يف تمجرتو «ةفاقثلاو ملعلا ةياعر ىلع لمعو «نيواودلا
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 ىلع ةعورزملا يضارألا ةحاسم دازو تاعقنتسملا ففجف ةعارزلا حالصإ ىلع لمع

 نم ديدعلا ققحو .تاعسوتلاب متهاو .ةلودلا ءاجرأ يفو راهنألا فافض

 دالب يف نامألا ةدايسب هدهع زيمت .رزخلا رحب يبونج يفو مورلا ىلع تاراصتتالا

 نييومألا ءافلخلا رخآ ربتعيو «ةفاصرلاب يفوت .ةّيمالسإلا دالبلا ءاجرأو ماشلا

 .ءايوقألا

 ةفيلخلا دلاو وهو ينانكلا يمشبعلا يومألا صاعلا يبأ نب مكحلا )١1(

 صاعلا وبأ :هوبأ .نافع نب ناهثع ثلاثلا ةفيلخلا معو مكحلا نب ناورم يومألا

 دبع نب مشاه نب دسأ تنب ةشئاع :همأ .فانم دبع نب سمش دبع نب ةّيمأ نب ورمع

 ىلإ هلي# يبنلا هدرط .حيحص ثيدح يف «نيعل لجر» هّنأب هللا لوسر هفصو .فانم

 .هداعا يذلا نامثع ةفالخ ىلإ اديرط ىقبو ةنيدملا جراخ

 ثلاث (م7174 /ه 04 ةنس تيفوت) ةّيِشَّرَقلا ةّيميتلا ركب بأ تنب ةشئاع )١١1(

 اًركب ةأرما جوزتي مل يتلاو «نينمؤملا تاهمأ ىدحإو ه# دّمحم لوسرلا تاجوز

 اهجوزت دقو .ةفاحق يبأ نب ركب وبأ دّمحم يبنلل لوألا ةفيلخلا تنب يهو .اهريغ

 يتاوللا ءاسنلا نيب نم تناكو ه ١ ةنس لاوش يف ردب ةوزغ دعب هت دمحم يبنلا

 اهرب نأ ىلإ .كفإلا ةثداح يف ةشئاع تمبما .ىحرجلا ةياقسل دحأ موي نجرخ

 لقن يف اهرود ه# دّمحم يبنلل ةشئاع ةمزالمل ناك .كلذ يف تلزن ةينآرق تايآب يحولا

 يف مكاحلا لاق ىتح «ةيوبنلا ثيداحألاو يمالسإلا نيدلا ماكحأ نم ريثكلا

 ةباحصلا رباكأ ناكو ««.ةّمِئاع ةدّيَّسلا نَع تلِقُن ٍةعيِرَّشلا ماكخأ َعْبَر نإ :كردتسملا
 مرد م و ِع ع 70 1 1 ّ

 8 5 2 1 رب هه سا دع 7 2 هور 6

 ْفلتخت .اًلع ُهْنِم اهَدْنِع انْدَجَو الإ َةَّسِئاع انلأَسَف طق ثيِدَح ُ# هللا لْوُسَر باحضأ

 اهيلع نوذخأي ةعيشلاف .اًظوحلم افالتخا ةشئاع ىلإ نيتيمالسإ نيتفئاط ربكأ ةرظن
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 ضعب لواح دقو ةفورعملا لمجلا ةعقو يف بلاط يبأ نب لع مامإلا ىلع جورخلا

 مرح يتلا ةّيعرشلا ىواتفلا نم ديدعلا اوردصأف فالخلا ىلع ءاضقلا ةعيشلا ءاملعلا

 ةناهإ كلذ نأ نيربتعُم ءنيهُم لكش يأب اه ضّرعتلا وأ ةباحّصلاو ةشئاع بس

 .مالسإلا ءادعأل ةمدخو دمحم لوسرلا فرش

 وه(هال" ه )١ يشرقلا يدسألا ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع )75١15(

 يبأ تنب ءامسأ همأو «ماوعلا نب ريبزلا يباحصلا نباو «ةباحصلا راغص نم يباحص

 هلآ دمحم يبنلا ةرجه دعب ةرونملا ةنيدملا يف نيملسملل دولوم لَّوأ وهو «قيدصلا ركب

 ريبزلا نب هللا دبع ناك .بيبخ يبأو ركب يبأب ىّنكملاو هنامز يف شيرق سرافو ءاهيلإ

 هرصانح نيح نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا نع تعفاد يتلا ةزرابلا هوجولا دحأ

 ضفر .ةّيمالسإلا تاحوتفلا كراعم ضعب ةدايق يف كراش | «هلتقم ءانثأ نورئاثلا

 «نايفس يبأ نب ةيواعم ةافو دعب نيملسملل ةفيلخ ةيواعم نب ديزي ةعيابم ريبزلا نبا

 نأ ديزي كلذ عنمي ملو .مارحلا تيبلاب ذوعي ريبزلا نبا لعج امم «ةدشلاب ديزي هذخأف

 .ه "4 ةنس هسفن ديزي ةافوب الإ راصحلا عفري مو .ةكم يف هرصاح اًشيج هيلإ لسري

 :همكحل ةمصاع ةكم نم ذختاو نيملسملل ةفيلخ هسفن ريبزلا نبا نلعأ ,ديزي ةافوب

 مهتدعاسو نييومألا تمعد ىتلاو ؛ماشلا يف قطانم ضعب الإ اهّلك تايالولا هتعيابو

 ةيلخادلا تاروثلا ببسب ًاليوط ريبزلا نبا ةلود دمصت مل .مهرومأ مامز ةداعتسا ىلع

 لوح نييومألا عامتجا ىلإ ةفاضإ «قارعلا يف يفقثلا راتخملا ةروث اهزربأو همكح ىلع

 يقاب ةداعتسا نم مهنكم ام ماشلا يف كلملا دبع هدلو هدعب نمو مكحلا نب ناورم

 هلال" ةنس هلتقمب ريبزلا نبا ةلود تهتنا .زاجحلاو قارعلا مث رصمو ماشلا قطانم

 ةلود كلذ دعب هتلالسل مقت ملو ؛ةكم يف يفقثلا فسوي نب جاجحلا هرصاح نأ دعب

 .نييسابعلاو نييومألاك ةيشرقلا تويبلا نم مهريغك
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 )١1( قباس ردصم) ليالعلا هللا دبع / 0(.

 )7١1( قباس ردصم) كلملا دبع نب ديلولا / 5١9(.

 ديز يبأ نب دّمحم بلاط يبأ بيقنلا فيرشلا نبا ىيحي رفعج وبأ بيقنلا )5١14(

 نيتسو اعضب شاعو ؛ثذدحو هيبأ نم عمس .رعاشلا ءيرصبلا «ينسحلا ,يولعلا

 ةنس يف يفوت «قئار رعش هلو «برعلا ماّيأو ءبدألاو ءبسنلاب ٍةفرعم اذ ناكو ؛ةنس

 ٌَريزغ # رفعج وبأ بيقنلا ناك :لاقف ديدحلا يبأ نبا هذيملت هفصو .ةرجهلل

 - اًيولع ناك نإو - هبهذملل بصعتم ريغ «لادجلا يف اًمصنم «لقعلا ٌميحص «ملعلا

 نيد ادهم امهتإ :لوقيو نيخيشلا ىلع ينثيو «ةباحصلا لئاضفب فرتعي ناكو
 بيقن :لاقف ةياهنلاو ةيادبلا يف يرزجلا ريثألا نبا هركذو ..هدعاوق ايسرأو «مالسإلا

 ملع ايس ال ةريشك نونفب املاع ًالضاف اًيدأ اًخيش ناك «هيبأ دعب ةرصبلاب نييبلاطلا

 رصانلا ةفيلخلا ءاسلج نم ناكو ءاهنم اًريثك ظفحي ءاهراعشأو برعلا ماّيأو باسنألا

 .دادغب يف شيعلل لقتناو هنبال ةرصبلا يف ةباقنلا بصنم كرت دق ناكو .هللا نيدل

 .جِحَّذَم نم نطب .«نايدلا ونب» ًاضيأ مهل لاقيو :بعك نب ثراحلا ونب )1١1(

 اومستقاو .دزألا نب رصن ينب نم مهراوج يف ماقأو ءنارجن ةقطنم يف اونكس

 مهو «نايدلا ونب ءنييجحذملا ءالؤه ثراحلا ينب نم ناكو ,مهعم نارجنف «ةسايرلا

 لبق تهتناو «نايدلا نب نادملا دبع يف مهتساير تناكو .نارجن كولمو جحذم تيب

 ىلإ ديلولا نب دلاخ # دّمحم لوسرلا ثعبو .نادملا دبع نب ديزي ىلإ ةيدّمحملا ةثعبلا

 ءاثالث مهلتاقي نأ لبق «مالسإلا ىلإ مهوعدي نأ هرمأو ؛نارجنب بعك نب ثراحلا ينب
 .مهيلع مدق ىتح دلاخ جرخف «مهلتاقف ءاولعفي مل نإو ,مهنم لبقاف اوباجتسا نإف

 سانلا اّيأ :نولوقي مالسإلا ىلإ نوعديو .هجو لك يف نوبرضي نابكرلا ثعبف

 عَبلا يف نورابتي اوناكو .هيلإ اوعد (يف اولخدو «سانلا ملسأف ءاوملست اوملسأ
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 |(سقو ءثوغي اودبع دق مهنم |سسق نأو ءاهنومظعي ؛ةبعك نارجنب مهل ناكف ءاهّتزو

 .ةيدوهيلا قنتعا

 يمشاهلا بلاط يبأ نب لع نب دّمحم مساقلا وبأ :ةيفنحلا نب دّمحم )٠١((

 نسحلا هيوخأ نع ًازييمت اهيلإ بسنيف «ةيفنحلا رفعج تنب ةلوخ همأو «يشرقلا
 نأ بلاط يبأ نب لع نم دلول هللا لوسر نذأ ثيح «مساقلا ابأ ىنكي ءنيسحلاو

 نيرشعو ىدحإ ةنس باطخلا نب رمع ةفالخ يف دلو .هتينكب ىنكيو همساب ىمسي
 يف ثيداحأ ةدع هل ةقث ملعلا عساو ًاعرو ناك ءادشألا لاطبألا دحأ وهو ردوا

 يف بلاط نأ نب لع اهضاخ يتلا كراعملا ةداق نم ًاريبك ًادئاق ناك .نيحيحصلا

 هذه يف ًاريثك هيلع دمتعي هوبأ ناكو ًانسح ٌءالب ىلبأو ةيارلا لمح ثيح نيفصو لمجلا
 ليقو .هتيصخش لقص ىلع ًاريثك ةلحرملا هذه تدعاس اذل .هنس رغص مغر بورحلا

 نسحلاب ررغي الو .برحلا يف كوبأ كب ررغي 4 :ةّرم تاذ ةيفنحلا نبا دّمحل

 .هنيميب هينيع نع عفدي وهف «هنيمي انأو «هانيع امهّنِإ :لاقف ؟نيسحلاو

 نم مهنمف هنفد ناكم يف نوخّرؤملا فلتخاو هه 8١ ماع مّرحم لّوَأ يف يفوت

 نفد :لاق نم مهنمو .فئاطلا يف نفّذ :لاق نّم مهنمو «ةنيدملاو ةكم نيب نفد :لاق

 نب دّمح نبا وهو «يندم يعبات ةيفنحلا نب دّمحم نب هللا دبع مشاه وبأ )3١1(

 يف ةيفنحلا نب دّمحم نب هللا دبع مشاه وبأ دلو .بلاط يبأ نب يلع ديفحو «ةيفنحلا
 .دلو ّمَأ همأو ءبلاط يبأ نب ّللع هيبأل هدجو «ةيفنحلا نب دّمحم وه هوبأ .ةرونملا ةنيدملا

 .هلوح نوفتليو هنوقلي اوناكف «ةعيشلا دنع ردقلا ةيلاع ةلزنم مشاه يبأل ناك دقو

 .كلملا دبع نب نايلس ةفالخ يف ةميمحلا يف ه 44 ةنس دّمحم نب هللا دبع يفوت دقو

 عفدو «هيلإ هتعيش فرصو هل ىصوأ يذلا سابعلا نب هللا دبع نب ّللع نب دّمحم دنع



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ناك ةيصخش ؛«مشاه يبأب ىنكملا بلاط يبأ نب لع نب دّمحم نب هللا دبعو .هبتك هيلإ

 قرفو بازحألا ضعب ءوشن يفو «سابعلا ينبل ةيسايسلا ةكرحلا ةأشن يف مهم رود اهل
 ةيسايسلا قرفلاو دئاقعلا خيراتب بيجع لكشب مشاه يبأ مسا طبترا .ةعيشلا

 مهأ نأ دكؤملا نم نأ الإ ؛ ه١ نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم ةفلتخملا ةيمالكلاو

 .تاياورلا ضعب ىلع ءانبف .«ةياصولا لاقتنا» عوضوم يه هترهش ىلإ تدأ ةيضق

 لع مامإلل ًاديفح هنوكل هسفنل هاري ناك يذلا نيملسملا ةمامإ ٌقح لقن مشاه ابأ نإف

 بصق هيلإ بسني يذلا نييسابعلا دج ,سابعلا نب هللا دبع نب ّللع نب دّمح ىلإ
 هتافو ْنِإ لب .نييومألاب ةحاطالل قارعلاو ناريإ يف ةيرسلا ةطشنألا ءدب يف قبسلا

 .مشاه ابأ ىقس نمل كلملا دبع نب ناميلس هّسد مس نع تجتن

 (ه ٠١4 ةنس يفوتملا) .ديعس وبأ يومألا نافع نب نامثع نب نابأ )5١0(

 ه0 يتنس نيب ةرودملا ةنيدملا يلاوو ,يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأو «يندم يعبات

 .ةيوبنلا ةريسلا يف ثيداحأ ىور نم لّوأو «ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ه7

 .اهب ثدحو

 ١١5 -ه )5١ ىشرقلا يمشاملا يساّبعلا يلع نب دّمحم هللا دبع وبأ

 يف .سابعلا ينب يف كلملا نوكي نأ ىعد نم لّوأو ةيساّبعلا ةوعدلا بحاص ء«(ه

 اًماقمو هل اًركرم ةميمحلا نم ذختاو ناسارخو قارعلا غلبتل ةوعدلا ترشتنا هدهع

 .روصنملا رفعج وبأو حافسلا سابعلا وبأو ميهاربإ هؤانبأو وه اهنطق ثيح هشيعل

 لابجلا ةلسلس يه ةارشلا لابجو .ماشلا دالي بونج يف ةقطنم ةارشلا )1١4(

 ءارتبلاو كبوشلا لابج لكشتو .ندرألا .ناعم ةظفاحم نم يبرغلا مسقلا لمشت يتلا

 ناعم نم مك” دعب ىلع عقاولا بقنلا سأر ىلإ كبوشلا نم دتمتو ءسيئرلا اهزكرم
 مضت (ةيملعلا عجارملا يف احيجرت رثكأ اذهو) ةارشلا لابج نإف ىرخأ رداصم يفو
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 ىلإ يهتنتو ًابرغ بجوملا يداو نم أدبت «ندرألا يقرش ةقطنمل ةيبرغلا لابجلا ةلسلس

 ارتبلاو «ةليفطلاو ,كركلا ةظفاحم نم لك اهايانث يف مضتو ءابونج كبوشلا لابج

 دريو (ريعسا لابج مساب ةاروتلا يف ةفطنملا هذه تفرعو ؛كبوشلاو ىسوم يداوو
 اهنكس .(عوشي «عارتشالا ةينثت ءنيوكتلا) رافسأ يف ةرم )١"7( نم اوحن مسالا اذه

 .هدالوأو سابعلا نبا هللا دبع نب لع نب دّمحم

 .يمالسإلا خيراتلا يف رداصملاو بتكلا مهأ نم تاراغلا باتك دعي )1١15(

 ىلع ءوضلا طلسي وهف «ةيكيمانيد اهرثكأو هخيرات بقح مهأ نم ةبقح لوانت دقف

 امو كراعمو ثادحأ نم اهتقفار امو © لع نينمؤملا ريمأ مامإلا ةفالخ ةلحرم

 ىلع ءوضلا طلسي |(ى ةيواعم لبق نم تاراغو سئاسدو تارماؤمو نتف نم هتهجاو

 قاحسإ وبأ وهف هفلؤم امأ .ثادحألا كلت ءازإ اهفقاومو ةرتفلا كلت تايصخش مهأ

 يفوكلا يفقثلا دوعسم نب دعس نب مصاع نب لاله نب ديعس نب دمحم نب ميهاربإ

 .(ه1/1) ةنس ىفوتملا يناهبصألا

 ةاورو قداصلا رفعج مامإلا باحصأ نم راطعلا ىيحي نب ايركز )1١(

 .هثيداحأ

 يعوبريلا يميمتلا ىلع وبأ رشب نب دوعسم نب ضايع نب ليضفلا (111)
 نع هدنسب ركاسع نبا ىور .درويبأب أشنو ه ١١17 ةنس دنقرمس يف دلو .يناسارخلا

 سخر سو درويبأ نيب قيرطلا عطقي ارطاش ليضفلا ناك :لاق ىسوم نب ليضفلا

 ملأ» ولتي ايلات عمس اهيلإ ناردجلا ىقتري وه |نيبف ةيراج قشع هنأ هتبوت ببس ناكو

 ىلإ ليللا هاوآف عجرف نآ دق براي :لاق هللا ركذل مهمولق عشخت نأ اونمآ نيذلل نأي

 ىلع اليضف نِإف حبصن ىتح :موق لاقو لحترن :مهضعب لاقف ةقفر اهيف اذإف ةبرخ
 نم موقو ىصاعملا يف ليللاب ىعسأ انأ :تلقو تركفف :لاق انيلع عطقي قيرطلا



 000 ا 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 كيلإ تبت دق ىنا ّمهّللا عترأل الإ مهيلإ ىنقاس هللا ىرأ امو ىننوفاخي انهه نيملسملا

 .ه 1/17 ةنس مرحم يف ليضفلا ىفوت .مارحلا تيبلا ةرواجم ىتبوت تلعجو

 ريشت نأ نود رداصملا عيمج يف اهصنب ةياورلا هذه رركتت..ّلع نب دّمحم (11)

 888 ةيفنحلا نبا دّمح هنأ ينظ ىلع بلغيو .مسإلا اذه ىلإ

 نيذلا نمو ءدعس نب رمع شيج دارفأ دحأ ,يعخنلا سنأ نب نانس )١19(

 يذ نب رمشلا لاجر نمض ناكو ؛ءاروشاع موي يف نيسحلا مامإلا لتق يف اوكرتشا

 زح يذلا وه هنأ تاياورلا ضعب تلقنو ؛هلحرو مامإلا نيب اولاح نيذلا نشوجلا

 .مامإلا سأر

 .هراد راتخملا مدهف ةرصبلا ىلإ ٌرفف نانس راضحإب رمأ «هتروثب راتخملا مايق دنعو

 يبأ نب نانس وهو .راتخملا راصنأ دي ىلع ًاريخأ لتق هنأ رداصملا ضعب يف ءاجو

 يف هتدالو تناك .هدج ىلإ ةبسن سنأ نب نانسب فرعيو ؛«يعخنلا سنأ نب ورمع

 فالتخإل كلذو ؛هتافو ةنس ددحت لو ءاهتنس ىلإ ةيخيرأتلا رداصملا رشت لو «ةفوكلا

 .اهيف لاوقألا

 كلام نب سنأ يباحصلا وهو فلؤملا هنع ثدحتي نم نأ يدنع حجرتي (3)

 .هركذ درو يذلا يفوكلا سنأ نب ورمع يبأ نب نانسب ةقالع هل سيل

 ةمثره حبصأ .هبورح يف هعم كراشو لع عم ناك نمت «ميلس نب ةمثره ()

 نيسحلا رصني م هّنكل دعس نبا شيج يف ةمثره قبي مل ءاقحال دعس نب رمع ٍدونج نم

 .ًابراه ىلوو

 ْخّشلا ىور 2 قداصلا باحصأ نم «يلجبلا يفوكلاريثك نب نسحلا (177)

 .هنع هدانسإب كديفملا
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 .يحولا بتاكو ليلج يباحص يراصنألا كاًحضلا نب تباث نب ديز (37)

 وأ هضعب نآرقلا هيلع أرقو هُّ# يبنلا نع ثيدحلا ىور «ةنيدملا يتفم «نيئرقملا خيش

 نب فوع دبع نب ورمع نب ناذول نب ديز نب كاحَّضلا نب تباث نب ديز :وهو .هلك
 ةيراصنألا ءالعلا ٌمأ :هتجوز .ةروملا ةنيدملا نم «ةبلعث نب راجنلا نب كلام نب منغ

 هدلاوف ًاميتي ناك ةنيدملا # هللا لوسر مدق موي .تباث نب ديز نب ةجراخ هنبا ةدلاوو

 هكرابو هلهأ عم ملسأو «ةنس ةرشع ىدحإ زواجتي ال ناك هرمعو ثاعب موي يفوت

 ملعلا يف قوفتو افقثم ديز ناك .ءاعدلاب ملسو هيلع هللا لص دّمحم لوسرلا

 كولمل هبتك لاسرإو .يجراخلا ملاعلل هتوعد غالبإ يف كلل# لوسرلا أدب نيحو .ةمكحلاو

 بلط .زيجو تقو يف اهملعتف مهتاغل ضعب ملعتي نأ اديز رمأ ءاهترصايقو ضرألا

 يحو عباتي ناكو .ًاموي رشع ةعبس يف اهملعتف «ةينايرسلا» ملعتي نأ لوسرلا هيلإ

 لاقو .هبتكف ديز ىلإ ثعب هيلع يحولا لزنام لك لوسرلا ناكو ءاظفح نآرقلا
 دهع يف ه 44 ةنس تباث نب ديز يفوت .(تباث نب ديز يتمأ ضرفأ» :هنع ل يبنلا
 .«ريثك ملع مويلا نفد دقل» :سابع نب لاق هتوم دنعو .ةيواعم

 ٠٠١( / قباس ردصم) مقرا نب ديز (195)

 يدّيسألا بتاكلا يفيصلا عيبرلا نب ةلظنح يعبر وبأ يباحصلا (75)

 ىورو ليت هللا لوسرل اوبتك نيذلا ةباحصلا دحأ وهو .بتاكلا :هل لاقيو يميمتلا

 يبأ نب لع نع فلختو «ةفوكلا لزنو ؛ةيسداقلا دهش .نآرقلا ىحو ةبتك نمو هنع

 ةنس نايفس يبأ نب , ةيواعم ةفالخ يف يفوتو «ءلمجلا موية هريصتلا لهآ لانق ق بلاط

 .ةينيطنطسقلاب ايزاغ ه5

 ركبلا نبالا وه .نيكرشملا فص يف ردب موي لتق نايفس يبأ نب ةلظنح (327)

 يبأ نب ةيواعمو ةبيبح ّمأ نينمؤملا مأل قيقشلا خألا وهو .برح نب رخص نايفس يبأل



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نايف

 ناك «ةبتع هدلاو لثم .ةبتع تنب دنه قيقشو ةعيبر نب ةبتع نب ديلولا (7310)

 موي يف بلاط يبأ نب يلع دي ىلع لتق .مالسإلا هنيدو دّمحم لوسرلا دض ديلولا

 نم ةثالث لخد (نيح .ةكرعملا تقبس يتلا ةيثالثلا ةيلاتقلا ةزرابملا يف ردب ةكرعم

 نب ةزمح دض ةيلاتق ةزرابم يف «ةبيش همعو ةبتع هيبأو ,ديلولا :مهو «شيرق ناسرف

 لتقو .ديلولا لع لتق ثيح .ثراحلا نب ةديبعو بلاط يبأ نب يلعو بلطملا دبع

 .ةبيش همع ةديبع لتقو «ةعيبر هابا ةزمح

 نم هيجوو سمش دبع ديس ينانكلا يشرقلا يمشبعلا ةعيبر نب ةبتع (731)

 بقليو .مالسإلا روهظ دنع ةزراب ةيصخشو «شيرق ءاكح نمو «ةكم ءاهجو

 برح فقوأ ناك دقو ؛ديدسلا يأرلاو ملحلاب اهّلك شيرق لدعي هنأل لدعلاب

 يف نكي نإ :## دمحم لوسرلا لاق ردب ةوزغ اومدق امل ةكم ناسرف ناكو «راجفلا

 هناتسب يف لوسرلا ىوآ ناك دقو «ةبتع دصقي «رمحألا لمجلا بحاص ىلعف ريخ موقلا

 دبع نب ةعيبر :هوبأ .ةعيبر نب ةبتع نومظعي ةكم لهأ ناكو .فئاطلا لهأ هدرط ذإ

 رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب سمش
 ثراحلا نب رجاهملا تنب دنه :همأو .يشرقلا يمشبعلا ةنانك نب رضنلا نب كلام نب

 نب رماع نب ديز نب ةميزخ نب نابأ نب لئاو نب بلعت نب منغ نب بيبح نب ريهز نب

 «ةيسبعلا ريبك تنب ةلاه :ىلوألا ءنهنيب عمجي مل تارم ثالث ةبتع جوزت .ةعيبر

 ةيشرقلا ةيرماعلا سانخ ّمأ جوزتو اهقلطو «ةفيذح وبأ ديلولاو دنه هل تدلوف

 لبق ةمركملا ةكم يف دلو.ةنمآ هل تدلوو «ةيملسلا ةيفص جوزتو «ةمطاف هل تدلوف

 رابخأو باسنألاو ةباتكلاو ةءارقلا ملعتو ةكم يف أشنو «تاونس ثالثب ليفلا ماع

 ةيسورفلا ةبتع ملعت |مك «ةمابت يف نيملعملا لضفأ دي ىلع شيرق خيراتو برعلا
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 ؛لفاوقلا ةياحلل شيرق ناسرف عم ةعيبر نب ةبتع جرخ «ردب موي يف .ةزرابملا نونفو

 يمأرب اهوبصعاو اوعجرا»:لاق «نايفسوبأ لفاوق ةمالس ربخ مهلصو نيحو

 ةدوعلا اوضفر ماشه نب ورمع مهسأر ىلعو شيرق ناسرف نكل «ةبتع نبج اولوقو
 ال هللاو ال ..ةلبقملا تارملا يف اهيلع نونمأت لهف ..ةرملا هذه لفاوقلا تجن نإ»:لاقو

 برعلا انب عمستو ماعطلا معطنو رزجلا رحننو هيف ركسعنف اردب درن ىتح عجرن
 يباحصلا لتقو ةزرابملل ةبتع جرخف «اهدعب اننوباهي نولازي الف انعمجو انريسمبو

 .ةزمح هلتقف بلطملادبع نب ةزمح زراب مث .ثراحلا نب ةديبع

 ةكرعم يف لتق ةعيبر نب ةبتع قيقش وهو سمش دبع نب ةعيبر نب ةبيش 0)

 ىتفو بلطملا دبع نب ةزمح هللا دسأ اهالطب ناك يتلا ةريهشلا ةزرابملا ءانثأ ردب

 موي ةزمحو اع دي ىلع ةبتع هوخأو وه هلتقم ناك دقو .بلاط يبأ نب ّللع مالسإلا
 .ةبيش تنب ةلمر ةيباحصلا دلاو وهو .ردب

 ةعيبر نب ةبيش نأل لاكشا هيف ةيواعم مع ةبيش نأ فلؤملا لوق نأ حضاولا نمو

 .تاياورلا لك تقفتا (ى ةعيبر نب ةبتع هّدج قيقش وه

 يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب سمش دبع (110)

 نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب
 هيلع هللا ىلص دّمحم يبنلا دج مأوت وه سمش دبعو .ناندع نب دعم نب رازن نب رضم

 نب نامثع بستتي هيلإو نييومألا ءافلخلا دج وهو قيقشلا فانم دبع نب مشاه ملسو

 نب باتعو نايفس يبأ تنب ةلمر # دّمحم يبنلا ةجوزو نايفس يبأ ينب ةيواعمو نافع

 نب برحو سمش دبع نب ةّيمأ نب صاعلا هنمو صاعلا نب ديعس نب دلاخو دّيسأ
 . سمش دبع نب ةّيمأ

 يرصبلا ينانكلا يشيللا ةرازف نب بوبحم نب رحب نب ورمع ناثع وب 0)



 3:20 0 يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دلو «يبابعلا رصعلا يف بدألا ةّمئأ رابك نم ناك يبرع بيدأ (ه 7600ه 159)

 ةنانك ةليبق نم يبرع هنأب لاق نم مهنمف هلصأ يف فلتخم .اهيف يفوتو ةرصبلا يف

 ناكو ةنانك ينب نم لجرل ىلوم ناك هذج نأو جنزلل دوعي هلصأ نأب لاق نم مهنمو
 يبرع هنأ هلوق هنع رهتشا ظحاجلا ةلاسر يفو .ةقماغلا ءارمسلا هترشب ببسب كلذ

 .ةعفش اهيف يلو «ةبارق ةفالخللو «ةنانك ينب نم لجر انأ» :لاق ثيح يجنز سيلو

 نكلو يقدحلاب بقلف هيتقدح يف ٌحضاو ءوتن ةمث ناك .(ةبصعو سنج دعب مهو

 ظحاجلا رّمع .ظحاجلا وه قافآلا يف هترهش تراط هبو رثكأ هب قصتلا يذلا بقللا

 باتكو نييبتلاو نايبلا ناك نإو ءاهدع بعصي ةريثك ًابتك كرتو ًاماع نيعست وحن

 ةيسايسلاو بدألاو مالكلا ملع يف بتك ءبتكلا هذه رهشأ ءالخبلاو ناويخلا

 .اهريغو ةعانصلاو ناويحلاو تابنلاو قالخألاو خيراتلاو

 رابخألا يف تاّيقفوملا مساب فرعيو راكب نب ريبزلل تايقفوملا باتك (117)

 صصققلا يف باتك هنأ ناماكورب ركذو .(قفوملل ةغّللا باتكب ًاضيأ ىمسيو)
 ءأسق رشع ةعست وأ ءازجا ةسمخ يف لكوتملا ةفيلخلا نبا قفوملا ريمألل هفنص ةيخيراتلا

 .ينغملا دهاوش حرش يف باتكلا اذه نع ًاريثك يطويسلا لقنو

 مامإ (مال18/ه١١١- م5147 /ه١7) يرصبلا راسي نب نسحلا (؟4)

 ةفالخ ةياهن نم نيتنس لبق دلو ديعس يبأب ىنكي ةعامجلاو َْنُسلا لهأ ءاملع نم ملاعو

 يهو ؛«ةريخ همأ تناك ؛ةرجهلا نم نيرشعو دحأو ماع ةنيدملا يف باطخلا نب رمع

 يكييف اهتاجاح يف اهلسرتف «ةملس ّمأ ةمدخل ةعبات لأ لوسرلا جوز ةملس مأل ةالوم

 يف ىبرتو «ةملس ّمأ نم عضر كلذبو هتكستل ةملس ّمَأ هعضرتف لفط وهو نسحلا
 نب رمع هل اعدو هل نوعديف ةباحصلا ىلإ هجرخت ةملس ّمأ تناك .ةوبنلا تيب

 يف نآرقلا نسحلا ظفح .«سانلا ىلإ هبيحو نيدلا يف ههقف ّمهّللا» لاقف «باطخلا
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 .هرمع نم ةرشاعلا

 همسا يف اوفلتخا «ريهش يومأ يسايسو ءيركسع دئاق هيبأ نب دايز )١145(

 ةلودلا تيبثت يف مهاس .نايفس يبأ نبا هنأ ليقو يفقثلا ديبع نب دايز هنأ ليقف

 يف «ىلوألا ةيرجملا ةنسلا يف دلو .برعلا ةاهد نم ةعبرأ نم ادحاو ناكو ةيومألا

 دمتعا .ريهشلا بيبطلا يفقثلا ةدلك نب ثراحلا دنع ةيراج تناك ةيمس همأ .فئاطلا

 صق تارملا ىدحإ يف .برعلا ءابطخ نم حبصأو هتيصخش نيوكت يف هسفن ىلع
 :بلاط يبأ نب ىلعل نايفس وبأ لاقف سانلا هب بجعأف نيملسملا كراعم ىدحإ دايز

 نبا هنأ امأ :نايفس وبأ لاق «معن :ىلع لاقف ؟ىتفلا اذه نم تعمس ام كبجعيأ

 امو ٍّلع لاق .ةيمس همأ محر يف هتفدق انأ :نايفس وبأ لاق ؟كلذ فيكو لاق .كمع

 نيرمغ وه سلاحا ناكوىتملا لدغ سلاما ىقخأ :لاقف ؟ةيغذت نأ كعتعن

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع يف غبنو يرعشألا ىسوم يبأل ًابتاك لمع .باطخلا

 نب نايفس ابأ نأ ليقف ءلوهجملا هبسن الول سانلا قوسي نأ نكمي ناك هنأ هيف ليقو

 .(هوبأ انأ .كحيو» :هيف نينعاطلا دحأل لاقو .هتونبب رقأ برح

 ىلع دفو (ةرجهلل 0١ ةنس يف ةيواعم هلتق) يدنكلا يدع نب رجح )١54(

 هيخأ عم دفو :دحاو ريغ لاقءيدع نب ئناه هوخأو وه ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 ناك .نيعباتلا نم وه :ليقو .رامعو بلاط يبأ نب ّلع نم عمسو ربدألا نب ئناه

 .هعم نيفصو لمجلا دهش نمو بلاط يبأ نب ٍّلع باحصأ نم يدع نب رجح

 نم لك بهذ اذه ىلإو «يعبات هنأ ىلع ءاملعلا رثكأو .هتبحص يف فلتخت اذه رجحو
 يف هوركذ ,مهريغو نابح نباو طايخ نب ةفيلخو هيبأ نع متاح يبأ نباو يراخبلا

 يف مكاحلا هنع لاق .ةفوكلا لهأ نم ىلوألا ةقبطلا يف دعس نبا هركذ اذكو نيعباتلا

 يف ربلا دبع نبا هنع لاقو ةباحصلا نم وه ( نيحيحصلا ىلع كردتسملا)



 0 ا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ادايز ىهرنأ دعي انقسم يأ نياةيواعمهلكق :ةلاحتضلا راثص نموها (تاعشنالا)

 ىلإ مدق |منيح هبابش لبتقم ين رجح ملسأ .دجسملا يف ىصحلاب قارعلا يلو هيبأ نب
 نيدودعملا دحأ رجح ناكو .## دمحم لوسرلا ىلإ يدع نب يناه هيخا عم ةنيدملا

 ءاهيلإ نافع نب نائثع هدعبأ |نيح ةذبرلاب يرافغلا رذ يبأ نفد يف اوكراش يذلا

 يف همكح ةقيرطو هتسايس لوح هيلإ يرافغلا رذ وبأ اههجو تاداقتنا ببسب كلذو

 ماشلا دالب يف ةّيمالسإلا تاحوتفلا ةداق دحأ رجح ناكو .هتفالخ نم يناثلا فصنلا

 ب بقلي رجح ناكو .ةيسداقلا يف كراشو دعب |يف اهيف لتق يتلا (ارذع) حتف ثيح

 ديزي نب رجح همساو ًاضيأ رجح همسا مع نبا هل ناك (نيب هعرو ةدشل «ريخلا رجحا

 راصنأ نم رجح ناك.نيفص يف ةيواعم دونج نم ناكو «رشلا رجح»ب بقلي ناك

 هل امزالم يقبو ةفالخلا ىلوت |منيح هتعيابم ىلإ عرسأ ثيح هتعيشو بلاط يبأ نب لع
 دئاق ناك ثيح شيجلا تادايق نم ناكو نيفص ةكرعم يف هعم براحو .هكرتي ال

 ءًاضيأ نيفص يف لع نينمؤملا ريمأ شيج تادايق نم ناكو .نيّيرعشألاو جحذم

 ايقتلاو ازرب نيسراف لّوأو .ةرهمو ةعاضقو تومرضحو ةدنك ىلع ادئاق ناكف

 ةيواعم ركسعم نم ديزي نب رجح امه ه "ا ةنس رفص رهش نم عباسلا يف نيفصب

 .لاتقلل يدنكلا يدع نب رجح ريخلا رجح هّمع نبا بلط يذلا نايفس ىبأ نب

 نم يدسألا تباث نب ةميزخ لخدت الول همع نبا لتقي يدع نب رجح داكو ازرابتف

 كلذ دعب رجح لتقو .هحمر اهب رسك ةبرض ريخلا رجح برض يذلا ةيواعم ركسعم

 ناورهنلا يف بلاط يبأ نب ّلع عم براحو .ةزرابملاب ةيواعم شيج تادايق نم ريثكلا

 فالآ ةثالثب سيق نب كاحضلا لسرا دق ةيواعم ناكو.شيجلا هنميمل ادئاق ناكف

 .لاومألا بهنف .ه 9 ةنس لع ةعاط يف ةعقاولا قطانملا ىلع تاراغلا نشيل لتاقم

 مث ,مهتعتمأ ذخأف جاجحلا ىلع راغأف ةيبلعثلاب رم ىتح بارعإلا نم يقل نم لتقو
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 بحاص دوعسم نب هللا دبع يخأ نبا) يلذهلا دوعسم نب سيمع نب ورمع يقلف لبقأ
 هماوق شيج ادئاق يدع نب رجح ّللع لسراف .جحلا قيرط يف هلتقف (# هللا لوسر

 برهف مهيلع رصتناو كاحضلا شيجب مادصإلا نم نكمت لتاقم فالآ ةعبرأ

 مهيف |مب ةعيشلا نم نيجتحملا لتقب نايفس يبأ نب ةيواعم ماق .ماشلا ىلإ كاحضلا

 داهطضاب نايفس يبأ نب ةيواعم ماق ّلع نب نسحلا مامإلا ىفوت امدعب يدع نب رجح

 هلتق دقل.ةيعيشلا تايصخشلا ضعب لتقو ةفوكلا يف ةعيشلا ةصاخ يلع ةعيش

 كلت يف نفدو يدع نب رجح اهحتف دق ناك يتلا ارذع جرم يف نايفس يبأ نب ةيواعم

 .كانه فورعم هربقو ةقطنملا

 م5٠١1 /ه755١--45) يشرقلا يومألا ديلولا نب ثلاثلا ديزي ((5)

 مدي ملف ليلقب ةفالخلا هيلوت دعب يفوت .رشع يناثلا يومألا ةفيلخلا وهو 41

 دبع نب رمعب يدتقي نأ دارأ هنأل صقانلا ديزيب يمس .رهشأ ةتس نم رثكأ همكح

 كلملا دبع نب يناثلا ديزي ناك نأ دعب رمعب ةوسأ شيجلا بتاور صقنأف زيزعلا

 بالقناب همايق دعب مكحلا ىلوت .ةفالخلا هيلوت دعب اهداز دق عساتلا يومألا ةفيلخلا

 رطيسو قشمد يحاوض ىدحإ ةزملا ةيحاض نم كرحت ذإ ديزي نب ديلولا همع نبا ىلع
 يف يناثلا ديلولا ىلع ضبقلا ءاقلإ عاطتسا هدنع نم ادئاق لسرأو عماجلا دجسملا ىلع

 نب ميهاربإ هوخأ هدهع ىلو .افشقتم ناكو حالصإلل ليمت هسفن تناك .هلتقو هرصق

 ليخلا نم نيفص نيب ذئموي جرخ .نيديعلا يف حالسلاب جرخ نم لّوأ ناك.ديلولا

 . لصملا ىلإ نصحلا باب نم حالسلا مهيلع

 )١140( قباس ردصم) كلام نب سنأ / 57(

 ماس :مه حون ءانبأو نافوطلا دعب ةيرشبلا تقثبنا ةعبرألا حون ءانبأ نم (114)

 دعب ىرخأ ةنس 0٠١ شاعو نافوطلا ثودح دنع اماع 4/ هرمع ناكو ءانبألا ركأ



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نأ دقتعيو طولو داشجابرأو مارآو روشآو ماليع :مهو ءانبأ ةسمخ هل ناكو نافوطلا

 ءانبأ يناث ماحو .ماس ةلالس نم اوقثبنإ دق نييمارآلاو برعلاو نييربعلاو نييروشألا

 دقتعيو .غيزامألاو ءامدقلا نويرصملا مهنمو ةيقيرفألا بوعشلا دلاو هنأ دقتعيو حون

 .كلذب هيوخأ رابخإب ماقو موي تاذ ايراع هدلاو دهاش دق ماح نأ ةاروتلا ىلإ اًدانتسا

 ضعب دقتعيو .ماح ةلالس كرابي ال نأ قلاخلا نم بلط هنإف اذهب حون ملع امدنعو

 نييناعنكلا يضارأل ليئارسإ ينب حايتجا دنع دعب |ميف تقلتخأ ةصق هذه نأ نيللحملا

 .ةءوبنل قيقحت هنأكو رمألاودبي يكل ةيلاحلا نيطسلف ةقطنم نوئطوتسي اوناك نيذلا

 ناك .ابوروأ بوعش تقتبنا هتلالس نم هنأ دقتعيو حون ءانبأ ثلاث ثفايو

 خيشيمو نافاجو ساريتو جوجامو رموج :مهو ءانبأ ةعبس ةاروتلا بسح ثفايل

 نييدنلريألاو داركألاو نييديملاو نيينانويلاو سرفلا نأ دقتعيو .يادامو لابوتو

 ناعنكو .ةلالسلا هذه نم اوقثبنإ دق ناملألاو نييلاطيألاو نييكافولسلاو نييراغنهلاو

 هل نكت ملو ةّيمالسإلا ةياورلا بسحب هرفكل نافوطلا يف اقرغ تام «حون ءانبأ عبار

 .ةيرذ يأ

 ءانئثتساب دوجولا نم رشبلا ينب حسمي نأ ررق قلاخلا نإف ةاروتلا بسحو

 6٠ ةدمل راطمألا تلزنف بكترت تناك يتلا بونذلاو يصاعملا ةرثك ببسب نيح اصلا

 نإو .يدوجلا ىلع ةنيفسلا ترقتساو اموي ١0١ ةدمل ضرألا هايلا تطغو ةليلو اموي

 .ةنس ١١١ قرغتسا ةنيفسلا ءانب

 رابج لَّوأ لثم فاصوأب دورمنلا ىلإ راشي ةجئارلا ةفاقثلا يف :دورمنلا ()

 كولملا نم وهو نآرقلا يف اوركذ نيذلا ةعبرألا ايندلا كولم دحأ ناكو .ضرألا يف

 ةيبوبرلا ىعدأو ضرألا يف ربجتو ٍهسأر ىلع جاتلا عضو نم لّوأ وهو .نيرفاكلا
 هيف علط (لح ىأر دقلو .ايندلا ةايحلا رثآو اتعو ربجتو ىغطف ةنس ةئاعبرأ ةكلم ناكو
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 يف نومجنملاو ةنهكلا لاقف «ءوض قبي مل ىتح سمشلا ءوض بهذف ءاسلا يف بكوك

 يف دلوي مالغ لك حبذب رمأف ؛هيدي ىلع ككاله نوكي دلو دلويس هنأ ملحلا ليوأت

 اهدنعو ربك ىتح هتدلاو هتفخأف ماعلا كلذ ميهاربإ دلوو ةنسلا كلت يف ةيحانلا كلت

 ةيهولألا يعدي كلمو ميهاربإ نأ نورسفملا حرشيو .مانصألاو دورمن ةدابع ىدحت

 نأب نيرسفم ؛هللا مأ كلملا وهأ «ةدابعلا قحتسي يذلا يقيقحلا هلإلا راهظإل اهجاوت

 رانلاب ميهاربإ قرحب رمأ ؛هتججاحم يف كلملا لشف امدنعو .دورمنلا وه كلملا اذه

 ريثك نبا ركذ «هتوم نعو .امالسو ادرب ميهاربإ ىلع تلوحت يتلاو

 هاعد مث هيلع ىبأف هللاب ناويإلاب هرمأي اكلم رابجلا كلملا كلذ ىلإ هللا ثعبو»
 هشيج ذورمنلا عمجف .يعومج عمجأو كعومج عمجإ :لاقو ىبأف ةثلاثلا مث ىبأف ةيناثلا

 نيع اوري ل ثيحب ضوعبلا نم اباب مهيلع هللا لسرأو ءسمشلا عولط تقو هدونجو

 ,ةيداب اماظع مهتكرتو مهءامدو مهموحل تلكأف مهيلع هللا اهطلسو سمشلا

 اهب هللا هبذع «ةنس ةئاعبرأ هيرخنم يف تثكمف كلملا يرخنم يف اهنم ةدحاو تلخدو

 نأ يربطلا ركذو ؟.اهب هللا هكلهأ ىتح اهلك ةدملا هذه يف بزارملاب هسأر برضي ناكف

 .ةفلتخملا تاغّللا تأشنا يتلا هللا ةنعل ببس يه دورمنلا ةطساوب لباب جرب ءانب

 ؛لباب اومكح نيذلا نادلكلا كولملا دحأ وهرصن ذخ وبن وارصن تخب )١56١(

 لباب اومكح نيذلا كولملا ىوقأ دحأ رصن ذخوبن ريتعيو هرسال وبوبن ءانبأ ربكأو

 ىوقأ ةيلبابلا ةينادلكلا ةيروطاربمإلا نم لعج ثيح «نيرهنلا نيب ام دالبو

 |ى «نييرصملاو نييروشآلا دض بورح ةدع ضاخ نأ دعب هدهع يف تايروطاربمإلا
 يف ةيناثلاو م ق 091/ ةنس يف ىلوألا نيترم (سدقلا) ميلشروأ ةنيدم طاقسإب ماق هنأ

 |مك «دؤاد ةلالس مكح ىب:أو لباب ىلإ ميلشروأ ناكس يبسب ماق ذإ ,م ق 017 ةنس

 دبعمو ةقلعملا نئانجلا لثم لباب يف ةينارمع لامعأ ةدع ءانب نع اُلوؤسم ناك هنأ ركذ
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 ءروصوأ ورودوك وبن وه رصن ذخوبنل يدكألا مسالاو.راتشع ةباوبو يكنانيميتيإ

 .خودرم هللا نبا وهو نييلبابلا دنع ةراجتلا هلإ وه وبانو ؛دودحلا يماح وبان هانعمو

 نويميداكألا امأ .ظحلا ديعسلا هانعمو رصنتخب مسا سرفلا هيلع قلطأ دقلو

 يناثلا رصن ذخوبن وأ ءريبكلا رصن ذخوبنب هتيمست نولضفي نويلاحلا نوخرؤملاو
 يذلا لّوألا رصن ذخوبن وهو هلبق مسالا اذه مدختسا رخآ كلم دوجول كلذو

 .داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا يف لباب مكح

 ايكرت قرش بونج ًايلاح عقت نيرهنلا نيب ام دالب يف ةميدق ةنيدم نارح (101)
 يتلا ةنيدملا اهنأ ىلع ةاروتلا يف تركذ تارفلا رهن دفاور دحأ خيلبلا رهن عبنم دنع

 .(ياهراك) مساب نامورلا دنع تيمس .روأ نم هترجه دعب ميهاربإ يبنلا اهيف رقتسا

 يف ةيسيئرلا ةيعارزلا قطانملا نم نارح لوهس دعت .م 724 ماع نوملسملا اهلخد

 راجشألاو (ريعشلاو حمقلا) ةيلقحلا ليصاحملاب ةعورزم يهو «ةيتارفلا ةريزجلا

 .ةرمثملا

 رفيس ةدهاعم بسح ةيروسلو «ةيناثعلا بلح ةيالول ةعبات ةنيدملا هذه تناك

 ةنيدملا تعضو ١977 ماع نازول ةدهاعم نكلو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا تبنأ يتلا

 .ةيكرتلا دودحلا نمض ةيلامشلا ةيروسلا ميلاقألا ةيقب عم

 ثيح يبارومح مكح ِماّيأ نييلبابلا ةمصاع تناك ةيقارع ةنيدم يه لباب (101)

 تحت ىلوألا نييلبابلا ةلالس تمكح .نيرهنلا نيب ام ميلاقأ نومكحي نويلبابلا ناك

 .نيرهنلا نيب ام تاعطاقم مظعم يف داليملا لبق )1145-172١( يبارومح مكح

 غلبو .اهتراضحب ترهتشا يتلا «تارفلا ربن يلع عقت يتلا ةمصاعلا لباب تحبصأو

 ًاكلم ١١ (ةيرومعلا /ةيرومآلا ةلالسلاب) تفرع يتلاو لباب ةلالس كولم ددع

 ةكلمملا ةراضح تغلب ةرتفلا هذه يف .(.م.ق 18415-1544) نورق ةثالث اومكح
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 ثيح ءاهّلك ةقطنملاب ةيلبابلا ةْغّللا اهيف ترشتناو اهراهدزاو اهتمظع جوأ ةيلبابلا
 خيرات يف اهل ليثم ال ةجردل ةراجتلا تعسوتو نونفلاو فراعملاو مولعلا تقترا

 يبارومح كللملا ُهْنَس دحوم نوناقب مكحت دالبلاو ةيزكرم ةرادإلا تناكو .ةقطنملا

 ماع نويناشاكلا اهمكح مث .م.ق ١5165 ماع نويثيحلا اهرمد دقو .اهبوعش عيمجل

 مكح ماّيأ ًاصوصخو .م.ق 0194و 577 يماع نيب لباب تشعتناو .م.ق ١

 ًادالب مضت تناكو «ةيلبابلا ةيروطاربمإلا تماق ثيح رصن ذخوبن ينادلكلا كلملا

 ةنس يمرافلا شروق اهيلع ىلوتسا .يبرعلا جيلخلا ىتحو طسوتملا ضيبألا رحبلا نم

 .رمحألا بوطلا نم اهينابم تناكو .رصاشلب اهكولم رخآ لتقو م.ق 4

 ربكألا هلإلل اليجازيإ دبعم اهب ناكو .(تاروقزلا) ةيجربلا تايانبلاب ترهتشاو
 نيزم عراشو راتشع باب ىلع اهب رثع .ًالالطأ تحبصأ نآلاو .(كودرم) خودرم

 7:١9 ويلوي يفو .قرزألا ديمرقلا قوف ةنولملا دوسألاو نينتلاو ناريثلا شوقنب

 .يملاعلا ثارتلا ةحئال يف اهجاردإ ىلع تقفاو

 وهو يعفاشلا يروفصلا نمحرلا دبعل سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن )١0(

 .بيدأ .يعفاشلا يروفصلا نامثع نب نمحرلا دبع نب مالسلا دبع نب نمحرلا دبع
 .ندرألا يحاون نم يهو ةيروفص ىلإ ةبسن (يروفصلا)و ,بهذملا يعفاش خرؤم

 نساحملا)و «(مايصلا) باتكو ؛(حالفلا راد ىلإ قيرطلاو حاورألا حالص) :هبتك نم

 هنأ حجرملاو .(سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن)و «(ةعبرألا ءافلخلا يف ةعمتجملا

 ءاهعماج يف ظعولل يسرك هل ناكو ,ءقشمد لهأ نم وهو (844) ماع دعب يفوت

 عماجلا نم هيسرك عفرب يصمحلا باهشلا هيلع مكح (سلاجملا ةهزن)هباتك ببسبو
 .(نامزلا ثداوح) :هباتك يف ىكح امك ه4 /ىلوألا ىدامح /6 موي يومألا

 ةيح اصلا يف مويلا ىتح لازي الو ؛ةيقشمدلا رسألا قرعأ نم مويلا يروفصلا لآو
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 .ةمحر تلا بحاص نبا وهو.(ه908ت) يروفصلا دّمحم حيرض

 ىنكيو يرّيمجلا عتام نب بعك «رابحألا بعك وه دوصقملا نأ ودبي )١05(

 مستو ايناك ناك نا رتقلا تابآ رييفتو تاكا ياآلاب الاعاناك قادس يبأ

 تايآلا ضعبل هتاريسفتو هتاياورو .اوملسأ نيذلا دوهيلا رهشأ نم وهو «ربح»لاب

 هل ناك نيعباتلاو ةباحصلل ةريثك تاياور ردصم يه نيمدقألاو ءايبنألا صصقو

 قة يعيدرم راجت ةلواحمي هوما نيذلا نيرابكالا وفدأ ةاجسنفلاوماقوقر اذن
 همساف .فلحلاب يرّيمح وهو نميلا دوبي نم يدوبم تيب يف بعك دلو .مالسإلا

 وهو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش دوه نيب رشتنم مسا بعكف ةيبرعلا ىلإ فرح يربع

 ةنلا بسن افورغم نيسلو يرتغ ريغ مسا عتامو «ابيقع» يربعلا مسالل فيرحت

 ةفالخ لالخ ملسأ هنأ ليق ةيلايخو ةقلتخم اهلعل بسن ةلسلس نوقحاللا نوخرؤملا

 امدنع ةل# دمحم يبنلا ةافو لبق ملسأ هنأ ليقو رمع ةفالخ ليقو قيدصلا ركب يبأ

 هنأ اهنم همالسإ ببس لوح تاياور ةدع تدروو نميلل بلاط يبأ نب ّلع لسرأ

 يبنلا ركذ ةلأسم تناك دقو .ةاروتلا يف دمحم يبنلا تافص ىأر نأ دعب نمآ

 مهيف نمب نيريثكلا لاب لغشت «نيملسملا تاداقتعا قفو دوهيلا بتك يف دمحم

 هلاثمأو بعك ناكف .سانلا ماوعو نيثدحملاو نيخرؤملاو نيعباتلاو ةباحصلا

 يف نفدو ةنسب نافع نب نامثع لتقم لبق يفوت .رومألاو اياضقلا هذه لثمل مهردصم

 .ةزيجلا يف ثلاث يأرو قشمد يف ليقو صمح

 يبأ نب بئاسلا ىلوم (ه ٠١ 5 -ه ؟١) (ريبج :لاقيو) رْبَج نب دهاجم )١00(

 .دهاجمب ةيثارتلا بتكلاو رداصملا يف ًاراصتخا فرعيو .يشرقلا يموزخملا بئاسلا

 ميركلا نآرقلا ةءارقو ريسفت يف ًاعراب ناكو ؛ثيدحلا ريثكو ةقثالاعو هيقفو ٌمامإ وهو

 .يوبنلا ثيدحلاو
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 ةاور دحأو «يفوك ئرقم يعبات يدسألا ورمع نب لاهنملا ورمع وبأ (107)

 ىلوم وهو «ةفوكلا لهأ يعبات نم ورمع نب لاهنملا ورمع وبأ دعي .يوبنلا ثيدحلا
 هنع فرعو «ةفوكلا ءاملع نم يوبنلا ثيدحلا لاهنملا عمس .ةميزخ نب دسأ ينبل

 ةبعش هذيملت اعد ام «ةءارقلا يف برطُي ناك نأ اَلِإ «نآرقلا ةءارق يف توصلا نسخ

 ءريبج نب ديعس ىلع نآرقلا ورمع نب لاهنملا الت .هنع ةياورلا كرت ىلإ جاجحلا نب

 ورمع نب لاهنملا يفوت دقو .ليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دّمحم هيلع أرق |ىك .هزاجأف
 .ةرجهلل ةئامو ةرشع عضب ةنس

 نابعش 0 .م 874 /ه 700) يزارلا ايركز نب ىبحي نب دّمحم ركب وبأ (101)

 نم ملسم قاّيضايرو فوسليفو يئايميكو ٌبيبَط (م477 ربمفون 19 ه١

 عطست برعلا سمش اهباتك يف هكنوه ديرغيس هتفصو «مولعلل يبهذلا رصعلا ءاملع

 يف يواحلا باتك فلأ ثيح ؛«قالطإلا ىلع ةّيناسنإلا ءابطأ مظعأ» برغلا ىلع

 لظو م4748 ماع ىتح قيرغإلا ماّيأ ذنم ةيبطلا فراعملا لك ٌمضي ناك يذلا ءبطلا

 تايضايرلا سرد خيراتلا كلذ دعب ماع 5٠١ ةدمل ابوروأ يف يسيئرلا يبطلا عجرملا

 دالبلا باجو يزارلا رهتشا .بدألاو قطنملاو ءايميكلاو كلفلاو ةفسلفلاو بطلاو

 يف بتكو ضارمألا تالاجم ىتش يف لئاسرلا نم ريثكلا هلو ىفشتسمل اسيئر لمعو

 رمتستل ةّينيتاللا ىلإ اهضعب مجرت دقو ءرصعلا كلذ يف ةفرعملاو بطلا عورف لك

 'بطلا خيرات» هبتك مظعأ نمو ءرشع عباسلا نرقلا ىتح بطلا يف ةيسيئرلا عجارملا
 قيقدلا فصولا نمضتي يذلا «ةدرفملا ةيودألا» باتكو بطلا يف «روصنملا» باتكو

 هلو ؛مهارملا عنصو «ةحارجلا طويخ ركتبا نم َلَّوَأ وهو .مسجلا ءاضعأ حيرشتل

 يف لاقمو باتك ٠٠١ هلو .ريقاقعلا ملع مدقت يف تمهاس ةلديصلا يف تافلؤم

 ىيحي نب دّمحم ركب يبأ ةايح نع ةبراضتمو ةفلتخم ءارآ كانه .مولعلا بناوج فلتخ
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 ىلعو .ةثيدحلا نارهط نم برقلاب .يرلا ةنيدم يف هدلوم نأ دقتعي «يزارلا ايركز نب

 بالطلا ملعتي نأ يزارلا يأر نم ناكو .م5 / ه 15١ ةنس يف دلو هنأ حجرألا

 ةرهملا لوازيو ىضرملا رثكي ثيح «ناكسلاب ةمحدزملا ةريبكلا ندملا يف بطلا ةعانص

 يف بطلا سردف «مالسلا ةنيدم يف هبابش ناعير ىغمأ كلذلو .مهتنهم ءابطألا نم

 .نسلا يف ربك نأ دعب بطلا ملعت يزارلا نأ مهنظ يف نوخرؤملا أطخأ دقو .دادغب

 هناونعو .دروفسكأب يلدوب ةبتكمب طوطخم يف صن نم ةقيقحلا هذه ةفرعم تمتو

 بتك نم تسبتقا ؛.عوضوملا سفن يف تافطتقمب اقفرم صنلا اذه رشنو «براجت

 ةيْشاَريلَ فلؤملا اهدروأ يتلا ةرابعلاو .هتربخ تلمك نأ دعب اهفلأ يتلا يزارلا

 .هيف تدرو يذلا باتكلا ركذت نأ نود اهصنب رداصملا لك اهركذت

 يروفصلا نمحر لا دبعل سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن (154)
 .(501 / قباس ردصم)يعفاشلا

 نوكي نأ حجرا يننكل..(يفسنلا) مساب صخش نم رثكأ كانه (159)

 ظفاح دومحم نب دمحأ نب هللا دبعوه يفسنلا نيدلا ظفاح تاكربلا وبأوه دوصقملا

 .فسن ةنيدم ىلإ بسنب «يفنح هيقف (م١١1252 هال١٠ .ت) يفسنلا نيدلا

 يلوصأ ملكتمو ءرسفم نيلماعلا ءاملعلاو «نيرخأتملا داهزلا دحأ ربتعيو .ناتسكبزوأ

 هتبسنو اهيف هتافوو (ناهبصأو ناتسزوخ نيب ةدلب) جّذيِإ لهأ نم ةيفنحلا ءاهقف نم

 نيريثك خويش ىلع ذملتت .دنقرمسو نوحيج نيب رهنلا ءارو ام دالب نم «(فسنا ىلإ

 ناك .ةلود لك يف ةهاجو هل .دادغب ىلإ لحرو .هلئاضف ترهظو جحو هدالبب هقفتو

 هل سيل همولعو ؛ثيدحلا يف ًاعراب لوصألاو «هقفلا يف ًاسأر ةباهملا ريثك ملعلا عساو

 نبا يف همالكل ةلجح يبأ نبا رزعو «ةدحوملا ةيفوصلل بصعتي ناكو «هنامز يف ريظن

 راصتخا وهو ؛«ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرادم» هريسفت هبتك زربأ نم .ضرافلا
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 - ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرادم ريسفت هلو .يواضيبلا ريسفتو فاشكلا ريسفتل

 مع ام ركذب يفاولا هيف صخل «ةيفنحلا عورف يف قئاقدلا زنكو رارسألا فشك باتكو

 نيسلاو «ةفينح يبأل ءاحلا ةمالع لعجو «تاعقاولاو ىواتفلا لئاسم ًايواح «هعوقو

 هب ىنتعاو ءكلامل فاكلاو يعفاشلل ءافلاو «رفزل يازلاو .دّمحمل ميملاو .فسوي يبأل

 نيب ايف وهو ءرصتخم عماج نتم وهو .هقفلا لوصأ يف «رانملا» هلو .ءاهقفلاو ءالعلا

 راسل كفك ايفيأ هلو ال داق اسزقأو لاواقق اهزنكا :ةةرصتخلاو ةظاوسم هنت

 ةموظنملا حرش يف ىفصتسملاو ««دامتعالا» هامسو اهحرشو ةدمعلاو «رانملا هيف حرش

 يف «يفناكلا»و (عفانملا»ب هامس عفانلا حرشو .(يفسنلا صفح يبأ ةموظنم يهو)

 بيجعلاو .هال١٠ ليقو هال ٠١ ليق «هتافو يف فلتخاو .هل امهالكو يفاولا حرش

 .(ضايرلا رهز) هباتك ركذت مل رداصملا نم ايأ نأ

 نسحلا وبأ وه (ةرصبلاب مال /ه١6١ :يفوت) نايلس نب لتاقم )١11١(

 ريسفتلا بحاص نيرسفملا مالعأ نم ىخلبلا يدزألا ريشب نب ناويلس نب لتاقم
 .ةرصبلا ىلإ لقتناو «ايلاح» ناتسناغفأ يف خلب نم هلصأ .«لتاقم ريسفت» ىمسملا

 .ثيدحلا كورتم ناك يأ اكورتم ناك نكل ءاهب ثدحف دادغب لخدو

 دمحأ قاحسإ وبأ فيلأت سلاجملا سئارع ىمسملا ءايبنألا صصق باتك (71511)

 ١(. / قباس ردصم)يبلاعثلا يروباسينلا

 ىلوم روعألا ينوكلا يئرقلا دّمحم وبأ يدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ (55)

 ريسفتا» ىمسي ريسفت هل ءقودص رَّسفُمو ثدحم يعبات «ةمرخم نب سيق تنب بنيز
 دمحت هديفح وهف «ريغصلا يدسلا نع فلتخي وهو .ه ١717 ماع يف يفوت .«يدسلا

 هنأل ,يدسلا يمس .حارجلا نب عيكو نمز يف ناك ؛نيكورتملا دحأ يفوكلا ناورم نب

 قي يبنلا باحصأ نم ةعامج كردأ ءناهبصأ لهأ رابك نم هوبأ ناك «ةدسلاب لزن



 0 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 «ةريره وبأو هرمع نب هللا دبعو ءيردخلا ديعس وبأو ءصاقو يبأ نب دعس مهنم

 لاق .هردص هتيحل تطغ سلج اذإ ؛ةيحللا ضيرع ناكو .سابع نب هللا دبعو

 لاق .دسلا هل لاقي عضوم يف ةنيدملاب سلجي ناك هنأل ءيدسلا يمس امنإ :يكلفلا

 :دلاخ يبأ نب ليغاسإ لاق .ريخب الإ ىدسلا ركذي ادحأ تعمس ام :ديعس نب ىبح

 .(يبعشلا نم نآرقلاب ملعأ يدسلا ناك»

 يبنلا وبأ قاحسإ يبنلا ّمأ ميهاربإ يبنلا ةجوز يه نوراه تنب ةراس (17)

 نيملسملا دنع ةلجبم يهو .ليئارسإ ينب ءايبنأ هلسن نم ردحني يذلا بوقعي

 ىلع لوحت مث «ياراس» اهمسأ نأ ىلع ةاروتلاب اهركذ ىتأ .نييحيسملاو دوهيلاو
 يف ةثداحلا تركُذ (ى .ارقاع ازوجع تناك امدعب دلوب اهل هللا هعطق دعو دعب «ةراس»

 اهنأ ىلع ةيآلا يف ةروكذملا ةأرملا نوملسملا نورسفملا طبرو .اهتيمست نود نم نآرقلا

07 

 نأب ميهاربإ دارأ (نورفع ليقو نوربح ةعرزم ليقو ) نوريج ةعرزم (751)

 ةنيدملا مكاح_ رحس نب نورفع اوملكي نأ سانلا نم بلطو هتجوز ةراس نفدي

 .(ريق كلم هل نوكتل لماكلا اهنمثب هلقح فرط يف هل ةراغم هيطعي نأب  يناعنكلا

 .يضف لقاش 46٠١ ب نورفع نم ةربقملا ىرتشا ميهاربإ نأ تاياورلا ضعب ركذتو

 ةضفلا هل نزوف .نمزلا كلذ يف نيطسلف يف اهم لماعتملا ةيناعنكلا ةلمعلا يه لقاشلاو

 نفد دقو ربق كلم ميهاربإل هيف يتلا ةراغملاو لقح لا حبصأو .ةضف لاقثم ةئاعبرأ

 .ةراس هتجوز ربق دنع عضوملا كلذ يف ليلخلا ميهاربإ

 7١17( / قباس ردصم) يضرلا فيرشلا (515)

 لهأ ملاع» ب ِبّقلُلا ءيندم يعبات (ه 44ه 16) ٍبّيَسْلا نب ديعس (17)
 ءاهقف دحأو ,يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأو .هنامز يف «نيعباتلا ديسا بو «(ةنيدملا
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 بهو يبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس دّمح وبأ دلو .نيعباتلا نم ةعبسلا ةنيدملا

 يشرق وهو ؛باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةرودملا ةنيدملا يف ه ١0 ةنس يموزخملا

 دعسو تباث نب ديز نم عمسف ءاهئاملع نم ملعلا بلط يف دهتجاو .بسنلا يموزخم

 قة دمع يبنلا تاجوز نم عمسو «رمع نباو سابع نب هللا دبعو صاقو يبأ نب

 بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثع نم عمس | «ةملس مأو ركب يبأ تنب ةشئاع

 .هتنبا نم جوزتو .هنم عمسو ةريره وبأ مزلو ةملسم نب دّمحمو يمورلا بيهصو

 ثيدحلل ديعس ةياور مظعم تناكو «ةريره بأ ثيدحب سانلا ملعأ ديعس حبصأف

 ةنسلاو نآرقلا ىلع يهقفلا هجهنم يف بيسملا نب ديعس دمتعا .ةريره يبأ نع

 نب ديعس يفوت .ةباحصلا لاوقأ نم رّيخت ء(مكخ اهيف دجي مل نإف ءسايقلاو عامجإلاو

 .كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف ه 45 ةنس بيسملا

 .يريعشلا ينوكسلا دايز نبا لاقيو ملسم دايز يبأ نب ليعامسإ (50)

 :تسرهفلا يف ءاج .نميلا برع نم ةليبق ىلإ بوسنم نيسلا حتفب ينوكسلاو

 باتك هل ملسم دايز يبأ مساو ًاضيأ يريعشلاب فرعيو ينوكسلا دايز يبأ نب ليعامسإ
 ديلولا نب نسحلا نب دّمحم نع ديج يبأ نبا هتاياورب انربخأ رداونلا باتك هلو ريبك

 نع ٍلفونلا ديز نب نيسحلا نع مشاه نب ميهاربإ نع رافصلا نسحلا نب دّمحت نع
 ملسم نب ليعامسإ لاقف عقداصلا باحصأ نم لاجر يف ْخيّسلا هركذو .ينوكسلا

 .يفوكلا ينوكسلا دايز بأ نباوهو

 ريش هللا دبعدّيَّسلا ثدحملا فيلأت نيدلا لوصأ ةفرعم يف نيقيلا ٌقح )١1(

 ١17/4(. /قباس ردصم)

 ريهشلا «بّيطلا نب دّمحم نب دّمحم نب لع «دّمحم وبأ وأ ءنسحلا وبأ وه (319)

 بيطخو طساو خّرؤمو يطساولاو يبالجلا بقليو .هانك رهشأ وهو يلزاغملا نباب



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رهتشاو «درولا ءام يأ «بالك» بّرعم «ٌمضلاب بالج ىلإ ةبسن (يبالجلا»و .طساو

 هنوكل امإو ؛هفالسأ ضعبل الغش ناك وأ هشاعم ٌردو هسفنل الغش هذخأ نوكل اّمإ هب

 دحأ نأ .هب راهتشإلا هجو يلزاغملاو .طساو ىرق ىدحإ ةّيبالجلا ةيرق لهأ نم

 .الويصضأ ايرغتشأ ءاعورف ايغقانع ناك :طساو قف نيل زاغلا ةلحمب اليزت ناك ةقالتسأ

 امهريغ وأ ةيديرتاملا وأ لازتعإلا ةقيرط مهيف دجوي |ملقو ةيعفاشلا رثكأ ةقيرط يه اك

 01 5 ةنس يف تام هنأب لوق كانهف ةبراضتم هتافو يف لاوقألا .دئاقعلاو كلاسملا نم

 ةنس يف تام هنأب لوقو ,ءسورعلا جات يف يديبزلا هعبتو بابللا يف ريثألا نبا ركذ

 يف ةلجد يف دادغبب قرغ :لاق ثيح يناعمسلا هيلع صنو هب حّرص يذلا وهو 487

 .حجرألا وهو اهب نفدو طساو ىلإ اتّيم لمحو 417 ةنس رفص

 ١95(. / قباس ردصم) دوعسم نب هللا دبع (717)

 ملاع (ه17947١--ه )١17717 يلبقملا يدهم نب حلاص نيدلا ءايض (11/1)

 ثيدحلاو نآرقلا مولعو ريسفتلا يف ةكراشم هل .ه ١١ /م ١7 نرقلا يف ينمي ملسم

 اهيف ملعتو الث يف أشنو نابكوك دالب نم لبقم ةيرق يف دلو .هقفلاو فوصتلاو ةغللاو

 نيبو هنيب ترجو ديلقتلا ذبن هنكلو يديزلا بهذملا ىلع ناكو .نابكوكو مابش يفو

 هل ١1779. ةنس ةكم ىلإ هلهأب لحرف ةرفانملا ىلإ تدأف تارظانم ءاعنص ءاملع

 ليضفت يف خماشلا ملعلاو فاشكلا ةبلطل فاحتإلا اهنم ةطوطخم تلاز ام تافلؤم

 رحبلا رهاوج نم راتخملا يف رانملاو خفاونلا حاورألا هيليو خياشملاو ءابآلا ىلع قحلا

 .راخزلا

 ىلعو ةيمالكلا لئاسملا ضعب يف ةلزتعملا ىلع طحلا رثكأ دقو» يناكوشلا لاق

 ضععب يف نيثدحملا ىلعو مهلئاسم بلاغ يف ةيفوصلا ىلعو ءرخآ ضعب يف ةيرعشألا

 ١595 ةنس يف يفوت ؟.ناك نم ًانئاك «هفلاخي نمب ليلدلاب كَّسَمت اذإ يلابي الو مهولغ
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 )١17( قباس ردصم) يلازغلا مالسإلا ةجح / /١07(.

 /1١5-١55( قباس ردصم) يزوجلا نبا طبس (77)

 يشرقلا دّمح نب ّيلع نسحلا يبأ نب نمحرلا دبع يزوجلا نبا جرفلا وبأ (7374)

 يفوتو دلو (ه 01/-ه١١5) ملكتمو خرؤمو ثدحم يلبنح هيقف .يركبلا يميتلا

 زرب (ك .فينصتلاو ظعولاو ةباطخلا يف ةريبك ةناكمو ,ةعساو ةرهشب يظح .دادغب يف

 نباب فرع .قيدصلا ركب يبأ نب دّمح ىلإ هبسن دوعي .نونفلاو مولعلا نم ريثك يف

 زوج ةرجنش ةدلبلاب نكت ملو ءطساو ةدلبب هراد يف تناك زوج ةرجشل يزوجلا

 ذنم يزوجلا نبا شاع .ةرصبلا رهن أفرم يهو 'زوجلا ةضرف» ىلإ ةبسن :ليقو ءاهاوس

 عوقوو «تقولا عايض نم ًافوخ سانلا ةطلاخت بحيال ءادهاز ًاعرو هتلوفط
 هل هتمجرت دنع ريثك نبا مامإلا هيف لاق هتقوو هحورو هسفن كلذب ناصف «تاوفملا

 .ةهبش هيف ام لكأي الو ًادحأ طلاخي ال هسفن ىلع ًاعمجنم ًانيد  يبص وهو  ناكو»

 هل ناك يزوجلا نبا .«نايبصلا عم بعلي ال ناكو ؛ةعمجلل الإ هتيب نم جرخي الو

 رانيد بردب ةسردم ىنب دقو ؛«ةيعاتجإلا تامدخلا يف ةلاعف ةكراشمو ريبك رود

 .دادغبب .سرادم ةدعب ًاضيأ سردي ناكو هبتك اهيلع فقوو ةريبك ةبتكم اهيف سسأو

 نبا زيمت .نينس سمخ ةرومطملا يف يقبو يزوجلا نبا نجس رصانلا ةفيلخلا دهع يف
 تلمش فنصم ةئاثالث وحن تغلب يتلا هتافنصم ةرثكو هجاتنإ ةرازغب يزوجلا

 ريسفتلا يف فينصتلا يف نيرثكملا ءاملعلا دحأ وهف ؛نونفلاو مولعلا نم ريثكلا
 نبا يفوت .مولعلا نم اهريغو ظعاوملاو هقفلاو بطلاو ةغّللاو خيراتلاو ثيدحلاو

 نب دمحأ ربق) برق (برح باب) يف دادغبب نفدو ةنس نيناثو عبس نع يزوجلا

 هنأ الإ .م1147١ ةنس (ميهاربإ ناطلسلا) ماِّيأ (اشاب ىسوم) هءانب ددجو .(لبنح
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 قوس) يف يلاحلا هعقومل هلقنب اشاب ىسوم ماقف ناضيفلا ماّيأ عايضلا نم هيلع يشخ
 .دادغبب (كنسلا

 (1737”- 57 /قباس ردصم) يطويسلا نيدلا لالج (717)

 مجعملا :مجعملا يفو .اهنم ىقني ةطنحلا يف نوكت ةبح يهو مليشلا وه (7107)

 يفو ؛هنم ءيدرلا وهو هب ىمريف ماعطلا نم جرخي ام :ناوُزلاو ٌناوزلا :طيسولا

 .ةناوزو ةناوُز هتدحاو ءرَسْؤَّدلا هب مهضعب صخو هّرْبلا طلاخي بح وه :حاحصلا

 (57 / قباس ردصم) كلام نب سنأ (7170)

 ينادمهلا ورمع وبأ رابك يذ نب دبع نب ليحارش نب رماع :يبعشلا (730)

 نم ثدحمو هيقفو يعبات ه ٠٠١ /ه 1١١ يبعشلا مامإلا ب روهشملاو «يبعشلا

 نكس دقو ءاهيف شاعو ةفوكلا يف دلو .باطخلا نب رمع ةفالخ يف دلو .فلسلا

 نبا عم مجامجلا ريد ةعقو دهش . يفقثلا راتخملا نم ًابره رهشأ ةدع ةرونملا ةئيدملا

 تقولا نم ةرتف ةباتكلا ىلوتو هنع افع نأ دعب جاجحلا ماقتنا نم اجن مث ثعشألا

 ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا هدفوأ | «يلهابلا ملسم نب ةبيتق «دئاقلا» ىدل

 هقفلا هنع بلغ ذإ« ًايضاق زيزعلا دبع نب رمع هنيع | « ةطنزيب ىلإ ةصاخ ةرافس يف
 نمع اهذخأ «تايليئارسإلا يف رابخألا نم ىور اب عقاولا يف رهتشا دقف ريسفتلاو

 هنأ ودبيو ءيزاغملاو نميلا رابخأو ةعبابتلا صصقلا يفو « باتكلا لهأ نم ملسأ

 ندملا ةيؤر نوعدي نيذلا بارعألا نع ىتح اهذخأي رابخألا عبتت ىلإ ليملا ريثك ناك

 تناكو ةنس 41 ٌيِبْعَّشلا شاع .ملعلا بلطل راطقألا نيب لقتنا , ةرثدنملا ةبيجعلا

 .ما/١7 هه ٠١7 ةنس كلذو ةفوكلاب ةأجف هتافو

 اومجرت نيذلا لاق .يلؤدلا دوسألا وبأ رعاشلل ةديصقل ناونع وهو (71074)

 ةديدع دئاصق هلف ءرعشلا اوداجأ نيذلا ءارعشلا نم ناك هنأ .دوسألا يبأ راعشأ
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 نسسحلا ديعس ةمجرت نم يلؤدلا دوسألا يبأ ناويد :اهنمو تافلؤملا نم ددع يف تعمج

 هردسألا يأ ناويدتلةفابضإ «نيسانالا نس نيف علا قينع نمو يركسلا

 أدبا) ةديصق يه يلؤدلا دوسألا وبأ دئاصق لمجأ نمو .يليجدلا ميركلا دبعل يلؤدلا

 .(اهيغ نع اههناف كسفنب

 0( / قباس ردصم) يلبشلا (1)

 ١١5( /قباس ردصم) ةداتق ((1)

 (ريبكلا لافقلا» ب فورعملا يشاشلا ليعامسإ نب لع نب دّمحم ركب وبأ 8)

 يوارو رسفمو ةيقف «يعفاشلا مامإلا بهذم مالعأ دحأ (« ه7560-ه541)

 ماق .«ريبكلا لافقلا»ب بقليو .خيراتلا ربع نيملسملا ةّمئأ رهشأ نمو ,ثيدح

 ىلعأب ملسو هيلع هللا لص يبنلا ثيداحأ كاردإو ملعلا بلطل تالحرلا نم ديدعلاب

 زاجحلا مث قارعلا مث ناسارخ ىلإ اهنمو نيثدحملا ةّمئآلا هاوفأ نم ةنكمملا ديناسألا

 ركب وبأ مامإلا دلو .ةعساشلا ةّيمالسإلا دالبلا نم اهريغو ماشلا َّمث نيمرحلا دالب

 ربع رهنلا ءارو ام دالبب ةروهشملا ةدلبلا كلت «شاشلا» ةنيدمب يئاشلا لافقلا

 مويلا يهو «(دنقشط» ثيدحلا رصعلا يف اهمساو «مسالا اذهب ةيمالسإلا روصعلا

 .ناتسكبزوأ ةيروهمح ةمصاع

 .ركب ابأ :هتينك ؛يندملا رايخ نب راسي نب قاحسإ نب دّمحم ركب وبأ (38)
 ري قمر

 هما س٠

 يبرع خرؤم لّوَأ ربتعيو بطلا نب ةَمَرَع نْب ِسْيَق ىلوم ناكو .هللا دبع ابأ :ليقو

 «هللا لوسر ةريسا ةيمست قلطأو ه# هللا دبع نب دّمحم مالسإلا لوسر ةريس بتك

 .هباتك ىلع

 اهب ثدحو ةيردنكسإلا ىلإ رفاس .أشن اهبو «ما/ ٠7 /ه 5 ةنس ةنيدملا يف دلو

 ارحب ناكو «نيثدحملا ءالؤه نع ةياورلاب صصخت دقو ءرصم ءاملع نم ةعامج نع



 لا ا يندملا ناخ يلع ديسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لقتتلاب أدبو ةنيدملا يف هتايح مظعم قاحسإ نبا ىضقو.ًاظفاح ًايكذ ؛ملعلا روحب نم
 هل رفو ثيح دادغب يف رقتسيل ةريحلاو ةفوكلا ىلإ مث ةيردنكسإلا ىلإ ةنيدملا نم

 لوسرلا خيرات نع بتكي نأل نكمملا معدلا لك روصنملا رفعج وبأ يسابعلا ةفيلخلا

 دقف هل دمحم ةريس نع بتك ام مدقأ انل ودبي ام ىلع باتكلا نأ |مبو .دّمحم

 نم مغرلاب يربطلاو ماشه نبا لئثم هدعب اوتأ نيذلا ةريسلا باتك هيلع دنتسا
 هللا» نأ هباتك ةمدقم يف ركذ هسفن قاحسإ نبا نإ الع «تاياورلا ضعب ىلع مهظفحت

 راسي نب قاحسإ نب دّمحم ملسملا خرؤملا ربتعي ."ةحيحص تاياورلا يأ ميلع هدحو
 نأ ىلع عامجإ نيملسملا دنعو ؛ماشه نبال أطخ ةبوسنملاو ةيوبنلا ةريسلا بتك نم لّوأ
 ىلع نيثدحملاو ءاملعلا روهمج قفتا دقو قاحسإ نب دّمحم ةريسلا يف نيفنصملا لئاوأ

 امل ةسردم بحاصو «ةيوبنلا ةريسلا يف ةباتكلل ًادئار قاحسإ نبا ريتعيو هقيثوت

 (يزاغملا) هباتك قاحسإ نبا فلأ .يوبنلا ثيدحلا ءاملع ةسردم نع لقتسملا اهجهنم

 نكل ءانيلإ لصي مل هباتكو ءرصمو ةنيدملا يف هسفنب اهعمس تاياورو ثيداحأ نم

 هخيش قيرط نع هتريس يف ماشه نبا هنع هاور اب اظوفحم يقب باتكلا نومضم

 دادغب يف قاحسإ نب دّمحم يفوت .قاحسإ نبا ةذمالت رهشأ نم ناك يذلا يئاكبلا

 .نارزيخلا ةربقم يف نفدو «ما/58 /ه ١6١ ةنس

 يدحاولا هيوتم نب ّلع نب دمحأ نب لع نسحلا وبأ وه يدحاولا مامإلا (18)

 .نسحلا يبأب ىنكيو .هدج ىلإ ةبسن ًاضيأ ىوتملاب بقليو ءيعفاشلا يروباسينلا
 - ةبسن يدحاولاو ءىرخأ باقلأ ةيأ تبلغو قافآلا تقبط يدحاولاب هترهش نكلو

 نطب :دحاولا ونبو ؛ةرهم نب دحاولا ىلإ ,يعفايلاو ناكلخ نباو يركسعلا لاق امك
 دقف راجتلا نم موق مه يدحاولا ةرسأو .ةرهم نب نثدلا نب دحاولا وهو ةرهم يف

 رداصملا تناك اذإو .هلصأ اهيف تبن يتلا ةواس ةنيدمب ةراجتلا يدحاولا وبأ فرتحا



 لاوقتملا و: لوقحملا يمنا رطل ل ركتشكلا نجل هود نوم 1

 نامث ةنس رخآلا يدامح يف هتافو خيرات ىلع تقفتا اهنا اَّلِإ هدلوم خيرات ىلع قفتت م

 هبتك لّوأو .ليوط ضرم دعب اهب نفد يتلا روباسين هنطومب ةيرجه ةئمعبرأو نيتسو

 ًافيلأت اهمدقأو انيديأ نيب يتلا هريسافت ربكأ وهو «ميركلا نآرقلا ريسفت يف طيسبلاا
 هنأب يطفقلا هفصوو .ازيجولاو طيسولا» هيريسفت يتمدقم يف كلذب حرص امك

 تارذش يف دامعلا نبا هنع ثدحتو «هريغ ريسفتلا يف فلأ هنوكل ًارظن ريبكلا ريسفتلا

 ..ناملكو رب كلذ ىلع هعباتو ءأدلجم رشع ةتس نم نوكتي ريسفت هنأ لاقف بهذلا

 باتتك هلف ريسفتلا يف زيجولاو طيسولاو طيسبلا ريغ ىرخألا هتافلؤم امأ

 مالسإلا ةجح نأ ريسفتلا يف همدق تابثل دهشيو «ريسفتلا يف يناعملا عيمجل يواحلا

 ..ريسفتلا يف يدحاولا تافلؤمب ءافتكا نآرقلا ريسفتل ضرعتي ملف هدعب ءاج يلازغلا

 )١86( /ا/لا/ / ناقباس ناردصم) سابع نباو ريبج نب ديعس ١١(.

 )١87( قباس ردصم) لهج يبأ نب ةمركع / 10(.

 بختتمو سلاجملا ةهزن باتك فلؤم يعفاشلا يروفصلا نمحرلا دبع (7181)

 (107 / قباس ردصم) سئافنلا

 .نقلملا نب ِّلع نب رمع صفح يبأ نيدلا جارسل ءايلوألا قئادح :باتك )١84(

 ريسفتلاو هقفلا نم ةفرعملا عورف ىتش يف سلجم 174 نم فلأتي باتك وهو

 .اهريغو قالخألا مراكمو تاماقملاو لاوحألاو

 لك .قئاقعلا قئاقح ضعبلا هيمسيو قئاقحلا قئاقع هيمسي ع فلؤملا (589)

 وأ باتكلا اذه ةفرعم عطتسا ملو..يعفاشلا يروفصلا نع القن هركذت رداصملا

 .هفلؤم

 وه نيدلا مولع ءايحإ .يلازغلا دماح وبأ فلؤملا نيدلا مولع ءايحإ (10)



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 بتك لجأ» نم هنأ نونظلا فشك بحاص لاق .ه 005 ىفونملا يلازغلا راثآ رهشأ

 ىنغأ ءايحإلا يقبو ؛مالسإلا بتك تبهذ ول هنإ :هيف ليق ىتح .اهمظعأو ؛ظعاوملا

 .(بهذ امع

 )19١( /قباس ردصم) ينيلكلل يفاكلا لوصأ ١5(.

 .(078 / قباس ردصم) يمقلل راحبلا ةنيفس (19١؟)

 .(لولافلا) ىمسي يبعشلا موهفملا يفو (14)

 هللا دبع نب يدلكيك نب ليلخ «نيدلا حالص «يئالعلا ديعس وبأ (145)

 بيدأو يوحنو هيقفو ثدحمو رسفم .يرعشألا يعفاشلا يقشمدلا يئالعلا

 يف ماقأ مث .ةليوط ةلحر لحرو ءاهيف ملعتو قشمد يف ه4 ةنس دلو .خرؤمو

 ةنس سدقلا يف فوتو هالال١ ةنس ةيحالصلا يف اسردم لمعو انامز سدقلا

 .هالاك١

 ١9 ١(. /”ا/: / ناقباس ناردصم) يفسنلاو يزوجلا نبا 0)

 دهش دقو ؛هري لو دمحم يبنلا نمز كردأ ليلج يعبات هَنْرَلا سيَوَأ (45)
 م وه نمر «ارعباعلا مجدا ودهتدلا بم رون عال ورع حاصلا دع ينال

 ةيجان نب نامدر نب نّرَق نبا ناوصَع نب دعس نب ورمع نب كلام نب ءْزَج نب رماع
 نب لع رصانف «ةفوكلا ىلإ لقتناو «نميلا يف دارم ينب هموق عم شاعو دلو .دارٌم نب

 نم لمنو ةباحصلا نم ريشك دي ىلع ملعتو «يلعو رمع نع ىور دقو .بلاط يأ

 اوملعت ءريثك قلخ هنم ملعت دقو .اعروو اًدهز نيعباتلا ةّمئأ نم راص ىتح مهملع

 ناوضر ةباحصلا اهفرعي ةميظع ةناكم ينرقلا سيوأل .هبرل هعضاوتو .همأب هرب هنم
 يف ملسم مامإلا درفأ دقلو .ملسو هيلع هللا لص دّمحم يبنلا نم هوعمس امل مهيلع هللا

 مهلضفأ نمو «نيعباتلا رابك نم سيوأ ناك .ينرقلا سيوأ لئاضف نم اّباب هحيحص



 ااا 1 5١

 اعدو ةداهشلا ىنمتو «نيفص ةعقوم يف بلاط يبأ نب ّيلع عم ينرقلا سيوأ جرخ

 دهشتسا ىتح لتاقو .«قزرلاو ةايحلا يل بجوت ةداهش ينقزرا ّمهّللا» :ًالئاق هللا
 .نيفص ةعقو يف ه "ا/ ةنس كلذ ناكو ؛ةحارج نوعبرأو فين هيلع اذإف اورظنف

 ء.(ه 47١ه 45) يرصبلا رمتعملا وبأ يميتلا ناخرط نب ناميلس (140)

 باحصأ ةعامجلا هل ىور «طافُحلا دحأو ؛تاقثلا نم يوبن ثيدح يوارو ؛يعبات

 بسُنف مهزانم يف ىبرت هّنكلو ؛ميت ينب نم سيل «رمتعملا وبأ هتينكو ةتسلا بتكلا
 ةالص ءوضوب رجفلا ةالص يلصي نيدهتجملا دابعلا نم ناكو ؛ةرصبلا نكس «مهيلإ

 مذي ناكو «ةرصبلاب دجسم مامإ ناميلس ناكو .ليللا موقي لب ماني ال هنأ يأ ءءاشعلا

 مالظب سيل هللا نأ ةيردقلا تملعل ءاطغلا فشك ول هللاو امأ» :لوقيف ةيردقلا

 عبس نبا وهو ه ١57 ةنس ةدعقلا يذ يف ةرصبلاب يميتلا نايلس يفوت .«ديبعلل

 ةنهاعسلو

 .(55 / قباس ردصم) يريمدلل ناويحلا ةايح (594)

 ١14(. / قباس ردصم) لبج نبذاعم (199)

 برعلا ديس (يلع) ربخ :ةيعيشلا ثيدحلا بتك يف درو (ىك ربخلا لصأ )٠(

 ديمحلا دبع نب ىحي انثدح :لاق نابأ نب رضخ انثدح :لاق نايلس نب دّمحم نع

 يلع نب نسحلا نع ليل يبأ نبا نع ميلس يبأ نب ثيل نع عيبرلا نب سيق نع ينامحلا
 هل تلاقف اًيلع ينعي برعلا دّيس يل عدا قلطنا سنأ اي :##هللا لوسر لاق :لاق

 .برعلا ديس يلعو مدآ دلو دّيس انأ :لاق ؟برعلا دّيس تسلأ هللا لوسر اي :ةشئاع

 الأ راصنألا رشعم اي :لاقف هوتأف راصنألا ىلإ هللا لوسر لسرا ىلع ءاج الف

 اذه :لاق .هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟يدعب نم اولضت نل هب متكسمت نإ ام ىلع مكلدأ

 .هللا نع مكل تلق يذلاب ينربخأ ليئربج نإف يتماركل هومركأو يبحل هوبحأف لع



 0 يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يبنلا عيابو ةيناثلا ةبقعلا دهش «راصنألا نم يباحص راين نب ةدرب وبأ )0١(

 ةيواعم ةفالخ ىلإ يقبو ؛دهاشملا نم اهدعب امو دحأ ةوزغو ءردب ةوزغ دهشو ءاهم

 دحأ ناكو «ةتسلا بتكلا يف هثيدحو ؛يوبنلا ثيدحلا ةاور نم وهو «نايفس يبأ نب

 نب يلع عم دهش نأ دعب نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ لّوأ يف يفوت «نيفوصوملا ةامرلا

 .ه 45 ليقو هه 47 ليقو هه 4١ ةنس ءاهّلك هبورح بلاط يبأ

 سمش :فلؤملاو حئابقلاو بونذلا نع هزنت نم ركذ يف حئافلا رهزلا )٠7"(

 يف باتك .(ه417 :ىفوتملا) فسوي نب دّمحم نب دّمحم ءيرزجلا نبا ريخلا وبأ نيدلا

 رشحلا نع |ملكتم .هنيد رومأب نمؤملا ريكذت يرزجلا هيف دارأ .داشرإلاو ظعولا

 ةبيغلاك بونذلا نع عالقإلاو ةبوتلا يف نيح اصلا لاوقأو ءسفنلا باسحو ةمايقلاو

 دقو «ةنجلا تابجومو بونذلا تارفكمو .ءوسلا نم يجنت يتلا لاصخلاو ةميمنلاو

 .قيثوتلاو ةدئافلا يف ةدايز باتكلا قيقحت مت

 عماجلا) همساو ًالماك نآرقلا ريسفت عمج باتك وه .يبطرقلا ريسفت (0)

 دبع وبأ مامإلا هفلؤمل .(ناقرفلا ماكحأو ةّنُّسلا نم نمضت امل نيبملاو نآرقلا ماكحأل

 تايآل عماج ريسفت وهو .ه 71/١ ةنس ىفوتملا يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دّمحم هللا

 .ميركلا نآرقلا يف ماكحألا تايآ ىلع ةلماش ةروصب زكري هّنكلو اًعيمج نآرقلا

 نم هنأ (ى .هباب يف ديرف وهو .ماكحألاب تينع يتلا ريسفتلا بتك لضفأ نم باتكلا

 هنم طقسأ ءًاعفن اهمظعأو ريسافتلا لجأ نم هنأب فصو .نفلا اذه يف فنص ام عمجأ

 ركذو «ةلدألا طابنتساو «نآرقلا ماكحأ اهضوع تبثأو ءصصتقلاو خيراوتلا هفلؤم

 .خوسنملاو خسانلاو تاءارقلا

 وبأ هتينكو يشرقلا فانم دبع نب ةدلك نب ةمقلع نب ثراحلا نب رضنلا )١(

 ىتعأ دحأو ءاههوجوو شيرق ةليبق دايسأ نم دّيس (م 53714 -ه ١ ّوُت) «دئاف



 ل وقلم اون رفقا قو كتف رظظو اوكف وزو فلا طا نا ل رو او ان نرسم 1

 رهتشا «هخيرات نم ركبملا تقولا لالخ مالسإلا نيدو ه# دّمحم يبنلا ءادعأ سرشأو

 .ىذألاو بيذكتلاب هل دّمح يبنلا هتاداعمل يمالسإلا خيراتلا يف

 ١١١(. / قباس ردصم) يردخلا ديعس وبأ ("05)

 هئازجأب باتكلا دعي .يرشحغزلل رابخألا صوصنو راربألا عيبر

 فانصأ لكو بدألاو خيراتلاو رعشلا لوانتت يتلا ةمهملا بتكلا نم ؛ةسمخلا

 ناك .ةفلتخم تاعوضوم يف «اباب نيعستو نامث ىلع ًابترم ءاج ثيح ؛مولعلا
 ءملسو هيلع هللا لص لوسرلا ثيداحأ نم عوضوم لكب لصتي ام عمجي يرشغزلا
 .كاسنلاو داهزلاو داّبعلاو نيعباتلا لاوقأب هعبتيو ةباحصلا لاوقأ نم هنع درو ام ّمث

 .ءارعشلاو ءسرفلاو برعلا نم ءامكحلاو

 ملاعك فهكلا ةروس يف نآرقلا يف هركذ درو يذلا صخشلا وه رضخلا )3١(

 نم كانهو ءال مأ يبن وه له هتفص يف فالتخا دجويو ..ةحارص همسا ركذ نود

 يباحصلا لوقي .«##» ةرابع نوملسملا قحلُي همسا ركذ دنع .حلاص يلو هنأ لوقي

 كيل ديري نأ لَم دي كيناءأنأ بتكْلاَني هلع مدس يللا 9»: ةيآلا يف هب دارملا هنأ دوعسم نبا 2 ص تن

 دفاتر كش نمودشكأ ْماركْفأ نوبل قو لصف ناًدده لَهُم يَيسُمُد رام كفر

 يف رثك نكلو «تيم هنإو ِهتافو ىلع ءاملعلا قفتا دقلو .# ميكو قو َنِإَف رَهكَنَمَو ءهسْفَنل
 لثم تانايدلا نم ديدعلا ىدل اًسدقم رضخلا ربتعي .نآلا ىلإ يح هنأ ماوعلا

 .ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا ديلاقتلا نم ديدعلا يف .ةيدوهيلاو «ةيزردلاو «ةيحيسملا

 ملعمو ءرحبلا سراحو «كالمو .دبعو «يلوو «يبنو ءلوسر هنأب رضخلا فصوي

 ىور مث .هبلصل ##مدآ نب رضخلا نإ :لاقي ركاسع نبا ظفاحلا لاق .ةيرسلا ةفرعملا

 باتك يف ءاجو .هبلصل مدآ نب رضخلا :لاق سابع نبا نع ينطقرادلا قيرط نم
 تعمس :يناتسجسلا ناثع نب دّمحم نب لهس متاح وبأ لاق :ةياهنلاو ةيادبلا



 اا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 همساو .رضخلا اًرمع مدآ ينب لوطأ نإ :اولاق هريغو ةديبع وبأ مهنم انتخيشم

 روهمجلاف ءاذه اننامز ىلإ هدوجو يف فالخلا امأو»:لاقو .مدآ نب ليباق نب نورضخ

 هيبأ ةوعد هتلانف .نافوطلا نم مهجورخ دعب مدآ نفد هنأل :ليق .مويلا ىلإ قاب هنأ ىلع

 ىسومو رضخلا ةصقو .".ىيحف ةايحلا نيع نم برش هنأل :ليقو .ةايحلا لوطب مدآ

 .ميركلا نآرقلا يف تدرو (ى ةفورعم

 رفس يف خانتلا يف هركذ درو «ليئارسإ ينب ءايبنأ نم وه ايليإ وأ سايلا (0”7)

 حيسملا عم هيلجت دنع ديدجلا دهعلا يف ركذو ؛ءباخآ كلملا دهع يف يناثلا كولملا

 اهوهب يهملإ) هانعمو يربع مسا وهو .حيسملل يناثلا ءيجملا لبق يتأيس هنأ دقتعيو

 :وهو .ةّيبرعلا يف اًنايحأ لمعتستو (ايلإ وأ) سايلإ يه مسالا اذهل ةينانويلا ةغيصلاو

 (ةبشتا يف دلو هنأ حججريف يبشتلا ىعدي هنأ ابو .ةيلامشلا ةكلمملا يف شاع يبن

 دلجلا نم ةقطنمو (اًحوسم) رعشلا نم اًبوث سبلي ةداع ناكو داعلج يف شاع هّنكلو

 ينب بعشو اهجوز تقاس لبازيإ نأ ابو ةيربلا يف هتقو نم ريثكلا يضقي ناكو

 دقو .ليئارسإ ينب نع رطملا عنميس هللا نأب ايليإ أبنت دقف لعبلا ةدابع ىلإ ليئارسإ

 ايليإ لسريس برلا نأ اهاوحف يتلاو ميدقلا دهعلا يف ايليإ ىلإ ةراشإ رخآ تدرو
 حصفلا ديع ةدئام ىلع اًيلاخ اًدعقم دوهيلا ضعب كرتيو .ميظعلا برلا موي لبق يبنلا

 .ايليإل
 ايؤرب حيسملا مدقتيس نادمعملا انحوي نأ كالملا دعو دقف ديدجلا دهعلا يف امأ

 باتكلا هفصي امك «(وهايليإ» ميدقلا دهعلل يربعلا صنلا يف ىمسيو .هتوقو ايليإ

 ('سايلإ» ةينانويلا يف همسا .داعلج دالب يف ةبشت ىلإ ةبسن كلذو يبشتلاب سدقملا
 .«نيلسرملا نمل سايلإ نإو» لكشلا اذبم نآرقلا يف روكذملا سايلإ هسفن وه هنأ دقتعيو

 ةدابع اوكرتي نأو هللا ةدابع ىلإ مهاعدف قشمد يبرغ كبلعب لهأ ىلإ سايلإ لسرأ



 لقتل اول وعلل | قط فنا رظيو لو كشكل يق شوكه ضل اك و و دم ع ع محا وا 1

 هوبذكف .حصأ لّوألاو لعب اهمسا ةأرما تناك ليقو .«العب» هنومسي اوناك منص

 نيسايلاو سايلإ نأ :لوقيف ريثك نبإ امأ .«عسيلا مع وه سايلإ» :سابع نبإ لاقو

 .اهريغ نم اهلدبتو ةريثك ءاسأ يف نونلا قحلت برعلاف دحاو لجرل نيمسإ

 .مدآ ديفح هّنَأ نم اقباس درو ام فلاخيرضخلل بسنلا اذه ("09)

 نب ىسوم نب ورمع نب ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ ٠"

 ضاق .(م1151- م87١1 / ه 044 -ه :ا1/5) يبصحيلا يتبسلا ضايع

 ناك .هرصع مولعب نيفراعلا سانلا نيب نم ناك يذلا خرؤملا ةيقفلاو ةمالعلا .يكلام

 «ةطانرغ» يحاون نم ةيسلدنألا «ةطسبا ةئيدم اولزن دق ضايع يضاقلا فالسأ

 ةنيدم ىلإ «نورمع» هذج اهرداغ ّمث «ةيبرغملا ساف ةنيدم ىلإ اولقتنا مث ءاهب اورقتساو
 نم اهنع فرع امل ةتبسب هترسأ ترهتشاو ؛(م847* / ه 717) ةنس يلاوح ةتبس

 ىلع ذملتتو ,ملعتو اهب أشنو ضايع دلوم ةنيدملا هذه تدهشو «حالصو ىوقت

 سمح هلو ءاضقلا يلوو .ةنس نيرشعو ناث وحن هلو ةرظانملل سلج .اهخويش

 .هتريس سانلا دمحو هتيص عاذف «ةطانرغ مث ةتبس ءاضق ىلإ لصو ىتح «نوثالثو

 هؤافكا هل ملسو عادبإلا لك هيف عدبأ # ىفطصملا قوقح فيرعتب ًافشلا بآتكو

 .ابرغو ًاقرش هخسن ترآطو هنع سانلا هلمحو هب درفتلا نم دحأ هعزآني لو هيف هتيآفك

 )7١11١( قباس ردصم) هبنم نب بهو / /١51(.

 )١1"( قباس ردصم) بيسملا نب ديعس / 515(.

 فيلات نم باتك ةيوبنلا ةرتعلا بئاصمو بقانم يف ةينسلا سلاجملا ("1)

 لصألا ينانبل وهو ةعيشلا نيملسملا ءاملع نم ينيسحلا ماعلا نيمألا نسحم دِّيّسلا

 تددعت نيذلا ءاملعلا نم ءايلاح نانبل بونج «لماع لبج ىرق نم ارقش نم

 ىلإ لقتنا ءبتكلا نم ديدعلا فلأ ؛ةعونتمو ىتش لوقحو تالاحم يف مهتازجنم



 00 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيم

 ةلخد يف اهئايحأ دحأ يف نكسو اهيف ةعيشلا نيملسملل املاعو اعجرم قشم

 نم ديدعلاب ماق ءنيمألا يح دعب |مييف همسا تلمح يتلا ةلحملاو عراشلا يف

 نايعأ) هرفسي |ميس ال ةعونتملا هتاباتك لالخ نم ةعيشلاب ايركف ضبنو تاح
 ةروشلا يف ةلعاف ةكراشمو رود هل ناك «ةيرصعلا سرادملا ءاشنإب متهاو «

 نيمألا دّمحم نبا لع نبا ميركلا دبع نبا نسحم رقابلا دّمحم وبأ وه .ىربكلا ؛
 نبا نيدباعلا نيز يلع مامإلا نبا ديبهشلا ديز نب ةعمدلا يذ نيسحلا ىلإ هين

 ليزن يئارقشلا يلماعلاب بقلي .بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا نبا ديهشلا نيسحل
 ةلحلا ةنيدم نم قارعلا يف اهلصأ ةريشع نيمألا لآ .ربكألا دهتجملاب بقل

 يماسقألل فيحصت اذهو .شيقاشق وأ شقاشقب كلذ لبق فرعت تناك ٠

 ةيرذ نم مه ةريبك ةفئاط نويساسقألاو ةفوكلا برق ةيرق كلام نب ساسقأ

 ىلإ ةبسن نيمألا لآب ةريشعلا تفرع َّمث «ةيرقلا هذه ىلإ نوبسني ةعمدلا يذ

 نيمألا نسحم دلو .نيمألا لآ هتيرذل لاقي راصف ىسوم نسحلا يبأ نبا نيمأ

 ءاضق ىرق ىدحإ ءارقش ةيرق ينءىم 0565 / ه ١5/85 ماع - لماع لبج -

 راذآ ١" قفاوملا ه ١ا/١ ةنس بجر ؛دحألا ةليل فصتنم يفوت لي

 ةمدخ يف هفرص ديدم رمعو داهج دعب «قشمد ىلإ هناثج لقن «توريب يف ,

 يبأ نبا ّىلع تنب بنيز ةدّيّسلا مرح يسيئرلا لخدملا دنع نفدو .نيملسملاو

 .همالقأو هتاود هبناج ىلإو «ةيوار ةيرق

 عبارلا نرقلا يف هيقفلاو يئاورلا ءقودصلا خيشلا فيلأت «عئارشلا للِع ١

 للع ىلإ هفلؤم هيف قّرطتي .ةعيشلا دنع مألا ةعبرألا بتكلا دحأل فلؤملاو

 قالخألاو ماكحألا تالاجم نم لك يف اهنم دصاقملاو مّكِحلاو ؛ةّيمالسإلا
 و ع
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 نق وتلا يرش ل را ب ب ب ل 1

 ءاملع نم ةئف لّبِق نم دقنلا ضعب باتكلا هجاو.تارم ةدع ةّيسرافلا ىلإ مجرت

 .يناهبهبلا ديحولا يف تلثمت نييلوصألا ةعيشلا

 ْخَّشلاب فورعملا يمقلا هيوباب نب لع نب دّمحم فيلأت لاصخلا باتك (14)

 ةفئاطلل ريبك ثدحمو هيقف ءبيدأ ,ملكتم وهو ه ١ ةنس ىفوتملا قودصلا

 نم ةمومذملاو ةدومحملا لاصنخلا دادعأ هيف عمجو تانيعبسلا لبق هفنص.ةّيمامإلا

 يف باتكلل ىلوألا ةعبطلا تناكو .باب ةئمعبرأ يف كلذو هلآو لوسرلا ثيداحأ

 .ةيرجح ةعبط يهو ١707 ةنس نارهط

 رباج نب ديز نب روصنم نب ميهاربإ ءقاحسإ وبأ مهدأ نب ميهاربإ )١17"(
 .ناتسناغفأ يف خّلب لهأ نم «ةعامجلاو ةّنُسلا لهأ ءاملع دحأ يميمتلا لاقيو يلجعلا

 هب فته «هبلط يف وه اذإو ابلعث راثأف ءاديصتم جرخ .ريسايملاو كولملا ءانبأ نم ناك

 نع لزنف .(!ترمأ اذه الو ء.!تقلخ اذهل ام !هللاو» :هجرس سوبرق نم فتاه

 كرتو هسرفو هشاهقو هبايث هاطعأو ءاهسبلف هتبج ذخأف .هيبأل ًايعار فداصو «هتباد

 .ةكم ىلإ جرخو .عرولاو دهزلا لهأ ةقيرط ىلإ عجرو ايندلاب نيزتلا يف .هتقيرط

 لمعي ناكف ءماشلا دالب لخدو .ضايع نب ليضفّلاو ءيروثلا نايفس اهب بحصو
 امو ءايندلا بح نع ًاديعب ءتمصلاو ركفتلا ريثك ناك .هدي لمع نم لكأيو ءاهيف

 مغرب ناكو .هنع رتفي ال هللا ليبس يف داهجلا ىلع ًاصيرح «لامو هاجو ةرهش نم اهيف

 نع ضرمعأ كلذلو .ًالالح ًابسك نوكيل ؛هناقتإو هيف دجلاو لمعلا ىلإ وعدي هدهز

 .هلي بسك نم شيعلا رثآو برحلا مئانغ نم هبيصي ناك |معو «ةعساولا هيبأ ةورث

 رحبلا رزج ىدحإ يف دهاجم طبارم وهو فه ١77 ةنس مهدأ نب ميهاربإ يفوت

 ضبقف .هورتوأف .« يسوق يل اورتوأ ١ :هباحصأل لاق هلجأ وندب رعش املو ءطسوتملا

 ةيرحب ةلمح يف تام هنإ ليقو ءاهب يمرلا ديري اهيلع ضباق وهو تامو سوقلا ىلع



 1101 ومو و ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ءارازم هربق حبصأو ءيروسلا لحاسلا ىلع ةلبج ةنيدم يف نفدو «نييطنزيبلا ىلع
 هتافو عضوم يف ميقأ .مورلا دالبب نيقوس نصحب تام هنأ نادلبلا مجعم يف ءاجو

 .مويلا ةلبج دجاسم مهأ وهو ميهاربإ ناطلسلا عماج يمس دجسم

 قفتا ام فيطل نمو» ١ ص داؤفلا نكسم هباتك يف يناثلا ديهشلا لاق "100

 .نينس عبس اوطحق دق اوناك ليئارسإ ينب نأ يور دقف دوسألا خرب ةاجانم هيف

 فيك ) :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ءأفلأ نيعبس يف مهل يقستسي © ىسوم جرخف
 ريغ ىلع يننوعدي !؟ةثيبخ مهرئارسو ؛مهبونذ مهيلع تلظأ دقو مه بيجتسأ
 ىتح جرخمي .(خرب) :هل لاقي يدابع نم دبع ىلإ عجرا !يركم نونمأيو «ءيش

 هفرعف .هقنع ىلع اهدقع دق ةلمَّش يف دوجّسلا رثأ نم بارت هينيع نيب دوسأ دبعب ذإ

 :22لاق .خرب :لاق .( ؟كمسا ام ) :لاقف .هيلع مّلسف «ىلاعت هللا رونب 82 ىسوم

 نم اذه ام :هّبر ًابطاخم لاقو جرخف .( انل قستساو جّرخأ «نيح ذنم انَبِلَط تنأ)

 مأ !؟كنويع كيلع تضَقَنأ !؟كل ادب يذلا امو !كملح نم اذه امو !كلاعف

 !؟نيبنذملا ىلع كبضغ ٌدتشا مأ !؟كدنع ام دفن مأ !؟كتعاط نع حايٌّرلا تدناع

 نوكتفأ ,فطعلاب ترمأو ةمحّرلا تقلخ !؟نيئطاخلا كقلخ لبق ًارافغ تنك تسلأ
 سااع سع 3 5 و 03

 !؟ةبوقعلاب لّجعُتو .توفلا ىشخت مأ !؟عنتمت كّنأ انيرث مأ !؟نيفلاخملا نم ترمأ ال

 لبقتسا خرب عجر اَملف رطملاب ليئارسإ ونب تضاخ ىتح خرب حرب (ف

 باوبألا نم ًاباب نيعبرأ ىلع اذه هباتك فلؤملا بتر .(ه17 57)يموطلا يدنكلا ديزي

 كلذ بقع ّمث «هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا ثيدحيب هأدتباو .ةيهقفلا



 كرش وال وتجميل و لوكشكل ويم وسم و دوما و ا ال 38

 ...«نيفخلا ىلع حسملا نأش» بابف «(ءوضولا ةيفيك» بابف ؛ءوضولا يف بابب

 ثيداحألا يف عرشف «ةراهطلاب ةقلعتملا ثيداحألا نم ىهتنا ىتح اذكهو

 رب يف لخد تادابعلا دعب م مث جحلاف .موصلا مث «ةاكزلا مث «ةالصلاب ةقلعتملا

 .تالماعملا باوبأ نم ائيش ركذ ّمث «نيدلاولا

 خيش تافلؤم نويع نم «داشرلا قيرط ىلإ يداحلا داصتقالا» باتك "0

 ضرعتسي همجح رغص عم وهو 57١. ةنس قوتملا يموطلا نسحلا نب دمحم ةفئاطلا

 ضرعتي امك «داعملاو ةمامإلاو ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلا يف ةيمالكلا لئاسملا تاهمأ

 .داهجلاو جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاو ةراهطلا باوبأ نم ةيهقفلا عورفلا مهأل

 ةلدألاب اهضعب يف دهشتسي (ّبرو ةيفسلفلا ةيلقعلا ةلدألا ىلع هنم لّوألا مسقلا ايناب
 هاواتف ىلع زكتريف يناشلا مسقلا امأو «ةرهاطلا ةّنّسلاو ميركلا باتكلا نم ةيلقنلا

 .ةيداهتجالا هئارآب هيلإ لصوت امو ةيهقفلا

 نب ّلع نب فسوي نب نسحلا روصنم وبأ نيدلا لامج يلحلا ةمالعلا (")

 ملكتملاو هيقفلا يلحلا ةمالعلاب فورعملا .(ه1/77- 744) يلحلا رّهطُم نب دّمح

 قحلا جهنو «دارملا فشك :هتافلؤم رهشأ نم .ةرجهلل نماثلا نرقلا يف يعيشلا

 ناك .ديضنلا رهوجلاو ءلاوقألا ةصالخو ءرشع يداحلا بابو .ءقدصلا فشكو

 دّيَّسلا هتذتاسأ ةلمج نمف «ريثكلا هملعو هلضفل كلذو ؛هللا ةيآب بقل نم لّوأ ةمالعلا

 رهشأ نمو «ينارحبلا مثيم نباو ءيموطلا نيدلا ريصن ةجاوخلاو ءسوواط نبا

 .يناجرجلا ّلع نب دّمحمو «ةيعم نباو ءنيققحملا رخفو «يزارلا نيدلا بطق :هتذمالت

 تناكو «يلوغملا هدنب ادخ دمحم ناطلسلا عيشت *ت ىلإ تدأ ةريهشلا هترظانم نأ ودبيو

 |ك «1417/ ةنس ناضمر رهش ١9 يف ةلحلا يف دلو .ناريإ يف يعيشلا بهذملا رشنل ًاببس

 رئاسو ةّيبرعلا لوصألاو هقفلاو مالكلا ملع ذخأ .ةصالخلا هباتك يف هسفن وه هركذ



 0 ااا ا يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ديدس هيبأ نعو ديعس نب رفعج مساقلا يبأ نيدلا مجن ْخيّشلا نع ةيعرشلا مولعلا

 ريصن ةجاوخلا رشبلا ذاتسأ نع ةيمكحلا مولعلا ذخأو «يلحلا رهطملا نب فسوي نيدلا

 نب دّمحم نب دّمحمو يعفاشلا ينيوزقلا يبتاكلا رمع نب يلعو يسوطلا دّمحم نيدلا

 ,ةعيشلاو سلا ءالع نم مهريغو يزاريشلا نيدلا بطق تخأ نبا يئيكلا دمحأ

 .ةليمج عاسم تيبلا لهأ بهذم جيورت يف هلو «ةّيمامإلا ةسائر هنامز يف هيلإ تهتناو

 كانه ماقأو «ةلحلا ىلإ ١5/ ةنس هدنب ادخ دّمحم ناطلسلا ةافو دعب يلحلا ةمالعلا داع

 مرح يف نفدو ه 1/757 ةنس مرحملا نم ١١ تبسلا ةليل يفوتو ؛هرمع ةياهن ىتح
 .فرشألا فجنلا ين 89 لع مامإلا

 117 ةنس ىفوتملا يموطلا نيدلا ريصنل يمالك باتك .داقتعالا ديرجت "1

 ريرحت هاتس هنأ فلؤملا نم رهظيو .ةّيمامإلا دئاقع ريرحت يف باتك لجأ وهو .ه
 .مالكلا ديرجتو دئاقعلا ديرجتو داقتعالا ديرجتبو .ديرجتلابرهتشا هنأ الإ ,دئاقعلا

 صوصنلا رصخأ نم وهف هراصتخالا عم ماكحإلاو قمعلاب باتكلا فصتي

 نيملسملا مالعأ نيب هفيلأتل ىلوألا ماّيألا ذنمو رهتشا انه نمو «ةيعيشلا ةيمالكلا

 ةّيبرعلا نيتغللابو ًاقيلعتو ًاحرش مهلبق نم ريبك ماتهاب يظحو «مهبهاذم ىتشب

 فلتحخم يف ذف ملاع يموطلا نسحلا نب دّمحم نب دّمحم نيدلا ريصنو .ةّيسرافلاو

 ةفسلفلاو تايضايرلاو كلفلا ملع يف (ةّيبرعلاب) هتافلؤم .ةسايس لجرو «تالاجملا

 هتاسارد يف عدبأ ةرتفلا كلت ينو .برهف هدالب لوغملا حاتجا .ةليلج دج هقفلاو

 قحتلا كلذ دعب .يلوغملا وزغلا ةأطو تحت ىرخأل ةنيدم نم هلقنت ءانثأ ةيملعلا

 دّمحم رفعج وبأ لماكلا همساو .هيدل ابرقم حبصأو وكالوه شيحل مضناو لوغملاب

 قودملا يموطلا ةفئاطلا خيش ريغ وهو) ءيسوطلا نيدلا ريصن نسحلا نب دّمحم نب

 دادغب يف فوتو .ه441/ ةنس روباسين برق ءسوط ةنيدم يف دلو .(ه 475 ةئس



 لوقت اوبال رقما يدريك فوك كلا زوروا دا درعا او وا عاجلا 1

 نب ملاس نيعملا دبع ىلعو ٍلصوملا سنوي نب نيدلا لامك ىلع سردو .ه117 ةنس

 .يلزتعملا ناردب

 نب عشاجم نب رماع نب كتاف نب ورمع نب ثراحلا نب «ةتابن نب غبصألا ("75)

 ريمأ باحصأ زربأ نم ناكو ءمساقلا يبأب ىنكي يفوكلا يلظنحلا يميمتلا مراد

 ىلإ نكري الو .هتمامإ ىلع نيتباثلاو هل نيلاوملا دشأ نمو هرصع يف ّلع نينمؤملا

 نب رمع نع هتياور دكؤت يتلا ىرخآلاو ُ# يبنلا هكاردإب لوقت يتلا تاياورلا

 لع رئاخذ نم ناكو ءادباع ًاكسان ًاخيش ناك هنأ محازم نب رصن نعو .باطخلا

 دقو مامإلا شيج - ةداق نمو قارعلا لهأ ناسرف نم ناكو «توملا ىلع هعياب نممو

 دعب غبصألا شاع .نيفص يف سيمخلا ةطرش ىلع ناكو لمجلا ةعقو هعم دهش

 ديؤي ام ةيخيرأتلا قئ ولا يف رشعُي م هنأ الإ هتداهش عئاقو ىورو يلع مامإلا ةداهش

 .يناثلا نرقلا يف :يأ «ةئالا دعب يفوت ءاليوط بلاط يبأ نب ّللع دعب رّمع .ىعدملا اذه

 .(18 / قباس ردصم) يحيرطلل نيرحبلا عمجم ("37)

 .(45 /قباس ردصم) نينرقلا وذ ردنكسإلا (”18)

 .88 بلاط يبأ نب لع نب نسحلا نوكي نأ حجرا ("14)

 يضاقو هيقفو يباحص (ه 7 ةنس يفوتملا) يراصنألا ءادردلا وبأ ("؟7)

 نب بعك ينب نم راصنألا نم وهو ؛يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأو نآرق ئراقو

 كلذ دعب ام دهشو .دحأ موي ل يبنلا نع عفادو «ردب موي اًرخأتم ملسأ .جرزخلا

 اهحتف دعب ماشلا ىلإ لحر .نآرقلا ةءارقو دبعتلا يف نيدهتجملا نم ناكو «دهاشملا نم

 تام نأ ىلإ اهب لظ «قشمد ءاضق ىلوتو «مهنيد يف مههقفُيلو .نآرقلا سانلا مّلعُيل
 نم رخآ وهو «ردب موي ىلإ ءادردلا يبأ مالسإ رخأت .نافع نب نامثع ةفالخ يف اهيف

 دبع همأل هوخأ لخدف ءاّدص دبعي ناكو ءاّمالسإ راصنألا رخآ نمو .هلهأ نم ملسأ



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .منصلا عمجي لعجف «عجرف .همنص ارسكف «هتيب ةملسم نب دّمحمو ةحاور نب هللا

 :ءادردلا ّمأ هتجوز تلاقف .«!؟كسفن نع تعفد الأ !تعنتما اله !كحيو» :لوقيو

 يبنلا ىلإ هتعاس نم ماقف .«!اهعفنو .هسفن نع عفد ,دحأ نع عفدي وأ عفني ناك ولا

 .ملسأو ةق# دمحم

 أدبي .يدوعسملل خيراتلا يف باتك رهوجلا نداعمو بهذلا جورم (71/)

 تمسو :هباتك نع لوقي .4177 هلل عيطملا يسابعلا ةفيلخلا دهعب يهتنيو ةقيلخلاب

 امل .(فارشألا ةفحت) :هتلعجو .هاوح ام ةسافنل .(بهذلا جورم) :باتكب اذه يباتك

 نم اعون كرتن ملو .هملع ىلإ سوفنلا عزانتو «هيلإ ةجاحلا وعدت ام لمج نم هتنمض دق
 1/1) يدوعسملاو .المجم وأ ءالصفم :هيف هاندروأ اّلِإ ءرابخألا نم انف الو «مولعلا

 ءاملعلا رهشأ نم .يئارولا فارحنالا ةّيرظن دئارو يفارغج «خرؤم ( ه74-ه

 .يدوعسملا لع نب نيسحلا نب ّيلع وهو .برعلا ستودوريهب فورعملاو .برعلا

 درو دقو .دوعسم نب هللا دبع ةيرذ نم وهو «نيدلا بطق هبقلو ءنسحلا وبأ هتينكو

 اهنوك دادغبو قارعلا ةيمهأ هب ركذي فارشألاو هيبنتلاو بهذلا جورم هيباتك يف كلذ

 كلف ملاع.برغملا يلاهأ نم هنأ ميدنلا نبال سرهفلا يف درو |نيب ةسأر طقسم

 دنهلاو سراف دالب راز دقو رافسألا ريثك ناكو ءاهب ملعتو دادغبب دلو .ايفارغجو

 ماشلا دالبو ةّيبرعلا ةريزجلا هبش بونجو نادوسلاو نيوزق رحب عاقصأو ناليسو

 .طاطسفلاب يفوتو ءرصم طاطسف ىلإ فاطملا هب ىهتناو مورلاو

 يشرقلا يومألا مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع صفح وبأ (1)
 ةنيدملا يف ه١ ةنس دلو .يناثلا رمع «نييومألا ءافلخلا نماث وه ء( ه١١٠-ه71)

 ةباحصلا عمتجمبو مهب رثأتف ءباطخلا نب رمع لآ نم هلاوخأ دنع اهيف أشنو «ةرونملا

 ديلولا ةفيلخلا هالو ه/1/ ةنس يفو .ملعلا بلط ىلع لابقإلا ديدش ناكو «ةنيدملا يف



 نوفل وقطملا يلا ايو لوكشكلا يب 3اس وص ص هع يف ل نإ

 راصف ء«ه١4 ةنس فئاطلا ةيالو هيلإ مض مث «ةرونملا ةنيدملا ةرامإ ىلع كلملا دبع نب

 دبع نب ناهيلس ىلوت اًملف .قشمد ىلإ لقتناو اهنع لزع مث ءاهّلك زاجحلا ىلعًأيلاو

 ناميلس تام (ّلف .هدهع يلو هلعج مث هل ًاراشتسمو ًاريزو هلعجو هبّرق ةفالخلا كلملا

 «تازيمملا نم ددعب زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ تزيمت .ةفالخلا رمع ىلوت ه4 ةنس

 لزعو ءاهوبكترا دق ةّيمأ ينب نم هفالسأ ناك يتلا ملاظملا ٌدرو «ةاواسملاو ٌلدعلا :اهنم

 نم ريثك هّدع كلذلو «ىروشلاب لمعلا داعأ (ىك ؛مهتبقاعمو نيملاظلا ةالولا عينج

 ثيدحلا نيودتب رمأو «ةيعرشلا مولعلاب متها امك ,نيدشارلا ءافلخلا سماخ ءاملعلا

 لتق ىتح ماي ةعبرأو رهشأ ةسمخو نيتنس رمع ةفالخ ترمتسا .فيرشلا يوبنلا

 .هدعب نم ةفالخلا كلملا دبع نب ديزي ىلوتف .ه١١٠ ةنس ًامومسم

 ؛يلماعلا يعبجلا يثراحلا دمصلا دبع نب نيسح ْخيّشلا نب دّمحم خيّشلا (”19)

 .(؟ / قباس ردصم) .يئاهبلا خيَّشلاب فورعملا

 ١9(. / قباس ردصم) بوقعي نب دّمحم..ينيلكلا (70)

 نسحلا وبأ «بانجلا نارمع نب هللا دبع مساقلا يبأ نب دّمحم نب َيلع (11)

 يف درو دقو .(رادنب) بقلي مساقلا وبأ هّدجو «(هيوليج ام) ب هوبأ فورعملا ّيقربلا

 نب ّيلع «رادنب نب دّمحم نب يلع؛ هللادبع مساقلا يبأ نب لع :ناونعب تاياورلا ضعب

 نارمع نب هللادبع مساقلا ىبأ نب ّيلع١ :يشاجنلا لاق .( هللا ديبع ) هللادبع نب دّمحم

 نب دمحأ ىأر ؛بيدأ «لضاف «ةقث «نسحلا ابأ ىنكي ؛هيوليج اهب هوبأ فورعملا يقربلا

 فيك :يئوخلا دّيَّسلا لاقو .«اباتك فنص ههتنب نبا وهو «هيلع بدأتو يقربلا دّمحم

 .ينيلكلا خيش وهو «ةقث مساقلا يبأ نب دّمحم نب ّللع نأ يف كشالف ناك

 :يشاجنلا لاق :يدنواهنلا يرمحألا قاحسإ وبأ قاحسإ نب ميهاربإ (”"1)

 ءاموهتم «هئيدح يف افيعض ناك يدنواهنلا يرمحألا قاحسإ وبأ قاحسإ نب ميهاربإ



 ا ينذملا ناخ يلع ديسلا ميركلا دبع كسلا مامإلا

 «رارسألا رهاوج باتك ,نجاودلا باتك «ةعتملا باتكءمايصلا باتك اهنم ءبتك هل

 8 نيسحلا لتقم باتك «ةبيغلا باتك «رداونلا باتك «زئانجلا باتك ؛لكأملا باتك

 .رذ يبأ يفن باتك «ددعلا باتك

 لع وبأ راع نب دّمحم نب دمحأ» :يشاجنلا نع يئوخلا دّيَّسلا لقني (7)

 رابخأ باتك .ءكلفلا باتك :اهنم .بتك هل ءانباحصأ نم «ليلج «ةقث :يفوكلا

 دبع وبأ انخيش انربخأ «هتلمحو نآرقلا لضف باتك «بلاط يبأ ناهيإ باتك لل يبنلا

 نيحودمملا باتك هل .هنع «دواد نب دمحأ نب دّمحم نسحلا وبأ انثدح :لاق «هللا

 نم ربكأ هّنأ هللا ديبع نب نيسحل ا هللا دبع وبأ انل ىكح ءريبك باتك وهو .نيمومذملاو
 .(دواد نبا نسحلا يبأ باتك

 وبأ ينئاطبلا  ملاس ةزمح يبأ مساو  ةزمح يبأ نب ّيلع :يشاجنلا لاق (775)

 ىمسي خأ هلو .مساقلا نب ىبحي ريصب يبأ دئاق ناكو «يفوك ءراصنألا ىلوم نسحلا

 مث 82 هللا دبع بأ نع ىورو ىسوم نسحلا يبأ نع ىور .ةزمح يبأ نب رفعج

 ةاكزلا باتك «ةالصلا باتك :اهنم «ةدع ابتك فنصو «ةفقاولا دمع دحأ وهو .فقو

 .هقفلا باوبأ يف عماج باتك «ريصب يبأ نع هرثكأو ,ريسفتلا باتك

 .ىلوم :نسحلا وبأ يدسألا دلاخ نب ةبقع نب يلع) :ىشاجنلا لاق 0

 نب دّمحم نب دمحأ انربخأ .ةعامج هيوري باتك هل 2 هللادبع بأ نع ىور «ةقث ءفوك

 نب دّمحم انثّدح :لاق «دايز نب ديمح انثّدح :لاق ,ماّمم نب دّمحم انثدح :لاق «حاّرجلا

 ةبقع هيبألو ؛هباتكب ةبقع نب لع نع ءلاّجحلا دّمحم نب هللادبع انئّدح :لاق ءمينست
 لاقف «نيتَّرم ك9 قداصلا باحصأ يف هلاجر يف هّدعو .(دعس هركذ ءأضيأ باتك

 :ةبقع نبا يلع) (ىرخأ) لاقو .(ىفوك ؛مهالوم :ىدسألا ةبقع نب يلع) (ةرات)

 .(قوك «ىلوم
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 .ةيداجسلا ةفيحصلا حرش يف يندملا نيدلا ردص لع دّيّسلا 250

 ١957(. / قباس ردصم) هللا دبع...دوعسم نبا (370)

 بتكلا نم سوواط نب دّيَّسلل تايانعلا جهنمو تاوعدلا جهم باتك (77)

 ضفر ينعي ال كلذ نأ | «ةئملاب ةئم دكوم هيف ءاج ام لك سيل نكل ةربتعملاو ةمّيقلا

 .صاصتخإلا لهأ نم ءاملعلا ىلإ لوكوم هيف ءاج ام مييقت نأ لب ءالماك هيف ءاج ام

 .انيدل ةدوجوملا رداصملاو بتكلا نم هريغك باتكلا اذه لاحو

 يف لثم لا هل برضي «ميمت ةليبق ديس :(ه 517ه ىق") سيق نب فنحألا (719)

 دفو.هري ملو .ملسو هيلع هللا لص يبنلا كردأو ةرصبلا يف دلو .برعلا دنع ملحلا

 ءأماع ثكمف «رمع هاقبتساف «ةئيدملا يف «هيلإ ةفالخلا تلآ نيح «باطخلا نب رمع ىلع

 كذلتب ملعألا ناكو لصوملاو تيركت يف حوتفلا دهشو .ةرصبلا ىلإ داعف هل نذأو

 عم نيفص دهش ّمث «لمجلا موي لزتعاو ناسارخ حوتف دهشو «يقارع وهف ةيحانلا

 يف فنحألا هل ظلغأف «هبتاع نايفس يبأ نب ةيواعمل رمألا مظتنا املو .بلاط يبأ نب لع

 هل ٍبَضَغ بضغ اذإ يذلا اذه :لاقف ؛هيلع هربص نع ًاقحال ةيواعم لئسف «باوجلا

 دفوف ريبزلا نب بعصمل ًاقيدص ناكو .ناسارخ يلوو .بِضَغ ميف نوردي ال فلأ ةئم

 .ه 11 ةنس .هدنع وهو اهيف يثوتف ةفوكلاب هيلع

 اهتايبأ ضعب دروو ؛هدئاصق ىدحإ يف يلالهلا ةظرق نب سرضمل تايبألا (”50)

 .ىنبل سيقب فورعملا حيرذ نب سيقل ةديصق يف

 .89 لع نب نيسحلا هللا دبع وبأ مامإلا وه (51”7)

 / قباس ردصم) ربش هللادبع دّيَّسلل نيدلا لوصأ ةفرعم يف نيقيلا ٌقح ("17)

 41/١((.



 اا 000000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ْخيَّشلا هفلؤمل نيدلا لوصأ يف نيقيلا جراعم :وأ .رابخألا عماج :باتك ("4)

 باتكلا ىوتحا دقو .( يرجحلا عباسلا نرقلا مالعأ نم ) يراوزبّسلا دّمحم نب دّمحم

 فراخملا :ق ارايخأو ةيداحاو تانناوو امم كاتصتق نيشيرأو اذحناوو دكان

 مراكملاو ,ةيهقفلا لئاسملاو «ةّينآرقلا مولعلاو «ةّيدابعلا جهانملاو ,ةيدئاقعلا

 نيوانعلا نم ٍددع نع ًالضف ..ةّيعاتجإلا طباورلاو «ةّيتايح ا نوؤشلاو «ةّيقالخألا
 .رداونلاو تاقرفتملا :ب اهتيمست نكمي ىتلا

 مولعلا رحب رفعج دّيّسلا هفلؤمل ملاعملا ةبطخ حرش يف ملاعلا ةفحت باتك (":)

 .(39 / قباس ردصم)

 نب بعك نب هللا دبع نب روعألا ثراحلا «ريهز وبأ ءينادمحلا ثراحلا ("55)

 .ديبع نب ثراحلا هبسن يف ليقو ,روعألا ثراحلاب فورعملا يفوكلا ينادمهلا دسأ

 نم «ةفوكلا يف شاع .نادم# نم نطب توح ىلإ ةبسن «ىتوحلا روعألا ثراحلا ليقو

 رابك نم وهو .يلع نب نسحلا مامإلاو ِّلع مامإلا رصاع .يرجهلا لّوألا نرقلا مالعأ

 .هتصاخو بلاط يبأ نب ّللع مامإلا باحصأ نمو ءاّرقلا نم ناك «ةاورلا نيعباتلا

 ذخأ ءايتفلا يف لوق هلو باسحلا ملعو ضئارفلا يف |ميس ال هموق يف ءاملعلا دحأ وهو

 ناك .يعيبسلا قاحسإ وبأ هيلع أرقو ؛دوعسم نبا نعو يلع مامإلا نع ملعلا

 لع مامإلا دارأ املو .نامثع لتقم دعب هتمامإو لع ةفالخ ىلع نيعمجملا نم ثراحلا

 ىلإ جورخلل سانلا يف يداني نأ ثراحلا رمأ «نيفص ىلإ جورخلا بلاط يبأ نب

 تنأ) :ثراحلل يلع مامإلا لاق .كلذب سانلا يف ثراحلا ىدانف ؛ةليخنلاب مهركسعم

 تيقل ىتم اذه دعب يبرو يلابأ ام):ثراحلا لاقف .(تبستحا ام كلو «تببحأ نم عم

 ناك ...مامإلا ةمالعلا ...روعألا ثراحلا) :يبهذلا ظفاحلا لاق .(ينيقل وأ توملا

 ورمعو حابر يبأ نب ءاطعو يبعشلا هنع ثدح هثيدح يف نيل ىلع ملعلا ريثك اهيقف
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 .ه 16 ةنس ينادمهلا ثراحلا يفوت .مهريغو يعيبسلا قاحسإ وبأو ةرم نب

 نب دمحأ نب رابجلا دبع نب دمحأ نب رابجلا دبع نسحلا وبأ ةاضقلا يضاق (”17)

 دابآ دسأ يف دولوملا ( ه59-5165) يدابآدسألا يلزتعملا هللادبع نب ليلخلا

 الو ةاضقلا يضاقب ةلزتعملا هبقلي ,نادمه نم بسنلا يبرع هنأ حجارلاو (ناتسناغفأ)

 .ناطقلا ةملس نب نسحلا بأ نم ثيدحلا عمس .هاوس ىلع بقللا اذه نوقلطي

 نب ريبزلاو ءسراف نب رفعج نب هللا دبعو «بالجلا نادمح نب نمحر لادبعو
 دمحم نب مالسلادبع فسوي وبأ يضاقلا هنع ىور .مهريغو يدابأدسألا دحاولادبع

 وبأو ءيِرَّمْيَصلا لع نب نسحلا هللا دبع وبأو «يلزتعملا رسفملا ينيوزقلا فسوي نبا

 ؛يراوصلاو يعاودلا مالكلا يف هبتك رهشأ نمو .يخونتلا نسحملا نب ّللع مساقلا

 ؛طيحملا ؛لعافلا ؛لعفلا ؛ينغملا هيلامأ نمو .دامتعالا ؛رطاخلا ؛قافولاو فالخلا

 حورشلا يف تافنصم هل .ةسمخلا لوصألا حرش لازتعالا ئدابم يف روهشملا هباتكو

 يف بتكو ؛ةياهنلا :هقفلا لوصأ يف هبتك نمو ؛لوصألا حرش ؛نيعماجلا حرش لثم
 نم هيلع تدرو لئاسم ىلع دودر اهنمو «ةمامإلا ضقن ؛عمللا ضقن لثم ضقنلا

 ناك دقو .تايروباسينلا ؛تايمزراوخلا ؛تايركسعلا ؛تايزارلا :لثم .قافآلا

 ةدعقلا يذ رهش يف تام .ًاسيردتو ءالمإ ةلزتعملا خويش رثكأ نم رابجلادبع يضاقلا

 .نيعستلا ءانبأ نم وهو ه 51١16 ةنس

 ىلع ةثيدحلا روصعلا يف حالطصالاو ةداعلاو فرعلا ىرج «نوعرفلا ("50)

 قالطإ يف ةداعلا ىلع ايرج كلذو «ةميدقلا رصم يف مكاحلا ىلع نوعرف بقل قالطإ

 سرفلا كلم نم لك ىلع قلطي لاثملا ليبس ىلعف «ميدقلا ملاعلا كولم ىلع باقلألا

 كلذ دعب ةداعلا ترج مث ,مهكولم نم كلم وه كلذب ىمست نم نأ مغرب ىرسكب

 ةشبحلا كولمو «رصيقب مورلا كولم ىمست مك ءىرسكب يسراف كلم لك ةيمست ىلع



 11 و ا ما ملا انلا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىلع اوحلطصا ةثيدحلا روصعلا يف سانلا نإف ةداعلا ىلع ايرجو اذكهو «ىئاجنلاب

 تحبصأ دق امّبر نوعرف ةملك نأ ةصالخلاو .ةنعارفلاب ءامدقلا رصم كولم بيقلت

 ةميدقلا رصم يف مكاحلل بقلك ةشيدحلا روصعلا يف اعئاش امادختسا مدختست

 .ةدحاو ةيواز نم ةيتاروتلا ريسفتلا تالواحمو ةيدئاقعلا لويملا ىلإ عجرت بابسأل

 خيراتلاو راثآلا نيب قيفوتلا نييبرغلا ءاملعلا ضعب لواح دقو .بقللا اذهب نييرصملا

 كولمل جورخلاو نيوكتلا يرفس يف ةاروتلا تراشأ ثيح «ةاروتلا يف درو ام نيبو

 نيذلا ةثالثلا كولملا نيب بقللا كلذ يف قرفت مل ةاروتلا نأ ريغ ««نوعرف» بقلب رصم

 38 ىسومو فسويو ميهاربإ :هللا ءايبنأ اورصاع نيذلاو اهتقو رصم نومكحي اوناك

 يفو ءرصم مكح نم لك ىلع بقللا اذهب بقلتلاو ةيمستلا تممع لب «بيترتلا ىلع
 ةنماثلا ةرسألا دهع يف الإ كولملل «يوناث بقلك» بقللا رهظي مل ثيح ءرظن اذه

 دهع يف بقللا اذهب رصم كلم بقلتي نأ روصت بعصي مث نمو ءانركذ اك ةرشع

 وأ ةعبرأ ىلع ديزي |ب ةميدقلا راثآلا يف «اع-- رب ١ بيكرت روهظ قبسي ام يأ ميهاربإ
 .(«اع - ربا نيبو «نوعرف» ظفل نيب طبرلا ةحص انضرتفا اذإ اذه «ةلماك نورق ةسمخ

 ظفللا رهظي ثيح .نآرقلا وهو الأ ةاروتلا ريغ رخآ ردصم هل «نوعرف » ظفل نأ ريغ

 درو يتلا نآرقلا تايآ نم ايلج كلذ رهظيو نآرقلا تايآ يف ابقل هنم رثكأ ملع مساك

 نيو َلاََولِم : ٠١ 4 ةيآلا «فارعألا ةروس يف ٌركُذ ثيح ءءادن ةادأ دعب مسالا اهيف

 يه (نوعرف» ةملك نأب لوقلا حجرتي انه نمو م َنيِمِلَعْلأ بر نم ٌلوسر ف نوعرفلي

 كلم لكل ابقل حبصأف ةميدقلا رصم كولم ىلع هميمعت مت دق ابقل هنم رثكأ ملع مسا

 .رصم مكح

 ناك ءملسم يركسع دئاقو يباحص (ه / ةنس ينوتملا) ةثراح نب ديز (””5)



 00 ا 1

 يلاوملا لّوأ وهو .هنثعب لبق هانبت دق ه## دمحم يبنلا ناكو ف دّمحم يبنلل ىلوم

 دمحم يبنلا باحصأ نيب نم ديحولاو «مالسإلل نيلوألا نيقباسلا نمو ءاّمالسإ

 هنعب اى ,## دمحم يبنلا تاوزغ نم ديدعلا ديز دهش .نآرقلا يف همسا ركذ يذلا

 مامأ نيملسملا شيج دئاق وهو ةتؤم ةوزغ يف ديز دهشتسا .ايارسلا نم ددع ىلع اذدئاق

 هتوعد هني دّمحم يبنلا اعد املو .اًددع نيملسملا قوفي ةنساسغلاو نييطنزيبلا نم شيج

 تنب ةجيدخ دعب همالسإ ناكف «مالسإلل نيِلّوألا نيقباسلا نم ديز ناك «مالسإلا ىلإ

 ذنمو .اًمالسإ يلاوملا لَوأ وهو «قيدصلا ركب بأ لبقو بلاط يبأ نب يلعو دليوخ

 .برشي ىلإ ةرجهلاب ه#دّمحم يبنلا هرمأ نأ ىلإ دمحم يبنلا ديز بحص .همالسإ
 هباحصأ نيب هلل# دمحم يبنلا ىخآ املو ,مدهلا نب موثلك ىلع افيض لزنو ديز رجاهف

 ىنبت .ريضح نب دّيسأ نيبو هنيب ليقو ءبلطملا دبع نب ةزمحو ةثراح نب ديز نيب ىخآ
 هتمع ةئبا نم هجّوزو ءادّمحم نب ديزا هنوعدي ةكم لهأ ناكف ءاَّديز هلآ دّمحم يبنلا

 ءاهنم جاوزلا دمع يبنلا دارأو ءبنيز هتجوز ديز قلط مث .شحج تنب بنيز

 جاوزلاب هرمأي يحولا ءاج نأ ىلإ هاَبُِل ةقباس ةجوز اهنوك اهنم جاوزلا يف درت هّنكلو
 ىنخنو ها ٍيأَو كور َكِيلَع كِسْمَأ هيلع تمعن هيلع هللا مهَأ ىِدلل ُلوَْ ذِإَو 3: :اهنم 7 6 ل م ا اك م سمكس وع هع ذا 1

 سم سوء وخل ح2 يدع عه هج 4-2 وهم مام لعلم مووعم 2

 رد تاكو ارو نوم اذإ مهيأ جوزأ ف عرَح َنينمؤمْلا لع نكي ال جك اهني
 جوزتي نأ نم ةيلهاجلا لهأ هجرحتي ناك يذلا جرحلا ةيآلا تلطبأف # ا

 اوم َّل هم دمر وسأل عفوا )» :ةبآ تلزن امك «هيعد ةجوز لجرلا
 ام نلو .وب رشأطخأ آميف حاتج مُكصِدكَ يلو كلو ندا ىف مكنْوْخِلَه ْمُهَءآَبَ

 نب ديز ذئموي َيِعدف ؛هتاذ يتبتلا تلطبأف 4 امن اع هلأ َناَكَو كول َتَدَمَم
 .دوسألا نب دادقملا كلذ لبق هل لاقي ناكو ورمع نب دادقملاب دادقملا يعذو «ةثراح



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .مهئابآ ىلإ ءايعدألا يعدو «هانبت دق يرهزلا ثوغي دبع نب دوسألا ناكو

 .(517 / قباس ردصم) يدسلا ("59)

 دلو ينامور بتاكو يسايس دئاق رصيق سويلوي سوياغ روطاربمألا ("00)
 ىلع ىلطأ نم لَّوأ وهو م.ق 45 سرام ١١ ماع يفوتو م.ق ٠٠١ ويلوي ١١ ماع

 .(م.ق 45 سرام ١5 - م.ق 49 ربوتكأ 79) مكحلا ىلوتو روطاربمإ :بقل هسفن

 هتقهارم ةلحرم يف شياع ءنامورلا فارشألا نم ةقيرع ةلئاع يف رصيق سويلوي دلو

 |مك .هيبأ رهص سويرام هضرف يذلا (نوناقلا ةيامح نم نامرحلا) نامرحلا دهع

 سوبيلوي ربتعيو .ينامورلا دئاقلا يبموب دهع لئاوأو الوس ةيروتاتكيد دهع شياع

 نم امور ليوحت ةروث ببسو خيراتلا يف ةذفلا ةيركسعلا تايصخشلا زربأ نم رصيق

 هنبأ مهزربأو همسا اونبت نيذلا ماكحلا نم ديدعلا كانه ناك .ةيروطاربما ىلإ ةيروهمج

 ارتبويلك نم هنبا (نورصيق) رشع سماخلا سوميلطبو رصيق سطسغأ (ينبتلاب)
 شرعلا كسمي يذلا ةفيلخلا هلعجو سويفاتكا ىنبت ايسور ةرصايقل الوصو ةعباسلا

 مزهو سويفاتكأ رصتنا دقلو سوينوطنأ سوكرام نيب عازنلا دعب ناك دقلو هدعب

 ارتبويلكو سوينوطنا رحتتا دقو ةعباسلا ارتابويلك هتكيرشو سوينوطنأ سوكرام
 .م.ق 7١ ماع

 )0١"( قباس ردصم) مهدا نب ميهاربإ / 75١17(.

 دوهيلا نم لك ىدل يبن وه ياتمأ نب نانوي وأ ىتم نب سنوي وه (701)

 نآرقلاو يربعلا سدقملا باتكلا يف سنوي وأ نانوي ركذ .نيملسملاو نييحيسملاو

 ةيصخش وهو .داليملا لبق نماثلا نرقلا يلاوح يف ةيلامشلا ليئارسإ ةكلمج يف شاعو
 يتاروتلا درسلا رركتيو .توح لبق نم هعالتبإب هتصق رهتشتو «نانوي رفس يف ةيروحم
 هيبن - لجو رع هللا ثعب .نآرقلا يف .ةظوحلملا تافالتخإلا ضعب عم «نانوي ةياورل



 لولا ا نو لا رطل ا ا واع لا 1441

 هلسر هللا لسرأ يتلا ةلاسرلا يهو «ةدابعلاب هدارفإو هللا ديحوت ةلاسرب 9 سنوي

 يااا

 كالملاو باذعلا تامالع تأدب هجورخ دعبو هيب حو هللا نذأي

 مهب ٌعقاو باذعلا ْنأو ؛مهيلإ سنوي هب ءاج ام قدص نم اودّكأتف ,مهنم بارتقالاب

 نيبئان نيبئات هللا ىلإ اوهججوتف مهل سنوي ةوعدب اوقّدص نأ اَلِإ مهنم ناك !مف «ةلاحم ال

 ةدوع اونمتو هباذع مهب عقوي داك نأ دعب هتمحر مهيلع هناحبس هللا طسبف «نيرفغتسم

 نوكيو ءاهرهظ ىلع مه نم ضعب نم صلختلاب قرغت ال ىتح اهلمج نم فيفختلا

 يف هءاقلإ اوضفر مهئأ الإ 2 سنوي ىلع ةعرقلا تجرخف «مهنيب ايف ةعرقلاب كلذ

 مث هيلع ةعرقلا تجرخف ةيناث اوعرتق ةاف «ةديمحلا لاصخلا نم هيف اودجو امل رحبلا

 .ىلاعت هللا اهدارأ ةمكحل كلذ نأ © سنوي ملعف ءًاضيأ هيلع تجرخف ةثلاث اوعرتقا

 ىقلأو هللا هدارأ امل عضخف «جورخلاب هل هللا نذأي نأ لبق هموق نيب نم جرخ دقف

 .هعلتباف ًاتوح هل ىلاعت هللا لسرأ رحبلا يف هسفن سنوي ىقلأ امدعب .رحبلا يف هسفنب

 نطب ناكف ءشدخ وأ رسك نم توحلا نم هبيصي دق ررض يأ نم هللا هامح دقو

 ةملظ قوف توحلا نطب ةملظب ًاطاحم ناكو ,نجسلا ةباثمب سنويل ةبسنلاب توحلا

 نم هنم ردب نع ًارذتعمو «ديحوتلا ةملكب ًايدانم هخرصتسيو هبر ركذي أدبو «رحبلا

 حا يا

 «جراخلا ىلإ سنوي توحلا ىقلأف «هءاعد هبر هل باجتساف «# تييلدظل تريمليظلا ني تنك

 ا ع ديمو نوي ناكو



 0 0 0001 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ءامل هلوبقو هموق ةبوتب ىلاعت هللا هربخأ سنوي ىفاعت امدعبو .ابب لظتسيو اهنم لكأي

 .مهيلإ داعو هبر رمأ سنوي ذفنف ءاهّجومو ًايداه مهيلإ ةدوعلاب ىلاعت هللا هرمأ دقو

 طارص ىلع نيرئاس نيدتهم مهيبن عم اوشاعو ؛هلضفو هريخ نم مهيلع هللا معنأو

 هللا ثعبف ميقتسملا طارصلا نع اوفرحنا نأ ىلإ لاح لا كلذ ىلع اوقبو «ميقتسملا مهبر

 .مهتنيدم مهيلع رّمدو باذعلا مهيلع

 يضاقب ىمسملا دمحأ نب رابجلا دبع يضاقلل ةلزنعملا تاقبط باتك(٠"01)

 .ةأاضقلا

 75١7(. / قباس ردصم) باطخلا نب رمع نب هللا دبع نمحر لا دبع وبأ ("05)

 ١ 58ه )١ يلهأكلا يدسألا دّمح وبأ نارهم نب نايلس شمعألا ("6)

 نيدلا سيت هبنل «تاقثلا نه تحوز« وتلا ثيدللا ظاقت نم ىعبات نه

 نم ةعبارلا ةقبطلا نم تاقبطلا باحصأ هدعو ««نيِئّدحملا خيش» ب يبهذلا

 ةعامح شمعألا كردأ .هنامز يف اهثدحم ناكو «ةفوكلا يف شمعألا شاعو .نيعباتلا

 اًئيش هنع لمحي ملو أرقي هعمسو «كلام نب سنأ ىأرو مهرصاعو «ةباحصلا نم

 نب رورعملا نم عمسو .بهو نب ديز نم ملعتو .ىفوأ يبأ نبا نع لسرأو ءاعوفرم

 ريبج نب ديعسو يميتلا ميهاربإو ريمع نب ةرامعو ةملس نب قيقش لئاو يبأو ديوس

 تاءارقلاو نارقلاب املاع ناكو . يرهزلاو يعخنلا مي ميهاربإو ربج نب دهاجمو

 .ضئارفلاو

 .ينوك يعبات (ه 47 ةنس سفوتملا) ينهجلا بهو نب ديز ناهيلس وبأ "00

 يبنلا نمز يف ينهجلا بهو نب ديز نايلس وبأ ملسأ .يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأو

 تام ة#دّمحم يبنلا نأ الإ هتبحاصمو أ دّمحم يبنلا ءاقل ىلإ لحتراو # دّمحم

 ةفالخ يف ناجيبرذأ ازغو ءسرافل يمالسإلا حتفلا يف ديز كراش .قيرطلا يف ديزو



14 0 00 

 ءاهيف اورقتسا نيذلا ةباحصلا دي ىلع سردو «ةفوكلا يف رقتسا مث .باطخلا نب رمع

 يبأ نب لع شيج ىلإ مضنا «نامثع لتقم دعبو .دوعسم نب هللا دبع ىلع نآرقلا أرقو
 /7” ةنس ينهجلا بهو نب ديز يفوت .ناورهنلاو نيفصو لمجلا هعم دهشو «بلاط

 .قارعلا ىلع يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةيالو يف مجامجلا ريد ةعقو دعب ه

 ١95(. / قباس ردصم) دوعسم نب هللا دبع (؟301/)

 فورعملا تباث نب ّلع نب دمحأ ةمالعلا هفلأ باتك دادغب خيرات ("0)

 ريثكلا فّلأو ,ملسم يبرع خرؤم وهو «(ه 477ه 847 ) «يدادغبلا بيطخلاب

 دقلو .ركاسع نبال قشمد خيرات لثم .باتكلا اذهل ةهباشم بتك هدعب نيخرؤملا نم

 لاجرو دالبلا نايعأو نيركفملاو ءاملعلا ةايحل ةمجرت 1١ نم رثكأ باتكلا نمضت

 .مجحلا ريبك ًاباتك راصف ةريثك دئاوف هيف مضو نيثدحملا ةقيرط ىلع هعمجو «ةلودلا
 ةيحانلا نم هتيمهأ باتكللو .دلجم ١ 5 يف ةدع تاعبطب تابتكملا يف عوبطم وهو

 .دادغب ءاملعل ةساردلا جهانمو سيردتلا بيلاسأ نيبي ثيح ةيفاقثلاو ةيملعلا

 مضي باتك وهو .تقولا كلذ يف ةّيمالسإلا ندملا يف ءالعلا طاشن نايبت ىلإ ةفاضإلاب

 .دادغب خيرات يف تفلأ يتلا بتكلل ًاخيرأت ًاضيأ

 .(ةقثب سيل» :يئاسنلا لاق .يلزتعم ءيردق «دباع ؛دهاز ديبع نب ورمع (509)

 نب هللا دبع لاقو .«لحتتنا ام لحتناو «هنم دهزأ تيقل ام١ :ثايغ نب صفح لاقو

 نإ لون اريمع ةعيسلا :ذاعم نب ذاعم لاقو .«هوكرتف ردقلا ىلإ اعد» :كرابملا

 وبأ هنعركذ .«ةجح مدآ نبا ىلع هلل ف ؛ظوفحملا حوللا يف به يأ ادّيتّبَت تناك

 هريعبو ءًايشام ةنس نيعبرأ جحا :«نييمالسإلا تالاقم» هباتك يف يخلبلا مساقلا

 لعف «ةعكر يف هّلك ليللا يبحي ناكو .هب عطقنماو فيعضلاو ريقفلا هبكري هعم داقي

 :هلوقب روصنملا هاثر .مارحلا دجسملا يف ةّرم ريغ كلذ



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نارتم دعب توري ارينق دسسوتم نه كاتاغهلآلا لوط

 ناقرفلاب نادو هلإلا ةددص اعشختم انمؤم نمضت اًريق

 ناكعاشا اودع انقل ىنقلأ اًدذحاو ىقبأ رهدلا اذه نأ ول

 نب ذاعمو ديبع نب ورمع الإ مهّلك اوطقلف سانلل ٌبحلا تيقلأ :روصنملا لاقو

 ه ١1577 ةنس ةكم قيرطب تام :بيطخلا لاق .«طقلف هحانج ىنث اذاعم نإ مث ذاعم

 كلام نب هللا دبع نب سيق نب ةمقلع لبش وبأ ,يعخنلا سيق نب ةمقلع (7)

 نمز كردأ ءاهئرقمو اهملاعو ةفوكلا هيقف ءيفوكلا يعخنلا نامالس نب ةمقلع نب

 .«ريبكلا دهتجملا دّوجملا ظفاحلا مامإلا» :هّنأب يبهذلا هفصو «هري ملو هلل دّمح يبنلا

 دبع مزالو .قارعلا يف ةفوكلا ةنيدم نّكّسو رجاهو ,#دّمحم ىبنلا نمز دلو

 اًئيش أرقأ ام١ :هنع لاق ىتح .هيدهو هتمس يف ههبشي ناكو هنم مّلعتو دوعسم نب هللا

 ع و 0-0 8 ع

 يبا نب لع دعب ايتفلاو ةمامإلل ىدصتو ««هملعيو هؤرقي ةمقلعو الإ هملعأ الو

 نع يوبنلا ثيدحلا ىور .هنولأسي ةباحصلا ضعب ناك ىتح .دوعسم نباو بلاط
 .بلاط يبأ نب يلعو .نافع نب نامثعو «باطخلا نب رمع :مهنم «ةباحصلا نم ددع

 ةنس ليقو فه 75 ةنس ةيواعم نب ديزي نمز يفوُث .ءادردلا يبأو ءىسرافلا نالسو

 نم يدنع اوسلجأف ترضح انأ اذإ) :ىصوأ دق ناكو .اًماع نيعست رمع نع ه١

 نأ فاخأ ينإف ءسانلا ىلإ ينوعنت الو «يرفح ىلإ يب اوعرسأو هللا الإ هلإ ال :ىننقلي

 .(«ةيلهاجلا ىعنك اًيعن كلذ نوكي

 ةنسلا لهأ مالعأ دحأ (مها75--ه17) يرعشألا نسحلا وبأ 51

 «نيدلا رصانب بقليو نسحلا وبأ هتينكو ءيرعشألا بهذملا بسني هيلإو «ةعاجلاو
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 نيدهتجملا ةّمئألا رابك نم ناك .يرعشألا ىسوم يبأ يباحصلا ىلإ هبسن يهتنيو

 ءاملعلا ريهامج هعبتو «ةّيقن ةحضاو نيملسملا ةديقع ىلع اوظفاح نيذلا نيددجملاو

 مث ءلازتعالا بهذم ىلع هتايح لّوأ يف ناكو .رضاحلا انموي ىتح روصعلا رم ىلع

 نآرقلا قلخب لوقلا نم «ةلزتعملا اهوقي ناك يتلا لاوقألا نم ًاربتو ءكلذ دعب عجارت

 هنَسلا لهأ حبصأو ؛مهلاوقأ نم كلذ ريغو نيتلزنم نيب ةلزنم يف ةريبكلا بكترم َّنأو

 مولعلا يف يرعشألا غبن دقو .ةعامجلاو ةّنسلا لهأ مامإب بقل ىتح .هيلإ نوبستني

 هتعارب بناجبو .لقنلا ىلع هتظفاحم بناجب ةرظانملاو لادجلا ةوقب رهتشاو «ةيلقعلا

 ؛ةطاسبلاو دهزلا ةايح ىلإ ًريثك ليمي ءاثدحمو ًاملاعو ًاهيقف ًاضيأ ناك مالكلا ملع يف

 تغلب :ليقو .باتك يتئام وحن هتافلؤم تغلب دقو .هكولس بلغأ يف ًافوصتم ناكو

 .باتك ةئاثالث هتافنصم

 بيطلا نب دّمحم :وه (ه 1٠7 -ه 77) ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا (”55)

 خيشب بقلملا ءيرصبلا ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا مساقلا نب رفعج نب دّمح نب

 ثيدحلا لهأو ؛ةعامجلاو ةئسلا لهأ بهذم ىلع ملكتملا «ةّمألا ناسلو «ةنسلا

 بهذملا ةسائر هيلإ تهتنا هرصع ءاملع رابك دحأ ءيرعشألا نسحلا يبأ ةقيرطو

 دعب ةرعاشألا ةّمئأ رباكأ نم دعيو ؛هتقو يف ةيكلاملا ةسائر تهتنا هيلإو ,يرعشألا

 .ةعبارلا ةئاملا يددجم نم دعي (ى «يرعشألا نسحلا يبأ اهسسؤم

 نب مالس نب باٌمولا دبع نب دّمحم نب مالسلا دبع مشاه وبأ خيشلا (71)

 ىلع سردو ه1 ماع دلو .ةلزتعملا خيش نباو.يلزتعملا يئابجلا نارمح نب دلاخ

 مالكلا ملع يف نيعرابلا نم ناكو «ءاملعلا نيب رهتشاو غبن ىتح .هرصع ءاملعو هيبأ

 وأ ؛ةيمشاهلا اهيلع قلطي ةقرف هتعبتأو «ثيدحلا ملع يف ةياور هل نكت ملو «ةرظانملاو

 لهس نب نسحلا لع وبأ يضاقلا لاق .ه77 ١ ماع يف يفوت .ةلزتعملا نم ةيمشهبلا
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 رباقم ىلإ هانلمحف هنفدنل ةئف انعمتجإ «دادغبب يئابحجلا مشاه وبأ يفوت ال) :يجذيإلا

 يف (ةليلق ةئف ىنعمب) ةعيبمج انكف سانلا رثكأ هتومب ملعي ملو ريطم موي يف «نارزيخلا

 تلقف .بدألاب مهتفرع ةعيمج اهعمو ىرخأ ةزانج تلمح ذإ «هنفدن نحن |نيبف ةزانجلا

 امل .ديشرلا ثيدح تركذف .ديرد نبا ركب يبأ ةزانج :اولاقف ؟هذه نم ةزانج :مهل

 انباحصأ تربخأف ...دحاو موي يف يرلاب يئاسكلاو ينابيشلا نسحلا نب دّمحم نفد

 نإ :يدادغبلا بيطخلا لاقو .(..انقرتفأ مث ًاليوط ةغّللاو مالكلا ىلع انيكبو «ربخلاب

 نإ :يباصلا لاله وبأ ركذو .ديرد نبا تام اهيفو هالا ١ ةنس تام مشاه ابأ

 ةيناثو ةنس 41 هرمع ناكو هال ١ ةنس بجر 71 تبسلا ةليل تام مشاهابأ

 هش
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 بيطخ نب مساقلا وُبأ دمحم نب دّمحَأ نْب هللا دّْبَع نب نسحملا دّبَع ("15)

 دادغببو «سيمخ نْب رصن نبا نيسحلاو همعو هابأ عمس .يسوطلا لضفلا بأ لصوملا

 ةنس مركلا وُبَأ انربخأ .ةئاتسو رش ةنس دادغبب ثدح .يروزرهشلا مركلا ابأ

 ُهْنَع ىور .ةئاسمخو نيثالثو نامث ةنس بجر يف تدلو :يل لاق اًثيدح ركذف نيسمخ

 ينظ بلاغ يف اًعامس انْئَّدَح :ّلاق يهوقربألا يلاعملا وُبُأ ُهْنَعانل ىورو يمدقم لا ءايضلا

 .ةئاتسو نيرشعو نيتنثا ةنس رخآلا عيبر يف يفوت .يل زاجأ ُذََو

 نسحلا ىلع وبأ ْخيَّشلا ةفئاطلا خيش نبا وه :يموطلا دمحأ رصن وبأ "7

 ناكو هيبأ دعب ثيدحلا بتك هيلع نؤرقي اوناك مهنأل .يناثلا ديفملاب بقلملا يموطلا
 هدلو هماقم ماقو ««ىفطصملا ةراشب » ديناسأ ضعب نم رهظي مك (ه 0١ 4) ىلإ ايح

 .(0 4٠ ىفونملا) نسحلا ىلع يبأ نب (دّمحموا) دمحأ نسحلا وبأ وأ رصن وبأ ْخيّشلا

 يف ءارطالا عم هركذ |ى هيلإ لمحيو قارعلا ىلإ فارطألا نم هيلإ ةعيشلا ةلحر تناك
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 ةمأ ةيبونلا اضاير همأ تناك يذلاوهو نسحلا همسا دلو هلو «بهذلا تارذش»

 .سواط نبا ميركلا دبع نيدلا ثايغ دِّيَّسلا هاكح امك دّمحم رصن ىبأ خبّشلا

 يف دلو «زازبلا روقنلا نبا نيسحلا وبأ «هللا دبع نب دمحأ نب دّمحم نب دمحأ "00

 نارفعزلا برد فرط نكسيو «هيوري ايف ًايرحتمو «ةقث قودص وهو ها"١ ماع
 ا نيكو ردع سيفاسو نزعلا ن1: تايم دقي وم عرقا بتاع د

 .برح باب نم ءادهشلا رباقم يف نفدو هس َنْيِعْست ْنَع هةّناعَبََْو

 ةمالعلا مامإلا وه (ها" 0 :_ه110) ىتسّبلا نابج نبا نابح نبا (774)

 ثيدحلا ملع ةّمئأ رابك نم ,ناسارخ خيش «ىضاقلا .خرؤملا ,ثدحملا «ظفاحلا

 دمحأ نب (ءابلا ديدشتو ءاحلا رسكب) نابح نب دّمحم متاح وبأ :وه .ليدعتلاو حرجلاو

 يمرادلا يميمتلا (ءاهه رسكو نيسلا حتفب) ديهَس نب دبعم نب ذاعم نب نابح نب

 نبا مامإلا نأ ىلع رداصملا تعمجأ .دلبلاو دلوملا يناغفأ ءلصألا برع وهف .يتسُسلا

 لباك دالب نم) ةنزغو ةاره نيب ةريبك ةنيدم يهو .7تسبا ةنيدم يف دلو نابح

 هنأ ءاملعلا لاوقأ نم ذخؤيو «هتدالو ةنس اودّدحُي مل نكلو ««مويلا ناتسناغفأ ةمصاع

 .هرمع نم نينامثلا براق دقو .(«ه11/4-- ه110) ةنس نيب َدِلَو

 وبأ» لماكلا همساو ,دهتجمو هيقفو ظفاح مامإ وه يوغبلا ظفاحلا (79”7)

 يحمو نيدلا نكرب ًاضيأ بقليو ؛0يوغبلا ءارفلا دّمحم نب دوعسم نب نيسحلا دّمحم
 اسيردتو ةسارد#ةيمالسإلا ةيوشلا ةنسلاو نآرقلا أ ومد يذلا ءاملعلا دحأ ةةنشلا

 هتبسن اهيلإو روشثغب يف دلو يوغبلاو .اهعيبو ءارفلا لمع ىلإ ةبسن :ءارفلاو .ًافيلأتو

 نيثدحملا نم اريثك تبجنأ .ناسرخ دالب نم ذورلاورمو ةاره نيب ةديلب ىهو
 ءاهيف دلو يتلا ةنسلا ىلإ رشت مل هل تمحرت يتلا رداصملا مظعم .ملعلا لهأو ءاهقفلاو

 يلكرزلا امأ (ه 57) ةنس دلو هنإ :نادلبلا مجعم يف لاق يومحلا توقاي نأ ريغ
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 ىفوت هنأ اوخرأ هل مجرت نم عيمجو .(ه 477) ةنس دلو هنأ ىلإ مالعألا يف راشأف

 .ه51١0 ةئس

 ةصاخو ؛هرصع يف ءاملعلا رثكأ أشني [ى ةريقف ةرسأ يف أشن دق يوغبلا مامإلاو

 .اهعيبيو ءارفلا عنصي ًءارف ناك هابأ نأ ركذت رداصملا نأ

 امأو .قودص :متاح وبأ لاق .[نامثع وُبأ] يفريصلا دابع نب تولاط (”10)

 ةيموقكأ هلو 77١7 ةنس تامو .لقنلا ءالع هفعض :تبثت ريغ نم لاقف يزوجلا نبا

 :خيراتلا يف مكاحلا لاقو .نامثع ابأ هانكو تاقثلا يف ناّبِح نبا هركذو .ةنس نيعست

 .قودص خيش :لاقف هنع ةرزج حلاص لئس

 ةمطاف ةدّيَّسلا نبا طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ميهاربإ وه )1١”(

 ليعامسإ ابأ ىنكي هلك دّمح هللا لوسر مظعألا يبنلا قلخلا دّيس تنب لوتبلا ءارهزلا
 نب نيسحلا تنب ةمطاف ةدّيَّسلا :همأ .يندم «نيعباتلا عابتأ نم .قاحسإ وبأ ليقوو

 دقف .هبشلاب بقلو .مركلاو دوجلاب سانلا هرامغإل رمغلاب بقل .بلاط يبأ نب لع
 .ةفوكلا يف قودنصلا بحاص وهو ,ك# هللا لوسرب هبش هل ناك

 .تيبلا لهأ رثكأ لاح هلاح ؛ثيدحلا ليلق «ةلزنملا عيفر ردقلا ليلج ًادّيس ناك

 ىور .هيبأ نع ىور «نسحلا نب نسحلا نب ميهاربإ :حرجلا يف متاح يبأ نبا لاق

 نب هللا دبع وخأ ميهاربإ لاقو «لكوتملا نب ىبحي ليقع وبأو «قوزرم نب ليضفلا هنع
 .كلذ نالوقي ةعرز ابأو بأ تعمس «يمشاحلا نسحلا

 مه :10) ىشرقلا يمشاهلا بلاط يبأ نب ّيلع نب نيسحلا تنب ةمطاف 0

 اهتاج نع تور «ثيدحلا ةاور نم ةيعبات ىربكلا ةمطافب ةبقلملا يهو(ه١

 بلاط يبأ نب ّلع نب نيسحلا اهيبأ نعو لك هللا دبع نب دّمحم تنب ءارهزلا ةمطاف

 تنب قاحسإ ّمأ :اهمأ .ةينيدو ةّيمالسإ ةيصخش ربتعت ثيدحلا اهتياوربو .امهريغو
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 نب طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا اهمع نبا تجوزت .هللا ديبع نب ةحلط يباحصلا
 بطخ ٠ :لاق يناهفصألا جرف يبأل ١نييبلاطلا لتاقم» باتك نعو.بلاط يبأ نب لِ

 نيسحلا هل لاقف هيتنبا ىدحإ هجوزي نأ هلأسو نيسحلا همع ىلإ نسحلا نب نسحلا

 دق ىنإف :نيسحلا هل لاقف .اباوج رحي ملو نسحلا ىيحتساف كيلإ |مهبحأ ينب اي رتخا
 لاقو .# هللا لوسر تنب ةمطاف يمأب اهبش امهرثكأ يهف ةمطاف يتنبا كل ترتخا

 اّنأل ةمطاف راتخا همع هريخ امل نسحلا نأ :راكب نب ريبزلا نع ءالعلا نب ىمرح

 .ةيرجه 417 ماع ىنثملا نسحلا اهمع نبا اهنع تامو .«...لامجلا يف نيرقلا ةعطقنم

 يشرقلا ةّيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع نب ورمع نب ربكألا هللا دبع اهجوزتف
 دّمحم مهنم ًادالوأ هل تدلوف يجرعلا هل لاقي يذلا رعاشلا مع وهو نويومألا دج

 ونب ؛ةيقرو ءمساقلاو «جابيدلا هل لاقيو «ىنثملا نسحلا نب هللا دبع هيخأ عم لوتقملا

 جوزتت نأ تبأف ءورمع نب هللا دبع اهنع تامو .نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع

 .ةرونملا ةنيدملاب ةرجهلل ١١1 ماع وأ ٠١١ ماع تيفوت نأ ىلإ هدعب نم

 بلاط يأ نب رفعجل ةجوز تناك ةيباحص ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ (”7)

 اذل .برثي ىلإ مث ةشبحلل ءاسأ ترجاه .بلاط يبأ نب لعل مث قيدصلا ركب يبأل مث

 نب ريهز نب فوع تنب دنه اهمأو .هللا دبع مأب ىنكتو «نيترجه لا ةبحاصب ىنكُت

 .«بلطملا دبع نب ةزمح ةجوز سيمع تنب ىملس اهمأو اهيبأل اهتخأو .ثراحلا

 ةميزخ تنب بنيز نينمؤملا مأو ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا ّمأ اهّمأل اهتاوخإو

 ةجوز ثراحلا تنب ىربكلا ةبابلو ديلولا نب دلاخ ّمأ ثراحلا تنب ىرغصلا ةبابلو
 راد ه# دمحم يبنلا لوخد لبق سيمع تنب ءامسأ تملسأ .بلطملا دبع نب سابعلا

 تدلوف سورع يهو بلاط يبأ نب رفعج اهجوز عم ةشبحلا ىلإ ترجاهو «مقرألا
 .اهئانبأو اهجوز عم ه ا/ ةنس برثي ىلإ تداعو «دّمحمو نوعو هللا دبع ةشبحلا يف هل



 0 ]1 1 1 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ّمأ هتجوز ةافو دعب قيدصلا ركب وبأ اهجوزت كلذ دعب هه 4 ةنس ةتؤمب لتق الف
 :ءاعمأ هلشعت نآب ىصوأو طه ١ ةمباينع ركبونأ قوتو دنع ثنلزفةناعوز

 هعم تلظو «دّمحمو :ةياور يفو نوعو ىيحي هل تدلوف بلاط يأ نب لع اهجوزت ّمث

 ىورو .ثيداحألا ضعب ةلل# يبنلا نع سيمع تنب ءامسأ تور دقو .هتافو ىتح

 ةورعو بيسملا نب ديعسو دادش نب هللا دبع اهتخأ نباو رفعج نب هللا دبع اهنبا اهنع

 :ليقو .ه "8 ةنس ءامسأ تيفوت .ركب بأ نب دّمحم نب مساقلاو يبعشلاو ريبزلا نب

 .ه 1١ ةنس لعب

 نم اصخش رشع ةسمخ نم رثكأ لاجرلا بتك يصحت:دوواد نب دمحأ (77/4)

 ّلع نب دواد نب دمحأ نوكي نأ حجرا ينكل..مسالا اذه نولمحي ثيدحلا ةاور

 .دّمحم هنبا هنع ىورو «رافصلا نسحلا نب دّمحم نع ىور .يمقلا

 نم :يفوكلا يزنعلا قوزرم نب (لضفلا) ليضفلا :قوزرم نب لضف (71)
 22 قداصلا باحصأ

 هيبأ :نع ىور .يفوكلا يعخنلا هللا دبع نب كيرش نب نمحرلا دبع (177)

 نب ميهاربإ ةبيش وبأو ««بدألا ١ باتك يف يراخبلا : هنع ىور .هللا دبع نب كيرش

 :متاح وبأ هنع لاق . مهريغو يدوألا ميكح نب نامثع نب دمحأو «ةبيش يبأ نب , ركب يبأ

 ةنس تام .أطخأ |مّبر :لاقو ؛«تاقثلا» باتك يف نابح نبا هركذو .ثيدحلا يهاو

 .نيتئمو نيرشعو عبس

 ٍلظنحلا ,نارهم نب دواد نب رذنملا نب سيردإ نب دّمح متاح وبأ اا

 ه 06 ةنس دلو«متاح وبأ هتينك.ليدعتلاو حرجا ءالع نمو ثدحم «نافطغلا

 .متاح يبأ نباب ريهشلا ثدحملا نمحرلا دبع هنباو ه 77/7 ةنس يفوتو
 ا واسم

 دايز نب َمّيِهارِبِإ ِنِب ِنَمحّرلا دبع ِنِب دعس دْيِعَس نب ِدّمَح نب ُدَمْحَأ ةدقع نبا (717)



 وقبل وبل وقتما نم فت ارسل لوك قلك تراهم نابع نا فرو حال 01

 م ا مسبق نب ٍدْيِعَس 7 نب ِنْمْحَّرلا دبع َلْوَم «نالَجَع 7 نب هللا دبع نب

 فل رس 7 5 2 2 6م سة 0-1 30 رو 1

 يئئاصُتلا ُتِحاصَر و 000 ٌةَردانَو ءْتْيَِلا مآلعأ دَحَأ ةَمَألَعلا ظفاحلا تكلا

 عرابلا ٌّيِوحَنلا ِْبأ بقل ٌةَدَقَعَو .ًةَدَقَع نب ظفاحلاب فْوّرْعملا َوُهَو هْيِف فْعض ّل

 ناك .نيلماعلا ِءامَلْعلا َنِم َوُهَو .فيرضتلا يف هديقعتل ٌكِلَّدذِب بقلو هِدْيِعَس نب ِدّمَح لمح

 .ةئام ثدلَتلا لبق

 ره آو

 ةساةردكلا تلطو وكلا ٍنَقامَو نيرو عشق نس م يف سابعا وُبأ دِلَوَو

 3 ٍةَفْوُكلاب ريدك قّلََح ْنَع ُفَصويآلَو ٌدحيَآل ام ُهْنِه َبَنَكَو .نئامَو َنْتِسَو عضب

 كفر فادح

 .(0"7 /قباس ردصم) ِنوُن ُنْب ٌعوُسَي (31079)

 .(قباس ردصم) ةريره وبأ (78)

 نب ىسوم نب كروف نب هيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب وبأ ("1)

 «يلامألا باتكو خيراتلاو ريبكلا ريسفتلا بحاصو «ناهبصأ ثدحم يناهبصألارفعج

 نب ىعدي امك لّوألا هذ ج ىلإ ةبسن هيودرم نبا ىعدي «يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأو
 نأ امك ؛هديفح نع هزييمتل ريبكلا هيودرم نبا ىمسيو .يناثلا هّدج ىلإ ةبسن كروف

 كروف نب نسحلا نب دّمحم ركبوبأ :امه نيرخآ نيملاع عم كرتشت كروف نبا هتينك

 نب كروف نب دّمح نب دّمحم نب هللا دبع ركبوبأو ه 4٠ ماع ىفوتملا يناهفصإلا

 .ه 71٠١ ماع ىفوتتملا باّبقلا يناهفصإلا ءاطع

 يوبنلا ثيدحلا بتك رهشأ دحأ وه «دنسملا ب فورعملا دمحأ دنسم ("87)

 رداصم تاهمأ نم ربتعت ثيح ؛ةّئسلا لهأ دنع ةمدقتم ةناكم لتحت يتلاو ءاهعسوأو

 دعب ةشلاثلا ةجردلا يف نوثّدحملا هلعج «ديناسملا رهشأ وهو ؛مهدنع ثيدحلا



 اي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لبنح نب دّمحم نب دمحأ هللا دبع يبأ مامإلل بسني .ةعبرألا ننسلاو نيحيحصلا

 ام ىلع نيثدحملا تاريدقت بسح يوتحي .(ه 7 ١5-ه )١714 يلهذلا ينابيشلا

 ىلإ باتكلا مَّسقو ؛ةرركم فالآ ٠١ يلاوح اهنم ؛يوبن ثيدح فلأ 1٠ براقي

 ةيفورةءامتلا نقيب انهرخا وة اوردر اة رطيفلا ةقلطس اهوأ اة كيم ركع هيئات

 دحأ (لئاضفلا)و .نيحيحصلا يف دجوت ال يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم ريثكلا

 .هباوبأ

 وبأ ؛ميدك نب ةعيبر نب ديبع نب ناهيلس نب ىسوم نب سنوي نب دّمحم (87)

 سضعور ةأرما نباوهو .يميدكلاب فورعملا ءيرحبلا ٌيملَسلا ّيشرقلا سابعلا

 نب رهزأو ءيراصنألا هللا دبع نب دّمحمو «يبيرخلا دواد نْب هللا دبع عمس «ةدابع

 عمسو رفاس ؛ثيدحلا ريثك اظفاح ناكو .نوصحي ال مهاوس اقلخو «نامسلا دعس

 وبأ :اهلهأ نم هنع ىورف .اهب ثدحو اهنكسف دادغب ىلإ لقتنا مث .نميلاو زاجحلاب

 ةعامجو .يوحنلا يرابنألا نب ركب وبأو «يلماحملا يضاقلاو ءايندلا يبأ نب ركب

 .يعيطقلا كلام نب ركب وبأ مهرخآ

 نمحر لا دبع نب نيسحلا مسا اهيلع تعلطا يتلا لاجرلا بتك ركذت مل (384)

 نب نمحرلا دبع نب دّمحم نمحرلا دبع وبأ نمحرلا دبع نب دّمحم تركذ لب يراصنألا
 دحأو ءيفوك يضاقو هيقفو يتفمو يعبات (ه 58١-ه17) يراصنألا ليل يبأ

 ريغص وهو هوبأ يفوت .اهم أشنو ةفوكلا يف نمحرلا دبع وبأ دلو .يوبنلا ثيدحلا ةاور
 ملعلا ىليل يبأ نبا بلط .ىسيع هوخأ هب ىنتعاف ه 87 ةنس مجامجلا ريد ةعقو يف

 ةلودلا دهع يف ءاضقلل ريتخاف ؛هقفلا يف ةيلاع ةلزنم غلب ىتح ةفوكلا يعبات نم

 نم لظو .يفقثلا رمع نب فسوي ةفوكلا ىلع هاضقتسا نم لّوَأ ناكو «ةيومألا

 ىلع اًيضاق ناك ثيح ةيسابعلا ةلودلا دهع ىتح «ةنس 77 ةدم ةفوكلل اًيضاق اهدعب
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 ليل يبأ نبا يفوت دقو .اههلامعأو ةفوكلا ىلع ىسوم نب ىسيع ةيالو تقو ةفوكلا
 .(«ضئارفلا» باتك بتكلا نم هل .ةفوكلاب

 يضاق .ناثع وا ؛يرصبلا يدزألا عيمج نب ورمعاا :يشاجنلا لاق (36)

 نب نسحلا نع «ةعامج هب انربخأ «باتك هل ؛عيمج نب ورمع ٠ :خيشلا لاقو ؛يرلا

 نب سنوي نع «رارم نب ليعامسإ نع «هيبأ نع ؛ميهاربإ نب ّللع نع يولعلا ةزنح
 باحصأ يف ىرخأو «##ر قابلا باحصأ نم هلاجر يف هدعو .«هنع «نامحرلا دبع
 .يرلا ىضاق يرصبلا يدزألا نائمع وبأ :عيمج نب ورمعاا :الئاق 8 قداصلا

 نب دّمحم ةمجرت ليذ يف «ةيرتبلا نم عيمج نب ورمع ىشكلا دعو .«ثيدحلا فيعض

 نع«سيردإ نب دمحأ نع «©#هوبأ :عيمج نب ورمع ىلإ قودصلا قيرطو .قاحسإ

 نع .فسوي نب يلع نب نيسح ا نع ؛يؤلؤللا نيسحلا نب نسحلا نع «دمحأ نب دّمحم
 . عيمج نب ورمع نع .يرهوجلا ذاعم

 يراصنألا حاللا نب ةَحْيَحُأ نب لالب :ليقف ؛همسا يف فلتخا:ليل وبأ (”83)

 نب لالب نب لْيلُب :ليقو ؛ليلُب نب لالب :ليقو «لالب نب لالب :ليقو «ّيجرزخلا
 «نارمع وخأ .هتينكب روهشم وهو .يسوألا ةحيحأ نب لالب نب دواد :ليقو ةحيخأ

 يبأ نب نمحرلا دبع دلاو وهو ءاهدعب امو اًدحأ هعم ادهشو ءاعيمج ل يبنلا ابحص

 يعد اذإو .مهعم َيِعُد ءاهقفلا َيِعُد اذإ نمحرلا دبع هنبا ناكو ءروهشملا هيقفلا ىليل

 يبأ نب نمحّرلا دبع نب دّمحم يضاقلا يفوكلا هيقفلا دج وهو .مهعم َيِعُد فارشألا

 نب يلع عم نمحرلا دبع هنباو وه دهشو «ةنيهجج يف راد اهم هلو «ةفوكلا ىلإ لقتتا .ليل

 نبا نع يورو «هنع هللا يضر ّلع عم نيفصب ليل وبأ لتقو ءاهّلك هدهاشم بلاط يأ
 لاقو ؛مهلاحر يف انعقوف نوكرشملا مزهناف «ربيح َحْنَق تدهش :هيبأ نع ليل يبأ

 .ليّلُب هنباو وه ملسو هيلع هللا ٌّلَص يبنلا بحص :يودعلا



 10 و يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يبأ وخأ .ّيجرزتملا يراصنألا حالخلا نب ةَحْيَحُأ نب لالب نب ىسيع 10

 .هركذ راملا ليل

 ىسيعو ىليل يبأ دلاو ّيجرزخلا يراصنألا حالجلا نب ةَحْيحَأ نب لالب (84)

 .امهركذ راملا

 بسح نوعرف لآ نم لجر وه ءاروبص نب ليقزح نوعرف لآ نمؤم ("84)
 يدسلا نع (نايبلا عمجم) ين يمربطلا لقنيو  هتريشع نم يأ ينآرقلا صنلا

 .ىسومب نمآ نم لّوأ ناكو .نوعرف مع نبا ناك » :الاق امهنأ نايلس نب لتاقمو

 تيمس دق ةروس يف تانيب تايآ هناميإ يف ىلاعت هللا لزنأ دقو هنايإ متكي ناك هنكلو

 86-5 ِمْوَمُي ]2 :ىلاعت هللا لوقي اهيفو هيلإ ةبسن  رفاغ-_ نمؤملا ةروسب

 نرأ آم الإ كير آم ُنْوعَو لاَ اكءآج نإ هلأ يأن يرضي نَمَه ٍضَردْلا ىف ٌتِرهْلظ
 1 اليسا ةبيعأ

 هلا قر 1ث الم وم ةطنتبإ ذثكي تسوق ل ني لمَ ام ١
 1 4 كتي أ َءآَج دقو

 .نوعرفب رفكو ءابر هللاب نمآف

 يف ةيرق نكسي ناك حلاص لجر وه نيساي لآ نمؤم وأ راجنلا بيبح ("40)

 ةروس نم تايأ هذه هقح يف تلزن يذلا لجرلا وهو ءايكاطنا اهنأ ليق ماشلا دالب

 #4 تياسرملأ اوعي مّتأ موَهني َلاَق عسي لد َةَيِدَمْلا اصقأ ْنِم ءآَجَو 39: :ىلاعت لاق سي

 لجر مهءاجف مهنع عفادي نم ةنيدملل مهلسرا نيذلا لسرلل هللا ضيق دقو

 الجر ناكو «راجنلا بيبح همسا نإ ليق هموق نم مهرصنيل ىعسي ةنيدملا ىصقأ نم
 .ةرطفلا ميقتسم هبسك فصنب قدصتي ةقدصلا ريثك ناكو ماذجلا هيف عرسأ دق اًيقس

 ّقحب مهركذو ةظعوملا نوكت ام نسحأ مهظعوف مهءاج لسرلا لتقب هموق مه لف



 000 ا 4

 هللا لوق هيفو :اهلخدف ةنجلا ىلإ الإ هحور تجرخ مف هولتقف ميظعتلاو ةدابعلا نم هلل

 ِقَريلَرَمعامي (5) نومي يَ تيل :لاق اهدهاش الف« هَ لمد لب ٠) :هل
 لآ نمؤم راجنلا بيبح ةثالث نوقيدصلا» ظفلب ثيدح دروو .# َنيِهْرْكَمْلا نم ِنَلعَحَو

 نولتقتأ لاق يذلا نوعرف لآ نمؤم ليقزحو نيلسرملا اوعبتا موقاي لاق يذلا سي

 .«بلاط يبأ نب يلعو هللا بر لوقي نأ الجر

 سلاجملا ةهزن ىمسملا هباتك يف يعفاشلا يروفصلا نمحرلا دبع ْخيّشلا (91)

 .(107 / قباس ردصم) ةيرجه 51١/ةنس ةرهاقلاب عوبطملا سئافنلا بختنمو

 نيرثكملا نم ءيباحص يراصنألا مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج (7947)

 اًيراصنأ اًيباحص مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج ناك .يوبنلا ثيدحلا ةياور نم

 ورمع نب هللا دبع هيبألو .جرزخلا ةليبق نوطب دحأ ةملس نب بعك نب منغ ينب نم

 نب ةبقع تنب ةسينأ ليقو ةبيسن همأو «ةبحّص ًاضيأ دحأ ةوزغ يف لتق يذلا مارح نب

 وبأ ليقو «نمحرلا دبع وبأ ليقو «هللا دبع وبأ ليقف هتينك يف فلتخا .ةيراصنألا يدع

 يبنلا رجاه املو .هيبأ عم ةيناثلا ةبقعلا ةعيب دهش نيح اًريغص رباج ملسأ .دّمحم

 مل هنأ الإ .هلوح اوفتلا نيذلا ##دّمحم يبنلا راصنأ نم رباج ناك «برغي ىلإ هل دّمحم

 ىعري نأ لجأل امهيف ةكراشملا نم هوبأ هعنم ثيح .دحأ ةوزغالو ردب ةوزغ دهشي

 تاوزغ نم ةوزغ نع رباج فّلختي مل ءدحأ يف هوبأ لق امدعب نكلو «عستلا هتاوخأ
 يبنلا نمز يف ةرم تاذ رباج ضرم دقو .ناوضرلا ةعيب دهش اى هن دّمح يبنلا

 ةلالكلا ةيآ تلزنف «ةلالك ثرويسف تام نإ هنأ هل ىكتشاو «يبنلا هداعف هلق دّمح

 كراش © دمحم يبنلا ةافو دعبو .ةلاح ا كلت يف ثيروتلا ةيفيك نيملسملل حضوتل

 رصاح يذلا ديلولا نب دلاخ شيج يف ناكو ؛ماشلل يمالسإلا حتفلا يف رباج

 رباج غّرفت مث .بلاط يبأ نب لع عم نيفص ةعقو دهش هنأ يبلكلا معز |ى «قشمد



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ثيدحلا ةياور يف نيرثكملا نم ناكو «سانلا مّلعي يوبنلا دجسملا يف سولجلل

 يوبنلا ثيدحلا نم اوعمسيل سانلا اهيف فتلي دجسملا يف ةقلح هل تناكف «يوبنلا

 ةافو نامز لوح تاياورلا تبرطضا .هنامز يف ةنيدملا يتفم ناك ثيح «هنوتفتسيلو

 .ه ال8 ةنس ليقو هال4 ةنس ليقو هه لال ةنس تام هنأ ليقف ؛هللا دبع نب رباج

 نامثع نب نابأ هيلع ىلصو ؛هرمع رخآ يمع دقو «ةنس 45 هرمعو هلال ةنس ليقو

 نب جاجحلا هيلع ىلصي الأ ىصوأ هنأ ليقو «ءابقب اهتقو ةرونملا ةئيدملا يلاو نافع نب

 هنأ نع يبهذلا هركذ امل ه 7 ةنس تناك هتافو نأ حجرألا نأ الإ .يفقثلا فسوي

 هل دمحم يبنلا باحصأ رخآ ناكو .ماوعأب باطخلا نب رمع نب هللا دبع دعب شاع

 .هتزانج يف هريرس يدومعب ىنثملا نسحلا ذخأ دقو «ةنيدملاب اًنوم

 فيلأت نيئزج نم فلأتي باتك نيدلا لوصأ ةفرعم يف نيقيلا قح ("9)

 .(17/4 / قباس ردصم)ربش هللا دبعديّسلا

 يمقلا هيوباب نب لع نب دّمحمل «,ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ باتك ("94)

 18١(. / قباس ردصم) قودصلا ْخيشلاب فورعملا

 .(87 / قباس ردصم) يمزراوخلل نيسحلا لتقم (195)

 .ملسم خرؤم وه ؛(ها“ ١ 5) ةنس ىفوتملا يفوكلا مثعأ نب دمحأ دّمحم وبأ ("47)

 يبأ نب لع مامإلا مكحو بطخ ىور ثيح «حوتفلا باتك» همسا ًاباتك فلأ

 طيلستل تالواحم تلذب دقو .هتايح نع ةريسي تامولعم ىوس رفوتت ال.بلاط

 ركذو .ىودج نود «م|متهالاب حوتفلا روهشملا هرثأ يظح نأ دعب هتايح ىلع ءاوضألا

 ريذن نب مثعأ نب دمحأ دّمحم ابأ لماكلا هبسنو همسا (ه 471 ةنس ىفوتملا) يمهسلا

 لقنف ًاضيأ رعشلا مظني ناك مثعأ نبا نأ ودبي .يفوكلا يدزألا بيبح نب بابح نب
 نبا لاقو «هل نيتيب .ناسارخ خيرات باتك فلؤم يمالسلا دمحأ نب نيسحلا لع وبأ
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 نبال انيديأ نيب يذلا عوبطملا ديحولا رثألا حوتفلا باتك.اطسو أظن هل نإ رجح

 مساب رخآ باتك هلو .ديشرلا نوراه ِماّيأ ىلإ هيف ركذ مثعأ نبا نأ توقاي ركذي ؛مثعأ
 .لّوألا ىلع ًاليذ نوكي نأ كشويو «نومأملا ماّيأب ءادتبا ءردتقملا ماّيأ رخآ ىلإ خيراتلا

 ؛ناثع لتقمو ةفالخلا رابخأ؛ةّدرلا رابخأ:ةمهم مامسقأ ةسمخ ىلإ حوتفلا مّسقيو
 ةسمخلا ماسقألا هذه تسيلو .ءالبرك ةعقاو رابخأو ؛«تاراغلا» زاهحأ يفض رايخأ

 يدقاولاو يبلكلا ماشهو فنحم يبأ لاثمأ مهريغو ةعيشلا ةاورلا راثآ عمج ىوس

 ةعقواو «تاراغلا» نم تاطوطحخم ةدع نآلا رفوتتو .محازم نب رصنو ينئادملاو

 لماكلا اههاشتل فنخم يبأ فيلأت نم نوثحابلا اهربتعا يتلاو لصفنم لكشب «نيفص

 مثعأ نبا ةافول ًاقيقد ًاخيرات ةيلصألا رداصملا ركذت مل .هتاياورب اهتنراقم ىدل هراثآ عم

 .ةرتفلا هذه يف هتافو نيمخت نكمي كلذلو .(ه77 ٠ ماع) يسابعلاردتقملا

 ريسفتلا بتك نم باتك وه روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا باتك (90)

 يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا هفلأ «ةمخض ةيريسفت ةعوسوم دعي لب ةمخضلا

 نم نيعباتلاو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رثأ ام فلؤملا هيف دشح
 اهنم افذاح ثيداحألا نوتم ىلع ةياورلا يف ارصتقم «نارقلا روسو تايال ريسافت

 لالج عمج «هيلإ عجر باتك لك ىلإ جيرختلاو مزعلاب هلقني ام لك نوديو ءاهديناسأ

 اهملم ضو ؛تايألا ريسفت يف نيعباتلاو ةباحصلا نع درو ام هباتك يف يطويسلا نيدلا

 «ثيدحلا بتك ةيقبو ننسلاو حاحصلا بتك نم ةجرخملا ثيداحألا نم اهيف درو ام

 اذه يطويسلا رصتخا دقو.ثيدحلا نتم ىلع ارصتقم هراصتخالل ديناسألا فذحو

 عوفرم نيب ام ثيداحألا ركذ يف هيف عسوت يذلا (نآرقلا نامجرت) هباتك نم ريسفتلا

 درس يطويسلا نكل .ثيدح فلأ رشع ةعضب تغلب ىتح ةدنسم فوقومو



 0 اا ا يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لوقلا لاوقألا نيب نم حجري ملو ءاهيلع بقعي ملو ريسفتلا يف فلسلا نع تاياورلا
 نم حيحصلا نيبي لو هريسفتلا اذه يف عمج يف ةحصلا ىرحتي ملو .حصألا

 .فيعضلا نم حيحصلا زييمتو قيقحتو حيقنت ىلإ اجاتحم باتكلا لعجي ام هفيعضلا

 ه14149) يقشمدلا ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا نب َِلع مساقلا وبأ ("94)

 ملعلل اًبحم ءاعرو ايقت هوبأ ناك.ماشلا ثدحم ريبكلا ظفاحلا ةمالعلاو مامإلا (هه/١

 لضفلا وبأ اهوبأف ءلضفو ملع تيب نم همأ تناكو مهتبحاصمو ءاملعلا ةسلاجمو

 دقو .اًيضاق ىيحي نب دّمحم يلاعملا وبأ اهوخأ ناك كلذكو ايضاق ناك ّلع نب ىبحي

 ةبه نئاصلا نيسحلا وبأ وه نأش هل ناك دلوب ّللع امهنبا لبق نايركلا نادلاولا قزر

 عمسف «ملع تيبب قشمد يف ركاسع نبا أشن .ثيدحلا ظافح نم ناك نسحلا نب هللا

 قشمد خويش نم مخض ددع ىلع ذملتت مث ,ةسداسلا يف وهو هيخأو هيبأ نم ثيدحلا

 ةكم ىلإ اهنم هجتا مث ,دادغب ىلإ ه١057 ةنس هتالحر ركاسع نبا أدب .اهئاملعو

 يف هتماقإ لطت ملو «ةرونملا ةنيدملاب # يبنلا دجسم رازو جحا ةضيرف ءادأل ةمركملا

 ةرتف اهم رقتساو ه07 60 ةنس قشمد ىلإ ركاسع نبا ظفاحلا داع .نيتسدقملا نيتنيدملا

 نادمهو ناهبصأو ناسارخو ناريإ ىلإ ه574 ةنس ىرخأ ةرم هتلحر اهدعب دواع

 اًددع اهئانثأ يف عمس ءورمو سوطو سخرسو روباسينو يرلاو قهيبو درويبأو

 يبأ نب ديعس :لشم «قرشملا دالب يف نيثدحملاو ظافحلا رابك ىلع بتكلا نم اًريبك

 .قافآلا هترهش تقبط دقو قشمد ىلإ داع مث ءيماحشلا رهاط نب رهازو .ءاحرلا

 .ناكم لك نم ملعلا بالط هدصقو

 يف يبهذلا هبسن اذكه «كرابم نب دّمح نب هللا دبع نب يدع نب هللا دبع 0

 وبأ هتينكو .«بابللا»و»ربعلا» يفو ؛0ةركذتلا» يف يدع هيبأ مساو «0ظافحلا ةركذتاا

 نبابو ءيدع نباب رهتشا دقو ؛يناجرجلا :لاقيف هيلإ بسني ”ناجرجا هنطوو ءدمحأ



 قوقل و ل وقفل عم وقتنا رتف نوعا ويت وملاعب ماو ما ا يور مالا 54

 .ناطقلا

 نيب ام ثيدحلا بلط يف لحرو «نينئامو نيعست ةنس ثيدحلا عامس أدب

 نورشع هرمعو نيتئامو نيعستو عبس ةنس يف هتالحر لّوأو دنقرمسو ةيردنكسإلا

 فيناصتلا هذهرهشأو .«ةروهشملا فيناصتلا هلو» :بابللا يف ريثألا نبا لاق .ةنس

 نم اوعفرو ءاملعلا هيلع ىنثأ دقو لاجرلا ءافعض يف لماكلا باتك قالطإلا ىلع

 ىدامج رهش يف ةئاثالثو نيتسو سمح ةنس يدع نب دمحأ وبأ ظفاحلا يفوت .هنأش

 نباو «ربعلا يفو ظافحلا ةركذت يف يبهذلا هتافو خرأ دقو «."ناجرج# يف ةرخآلا

 «بيرثتلا حرط يف يقارعلاو «ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا نباو «بابللا يف ريثألا

 .ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ءبهذلا تارذش يف دامعلا نباو

 ,( 11/7 قاس رةسم) ةيوقرم ونا (40)

 باتك وه ةقدنزلاو لالضلاو ضفرلا لهأ ىلع ةقرحملا قعاوصلا باتك (501)

 نبا يعفاشلا يئسلا ملكتملاو هيقفلا فيلأت نم ؛ةيرشع ينثإلا ةعيشلا دقتعم دقن يف

 نب لع نب دّمحم نب دّمح نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش وهو .يمتيهلا رجح
 يبأ ةلحم يف دلو ,(ه 41/7" ه 409) ؛«يعفاشلا يراصنألا يدعسلا يمتيهلا رجح

 نامامإلا هلفكف ريغص وهو هوبأ تام .اهيلإ بوسنملا رصم يف ةيبرغلا ميلقإ نم متيم
 نم يوانشلا سمشلا هلقن مث .يوانشلا نيدلا سمشو ليامحلا يبأ نب نيدلا سمش
 47 4 ةنس يف هلقن مث مولعلا ئدابم يف كانه أرقف يودبلا دمحأ ماقم ىلإ متيهلا يبأ ةلحم

 هرمعو سيردتلاو ءاتفإلاب هخياشم هل نذأ.رصم ءاملع نع ذخأف رهزألا عماج ىلإ ه

 الوصأ هقفلاو مالكلاو ثيدحلاو ريسفتلا نم ةريثك مولع يف عربو «نيرشعلا نود

 .فوصتلاو قطنملاو نايبلاو يناعملاو فرصلاو وحنلاو باسحلاو ضئارفلاو اعورفو

 يف هلايعب جح مث رصم ىلإ داع مث ءاهب رواجو جحف ه 917 ةنس رخآ يف ةكم ىلإ مدق



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 اهب ماقأو ةكمب تقولا كلذ نم رواجو ه 44 ةنس جح مث ه 4717 ةنس رخآ

 .فلؤيو يتفيو سردي

 يدهم نب دمحأ نب رمع نب ّلع نسحلا وبأ ظفاحلا مامإلا وه ينطقرادلا ( 507

 دلو هنأل ينطقرادلا ب بقليو يدادغبلا هللا دبع نب رانيد نب نامعنلا نب دوعسم نب

 بحاص بيدألا ,يوغللا ءثدحملا «ئرقملا وهو .ه 07 ماع دادغبب ءنطقلا رادب

 دقف ءلضفو ملع تيب يف ينطقرادلا أشن .ثيدحلاو نآرقلا مولع يف ةنقتملا تافلؤملا

 ملعلا تاقلح ىلع ددرتي وهو هابص يف هدهاش دقو «تاقثلا نيثدحملا نم هوبأ ناك

 ببحف «ةساردو |ملعت هراهن ةباحس ىضقيو هتايورمو هتاعومسم نوديو ؛عاسلاو

 هحنمام كلذ ىلع هدعاس دقو هرفاظأ ةموعن ذنم هليصحت يف يعسلاو ملعلا بلط هيلإ

 بتك دقف ةيعاو ةظفاحو ةفرعملل ديدش شطعتو داح نهذو يرطف دادعتسا نم هّللا

 ناك .تاونس عست كاذ ذإ هرمع ناكو )7١10(. ةنس لّوَأ يف بتك هنأ هسفن نع

 باتك اهنم تافنصم ةديقعلا يف هلو «ةديقعلا يف ثيدحلا لهأ بهذم ىلع ينطقاردلا

 ةربقم يف نفدو ه5 ماع دادغب يف ينطقرادلا يوت .«تافصلا» باتكو (ةيؤرلا»

 .ينييارفسإلا دماح وبأ هيلع لصو يخركلا فورعم ْخيّشلا دقرم برق ريدلا باب

 نباو .ريثألا نبال هنأ ركذو باتكلا اذه ْهَتْيِشإََِو فلؤملا ركذ اذكه )٠(

 رشع يناثلا نرقلا) يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع زربأ نم ةوخإ ةثالث مه «ريثألا

 نبا نيدلا دجمو ريثألا نبا نيدلا ءايض .ريثألا نبا نيدلا زع :مهو ؛(يداليملا

 قيقدتلا ىدلو .(ةياهنلا) همسا باتك اهنيب دجا ملف مهتافلؤم تيصقتسا دقو.ريثألا

 نتف يف يقشمدلا ريثك نبال (نتفلاو محالملا يف ةياهنلا ) باتك مساب اباتك تدجو

 ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا لك هفلؤم هيف عمج ؛ةعاسلا تارامإو نامزلا رخآ

 مايق لبق تابارطضاو نتف نم نامزلا رخآ يف ثدحيس اب قلعتت يتلا ةفيرشلا



 لولا ويل رقعملا نفعشنا رعت لركفكلا ا ا ا يم 0

 «ةيقابلا رادلا ىلإ ةينافلا رادلا هذه نم اولقني نأ دعب سانلل ثدحيس امو «ةعاسلا

 ّقحب باتكلا اذه ناكف ...رانلاو ةنجلاو رشحلاو ثعبلا فقوم يف ثدحيس امو

 باتكلا اذه دصق دق هيلع هللا ناوضر فلؤملا نأ يدنع حجرتف .ةميظع ةعوسوم

 اذه نع لوقنملا مالكلا ىوحف كلذ ديؤيو .ريثك نبا ال ريثألا نبال هبسن هملق نكل

 نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا دامع 3 وه (ةياهنلا ) فلؤمو .باتكلا
 ه.١٠7 ةنس ماشلا دالب يف دلو .يعفاشلا يقشم يشرقلا ريثك نب ءوض نب ريثك

 0 واي كابل

 يهو نارونح لهس ةقطنم نم ىرصب لامعأ نم «لدجم ةيرقب هدلوم ناكو .ةنماكلا

 ةيرق نيم هّمأو ىرصب لهأ نم هوبأ ناكو ءايروسب قشمد بونج ىف ًايلاح اعرد

 مصغو ةزيجلا ي يتيرق نيب عقت كيرشلا ىمسنت : ةرثدنم ةيرق نم هنأ حصألاو . لدجي

 ىلإ لقتنا .ناروح ةقطنم يف يهو يديزلا يداو همسا روهشم يداو اهبناج نم رميو

 ريهشلا يزازملا مي ميهاربإ ْحيّشلاب هقفتو هرمع نم ةسماخلا يف ه 7١7 ةنس قشمد

 راجحلابو بلاط ىبأ نب دمحأ نمو معطملا نب ىسيع نم قشمدب عمسو حاكرفلا نباب

 مزالو دارز نب دّمحمو ىدمألا نب قاحسإو ىزاريشلا نباو ركاسع نب مساقلا نمو

 ةتسلا بتكلا فارطأو لامكلا بيذب# بحاص ىزملا ىكزلا نب فسوي لامج َحيّشلا

 هبحأو همزالو ًاريثك ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع أرق .هتنباب جوزتو جرختو عفتنا هبو

 .همولعب عفتناو

 لا نسح دّمحم ْخيّشلا مامإلا فيلات نم باتك اهوصأو ةعيشلا لصأ (105)

 ْخبَّشلا ريبكلا ينيدلا عجرملا اهفلا يتلا ةرصتخملا بتكلا لضفأ نم ءاطغلا فشاك

 اهوصأو ةعيشلا دئاقع نع(م1404- م181/7)ءاطغلا فشاك نيسحلا دّمحم

 نيمتنملا ءاوس نيبصعتملا ضعب اههوش يتلا ملاعملا حيضوتل ةيفاكو ةرصتخم ةقيرطبو



 ااا 0 ا 0010101 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يغبني ال هّنأ ىريو حيضوتلا يف |مئاد لادتعالا قيرط فلؤملا جهتني ...نيفلاخملا وأ

 نر لوب مقرالاو يوت راو هانا لب رايال نرحل يناظر ربا لعوب

 باتكلا فلؤمو .لحنلاو للملا ةيقبك كلذب ىلوألا مهْمأل مهيركفمو ةعيشلا نيطاسا

 يهتنيو «ءاطغلا فشاك اضر دّمح خيشلا نب لع خيّشلا نب نيسح دّمحم ْخيَِّشلا وه

 يف اهعرفو لصألا ةيناهيلا عخنلا ةليبق ىلإ يلاتلابو ءيعخنلا رتشألا نب كلام ىلإ هبسن

 ةنيدم يف دلو .ةفورعملا ةّيبرعلا لئابقلا ىدحإ كلام ينب هريشعب فرعتام قارعلا

 تكراش ةقيرع ةيملع ةلئاع نم وهو .م18117/ /ه ١744 ةنس فرشألا فجنلا

 د ل ل

 ىلإ يكلاملا ىيحي نب رضخ خيشلا ىلعألا اهدج ةرجه ذنم ةنس نيناثو ةئام وحن
 ءاطغلا فشك باتك بحاص ريبكلا رفعج ْخيَّشلا هلجن هفلخ يذلاو .فجنلا

 .ةمجرتلا هذه بحاص ىلإ رمألا لصو ىتح .فورعملا

 .(707 / قباس ردصم) يرشحمزلل راربألا عيبر باتك (505)

 هل دمحم يبنلل ىلومو «يباحص (ه77 ةنس ىفوتملا) يسرافلا ناملس (507)

 كرت .سراف دالب نم هلصأ ؛امالسإ سرفلا لّوأ وهو «يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأو

 لاجرلا بحصيل نادلبلا نيب لقتناف ؛قحلا نيدلا ةفرعم ءارو اًيعس هدلبو هلهأ

 .برعلا دالب يف يبن روهظ مهدحأ هل فصو نأ ىلإ .ةسواسقلا نم نيحلاصلا

 دالب ىلإ هولقنيل بلك ينب نم موق عم ناملس قفتا .هنم ققحتيل تامالع هل فصوو

 نم رخآ يدوي هارتشا مث : ؛ىرقلا يداو نم يدويه, ىلإ هوعابو هب اوردغف .ءبرعلا

 عمس «برثي ىلإ لعق دّمحم يبنلا ةرجه دنعو .هدلب ىلإ هب لحرو «ةظيرق ينب نم برثي

 ءملسأف .هنع ثحبي يذلا يبنلا هنأ نقيأف ؛تامالعلا نم ققحتيل عراسف «ناملس هب

 دهش هقتع دعب .قتعأ ىتح ؛هكلام ةبتاكُم ىلع هباحصأو # دّمحم يبنلا هناعأو



00 

 رفحب # دّمحم يبنلا ىلع راشأ يذلا وهو «قدنخلا ةوزغ © دّمحم يبنلا عم ناملس

 ةافو دعبو .دهاشملا يقاب هعم دهش مث ءاهئافلحو شيرق نم ةنيدملا ةياحل قدنخلا

 ةفالخ يف نئادملا ةرامإ ىلوتو .سرافل يمالسإلا حتفلا ناملس دهش هلل دّمحم يبنلا

 .نافع نب نامثع ةفالخ يف يفوت نأ ىلإ باطخلا نب رمع

 )4٠00( قباس ردصم) يرافغلا رذ وبأ / 77(.

 م“ ةنس يفوتملا) دوسألا نب دادقملا ب ًاضيأ فورعملا ورمع نب دادقملا (40)

 يف يي دمحم يبنلا عم كراشو «برثي ىلإ مث ةشبحلا ىلإ رجاه «يردب يباحص (ه

 نيقباسلا دحأ ورمع نب دادقملا ناك .رصمو ماشلا حوتف يف كراش | ءاهلك هتاوزغ

 نب هللا دبع ىور دقف «ةكمب مالسإلا رهظأ نم لئاوأ نم ناكو «مالسإلا ىلإ نيِلّوألا

 همأو رامعو ركب وبأو هللا لوسر ةعبس همالسإ رهظأ نم لّوَأ ناك١ :هنأ دوعسم

 اًميلح ناك هنأ تباثلا نإ الإ .هبسن يف فلتخا دقو .«دادقملاو لالبو بيهصو ةيمس

 ناكف ؛هانبت بهو نب ثوغي دبع نب دوسألا نأو ؛ةكم يف بالك نب ةرهز ينبل

 نإ هللا دنع طسقأو ه ْمِهناِمَأِ مهوعدأ 9: :ةيآ تلزن ىتح .ادوسألا نب دادقملا» ىعدي

 .دب مث خأ آم لت كح يووم يك ىف[ م هآبأومم
 همساب يعّدف «ينبتلا لاطبإب # امي اف هلأ َّناَكَو يكول ْتَدَمَصتاَن نكلو 0 2 ص

 ىلع ردقي ملف «ةكم ىلإ داع مث ؛ةشبحلا ضرأ ىلإ دادقملا رجاه."ورمع نب دادقملا ١

 ةيرس هني دمحم يبنلا ثعب نأ ىلإ يقبف ءاهيلإ هل# دّمحم يبنلا رجاه امل برثي ىلإ ةرجهلا
 اًسراف ُهّ# دّمحم يبنلا عم ردب ةوزغ دهش .نيملسم اب دادقملا قحلف «ثراحلا نب ةديبع

 دهش امك .هللا ليبس يف هسرف هب ادع نم لَّوَأ ناكو «(ةَحّْبَس» ىعدت هل سرف ىلع

 يبنلا ةافو دعبو .ةرهملا ةامرلا نم ناكو هي دّمحم يبنلا عم دهاشملا يقاب دادقملا

 .فرجلاب ه "٠ ةنس دادقملا يفوت .رصمو «ماشلا حوتف يف دادقملا كراش هلق دّمح



 1 1111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دنع هرمع ناكو ؛عيقبلا يف نفذو «نافع نب نامثع هيلع ىلصو «ةئيدملا ىلإ لمُحف

 نب ةديرب ىور دقف ه# دمحم يبنلا دنع ةلزنملا ميظع دادقملا ناك .ةنس 1١ هتافو

 ناملسو رذ يبأو لع ةعبرأ بحب مكيلع» :هلوق #دئحم يبنلا نع بيصحلا

 يبنلا هجّوزف ءلجرلا ىبأف ءشيرق نم لجر ىلإ دادقملا بطخ دقو .«دادقملاو

 .بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض همع ةنئبا نم هدم

 ةكم يف دلو ليلج يباحص «يسيقلا ينافطغلا يسبعلا ناهيلا نب ةفيذح (509)

 ليلجلا يباحصلا :هوبأ.نئادملا يف ةيرجه 5 ةنس تامو ةرونملا ةنيدملا ف شاعو

 برشي ىلإ برهف الجر لتق دق ناك ورمع نب رباج نب ليسح وأ لسح ناهبلا
 ملسأ .راصنألا مهو ةيناهيلا هفلحل «ناهيلا هموق هامسف «لهشألا دبع ينب فلاحو

 له ةفيذح هلأس هللا لوسر لصو امدنعو هُك# لوسرلا ةدهاشم لبق ةفيذح

 نم ةفيذح اي تنأ :ة# هللا لوسر هل لاقف ءراصنألا نم مأ نيرجاهملا نم بسحي

 ثيح .لوسرلا رس ظفاحب فرعي ناك اذه ناهيلا نب ةفيذحو .راصنألاو نيرجاهملا

 رسلا اذهب شفي ملو مهب هنن نيطيحملا نيقفانملا ةفاك ءامسأب هل رسأ دق ناك لوسرلا نأ

 ديري امدنع باطخلا نب رمع ةفيلخلا ناكو .رسل ظفاح لك نأش وه اذهو ناك يأل

 نيرضاحلا نمض نم وه لهو ةفيذح نع لأسي نيملسملا تاومأ دحأ ىلع يلصي نأ

 هئالوو هنايإ يف ةفيذح ناك دقل .نيقفانملا دحأ ىلع ةالصلاب هنم افوخ كلذو ةالصلل

 هشونت فويسلا ىأر دقف ؛ةملسم يديأب دحأ موي أطخ لتقي هدلاو ىري وه اهف «ايوق

 نوملسملا ملع نيحو .ذفن دق هللا رمأ نكلو (!!يبأ هنإ «يبأ ءيبأ) :هيبراضب حاصف

 محرأ وهو ؛مكل هللا رفغي :لاقو ًاقافشإ مهيلإ رظن هنكل ,موجولاو نزحلا مهالوت

 ملع ةكرعملا ءاهتنا دعبو ةرئادلا ةكرعملا يف هبجاو يدؤي هفيسب قلطنا مث .نيمارلا

 اهب قدصت ةفيذح نكل رباج نب ليسح ةفيذح دلاو نع ةيدلاب رمأف .كلذب لوسرلا



 لوقا ول وقم نهانا رطب ول لوك شكلا م وع ا و ا 72

 .اريدقتو ايخول ل ويمزلا ةادؤاف «نادلسملا لغ

 (ه 57 ةنس يفونملا) يراصنألا بيلك نب ديز نب دلاخ بويأ وبأ 6

 ةبقعلا ةعيب دهش «جرزخلا نم راجنلا نب كلام نب منغ ينب نم راصنألا نم يباحص

 هنيب يف لوزنلاب ## دمحم يبنلا هّصخ يذلا وهو ,#دّمحم يبنلا عم اهلك دهاشملاو

 .اهيلإ لقتناو هدجسمو هرجح ىنب ىتح هدنع ماقأو ءأرجاهم برثي ىلإ مدق امدنع
 يراصنألا بويأ وبأ ناك .ريمع نب بعصم يباحصلا نيبو هنيب هل دّمحم يبنلا ىخآ

 دنج اهلخد ىتح ةرونملا ةنيدملا ىلع هآلوف .هتصاخ نمو بلاط يأ نب ٍّلع عم

 بويأ وبأ يفوت .ناورهنلا موي هليخ ىلع ناكو «قارعلا يف هب قحلف «ةيواعم

 .كانه هربقو ةينيطنطسقلا ىلإ هجوتملا يومألا شيجلا يف وهو ءاًضيرم يراصنألا

 .(187 / قباس ردصم) يناربطلل ريبكلا مجعملا(١1١5)

 ميركلا دبع :وه (ه 577ه 505) ينيوزقلا يعفارلا مساقلا وبأ (410)

 نْيَسُحْلا نبا نسحلا نبا لضفلا نبا ميركلا دبع نبا دّمحم لضفلا يبأ مامإلا نبا

 .نيدلاو ةلملا مامإب بقلي .ناهبصأب نيوزق ىلإ ةبسن «يعِفاشلا َيِعِفارلا ٌينْيوزَملا

 ,نيدلا مامإ .برعلاو مجعلا ملاع «ةيعفاشلا خيش «نيملسملاو مالسإلا ةجح

 .ةيعفاشلا رابك نم ءرسفمو ثدحم «دهتجم هيقف ,ملسم ملاع .ريبكلا حرشلا بحاص

 هل ناك .ةيعفاشلا بهذم يققحم نم دعي .جيدخ نب عفار ىلإ ةبسن ؛يعفارلاب فرعي

 .جيدخ نب عفار :يباحصلا ىلإ هبسن دوعي .ريسفتلاو ثيدحلاو ؛هقفلل نيوزقب سلجم

 هيلإ ريشي يذلا باتكلاو .اهب نفدو «نيوزقب يفوت .يعفارلا هل لاقيف ةبسنلا هيلإو

 .(يعفاشلا دنسم حرش)وه هماقم هللا ىلعأ فلؤملا

 مامإلاو ريبكلا يعباتلا .يرصبلا نيريس نب دّمحم ركبوبأ وه نيريس نبا (

 ربو عرولاو دهزلا يف مدقملاو ءايؤرلا ريبعتو «هقفلاو ءثيدحلاو .ريسفتلا يف ريدقلا



 كا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نباو ةريره يبأ نع عمس .موي ةئاب يرصبلا نسحلا دعب ه ١١١ يفوت ؛نيدلاولا

 ريسفت يف ةمألع «ملعلا ريزغ اًمامإ اًهيقف اًثدحم ناكو ةباحصلا نمريثكو سابع

 كلام نب سنأ هبتكتسا .ىنعملاب ةياورلا ىري ال «ةباعد اذ عرولا يف اًسأر ؛مالحألا

 .ضئارفلاو «باسحلاب ًالاع ناكو مهريغو ةتسلا بتكلا باحصأ هل ىورو .سرافب

 يف ”نيريس نب دّمحم» دلو .ىؤرلا ليوأتب اعراب املاع ناكو عرولاب نيريس نبا رهتشا

 ناكو «يباحصلا كلام نب سنأل اًكولمت (نيريس) هوبأ ناك .نافع نب نامثع ةفالخ

 دمحم قوت دقلو.ةفوكلا نم برقلاب عقت ةدلب يهو رمتلا نيع ةكرعم دعب هبيصن نم

 رف مشيرا رجلا نزور ناطاو عل نويشا رح رق نسي ورح
 .يرصبلا نسحلا دقرم ىنبم يف ايلاح

 وه .هللاب يدهملا لع نب دّمحم نب روصنملا هللا دبع نب دّمحم هللا دبع وبأ )١5(

 ١١17 ماع زاوهألا روك نم جذيإب دلو .قارعلاب ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ ثلا

 ةفالخلا يلو .ةيريمحلا روصنم تنب ىسوم ّمأ يه همأ .ناذبسإب يفوتو م "هاه

 ىلعهرّمأدق هوبأ ناكو .مالالهاه /١0 ماع روصنملا رفعج يبأ هيبأ ةافو دعب

 قلَخلا نسح .ةيعرلا ىلإ اببحم ةريسلا دومحم يدهملا ناك .اهالاو امو ناتسربط

 ترثكو دنهلا نم دبرإ تحتف هدهع يفو .ماظملل سلجي ناكو ءًاداوج «قلُخلاو

 تدادزاو هتقو يف دادغب شاعتنا رمتسا .ةفاصرلا عماج ىنب |ىك مورلاب حوتفلا

 لاقي ىتح نايدألاو قارعألا ىتش نم اهيلإ نيرجاهملا نم ديزملا تبطقتساو اهترهش
 لاق .هرصع يف ةكماربلا ذوفن دادزا .تقولا كاذ يف اناكس ملاعلا ندم رثكأ تناك ابنأ

 يف يدهملا دج دقو .«قارعلا ىلإ زاجحلا نم ديربلا لمع نم لَّوَأ وه» :يبهذلا هنع
 فينصتب رمأو ةمهتلا ىلع لتقلاو قافآلا يف مهنع ثحبلاو مهتدابإو ةقدانزلا عبتت

 نب كرابم نعو هيبأ نع ثيدحلا ىور .نيدحلملاو ةقدانزلا ىلع درلا يف لدجلا بتك
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 هللا دبع نب دّمحمو يعبضلا نايلس نب رفعجو ةزمح نب ىيحي هنع ثدح «ةلاضف

 .م /١80ه ١79 ماع يدهملا يفوت يريمحلا ىيحي نب ديعس نايفس وبأو يشاقرلا

 .ارهشو نينس رشع هتفالخ ةدم تناكو

 مدق ينامركلا قاحسإ وبأ نارمع نب ميهاربإ وه ينامركلا ميهاربإ (515)

 لاق تايزلا نب صفح وبأ هنع ىور يرصملا ناميلس نب عيبرلا نع اهب ثدحو دادغب

 ءاطع نع هيبأ نع ديز نب نمحر لا دبع نع ينامركلا ثيدح (ةاورلا نم ةلسلس دعب)

 ربقب رمي دبع نم ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع راسي نب
 .9 درو هفرع اّلِإ هيلع ملسيف ايندلا يف هفرعي ناك لجر

 (ه١٠١١ ه 7) يميمتلا يعوبريلا يبلكلا ةيطع نب ريرج وه (51)

 ةيداب يف دلو .دجن يف ةليبق يهو ميمت ينب ةليبق نم عوبري نب بيلك ينب نم ٌرعاش

 :هدئاصق علطم ىدحإ يف هلوق كلذ دكؤيو .دجن

 ٌفْنُج اهضارعأ ةلئاج سيعلاو 202ىحض ءادمرث ىلعأب يليلخ رظنا

 همسا يداو اهتيداب يفو دجن بلق يف مشولا ةقطنم يف ةنيدم ءادمرث نأ ثيح

 نف يف برعلا ءارعش رهشأ نم وهو .رعاشلا ةليبق بيلك ينب ىلإ ةبسن ةيبيلكلا يداو
 .دجن يف تامو دلو ؛هرصع لهأ رعشأ ريرج ناك .ًاضيأ حدملا يف اًعراب ناكو ءاجملا

 قدزرفلا ريغ همامأ تبثي ملف مهلجاسيو هنمز ءارعش لضاني هلك هرمع شاعو
 دض ضفئاقنب ةيرعشلا هتايح أدب .ًارعش سانلا لزغأ نم وهو ءافيفع ناك .لطخألاو

 نإو ١ةنس نيعبرأ نم اوحن امهنيب ءاجهلا ٌجلو» قدزرفلا ىلإ لوحت مث نييلحم ءارعش

 .ةنس نيرشعلا ءاهز جاجحلا مزالو ةّيمأ ينب حدم هنامز ءارعش بلغأ هئاجهب لمش

 دقنلا تافنصم تلغتشاو ءايح لازي ال وهو قافآلا هراعشأو هرابخأ تلصو

 .هب بدآلاو



 ل يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يومألا رصعلا ءارعش نم يبرع رعاش (ه 5١١ه 78) قدزرفلا (41)

 وبأ هتينكو .يميمتلا يمرادلا ةعصعص نب بلاغ نب مامه همساو ؛ةرصبلا لهأ نم

 حدملا رعشب رهتشا ءفيغرلا اهانعمو .ههجو مهجتو ةماخضل قدزرفلا يمسو سارف

 ءارعش نم امهالكو ىملس يبأ نب ريهزب هبشي قدزرفلاو .ءاجح لا ٌرعشو ٌرخفلاو

 ناكو مالسإلا كردأو «نييمالسإلا يف قدزرفلاو نييلهاجلا يف ريهز «ىلوألا ةقبطلا

 ريرج نيبو هنيب يتلا ضئاقنلاب رهتشا هنأ ذإ ,ءاجحلا ريثك قدزرفلا ناك .ًاداوج ًايرك
 لقنت .ريرج هاثرو يفوت ىتح نرق فصن ةليط ريرجو وه ءاجه لا لدابت ثيح رعاشلا

 رعشلا نونف مظعم يف مظن .مهحدمي مث مهوجهم مث مهحدمي ةالولاو ءارمألا نيب

 ءافلخلا حدم ؛حيدملا مث ءاجهلا كلذ يف هيلي رخفلا رثكي ناكو هرصع يف ةفورعملا

 لطخألل ًارصاعم ناك .تيبلا لآل هترصانمل مهدنع مدي مل هنكلو «ماشلاب نييومألا

 تدهوأ [(هننيب ضئانتلا نأ الإ :ةنميخ ةقادص اي: كتناكو ءاضنأ رعاشلااويرخو

 امهنم رعاش لكل نيتبعش امهرمأ يف سانلا بعشناو ءاهركو ًادساحت مهنيب نأ ضعبلا

 .قارعلاب ةرصبلا يف ه ١١:5 ةنس هتافو دعب ليمج ءاثر قدزرفلا يف ريرحلو «قيرف

 .ه١١١ ةنس تام هنأ فلؤملا لوقل فلاخم اذهو

 هّنأ ةعيشلل نيفلاخملا لوق عاشو ك# ةمطاف فحصم نع ثيدحلا رثك (؟1)

 فلؤملا دكؤي انهو .نيملسملا مومع دنع فورعملا نارقلا ريغ ةعيشلاب صاخ نآرق

 امكحو الاثمأ نمضتي » باتك هنأ هديكاتب © ةمطاف فحصم ةقيقح هماقم هللا ىلعأ

 .( # ءايبنألا دّيس اهيبأ نع ءازعلا ال بجوت «رداونو ارابخأو اربعو ظعاومو

 .ةرصبلاب دعس نب دمحم دلو ىربكلا تاقبطلا بحاص دعس نب دمحم 0

 هنأ اوركذو 0نيّيسو ناث ةنس هدلوم ليقف «ةئامو نيتسلا دعب دلو ١ هنأ يبهذلا لوقي

 نب نيسحلا هذيملت صن ثيح ءاهشاع يتلا ةدملا نمو «نيتئامو نيثالث ةنس يفوت



 الا و نوقع نشا رلطا و لوكفشكلا سس سموسسبم هسووسسم 1 1/5

 امث هتمجرت رداصم يف ءىش دجوي ملو .ةنس نيتسو نيتنثا نع تام هنأ ىلع مهفلا

 نبا ديناسأ لالخ نمو ؛ملعلا بلطل هتيادب تناك فيكو «هترسأو هتأشنب قلعتي

 نم نييرصبلا خويشلا ضعب نع لمحت هنأ نيبتي تاقبطلا باتك يف هرداصمو دعس

 يمهسلا ركب نب هللا دبع ءالؤه مدقأ نمو «ةرصبلاب ىلوألا هتأشن يف هدلب لهأ

 .ملعلا بلط يف هريكبت ىلع لدي ام «(197١”ت) ةيلع نب ليعامسإ مث ء.(ه188ت)

 هيلإ راشأ يذلا عماجلاب ىمسملا هباتك ىلإ رشت مل رداصملا نم يدي نيب ام نأ بيرغلاو
 فرش نيسحلا دبع دّيَّسلا تاعجارم نم ١١١ ةعجارملا نع القان ٌةَْشاَيَمْلَك فلؤملا

 .هيلع هللا ناوضر نيدلا

 «يروباسينلا يريشقلا ذاشوك نب درو نب ملسم نب جاجحلا نب ملسم 0)

 ةّنسلا لهأ دنع يوبنلا ثيدحلا ءاملع مهأ نم وه .(ه 77١ -ه 707) «نيسحلا وبأ

 دعب ثيدحلا بتك حصأ ناث ربتعي يذلا ملسم حيحص باتك فنصم وهو «ةعامجلاو

 ءاريغص ثيدحلا بلط «روباسين يف دلو ظافحلا رابك دحأ وهو .يراخبلا حيحص

 نع الوأ ملعلا ذخأ .ةنس ةرشع اتنثا كاذنآ هرمعو هه 7١4 ةنس هل عامس لّوأ ناكو

 ثيدحلا بلط يف ةعساو ةلحر هل تناكو ؛مهتايورم نم ريثكلا عمسو هدالب خويش

 جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ لحرف «تارم ةدع ةّيمالسإلا دالبلا اهالخ فاط

 لحرو «ةمرككملا ةكمو ةيوبنلا ةنيدملا رازو «خويشلا رابكو ثيدحلا ةّمئأ نم عامسلاو

 .يرلاو ءرصمو «ماشلا ىلإ لحرو «ةفوكلاو دادغبو ةرصبلا لخدف «قارعلا ىلإ

 خويشلا نم اًريبك اًددع اهيف يقل .ثيدحلا بلط يف اًماع رشع ةسمخلا ةبارق ثكمف

 ,مهدعب نمو هرصع ءاملع هيلع ىنثأ .ثيدح فلأ ةئاثالث ىلع ديزي ام عمجو
 نب دمحأ نع ثيدحلا ذخأ .ثيدحلا ملع يف ناقتإلاو مدقتلابو هتمامإب هل اوفرتعاو

 نب دّمح مامإلا ىلع ذملتتو ؛«مهريغو يزارلا ةعرز يبأو هيوهار نب قاحسإو لبنح



 اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ؛لاجرلا ملعو ثيدحلا ملع يف هحيحص ريغ ىرخأ تافنصم هل ,يراخبلا ليعاسإ

 يف هتربقمو نيدثإلا موي نفدو «ةنس نوسمخو سمخ هرمعو يفوت .دوقفم اهبلغأ ّنكل
 .روباسين رهاظب دابأ رصنب دايز ناديم سأر

 لاوش ١ اه ١95 لاوش )١1 يراخبلا ليعاسإ نب دّمحم هللا دبع وبأ )7١(

 حرجلاو لاجرلا مولعو ثيدحلا ءاملع مهأ نم ءاهقفلا ظافحلا رابك دحأ (ه 7

 عماجلا باتك اهزربأ ةريثك تافّئصم هل «ةعاجلاو ةّنسلا لهأ دنع للعلاو ليدعتلاو

 ةتسلا حاحصلا بتكلا قثوأ دعي يذلا ءيراخبلا حيحص مساب روهشملا ,حيحصلا

 دقو .ميركلا نآرقلا دعب بتكلا حصأ هنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع عمجأ يذلاو

 يف لحرو هرغص ذنم ملعلا بلطو أهبتي أشن .ًاماع رشع ةتس هفينصتو هعمج يف ىضمأ

 ةبارق نم عمسو ثيدحلا بلطو ءاملعلا ءاقلل ةليوط ةلحر يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ

 هنارقأ هل ٌرقأو ةعساو ةرهش رهتشا .ثيدح فلأ ةئاتتس يلاوح عمجو خيش فلأ

 بقل ىّتح .همولعو ثيدحلا يف ةمامإلاو مّدقتلاب ءاملعلا نم هدعب ءاج نمو هخويشو
 نب ملسمك ثيدحلا ةّمأ رابك نم ريثك هيلع ذملتتو .ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأب

 ادّرجم ًاباتك مالسإلا يف عضو نم لّوأ وهو ,مهريغو يذمرتلاو ةميزخ نباو جاجحلا

 هتايح رخاوأ نحّتما .لاجرلا خيرات يف فلأ نم لّوأ نمو .حيحصلا ثيدحلل

 ضرمف دنقرمس ىرق ىدحإ لزنف ىراخبو رواسي جرخا تع ولع كلا

 .اهم ٍقوتو

 ينابيشلا لبنح نب دّمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ :لبنح نب دمحأ مامإلا (417)

 ةّنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةّمألا عبارو ,ملسم ثّدحمو هيقف (ه151- )١175 يلهذلا

 هظفحو ريزغلا هملعب رهتشا .يمالسإلا هقفلا يف يلبنحلا بهذملا بحاصو «ةعامجلاو

 ىنثأ دقو «حماستلاو عضاوتلاو ربصلاك ةنسحلا قالخألاب افورعم ناكو «يوقلا



 لوقنملاو لوقعملا ره تقارط ق:لوكشكلا تيا تع وا طوع دا يت هي اص ف

 اهي ٌتفّلخ امو دادغب نم ُتجرخ» :هلوقب يعفاشلا مامإلا مهنم ءاملعلا نم ريثك هيلع

 رهشأ نم ١دنسملا» هباتك ع ؛«لبنح نب دمحأ نم هقفأ الو ىقتأ الو عروأ ًادحأ

 .ًأيتي اهيف أشنو دادغب يف ه١ ةنس لبنح نب دمحأ دلو .اهعسوأو ثيدحلا بتك

 فراعملا عاونأب رخزت «يمالسإلا ملاعلا ةرضاح رصعلا كلذ يف دادغب تناك دقو

 ةنس يفو «ملعلا بلط ىلإ ههجوت لبنح نب دمحأ ةرسأ تناكو «ةفلتخملا نونفلاو

 هخيش دنع دادغب يف هبلطي أدبف ءيوبنلا ثيدحلا ىلإ هجّني لبنح نبا أدب ه4

 ىتح ثيدحلا بلطي دادغب يف لظف ه17* ةنس يفوت ىتح يطساولا ريشب نب ميِّسه

 ةماهتو زاجحلاو قارعلا ىلإ لحرف .«ثيدحلا بلط يف هتالحرب أدب مث ه١ ةنس

 ةنس يف ًاماع نيعبرأ غلب امدنعو «نيثدحملاو ءاملعلا نم ريثك نع ذخأو «نميلاو

 ىتح هسرد ىلع نوعمتجي سانلا ناكو .دادغب يف ءاتفإلاو ثيدحتلل سلج ه4

 هب تعقو يتلا ةنحملا ىلع هربصب لبنح نبا رهتشا .فالآ ةسمخ ةبارق مهددع غلبي

 دهع ين يسابعلا رصعلا يف تعقو ةنتف يهو «0نآرقلا قلخ ةنتفا مساب تفرع يتلاو
 نآرقلا نأ ءافلخلا ءالؤه دقتعا ذإ .هدعب نم قثاولاو مصتعملا مث ءنومأملا ةفيلخلا

 .كلذ اوفلاحخ ءاملعلا نم هريغو لبنح نبا نكلو «ةلزتعملا يأر وهو .ثّدحم قولخت

 يو هىسيردتلاو ثيدعيتلا لإزداعو نجسلا نه جرخأ ناةيذعو لج نبا سكن

 ًءاهنإ ةنتفلا كلت ىبنأ ٌمكحلا لكوتملا ىلوت الف «سانلاب عاتجالا نم عنُم قثاولا دهع
 ناكو «تام مث لبنح نب دمحأ ضرم ه١ 4١ ةنس لّوألا عيبر رهش يفو .ًالماك

 .ةئمم نيعبسو ًاعبس هرمع

 شيجلا يبأ نب رصن يبأ نب بوشآر هش نب ّلع نب دّمحم رفعجوبأ (()

 وه .«نيدلا زع»و «نيدلا ديشراب بقلملاو بوشآ رهش نباب فورعملا َيناردنزاملا

 نرقلا لئاوأو سماخلا نرقلا رخاوأ يف مهيثدحمو ةعيشلا ءاهقف نم .يعيش نيد ملاع



 01/ي  ةام  دج يم مانج وشول يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةبسن نم فشتسيو .ءالعلا ملاعمو بقانملاك ةريثك تافنصم هل .نييرجهلا سداسلا

 لحم امأ .ناردنزام زكرم يراس ةنيدم نم اوناك مهّنَأ هذجو هيبأ ىلإو «هيلإ ّيوَرّسلا

 ةنس بلح يف يفوت .اهريغ يف وأ ناردنزام يف ناك اذإ |يف عطاق يأر دجوي الف هتدالو

 .نيسحلا دهشمب روهشملا عضوملا نمًابيرق نشوملا لبج يف نفذو فه
 نيدلا ردص دّيَّسلل (ننسلاو حاحصلا بتك ين يدهملا) باتك (418)

 ةيمظاكلا ةنيدم يف دلو ؛ديلقتلا عجارم نمو «يمامإ يلوصأو هيقف وهو.ردصلا

 مق يف ةيملعلا ةزوحلا سسؤم يدزيلا يرئاخلا ميركلا دبع خبشلا يفوت ال.قارعلاب

 دّيَسلاو يرمكهوكلا ةجح دّمح دّيَّسلا هاليمزو ردصلا نيدلا ردص دّيَّسلا ضب

 «بالطلاو 007

 اضر دّيَّسلاو ردصلا ىسوم مامإلا دلاو هنأ (ى .ديلقتلا يف مهيلإ سانلا عجرو

 هتاسارد عبات «قارعلا يف ةيمظاكلا يف ه ١799 ةنسردصلا دَّّسلا دلو .ردصلا

 يف ةيبدألا ةضهنلاب همسا طبتراو اهنم داهتجإلا ةجرد لان ىتح اهتزوح يف ةينيدلا

 نم ةوعد ىلع ًءانب مق ةنيدم ىلإ هجوت مث .ناريإ يف دهشم ةنيدم ىلإ رجاه مث «قارعلا
 يدزيلا يرئاحلا ميركلا دبع ْخيَّشلا اهيف ةيملعلا ةزوحلا سسؤمو ىلعألا اهعجرم

 خيراتلا باتكو نيدلا لوصأ يف ةلاسرو قوقحلا يف ةلاسر هلو هينواعم نم نوكيل

 ىلوت دقو ؛هرصع يف ةعيشلا نيدلا عجارم نم نيدلا ردص دّيّسلا ربتعيو يمالسإلا

 ١90 5 ةنس ردصلا نيدلا ردص دّيَّسلا يفوت , يرئاحلا عجرملا ةافو دعب ةعيشلا ةماعز

 .ةسّدقملا مق يف ةموصعملا ةمطاف ةدّيّسلا مرح لخاد نفدو ؛(ةيرجه 111 م

 ٍدْبَع نبا لاقف همسا يف فلتخا هللا لوسر ىلوم يطبقلا عفار وبأ (115)

 لاقو .ميهاربإ همسا :نيعم نب ىيحي لاقو .ملسأ :همسا يف ليق ام رهشأ ربل

 هيلع تبلغ دقو .ميهاربإ ريغصت وهو هيرب هبقلو «ميهاربإ همسا :يريبزلا بعصم



 لوقتملاو لوقعملا نيمانقلارط فل وكشكلا نذوب ع 034

 دنع اهريغو ةنيدملاب فارشأ عفار بأ ُبِقَعو .ميعن وبأو ؛هدنم نبا هجرخأو «هتينك

 تناكو «عفار يبأ نب هللا ديبع :هل تدلوف .هتالوم ىمْلَس # ّيبنلا هّجَّوزو «سانلا

 عفار يبأ نب هللا ديبع ناكو هربيَح هعم ْتَدِهسو ل ّيبنلا نبا ميهاربإ ةلباق ىمْلَس
 ناك هنأل ؛اهدهشي ملو رْدَب لبق عفار وبأ َملسأ دقو .هنع هللا يضر ّلعل اًبتاكو اًنزاخ

 ؛مهمالسإ اومتكف «لضفلا ّمأ مالسإ عم ةكمب همالسإ ناكو ءاوركذ اهيف ةكمب يقم
 عفار وبأ دهشو كت هللا لوسر عم ماقأو «ةنيدملا ىلإ عفار وبأ رجاه ردب دعب ناك الف

 .رصم حتف دهشو .دهاشملا نم امهدعب امو # يبنلا لقث ىلع ناكو «قدنخلاو ءادحأ

 عفار وبأ تام :ّيدقاولا لاقو «نامثع لّثق لبق تام :ليقف هتافو تقو يف اوفلتخا

 نبا لاقو «نيعبرأ ةنس عفار وبأ يفوت :الوكام نبا لاقو «ريسيب نامثع لق لبق ةنيدملاب

 .بلاط يبأ نب لع ةفالخ يف تام :نابح

 /8نينمؤملا ريمأ باحصأ صاوخ دحأو نيعباتلا نم عفار يبأ نب لع (77)

 يف عفار يبأ نب لع كراش .هلي#مركألا لوسرلا ةباحص نم ؛عفار وبأ هوبأ .هبتاكو

 ,ةعيشلا ءاهقف نم ربتعي ثيح «هقفلا هنم ملعتو (ى .2# لع مامإلا بورح عيمج

 باوبأ ىلع عفار يبأ باتك لمشي .مالسإلا يف يهقف اباتك بتك نم لوأ دعيو

 .هناونعو همسا ركذي نأ نود هباتك ءىشاجنلا ركذ .اهريغو ةالصلاو ءوضولا

 يع نب طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب ىسوم (570)
 دودح يف ةنيدملا يف دلو.يرجحلا يناثلا نرقلا يف «نييبلاطلا ءاظع دحأ «بلاط يبأ نب

 بأ تنب دنه همأو ,نسحلا نب هللا دبع دّمحم وبأ نسحلا ينب خيش هوبأ .ه11"٠ ةنس

 دوسأ ناكو «ابيبل ًارعاشو «ًالضاف ًابيدأ ناك ءبلطملا نب دوسألا نب ةعمز نب ةديبع

 عم قارعلاب ةيمشاحلا سبحم يف روصنملا رفعج وبأ هسبح .نوجلاب همأ هتبقلف نوللا

 نب نوجلا ىسوم ناك :هخيرات يف نودلخ نبا لاقو .نسحلا نب نسحلا ءانبأ نم ةلمح



 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 وبأ هبلاط «ميهاربإو دّمحم هاوخأ ىفتخا امل طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب هللا دبع

 هبرضف روصنملا هيلع رثعو .ىفتخا مث كلذ هل نمضف ءامهراضحاب روصنملا رفعج

 شاع .تام نأ ىلإ نوجلا ىسوم ىفتخا «ةنيدملاب دّمحم هوخأ لتق الف طوس فلأ

 ةنس اهب ربقو تام «ةنيدملا ةقيوس يف ىفختو ديشرلا دهع ىلإ هللا دبع نب ىسوم

 .ةنس نيسمحخ هتافو دنع هرمع ناكو ه١

 يف ةمخض ةعوسوم تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور (47)

 ينارهطلا كرزب اغآ خيشلا ىكح دقو .تادلجب ةّدع يف عقتو «ةعيشلا ءاملع مجارت

 نم وهو .كلذ نم رثكأ يف تءاج ةمدقتملا تاعبطلا نأ ريغ .تادلجم ةعبرأ يف اهنأ

 يناهفصألا يوسوملا نيسحلا نب رفعج نب نيدباعلا نيز نب رقاب دّمحم دّيَّسلا فيلات

 زا وهو: :تذأو خرؤمو نيد لجر وه .(ه 7١171-ه )١777 يراسناوخلا

 .يمقلا مساقلا يبأ نع هنع يوريف «يتفشلا رقاب دّمحم نعو «هدلاو نع ةياورلاب

 .يجرعألا نسحمو «يجانجلا رفعجو

 22 لع مامإلا باحصأ نمو «نيعباتلا نم ناك «عفار يبأ نب هللا ديبع (419)

 يف لاجرلا يف ًاباتك فّلأ نم لّوأ وهو .## لع مامإلا بورح هللا ديبع رضح .هبتاكو

 يربكعلا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم ىريو «نيعباتلا نم ناك .مالسإلا خيرات

 :لّوألا ناباتك هل .© لع مامإلا باحصأ صاوخ نم هنأ (ديفملا خيّشلا) يدادغبلا

 .22 مامإلا اياضق نع فّلأ باتك لَّوَأ باتكلا اذه ناك اّبرو «نينمؤملا ريمأ اياضق

 نم ناورهنلاو نيفصو لمجلا نينمؤلا ريمأ عم دهش نم ةيمست يناثلاو

 :افيفلا

 .مالسإلا خيرات يف لاجرلا يف ًاباتك فلأ نم لّوأ ناك هللا ديبع نأ لمتجيو
 هه سه

 مامإلاو عفار هيِبأ نع يوري ناكو «ةعيشلا ةاور نيب ةقثا هنأب هللا ديبع فرعو



 لوقنملاو لوقعملا هرم فتارط قف لوكشكلا ابا وع ا ا مام ا اا عاف 14

 ريغ وهو) ينالقسعلارجح نبا هفلأ باتك ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (47)
 يأ) ةباحصلا عيمج ءاصقتسال هيف ىعس (ةقرحملا قعاوصلا فلؤم يمتيهلا رجح نبا

 يف بتكلا نم فلأ ام عسوأو ّمهأ نم دعيو ؛مهمجارتو # دّمح يبنلا اوبحص نم

 هتبحص تحص نم :ةباحصلا نيب زييمتلا هعوضومو «قالطإلا ىلع مالسإلا خيرات
 دقو .ةمجرت ( ١14157 همجارت عومجمو .حصي مل وأ هدوجو حص نمو ؛حصت مل نمو

 مامإلا هنأب ةّيمالسإلا بتكلا يف رجح نبا فصوي .اًماع نيعبرأ هفيلأت قرغتسا

 بقلو رهزألا عماجلا ءابطخ نم ناكو ثيدحلا ملع هناقتال نينمؤملا ريمأو ظفاحلا

 .لضفلا وبأ نيدلا باهش لماكلا همساو ءرصمب ءاضقلا ىلوت هنأل ةاضقلا يضاق

 بقلو ّيرصملا ّيعفاشلا ّينانكلا دمحأ نب يلع نب دّمحم نب دّمحم نب ّللع نب دمحأ

 ةنس دلو .هدادجأ اهنم ردحتي ثيح نيطسلف يف نالقسع ةنيدم ىلإ ةبسن ينالقسعلا
 يف ايي أشن .هتزانج يف سانلا نم ةريثك دادعأ جرخو ه 407 ةنس يفوتو هلال"

 تانملا اوغلب نيريشك ءاملع دي ىلع ملعتو اًريغص نآرقلا ظفحو يرصم رجات فنك
 نم ريثكلا فلأ «نقلملا نباو ؛ينيقلبلا نيدلا جارسو «يقارعلا نيدلا نيز مهمهأو

 .يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتف اهرهشأ اًناونع نيسمخو ةئام غلبت بتكلا
 .بيذهتلا بيرقتو «بيذهتلا بيذهتو «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلاو

 ريمأ نع عيمس نب ةعيير هباتك لَوُأ يف يشاجنلا لاق عيمس نب ةعيبر (411)

 هللا دبع انثدح هريغو هللا ديبع نب نيسحلا ينربخأ .معنلا ةاكز يف باتك هل © نينمؤملا

 يف هل بتك هنأ ##نينمؤملا ريمأ نع عيمس نب ةعيبر هذج نع نرقم ةريغملا نب

 باحصأ نم يعبات ةعيبرو .باتكلا ركذو كلذ نم ذخؤي امو معنلا تاقدص

 888 لع هيلع هالمأ روكذملا باتكلا نأ ودبيو 2 لع



 0 00 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 انفاس نم ىلوألا ةقبطلا يف يشاجنلا لاق :يسرافلا رحلا نب هللا ديبع (4؟)

 عنتماف هترصن ىلإ نيسحلا هاععد نينمؤملا ريمأ نع ةخسن هل رعاشلا كتافلا حلاصلا

 ذختم تنك ام» كسرف يف الو كيف انل ةجاح ال 2# نيسحلا هل لاقف هسرف هل مدقو

 .داشرإلا يف ديفملا اذكو يلامآلا يف قودصلا هاور «ادضع نيلضملا

 .(73717 / قباس ردصم) ةتابن نب غبصألا (77)

 اهنا رتب لاي نييشلاا يعخنلا ثراحلا نب كلام وه رتشألا كلام (5"5)

 قارعلا هوجو نمو# #نينمؤملا ريمأ مامإلا شيج ةداق زربأ نم .(ه"9ت)

 .هناعجشو

 يتكرعم يف هشيج ةداق زربأ نمو © نينمؤملا ريمأ ةّصاخ نم رتشألا ٌدعيو

 وهو ءاهيلإ هقيرط يف دهشتسا ىتلا رصم ةيالو © هيلإ لكوأ دقو ءنيفصو «لمجلا

 مل .رصم ىلعأيلاو هنّيع ًأنيح 2# نينمؤملا ريمأ هل هبتك يذلا روهشملا دهعلا بحاص

 ىلع اداتتعا اهبيرقتو اهنيمخت نكمي نكلو ,ديدحتلا هجو ىلع هتدالو ةنس فرعُت

 .كلذ براقي ام وأ «ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجحلا لبق ٠” -370 يتنس نيب -نئارقلا ضعب

 بيف قولا ترتذ هنأل تالاف الا دلل ايديا عضارلا عوكل

 نمو هموق يف ًأيعز ناك .مورلاو نيملسملا نيب ه ١١ ةنس كومريلا ةكرعم يف

 .اهيف بقع هلو ؛ةرجهلل ١ وأ ١؟ ةنس يف ةفوكلا ىلإ نميلا نم رجاه «مهنايعأ

 ناكو «سأبلا ديدش ًاعاجش ًاسراف «ًايلح ًاداوج .ًاحيصف ًارعاش ءًاهّوفم ًابيطخ ناك

 نأ دعب .قفرلا عضوم يف قفريو ةوطسلا عضوم يف وطسيف «فنعلاو نيللا نيب عمجي

 كلذ دعب ررق مث نيبيصن ةيالو ىلع ايلاو رتشألا ِّلع مامإلا نيع نيفص ةكرعم تهتنا

 ةيواعم سيساوج ملعف .كانه برطضملا عضولا ةجلاعمل رصم ىلعأيلاو هنييعتو هلقن

 :هل لاقو .هب قثي مزلقلا يف جارخلا لهأ نم لجر ىلإ ةيواعم ثعبف .هيلإ اوبتكو كلذب



 لون اول رقما نع نقلا رطب لو كتشكلا ياورد اسك ةا ا و

 تردق ام هكاله يف لتحاف «تيقب ام ًاجارخ كنم ذخآ مل رتشألا ىلع تيضق نإ كن

 ةاقس مث هلكأ ماعطب هانأو © لع ّبحب هل رهاظت نأ يف يمزلقلا لاتحاف .هيلع

 ضرعم يف ديدحلا يبأ نبا لاقو .تام اهءرش الف ءأمس اهيف لعج دق لسع ةبرش

 ًايلاو رصم ىلإ ًاهجوتم نيثالثو عست ةنس يف رتشألا تام :رتشألا ةيابن نع هثيدح
 .هفنأ فتح تام امنإو كلذ حصيو هّنِإ ليقو ءأس يقس ليق #2 يلعل اهيلع

 نم .قداص ابأ ىنكي «يفوكلا ,يرماعلا «يلالهلا ءسيق نب ميلَس (45)

 ةيناثلا ةنسلا يف دلو ©2 بلاط يبأ نب لع نينمؤملا ريمأ باحصأ نم وهو «نيعباتلا

 يف كرتشاو ,باطخلا نب رمع ةفيلخلا مايأ ابصلا نس يف ةنيدملا درو ؛ةرجحللا لبق

 ىتح اهب لظو سراف دالب ىلإ جاجحلا نم بره «ناورهنلاو نيفصو لمجلا برح

 نب ميلس باتكب فورعملا ؛ةفيقسلا باتك١ :ناونعب باتك هل ه7 ةنس تام

 باتكلا امأ ءاروهشم لظو مسالا كلذ سفنب اباتك بتك |يلس نأ تباثلا نم ء«سيق

 ؛عوضوم هنأ ىلإ ةعيشلا ءاملع نم ريثك بهذو خسنلاب فالتخا هيفف مويلا دوجوملا
 .سوسدم هنإ :اولاقف نورخآ طاتحاو «هيلإ ةبسنلا حيحص هنأ ىلإ ضعبلا بهذو

 .هيف كوكشملاو تباثلا هيف نأب هيلع اومكحو

 رداصملا نأ اَلِإ «(ةينغلا) همسا ينامعنلا باتك نأ عتبات فلؤملا ركذي (7)

 مامإلا يف هفلؤم هصخ نيمث رثأ «ةبيغلا باتكو .(ةبيغلا) همسا نأ لوقت ةرفوتملا

 ثيداحألا مث .## هتمامإ ىلع صوصنلا نم ةفئاطب هردصو ءرظتنملا يدهملا ةّجحلا

 صوصننلا ركذ نأ دعب ديفملا خيشلا لاق .ةجح نم ضرألا يلخي ال هللا نأ ىلع ةلادلا

 هذه نم ثيدحلا باحصأ اهنود دق ةريثك كلذ يف تاياورلاو :# ةجحلا ةمامإ ىلع

 نب دمحم ليصفتلاو حرشلا ىلع اهتبثأ نممف «ةفنصملا مهبتك يف اهوتبثأو ةباصعلا

 نم هفلؤم غرف ...ةبيغلا يف هفنص يذلا هباتك يف يناعنلا هللا دبع يبأب ىنكملا ميهاربإ
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 يف ينارهطلا كرزب اقآ ْخيّشلا لاقو .ه 47 ةنس نم ةجحلا يذ رهش يف هفيلأت

 ءالم) ب افورعم وأ اموسوم ناك باتكلا نأ عضاوملا ضعب نم رهظي :ةعيرذلا

 رفعج نب ميهاربإ نب دّمحم هللا دبعوبأ وه باتكلا فلؤمو .(ةبيغلا لوط يف ةبيعلا

 نرقلا مالعأ نم ثدحمو رسفمو ملكتم «(ه )15٠0 بنيز يبأ نباب فورعملا «ينامعثلا

 ىلإ ملعلا بلط يف رفاس «ينيلكلا خيّشلا ةذمالت يزّربم نم دعيو .يرجملا عبارلا

 )باتك اهزربأ نم تافنصملا نم ريثكلا كرتو .بلحو دادغبو مقو زاريش نم لك

 ةملك تفلتخا [ى «هتدالو خيرات يناعنلل تمجرت يتلا رداصملا انل لجست مل .(ةبيغلا

 نميلا وأ رصم ةيناععن :يف دلو هّنأب لوقلا ىلإ بهذ نم نيب هتدالو لحم لوح نيثحابلا

 دادغب نيب ةدلب «نونلا مضب ةينامعنلا يف دلو هنأ حيحصلا نأب لاق نمو زاجحلا وأ

 . طيس

 ١١ .ت) يدنكلا يريرجلا يركبلا حابر نب بلغت نب نابأ ديعس وبأ ( 40

 يلوم ناك هذج نأ لاقي ءيوغل ئراقو يفوك يوحنو ثّدحمو رّسفُمو يوار .(ه

 .هقيثوت ىلع ةعيشلا عمجأ دقو .هيلإ بستناف «لئاو نب ركب ينب نم دابع نب ريرجل
 نيز مهنم رصاع دقو «هبقانمو هلضف يف مهتمئأ نع ثيداحألا نم ديدعلا اوورو

 يف بلغت نب نابأ عقو دقو ,ريخألا دهع يف ينوُت دقو ءقداصلاو هرقابلاو «نيدباعلا

 هذه عيمج يفو ًادروم نيثالثو ةئام ءاهز غلبت ةيعيشلا تاياورلا نم ةريثك ديناسأ

 ءالع ضعب كلذك صن دقو .ًادروم رشع دحأ آلإ ءنيموصعملا دحأ نع ىور دراوملا

 نابأ» :هتمحرت يف لاق يذلا يبهذلا مهنمف .هقدصو هتقاثو ىلع ةعامجلاو ةنّسلا لهأ

 قيثوت لقن مث 00هتعدب هيلعو هقدص انلف ءقودص هنكل ,دلج يعيش يفوكلا بلغت نب

 .مهريغو يزارلا متاح وبأو «نيعم نباو «لبنح نباك هل ةنّسلا ءاهقف نم ةدع

 ليعامسإ نب دّمحم ازريملا لع وبأ هفلؤم .لاجرلا لاوحأ يف لاقملا يهتنم (5)



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000 ا ا 10

 .لاجرلا ملع يف زرب يقارع ملسم هيقف (ه١1١٠1-ه )١1/557 .يرئاجلا يناردنزاملا

 ذملتت مولعلا تامدقم ةسارد هلاكإ دعبو .تامدقملا اهيف ملعتو أشنو ءالبرك يف دلو

 مهنم نيرخآ مالعأ ىلع ًاضيأ سردو يناهبهبلا ديحولا ةصاخو .هرصع ءاهقف ىلع

 راز ةديدع ًارافسأ لع وبأ رفاس دقو .يجرعألا نسحمو مولعلا رحب يدهم دّمح

 ةذع هل .يتشرلا ىلعلا دبع مهنم ذيمالت هل ناكو .زاجحلا اهنم ,قطانم ةدع اهيف

 ىلع تبتكو ةعيشلا لاجر هيف ركذ ؛لاجرلا لاوحأ يف لاقملا ىهتنم اهرهشأ تافلؤم
 ةنس ججحلا نم هعوجر دعب فجنلاب يفوت .ةديدع تاقيلعتو شاوح لاقملا ىهتنم

 .ةيولعلا ةبتعلا يف نفدو ه 7

 .(هتمجرت تقبس يذلا نافع نب نامثع نب نابأ ريغ وهو) نامثع نب نابأ (79)

 ةلزنم هل تناك دقو## مظاكلا مامإلاو قداصلا مامإلا باحصأ نم ثدحو هيقف

 ام حيحصت ىلع اوعمجأ نيذلا نم ءاملعلا هذع .عامجإلا باحصأ نم وهو «ةميظع

 يف ناثع نب نابأ مسا درو .هقفلاب مهل اورقأو «نولوقي امل مهقيدصتو مهنم حصي

 ,ةعبرألا بتكلا يف ةياور ٠٠١ غلبت © تيبلا لهأ ةّمئأ نع تاياورلا نم ريثك دنس

 نب نابأ يفوت .ةدرلاو ةفيقسلاو ةافولاو يزاغملاو ثعبملاو أدبملا عمج باتك هراثآ نعو

 .ه 7٠١ ةنس :ليقو ه ١5٠ ةنس دعب نامثع

 لاق :هنع يئوخلا مامإلا لوقي «(ةّيح وا) ةّبح يبأ نب (ملسم وا) ميلس (140)

 كلذرمو .ةلمجلا يف هلاح نسح ىلإ ريشي ام بلغت نب نابأ يفرم :ةقيلعتلا يف ديحولا

 .يشاجنلا ةرابع يف

 .(700 / 57 /ناقباس ناردصم) شمعألاو كلام نب سنأ (41)

 هللا دبع وبأ «يميتلا يشرقلا ريده لا نب هللا دبع نب ردكنملا نب دّمحم وه (141)

 تاقبطلا باحصأ هدع .ةرجه لا نم نيثالثو عضب ةنس دلو «يندملا ءركب وبأ لاقيو
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 -دواد وبأ  ملسم  يراخبلا :هل ىورو «نيعباتلا نم ىطسولا نم :ةثلاثلا ةقبطلا نم

 ةدابعلا يف نيدهتجملا نم ردكتملا نبا ناك .ةجام نب دّمحم يئاسنلا  يذمرتلا

 .ه١11١ ةنس يفوت.تماقتسا ىتح ةنس نيعبرأ يسفن تدباك :لوقيف

 ةيواعم نب رازن نب دلاخ نب سوأ نب «يفوكلا ةريغملا وبأ برح نب كامس (557)

 ثيدحلا ةاور دحأو يعبات .برح نب ميهاربإو .برح نب دّمحم وخأ ؛يركبلا ىلهذلا

 يف هثيدح جارخإ يراخبلا بنجت .ةباحصلا نم 8١ كردأ .ةفوكلا لهأ نم «يوبنلا

 ناكو يبنلا باحصأ نم نيناث تكردأ» :لوقي ناكو ءاّموفم اًحيصف ناك .هحيحص

 .ه 117 ةنس تام «(يرصب يلع درف «ىلاعت هللا توعدف ءيرصب بهذ دق

 نب ةثراح نب ةعيبر نب ورمع نب دوسألا نب سيق نب ديزي نب ميهاربإ (545)
 نباوهو ه "4 ةنس ليقو ه 4ا/ ةنس دلو يفوكلا «هيقفلا ءيعخنلا كلام نب دعس

 دوسألا تخأ ةيعخنلا ديزي تنب ةكيلم يه همأو ,يعخنلا سيق يق نب ةمقلع يخأ

 اًددع كردأ دقو .ةفوكلا لهأ يعبات رابك نم مهو يعخنلا ديزي ينبا نمحرلا دبعو

 امل ركب يبأ تنب ةشئاع ىأر |ى .مهنم دحأ نع ثدحي ملو دّمحم يبنلا باحصأ نم

 ءاخإ هلهأو ةشئ ةشئاع نيب ناك ثيح «جحلا ةلحر يف ريغص وهو هلاخو همع بحص

 ةدينه هتأرما نع يور دقف ءايندلا يف اًدهاز ناكو «نيعلا ميرك ميهاربإ ناكو .دوو

 ةنس يعخنلا ميهاربإ يفوت .ةتجرملا ضغبي ناك امك .اًموي رطفيو ءاّموي موصي ناك هنأ

 دعب «.ةنس 01/ ليقو «ةنس 54 هرمعو «كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف ةفوكلاب ه7

 .ةسمخ وأ رهشأ ةعبرأب يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةافو

 تاعي نم ليفت ناكوتث قوتك: معلا ورمع نيب يضف (64)
 ءامدقو نييفوكلا ةلج نم ورمع نب نسحلا وخأ .تبث «ةقث :يعخنلا ميهاربإ

 ىورو ريبج نب ديعسو يعخنلا ميهاربإ نع ىور .ةئامو رشع ةنس تام مهخويش
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 نب قاحسإ هركذ .ةأطرأ نب جاجحو ورمع نب نسحلا هوخأو شمعألاو روصنم هنع

 باحصأ رابك نم وهو «ةقث ورمع نب ليضف لاق هّنأ نيعم نب ىيحي نع روصنم

 .ميهأربإ

 نأ يدنع حجرملا نأ الإ مكحلا) همسا نم ديدع نم مغرلا ىلع (447)

 .ينوك يعبات (ه 5١١ه )5٠ يدنكلا ةبيتع نب مكحلا دّمحم وبأ وه دوصقملا

 لهأ يعبات مالعأ نم ةبيتع نب مكحلا دّمح وبأ دعي .يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأو

 لاق .ةدنك نم ةأرمال ليقو ءيدنكلا يدع نب يدعل ليق «ةدنكل ىلوم وهو «ةفوكلا

 دمحأ لاقو ««ناميلس يبأ نب دامحو مكحلا لثم ةفوكلاب ناك ام :ةنييع نب نايفس هنع

 :عدجألا نب قورسم لاقو ««نيصح يبأو «ةرم نب ورمع نودب وه سيلا :لبنح نب

 ثراحلاو بيلك نب دايز رشعم وبأو شمعألاو دامحو مكحلا ميهاربإ باحصأ»

 نب ماشمه ةفالخ يف ةفوكلاب ه ١١0 ةنس ةبيتع نب مكحلا يفوت .(روصنمو يلكعلا

 .كلملا دبع

 ام ريغ يفوكلا يدزألا دّمحم نب نمحرلا دبع نع لاجرلا بتك طعت مل (140)

 ْخيَشلا لاق .دحاو باتك يف ةروكذملا ةثالثلا بتكلل هعمج نع ْعَيِْاََِلَق فلؤملا هركذ

 نب ةيطع قور يبأو بئاسلا نب دّمحمو نابأ باتك نم عمج هنأ (تسرهفلا) يف

 ) همسا اباتك هل نأ ينارهطلا كرزب اغآ ْحيّشلا لوقيو .ادحاو اباتك هلعجف ثراحلا

 .(نآرقلا بيرغ

 نب دمحم ىنكيو ثراحلا نب ورمع نب رشب نب بئاسلا نب دّمحم ([5)

 دبعو ديبعو بئاسلا هونبو ورمع نب رشب هذج ناكو .رضنلا ابأ يبلكلا بئاسلا

 نب بعصم عم رشب نب بئاسلا لتقو .بلاط يبأ نب يلع عم لمجلا اودهش نمحرلا
 :يعخنلا ءاقرو نبا لوقي هلو .ريبزلا



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دنهملا ماسحلاب هاخأ تولع يننأب اديبع ينع غلبم نم

 دسوم ريغ نيريدلا ىدل ميقم هنإف هنع ملعلا يغبت تنك نإف

 دمحم دعب نايفس هتلكلأف مراصب هنم سأرلا تولع ادمعو

 نمحر لا دبع عم مجامجلا بئاسلا نب دّمحم دهشو .بئاسلا انبا دّمحمو نايفسو

 كترعلا تاسناو:رومقتلاب املاغ كتتاسلا نيدمع ناكو:ثعشألا وردم نب

 :دعس نب دّمحم لاق .روصنملا ةفالخ يف ه51١ ةنس ةفوكلاب يفوتو .مهثيداحأو

 ثيداحأو بسنلاب املاع ناكو .بئاسلا نب دّمحم نب ماشه هنبا هلك كلذب ينربخأ

 .ادج فيعض هتياور يف .كاذب سيلو اولاق .مهماّيأو برعلا

 دع كوري ةفوكلا لهأ قماكراخلا نب ةطعهمشا نادمفلا قوو نبأ (445)

 ينادمهلا ثراحلا نب ةيطع وه دايز نْب دجاولا دبعَو يرؤثلا ُهْنَع ىور ٌيِِيَتلا ميهاربإ

 بيقعت يفو .ةسماخلا نم قودص بيرقتلا يف رجح نبا لاق .ريسفتلا بحاص يثوكلا
 لاقو .متاح وبأو دمحأ هقدصو حرج الب نويفوكلا هقثو ربلا دبع نبا لاق :بيرقتلا

 يفوكلا ينادمحلا قور وبأ ثراحلا نب ةيطع :ةصالخلا نم لوألا مسقلا يف ةمالعلا

 2 تيبلا لهأ ةيالوب لوقي ناك هنإ :ةدقع نبا لاق يعبات

 هبقلو هتينكو يفوكلا رانيد نب ةيفص يبأ نب تباث يلإثلا ةزمح وبأ (40)

 ةعبرأ باحصأ نم ناكو .يفوك يعيش رّسْفُمو وار وه .يلالا ةزمح وبأ وه هب روهشملا

 .قداصلا رفعجو «رقابلا دّمحمو «نيسحلا نب ّللع :بيترتلا ىلع مه ةّمئألا نم

 دلو .ةّيبرعلا دزألا ةليبق رئاشع دحأ ىلإ دوعتف يلإثلا ةبسن امأو .مظاكلا ىسومو
 ركفلا زكارم دحأ كاذنآ ةنيدملا كلت تناكو .قارعلا يف ةفوكلا ةنيدم يف أشنو يللا

 َّمث ,ةفوكلا ءملع نع همولع ذخأ .ة#دّمحم تيب لهأل ءالولاو عيشتلل يعادلا

 حونو ةزمح) ءانبألا نم هلو .اهيف ركفلاو ملعلاو هقفلا مالعأ دحأ ًاقحال حبصأ



 لوقتملاو لوقعملا نم فئارط ق:لوكشكلا هداج الة وقلق ةدرح سلا ا ومال محم 18/4

 دقو .هنامز يف ةعيشلا ءاملع زربأ يلاثلا ربتعي .يلع نب ديز عم اعيمج اولتق (روصنمو

 .ةراهطلا باتك يف ةجام نبا هنع لقنو .اهريغو ةغّللا مولعو هقفلاو ثيدحلا يف عل

 مامإلا هنع لاق .©#© تيبلا لهأ ةّمئأ هقف نم هنكمتل ةفوكلا يف ةعيشلل ًاعجرم ناكو

 ةعبرأ مدخ هنأ كلذو «هنامز يف يسرافلا نالّسَك «هنامز يف يلا لا ةزمح وبأ» :اضرلا

 نب ىسوم رصع نم ةهربو «دّمحم نب رفعجو .يلع نب دّمحمو .نيسحا نب يلع :انم
 ةقثلا» ١(: / 7 باقلألاو ىنكلا) يف يمقلا سابع ْخيّشلا لاقو ١.2 رفعج

 رهش راحسأ يف فورعملا ءاعدلا بحاص هرانيد نب تباث يلإثلا ةزمح وبأ «ليلجلا

 ةزمح وبأ ناك ١.ًاّيدزأ ًايبرع ناكو ءاهخياشمو ةفوكلا لهأ داهُز نم ناك ءناضمر

 #2 تيبلا لهأ ةّمئأ نع ثيداحألا نم ريثك ىور دقو .ثيداحألا ةاور نم يلاثلا

 نيزر يبأ نع ىور اى .مظاكلا ىسوم مامإلاو نيدباعلا نيز مامإلا نع ىور ثيح

 يراكملا ديعس وبأو بويأ وبأ هنع ىورو .يراصنألا هللا دبع نب رباجو يدسألا

 ٌماقم هل ةزمح وبأو .مهريغو نامثع نب نابأو ناكسم نباو بوبحم نباو باتر نباو

 عضوملا سفن يف لوقي يمقلاف ؛هتلادعو يلاغثلا ةقاثو ىلع ءاملعلا ّصن دقو ؛ميظع

 رهش راحسأ يف فورعملا ءاعدلا بحاص ليلجلا ةقثلا رانيد نب تباث ةزمح وبأ» :هنع

 يبأ تايورم ىلع ءاملعلا دمتعيو .«اهخياشمو ةفوكلا لهأ داهز نم ناك ءناضمر

 نيسحلا نب لع نع اهيوري يتلا قوقحلا ةلاسر ةروهشملا هتايورم نمو «ةزمح

 ال مهنأ الإ يلاثلا ةزمح يبأ نع تاياور مهقرطب ةعامجلاو ةّنسلا لهأ يوري.داجسلا

 همساب فورعم ٌريسفت وهو نآرقلا ريسفتو دهزلاو رداونلا :هتافلؤم نم .هنوقُنوُي

 .ه ١6١ ةنس يل|لا ةزمح يبأ ةافو تناكو .يلاغلا ةزمح بأ ريسفت

 يدزألا ليلخلا نب ناذاش نب لضفلا دّمحم وبأ وه ناذاش نب لضفلا )40١(

 هتدالو خيرات رداصملا ددحت مل مهيملكتمو مهيثدحمو ةعيشلا ءاهقف نم « يروباسينلا



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ١ :يشاجنلا لاق .روباسيتب دلو هّنأ رهاظلاو يرجحلا ثلاثلا نرقلا مالعأ نم نأ اّلِإ

 هردق يف وهو «ةفئاطلا هذه يف ةلالج هلو ,نيمّلكتملاو ءاهقفلا انباحصأ دحأ «ةقث ناك

 ةمالعلا لاقو.«ردقلا ليلج «مّلكتم «هيقف» :يموطلا لاقو.«هفصن نأ نم رهشأ

 نم ربتعأو .«ةفئاطلا هذه يف نأش مظع هل ءًأّلكتم ءاهيقف ءًاليلج «ةقث ناك» :ّلحلا

 نع تاياورلا نم ريثك دانسإ يف عقو دقو ءيرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ثيدحلا ةاور

 نينامثو ةئام فنص هنأ يجنكلا ركذو .داوجلا ٍّلع نب دّمحمو اضرلا ىسوم نب ّلع

 سورعلا باتك ؛مسجلا ةيوقت يف يفاكسإلا ىلع ضقنلا باتك :اهنم انيلإ عقو اباتك

 .ةعاطتساإلا باتك «ليطعتلا لهأ ىلع درلا باتك «ديعولا باتك «نيعلا باتك وهو

 .ناميإلا باتك ءللعلا باتك رهاوجلاو ضارعإلا باتك «ملعلا يف لئاسم باتك

 ءاهيف نفّدو «روباسين ةنيدمب ه١17 ماع ينوُت .ريثك اهريغو «ةيونثلا ىلع درلا باتك
 .رازي فورعم هربقو

 يساؤرلا نايفس وبأ قارعلا ثدحم ظفاحلا مامإلا حارجلا نب عيكو 20

 انطب سأرو لبنح نب دمحأ هلاق «ةثامو نيرشعو عست ةنس دلو مالعألا دحأ ينوكلا

 رمع وبأ و.هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأ :هذيمالت نم .ناليع سيق نم
 :ةروهشملا هتايبأ هيف لاق يذلا يعفاشلا سيردإ نب دّمحمو رمع نب صفح

 يصاعملا كْرَتَلِإنَدَسْرأَت 2 يِظفح َءوُس عيكَو َلِإَتْوَكَن
 يصاملىدي الهلارونو 2 ٌروُنَمْللاَنَأب ينرَبْخَأَو

 تام .عيكو نم ظفحأ الو ملعلل ىعوأ ادحأ تيأر ام :لبنح نب دمحأ لاق

 دمحأ لاقو جحا نم اعجار «ديفب نفدف ؛ءاروشاع موي ةئمو نيعستو عبس ةنس عيكو

 .ديفب تامو نيعستو تس ةنس عيكو جح لبنح نب

 1١١(. /قباس ردصم) (ه 70ه 775) يناهفصألا ميعن وبأ (50)
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 سنوي دّمحم وبأ لجألا خيّشلا ءثدحملا هيقفلا وه دوصقملا نأ حجرا (105)

 نب ماشه ماّيأ يف هتدالو تناك .نيطقي نب لع لوم ءيفوكلا يفعجلا نامحرلا دبع نب

 .© اضرلاو مظاكلاو قداصلا مامإلا تيبلا لهأ ةّمثأ نم رصاعو «كلملا دبع

 نم كلذ رهظي (ى .دادغبب ناك هنأ صوصنلا ضعب نم رهاظلاف هتئيب اّمأو

 نأ امك.نييدادغبلا هتذمالت ضعب لاوحأ نم رهظي ىو 2 مظاكلا مامإلل هتبحص

 سنوي ةيصخشو .دادغبب نكست تناك مهل هؤالو ناك يتلا ةفورعملا نيطقي لا ةرسا

 نرقلا يف اهئالعو ةعيشلا تالاجر نيب نم ةقومرملاو ةزرابلا تايصخشلا نم دعت

 ةناكملاو ةهاجولا هاحنم ةهاقفلاو ملعلا نم ارفاو ابيصن زاح دقف .يرجحلا يناثلا

 دقو .ةنسلا لهأ نع الضف مهنم ةعيشلل اعجرم ىحضا ىتح«ةفئاطلا ىدل ةعيفرلا

 ولعو هتبترم لامك نع فشكي اب © ةّمئألا لبق نم غيلب ءانثو حدم هقح يف درو

 بتكو .©© هئاباو هسفن ىلع ةنجلا سنويل نمض هنأ #©داوجلا رفعج يبأ نعف.هماقم

 .كدلب لهأ فلاخي ناك ناو هيلع محرتو هّبحأ :سنوي رمأ نع هلأس لئاسل © اضيأ

 ءاهقفلا ملاست :يئوخلا دّيَّسلا لاقو .بحن ام ىلع ناك هّنِإف © :2لاقف هيلع محرتو

 لاقو .عامجإلا باحصأ نم دع هنأ ىتح هماقم ولعو سنوي ةلالج ىلع مظاعألاو

 يف سنوي ضبق .©# رفعج نب ىسوم باحصأ نم يقارع يمامإ هيقف :يلكرزلا

 مامإلا لوق ريشي اذه ىلإو اليلق اهيلع فين وأ نيعبسلا زهان رمع دعب ةرونملا ةنيدملا

 ارواجم ةنيدملاب هضبق «سنويل هللا متخ ام ىلإ اورظنا» :هيلع هطبغي هناكو #©اضرلا

 ريغ .ديدحتلا هجو ىلع هتافو ةنسو هتدالو هتمجرت رداصم طبضت ملو.(ه# هللا لوسرل

 .ةيرجه )1١( ةنس تناك هتافو نأ ركذ يلحلا ةمالعلا نأ

 قداصلا مامإلاو رقابلا مامإلا باحصأ نم .يلجعلا ةيواعم نب ديرب (100)

 هتدالو خيرات رداصملا دّدححت ل .مساقلا ابأ ىنكُي يناثلا نرقلا يف ةعيشلا ءاهقف نمو



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 باحصأ نم :يشاجنلا ْخيشلا هّدع .يرجملا يناثلا نرقلا مالعأ نم نأ الإ ءاهناكمو

 نيلوألا ءالؤه قيدصت ىلع ةفئاطلا تعمجأ :ىّنكلا هنع لاق .8© قداصلاو رقابلا

 مامإلا لاق .هقفلاب مهل اوداقناو 8# هللا دبع بأ باحصأو رفعج يبأ باحصأ نم

 ثيل نب ريصب وبأو يلجعلا ةيواعم نب ديرب :ةئجلاب نيتبخملا رَّشب» :© قداصلا

 هنلالؤب لف هنا ءاننأ ابعت ةفيرأ ةزارززت يلوم نيردتغو ينازل ىرتشنلا

 .«تسردناو ةّوبنلا راثآ تعطقنا ءالؤه الول .همارحو

 دنع لحم هل ءًاضيأ هيقفو ءانباحصأ هوجو نم هجو :ىشاجنلا ْخيّشلا لاقو
 دنع لحم هل .هيقف ةقث ءانباحصأ هوجو نم هجو وهو :يّلحلا ةمالعلا لاقو .#ةمئألا

 ريثك دانسإ يف عقو دقو ءيرجمهلا يناثلا نرقلا يف ثيدحلا ةاور نم ربتعي .#©ةّمئألا

 رقابلا نيمامإلا نع ثيداحأ ىور دقف ءأدروم )7١7( ءاهز غلبت تاياورلا نم

 .ه 16١ ةئس يفوت

 :ليقو هرغصألا ريصب وبأ وأ ريصب وبأ هيقفلا يدارملا يرتخبلا نب ثيل (105)

 دجأ ام :# قداصلا مامإلا لاق .(ه ١54 لبق ًايح ناك ...)يفوكلا دّمحم وبأ

 ءالّوه الولو ديرُبو ,ملسم نب دّمحمو ءثيل ريصب وبأو ةةرارز الإ انركذ ايخأ ادخأ

 هللا لالح ىلع يبأ ءانمأو .نيدلا ظافح ءالّوه :لاق مث ءاذه طبنتسي دحأ ناك ام

 :يشاجنلا لاقو .ةرخآلا يف انيلإ نوقباسلاو ءايندلا يف انيلإ نوقباسلا مهو «همارحو

 رفعج يبأ نع ىور ؛رغصألا ريصب وبأ ليقو «دّمحم وبأ :يدارملا يرتخبلا نب ثلا

 مهمالعأو ةعيشلا تاقث نمو ءًاملعو أهقف ةاورلا لجأ نم ناك .« ©0هللادبع يبأو

 نم ءاهقفلا نم اذه ريصب وبأ دع «هتلزنم ّومسو هلضفب تراشأ رابخأ تدروو

 مهيلإ اوداقناو ءمهقيدصت ىلع ةعيشلا تعمجأ نيذلا ©# قداصلاو رقابلا باحصأ



 00001 0000 ب 1041

 ىور ًادروم نيتسو دحاو نم رثكأ غلبت تاياورلا نم ةلمج دانسا يف عقو دقو .هقفلاب

 دبع نع اهيف ىور اهنم دراوم ةثالث ادع كلذ عيمج يف## قداصلا هللا دبع يبأ نع

 .يمشام ا ةبتع نب ميركلا

 نمو © قداصلاو رقابلا نيمامإلا باحصأ نم «نيعأ نب ةرارز (400)

 .هل مجرت نم لك هقْثو .يرجهلا يناثلا نرقلا يف ثيدحلا ةاور نمو عامجإلا باحصأ

 همسا .هحدم يف تيبلا لهأ ةّمئأ نع ةريثك تاياور تدرو دقو .ًالكتم ءًاهيقف ناكو

 هتينكو .هل بقل وهف ةرارز امأو «يفوكلا ينابيّشلا نٌّسنُس نب نيعأ نب هبر دبع لصألا

 .ةفوكلا يف دلو نوكي نأ لمتحملا نمو ه١ وأ ه 4١ ةنس دلو .ىلع وبأ

 ناكو .هقفلاب مه ل دايقنالاو ءمهقيدصت ىلع ةعيشلا تعمجأ نيذلا نم ةعامج هذع

 يفديهل تناكو .ىوقتو ًالضف ءاملعلاو ءاهقفلا رابك نمو «نيدلا مالعأ نم الع

 نم باب ولخي ال ذإ ؛هقفلا يف ًاعيلض ناك هنأ الإ ءرعشلاو بدألاو مالكلاو هقفلا

 ةرارز يف © تيبلا لهأ ةّمئأ نع ةريثك رابخأ تدروو .هل ثيدح نم هقفلا باوبأ

 نأ الإ ءهّمذ يف يناثلاو .رتاوتلا ٌّدح غلب يذلاو هحدم يف امهدحأ :نافنص يهو

 ىلع ظافحلل تردص يتلاو ةيقتلا ىلع ةماذلا تاياورلا اولمح ةعيشلا نيئدحملا

 :يدادغبلا ميدنلا نبا هنع لاق .رابخألا هذه ضعب نمض نم اذه دافتسيو ؛«هتايح

 ةاور نم ربتعيو .عيشتلاو مالكلاب ةفرعمو ًاثيدحو اهقف ةعيشلا لاجر ربكأ ةرارز

 بتتك هلو .تاياورلا نم ريثك دانسإ يف عقو دقو ءيرجهلا يناثلا نرقلا يف ثيدحلا

 ةافو دعب ةرجهلل ١54 ةنس نيعأ نب ةرارز يفوت .ريجلاو ةعاطتسالاو دوهعلا :اهنم

 .هتافو ماّيأ ضرملا شارف يف ناكو «لقأ وأ نيرهشب قداصلا دّمحم نب رفعج مامإلا

 .ةرجهلل ١6١ ةنس تناك هتافو نأ ىري نم مهنمو

 :ليقو «حاير :ليقو «حابر نب ملسم نب دّمحم رفعج وبأ ملسم نب دّمحم (10)



 0 اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .جادحلا ءصقوألا ؛روعألا ينوكلا .ناحطلا «يفئاطلا .ءالولاب يفقثلا نايح

 قداصلا مامإلاو رقابلا مامإلا باحصأ نم ثدحمو هيقف .ناّسلا :ليقوءريصقلا

 تاياورلا نم ريثكلا تدرو .عامجإلا باحصأ نم وهو .# مظاكلا مامإلاو

 ىلع ءاملعلا عمجأ ؛هتلزنمو هلضف تركذ يتلا © ةمصعلا تيب لهأ نع ةفيرشلا

 امت ةديمحلا تافصلاو لاصخلا نم ةعومجمب مستا «هتهاقفو هردق ةلالجو هتقاثو

 8 ةمئألا ناك نيذلا ةعيشلا ءاهقف نم ناك دقف «ةعيشلا ءاهجو نم اهجو هلعج

 ١/ ةنس يفقثلا ملسم نب دّمحم دلو .مهنع مهنيد ملاعم ذخأل مهيلإ ةعيشلا نوعجري

 ءاماع نوعبس رمعلا نم هل ناكو ه ١1/7 ةنس :ليقو هه ١6١ ةنس يفوتو ه

 تيب لهأ نع تاياورلا نسم ريثكلا تدرو دقل .اماع نوعبسو ناتتثا :ليقو

 يف ملسم نب دّمح ماقأ .مهدنع يفقثلا ملسم نب دّمح ةناكم نيبت يتلا 8 ةمصعلا

 ملسم نب دّمحم ناك.هلأسي ©#رقابلا مامإلا ىلع اهيف لخدي نينس عبرأ ةرونملا ةنيدملا

 اضر رمع هنع لاق .## مظاكلا مامإلاو قداصلا مامإلاو رقابلا مامإلا باحصأ نم

 هراثآ نم .هيقف (رفعج وبأ) يعيشلا ,ناحطلا يفوكلا حابر نب ملسم نب دّمحم :ةلاحك

 هقّثو :لاقو يبهذلا نازيم هنونعو .مارحلاو لالحلا باوبأ يف ةلأسم ةئامعبرألا باتك

 :لصاو نب فورعم لاقو .حاحص هبتك :يدهم نب نمحر لا دبع لاقو «نيعم نب ىيحي

 وبأ حابر نب ملسم نب دّمحم :يدادغبلا لاقو «هيدي نيب بتكي يروثلا نايفس تيأر

 .ةفوكلاب ةّيمامإلا ةعيشلا ءالع نم فيقث ىلوم ناحطلاب فورعملا صقوألا رفعج

 هتينك «نابيش ينب ىلوم «ةفوكلاب دلو ,يدادغبلا يدنكلا مكحلا نب ماشه (504)

 ثيدحلا ةاور نمو ءيرجمهلا يناثلا نرقلا مالعأ نم.دادغب ىلإ رجاه ءدّمحم ون

 دقو .مظاكلا ىسومو قداصلا رفعج نيمامإلا باحصأ نم وهو «ةعيشلا يملكتمو

 .ةراجتلاب لمعي ناك ءقداصلا رفعج دي ىلع ءايميكلا ملع ملعت «ثيداحأ |مهنع ىور
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 تارظانم ماشمل ناك .نومأملا يسابعلا ةفيلخلا دهع يف ليقو ةكماربلا ةبكن دعب يفوت

 ىلع ٌدرلا.لوضفملا ةمامإب لاق نم ىلع ّدرلا :اهنم بهاذملاو قرفلا ءاسؤر عم ةريثك

 ٌدرلا.ريبزلاو ةحلط يف ةلزتعملا ىلع ّدرلا.ديحوتلا يف سيلاطاطسرا ىلع ٌدرلا.ةقدانزلا

 نب ماشه :هيف قداصلا رفعج لاق .نينثإلا باحصأ ىلع ٌدرلا.قاطلا ناطيش ىلع

 عبتو هعبت نم ءانثادعا لطابل عفادلاو ءانقدصل دّيؤملا ءانلوق قئاسو ءانقح دئار مكحلا

 ناك ) :بوشآ رهش نبا لاقو .انيف دحلأو اناداع دقف هيف دحلاو هفلاخ نمو ءانعبت هرثأ

 هتلاسر يف هنع ديفملا خيّشلا لاقو .(رظنلاب بهذملا بذهو «ةمامإلا يف مالكلا قتف نم

 .ماكحألاو ايتفلاو ؛مارحلاو لالحلا مهنع ذوخأملا ءءاسؤرلا مالعألا نم ) :ةيددعلا

 .(مهنم دحاو مذ يأل قيرط الو ؛مهيلع نعطم ال نيذلا

 تافلؤم نم باتك (مالسإلا ردص يف ةعيشلا يفلؤم يف مالكلا رصتخم) (1)
 ف ", 001 5 نيدلا فرش نيسحلا دبع دّيَّسلا مامإلا

 يف ترهظ .مالسإلا ىلإ بستتنت ةيمالك ةقرف يه هَلْطَعلا وأ ةيمهجلا (111)

 يذمرتلا ناوفص نب مهجلا اهسسؤم دي ىلع «يناثلا يرجهلا نرقلا نم لّوألا عبرلا

 يف ورمب ينزاملا زوحأ نب ملس هلتقو «ذمرتب هتعدب ترهظ «ةصلاخلا ةيربجلا نم وهو

 يف ناوفص نب مهجلا دلو .ةيلزألا تافصلا يفن يف ةلزتعملا قفاو .ةّيمأ ينب كلم رخآ

 نم ًابراه ةفوكلا ىلإ همودق دعب مهرد نب دعجلا بحص كانهو اهيف أشنو ةفوكلا

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ دي ىلع مهرد نب دعجلا لتقم دعبو .هميلاعتب رثأتو قشمد
 يف ذمرت ىلإ هيفن مت نأ ىلإ عابتأ هل راصو هراكفأ رشن مهجلا لصاو ه١٠ ماع

 خلب يف ةصاخو «ناسارخ ندم يف رشتتناف ؛هبهذم رشنب ذخأ ذمرت يفو .ناسارخ

 جيرس نب ثراحلا عم هكارتشا دعب ه74١ ماع ناوفص نب مهجلا لتق دقو .ذمرتو

 ليوأتو هيبشتلا يفنو هللا هيزنت مهتادقتعم نم .ةيومألا ةلودلا ىلع ةروثلا يف يميمتلا



 1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع ديس

 يتلا تافصلا نمو .ىلاعتو هناحبس ههجوو هللا ديك «هيبشتلاب رعشت يتلا

 ىلع بترتو هسفن لخاد وه اننإ هللا مالك نإ نولوقي اوناكف «مالكلا ةفص

 ال )ف :ىلاعت هلوقب اوجتحاو ةرخآلا يف هللا ةيؤر اوفن امك ءنآرقلا قلخب لوق

 .ةيرشبلا راصبألاب ىرت نأ نم ىلعأ هلإلا ةعيبط نأب اولاقو 44 ٌردصْب دبل هى

 تافصلا هذه نأب اولاقو «ملعلاو ةدارإلاو ةردقلاك «ةيلزألا هللا تافص يف

 اديرم سيلو ؛هتاذ ريغ ةردقب ارداق سيل هنأ ىأ ؛هنع ةلقتسم تسيل «هتاذ ن

 فصوي ال ناسنإلا نأ اولاقو .هتاذ ريغ ملعب ًاملاع سيلو «هتاذ ريغ:

 رئاس يف هقلخي ام لثم لاعفآلا نم هللا هقلخي اب روبجم وه لب «لعفلا ىلع ةعاط

 تعلطو ءاملا ىرج لاقي اك زاجملا قيرطب وه نإ هيلإ لعفلا ةبسنو «ت

 .ةيرلا نم نودعي ةطقنلا هذه ببسبو «كلذ ريغ ىلإ ..ءامسلا تمّيغتو ل

 نب رفعج مساقلا يبأ نيدلا مجن) ققحملل رصتخملا حرش يفربتعملا 5

 بتكلا مهأ نم ربتعي يذلا مالسإلا عئارش باتك بحاص يلحلا ققحملا

 ثحاابملا ىلإ ةفاضإلاب ميقلا رفسلا اذه نمضتيو .ةّيمامإلا ةعيشلا ىدل ارابتعا.

 لمهأ ءاملع تايرظنو ءارآ © تيبلا لهأ بهذمل ةقفاوملا ةّماحلا ةيلالدتسالا

 نسحلا نب رفعج مساقلا وبأو .هاوتحمب ينغ ««(زجوم نراقم هقف» ةروصب ءاج.
 نم «يلحلا ققحملاو لّوألا ققحملاب بقلملا ء(ه 775- 707) يلحلا ديبعس نب

 هل ققحملا بقل فرصنيو ؛يرجملا عباسلا نرقلا يف ءلوصألاو هقفلا يف «ةعيش

 لئاسم يف مالسإلا عئارش باتك :اهنم «ةريثك تافلؤم هل .ةنيرق نودب ءاهقفلا ه

 نم .عفانلا رصتخملا حرش يف ربتعملاو ةيمامإلا هقف يف عفانلا رصتخملا «مارحلاو

 جاتو امن نبا رفعج نب دّمحم «يلح ا ىيحي نب نسح نيدلا سمش «هوبأ :هتذتاس
 0 ع ع
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 .يلحلا دمحأ نب ميركلا دبع ديسو يلحلا دواد

 فصنلا يف شاع يمامإ ثدحمو هيقف يزاوهألا ديعس نب نيسحلا (77)

 افلؤم ناك دقو ُك## نيموصعملا ةّمئألا رصع يف يأ ,يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم لّوآلا

 8#©اضرلا مامإلا يزاوهألا رصاع دقو .ةيثيدحلاو ةيهقفلا راثآلا نم ريثكلا فّلخ

 ةنيدم يف يزاوهألا ديعس نب نيسحلا دلو 2 يداحلا مامإلاو ##داوجلا مامإلاو

 وه داجسلا مامإلا يلاوم نم ناك دقو«هتدالو ةنس رداصملا ركذت ملو «ةفوكلا

 مامإلاو اضرلا مامإلا باحصأ نم يزاوهألا ديعس نب نيسحلادعي .نسحلا هوخأو

 دّيَّسلا ىريي .ةطساو نودب ةّمتألا ءالؤه نع لقني وهف © يداحلا مامإلاو داوجلا

 يف همسا درو ذإ نيثدحملا نيب ةعيفر ةلزنم يزاوهألا ديعس نب نيسحلل نإ :يئوخلا
 يف يلحلا قّقحملا لوقيو .يسوطلا َخيّشلاو يقربلا هقثو دقو ثيدح فآلآ ةسمخ دانسإ

 رثكألا (مهنإ :نسحلا هيخأو هقحب لوقيف ميدنلا نبا امأ ؛نيربتعملا ءاهقفلا نم هنإ:هقح

 يزاوهألا ديعس نب نيسحلا نإ لقن .مهرصع يف ةعيشلا ثارتو هقف ىلع اعالطإ
 يفوت دقو مق ىلإ رجاه كانه نم مث ,نسحلا هيخأ ةقفرب ةفوكلا نم زاوهألا ىلإ عجر

 .ه1 6 [ةنس ةايحلا ديق ىلع ناك هنإ :لوقنملاو ,ةمولعم ريغ هتافو ةنس نكلو ءاهيف

 مامإلا باحصأ نم ثدحمو هيقف «يطنزبلا رصن يبأ نب دّمحم نب دمحأ (114)

 وهو «مهدنع ةميظع ةلزنم هل تناك دقو .#داوجلا مامإلاو اضرلا مامإلاو مظاكلا

 نم ادروم 84 دانسأ يف عقو دقو «ةيملع ةناكم هل تناكو .عامجإلا باحصأ نم

 نأ مجارتلا باحصأ ركذو «ثيدحلا بتك يف ةيورملا © تيبلا لهأ تاياور ديناسأ

 .ه1١ ١ ةنس يفوت .رداونلا يف نيباتكو «عماجلا باتك :راثآلا نم هل

 خيرات رداصملا انل دّدمت مل .يقربلا دلاخ نب دّمحم نب دمحأ ,رفعج وبأ (410)

 يف دلو هّنأ لمتحملا نمو ءيرجه لا ثلاثلا نرقلا مالعأ نم هنأ الإ ءابناكمو هتدالو



 ل يعل ا و ملا مالا )تخل واوا اا سامو يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع ديس

 خيشلا لاق .©# يداملاو داوجلا نيمامإلا باحصأ نم ناك .ينوك هرابتعاب

 ةياورلا ريثك هنأ ريغ «ةقث «يفوك» :لحلا ةمالعلا لاقو .(هسفن يف ةقث ناك" :ي

 ةاور نم ربتعي .«ةلوبقم هتياور نأ يدنعو ...ليسارملا دمتعاو «ءافعس

 ءاهز غلبت تاياورلا نم ريثك دانسإ يف عقو دقو ءيرجمحلا ثلاثلا نرقلا يف ن

 تانب «لئاوألا .ثيدحلا فالتخا ءمصألا رابخأ:اهنم تافلؤم هل .ًادروم (

 .ةبعكلا ركذ ؛ءاعدلا ءلمجلا «يناهتلا ءيزاعتلا «نايبتلا «ليوأتلا .هجاوزأ.

 يزاغم .تاهوركملاو تابوبحملا ءنساحملا «نآرقلا لضف ءلاجرلا تاقبط «

 .(مق) ىرق نم ةيرق يهو (ةقرب) ىلإ ةبسن (يقربلا)و .ه١1 ماع ينوُن©
 دلاو وه ليلخلا :يئوخلا مامإلا لوقي 2 داوجلا باحصأ نم ناذاش 7

 يفو «ناذاش نب لضفلا ةمجرت يف يشاجنلاو يشكلا هب حرصو خيّشلا هركذ امك ٠
 يشكلا هاور اهب ةربع ال هّلك اذه عمو «ليلخلا نبا ناذاش اهيف ركذ تاياورلا ن

 نب لهس ينثدح :لاق .فورعم نب رفعج :لاق ١.نامحرلا دبع نب سنوي ة

 ( ...ناذاشب بقلملا ليلخلا يبأ ينثدح :لاق «ناذاش نبا لضف ينثدح :لا

 ال هنأ اّلِإ .ليلخلا همسا نأو ءلضفلا دلاو بقل ناك ناذاش نأ ىلع لد ن
 هنبا ةياورل ال ءتاقثلا نم لجرلا نإ :لوقي ّمث.ةفيعض ةياورلا نإف ءمدقت ام

 لدت ال لجر نع ءالجألا ةياور نأ نم رم امل .هنع ىسيع نب دّمحم نب دمحأو

 .هوبأو ءلضفلا هنع ىور دق » :نانس نب دّمحم ةمجرت يف يثكلا لوقل لب «هتقا

 .نسحلاو ءباطخلا يبأ نب نيسحلا نب دّمحمو ءيديبعلا ىسيع نب دمحمو «
 لودعلا نم مهريغو ؛حون نب بويأو «نادند انبا نايزاوهألا ديعس انبا «نإ

 نب ناذاش مهيفو - هركذ نم عيمج نأ يف رهاظ همالك نإف .«ملعلا لهأ نم ت
 38 ا «وأاإ ا 0 قل
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 دحأ وهو يمقلا مشاه نب ميهاربإ هنأ يدنع حجرملا :يمقلا لضفلاوبأ

 رباكأ نمو «ةقثو .ردقلا ليلج ملاعك لاجرلا ءاملع هركذ .##داوجلا مامإلا باحصأ

 رشنب ماقو ؛مق ىلإ اهنم رجاه هّنكل ؛ةفوكلا لهأ نم ميهاربإ ناكو .ثيدحلا لهأ
 ريمأ ءاضق باتكو رداونلا باتك هراثآ نمو .كانه مهرابخأو © تيبلا لهأ ثيداحأ

 مامإلا باحصأ دحأ نمحرلا دبع نب سنوي دي ىلع ميهاربإ ذملتت .##نينمؤملا
 تالالدلاو بقانملا بابك ةفلتخم باوبأ يف ##داوجلا مامإلا نع ىورو .اضرلا

 .ةاكزلاو باحصألاو

 يعخنلا جارد نب حون نب بويأ ؛نيسحلا وبأ وه حون نب بويأ (518)
 نرقلا مالعأ نم هنأ اّلِإ ءاهناكمو هتافوو هتدالو خيرات رداصملا انل دّدَحُت .ينوكلا

 نم ناك .يفوك هرابتعاب ةفوكلا يف يفوتو دلو هنأ لمتحملا نمو ءيرجملا يناثلا

 مامإلا هنع لاق .##يداملا مامإلاو داوجلا مامإلاو اضرلا مامإلا باحصأ

 نم لجر ىلإ رظنت نأ تببحأ نإ ءورمع اي :ينئادملا ديعس نب ورمعل 9 يركسعلا
 اليكو ناك» يئثاجنلا خيشلا هنع لاق .حون نب بويأ ينعي (اذه ىلإ رظناف ةئجلا لهأ

 ريثك ؛عرولا ديدش ناكو انومأم ءامهدنع ةلزنملا ميظع © دّمحم يبأو نسحلا يبأل

 حيحص ناكو «ةفوكلاب ًايضاق ناك جاّرد نب حون هوبأو «هتاياور يف ةقث «ةدابعلا

 ربتعي .«نيحلاصلا نم ناك" ىَّثكلا خيشلا لاقو .«جاّرد نب ليمج هوخأو داقتعإلا

 غلبت تاياورلا نم ريثك دانسإ يف عقو دقو ءيرجهلا يناثلا نرقلا يف ثيدحلا ةاور نم

 مامإلا نع لئاسمو تاياور «رداون باتك هتافّلؤم نم.ًادروم (151) ءاهز

 238 يداهلا

 باحصأ نم هيقفو ثدحم «يمقلا يرعشألا ىسيع نب دّمحم نب دمحأ (519)

 ْخيّشلا هفّرع مق يثدحم رابك نم كت يداهلا مامإلاو داوجلا مامإلاو اضرلا مامإلا



 ااا 0000010101 يندملا نا يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيس

 دانسأ يف عقو «ةيملع ةناكم هل تناك .(مههيقفو مههجوو نييمقلا خيشا) ب ي

 ةدع هلو «ثيدحلا بتك يف ةيورملا © تيبلا لهأ تاياور ديناسأ نم ًادروم

 رداونلا باتك ,ةعتملا باتك هَلل# يبنلا لضف باتك «ديحوتلا باتك :اهن

 يوري هلالجو هلضف يف ىسيع نب دّمحم نب دمحأ ناك :قودصلا هنع لاق .ا

 تاياور ديناسأ نم ًادروم 774 دانسأ يف عقوو .تلصلا نب دبع بلاط

 لاقو:«بتك هل ةقث :يسوطلا خيّشلا هنع لاق .ثيدحلا بتك يف ةيورملا © تيب

 .عفادم ريغ اههجوو مق خيش رفعج وبأ :يلحلا ةمال

 ام ىلع ؛هباب ناك لب © قداصلا باحصأ نم ناك :نانس نب دمحم ١

 .بوشأر هش ن
 رداصملا انل دّدحت مل .يقرودلا يزاوهألا رايزهم نب لع ءنسحلا وبأ ١

 تكساس 0 ا يل

 .2 يداحلا مامإلاو داوجلا مامإلاو اضرلا

 لاق دنع تلكمو زم ٌرمسو 29 املا لص ميظع نع فشكت يو

 .هنم هلحم مظعو ءهل لكوتو # يناثلا رفعج يبأب ٌصتخا»يشاجنلا خيم

 ةعيشلا ىلإ تجرخو .يحاونلا ضعب يف مهل لكوتو «©2ثلاثلا نسحلا وبأ د

 لاقو .«هداقتعا ًاحيحص ؛هيلع نعطُي ال هتياور يف ةقث ناكو «ريخ لكب تاعي

 دس عيب !انانك قوتؤاتو ةثالث هل «ةقث «ةياورلا عساو ءردقلا ليلج» يسوطلا

 نم.تاياورلا نم ريثك دانسإ يف عقو دقو ,يرجهللا ثلاثلا نرقلا يف ثيدحل

 .تايدلا ءنآرقلا فورح .دودحلا .جحلا ءريسفتلا «تاراشبلا «ءايبنألا:

 انل دّدحت ل.ءوضولا رداونلا ؛مئاقلا ءلئاضفلا ءقالطلا ءموصلا ؛ةالصلا
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 .رازي فورعم هربقو «ناسارخ يف مرجاج ةنيدمب نفد :ليقو ءزاوهألا

 :( 4111 قاس دنفم) توب ني وسلا (10/)

 ٌّلعوبأو دمحم وبأ ءيمرضحلا ىسوم نب ةعامس نب دّمحم نب نسحلا (7)

 فورعم تيب نم وهو .(ه 777 -...)بهذملا ّيفقاولا وكلا ّقريصلا «ّيدنكلا

 دّمحم وبأ ةعمس نب دّمحم نب نسحلا » :يشاجنلا هنع لاق .هقفلاو ثيدحلا بلطب

 .فقولا يف دناعي ناكو «ةقث «هيقف ثيدحلا ريثك «ةفقاولا خويش نم .يفريصلا يدنكلا

 بتك هلو #0 اضرلا باحصأ نم ناكو «ةعيشلا هوجو دحأ ناك .( بصعتيو

 .ثيدحلا ريثك ناكو «ريبك رداون باتك هل ةعامس نب دّمحم نب رفعج هوخأو «ةفنصم
 نم ريثك دانسا يف عقوو .داقتنإلا نسح «فيناصتلا دّيج «هقفلا ّىقن ءاهيقف ةقث

 ىورءأدروم نيرشعو ةئاعبس نم رثكأ غلبت ©#ةرهاطلا ةرتعلا ةّمئأ نع تاياورلا

 نادمح نبا دّمحت هيف هنع ىور دحاو دروم يف الإ دايز نب ديم دراوملا عيمج يف هنع

 ءوهسلا «ةلبقلا ؛تايدلا ءدودحلا «قالطلا حاكنلا :اهنم ًاباتك نيثالث فّنص .ّقوكلا

 «نيتئامو نيتسو ثالث ةنس نسحلا يفوت .اهريغو عيبلاو ءارشلا ءتقولا ءروهطلا

 .ةفوكلاب يفعج يف نفدو

 يناثلا نرقلا يف ثيدحلا ةاور نم «ّفوكلا يلجّبلا ىبحي نب ناوفص (47)

 اضرلا مامإلاو مظاكلا مامإلا باحصأ نمو عامجإلا باحصأ نمو «ّيرجملا

 دحأ هيلع نكي مل ام ىلع ةدابعلاو عرولا نم ناك «مهيدل نيقوثوملاو © داوجلا مامإلاو

 ركذ هل تمجرت يتلا بتكلا نم يأ يف دري ملو .هل مجرت نم لك هقنو «هتقبط نم
 هل تناكو .اهديلاومو اهلهأ نم هّنأ نع ءىبنُت ةفوكلا ىلإ هتبسن نأ الإ .هدلوم خيراتل

 مامإلا لسرأ يفوت امدنعو ءصوصخلا هجو ىلع © داوجلا مامإلا دنع ةميظع ةلزنم

 :هقح يف##داوجلا مامإلا لاق .هيلع لصُي ًادحأ نيعو «هب نفكيل ًانفكو ًاطونح ©



 اا يي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ينافلاخ |مف ءامههنع ياضرب  نانس نب دّمحمو ىيحي نب ناوفص :ينعي - اريام

 تناكو © اضرلا نع وه ىورو ...نيع ؛ةقث ةقثاا :يشاجنلا ْخيَّشلا هنع لاق .«طق

 باحصأ دنع هنامز لهأ قثوأا» :يسوطلا ْخيَشلا لاقو.«ةفيرش ةلزنم هدنع هل

 نم ًالجر نيعبرأ نع ىور .ًاباتك نيثالث تافلؤملا نم هل .«مهدبعأو ثيدحلا

 .اهب نفدو «ةرونملا ةنيدملاب ه 7١١١ ةنس فوُت .© قداصلا مامإلا باحصأ

 يدادغبلا ىسوم نب نيطقي نب لع نسحلا وبأ وه «نيطقي نب يلع (470)
 دادغب نكس فوك .ةعيشلا رابك نمو ؛ملكتمو «هيقفو «ثدحم ء(ه187-174)

 ةلودلا ءارزو نمو #2 مظاكلاو قداصلا نيمامإلا باحصأ نويع نمو

 ةاعد نم ّللع دلاو نيطقي ناك .ةفوكلا يف ه ١١4 ةنس نيطقي نب ّلع دلو .ةيسابعلا

 اهنبا عم لع ّمأ ترف (ى «ةفوكلا هنطوم نم رفف رامحلا ناورم هبقعتف «سابعلا ينب

 .نييسابعلل مكحلا رارقتسا دعب ةفوكلا ىلإ اوعجر ىتح ةنيدملا ىلإ ديبع هيخأو اذه

 .لبباوتلا يهو رازبألا عيبي لبق ناكو هدسأ ينب ىلوم نيطقي نب لع :ورمع وبأ لاق
 رمألا رارقتساو ةيومألا ةلودلا طوقس دعب ةنيدملا نم نيطقي نب ّلع عجر

 رومأل ىدصتو .يدهملا ةفيلخلا دهع يف مهألا ريزولا بصنم ىلوتف «نييسابعلل
 .دي يف مكحلا متاخ ٌرقأ يذلا يمابعلا يداحملا دنع ةريبك ةوظح لان دقو .ناويدلا

 عيشت رداصملا دكؤت.(م 6١٠4 /ق ه ١91 ىفوتملا يسابعلا نوراهل نيبرقملا نم ناكو

 ةلص ىلع ناك دقف «ةيسابعلا ةطلسلا مامأ امههبهذم ىلع هيبأو همتكت مغر «لجرلا

 قداصلا نيمامإلا نيطقي نب ّلع رصاع.©#مظاكلا ىسوم مامإلاب ةقيثو

 باحصأ صاوخ نم هودعو ةعيشلا نم ءاملعلاو نويلاجرلا هيلع ىنثأ .*#مظاكلاو

 رهش نبا يلحلا ةمالعلا ءيسوطلا ْخيَّشلا ,يشاجنلا :مهنم © مظاكلا مامإلا

 ةقث هيلع هللا ةمحر نيطقي نب لع :اولاقو .يئوخلا مساقلا وبأو يناقماملا هبوشآ
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 .ةفئاطلا يف ناكملا ميظع ©# ىسوم نسحلا يبأ دنع ةميظع ةلزنم هل ردقلا ليلج

 مامإلا نع ًاريثك ةيعيشلا ةعبرألا بتكلا باحصأو ةماع نوثدحملا هنع ىور

 هل ركذ .©#قداصلا مامإلا نع ةدحاو ةياور لقن ىلع اورصتقا ايف ## مظاكلا

 نيطقي نب ّللع ةرظانم ؛#©مظاكلا مامإلا نع لئاسم :يه «بتك ةثالث نويلاجرلا

 نب ّيلع يفوت .محالملا نم ©# قداصلا هنع لئس ام «2# قداصلا ةرضحب كاشلا عم

 ةنس دادغب يف مالسلا ةنيدمب نيطقي ١47 مامإلا ناكو «ةنس 0ا/ هرمعو ةرجهلل

 نب دّمحم دهعلا يلو هيلع ىلصو .دييشرلا نوراه نجس يف ًاسوبحم © مظاكلا

 :كيشرلا

 نب ورمع نب لاضف نب يلع نب نسحلا نب لع لاضف نب نسحلا نب نع (477)
 دودح اّيح ناكو 7١٠ه دودح يف دلو)ّقوكلا نسحلا وبأ «ءالولاب ّىميتلا نميأ

 نب نسحلا نب يلع  :يشاجنلا هنع لاق .ضايفلا يعبر نب ةمركع ىلوم .(ه

 .ثيدحلاب مهفراعو «مهتقثو مههجوو «ةفوكلاب انباحصأ هيقف ناك ءلاضف نب لع

 لاقو «هنيشي ام الو هيف ةلز ىلع هل رثعي ملو ءاريثك ائيش هنم عمس .هيف هلوق عومسملاو
 ينسو هلباقا تنك :لاقو ءائيش هيبأ نع وري ملو ءايحطف ناكو هفيعض نع ىورام

 .(هنع اهيورأ نأ لحتسا الو تاياورلا كاذ ذإ مهفا الو «هبتكب ةنس ةرشع نان

 عيمج نع دوعسم نب دمحم رضنلا ابأ تلأس :ورمع وبأ لاق ١ :يشكلا لاقو

 قارعلاب تيقل نم يف تيأر امف لاضف نب ِّلع نب نسحلا نب يلع امأ لاق ؛ءالؤه
 نع باتك نكي ملو ؛«ةفوكلاب نسحلا نب يلع نم لضفأ الو هقفأ ناسارخ ةيحانو
 ناك هنأ ريغ سانلا ظفحأ ناك دقو «هدنع ناك دقو اّلِإ فنص ّلك نم ##© ةّمئألا

 لاق .» تاقثلا نم ناكو #8 ىسوم نسحلا يأب مث رفعج نب هللادبعب لوقي ءايحطف

 .ًاباتك نوثالث اب ليقو ةنسح ءرابخألا يف ةافوتسم هقفلا يف هبتكو :يموطلا خيّشلا



 0 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم يميمتلا ملسم نب ورمع همساو :نارجن يبأ نب نمحرلا دبع (870)

 - نارجن يبأ نب نمحر لا دبع  :يشاجنلا هنع لاق © داوجلاو اضرلا باحصأ

 ,0اضرلا نع ىور ءلضفلا وبأ «يفوك «ىلوم «يميمتلا  ملسم نب ورمع همساو

 دبع ناكو «نانح نارجن يبأ نع ىورو هللا دبع يبأ نع ,نارجن وبأ هوبأ ىورو

 الإ اهنم رأ ل:سابعلا وبأ لاق «ةريثك بتك هل ؛هيوري ام ىلع ادمتعم «ةقث ةقث نمحرلا

 .ءارشلاو عيبلا يف هباتك

 55١(. / قباس ردصم) ناذاش نب لضفلا (57)

 .شايع نب دّمح نب دوعسم نب دّمحم رضنلا وبأ ىئاّيعلا دوعسم نب دمحم (1/4)

 ..ّيدنقرمسلا ّيمّلسلا :هباقلأ يف ءاجو «ميمت ينب نم هلصأو «دنقرمس لهأ نم هَّنِإ :ليق

 .نطوملا ثيح نم ًايدنقرمسو ؛لصألا يف ًايمَّلَس وأ ًايميق ًاّيبرع ناك هنأ رهظيف

 تناك هتدالو َنأ رهظيو ها/79 ةنس فوُت يذلا ينيلكلا خيّشلا ةقبط نم ناك

 .ةفئاطلا نويع نم نيع .قودص ةقث وه :يئاجنلا هنع لاق .ه 714٠١ ةنس دودح يف

 خيشلا لاقو .هنم رثكأف ةّماعلا ثيدح عمسو ةّنسلا لهأ نم هرمأ َلّوَأ ناكو

 لهأ رثكأ ءاهيلع علطم تاياورلاب ريصب رابخألا عساو ءردَقلا ليلج وه :يسوطلا

 ركذ .فئصم يّتْئم نم رثكأ فنص .هنامز يف ًالبنو اهفو ًابدأو ًالضفو ًاملع قرشملا

 .ماعلل سلجمو صاخلل سلجم هل ناكو .ميدنلا نبا هبتك تسرهف

 نورشعو ةعبس اهنم عاض هنأو «بتك ةيناثو ٍناتئم هبتك نأ :ميدنلا نبا لاق

 .ًاباتك 18١ يماسأ ركذو ؛أباتك

 مامإلاو مظاكلا مامإلا باحصأ نم ثدحمو هيقف «ريمع يبأ نبا دّمحم (4)

 .عامجإلا باحصأ نم وهو «يدزألا دايز نب دّمحم همساو © داوجلا مامإلاو اضرلا

 يف هليسارم ْنأ ىلإ مهضعب بهذو .هتهاقفو هردق ةلالجو هتقاثو ىلع ءاملعلا عمجأ



 ا ١

 ًاهيجو هلعج امئ ةديمحلا تافصلاو لاصخلا نم ةعومجمب مستا «ديناسملاك ثيدحلا

 نييسابعلا لبق نم هلاومأ ةرداصمو بيذعتلاو نجسلل ضرعت .ةعيشلا ءاهجو نم

 هل ءافاع رفع طيس هناك هنييعناةدم نأ ركاضملا ضعي توك ذو هعيشت بمب

 وبأ ىسيع نب دايز ريمع يبأ نب دّمحمو .ثيدحلاو مالكلاو هقفلا يف بتكلا نم ريثكلا

 .ةّيمأ ينب ىلوم ليقو ةرفص يبأ نب بلهملا يلاوم نم «يدزألا دمحأ

 رمع نع .دادغب يف ##داوجلا مامإلا ةايح يف ه 7١1 ةنس يف ريمع يبأ نبا يفوت

 هتناكم نايبو ريمع يبأ نبا قح يف ءاملعلا تاملك نم ريثكلا درو .اماع نيعستلاب ردقي

 عمجأ نمث هنإ :يشكلا مهنع لاق نيذلا عامجإلا باحصأ نم وهف «ةيملعلاو ةينيدلا

 ْخيَّشلا هنع لاقو ؛ملعلاو هقفلاب هل اورقأو هنع حصي ام حيحصت ىلع انباحصأ

 مهعروأو اكسن مهكسنأو ةماعلاو ةصاخلا دنع سانلا قثوأ ناك هنإ :يسوطلا

 .هنع وري ملو## رفعج نب ىسوم ميهاربإ ابأ :ةثالث ةّمتألا نم كردأ مهدبعأو

 :اهنم ةريثك بتك يملعلا هثارت نم رداصملا تركذ .©#اضرلا نسحلا يبأ نع ىورو

 ةعاطتسإلا باتك ديحوتلا باتك  جحلا كسانم باتك  ةالصلا باتك  هقفلا

 .اهريغو...ةمامإلا باتك  ريجلاو ردقلا لهأ ىلع درلا_لاعفألاو

 .(579 / قباس ردصم) ىسيع نب دّمحم نب دمحأ (581)

 يف نييّمقلا خيش «يّمقلا رفعج وبأ ءيرعشألا بوبحم نب ّللع نب دّمحم (185)

 .هنامز يف نييمقلا خيش ١ .يشاجنلا هنع لاق .(ه 71/4 لبق ًاّيح ناك - ...) هنامز

 مل نم باب يف .هلاجر يف يموطلا ْخيّشلا لاقو .« بهذملا حيحص هيقف ؛نيع «ةقث
 «سيردإ نب دمحأ هنع ىور .ءتسرهفلا يف اهانركذ ءفيناصت هل» :©# مهنع ورب

 يف ةقث ,ةياورلا ريثك ,ملعلا ريزغ ًاملاع ناك .«امه ريغو راطعلا ىيحي نب دّمحمو

 ةئامو فلأ دانسا يف عقو # تيبلا لهأ ةسردم ءاهقف نم .هموق يف ًانيع ؛ثيدحلا



 و يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 زئانجلا ؛ةالصلا .ءوضولا :بتكلا نم فنص .29 ءماياور نم ًادروم نيرشعو

 .اهريغو ؛تايدلا ؛دودحلا .قالطلا ءعاضرلا ؛حاكنلا «ٌجحلا .موصلا «ةاكزلا

 نع ىور «يرزنلا لاقيو يماشلا يدهنلا جرزخلا وبأ ديز نب ةحلط (58)

 .مهتاياورب فلتخي ةعامج هيوري باتك هل ءلاجرلا باحصأ هركذ 9 دّمحم نب رفعج

 نع ؛ديج يبأ نبا هب انربخأ ؛دمتعم هباتكو ؛باتك هل ديز نب ةحلط » ْخيّشلا لاقو

 يف هدعو .هنع «نانس نب دمحم نع «نيسحلا نب دّمحم نع «رافصلا نع «ديلولا نبا
 يف ناونعلا اذهب عقو 8 قداصلا باحصأ نمو كك رقابلا باحصأ نم هلاجر

 .ادروم نيسمخو ةتسو ةئام غلبت تاياورلا نم ريثك دانسإ

 ناك  ...)نئادملا ليزن يفوكلا لضفلا وبأ ءيطاباسلا ىسوم نب رامع (485)

 .لضفلا وبأ ءيطاباسلا ىسوم نب رامع » :يشاجنلا هنع لاق .(ه 187 لبق ًايح

 يف تاقث اوناكو .©2 نسحلا يبأ هللادبع بأ نع اوور ءحابصو سيق هاوخأو «ىلوم

 ءاسؤرلا مالعألاو ءاهقفلا نم «ةيددعلا هتلاسر يف ديفملا خيّشلا هدع .» ةياورلا

 قيرط الو مهيلع نعطي ال نيذلا ,ماكحألاو ايتفلاو مارحلاو لالحلا مهنم ذوخألملا

 قداصلا نيمامإلا نع هقفلا ذخأ ءاقثوم ءًاهيقف ناك .مهنم دحاو مذ ىلإ

 ةئامعبرأ غلبت 8# تيبلا لهأ نع تاياورلا نم ريثك دانسا يف عقوو #8 مظاكلاو

 نب قدصم هنع هيوري ؛هيلع دمتعم ,ديج «ريبك باتك هل .ًادروم نيعبرأو ةثالثو

 .ةقدص

 نع ىور ؛يفوك مهالوم ,نسحلا وبأ .يعخنلا ملعألا نامعنلا نب ّيلع (584)

 ؛ثيدحلا ايور دمحأ هنباو ؛يلع نب نسحلا هنباو هنم العأ ,دواد هوخأو ©اضرلا

 لاقو .ةعامج هيوري باتك هل «ةقيرطلا حضاو احيحص ءاتبث ءاهجو «ةقث لع ناكو

 ةةلطب نبا نع لدشفلا نأ قعوةعافسدب انربخأ «يناتك هل نازعتلا نب لع غبشلا



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000000000... همومه هوه ههه ههه ىلا

 باحصأ نم هلاجر يف هدعو .« نامعنلا نب لع نع هللا دبع يبأ نب دمحأ نع

 .ة8اضرلا

 يفنصم يف يشاجنلا نبا هركذ .يمقلا يرعشألا هللا دبع نب نيسحلا (48)

 نب دمحمو ,يذئاعلا ّلع نب دمحأ هنع ىور .ولغلا هيلع باعي ناك :لاقو ةعيشلا

 .امهريغو .ىيحي

 .نارهم نب هللا دبع نب دمحأ» :يشاجنلا لاق :نارهم نب هللا دبع نب دمحأ (580)

 الو ,تاقثلا انباحصأ نم ناك :رفعج وبأ «(ةبئاح «ةبناخ) ةيناخ نباب فورعملا

 يف لاقو .«(حيحص ديج نسح «ةليلو موي باتك وهو بيدأتلا باتك الإ هل فرعي

 «نارهم نب هللا دبع نب دمحأ» خيّشلا لاقو .2«عاضرلا ىلإ ةبتاكم هل» :دمحم هنبا ةمجرت

 كنه ودل رياك امو تناقل انام نهاقاك ينم ورا نايك بار ونوعلا

 ةمهنع وري م نم هلاجر يف خيشلا هدعو ."ةليلو موي باتك وهو ؛بيدأتلا باتك

 .(ةقث ,رفعج وبأ «ةبناخ نباب فرعي :نارهم نب هللا دبع نب دمحأ» :الئاق

 نم:بدحألا ةقدص هنأ يدنع حجرتي :يمقلا رذنملا نب ةقدص (544)

 باحصأ نم ًاضيأ يقربلا هّدعو .خيّشلا لاجر يف امك ,© قداصلا باحصأ

 :يفاكلا يف امك .نميأ نب مكحلا هنع ىورو 8# هللادبع يبأ نع ىور .22 قداصلا

 .هليذو 27 ثيدحلا ,87 نمؤملا ةجاح ءاضق باب ١« رفكلاو ناهيإلا باتك«؟ ءزجلا

 يناثلا نرقلا يف يعيشلا هيقفلاو ثدحملا ءيبلحلا ّنع نب هللا ديبع (589)

 تيب وهو «نيّيبلحلا ةبعش يبأ لآ نمو «22 قداصلا مامإلا باحصأ نمو ؛يرجملا

 مهرجتم ناك © تيبلا لهأ ءالوب كّسمتلاو .حالصلاو لضفلاو ملعلاب فورعم

 نيمامإلا نع ةبعش وبأ مهدج ىورو .تاقث مهعيمج ناكو ءاهيلإ اوبسنف بلح ىلإ
 .ةفوكلا يف مههجوو مهريبك هللا ديبع ناكو .#8 نيسحلاو نسحلا



 ااا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 مامإلا ىلع هضرعو :باتكلا» وأ ”عماجلا» مساب باتك هيلإ بسن دقو

 اذه ىور دقو .«اذه لثم ءالؤهل ىرتأ» :هتءارق دنع لاقو هححصو © قداصلا

 يف ديفملا خيشلا هدع .يبلحلا نع نامثع نب دامح نع مهدنسب ةاورلا نم ةّدع باتكلا

 ايتفلاو مارحلاو لالحلا مهنم ذوخأملا ,مالعألا ءاهقفلا نم ةيددعلا هتلاسر

 .مهنم دحاو مذ ىلإ قيرط الو ؛مهيلع نعطي ال نيذلا ,ماكحألاو

 نب هللادبع هنع ىورو 27 هللادبع يبأ نع ىور :بيبطلا ورمع وبأ (40)

 .ثيدحلا ؛ماظعلا رسكو جاجشلا تايد باب ٠١. ءزجلا :بيذهتلا يف امك .بويأ

 نيسحلا هنع يوري .بّبطتملارمع وبأ وأ ورمع وبأ هّنأ ِشَدِلَو يئوخلا دّيّسلا هنع لوقي

 نع امهيف نأ الإ ؛هلثم لك نع لئاسولاو يفاولاو ءبيبطلا ورمع يبأ نع ؛نامثع نب
 .بّبطتملا ورمع وبأ :عيمجلا

 .ىدسألا لبش وبأ ءديعس نب هللادبع :يئاجنلا لاق :ديعس نب هللا دبع (41)

 لع هنع هيوري باتك هل «ةقث 2# هللادبع بأ نع ىور«ىشولا عاّيب فوك «مهالوم
 ديمح نع .دانسإلاب هانيور باتك هل لبش وبأ) :ىنكلا يف خيشلا لاقو .نامعنلا نب

 نع .لضمفملا يبأ نع «ةعامج دانسإلاب دارأو .(هنع ءىشرقلا ليعامسإ نب مساقلارنع

 ناك نإو .ديعس نب هللادبعل هلاجر يف الو تسرهفلا يف خيّشلا ضّرعتي ل .ديمح

 روهشلا نأ لع ديعس نم هللاديعوه تيسرونلا ل هركذ: قذلا ليشابأ نأ رهاظلا

 يشاجنلا همجرت كلذ لجأل هلعلو «ىشيرفتلا دِّيَّسلا هركذ اى «هللادبع وه ةينكلا هذبم
 .هتينكب ىرخأو همسا ناونعب ةرات

 .(565 / قباس ردصم) نمحرلا دبع نب سنوي( 0)

  ...)يّمقلا ءيرعشألا زيزعلا دبع نب دّمحم نب يدتهملا نب زيزعلا دبع (4)

 نب دّمحم نب يدتهملا نب زيزعلادبع ١ :يئاجنلا هنع لاق .(ه 7١١ لبق ًاّيح ناك



 لوقت ول وقعا هيف ةفئاراو ف لوك كلا يوب ع ضم هم راما دز عب ا م م

 مامإلا ليكو ناك .» (88) اضرلا نع ىور «ةقث ءيمقلا يرعشألا زيزعلادبع

 ةفاضرلا هيلع ىنثأو .نيدومحملا ءارفسلا نم دع ّةقث ءاثذحم ناكو .هتصاخو 2

 لع مامإلا نم ثيدحلا عمس .هنامز يف ُهُهبشي ًايُمَف تيأر ام :ًالئاق ناذاش نب لضفلا

 رفعج يبأ مامإلا دنعو هدنع ٍةلزنم اذ ناكو ؛هنع ىورو «##اضرلا ىسوم نب

 يف ًاباتك فص .نارفغلاو ةمحرلاب هل اعدو «هنع ىّضرت هنأ يوُر دقف © داوجلا

 .يقربلا دلاخ نب دّمحم نب دمحأ هنع هاور ثيدحلا

 يبأ نب رفعج نب قاحسإ نب مساقلا نب دواد يرفعجلا مشاه وبأ (145)

 باحصأ نم .يرفعجلا مساقلا نب دواد وأ يرفعجلا مشاه يبأب فورعملا ءبلاط

 هنع ىور .ةعيشلا ةاور نمو مالسلا مهيل عيركسعلاو يداهلاو داوجلاو اضرلا مامإلا

 هملعو هدهز ىلع نوخرؤملاو لاجرلا ءاملع ىنثأو «ةّيمامإلا ءاملع ريهاشم نم ةعامج
 .دادغب يلاهأ نم هنأ الإ هتايح نع ةريثك تامولعم انلصت مل .تاقثلا دادع يف هلعجو

 شاع هنأ رداصملا نم ودبي [ىو.##ةّمئألاب يقتليل ةنيدملاو ءارماس ىلإ تالحر هلو

 ىلإ هقيرط يف زاوهألاب رمي ©#اضرلا مامإلا ناك امدنعو ءأضيأ ناتسزوخ يف ةرتفل
 ءاقلل زاوهألا ىلإ هجّوتو ,ناتسزوخ ىرق نم جذيإ يف ميقي مشاه وبأ ناك ناسارخ

 هللا دبع نب دّمحم باحصأ نم ناك يذلا قاحسإ نب مساقلا وه هوبأ .#©مامإلا

 ةيكزلا سفنلا لبق نم ثعب هنأ ركذو ءاليلج الجر ناك امى «ةيكزلا سفنلاب فورعملا
 .ةيكزلا سفنلا لتق هلمع مساقلا أدبي نأ لبق نكل ؛هتروث لالخ ةوعدلل نميلا ىلإ

 مامإلا ةلاخ نبا مساقلا :يأ وهف ركب يبأ نب دّمحم نب مساقلا تنب ميكح ّمأ هّمأ

 .بلاط يبأ نب رفعج ةلالس نم هنوكل ؛يرفعجلاب مشاه وبأ ِبَقَل .ة©قداصلا

 .نيروكذملا ةّمثألا لوح هنع تلقن يتلا تاياورلا ىلإ هترهش دوعتو

 وبأ ناك .تاقثلا نم هوّدعو هملعو هدهز ىلع نوخرؤملاو لاجرلا ءاملع ىنثأ



 11 عا ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دقو «نيسابعلا ءافلخلاو ءارمألا عم تاعزانم هل تناكو ءًاعاجش ًاروسج مشاه

 ةنس ىلوألا يدامج رهش يف «ءارماس يف مشاه وبأ يفوت .ةديدع تارمل نجسلا عدوأ

 .ها5 1١

 نباب بقليو يومألا جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ديلولا وبأ (445)

 دحأ .«.دلاخ وبأو دل ولا ونا ناشنك هل ناكا :يناعنصلا قازرلا دبع لاق جيرج

 يعبات نم وهو .ةعامجلاو ةّنسلا لهأ دنع ثيدحلا ةاورو نآرقلا ءاّرقو ءاهقفلا ءاملعلا

 تنب بيبح مأل ادبع (كلملا دبع دج) جيرج ناك دقو لصألا يمور وهو .نيعباتلا

 ةَيمأ نب صيعلا يبأ نب دّيسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع تحت تناكو .ريبج

 يفوتو هه 48١ ةنس (ةكمب ناك ليس) فاحجلا ماع ةكم يف دلو .هئالو ىلإ بسنف

 .هيف سانلا تبثأ نم ناكو ةليوط ةرتف حابر يبأ نب ءاطع مزال .ه١6١ ةنس اهيف

 فنص نم لَّوأ ناك جيرج نبا نأ مهريغو يبهذلاو يناعنصلا قازرلا دبع ركذ دقو

 كلذ يبهذلا للعو يرهزلا نع هتياور ءاملعلا فعض دقو .ثيدحلا يف بتكلا

 مث نمو كلذ يف عسوتيو «ةلوانملابو «ةزاجإلاب يوري ناك جيرج نبا نأ :الئاق

 ءايشألا هذهو «ةلوانم هنع لمح هنأل ؛يرهزلا نع هتاياور يف لخادلا هيلع لخد

 الو لكش دعب طخلا يف ثدح نكي مل ءرصعلا كلذ يف اميس الو .فيحصتلا اهلخدي

 ناميلس نب مالس ةءارقلا هنع ىورو «ريثك نب هللا دبع نع نآرقلا ةءارق ذخأ (.طقن

 يبهذلا ركذو .ةنس 77 نبا وهو تام .يروثلا نايفسو يراصنألا ديعس نب ىيحيو

 (هتومو امهدلومو «دحاو ةفينح يبأ نسو هنس» :لاق ؛ةنس نوعبس هرمعو تام هنأ

 ركذ '.هرصع يف زاجحلا لهأ مامإ ناك .ّيكملا مرحلا هيقف» :يلكرزلا هنع لاقو .دحاو

 باتك اوركذي ملو نآرقلا ريسفت يف اباتكو ثيدحلا يف ننسلا باتك هل نأ نوققحملا
 .هماقم هللا ىلعأ فنصملا هركذ يذلا (راثآلا)
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 يعفاشلا يفوصلا يروباسينلا يموطلا يلاْزغلا دّمحم دماح وبأ يلازغلا (97)

 .يرجهلا سماخلا نرقلا يف نيملسملا ءالع رهشأ دحأو هرصع مالعأ دحأ ءيرعشألا

 نكي مل ذإ هقفلا ّيعفاش «ةقيرطلا قوص ناكو ءافوسليفو ًايلوصأو ًاهيقف ناك
 فرع دقو «ةديقعلا يف ةرعاشألا بهذم ىلع ناكو ؛.هلثم هرصع رخآ يف ةيعفاشلل

 يبأ دعب ةثالثلا اهوصأ دحأو ؛مالكلا ملع يف ةيرعشألا ةسردملا يسسؤم دحأك

 كح تقل اهرهش | عاف ةزيهك تانقلأ_برا رشل يكل ,ىودتتالا وين

 هقفلاو ؛ةفسلفلا لثم مولع ةّدع يف ةحضاو ةمصبو دربك ٌرثأ هل ناك .«مالسإلا

 كلت يف بتكلا نم ًاددع كرتو «قطنملاو .فوصتتلاو ؛مالكلا ملعو .يعفاشلا

 ينيوجلا يلاعملا ابأ مزاليل روباسين ىلإ لقتنا مث ءسوط يف شاعو دلو .تالاجملا

 ىلإ لحر ؛ةنس 74 هرمع غلب الو ؛مولعلا مظعم هنع ذخأف «(نيمرحلا مامإب بقلملا)

 ريزولا نم بلطب ةيسابعلا ةلودلا دهع يف ةيماظنلا ةسردملا يف ًاسّردم دادغب

 بالطل ًادصقم راصو ؛ةعساو ًةرهش رهتشا ةرتفلا كلت يف .كلملا ماظن يقوجلسلا

 نم ٠١+ نم رثكأ هسلجم يف سلجي ناك هنأ غلب ىتح «نادلبلا عيمج نم يعرشلا ملعلا

 نم تاونس 4 دعبو .ملعلا هنع نوبتكيو هل نوعمتسي مهئاملعو سانلا لضافأ

 ةيفوَصلاب كلذب ًارثأتم .هسفن ةيبرتو ةدابعلل غرفتلاو سانلا لازتعا ررق سيردتلا
 نيب اهلالخ لقت :ةنس ١١ تغلب ةليوط ةلحر يف ةيفخ دادغب نم جرخف ؛مهبتكو
 ءايحإ روهشملا هباتك اهلالخ بتك «ةرونملا ةئيدملاو ةكمو ليلخلاو سدقلاو قشمد

 هنيب راوجب ًاذختم سوط هدلب ىلإ اهدعب داع ؛ةيحورلا هتبرجتل ًةصالخ نيدلا مولع
 ه 45٠ ماع يلاّزغلا دلو .ةيفوصلل (ةلزعلاو دّبعتلل ناكم) هاقناخو .ءاهقفلل ةسردم

 هنأب ليقو ءسوط يمسق دحأ يهو ءسوط ةبصق نم ١نارباطلا» يف ٠١04« قفاوملا

 يف لمعي هابأ ناك ذإ «لاحلا ةريقف هترسأ تناك دقو ١٠١609. قفاوملاه ١ ماع دلو



 ا ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نع امأو .دمحأ هيخأو «دماح يبأ ريغ ءانبأ هل نكي لو .سوط يف هعيبو فوصلا لزغ

 «سوطب نارباط» ةربقم يف نفذ يلازغلا نأب يكبسلا نيدلا جات ىور دقف «هربق نييعت

 درجت .دادغبب يلازغلا نفد لوح سانلا هلقانتي ام نأو «رازم هبو رهاظ كانه هريقو

 صخش وه يلازغلاب فورعملاو دادغب يف نوفدملا نأ ثيح «نييقارعلا نيب عاش مهو

 وحن لبق دادغب ىلإ ءاجو ؛»مارلا لسغو ادصلا فشك» باتك فلؤم وهو يفوص

 ريبك مهو وهو «يلازغلا ربق اذه نإ لاق نم ءاج هتافو نم ةرتف دعبو «نورق ةثالث

 .سانلا هيف عقو

 15) .يدزألا (ورمع يبأب دشار هوبأ ىنكيو) دشار نب ِرَمْعَم ةورع وبأ (440)

 لهأ نم :ةعاجلاو ةئسلا لهأ دنع ثيدحلا ةاور نمو ءاملعلا دحأ (ه 167 -ف

 مزال .اهب يفوتو اهلهأ نم جوزتو ءاعنص نكسف نميلا ىلإ لحر ّمث اهيف دلو «ةرصبلا

 يتلا رداصملا تقفتاو «نميلا يف ايتفلاو سيردتلل ردصتو اريثك هنم عمسو يرهزلا

 اهتنس ملعلا بلط يف أدتباو يرصبلا نسحلا ةزانج دهش .هلاح ةقاثو ىلع هل تمحرت

 تجرخا :لاق رمعم نع يناعنصلا قازرلا دبع ىور «ةنس ةرشع عبرأ هرمع ناكو

 : لبنح نب دمحأ لاق .«.نسحلا تام ةنس ملعلا تبلطو نسحلا ةزانج ىلإ نايبصلا عم

 نم جرخي نأ اوهرك ءاعنص رمعم لخد املو ؛/ةنس نيثالث نبا وهو ةرصبلا نم جرخا
 .ةنس نيرشع نم رثكأ نميلا نكس .نميلاب فنص نم لّوأ ناكو .هوجوزف ؛مهدنع

 هنع لاق .ه ١07 وأ ه ١67 ةنس ناضمر يف تام هنأ ليقو «ةنس 0/8 هرمعو تامو

 نم ناك ءبلطلا يف همدقتي هتدجو الإ رمعم ىلإ ادحأ مضت ال ١:لبنح نب دمحأ

 .ظفاحلا ,مامإلا» :لاقو «.ةجحلا مامإلا» :يبهذلا لاقو (.ملعلل هنامز لهأ بلطأ

 ةعس يف هل تلمتحا ةفورعم ماهوأ هل «تاقثلا مالعألا دحأ» :لاقو .«.مالسإلا خيش

 .يزاغملا يف ًاباتك هل نأ ميدنلا نبا ركذ.(.نقتأ ام
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 ةعبرألا بتكلا دحأو ؛ثيداحألل عماج باتك وه ماكحألا بيذدبهت ((1)

 فورعملاو (ه 41١ ىفوتم) يسوطلا نسحلا نب دّمحم رفعج يبأ فيلأت نم «ةيعيشلا

 اذه ربتعي .رابخألا نم فلتخا يف راصبتسالا باتك لبق هفلأ دقو «ةفئاطلا خيشب

 .ةعبرألا بتكلا ثلاثو ًارابتعا اهرثكأو ةيعيشلا ثيداحألا بتك مهأ دحأ باتكلا

 هقفلا يف تاياور ىلع ماكحألا بيذهت لمتشي .ةعيشلا ءاهقف عيمج لوبقب يظح دقو
 اذه يف يسوطلا خيَّشلا حرش دقو .##تيبلا لهأ نع ةيورم ةيعرشلا ماكحألاو

 ىلإ باتكلا اذه يف يموطلا ْخيّشلا ضّرعتي مل .ديفملا خيشلل ةعنقملا باتك ؛باتكلا

 وهو هقفلا لَوأ نم ماكحألاو عورفلا يف ثحبلاب ىفتكاو «دئاقعلا لوصأ ثوحب
 ْخّشلا اهيلع دمتعي يتلا ةلدألاو .تايدلا باتك وهو هرخآ ىلإ ةراهطلا باتك

 .نومضملاو «صنلاو «رهاظلا) ميركلا نآرقلا نم ةاحوتسم باتكلا اذه يف ىسوطلا

 ربخلاو «رتاونملا ربخلا ليبق نم) ةيعطقلا ثيداحألاو «(ينآرقلا ىنعملا وأ ليلدلاو

 ,ةعيشلا ءاملع عامجإ وأ «نيملسملا عامجإو (هتحص ىلع لدت ةيعطق نئارق ىلع لمتنملا
 هجو نيبيو ةفلاخملا تاياورلا ىلإ ًاضيأ َخِيّشلا ريشيو .ةروهشملا تاياورلا ًاريخأو

 ىلع باحصألا لمع وأ دنسلا فعض ليبق نم ءاهفعض هجو وأ ءاهنيب عمجلا

 .ًاثيدح 1709و ًاباب "97 ىلع باتكلا اذه لمتشيو .اهفالخ

 ؛ثيداحألل عماج باتك وه (رابخألا نم فلتخا |هيف راصبتسالا) (599)

 عمج .ه 479 ماع ىفوتملا يموطلا ْحِّشلا فيلأت «ةيعيشلا ةعبرألا بتكلا دحأ وهو

 ةيهقفلا ثوحبلا فلتخم يف ةدراولا تاياورلا لك باتكلا اذه يف يسوطلا ْخيّسلا

 صصخ «ماسقأ ةثالث ىلإ هباتك فلؤملا مسق دقو .اهل ةضراعملا تاياورلا ًاضيأ عمجو

 مسقلا صصخو (داهجلا ادع ام) تادابعلا ثوحبل هنم يناثلاو لّوألا نيمسقلا

 دودحلا ىلإ ماكحألاو ,تاعاقيإلاو .دوقعلاك ةيهقفلا باوبألا رئاسشل ثلاثلا



 اا يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ضرعتت ال يكل راصبتسالا باتك ثيداحأ ددع يسوطلا ْخيَّشلا ددح دقو.تايدلاو

 001١ غلبي راصبتسالا باتك يف ةدراولا ثيداحألا ددع نأ ركذف «ةدايزلاو ةصيقنلل

 ماقو ءدحاو ناكم يف باب لكب ةقالعلا تاذ ثيداحألا يسوطلا ْخيّشلا عمج .ًاثيدح

 باوبألا نم باب لك يف هتاحارتقا مدقو .نومضملاو دنسلا ةيحان نم اهليلحتو اهثحبب

 .رخآلا قيرفلا ىلع اهنم قيرف حيجرت وأ ,ثيداحألا نيب يرهاظلا ضراعتلا عفرل
 هقف يف ةماه ةناكم اهنيب عمجلاو ثيداحألا نيب ضراعتلا عفر بيلاسأ تلان دقو

 درجم باتكلا اذه ربتععي ال انه نمو .راصبتسالا هباتك يف ةصاخو ىسوطلا ْخيّشلا

 باتك باوبأ تبتر دقو .ًاضيأ ةريبك ةيهقف ةيمهأب زيمتي لب ثيداحأ ةعومجم
 .ةيهقفلا تافلؤملا يف يعيبطلا بيترتلل ًاقفو ةعبرألا بتكلا ةيقبك راصبتسالا

 .ةعيشلا ىدل ةعبرألا بتكلا نم يناثلا باتكلا وه هيقفلا هرضحيال نم (50)

 ةبترم تاياور ةعومجم نع ةرابع وهو «(ه 78١ ت) قودصلا ْخيِشلا فيلأت نم

 ام يف ةرثانتملا تاياورلا نيب نم هل مص ام ىلع هل هعمج يف دمتعا «هقفلا باوبأ ىلع

 هنكمي ال نم لصحي نأ كلذ نم هضرغ ناكو «(ةئاععبرألا لوصألا)ب فرع

 ربكأو مهأ باتكلا اذه ربتعي .ةيعرشلا لئاسملا ةبوجأ ىلع- هيقفلا ملاعلا ىلإ لوصولا

 ةّيمالسإلا نورقلا يف جئارلا بولسألا هل هفينصت يف عبّتا ءقودصلا خيشلا تافّتصم

 دقو #2 ةّمئألا ثيداحأو تاياورب ةعيشلا ءاهقفو ءاملع اهيف يفتكي ناك يتلا ىلوألا

 ماكحألاب ةصاخلا تاياورلا ىلع اهيف رصتقا ًاثيدح 09444 ةبارق هيف عمج

 قيلعتلاو هحرشب مهنم ددع ماق اذلو «ةعيشلا ءاهقف م|تهاب باتكلا ىظحي.ةيهقفلا

 نع هفلؤم لوقي .لّوألا يسلجملل نيقتملا ةضور حرش اهرهشأ نمو .هيلع

 بتكي نأ هنم خلب تاداس دحأ بلط «خلب ةنيدم ىلإ رفاس امدنع هنأ هفيلأت ببس

 ايركز نب دّمحم هفلأ يذلا بيبطلا هرضحي ال نم باتك طمن ىلع هقفلا يف ًاباتك هل



 0 ل ا علاق ركل يجب ا 7

 هباتك يف قودصلا ْخيّشلا عنا .باتكلا بتكو َخيّشلا لبقف .بطلا ملع يف يزارلا

 ناك ثيح ةيهقفلا بتكلا نيودت يف ىلوألا ةّيمالسإلا نورقلا يف ةدئاسلا ةقيرطلا

 الو تاياورلا نوتم جرد ىلع ةيهقفلا بتكلا نيودت يف نوفتكي ةعيشلا ءاهقفلا

 طابترال كلذو ؛©#تيبلا لهأ ةّمئأ مالك لابق يف ةصاخلا مهتارابعب مهاواتف نوجردي

 .تادلجم ةعبرأ يف هيقفلا هرضحياال نم عقي .ىلاعت سدقألا عّرشملاو يحولاب كئلوأ

 .ةلسرم ةياور ١٠١6٠١ اهنم «ةياور 0477 يرونلا ثدحملا ركذ |ى-هتاياور ددع

 ١6(. / قباس ردصم) يفاكلا(١001)

 دبع يبأ ْخّشلا ءلّوألا ديهشلا :فيلأت ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا ىركذ (207)

 هقفلإ يف باتك .(ه 85 هال”” 4 ) ٍلماعلا يكم نب دّمحم نب دّمحم هللا

 نود فنصملا داهشتسا لاح ذإ ,طقف ةالصلاو ةراهطلا يباتك هنم جرخ «يلالدتسالا

 فّنصملا يأرب  ةلدألا ىوقأ ساسأ ىلع عضو.ه 5 رفص 7١ يف هنم غرف .هماهتإ

 عورفلل ضّرعتلا ةلواحم عم «تاععامجإلا , نمو «تاياورلاو ميركلا باتكلا نم -

 ةمّدقم يف ليمج بيترتو بولسأب برم ظافلألا نم نكمي ام لأب اهتلدأو ةبهقفلا

 :ةيتقلا ةليصألا فعالا ىلا تتييشتا هني[ تالقاو

 مامإلا نب ميهاربإ نب ىسوم نب دّمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب ّلع وه 0)
 فيرشلاو ىضترملا دّيَّسلاب فورعملاو ه 50 ةنس دولوملا © هظاكلا ىسوم

 هيقف و.يضرلا دّيّسلل رغصألا خألا وهو مساقلا يبأب ىنكملاو ىدهلا ملعو ىضترملا

 يف ًاقمعتم ناكو .ديفملا خيّشلا هذاتسأ ةافو دعب مهعجرمو ةّيمامإلا يملكتم نمو

 هقفلا يف يملعلا هصصخت ةعس لمشتو .بهذم لك يف ةرظانملاو مالكلا ملع

 ميعزو ًاملاع هوبأ ناكو .مجارتلاو خيراتلاو ريسفتلاو ةغّللاو بدألاو لوصألاو

 ةنس لّوألا عيبر رهش نم َنْيَقَب سمخل تام :يشاجنلا لوقي .مهبيقنو نييبلاطلا



 ا ا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 وبأ فيرشلا يعمو هلسغ ُتيّلوتو ءاهيف نفدو هراد يف هنبا هيلع ٌلصو (ه 3"5)

 نم كلذ دعب هنامثج لقنو ليق .زيزعلا دبع نب رالسو يرفعجلا نسحلا نب دّمح يلعي

 نبا هركذ ام كلذ ديؤيو ©2نيسحلا مامإلا دقرم نم برقلاب نفدُيل ءالبرك ىلإ دادغب

 هيخأ عم يضرلا دّيَّسلا نفد :ةغالبلا جهنل هحرش يف لوقي ذإ .(ه 714 ىفوتملا) مثيم

 نايبلا نع ةينغ ىضترملا دّيّسلل ةيملعلا ةناكملا ْنِإ .2نيسحلا هّدج راوج ىلإ ىضترملا

 ديدعلا يف ةريثكلا هتافلؤم نم رهظيو ةّيمامإلا ةعيشلا ءاملع ربكأ نم كش نود وهف

 كدلفلاو ةيهلإلا ةفسلفلاو ريسفتلاو لوصألاو هقفلاو مالكلاك هرصع مولع نم

 لب رهام ذاتسا وهف اههلاثمأو رعشلاو ءاشنإلاو يناعملاو وحنلاو ةغّللاك بدألا ماسقأو

 مدخ دقو بدألاو مالكلاو هقفلا ىلع هدهج ربكأ ٌبصنا دق ناكو .هرصع ديحو

 .ةيعرفلاو ةيلصألا هئارآ ماكحتسا ىلإ ىّدأو قيرطلا اذه لالخ نم يمامإلا بهذملا

 طقف ةرعاشألا عم فلتخي ال انه نمو يلقعلا ليلدلا ىلع لوصألا يف هجهنم موقيو

 يف ديفتسي ناكو دحاولا ربخب هقفلا يف لمعي ملو .ةّيمامإلا نم رهاظلا لهأ عم اّنإو

 نيئّدَحملا نع هزيمي ام اذهو ةيلقعلاو ةيظفللا ةيلوصألا ةلدألا نم ماكحألا طابنتسا

 بالط اهيف سردي ةسردم هذختا دق ريبك تيب هل ناكو .ةّيمامإلا نم نييرابخألاو

 باسحلاو كلفلا ملعك ىرخألا مولعلاو رعشلاو ةغّللاو ريسفتلاو مالكلاو هقفلا

 مضت تناك اَّنإو ةعيشلا ةبلطلا ىلع هذه ةسردملا رصتقت لو .تارظانملا اهيف يرجتو

 :اهنم بتكلا نم ديدعلا ىضترملا دّيّسلا فلأ .ةقرفو بهذم لك نم ملعلا بالط
 .انظ وأ اعطق ماكحأ نم ةّيمامإلا هب درفنا ام نمضتي هقفلا يف باتك :راصتتنالا

 دّيَسلا هبتك دقو ةيدئاقعو ةيهقف ةلأسم ٠١1 باتكلا اذه نمضتي :تايرصانلا

 .ناتسربطو مليدلا بحاص شورطألا نسح هذدج هقف ديدستو دقنو حرشك ىضترملا

 جاجحلا نم ينغملا باتكل دقنك باتكلا اذه دِّيَّسلا فلأ دقل :ةمامإلا يف يفاشلا



 كونو وعمل ا يو يفق رطب لق لوك تكل ياو وا او يم /

 يف حّرص امك- باتكلا صقنو .رابجلا دبع يضاقلا هل رصاعملا يلزتعملا ملاعلا فيلأت

 .راصتخالل ةياعر ينغملا بحاص مالك لئاوأ ىلع رصتقا هنأ وه -ةمدقملا

 ديَسلا اهيف سرد مالكلا يف ةريغص ةلاسر يهو :ردقلاو ربجلا نم رشبلا ذاقنا

 ماقم يف نآرقلا نم ةريثك تايآ ركذيو غيلب يباطخ بولسأب :ردقلاو ءاضقلا ةلأسم

 .هرظن ةهجو تاثإل لالدتسالا

 ةفلتخملا باتكلا لئاسم رودتو ةحفص ١/4 يف باتكلا اذه عقي :ءايبنألا هيزنت

 .ءايبنألا ةمصع ةلأسم يف ةلزتعملاو ةّيمامإلا نيب فالخلا يهو ةيروحملا ةطقنلا لوح

 اذه خسن ضعب ءاملعلا ضاير باتك بحاص فصي :ىضترملا يلامأو رردلاو ررغلا

 خسنلا نع فلتخت يهو يوضرلا مرحلا ةبتكم يف هنم خسن ةدع كانهو باتكلا

 .ام دح ىلإ باوبألا بيترتو سلاجملا ددع يف رصمو ناريإ يف ةعوبطملا

 يف ةّيمامإلا ةعيشلا هقف لوصأ باتكلا لوانتي :ةعيرشلا لوصأ ىلإ ةعيرذلا

 .لوصف ةدع ىلع باب لك لمتشيو اباب رشع ةعبرأ
 هيمسي اذكه :يمقلا دينجلا يبأ نب دّمحم نب دمحأ نب ّلع نيسحلا وبأ (205)

 نب دمحأ نب لع وهف يمقلا ديجلا يبأ نبا هيمست رداصملا لك نأ الإ َْْاَِلَو فنصملا

 ربعيو «يسنالقلا راتخملا نب نيسحلا ةمجرت يف يئشاجنلا هبسن اذكه ديج يبأ نب دّمحم

 نب دمحأ نب يلعو «يمقلا دمحأ نب يلعو «ديج يبأ نباو ديج يِبأ نب دمحأ نب يلعب هنع

 خيش :نيخيشلا خيش «نيسحلا ابأ ىنكيو .ديج يبأ هذج مسا ملعي هنمو .رهاط

 ْخيّشلا رثكأ دقو .ديلولا نب نسحلا نب دّمحم ىلإ هقرط ىلعأو ؛يشاجنلاو ةفئاطلا

 .(لاجرلا) يف هنع

 ١6(. / قباس ردصم) ينيلكلل يفاكلا (00)

 ةعومجم ؛عماوجلا بتك دحأ وه لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج (207)

 اا



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةتسلا لوصألا اهتعو يتلا ثيداحألا ىلإ اهيف دمع ريثألا نبا هفلؤمل ءىربك ةيثيدح

 اهعمجف ل يبنلا نع حص ام مظعم توح ىتلاو «نيثدحملاو ءاهقفلا دنع ةدمتعملا

 فذحب فلؤملا ماق دقو.اهعفن بيرقتو ءاهبيذهتو اهبيترت دعب ءدحاو فلؤم يف اهلك

 اثيدح ناك نإ ث# يبنلا نع ثيدحلا يوار يباحصلا مسا تبثأو ثيداحألا ديناسأ

 ركذ ثيدحلا يف ضرعي نأ الإ ًارثأ ناك نإ يباحصلا نع هيوري نم مسا وأ ءاربخ وأ

 يف روكذملا ىنعملا مهف فقوتل هركذي هنإف ؛هيلإ ةجاح لا سمت |هيف هتاور دحأ مسا

 نب دّمحم نب دّمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دجم وه هفلؤمو .هيلع ثيدحلا

 يوغل ثدحم (ه 16١1-ه 0 45) ريثألا نب يرزجلا ينابيشلا ميركلا دبع نب دّمحم

 اهيلإو .ةيتارفلا ةريزجلا لمش ةلجد رب ىلع رمع نبا ةريزج يف أشنو دلو.يبرع

 ركب نب ةبلعث نب نابيش ينب نم مهو «(يرزجلا لآ) مهل لاقيف ؛هتعامجو هترسأ بسنت
 .ةقطنملا كلت يف اًذوفنو ةوق ةّيبرعلا لئابقلا رثكأ «لئاو نب

 ملع ووذ مهعيمجو «يرزجلا ريثألا نباو بتاكلا ريثألا نبال ربكألا خألا وهو

 َّمث زايياق نيّدلا دهاجم ريمألا ىدل ًاعيفر ًابصنم لغشي مهدلاو ناك .ةناكمو لضفو

 سوا نانو ان انيفو < لاسرلاا لإ زرع ارنلاو مع رهن ءانهنق 1180 وو
 .هتيتكو هتصاخ نم هلعجو هبرقف «يكباتألا دوعسم نيا رعب لصتا مث «هفراعمو
 ىلع ذملتتو دادغب ىلإ ةدم دعب لقتناف ملعلا بلط رثآ هنأ الإ «لئاسرلا ناويد هالوو

 .اهئاملع رابك

 يزاريشلا ميهاربإ نب دّمحم نب بوقعي نب دّمحم نيدلا ديجم رهاط وبأ (2)

 .بابعلاو مكحملا نيب عماجلا .باجعلا ملعملا عماللا بحاص .يدابازوريفلا

 نيتس همامت باجعلا ملعملا عماللا غلب دقو.طيسولا سوباقلأو «طيحملا سوماقلاو

 ةنس سرافب ةدلب يهو نورزاكب دلو.رحبلا مظعم سوماقلا ةملك ىنعمو .ةدلجم



 لؤوقنملاولاوقعملا نم فتارطق لوكشكلا ةز تمم ا هال  ة  عت 714

 ةغّللا يف رظنو «يندملا يدنرزلا فسوي نب دّمحم نم ءاهب عمسو هدالبب هقفت .ه 4

 نم عمسو «ثيدحلا بلطو «قافآلا يف باش وهو همسا رهتشاو «قافو رهم نأ ىلإ

 نم ةعامج يقلو «ةيقرشلاو ةيلاشلا دالبلا يف لاجو ماشلا قشمدب مهنم خويشلا

 ىقلت.هفيناصت سانلا بتكو «هلئاضف ترهظو .هنع اوذخأو مهنع ذخأو «ءالضفلا

 حالصلاو رجح نباك ءاملع هنع ذخأ امك هرصع ءاملع نع همولع يدابآ زوريفلا

 فينصتلا ىلع لبقأ .ةرهشلا بابسأ هل أيه امم يونسألا لامجلاو ليقع نباو يوفصلا

 11 ةنس ديبز يف تام .هقفلاو خيراتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةغّللاك ةفلتخم مولع يف

 .هرصبو هعمسب اعتمتم هتوم نيح ىلإ لزي لو نيعستلا زهان دقو ه

 مولعلا رحب رفعج دّيّسلا هفلؤمل ملاعملا ةبطخ حرش يف ملاعلا ةفحت باتك (00)

 .(39 / قباس ردصم)

 هفلؤمل نينمؤملا ريمأ ةعيش يماسأ يف «نيبغارلا ةهزنو نيفراعلا ةضور (004)

 ليعامسإ دّيّسلا نبا ناميلس دّيّسلا نبا مشاه ؛مراكملا وبأ وهو ينارحبلا مشاه دّيّسلا

 فصنلا يف دلو .ىضترملا دّيَّسلا دالوأ نم وهو «يناكتكلا يلبوتلا ينارحبلا ينيسحلا

 ْخيّشلا هنع لاق .نيرحبلا يف يلبوت ةنيدمب ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا نم لوألا

 ًاعيعم ًاعئاج ًائذحم ًالضاف نوكذملا ديشلا ناكو»: نيرحتلاةولول ق قارحتلا فتموب

 يف ٍلماعلا ٌرحلا ْخيَّشلا لاقو .«يسلجملا انخيش ىوس قباس هيلإ قبسي مل اهب رابخألل
 رفاس .«لاجرلاو ةّيبرعلاو ريسفتلاب فراع هيقف ققدم رهام ملاع لضاف» :لمآلا لمأ

 اهيفلؤم نم ةزاجإلا ذخأو ءاهنع لقنلاو ثيدحلا بتك ىلع روثعلل ةفلتخم نادلب ىلإ
 ماع فون .( )هللا لوسر نع نووري نيذلا (##ةرهاطلا ةرتعلاب اهديناسأ لصّتتل

 .رازي فورعم هربقو «نيرحبلا يف يلبوت ةنيدمب نفّدو ها

 ل / قباس ردصم) ىبسلجملا رقاب دّمحم )01١(



 0 ] ]ز] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]1ز]ذز]ز]ذ يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 )01١( قباس ردصم) ىلا ةمالعلا / 77١(.

 دبع يبأ خيشلا لوألا ديهشلا :فيلأت ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا ىركذ (019)

 .(607 / قباس ردصم) يلماعلا يكم نب دّمح نب دّمح هللا

 مامإلل ةعبرألا باونلا لَّوأ ءيرمعلا ناّسلا ديعس نب نامثع ورمع وبأ (01)

 نيمامإلا باحصأ نم ٌدعَيو «هتافو دعب هلحم لح يذلا يناثلا بئانلا دلاوو ءيدهملا

 ه١ ةنس #8 يدهملا مامإلا ةمامإ تأدب امدنعو .2 يركسعلاو 8 يداهلا

 .دّمحم هدلو ةباينلا ىلوتف «نامثع يفوت ىتح تاونس ال وأ 5 ل هتباين ترمتساو «ندملا

 نبأ ةافو دعب نامثع نب دّمحمل ةيزعت ةلاسرب ثعب أ يدهملا مامإلا نأ ركذو

 0 ا و يدا دا

 انل ركذت مل .رمألا ىلع ةيطغت نمسلا يف رجتي ناك هنأل ؛«ناّسلا» هل لاقيو «ىأر نم
 ضعب لاق .هبابشو هتدالوك هتايصوصخو ريفسلا ةايح ليصافت ةيخيراتلا رداصملا

 هب © مامإلا ةقثب يظحو 22ه تمدخ كرتي لو .فورعم دهع هيلإ هلو ةنس ةرشع

 .هماهم يف هيلإ لكويو .هرومأ يف هيلع دمتعي ناكف

 :تلقو .هتلأس :لاق 22 يداها مامإلا نسحلا يبأ نع ءقاحسإ نب دمحأ نعو

 ينع كيلإ ىّدأ اف ؛يتقث يرمعلا» :لاقف ؟لبقأ نم لوقو ذخآ نّمعو ؟لماعأ نم

 يو هوم علل



 لوقتملاو:لوقعملا قف ةفئارطا و لوكشكلا زن: 4830 مسا ا تح يا يل 07

 .اهم هلزني ©©هدلاو ناك يتلا ةلزنملا سفن هلزنأو هبناج ىلإ هاقبأو

 (449 يركسعلا نسحلا) ©# رشع يداحلا مامإلل ًامزالم ديعس نب ناثع يقب

 هلسغ رضح #4 لع نب نسحلا تام ال هنأ :يسوطلا َخيّشلا لوقي اك - يذلا وهو

 نم يأ كلذب ارومأم هريبقتو هطينحتو هنيفكت يف هرمأ عيمج ىلوتو ديعس نب نامثع

 عفدب اّلِإ اهعفد الو اهدحج نكمي ال يتلا لاح ا نم رهاظلل ةجحلا مامإلا لبق

 ةزرابلا ةّيمامإلا هوجولا ىدحإ ديعس نب نامثع لثم .اهرهاوظ يف ءايشألا قئاقح

 رصع يف لعافلا هطاشنو هتناكمل ناكو ةلاكولا ةكبش تاقلح نم ةمهم ةقلح وهو

 ةكبش عامجإ يف ريبك رود ةلاكولا ةكبش ةرادا يف © رشع يداحلاورشاعلا نيمامإلا

 نايتإلا هوفلكي نأ نود نم هنع مهدري |ب ذخألاو هل ميلستلا ىلع-ابيرقت  ةلاكولا

 758 يركسعلا مامإلا باحصأ ضعب كلذ خيسرت يف هدعاس دقو .ةجح وأ ةزجعمب

 مامإلا ليحر دعب.يمقلا قاحسإ نب دمحأك يدهملا مامإلا هدلو ءاقلب فرشت نمت

 لثمت تناك يتلا) ءارماس يف ءاقبلل ةرورض لّوألا ريفسلا دجي مل © رشع يداحلا

 دادغب ىلإ لاحرلا دش انه نمو .(يسابعلا شيجلا ركسعموةيسابعلا ةلودلا ةمصاع

 هنطقت يذلا) خركلا ّيح نم ذختاو .ةطلسلا نيعأ نع ءارفسلاو ةعيشلا ةكرح دعتبتل

 ريفسلا دمتعا دقو .ةّيمامإلا ةعيشلا نوؤش ةرادإل ازكرمو هلأ رقم (ةّيعيش ةيبلغأ

 وأ عارص يف لخدي مل كلذلو يشاولاو بيقرلا نم نمأم يف نوكيل ةيقتلا أدبم لّوألا

 بقلف رمألا ىلع ةيطغت نمسلا يف رجّني ناكو ,يمايس وأ يدئاقع وأ يبهذم لادج

 اوذفنأ لاومألا نم هلمح مهيلع بجي ام دّمحم يبأ ىلإ اولمح اذإ ةعيشلا ناكو «ناّسلاب

 عم .افوخو ةيقت © دّمحم يبأ ىلإ هلمحيو هقاقزو نمسلا بارج يف هلعجيف هيلإ كلذب

 ل ةيخيرأتلا رداصملا نأ الإ ديعس نب نامثع لّوألا ريفسلا هبعل يذلا رودلا ةيمهأ

 خيراوت ءاطعإ نورخأتملا نوخرؤملا لواح انه نمو .ديدحتلاب هتافو خيرات انل لجست



 ا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةرافس ةدم رصق نع فشكت ىرخألا ةيخيرأتلا دهاوشلا نأ الإ .هتافو خيراتل ةيبيرقت

 نامثع نب دّمحم دّمحم وبأ ةرافسلا ىلوت :لاق يسوطلا ْخِيّسلا نأ كلذل دهشيو ءلّوألا

 ربق عقي .ةيرجه 711/ ةنس يئاتربعلا لاله نب دمحأ اهيف يفوت يتلا ةنسلا يف ديعس نب

 عضوملا لَّوأ يف ناديملا عراش يف مالسلا ةنيدم نم يبرغلا بناجلا يف ديعس نب نامثع

 ربقلاو .هيلإ لخادلا ةنمي بردلا دجسم يف ةلبج بردب فورعملا بردلا يف فورعملا

 ناكو ركذ يذلا عضوملا يف هربق تيأر :يموطلا ْخيّشلا لاقو .دجسملا ةلبق سفن يف

 يف ربقلا عضوم ىلإ لخدي باب هبنج ىلإو دجسملا بارحم هبو طئاح ههجو يف ّيِنِب

 دادغب ىلإ يلوخد تقو نم كلذكو ةرهاشم هروزنو هيلإ لخدن انكف ملظم قيض تيب

 .ةثامعبرأو نيثالثو فين ةنس ىلإ ةئاعبرأو نات ةنس يهو

 صوحألا كلام نب دعس نب هللا دبع نب قاحسإ نب دمحأ لع وبأ (015)

 عبارلا هذج نأ يورو «ةفوكلا اونكس نيذلا نييرعشألا ةرسأ نم وهو ؛يرعشألا

 ضبقلا مت ديز داهشتسا دعبو ّيلع نب ديز ةروث يف شيجلا دئاق ناك لئاس نب صوحأ

 اولكشو .مق يللإ هللا دبع هيخأ عم رجاهف «تاونس عبرأ دعب هحارس قلطأو هيلع

 ةاور نم .©© مظاكلا مامإلاو قداصلا مامإلا نع ىور دقو .اهيف نييرعشألا ةليبق

 نم ناك ثيح .تييبلا لهأ ةّمئأ نم ةعبرأ كردأ ءيرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةعيشلا

 مق يف © يركسعلا مامإلا ليكو ناكو 2 يداها مامإلاو داوجلا مامإلا باحصأ

 ةبيغلا ةرتف يف لمع هنإ ليقو .ريغص وهو © يدهملا مامإلا اودهاش نيذلا نمو

 ادخسم قاحسإ عدخأ قي ةعبرألا باؤتلا نملوألا ئانلل دغانسك ىرغضلا

 نسحلا مامإلا دجسمب مويلا فرعيو #6 يركسعلا مامإلا رمأب مق ةنيدم يف
 مامإلا ةايح يف قاحسإ نب دمحأ يفوت قودصلا َخيّشلا هاور ام يلع ءانب .يركسعلا

 .كانه نفدو «ناولحب ينوتف ؛هلجأ بارتقاب هربخأ دق مامإلا ناكو 2 يركسعلا



 لوقا و لوقتملا فانتا ربو لوكشكلا نة اداة و ام 7

 لقُن ام اهنمف ,يركسعلا مامإلا ةداهش دعب شاع هنأب ديفت رابخألا ضعب اهضراعيو
 ©8 يدهملا مامإلل ةلاسر بتك دمحأ نأ ثلاثلا بئانلا يتخبونلا حور نب نيسحلا نع

 كردأ دمحأ هآر امدنعف ,بوثب هيلإ ثعبو «مامإلا هل نذأف .جحلل باهذلا يف هنذأتسي

 .كانه نفدو ناولحب يفوت جحلا نم عجر امدنعف «هلجأ بارتقا نع ربخأ مامإلا نأ

 ةيلاجرلا رداصملا يف درو .هاشنامرك ةقطنمب باهذ لبرَس ةنيدم يف مويلا هربق عقيو

 نمو 2 يداها مامإلاو داوجلا مامإلا باحصأ نم قاحسإ نب دمحأ نأ ةيعيشلا

 لئاسم»و (موصلا للع» بتكلا نم هل ركذو (2يركسعلا مامإلا صاوخ

 .«(لاجرلا

 ينالخلاب فورعملا (ه 05 ت) ءيرمعلا ديعس نب نامثع نب دّمحم (015)

 رشع يناثلا مامإلل ةعبرألا باونلا نم يناثلا بئانلا وأ ريفسلا وه ,رفعج يبأب ىّنكملاو

 يتلا هترافس يف باونلا ءالؤه نيب نم لوطألا ةرتفلا رفعج وبأ ثكم .رظتنملا يدهملا

 دعب ءورمع يبأب ىنكملا هدلاو اهيف فلخ .(ه ١6 -776) ًاماع نيعبرألا تزهان

 ءاج يذلا حيرصتلا مغر .يدهملا مامإلل ىرغصلا ةبيغلا ةرتف يف هل ًادعاسم ناك نأ

 ضعب ككش دق © رصعلا بحاصل باتك ينو © يركسعلا مامإلا ةياور يف

 دي هل نودميو نودعاسم هلوح ناك .هسفنل هاعدا رخآ ضعبو هتباين يف مامإلا ءالكو

 لوح تاياور هنع تدروو هقفلا يف تافنصم هلو .ةلاكولا ةرادإ يف نوعلا

 لآ ةرايزو «حاتتفالاو .تامسلا :وحن ةروهشم ةيعدأ هنع تلقن (ى .©# يدهملا

 :يلاوتلا ىلع مهو نييساّبع ءافلخ ةعبرأ يرمعلا رفعج وبأ حيَّشلا رصاع .نيساي

 دّمحم ْخيشلا رهتشا.هللاب ردتقملاو هللاب يفتكملاو هللاب دضتعملاو هللا ىلع دمتعملا

 ءالضف ضعب معزو .ينالوخلا فحصم وه ليق .(«ينالخلا» ب يرمعلا ناثع نب

 ارشاد بسكر ناك ثيعب لنا هعبجز] ةسناة الخل افي بقل هنآ ءازوزلاو خركلا



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّسلا مامإلا

 هعروو هملح نم نإ :ليقو «فالخلا لهأ نم نيبصعتملا ضعب نع بسكلاب

 لكل 7 وهف ءطق ٍدحأ ىلع ًادقح لمحي ال ناك هئافصو هتعادوو ةراّبجلا هتيلقعو

 كلذف هتقاثوو هتلادع امأ.«ينالخلا» ب سانلا دنع رهتشاف ؛قيدصو ٌبحاصو ناسنإ

 مهتلادع ىلع قفتملا نوحودمملا ةعبرألا ءالكولا :اوركذ دقف «ةفئاطلا هيلع تقفتا امن

 رفعج وبأ هنبا ماق ءيرمعلا ديعس نب نامثع هدلاو ةافو دعب .مهتلالجو مهتنامأو

 يف .مئاقلا رمأب هيلع نامثع هيبأ صنو هيلع © دّمحم بأ صنب هماقم نامثع نب دّمحم

 صاوخلا الإ هلاني ال هنأ ةّيمامإلا دقتعت ماقم وهو مامإلا نع ةرافسلا بصنم تابثإ

 ٠0" وأ ١” 4 ةنس ىلوأ ىدامج رخآ يف ,يرمعلا رفعج وبأ يفوت امدنع .هتعيش نم

 .هيف هلزانمو هٌروُذ تناك يذلا عضوملا يف ةفوكلا باب عراش يف «هتدلاو دنع نفذ ه

 ,ةرعلاو يركذلل رازي ينالخلا ب فورعم دّيشم نآلا هربقو

 نبا دّمحم ركب يبأ ظفاحلا مامإلا نبا ميركلا دبع يناعمسلا دعس وبأ (017)

 يزورملا يناعمسلا يميمتلا هللا دبع نب روصنم يناعمسلا رفظملا وبأ ةمالعلا

 ةنس نابعش نم نيرشعلاو يداحلا نينثإلا موي يناعمسلا دعس وبأ دلو .يعفاشلا

 .هبلطو ملعلا بح يف أشنف «حالصلاو ملعلاب ترهتشا ةرسأ يف ورم ةنيدم يف 7

 .يبوريشلا دمحم نب رافغلا دبع هنامز دنسم دنع هدلاو عم ةعبارلا يف وهو رضح دقف

 نيذلا ءاملعلا نم يناعمسلا ناك دقو «ريغص وهو همامعأ هلفك هدلاو توم دعب مث

 .بلحو «ةرصبلاو .دادغبو سدقملا تيبو «روباسين ىلإ لحترا دقف ءلاحرتلا اورثكأ

 وبأ : يبهذلا مامإلا هنع لاق .ءاعنصو «نادمهو «ةمركملا ةكمو ءروصو «قشمدو

 دعس وبأ ناسارخ ثدحم ةقثلا دحوألا ريبكلا ظفاحلا مامإلا يناعمسلا دعس

 بحاصو «قرشملا ثدحم يناعمسلا دعس وبأ : يكبسلا مامإلا لاقو.يناعمسلا

 ةنس يناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا يفوت .ةلاصألاو .ددؤسلاو «ةعتمملا ةديفملا فيناصتلا



 لقتل و وقعا نيطقلا ظل ل وكفالة و ا ضر اوان ا وم 71

 .اهيف نفدو ورم يف 57

 ريفسلا وه .(ه 177 ت) يتخبونلا رحب يبأ نب حور نب نيسحلا (010)

 مامإلا نم رمأب يناثلا بئانلا هفلخ .ىرغصلا ةبيغلا نمز يف يدهملا مامإلل ثلاثلا

 مارتحاب ىظحي ناك .ةنس نيرشعو ىدحإ يلاوح هتباين ةرتف ترمتساو 289 يدهملا

 اّلِإ ,ةيهقفلا لئاسملاو ةيعدألا ضعب ةعيشلا رداصم يف هنع يوُرو «ةماعلاو ةصاخلا

 هتباين ةرتف يف ثادحألا مهأ نمو .ةيقتلاب لمعلا ىلإ هتعفد ةيسايسلا فورظلا نأ

 وه .هنعل يف ©نامزلا بحاص نم عيقوت ردص يذلاو «ةرافسلل يناغملشلا ءاعدإ

 مل .مساقلا يبأ ب بقلي ناك .تحبون ينب نم يتخبونلا رحب يبأ نب حور نب نيسحلا

 هركذ أدب (منإ .ءارفسلا رئاس لاح كلذ يف هلاح .هتدالو خيرات ةيخيراتلا رداصملا ركذت

 ردص يذلا لّوألا عيقوتلا ْنِإ .دادغب يف يرمعلا رفعج يبأ خيشلل ًاليكو راص امدنع

 حور نب مساقلا يبأ ىلع ءانثلا لمشي ناك يناثلا ريفسلا ةافو دعب ةسدقملا ةيحانلا نم

 .سانلا لقعأ نم حور نب نيسحلا ناك .باتكلا ين © يدهملا مامإلا هل اعد دقو

 .ه١١ ةنس ىلإ ةرخآلا ىدامح .ه١١ 1 ةنس نم ناكو .مهنزرأو سانلا مزحأو

 ءارزولاو ءارمألل ًالئوم تارف لآ ةمظعو «سابعلا نب دماح ةرازو ماّيأ لّوألا عيبر

 هتول تارف وش ناكو هاوس نمع ريغ لآضخي زاتمي ناك هثأل ؟ ةكلمألا نانغأو

 هتايح نم نيتنس رخآ يف مساقلا وبأ ناكو .ةّيمامإلا ةعيشلا نم اوناك مهخأل هنومّظعيو

 نم هلوح نوفتلي سانلاو «هيلع ينثي تقولا ةفيلخ ناك ثيحب «ةلالجلاو ّزعلا ةّمق يف

 فرتعا دقو .نسحلا نب ةجحلا هالومب هلاصتا ةدشو هلقع ةنازرل فلاخملاو فلاؤملا

 ناك .هللاب يضارلا ةفالخل هركذ دنع مالسإلا لود هباتك يف يبهذلا ًاضيأ هتماعزب

 بضغ او .هنوُلجي اوناك نيذلا تارف ينب عم ةديج ةقالع ىلع حور نب نيسحلا

 .دماحو مساقلا يبأ نيب عازن ثدح .مهلاومأ ىفطصاو مهيلع سابعلا نب دماح



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ه 7117 ةنس ىلإ .ه 1١7 ةنس نم نِحّسف ؛هنجس ىلإ تلآ رومأ (هنيب تعقوو

 ءالكو دحأ حور نب نيسحلا ناك .ًاليزج الام هبلطي يموكحلا ناويدلا نأ ناونعب

 ريثكلا كلذب تحّرص دق (ى ؛هدنع ةيصوصخ َةّيأ هل نكي ملو دادغب يف يناثلا ريفسلا

 :مساقلا وبأ يتخبونلا»:يئوخلا دّيّسلا لاق .هيلع ةيصولا تءاج هنأ الإ «رابخألا نم

 انتنغأ هتمظعو هتلالج ةرهشو رشع ٍناثلا مامإلل :ةصاخلا باونلاو ءارفسلا دحأ وه

 ءافلخلا نم ةثالث حور نب نيسحلا ثلاثلا ريفسلا رصاع.«هنأش يف ةلاطإلا نع

 نب نيسحلا خيشلا قوت.هللاب ىضارلاو هللاب رهاقلاو هللاب ردتقملا :مهو «نييسابعلا

 نب يلع برد يف ةّيتخبونلا ةربقم يف نِفذو .ه 777 ةنس نابعش يف يتخبونلا حور

 .ىتخبونلا دمحأ

 ريخألاو عبارلا ريفسلا وه (ه 74 ةنس ىفوتملا) يرمّسلا دّمحم نب ّلع (01)

 تاونس ثالث ةّذم حور نب نيسحلا دعب ةرافسلا ةمهم ىلوت يذلاو يدهملا مامإلل

 .مامإلل ىربكلا ةبيغلا تأدبو ىرغصلا ةبيغلا تهتنا هتافوبو ء(ه 74-75”7)

 ةيعرشلا قوقحلا ملتسي ثيح مامإلاو سانلا نيب لصولا ةقلح ناك ةصاخلا ةباينلا

 دجوت الو ءنوّصاخلا مامإلا ءارفس يقاب ىلإ ةنراقم ةريصق هترافس ةذم تناكو «هنع

 يف هطاشن فعض ىزعيو .ةيصخشلا هتريسو هتايح نع ةيليصفت تامولعم انيدل

 ةموكحلا اهسرامت تناك يتلا تاقياضملا ىلإ ,مامإلا ءالكو نيب امو ةباينلا لاجم

 22 مامإلا رابخإ «هتباين ةبقح يف تعقو يتلا ثادحألا مهأ نمو ءاهتقو يف ةيسابعلا

 لاصتالا عطقنا هتافوبو .ةصاخلا ةباينلا ةرتف ةياهن نع نالعإلاو هتافو برق نع

 رداصملا يف ركذي مل .ةّماتلا ةبيغلا نمز نيحلا كلذ ذنم أدبو ,ةجحلا مامإلاب رشابملا



 لوقو فعلا نتن رع ل ل رك شكلا عج فا ا وعما ,غ(١1

 عبارلا ريفسلا رصاع.حور نبا ْخيّشلا دعب دادغبب ةيودهملا ةرافسلا ماهمب ًائاق هنأ

 نينثا ءاماَيأ الإ تاونس ثالث تّدتما يتلا هترافس ةدم لالخ يِرمّسلا دّمحم نب يلع

 هفلخ رصاعو ه 778 ىتح مكح يذلا هللاب يضارلا امه «سابعلا ينب ءافلخ نم

 ةلئاع يف يرمّسلا دلو.همكح تاونس نم ماّيأ ةسمخو رهشأ ةسمخ ةدم هلل يقّتملا

 ضارتعالا هنع دعبأ امم © تيبلا لهأ ةّمئأ ةمدخ يف اهتيص عاذ دقو «ةيعيش ةنيدتم

 نم ريثكلا كلم يرمّسلا ةرسأ تناك.رشع يناثلا مامإلل ةصاخلا ةباينلا هيلوتب

 889 رثع يداحلا مامإلل ًافقو اهنم دري ام فصن تدصرو «ةرصبلا يف تاراقعلا

 ْخيّشلا ّدنع .اهيلع مهبتاكيو مهنم ًايونس كلذ ملتسي رشع يناثلا مامإلا ناكف

 يف هركذو (8يركسعلا نسحلا مامإلا باحصأ نم يرمّسلا دّمحم نب ّلع يسوطلا

 ماعلا يف .ه 774 ةنس نابعش نم فصنلا يف يِرمّسلا يفوت .يرميّصلا مساب هلاجر

 ةنس ىضم هنأ ادروأ يسربطلاو قودصلا نإ الإ يسابعلا هللاب يضاَرلا هيف تام يذلا

 يف دادغب باوبأ نم لّوحملا باب عبر يف ِباَتَع بأ رهن ئطاش ىلع نفُّدو.ه 4

 ةباينلا ةلحرم هتافوب تهتناف .ينيلكلا خيّشلا ربق نم برقلابءيجنّلَخلا عراش

 .ةصاخلا

 كلذب يوريو .ةباينلا رمأب يرمَّسلل رشع يناثلا مامإلل ثلاثلا بئانلا ىصوأ

 صنب اّلِإ كلذب (ةعبرألا باونلا) مهنم دحأ مقي مل هنأ :جاجتحالا باتك يف يسربطلا

 ةعيشلا لبقت ملو هيلع مدقت يذلا هبحاص بصنو #رمألا بحاص لبق نم هيلع

 بحاص لبق نم مهنم دحاو لك دي ىلع رهظت ةزجعم ةيآ روهظ دعب الإ مهوق
 لّوَألا ةثالثلا ءارفسلا ٌّقحب درو .مهتيباب ةحصو «مهتلاقم قدص ىلع لدت ©

 ريفسلا ٌقحب حيرص صن دري م هنأ الإ .ةرافّسلا بصنم يف مهنييعتب ةحيرص صوصن
 تفرع ةبيغلا خيرات هباتك يف ردصلا دّمحم دّيَّسلا يأر بسحبو دّمحم نب ّللع عبارلا



 71 مو جام م اطعام وسال يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 حور نبا غيلبت نم ئشانلا «نيلاوملا نيب دجو يذلا قافتالاو ملاستلاب ةّصاخلا هتباين

 ةيلاوملا ةيبعشلا دعاوقلا نم ًاعبتمو ًادمتعم ناك كلذ لثم نو يدهملا مامإلا نع

 بئانلا هنوربتعي ءالكولا ناك .قودصلا ةياور ىلعو .ىرغصلا ةبيغلا ةرتف يف مامإلل

 يِرَمَّسلل تركُذ .ةيعرش قوقح نم مهيدل ام هيلإ نوعفديو هلبق نم يمسرلا
 نع يموطلا خيشلا ىور دقف ءقودصلا ْحيَّسلا دلاو ةافوب هرابخإ اهدحأ تامارك

 ناكو .دادغب يف اوناك مق لهأ نم ةعامج نأ قودصلا خأ هيوباب نب لع نب نيسحلا

 هنّسحتب باتكلا درو دق :هل لوقنف ءامود هنع لأسي يِرمّسلا نسحلا وبأ خلا

 لع يف هللا مكرجآ :لاقف كلذ لثم هل انركذف ًاموي انّلأس ىّتح .ضرملا نم هتافاعمو

 درو اموي رشعاةثاك وأ :رتكع عبس هكيو ةارلاق !ةعاشلا هذه ق نظف كقف نيسلنا قب

 .ةعاسلا كلت يف هتافوب ربخلا

 .(قباس ردصم) يدهملاب ىمسملا هباتك يف ردصلا نيدلا ردص دّيَّسلا (019)

 يتلا يدهملا مامإلا روهظ تامالع ىدحإ «ينايفسلا جورخ وأ ينايفسلا (20)

 امك ؛ةيمتحلا تامالعلا نم وهو 8 تيبلا لهأ ةّمئأ نع ةيئاورلا رداصملا اهتلجس

 .ةيكزلا سفنلا لتقو ؛ةحيصلاو «ينايفسلاو «يناميلا :#©قداصلا مامإلا نع درو

 ضرألا يف ثيعي ةيغاط لجر لاجدلاك ينايفسلاو .موتحملا نم ءاديبلاب فسخلاو
 ةبقاعو ؛مامإلل نيداعملاو نيضراعملا تيغاوطلا نم وه لب .يدهملا روهظ لبق ًاداسف

 22 نينمؤملا ريمأ هفصو .ءاديبلا يف مهب فسخُت نأ فاطملا ةياهن يف هشيجو نايفسلا

 هجولا شحو ةعبر لجر وهو «سبايلا يداولا نم دابكألا ةلكآ نبا جرخي» :هلوقب

 :ةَسْيْنَع ُهوُبَأَو ناهْنَع همسا ,روعأ هتبسح هتيأر اذإ ءيردج رثأ ههجوب «ةماهلا مخض
 هتيمست نأ ىلع نييمالسإلا نيثحابلا ةملك تقفتا دقو .«نايفس يبأ دلو نم وهو

 نباب هفصوو «ةياورلا حيرص وه |مك نايفس يبأ ىلإ لجرلا باستنأ ىلإ دوعت ينايفسلاب



 لؤقلملا و :لوقعملا وفن اوظ قا ل وكفكلا زج 1111 ا او وخر وول ام مل 70

 امدنع دحأ ةوزغ يف نايفس يبأ ةجوز دنه هتدج هب تماق ام ىلإ ةراشإ دابكألا ةلكآ

 نعف اهبنومضمو ةحيصلا ىوتحم امأ .هدبك تكالو «ةزمح ءادهشلا دّيس ردص ترقب
 نم دانم يداني...(:لاق هيلع همالسو هللا تاولص قداصلا نع يلإثلا ةزمح يبأ

 باتك) «...هتعيشو يلع يف ٌقحلا نإ الأ :مهتنسلأب موق لك هعمسي راهنلا لّوأ ءامسلا

 :هيلع همالسو هللا تاولص لاق ةيناث ةياور يفو .(570 ص :ىيبوطلا خيشلل ةبيغلا

 :لاق ؟ىداني مب :تلق ...ءاسلا فوج نم همساب ىداني ىتح مئاقلا جرخي الو»

 ىقبي الف ؛هوعيطأو هل اوعمساف دّمحم لآ مئاق نالف نب نالف نإ الأ ءهيبأ مساو همساب

 ميهاربإ نب دّمحمل ةبيغلا باتك) 'ةحيصلا عمسي الإ حورلا هيف هللا قلخ نم ءيبش
 .ناتحيص ةفيرشلا تاياورلا يف ةروكذملا ةحيصلا نأ ىوريو 7١(. ١ص :ينامعنلا

 ءاوجألاو سوفنلا ديهمتو روهظلا تقو نالعإ فدبم ليئاربج اهب يداني ٌقح ةحيص

 ةحيصلاو ؛مهبولقل انيمطتو نينمؤملل ةراشب يهو ؛ميظعلا ثدحلا اذه لابقتسال

 ثب اهلالخ نم فديه نيعللا سيلبإ اهب يداني ءلالض ةحيص يهو «ةلطاب ىرخألا

 ىلع شيوشتلاو ةيمعتلاو ءليئاربج ةحيص ريثأت لاطبإو «هئايلوأ بولق يف كشلا

 .ليئاربج اهب يداني يتلا ةقحلا ةحيصلا ىوتحم
 نب قاحسإ نب دّمحم جرفلا وبأ وه :تسرهفلا بحاص ميدنلا نبا (071)

 ها/85 ماع نم نابعش نم لوألا يف يفوت يدادغبلا قارولا قاحسإ نب دّمحم

 باتك فورعملا باتكلا بحاص سراهف عماجو فنصمو ةريس بتاكو بيدأوهو

 ال .هنمز يف ةّيبرعلا تالاقملاو بتكلا نم ردص ام لك هيف عمج يذلا تسرهفلا

 يف شاع دقو «دادغب لهأ نم .ميدنلا نباب هتينك ببس الو هتايح نع ريثكلا فرعي

 دي ىلع ذملتت .هيبأ نع اهثرو ةنهم يهو بتكلل اخاسنو اطاطخو ًابتاك لمعو دادغب

 ةعامج ىلإ بستناو .يقطنملا نايلس وبأ فوسليفلاو مظنملا نوراه نب يلعو يفاريسلا



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 قيرغإلا مولع رئاسو قطنملا لوصأب فراعلا حارجلا ينب ريزو ىسيع نب لع

 باتك ناك سيئرلا هباتك .يدع نب ىيحي طاطخلا هبحاص لعف (ى دونهملاو سرفلاو

 ةيبرعلا بتكلا نم ردص ام لكل عماج هنأ هتمدقم يف هنع لاق يذلاو تسرهفلا

 فنصت بتك الإ هلبق نكي مل ثيح ملاعلا يف نيفنصملا لّوأ كلذب ناكو «ةّيبرعلا ريغو
 ىلإ ةيسرافلا تسرهفلا ةملك لخدأ نم وه ناكو .تاقبطلا ىمست ءارعشلاو رعشلا

 هر

 نباب فورعملاو يلحلا يىلجعلا سيردأ نب دمحأ نب روصنم نب دّمحم (017؟)

 يلحلا بقلب نومجرتملا هركذو ةّيمامإلا ءاهقف رابك نم ؛(ه 0918- 557) سيردإ

 ميشا ارك هيبلقتلا سرك ىذلا نه رئازربلا نحاضي ءاهققلانعع يق ورعلاو

 .ه 547" ةنس ءسيردإ نبا هتدالو تناك .ةّيمامإلا هقف يف ةكرح دجوأو ,يسوطلا

 نم لصي سيردإ نبا بسن نأ نظلا ىلايلماعلا رح لا بهذ دقف هتلئاعب قلعتي هيف امأو
 0 ا ل

 هتعاجش هردق ةلالج ىلع لديو. ءاهقفلا خيشب *ب للا دواد نبا هاعدو «هقفلا يف

 ةّيمامإلا هقف يف ةكرح داجيإو ءيموطلا ْخيّشلا ءارآل ديلقتلا ةّنس رسك يف ةيملعلا

 نيذلا عيمج ناك دقو «رحلا ركفلاو راكتبإلا عيجشتو دومجلاو دوكرلا نم هجارخإو

 ءرآ نم نونجي يسوطلا ْخيّشلا ةافو نم ةنس ةئام دعب ةعيشلا هقف دنسم ىلع اوسلج

 حبصأ داهتجالا باب َّنِإ لوقلا نكمي ىتح «هءارآ نوسكعي ةقيقحلا يف اوناكو ْحيّشلا

 ءايحإ ىلإ ردابو ديلقتلا ةرئاد سيردإ نبا زواجت عضولا اذه لثم يف .ًاقلغم امّدح ىلإ
 عابتاب همهّتيو .ةدشب ْخيّشلا ءارآ ًانايحأ دقتني ناكو .رحلا يأرلا ءادبإو داهتجالا

 مل كلذ عم هثكلو ءانايحأ هجهللا داح ناكو ةرشابم ريغو ةرشابم يعفاشلا مامإلا

 هللا هدّمغت قودصلا ديعسلا خيّشلا لثم تارابعب , هركذو «خيشلا م ارتحا نع ناوتي



 لوقا ول وقعا نع تاتا رط ل لوك اق ا ب 0

 ىنعمب .دحاولا ريخلل سيردإ نبا لوبق مدع نأ للا دواد نبا ىريو .هتمحرب

 يف هيلع ىنثأ هّنكلو ءافعضلا نم هّدعي كلذلو © تيبلا لهأ رابخأ نع هضارعإ

 ؛تارم ةدع هادقن يلحلا ةمالعلاو قّقحملا نم اّلك نأ ينارحبلا ركذيو ءعوضوملا سفن

 هقّنو ثيحب «ةيلاتلا تارتفلا يف ًايجيردت رّيغت سيردإ نباب لاجرلا ءاملع يأر نأ ريغ

 ًاراثآ هل ْنأ ركذ يبهذلا نأ مغر راثآلا نم ددع ىوس سيردإ نبال فرعن ال.يسلجملا

 .هتافو لوح فالتخا كانه .فيلأتلا ريثك هنأ دواد نبا لاقو ءلوصألاو عورفلا يف

 ه 041/ يف يبهذلاو ه 0418 لاوش ١4 ةعمجلا موي يف تناك ابّئأ يمعفكلا ركذ دقف

 لصي نأ لبق يفوت هنأ نيرخأتملا ةعيشلا ءاملع ناسل ىلع دروام احيحص سيل كلذلو

 .(«سيردإ نبا عماج» ب ىعدي عماج ةحاب يف نفدو هرمع نم ؟ 5لا ىلإ

 نب يلع نب نسحلا نب ديز نب نسح نب ّيِلع نب هللا دبع نب ميظعلا دبع 07
 89# ىبتجملا نسحلا مامإلا ىلإ هبسن يهتني «نيينسحلا ةداسلا ءاملع نم ءبلاط يبأ

 يف © ةعيشلا ةّمئأ نم ةعبرأ رصاع دقو «نيثدحملا رابك نم دعيو .طئاسو عبرأب

 ميظعلا دبع دلو .ناريإ يف يرلا ةنيدم يف هنفدم .يرجهلا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا

 هللا دبع هوبأ .هتدالو لحم لوح نيمجرتملا ةملك تفلتخا دقو ه 1177 ةنس ينسحلا

 مامإلا ىلإ هبسن يهتني .ءافيهب ةفورعملا ميهاربإ نب ليعامسإ تنب هّمأو «ةفاقلا ّلع نب

 ىنكملا ريمألا نسح نب مساقلا تنب ةجيدخ هّمع تنب نم جوزت .9# ىبتجملا نسحلا
 نإ :ينارهطلا كرزب اقآ خيّشلا لاق .ةملس ّمأ هتنباو ًادّمحم هدلو هل تبجنأف «دّمحم يأب

 مامإلاو .داوجلا مامإلاو ءاضرلا مامإلا نم الك رصاع ينسحلا ميظعلا دبع دّيَّسلا

 هترصاعمب لبقي مل يئثوخلا دّيَّسلا نأ الإ .22يداهلا مامإلا نمز ينوتو © يداهلا

 مامإلل هترصاعمب لوقلا ىلإ يسوطلا ْخيَّشلا بهذ (يف «#©اضرلا مامإلل

 نسح ىلع لدت ةياكح هل ءاعرو ادباع ناك» :يلحلا ةمالعلا هنع لوقي .282يركسعلا



 ا ا ل م يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع ندا مامإلا

 تنأ مساقلا ابأ اي كب ابحرم» :هلوقب هبطاخ |نيح و يداهلا مامإلا هيلع ىنثأ.«هلاح

 تباثلا لوقلاب هللا كتبث هيلع تبثاف هدابعل هاضترا يذلا هللا نيد كنيد  ًاقح انيلو

 ليكنتلاب مستا يذلا لكوتملا مكح ةرتف ينسحلا رصاع .«رخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف

 ةباقرلاو ليكنتلل لجرلا ضرعت دقو مهعابتأو ©©تيبلا لهأ ىلع ديدشتلاو

 طيحي رطخلاب ينسحلا رعش زتعملا ىلإ مكحلا لقتنا الو لكوتملا لاجر لبق نم ةديدشلا
 يف يفوت ينسحلا نأ ليق .يرلا ىلإ هجوت 2 يداها مامإلا نم رمأب ءارماس كرتف هب

 .289 يداحلا مامإلا نمز يف ه 767 ةنس لاوش 6

 نب يلع نب دّمحم قودصلا خيشلاوخأ يمقلا هيوباب نب ّىلع نب نيسحلا (275)

 .يمقلا هيوباب

 .هديفحو هيوباب نب يلع نب نيسحلا خيشلا نبا (014)

 صن لقنت يدي نيب يتلا ةيلاجرلا رداصملا لك نأ :يديهشلا لع خيّشلا (017)

 .يديهشلا لع خيّشلاب فيرعتلا لفغت اهّنكل َيبشاِلَو فلؤملا اهدروأ يتلا ةرابعلا

 لع نب نيدلا نيز خيشلا يناثلا ديهشلا ديفح هنأ ةرابعلا نم موهفملا نكل

 .(ه 156 _ه )4١1١ لماعلا ىعابجلا

 نب رباج نب مالسلا دبع نب نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم وه :ديفملا خيّشلا (070)

 خيشلاب رهتشاو «هللا دبع وبأ هتينك ,يربكعلا ّيدادغبلا ريبج نب ديعس نب نامعنلا

 نأ ركذ دقو .طساو يف ًملعم ناك هدلاوف قبس |ميف ملعملا نباب فرع نأ دعب ديفملا

 رهش نبا بهذ (يف ديفملا بقل هيلع قلطأ نم وه ينامرلا ىسيع نب يلع هذاتسأ
 يف ديفملا ْحيَّشلا دلو .بقللا اذه هيلع قلطأ نم وه ##مامإلا َنأب لوقلا ىلإ بوش

 مويلا يف (ةيلاحلا ليجدلا) دادغب لاش ىربكع ل ةعباتلا يرصب نبا ةقيوس ةيرق

 نم ثلاثلا ةليل يفوتو .ه 778 ةنس ميدنلا نبا ىور (ى ةدعقلا يذ نم رشع يداحلا



 لوقا ول وفعلا دع تفتر قل ركتشكلا نيب جا نحيم دموع ل ما فش

 يذلا نانشألا ناديمب ىضترملا فيرشلا هيلع ىلصو «5 17 ةنس دادغبب ناضمر رهش

 نم برقلاب شيرق رباقم ىلإ لقنو «نينس هراد يف نفدو ؛هتعس مغر سانلا ىلع قاض

 يف شاع «ةيرشع ينثإلا ةّيمامإلا ةعيشلا ءاملع مظاعا نم وهو .##رفعج يبأ دّيّسلا
 ذيملت ناكو ءيرجحلا سماخلا نرقلا لئاوأو يرجهلا عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ريتعيو .يموطلا ْخيَّشلا كلذكو ىضترملاو يضرلا َنيِدّيّسلا ذاتسأو ءقودصلا ْخيّسلا

 ناونع هيلع قلطأ يذلا هفيلأت لالخ نم «نراملا هقفلل سسؤملا ديفملا خيّشلا

 باتك لالخ نم عورشملا اذه لمتكاو ؛ماكحأ نم هيلع ةّيمامإلا تقفتا |يف مالعإلا

 .ىلحلا ةمالعلل ءاهقفلا ةركذتو ءيموطلا خيشلل فالخلاو «ىضترملا دّيَّسلل راصتتالا

 نيجورملا نمو ةّيمالسإلا مولعلا ءايحإ ىلع نيلماعلا ربكأ نم ديفملا خيّشلا ٌدعيو

 نبا ناونع تحت ميدنلا نبا بتكو .يمامإلا هقفلل نيرشانلاو ةّيعيشلا ةفاقثلل نيّداجلا

 يف مدقم هيلإ ةعيشلا يملكتم ةساير تهتنا انرصع يف هللا دبع وبأ ملعملا نبا :ملعملا

 هتيأرف هتدهاش رطاخلا يضام ةنطفلا قيقد هباحصأ بهذم ىلع مالكلا ةعانص

 رصانع نم رصنعك لقعلا رصنع نم ةدافتسالل جاور كانه نكي ملو ..اعراب

 زورب عمو .ءاملعلا راهدزاو مولعلا لماكت مامأ ًاقئاع اذه حبصأ ثيحب .طابنتسالا

 ىلع نميه يذلاو دومجلا نم رجلا اذه ةهجاوم ىلإ دمع .ديفملا خيشلا ةيصخش
 قلطنيو ًاديدج اهقف سسؤيل هقفلا لوصأ نيودتب ماقف «كاذنآ ةيهقفلا ةحاسلا

 خيشلا اهانبت يتلا ةّيثيدحلا ةيجهنملا نيب طسولا قيرطلا لثمي راص داهتجا بوص

 .هقفلا يف دينجلا نبا اهيلإ بهذ ىتلا ةيسايقلا ةيجهنملاو قودصلا

 طابنتسال هقفلا لوصأب ةركذتلا باتك يف ًالوصأ ةيادبلا يف ْحيَّشلا نّود

 ْخيَّشلاو ةعيرذلا هباتك يف ىضترملا دِّيّسلا نم لك ًطخلا اذه يف راسو .ماكحألا

 خلا ّدعأ .يلوصأ جهنم نم امهذاتسأ هركتبا ام ىلع لوصألا ةّدع باتك يف يموطلا



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع ديسلا مامإلا

 قيرطلا وه لقعلا نأ ربتعاو ةّيداهتجالا هتيجهنم يف لقعلل ةريبك ةناكم يموطلا

 فلاخي ثيدح ّيأ نأ لوقلا ىلإ بهذ لب .ةّنسلاو باتكلا ميهافم ىلإ لوصولل

 ءاملع هيف دجاوتي ناك رصع يف ديفملا حيّشلا شاع.ًاضوفرم ًاثيدح ربتعي لقعلا ماكحأ

 كلذل .دادغب ةّيمالسإلا ةموكحلا زكرم يف كلذو ةفلتخ ةّيمالسإلا بهاذم نم رابك

 بلاغلا يف نوكتو يملع راوحو ثحب تائاقل لاحلا ةعيبطبو كانه دقعت تناك

 بيجيو نيفلاخملا رظانيو سلاجملا هذه رضحي ديفملا َحَِّشلا ناكو .ءافلخلا روضحب

 خيَّشلا ترضح الو .ةنيغضلا وأ دقحلا سوفنلا يف ثعبت ال ةقيرطب مهتاهبش نع

 أبن مهملآو ةنسو ةعيش  عمجأ دادغب لهأ هتزانج رضح لجألا هافاوو ةّينملا

 ةّيمالسإلا مولعلا تيحأ يتلا ةريبكلا تايصخشلا دحأ ديفملا خيَّشلا ٌدعيو.هتافو

 ْخيَّشلا رصع مستا .ّيمامإلا هقفلا ترشنو ةيعيشلا ةفاقثلل ثيثح لكشب تجورو

 رضحم نم لهني نأ ْخيّشلا عاطتسا كلذلو مولعلا هيف ترهدزا ًارصع هنوكب ديفملا

 ةعيشلا نايعأ باتك بحاص ركذ دقو .نيقيرفلا ءاهقفو نيملكتملاو نيثدحملا مظاعأ

 :هبتك مها نم .مهمولع نم خيّشلا لهتنا نيذلا رابكلا ءاملعلا نم ًاماع 7

 ةايح ةمحرت يف باتك قدأو لَّوأ :دابعلا ىلع هللا ججح ةفرعم يف داشرإلا ١

 ًاردصم باتكلا راص ثيحب ادج ةريبك ةيمهأب باتكلا زاتماو © راهطألا ةّمئآلا

 دقو .ديفملا خيّشلا دعب ءاملعلا نم © راهطألا ةّمئألا ةايح يف بتك نم هنم لهتني

 .ةّيزيلجنإلاو ةّيدروألاو ةّيسرافلا ليبق نم ةديدع تاغل ىلإ باتكلا اذه مجرت

 ةيهقفلا صوصنلا مدقأ دحأ ربتعيو .هقفلا باوبأ يف مّيق باتك :ةعنقملا .؟

 ىدحإ) ماكحألا بيذهم ناونع تحت يسوطلا خيّشلا لبق نم هحرش متو ؛ةيعيشلا
 .(ةعبرألا بتكلا

 ىلإ باتكلا اذه مجرتو :ةرصبلا برح يف ةرتعلا دّيسل ةرصنلاو لمجلا .؟'



 0 ا 0 ]110 ا

 .ةيسنرفلاو ةيسرافلا

 دقو نيفلاخملا عم ديفملا خيّشلا تارظانم باتكلا نمضت :نساحملاو نويعلا .4

 لوصفلا ناونع اهيلع قلطأو باتكلا اذه نم تاراتخم ىضترملا دّيّسلا فطتقا

 .فرشألا فجنلا يف باتكلا عبطو نساحملاو نويعلا نم ةراتخملا

 .(408 / قباس ردصم) حابر نب ملسم نب دّمحم (21)

 .ةمات اهانربتعا اذإ اّلِإ (ٌكي)ربخ اهّتأل بصنلا ٌقحتست (عوبطم) ةملك (019)

 ةنس يفوتو م ١794 ةنس نوماغريب يف دلو يقيرغإ بيبط وه سونيلاج (0)
 ةرطابألا نم ديدعلا جلاعو ةينامورلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف بطلا سرام .مم7

 ريبك لكشب رثأ .ةميدقلا روصعلا ءابطأ مظعأ دحأو نانويلا ءابطأ ربكأ ناك .نامورلا

 ضارمألا ملع ءايجولويسفلا «حيرشتلا ملعك ةيبطلا تاصاصتخإلا نم ديدعلا يف

 دعي .قطنملاو ةفسلفلا يف تاماهسإلا نم ديدعلا هل بسنت (ى «يبصعلا زاهجلا بطو

 عضو نم دحأو يقيرغإلا ينامورلا دهعلا يف بطلا ةدمعأ دحأ طارقبا بناجب

 عضو ىلإ ىعسو ةيحيرشتلا ةظحالملل ةّيولوألا ىطعأ .ثيدحلا بطلا سسأ

 طوقس دعب.تاناويحلا ىلع براجت ءارجإ قيرط نع ةيقيقح جئاتن ىلع ءانب تايضرف

 رخاوأ ىتح ةيبرغلا ابوروأ يف لئاهلا هلمع نايسنو لهاجت مت «ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 قيرط نع يمالسإلا ماعلا اصوصخو ةطنزيب ىلإ اهلاقتنا دعب .رشع يداحلا نرقلا

 .ابوروأ ىلإ دوعتس «ةمحرتلا

 1١(. / قباس ردصم) .يكاطنإلا رمع نب دوواد يكاطنألا ريصبلا (01)

 .(101 /قباس ردصم) يزارلا ايركز نب ىيحي نب دّمحم ركب وبأ (070)

 حاورألا ةهزن) ىمسملا هدعبو مالسإلا روهظ لبق ءامكحلا خيرات (20)



 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .يروزرهشلا يقارشإلا نيدلا سمش .دومحم نب دّمحم هفلؤمل (حارفألا ةضورو
 هتافلؤم نم .يدرك خرؤمو بيبط وهو ( 0« /ه 181/ ماع دعب يفوت)

 تاحيقنتلا .حارفألا ةضورو حاورألا ةهزن «ةينابرلا قئاقحلا مولع يف ةيهلإلا ةرجشلا

 .ةيتوهاللا لاثمألاو زومرلا.(ةمكحلا يف فلؤم وهو) .تاحيولتلا حرش

 15 قناص ردصم) انيس ونا (685)

 نب ىزعلا دبع نب ةملس يبأ نب جالع نب ورمع نب ةدلك نب ثراحلا (070)

 يف هتعاربب هل دوهشم يبرع بيبط ؛ةركب يبأ ىلوم يفقثلا فيقث نب فوع نب ةريغ

 .مالسإلا كردأو يلهاجلا رصعلا يف شاع «هتقو يف «برعلا بيبط» ب فرعي «بطلا

 باحصأ هل مجرت ءاحصان احيصف |ييكح «ءاودلاو ءادلاب افراع ارهام ابيبط ناكو

 هلصأ .هتبحص يف فلتخم هنأ الإ ةباحصلا ءامسأ يف هريغو هدنم نبا هركذو ءبطلا بتك

 نع بطلا ذخأو ءسراف ضرأ ىلإ رفاس «زاجحلا دالب نم فئاطلا لهأ نم فيقث نم

 نبا ركذو ؛مالسإلا لبقو ةيلهاجلا يف اهريغو روباسي دنج لهأ نم رايدلا كلت لهأ

 بطو ةعانصلا هذه يف داجو ءسرافو نميلا ةيحانب بطلا ملعت ثراحلا نإ :لجلج

 هآر نم سراف دلب لهأ دهشو «كانه لام كلذب هل لصحو جلاعو ء«سراف ضرأب

 :ثراحلا اهمس ةيراجو الام هاطعأو ءربف مهئالجأ ضعب جلاع دق ناكو «هملعب

 .برعلا نيب هبط رهتشاو فئاطلا ىلإ عجرف هدالب ينبل تقاتشا هسفن نإ مث ."ةيمسا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو مالسإلا ةدلك نب ثراحلا كردأو» :يطفقلا لاق

 تاراهملا ملعتي ةدلك نب ثراحلا ناك .«هتلع نع هلأسيف هيتأي نأ ةلع هب تناك نم رمأي

 براجتلا نم ديفتسي ناكو اهب موقي ناك يتلا ةيلمعلا تابيردتلا لالخ نم ةيبطلا

 مهل فصيو ىضرملا جلاعي هنوك عم وهف «نيقباسلا ءاكحلا براجت نمو اهم رمي يتلا

 هنع ترثأ دقف «مهتايح يف سانلا اهنم ديفتسي ةماع تاداشرإ كلذ ىلإ فيضي ءاودلا



 كولو وعلا رو ا را قال ردك ]وجر ل و ب با 01

 .ةقباس براجت نم ءاىحلا اهلقانت وأ ءبطلا يف اهملعت تالوقم

 .اًرُذَب دهش ؛ّيؤل نب رماع ينبل فيلح .ٌيراصنألا فّوَع نب ورمع (0175)

 ,ةنيدملا نكس .ٌيرماعلا ورمع نب ليهس ىلوم وه :قاحسإ نبا لاقو .ريمع هل لاقيو
 تلعاما لضشا لوعمر نأ اًدجاو ايدج ةمرك ند روسملا هلع ىور:ندل بتعاأل

 نيرحَبلا سوحي نم ةيزجلا ذخأ ملسو

 .(7377 / قباس ردصم) ةتابن نب غبصألا (017)

 نب دمحأ وهو يرئازجلل :رثألاب ماكحألا تايآ نايب يف رردلا دئالق (01)

 نم.ه١5١١وأ ١١6٠ ةنس ىفوتملا ءيورغلا يرئازجلا يبنلا دبع نب ليعامسإ

 .لضفلاو ملعلا يف ةلئاط ةعمس زاح ءاهاجر نم نيمدقتملاو ؛ةعيشلا ءاملع ريهاشم

 ناك هنأل .فيرشلا نسحلا يبأ هخيش ماقم ماق «قيقدتلاو قيقحتلا يف ةعساو ةرهشو

 ةءارق يوري هنامز يف ةماهفلا ريرحنلا «ةمالعلا ملاعلا ءعرولا ثدحملاو «هقفألا هيقفلا

 دبع نب حلاص دّمحم ريمألاو ,يسيامخلا اع دبع نب نيسح ْخيّشلا نع اعامسو
 دّمحم ىلوملا نع ةزاجإ يوريو ١١١7« ةنس ىفوتملا ءيدابآ نوتاخلا ينيسحلا عساولا

 دمحأ ْخيَّشلاو ءيفجنلا يناروبلا دحاولا دبع ْخيّشلاو «يدابآرتسإلا ينيسحلا نمؤم

 نسحلا يبأ ىلوملا نع ةزاجإو اعامسو ةءارق يوريو «ينارحبلا فسوي نب دّمحم نب

 دّيَّسلاو ؛يرئاحلا هللا رصن دّيَّسلاو ,دّمحم ْخيّشلا هدلو هنع يوريو .ينوتفلا فيرشلا

 ديَسلاو ءيفجنلا دمحأ نب زيزعلا دبع دّيَّسلاو «ينارحبلا يدالبلا يولع نب هللا دبع

 يف نفد .ينارحبلا حلاص نب هللا دبع ْخيّشلاو «ربش دّيَّسلاو ,يمقلا نيدلا ردص

 .«ءاملعلا ناويإ ١ + فورعملا ناويولا

 1١7717 ةنس نارهط يف عبط «ارثألاب ماكحألا تايآ نايب يف رردلا دئالق» :هل

 ماكحألا تايآ بتك مهأ نم باتكلاو ..ه87“11 ةنس فجنلا يفو .رجحلا ىلع

 ع 14



 لإ ا ا يناملا ناخ يلع دّيسلا مي ركلا دبع ديسلا مامإلا

 تايأ ةثالثلا هئازجاب باتكلا يف فلؤملا عمج .لئاسملا عورفل اهلمشأو ءاهعفنأو

 ىلع اهبترو ماكحأو تاعاقياو تالماعمم تادابع نم هقفلا صخت يتلا ماكحألا

 نيثحابلل دعاسم ريخ نوكي نيزر لالدتساو ليمجو قينا لكشب يهقفلا بيترتلا

 .ثيدحلاو هقفلاب نيينعملاو ملعلا لهأو

 فيرط نب نانس نب هللا دبع » :يشاجنلا هنع لاق .نانس نب هللا دبع (09)

 انزاخ ناك .سابعلا ينب ىلوم لاقيو «بلاط يبأ ينب ىلوم لاقيو «مشاه ينب ىلوم

 هيلع نعطي ال ليلج ءانباحصأ نم «ةقث ,يفوك «ديشرلاو يداهلاو يدهملاو روصنملل

 .تبثب سيلو ءىسوم نسحلا يبأ نع ىور ليقو #2 هللا دبع بأ نع ىور «ىش يف

 يف باتكو «ريبكلا ةالصلا باتكو «ةليلو موي لمعب فرعي يذلا ةالصلا باتك هل

 انباحح صأ نم تاعامج هنع بتكلا هذه ىور ؛مارحلاو لالحلا نم باوبألارث

 .هتلالجو هتقثو «ةفئاطلا يف همظعل

 فوع نب منغ ينب نم يباحص (ه '' 5 ةنس يفوتملا) تماصلا نب ةدابع (04)

 .رصمل يمالسإلا حتفملا يف كر اش َّمث ءاهلك دهاشملاو «نيتبقعلا دهش «جرزخلا نم

 ةلمرلا يف يفوت ىتح نيطسلف ءاضق مث «ةرتفل صم ةرمإ ىلوتو «ماشلا دالب نكسو

 نبا لاق «برشي ىلإ ي# دّمحم يبنلا ةرجه لبق تماصلا نب ةدابع ملسأ .نيطسلفب

 نيذلا راصنألا ءابقن دحأ ناك هنأ دكؤملا نكلو «ىلوألا ةبقعلا ةعيب دهش هنأ قاحسإ

 يبنلا ىخآ ؛ةيوبنلا ةرجهلا دعبو .ةيناثلا ةبقعلا ةعيب ةكم يف ل دّمحم يبنلا اوعياب

 1 ا ا اا

 اًظفاح ةدابع ناك .تاقدصلا ضعب ىلع # دّمحم يبنلا هلمعتسا |ى ءاهلك دهاشملا

 حوسفلا عَسوتو دمحم يبنلا ةافو دعبو .نآرقلا ةفصلا لهأ مّلَعُي ناكف «نآرقلل

 :يظرقلا بعك نب دّمحم لاق ثيح «ماشلا ىلإ تماصلا نب ةدابع لقتنا «ةّيمالسإلا



 كوقنلا ول وقعملا تم تلت اول كركي ا 1

 وبأو بويأ وبأو يأ ةدابعو ذاعم :راصنألا نم ةسخ # يبنلا نمز يف نآرقلا عمجا
 دقو ءريثك ماشلا لهأ نإ» :هيلإ نايفس يبأ نب ديزي بتك ءرمع ناك الف ؛ءادردلا

 اذه» :اولاقف .«ةثالثب ينونيعأ» :لاقف ,«مههقفيو نآرقلا مهملعي نم ىلإ اوجاتحا

 :لاقف اقتل ل ةسكنلا عرصنلا لادن نيبتنت ا ةفوتند توا ناار خف

 .2«نيطسلف ىلإ رخآو «قشمد ىلإ دحاو جرخيلف «مهنم متيضر اذإف .صمحب اوءابأ»

 هللا دبع ىلوو «هلزع مث ءصمم ةرمإ هالو ةديبع ابأ نأ هخيرات يف طايخ نب ةفيلخ لاق

 ءاضق يلو نم لّوأ ةدابع نأ يعازوألا معزو ءسدقملا تيب ةدابع نكسف «طرق نب

 يذلا ددملا ءارمأ نم ناك ثيح رصمل يمالسإلا حتفلا دهش هنأ ليق (ى .نيطسلف

 نيب ةقالعلا تءاس ؛ماشلا نايفس يبأ نب ةيواعم يلو امل .صاعلا نب ورمعل ثعب

 نظراف كنكاسأ ال» :ةيواعمل لاقف «ةدابع هيلع اهركنأ ءايشأل ةيواعمو ةدابع

 لاقف ؛:ةيواعم لعفب هربخأف ««؟كمدقأ ام١ :رمع هل لاقف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ لحرف

 مث .(كيلع هل ةرمإ الف «كلاثمأو اهيف تسل اًضرأ هللا حّبقف «كناكم ىلإ لحرا» :هل

 ينئيو «ةيواعم حدمي بيطخ ماقف ءاّموي ةيواعم عم تماصلا نب ةدابع ناك نأ ثدح

 هل لاقف .ةيواعم بضغف .ءبيطخلا مف يف هاشحف هدي يف بارتب ةدابع ماقف «هيلع

 يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ةبقعلاب ل هللا لوسر انعياب نيح انعم نكت مل كنإ» :ةدابع
 قحلاب موقن نأو .هلهأ رمألا عزانن الأو ءانيلع ةرثأو ءانلسكمو انهركمو انطشنم

 «نيحادملا متيأر اذإ» هللا لوسر لاقو .مئال ةمول هللا يف فاخن ال ءانك ثيح

 ةدابع نإ» :نافع نب نامثع ةفيلخلا ىلإ ةيواعم بتكف .«2بارتلا مههاوفأ يف اوئحاف

 نيبو هنيب يلخأ نأ امإو ؛كيلإ هفكت نأ امإف ؛هلهأو ماشلا ِّلع دسفأ دق تماصلا نب

 تام .ةرونملا ةنيدملاب هراد ىلإ هعجري ىتح ةدابع لحرُي نأ نامثع هيلإ بتكف ««ماشلا
 ةدابعل ناكو .ًاليمج اًيسج ًاليوط ًالجر ناكو «ةئس ١// هرمعو ه 5 ةنس ةلمرلاب



 ااا 000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نب سيق يباحصلا تخأ ةعصعص يبأ تنب ةليمج همأ ديلولا دلولا نم تماصلا نب

 .مهتاهمأ ركذت مل هللا ديبعو دوادو ,ناحلم تنب مارح ّمأ همأ دّمحمو .ةعصعص يأ

 ١(. / قباس ردصم) يمربطلا ةمالعلل نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم (041)

 يناهفصألا بغارلا فيلأت نم باتك وه نآرقلا بيرغ يف تادرفملا (047)

 ظافلأ تادرفم ١ باتك نأ ىلع اهمالعأو ةّمألا ءالع عمجي داكي.(ه 507 ىوتملا)

 اذه يف ةفلؤملا ةريثكلا بتكلا نم ىلوألا ةبترملا يف يتأي يناهفصألا بغارلل » نآرقلا

 ىتأو «ةينآرقلا تايآآلا يف ظفل لك نارود يناهفصألا عبتت باتكلا اذه ينو .عوضوملا

 ىلع هبترو هيبشتو زاحجم نم هنم ذخأ ام دروأو ءرعشلاو ثيدحلا نم هيلع دهاوشلاب

 ةداف ءاهلئاوأ رابتعاب ءاجهلا فورح بسح نآرقلا تادرفم بتر ..ءابفلألا

 ٍناهَمْصَأْلا بغارلاو .ارجج ملهو جرخ ةدام ناقبست امهو (دسح) قبست (بسح)

 فورعملا (يناهبصألا وأ) يناهفصألا مساقلا وبأ ءلضفملا نب دّمحم نب نيسحلا وه

 نم َوُه لب ًاضيأ ريثكلا لاقو «يعيش ُهنأ ريثكلا نم ليقف هبهذم يف فلتخإ ءبغارلاب
 مهئاملُعو مهئاربكو مُهمالعأ نم يعيش هنإب ةعيشلا ءاملغ نم طهر هّدعيو «ةلزتعملا

 ريسفتلا يف بتك ةدع فلأ .دادغبب شاعو .ناهفصأ نم هلصأ «ملاعو بيدأ مهنايعأو

 .«يلازغلا مامإلاب نرقي ناك ىتح «رهتشا»:هنع ٍلكرزلا لاق .ةغالبلاو بدألاو

 .(797 / قباس ردصم) يراصنألا هللا دبع نب رباج (0 5)

 .(500 / قباس ردصم) رج نب دهاجم (05)

 كلت بتكي ْةيْشإَرَِ, فنصملا هيف ناك يذلا مويلا خيرات وه اذه (046)

 .اهنيعب رطسألا

 ةروثأملا رابخألاو مكحلا فئاطلل عماج باتك وهف عيبرلا رهز باتك (247)

 نم هيفو سفنلا يلستو نهذلا ذحشت ةفرطو ةمكح نم ولخت ال يتلا نامزألا كلت يف
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 ثيداحألا نيب عمجلا هوجو ضعبو ةيملعلا دئاوفلاو ريثكلا ةفيطللا رعشلا تايبأ

 سلاجلا لثمك هيف كسفن دجت فوسو ًاضيأ (شارفلا ملع) نم وه ام هيفو ةبراضتملا

 ةدئافلاو كانه نم ةفيرطلاو انه نم ةياكحلا فطتقيف باطو ذل ام هيف ناتسب يف

 ١77(. / قباس ردصم) يرئازجلا هللا ةمعن دِّيَّسلا فيلأت نم .كلانه نم ةيملعلا

 .ةداملا وأ لصألا ىنعت ةينانوي ةملك ءايلا مضو ءاحلا حتفب الويهلا وأ ىلويهلا (040)

 يف تانئاكلا نيابتت امنإو .ناويحلاو «تابنلاو .داجلا يف ءايشألا عيمج يف ةدحاو ىهو

 هلعجت يكل ةروصلا يلإ جاتحي كلذل .ةفص الو هل ةروص ال هتاذ يف ىلويهلاف .طققف روصلا

 ةيهام اهيطعيو ىلويه لا نيعي يذلا أدبملا يه ةروصلاف .هملاعم ددحتتو رهظيو فصوي

 ىمستو .|مهيلك نم نوكتي دوجوم لك ذإ .نالصفني ال ةروصلاو ىلويهلاف .ةصاخ
 قلطأ «ةروصو يلويه نم هل اب .ىشلا نإف وطسرأ ةفسلف يفو .يداملا رهوجلاب ىلويهلا

 .ةقيقحلا نوكتت «ةفلتخملا رهاوجلا نمو .رهوجلا ةملك وطسرأ هيلع

 )414  ينادمحلا يثراحلا لع نب دّمحم نب دمصلا دبع نب نيسحلا (24)

 لبج يف ةّيمامإلا ءاملع نم .(يئاهبلا ْخيّشلا) دلاو «(نيدلا زع) ب بقلملا .(ه 4

 ىلإ هترسأ دارفأ عم ةيوفصلا ةلودلا َناّبِإ رجاه .يناثلا ديهشلا ةذمالت نمو لماع

 ةخيشم بصنم مّنستف «ةيناثعلا ةموكحلا طغض نم هل ضرعت ام ببسب ناريإ
 ىلإ هتايح رخآوأ يف رجاه مث ءتارهو ناسارخو نيوزق ةنيدم نم لك يف مالسإلا

 .ه 94/4 ةنس لوألا عيبر 8 يف لجألا هافاو ىتح اهيف هلحر ًايقلُم نيرحبلا

 .دئرم وبأ وه نم حضوت مل اهنكل ةياكحلا هذه ركذت ةرفوتملا رداصملا َنِإ (044)

 .(ه ١١ ةنس يفوتملا) يردبلا يباحصلا يونغلا دئرم يبأ ريغ وه ديكاتلابو

 ثلاثلا نرقلا يف مهمرّسفمو ةّيمامإلا ءاهقف نم ؛يمقلا ميهاربإ نب ّلع (06)

 .مق ىلإ تلقتنا مث ةفوكلا يف هترسأ تناك .# يداها مامإلا باحصأ نمو يرجملا



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نب يلعو ينيلكلا ةخيشم نم وهو.اهب تيبلا لهأ ثيداحأ رشنب ماق نّم مدقأ هدلاوو

 دعب ةنّودملا لئاوألا ةيثيدحلا فيناصتلا باحصأ قودصلا ْخِيَّشلا دلاو هيوباب

 رداصم تلفحو يمقلا مشاه نب ميهاربإ هدلاو نع هتاياور مظعم لقن .لوصألا

 هل .ةياور فالآ ةعبس نم رثكأ تغلب يتلا ةماح ا هتاياورب يفاكلاك ةفورعملا ثيدحلا

 ثالثلا ةّمئألا رخآ رصاع.يمقلا ريسفتب فورعملاريسفتلا اهّمهأ ةديدع فيناصت

 هدلوم خيرات نع ةقيقد تامولعم خيراتلا انل مّدقي مل .رازُي اهب هربقو مقب نوُنو
 .عبارلا نرقلا تايادبو ثلاثلا نرقلا فصتنم يف هتايحب مزجلا نكمي نكلو هتافوو

 ةحئال نمض ةيلاجرلاو ةيئاورلا ةعيشلا رداصم يف ميهاربإ نب لع مسا درو

 ةبيغلا ةرتف كلذكو يركسعلا نسحلا مامإلا ماَيأ كردأو .يداملا مامإلا باحصأ

 نع ةرشابم ةياور ةربتعملا ةيعيشلا رداصملا يف هل درت مل هنإف كلذ مغر .ىرغصلا

 تاياورلا نادقف نأ يئوخلا دّيَّسلا ىري .يدهملاو يركسعلا نيمامإلاو يداحلا مامإلا

 مامإلا باحصأ دادع يف ميهاربإ نب لع نوكي نأ يفنت ال ةّمئألا نع ةرشابملا

 .ةيثيدحلا بتكلا فيلأتو ثيداحألا لقن ىلإ ميهاربإ نب يلع راهتشا دوعي .يداحلا

 رداصملا نم اهريغو ةيهقفلاو ةيريسفتلا رداصملا نم الك ةّمئألا نع هتايورم تّلَقَن

 .ثيدحلا لاجر هقيثوتب ماقو

 حيحص .دمتعم.ّتبُث ,ثيدحلا يف ةقث ميهاربإ نب يلع :يشاجنلا هنع لوقي

 ةاور لجأ نم وه :ىرولا مالعإ يف ّيمربطلا لاقو «.رثكأف عمس ,بهذملا

 نب يلعل .ءاهقفلاو ءاملعلا نم مشاه نب ميهاربإ نب ّلع ميدنلا نبا لاقو.انباحصأ

 كلذك ىعدّيو هتافلؤم رهشأ نم وهو ؛ريسفتلا :اهمهأ ةريثك بتكو فيلآت ميهاربإ

 ةيريسفتلا تيبلا لهأ تاياور نع طقف هيف لقنُي يباور ريسفت وهو .ّيمقلا ريسفتب

 نب ميهاربإ هيبأ نع يه باتكلا تاياور رثكأو .ّيصخش ريسفتو داهتجا نود نآرقلل
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 مهأ نم وهو «ةدوجوملا ةعيشلا ريسافت مدقأ نم ريسفتلا اذه دعي .ّيمقلا مشاه

 .يلاح ا رصعلا ىتح ةيضاملا نورقلا ةليط ةّيمامإلا يرسفم رداصم

 يناهبصألاب فورعملا يدادغبلا ءفلخ نب يرهاظلا لع نب دواد 001)

 يف نيدهتجملا ةّمئألا دحأ :يرهاظلاب بقلملا .نايلس وبأ .«ه١15720-0)

 باتكلا رهاظب اهذخأآل كلذب تيمسو ؛«ةيرهاظلا ةفئاطلا هيلإ بسنت .مالسإلا

 اذهب رهج نم لّوأ دواد ناكو .سايقلاو يأرلاو ليوأتلا نع اهضارعإو ةئسلاو

 ةساير هيلإ تهتناو «دادغب نكس .ةفوكلا يف هدلومو ءلصألا ٌناهبصأ وهو .لوقلا

 ناكو «ةيناهبصأ همأ نأل «يناهبصألاب فرع (نإ :مزح نبا دّمحم وبأ لاق .اهيف ملعلا

 .بهذملا يفنح هوبأ

 رمع نب لع نب نسحلا نب لع نبا شورطألا نسحلا دّمحم وبأ رصانلا (007)

 رصانلاوأ قحلا رصانب بقلملا بلاط يبأ نب لع نب نيسحلا نب لع نب فرشألا

 ةيولعلا ةلودلا يم ةّيديزلا ةعيشلا بسح رصانلا مامإلا وأ ريبكلا رصانلا وأ قحلل

 اوهنا نيذلا نييناماسلا لبق نم اهمكح دعب ناريإ لاش يف مليدلاو ناتسربط يف

 شورطألا نسحلا ماق ثيح ديز نب دّمحم مهلتقب ةقطنملل لوألا يولعلا مكحلا

 ثيح ديدج نم ةقطنملا يف يولعلا ذوفنلاو مكحلا ءايحاو نييناماسلا ىلع بلغتلاب
 نب دّمحم هرهص مكحلا ملست هتافو دعبو تاونسلا عبرألا براقت ةدمل همكح رمتسا

 0 0ةنس ةنيدملا يف شورطألا ّلع نب نسحلا دلو.ريغصلا يعادلاب فورعملا مساقلا

 ةلئاعلا فنك يف ةنيدملا يف شورطألا رصانلا ءاشن ةيرجه 7٠ ةنس ليقو ةيرجه

 ىلإ شورطألا لقتنا مث ثيدحلاب متها ةفوكلا يفو ةفوكلا ىلإ لقتنا مث ةيمشاحلا

 ةافو دعبو ريبكلا يعادلاب فورعملا ديز نب نسحلا همع نبا ةروث مايق رثا ناتسربط

 وخأ ديز نب دّمحم عم شورطألا رصانلا يقب ةرجهلل 7١ ةنس ريبكلا يعادلا



 ا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يناماسلا ليعامسإ لباقم هتميزه رثا هحارجب ارثاتم ريخألا ةافو ىتح ريبكلا يعادلا

 ةليل لمأ يف شورطألا لع نب نسحلا يفوت .ناجرج ةكرعم يف نيناماسلا دئاق

 هربقو اهيف نفدو ةيرجه ةئاثالثو عبرأ ةنس نابعش نم نيقب سمخل سيمخلا

 باتكو ؛يفصلاو .رفسملا باتكو «ينغملاو .طاسبلا باتك :هتافلؤم نم .فورعم
 دحأ ًاضيأ هبتر رصانلا ظافلأ باتكو «هبهذم ىلع هرصع ءالع ضعب هعمج رهابلا

 ام مولعلا عاونأ نم هيف عمج هظافلأ بتكيو هسلجم رضحي ناك هل نيرصاعملا ءاملعلا

 تاككو ةديصق فلا نم ةيببوفلا لع لنعشا ريسقتلا تاتكو«تالآلا رب

 .ريثك اهريغو «بيطلا ريثكلا تيبلا لهأ لئاضف نم اهيف يلامألا باتكو «ةمامإلا

 .يئابجلا يلع يبأب فورعملا «يئابجلا مالس نب باٌّهولا دبع نب دّمحم وه (001)
 770 ةنس دلو .ةيئابحلا ةقرف سسؤم .هرصع يف مالكلا ءالع سيئرو ةلزتعملا خيش

 ىلإ لقتنا .ه 7٠7 ةنس ةرصبلا يف يفوتو «ناتسزوخ ةظفاحم يف ىّبَج ةنيدم يف ه

 هللا دبع نب فسوي بوقعي ابأ مزلو .نيملكتملا قلِح دهش كانهو ؛مالغ وهو ةرصبلا

 .لدجلا يف سانلا قذحأ اذه ناكو ءيرجملا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىفوتملا ماخشلا

 ردقو ًاركبم غبتف ؛مالكلا ّللع وبأ ذخأ هنعو «ةرصبلا يف ةلزتعملا ةساير هيلإ تهتنا

 يبأ دعب ةسايرلاب ًاعيمح ةلزتعملا هل دهش «مالكلا ملع لئاسم يف ةرظانملاو لدجلا ىلع

 .ًادهاز ًاعرو ًاهيقف كلذ ىلإ ناكو .(ه 775ت) فالعلا ليذُهلا

 يبحم ب ريهشلا يسلدنألا يئاطلا يمتاح لا يبرع نب دّمحم نب ّيلع نب دّمحم (004)

 ْخيَّشلاب» نييفوصلا نم مهريغو هعابتأ هبقل نيفوصتملا رهشأ دحأ «يبرع نب نيدلا
 يف سلدنألا يف ةيسرم يف دلو .ةيفوصلا ةيربكألا ةقيرطلا هيلإ بسنت اذلو ««ربكألا

 يف يفوتو .يناليجلا رداقلا دبع َخيّشلا ةافو نم نيماع لبق ه 0048 ماع ناضمر رهش

 ءاملع نم يناحور ملاع وهو .نويساق لبج حفس يف نفدو .ه 1778 ماع قشمد
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 ىتح ريبك نأش تاذ هلامعأ تحبصأ ؛ءفوسليفو رعاشو «نيسلدنألا نيملسملا

 تدعغ [(ى ٠٠١. ىوس اهنم قبي ل نكل ؛١8 ٠ ىلع هتافلؤم ديزت .يبرعلا ملاعلا جراخ

 .يمالسإلا ملاعلا نم ءازجأ ةدع يف ةريبك ةيمهأ تاذ نوكلا ملع لاجم يف هميلاعت

 رشع ينثإلا ةّمئ ةّمئألا نع هتاباتك نكل ,ةعامجلاو ةّئسلا لهأ نم هنوك نم مغرلابو

 ثيح «يهقفلا هبهذم صوصخب عساو لدج كانهو .ةعيشلا دنع ريبك نأش تاذ

 يبرع نبا ميلاعت ترشتنا.يرهاظلا بهذملل يمتني ناك يبرع نبا نأ ضعبلا دقتعي

 ةحص ىلإ دوعي ببسلا نأ دقتعيو «هتافو دعب يمالسإلا ملاعلا ربع ةلئاه ةعرسب

 ىلإ اهقيرط تدجو لب «نيملسملا ةبخن ىلع ًاركح هتاباتك نكت ملو .هججح ةمالسو

 ىلإ يبرع نبا لامعأ تمجرُت مى .ينوصلا دملا راشتنا ةجيتن عمتجملا نم ايندلا تاقبطلا

 :ةيدروألاو ةيكرتلاو ةّيسرافلا تاغللا

 هذه و) هباتك نع فلؤملا لوقي .يئاهبلا خيشلل اثيدح نيعبرألا باتك (005)

 نوكل دنسلا قيقحت نع ايواط ةيالولاو ةوبنلا تيب لهأ قرط نم اثيدح نوعبرأ

 طساب انأ اهو .باوثلا نم ائيش عمس نم ثيدح راهتشاو ننسلاو بادآلا يف اهرثكأ

 هلامكا ينقزريو هوجرأ ام مامتال ينقفوي نأ لامآلا هيدل بيخت ال نم ىلإ لاؤسلا فك

 .(.هوجولا نسحأ ىلع

 وهو «هتلاخ نبا وأ ءبويأ تخا نبا روعاي نب نامقل وه :ميكحلا نامقل (007)

 ءاطايخ ناك هنأ ليقو ءاراجن ناك هنأ عيبرلا نب دلاخ هيف لاق دقو ءرصمب ناوسأ نم

 ةمكحلا هللا هاطعأ دقو ملعلا هنم ذخأ ؛دوواد رصاع دقو ءايعار ناك هنأ ليقو

 يف ًايقاب لزيي مو ##دواد كلم نم نينس رشع ىلع دلو هنأ يدوعسملا ركذو .اهدنع

 ميركلا نآرقلا يف سيلو .8 7 ىتم نب سنوي ماي ىلإ دهزلاو ةمكحلل ًارهظم «ضرألا

 ىلع همسا قلطأو نآرقلا يف ركذ ءامبكح ًالجر ناك.هرصع ديدحت نم نكمت ةراشإ ةيأ



 0 ااا اا ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةمكح نع ملكتت يتلا ةينآرقلا صصقلا ىدحإ يه ناهقل اياصوو «نامقل ةروس

 نم نيملسملا ىدل دعتو ؛ميكحلا ناقل هللا اهبهو يتلا ةمكحلا يف لثمتتو «نامقل

 نأ ريسفتلا بتك بسحو ءاهعضاوم يف يتأت هتمكح تناك ذإ ؛ظعاوملاو مكحلا عورأ

 مهلضفأ ادغف ةمكحلاب هيلع ّنم ىلاعت هللا نكلو .هدّيس ىلع كولمم نوهأ ناك ناهقل

 ريثك ,نظلا نسح ء«ركفتلا ريثك ًادبع ناك ناهقل نإ » :ه## هللا لوسر لاقو .هيدل

 ليقف .دواد لبق ةفالخلاب يدون .« ةمكحلاب هيلع نمف «هللا هبحأف هللا بحأ ءتمصلا

 نإ :نامقل لاق ؟قحلاب سانلا نيب مكحت ةفيلخ هللا كلعجي نأ كل له ءناهقل اي هل

 ينملعو ينناعأ كلذ تلعف نإ هنأ ملعأ ينإف .,تلبق لجو رع يبر ينربجأ

 نامقل اي :ةكتالملا تلاقف «ءالبلا لأسأ الو ةيفاعلا تلبق يبر ينريخ نإو ءينمصعو

 وأ لذخيف ءناكم لك نم ملظلا هاشغي ءاهردكأو لزانملا دشأب مكاحلا نأل :لاق ؟

 يف نوكي نمو «ةنجلا قيرط أطخأ أطخأ نإو ءوجني نأ يرحلابف باصأ نإف «ناعي

 ايندلا هتتاف ةرخآلا ىلع ايندلا راتخي نمو ءًاعئاض ًافيرش نوكي نأ نم ريخ ًاليلذ ايندلا

 طغف ةمون مانف ؛هقطنم نسح نم ةكئالملا تبجعف .ةرخآلا كلم ىلإ ريصي الو

 .يبتقلاو يربطلا لوق يف «ناراث همسا ناقل نباو .اهب ملكتف هبتناف ءاطغ ةمكح اب

 هتأرماو هنبا نأ يريشقلا ركذو .شاقنلا هاكح ؛معنأ ليقو .مكشم :يبلكلا لاقو

 كرشلا نإ هللاب كرشت ال) :هلوق اذه ىلع لدو .|لسأ ىتح |هظعي لاز اف نيرفاك اناك

 .(ميظع ملظل

 .(397 / قباس ردصم) يراصنألا هللا دبع نب رباج (00)

 اهّنكل كيا, فنصملا اهركذ (ى اهصنب ةياورلا ركذ ىلع رداصملا عمجت (009)

 .هنع تلقن يذلا نيدلا مئاعد باتك نع اًئيش ركذت آل



 نقلا و ل وقعت ودمت رلى ل وكف ينام يور هع هنا سا فا وسع هربا 2

 بيطلا يبأ نب لع نب نسحلا نب لع (ه )٠60-417 يززخابلا (00)

 يحاون نم) زرخاب لهأ نم .باتكلا ءارعشلا نم بيدأ :نسحلا وبأ ءيزرخابلا
 يف لتقو .قارعلاو سراف دالب يف ةعساو ةلحرب ماقو روباسينبو اهب ملعت (روباسين

 رهتشا .ثيدحلاو هقفلاب ملع هلو لئاسرلا باتك نم ناك .زرخابب سنأ سلجم

 يبلاعثلا روصنم يبأل رهدلا ةميتيل ليذ وهو رصعلا لهأ ةرصعو رصقلا ةيمد :هباتكب

 هل .كلملا ماظن ريزولل هباتك ىدهأو .هيرصاعم نم رعاش ةئاسمخو نيثالثل هيف مجرتي
 .ريبك دلجم يف رعش ناويد

 نب زيزعلا دبع نساحملا وبأ وه (ه 707 -71/1) يللا نيدلا ٌيِفَص (011)

 ,ةلحلا يف أشنو دلو .ءيط نم نطب «سبنس ىلإ ةبسن يسبنسلا يئاطلا رصن نب ايارس

 اهريغو نيدرامو رصمو ماشلا ىلإ لحري ناكف ةراجتلاب لغتشاو «دادغبو ةفوكلا نيب

 كولم نم ٍبرَّقَتَف نيدرام باحصأ ىلإ ةدم عطقنأو .قارعلا ىلإ دوعيو هتراجت يف
 ناطلسلا حدمف «ةرهاقلا ىلإ لحرو .مهاياطع هل اولزجأو مهحدمو ةيقترألا ةلودلا

 نم هعنمي مل هنكلو .هرعش يف حضاو هعيشتو ايعيش ناكو .دادغبب يفوتو رصانلا كلملا

 لجزلا يف ةلاسر :(يلاح لا لطاعلا)و .(رعش ناويد) هل .مهريقوتو ةباحصلا حدم

 هدئاصق يهو ؛(روحنلا ررد)و ةيوغللا طالغألل مجعم ؛(يطالغألا)و «يلاوملاو

 ؛(ةليلجلا ةمدخلا)و «(ءاغلبلا ةصالخو ءارعشلا ةوفص)و «تايقترألاب ةفورعملا

 بسني ءىحصملاو ةيماعلاب مظن يبرع رعاش وهو .قدنبلاب ديصلا فصو يف ةلاسر

 لوخد ةرشابم تلت يتلا ةرتفلا يف شاعو .اهيف دلو يتلا ةيقارعلا ةلحلا ةئيدم ىلإ

 رحب لكل اتيب مظن دقلو ءهرعش ىلع رثأ ام ةيسابعلا ةفالخلا مهريمدتو دادغبل لوغملا

 نمو ةفورعملا رعشلا نيواود نم ديدعلا هلو .اهظفح لهسيل روحبلا حيتافم تيمس

 :هذه انماّيَأ ىتح لوادتت لازت ال يتلا ةريهشلا هراعشأ



 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 انيف اجرلا باخ له ضيبلا يدهشتساو 2 انيلاعم نع يلاوعلا حامرلا ىلس

 اينضاومرمحاشضبارمرضخ 2 انشعئاقو دوس انعئنص ضيب

 .ةموقلاو حشوملاو لجزلاك «هنامز يف ةيكحملا ةجهللاب رعشلا نونف يف مظني ناك

 لطاعلا باتك وهو ؛يماعلا يبرعلا رعشلاب ًاصتخم ًاباتك فنص نم لّوأ ناك امك

 .هسفنب اهمظن ارعشأ تمض هنمز يف يماعلا رعشلا كلذ نم جذامن هيف دروأو «يلاحلا

 يدابازوريفلا باتك ىف درو دقل .(71517 / قباس ردصم) نوعرف (65؟)

 ناسل) ريهشلا هباتك يف روظنم نباو (زيزعلا باتكلا فئتاطل يف زيبمتلا يوذ رئاصب)

 لب ايرصم سيل نوعرف نإ نولوقي مهنا (رينملا حابصملا) هباتك يف يمويفلاو (برعلا
 :ريدملا حابصملا ىف ءاجو .«ناير نب ديلو وأ ديلولا نب بعصم همساو ناسارخ نم

 همساو فسوي نوعرفو نانس همساو ليلخلا نوعرف ةثالث مه ىزوجلا نبا لاق

 ءالع نم يأ ديؤي ملو .ناير نب ديلولا همساو ىسوم نوعرفو بعصم نب نايرلا

 .تافارخلا نم اهوريتعاو تاياورلا هذه راثآلا

 اكلم مورلا مكح يذلا رصيق سويلوي ةلئاع نم قتشا (رصيقلا) بقل (27)

 رصيقلا يخأ ديفح نايفاتكوأ هلمح دقو «م.ق 4 ماع ىلإ 54 ماع نم جات نودب

 دعب اوءاج نيذلا ةعبرألا نامورلا ةرطابألا بقلو .هدلاو مع ..ينبتلاب هنباو

 اطبترم حبصأ مسالا نأل ..ينبتلا وأ يلئاعلا بسنلا ةقيرطب ..رصيقلا وه نايفاتكوأ

 ناكو ..باقلألا عاونأ نم ًاعون راص ثيحب روطاربمإلا ركفب ًاقيثو ًاطابترا

 بصنم يف هتفالخب موقي فوس يذلا صخشلا راتخي نأ ديري امدنع روطاربمإلا

 ناك ةيطنزيبلا ةيروطوربمإلا دهع يفو ..رصيقلا بقل هتفيلخ حنمي ..ىلعألا مكاحلا

 نوكي يذلا..دلبلل ًاكاح هرايتخا متي نم لك ىلع رصيقلا بقل قالطإ ناكمإلاب

 ..ةيناملألا ًاضيأو «ةيسورلا ةغّللا يف لوادتم رصيقلا بقلو «ةيروطاربمإلل ًاعضاخ



 نلوم قمل نيف عش الع ل وك تك ا و وا ا ا 7

 هلإلا نبا وه ىهلإ لطب (ةيقيرغإلا ايجولوثيملا يف) سيلكريه وأ لقّره (014)
 يف اّمأ .تارماغملا نم ديدعلا هلو ةقراخلا هتوقب رهتشي (ىنيمكلأ )هيرشبلاو (سويز)

 روطاربمإ وه «(م151- م 017/6) لقره سطسغأ سويفالف وه لقرهف خيراتلا

 دض ةحجان ةروث داق (010/ ماع ةطلسلا ىلإ هدوعص أدب «ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا

 هنيعو «سيروم روطاربمإلا بورح يف كراش اًحجان اًيركسع اًدئاق ربكألا لقره

 جاطرق يف همكح رقمو ايقيرفأ لامش ىلع اًيروطاربمإ اًبئان برحلا باقعأ يف روكذملا

 ةيخيراتلا رداصملا ريشت لاوحألا لكبو .هتايح نم لّوألا رطشلا لقره ىضق ثيح

 يتلا ةيلقارهلا ةلالسلا سسؤم أضيأ لقره ربتعي .ةينمرأ لوصأ نم لقره نأ ةرفاوتملا

 ةملكو ءاهروطاربمإ يأ اهكولم كلمو ةشبحلا مكاح ىشاجنلا ناك (075)

 بقل وهو «يئاجن ىلإ برعلا اهبرع ؛ةشبحلا كلمل بقل يهو «ةيشبح ةظفل يشاجنلا

 .ايريترإو ةشبحلا قرش موسكأ ةكلمم ىلع يلو نمل

 تومرضحو نادير يذو أبس كلم» يريمحلا ىكلملا بقللا هناراثآلا ءاملع لوقي

 زكرم يف نالمح ةدلب عقتو .نالمح بعش (ءارمأ) لايقأ مهف !عبت ونباا امأ #7تنميو

 ضعب دقتعيو .تيوحملا ةظفاحم بونج .شافح ةيريدم يف ؛يرادإلا دمحأ ونب

 نم نيتيآ يف درو يذلا (عّبت موق) ريبعت اوريتعاو ءًانمؤم ًالجر ناك عبت نأ نيركفملا

 و سس هَ 5-5 هَ 2

 ةياوّرلاو .هموق مذ لب «نيتيألا نيتاه يف مدي مل هنأ ثيح «كلذ ىلع اليلد نآرقلا



 0 م ا ا علا ا وول يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هّنإف ًاعّبت اوّبستال) :لاق هنأ ةياورلا هذه يفف «كلذ ىلع ةدهاش هلل هل يبنلا نع ةيورملا

 .(ملسأ دق ناك

 ىلإ بقللا رصتخيو.رانتلاو كرتلا كولم نم كلم لكل بقل ناقاخ (0720)

 ل كاك ولم نيم كانلم كو نقل كاناقتا «ةطيسرلا جنا ل مانع اق وأ ناخ

 .كرتلا كولم نم كلم لكل مسا :ناقاخ :برعلا ناسل يفو .ُنيِقاوَح :عمجلاو
 و وارو 2 3 َ/ م

 ىلع كرتلا هْنقَخُم نم هب ىمسي مسا ناقاخو .ةوسأر :مهسفنأ ىلع هوُنَقَحو
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 تسال 1

 حبصأ ةّيسرافلا ةيناساسلا ةلودلا رمع نم ةطسوتم ةرتف يف :ىرسك (04)

 .ةرساكألا اهعمجو ؛”ىرسك» سرفلا كلم بقل حبصأف ءانراوتم بقل ّيمرافلا كلملل

 لك يدونو لداعلا كلملا”وأ ”ناورشونا» هبقل ناكو ءسرفلا كولم دحأل مسا وهو

 مسأب فورعملا (0014-م١00) لّوألا ىرسكو .ةرساكألاب هدعب نم سرفلا كولم

 ةيروطاربمإلا مكح .روج مارهب نب درجدزي نب ذابق نب وهو لداعلا ناوريشونأ
 عضو .لّوألا ذابق هيبأ دعب شرعلا ىلتعا دقو .داليملل 0174و 07١ نيب ام ةيناساسلا

 ترمهدزا هدهع لالخو .دودسلاو روسجلا نم ديدعلا ىنبو روصقو ندمل سسألا

 .اهدجم ةمق يف ةيناساسلا ةيروطاربمإلا تناكو «سراف دالب يف مولعلاو نونفلا

 ْخيَّشلا نب تملا رويهتم وبأ قيذلا لامج ْخيّشلا :يناثلا ديهشلا دلو (019)

 خيَّشلاب فورعم ءيعبجلا يلماعلا يناشلا ديهشلا نبا .دمحأ نب ّلع نبا نيدلا نيز

 بيدأ «نيققحملا ةعيشلا ءاهقف نم «نيدلا ملاعم هباتك ىلإ ةبسن ملاعْلا بحاص نسح

 :رعاشو

 لبج يف عابج ةيرق يف ةيرجه 404 ةنس ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا يف دلو

 هنتخأ نبا ملاعملا بحاص نسح ْخِيَّشلا لماز .نينس تس نبا وهو هدلاو لت ؛لماع



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 000000000000000. 04066660006 06

 دقف ؛لماع لبج يف ةيعرشلا مولعلل |مهتسارد ءدب ناك .كرادملا بحاص دّمح دّيّسلا

 امل كركلا يف نيدلا ءاهب خيَّشلاب اعمتجا دقو .|مهيبأ ةذمالت نم ملعلا نم ابيصن اذخأ

 دبع ىلوملاو ليبدرألا ققحملا ءاقل امل قفتا ثيح قارعلا ىلإ ابهذ اهدعبو.اهيلإ ارفاس
 قطنملا بتارم ةءارق يف اذحخأو ةيرجه 447 ةنس دودحب كلذو «يدزيلا هللا

 ىدل بيترتلا ىلع ةهيقفلاو ةيلوصألا نوتملا ةءارق يفو «يناثلا ىدل تايضايرلاو

 ىلإ اداع اهدعبو «قيقحتلاو ملعلا نم امهغلبم ليلق نامز يف ايفوتسا نأ ىلإ لوألا

 .سيردتلاو فينصتلا يف المعو لماع لبج

 (897 ض 9ج) ةعيشلا نايعا يف نيتيبلا نيذه ركذي نيمألا نسح دّيّسلا نأ الإ

 .يدادغبلا دحاولا دبع نب دّمحمل اهنا لوقيو

 يلماعلا ينادمهلا يثراحلا دّمحم نب دمصلا دبع نب نيسح ْخيَّشلا (07)

 .(04/ / قباس ردصم) .يئاهبلا خيّشلا دلاو وهو «يعبجلا

 حابصلا نب لّوألا دبع نب ئناه نب نسحلا وأ ساون وبأ :ساون وبأ (01)

 نم زاوحألا ةنيدم يف دلو «ةيزاوحأ مأو يقشمد برع بأ نم ءيجحذملا يمكحلا

 كولا شعل رمق هش أ نم رع عا( ال1 / ه١ 565) ةنس ناتسبرع دالب

 .رمخلا رعاشب ساون وبأ فرعو .يساؤنلاو ساؤن يبأو يلع يبأب ىنكيو .ةيسابعلا

 ىلع لدت يتلا راعشألا نم ددع دشنأ دقو دهزلا ىلإ هجتأو هيف ناك |مع بات هنكلو

 فلتخأ دقو .دادغب نومأملا لخدي نأ لبق «(م811 / ه494١) ماع يف يفوت .كلذ

 يف كلذك فلتخأ دقو .تخبون نب ليعامسإ راد يف مأ نجسلا يف يهأ هتافو ناكم يف

 بيطخلا ركذو .هناسل ةطالس نم ًاصلخت همس دق اذه ليعامسإ نإ ليقو هتافو ببس

 رعاشلا نإ «5 4/8 ةحفص ء«عباسلا ءزجلا يف دادغب خيرأت باتك بحاص «يدادغبلا

 لت ىمسي لت دنع دادغب نم يبرغلا بناجلا يف ةيزينوشلا ةربقم يف نفد ساؤن وبأ



 811 ا عل و ف وعم ا ع يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ام :هل لاقف مانملا يف هباحصأ ضعب هآر دقو .ًايلاح فورعم ْخيَّشلا ةربقم يهو دوهيلا

 ضرألا تابن يف لمأت ةديصق :سجرنلا يف اهتلق تايبأب يل رفغ :لاقف ؟ كب هللا لعف

 :هللا عنصراثآ ىلإ رظناو

 كيبسلا بهذلا يه راصبأب تاصخاش نيجل نم نويع

 كيرشهلسيلهللانأب 0 تادهاش دجربزلا بضق ىلع

 دبع ْخيَّشلا هنأ يدنع حجرملا نكل .مسالا اذه لمحي صخش نم رثكأ (01؟)

 يعيش بيدأو رعاشو نيد لجر وه .(ه ٠١10 ةنس ىفوتملا) ةمحر نب رصان نب ّللع

 مهنمو برعلاو سرفلا ةعيشلا ءاملع ضعب ىلع سرد دقو «ةرصبلا نكسي ناك

 ةمحر نب يلع دبع نيبو هنيب هابتشالا عقي ام ًاريثكو ,يرتستلا هللا دبع نب لع نسح
 ناويد هل .ةينمزلا ةرتفلا سفن يف اشاع (ههوكلو امهنيب ءامسألا هباشتل يزيوحلا هللا

 .ريمألا ديلاوم حرش يف زيزعلا ضيفلا :اهنم تافلؤملا نم ددعو «ةّيبرعلاب رعش

 ميلاقألا ءابدأ ركذ يف عماملا ثيغلا .بارعإلا ملع يف باوصلا جهانم

 .لضافألا يلح .لوطملا دهاوش حرش يف لوعملا.ضورعلا يف ةلاسر .ةعشعشملا.عبارلا

 .هرعش ناويدل رصتخم وه

 بيدأو نيد لجر وهف افنآ هتركذ يذلا يزيوحلا هللا ةمحر نب لع دبع خيشلا ام

 :هتمجرت يف ٍلماعلا ٌرحلا لاق دقو .يئاهبلا ةذمالت نم ناكو «ةزيوحلا ةنيدم نم رعاشو

 ناويد هلو «غيلب ئشنم بيدأ رعاش ءامهريغو ضورعلاو ةّيبرعلاب فراع لضاف»

 يزيوحلا ةمحر نب رصان نب ِّلع دبع نيبو هنيب هابتشالا عقي ام ًاريثكو ٠.نسح رعش
 هللا ةمحر نبالو.ةينمزلا ةرتفلا سفن يفاشاع دق (هبنوكو امهنيب ءامسألا هباشتل

 ةّيسرافلاو ةّيبرعلا تاغّللاب نيواود ةدع ىلإ ةفاضإلاب تافلؤملا نم ددع يزيوحلا

 ىلع ةيشاح.مالكلا كولم كولملا مالك .ةمكحلا يف باتك:هتافلؤم نمو «ةيكرتلاو



 لو زو لواشنطن اراب لوك لكلا يع تاب ام 0

 يف باتك..عماجلا ةمجرت يف عماللا قربلا.لوطملا دهاوش حرش.يواضيبلا ريسفت

 .ىقيسوملا يف باتك.لمرلا يف باتك. ضورعلا يف باتك.وحنلا

 ١75(. / قباس ردصم) يزوجلا نبا (07)

 لزغ رعاش ؛.(ه 18ه 7 5) ليل نونجمب بقلملاو حولملا نب سيق ()

 كلملا دبعو مكحلا نب ناورم ةفالخ ةرتف يف شاع .دجن لهأ نم «نيميتملا نم ءيبرع

 كلذب بقل (نإو ًانونجم نكي ل .برعلا ةيداب يف ةرجهلا نم لّوألا نرقلا يف ناورم نب
 اهوجوزي نأ اهلهأ ضفرف اهقشعو اهعم أشن يتلا همع ةنبا ةيرماعلا ىليل بح يف همايهل

 بحأ :[مهتصق نم (يبرعلا رعشلا يف لزغلا) هباتك يف ةيجحلا حلاف ذاتسألا يوريو .هب

 نايعري اناك ثيح اًيوس اربكو ايبرتو اهعم أشن ثيح همع ةنبا يرماعلا دعس تنب ىيل

 اهقشعف ابصلاو ةلوفطلا يف نيقيفر قحب اناكف رخآلا امهدحأ بحأف |هيدلاو يشاوم

 ىلع سيق ماهف ؛هنع تبجح ليل تربك امدنع «ةيدابلا يف ةداعلا يه |ىو .اهم ماهو

 اهب لزغتيو همع ةنبا بح يف هل بدألا ةركاذ اهتدلخ يتلا ةرثؤملا راعشألا دشني ههجو

 نيسمخ اهل لذبو ًاريبك أرهم اهل عمج نأ دعب ليل دي ابلاط همعل سيق مدقت مث .هراعشأ يف

 عاذ نم جيوزت ىبأت برعلا تناك ذإ «هيلإ اهوجوزي نأ اهلهأ ضفرف «ءارمح ةقان

 ليلل مدقت كاذ تقولا ينو."(هرعش يف اهب لزغت يأ) اهب ببشت دقو بحلاب مهتيص

 ءاهيعارو لبإلا نم اًرشع اهل لذبو «يليقعلا دّمحم نب درو ىعدي فيقث نم رخآ بطاخ

 ىلإ اهجوز عم ليل تلحرو .اهنع اًمغر لجرلا اذهل اهجوزو ةصرفلا ىليل دلاو منتغاف

 :اهلهأ لاق نابيطخلا اهل مدقت نيح هنأ لاقيو .سيق اهنونجمو اهبيبح نع اديعب .فئاطلا

 يراتخت مل نئل هللاو :اولاقف اهيلإ اولخد مث .هتجوزت تراتخا نمف «(ىنيب اهورّيم نحن

 يف ههجو ىلع سيق ماهف .اهنع [غر هتجوزتو اًدرو تراتخاف «كب َنلثمنل اًدرو

 ىريف «يرذعلا هبحب ىنغتيو شوحولاب سنأيو ديصقلاو رعشلا دشني رافقلاو يراربلا



 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 راجحأ نيب ىقلم دجٌو نأ ىلإ ءزاجحلا فارطأ يف ًائيحو دجن يف ًائيحو ماشلا يف ًائيح

 يتلا رداصملا يف درو اع فلتخي ْمتيْش[َِلَو فلؤملا هركذ يذلا هتافو خيرات ْنِإ .تيم وهو

 .ه1/ ةنس يف اهتددح

 .(584 / قباس ردصم) يبّلحلا لع نب هللا ديبع (014)

 11 انعم يسربطلل قالخألا مراكم باتك (01/7)

 بأ نب دالخ نب رمعم » :يشاجنلا لاق :دالخ يبأ نب دالخ نب رمعم (01/0)

 نيرععما# عننا لاقو ا ضرلا نع ىور ةَقث .يدادغب :دالخ وبأ .دالخ

 دبع يبأ نب دمحأ نع ؛ةطب نبا نع ءلضفملا يبأ نع «ةعامج هب انربخأ «باتك هل .دالخ

 ًاضيأ هلو .هنع ,رافصلا نع .ديلولا نبا نع ديج يبأ نبا ًاضيأ هب انربخأو .هنع «هللا

 رفعج نب دمحم نع «مامه نبا نع ءيربكعلتلا نع «ةعامج هب انربخأ ,دهزلا باتك
 باحصأ نم هلاجر يف دالخ نب رمعم دعو.« هنع «ىسيع نب دّمحم نع «زازرلا

 .29 مظاكلا باحصأ نم يقربلا هدع |منيب ©اضرلا

 يئاهبلا خيّشلا لوكشك اهنمو رداصملا نم ديدع يف ناتيبلا ناذه درو (018)

 دّمح ىلإ نيتيبلا بسنت رداصملا ضعب نأ .ماهدلا نبا رعاشلل افيرعت طعت مل اهنااّلإ

 يف ةاعولا ةيغب باتك نم ١5١ ةحفص يف ءاج (ى ناهدلا نبا عاجش يبأ لع نب

 .يطويسلا نيدلا لالجل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط

 لاطبأ دحأ ينابيشلا ديلولا وبأ برعلا ريمأ ينابيشلا ةدئاز نب نعم (01/4)

 سابعلا لآ كلمت (ًلف نييومألا نمز قارعلا ءارمأ نم ناك داوجألا نيعو مالسإلا

 ىلع ةيناسارخلاو ةيدنويرلا جورخ موي ناك الف ثيثح هيلع بلطلاو ةدم نعم ىفتخا

 رصنلا ناكف ةيدنويرلا لتاقو نعم رهظ هرمأ يف روصنملا راحو لاتقلا يمحو روصنملا

 انأ لاقو هماثل فشكف نوكت نم كحيو روصنملا لاقف ديدحلا يف عنقم وهو هدي ىلع



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا 01*22 ا ,6

 ءاخسلا يف رابخأ نعملو .اهريغو نميلا هالو مث همظعو همدقو هب رسف نعم كتبلط

 وهو جراوخلا هيلع تبثو ناتسجس يلو امل .ديج مظن هلو ةعاجشلاو سأبلا يفو

 .ةئامو نيسمخو نيتنثا ةنس يف ينابيشلا ديزم نب ديزي هيخأ نبا مهلتاقف هولتقف مجنحي

 موق عم سلج ارعاش نأ ىوريو .ردصلا ةعسو ملحلاب ةدئاز نب نعم ريمألا رهتشا

 الإ صخش كانه سيل :رعاشلا لاقف نعم ردص ةعسو ملح يف اوبنطاو اوركذف

 نم لاقف مهنيب لادجلا رثكف بضغتي ال هنإف ةدئاز نب نعم الإ :اولاقف بضغيو

 لخدو رعاشلا بهذ .لبإلا نم ٠٠١ ىلع مهدحأ هنهارف هبضغا نأ ىلع يننهاري

 :لاق مث ملسي لو سلجو هسلجم يف ةدئاز نب نعم ىلع

 ريعبلا دلج نم كالعنذإو ةاش دلج كفاحل ذإ ركذتأ

 :يبارعألا لاق .هاسنأ الو كلذ ركذأ معن نعم لاق

 ريرسلا لع سولجلاكملعو اكلم كاطعأ يذلا ناحبسف

 :يبارعألا لاق .لاح لك ىلع هناحبس نعم لاق

 :يبارعألا لاق .تئش فيك هب يتأت برعلا اخأ اي ةنس مالسلا نإ :نعم لاق

 ريقفلا لع نامّزلا راج ولو اهيف تنأ دالب نع لحرأس

 لاق ةمالسلاب بوحصمف انع تلحر نإو كب ًابحرمف انيف تمقأ نإ نعم لاق

 :يبارعألا

 ريسملا لع تمزعدق ينإف ءيشب ةصقان نبا اي لدجف

 :لاقو يبارعألا اهذخأف رانيد فلأ هطعأ مالغاي نعم لاق

 ريثكلا لاملاب كنم عمطأل ينو هيب تيتامل يلق



 ااا اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 :لاقو يبارعألا اهذخأف .ىرخأ رانيد فلأ هطعأ مالغاي نعم لاق

 ريظن نم ةيربلا يفكلاف ًارخذ كيقبي نأ هللا تلأس

 ريمألا اهّبأ لاقو «يبارعألا اهذخأف .ىرخأ رانيد فلأ هطعأ همالغل نعم لاق

 لع مسق ول ام ملحلا نم كيف هللا عمج دقلف هنع ينغلب امل كملح ًاريتخم تئج (نإ

 فالا ةثالث لاق ؟ همظن ىلع هتيطعأ مك مالغاي نعم لاق « مهافكل ضرألا لهأ

 .اركاش هقيرط يف بهذو يبارعألا اهذخأف .اهلثم هرثن ىلع هطعأ لاق رانيد

 نب دمحم ىنكيو ثراحلا نب ورمع نب رشب نب بئاسلا نب دّمحم (08)
 .(55/ / قباس ردصم)ىبلكلا بئاسلا

 (ه ١١١ ماع دادغبب ىفوتملاو ه5 ماع ةنيدملاب دولوملا) قاحسإ نبا (081)

 نب قاحسإ نب دّمحم ركب وبأ لماكلا همسإ «يبابعلاو يومألا نيرصعلا نم خرؤم

 يبنلا ةريس بتك يبرع خرؤم ُلّوَأ ربتعيو .ركب ابأ :هتينك «يندملا رايخ نب راسي
 .ملعلا روحب نم ارحب ناكو .هباتك ىلع »هللا لوسر ةريس» ةيمست قلطأو # دّمحم

 ةريس) ةيمست قلطأو هل دّمحم يبنلا ةريس بتك يبرع خرؤم لّوأ ربتعيو اكفنا ات

 عمجب أدبو ةنيدملا يف هتايح مظعم قاحسإ نبا ىضقو .هباتك ىلع هللا لوسر

 نكي ملو كاذنا ةرفوتم تناك يتلا ةيهفشلا رداصملا فلتخم نم ةفلتخملا تاياورلا

 نكميام لك عمج هضرغ ناك امنإو تاياورلا ةحص قيقدت ىلع ابصنم يسيئرلا همامتها

 يسابعلا ةفيلخلا هل رفو ثيح دادغب يف رقتسيل ةريحلاو ةفوكلا ىلإ ٌمث ةيردنكسإلا ىلإ

 ربتعي .هننق دّمحم لوسرلا خيرات نع بتكي نأل نكمملا معدلا لك روصنملا رفعج وبأ

 كلذلو ؛ماشه نبال أطخ ةبوسنملاو ةيوبنلا ةريسلا بتك نم لّوأ قاحسإ نب دّمح

 فلأ .ماشه نب ةريس هباتك يف (قاحسإ نب دّمحم لاق) ةرابع لك يف ماشه نبا ركذي
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 ةنيدملا يف هسفنب اهعمس تاياورو ثيداحأ نم يزاغملا همس اباتك قاحسإ نبا

 هنع هاور اب اظوفحم يقب باتكلا نومضم نأ الإ ءانيلإ لصي ل هباتك نكلو ءرصمو
 نبا ةذمالت رهشأ نم ناك يذلا يئاكبلا هخيش قيرط نع هتريس يف ماشه نبا

 .نارزيخلا ةربقم يف نفدو .ه ١6١ ةنس دادغب يف قاحسإ نب دّمحم يفوت .قاحسإ

 نب ركب ةليبق نم «يناسارخلا مث يرصبلا يفنحلا يركبلا سنأ نب عيبرلا (085)

 ةنس يفوت «ةعبرألا ننسلا يف هثيداحأ ءْثَّدَحُحو رّسفمو «ةرصبلا لهأ نم يعبات «لئاو

 نم بره هللا دبع نب رباجو ءباطخلا نب رمع نب هللا دبع يقل دقو .ه 4

 ىلإ لوحت مث «ازرب» اهل لاقي اهنم ةيرق نكسف ورم ىتأف يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 نع ثيللا ىور دقو «هنامز يف ورم ملاع ناكو «اروذس» اهل لاقي اهنم ىرخأ ةيرق

 هنجسف ؛هوبلط «ىربكلا ناسارخ يف ةيسابعلا ةوعدلا تماق ال .هنع رحز نب هللا ديبع

 ىلإ بهذي نأ كرابملا نب هللا دبع عاطتساو «ةنس نيثالث ورم يف يناسارخلا ملسم وبأ

 يف عيبرلا تامو ءاثيدح نيعبرأ هنم عمسف «يوبنلا ثيدحلا هنم عمسيل هنجس ناكم

 .ه ١5١ ليقو ه ١74 ةنس روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف نجسلا

 نم ؛مهفقسأو لئاو نب ركب ينب نم ةمقلع نب نيصح ةثراح وبأ (0817)

 هيلع هللا لص دّمحم لوسرلا ىلإ نارجن لهأ ىراصن دفو يف رشع ةثالثلا فارشألا

 ةينارصنلا نيد يف لخد نكلو ؛لئاو نب ركب نم برعلا نم ًالجر ناك .ملسو

 هملع نم مهغلب امل .هومدخو هولومو سئانكلا هل اونبو .هوفرشو مورلا هتمظعف
 هيلع هللا لص هللا لوسر رمأ فرعي كلذ عم ناكو. .مهنيد يف هتبالصو هداهتجاو

 .قحلا عابتا نم هاجلاو فرشلا هدص نكلو ملسو

 :١ثراحلاب» وأ ”نايدلا ينب» ًاضيأ مهل لاقيو :بعك نب ثراحلا ونب (085)

 .دزالا نب رصن ينب نم مهراوج يف ماقأو ءنارجن ةقطنم يف اونكس ءجِحْدَم نم نطب



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ونب ؛نييجحذملا ءالؤه ثراحلا ينب نم ناكو «مهعم نارجنف «ةسايرلا اومستقاو

 .نايدلا نب نادملا دبع يف مهتساير تناكو «نارجن كولمو جحذم تيب مهو «نايدلا

 دلاخ ةلل# دمحم لوسرلا ثعبو .نادملا دبع نب ديزي ىلإ ةيدّمحملا ةثعبلا لبق تهتناو

 نأ لبق ؛مالسإلا ىلإ مهوعدي نأ هرمأو ءنارجنب بعك نب ثراحلا ينب ىلإ ديلولا نب

 ىتح دلاخ جرخف «مهلتاقف ءاولعفي مل نإو ,مهنم لبقاف اوباجتسا نإف ءاثالث مهلتاقي

 اهتأ :نولوقي مالسإلا ىلإ نوعديو .هجو لك يف نوبرضي نابكرلا ثعبف «مهيلع مدق

 نارجنب مهل ناكو .هيلإ اوعد ايف اولخدو «سانلا ملسأف ءاوملست اوملسأ سانلا

 .ةيدوهيلا قنتعا |سقو ؛ثوغي اودبع دق مهنم |سق نأو ءاهنومظعي «ةبعك

 ١9(. /قباس ردصم) ماوعلا نب ريبزلا (086)

 يبأ نب بلاغ ةملس وبأ همسا «يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأ ناطقلا بلاغ (085)

 نسحلا نم ثيدحلا عمس ؛يشرقلا زيرك نب رماع نب هللا دبع ريمألا ىلوم «ناليغ

 نب مزحو لضململا نب رشبو ةيلع نبا ثيدحلا هنعو «هللا دبع نب ركبو نيريس نباو
 .ةقث ةقث :لبنح نب دمحأ مامإلا هنع لاق ءيملسلا نمحرلا دبع نب دلاخو مزح يبأ

 .(08”7 / قباس ردصم) شمعألا (080)

 دحأو «ينوك يعبات (ه 87ه )١ يدسألا ةملس نب قيقش لئاو وبأ (08)

 ّق 8 دمحم ىبنلا يدسألا ةملس نب قيقش لئاو وبأ كردأ .يوبنلا ثيدحلا ةاور

 ناكو «ةميزخ نب دسأ ونب هتليبق تّدترا ة#دّمح يبنلا ةافو دعبو .هري لو ملسأف

 ةرشع ىدحإ نبا وهو «ةخازب موي ديلولا نب دلاخ ليخ مامأ نيرافلا نيب نم قيقش
 نم ددع نم عمسو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ لحر ؛ةملس نب قيقش ّبش الو .ذئموي ةنس

 ةملس نب قيقش ناك «نامثع لتقم دعبو .نيرهش يف نآرقلا مّلعت هنأ ليقو ؛ةباحصلا

 نب هللا ديبع هلمعتسا «ةّيمأ ينبل مكحلا رقتسا نأ دعبو ءنيفص ةعقو يف اوكراش نمث



 لوقو ل وقعملا نفعنا رطب ىف لوكا يح وص و و ا دوووم اح اعلا 6

 دايز نبا اهقفنأ تاقفن يف قيقش هعجار نأ ىلإ ةفوكلا يف نيملسملا لام تيب ىلع دايز

 قارعلا ىلع يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةيالو يف ةملس نب قيقش لئاو وبأ يفوت .هلزعف
 .مجامجلا ريد ةعقو دعب ه 77 ةنس

 هفلؤمو ةيقابلا ناهيإلا ةنّجو ةيقاولا نامألا ةنج ىمسملا حابصملا باتك (089)

 .(77 / قباس ردصم) يمعفكلا يعبجلا ميهاربإ نيدلا يقت خيشلا

 ةراضح ىلإ دوعت ةقيرع ةّيخيرات ةنيدم (101/]18230 :ةّيزيلجنإلاب) لباب (2040)

 ةلود يف اهراثآ دجوت ثيح ؛ةيلبابلا ةيروطاربمإلا ةمصاع يهو «نيرهنلا نيب ام

 بونجلا ىلإ مك 44 دعُب ىلع لباب عقتو «تارفلاو ةلجد يّرهن نيب ةثيدحلا قارعلا
 اهنرك كن ةرواريجتر الا يزال هاكر يح رمادي كوبرا

 اهترهش تبسنتكاو ؛لييجنإلا يف عساوملا نم ديدعلا يف تركذ دقو ؛ةلئار ةنيدم

 :ةفاقثلاو مّلعتلل ةدعاقك اهتناكّمو هةفَر قرا ةعئارلا اهناسو ان اودع نما ةعشاولا

 ام زربأ لعلو ,ىسوم ةعيرش تقَبَس يتلا نوناقلا دعاوق ليكشتب ةنيدملا تفرع اى

 .عبسلا ايندلا بئاجع ىدحإ ًايدق تناك ثيح ةقّلعا اهقئادح لباب هب ترهّتشا

 وأ هلإلا ةباوب ينعتو .ةيداكألا ةغللا ىلإ (1011/]830) ب لباب ةنيدم ةيمست دوعت

 مسالا وهف (830561) لباب امأ.ةّينيتاللا ةغّللا نم مسالا اذه ءاج دقو «قحلآلا

 لباب ةئيدم ءانب خيرات دوعي .كابترالا ىنعمب ليجنإلا يف مسالا ٌرِكَذ دقو ءاهل يربعلا

 (717174- 717 5) يّماع نيب مكح يذلاو ءيدكألا نوجرس كلملا مك لبق ام ىلإ

 ةنيدم دّرجم تقولا كلذ يف لباب تناكو «ةنيدملا يف دباعم ىنب هّنَأِب ىعّداو «داليملا لبق

 رهنلا هايم بوسنم عافترال ةجيتنو «تارفلا رهن ىلع ءانيم اهنوك ىدعتت ال «ةريغص

 دوعت لباب ةنيدم يف راثآ نم مويلا رهظي امو «ةنيدملل ةميدقلا راثآلا عيمج هايلا ترمغ

 كللملا ىلإ دوعي ةنيدملل فورعملا خيراتلا نإف كلذبو «ةنيدملا ءانب دعب ةنس فلأ ىلإ



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّسلا مامإلا

 شرعلل هتثارو دعب داليملا لبق (1760- 17/457) يّماع نيب لباب مكح يذلا يبارومح

 .تيلابوم نيس كلملا هيبأ نع

 نامهيلس نب رساي نب دالخ نب مساقلا نب دّمحم هللا دبع وبأ :ءانيعلاوبأ (041)

 يسابعلا رصعلا نم رعاش .ءانيعلا يبأب بَقَلو (ه1817-ه41١) يمشاهلا يماميلا

 نب مساقلا نب دّمحم َدِلَو .ةريثك رداون هنع ىَوِرُتو «ةفارظلاو ةحاصفلاب فرع ءلّوألا

 .سابعلا ينب ىلوم لصألا يف وهو هه١41١ ماع يف هتدالو تناكو ءزاوهألا يف دالخ

 شاعو «ةرصبلا ىلإ هتايح نم ٍةرتف يف مساقلا نب دّمحم لقتنا .ءالولاب مهيلإ بستناو

 نس يفو .اهخويشو اهئاملع نم ٍددع ىدل ذملتت ةرصبلا يفو ؛نمزلا نم ًاحدر اهيف

 دادغب نيب ددرتي ٌلظو «ةرصبلا نم جرخف هرصب مساقلا نب دّمحم دقف نيعبرألا

 نم دعو ءلكوتملا ةفيلخلاب هتقالع تدطوت ةرتفلا هذه يفو ؛ءارماسو ةرصبلاو

 :ةرضنلا ف ةانيعلا وما نول نيتي تتكون ني يحال يفت: «ةفامالا

 .ه1 7 ةنس يناثلا ىدامج نم نيرشعلا يف هتافو تناكو

 .(3 / قباس ردصم) سوواط نبا لع (045)

 يف دلو يقارع رعاش يزابلا يجافخلا نيسح نع :يزابلا لع خيّشلا (041)

 يتنيدم نيب ةدم لقنتو اهيف ءالعلا ضعب دي ىلع مولعلا تامدقم ىقلتو فجنلا

 .همالعأب لصتاو يبعشلا بدألا ةسرامم ىلإ فرصناو .ةفوكلاو (ةيدنهلا) جيريوط

 ةروث يف ةينطولا هفقاوم هل .اًرراب اًبيطخ راصو ءىحصفلاو ةيماعلاب اًرعاش زربف

 نياردلا ةليسو هتافلؤم نم .ةفوكلا ةنيدم حلاصل ةيحالصإلا هفقاوم هلو «نيرشعلا

 ه 175٠ لاوش يف فجنلا يف دلو .ىحصفلاو ةيماعلاب هرعش ناويدو خيراتلا بدأو

 رقاب ىلع هتامدقم أرق .ةرحلا لامعألا ضعبب لغتشاو ةفوكلا ىلإ لقتنا .اهم أشنو

 ةباطخلا ىلع نرمتو يماعلا رعشلا لوحفب لصتاو يجولفلا ريمألا دبعو ينيوزقلا



 كو اا ل اا لركوب مم 0

 لعازخلا خيشب لصتا.همالعأ نم راصو هيف داجأو خيرأتلا مظن يف عرب .هتيص عاذو

 هلمع لصاو اهدعب ؛باخشملا يف يراذعلا نسحمب لصتا مث ,رهاظلا نالس

 ةروثلا يف هتمحلم حيصفلا هرعش رهشأ نمو.ةرصبلا ةنيدمب ةثراهلا ةقطنم يف ةباطخلاب

 املاجرو امللاطبا ركذو اهرارسأو ةروشلا ئدابم ضرعتسا دقف» ىربكلا ةيقارعلا

 /.شهدملا هفقاومو طسوألا تارفلا ةلاسبو لاتقلا اهيف محتلا يتلا عقاوملاو

 .فجنلا يف نفدو ه ١741 نابعش رهش يف ةفوكلا يف يفوت

 ىلع ةلاد مالعألا ءاملعلا نم ريثكلا اهلمعتسي ناك تاملكلا هذه (0945)

 ةرابعب هلئاسر عقوي ناك يناهفصألا نسحلا وبأ دّيَّسلا مامإلاف.ريبكلا مهعضاوت

 فلؤملاو (رقحألا)

 ةيسرافلا ةغّللاب باتك رشع ةعبرألا نيموصعملا ريس يف نويعلا ءالج (0965)

 رقاب دّمحم ةمالعلا فيلات نم ؛©#رشع ةعبرألا نيموصعملا ةايح خيرات هيف ركذ
 ةدع ىلع لمتشي باب لكو اباب رشع ةعبرأ يف بتكو ه ١١٠١١ ةنس يفوتملا يسلجملا

 يف ةماّلعلا ركذي .ايمالكو ايدئاقع اباتك دعُي وهف «هتباتك ةقيرط ىلإ رظنلابو ءلوصف
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 .(لقألا) هعيقوت ناك عَن وف

 ةغللاب رشع ةعبرألا نيموصعملا ةريس عوضوم يف اديدج اباتك تفلأ :هباتك ةمدقم

 وه اذهو .©ةّمئألاو هلق يبنلا داهشتساو ةدالو نايب يف رصحنم باتكلاو ةّيسرافلا

 لوصف ةدعو نيلصف نيب باب لك وو اباب رشع ةعبرأ يف باتكلا نودأ نأ يف ببسلا

 باب ريغ ؛مهدض ا يذلا م نايبو راما ِ 2 و نايب يف

 ا ل 0000و

 0 وللا هللا



 ااا يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هنأ ءالعلا نم ددع ىريو مظعألا هللا مسا ملعيو ريبكلا ملعلا كلمي ناكو ناميلس

 هنأب ضعبلا ركذ .نيع ةفرطب دواد نب نايلس كلملا ىلإ أبس ةكلم شرع رضحأ نم

 يف مسالاب ركذي مل هنأ عمو .هتخأ نبا هنأو كلملا ريزو هنأ نورخآ ركذو كلملا بتاك

 "باتكلا نم ملع هدنع نما هنأ ىلإ اوبهذ ءاملعلاو نيرسفملا نم اددع نأ اَلِإ نآرقلا

 ثيداحألا نم يأ ين وأ نآرقلا يف مسإلاب ركذي مل . 4٠ ةيآلا لمنلا ةروس يف روكذملا

 يذلا صخشلا هنأب نيرسفملاو ءاملعلا بتك نم ديدعلا يف همسإ ركذ هّنكل ةفيرشلا

 مولعب نيمتهملا نيبو رحسلا بتك يف هركذ رشدتني اك .سيقلب شرع رضحأ
 .«سانجألا» ناونعب باتك هل بسنيو تايناحورلا

 :همأ ((م187  م095) هللا دبع وبأ يمهسلا لئاو نب صاعلا نب ورمع (040)

 ةثاثأ نب ةورع :همأ نم هتوخإو ةيبس همأ تناك ثراحلا نب ةميزخ تنب ىملس

 لبق شيرق هتلسرأ.يشرقلا يرهفلا سيقلا دبع نب عفان نب ةبقعو «يشرقلا يودعلا

 ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا نيملسملا هميلست يشاجنلا نم بلطيل ةشبحلا ىلإ همالسإ

 بجتسي ملف ديدجلا مهنيد نع مهدرو مهتبساحمل ةكم ىلإ مهتداعإو رافكلا نم ًارارف

 نأ دعب اهيلع ًايلاو حبصأو مورلا مزه نأ دعب رصم حتف همالسإ دعبو .يشاجنلا هل

 ةاهد ىهدأ ناك هنأ صاعلا نب ورمع نع فرع ام زربأ .باطخلا نب رمع هنيع

 عم ةرونملا ةنيدملا ىلإ مدقو «ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا يف مالسإلا قنتعا .هرصع يف برعلا

 يبنلا ةافو دعب .مالسإلا مهتلتاقم دعب نيملسم ةحلط نب نامثعو ديلولا نب دلاخ

 يتلا ةعبرألا شويجلا نم دحاو ةرامإ هتيلوتب ماق ركب يبأ ةفالخ يفو قدّمحم

 ةثالث سأر ىلع نيطسلف ىلإ صاعلا نب ورمع قلطناف ءاهوزغل ماشلا دالب ىلإ تهجتا

 ةكرعم يف كراشو .فالآ ةعبس هشيج ددع حبصأف رخآ ددم هلصو ّمث «لتاقم فالآ

 نم ديلولا نب دلاخ لوصو بقع كلذو ةيمالسإلا شويجلا يقاب عم كومريلا



 0000 ]زا 0

 تحت كومريلا ةكرعم يف مورلا شيج ىلعو سرفلا شويج ىلع بلغت نأ دعب قارعلا
 مت نيحو مهريغو حارجلا نب ةديبع وبأو صاعلا نب ورمعو «ديلولا نب دلاخ ةدايق

 نيطسلف يف شويج ةدايق هالو باطخلا نب رمع ةفالخ لالخ .ماشلا دالب حتف

 سدقلاب باطخلا نب رمع دوجو ءانثأو نايفس يبأ نب ديزي توم دعب ندرألاو

 نإ هل لاقو رصم حتف رمع نم بلطو ةصرفلا هذه ورمع لغتسا اهحيتافم ملستيل

 تامجه نم ماشلا دودح نمؤت يكلو نيملسملل نوعو ةّوق نوكتسف اهتحتف

 نب ناهثع هرّمأو .اهحتفف رصم وزغل بهاذلا شيجلا ةدايق هالوو رمع قفاوف نامورلا

 ىلإ ورمع اهدعب داع ٌمثءحرسلا يبأ نب هللا دبع ىلوو اهنع هلزع مث ةرتفل اهيلع نافع

 بأ نب ةيواعم ىلإ صاعلا نب ورمع راس نافع نب نامثع لتقم دعبو .ةرونملا ةنيدملا
 نب ورمع هيلع راشأ ةيواعم ىلع برحلا تدتشا املو نيفص ةكرعم هعم دهشو نايفس

 مث .ةندهلل ابلط فحاصملا تعفرو ميكحتلا بلطب ءاهد نم هنع فرع اب صاعلا

 هالوف ركب يبأ نب دّمحم نم اهذخأف رصم ىلإ شيج ىلع كلذ دعب هلسرأ ةيواعم نإ

 ةيناث رمعلا نم هلو رصم يف ه ؛؟' ةنس رطفلا ديع ةليل يفوت .رصم ىلع ةيواعم

 نع ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا ظفاحلا لقنو .مطقملا برق نفدو ةنس نونامثو

 نينثإ هودجوف هولاكف ««يلام اوليك » :لاق صاعلا نب ورمع رضتحا امل :هتافو

 اوطاحأف سرحلا رمأ مث ««ارعب ناك هتيل اي هيف ب هذخأي نم :لاقف أدم نيسمخو
 .«ائيش ينع ينغي اذه نورت ام» :لاقف ؟اذه ام :هونب لاقف هرصقب

 رداصملا دحأ نأ الإ .امههلئاق ركذ نود نيتيبلا ركذت رداصملا بلغأ (04)

 ماع ىفوتملا يسانكملا يناثعلا يزاغ نب دّمحم نب دمحأ نب دّمحم رعاشلا ىلإ اهبسني

 .تاءارقلاك «ةفرعملاو ملعلا بورض نم ددع يف ننفت ءبرغملا مالعأ نم .ه 49

 هقفلاب رهتشا هنكل «خيراتلاو ةغّللاو ءوحنلاو ءباسحلاو ءثيدحلاو «ريسفتلاو



 ا ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةريثك تافلؤم هلو «ىوتفلاو

 لّوأ دعي ءبرعلا تاداس نمو ةّكم دّيس ناك ةعازخ نم يحل نب ورمع (049)

 لخدأ هنأ ثيح ؛هللا ديحوت ىلع موقي ناك يذلاو ةيفينحلا ميهاربإ نيد ريغ نم

 نب ورمع تيأرا ه# هللا لوسر لاق .ةّيبرعلا ةريزجلاب هللا نود نم دبعُتِل مانصألا
 مهآرف ماشلا دالب يحل نب ورمع مدق نيح .هءاعمأ ينعي «رانلا يف هبصق رجي يحل

 بتكلاو لسرلا لحم كاذنآ ماشلا تناكو «هللا نود نم ناثوألاو مانصألا نودبعي

 مانصأ هذه :هلاولاق ؟ نودبعت مكارأ يتلا مانصألا هذه ام :مهل لاقف «ةيوامسلا

 |(نمص اهنم ينوطعت الأ :مهل لاقف ءانرصنتف اهرصنتسنو انرطمتف اهرطمتسنف اهدبعن

 .هعم هبلجف نص هوطعأف ؟ هنودبعيف برعلا ضرأ ىلإ هب ريسأف

 :توقاي لوقي .«ايلاح ندرألا) ماشلا دالب بونج ةقطنم يه :ءاقلبلا )1٠(

 عرازمو ةريثك ىرق اهيفو .ناع اهتبصق ىرقلا يداوو ماشلا نيب ةروك ءاقلبلا)

 يماطقلا نب يقرشلا نع دّمحم نب ماشه ركذ «لثملا برضي اهتطنح ةدوجبو «ةعساو

 ةيرق ءاقلبلا نمو ءاهرمع ©# طول نب نامع ءانبا نم قلاب نأل ءاقلبلا تيمس اهنأ

 ةنيدم ءاقلبلابو :موق لاقو .# َناَبَج اموق اف نإ و2: هلوقب ىلاعت هللا دارأ يتلا نيرابجلا

 ركذو ,مهضعتب معز يف «ميقرلاو فهكلا اهبو «ةفورعم ضرأ «ماشلا ةارش ؛ةارشلا

 اًمأو © طول نب لسع ينب نم ةديوس نب ءاقلبب تيمس اهنأ ريسلا لهأ ضعب

 .ءاقلبو قلبأ :ليق كلذلو «ناطلتخم ضايبو داوس وهو «قلبلا نم وهف قاقتشالا

 اهناولأو ءاهتعيبط لامجل مسإلا اذهب ءاقلبلا تيمس اهلعلو «(طاطسفلا ًاضيأ قلبلاو
 ؛مويلا اهنم عسوأ قباسلا يف اهنكل ,مويلا يه |ى «ىرقلا ةريثك تناك دقف «ةيهدزملا

 يف لثملا برضي «عرازملا ةعساو ءأبرغ احيرأ ىلإ ًابونج ةتؤم ىلإ ًآلامش دبرا نم دتمت
 ةئلتمم ندرألا طسو ةظفاحم مويلا ءاقلبلاو ءاهتطنح ةدوجو ءاهئام ةرفوو ءاهبصخ



 لوقتملا و: وقتما نفت رطل لو كشكل هيو عل د عل يع اال مآ

 .ةيدوأو ّىرقو اندم

 فوج يف ًابوصنم ناك هنإ ليقو .شيرق «ةهلآ ريبك١ ةباثمب ناك :لبه )1١1(

 نايفس يبأ نع روكذمو .ةكم يف يحل نب ورمع هعضو منص لّوأ هنإ ليقو .ةبعكلا

 هدي تناك لجرل رمحألا قيقعلا نم لاثمت لّبهو .دحأ ةكرعم دعب ١ لّبه لعأ»ب هفاته

 حادق ةعبس دجوت تناك هبصن دنعو .بهذ نم أدي هل شيرق تعنصف ةروسكم

 نوحخرؤملا فلتخاو .بسنلاو برحلاو رفسلاو جاوزلاك ةماهلا رومألا يف هتاتفتسال

 رمقلا هلإ هنإ لاق مهريغو ءريخلاو بصحخلا هلإ هنإ مهضعب لاقف «لّبه ”صصخت١ يف

 (وللوبأ»ل بيرعت لّبه نإ لوقي يأر ةمثو .هلل ميدقلا دّيسجتلا هنإ نوريثك لاق انيب

 يتلا «لعب وه» ةملكل فيفخت هنإ لاق سماخ يأرو ءرعشلاو سمشلل هلإ كلذب هنإو

 ءامدقلا برعلا ىدل تادوبعملا دحأ وه لّبه .يلبابلاو يقينيفلا لعب هلإلا ىلإ زمرت

 ركذتو .ةنانك نم مهنوكل كلذك شيرق هتدبعو ةنانك ةليبق منص ناكو «مالسإلا لبق

 لبه عضوف رضم نم ةكم لزن نم لَّوأ ناك ةكردم نب ةميزخ نأ تاياورلا ىدحإ

 نم ةميزخ دافحأ هدبع اذهلو .ةميزخ لبهو «ةميزخ منص هل لاقي ناكف .هعضوم يف

 .شيرفو ةنانك ينب

 كولم دحأ وه (م71/4- م" )١9 فاتكألا وذ روباس وأ يناثلا روباش (107)

 يذلا نييناساسلا خيرات يف ديحولا كلملا وه .يمرن نب زمره نب روباس وهو سرفلا

 اكلم روباش دلو .همأ نطب ىلع كلملا جات عضو مت دقو ؛همأ محر يف وهو هجيوتت مت

 .ةلودلا يف ءالبنلاو همأ ةرطيس تحت ةيناساسلا ةيروطاربمإلا تناك هبابش ءانثأو

 يفو «ةيناساسلا ةكلمملا يف اوعمطف ريغص سرفلا كلم نأ مورلاو برعلا نيب رشتناف

 رازن نب دايإ دلو نم مهبلغأ ناكو .قارعلا داوس ىلع برعلا تبلغ ةرتفلا كلت

 .يدايإلا رغألا نب ثراحلا ذئموي اهكلمو .دالبلا ىلع اهقابطإل قبط امل لاقُي ناكو



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 تناكو ؛مه عاقيإلاو مهيلإ جورخلل هترواسأ دعأ «ةنس ةرشع ةتس روباش غلب (َلف

 هل لاقي مهنم لجر روباس سبح يف ناكو «قارعلاب وتشتو ةريزجلاب فيصت دايإ

 اؤبعي ملف .مهدصقي نم ربخ مهملعيو «هب مهرذني ًارعش دايإ ىلإ بتكف «طيقل
 .لتقلا مهمعف ؛مهب عقوأف داوسلا ىلع ريِغُتو قارعلا وحن ركت هايارسو «هباتكب

 رفن الإ مهنم تلفي ملو ؛ةيروطاربمإلا نم ةيبونجلا قطانملا نيمأت روباش عاطتساو

 .فاتكألا وذ ووباس يمسف «برعلا فاتكأ كلذ دعب علخو ؛مورلا ضرأب اوقحل

 ةبعكلا عم تذختا برعلا تناك ةريسلا ف قاحسإ نبا لاق :نادمغ (301)

 ةبعكلل ىدهت كاهل ىدهتو باجحو ةندس اهل ةبعكلا ميظعتك اهمظعت تويب

 دق تناك اهنأل هيلع ةبعكلا لضف فرعت ىهو اهدنع رحنتو اهب اهفاوطك اهب فوطتو

 ةلخنب ىزعلا ةنانك ىنبلو شيرقل تناكف هدجسمو © ميهاربإ تيب اهنأ تفرع

 نميلا ىف تناكو .مشاه ىنب ءافلح ميلس نم نابيش ىنب اهباجحو اهتندس ناكو

 نادمغ تيب ىعدي اهادحإ (موجن) ةعبسلا تارايسلل ةريهش ةدابع تويب ةعبس

 .نامثع ةفيلخلا همدهف ةرهزلل ًايظعت نميلاب ءاعنص ىف كاحضلا هانب (نادمغ ةبعك)

 .ةيذوبلاو ةيتشدرزلا امه مالسإلا لبق ناتنايد خلب ىلع تلاوت :راهبون( 0)

 ةنيدم نم هنوري جاجحلا ناكو ءرتم ةئاثالث هعافترا ادبعم ةيتشدرزلا وقنتعم ماقأو

 .ةيذوبلا ةنايدلا ترهددزا ةقطنملاب ةيتشادرزلا راسحنا دعبو .ناتسكبزوأ يف زيمرت

 .رمقلا مسا ىلع خلب راهبون مسا هيلع قلطأ ةنيدملاب ادبعم دنهلا كلم نبا اذوب ماقأو

 .رهشون كلملا وه راهبونلا ىنب نم نأ تشين هيلإ بهذ ام فلاخي اذهو

 يف قلعيو ةلُحو ارزئم يدري مخض لجر ةئيه ىلع ركذ هلإ وه :دو )1١(

 هنأ هتئيه نم ودبي .ماهس ةبعجو ةيار اهيف ةبرح هدي يفو ًاسوق هفتك ىلعو افيس هقنع

 ذو: كيعاادتاوستو يريعلا يضع همظع ةلوهغ تفك ةقتاكاتإو ,«براحب هلإ)
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 .لوسرلا نم رمأب ديلولا نب دلاخ همده ىتح ًادوبعم يقبو

 .«عبني) يف ناك اهرقم نإ ليقو لئابقلا ضعب , اهتدبع ةأرما يه :عاوس 0)

 .صاعلا نب ورمع همده دقو

 هلوصأ نأ نيخرؤملا ضعب حجري .دسأ ةئيه ىلع منص وه :ثوغي (500)

 دنع نميلا يف ناك هنإ ليقو .بوعشلا كلت ةهلآ ضعب عم ههياشتل ةيشبح وأ ةيرصم

 نم قتشم مأ بّرعم مسا وه ثوغي مسا ناك اذإ فورعم ريغو .رمحألا رحبلا لحاس

 .ثوغلا لعف

 يف هبشي ناكو ًاضيأ نميلا يف دبع .سرف ةئيه ىلع منص وه :قوعي(60)
 .ءيط ةليبق هتدبع يذلا ”بوبعيلا» منص هلكش

 لبق هتدبع ةينميلا ريمح ةليبق نإ ليق .رسن ةئيه ىلع منص وهرسن 0

 هذه نع ةروطسأ ةمثو .ءامدقلا نييماسلا ةهلآ نم ناك هنأ دّقتعُيو .ةيدوهيلا اهقانتعا

 برعلا ةريزج ىلإ اهلقن دق ءضرألا قرغأ نيح نافوطلا ْنِإ لوقت ةسمخلا ةحلآلا

 .كلذ اولعفف اهتدابعو اهجارختساب سانلل سوسوو ناطيشلا ءاج مث ءاهسمطو

 يف دبعُت تناك اهنإ نآرقلا لوقي يتلا «ةهآلا هذه لوصو ريسفت لواحت ةروطسأ يهو

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ .حون يبنلا نمز

 را ايا تاب تيد تلال اا الالب

 ئرءلاب وكب دو فئاطلا دربل تاللاب فيصتي مكبر نإ) برعلا لوقل فيصلا لصف

 لاقو ةعبرم اهنإ ليقو ؛:ةشوقنم ءاضيب ةرخص لكش ىلع اه اثمت ناك .»ةماهت رحل

 اهتمدخب موقت فيقث تناكو «ةيكزين وأ ةيناكرب ةراجح نم اهنإ نيخرؤملا ضعب

 امل لاقي ةرفح اهتحتو .لتقلا وأ ديصلا هيف عونمم مرح اهلوح ناكو .اهتوسكو

 روذنلا اهيلع اوقلعي نأ اهل نيدبعتملا ةداع تناكو .نيبارقلا اهيف عضوت «بغبغلا»



 00 000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 لبق كلذ نورركي عوجرلا دنع مث ءاهب حسمتلاب مهرفس اوأدبي نأو فويسلاو

 دنع اهدبعت يتلا لئابقلا هلمحت يزمر مسجم اهل ناك هنأ ودبيو .مهتويب ىلإ ةدوعلا

 .ةدع تاريسفت تاللا مسالو .دحأ ةوزغ يف شيرق تلعف |ى لاتقلل جورخلا

 .تاللا ىلإ تّمفخ مث تاليإ تناكف «هللا يأ .(ليإ»ل ثنؤم اهإ لوقي اهدحأ

 الجر نإو «رمتلاو قيوسلا نجع يأ (تّللا" ىلإ عجري مسالا لصأ نإ لوقي هريغو
 .مسالا اذه ذخأف هّتلي»و قيقدلاو رمتلا جزمي ناك

 نَم مهنمف .ةرخص مأ ًالاثمت تناك اذإ ام ىلع نوخرؤملا فلتخخا :ةانم (111)

 اهل مَّدقت ةرخص اهنإ لاق نم مهنمو «رمحألا رحبلا لحاس ىلع يرجح لاثتت اهنإ لاق
 نم قارت يأ ءاىَنُعا اهدنع تناك ءامدلا نآل »ةانم» مسا تلمح اهنإو حئابذلا

 برعلا خيرات يف لصفملا» ةعوسوم بحاص «يلع داوج روتكدلا لوقيو .نيبارقلا

 جرزخلاو سوألا ناكو .حبذملا لثمت ةرخص همامأو ًأنص تناك اهنإ (مالسإلا لبق

 الإ مالسإلا لبق مهجح نومتي ال اوناك مهنأ ىتح .ةحلإلا هذه اومّظع نم مهأ

 ةلإ اهنأ نودقتعي اوناك اهيدباع نإ ضعبلا لوقيو .اهدنع مهسوؤر ةقالحو اهترايزب

 يذلاو «ءاملاب طبترملا رحبلا لحاس دنع اههاثمت اوبصن اذهلو ريخلا بلجت ةبيط ةميرك

 هنإ نورخآ لوقي |نيب .زاجحلا بلق ىلإ راطمألاب ةلمحملا بحسلا هتيحان نم يتأت
 نأ ربتعت ءارآ ةمئو ءظوظحللو «توملا يأ ءايانمللو ةديعسلا تاينمألل ًاِإ ناك

 اهتدابع تهتنا دقو .«وتانم ام١ اهمسا ةيلباب ةهلإ دوجول لباب دالب وه ةانم ردصم

 .اهدبعم مدهل بلاط يبأ نب ّلع لوسرلا لسرأ نيح

 ةوزغ ةياهن يف ؛نايفس ابأ نأ ىتح نييشرقلل ةلضفملا ةهلإلا يه :ىزعلا )1١(

 ناك .(مكل ىَّزع الو ىَّرُعلا انلا :هتميزه دعب نيملسملا شيج هجوب خرص .دحأ

 تارجش ثالث تناك ابنإ ليق اى لاثمت تناك اهنإ ليقو «ةكم ةنيدم قرش اهعقوم



 لوقنملاو لوقعملا نم :تئارط: ف لوكشكلا داما هلودو هنران طول اطقم دمام رح اممم 4

 تارجشلا كلت نكست ةناطيش تناك ىّرعلا نإ لوقت تاياور ةمثو .ةرواجتم

 ام »اهفنأ رسك» ديلولا نب دلاخ نأ اهمده ةياور ركذت |نيب اهل نيدبعتملا بطاختو

 ةرجش هراوجب ًالاثمت تناك اهنأ حجرألاو ءيرشب لكش هل لكيه وأ لاثمت اهنأ ينعي

 0 ا

 ال مرح ًاضيأ ىزعلل ناكو .اهلتقو فيسلاب اهيرضف هتمجاهف اههجو شمختو خرصت

 حبصأ ميخفتلا يف ًابُحّل ؛ (ةزيزعلا» ناك هنإ لاقي مسالاو .هيف دحأ ضي نأ زوجي

 نم رهشأو «ىزغعلا دبع» لثم ءاسأ برعلا ضعب لمح دقو .ةزع رثكألا يأ (ىّزْعلا١

 ةدابع تزواجتو .بهل يبأب فورعملا بلطملا دبع نب ىزعلا دبع وه مسالا اذه لمح

 دق مهكولم دحأ نأ ىتح قارعلا يف ةريحلا ةكلمم لهأ ىلإ تلصوو .ةكم ىزعلا

 لداعملا يه ىزعلا نإ نيثحابلا ضعب لوقيو .اهدنع هحبذب هودعل نباب ىحض

 .سونيفو سيزيإو ةانعو راتشع لثم تاهيدقلا ثانإلا ةهلآلل يبرعلا

 |اهتّصقو «ةورملاو افصلا ىلع (هءاكم ناك نانص امهو :ةلئانو فاسإ (11)

 (مهرج ةليبق نم اههنأ ليقو) نيقشاع اناك ةلئانو فاسا نأ ةّيمالسإلا رداصملا نم

 نيمنص ىلإ اخسمف (ةبعكلا يا) اهلخاد اثدحأ امهّنكلو «ةبعكلا ىلإ اجاجح اوءاج
 فاسإ وهو ءافصلا ىلع امهدحأ عضوو «روجفلا»و «ةشحافلا |هباكترإل رجح نم

 ةبعكلاب اقصلم ناك امهدحأ نأ ةيزوجلا ميق نبا دروأو «ةورملا ىلع ةلئان تعضوو

 دروأو رخآلل ةبعكلاب اقصلم ناك يذلا شيرق تلقنف ؛مزمز عضوم يف رخآلاو

 ةعازخ نأ يورو ساحن نم اناك اههنأ ءالبنلا مالعأ ريس بحاص يبهذلا ظفاحلا

 ءامهدنع نوحبذيو نورحني اوناكو برعلا نم دعب تيبلا جح نمو امهاتدبع شيرقو

 .امهدنع هللا دبع هنبا رحن يوني ناك بلطملا دبع نأ ليقو

 مشاه نب ةبيشل يناثلا دجلا وه (م١58- )5٠0 ةرم نب بالك نب يصق (514)



 ا 00011 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 عساو ذوفن ىلع لصح .#دّمحم يبنلل عبارلا دجلا وهو ؛بلطملا دبع مساب روهشملا

 رصتتا هنأ ثيح مالسإلا لبق ام رصع يف شيرق ةليبق يف سيئر رهشأ ربتعيو .ةكم يف

 ةكم ىنكس لعجو ةكم نم مهجرخأ |نيح ةعازخو ةنانك لئابق يقاب ىلع شيرقل
 .برحلا ءاولو ةودنلاو ةدافرلاو ةياقسلاو ةنادسلا هيلإ تناكو .شيرقل ةصاخ

 يف نيدحوملا رهشأ دحأ «يشرقلا يودعلا ليفن نب ورمع نب ديز (115)

 ليفن نب ورمع :هوبأ .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ ديز نب ديعس دلاو وهو «ةيلهاجلا

 تنب ةمطاف نم ديز جوزت.عوبري نب ةعيبر نب دعَس تنب ةرهم :همأو .ىزعلا دبع نب

 كلام نب رابع تنب ززُك َّمأ جوزت ّمث ,ديز نب ديعس |مهنبا اهنم بجنأو «ةيفقثلا ةجاب

 دحوو .ةيلهاجلا يف مانصألا ةدابع ذبن .ةكتاع هتنبا اهنم بجنأو «ةينانكلا ةعيبر نب

 اثحاب قارعلاو ماشلاو ةّيبرعلا ةريزجلا يف لحترا .فينحلا ميهاربإ نيد نع ًاثحاب هلل

 عنتقي لو ءثعبيس ًايبن نأ ملعو ءىراصنلاو دوهيلا رابحأ لباق كانهو ؛مالسإلا نع

 نإف عجرإلا :هل لاق رابحألا دحأ نأ الإ «هتيفينح ىلع لظف ةينارصنلا الو ةيدوهيلاب

 ام ريغ هل ادّمحم يقل دقو «ةكم ىلإ ديز عجرف .«كضرأ يف رهظي هرظننت يذلا يبنلا

 .مانصألل حبذ ام لكأ ىبأي ناك هنأ يبنلا هنع ركذو «ةثعبلا كردي مل هنأ ريغ «ةرم

 وهو لاقف «105 ةنس يف هولتقف مخل نم موق هيلع مجه هتالحر ىدحإ يف

 كردأ دقو .'ًاديعس ينبإ اهنم مرحت الف كيبن ةبحص ينتمرح تنك نإ مهّللا» :عزاني
 نم ًابرقم ناكو ءنيلّوألا نيقباسلا نم وهف ًاركبم ملسأو مالسإلا ديز نب ديعس هنبا
 ل7 هللا لوسر لاق دقف .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا نمض هركذو كك يبنلا

 .نيتجرد ليفن نب ورمع نب ديزل تيأرف ةنجلا تلخد :ديز نب ديعس دلاو ليفن نب
 نب نيسح ازريملا :هفلؤمل (مانملاو ايؤرلاب قلعتي |يف مالسلا راد) باتك 3

 .(7 / قباس ردصم) يسربطلا يرونلا يقت نب دمحم لع نب يقت دمحم

 ديز ناش يف
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 .(”31 / قباس ردصم) نيمألا نسحم دّيّسلل ةينسلا سلاجملا باتك (11)

 لخدو «باراف نم هلصأ .يرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصن وبأ وه (11)

 يف ماقأ مث ءناسارخ ىلإ داعو ؛ةيدابلا فاطف زاجحلا ىلإ رفاسو ءاريغص قارعلا
 فاط ّمث «يناريسلاو «يسرافلا يلع يبأ ىلع ةّيبرعلا أرق قارعلا لخد امدنع .روباسين

 نم ناك:توقاي هنع لاق «برعلا نم ةهفاشم ةّيبرعلا ذخأف ءرضمو ةعيبر دالب

 «لبحب (مهطبرو بشخ نم نيحانج عنصو .املعو ةنطفو ءاكذ «نامزلا بيجاعأ

 .ةعاسلا ريطأسو هيلإ قبسأ ملام تعنص دقل :سانلا يف ىدانو «هراد حطس دعصو

 .هعارتخا هناخف ء(مهب ضهنو نيحانجلا طبأتف «هيلإ نورظني روباسين لهأ محدزاف

 ب اراصتخا فورعملا ةّيبرعلا حاحصو ةغّللا جات هبتك رهشأ .اليتق ضرألا ىلإ طقسف

 .وحنلا يف هتمدقمو ضورعلا يف باتك هلو .(حاحصلا)

 هركذام قايسو مجستت ال اهّلكو مسإلا اذه لمحت بتكلا نم ديدعلا (119)

 ةّيبرعلا سوردلا عماج وه دوصقملا نوكي نأ لاجملا يف برقألاو .تنْرْلَو فنصملا

 .ينييالغلا ىفطصم ْخيّشلا موحرملا ريبكلا ةماعلا وه هفلؤمو ءوحنلا يف باتك وهو

 ةالص بادأآو ةليللاو مويلا لامعأ ضعب يف (دجهتملا ةغلبو دبعتملا ليلد) )57١(

 ديَسلا نب يولع دّيّسلل ءاهريغو ةيهقفلا لئاسملا ضعب ةبوجأو ليللا ةالصو رفعج

 نيسح ديّسلا نب رهاقلا دبع دّيَّسلا نب نيسح دّيَّسلا نب ناميلس دّيّسلا نب نيسح

 فلألا دعب نيعبرأو فين ةنس ىفوتملاو ١18١ ةنس دودح دولوملا ينارحبلا يلبوتلا

 .ةثاثالثلاو

 دولوملا يكلملا مظاك دّمحم فيلات نم باتك ثيدحلا يجولوزلا مجعملا (111)

 يف ةطسوتملاو ةيئادتبإلا هتسارد لمكأو م 1844 ةئس ةيماشلا ءاضق ىرق ىدحإ يف

 ةينيدلا عجارملا دنع فرشألا فجنلا يف ةينيدلا هتسارد لصاو ّمث ءاضقلا اذه



 ا 000010121212121: يناملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .يزاريشلا يداها دبع دّيَّسلاو يئوخلا مساقلا وبأ دّيّسلاو يلحلا نيسح ْخيّسلاك

 لاملا ىلع لوصحلل ةيراطعلا داوملا ءارشو عيب يف باستكإلا سراعيو لمعي ناكو

 يف ميلعتلا يف لغتشا.ةبعص هتايح تناكو .اهجاتحي يتلا ةيملعلا بتكلا ءارشل يفاكلا

 نّيعو فرشألا فجنلا ىلإ لقتنإ مث ةيرصانلا يف ةرطشلاو ركس ةعلقو خويشلا قوس
 ةسردم اريخأو مالسلاو ةيدّمحملاو ةوتفلاو يرافغلا ةسردم لثم اهسرادم يف

 ةبوؤد ةايحو ربص يف اهاضق اماع 8١ رمع نع م 191١ ةنس هتافو تناك .بيذهتلا

 نمو .ةليلج ةيبدأو ةيملع اراثآو ةقومرم ةيركف ةورث لجرلا اذه كرتو ةعلاطملا ىلع

 دقو ناويحلا ةايح لوانتي تادلجم تسب / ثيدحلا يجولوزلا مجعملا هتافلؤم ةلمج

 .فجنلا  نامعنلا ةعبطم نع ىلوألا هتعبط تردص مجعملا فورح بسح هبتر

 يوحنلا وه .(ه 74٠ ماع ىفوتملا) ءيجاجزلا نمحررلا دبع مساقلا وبأ (11؟)

 يبأ خبّشلا ىلع أرق .يوحنلا مساقلا وبأ هتينك ءيجاجزلا قاحسإ نب نمحرلا دبع
 ةغللا يف تافنصملا نم ددع هل .هيلإ بسنف هبالط ةصاخ نم ناكو «جاجزلا قاحسإ

 ناك.وحنلا للع يف حاضيإلاو يلامألا باتكو وحنلا يف لمجلا باتك :اهنم وحنلاو

 باتك فص الو «ةّزبلا حيلم :ةراشلا نسح ناك .قشمد يف ةّيمأ ينب عماجب اسّردم

 .ه ٠4٠ ماعلا يف ةيربط يف يفوت .ةراهط ىلع وهو الإ ةلأسم عضي مل لمجلا

 ةغللاب لاعوهو .يمودلا يدزألا نسحلا نب دّمحم ركب وبأ ديرد نبا 23

 ملعأ ديرد نبا :هنع لاقي ناك .برعلا ءارعش مظعأ نمو يبرع بيدأو رعاشو

 ةنس مصتعملا ةفالخ يف حلاص ةكس يف ةرصبلا ةنيدم يف دلو .ءالعلا رعشأو ءارعشلا

 نبا أرقو «ةرصبلا ءاهجو نم ًاهيجو هوبأ ناكو «ةرجهلل نيتئمو نيرشعو ثالث

 لقتنا ةرصبلا يف جنزلا روهظ دنعو «هديرد نب نيسحلا» همع ىلعو اهئاملع ىلع ديرد

 مث .ةنس ةرشع يتنثا اهيف ماقأو ه١ 01 ماع لاوش رهش يف كلذو ناع ىلإ همع عم



 لوقنم او لوقعملا قزف ففئارط ف لوكشكلا ن4 41 ل م 3فف

 نب هللا دبع بلط ىبل نأ دعب زاوحألا ىلإ جرخ مث ءأنمز اهيف ماقأو ةرصبلا ىلإ عجر

 هب قحلف «زاوحألا لامعأ رفعج لضفلا وبأ ردتقملا ةفيلخلا هالو يذلا لاكيم نب دّمحم

 191 ةنس ةغّللا ةرهمج ميظعلا هباتك ُهل مّدق كانهو ليع|مسإ سابعلا ابأ هنبا بيدأتل

 .هيأر نع الإ ردصت ال سراف بتك تناكف سراف ناويد «كاذنآ ديرد نبا دلقتو ه

 نبا لخدو «تاونس تس نم ًاوحن كانه ماقأ دقو .هعيقوت دعب الإ ًارمأ ذفني الو

 نبا عضو دقل .ه١7 ةنس هتافو ىتح اهب ماقأو ه 704 ةنس ًاخيش دادغب ديرد

 باتكو ةغّللا ملع يف ةرهمجلا :اهنمو بدألاو ةغّلا يف ًاباتك نيسمخ نم رثكأ ديرد

 .سكلا لولا

 يف نفدو دادغب يف قوت .دودمملاو روصقملاو قاقتشالا و ريغصلا ليخلا باتكو

 نهال 1 ةننن يجر #7 ثيسلا ةليل «نآرزيخلا ةرقم ةفورعملا ةيسايعلا ةريقملا

 فنصملا اهدروأ امك تايبألا هذه ركذت يدي نيب يتلا رداصملا لك (11)

 .لوهجم رعاش ىلإ اهبسنت لب اهلئاق ركذت ال اهنكل ال

 ةقالع ىلع ناك .ريهش يفجن يقارع رعاش يدنهلا يوسوملا يلع دّيَّسلا (115)

 ةصاخ تابسانم يف هدئاصق نم ريثكلاب هحدمو ْعَتْيِشايِلَم ريبكلا يندملا مامإلاب ةقيثو

 يف علضتم سحلا فهرم ريبك بيدأ م 147١ ماع فرشألا فجنلا يف دلو .ةماعو

 فلكتلا نع ديعب نايبلا ديج فصولا يوق هتايح نم ركبم تقو يف رعشلا مظن ةغّللا

 ريثكلا رعشلا مظنو ءابدألاو ءارعشلا سلاجو فجنلا ءاملع لضافا ىلع أرق عنصتلاو

 ةيبنيزلاو ةيرديحلا :ةروشنملا هنيواود نم .ةيقارعلا تالجملاو فحصلا يف هرشنو

 نباوهو .هتافو ةنس ىلإ رداصملا رشت ملو .لماك رعش ناويدو ءاروشاع ىركذو

 نم بيدأو هيقف ء(ه )١790-١57 يدنهلا يوسوملا اضر دّيَّسلا ةجحلا ةمالعلا

 هل اى #©نينمؤملا ريمأ مامإلا حدم يف ةفورعملا ةيرثوكلا ةديصقلا هل «ةّيمامإلا ءاملعلا
 سوة لاط وكت + تا ١ ٠> ._ممهلاد



 000000 يندملا ناخ يلع ديسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ههقفو هملع ىلع يبدألا هعباط بلغ «ةدع فيناصت

 نمو قارعلا يدهاجمو ءاهقف رابك نم ميكحلا يئابطابطلا نسحم دّيّسلا (1711)

 رشع عبارلا نرقلا يف فرشألا فجنلا يف ةيملعلا ةزوحلا يف ديلقتلا عجارم زربأ

 دالبلا رئاسو قارعلا ندم يف ةيملعلا تابتكملا رشن يف زرابلا رودلا هل ناك .يرجملا

 ةرسأ طسو يف .ه ١705 ةنس نم رطفلا ديع موي ميكحلا دّيَّسلا دلو .ةّيمالسإلا

 روهشملا يفجنلا يئابطابطلا حلاص نب يدهم دِّيّسلا ينيدلا ملاعلا هوبأ «ةفورعم

 نس يفو ؛هرمع نم ةعباسلا يف وهو ةباتكلاو ةءارقلا ملعت .ميكحلا يدهم دّيّسلاِب
 قطنملاو ةّيبرعلا ةغّللا مولعك تامدقملا سردف «يوزوحلا كلسلا لخد ةعساتلا

 عئارشك ةيهقفلا بتكلا ضعب نع ًالضف ملاعملاو نيناوقلاك هقفلا لوصأ بتك ضعبو

 سردو .دومحم دّيَّسلا هيخأ دي ىلع اهيف ذملت ثيح «ةيقشمدلا ةعمللاو مالسإلا

 قداصو يرهاوجلا قداص ْخيِشلا مهنم ءاملعلا رابك دي ىلع ةقحاللا لحارملا

 عرش جراخلا ثاحبأ روضحل بلاطلا لهؤت يتلا لحارملا ىوط نأ دعبو .يناهبهبلا

 مظاك دّمحم دنوخآلا :مهنم ءاهقفلاو عجارملا رابك ثاحبا روضحب ه 1171 ةنس

 ينيئانلا نيسح ازريملاو يرهاوجلا يلع خيَّشلاو يقارعلا نيدلا ءايضو «يناسارخلا

 ملعو هقفلا لوصأو هقفلا يف مهملع ريمن نم لهنف ءيراسناوخلا بارت وبأ دّيَسلاو

 مولعلا بالط اههاني ةيملع ةجرد عفرأ لثمت يتلا داهتجإلا ةجرد لان ىتح لاجرلا

 رقابو يبوبحلا ديعس دّمح دّيَّسلا نم لك نع قالخألا سورد ذخأ كلذك .ةينيدلا
 ةيملاعلا برحلا تعلدنا امدنع.يمقلا يلع َخَّشلاو يضاقلا يلع دّيّسلاو يسوماقلا

 قحل يذلا فيحلاو ءافجلا مغرو ؛سانلا بولق يف ةديدش ةقرح تفلخ يتلاو ىلوألا

 تافالخلا ىلع مهيماست نم عنمي مل كلذ نأ الإ ةيناثعلا ةسايسلا ءارج ةعيشلاب

 ثيح يمالسإلا ملاعلا جاتجا يذلا ودعلا ةهجارمل جارجلا ىلع ضعلاو ةيلخادلا
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 اوفتكي ملو«يناطيربلا دملا مامأ داهجلا بوجوب [مكح قارعلا يف ديلقتلا عجارم ردصا

 هذه يف زراب رود ميكحلا دّيَّسلل ناكو .كراعملا كلتب ةرشابم اوكراش لب كلذب

 يف نميألا بناجلا ةدايقل يبوبحلا ديعس دّمح دّيَّسلا نم رمأبو ىدصت ثيح كراعملا

 نم يتأت يتلا كلتو ةيبعشلا تادعاسملا تناك ناونعلا اذه تحتو «ةبيعشلا ةكرعم

 اّلِإ .نيدهاجملا ىلع اهعيزوتب موقيل هدنع عمتجت شويجلا دادمال ةينامئعلا ةلودلا لبق

 دعب .ةيرصانلا ةنيدم طوقسو ةبيعشلا يف نيدهاجملا رقهقتب تهتنا ةبيعشلا ةكرعم نأ

 سوردلا ءاقلإب ه 11”” ةنس ديدحتلابو عرش داهجلا نم ميكحلا دّيَّسلا داع نأ

 يتدامل جراخلا ثحبلا يف هتارضاحم ءاقلاب عرش ه /١7 ةنس يفو .حوطسلا ةلحرل

 نم ريثكلا اهلالخ جرخت نرق فصن نم براقي ام ترمتسا يتلاو لوصألاو هقفلا

 (ق ه1700) ينيئانلا نيسح دّمح ْخيّشلا هللا ةيآ ليحر دعب .نيققحملاو ءاملعلا

 وبأ دّيّسلا ليحر دعب هتيعجرم تززعتو «ميكحلا نسحم دّيّسلا ىلإ ةيدلقم ضعب عجر

 ه11/5) يدرجوربلا نيسح دّيّسلا ليحر دعبو (ق ه1770١) يناهفصألا نسحلا

 رثكأ ميكحلا دّيّسلا فنص .ملاعلا يف ةعيشلل ىلعألا عجرملا ميكحلا دّيَّسلا حبصأ (ق

 لذب .مالعألا نم هريغ تافنصمل حرشلاو فيلأتلا نيب تعزوت اباتك نيعبرأ نم

 سردلاب قاحتلالل بالطلا بذج لالخ نم يوزوحلا دوجولا زيزعتل ةريبك ادوهج

 ناك نأ دعب بلاط فالآ ةيناث هنامز يف نييوزوحلا بالطلا ددع غلب ىتح ءيوزوحلا

 .بلاط ٠١٠١١ نم رثكأ زواجتي ال ددعلا

 ةفاك نيملسملا اعد ثيح ةنيطسلفلا ةيضقلا دانسا يف ريبك رود ميكحلا دّيّسللو

 ةموكحلا فارتعا ضفر كلذك «م ١14517 ماع ينويهصلا وزغلل يدصتلاو ةئبعتلل

 ىصقألا دجسملا قرح دنع حضاو فقوم هل ناك | «ليئارسإ ةليودب كاذنآ ةيناريإلا

 ىلع ةيلوؤسملا هيف لمح انايب ردصأ ثيح م479١ ةنس نييليئارسإلا لبق نم



 000011111 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يتلا تاوطخلا نم ريثكلل ةضراعم فقاوم ميكحلا دّيَّسلل تناك كلذك .ةنياهصلا

 متكح ردص امداشع كلذكو:.ناريإ ءابش ئولماضو لمن ةموكح رع تزد

 هللا ةيأ لسرا .(رصم يف ةّيمالسإلا ةكرحلا ةداق نم) بطقللا دّيَّسلا ّلِع مادعإلاب

 يف .مادعإلاب مكحلا ءاغلإ اهيف بلط رصانلادبع لامج سيئرلا ىلإ ةيقرب ميكحلا

 يئابطابطلا نسحم دّيَّسلا لحر .ه 174٠ ةنس لّوألا عيبر نم نيرشعلاو عباسلا

 ىلإ هناثج عّيشف «نيناهثلاو ةعبارلا زهان رمع نع دادغب تايفشتسم دحأ يف ميكحلا

 ةماعلا هتبتكم يف  هنم ةيصوب - نفدو ًابيهم ًاعبيشت فرشألا فجنلا ىلإ اهنمو ءالبرك

 .همساب تفرع يتلا

 يف ءامدقلا برعلا نم ةليبق مسا ؛(ةكيألا باحصأ) نيينيدملا وأ نّيدَم (170)

 ةقطنمل ةعباتلا عدبلا ةنيدم نم برقلاب مهنكاسم راثآ عقت ةّيبرعلا ةريزجلا برغ لامش

 اراجتو منغ ةاعر نيدم لهأ ناك ؛برعلا ةريزج هبش برغ لابش عقت يتلا كوبت
 هيبن مهيف ثعب هللا نأ نآرقلا ركذيوو .كيألا ةرجش نودبعيو نازوألا يف نوشغيو

 هللاب اونمؤي نأب هتوعد اوعمسي نأ اوضفرف ةفيرشلا ةرجاتملا ىلع مهثحي يكل بيعش

 .نوعرف نم بره نأ دعب ىسوم هللا يبن اهيلإ بهذ دقو .يصاعملا اوكرتيو

 ٠١(. / قباس ردصم) قيدصلا ركب يبأ نب دّمحم (11)

 وبأ فيس يبأ نب هللا دْبَع نْب دّمَحُم نب لع وه :ينئادملا نسحلا وبأ (11)

 .ةرصبلا نم هلصأ «يشرقلا ةرمس نب نمحرلا دبع ىلوم «ينئادملاب فورعملا نسحلا

 شاعو ه١ ةنس يسابعلا رصعلا لئاوأ يف دلو دقو ءاهيلإ بسنف نئادملا نكس

 ثعشضألا نب رمعمل ذملتت ؛نيملكتملا دحأ ناك.ه170 ةنس تامو ءأماع نيعست وحن

 ةفرعم يف ابجع ناكو ١ :يبهذلا لاق .خيراتلاو بدألاب رهتشا هّنكلو «مالكلا ملع يف

 رثكأ دقو .«دانسإلا يلاع .هلقني |ميف اقدصم .برعلا ماّيأو باسنألاو يزاغملاو ريسلا
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 يومحلا توقاي اهيلع دازو ًاباتك 74 تسرهفلا يف ميدنلا نبا هل ّدعف .فيلأتلا نم

 بيطخلا هفصوو .ناثع لتقمو ةدرلا يف ثادحألا باتك هلو .ءابدألا مجعم يف

 حوتفلاب ًاملاع ,مهباسنأو برعلا رابخأو «سانلا ِماّيأب ألاع ناك :لاقف يدادغبلا

 .كلذ يف ًاقودص رعشلا ةياورو يزاغملاو

 نع بلاط يبأ نب ّلع نب نسحلا هيف لزانت يذلا ماعلا وه ةعامجلا ماع (7)

 دهع ذنم ماشلا ىلع ايلاو ناك يذلا ,م571-ه 4١ نايفس يبأ نب ةيواعمل ةفالخلا

 - نيدشارلا ءافلخلا عبار بلاط يبأ نب لع ةعيابم ضفر يذلاو ,باطخلا نب رمع

 ءافلخلا ثلاث نافع نب نامثع ةلتق نم راثلا يف طرف دق اًيلع نأ كلذ يف هتجحو

 تماقو ,نيملسملا ةفيلخ حبصأف ةيواعمل رمألا رقتسا نسحلا لزانتبو .نيدشارلا

 وحن تمكحف «فانم دبع نب سمش دبع نب ةّيمأ ىلإ بستنت يتلا ةّيمأ ينب ةلود
 .(ه 7١1-ه )5١ اماع نيعست

 .(515 / قباس ردصم) هيبأ نبا دايز (1؟1)

 مامإ .ٌيدزألا ّيكتعلا ةفرع نب دّمحم نب ميهاربإ هللا دبع وبأ هيوطفن (1؟)

 .(ه 771) يف يفوتو .(ه 7 45) يف دلو .يرهاظ هيقف ءوحنلا ةّمئأ نم مامإ ؛ظفاح

 يرجي ناك هنأل «(هيو) عطقم ديزو هتمدأو هتمامدل «طفنلاب هل اهيبشت (هيوطفن) بقل

 تامو دادغب نكسو .«قارعلا يف طساو ةنيدمب دلو .وحنلا يف هيوبيس ةقيرط ىلع

 .بلعث نع ذخأ «ثيدحلاو ةغّللاو ةّيبرعلاب املاع ناك :يبلاعثلا روصنم وبأ لاق .اهيف

 ناكو «هيوري ايف قدصلاو «ةسلاجملا نسحو «قالخألا ةراهط نم ناكو «درملاو

 .هريغ ئرقي مث .مصاع ةءارق ىلع هنم ءىشب هسلجم يف أدتبي نآرقلل ظفحلا نسح

 .اقودص ةقث ثيدحلا يف ادنسم ناكو «هيف اسأر ءدوواد بهذمب املاع ءاهيقف ناكو

 باتكو ءافلخلا خيراتو عرابلا باتكو عنقملا باتكو نآرقلا بيرغ :هتافلؤم نم
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 .تاءارقلا يف طورشلاو ءانثتسالا

 يلحلا دهف نب دّمحم نب دمحأ وه .(ه ١4ه 1/01) ىلحلا دهف نبا (170)

 يف دلو .ركذلاو ءاعدلا بادآ يف يعادلا ةدع باتك بحاص «يعيش هيقف يدسألا

 سردو «ةلحلا يف ةدم ماقأ هنأ فرعي ام لكو «ةقدب هتدالو ناكم ملعي الو ه 01

 ىلع ثيدحلاو هقفلا سرد .ءالبرك يف هتايح نم ًاحدر ىضق |ى «ةّيبنيزلا ةسردملا يف
 نم هنأ ينارهطلا كرزب اغآ ركذو .نيققحملا رخفو لّوألا ديهشلا ةذمالت نم ةلمج

 لّوألا ديهشلا نبا يكم نب دّمحم نب ّىلع نأ فورعملا نكلو «لّوألا ديهشلا ةذمالت

 قالخألا يف فلأو ىوقتلاو دهزلاب رهتشا دهف نبا نأ اب و.ه 87 4 يف هزاجأ

 باتك اهنم ةديدع تافلؤم هل .ًاضاترمو ًايفوص يرتشوشلا هاعد كلذل «نافرعلاو

 تاوعد يف لوصفلاو «نيفراعلا تافص يف نيصحتلاو يعاسلا حاجنو يعادلا ةدع

 رصختملا حرش يف عرابلا بذهملاو ءرصتخملا حرش نم رصتقتملاو ضئارفلا باقعأ
 ءالبرك يف هربقو ؛هرمع نم /5 نس يف وهو ه 84١ ةنس يف دهف نبا يفوت .عفانلا

 يلاجرو يلوصأو هيقف (ه )١١714 -١١755 يلماعلا داوج دّمحم دّيَّسلا (14)

 دي ىلع كانه سردو «نانبل بونج يف ١ارقشا# ةيرق يف دلو ءرشع ثلاثلا نرقلا يف

 ىلإ لصو ًلف .فجنلا ًادصاق قارعلا ىلإ رفاس ّمث ,نيمألا ىسوم نسحلا يبأ دّيّسلا

 دنع اهيف ذملتتف .فجنلا ىلإ كلذ دعب بهذ مث «يناهبهبلا ققحملاب اهيف ىقتلا ءالبرك
 سرد ىلع يقبو «ءالعلا نم هريغو يئابطابطلا مولعلا رحب يدهم دمحم ليسلا

 ءاطغلا فشاك رفعج خيِشلا رفس دعب سيردتلاب لقتسا مث .هتافو ىّتح يئابطابطلا

 يفوت .هتافلؤم مهأ نم ةمالعلا دعاوق حرش يف ةماركلا حاتفم باتك ربتعيو .ناريإ ىلإ

 يف نفدو ؛هرمع نم تانيعبسلا يف اهنيح ناكو ه ١177 ةنس ٍلماعلا داوج دّيَّسلا
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 ةلبقلا باب نم جراخلا نيمي ىلع ©#ّيلع مامإلا حيرض نحص تارجح ىدحإ
 .اهآر ايؤرل هنم ةيصوب كلذو «يبرغلا جرفلا باب نم لخادلاو

 ةغّللاب ةيقيبطتلاو ةّيرظنلا قالخألا يف ٌباتك وه تاداعسلا عماج (715)

 ؛يقارنلا يدهم دّمحم ْخيّشلا فيلأت نم قالخألا ملع يف بتكلا رهشأ نمو ةّيبرعلا

 هنأل هعون نم لّوألا وه باتكلا اذه .ةرجهلل ١ و7١لا نرقلا يف هيقفو ميكح

 فلؤمو .يقيبطتلاو ينيدلا نيبناحلا لمشي (ىاعم يلقعلاو يفسلفلا نيدعبلا لمشي

 ةّيمالسإلا ةفسلفلا لاجم يف ًارّخبتم ناك يقارنلا يدهم دّمح ْخيّشلا وه باتكلا

 هقفلاو ةيعرشلا مولعلا لاجم يف نيعلّطملا نيسّردملا نم ناكو .قالخألا ملعو

 عورف عيمجو مالكلاو بطلاو ريسفتلاو ثيدحلاو لاجرلاو هقفلا لوصأو

 يف ةصرفلا يقارنلا منتغا .تالاجملا هذه ضعب يف ةديدع تافلؤم هلو ,تايضايرلا

 هيلع لهسي نأ لجأ نم :ةّشيتاللاو ةّيربعلا ةغّللا اهيف مّلعتف ناهفصأ ىلإ هترجه

 تاداعسلا عماج باتك دعي .اهتعلاطمو تاغّللا هذهب عبطت يتلا بتكلا ىلإ عوجرلا

 .ةيرظنلا قالخألا لاجم يف بتكلا مهأ نم

 ةيلمعلا ةمكحلا نم مسق ىلع يوتحي فلؤملا حيرصتبو تاداعسلا عماج

 ,(ندملا ةسايسك) ةميدقلا ةمكحلا ماسقأ رئاس نع ثّدحتي الو (قالخألا) ةميدقلا

 بابلا ناك .ةّيناسنإلا قالخألا بيذهتو سفنلا حالصإ وه فيلأتلا فده َنأل

 ليبق نم ؛هسسأو قالخألا ملعل ةماع عيضاوم نمضتي يذلاو تامدقملا يف لّوألا

 سفنلا ؛قالخألا ىلع ةيبرتلا ريثأت «قالخألا ىلع جازملا ريثأت ءاهئاقبو سفنلا درجت
 يف يناثلا بابلاو .قلخلا أدبمب هّبشتلا وه ةداعسلا ةياغ ْنأو ةعبرألا اهاوقو اهؤامسأو

 نع هيف ثحبيو ؛لئاذرلاو لئاضفلاك عيضاوم ىلع لمتشي .قالخألا ماسقأ

 لقعلا نأ ةلادعلا ةقيقح يفو «(ةّفعلاو ةعاجشلاو ةلادعلاو ةمكحلا) ةعبرألا لئاضفلا
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 هاوس امو لادتعإلا ءطسولا قيرطلا ؛لئاذرلاو لئاضفلا كردي هسفنب يرظنلا

 لمتشي «ةديمحلا قالخألا لوح «ثلاثلا بابلاو .قالخألا يف (طيرفتلاو طارفإلا)

 نيمدقتملا ءاكحلا نع ًالاوقأ عيضاوملا ضعب يف لقن دقو .بتارم ةعبرأو ةمّدقملا ىلع
 .هيوكسم ّللع يبأو وطسرأو نوطالفأو سروغاثيف لاثمأ

 .#8 سيردا نب دّمحم يعفاشلا مامإلل ةبوسنم تايبألا (17)

 م1407 ةنس دولوملا :يرئاحلا يملعألا نايلس نب نيسح دّمحم ْخيَّشلا (770)

 ةأمسملا فراعملا ةرئاد :هل ردص .رهام فنصمو ءرحبتم لضاف ملاع .ه١٠1١ /

 قويت: ةباميشألا كردقمم قف ىلا امور امو ) لونان ةدضو ذل نقم

 .ه1157 ةنس ةجحلا يذ ١7 سيمخلا موي

 ربمسيد ١5 /ه ١7178 ةرخآلا ىدامج )٠١ ناديز بيبح يجرج (71)

 خرؤمو يئاورو بيدأ(م1915 ويلوي 5١ /ه ١777 نابعش 7/- م١

 ةيسنرفلاو ةينايرسلاو ةّيربعلا ةغّللا ؛ةّيبرعلا ةغّللا نع ًالضف داجأ .ينانبل يفحصو

 لوألا عيبر يف هسفنب اهريرحتب موقي ناك يتلا لالهلا ةلحي ردصأ .ةيزيلجنإلاو

 بتكلا نم ةئاملا ىلع وبري ام هل .هبتك اهيف رشنو «1847 ماعل قفاوملاه

 ”ةّيبرعلا ةغللا بادآ خيرات»و »يمالسإلا ندمتلا خيرات» باتك اهنم تاياورلاو

 دراشلا كولمملا لثم ةيخيراتلا هتاياور نع ًالضف ءاهريغو ١قرشلا ريهاشم مجارتا»و

 ةغايص يف اودعاس نيذلا نيركفملا لتاوأ نم وهو .اهريغو ةيرصملا ةسونامرأو

 نابعش /١' يف هقاروأو هبتك نيب وهو ةأجف ناديز يجرج يفوت .ةّيبرعلا ةيموقلا ةّيرظ

 ظفاحو يقوش دمحأ لاثمأ نم ءارعشلا رابك هاثر دقو ١915. ويلوي 7١ /اه 5

 .نارطم ليلخو ميهاربإ

 .ظفاح مامإو ثدحمأوه (ه1748-ه 717) ّيِبَهَّذلا نيّدلا سمش (774)
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 بناج ىلإ عمجي وهف ءانخيرات يف لئالقلا ذاذفألل الإ اعمتجي مل نيتزيم نيب عمج
 دعاوقب ةعساولا ةفرعملا ًالاجرو ثداوح يمالسإلا خيراتلاب ةعساولا ةطاحإلا

 نم يبهذلا مامإلاو .اهتاذب ةمئاق ةسردم هدحو ناكف ؛لاجرلل ليدعتلاو حرجلا

 يف كلذ رهظو .همولعو يوبنلا ثيدحلا باب نم خيراتلا ناديم اولخد نيذلا ءاملعلا

 .يخيراتلا هريكفت روحو هبتك نم ريثك ساسأ تراص يتلا مجارتلاب ةقئافلا هتيانع

 يرهوجلا نزي امك لاجرلا نزي ناك هنأل يبهذلاب يبهذلا مامإلا يمس نأ ليقو

 «ريثكلا عمجلا هنم عمسو .ةيردنكسإلاو ؛كبلعبو ءرصمو «قشمدب عمس .بهذلا

 أرق ؛لاجرلا ءامسأو ؛ثيدحلا يف فيناصت هلو «ةلبانحلا يأر ىلإ ليملا ديدش ناكو

 .باتك يتئام وحن اهدحو ةيخيراتلا هتافلؤم تغلب دقو «تاياورلاب هأرقأو «نآرقلا

 .ةمخض تادلجم اهضعب

 نيسمح عم همالسإ نلعأ © يبنلا ةباحص نم يرعشألا ىسوم وبأ (140)

 نم ةيبلس هفقاوم تناكو «ربيخ ةكرعم نم ل# يبنلا عوجر دعب نييرعشألا نم ًالجر

 ضيرحت يف ريبك رود هل ناكو اهريغو ميكحتلا ةلأسم يف 2ع نينمؤملا ريمأ

 نم وهو «نيفص يف ةيواعم عم هبرح يف #8 لع مامإلا ةرصن نع مهيبنو نيملسملا
 نينمؤملا ريمأ علخف صاعلا نب ورمع عم لدنجلا ةمود يف كلذ دعب ميكحتلا ىلوت

 يف يرعشألا ىسوم وبأ تام .نايفس يبأ نب ةيواعم تبثأو بلاط يبأ نب لع

 .ًاماع نيتسو ةئالثلا زهاني رمع نع ه 44 ةنس ةكم وأ ةفوكلا

 ةيباحص ؛ةينانكلا ةيشرقلا ةيومألا نايفس يبأ تنب ةبيبح ّمأ نينمؤملا َمأ (141)

 حتف لبقو ه 4 ةنس .ه#دّمحم لوسرلا ةجوزو نيِلّوألا نيقباسلاو نيرجاهملا نم

 لخد املو «ةيبيدحلا ةنده يف ديزي نأ يف اًبلاط يبنلا ملكيل ةنيدملا نايفس وبأ مدق ةكم

 سولجلا نم اهدلاو ةعنام اهيدل اًطاسب توطو تعرسأ اهترجح ةبيبح ّمأ هتنبا ىلع
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 سجن ؤرما تنأو هللا لوسر شارف وه ١ :اهدلاول تلاقو «يبنلا شارف هنوك هيلع
 عدجي ال ءلحفلا كاذ :لاق ذإ لوسرلاب اهجاوز دنع حرف اهابأ نأ مغر ١ كرشم

 نب نامثع ةفيلخلا ةدعاسم اهتلواحم دنع يمالسإلا خيراتلا يف تامصب اهل .!!هفنأ

 يف تيفوت .كلذ نود اولاحو اهوعنم مهْنكلو ءرصوح امدنع ءاهاخ نبا نافع

 .عيقبلاب تنفدو ةيواعم نمز ه 55 ةنس ةرونملا ةنيدملا

 رداصم) اهنع ثيدحلا قبس ةرقفلا هذه يف ترم يتلا ءامسألا لك (147)

 .(ةقباس

 م 587 ةنس دلو يذلاو ةّيمأ ينب ءافلخ نماث زيزعلا دبع نب رمعربق (147)

 ريد ةيرق يف ربقلا عقي.ماّيأ ةدعو ًارهش 79 هتفالخ تماد ةنس 18 هرمعو يفوتو

 نع ةرابع يساسألا حيرضلا ءانب ءايروس يف ناعنلا ةرعم ةنيدم قرش ةعقاولا يقرش

 نرقلا تاينيعست ىتح لامإلا يناعي لظ دقو ,يكولمملا دهعلا ىلإ دوعي ميدق ءانب

 ريد نع ةرابع ربقلا عقومو .لماكلاب ءانبلا ليهأتب راثآلا ةرازو تماق امدنع يضاملا

 امدنعو ١ناعمس» بهارلا هنكسي ناك ثيح «يداليملا سماخلا نرقلا ىلإ دوعي

 ةقالع تأشن ١بلح» برق ”ةرصانخا ىلعأيلاو زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا حبصأ

 ةقطنملا هذه ةرايز نم رثكي رمع ةفيلخلا ناك ثيح ١ناعمسا بهارلا نيبو هنيب ةيوق
 نيملسملا ةفيلخ هزيزعلا دبع نب رمع» حبصأ نيحو «هلاوخأو همأ يضارأ ثيح

 ١ناعمس» بهارلا نم ىرتشا ىتح ةقالعلا هذه تروطتو «ةقالعلا هذه ترمتسا

 هيطعي نأ دارأ يذلا بهارلل هنمث عفدي نأ رصأ دقو ؛هيف نفدي يكل ريدلا يف اناكم

 كللملا دبع تنب ةمطاف هتجوز عم نفد ه ٠١١ ةنس يفوت املو ؛هراوجب ًابح ةيده هايإ

 ناطلسلا مهنمو كيلاملاو نييبويألا نيطالسلا نم ديدعلا هراز دقو ءعضوملا اذه يف

 .«ةرجهلل 0/5 ةنس يبويألا نيدلا حالص
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 لوقت |نيب # يعفاشلا مامإلا ىلإ نيتيبلا نيذه رداصملا ضعب بسنت (145)

 .لوهجم رعاشل اهنا ىرخأ
  ه17765» رافصلا نادرفلا نسح نب ّللع نب حلاص نب رفعج (0)

 هدلب ءالع دي ىلع قطنملاو هقفلاو ةّرعلا ةْغّللا مولع ئدابم سرد .اه ٠19

 لامعأب لغشنا مث «هتايح لبتقم يف ةينيدلا ةباطخلا سرام .فيطقلا دالب نم تورات

 عجارم ضعبل ًاليكو حبصأف «ةيعامتجالاو ةينيدلا اياضقلاب أتهم ناك «ةراجتلا
 ًايخيرات ًالوكشك فلأ ةريثكلا هتاعلاطم نمو «رعشلا مظن يف ةيبدأ لويم هلو «نيدلا

  نامعنلا ةعبطم يف م1417 -ه1197 ةنس عبط «ةيرفعجلا ضايرلا» هاسأ ًايبدأ

 .قارعلا _فرشألا فجنلا

 نب ةثراح ينب نم يباحص (ه 47 ةنس يفودم ا) ةملسم نب دّمحم (147)

 اهلك دهاشملا دهشو ءاّيدق ملسأ .لهشألا دبع ينبل اًفيلح ناك ءسوألا نم ثراحلا

 نب رمعل صاخلا ثوعبملا ناكو ءرصمل يمالسإلا حتفلا يف كراشو «كوبت ةوزغالإ

 نس كف نأ لإ ةديولا نكسر هةنفنلا هلم نر دع ل ردع فقال وركز تنقل

 .نايفس يبأ نب ةيواعم
 ةقباس رداصم) صاقو يبأ نب دعسو ديز نب ةماساو رمع نب هللا دبع (141)
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 دهشو يدق ملسأ مالسإلا رعاش ؛يملسلا يراصنألا كلام نب بعك (14)

 ةوزغ نع مهفلخت دعب مهيلع هللا بات نيذلا ةثالثلا دحأ ناكو ءاردب دهشي لو ةبقعلا

 .ةيرجه 0٠ ةنس يفوتو .كوبت

 .( 14 /7 5 ةقباس رداصم) مالس نب هللا دبعو تباث نب ناسح (149)

 / 57 /؟9 ةقباس رداصم) يروثلا نايفسو كلام نب سنأو ةريره وبأ (160)



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

6). 

 1١١ه ه5) ركب يبأ نب دّمحم نب مساقلا نب نمحرلا دبع دّمحم وبأ (101)

 دبع دّمحم وبأ دلو.يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأو «نيعباتلا راغص نم يندم يعبات (ه

 نب ةيواعم نمز يف ه 01 ةنس يشرقلا يميتلا ركب يبأ نب دّمحم نب مساقلا نب نمحرلا

 هبلط .قداصلا رفعج لاخ وهو ءركب يبأ نب نمحرلا دبع تنب ةبيرق همأو «نايفس يأ
 .مهيتفتسيل يأرلا ةعيبرو ردكنملا نب دّمحمو دانزلا يبأ عم ماشلا ىلإ ديزي نب ديلولا

 .ه ١75 ةنس ماشلا ضرأ نم ناروحب نيدفلا يف قيرطلا يف يفوتف

 رافغلا دبع نب رمع وه ةياورلا ين درو امل قباطملا ديحولا مسإلا (1920)

 اذه قابطنا يف كشا يننكل .ءاعنص :يف شاع نابح نبا هقيثوتب درفنا «يناعنصلا

 .قايسلا يف دراولا ىمسملا ىلع مسالا

 يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب ديجملا دبع نب هللا دبع دّمحم وبأ ةبيتق نبا (10')

 نم ديدعلا هل يسراف .ملسم خرؤم ثدحم هيقف بيدأ (ه ؟ا/لك_-ه71)

 نكسو دادغب يف دلو .اهريغو بتاكلا بدأو «رابخألا نويع اهرهشأ تافنصملا

 ريهاشم دي ىلع دادغب يف ملعلا ذخأو ءاهيلإ بسنف ةرتف رونيدلا ءاضق يلو مث ةفوكلا

 دحأ ؛هيوهار نب قاحسإ مهتمدقم يفو نيدوهشملا هتمثأ نع ثيدحلا ذخأف ءاهئاملع

 ىلع تاءارقلاو وحنلاو ةغّللا ذخأو .فورعم دنسم هلو «يعفاشلا مامإلا باحصأ

 رعشلاو ةّيبرعلا ةغللاب املاع ناكو ؛يئايرلا لضفلا يبأ نعو «يناتسجسلا متاح يبأ

 ريزو ناقاخ نب ىيحي نب هللا ديبع نسحلا يبأب لصتا. يعمصألا نع ةياورلا ريثكو

 اهيف ماقأو .دادغب يف ةبيتق نب رقتسأو .بتاكلا بدأ هباتك هل ىدهأو ؛لكوتملا ةفيلخلا

 نكس .ةقث الضاف ناك :نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا هنع لاق .سيردتلل ةقلح

 ناميلس نب نايفس نب ميهاربإ قاحسإ يبأو هيوهار نب قاحسإ نع اهب ثدحو دادغب



 لوقملاو لوقفملا نقلا رب فانا كشكل ل ااا تم هاا زب طع حا اعمل 7/5

 اهّلك هفيناصتو ...يناتسجسلا متاح يبأو هيبأ نب دايز نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نب

 .(ةديفم

 .يوغل ءبيدأ :(ه 9١٠ه )1١١ ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ (105)

 سنويو ءالعلا نب ورمع يبأ ىلع سردو «دادغب راز .ةرصبلاب تامو دلو «يرابخإ

 زاتما .يعمصألاو .ديز وبأو وه :اوسفانتو اورصاعت ةثالث دحأ راصف «بيبح نب

 نم ناورجاب دوهي نم ًايدوهي هوبأ ناك .نييلهاجلا رابخأو برعلا ماّيأ ةفرعمب |هنع

 ىلإ ديشرلا نوراه همدقتسا .كلذب يعمصألا هرّيع دقو ءًاغابص لمعي ءسراف دالب

 ضرألا يف نكي ل» :ظحاجلا لاق .هبتك نم ءايشأ هيلع أرقو ه ١84 ةنس دادغب

 ةديبع وبأ رحبلا ةمالعلا مامإلا ةديبع وبأ» :يبهذلا لاق .«هنم مولعلا عيمجب ملعأ

 رهاملاب نكي ملف كلذ عمو ملعلا روحب نم ءرملا اذه ناك دقو..ىنثملا نب رمعم

 ةقرفب قحل مجعلا نم هبسن هيلع بيع امل .(هّللا لوسر ةنسب فراعلا الو هللا باتكب

 ىلع برعلا بلاثم يف بتك فينصتب هسفنل مقتني نأ لواحو «جراوخلا نم ةيرفصلا

 يف فنصو برعلا ضغبي ناك» :ةبيتق نبا لاق «سانلا ههركف «ةيبوعشلا بهذم

 رابخألاو ثيدحلاو «نآرقلاو ؛ةغللا يف ةلاسر يتئام وحن فلأو ..«ابتك مهبلاثم

 رضحي ملو ةنس نيعستو ًافين هرمع غلبو ه ١١4 ةنس يفوت .خيراتلاو .بدألاو
 .هيرصاعمل هدقن ةدشل .دحأ هتزانج

 ردصم) ىربكلا ناويحلا ةايح باتك فنصم يريمدلا نيدلا لامك (505)

 .(5 5 /قباس

 هللا ةيآل ةيلمعلا ةلاسرلا وه (ىولبلا هب معت |ميف ىقثولا ةورعلا) باتك (107)

 نيدهتجملاو ءاهقفلا نيب بتكلا رهشأ نم ةلاسرلا هذه دعت .يدزيلا مظاك دّمحم

 ةيلالدتسإلا ةيهقفلا ثوحبلا يف مهثاحبأ رادم باتكلا اذه حبصأ دقو ؛ةعيشلا
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 ةقدلاو عورفلا ةرثك هملاعم نمو .ةيملعلا تازوحلا يف جراخلا ثحبلاب ىمست ىتلاو

 لعجو ةلأسم ناونعب ةدح ىلع عرف لك اهيف حرط «ةيعرشلا ماكحألا نع ريبعتلا يف
 نيتئامو فالآ ةثالث ىلع باتكلا لمتشي .اهنم لوانتلا ليهستل اماقرأ اهلئاسم دادعال

 يلمآلا يقت دّمح ْخيشلا فصو دقو .تادلجم ةثالث يف اهعيمجت مت «ةلأسم نيتسو

 مظاك دّمحم دّيَّسلاو . (نآلا ىتح قحال هقحلي ملو هلثمب , قباس هقبسي مل» هنأب باتكلا

 ايوغل ناكو .هرصع يف ةعيشلا عجارملا زربا نم (ه 177237-ه )١751 يدزيلا

 ماع ناريإ يف دزي ةظفاحم يف ةيونسك ةيرق يف دلو .ةيسرافلاو ةيبرعلاب |ميق احيصف انقتم

 ناهفصإ ىلإ اهدعبو دهشم ىلإ رفاس ّمث دزي ةنيدم يف تامدقملا سردو ه 1

 فجبنلا ةنيدم ىلإ ةرجحلا ىلع مزعف .داهتجالا ليصحت يف بغر مث .هتسارد لاكإل

 دقو ةريخألا هماّيأ يف اصوصخ قاطنلا ةعساو ةسائر لانف ءاهب رقتساو ه1 ماع

 قارعلا ىلع مهموجه ءانثأ زيلجنالل ىدصت .قلطملا ميعزلاو مظعألا هيقفلا حبصأ

 .كلذ يف لتقف لاتقلا تاحاس ىلإ دّمحم هنبا لسرأو داهجلاب ىتفأو

 .ئناه نب نسحلا ساون يبأ رعاشلل تيبلا (200)

 ردصم) يمربطلا لضفلا نب نسحلا هفلؤم قالخألا مراكم باتك (19)

 117 / قراس

 نيسح دّيَّسلا ذاتسألا لضافلا يبرملاو ينيسحلا بيطخلا موحرملا (104)

 ايبص ناك نأ ذنم هتايحو هرمع رذن .ءالبركو قارعلا مالعأ نم ملع يماشلا

 ئدابملاب ريشبتلاو ةوعدلل ةّيبرعلا لودلاو قارعلا تاظفاحم لاج .ةيادهلاو ةظعوملل

 يف ينيسحلا ربنملا يقتري ناك ةليبنلا اهداعباو ةينيسحلا ةروثلاو ةعصانلا ةيمالسإلا

 /ه١1 5١ ةنس ءالبرك ةنيدم يف دِّيَّسلا دلو .رجا البو اناجم قارعلا ندم بلغأ

 ةينيدلا مولعلا ةسارد ىلإ هجتا مث «ةيميداكألا هتسارد لمكأو ءاهب أشنو مم



 لوقنملاوبلوقعملا نم فئارط: ق لوكشكلا ةوز 40م ها م سيصل 4

 ؛بيطخلا دّمح ْخيَّشلاو ,يزاريشلا قداص دِّيَّسلا :مهنمو ءالبرك مالعأ ىلع ذملتتو

 بيطخلا ةسردم نم جرخت .مهريغو .بحلا وبأ نسحم ْخيّشلاو «ناثيعلا ّلع َخيّشلاو

 رينملا ءابطخ نم وهو .داشرإلاو فيلأتلاو سيردتتلاو ميلعتلاب لغتشاو ةينيدلا

 فشلتحم ىلإ هبلاطم لاصيإب هتراهمو ةباذجلا ثيداحألاب هسلاجم تزاتما .نيمرضخملا

 ةلهس ةلئثمأب بلاطملل هبيرقتو ةيملعلا تاحلطصملاب هثيداحأل هميعطتو تاقبطلا

 هل دهشي فقاوم هلو «ٌّقحلا نايب يف ىشخي ال ًاعاجشو ًائيرج ًابيطخ ناكو ؛ةروهشم

 ةنس مرحم ١ ءاثالثلا موي ## يفوت .تاموكحلا ةعراقمو سانلا حالصإ يف اهم

 م4١٠1 /ه*89

 / قباس ردصم) يرشحمزلل رابخألا صوصنو راربألا عيبر باتك (110)
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 يهو طسوتملا رحبلا لحاس ىلع ةيروس ةنيدم سوطرط :سوطرط (171)

 ةّينيتاللا نم اهمسا تبستكا ةيقينيف ةيخيرات ةنيدم يهو «ةيروس يف ءانيم مهأ

 ماَيأ ةريبك ةيمها تاذ تناك .نييقينيفلا ماّيأ سوطرطل ميدقلا مسالا وهو سودارتنأ

 ءطسوتملا رحبلا قرش يف نيومتلل ًايسيئر أفرمو ءانيمو ةماه ةيبرح ةدعاقو نيبيلصلا

 نم ةقطنملا ةأه يف تماق تاراضح ةدع يف رود امل ناك زايتماب ةيطسوتم ةنيدم

 جاربأو تانيصحتو روسب ةنيدملا تطيحاو ةيخيراتلا ملاعملا نم ريثكلا اهيفو ايروس
 .ةنقتم ةيامح

 ايلعلا ةبترملا لان هتزاجو عم. بولقلا نانئمطاو راكذألا ةصالخ باتك (177)

 دبعلا نيب لزانملاو تاماقملاو تالاحلا نايبو يلمعلا نافرعلا يف ىوصقلا ةجردلاو

 قلعتي ام اذكو عوبسألا لامعأو ةيمويلا راكذألاو داروألا ىلع لمتشيو « هبرو

 عتارم يف حيباصملاب نيرئاسلا نيتبخملاو نيديرملا نم لكل تاونسلاو روهشلاب



 ا ع ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 (ه١9١٠١-ه1١١٠03) «يناشاكلا دومحم نب ىضترم نب دّمحم الملا فلؤملاو.سدقلا

 نآرقلل رسفمو ثدحمو ميكح «يناشاكلا ضيفلاب بقلملاو .نسحم الملاب فورعملا

 .يرجفهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع «ةيرابخإلا ةسردملا ىلإ يمتني يعيش هيقفو

 ريملاو ,يئاهبلا َحيّشلاو ءاردص الملا لاثمأ نم هرصع يف ءاملعلا رباكأ دنع ذملتت دقو

 ةفسلفلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا لاجم يف تافّلؤم ةّدع هل .داماد ريملاو «يكسردنف

 فلتخت هؤارآف اذهو ؛يرابخألا كلسملا كلس دقو ؛يمالسإلا نافرعلاو قالخألاو

 .طورشب ءانغلا زاوجو .ةعمجلا ةالص بوجو اهنم ؛نييلوصألا ءاملعلا ءارآ نع

 ناشاك يف ةعمجلا ةالص ةماقإ ةيعاتجالاو ةيسايسلا هتاطاشن نمو .اهربغو

 .ناهفصأو

 دتمي لصوملا يقورافلا يرمعلا دمحأ نب نايلس نب يرمعلا يقابلا دبع (17)

 /ه7١١١ ماع لصوملا يف دلو .باطخلا نب رمع ةفيلخلا نبا مصاع ىلإ هبسن

 اهنم ةينامثعلا ةلودلا يف ةعيفر ةيموكح الاعأ دادغب يلو مث اهيف يلوو م«

 نمو .(يلاولا بئان بصنم ينعي ادختك بصنم)و لصوملاو دادغب ادختك بصنم

 ةينامثعلا ةلودلا اهتزهج يتلا ةيركسعلا ةلمحلا ةدايق يرمعلا يقابلا دبع تازاجنا

 ىضق ثيح فجنلا يف ترمشلاو تركزلا يتليبق نيب تبش يتلا ةنتفلا ىلع ءاضقلل

 نيتبراحتملا نيتليبقلا ءانث كلذب لانو ءامدلا نم ةدحاو ةرطق قيري نأ نود ةنتفلا ىلع

 هللا ناوضر تييبلا لآ حدم يف ءارعشلا زربا نم يرمعلا يقابلا دبع رعاشلا دعيو

 قايرتلا) ريهشلا هناويد مظعم لغش ريشك رعشب مهحدم يف داجا ثيح مهيلع
 لاجملا اذه يف هدئاصق زربا نمو ؛تاحلاصلا تايقابلا هناويد ىلإ ةفاضا (يقورافلا

 :اهعلطم يتلاو بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا حدم يف ةريهشلا هتديصق

 اعضو ذإ تيبلا طسو ةكم نطبب اعِفَر العلا قوف يذلا ّيلعلا تنأ
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 اعبس تبجنأ ثيل ةوبلب مركأ ةرديح يللا تنين ككس
 تعتز انينناعك سنع قواستلا جربلا دسا يذلا باغلا ةرديح تنأو

 اعرق ام سدقلا حور ةحار ريغب سراج انت لا نام كتاو

 .|مهلئاق وأ نيتيبلا نيذه يدي نيب يتلا رداصملا ركذت 575(1)

 دمحم نب لع نسحلا يبأ نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ وه ءيزوجلا نبا (115)
 (ه ه9/_-ه١٠5) ملكتمو خرؤمو ثدحم ٍلبنح هيقف .يركبلا يميتلا يشرقلا

 ظعولاو ةباطخلا يف ةريبك ةناكمو ؛ةعساو ةرهشب يظح .دادغب يف يفوتو دلو

 ركب بأ نب دّمحم ىلإ هبسن دوعي .نونفلاو مولعلا نم ريثك يف زرب اك .فينصتلاو

 نكت ملو ءطساو ةدلبب هراد يف تناك زوج ةرجشل يزوجلا نباب فرع .قيدصلا

 .ةرصبلا ربم أفرم يهو «زوجلا ةضرفا ىلإ ةبسن :ليقو ءاهاوس زوج ةرجش ةدلبلاب
 ةعوسوم .يرايبإلا ليعاسإ ميهاربإ :فلؤملا..ةينآرقلا ةعوسوملا (()

 «نآرقلا زاجعإو «نآرقلا مولعو «ميركلا نآرقلا خيرأتو ءلوسرلا ةايح :اهيفو ةينآرق

 هوجوو «ةبترم ةيناملاو ةيكملا تايآلاو .نآرقلا تاعوضومو «خوسنملاو خسانلاو

 «نآرقلا بيرغو ؛««فهكلا ةحتافلا» تاءارقلاو ءارقلاو ةءارقلاو «بارعالا

 .ميركلا نآرقلا ريسفتو ,نورسفملاو ريسفتلاو

 نب قاحسإ نب دّمحم جرفلا وبأ وه :تسرهفلا بحاص ميدنلا نبا (1710)

 07١(. / قباس ردصم) يدادغبلا قارولا قاحسإ نب دّمحم

 نب يلع نب طابرلا نب نسح نب رمع نب ميهاربإ يعاقبلا نيدلا ناهرب (11)

 أشنو ؛عاقبلا لمع نم احور ةبرخ ةيرقب ه 804 ةنس يعاقبلا دلو .يعاقبلا ركب يبأ

 يف سردو أرقو «ةرهاقلا مث .سدقملا تيب لخدو اهقراف مث ءقشمد ىلإ لوحت مث اهب

 ةّمئألا نم حبصأو «نارقألا قافو مولعلا عيمج يف عربو «تاءارقلا يفو ءوحنلاو هقفلا
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 نيب نيعماجلا ءاكذلا يف نيطرفملا ملعلا ةيعوأ نم .فراعملا عيمج يف نيرحبتملا نينقتملا

 هفينصت ببسب هرصع ءالع نم يعاقبلا نيدلا ناهرب لان .لوقنملاو لوقعملا يملع

 دقو «ءاسؤرلا هب اورغأو «ليجنإلاو ةاروتلا نم لقنلا هيلع اوركنأو ءريسفتلا باتكل

 هنع ذخأف «نيباتكلا نم لقنلا زاوج ىلع ةلدألا لقنيو مهنع اهب بيجي ةلاسر فلأ

 ىلإ هجوت هاذأ يف اوغلابو سانلا هل ركنت املو .فيناصتلا فنصو نونف يف ةبلطلا
 دح ىلإ هركي ام لكب هل ضرعتلا يف ملعلا لهأ نم ةعامج غلب ناك دقو ,قشمد

 ىلع يعاقبلا ىمارت ىتح همد ةقارإو هرفكب مكحلا يكلاملا مار ناك دقو .ريفكتلا

 دباكي يعاقبلا نيدلا ناهرب لزي مل .همالسإب مكحو هرذعف رهزم نب ينيزلا يضاقلا
 ةليل يف يفوتف ,قشمد ىلإ هتلحر دعبو ءرصم نم هتلحر لبق مئاظعلا دهانيو دئادشلا

 ربق ةهج نم قشمد جراخ نفدو ,«ه 8/5 ةنس بجر نم رشع نماثلا تبسلا

 .ةكتاع

 .(7777 / قباس ردصم) تباث نب ديز( 0)

 .يرمعلا دمحأ نب ىبحي نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا وبأ هللا لضف نبا (17)

 خرؤم .يشرقلا يودعلا يرمُعلا ب هل بسنُيو ءباطخلا نب رمع لسن نم ٌوُهو
 بهال/٠٠ ةنس قشمد يف هللا لضف نبا دلو .ةنماثلا ةئملا نايعأ نم يقشمد بيدأو

 نب دّمحم رصانلا ناطلسلا دهع يف ؛مولعلاو اهنونفو ةباتكلا يف عربو هميلعت اهب ىقلتو

 نم ريثكلا يف لضفلا هل ناكو ءاشنإلا ناويد ةسائر دلقتو ةرهاقلا ىلإ بهذ نووالف

 ممألا خيراوت سردو «ةيسايسلا ةيفارغجلا ةساردب يرمعلا ينع دق و.تاساردلا

 لوضانألاو زاجحلا ىلإ ماشلا نم دالبلا ين لوجتو ,كلفلا سردو ءاهبئاجعو
 كلملا ىدل ةوظح لانو «ةميظع ةلزنم يرمعلا أوبت دقو .ضرألا دالب نم اهريغو

 نمو .نيسمخلا غلبي نأ نود هال 54 ةنس ةرهاقلا يف ةينملا هتفاو ىتح ءرصانلا



 لولا نزعل رتل يال ارو لول ني عما وع اسوا قامو 074

 نينرقلا يف برعلا ركذ يف باتك .راصمألا كلام يف راصبألا كلاسم :هتافلؤم رهشأ

 مهفئاوط فالتخا ىلع مهنكاسمو مهتيبخأ براضمو نييرجهلا نماثلاو عباسلا

 .برغملا رخآ ىلإ قارعلا فارطأ نم مههزانمو ؛مهلئابق تاتشأو

 بتكلل مخض درسم وه «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك (771)

 يداحلا نرقلا ء(لع نم وهو ةفيلخ يجاحلا هعضو «ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا
 فالآ ءمسأ "نونظلا فشك» مض دقو .(يداليملا رشع عباسلا) يرجح لا رشع

 راثآ نع نيثحابلل ةيسيئرلا عجارملا نم ربتعتو ءاهيفنصم ءاسأ ىلإ ةفاضإ بتكلا
 دعتو مولعلاو بتكلا يف فراعم ةرئاد نونَّظلا فشك .يمالسإلا ثارتلا يف نيفلؤملا

 اهعمج يف اماع نيرشع نم رثكأ ةفيلخ ىجاح ىضق دقو .فلؤملا فيناصت مهأ

 ةنناتيملاهررأ هفوي هاا 54 ءاعايش لوألا رتل مطوركا علاه ابجكو

 .يكرتو يسرافو يبرع باتك (فلأ رشع ةيناث ليقو) فلأ رشع ةسمخ وحن تاناونع

 ةنجل ةقفن ىلع تعبط «تادلجم عبس يف باتكلا رشنب لجولف فاتسوغ قرشتسملا ماق

 «يبرعلا صنلا قيقحتب لجولف ماق دقو .م 1808 ١7265 «ندنل يف ةيقرشلا ةمحرتلا

 ةعبط تلقن «لجولفل ةخسنلا هذه نعو.تاحفصلا لفسأ يف ةّينيتاللا ىلإ هتمحرتو

 وه ةفيلخ يجاحو .ه 11٠١-111١ ماع ةناتسآلاو ه ١71/4 ماع قالوب

 يبلج بتاك بقلب كلذك فرعيو ةفيلخ يجاحب ريهشلا هللا دبع نب ىفطصم
 فراع «نامثع خرؤمو يفارغج وهو (م 11600 /ه8١1- م1104 /ه0١1١31)

 نيب يعوسوم ربكأك رجنباب زنارف هفنص .مولعلا ضعب يف كراشم ءاهيفلؤمو بتكلل

 فشك ريبكلا ينارغويلببلا همجعمب قاطنلا ةعساو ةرهش بستكا ثيح «نيينامثعلا
 ينم94١11ه !٠١١ ماع ةينيطنطسقلاب دلو .نوئفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا

 كاذنآ دوهعملا يلْوألا ميلعتلا ىهنأ نأ دعب .ةيركسعلا ناويدب لمعي ريغص بتاك ةرسأ
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 ىلع بردتيل ناويدلاب م1177 / ه ٠١77 ماع ذنم قحتلاف هيبأ ىطخ كلس

 تادحوب بساحم يه ةعضاوتم ةيباتك ةفيظو لغش نأ ثبلي لو ةيباتكلا لامعألا

 مل يتلا سرفلا دالب ىلع ةيركسعلا ةلمحلا يف افرط ذخأ اذهبو لوضانألاب شيجلا

 ماع مورضرأ راصح دهشو ؛م1777- ه ٠١15 ماع يف دادغبل اهراصح يف قفوت

 ةفيلخ يجاح يفوت .ه ٠١05 ةنس تيرك برح دهش (ك ه١٠”07-ه 5

 .(1161/ /ه ٠١51 ماع لوبمالسإ يف

 يهو قارعلا طسو بونج يف عقت ةميدق ةيخيرات ةنيدم يه ةريحلا (117)

 بونجلا ىلإ تارتموليك '/ ةفاسم ىلع اهضاقنأ عقت ءمهكلم ةدعاقو ةرذانملا ةمصاع

 اتحبصأ ينارمعلا فحزلا لعفب نيتللا ةفوكلاو فجنلا يتنيدم نم يقرشلا

 ةعباتلا »ةريحلا ةيحان» ىتح ١فجنلا راطم» برق نم ضاقنألا دتمتو «نيتقصالتم

 ةنيدم نم اءزج لكشت يتلا ةريحلا ةيحان لازت الو .(ريخص وبأ) ةرذانملا ءاضقل

 قلطي ماع لكشب قارعلا بونجو ةريحلا تناك .ناكسلاب ةلوهأم ةميدقلا ةريحلا

 .ميدق خيرات هل ةريحلا عقوم .يناساسلا يسرافلا مكحلا تحت ناتسبرع مهيلع

 ماعل خرؤم صن يف اهمسا درو ثيح  رمدت ةكلمب نمز ىلإ عجري هنأ حجرألا

 سونافطساو سوكولك مورلا نم اهركذ ءكلذ نم مدقأ وه ام ىلإ وأ -(م7)
 ل اهراهدزا ةرتف نكلو ءيدومعلا عشويو يموسفألا انحوي نايرسلا نمو «يطنزيبلا

 نب نامعنلا ايسالو ءاهب اومتهاو اهورمع نيذلا ةرذانملا ةلالس مكح عمالإ أدبي

 .يداليملا ثلاثلا نرقلا ىلإ عجرت ةريحلا يف اهنع فشكلا مت ةينبأ مدقأ .سيقلا ئرما

 ةّيمالسإلا ةفالخلا ةطلس تحت تلخدو ءاحلص ةريحلا تحتف مالسإلا روهظ دعبو

 ةريحلا يحاوض نم ريثك تجمدُأ ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا دهع يف م 141 ماع يفو
 .ةفوكلا عم



 ل وقتما كوقعملا نيفبعتفتا ظل وكشكلا نيستا و م فال ام تي م 0

 طخلاو يفوكلا طخلا نم ةبطق طبنتسا .يومأ طاطخ ررحملا ةبطق (17)

 يذلا ليلجلا ملقلا عرتخاو ءنآلا هب بتكي يذلا طخلا ساسأ وه طخ يزاجحلا

 ةبطق طاطخلا مجن عمل .ليلجلا عاونأ رغصأ وهو راموطلا ملقو «ينابملا ىلع هب بتكي

 ةباتكلا يف يفوكلا لكشلا نم جورخلا يف لضفلا هيلإ بسني ثيح «يومألا رصعلا يف
 جرختسا :ميدنلا نبا هنع لوقي .ةباتكلا يف نآلا وه يذلا لكشلا براقي ام ىلإ

 ضرألا ىلع سانلا بتكأ نم ةبطق ناكو ءضعب نم اهضعب قتشاو «ةعبرألا مالقألا

 .ةيبرعلاب

 ماشلا لهأ نم لجر دي ىلع يسابعلا رصعلا لئاوأ يف يبرعلا طخلا روطت (174)

 كاحضلا هل لاقي لجر «حافسلا ةفالخ يف ديدحتلابو «سابعلا ينب ةفالخ لئاوأ يف

 ةبطقو رانيد نب كلام هفلخ يذلا ثارتلا طاطخلا اذه ذخأ ,( بتاكلا ) نالجع نب

 نيسحت ةلصاوم يف ةقيرطلا هذه ترسو .اناقتإو ةدوج هيلع دازو مهريغو ررحملا

 .عادبإلاو ءادآلا

 عرتخاو ءروصنملا رفعج يبأ نمز يف دامح نب قاحسإ بتاكلا شاع (117)
 دقو ؛حوضولا ديدش «مجحلا ريبك «نيل هنأب طخلا اذه زيمتيو «ىلجلا وأ ليلجلا طخلا

 قيلعتلاو ققحملا ثلثلا زيمتيو ءدجاسملا ةصاخ تاهجاولا ىلع ةباتكلا يف مدختسا

 .يلج لكش اهل سيلف ةعقرلاو عيقوتلاو ىناحيرلا امأ ,يلج لكشب

 مهطوطخ ديوجتب هباتكو هباحصأ ذخأ .نومأملا ىلإ رمألا ىهتنا ال(177)

 ةكماربلا عيانص نم «ررحملا لوحألاب فرعي لجر رهظو .كلذ يف سانلا رخافتف

 اذه ناكو .اعاونأ هلعجو هنيناوقو هموسر ىلع ملكتف «هلاكشأو طخلا يناعمب فراع

 يف ناكو ريماوطلا يف فارطألا كولم ىلإ ناطلسلا نم ةذفانلا بتكلا ررحي لجرلا

 وهو راموطلا ملق ءاهنمف لاقثلا مالقألا اهوأ لعج مالقألا بتر (ّلف .ةفرحلا ةيابن
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 كولملا ىلإ بتكلا ذفنت بتاكو ملقب بتك برو «ةفعسب مات راموط يف هب بتكي اهلجا

 .هب

 وبأ وه (م١818-11/1 /ه7١7-105١) يسخرسلا لهس نب لضفلا (11700)

 ءسرفلا كولم ليلس «نيتسايرلا يذب بقلملا لهس نب لضفلا يسخرسلا سابعلا
 برق انين رباصب فرعُت ىلعألا بيسلا نم ةيرق نم .لهس نب نسحلا وخأ
 نب ىبحي ىلوم جرفلا نب مالسب لصّتا لضفلا دلاو ًالهس نأ هرمأ أدبم ناكو.سخرس

 .ةكماربلا ةطلاخم مالس هل لّهسو ؛هيدي ىلع ملسأو ديشرلا ماّيأ يكمربلا دلاخ
 نومأملا رمأ تبث املو .هريزو راصو همزالو هيدي ىلع ملسأو نومأملاب لضفلا لصتاو

 َمَقَر فلختساو ؛هشيج ةميزهو نيمألا ةفيلخلا شيج دئاق ناهام نبا ِّلع لتقم دعب

 تسلا تأ يبدع ب كتاجزلا 1.0 ينو اهلك وون هل يف ناز لاوس ني لضفلا هنري
 ىلع لهس نب لضفلا رمأ لقث مث .جارخلا ناويد لهس نب نسحلا هاخأ ىلوو ؛ملقلاو
 |ميسالو .دادغب ىلإ هجوتلاو ورم نم جورخلا ررقف .هناطلسل ًاديدهت هيف ىأرو نومأملا

 يفو.هنع قارعلا يف ترشتتا يتلا نتفلا ءافخإ دمعتي ناك لضفلا نأ هل نيبت نأ دعب

 نم ةءاربلاب رهاظتو ءسخرس ةنيدمب لهس نب لضفلا هريزو لتق قيرطلا لالخ
 ملسم هاثر .لهس نب نسحلا هاخأ ىّزعو ءًاجارس همداخو لاجر ةدع هب لتقف «هلتق

 .سابعلا نب ميهاربإو يعازخلا لبعدو يناوغلا عيرصب فورعملا ديلولا نب

 يزاريشلا ةلقم نب نيسحلا نب لع نب دّمحم لع وبأ وهو «ةلقم نبا (17)

 .يمابع طاطخ ( ها7831م 914 اهب ينوتو دادغب يف م 4863ه 717 ماع دلو)

 سسأ عضو نم لّوأو يمابعلا رصعلا يطاطخ رهشأ نم ناك .رعاشو «بتاكو
 هلامعأ نم يأ ىقبي مل نكل .ثلثلا طخ عرتحم هنأب دقتعُي .يبرعلا طخلل ةبوتكم

 ١" ةنس هللاب ردتقملل ةرازولا ىلوتو «نييسابعلا ءافلخلل ةلقم نبا لمع .ةيلصألا
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 .ها" ١6 ماع سراف دالب ىلإ هافنو هيلع مقن ٌمث ه

 يناسملتلا يرقملا دّمحم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش وه يرقملا (23)

 يناثعلا اهدهع ءانثأ رئازجلا يف يبرعلا ركفلا مالعأ نم يرعشألا يكلاملا يئرقلا

 يف دلو ءابرغمو ًاقرشم ةبورعلا راطقأ نيب اهاوه عّزوت ءأيركف ةزيمتم ةيصخش
 ءاهلهأو قشمد بحأو «زاجحلاب هدجو ربك |ى ىصقألا برغملاب ماهو «رئازجلا

 يف هتايح امهّوَأب أدب «نيداج نييركف نيلمع بحاص ءاهملع لاجرو ةرهاقلاو
 مالعأ نم هتيقل نم ركذ يف سافنألا ةرطاعلا سآلا ةضور باتك وهو .فيلأتلا

 حفن بانك وهو «هتافو ةيشع «هتافلؤم ةمتاخ يناثلا ناكو سافو شكارم :نيترضحلا

 قفاوملا ه4/7 ةنس يرقملا نيدلا باهش دلو .بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا

 ةليسملا ةقطنم يف عقت يتلا ةرقم ةيرق نم هترسأ لصأو ناسملت ةنيدمب م161١ ةنسل

 هخويش مهأ نم ناكو اهيف ملعلا بلطو ناسملت ةنيدمب أشن «بازلا دالبب
 ملعلا بلط يف هتايح هذه هتاونس لالخ ىضمأ يرقملا ديعس خيشلا همع نييناسملتلا

 ناطلسلا دهع يف ساف ةنيدم ىلإ لقتنا.ةعيرشلا مولعو ميركلا نآرقلا ظفحو
 ةافو دعبو ساف ةنيدم ىلإ داع هّنكل شكارم ىلإ بهذ مث ءروصنملا دمحأ يدعسلا
 دجسمل امامإو ايتفم دمحأ نب رصانلا ناديز ناطلسلا هنيع ءروصنملا دمحأ ناطلسلا

 ةكمب جحلا ةضيرف ءادأل ليحرلا ررق ماعلا سفن يف هّنكل م1714 ةنس نييورقلا

 وحن هجوت مث سدقلاو قشمد راز مث «يلاوملا ماعلا يف ةرهاقلا ةنيدمب رم «ةمركملا

 ةرم قشمدل بهذ مث ؛مرحلاب سيردتلل سلجو ملعلا كلانه ذخأو ةمركملا ةكم

 سانلا ثدحي ذخأو ةغّللاو خيراتلاو ثيدحلاو هقفلا مولع يف سيردتلل سلجو ةيناث

 يف رمتساو يسلدنألا خيراتلا ةباتكل هسفن فقوأ ثيح سلدنألا خيراتو رخافم نع

 ةنسل قفاوملاه١5١١٠١ ةنس ةينملا هتفاو ثيح ةرهاقلا ىلإ داع اهلالخو هفينصت
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 م١137

 يمورلا هللا دبع نب توقاي دجملا وبأ نيدلا لامج يِمِصْعَتْسملا توُقاي (18)

 بيدأو بتاكو ريهش طاطخ «باّتكلا ةّلْبِقِب بّقلملا .يدادغبلا يشاوطلا يمصعتسملا

 ,نييسابعلا ءافلخ رخآ هللاب مصعتسملا كيلام نم ءلصألا يمور .دادغب لهأ نم

 رابخأ »و .» ةمكحلا رارسأ» هراثآ نم .ه7 ماع ليقو ه97ماع يفوت

 يفوت اهيفو» :ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا باتك يف درو .«راعشأو

 يثاوطلا يمورلا يمصعتسملا هللا دبع نب توقاي دجملا وبأ نيدلا لامج ذاتسألا

 ةفيلخلا هذاتسأ دنع اًصيصخ ناك .اًبرغو اًقرش هركذ عاش يذلا عيدبلا طخلا بحاص

 عرب ىتح هدهعتو هبدأو هابر .دادغبب سابعلا ينب ءافلخ رخآ يبابعلا هللاب مصعتسملا

 (.بوسنملا طخلا يف ةسايرلا هيلإ ت تهتناو رثنو مظنو بدألا يف

 دهعلا يف دئاق .(«ه 40 -ه 40) يفقثلا فسوي نب جاجحلا دّمحم وبأ (181)

 دبع بئان عابنز نب حورب قحلف ماشلا ىلإ لقتناو فئاطلا ين أشنو َدِلُو .يومألا
 رمأ كلملا دبع هَدَّلَق ىتح رهظي لاز ام مث ؛هتطرش ديدع يف ناكف ناورم نب كللملا

 ريبك شيجب زاجحلا ىلإ فحزف .ريبزلا نب هللا دبع ٍلاتقب كلملا دبع هرمأ .هركسع
 اهيلإ فاضأ مث .فئاطلاو ةنيدملاو ةكم كلما ٌدبع هآلوف ؛هعومج قّرفو هللا دبع لتقو

 ىلع لاجر ةعست وأ ةيناث يف ةفوكلا ىلإ فرصناف ؛هيف ةمئاق ةروثلاو قارعلا
 ءاهب تامو طساو ةنيدم ىنب .ةنس نيرشع ةرامإلا هل تتبثو ةروثلا عمقف ,بئاجنلا

 .نيِخّرَوملا مَظْحُم ٍقاَّتاب ابِعْرُم ًاحافَس ًاكافَس ناكو . .سردناف «ءاملا هربق ىلع يرجأو

 .ديبملا يأ ريبملاب فرع

 نمو تاءارقلا باحصأ نم يميلعلا ركب وبأ وه دوصقملا نأ حج -را(08)

 .ةيومألا ةلودلا نمر ظافحلا



 لوقتلاو نوقعملا قم فنار ل وكف هنو ا ١

 #78 ه1/01) يعفاشلا ظفاحلا مامإلا ءءاّرقلا خيش «يرزجلا نبا (181)
 هب لصو «اماع رشع ةثالث نبا وهو هلمكأو نآرقلا ظفح اهيفو ,قشمد يف أشن «(ه

 ناك .ًاغيلب ًاحيصف «ةرمحو ضايبو «لامو ءارث بحاص ناك .رشع ةعبرأ نباوهو

 بحاص «ءارقإلا خويش خيش «نيئرقملا دنس ءرصعلا ديرف «ققدملا تبثلا ةجحلا

 يرزجلا فسوي نب لع نب دّمحم نب دّمحم نب دمحم وه .اهلثم قبسي مل يتلا فيناصتلا
 ةبسن «يرزجلا نباب فرع .«ريخلا وبأ هتينكو ,يعفاشلا يزاريشلا يرمعلا يقشمدلا

 .ماشلا دالب لامش رمع نبا ةريزج ىلإ

 وبأ وه .(ههكا_-ه )41٠١ يناليكلا وأ يناليجلا وأ يليجلا رداقلا دبع (1)

 مامإ وهو ««ءايلوألا ناطلساب ًاضيأ فرعيو «هللا دبع نب ىسوم نب رداقلا دبع دّمحم

 (نيدلا يبعلاو (نيفراعلا جات»و «بهشألا هللا زاب»ب هعابتأ هبقل «يلبنح هيقفو يفوص

 .ةيفوصلا ةيرداقلا ةقيرطلا بستنت هيلإو .(دادغب بطق)و

 يناليكلا رداقلا دبع دّيَّسلا ءايلوألا جات بقانم يف رطاخلا جيرفت باتك (185)

 ٍلبرإلا رداقلا دبع ْخيّشلا ةيبرعلا ىلإ همجرتو يرداقلا قداص دّمح ةّيسرافلاب هفلأ

 .ةفروأ ةدلب يف ه ١١8 ماع ىفوتملا يفوصلا يرداقلا

 رداقلا دبع خيشلا بقانم يف راونألا ندعمو رارسألا ةجهب ٍباتك(587)

 مهأ نم وهو .هاا/17 ةنس يفوتملا يرصملا يفونطشلا خيشلا فيلأت نم «يناليجلا

 .يناليجلا رداقلا دبع ْخيَّشلا ةريس نع ثدحت ثيح ؛ةيفوصلا رداصملاو بتكلا

 حلاف نيدلا لامج هقيقحتو هتساردب ماقو «ملاعلا يف تاطوطخملا تارشع هنم دجوتو

 «نسحلا وبأ ءيمخللا داضعم نب زيرح نب فسوي نب يلع :باتكلا فلؤمو يناليكلا
 .ةيعفاشلا ءاهقف نمو .هرصع يف ةيرصملا رايدلا خيش ناك «تآارقلاب ملاع :يفونطشلا

 .ةرهاقلاب هتافوو هدلومو «ماشلا دالب يف ءاقلبلا نم هلصأ
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 اذهب اصخش ةرفوتملا رداصملا ركذت مل :شخب جنكب روهشملا دمحأ َخيَّشلا (180)

 فراعلا يريوجملا يلع خيشلا ىلإ (شخب جنك) بقل بسني اهنم اضعب َّنأ ال مسالا
 اتاد ترضح) دنهلا لهأ هامس دقو روهال ليزن يريوجحلا نامثع نب ّلع يدّيس هللاب

 .يناليجلا رداقلا دبع يدّيس لاخ هنأ نولوقيو (شخب جنك

 مامإلا ةذتاسا دحأ نأ درو هنآ اّلإ.مسإلا اذهب الجر رداصملا ركذت ل (18/)

 .يعفاش هيقف .يسدقملا مث يبرغملا نامثع نب دمحأ نب قاحسإ ميهاربإ وبأ وه يوونلا

 هقفلا يف هخويش ركذ ضرعم يف يوونلا لوقي «هقفلا يف يوونلا مامإلا خويش دحأو

 اغار ايسفت رةءارقمقللا تدع انتا يأن :يعفاشلا مامإلا ىلإ مهلسلستو

 هعروو .هدهزو هملع ىلع قفتملا مامإلا يخيش مهلوأ ؛تاعامج نع ًاقيلعتو ًاحرشو

 ناثع نب دمحأ نب قاحسإ ميهاربإ وبأ «كلذ يف هزيمتو هلضف مظعو «هتدابع ةرثكو

 .هنع هللا يضر يسدقملا مث يبرغملا

 .يناليكلا رداقلا دبع خِيَّشلا ديفح (189)

 يعفاش هيقف ؛(ه 01/8 -ه 517) يعافرلا ينيسحلا َّنلع نب دمحأ (14)

 ةيشرقلا يعافرلا ةليبق ىلإ يمتني .يرجهلا سداسلا نرقلا يف يقارع يفوصو يرعشأ

 ةقيرطلا بستتت هيلإو ةيفوصلا باطقأ نم .يعافرلا دمحأ مامإلا ربتعي .ةيمشاهلا
 ذاتسأ»و (ريبكلا خيَسشلا»و «قئارطلا خيشا»و «نيملعلا وبأ»ب بقليو ةيعافرلا

 ةديبع ّمَأ ةيرق يف ةجحم هربق «قارعلاب طساو لامعأ نم نسح ةيرق يف دلو .«ةعامجلا
 هللا ىلإ قيرطلاو ردقلا ةروس ريسفت :هتافلؤم نم .ةرصبلاو طساو نيب حئاطبلاب

 .رثوكلا قيحر تيعد ةلاسر يف همالك عمج .هقفلا يف هيبنتلا حرشو

 ريشت نأ نود رداصملا هركذت .ءايفصألا لئاضف يف ءايلوألا لزانم باتك 41
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 يف أشن .دنهرس ةدلب يف ه 41/١ ةنس دلو يقورافلا يدنهرسلا دمحأ (145)

 ظفحو هرغص يف ميركلا نآرقلا ظفحو برعلا بتك ىدابم هنم ذخأف هدلاو رجح
 نيدلا لامك ىلع كانه أرقو توكلايس ىلإ لحر ّمث .مولعلا عاونأ يف نوتملا نم ةدع
 يف ثيدحلا ذخأ اضيأو يفرصلا يريمشكلا بوقعي نع ثيدحلا ذخأو يريمشكلا

 ىلع لصحو ؛يكملا دهف نب نمحرلا دبعو يكملا رجح نبا نع نيفيرشلا نيمرحلا
 ةيرداقلا ةقيرطلا ملعت .لوصألا بتك ضعبو ريسفتلاو ثيدحلا بتك يف ةزاجإ

 سيردتب هدلاو ةايح يف لغتشاف .نيتقيرطلا نيتاه يف هزاجأف هدلاو نم ةيتشجلاو

 ضىعب ةرتفلا كلت يف فنصو نيكلاسلل ةقيرطلا ميلعتو نيبلاطلل ةيرهاظلا مولع

 هل ناكو .ةوبنلا تابثإ ةلاسرو ضفاورلا در ةلاسرو ةيليلهتلا ةلاسر لثم لئاسرلا

 هدحو لقعلا نأ معز نم ىلع دري ناك .ةغالبلاو ةحاصفلاو ةيبدألا مولعلاب ملع

 لسرلا نع كلذب ءانغتسالاو «ةبئاغلاو اهنم ةرضاحلا قئاقحلا كاردإ ىلع رداق

 هتجح يف سيلو «ةغلاب ةجحب سيل هّنكلو ؛ةجح لقعلاو» :لوقيف ؛تالاسرلاو
 .لماكب

 نيدلا لامج همساو يروس خرؤمو ةلاحرو ينارغج وه :رواجملا نبا 64)

 « يقشمدلا ينابيشلا رواجملا نباب فورعملا دّمحم نبا بوقعي نب فسوي حتفلا وبأ

 لخد ناجنز نم هدلاو ناك .اهب عرعرتو دادغب يف أشنو هه 70١ ةنس قشمدب دلو
 هنأ دقتعي يذلا رصبتسملا خيرات باتك هتافلؤم رهشأ .اهم اهب دلوأو اهرّيدتو قشمد

 نع مالكلاب أدتباو زاجحلاو ةمركملا ةكمو نميلا هيف فصوو ؛77١” ماع لبق هفلأ

 .ه 115 ماع ينوتو .نيرحبلاب ىهتنا مث ةكم

 ايوار رداصملا يف هركذ يتاي يدادغبلا رفظم نب تاكربلا يبأ نب ىسيع (145)

 .لحنلا ريمأب 8# يلع مامإلا ةيمست ببس



 0 يي ل يي يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 زاجحلا يف نوميقي اولاز امو اوناك «ةيسيق ةيناندع ةيبرع ةليبق ميلس ونب (1940)

 ونب عرف نم مهنم نوطب تيقبو «سنوتو ايبيل ىلإ مهنم نوطب ترجاه دقو .دجنو

 ةنيدملاو ةمركملا ةكم نيب ام زاجحلا يف ةيلصألا مهرايد يف ميلس نب ةثبب نب ثراحلا

 قيرط ىلع ميلس ينب ةرح يفو ديدق يداوو ةياس يداوو ةراتس يداو يف ةرونملا

 هللا لص دّمحم لوسرلا لاوخأ مهو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةمركملا ةكم نم ةيوبنلا ةرجحلا

 ىلإ بسنت ."ميلس نم كتاوعلا نبا انأ» :ريهشلا هثيدح يف لاق هنأ ثيح ملسو هيلع

 نب دعم نب رازن نب رضم نب ناليع سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب ميلَس
 ءالؤه ميلس ينب امأو :نودلخ نبا لاق .©# ميهاربإ نب ليعامسإ ةيرذ نم ناندع

 نب روصنم نب ميلس ونب مهو ءًاعومج مهرثكأو رضم نوطب عسوأ نم عستم نطبف

 .ةريثك بوعش مهيفو «سيق نب ةفصخ نب ةمركع

 رعاش.مهناسلو ةعيشلا ءارعش رهشأ نم «يرّيْمَجْلا ليعامسإ دّيَّسلا (197)

 ءاهفينصتو اهعمج نم نآلا ىلإ دحأ نكمتي مل ةجرد ةرثكلا نم هراعشأ تغلب .عوبطم

 مث ؛ةيضابإلا بهذم ىلع ناك هنأ ليق .ةديصق 7٠١ غلبت تايمشاملا يف هدئاصقف

 أشنو ه ٠١ ةنس (ايلاح ندرألا ةمصاع) ناّمع يف دّيَّسلا دلو .هتامم ىتح بهذملا

 يومألا هيبأ نب دايز اجه يذلا وهو ءروهشم رعاش ةعيبر نب ديزي هدجو «ةرصبلا يف

 هقلطأ مث ءهبّذعو دايز نب هللا ديبع هسبح كلذلو ؛برح لآ نع مهافنو هينبو
 .ةيواعم

 بقل امنإو ءشيرق نم سيلو ةينميلا رّيمج ةليبق ىلإ يريمحلا دّيَّسلا بسن لصي
 ىقل © قداصلا مامإلا نأ يور.ةدايسلا يأ ؛ةملكلا هذهل يوغللا ىنعملاب ديدلاب

 ال .ءارعشلا دّيس تنأو .كلذ يف تقفوو ًادّيس كّمأ كتمس :لاقف «يريمحلا دّيّسلا
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 دعبف ؛ةيجراخلا ةيضابإلا بهذم نم هتديقع رييغت بابسأ نع ةريثك تامولعم دجوت
 ةمامإب دقتعي ةيناسيكلا ىلع نمزلا نم ةرتف دّيَّسلا شاع بهذملا اذه ىلع ناك نأ

 88 نسحلا مامإلا دعب ةيفنحلا نب دّمحمب فورعملا بلاط يبأ نب ّللع نب دّمح

 شاعو © رقابلا مامإلا ةمامإ يف دّيَّسلا دلو .ىوضر لبجب ميقم وهو «تميو هنو

 يف هراز دق © قداصلا مامإلا نأ ودي .©# مظاكلاو قداصلا مامإلا ةمامإ يف

 .يرفعجلا بهذملا قنتعأو «ةيناسيكلا كرتف ؛هتعاط ضرف نم هل رهظو «ةفوكلا

 امدنع قداصلا مامإلا ناك ةبترم هعيشت يف غلبو «هنع ًاعفادم هرمع ةياهن ىتح يقبو

 نم ةسمح :ءافلخلا نم ارشع دّيّسلا كردأ .تارم ثالث هيلع مَحرتي هراعشأ عمسي

 ديلوو «كلملا دبع نب ماشه :نييومألا نم :مهو «سابعلا ينب نم ةسمخو ةّيمأ ينب

 .راحلا ناورمو «ديلولا نب ميهاربإو .ديلولا نب ديزيو ؛ديزي نب

 .ديشرلا نوراهو «يداهملاو ءيدهملاو ءروصنملاو .حافسلا:سابعلا ينب نمو

 ةنس تناك اهنارجح نبا لوقي امك حجرملا نأ الإ ةنس يف ةدراولا تاياورلا تفلتخا

 .ه 48

 ديشرلا اههجو نافكأب نفكو «ديشرلا ةفالخ يف دادغبب ةليمرلا يف دّيّسلا يفوت

 فقوو «ةّيمامإلا قيرط ىلع ًاسمخ ربكو ؛يدهملا نب لع هوخأ هيلع ىلصو .هيخأ عم

 ةعيطق يلي امم خركلا نم ةيحان ةنينج يف نفدو ؛ديشرلا نم رمأب حطس نأ ىلإ هربق ىلع
 .عيبرلا

 ةعماج «بادآلا ةيلك ,ةّيمالسإلا ةفسلفلا ذاتسأ ,يحبص دومحم دمحأ (140)

 .هيمالكلا هؤارأو نامعنلا هفينح وبأ» :اهنم ,تافلؤملا نم ديدعلا هل .ةيردنكسإلا

 يف» .(يمالسإلا ركفلا يف هيقالخألا هفسلفلا» «(هتايبلسو هتاّيباجنإ فوصتلا»

 ؛ةديقعلل يفسلف ليلحت «ةيرشع ىنثإلا ةعيشلا ىدل ةمامإلا ةّيرظن# ,«خيراتلا ةفسلف



 رج و يحل م ا ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةيرظن) :هباتك يف .اهريغو ؛«ةّيمالسإلا قرفلا ءارأل ةيفسلف ةسارد مالكلا ملع يف

 زربأ يحبص دومحم دمحأ روتكدلا ثحبي ( ةيرشع انثإلا ةّيمامإلا ةعيشلا ىدل ةمامإلا

 ةيقحأب ةعيشلا داقتعا ءارو فقت يتلا بابسألا نع ًاثحاب ةمامإلا يهو ةعيشلا دئاقع

 دحاو جهنمب فلؤملا ديقت دقو .داقتعالا لوصأ نم ًالصأ كلذ رابتعاو ةفالخلاب لع

 هتنراقم عم مهبتك تاهمأ نم ةعيشلا بهذم ساىتلا ىلع موقي ةساردلا هذه يف
 نم ةسلا لأ تاداقنلا نضرعي نأ لع صرح دقفااذل :ةنقراعلا ىرخألا ءارآلاب

 قرف فلتخم نيب ريثأتلاو رثأتلا يحاون نيب امك ةيعوضومو ةيملع عوضوملا ىلع ىفضأ
 ءارأ ضعب لغلغت ًاضيأ نيب امك .مهؤارآ اهيف تلئاق يتلا يحاونلا يف نيملسملا

 .نيملسملا ةفسالفلاو ةيفوصلاو ةلزتعملاك ىرخألا بهاذملا ىدل ةعيشلا

 خيرات يف نيدحلملاو ةقدانزلا لئاوأ نم ءاجوعلا بأ نب ميركلا دبع (11)

 لبق نم مهطبض مت ثيدح 40٠٠١ برقي ام يف دّمحم لوسرلا ىلع بذك .مالسإلا
 يف اهضعب ناكو «ءاجوعلا يبأ نبا عم ةمج تارظانم (28) قداصلا مامإلل .ءاملعلا

 .نيروهشملا ةدحالملا نم ميركلا دبع همساو ءاجروعلا بأ نبا ناكو «ديحوتلا

 هنا يبنلا ثيداحأ يف ةبذاكلا ثيداحألا هّسدب فرتعاو

 يبوقعيلا حضاو نب بهو نب رفعج نب قاحسإ نب دمحأ سابعلا وبأ (145)

 ىلع هترهش تماق دقو .ةيسابعلا ةلودلا نمز يف شاع ملسم ينارغجو خرؤمو بتاك

 نع ثدحت هيفو ؛يبوقعيلا خيرات وأ حضاو نبا خيرات باتك :ام* هراثآ نم نيرثأ

 باتكو ه10548 ةنس ىتح مالسإلا خيراتو مالسإلا لبق ام بوعشلا خيرات

 ضعب ىضقو دادغب يف دلو .مالسإلا دالب يف ندملا تايربك نع هيف ثدحتو ؛نادلبلا

 .ةنس رصم يف يفوت ءرصمو برغملاو دنهلا ىلإ رجاه مث ناسارخو اينيمرأ يف هتايح

 )3٠١( قباس ردصم) سوواط نبا دّيّسلا / 5 *(.



 مل وقنملا ويل وقحملا نه عرفنا رلخ و لوكشكلا ينعم عتب رت م ا

 بوقعي نب دّمحم رهاط يبأ نيدلا دجم يوغللا مامإلل طيحملا سوماقلا )

 مساو .(ه 811 ةنس ىفوتملا يدابآ زوريفلا يزاريشلا رمع نب ميهاربإ نب دّمحم نب

 مالك نم بهذ امل عماجلا ءطيسولا سوباقلأو ءطيحملا سوماقلا) لماكلاب باتكلا

 هترهش نم غلب ذإ .قالطإلا ىلع ةّيبرعلا ةغّللا مجاعم رهشأ وهو .(طيطامش برعلا
 .مجعم ةملكل ةفدارم سوماق ةملك نولمعتسي اوراص هدعب سانلا نم اريثك نأ

 .(قياس ردصم) يرشح زلل رابخألا صوصنو راربألا عيبر )7 ٠

 يف شاع يمامإ ثدحمو هيقف «يلحلا يعخنلا يكلاملا سارف يبأ نب ماّرو )١(

 .مارو ةعومجم باتك بحاص وهو «عباسلا نرقلا ةيادبو يرجه لا سداسلا نرقلا

 ازكرم تناك نيح ةيقارعلا ةلحلا ةئيدم يف نادمح نب سارف يبأ نب مارو دلو

 لسن نمو لصألا يبرع هّنكلو «هتدالول ددحم خيرات دجوي الو ,مهمولعو ةعيشلل

 نم ةعومجم هل .ءارمألا نم ريثكلا اهنم ناك ةفورعم ةلئاع نم وهو .رتشألا كلام

 عوضومو «مارو ةعومجمب فورعملا رظاونلا ةهزنو رطاوخلا هيبنت :اهنم «تافلؤملا
 اذه لك كرت هنكلو ,دنجلل اريمأ ماّرو ناك .ةيقالخأ مكحو ضعاوم باتكلا اذه

 هركذو .ةفلتخم بصانم يف لقنت نأ دعب ثحبلاو سردلاو دهزلا قيرط كلسو

 يفوت .ةلحلا نم.هيقفو دهازو ريمأ هنأ تسرهفلا هباتك يف يزارلا نيدلا بجتنم

 بحاص بسحبو .ه 505 ةنس مارحلا مرحم نم يناثلا يف ةلحلا يف مارو ْخيّسلا

 هنأ ليقو .بلاط يبأ نب ّلع مامإلا نحص يف هناثج نفد ةعيشلا نايعأ تاكردتسم

 دوجو ىلع دكأو «مارو ْخيّشلا مساب يمس دجسم يفو ةلحلا ةنيدم يف رازم يف نوفدم

 .ًاضيأ ةلحلا ثارت زكرم عقومو ءرازملا باتك بحاص دقرملا اذه

 )7١5( قباس ردصم) طابسأ نب فيوب / 7(.

 وذا هبقلو ١ضيفلا وبأ» هتينك ميهاربإ نب نابوث يرصملا نونلا وذ )7١5(



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يف دلو .ءاهقفلا نيثدحملا نمو يرجحلا ثلاثلا نرقلا يف نيملسملا ءاملع دحأ ؛2نونلا

 سمح :ةنس يفوت .ًايبون ناك هوبأو هه 744 ةنس يفوتو ه 14 ةنس رصم يف ميمخأ

 نمو .ابدأو ءاآلاحو ءًاعروو «أملع هتقو دحوأو «نأشلا اذه يف قئاف .نيتئامو نيعبرأو

 لوصأ فشك يف ماقرألا ءربو زومرلا لح» باتك هتافلؤم نمو .ءاهقفلا نيثدحملا

 كف يف نويلبماش اوقبس نيذلا برعلا ءاملعلا نمض نم وهو «مالقألاو تاغذلا

 دعس نب ثيللاو سنأ نب كلام نع ثيدحلا ىور .ةيفيلغوريه لا ةيدجبألا زومر

 ركذي .زاجحلاو ةيروس ىلإ رفاسو نيديدع ءاللع ىلع سرد .ةعيهل نب هللا دبعو

 عضو نم لَّوأ هنأو يفوصلا ىنعملاب ديحوتلا فّرع نم لّوأ هنأ هتلاسر يف يريشقلا

 اولواحو ةقدنزلاب هورصاعم همهتا .لاوحألاو تاماقملاو عاسلاو دجولل تافيرعت

 ةباحصلا هب ملكتت مل (ًملع ثدحأ هنأب هنيفصاو لكوتملا ةفيلخلا نيبو هنيب عاقيإلا
 .ىكبف هظعو هيلع لخد امل هنأ لاقيو «م 87 4 ةنس دادغب يف هيلإ لكوتملا هبلجتساف

 لهأ رباقم يف نفدو ه ١45 ةنس ةزيجلا يف نونلا وذ يفوت .اًمركم رصم ىلإ هدرف
 .هريق لإ لصو ىتح هتزانج قوف فرفرت تذخأ رضخلا ريطلا نأ يورو .رفاعملا

 نب لاله نب ءاطع نب نمحرلا دبع نب ثراحلا نب رشب» وه يفاحلا رشب )١5(

 .دادغب نكسو ورم نم هلصأ «يفاحلاب فورعملا ؛هرصن وبأ يزورملا هللا دبع نب ناهام

 دلو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف فوصتلا مالعأ دحأ .نأشلا ريبك ناكو .اهب تامو

 سبلي ال ناكو .ضايع نب ليضفلا بحصو .اهيف شاعو دادغب يف ه ١1/4 ةنس

 مسا اهيف ًابوتكم ةدغاك قيرطلا يف باصأ هنأ :هتبوت ببس ناك .ايفاح يشمي لب العن

 .ةدغاكلا اهب بّيطف «ةيلاغ هعم ناك مهردب ىرتشاو اهذخأف «ٌمادقألا اهتئطو دق هللا

 نبيطأل ءيمسا تبّيط ءرشب ايا :هل لوقي ًالئاق نأك اهيف ىأرف طئاح قش يف اهلعجو

 .هنم القع متأ دادغب تجرخأ ام١:يبرحلا ميهاربإ لاق .«ةرخآلاو ايندلا يف كمسا



 لوقا و: لوقتملا نفد اتا رطل وككشلكلا ديو اراد اع ا وق ولو قاما وام 0

 ولو ءلقع هنم ةرعش لك يف ناكو «ملسمل ةبيغ هل فرع ام «هنم هناسلل ظفحأ الو

 يناح لا رشب يفوت .«ءيش هلقع نم صقن امو ءالقع اوراصل دادغب لهأ ىلع هلقع مسق

 يهو برح باب برق شيرق ةربقم يف نفدو ه 771 ةنس مرحم ٠١ موي دادغب يف
 .دادغب يف ةيمظاكلا ةقطنم يف عقت نآلا

 ردصم) رافصلا حلاص الملا رفعج جاحلا هفلؤمل ةيرفعجلا ضايرلا باتك 0

 67-2015 قئايش

 )2١( قباس ردصم) ديبع نب ورمع / 7309(.

 وبأ وه ( ه ١١ -ه 8١ ).يمالسإ ركفمو ملكتم :ءاطع نب لصاو )١9(

 نب دّمحمل ًاذيملت ناك «غشلألا لازغلاب بقلملا يموزخملا ءاطع نب لصاو ةفيذح

 هنيب فالخلا لصح امدنع ةلزتعملا ةقرف سسأ ءيرصبلا نسحلا ةقلح مزلو ةيفنحلا

 انلزتعا» نسحلا لاقف ءنسحلا ةقلح لزتعاف «ةريبكلا بكترم مكح يف نسحلا نيبو

 ةرظانملاو لادجلاب ترهتشا ةيمالك ةقرف يهو ةلزتعملاب هتقرف تمستف "لصاو

 ماع يف يفوت .ديبع نب ورمع تخأ يه هتجوز تناك .ديبع نب ورمع هيلإ مضناو

 ةحاصفو ةناطف نم هللا هبهو ام ىلع ءاطع نب لصاو ناك .ةرونملا ةنيدملا فه 3١

 نسحي لصاو ناكو .ءارلا فرح قطن يف ةهاع بحاص ناك لوقلا يف فرصت نسحو

 .فورحلا نم هاوس ىلإ ءارلا ظفل بناجيف «قطنلا يف جرحملا بيعلا اذهل يتأتلا

 انل لجس دقو ءأشبن رفحلاو ءًاثيغ رطملاو ءًاعجضم شارفلاو احمق ربلا لعجيف
 ءاطع نب لصاو لصفنا .ءارلا فرح اهيف بنجت ءاطع نب لصاول ةلماك ةبطخ ءاملعلا

 نأ نم مغرلا ىلع .يلازتعالا بهذملل ىلوألا ةقلحلا نوكو يرصبلا نسحلا نع

 نم تقولا سفن يف ناك هنأ الإ مالسإلا يف نيينالقعلا ءامعز نم ناك ءاطع نب لصاو

 «نيتلزنملا نيب ةلزنملا» ةّيرظن سسأ دقف .بارغتسالا ريثي ءيش اذهو ريفكتلا يرظنم



 رك 0 يما ب يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ملو تام اذإو |مهنيب ةلزنم يف هنكلو رفاك الو ملسم سيل ةريبكلا بكترم نأ اهانعمو

 .رانلا يف دلخم وهف هتريبك نع بتي

 )72١١( قباس ردصم) يبعشلا رماع / 11(.

 فيرش رقاب ْحيَّشلا ةمالعلا هفلؤمل رفعج نب ىسوم مامإلا ةايح باتك )7١1١(

 177١ه )١745 يشرقلا رصان نب يدهم نب فيرش نب رقاب وهو .# يئرقلا

 حانج هل صصخ يذلا ديحولا يقارعلا وهو ؛يقارع خرؤمو يعيش نيد لجر .(ه

 .«ةماعلا نسحلا مامإلا ةبتكم» سسؤم وهو «ةيكيرمألا سرغنوكلا ةبتكمب صاخ

 نس يفاممو |هبتدلاو تيفوت دقو «ًاضيأ نيد لجر وهو - يداه هيخأ عم أشن

  مساقلا ةيحان يف ًاينيد ادشرم هدلاو ناكو .امهتياعرل امهدلاو ىدصتف «ةريغص

 ملعتي بيتاتك تناك اَّنِإو ةيماظن سرادم تقولا كلذ يف نكت ل .ةّلحلا ةيضقأ ىدحإ

 قحتتلا مث ,ناطفق رقاب دنع ةباتكلاو ةءارقلا يشرقلا ملعت دقو «ةءارقلا بلاطلا اهيف

 عماج١ يف وحنلا سردي ىقبو ءأدج ةيفاو ةسارد وحنلا ملع سردو ةيملعلا ةزوحلاب

 ىلعاتامدقملا» ةيقب سرد مث نم «ةاحنلا نم راص ىتح نينس نات دودحب «يدنهملا

 ءربش يلعو .يلماعلا ريشبو «يئاسحألا نيسح :لاثمأ ةزوحلا ةذتاسأ ضعب دي

 .يضار لآ هط دّمحمب ٌصتخا مث .(باتكلا اذه فنصم) يندملا ميركلا دبع دّيّسلاو

 دّمحم نب رفعج نب دّمحم نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ :جاجحلا نبا (١2؟)

 هيلإ راشُي ًابلاغو ءبتاكلاب ٍبّقلُيو ( ه141 ه٠ 78) يدادغبلا يلينلا جاجحلا نب

 نيسحلا دِلَو .يسابعلا رصعلا يف شاع يعيش يبرع رعاشو بتاك وهو «جاجحلا نباب

 فّرعُي ال .ةروهشم ةيعيش ةرسأ يف هتدالو تناكو .دادغب ةنيدم يف دّمح نب دمحأ نب

 فورعم لاب ريمألا) ةيسحلا تضنم ّلوت هنأ هنع فؤورعملاو :هتايح ليضافت نغ رثكلا
 .هنمز يف ةعيشلا مالعأ زربأ نم وهو «ةيقب نبا ةرازو يف دادغب يف (ركنملا نع يهنلاو



 0 ا مْ

 نباو دابع نب بحاصلاو ةلودلا دضعو يبلهملا دّمحم نب ديزيب هتالص تقّثوتو

 فيرشلا هاثرو «ةرصبلاو ةفوكلا نيب ةعقاولا لينلا ةدلب يف جاجحلا نبا قوت .ديمعلا

 .يضرلا

 ءافلخ لَّوأ وه نائثع ةفيلخلا نأ ةيرفعجلا ضايرلا باتك فلؤم ىري (718)

 (ه117--ه1/7) صاعلا نب مكحلا نب دّمحم نب ناورم وه مهرخآ ناو .ةّيمأ ينب

 رخآ وه ؛مهرد نب دعج هبدؤم ىلإ ةبسن يدعجلا ناورم وأ راحلا ناورمب فورعملا

 .ديلولا نب ميهاربإ :كلملا دبع همع ديفح دعب ةفالخلا ىلوت .قشمد يف ةّيمأ ينب ءافلخ

 لثملا هيف برضو .جراوخلا ةبراحم نع رتفي ال ناورم ناك «هل ةفالخلا نع ىلخت يذلا

 .«رامح نم برحلا يف ربصأ» لاقيف

 وهو ةّيمالسإلا ةلودلا مكح ىلوت «سابعلا ينب ءافلخ لَّوأ ىشرقلا يمشاهلا بطلا

 ةميمحلاب هدلوم ناكو «ةيثراحلا ةطير تناك همأو ؛هرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا يف

 ماع نييومألا مكح ماَيأ يف ماشلا يف (ايلاح ندرألا) ءاقلبلا نم هارشلا ضرأ نم

 ةفوكلا ىلإ اولقتناف «مامإلا ميهاربإ هاخأ دّمحم نب ناورم ذخأ ىتح اهب أشنو ه 4

 ةعمجلا موي يف كلذو هَناوّرَم ةايح يف هيخأ لتقم دعب ةفالخلاب اهيف هل عيوب يتلا

 .ةلود ىلإ هيدي ىلع ةيسابعلا ةوعدلا تلوحت كلذبو هه ١77 لّوألا عيبر ١١ قفاوملا

 ًانيعتسم اهعيمج اهيلع يضقي نأ عاطتسا هّنكل ؛هيلع جورخلل ةديدع تالواحم هجاو

 شطبلا ديدش ناكو «ةرثك اوناكو .هتريشعو هلهأ نم ةئفو يناسارلا ملسُم يبأب

 ةفوكلا نم ذختا .همامعأ ينبو همامعأ نم هتالو مظعم ناكو ؛هموصخب ليكدتلاو

 ءاليوط مدت مل هتفالخ نكلو «رابنألا ىلإ اهنع لوحت مث رمألا ئداب يف هتلودل ةمصاع



 م ا ولاا لا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 رشع ثلاثلا :ليقو ءرشع يداحلا قفاوملا دحألا موي رابنألا يف يردجلاب يفوت ثيح

 ّمأ نم جوزت دقو «ةفالخلا هيلوت نم ماوعأ ةعبرأ دعب ه ١75 ماع ةجحلا يذ نم

 ابأ هاخأ لعج دقو «ةطير هتنباو ًادّمحم هنبا هل تبجنأو «ةيموزخملا بوقعي تنب ةملس

 .ةيسابعلا ةلودلا مكح يف لعفلاب هفلخ دقو .هدهع يلو روصنملا رفعج

 دبع لخا ورأ وهو: زوسايعلا ءافلخلا رخآ يبسابعلا هللاب مصعتسملا دعي (,17)

 يفوتو هه 4 ماع يف دادغب ةمصاعلا يف دلو ««دمحأ نب دّمحم نب روصنم نب هللا

 7 زهاني رمع نع ه 16951 ةنس رفص نم رشع عبارلا يف وكالوه دي ىلع الوتقم

 يسابعلا هللاب مصعتسملا مكح ةرتف تدهش .ةّيرثألا ملاعملا ّمهأ نم العم حيرضلا

 ةلودلا تحبصأو «دالبلا مكح يف كارتآلا كارشإ اهمهأ نم .ثادحألا نم اًددع

 نآ دعب هللاب مصعتسملا ةفيلخلا مادعإب ريخآلا ماقو .وكالوه دئاقلا ةدايقب مهتضبق

 ةلود لاوز يف سيئرلا ّببسلا ريخألا ثدحلا ناكو .دادغب ةمصاعلا هشويج تلتحا

 ةيار تحت اًماع رشع ةسمخ تماد مكح ةرتف دعب قارعلا يف اهراثدناو سابعلا ينب

 يسابعلا ةفيلخلا رذح دق ناك وكالوه نأ ىلإ خيراتلا روطس ريشتو «هللاب مصعتسملا

 عبتي دبتسم هنأب هفصوك ءاههموشتل هتعمسب لينلا نم تالواحملا نم ريثكلا كانه نأ

 .اًمامت كلذ تبذك ىتلا ريسلا ضعب كانه نأ الإ «هتاوهش

 ملاع (م 1984-م19419١) ءينسحلا فورعم دّيَّسلا نب مشاه دّيّسلا 700

 تافلؤم مشاه دّيَّسلا كرت دقل .يداليملا نيرشعلا نرقلا يف ينانبل خرؤمو ثحابو

 رهشأ نم .ةينيدلا مولعلا يف تابصعتلا نع ةديعب «ةثيدح ةيثحب ةرظن اهيف «ةريثك
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 نع ةريثك تامولعم دجوت ال .ىفطصملا ةريسو رشع ينثإلا ةّمئألا ةريس هتافلؤم

 يبونج روص يحاون نم اتانج ةيرق يف دلو هنإ رداصملا بسحب نكلو .ينسحلا ةايح

 .لماع لبج ةقطنم يف نانبل

 مامإلا سابعلا يبأ هفلؤمل نينمؤملا تاهمأ بقانم يف نيمثلا طمسلا (71)

 ةنس يفوتو ه 715 ةنس دلو ««يربطلا هللا دبع نب دمحأ نيدلا بح هيقفلا ظفاحلا

 يف مرحلا خيش ناكو «ةكمب يفوتو دلو «ةيعفاشلا ءاهقف نم هيقف ظفاح وهو .ه 4

 بقانم يف ىبقعلا رئاخذ رخآلا هباتكو .ةرشعلا بقانم يف ةرضنلا ضايرلا .هدهع

 .ىبرقلا يوذ

 / قباس ردصم) ربلا دبع نبال باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك (719)
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 ةيباحص يه ةيشرقلا ةيدسألا ىزُعلا دبع نب دَسأ نب دِليَوْح تنب ةَلاه )7٠١(

 ةجوز دليوخ تنب ةجيدخ تخأ ّيه ؟نيرجاهملا نمو يدق مّلسأ نمي ةليلج

 تنب بنيز جوز عيبرلا نب صاعلا يبأ َّمأ يهو اهريغ ةجيدخل تخأ الو ةلل# لوسرلا

 نب رمع نب رامسم انربخأ» :ركب يبأ تنب ةشئاع ثيدح يف اهركذ درو .هرهصو يبنلا

 نب دمحم نع مهدانسإب .دحاو ريغو «ِنْمحّرلا دْبَع نب دّمَحم جرفلا وبأو سيوعلا
 «ةورع نب ماشه نع ؛رهسُم نب لع انربخأ :ليلخ نب ليعامسإ لاقو :لاق ليعامسإ

 لوسر ىلع ةجيدخ تخأ دليوخ تْنب ٌةلاه تنذأتسإ:تلاق ةشئ ةشئاع نع «هيبأ نع

 ّمهللا» رو سال رتاج يسر اوردر ورم كرولا

 ءاسن نم ةأرما نم ركذت ام :تلقف ةريغلا نم ًءاسنلا ُكِردُي ام يِنَكرْدَأو ُترِغف «ةلاه

 ىلع ةشئاع تمدن مث * .اهنم ًاريخ هللا كلدبأو «تتام دق نيِقدّشلا ءارمح اَلِإ شيرق

 ينعمست ال هللاو ؛كنع هللا افع ينع فعا هللا لوسر اي٠:يبنلل تلاقف كلذ اهلوق



 0 بيب يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .«ةهركت ءيشب مويلا اذه دعب ايش وص ةجيدخ ركذأ

 نم (ه ١1 :ت) «عيبرلا نب صاعلا يبأب فورعملا «عيبرلا نب طيقل (771)

 .دليوخ تنب ةجيدخ تخأ نباو بنيز هتنبا جوز هلق هللا لوسر رهصو ةباحصلا

 شيرق وكرشم هنم بلط لل يبنلا تعب الو «ةثعبلا لبق بنيز نم صاعلا وبأ جوزت

 «ةنيدملا ىلإ نيملسملا عم هتجوز ةرجه نود لاح كلذ مغرو «لعفي ملف اهقلطي نأ

 ىلإ بنيز لسري نأ أ هللا لوسر دعو نيملسملا لبق نم ردب ةوزغ يف هرسأ دعبو

 «ةنيدملا ىلإ رجاهو «ةرجهلل ” ةنس يف صاعلا وبأ ملسأ .هيلإ اهثعبو هل ىفوف «ةنيدملا

 وبأ ناك .#2 لع مامإلا ةجوز ةمامأ هدالوأ نمو «لّوألا دقعلاب هتجوز عم شاعو

 لق هللا لوسر تنب بنيز نم جوزتو «ةكم ريهاشم نمو ءانيمأ ايرث ارجات صاعلا
 بهل يبأ نب ةبتع نم اوبلطف هءاذيإ نوكرشملا دارأ ايبن # دّمحم ثعب او «ةثعبلا لبق

 يبنلا ىنثأف ,مهبلط ضفر صاعلا ابأ نكلو هلل# يبنلا يتنب اقلطي نأب صاعلا يبأو

 .ةرجهلل ١١7 ةنس صاعلا وبأ قوت .ريخلاب هيلع

 ةبتعل ناك دقو «ةبيتعو ةبتع :امهو .هدالوأ نم نانثا بهل يبأل رهتشا (771؟)

 لو ,# هللا لوسرب اهتدلاوو امهدلاوك ارفك امن ْذإ هللا لوسر عم ٌةّصق ةبيتعو

 َمَأ هيتنبا جوز دق ناك يبنلا نإ ثيح ؛موثلك ّمأو ةيقر هيتنباب هوذآ لب رفكلاب ايفتكي

 هتجوزو بهل وبأ ىذآ نيحو «دعب |هيلع الخدي ملو «ةيلهاجلا يف ال ةيقرو موثلك

 ُمأ تركنتساف ةروسلا ةياهخ ىلإ «(بَك يبأ ادّي ْتبت) :ىلاعت هللا لوق لزن «هللا لوسر
 باذعلاب اهركذيو ءاهجوز وجه لأ يبنلا نأ تأرو ؛كلذ بهل يبأ ةجوز ليمج

 يف دروو يبنلا تانب اقلطُيل اهينبا ىلع تطغض ّمث «هتمتشو هللا لوسر تذآف ؛كلذك

 هسفن يبنلل ضّرعت مث هتنبا قّلط امدنع ةبيتع ىلع اعد يبنلا نأ ةروهشم ثيداحأ

 اذإ ىتح هللا لوسر ةوعد ةباجإ نم ًافئاخ ةييتع يقبف ؛هيلع يبنلا اعدف ؛هصيمق قشف
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 كرت ذإ ةوعدلا ةباجإ اّئأ ةبيتع كردأف ؛ٌّدَسَأ هب صبرت ذإ ماشلا ىلإ ٍةلحر يف اموي ناك
 .هحبذف هسأر مضقو ةبيتع ىلع طّلستو موقلا دّسألا

 زيدقلا ثيدح لو تانك «تدألاو ةسلاو:تاتكلا ق ريدجلا 19

 ؛ينيمألا نيسحلا دبع ْخيَّشلا فيلأت نم «نيعباتلاو ةباحصلا نم هتاورو هديناسأو

 ًارتاوت ثيداحألا رثكأ هّنأ تبثأو ءًالماكو ًاعماج ًاثحب باتكلا اذه يف فلؤملا مدق

 نيعباتلا نم 84و ةباحصلا نم ١١١ هاور ثيح هراكنإ دحأل نكمي الو ءأرابتعاو

 رشع عبارلا نرقلا ءاملع ىلإ أك يبنلا نمز نم هتاور ةلسلس ركذو ؛ةحيحص قرطب

 فّلؤملا هيف ركذ سداّسلا ىتح يناثلا دّلجملا يفو .ةنسلا رداصم ىلع ًادمتعم يرجهلا

 «ريدغلا ةثداحل اوخّرأ نيذلا مهدعب ءاج نمو نيعباتلاو ةباحصلا راعشأ نم ريثكلا

 ىلإ هيف فلؤملا راشأو.رتاوتلا دح ىلإ لصو ىتح مهدئاصق يف ءارعشلا هدروأو

 نايفس يبأ نب ةيواعم تافرصتو كدفو «ةيالولاو «ةفالخلا :اهنم ثحابم ةعومجم

 ةعقاو لوح ةفّلؤملا بتكلا مهأ نم ريدغلا باتك ربتعي امك .ثحابملا نم اهريغو

 ينيمألا نيسحلا دبع خيَّشلا فلؤملاو .ًادلجم ١١ ىلإ باتكلا مجح لصيو «ريدغلا

 يف دلو «ينيمألا ةمالعلاب بَقلُيو .يعيش فلْؤُمو نيد ماع وه ءيفجنلا يزيربتلا

 ةلصاومل رجاه مث ؛هتسارد اهيف أدبو فه ١77١ ةنس ناريإ برغ لامش زيربت ةنيدم

 ءاملعلا رابك هحنم ىتح ؛فرشألا فجنلا يف ةيملعلا ةزوحلا ىلإ ةينيدلا ةساردلا

 ةبتكم هؤاشنا هراثآ نمو «ةدابعلا ةرثكو دهزلاب فرع.داهتجالاو ةهاقفلا يف تازاجإ

 ينيمألا يفوتو .ةماع ةبتكم اهلعجو نينمؤملا ريمأ ةبتكم اهامس فرشألا فجنلا يف

 نم برقلاب ةفرغ يف نفدو فجنلا ىلإ هناثج لقنو .نارهط يف ه ١74 ةئنس

 .اهسّّسأ يتلا هتبتكم

 هفلأ «(ريبكلا حابصملا)ب ًاضيأ فرعيو دَّبعتْلا ٌحالسو دّجهَتْما ٌحابصم(775)



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةيهقفلا ماكحألا ضعبو تاولصلاو تارايزلاو ةيعدألا عوضوم يف يسوطلا ْخيّسلا

 خبشلا هنيف هروأ :هلاغو هّنف ىف ةغيشلا ىدل ةدمعلا رداصملا نم تاتكلأ اذه دعت

 ءاملعلا مامتهاب باتكلا اذه يظح دقلو .اهتاعاسو ةنسلا ماّيأ مهأ يف ةبحتسملا لامعألا

 .نيرخأتملاو نيمدقتملا

 - م1917 ) ئطاشلا تنبب ةفورعملا نمحر لا دبع لع دّمحم ةشئاع (72715)

 رضاحت ةأرما لّوأ يهو «ةثحابو ةيعماج ةذاتسأو ؛ةيرصم ةبتاكو ةركفم ©«

 يف صوصخلابو رصم يف ةفاحصلاب نلغتشا نم تايلوأ نمو ,فيرشلا رهزألاب

 بادآلا يف لصيف كللملا ةزئاج لانت ةيبرع ةأرما لَّوأ يهو ,مارهألا ةديرج

 ملاعل ةنبا يهو رصم اتلد لامششب طايمد ةنيدم يف تدلو .ةيمالسإلا تاساردلاو

 دادجأل ةديفح ًاضيأ يهو .طايمدب ىنيدلا دهعملاب اسردم اهدلاو ناك دقف يرهزأ

 اهميلعت تقلت دقو .فيرشلا رهزألاب اخيش اهمأل اهدج ناك دقف رهزألا ءاملع نم
 امدنع ةسردملاب قاحتلالا تدارأ مث ميركلا نأرقلا تظفحف ةيرقلا باتك يف لّوألا

 جورخ ىبأت ةرسألا ديلاقتف كلذ ضفر اهدلاو نكلو؛ رمعلا نم ةعباسلا يف تناك

 اهقوفت رهظي أدب دقو لزنملاب اهميلعت تقلتف ؛ ةسردملا ىلإ باهذلاو لزنملا نم تانبلا

 مغرلاب اهتانيرق ىلع قوفتتف ناحتمالل مدقتت تناك امدنع ةلحرملا كلت يف اهغوبنو
 ١174 ماع تاملعملل ةءافكلا ةداهش ىلع تلصح .لزنملاب سردت تناك اهنا نم

 اهدعب ةيوناثلا ةداهشلا ىلع تلصح مث ءيرصملا رطقلا ىلع ىلوألا اهبيترت ناك دقو

 ناكو م 1974 ةّيبرعلا ةغللا مسق بادآلا ةيلك يف جرختتل ةرهاقلا ةعماجب تقحتلا

 فيرلا ناونعب اباتك تفلا دقو «ةعماجلل اهءاهذ ىبأي ناك اهوبأف اهّمأ ةدعاسمب كلذ

 ماع ىلوألا فرشلا ةبترمب ريتسجاملا تلان مث ؛ةعماجلاب يناثلا اهماع يف يرصملا

 اهتريسم تلصاوو يلوخلا نيمأ ذاتسألا ةعماجلاب اهذاتسأ تجوزتو .م 0١



 لوقنملاو: لوقعملا نم يقتارط ىف لركشكلا نا خس اع هنا ول امد ادا ال هل

 .د يبرعلا بدألا ديمع اهشقانو م٠140 ماع هاروتكدلا ةلاسر تلان ىتح ةيملعلا

 ةأرملل اًجذومنو ةثحابو ةذاتسأو ةركفمو ةبتاك ئطاشلا تنب تناك .نيسح هط

 يف لينلا ئطاش ىلع ةريغص ةلفط نمف «مالسإلاب اهسفنب اهسفن تررح يتلا ةملسملا
 يف نييورقلا ةعماجب ةعيرشلا ةيلك يف ايلعلا تاساردلاو ريسفتلل ذاتسأ ىلإ طايمد

 ذاتسأو ءرصمب سمش نيع ةعماج يف اهبادآو ةّيبرعلا ةغّللا يسرك ذاتسأو .برغلملا

 ما توريبو م1974 رئازجلاو ,موطرخلاو م717١ نامرد ّمأ تاعماجل رئاز

 .م 19/719170 ضايرلا يف تانبلل ةيبرتلا ةيلكو م١118 تارامإلا ةعماجو

 ايلعلا تاساردلاو ريسفتلل اذاتسأ تحبصأ نأ ىلإ ةيميداكألا بصانملا يف تجردت

 يف ةنس 14 اهنس ناك ذنم رشنلا تأدبو «برغملاب نييورقلا ةعماجب ةعيرشلا ةيلكب
 يناث تناكف مارهألا ةديرج يف ةباتكلا تأدب نيماعب اهدعبو «ةيئاسنلا ةضهنلا ةلجم

 رخآ ناكو ءيعوبسأ ليوط لاقم اهل ناكف «ةدايز يم ةبيدآلا دعب اهب بتكت ةأرما

 «ةريهش ةيركف فقاوم اهل ناكو ١14948. ربمفون 1١ موي مارهألاب رشن ام اهتالاقم

 نم افرشم ًالجس اهءارو تفّلخف «مالسإلا نع اًعافد ةمساح فقاوم تذختاو

 يرصعلا ريسفتلا دض اهفقوم اهزربأ ناكو ؛ةوقب اهتضاخ يتلا ةيركفلا تالاجسلا

 يمالسإ قطنمب اهمارتحاو ةأرملا ميلعتل اهمعدو «ثارتلا نع اًدوذ ميركلا نآرقلل

 .ةيلوصأ ةيهقف ةجحو

 قيفوت يرصملا بتاكلل © تيبلا لهأ نع بتك ةلسلس تيبلا لهأ (777)

 ةمطافو نيسحلا مامإلاو نسحلا مامإلاو بلاط يبأ نبا يلع مامإلا اهنم ردص ملع وبأ

 باتكلا اذه :©نيسحلا مامإلا نع عبارلا ءزجلا يف لوقي .ةسيفن ةدّيَّسلاو ءارهزلا

 «ةمطاف ةدّيّسلا» لوألا باتكلا اهنم ردص نأ دعب «تببلا لهأ ةلسلس يف عبارلا وه

 (ّيإع نب نيسحلا» امأ .(ّلع نب نسحلا» ثلاثلاو «بلاط يبأ نب يلع مامإلا» يناثلاو



 00000001 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّسلا مامإلا

 ةوعد ليبس يف حافكو « هللا ةعاط نم ةلفاح ةايح دعب « ناميإلا حاس يف دهشتسا دقف

 .ةردانلا ةلوطبلا تامس هتيصخش يف عمجف « هللا

 دجي هلعل زيزعلا ئراقلا يلإ اهمدقن , هنع هللا يضر نيسحلا ةريسب هطاحإ هذهو

 .هتايح يف هب عفتني ام حلاصلا فلسلا يف

 يمتني .ربيخ ماع يف هال ةنس ملسأ يباحص نيصح نب نارمع (/70)

 ةفيلخلا ةفالخ ينو .ديجن ابأ ىنكيو ةعازخ ةليبق ىلإ نيصح نب نارمع يباحصلا

 طح ةرصبلا يفو .مهملعيو اهلهأ هقفيل ةرصبلا ىلإ ةفيلخلا هلسرأ «باطخلا نب رمعا

 نسحلا لاق ....هاوقتب نوئيضتسي و«هب نوكربتي هوفرع ذم اهلهأ هيلع لبقأ وءهلاحر
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةرصبلا مدق ام :نيريس نباو يرصبلا

 ...نيصح نب نارمع لضفَي دحأ

 خاسنلا ملق نم عقو وهس هنأ نولوقيو ةرامع مسا ثيدحلا رداصم يفنت (771)

 .سابع نسبا نع ىور نميف سيلو ةرامع همسا نم مشاه ينب يلاوم نم سيل هّنإف

 ماع ىفودمملا يورهملا ناطلس نب يلعل لئامشلا حرش يف لئاسولا عمج باتك يف ءاجو
 .سابع نبا نع ًايوار يبهذلا هلعج ةرامع يبأ نب رامع حيحصلا :ه 5

 دحأو .دهاجمو .رسفُمو هيقفو «يعبات «يناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع (77)

 ىلوم ناك ثيح «يلاوملا نم ناكو ه 7١ ةنس خلب يف دِلَو .يوبنلا ثيدحلا ةاور

 دالب ىلإ رفاسف ملعلا بلط «ناسارخل اًهيقفو اًيضاق حبصأ «ةرفص يبأ نب بلهملل
 يف جورخلاو ىوقفلاو ةدابعلاب رهتشاو ءسدقلاو قشمد نكسو ؛ماشلا
 رثكي ناك ءملسأ نب ديز دي ىلع ريسفتلا بلطو ةرونملا ةنيدملا ىلإ بهذ.كراعملا

 ريبك ددع هنع ىورو ثيدحلا ىور ءالاسرإ سابع نب هللا دبع نع ريسفتلا يف ةياورلا
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 وبأ اهركذ ةليوط ةيصوب هتوم لبق ىصوأو هه ١15 ةنس «سدقملا تيبب نفّدو احيرأب

 .ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح يف يناهبصألا ميعن

 57١(. / قباس ردصم) ةيفنحلا نبا ءبلاط يبأ نب لع نب دّمحم (7)

 دلو .ماشلا نكس «يندملا ركب وبأ يرهزلا يشرقلا باهش نبا يرهزلا (1)

 ةقبطلا يف دعس نب دّمحم هركذ .ةيواعم دهع رخآ يف ؛ةرجهلا دعب نيسمخو نإ ةنس

 عومجمو تاقثلا نع ثيدح فلأ نم رثكأ يرهزلا دنسأ «ةنيدملا لهأ نم ةعبارلا

 ضعب مزالو ؛ملعلا ىلع بكأف ًاريقف أشن .ثيدح 7٠٠١ اهلك يرهزلا ثيداحأ

 نب لهسو «كلام نب سنأ:لاثمأ ةباحصلا نمف «نيعباتلا ءالعو ةباحصلا راغص

 نم مهريغو «رمع نب هللا ديبعو «ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف «نيعباتلا نمو ءيدعاسلا دعس

 نع هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا ديناسألا حصأ :لبنح نب دمحأ لاق .نيعباتلا رابك

 نفدو ه ١74 ةنس ناضمر رهش نم تلخ ةليل ةرشع عبسل ءاثالثلا ةليل يفوت .هيبأ

 .نيطسلف دح لّوأو زاجحلا دٌح رخآ ءبغشب

 نب مساقلا تنب ةورف ّمأ هّمأ .رقابلا لع نب دّمحم مامإلا نبا هللا دبع(777)

 الو ءقيدصلاركب يبأ نب نمحر لا دبع تنب ءامسأ اهمأو «قيدصلا ركب يبأ نب دّمحم
 .نسحلا همسا انبا رقابلا مامإلل نأ رداصملا ريشت

 دبعم نب ةربس نب عيبرلا (داصلاب ال نيسلاب) هريس نبا هنأ ركذت رداصملا (737)

 «ةربس نب عيبرلا نْب ِزيِزَعلا دّبَع :دلاو «يندملا ينهجلا .ةجسوع نبا :لاقيو ينهجلا

 نب رّمعو «ةبحص هلو دبعم نْب ةربس هيبأ :نع ىور .ةربس نْب عيبرلا نب كلملا دبعو

 .صاعلا نب ديِعّس نب ىيحيو «ينهجلا ةرم نب ورْمعو «زيزعلا دبع

 لع نب دّمحم نب دمحأ نب ّلع نسحلا وبأ هفلؤمو طْيِسَبلا ُدِسْفَتلا (7775)

 .(584 / قباس ردصم) (ه4 14 :ىوتملا) يعفاشلا «يروباسينلا ءيدحاولا



 اا 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نب ىسوم نب ورمع نب ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ (775)

 ةيقفلاو ةمالعلا .يكلام ضاق .(ه 544 ه :1/7) يبصحيلا يتبسلا ضايع

 صايع يانا فاول ناك رص مولع نيقواعلا نسال نيرو ناك يذلا خرؤلا

 ىلإ اولقتنا 5 مث ءاهب اورقتساو «ةطانرغ» يحاون نم ةيسلدنألا «ةطسبا ةنيدم اولزن دق

 ه 111) ةنس يلاوح ةتبس ةنيدم ىلإ 'نورمع١) هذج اهرداغ مث «ةيبرغملا ساف ةنيدم

 هذه تدهشو ؛حالصو ىوقت نم اهنع فرع امل ؛ةتبسب هترسأ ترهتشاو «(م897 /

 وحن هلو ةرظانملل سلج .اهخويش ىلع ذملتتو «ملعتو اهم أشنو ضايع دلوم ةنيدملا

 مث ةتبس ءاضق ىلإ لصو ىتح .نوثالثو سمح هلو ءاضقلا ىلوو .ةنس نيرشعو نان

 .هتريس سانلا دمحو هتيص عاذف «ةطانرغ

 مدنا رروخللا يدا يورك ىمازحلا فرش نب ىيحي ايركز وبأ 737

 هبتكب رهتشا «ةيعفاشلا ءاهقف زربأ دحأو ,ملسم يوغلو هيقفو ْثّدَُح وه «يوونلا»

 نيعبرألاو نيح اصلا ضايرك ؛مجارتلاو ةغللاو ثيدحلاو هقفلا يف ةديدعلا هفيناصتو

 .هبذهمو يعفاشلا بهذملا رّرحم هنأب فصويو «ةضورلاو نيبلاطلا جاهنمو ةيوونلا

 .يوونلا هحجري ام ىلع ةيعفاشلا ءاهقف نيب لمعلا رقتسا ثيح «هبترمو هحقنمو
 اب ديرأ ةيعفاشلا دنع «نيِخيَّشلا» ظفل قلطأ اذإف ؛ةيعفاشلا خيشب يوونلا بقلُيو

 غلب املو ه7 ١ ةنس ىون يف يوونلا دلو .ينيوزقلا يعفارلا مساقلا وبأو يوونلا

 نآرقلا ملعت نع ءارشلاو عيبلاب لغتشي ال لعجف .ناكد يف هوبأ هلعج نينس رشع

 غلب ىتح ىون هدلب يف ثكمو «غولبلا براق دقو نآرقلا متخ ىتح ؛هظفحو ميركلا

 .ه1144 ةنس قشمد يوونلامدق .قشمد ىلإ لحترا مث : «هرمع نم ةرشع ةنماثلا

 يف يوونلا يقبو ؛هنم ملعتو يرازفلا ميهاربإ نب نمحر لا دبع ماشلا يتفم مزالف

 ةسودملا لتس توف اهلك اهافمأ ةلسنيراشغو نإت نم وحن قشمد
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 نأ ىلإ ؛ةيفرشألا ثيدحلا راد ةسائر ىلوتو .بتكلا فلؤُيو مّلعُيو مّلعتي ؛ةيحاورلا
 .ه"1/5 ةنس ةينملا هتفاو

 .يروباسينلا يريشقلا ذاشوك نب درو نب ملسم نب جاجحلا نب ملسم 03
 ةئسلا لهأ دنع يوبنلا ثيدحلا ءاملع مهأ نم وه ء(ه ١771ه )7١5 «نيسحلا وبأ

 دعب ثيدحلا بتك حصأ يناث ربتعي يذلا ملسم حيحص باتك فنصم وهو «ةعاجلاو
 ءاًرريغص ثيدحلا بلط «روباسين يف دلو .ظافحلا رابك دحأ وهو«يراخبلا حيحص

 زاجحلا ىلإ لحر .ةنس ةرشع اتنثا كاذنآ هرمعو ه 7١ ةنس هل عاس لَّوأ ناكو

 ةيوبنلا ةنيدملا رازو خويشلا رابكو ثيدحلا ةّمئأ نم عامسلاو جحا ةضيرف ءادأل

 .ماشلا ىلإ لحرو «ةفوكلاو دادغبو ةرصبلا لخدف قارعلا ىلإ لحرو «ةمركملا ةكمو

 نمو هرضع ءاملع هيلع ىنثأ .ثيدح فلأ ةئامثالث ىلع ديزي ام عمجو .يرلاو ءرصمو
 دحألا موي يفوت .ثيدحلا ملع يف ناقتإلاو مدقتلابو هتمامإب هل اوفرتعاو ,مهدعب

 موي نفدو «ةنس نوسمخو سمخ هرمعو .ه 1١" ةنس بجر نم نيرشعلاو سماخلا

 .روباسين رهاظب دابأ رصنب دايز ناديم سأر يف هتربقمو نينثإلا

 يوبن ثيدح يوار «لالخلا ُهَّل لاقُي يناولحلا دّمحم نب لع نب نسحلا (78)

 ةكمب تام هدّمحم وُبَأ هتينكو .ةّكم نكسو ناولحو دادغبب لزن «ظافحلا تاقثلا نم

 .ِنْيَئئاِمَو نيعَبْرَأَو ِنْيََنْتا ةنس ةجحلا يذ يف

 موزحم نب ورمع نب هللا دبع نب نامثع نب ورمع نب ثيرح نب ورمع (4)

 ١198(. / قباس ردصم).ّئئرقلا

 مث يدبعلا ةرضن وبأ ةقثلا ثدحملا مامإلا ؛ةعطق نب كلام نب رذنملا (74)

 نارمعو ةريره يبأو لع نع ثدح سيقلا دبع نم نطب ةقوعلاو يرصبلا يقوعلا

 نباو رباجو يردخلا ديعس يبأو ةرمس نب رباجو رمع نباو سابع نباو نيصح نب



 0 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 الإ هنم تمل امدح هيدا لاق نأ نع [سرأو ةناحيصلا نماةفئاطو شرلا

 ىور .ةقث يئاسنلاو ةعرز وبأ لاقو .ةقث ىيحي نع جسوكلا قاحسإ ىورو .ًاريخ

 ىلع انب ىلص «ةرضن وبأ تام نيح (يرصبلا) نسحلا تدهش :لاق نوميم نب يدهم

 «ةرتس هيدي نيب سيل ؛وه |مى «ناّبجلا يف ًاضيأ انب لصف .رهظلا ترضح مث «ةزانجلا

 ٠١8 ةنس ةريبه نب رمع ةيالو يف ةرضن وبأ ٍفوُثو «هلامش نعو «هنيمي نع روبقلاو
 ىلصف هتوم دنع هيلع ىلصي نأ ىصوأو ءيرصبلا نسحلا ذيمالت نم ةرضن وبأو ه

 .هيلع

 مساقلا وبأ ءلضفملا نب دّمحم نب نيسحلاوه يناهفصألا بغارلا (41)

 ىقوتملا) ناهفصأ لهأ نم ءبغارلاب فورعملا (يناهبصألا وأ) يناهفصألا

 ىتح رهتشاو غبن اهيفو دادغب نكس .ءاملعلا ءاكحلا نم .بيدأ وهو (ه5 ٠7 ماع

 وأ هتايح نع ةيليصفت تامولعم رداصملا رفوت ال .يلازغلا مامإلا هرصاعمب نرقي ناك

 نأ ىلع .فيلأتلا لاجم يف هترهش نم مغرلا ىلع «هتذمالتو هخويش وأ ةيملعلا هتأشن

 هنأ ىلعو .ريسفتلاو هقفلاب هتطاحإو .بدألاو ةغّللا يف هعاب لوط ىلع لدت هتافلؤم

 اذه يف هلاوقأ ضعب دروأو «مالسإلا ءامكح نم يقهيبلا هدع دقف «ءاملعلا ءاكحلا نم

 نظ .ًاضيأ هتافلؤم يف ىتح ةمكحلاو ةعيرشلا نيب هعمج ىلع لدت اهلكو «بناجلا
 ىلع ليلدلاو «ةنسلا لهأ ةّمئأ نم هنأ ٌقحلاو .ةديقعلا ّلزتعم بغارلا نأ مهضعب

 ةيِرَدَقلاو ةّيرجلاو ةلزتعملا ىلع ٌدري «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» هباتك يف هنأ كلذ

 .رثكأ تالوقعملا نم هظح ناك نإو «ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألاب مهلاوقأ دنفيو

 ءاملع نم (ه 117/7 -ه )١595 ؛ءءاطغلا فشاك نيسح دمحم 0)

 ىلع لمع .ةّيمالسإلا ةّمألا ةدحو ىلإ نيعادلاو «ةيحالصإلا ةعزنلا يوذ «ةعيشلا

 برقي ام عضوو ؛فجنلا ةزوح يف ةنراقملا ةيهقفلاو ةيلوصألا تاساردلا فينصت
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 دقو «ةعيشلا بهذمب فيرعتلاب قلعتي ام يف ةصاخ «ةفلتخم لئاسم يف افلؤم نينامث نم
 ىلع ًاصيرح ناك امك ؛تاغل ةدع ىلإ اهوصأو ةعيشلا لصأ فورعملا هباتك مجرت

 يسايسلاو يعامتجإلا لمعلاب ءاطغلا فشاك لآ نيسح دّمحم متها .نيملسملا ةدحو

 ْخيَّشلا باجتسا .ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف زيلجنإلا ةهجاوم يف ةكراشم هل تناكو

 داهج بوجو يف يدزيلا مظاك دّمح دِّيَّسلا ىلعألا عجرملا ىوتفل ءاطغلا فشاك

 كلت هسفنب لجس دقو .اهيف التاقم ًايدنج لاتقلا تاحاسب قحتلاف زيلجنإلا

 يكرتلا شيجلا باحسناو «نيدهاجملا راسكناو ءزيلجنإلا رود ىلإ ًاريشم ثداوحلا

 يتلا نادلبلا نيب نمو «ةّيمالسإلاو ةّيبرعلا راطقألا ىلإ خيّشلا رفاس .ةكرعملا نم
 .ةسايسلاو ركفلا ةداقو ءاملعلا رابكب لصتاو .رصمو ماشلا دالبو دنهلاو ناريإ اهراز

 يفو .ضوهنلاو ةظقيلا ىلإو قافولا ىلإ نيملسملا ايعاد .بطخلاو تارضاحملا ىقلأو

 تاوعد دعبو .فيرشلا سدقلا يف يمالسإلا رمتؤملا دقع م١191 ه ١0٠ ماع

 يف هب ٌمتئإو سدقلا ىلإ ةنسلا كلت نم لّوألا نوناك يف هّجوت رمتؤملا ةنحجل نم ةرركتم

 دّيَّسلاو اضر ديشر مهنم نسا ءاملعلا رابك دوجو عم رمتؤملا ءاضعأ عيمج ةالصلا

 دجسملا مامإ عم ينيسحلا نيمأ نيطسلف يتفمو يمظعألا نامعن ْخيّشلاو ةرابز دّمح

 زومت ١١ يف .ةينسلا ةحاسلا يف ةرثؤم تايصخشب اذه هرفس يف ىقتلا دقو ءىصقألا

 سو اا

 ةذغ باهتلا ةجلاعمل ادحاو ارهش اهيف ثكمو خركلا ىفشتسم لحخدو دادغب

 ةالص دعب هللا ةمحر ىلإ لقتناف ؛هجالع لائتسال ناريإ ىلإ لقتنا مث .تاتسورملا

 ىلإ هناثج لقنو ه1١١ ةدعقلا يذ 4-18 زومت ١9 نينثإلا موي رجفلا

 رابك هيف كرتشا ابيهم اعييشت عيش نأ دعب مالسلا يداو يف نفدو فرشألا فجنلا

 قارعلاو ناريإ يف ندملا نم ريثكلا يف نيبأتلا سلاجم هل تميقاو تايصخشلا



 00 0 0 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يهقفلا جاتنلا دصر لالخ نم رهظي .ةيمالسإلا لودلا نم اهريغو نانبلو ناتسكابو
 ملف هقفلل ةنراقملا تاساردلا اولمهأ ءاهقفلا نأ ءاطغلا فشاك لآ خيَّشلا لبق نم

 رئاس ءالع ىواتفو رظن تاهجو دصرب  ةميدقلا تاالواحملا ضعب ءانثتساب  اونتعي

 ًايعيش ايهقف انتم لاثملا ليبس ىلع نوحرطي فجنلا ءاهقف ناك لب .ةّيمالسإلا بهاذملا

 ةمهم ةوطخب ماق ءاطغلا فشاك نأ ريغ ءادقنو احيقنتو احرش هتساردب نوعرشي ّمث

 ماكحألاب صتخي يذلا «ةلجملاريرحت» باتك نم ذختا ثيح لاجملا اذه يف ةدئارو

 هنأل يفنحلا هقفلا ءوض ىلع اهداوم تَنَب ةلجملا تناكو  ةينامثعلا ةلودلل ةيلدعلا

 تناكف ليلحتلاو دقنلاو ةساردلاو ثحبلل ًاروحم  ةيناثعلا ةلودلل يمسرلا بهذملا

 ةيمامإلاو ةيفنحلا نيتسردملا نيب ةنراقملا تاساردلا لاجم يف ةدئار ةوطخ هذه هتكرح

 يف ةيعادبإو ةديدج تايرظنو ىوانف ءاطغلا فشاك خيشلل ناكو .ةيرشع ينثإلا

 يعييبطلا ٌجاتنلا ةيعادبإلا هاواتفو هذه ةيديدجتلا هتايرظن لثمتو ءعضوم نم رثكأ

 هشيعت يتلا رصعلا لكاشم نم ريثكلل هدصر عم يعامتجإلاو يملعلا هحاتفنأل

 تايرظنلا نيب نمو .ةرصاعملا ةيعاتجالا ةايحلا ةيضتقت امو تاعمتجملاو بوعشلا

 سوهحملا نع درجملا ءانغلا هتحابإ اهراثأ يتلا لدجلل ةريثملا ىواتفلاو ةيئرجلا

 ريشكلا ىلع رسعي يتلا بهاوملاو ةايحلا رصانع دحأ هنألو «ةميق هل نفك ءاضوضلاو

 - ال مأ «ىقيسوملا» برطلا تالآ هتقفار ءاوس  ءانغلا» :لاق ثيح ءاهيلإ لوصولا

 ."عورشم ريغ كاذ ذإ وهف ,لامكلا نع هعم جرخي دح ىلإ عماسلا ففختسي ملام حابم

 ىدم ىلع ريغتتو لدبتت نأ يغبني ال ماكحأ مالسإلا يف تناك اذإ هنأ ىري ناكو

 قطنملاو لقعلا اهبلطت اذإ رييغتلاو ليدبتلا مزلتست ًاماكحأ كانه نإف ماَيَألا

 اذه لثم اورجيل ةقيلسلا مهزوعت نيدهتجملا نم ريثكلا نكلو ةيعرشلا تامزلتسملاو
 هيلإ يمري يذلا فدهلا نع ةديعبو ةدماج ماكحألا كلت لظتف رييغتلاو ليدبتلا
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 .عرشلا

 نوكي نأ ضورفملا قالطلا ٌّقح  ّقحلا ذخأ هيقف لّوَأ ءاطغلا فشاك خيّشلا دعي

 لّوأ انأ :لاق امدنع جوزلا ةقفاوم ذخأ نود ةجوزلا قلطو  لاجرلا نم «جوزلا ديبا

 ةرئاد طئارشلل عماجلا هيقفلل ىري #هنوكل .لولسم جوز نم ةأرما قالطب مكح نم

 ديدجتلا قيداصم نم .نيدهتجملاو ءاهقفلا نم هريغ اهاري ال تايحالصلا نم ةريبك

 ةأرملا هتوعد اهنمو ةأرملا قوقحب هماّتهإ ءاطغلا فشاك ْخيّشلا ركف يف عادبإلاو

 لمحتل هلهؤت ةيبرت يمالسإلا ليجلا ةيبرتو ةباتكلاو ءارقلا ملعت ىلإ ةملسملا

 ىلإ فاضي .ةيجوزلا قوقحب نهمازتلإ بوجو عم «هلهأك ىلع ىقلتس يتلا ةيلوؤسملا
 اهلو ةايحلا يف مهتكيرش اهرابتعاو ةأرملا مارتحا ىلإ نيملسملا لاجرلا هتوعد كلذ

 ل ىلاعت هللا نأ ىري ناكو .اهم مازتلإلا يغبني لجرلا قوقحل ةيزاوم ةصاخ قوقح

 لقعلاب ءاسنلا لوقع مذت يتلا تاياورلا الوؤم طقف لاجرلاب لامكلاو لقعلا رصحي
 لقعلا ال ءطقف ةعساولا ةرشاعملاو ةطلاخملا مدعو ءاوزنإلا نم ئشانلا يبيرجتلا

 مه شيعي ءاطغلا فشاك ناك .ناسنإ وه |ب ناسنإلا هلمحي يذلا يزيرغلا يرطفلا

 ىلع بجاولا نم ْنأ ىري ناكف بهاذملا نيب بيرقتلاو يمالسإلا داحتإلاو ةدحولا

 ةحاسلا يف لاعف عساو روضح هل ناكو .اهتاذ ىلإ عجرت نأ ةّيمالسإلا ةّمألا

 ىلع ترم يتلا ثادحألا عيمجل ًاعبتتم ناكو «ةيملعلاو ةيعاتجالاو ةّيسايسلا

 -كلذب حرص (ى-هذه هتكرحل ناكو..هرافسأو هتاباتكو هفقاوم لالخ نم نيملسملا

 داع نأ امو © تيبلا لهأ بهذم ىلإ ةرظنلا يف لوحت ثادحإ يف لعافلا رودلا

 نيطسلف يف نيملسملا ءاملع ةئيه دفو فجنلا راز ىتح فرشألا فجنلا ىلإ ْخيَّسلا
 نينمؤملا ريمأل رهاطلا دقرملا يف روضحلاب اوفرشتو ينيسحلا نيمأ دّمح دِّيَّسلا ةسائرب

 .89 بلاط يبأ نب لع



 100000 ]1 ] ]1 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نب ىسيع نب دّمحم وه (ه 717/4 -ه )7١9 ىسيع وبأ ءيِذِمْرّتلا )7١41(

 فورعملا عماجلا باتك فنصم «يذمرتلا يملسلا ءكاحضلا نب ىسوم نب ةرْوَس

 .ناسارخ ىلإ بهذف ثيدحلا بلطل لحترا مث ءذمرت ةنيدم يف دلو «يذمرتلا نئسب

 «نيثدحملا نم ريبك عمج نع ثدحو ؛ماشلاو رصم ىلإ لحري ملو زاجحلاو «قارعلاو

 ١٠ يف يفوتو ؛ملعلا هتباتكو هتلحر دعب هربك يف اًريرض حبصأو «ثيدحلا يف هقفتو

 .كمرت ةدلب فه 774 بجر

 .ةلالدلاب قذاخلا نذل” فيزة و: تونرارخ :عمجلاو (مسا) :تيّرخ (74)

 رمألا اذه يف وهو .؛اَنيّرِخ اًيداه ليّدلا ينب نم ًالجر ٌرجأتساف» :ةرجهلا ثيدح يفو

 .هيف رهام قذاح :رمألا اذه َتيَّرخ وهو «ٌتيَّرِخ
 يفنحلا نامقل نب ليعامسإ نب دمحأ نب دّمحم نب رمع ءصفح وبأ يفسنلا (74)

 7١ ًاضيأ «نيلقثلا يتفم»ب بقلي ناكو «نيدلا مجن هبقل .يدنقرمسلا مث يفسنلا

 ةنيدمب دلو.ةيفسنلا ةديقعلا بحاص وهو .ةديقعلا لوصأ يف ملاع هيقف (ه 01"ا/

 .دادغب رازف ,ملعلا بلط يف لحر ّمث ءاهيف أشنو دنقرمسو نوحيج نيب يهو فسن

 ريسفتلا بحاص (ه578ت) يرشحمل زلا هللا راج اهيف ىقتلاو «ةكم ىلإ اهنمو

 ةلزنم يفسنلا غلب .هرصع خياشم نم ريثك ىلع همولع ىقلتو .««فاشكلا» روهشملا

 ءانثلا نم هل نومجرملا هرطس ام كلذ ىلع لديو .ةعونتملا نونفلاو مولعلا يف ةيلاع

 ًارسفم ًاهيقف ًادهاز ًالضاف ناك هنأ اوركذ دقف هدهزو هلضفو هملعب ةداشإلاو هيلع

 عاونأ فلتخم يف فيلأتلاو فينصتلا ريثك ًاننفتم ًازربم ًامامإو ءبدألاو بهذملاب ًافراع

 همدق ام رهشأ نمو .ءامكحلاو ءاهقفلا ةقيرط ىلع رعش هل ناكو «نونفلاو مولعلا

 ًاهيبنت لقتسم فلؤم يف ينازاتفتلا نيدلا دعس اهحرش يتلا «ةيفسنلا ةديقعلا» يفسنلا

 نيدلا خوسر يف مهست ًالوصفو ةيدقع ًالوصأ مدقي يذلا فلؤملا اذه ةيمهأ ىلع



 لوقنملاو لوقعملا نف«فئارط قف لوكشكلا ناو ما او نسل ااا اجل داونز هو تاو هن

 لصفي ًاحرش ينازاتفتلا مدق ذإ «نينمؤم لاب فصعت يتلا نتفلاو هبشلا نم هتياقوو
 ةريثك تافنصم يفسنلا مامإلا فّلخ .اهتالضعم نيبيو ةيفسنلا ةديقعلا تالمجم

 مجارت هيف ركذو (دنقرمس ءالع ركذ يف دنقلا» :اهنم «ةئملا تغلب اهنإ :ليق ىتح

 ةعبرأ يف ريسفتلا يف «لوطألا لمكألا» هلو ,دنقرمس ءاملع نم ملاع فلأ نم رثكأل

 ىلع ةيهقفلا تاحالطصالا يف «ةبلطلا ةّبلِط»و .(ريسفتلا يف ريسيتلا»و «ءازجأ

 عماجلا مظن»و ,ديحوتلا ملع يف «ةيفسنلا دئاقعلا»و «ةيفنحلا بتك ظافلأ بهذم

 (دئاقعلا» باتك ةققحملاو ةعوبطملا هبتك رهشأ نمو .اهريغو ةيفنحلا هقف يف «ريغصلا

 ثدحملل هثيداحأ جيرخت عم (ها/47ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس خيشلل هحرش عم

 ىدامج ١7 يف دئنقرمس ةنئيدمب لجألا هافاو .(ه١91.ت) يطويسلا نيدلا لالج

 .ةنس 1/7 رمعلا نم هلو ه ال ماع ىلوألا

 يعفاشلا ينابيشلا دّمحم هللا دبع يبأ مامإلل ديحوتلا يف ةينابيشلا نتم (757)

 .ةقعهالالا/ ةنس ىفوتملا

 رشن نم وهو) هيلإ راشملا باتكلا يف ةدوجوملا نوتملا نمض نم ( 50

 لافطألا ةفحت :نتم (نيفلؤملا نم ةعومجمل م1944 ةنس يبلحلا يبابلا ىفطصم

 ريهشلا يروزمجلا دّمحم نب نيسح نب ناهيلس خيشلل نآرقلا ديوجت يف ناملغلاو

 لّوألا عيبر يف دلو يرصم ئرقم وهو .اتدنط يحاون نم روزمج ىلإ هتبسن ,يدنفألاب
 فرعي ال .بهذملا يعفاش ناك .يرجه فلألاو ةئاملا دعب نيتسو عضب ةنس

 ىتتلا ةنسلا يهو هه ١70 ةنس ايح ناك هنأ فرع ام رخآ نكل هتافو ةنس ديدحتلاب

 .«ينامحرلا حتفلا» باتك اهيف متأ

 نوتملا نم ديوجتلا ملع يف نتملا اذه .نآرقلا ديوجت يف نايبصلا ةياده (75)

 نم وهو (اتيب 4 0) نم نوكتي نتملاو ءًارارمو ًاراركت عبط دقو نفلا اذه يف ةرصتخملا



 ااا اا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دق مظنلا نأ .(ًابيرقت ه 11509 :ت) يمرضحلا ناهبن نب دعس نب ديعس ْخيّشلا مظن

 مظانلل) نايبصلا ةياده يناعم ىلإ نادلولا دشرم :اهنمو حورشلا ضعبب حرش

 .(ه 1701) ةنس رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمب عوبطموهو .(هسفن

 نب يلع نب دادحلا دّمحم ئرقملا خيشلل نايبصلا ةياده حرش ناوخإلا داشرإ و

 .م1107 قفاوملا هه7١"١1 ماع رشنو عبط حرشلا اذهو .يكلاملا ينيسحلا فلخ

 يف مصاع نب ربلا دبع نب دّمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ دلو (79)

 هللا دبع هوبأ ناك .ه 74 رخآلا عيبر ١0 يف طساق نب رمنلا ينب نم ةرسأل «ةبطرق

 ثيدحلاو هقفلا ملعتو «ةبطرقب ربلا دبع نبا أشن .ةبطرق يف ملعلا لهأ نمو كاًهيقف
 لاجرلاو ثيدحلا مولع يف يف ربلا دبع نبا عرب .اهخويش نم خيراتلاو ةغّللاو

 ىلإ لوحت مث ءاًيرهاظ هتيادب يف ربلا دبع نبا ناكو .هقفلا يف فالخلاو تاءارقلاو

 يف بتكلاو فيناصتلا نم ريثكلا فلأو .لئاسملا يف يعفاشلا هقف ىلإ ليم عم ةيكلاملا

 نبا هنع لاق يذلا «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا» اهنمو مولعلا فلتخم

 (؟هنم نسحأ فيكف ؛هلثم ثيدحلا هقف ىلع مالكلا يف ملعأ ال باتك وهو» :مزح

 يف سمتلملا ةيغب» هباتك يف يبضلا هنع لاق يذلا «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا»و

 ريسلاو تاياورلا يف نيروكذملا ء(مسأ يف باتك وه» :«سلدنألا لهأ لاجر خيرات

 مهزانمو مهاوحأ صيخلتو مهب فيرعتلاو لَْعْشإَوَم ةباحصلا نم تافنصملاو

 ءاملع دنع ربلا دبع نبا ردق الع.رافسأ ةعبرأ يف مجعملا فورح ىلع مهرابخأ نويعو

 ىلع ةنايدلا لوصأ يف ناكو» :هنع لاقو «برغملا ظفاح يبهذلا هذعف .ثيدحلا

 «.هللا مهمحر هخياشم راثآ افق لب «مالكلا ملع يف لخدي مل ءفلسلا بهذم

 ىلوتو «ةبطاشو ةيسنلبو ةيناد رازف ءاهبرغو سلدنألا قرش يف ربلا دبع نبا لاج
 نبا يفوتو .سويلطب بحاص سطفألا نب رفظملا دهع يف نيرتنشو ةنوبشألا ءاضق



 لوقنملاو لوقعملا نم فتارط يف لوكشكلا اي ا و و وا رس 857:

 .ةبطاشب ه 577 رخآلا عيبر رخآ يف ربلا دبع

 ١77(. / قباس ردصم) يؤلؤللا يفوكلا يراصنألا دايز نب نسحلا (26)

 ربتعيو توريب يف عبط يبرع مجعم وهو مالعألاو ةغّللا يف دجنملا (/01)

 دقو «ةعبط 4١ هنم ردص ثيح ًاعيزوت ةّيبرعلا مجاعملا رثكأ دحأو مهم اعجرم

 وه ةغّللا يف دجنملا .ةغّللا يف دجنملا ناونعبو م140١ ماع ىلوألا هتعبط تردص

 يف رصتقي ناكو ,م1408١ ماع فولعم سيول بألا بهارلا هعضو يبرع سوماق

 ثيح 21957 ماع نم ارابتعا مالعألا مسق هيلإ فيضأ مث «ةغّللا ىلع تقولا كلذ

 طيحم مجعم نم هتدام فلؤملا رصتخا .لتوت درانرف بألا وه رخآ بهار هرشن

 رهاوج نم سورعلا جات مجعم انه دصقي) جاتلا ىلإ اريثك عوجرلا عم طيحملا
 ماظن ىلع راسو «(ًانايحأ لوألا همساب هيلإ راشي هترهش نم مجعم وهو ءسوماقلا

 رثكأو .ةيبنجألا مجاعملا نم اهاقتسا تايئزج ضعب هيلإ فاضأ هّنأ الإ ءطيحملا طيح

 ًاحيضوتو ًايظنت ةثيدحلا مجاعملا نسحأ" :هنأب فصويو .ةحضوملا روصلا نم

 .(« ظافلألل

 باتك .ىدابازوريفللزيزعلا باتكلا فئاطل ىف زييمتلا ىوذ رئاصب (7265)

 نم ئشو نآرقلا لضف اهيف ةمدقم ىلع يوتحي .نآرقلا مولع ضعب يف ثحبي
 ثحابم ركذ يف ذخأي مث ء.تابطاخملا هوجوو خسنلاك هب ةقلعتملا ةماعلا ثحابملا

 ةروس لك يف ركذيف ءفحصملا يف فورعملا اهبيترت ىلع ةروس ةروس نآرقلاب قلعتت

 يف ءارقلا فالتخا  تاملكلاو فورحلاو تايآلا ددع  لوزنلا عضوم ةعست ثحابم

 ةروسلا دوصقم اهؤاسا وأ ةروسلا مسا ةروسلا لصاوف عومجم  تايآلا ددع

 .ةروسلا لضفاهنم هباشتملا - خوسنملاو خسانلا هل ةنمضتم يه امو

 ينيسحلا دباع نب هللا حتف نب ليعامسإ نب نيدلا يضر نب ليعامسإ (767)



 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .يزاريشلا ينيسحلا يداها دبع دّيّسلا ىلعألا عجرملا دلاو وهو «يفجنلا ؛يزاريشلا

 زاريش يف دلو .اروهشم ابيدأ ءارعاش ءاليلج املاع ءايمامإ اهيقف ناك .ءارماس ليزن ناك

 ددجملا هرصع هيقف هّمع نبا ىلع قارعلا يف ذملتتو .فلأو نيتئامو نيسمخو نات ةنس

 هيلع جّرختو ؛لظلا ةمزالم همزالو .(ه ١117 ىفوتملا) يزاريشلا نسح دّمحم دِّيَّسلا

 دنع رضحي مو «ةّيمالسإلا فراعملاو مولعلا رئاس هنع ذخأو .لوصألاو هقفلا يف

 دعب ةماعزلا ىلوتي داكو ؛عيفر يملع ماقم هل راصو «ءاملعلا هنادخأ نيب زربو هريغ

 .(ه )١105 ةنس يفوتف ,ردقلا هلجاع نأ ال ول ةذاتسأ

 ءارعشلا حراط ءاعوبطم ارعاشو اعمال ابيدأ ّمجلا هملع ىلإ ةفاضإلاب ناكو

 .يلحلا رديح دّيَّسلا ريهشلا رعاشلاب ةقيثو ةلص هل تناكو ,مهلجاسو

 لقن يتلا ةيلمعلا هتلاسر مساو دهتجملا مسا َةتِيْشاَيلَق فنصملا ركذي مل(725)

 ءاج اهيف هيأر طعي ملو اهيلع قلعي مل هْنَأ رظنلل تفلملا نأ امك .تامرحملا ةمئاق اهنع

 .جنرطشلا ةمرح لثم اهيلع مكحلا يف مالعألا ءاملعلا فلتخا رومأ نم اهيف

 هذه هنع لقن يذلا ملاعلا مساب هيلع هللا ناوضر فنصملا حرصي مل(7264)

 .ةمئاقلا

 وأ هنع لوقنملا باتكلا مسا ركذي ال َِشإَِلَو فنصملا نأ بيجعلا نم (07)

 .(مدقتملا ةمالعلا) هنأ لوقلاب يفتكيو هفلؤم مسا

 نب ّلع نب دّمحم ْخيّشلا  ةّينيدلا ثيداحألا يف ةّيزيزعلا يلاللا يلاوغ (701)

 .ثّدحم ؛ملكتم .هيقف وهو .يئاسحألا روهمج بأ نبإ ب فورعملا يئاسحألا ميهاربإ

 ريثكلا هلو لماع لبجو قارعلا يف هتسارد لج تناك «يمامإ يعيش .كلسملا يفوص

 عساتلا نرقلا يف دلو هنأ نقيتملا نأ الإ هتدالو ةيخيراتلا رداصملا دّدحت ل .تافلؤملا نم

 ىلع وه ركذ اى (هبابش ناوفنع يف) تامدقملا سرد .ه 4128 ةنس يلاوح .ءيرجملا



 نرش وبا وقل نم تاتا طبل لوكشكلا ايي صخور م5

 ىلإ رجاهو رفسلا ىلع مزع ّمث كاذنآ ءاسحألا خياشم ضعبو يلع خيّشلا هدلاو

 نب نسح نيدلا فرش هذاتسأ مهتمدقم يفو هتذتاسأ ريمن نم لهنيل فرشألا فجنلا

 .هنم لّوألا دقعلا يف هّلعلو ,يرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوأ يف يفوت .لاّتفلا ميركلا دبع

 .ه 404 ةنس قوت هنأ :ليقو

 .("1 5 / قباس ردصم) قودصلا خيشلل عئارشلا للع باتك (20)

 يحاون نم ةيحان «نونلا رسكب :يومحلا لاق .فجنلا ةنيدمل مسا ايقيناب (709)

 هل رامح ىلع لباب نم جرخ #8 ليلخلا ميهاربإ رابخأ يفو ؛حوتفلا يف اهركذ ةفوكلا
 ناكو ءايقيناب لزن ىتح هقتاع ىلع اولد لمحيو ءًانغ قوسي ؛طول هيخأ نبا هعمو
 مل مهدنع ميهاربإ تاب اًملف ؛ةليل لك يف نولزلزي اوناكو .ًاخسرف رشع ينثإ اهوط
 تاب خيشب اَّلِإ مكنع عفدام هللاو :# ميهاربإ هدنع تاب خيش مهل لاقف .اولزلزي

 هل اولذبو ,مهدنع ماقملا هيلع اوضرعو هوؤاجف «ةالصلا ريثك هتيأر ينإف يدنع

 عجر هآر لف .فجنلا ىتأ ىتح جرخو «يبر ىلإ ًارجاهم تجرخ نإ :لاقف ؛لوذبلا

 نمل :مهل لاقف هل اولذب ايف بغر هنأ اونظو اورشابتف ءىضم ثيح نم يأ ؛هجاردأ
 هللاوف كل يه :اولاق ؟اهينوعيبتف :لاق .انل يه :اولاق .فجنلا ينعي ؟ضرألا كلت

 :منغلاو .اهب هعم نك تايينغ مهيلإ عفدف ؛ءارش الإ اهبحأ ال :لاقف .ًائيش تبنت ام

 تيب لهأ عنص ام اوعنصف «نمث ريغب اهذخآ نأ هركأ :لاقف .ايقن ةيطبنلاب اهل لاقي

 ركذو هيلع اوعجر ةكربلا اهب تلزن (ًملف .مهضرأ هل اوبهو مهبحاصب سدقملا
 .ديهش فلأ نوعبس عضوملا كلذ نم هدلو نم رشحي هنأ :2ميهاربإ

 777ه ١7١ ًابيرقت) يورهللا حلاص نب مالسلا دبع ءَتْلَّصلا وبأ (727)

 دوعي .هرصع يف نيملكتملاو نيثّدحملا دحأو (©©اضرلا مامإلا باحصأ نم ؛(ه

 مامإلا ءيجم دعب .(يورهلا)ب فرع اذلو «تاره» ةنيدم نم ةيسراف لوصأ ىلإ هبسن



 يقبف © مامإلا دنع ماقملا هب رقتسا نكلو  ليقام ىلع- داهجلا ًادصاق ناسارخ ىلإ

 ثيدح :اهنمو © مامإلا ثيداحأل ةاورلا دحأ تلصلا وبأ دعُي .هل ًامداخو ًامزالم

 ةافو ةثداح ىور يذلا وهو ءًاضيأ هريغ نع تاياور ةماعلا بتك يف هلو «ةلسلسلا

 راظنأ نع دعتبا ##اضرلا مامإلا ةافو دعب .نومأملا دي ىلع ًامومسم © مامإلا

 فارطأ يف ينوتو «لجألا هافاو ثيح هه 777 ةنس ىتح يقبو ايفختم نييسابعلا

 .فورعم رازم مويلا هلو ءكانه نفدو ءدهشم ةنيدمب سوط

 اهركذ يتلا ةياورلا ريغ ائيش رداصملا ركذت ال :مهجلا نب دّمحم نب لع (771)

 قلعتو .نومأملا ةفيلخلا روضحب #اضرلا مامإلا عم هراوحو َتيِشاَيَِلَو فنصملا

 نب ّيلع قيرط نم بيرغ ثيدحلا اذه :لوقلاب روكأملا راوحلا ىلع رداصملا ضعب
 ىرخأ رداصم نأ الإ .8# تيبلا لهأل هتوادعو هضغبو هبصن عم مهجلا نب دّمحم

 دوعسم نب ردب نب (ه 754-ه 18/) مهجلا نب ّلع رعاشلا وه دوصقملا نأ دكؤت

 اليلس .دادغب يف ةرجهلل 184 يف دولوملا .ناسارخ نم هلصأو نسحلا وبأ هتينكو

 ةيرعشلا هتبهوم تطاحأو ناسل ةحاصف هتبسكأ شيرق نم ةردحتم ةيبرع ةرسأل

 مجاعأ نم نيدفاولاب جعت تناك يتلا دادغب ةنيدم ريثأت نم اهتمحو «ةوقلاو ةنازرلاب
 ةهاجولاو بدألاو ملعلا نيب تعمج ةرسأ يف مهجلا نب لع أشن .اهم ةطيحملا دالبلا

 نع ضرعأو رعشلل هسفن بهوو ةينانويلا نود ةّيبرعلا ةفاقثلاب متهأ هنكلو ؛ءارثلاو
 تناك ةرتف يف ةيسابعلا ةلودلا لظ ينو ثيدحلا لهأ بهذم ىلإ لامو ةلزتعملا بهذم

 مصتعملاو .نومأملا مه نييسابع ءافلخ ةثالث رصاع دقو ةيبهذملا تافالتخالاب ةئيلم

 نم هئادعأ نم عمج هضرتعاف ,داهجلل ةعاجب اهنم جرخ مث بلح ىلإ لقتنا .قئاولاو

 فعضي ام نأ .ةرجهلل ؟ 54 ماع مهيديأ نيب تام ىتح مهلتاقف «نييبلكلا بارعألا
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 اخا رعاشلل نأ مهجلا نب ّللع رعاشلا وه ثيدحلا نتم يف روكذملا نأب لئاقلا يأرلا

 ثيدحلا يف روكذملا مساإلاو رابخألا يف اريثك همسا دري مهجلا نب دّمحم همسا اروهشم

 دّمحم نب دّمحم يأ هيبأ مساب ىمست هاخا نأ كلذ ىنعمو مهجلا نب دّمحم نب لع وه

 مامإلا ةياور يف دوصقملا وه سيل رعاشلا نأ حجراو كلذ دعبتسا انأو ءمهجلا نب

 .ة88اضرلا

 هزاجناب ماق .ميركلا نارقلا ريسفتل باتك وه نارقلا ريسفت يف نازيملا (ع757)

 ةيرجه ١7١ ةنس يف ناريإ يف زيربت يف دولوملا ىئابطابطلا نيسح دّمحم دّيَّسلا

 اذه ةباتك يف أدب ادلجم نيرشع يف هفيلأت مت دقو ةيرجه ١407 ةنس مقب يفوتملاو

 راس دقو ةيرجه ١747 ناضمر 71“ ردقلا ةليل يف هاهنأو ةيرجه ١71/8 ةنس ريسفتلا

 يف ةيملعلا ةزوحلا بالطل هسيردت نيبو ريسفتلا اذه ةباتك نيب عمجو دحاو طخ يف

 ال ذإ عضوملا اذه يف باتكلا مسا ْعتْشارِلَو فلؤملا عضو ابيرغ يل ودبيو .مق ةنيدم

 .رهظي (ى هل هجو

 عيبر نم نولخ رشعل ةفالخلاب عيوب يذلا؛ ردتقملا نب ميهاربإ قاحسإ يبأ هلل يقتملا

 كلذب بسكتيو «هعيبيو «ةرصبلا دبرمب زرألا زبخ زبخي ناك .ه' 74 ةنس لّوألا

 هلاحتنا ىلع ناكو .,فصولاو لزغلا ىلع هرعش رصتقا «هبقل هب قصتلا هنمو.هشاعم

 ماقأو ناسارخ دالب يف لقنتو همالكب سأب ال ارعاش هرصع لهأ راعشأ نم اريثك

 .ها7037 ةنس يفوت .ةدم روباسينب

 فيلات نم باتك ةيوبنلا ةرتعلا بئاصمو بقانم يف ةينسلا سلاجملا (775)

 .(717 / قباس ردصم) ىنيسحلا ىلماعلا نيمألا نسحب دِّيَّسلا

 دلو ءقاحسإ وبأ «يزنعلا ديوس نب مساقلا نب ليعامسإ ةيهاتعلا وبأ (775)



 1 و يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ىلإ لام ءرارجلل اعئاب ناك «ةفوكلا ىلإ لقتنأ مث .ما/47 /ه١7١ ةنس رمتلا نيع يف

 .ءافلخلاب لصتاو .دادغب ىلإ لقتنا مث ؛هيف غبن ىتح رعشلا مظنو بدألاو ملعلا

 امل هيلع تبلغ ةينك ةيهاتعلا وبأو .ديشرلا نوراهو يداحلاو يدهملا ةفيلخلا حدمف

 كسدنتلا ىلإ لامو ءنوجملاو وهللا ةايح نع فك هّنكلو نوجم نم هبابش يف هب فرع

 سانلا اعدو «؛توملا رطاوخب لغشو «ةايحلاو ايندلا تاذلم نع فرصناو .دهزلاو

 ءافلخلاب لصتا مث رارجلا عيبي هرمأ ءدب يف ناكو ءاقملا راد نإ ءانفلا راد نم دوزتلا ىلإ

 نوراه ىيبمابعلا ةفيلخلا كلذ غلبف .ةدم رعشلا رجهو .مهدنع هتناكم تلعو

 يفوت .همظن ىلإ داعف هرعشلا لقي مل نإ لتقلاب هددهو هيلإ هرضحأ مث هنجسف «ديشرلا

 .ها7 “١1 ةنس يف «دادغب يف ةيهاتعلا وبأ

 .(145 / قباس ردصم) يريمحلا دّيَّسلا 50

 /قباس ردصم) هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب ّللع نب دّمحم رفعج وبأ (730)

 .(غا/

 / قباس ردصم) يفوكلا رانيد نب ةيفص يبأ نب تباث يلا ثلا ةزمح وبأ (77)

665)). 

 وه )1884--١976( .يبيبشلا اضر دمحم خيشلل تايبألا بسنت 5)

 ةانألاو ةدؤتلا ديدش نيصر ركفم ,ءينطو ميعزو نيرخأتملا ءارعشلا غباون نم رعاش

 .ةلود لجرو ايسايس هنم رثكأ ةعزنلا يلاثم ايعامتجا احلصم ناكف ةسايسلاب سرام

 راق يذ ةظفاحم يف شيابجلا ةقطنم ىلإ لصألا يف يمتني هنكلو .فجنلا يفدل

 اًئيدأ ناك ىذلا هدلاو ةياعر يف أشن «ةينيدلا اهسرادم يف هتسارد ىقلتو «(ةيرصانلا)

 رثأتلاو .مهب جازتمالاو ءاملعلاو ءابدألا تارشع ىلع فرعتلا لاحت هل ًايهف اًرعاش

 ةرسأ ىلإ يمتنت هتدلاوو .فجنلا يف ةفورعملا ةيبيبشلا ةرسألا ىلإ يمتنيو مهئارأب
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 مولع سرد امك «باتكلا يف ىلوألا همولع اضر دّمحم ىقلتو «ةيفجنلا يحيرطلا

 سردف ةثيدحلا ةفاقثلا ىلإ لوحت مث .هرصع ءاملع ىلع بدألاو هقفلاو قطنملاو ةّيبرعلا
 ةساردلا لحارم لامكإ نع عطقنا نأ دعب كلذو ؛مولعلا نم اهريغو ةفسلفلا

 ةساردلا ىلإ هجتيل .تامدقملا يأ اهنم ىلوألا ةلحرملا زايتجا دعب فجنلا يف ةيديلقتلا

 ىّتح ةفاقثلاو ملعلا نيعم نم دّوزتلاو ةعلاطملا ىلع لبقأ .درجملا ريكفتلاو «ةرحلا

 ةيروس :اهنم ةّيبرعلا دالبلا نم اًريثك باجو .هرصع ءاملع نيب ةقومرم ةناكم لتحا

 ًاسيئر ريتخا دقف ؛ ةيسايسو ةينيد بصانم ةّدع لغشو .رصمو زاجحلا دالبو

 عمجملاو «قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا يف اًوضع ناكو «يقارعلا يملعلا عمجملل

 سلجمل ًاسيئر بختتنا مك ءيقارعلا ملقلا يدانو «ةرهاقلا يف يوغللا

 لغشو «ةدحتملا ةيبعشلا ةهبجلل ًاسيئرو:(445١)باّونلا سلجمو (1975١)نايعألا

 ١97-١95/8(. 5نم)تاّرم ةّدع فراعملا ةرازو وه ةلودلا يف ًايرازو ًابصنم

 فنصملا اهركذ يتلا تايبألا ركذت اهيلع تعلطا يتلا رداصملا لك (7170)

 :لاق ينابيشلا رفعج يبأ نع :ةياورلا صنو .رعاشلا نع ائيش ركذت نأ نود ْعَئْبْشاَرنَ

 :انلق ؟نوركاذتت امو هيف متنأ ام :لاقف ةعامج يف نحنو رعاشلا ساّيم وبأ اموي اناتأ

 ناك ٌرش وأ ريخ نم هيف يقلأ امو ءءاعو نامزلا |نإ ءالك :لاق .هداسفو نامزلا ركذن

 .ةروكذملا تايبألا لوقي أشنأ مث .هلاح ىلع

 دبع نب هللا دبع نب سودقلا دبع نب حلاص يرصبلا لضفلا وبأ )77١(

 أيكح ناك .دسأ ينبل يلوم ناك يمابع رعاش وهو .يماذجلا يدزألا سودقلا

 رعشب رهتشاو ؛«تارظانم فالعلا ليذهلا يبأ عم هل «ةرصبلا يف سانلا ظعي ًالكتم

 «قالخإلا مراكم ىلع ثحلاو «ءانفلاو توملا ركذو «ظعاوملاو لاثمألاو ةمكحلا

 ترم .سايقلا ةقدو «ليلعتلاو «ليلدتلاو «ظافلألا ةوقب هرعش زاتميو «هللا ةعاطو
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 ىلإ لصيف ؛جئاتنلا نيب نراقي امك بابسألا نيب نراقي هتلعج رعاشلا ةايح يف ثادحأ

 ةقدنزلاب مهتاو. هرمع رخآ يف يمع .هريغ براجتو هبراجت نم ةصلختسم ةمكح ءارآ

 هلتق ديشرلا نوراه نأ ًاضيأ ليقو هلتق :3 يسابعلا يدهملا ةفيلخلا نإ ليق اهب لتقو

 .هلتقم وأ هداليم خيرات هل ركذتال رداصملا نأ بيجعلاو .دادغب رسج ىلع هبلصو

 -م1/1/7 رياربف ؟ 4 يف طويسأ ةظفاحم يف دلو ميهاربإ ظفاح دّمحم (775)

 بقلو يقوش دمحأ رصاع .تيصلا عئاذ يرصم رعاش .م1917 وينوي ١ ١يف يفوتو

 .ةيكرت مأو لصألا يرصم بأ نم ميهاربإ ظفاح دلو .بعشلا رعاشبو لينلا رعاشب

 ثداح لك صبرتي ناك دقف ,ثادحألا لجس هرعش ربتعي .ريغص وهو هادلاو يفوتو

 رعاشلا هركذيو .هردص يف شيجي |ب هؤلميو هرعشل اعوضوم هنم قلخيف ضرعي ماه

 زيمتي)لوقيف ثلاثلا ءزجلا يبرعلارعشلا يف زجوملا هباتك يف ةيجحلا حلاف يقارعلا

 لهس رامعتسالا ةعراقمو ررحتلا وحن ةباثولا ةينطولا حورلاب ميهاربإ ظفاحرعش

 ةيرعشلا ضارغألا لك يف داجا ءانبلا نيتم بولسألا يوق ةرابعلا حضاو يناعملا

 موي حابص نم ةسماخلا ةعاسلا يف م1917 ةنس ميهاربإ ظفاح يفوت .(ةفورعملا

 .ةسيفن ةدّيَسلا رباقم يف نفدو ىفوت ءسيمخلا

 ليمج وهو .يواهزلا يقدص ليمج يقارعلا رعاشلا ىلإ ناتيبلا بسني ()

 م1877 ماع دادغب يف دلو .يواهزلا ناباب دمحأ الملا نب يضيف دّمحم نب يقدص

 .هرصع ءاملع دي ىلعو هيبأ دي ىلع سردو أشنو ,م5”191رياربف 7 ؛ يف اهب ينوتو

 يف ًاوضع نيع مث باش وهو م1465 ماع دادغبب ةينايلسلا ةسردم يف اًسردم نيعو

 ماع ءاروزلا ةديرجل ًاررحو ةيالولا ةعبطمل ًاريدم مث ,م1617 ماع فراعملا سلجم

 ىلإ رفاسو ؛م1847 ماع دادغب فانئتسا ةمكحم يف ًاوضع نيع اهدعبو م5

 يف روتسدلاب لمعلا نالعا دعبو ءاهيركفمو اهاجرب بجعأف ,م 1847 ماع لوبنطسإ



 لوقو لولا ةماوتفلا رو و لوك شكلا يا اسوم اوما ورا د عد عا م م

 داع مث لوبنطسإب نونفلا راد يف ةّيمالسإلا ةفسلفلل اًداتسأ نيع م1450 ماع

 ًاوضع نيع ةيقارعلا ةموكحلا سيسأت دنعو «قوقحلا ةسردم يف ًاذاتسأ نيعو .دادغبل

 ليمج جاتنإ زيمتو ,ةّيسرافلا ةغّللاو ةّيبرعلا ةغّللاب رعشلا مظنو .نايعألا سلجم يف

 ةيرظن يف هناويإب رهاجي ناكو .رشنلاو رعشلا نيب عونتلاو ةرثكلاب يواهزلا يقدص

 هيلإ تبسنو ,فلختلاو لهجلاب اهتعنيو هتقو يف يبرعلا عمتجملا ءارآ فلاخيو روطتلا

 ادحلم نكي لو |اسم ناك هنكلو «مولعلا يف هفسلفت ةرثكل هتايح رخاوأ يف ةقدنزلا

 ةيهلإلا تاذلا فصو يف ليمج رعش هلو «سانلا ةماع دنع كلذ عويش نم مغرلا ىلع

 .ةيبرعلا تالجملا تايربك يف ةيفسلف تالاقم هلو «قلاخلا عنص لامجو

 يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ٌللع نب دّمح رفعج يبأل لاصخلا باتك (174)

 .(5/ / قباس ردصم)

 تاذ اهنا ركذو«ةّئليَجُبلا دورْطَم تنب ةّمْثَع ىلإ تيبلا لضفملا بسن (9/70)

 .ريمضلاو فوجلا دساف هنكلو «ةئيهو رظنم هل لجرلا ىلع قلطي تيبلا .حجار لقع

 نب نيسح ازريملا :هفلؤمل (مانملاو ايؤرلاب قلعتي |ميف مالسلا راد) باتك (77)

 .(7 / قباس ردصم) يسربطلا يرونلا يقت نب دّمح ّلع نب ىقت دّمحم

 قياس ردصم)يسربطلا لضفلا نب نسحلا هفلؤم قالخألا مراكم باتك (/10)

/ /731). 

 .(006 /قباس ردصم) يمقلا ميهاربإ نب لع (ا/ال8)

 7١(. 5 / قباس ردصم) ثراحلا نب رضنلا (ا/9)

 هوبأو وه ناك ينوكلا «يبلحلا ةبعش يبأ نب لع نب نارمع نب ىبحي (70)

 يبأ لآو «(يبلحلا) بلقل مهيلع بلغف ءبلح ىلإ مهتراجت تناكو «راجتلا نم ُهّمعو
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 18١دعب اّيح ناك ) مهنع ةياورلاو © تيبلا لهأل ءالولاب ٌفورعم سيب ةبعش

 حيحص (ةقث ةقث 28 نسحلا يبأو هّللادبع يبأ نع ىور» :يشاجنلا هنع لاق .(ه

 قداصلا نيمامإلا يرصَع بكاو ؛ثيدحلا حيحص ةقث ءاثّدحم ناك .«ثيدحلا

 .|مهنع ىورو ءامهنم مولعلا هذه ىقلتف © مظاكلاو

 هوخأو .ّيفريصلا ؛ّفوكلا نسحلا وبأ «يراصنألا ةجراخ نب نوراه (7,81)

 . 2282 هللادبع يبأ نع ىور .دارم هوخأو «ةقث ءيفوك :ةجراخ نب نوراه ١ :ىثاجنلا

 .20قداصلا باحصأ نم يقربلا هدعو

 5١١ه ؟"5) رابك يذ نب جيس نب لماك نب هبنم نب بهو خرؤملا (728)

 (571١//قباس ردصم) (ه

 نب ّيلع نيدلا يضر َخيّشلا هفلؤمل ةيمويلا فواخملا عفدل «ةيوقلا ددعلا (787)

 نسحلا وبأ :لاقيو مساقلا وبأ نيدلا يضر خيشلا همساو يلح ا رهطملا نب فسوي

 وهو .يلحلا رهطملا نب دّمحم نب لع نب فسوي نيدلا ديدس خيشلا نب ّلع ًاضيأ

 ثالث يلحلا ةمالعلا هيخأ نم انس ربكأ ناك هنأو ِةتْشإََبِلَو فورعملا يلحلا ةمالعلا وخأ

 ديَسلا هنع يوري ءدّمحم نيدلا ماوقب ىعدي هيقف حلاص دلو فلؤمللو .ةنس ةرشع

 ملاعملا بحاص هنع ربع دقو هرصع ءالضف نم ناكو «هنع ًاضيأ وه يوريو «ةيعم نبا

 .موحرملا ديعسلا هيقفلاب ةريبكلا هتزاجإ يف

 هفلؤمو يلازربلا خيراتب فورعملا نيتضورلا باتك ىلع يفتقملا :باتك 0

 /4-ه775) .يقشمدلا ٍليبشإلا يلازربلا فسوي نب دّمحم نب مساقلا دّمح وبأ

 ةرسأ نم قشمد يف نيدلا ملع ظفاحلا دلو .خرؤملا ثدحملا ظفاحلا مامإلا َخيّشلا (ه

 نأ ؛ماشلا ىلإ تلحر مث «ةيليبشإ تلزن دق هترسأ تناكو «برغملا نم تءاج ةيملع
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 يف هتيص عاذو «ةرسألا هذه ءاملع نم هقبس نم ىلع تطغ يلازربلا نيدلا ملع ةرهش

 .برغلاو قرشلا يف رشتناو «هتايح

 .لايخلاب هبشأ ةصق اه نيذللا نيتيبلا نيذه فلؤم رداصملا ركذت ال (785)

 نب ّلع نسحلا ابأ ٌتعمس :يورخلا يميمتلا مساقلا يبأ نب دّمحم رفعج وبأ لوقي

 ًازاتجم رصم لهأ نم ًالجر اهب َتيِقَلَف ادوّرلا وُرَم» ب تنك :لاق يناتسهقلا نسحلا

 هّنأو ء.سوطب ##اضرلا مامإلا دهشم ىلإ ًارئاز رصم نم جرخ هّنأ ركذ «( ةزمح) همسا

 كلذ ين نكي ملو ءىلصو رازف ءسمشلا بورغ نم برقي ٌتقولا ناك دهشملا لخد ال

 ةرمح هلأسف «بابلا قلغيل هجرخُت نأ ربقلا مداخ دارأ ةمتّعلا لص الو .هريغ رئاز مويلا

 .ديعب ٍللب نم ءاج دقف .هيف ّلصيل ّيوضرلا دهشملا يف هعّدّيو بابلا هيلع قلغي نأ

 .بابلا هيلع قلغاو مداخلا هكرتف .جورخلا يف هل ةجاح ال هّنإف .هجرخي الأ هاّجرتو
 ىلع هسأر عضو دقو ًاحيرتسم سلجف ءبعَتلا هايعأ ىّتح هدحو ٍلصي ةزمح ذخأف

 .ناروكذملا ناتيبلا اهيلع بتك ةعقر هل هجاوملا رادجلا ىلع ىأر هسأر عفر الف «هيتبكر

 لوألا سينوك فملج هن ركشالا ىتساةولاضلا نإ ثزغاو تع ضلال

 هتيأر يذلا تنكو «رادجلا ىلع ًائيش َرأ / يسأر تعفر الف «ٌيتبكر ىلع يمأر ًاعضاو

 بابلا حتفو ؛حبصلا دومع قلفنا مث .ةعاسلا كلت يف بتُك هنأك ًابطر ًابوتكم ًأطخ

 :يبلاعثلا لاق .اهلئاق ركذت ال اهنكل نيتيبلا نيذه ركذت رداصملا بلغأ (78)

 :تيبلا اذه اهنم هل ةفتن بحاصلا يندشنأ :لوقي يمزراوخلا ركب ابأ تعمس

 هقير قايرتب حمسي :هل اولوقف هغدص براقع ففكي مل وه نئل

 اذه يلاكيملا دمحأ نب هللا ديبع لضفلا ابأ ريمألا تدشنأف ادج هئنسحتساف

 بحاصلا قرس نيأ نم فرعتأ :يل لاقف «ةركاذملا يف ةياكحلا هذه تيكحو «تيبلا
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 :لئاقلا لوق نم هقرس (نإ لاق .هللاو ال :تلقف ؟تيبلا اذه ىنعم

 ٌبرجم قايرت كقير 2320 نم ةص لما نتكل

 .صصلتلا ةفرعمب صصختلا نم ًاريثك أظح يتوأ دقف ريمألا انالوم هلل :تلقف
 نب نسحلا روصنم وبأ نيدلا لامج ْخيّشلا) #ديهشلا نبا نسح َخيّشلا (/81)

 قباس ردصم) (يعبجلا يلماعلا يناثلا ديهشلا دمحأ نب لع نبا نيدلا نيز ْخيّشلا
/ 259 ). 

 نب بحاصلا باتك دحأ .يواسلا جرفلا يبأل ةديصق نم تايبألا (78)

 .هيوب نبا ةلودلا رخف اهيف يثري .دابع

 ةعومجم باتك بحاص وهو .يىلحلا يعخنلا يكلاملا سارف يبأ نب مارو ()

 7١7(. / قباس ردصم) مارو

 ءارعشلا ضعب ىلإ اهبسنتو تايبألا ركذت يدي نيب يتلا رداصملا عيمج (40)
 .هيمست نأ نود

 اهيف هنم عزنت ةيموي قارواب يرادج ميوقت وه :فاصنإلا ميوقت (741)

 ةقرولا رهظ ىلع عضوتو .هب قلعتي امو سقطلا نعو خيراتلاو مويلا نع تامولعم
 ةعبطم هردصت .لاثمألا نم لثم وأ ةياكح وأ ةثداح وأ ةفرطوأ ةصق ةعوزنملا

 .نيرشعلا نرقلا تاينيتسو تاينيسمخ يف ارهتشم ناكو.ةيتوريبلا فاصنإلا

 ,ةباحصلا راغص نم يباحص بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع رفعج وبأ 27)

 دلو .همركو هدوجب برعلا نم فرع نم رهشأ دحأو «يوبنلا ثيدحلا ةأاور دحأو
 ةرجه تناك ثيح «ةشبحلا يف ه ١ ةنس بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع رفعج وبأ



 لوقت اوبل رقعملا نش وتفلا رط قل لو كشكل وون بز معا عوووور و م م

 مالسإلا يف اهي دلو دولوم لّوأ وهو ؛سيمع تنب ءامسأو بلاط يبأ نب رفعج هيوبأ
 يرجاهم ةدوعو ءاهيلإ ةيوبنلا ةرجهلا دعب ةرونملا ةنيدملا ىلإ هتلئاع عم داع دقو

 #28 يبنلا لفكف ه 4 ةنس ةتؤم ةوزغ يف هوبأ يفوت ىتح ريثكلا ضمي ملو .ةشبحلا
 ركب يبأ نم هيبأ دعب ءاسأ همأ تجوزت دقو .بلاط يبأ نب رفعج همع نبا ةرسأ دّمحم

 هللا دبع مع نم تجوزتف ءاهنع تام نأ ىلإ ركب يبأ نب دّمحم هل تبجنأو ؛قيدصلا

 لع نب ىبحيو «ركب يبأ نب دّمحم نوكيف يلع نب ىبحي هل تبجنأف «بلاط يبأ نب يلع
 .هنس رغص مغر ثيداحأ هنع ىورو «ةق# دّمحم يبنلا نم هللا دبع عمس .همأل هيوخأ

 يبنلل ةبحص مهل نمت مشاه ينب رغصأ وهو «ةباحصلا راغص يف دودعم وهف اذل

 فه 4 ةنسّ# دمحم يبنلا ريبزلا نب هللا دبعو رفعج نب هللا دبع عياب (ى .ةلدّمح

 نب هللا دبع أشن دقو .|مهعيابو ؛هدي طسبو «مّسِبت يبنلا امهآر (ًلف «نيئس عبس انبا امهو

 رهتشاو ءاهيف نأشلا ريبك ادغ ىتح «هتراجت تمنو اهيف هنأش العو «ةنيدملا يف رفعج

 |مك .لاثمألا برضم همرك راصو «ادوجلا رحب" يمس ىتح دوجلاو مركلاب هللا دبع

 «نيملسملا ماسقناو ناثع لتقم دعبو .ءانغلل هبحو «همّعنت رابخأ نوخرؤملا لقانت

 شيرق ءاولل اذئاق ناك ءبلاط يبأ نب لع همع شيج فوفص ىلإ هللا دبع مضنا

 ناكو «ةرونملا ةنيدملا يف ه ١ ةنس رفعج نب هللا دبع يفوت .نيفص موي ةنانكو دسأو

 هيلع ىلصو .هنفكو هللا دبع لسغ رضحف «نافع نب نامثع نب نابأ ذئموي ةئيدملا يلاو

 .عيقبلاب هعضو ىتح هقراف امو

 ماصع نب ماشه رعاشلل ىرخأ ةصقو ةغيصب تايبألا هذه تدرو (79)

 ائيش دشنأف ءبلطملا دبع نب سابعلا نب مثق ىلع لخدأ ام اريثك تنك :لاق يبالكلا

 اذإف اهتموق يشو ةعارد هيلع اذإف ؛هيلع تلخد ماّيَألا ضعب يف ناك الف راعشألا نم

 رعشلا نم تايبأ ةعبرأ تبثأو زيلهدلا ىلإ تعجتراف «رانيد ةئام يواست يه
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 كارأ يلام !ماصع نباي يل لاقف يمالك يف مثعلتأ انأو هملكأ تلعجف «هيلع تلخدو

 دق يبلقف ءايؤر ةحرابلا تيأر ينإ !هللا لوسر مع نبا اي :تلقف ؟كمالك يف مثلعتت

 :لاق ؟تيأر يذلا ام :لاق ءاهب لغش

 هعارد شرعلا نم يناسك مالا يفرفعجابأ تيأ أر

 هعاسلااه ىتؤيس لاقهف ىبحاص ىلع كاذ ترسفف

 هعاطلاو عمسلا كل لاقف ينصعت الدوجلل لاق نمو

 ةعاردلا تحت اذإف ءاهبتررجف ينع اهرج :لاقو «ةعاردلا مكب هيلإ ءأموأف :لاق

 تناك ةلالغلا نإ ءكرقف هللا ينعنم :تلق ارانيد نيسمح يواست يه اذإف اهتموق ةلالغ

 ينتتا :همالغل لاقو هيلجرو هيديب زفح ىتح كحضف «تيسنأ ينكلو ايؤرلا يف

 تراص اًءملف «يلإ امهعفدف ةعاردلاو ةلالغلا عزنو ءامهسبلف نيرمطب هاتأف ءنيرمطب

 بجعأ ةرابعلا نم تزف يذلا نإ ءكرقف هللا ينعنم :تلق «يعم ةعاردلاو ةلالغلا

 اهترسفف ةادغلاب تركب ايؤر ليللاب ىرأ املك :تلق ؟كاذ فيكو :لاق «ةزئاجلا نم

 ال نذإ ..ينحلشت ةادغلاب ركبت ايؤر ليللاب تنأ ىرت !هللا ناحبس اي :لاق .كيلع

 فيصلا يف مانملا اذه ىرتف دب الو ناك نإ نكلو «قارعلا الو ماشلا ةكاح كل موقي

 .كل نحن هانيأر الإو تنأ هتيأر نإف «ةرم ءاتشلا يفو «ةرم

 ه )٠١57 يدنفألا يزيربتلا يناهفصإلا ىسيع نب هللا دبع ازريملا (*:)

 نيرا يدلولا رراو اجعا حوا ني يسمو نو ايلا

 رثكأ هتايح يف يدنفألا لّوجت دقو . يشتلا مالعأ نم هريغ ىلإ ةفاضإللاب هنع ةياورلاب

 ءاهريغو دنهلاو ايكرتو قارعلاو نميلاو زاجحلاو رصمو جيلخلا يف ةنس نيثالث نم

 نمو .اهنم ديفتسي ام دّيقي «نيفلؤملاو بتكلاو تابتكملاب ةصاخ ةيانع هل تناكو
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 رشع يف عقيو :هئانل ومهما دحأ (ءالضفلا ضايحو ءاملعلا ضاير) باتك هتافّلؤم

 .مهريغ ءاملع لاوحأ يف اهنم سمحخو «ةّيمامإلا ءالع لاوحأ يف اهنم سمح ؛تادلجبم

 ازريمب فورعملا فرشأ نيدلا نيعم فيلأت ءضفاورلا نايبل ضقاونلا (745)

 ناطلسلا ةموكح يف ًاريمأ هدلاو َنّيع .(ه9/8/8ت) ينيسحلا يفيرشلا مودخم

 نهتما دق ىلوألا هتأشن يف مودحم ازريملا ناكو .هل ًاريزو مث «( بسامهط) يوفصلا

 رسألا نم هترسأ نأ رداصملا ركذتو .ناريإ يف ندم ةدع يف اهسرامو «ةباطخلا ةنهم

 فيرش ديس ريملا مهدج مهسأر ىلعو «ةفسالفلاو ءاملعلا نم ددع مهنم غبن «ةقيرعلا

 بسامهط هاشلا مكح ةرتف لاوط مودحم ازريملا ناكو .(ه7١81:ت ) يناجرجلا

 :ةيوفسلا ةطاسلا رق نيوزا ةئيضاعلا جد اينما: للا ف لظعولاو ةناطنكلا ضواو

 .ةراذصلل هبّصنو ؛هيلإ مودخنم ازريملا برق ةطلسلا يناثلا ليع|مسإ هاشلا يلوت دعبو

 ىلإ برها نم هحارس قالطإ دعب نكمت مث ءنجس نأ ىلإ لاوحألا هب تبلقت ّمث

 نّيعو ءاهيف ةوضحلا لان ثيح «ةينامثعلا ةلودلا باكرب قاحتلإلاو .ةيكرتلا دودحلا

 ىلوتو «ةيناجرملا ةسردملا يف سيردتلاو دادغبب ءاضقلا يف ةديدع ةيمسر بصانم يف

 هتايح ةيقب ىضمأ مث :ةيورسخلا ةسردملا سيردتو .دمآو ءركب رايد يف ءاضقلا بصنم

 مودحمل ازريملا رارقتسا دعب .ه495 ةنس هتافو ىتح اهيف ءاضقلا ىلوت امدعب ةكم يف

 يذلا «ضفاورلا ناينبل ضقاونلا» هباتك ه441/ ةنس فّلُأ ةينامثعلا ةنطلسلا يف

 نم مهالاو ْنَمو ءنييوفصلاب ةلثمتملا ةيسايسلا ةطلسللو يعيشلا ركفلل دقن نمضت

 مأ ,مكاحلا تيبلاب ةقلعتملا ًءاوس تايورملاو صصقلا نم ريثكلا لقن دقو «ءاملعلا

 .ذوفنلا باحصأ ءاهقفلاب

 ه576) «دانزلا بأ ب فورعملا «يندملا نمحرلا دبع وبأ ناوكذ نب هللا دبع (740)

 ثيدحلا ةاور دحأو «ةنيدملا هيقفو يعبات (م1/ 18 -ه ١7١ ناضمر ١1 /م86-
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 ناك ناوكذ هابأ نإو نامثع ةفيلخلا ةجوز ةبيش تنب ةلمر ىلوم هوبأو .تاقثلا يوبنلا

 نبا ةايح يف نيتسو سمح ةنس دلو.باطخلا نبرمع ةفيلخلا لتاق ةؤلؤل يبأ اخأ

 رابك يديأ ىلع ذملتت ءباطخلا نب رمع نب هللا دبعو كلام نب سنأ يأرو «سابع
 ملعب ةيارد مهرثكأ ناكو ,هرصع ءاملع رهشأو زربأ نم ناوكذ نبا حبصأو «نييعباتلا

 ىلو .ةعبسلا ءاهقفلا هخويش نم ناكو «يوبنلا دجسملا يف ةيملع ةقلح هلو .ءثيدحلا

 نمحر لا دبع نب ديمحلا دبع عم زيزعلا دبع نب رمع نمز يف قارعلا جارح دانّزلا وبأ
 نبا تيأر» :يراصنألا ديعس نب هبر دبع لاقو .ةفوكلا مدقف ءباطخلا نب ديز نب

 نع لئاس نمف .ناطلسلا عم ام لثم عابتألا نم هعمو يبنلا دجسم لخد ناوكذ

 .ثيدحلا نع لئاس نمو ؛رعشلا نع لئاس نمو ؛باسحلا نع لئاس نمو ةضيرف
 وهو ه ١١١ ناضمر ١١ا/ ةعمجلا ةليل يف ناوكذ نبا يفوت .(ةلضعم نع لئاس نمو

 رولا ةنيدملاب ندوب اةم سو كسدرلا

 ىفوتملا يفقثلا دوعسم نب رماع يبأ نب ةبعش نب ةريغملا هللا دبع وبأ وه (747)

 قدنخلا ماع ملسأ رافسألا ريثك ناكو ءأشن اهو .فئاطلاب فيقث يف دلو .ه٠0 ةنس

 ذخأو ءرصم يف سقوقملا ىلع هعم اودفو كلام ينب نم ًالجر رشع ةثالث لتق امدعب

 .هللا دبع وبأ :لاقيو «ىسيع يبأب ينك.دوعسم نب ةورع همع مهتايد مرغف ؛مهلاومأ

 هنع لاق .ءاهدلاو ةديكملا يلوأ ةباحصلا رابك نم وهو اهئارآ يوذو برعلا ةاهد نم

 يأرلا رهظأ اّلِإ نارمأ هيلع سبتلي الو ًاجرخم هل دجو الإ رمأ يف عقي ال ناك :يربطلا

 .ةديكملاو ةعاجشلا يلوأ «ةباحصلا رابك نم :يبهذلا ظفاحلا هنع لاقو .امهدحأ يف

 موي :ليقو «كومريلا موي هنيع تبهذ ءابيهم «ًلاوط الجر ناك ؛ناوضرلا ةعيب دهش
 .ةنس ١ زهاني رمع نع ةفوكلا يف يفوت .ةيسداقلا

 نبا ظفاح ا هفلأ «ليدعتلاو حرجلا بتك نم باتك وه بيذهتلا بيرقت 0
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 وهو بيذهتلا بيذبهت هباتك فلأ فلؤملا نأ ثيح «(807-ا/ا/1) ينالقسعلا رجح

 اذهب هبيذهت راصتخاب رجح نبا ماقف مث ؛يزملا ظفاحلل لالا بيذهتل راصتخا

 بتك ةاور ءامسأب لماكتم ليلد هنأب باتكلا ةيمهأ لثمتتو ءبيذهتلا بيرقت باتكلا
 هل مجرتملا مسا ىلع رجح نبا هيف رصتقا دقو «ةتسلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا

 هنأب باتكلا زيمتو ءيزملا هل اهركذ يتلا تامالعلاو «هتفيظوو «هقيثوت ةجردو ءارصتخم

 ةعماج ةريصق ةرابعب يوارلا ىلع مالكلا صخلو «ةتسلا بتكلا باحصأ تافلؤم ركذ

 57١(. / قباس ردصم) ينالقسعلا رجح نب دّمحم نب ّللع نب دمحأ فلؤملاو .ةررحم

 نب ةرهز نب فانم دبع نب بيهأ نب كلام صاقو يبأ نب دعس نب رمع (7/4)

 نم هلصأ .يرهزلا يشرقلا صفح وبأ بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك
 وهو ؛نامكحلا مكح نيح حرذأو ةمودب هيبأ عم ناكو ؛ةفوكلا نكسو «ةرونملا ةنيدملا

 .سدقملا تيب نم ةرمعب مرحأف مدن ادعس نإ مث اهروضح ىلع هابأ ضرح يذلا

 هللا ديبع نأ نيسحلا ىلإ دعس نب رمع جورخ ببس ناك :لاق ناعمس نب ةبقع نعو

 دق مليدلا ناكو «ىبتسد ىلإ مهم ريسي ةفوكلا لهأ نم فالآ ةعبرأ ىلع هثعب دايز نب

 «جرخف جورخلاب هرمأف «يرلا ىلع هدهع دايز نبا بتكف ؛اهيلع اوبلغو اهيلإ اوجرخ
 اعد ةفوكلا ىلإ لبقأو ناك ام نيسحلا رمأ نم ناك (َلف نيعأ مامح يف سانلاب ركسعف

 ىلإ ترس هنيبو اشيب ام انغرف اذإف نيسحلا ىلإ رس :هل لاقف دعس نب رمع دايز نبا

 درت نأ ىلع معن :هللا ديبع لاقف لعفاف ينيفعت نأ تيأر نإ :دعس هل لاقف كلمع

 :لاق .رظنأ مويلا ينلهمأ :دعس نب رمع هل لاق كلذ هل لاق ا(ّلف :لاق .اندهع انيلع

 هءاجو :لاق .هاهن الإ ًادحأ ريشتسي نكي ملف هءاحصن ريشتسي لعجف رمع فرصناف

 ىلإ ريست ال نأ لاخ اي هللا كدشنأ :لاقف  هتخأ نبا وهو  ةبعش نب ةريغملا نب ةزمح

 ناطلسو كلامو كايند نم جرخت نأل هللاوف كمحر عطقتو كبرب مثأتف نيسحلا
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 نب رمع لاقف .نيسحلا مدب هللا ىقلت نأ نم كل ريخ كل ناك ول اهّلك ضرألا

 نب رمع اذه :لاقف تآ يناتأف .هدنع نم تجرخف :لاق .هللا ءاش نإ لعفأ ينإف :دعس

 نيسحلا ىلإ سانلا بدني سلاج وه اذإف هتيتأف :لاق نيسحلا ىلإ سانلا بدني دعس

 تجرخف هيلإ ريسملا ىلع هل مزع دق هنأ تفرعف :لاق .ههجوب ينع ضرعأ ينآر الف
 ينتيلو كنإ هللا كحلصأ :هل لاقف دايز نبا ىلإ دعس نب رمع لبقأو :لاق .هدنع نم

 .لعفاف كلذ يل ذفنت نأ تيأر نإف ؛سانلا هب عمسو .دهعلا يل تبتكو «لمعلا اذه

 أرجأ الو ىنغأب تسل نم ةفوكلا لهأ فارشأ نم شيجلا اذه يف نيسحلا ىلإ ثعبتو

 لهأ فارشأب ينملعت ال :دايز نبا هل لاقف ًاسان هل ىمسف ؛هنم برحلا يف كنع

 .اندهعب انيلإ ثعباف الإو اندنجب ترس نإ ثعبأ نأ ديرأ انيف كرمأتسأ تسلف ةفوكلا

 .نيسحلاب لزن ىتح فالآ ةعبرأ يف لبقأو :لاق .رئاس ٍينإف :لاق جل دق هآر الف :لاق

 ىلإ باتكلا اذهب جرحخا :هل لاقف نشوجلا يذ نب رمش اعد دايز نب هللا ديبع نإ مث

 ثعيبيلف اولعف نإف يمكح ىلع لوزنلا هباحصأو نيسح ىلع ضرعيلف دعس نب رمع
 هل عمساف كلذ لعف نإف مهلتاقيلف يمكح ىلع لوزنلا اوبأ مه نإو لس ىلإ مهب

 يلِإ ثعباو هقنع برضاف هيلع بثو سانلا ريمأ تنأف مهلتاقي نأ ىبأ وه نإو عطأو

 لاقف دعس نب رمع ىلإ دايز نب هللا ديبع باتكب نشوجلا يذ نب رمش لبقأف .هسأرب
 ينيب لخفالإو ؟هودع لتاقتو كريمأ رمأل يضمتأ عناص تنأ ام ينربخأ :رمش هل

 كنودف :لاق .كلذ ىلوتأ انأ نكلو .كل ةمارك الو ءال :لاق .ركسعلاو دنجلا نيبو

 .مرحملا نم نيضم عستل سيمخلا ةيشع هيلإ ضهنف :لاق .لاجرلا ىلع تنأ نكو
 ًادغ نلتقأل :هءاسلج ثدحي وهو موي تاذ لاق يفقثلا ديبع بأ نبراتخملا نأ ىوريو

 ةكئالملاو نينمؤملا هلتق رسي نيبجاحلا فرشم «نينيعلا رئاغ نيمدقلا ميظع لجر

 هللا دبع ناكو ؛سانلل ًافلأتو ةريس ءيش نسحأ رهظ ام لّوأ راتخملا ناكو .نيبرقملا



 لوقنملاو لوقعملا ننبفئارط ق:لوكشكلا وتنام ا سوادا امد ماما م:

 دبع دعس نب رمع ملكف يلعب هتبارقل راتخملا ىلع هللا قلخ مركأ ةريبه نب ةدعج نب
 ًانامأ هنم يلذخف  راتخملا ينعي لجرلا اذه نمآ ال ينإ :هل لاقو «ةدعج نب هللا

 نأ هرمأو ةرمع ابأ هيلإ ثعبف راتخملا حبصأو .هتأرقو هنامأ تيأر انأف :لاقو لعفف

 وبأ هبرضف .هل ةبج يف رثعف رمع ماقف بجأ :لاقف هيلع لخد ىتح هءاجف هب هيتأي

 لاقف راتخملا يدي نيب هعضو ىتح هئابق لفسأ يف هسأرب ءاجو «هلتقف هفيسب ةرمع

 ؟سأرلا اذه فرعتأ :- هدنع سلاج وهو دعس نب رمع نب صفح هنبال راتخملا

 سأر عم هسأر اذإف لتقف هب رمأف ؛هدعب شيعلا يف ريخ الو معن :لاقو .عجرتساف

 هللاو .ءاوس الو هللا مهمحر نيسح نب يلعب اذهو نيسحب اذه :لاق راتخملا نإ ّمث «هيبأ

 دعس نب رمع راتخملا لتق الف .هلمانأ نم ةلمنأب اوفو ام شيرق عابرأ ةثالث تلتق ول

 .ةيفنحلا نب دّمحم ىلإ امههيسأرب ثعب هنباو

 3٠١(. / قباس ردصم) ىفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا (74)

 .ماطسب نب دايز نب نوع نب نيعم نب ىبحي ءايركز وبأ وه نيعم نب ىيحي (66)

 مهالوم «يرملا مث ينافطغلا ماطسب نب نوع نب دايز نب ثايغ هذج مسا :ليقو

 ءاملع رابك دحأ ,نيثدحملا خيش «ليدعتلاو حرجلا مامإ.ظفاحلا مامإلا .يدادغبلا

 انيرق ناكو .ةئامو نيسمخو ناث ةنس دلو .ةعامجلاو ةنّسلا لهأ دنع يوبنلا ثيدحلا

 «رابنألا نم قارعلا طبن نم هلصأ «رفعج ىبأ ةفالخ يف دلو .لبنح نب دمحأ مامإلل

 «لبنح نب دمحأو «ينيدملا نب يلع:مه نيذلا «رابكلا ةعاجلا نسأ وهو .دادغبب أشنو

 .هعم نوبدأتي اوناكف ؛:ةمثيخ وبأو «هبيش يبأ نبا ركب وبأو ؛هيوهار نب قاحسإو

 دمحأ مامإلا سلجم مزل .هنامز ةّمئأ رابك نم ًاظفاح ًامامإ ناكو .هل نوفرتعيو

 ةقث اقدابض اعرو ادار نانك [ك ضلع نمار ىحدب وو ةيلاكو هعاضو

 .هذيمالت نم نوكيل هبلطي ريثكلا ناكف ؛لاجرلا ملع يف ًانكمتم
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 لداعلا ناوريشونأ مسأب ًاضيأ فورعم (م018م501) لّوألا ىرسك (401)

 ةيروطاربمإلا مكح .روج مارب نب درجدزي نب ذابق نب ناورش ونأ ىرسك همساو
 عضو .لّوألا ذابق هيبأ دعب شرعلا ىلتعا دقو .داليملل 0174و 07١ نيب ام ةيناساسلا

 ترمدزا هدهع لالخو .دودسلاو روسجلا نم ديدعلا ىنبو روصقو ندمل سسألا

 وهو ءاهدجم ةمق يف ةيناساسلا ةيروطاربمإلا تناكو ءسراف دالب يف مولعلاو نونفلا

 كلملا لثمي لّوألا ىرسك ناك .بدألاو ةفاقثلا يف ةيبعش رثكألا ةرطابألا دحأ

 ةقبط ىلإ ةطلسلا ركحي مل شرعلا هدوعص دعبف ةيناساسلا ةيروطاربمإلا يف فوسليفلا

 دوهعلا حجنأ دحأ ىرسك دهع ربتعيو .ةيزكرملا هتموكح ىلإ اهملس نكلو ءالبنلا

 ةيلخادلا عاضوألا نيسحت ىلع هتامامتها تزكرتو .ةيناساسلا ةيروطاربمإلا نمض

 ترهدزا كلذكو ةيفسلفلا تادقتعملا رشنو ةيركسعلا تالمحلاو تاحالصإلاو

 .برغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصقأ نم ةراجتلاو علسلا

 .(54 / قباس ردصم) يحيرطلل نيرحبلا عمجم )

 .ءامدقلا نميلا كولم دحأ وهو .(م01/5- م017) نزي يذ نب فيس )١(

 يبأ' ب هوبأ فرع دقو ةرم يبأ نب بركي دعم وه همسا نأ ركذ تاياورلا ضعب يفو

 نزي يذ نب فيس مكح.ريمح لايقأو ءاوذاو ريمح فارشأ نم ناكو ؛«ضايفلا ةرم

 دفو هيف هراز دقو هونكس نيذلا كولملا رخآو رهشأ نم ناك يذلاو نادمغ رصق نم

 نزي يذ نب فيسل دوعي .هلك# هللا لوسر دج مشاه نب بلطملادبع ةسائرب شيرق

 يلاوح ساون يذ دهع ذنم هنومكحي اولظ نأ دعب نميلا نم شابحألا درط يف لضفلا
 دوق ناكوةريخلا كل دتخ ةن:ورمعو سرفلا ةدعاشمخب.نسداشلا نوقلا لئاوأ

 ةكرعم يف شابحألا ىلع نزي يذ نب فيس رصتناو .ةهربأ نب قورسم شابحألا
 نزي يذ نب فيس نيعو سراف دالبب نميلا تقحلأ دقو .م٠01 ةنس تومرضح
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 .همكحل اًرقم نادمغ ذختاو ,ماع لك يف اًجارخ عفدي نأ ىلع نميلا ىلع اكلم

 يلاوح يفوت .مالسإلا لبق برعلا ءامكح نم .يدايإلا ةدعاس نب ٌسق (04)
 ءابدأ نأ نيمأ دمحأ ركذي .دايإ ةليبق ىلإ هبسن .ةرجهلا لبق 7 قفاوملا م١٠ ماع

 عطقي |نيب نارجن ةبعك فقسأ هنأو اينارصن ناك ةدعاس نبا نأ اوركذ برعلا

 هنأ حجريو نارجنب ةلص هل نكي مل هنأ ركذيو كلذ نالطبب ديزي نع هباتك يف سنامال

 ديحوتلا دقتعي نم نيب لحنلاو للملا باتك يف يناتسرهشلا هدعيو «ةيفينحلا نم
 ارعش ةريثك لاوقأو «ةديدع لاعفأ ةدعاس نب سق ىلإ بسنت .باسحلا مويب نمؤيو

 .برعلا ءاكح نم نيديدعك ءارثنو اعجسو

 لب ةمخضلا ريسفتلا بتك نم باتك وه روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا (605)

 فلؤملا هيف دشح «يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا هفلأ «ةمخض ةيريسفت ةعوسوم دعي

 روسو تايال ريسافت نم نيعباتلاو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع رثأ ام

 ام لك نوديو ءاهديناسأ اهنم افذاح ثيداحألا نوتم ىلع ةياورلا يف ارصتقم «نارقلا

 نع تاياورلا درس يطويسلا نكل .هيلإ عجر باتك لك ىلإ جيرختلاو مزعلاب هلقني

 ملو .حصألا لوقلا لاوقألا نيب نم حجري ملو ءاهيلع بقعي ملو ريسفتلا يف فلسلا
 لعجي امن ,فيعضلا نم حيحصلا نييبي لو ,ريسفتلا اذه يف عمج اهيف ةحصلا رحتي

 .فيعضلا نم حيحصلا زييمتو قيقحنو حيقنت ىلإ اجاتحم باتكلا

 رابخألا يف تاّيقفوملا مساب فرعيو راكب نب ريبزلل تايقفوملا باتك (60)

 2151 قام وةيضم) ( قناوملل ةحللا تاتك اقرأ نسم

 بطقلاب فورعملا يدنوارلا هللا دبع نب ديعس نيسحلا وبأ نيدلا بطق (60)

 يف ةعيشلا يخرؤمو ةفسالفو ءاهقفو يملكتمو يرسفمو يثدحم نم يدناورلا

 ريسفت بحاص ىسربطلا ْخيَّشلا ةذمالت نم ناك هنأو (مك .يرجهلا سداسلا نرقلا
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 نبا ربتعيو ؛حئارجلاو جئارخلا باتك اهرهشأ ةديدع تافيلأت هلو «نايبلا عمجم

 يف يفوت .هتذمالت زربأ نم يزارلا نيدلا بختم َخيّشلاو يناردنزاملا بوشآر هش
 .مق يف نفدو هه ه1“ ةنس لاوش رهش نم رشع عبارلا

 دبع نب دمحأ نب دّمحم نب ّللع هفلؤمل ةّمثألا لاوحأ يف ةمهملا لوصفلا (60)

 .غابصلا نباب فرعيو يكلاملا .يكملا ءلصألا يزغلا يسقافسلا «نيدلا رون «هللا

 ءاهب أشنو ةكمب ةئاعبسو نينامثو عبرأ ةنس ةجحلا يذ نم لّوألا رشعلا يف دلو

 لوصفلا :اهنم ءتافلؤم هلو .كلام نبا ةيفلأو «هقفلا يف ةلاسرلاو «نآرقلا ظفحف

 يف لوقنلا ريرحتو .رظنلا هفش نميف ربعلاو «- رشع انثا امهو  ةّمئألا ةفرعمل ةمهملا

 .هئاناثو نيسمحو سمح ةنس ةدعقلا يذ يف تامو .لوتبلا ةمطافو ءاوح انمأ بقانم

 (ه800--185) غابصلا نبا :هلوقب «مالعألا» يف يلكرزلا هل مجرتو .ةالعملاب نفدو

 .يكلام هيقف ,غابصلا نبا نيدلا رون دمحأ نب دّمحم نب لع (م )18 -١501

 (ه ١6١ه 4ا) يروشلا قورسم نب ديعس نب نايفس هللا دبع وبأ (669)

 .يوبنلا ثيدحلا ةّمئأ نم مامإو «نيملسملا دنع دهزلا مالعأ دحأو ,ينوك هيقف

 يذلاو «ةرثدنملا ةّيمالسإلا بهاذملا نم دحاو بحاصو «نيعباتلا يعبات نم دحاوو

 خيش وها :يبهذلا هنع لاق يذلاو ,يرجهلا عباسلا نرقلا ىتح ًالوادتم هبهذم لظ

 يفوكلا يروشلا هللا دبع وبأ هنامز يف نيلماعلا ءاملعلا ديس «ظافحلا مامإ «مالسإلا

 ريك ناك هنامز يف نايفس» :يفاحلا رشب هنع لاق |ى .(عماجلا باتك فنصم دهتجملا

 ددع نم عمسو ءاهب ملعلا ىقلتو ةفوكلا يف يروثلا نايفس أشن .«امهنامز يف رمعو

 وبأ ىسابعلا ةفيلخلا هبلط .هنامز يف ثيدحلا لهأل اًمامإ راص ىتح ؛ءاملعلا نم ريبك

 ىتح ءامهايعأو امههنم بّرهتف ؛ءاضقلا يلوتل يدهملا هنبا هدعب نمو روصنملا رفعج
 .ه ١71١ ةنس ةرصبلا يف اًيفختم يفوت ىتح هودراطو هيلع ابضغ
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 مالغدفاي اهوار ركذتو اهصنب ةياورلا ركذت رداصملا لك نأ )6١(

 .هنع ليصافت يطعت نأ نود © قداصلا

 فورعملا (ةعيرشلا لئاسم ليصحت ىلإ ةعيشلا لئاسو ليصفت) باتك )41١(

 .(0 / قباس ردصم)لماعلا رحلا خيّشلا هفلؤمو ةعيشلا لئاسوب

 ْخيَّشلاب فورعملا يمقلا هيوباب نب ِّلع نب دّمحم فيلأت لاصخلا باتك (417)

 .(8ا/ / قباس ردصم) قودصلا

 ىتشل عماجلا باتكلا اذهو .يرونيدلا ةبيتق نبال رابخألا نويع باتك )6١(

 مولعل اعماج رصعلا ناك دقلف .فلؤملا ةعيبطو رصعلا ةعيبط :ناتعيبط هتلمأ ؛مولعلا

 تاقبطلا فلتخم نم ريثكلا هيف كراشي كرتعم كلذب اذإف ,ةددعتم تافاقثو ةفلتخم

 هعون نم لوألا «رابخألا نويع» هباتك يف «ةبيتق نبا» دعيو .سانجألاو تافاقثلاو

 ناكو «بيترتلا مث بيوبتلا مث هرايتخالا ثيح نم اديدج ابولسا مزتلا يذلا

 ملعتملل عمجي نأ ىلع اصيرح ناك دقلف «باتكلا اذه هفيلأت يف ةلاسر بحاص

 هل تعمتجا نيحو ءليوط دهج ةرمث باتكلاو .بدألا كاذو ملعلا اذه «بدأتملا

 يف نوكيل ءاهفينصتو اهميسقت يف ذخأ راعشأو رابخأ نم ةريبكلا ةليصحلا كلت

 ةئيدحلا ةسردملا باحصأ نم عدتبا |هيف ابيرق اعدتبم ؛هتسرهفب َّمث هبيوبتو هتارايتخا

 ءامكحلا راكفا جاتنو ءلوقعلا حاقل اعماج «رابخألا نويع» باتك نوكي كلذبو

 .(1075 / قباس ردصم) ةبيتق نبا .بدألا ةليحو ةايقالا ةدنو

 .(0 5ا/ / قباس ردصم) ىلويها (81)

 يعبجلا يثراحلا دمصلا دبع نب نيسح ْخيّشلا نب دّمحم يئاهبلا خيّشلا (615)

 «نوتسرا نب سيلكوتسرا وه (م.ق ”417- م.ق 4717 شاع) نوطالفأ (617)



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ربتعيو «ةيفسلفلا تاراوحلا نم ددعل بتاك «يتايضاير ؛يكيسالك ينانوي فوسليف

 هملعم .يبرغلا ملاعلا يف يلاعلا ميلعتلل دهعم لّوأ يه يتلا انيثأ ةيميداكأل سسؤم

 ..مولعلاو ةيبرغلا ةفسلفلل ىلوألا سسألا نوطالفأ عضو .وطسرأ هذيملتو طارقس

 نوطالفأ غوبن رهظ .ملاظلا همادعإب رثأت اى هراكفأب رثأتو «طارقسل ًاذيملت ناك

 لوانتت يتلا (ةرواحم نيثالث وحن) ةيطارقسلا هتارواحم يف حضاو بتاكك هبولسأو

 ءاقيزيفاتيملا تايضايرلا ؛ةغّللا ءقطنملا ؛ةفرعملا ةّيرظن :ةفلتخم ةيفسلف عيضاوم
 .ةسايسلاو قالخألا

 نيرحبلا عمجم يف اذكو..باتكلا لصأ يف مسالا درو اذكه :نسحلا وبأ )6١0(

 برعلا ءاملعلا نم ةينكلا هذهب ىنكي نم دجا ملو .هتاعبط فلتخمب يحيرطلل
 يدلاخلا مزحلا يبأ نب لع نيدلا ءالع نسحلا وبأ ءسيفنلا نبا ىوس نيملسملاو

 هنكل .(م 1184 /ه7417- قشمد ,م 1717 /ه701) يقشمدلا يشرَقلا يموزخملا

 هل ,.ملسم بيبط وهف (411013865[) يطسجملاو تائيفاو دصرلا يف صتخي مل

 داور دحأو .,ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا فشتكم ربتعيو ءبطلا يف ةريثك تاماهسإ

 ةرودلا لوح هتيرظن ىلع نودمتعي برغلا لظو «ناسنإلا يف ءاضعألا فئاظو ملع

 .ىربكلا ةيومدلا ةرودلا يفراه مايليو فشتكا ىتح «ةيومدلا

 ١0 5) مثيهلا نب نسحلا لع وبأ وه دوصقللا ملاعلا نأ يدل حجرملا نا

 يف ةريبك تاماهسإ مدق ملسم يبرع يعوسوم ملاع(م١1 5٠ /ه ١47م975 /ه

 ةفسلفلاو نويعلا بطو ةسدنهلاو كلفلا ملعو ءايزيفلاو تايرصبلاو تايضايرلا

 اًمدختسم اهارجأ يتلا هبراجتب ةماع ةفصب مولعلاو يرصبلا كاردإلاو ةيملعلا

 ملعلا اهدكأ يتلا ةيملعلا تافشتكملاو تافلؤملا نم ديدعلا هلو ,يملعلا جهنملا

 ىلع اًدامتعا تقولا كلذ يف ةدئاسلا ميهافملا ضعب مثيلا نبا ححص .ثيدحلا



 لوقتملاو لوقعملا قف فئارط ف لوكشكلا هداك يا 1

 رظانملا ملعل لّوألا سسؤملا مثيهلا نبا ربتعي .سديلقإو سوميلطبو وطسرأ تايرظن

 اولماعت نيذلا نييبيرجتلا نييئايزيفلا لئاوأ نم ًاضيأ وهو ؛يملعلا جهنملا داور نمو

 براجتل ءوجللا نود ًايضاير اهريسفت ةلواحم يف طقف براجتلاو دصرلا جئاتن عم

 هملعب هنأ ركذ كانهو «هتايح مظعم شاع ثيح ةرهاقلا ىلإ مثيهلا نبا لقتنا .ىرخأ

 رمأب مكاحلا يمطافلا ةفيلخلا هرمأ «ذئدنع .لينلا تاناضيف ميظنت هنكمي تايضايرلاب

 لدعو ؛هراكفأ ذيفنت ةلاحتساب ًاعيرس مدّص مثيهلا نبا نأ الإ كلت هراكفأ ذيفنتب هللا

 ةدبا نم زك كقنح هل رقم ةناقألا لع حان هنونشلا ىعت هتان لغات رخو اف

 .هتافو ىتح يملعلا هلمعل هتايح مثيهلا

 وهو «ينامور نطاومو ينانوي يرصم كلف ملاع وه سوميلطب ملاعلا (81)

 روصع ذنم خيراتلا مهفرع نيذلا ايفارغجلاو كلفلا ءاملع ربكأو رهشأ نم دحاو

 ةّمِهملا تايرظنلاو تاظحالملا نم ديدعلا عضو يف هيلإ لضفلا دوعي ثيح ؛ةميدق

 ةثالث ىلع يوتحي باتك لكش ىلع اهعيمجتو اهنيودتب نوسرادلا ماق يتلاو

 دق سوميلطب نأ ليواقألا نم ديدعلا تدكأ (ى ؛ةيضايرلا بيكارتلا ناونعب ءأءزج

 يف هرمع نم ةليوط ةرتف شاع دقو ءرصم ديعص ىصقأ يف عبقت ةدلب يف دلو
 .هيوذو هدادجأ نم كلفلا ملع اهيف ثرو يتلا سوبناك يف اههالخ ماقأ «ةيردنكسإلا

 .م11/ ماع ةينملا هتفاو نأ ىلإ صاخ لكشب يقينلا سوخرابيه ملاعلا نمو

 تايرظنلا) ينعتو (سيسكاتنيس اكيتاثام) ةملكل بيرعت «يطسجملا (819)

 سوميلطب يقيرغإلا ملاعلا هفلأ تايضايرلاو كلفلا يف باتك ًاضيأ وهو ؛(ةيضايرلا
 ةيبرعلل همجرت .كلفلا يف فورعم باتك مدقأ هنأ دقتعيو ةيردنكسإلا يف م154١ ماع

 ىلإ مث ةّينيتاللا ةغّللا ىلإ باتكلا ةمجرت تديعا ةّيبرعلا ةمجرتلا نمو قاحسإ نب نينح

 ثيح مجارتلا يف مدختسملا وه يبرعلا باتكلا مسا نإف اذل ةيبوروألا تاغّللا ةيقب



 ل يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .ةيبرعلا يطسجملا ةملك نم (4.15013868[) باتكلا ىمسي

 )8١١( قباس ردصم) طارقبأ نب سديلقإ نبا وه :طارقبا / 18(.

 )87١( قباس ردصم) يقيرغإ بيبط وه سونيلاج / 07٠(.

 ةيبرعلا مجارتلا ضعب يف سديمشرأ وأ (نيمدقألا دنع) سديمخرأ (87؟7)

 ملاع وه ؛(داليملا لبق 5١7 ماع ىفوتملاو - ةسوقرس يف داليملا لبق 517 ماع دولوملا)

 رابك دحأك ربتعي .ينانوي كلف ماعو عرتخمو سدنهمو يئايزيفو تايضايرو ةعيبط

 دحأو ميدقلا رصعلا يركفم مهأ دحأو «ةيكيسالكلا ةميدقلا روصعلا يف ءاملعلا

 روط يذلا جذومنلا ىلع ةدنتسم ءايزيفلا ىلإ انترظنف ءروصعلا عيمج يف ءاملعلا مظعأ

 ؛هتاعارتخال افالخ .ةركتبملا تالآلا ميمصت يف لضفلا هل دوعي .سديمخرأ لبق نم

 هنع اهلقن دقو «ةميدقلا روصعلا يف اليلق ةفورعم ةيضايرلا سديمخرأ تاباتك تناك

 مت سديمخرأ تايرظنل لماش عيمجت لَّوأ نكلو «ةيردنكسإلا نم تايضايرلا ءاملع

 اهبتك سديمخر أ لامعأ ىلع تاقيلعتلا |نيب ءستيليم روديزيإل .م 07١ ةنس هميدقت
 فرعتلاو ءارقلل عسوألا لاجملا تحتفو يداليملا سداسلا نرقلا يف سويسوتوي

 ىلع ينامور يدنج دي ىلع «ةسوقرس راصح"# لالخ سديمخرأ لتق .ةرم لوأل اهيلع
 .ىذألاب هل اوضرعتي الأب رماوأ رادصإ نم مغرلا

 .داليملا لبق 7٠١ دلو .يردنكسإلا سقينرب نب سرطقون نب سديلقإ (615)

 ل ناك ىيجلعلا ستمللا راوانسم سلسل نا وهيسلر وانو تاينص| ور اع
 رهتشا .(داليملا لبق 777-787) لوألا سوميلطب مكح ماَيأ يف ةيردنكسإلا

 دقو ؛«تايضايرلا خيرات يف اريثأت رثكألا باتكلا وهو (رصانعلا) هباتكب سديلقإ
 هرشن تايادب ذنم (ةسدنهلا اصوصخو) تايضايرلا سيردت يف باتكلا اذه مدختسا

 ام ئدابم باتكلا اذه ايانث نيب .؟ ١لا نرقلا ةيادبو 9١لا نرقلا ةياهن ىتح اميدق
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 أشنأ .تايهيدبلا نم ةعومجم نم نوكتت يتلا ةيديلقإلا ةسدنهلا مساب مويلا فرعي

 ,يطورخملا عطقلا ءروظنملاك ؛ةديدع لوقح يف ًاضيأ تافنصملا ضعب سديلقإ

 .اهريغو دادعألا ةّيرظنو «ةيوركلا ةسدنمهلا

 رهتشا .(م1/4- م 77) سودنوكس سوينيلب سوياك .ربكألا سوينيلب (87 5)

 ىوس اهنم قبتي مل يتلا ةينفلاو ةيخيراتلا لامعألا نم ريثكلا بتك «ربكألا ينيلب مساب

 روصعلا يف مدختسي ناك لمعلا اذه نأب اًملع .يعيبطلا خيراتلا نم اًدلجم ”3

 «ينيلب ةرتف لالخ ةيملعلا ةفرعملا نع فشكي هنأ يه نآلا ةديحولا هتميقو «ىطسولا

 ةيفارغجلا هتاباتك تناك دقف قالطإلا ىلع ينامور خرؤم رهشأ ربكألا ينيلب ربتعيو

 ينيلب دلو .ةبقحلا كلت يف ةّينامورلا ةفاقثلا ءارثإ يف ريبك زرّيح اهل ةيعيبطلاو ةيخيراتلاو

 ةيموكح بصانم ىلوت ءاّيماحم لمعو .ايلاطيإ يلامش يف (نآلا وموك) موموك موفون يف

 لبج راث امدنع يبموي نم برقلاب ناك يذلا لوطسألا ىلع ًالاريمدأ ناك «ةمهم
 .نيئجاللا ذاقنإ لواحي وهو كانه تامو مال ماع يف فوزي

 .سيلاطاطسرأ وأ سيِلاطوُطْسِرَأ وأ ( م.ق 77 -م.ق 84 )وُطْسَرَأ (81)

 ءامظع نم دحاوو ءربكألا ردنكسإلا ملعمو نوطالفأ ذيملت «ينانوي فوسليف وه

 حرسملاو رعشلاو ايقيزيفاتيملاو ءايزيفلا اهنم ,ةدع تالاجم هتاباتك يطغت .نيركفملا

 ملعو تايقالخألاو ةموكحلاو ةسايسلاو تايوغللاو ةغالبلاو قطنملاو ىقيسوملاو

 ةنيدم يف دلو .ةيبرغلا ةفسلفلا يسسؤم مهأ نم دحاو وهو .ناويحلا ملعو ءايحألا

 كلملا ىدل ًابيبط سوخاموكين هدلاو ناكو «م.ق 84 ةنس اينودقم اريغاطسا

 يف انيثأ ىلإ اينودقم وطسرأ كرت دقو «ربكألا ردنكسإلا دج يىنودقملا ثلاثلا ساتنيمأ

 رمتسا دقو «نوطالفأ ةيميداكأب اهيف قحتلاو هميلعت لانيل هرمع نم ةرشع ةعباسلا

 ةافو دعب .م.ق 44 يف انيثأ رداغي نأ لبق ةنس نيرشع نمًاوحن ةيميداكألا يف



 0 اا 00 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ايسأ يف ةينانويلا ندملا ىدحإ سوينرتآ ىلإ لحترا .م.ق "517 ةنس نوطالفأ

 دعبو تاونس ثالث الإ يه امو ؛«سايمره اهمكاح ةقيقش جوزت ثيح «ىرغصلا

 نوكيل ينودقملا سوبيليف كلملا نم ةوعد ىقلت ىتح ءسوبسل ةريزج يف ةريصق ةماقإ

 ردنكسإلا وطسرأ مزال دقو .ريبكلا ردنكسإلا دعب |يف حبصأ يذلا هنبا ملعم

 امو «ةيويسآلا ةيبرحلا هتلمحب م.ق ٠74 ةنس ماق ىتح ًاراشتسمو «ًلعمو ءًاقيدص

 اهتاتابن نم جذامن اهيف رمي يتلا نادلبلا نم لسري ناك ردنكسإلا نأ ىوري

 نمو «هتاساردو هثاحبا ليهستو «هعالطا ةدايز يف هنم ةمهاسم هذاتسا ىلإ اهتاناويحو

 ةنس انيثأ يف .ملاعلا يف ناويح ةقيدح ُلّوَأ ربتعيام سسؤي نأ وطسرأ عاطتسا انه

 وطسرأ نأل نيئاشملاب هعابتأ فرع دقو .نويقول ةسردم وطسرأ حتتفا ,م.ق 77

 ةسردم تبذتجا .سوردلا مهيلع يقلي وهو هتذمالت نيب يشمي نأ هتداع نم ناك

 ةنعراتلاو ةبضولوببلا كتاضنالل اريكرم فيسفاولالعلا ىف ريمقكلا نطسرأ

 قرطتي مل وطسرأ ماّيأ يف شقاني عوضوم ةمث نكي ملو «ةيرادإلاو ةيموكحلا نوؤشلاو

 .نوناغروأ» هتافلؤم رهشأ نمو.هحضويو هولجيو .هبتك يف وأ .هتسردم يف هيلإ

 ةنس ردنكسإلا يفوت .«كلفلا ملعو ؛تاناويحلا خيرات قطنملا ءرعشلا نف ؛ةسايسلا

 راصنأ نم وطسرأو) نيينودقملا ءادعأ يديأ نيب انيثأ ةموكح تعقوو «م.ق"””

 هيلإ لآ يذلا ريصملاو داهطضالا يثخف .داحلإلا ةمهت هؤادعا هل ربدف «نيينودقملا

 ةنسب كلذ دعب ضرمب بيصا ثيح سيسلخ ةنيدم ىلإ برهف هلبق نم طارقس
 .م.ق ٠177 ةنس .نيتسلاو ةثلاثلا نس يف تامو

 دحأ ربتعي .م.ق 794- م.ق )41/٠ ينانوي ميكحو فوسليف طارقس )

 نم ىقتسم هنع هفرعن ام لجو «تاباتك طارقس كرتي مل «ةيبرغلا ةفسلفلا يسسؤم

 ريثعت (ةميدقلا رويصتعلا ةضاقل ىنقبت انين نمو :ةنغ ةتدمالت تاياوريل الخ



 وقتما وب لوقعملا نيف فنار ل لوكشكلا اعيننا واطل ا اا و ا ناو ع ازا نايدوم م6

 بسحب .(طارقس» ةيصخشب اًماملإو ةيلومش تاياورلا رثكأ نم «نوطالفأ» تاراوح
 (طارقس» حبصأ دقف ؛«نوطالفأ» تاراوح يف درو [ى «طارقس١ ةيصخش فصو

 ةيطارقسلا ةيرخسلا ميهافم بسنت هيلإو .قالخألا ملع لاحم يف هتاماهسإب اًروهشم

 ريخألا جهنملا لازي الو .(1162010115 مساب فورعملا وأ) يطارقسلا جهنملاو

 (ةيبرتلا ملع) ايجوغاديبلا نم عون هنأ اك تاشاقنلا نم عساو لاجم يف اًمدختسم

 ةيدرف تاباجإ ىلع لوصحلا فدهب سيل ةلئسألا نم ةعومجم حرطت اهبسحب يتلا

 (طارقس» نإ .حورطملا عوضوملل قيمعلا مهفلا عيجشتل ةليسوك |نإو ءبسحف
 قطنملاو ةفرعملا تالاجمل ةدلاخو ةمهم تاماهسإب ماق نم وه نوطالفأ هفصو يذلا

 ةفسلفلا لاعأ نم ريثكلل اًساسأ تراص ثيح اّيوق هبولسأو هراكفأ ريثأت لظ دقو
 نوطالفأ نإف ؛«نيرصاعملا نيقلعملا دحأ تاءلكبو .كلذ دعب تءاج يتلا ةيبرغلا

 5 اًسردم»و ؛(هلإلا-سمشلل» اًيبن ءاّسيدق .ةفسلفلا يف «ىلعأ الثم١ مدق يللاثملا

 نم ديدعلا لثم هلثم يقيقحلا (طارقسا نإف .كلذ عمو .(هميلاعت ببسب ةقطرحلاب

 .ةفورعم ريغ ةيصخش اهأوسأ يفو اًرغل فورظلا لضفأ يف لظي «ةفسالفلا ىمادق

 تايضاير ملاعو فوسليف وه (م.ق 140 - م.ق 010) سروغائيف (8700)

 .(سروغائيف ةيرظن) ةريهشلا هتلداعمب فرعي |(ى ةيروغاثيفلا ةكرحلا سسؤم «ينانوي
 تامولعم دجوي ال كلذل هتافو نم نورق دعب تبتك بتك نم هلوح تامولعم انتتأ

 اهنم ةديدع دالب ىلإ رففاسو سوماس ةريزج يف دلو .هلامعأو هراكفأ لوح ةقّنوم

 ةنس يلاوح ايلاطيإ يف ةينانويلا ينوتورك ةرمعتسم يف ماقأ .دنهلا (ّبرو رصمو نانويلا
 اذام لثم نم ةفلتخم ةيفسلف تاعوضوم ةشقانمل ةسردم أشنأ ثيح .م.ق ٠

 عيضاوملا نم ددعب ًاريثك سروغاشيف متهاو .دسجلا تومي امدنع حورلل ثدحي

 ةمغنلاو كلسلا ةيخرتو دش نيب ةقالعلا نيب دقف «ةيقيسوملاو ةيضايرلاو ةيملعلا



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 (لس ةجيتنلا نوكتو «:ةمظتنم تارتف يف هيلع رقنُي امدنع اهثعبي ىتلا ةيقيسوملا

 مقرلا سدقو ماقرألاب اصوصخو تايضايرلاب اريبك امامتها متها .اينومره ايقيسوم
 نوكلا نأ لاقو ىقيسوملاب متها (ى (ماتلا لماكلا ءىشلا يا) لامكلا لثمي هنأل ةرشع

 طبترم ءيش لك نأ هذيمالتو سروغاثيف دقتعي .مغنلاو ددعلا نيب جزاتتلا نم فلأتي

 عاطتسا .ةيعاقيإ تاقلح لكشب هسايقو ءيش لكب ؤبنتلا نكمي يلاتلابو تايضايرلاب

 ثلنثملا يف :لوقت يتلاو تايضايرلا يف سروغاثيف ةنهربم هتيرظن تابثإ سروغاثيف

 عومجم يواست ةمئاقلا ةيوازلل لباقملا علضلا ىلع أشنملا عبرملا ةحاسم «ةيوازلا مئاقلا

 ةحاسمل هباسح قيرط نع «نيرخآلا نيعلضلا ىلع نيأشنملا نيعبرملا يتحاسم

 نم ريثكلا دافتسا .ةيوازلا مئاق ثلثملا عالضأ نم علض لك لباقت يتلا تاعبرملا

 .يضارألا ءانب ةيلمع يف ةّيرظنلا هذه نم رضاحلا رصعلا يف نيسدنهملا

 نيسح دمحم ْخيَّشلا نب داوج دّمحم نب رفعج نب معنملا دبع خيّشلا (614)

 ةنس فرشألا فجنلا ةنيدم يف دلو.بتاك بيطخ لضاف .يمظاكلا ٍلماعلا

 لضفلا بابرأب طلتخاو ةليضفلا بسكو ملعلا بلط ىلع بش .اهم أشنو ه4

 يثونخلا مساقلا يبأ دّيَّسلا ىلع ًالوصأو ًاهقف ةيلاعلا هثاحبا رضح ّمث هتايلوأ أرقف
3 

 عضوم ناكو ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيّشلا مامإلا مزالو يلح لا نيسح خيشلاو

 كلس لخدو «ةّمعلا» هتزب كرت .هتافو ىلإ دادغب نكسو اذه هذاتسأ قراف مث «هدامتعا

 ةينيدلا فراعملاو قالخألا يف ةيقارعلا ةعاذإلا لالخ نم تعيذأ تالاقم هلو ميلعتلا

 هالوم تنك نم) ناونعب بتك ةلسلس هتافلؤم رهشا نم .ىرخأ ةيهيجوت تاباتك هلو

 ديس ل تقم .هللا وه اذه ن## رشع ةعبرألا نوموصعملا :هبتك نمو .( هالوم يلعف

 ه !م99/ ةنس لوألا ىدامح 4 يف دادغبب يثوت .2© ءادهشلا دّيس هلجنو ءايصوألا

 .اهب نفدو فجنلا ةنيدم ىلإ لقنو



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا ا اتم اب رف اول يم امطملا اخ ع ننام و 4

 جرفلا وبأ (ه ٠١ 5 5 -ه 441) يعفاشلا يبلحلا نيدلا ناهرب نب لع )

 رصمب دلو ءبلح نم هلصأ .ملسم ماعو بيدأو خرؤم «نيدلا ناهرب نب نيدلا رون
 موي رخآ تبسلا موي هتافو تناكو «ةيحالصلا ةسردملا خياشم دحأ ناك .اهب ينوتو

 نم ةديدع تافلؤم هل .نيرواجملا ةربقمب نفدو فلأو نيعبرأو عبرأ ةنس نابعش نم

 وهو «ةيبلحلا ةريسلاب فرعيو (نومأملا نيمألا ةريس يف نويعلا ناسنإ) اهرهشا

 باتك نم اهعمج ةيوبنلا ةريسلا بتك رهشأ نم هعمج «ةيوبنلا ةريسلا يف لوطم فنصم
 يحلاصلا يقشمدلا فسوي نب دّمحمل ةيماشلا ةريسلاو سانلا دّيس نبال رثألا نويع

 ىلإ ثيداحألاو مهبتكو اهيلئاق ىلإ لوقنلا بسني ام اريثكو «ديناسألا رصتخاو هريغو

 .اهيج رحم

 مالك قايس نم ودبيو .(يليمامدلا ةريس) ركذ نمرداصملا يف دجا م (80)

 .هتريس يف اهنع لقنو يبلحلا اهيلع دمتعا ام اهنا ْتنْدََِلَو فنصملا

 دحأل نوكي نأ حجراو .ةرفوتملا رداصملا نم يأ يف نيتيبلا نيذه دجا مل(81)

 ةنيدمب هرقم يف َْيْشَيْدَم يندملا مامإلا نوروزي اوناك نيذلا نيرصاعملا ءارعشلا

 ةهجوملا مهدئاصق نم ديدعلا ركذو باتكلا اذه يف مهضعب ىلإ راشأ دقو ءابوقعب

 .هيلإ

 يسوطلا ديمح وه اهلطب نأ ودبيو.اهصنب ةياكحلا هذه رداصملا ركذت (87)

 يذلا نومأملا ةفيلخلا شويج ةداق رابك نم ,يموطلا ديمح نب دّمحم دئاقلا دلاو

 راصنأ نم ةعامج نكل.يمرخلا كباب ةصاخبو هيلع نيجراخلا ةلتاقم يف هب ناعتسا

 اديدش اللاتق مهلتاقو مهمامأ دمصف ةيرجه ؟ ١5 ماع انيمك هل اوبصن يمرخلا كباب

 .هولتقو هيلع وعمتجاف ضرألا ىلإ طقسف حمرلاب هسرف اوبرض نأب اولأتحا م
 .ةصقلا هذه اَّلِإ يموطلا ديمح نع ائيش ركذت ال رداصملا نأ بيرغلاو



 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هط دومحم لع يرصملارعاشلل (نيطسلف) ةديصق نم تايبألا هذه (477)

 بناجب هرعشل ةّيبرعلا ةيسنامورلا عضو يرصم رعاش )١19401-١1459( سدنهملا

 نم وه .يداش وبأ يكز دمحأو لقند لمأو بايسلا «يتايبلا «ناربج ليلخ ناربج
 اهيف سردو ةرهاقلا يف ةيقيبطتلا نونفلا ةسردمب قحتلا.رصاعملا يبرعلا رعشلا مالعأ

 غرفتيل بتكلا رادل اليكو رمألا رخآ نيع م147١ 5 ماع اهنم جرختو ينابملا ةسدنه

 نم هط دومحم اع .هيوهتسي بدألا ناكو .م1144١ ماع ينوتو عادبإلاو رعشلل

 دمحأ هنع لوقيو يبرعلا رعشلا يف ةيسنامورلا سسأ تسرأ يتلا ولوبأ ةسردم مالعأ

 ال ,:ةلفملا نوديمس“ ةفطاعلا:روحشم «ةعلطلا روضتم اناش ناك) :تايزلا مسخ

 لزغلا نم ةديصق الإ دوجولا بسحي الو ,بحلا ريغ دشني الو «لامجلا ريغ رصبي
 هرعش يف حضوأ لامجلاب ينغتلا ناك .«كلفلا اهيلع صقريو رهدلا اهدشني يوامسلا

 ماغنألا ماجسنا ناكو .ةفاقثلا نم بلغأ هيف قوذلا ناكو ,فطاوعلا ريوصت نم

 .ريبعتلاب هم|متها نم رهظأ ةيقيسوملا

 رثكأ نم ربتعي جالحلاو .جالخحلا روصنم نب نيسحلا ىلإ تيبلا بسني ) ١

 هعيدبتو هريفكت ىلع اوعمجأ َةَنّسلا ءالع ريه|ججف .مهرمأ يف فلتخإ نيذلا لاجرلا

 هوقفاو نم كانهو «ةيمالسإلا ةطمارقلا بهذم ىلإ هبسنو ةذوعشلاو رحسلاب هيمرو
 نب دّمحم هيقفلا ضرت مل ةسراملاب جالحلا اهنع رّبع يتلا هتفسلفو .هميهافم اورسفو

 رمأ عفرف ءاملل هتيؤر بسح مالسإلا ميلاعت عم ةضراعتم اهآر دقف «دادغب يضاق دواد

 بابي ًابولصم هعرصم يقلف .ءاهقفلاو سانلا مامأ هتمكاحم ًابلاط ءاضقلا ىلإ جالحلا
 ردتقملا ةفيلخلا رمأل ًاذيفنت .سابعلا نب دماح ريزولا دي ىلع ةلجد ىلع لطملا ناسارخ

 .يرجهلا عبارلا نرقلا يف

 نع ةرابع وهو يندملا ناخ ّللع دّيَّسلابيصلا ثيغلاو بيطلا ملكلا )



 لوقنملاو لوقعملا نه فئارط: ىف لوكشكلا 0 د وام هل هوما عل حم /م6ْ

 ىلإ ةراشإلا ردجتو .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص هتيب لهأو يبنلا نع ةيورم ةيعدا ةلمج

 .ةيميت نبا مالسإلا خيشل بيطلا ملكلا مساب باتك دوجو

 بقلملا نيدلا رصان دّمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب دّمحم ْخّشلا دلو (8705)

 م1714 ه١ 11/4 ةنس ىصقألا برغملا يف «ةيعردلا يداو يف ريبكلا يبرغملا خيّشلاب

 _-ه11117/ ةنس جحلا ىلإ يبرغملا حيَّشلا بهذ .حالصلاو ملعلاب ةروهشم ةرسأ يف

 ثكم ثيح «قشمد ىلإ اهنمو سدقلا اهدعب رازو «ةرونملا ةنيدملا دصق مث"

 يف ريبك رود هل ناكو اهلهأ هبحأ يتلا ةيقذاللا يف فاطملا هب ىهتناو «ماوعأ ةثالث اهيف

 ءارج م1877 ه17 57 ةنس ناضمر يف يفوت.مهعاضوأ نيسحتو مهقالخأ رييغت

 ساسأ عضو متو «خيشلل هباوث اودهيل دجسم ءانب ىلع سانلا مزعو .نوعاطلا ءابو

 .م18717-ه17417 ماع ةيادب ءانبلا

 نب دّمحم دمحأ وبأ ١!: ةحفصلا - 5 ج- يبلاعثللرهدلا ةميتي يف ءاج (819)

 دامح نبا يندشنأ لاق هيقفلا يراخبلا ءالع نب ىيحي مساقلا وبأ قدشنأ يرصبلا دامح

 عل تايبألا) اهب هسفنل يرصبلا

 يبأ نب لع نينمؤملا ريمأ ّمأ ءفانم دبع نب مشاه نب ءدسأ تنب ةمطاف (818)

 ًابيرقت ةنس نيسمخحو سمخب ةرجهلا لبق تدلو «بلاط يبأ ةجوزو 8 بلاط

 ميهاربإ ةَّلم ىلع تناك .ةرونملا ةنيدملا يف ةرجهلل ةعبارلا ةنسلا يف تيفوتو

 لّوأ يهو ؛لئاوألا نيملسملا نيب نم ةرشع ةيداحلا تناكو تملسأف 2 ليلخلا

 .للأ# لوسرلا ةجوز ةجيدخ دعب ةكمب هلل هللا لوسر تعياب ٍةأرما

 نم هاقال اب ؛اهتافو موي ىتح همأ راب ٌنبا لماعي |ى اهلماعي هلق هللا لوسر ناك
 قي هل بلاط يبأ اهجوزو اهتياعر نابإ ةليلجلا ةأرملا كلت نم ةيانعو فطعو نانح

 .اّمُأ يل تناك دقف ًاَمأ كل تناك نإ اهنإ امأ :اهتافو موي # ىلعل :لاق هنأ ىتح



 مق ا واو ما يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 وحن #2 يلعب ًالماح تناك ال - تلبقأ دسأ تنب ةمطاف نأ ةيخيراتلا رداصملا تلقن

 نم كدنع نم ءاج امبو كب ةنمؤم ينإ ٌبر» :تلاقف ؛قلطلا اهذخأ دقو «ةبعكلا

 لع ترّسي ام الإ ,ينطب يف يذلا دولوملا ٌّقحبو «تيبلا اذه ىنب يذلا ٌقحبف ...لسر

 مويلا يف تجرخف ؛ةحتفلا تمأتلا مث ؛هتلخدف «تيبلا رادج اهل قشناف .«يتدالو

 لمحت يهو «ليفلا ماع دعب نم نيثالث ماع يف بجر نم رشع ثلاثلل قفاوملا عبارلا

 تعياب ٍةأرما لّوأ يهو «نيملسملا نم ةرشع دعب دسأ تنب ةمطاف تملسأ .اهديلو

 ىلإ 2 قداصلا مامإلا راشأ دقو .هَل#لوسرلا جوز ةجيدخ دعب ةكمب لك هللا لوسر

 ريا لوا فيماك 23 نوما ويسأ ها دتسأ كينرقساطاف نإا ؟هلوقب ةطان ادت
 :دسأ تنب ةمطاف تبجنأ .«اهيمدق ىلع ةنيدملا ىلإ ةكم نم هللا لوسر ىلإ ثرجاه

 بلاط َمأ وأ ةطيرو «ةنامجو «يناه ّمأ وأ دنهو 287 ىلعو ,رفعجو «ليقعو «بلاط

 .ءامسأو

 ثم هللا لوسر اهنفك :ةرجه لا نم ةعبارلا ةنسلا يف دسأ تنب ةمطاف تيفوت ام

 يف اهربق ىلإ اهلصوأ ىتح اهتزانج يف راسو «تيملا ةالص اهيلع ىلص مث .هصيمقب
 ءاهيلع بارتلا لاهأ مث هعسوي هنأك هيف عجطضا يأ -دحللا يف كعمتو «عيقبلا

 .اهربق نم جرخو

 .اةّمعنلا مامتإو نيدلا لاإكإ» وأ »ةمعنلا ماتو نيدلا لاك باتك 0)

 ١18٠١(. / قباس ردصم) .ه١ ةنس ىفوتملا قودصلا خيشلل

 يف ةسدقملا ءاليرك يف تردص ةيرهش ةلجم ةينيدلا لئاسملا ةبوجأ (84)

 دبع دّيَّسلا ةمالعلا اهرادصاب ىنعي ءاملعلا نم ةلمج فارشاب يضاملا نرقلا تاينيتس

 .يناتسرهشلا اضرلا

 ركب ىبأ نب ميركلا دبع نب دّمحم حتفلا وبأ هفلؤم لحنلاو للملا باتك (641)



 لوقا اول وقعا نوم هفنا رع قا لكفالة وس لو ع حا ا

 نع ًالوأ .يناتسرهشلا هيف انثدحي باتكلا اذه .ه4 4 ماع ىفوتملا يناتسرهشلا دمحأ

 دهع دعب ترهظ يتلا ةّيمالسإلا ريغو ةّيمالسإلا قرفلا ًانيبم تعقو يتلا تافالخلا

 نع هثيدح يف وهو ءبتكو «تادقتعمو ءارآ نم مهل امو ,ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 نم ركذ يف ذخأ مث ءىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ ركذ ةّيمالسإلا ريغ قرفلا

 مث .مهقرف رئاسو ةيوناملاو ةينينثأللا باحصأو ؛ةيسوجملا نم درسو باتك هبش مهل

 نولباقي نيذلا مه مهنأ هبهذم يفو لحنلاو ءاوهألا لهأ ىلع مالكلا ىلإ لقتنا هنإ

 ةميلسلا ةرطفلا ىلع ؛مهبهاذم يف نودمتعي مهنأ ركذو «للملاو تانايدلا بابرأ

 .لماكلا لقعلاو

 فسوي رمع وبأ هفلؤم ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف ال ديهمتلا باتك (847)

 هفلأ ,يكلاملا هقفلا يف باتك وه .يسلدنألا يرمنلا ربلا دبع نب دّمحم نب هللا دبع نب

 .هباب يف ديرف باتك ديهمتلا ربتعي .(ه477ه754) ربلا دبع نبا ظفاحلا

 أطوملا باتك ربلا دبع نبا هيف حرش باتك وهو .ثيدحلاو هقفلا يف ةلماش ةعوسومو

 ثيح «كلام مامإلا بيترت نع فلتخي رخآ ابيترت هبتر هنكلو «سنأ نب كلام مامإلل
 أطوملا يف ام مهنع ىور نيذلا «كلام مامإلا خويش ءامسأ ىلع دانسإلا ةقيرطب هبتر هنأ

 مهبيترت يف ادمتعم ةدح ىلع دنسم يف يوار لك ثيداحأ عمج دقف ؛ثيداحألا نم

 ركذو ءايهقفو ايوغل اهحرشو ثيداحألا جرخو ةاورلل مجرتو مجعملا فورح ىلع

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نع درو ام ىلع هيف رصتقا دقو .هقفلاو ملعلا لهأ ءارآ

 ءارآلا نم أطوملا يف ام نود ءالسرم وأ ءافوقوم وأ ءاعطقنم وأ الصتم ؛ثيدحلا نم

 .ةنس نيثالث نم رثكأ ديهمتلا باتك فيلأت يف ىضق دقو «راثآلاو

 باتك لوألا :ناباتك كانه نأ الإ .ةلملا فراعم مساب اباتك دجأ ل (855)

 ءالع نم وهو ؛يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع دّمحم يبأ ةبيتق نبال فراعملا



 ااا 0 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 باتك يناثلاو .نونفلا رئاس يف ةعماج ٌبتك هل ثيح فينصتلا يف نيرثكملا هّنَسلا

 :«'ةيرشع ىنثإلا ةفحتلا رصتخم١ يف يسولألا هنع لاق يذلا يناثلا ةبيتق نبال فراعملا

 لهأ تاقث نم ةبيتق نب ملسم نب هللا دبعو ءٍلاغ يضفار يناثلا ةبيتق نب هللا دبع

 ه(َنسو ءأباتك يضفارلا كلذ فّئصف ؛«فراعملا» ب هاهس اباتك فّنص دقو «ةّنسلا

 ةلكايمالل اديصت ًايفبأ فزاقلاب
 .يجيإلا نيدلا دضع يضاقلا فيلأت نم باتك مالكلا ملع يف فقاوملا (544)

 .يدمآلا نيدلا فيس بتكو يزارلا نيدلا رخف مامإلا بتك ىلع هفيلأت يف دنتسا دقو

 حراش ينامركلا نيدلا سمشو يناجرجلا فيرشلا حرش اهلضفأ ةديدع حورش هلو

 يتوكلايسلا ميكحلا دبعل اهرهشأ ةديفم يشاوح باتكلا ىلعو ,يراخبلا حيحص

 .ريثك مهريغو يتسامركلا فسويو

 باتك وه دوصقملا نأ حجرملا نكل مسالا اذه لمحي باتك نم رثكأ (644)

 يوونلا راتخا دقو .( ه 577 ت) يوونلا فرش نب ىيحي ايركز يبأ مامإلل دصاقملا

 دئاقع نايب يف :لّوألا :دصاقم ةعبسل همسق ثيح «هتايسقت نم باتكلا اذه ناونع

 .ةالصلا ماكحأ يف :ثلاثلا .ةراهطلا ماكحأ يف :يناثلا .ماكحألا لوصأو مالسإلا

 قيرط لوصأ يف :عباسلا .جحلا يف :سداسلا .موصلا يف :سماخلا .ةاكزلا يف :عبارلا

 نأ دجن كلذبو .ىلاعت هللا ىلإ لوصولا نايب يف :ةعبسلا دصاقملا متخو .فوصتلا

 .هب لهجلا ىفعي الو .ةرورضلاب هملعي نأ ملسملا ىلع بجي اب ملا دق يوونلا

 .(797 / قباس ردصم) يراصنألا هللا دبع نب رباج (857)

 ٠١(. 5 / قباس ردصم) هيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب وبأ /14)

 .ةيبركلا ميعز ريرضلا برك وبأ ِهّنأ الإ ائيش رداصملا ركذتال (64)

 ردصم) بلاط يبأ نب يلع نب دّمحم نب هللا دبع مشاه وبأ (044)



 لوقنملاو لوقعملا نم فئارط يف لوكشكلا و واوا سام اا موم وطوحم عت عا مما مك.

 5١١(. /قباس

 بحاص «يناسارخلا ملسم نب نمحرلا دبع وه يناسارُخلا ملسم وبأ )66١(

 دلو.ناكخ نب ميهاربإ همسا نأ ليق ءاهيلاو مث نمو «ناسارخ يف ةيسابعلا ةوعدلا

 لقعمو ىسيع دنع ناهبصأ يلي امم ةرصبلاب هام يف ه١٠٠ ةنس يناسارخلا ملسم وبأ

 دعب ملسم وبأ لصتاو ًاجارس ًامالغ ناكف ٌبش نأ ىلإ هايبرف يلجعلا سيردإ ينبا
 ىلإ هلسرأ نأ ىلإ هتمدخ يف ناكو سابعلا ينب نم دّمحم مامإلا نب ميهاربإب كلذ

 .هنس ةثادح مغر ًاملعو ةعاجشو ًاسامحو ًاصالخإ هيف سمل نأ دعب ةيعاد ناسارخ

 .اهيلع ىلوتساو هلتقف روباسين يلاو ينامركلا نبا ىلع بثوو اهلهأ لامتساو اهيف ماقف

 ملسم وبأ همزهف ةّيمأ ينب كولم رخآ دّمحم نب ناورم ةلتاقمل اًشيج ملسم وبأ رّيسو

 ونبأ رشا هنااا وفل ةلوذللا قيل ارو: ريصووب ف دقق ريقنم ىلا نا وزرع رك

 ىتح «ةيسابعلا ةلودلل ربانملا أطوو ؛مامإلا توم مغر هتوعد يف كلذ دعب ملسم

 نيثالثو نيتنثا غلبي وهو لتق دقف «ةريصق ملسم يبأ ةايح تناك .ه117١ يف تماق

 هفلخ ه١ ةنس ةجحلا يذ يف حافسلا سابعلا وبأ تام املو «نيثالثو اسمخ وأ ةنس

 كلاب عمطي نأ هفاخأ ام ملسم يبأ نم روصنملا ىأرف روصنملا رفعج وبأ هوخأ

 ةمؤرب هلتق ىتح ةديكم روصنملا هل رّبدف .هلتقب هيلع اوراشأف هباحصأ ضعب راشتساف

 ثبلت مل نكلو ه7١"1 ةنس (ذابنس) ةماعزب ةعامج هلتقمل تراثو ه11١/ ةنس نئادملا

 ءامظع ةلزنم اهب غلب (ةنس 7/) يناسرخلا ملسم وبأ شاع دقو .مهتروث تدحأ نأ

 لقنب اوماق نيذلا مهو ةثالث ضرألا كولم لجأ :نومأملا ةفيلخلا هيف لاق ىتح ملاعلا

 .يناسرخلا ملسم وبأو ريشدرأو ردنكسإلا :اهليوحتو ةلودلا

 ىنب ثيح «ةيناساسلا ةلودلا ماّيأ ةمهم ةنيدم دابآ مرخ ةنيدم تناك (801)

 دالبل نيملسملا لوخد دعب .كالفألا كلف ةعلقب تفرع ةمكحم ةعلق نويناساسلا
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 تاطلسلا تعباتتو ءاعيرس مالسإلل ىرخألا ندملاو ةنيدملا هذه ناكس مظنا ءسراف

 هدعبو ةقطنملل يومألا مكحلا لصو يدشارلا مكحلا دعبف «ةنيدملا هذه ىلع

 ةرضاح تراص ىتح لقتست ةنيدملا هذه تأدب «ةيسابعلا ةلودلا دعب .ىبابعلا

 ماع ىتح م4١ ماع نم اهمكح رمتسا يتلا ديشروخ ينب ةكباتألا ةلود ةمصاعو

 ةموكح طوقس ىتح ناتسرل ةالو ةلئاع مكح يف ماعلا كلذ دعب تلخدو م

 ماوق يف تلخدف ءابيرقت م1174 ماع زيلكنإلا هتافلحو يولهم تاوق دي ىلع ةالولا

 .ديدج نم ةيناريولا ةلودلا

 :يهف هتينك اّمأ .داّربلا .عدجألا ,يدسألا ينوكلا :هبقلو .دّمحم :همسا (86؟)

 .سالقم ليقو ءصالقم :هوبأو «نايبظلا وبأو ليعامسإ وبأ :ًاضيأ ليقو ءباّطخلا وبأ

 فرحنا هنأ ريغ نيزرابلا #2 قداصلا مامإلا باحصأ دحأ وهو .بنيز وبأ :هتينكو

 نم ةّمئألا يقابو قداصلا مامإلا هنعلو هنم أّربتف #6 تيبلا لهأ طخ نع هدقتعم يف

 تافتصملا يف تجرخأ يتلا تاياورلا ديناسأ نم ةلمج يف باطخلا وبأ درو .هدعب

 ريسفت يف #2 قداصلا مامإلا نع ىور دقف ُ# تيبلا لهأ قيرط نع ةيثيدحلا
 قاحسإو «بيذهتلاو يفاكلا يف نيعأ نب ةرارز :نم لك هنع ىور كلاذكو «يمقلا

 وبأ»يماّبعلا ةفيلخلا لسرأ .بيذهتلاو يناكلا يف ةبقع نب يلعو «يفاكلا يف راع نب

 برق ةعقو مهنيب تعقوف لاتقل ««ىسوم نب ىسيعا هدوقي اًشيج.اروصنملا رفعج
 نيعبسب مهددع رّدقي يذلاو ءباطخلا يبأ عم ناك نم عيمج اهيف تام «ةفوكلا

 .قرحأ مث تارفلا بناجب ةفوكلا ةخبس يف بلص ّمُث باطخلا وبأ رسأو ًالجر
 ملعو ىتوملا ءايحا ىعّدا يذلا عنقملاب بقلملا يزورملا ميكح نب مشاه

 هسفن ىقلا راضحلا هيلع دتشا املو هرماب رصوحف يدهملا ماّيأ يف هجورخ ناكو بيغلا

 .رانلا يف



 كولا نه يفت و نو ل زك قل: يو اوما ناقل ورا لا طاقاوو و نعت

 صن ل يبنلا نأ ىرت يتلا ةيدنوارلا ةقرفلا ميعز يدنوارلا ةريره وبأ (605)

 ىلإ تلصو ىتح يلع هنبا مث هللا دبع هنبا ىلع صن يذلا سابعلا همع ىلع ةمامإلاب
 ةلزتعملاب لصتاو ةرصبلاب لح َّمث .ناسارخب دنوار نم ردحنيو .روصنملا رفعج يبأ

 ةطلاخم ىلإ لازتعإلا نع حنج هنكل ةنماثلا ةلزتعملا ةقبط نم رابجلا دبع يضاقلا هدعو

 .يبهذلا يوري (ى ةقدانزلاو نيدحلملاو ةفسالفلا

 يف يطساولا دلاخ وبأ هسفن وه دلاخ نب ورمع :ةرهشلا دلاخ نب ورمع (805)

 ةفوكلا :يف شاع بذكلاب عيكو هامر ثيدحلا كورتم هنأ هنع اولاق ليدعتلاو حرجلا

 .ه ١١١ ماع يفوت مشاه ينب ىلوم وهو طساو ىلإ لقتناو

 باحصأ يف هدعو © رقابلا باحصأ نم :ناسرلا ريبزلا نب ليضفلا (867)

 هدعو .(ناسرلا يفوك ,مهالوم ؛يدسألا ريبزلا نب ليضفلا» :الئاق 2 قداصلا

 يف ىرخأو ؛«ناسرلا ريبزلا نب ليضف» :الئاق (©©ر قابلا باحصأ يف (ةرات) يقربلا

 .(ريبزلا نب هللا دبع وخأ «ناسرلا ريبزلا نب ليضف» :الئاق 82 قداصلا باحصأ

 دّمحم لاق .ديمح نب مصاع هنع ىورو ءاصيقع ديعس يبأ نع ؛(ناسرلا ليضف) ىور

 ريبزلا نب ليضف وه :لاق ؟ناسرلا ليضف نع «نسحلا نب ٍّلع تلأسو :دوعسم نب

 .رخآو هللادبع:ة وخأ ةثالث اوناكو

 «يناسارخلاو ءيفقثلاو ءيدبعلاو «ينادمحلا هباقلأ نمرذنملا نب دايز (601)

 :هتينك امأ هبوحرسلاب بقل ليقو ؛يقرحلا وأ ءينرحلا وأ يقراخلاو ؛يفوكلاو

 دوراجلا وبأ وهف « رذنملا :هيبأ مسا مجنلا وبأ ًاضيأ ليقو .دوراجلا وبأ يه ةروهشملاف

 ,88 رقابلا مامإلا باحصأ نم يقربلا هّدع «يعبات .يدبعلا ينادمهلا رذنملا نب دايز

 نع ىور .هلاجر يف :يسوطلا ْخيّشلا هّدع كلذكو 2# قداصلا باحصأ نمو

 .مهريغو ةيطع نب كلامو نانس نب دّمحم هنع ىورو © قداصلاو رقابلا نيمامإلا
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 لوقي ناك ,«دوراجلا وبأ» رذنملا نب دايز .هنئس يف يذمرتلا هل جرخأ ةّنّسلا لهأ دنعو

 ٌّمع ديهشلا ديز جورخ دنعو «##رقابلا هيبأ دعب 29 قداصلا رفعج مامإلا ةمامإب

 حجرو .هتمامإب لاقو ُهّرَصَنو هعم جرخ «ةّيمأ ينب مكح ىلع #8 قداصلا مامإلا

 تببس يتلا هتالوقم نع دوراجلا وبأ عجارت لامتحا نيرصاعملا ةّيمامإلا مالعأ ضعب

 انثإلا ةّمألا ةمامإب داقتعإلاو لوقلا ىلإ هتايح رخاوأ يف عجرو «ةّيمامإلا نع هفارحنا

 ضععب نأ «ةعيشلا قرف» هفنصم يف يتخبونلا لقنيو .ةيعيشلا مهم دقتعت نيذلا رشع

 يمامإلا طخلل اوعجر دق ةيدوراجلا كلذب دصقيو  ءايوقألا ةّيديزلاب مهاّس نم

 هيلإ نومأملا هبّرق |نيح (##اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا ةمامإب مهرارقإ لالخ نم
 .22 هتافو دعب هيلع اوناكام ىلإ اوداعو اوعجارت مهّنكلو «هنأش نم ىلعأو

 172١9(. / قباس ردصم) يرصبلا لازغلا ءاطع نب لصاو (85)

 .(؟ 517 / قباس ردصم) يرصبلا نسحلا (859)

 قدبعلا لوحكم نب هللا هيف نب ليدملا نيدتمو فالعلا ليتقاوبأ (45

 نييرصبلا ةلزتعملا خيشو «مالكلا ءاملع نم «سيقلا دبع ىلوم ء(ه 770_-ه175)

 .ةقيرطلا ررقمو «ةفئاطلا مدقمو (ةقرف ةرشع اتنثا ةلزتعملاو) يرجحلا يناثلا نرقلا يف

 فك .رطاخلا عيرس ,ةجحلا يوق .لدجلا نسح ناكو «ةرصبلا يف دلو ءاهيلع رظانملاو

 باتك اهنم «ةريثك بتك هل ءاّرماسب لكوتملا ةفالخ لّوأ يف يفوتو ؛هرمع رخآ يف هرصب

 .هدارم ريغ هللا ةدارإ) :لوقي ناكو .هدي ىلع ملسأ يسوجم مسا ىلع «ساليم هامس

 هلوق عم ةقولخم يه لب «ةقيقحلا ىلع ةقولخمب تسيل هتالوعفمل هتدارإو هرمأ ريغو

 يف ال ةمئاق هللا ةدارإو «هب رمألا ريغ يهو .هل قلخب تسيل ناهيإلل هتدارإو ««نكا اهل

 ةرصبلا ةلزتعم سيئر ناكو (ه171 ت) ماحشلا بوقعي وبأ هباحصأ نم .«ناكم

 قّرِف نم «ةيلصاولا» دعب ةيناثلا ةقرفلا يهو «ةيليذُملا»ب هعابتأ رهتشا .هرصع يف
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 نع درفناو .ءاطع نب لصاو نع «ليوطلا دلاخ نب نامثع نع لازتعالا ذأ «ةلزتعملا
 ويشار فنصملا اهركذي دعاوق رشعب هباحصأ

 «ةرصبلا يف دلو ءيرصبلا ماّظنلا ئناه نب راّيس نب ميهاربإ وه (851)

 ه6 ماع نيب ام هداليم لاوقألا لعجتو ءاريبك افالتخا هتدالو ماع يف فلتخاو

 هل نّوكو هنع درفنا مث .فالعلا ليذهلا يبأ دي ىلع لازتعإلا يف ذملتت .ه 10و

 يف ًاضيأ فلّتخاو .دادغب يف يفوت .ظحاجلا ذاتسأ ناكو «(ةيماظنلا) ًاصاخ ًابهذم

 نموهو نيملكتملا رابك نم ناك .ه 5١54" ماعو ه 7١" ماع نيب ام «هتافو نمز

 دمحأ لوقي .«ةلزتعملا مالعأ مظعأ» هنأ هنع ليق ىتح «ةلزتعملا ءالعو خويش رباكأ

 ظحاجلا لاقو .(11717 مالسإلا ىحض) «هيلع ًالايع هدعب ةلزتعملا ناك دقو" :نيمأ

 نم ًءاوعلا تكل نيملكتملا ناكم الول ُهّنإ) :(ناويحلا) باتك نم عبارلا ءزجلا ىف
 الولو ؛لقأ مل نإف ءلحُتلا عيمج نم ماعلا تكلهل ةلزتعملا ُناكم الولو ؛ممألا عيمج

 لوقيو «ةلزتعملا نم ٌماوعلا تكلل (ماّظنلا) ُميهاربإو (ماظنلا) َميهاربإ ٌباحصأ

 كلذ ناك نإف هل نيظن آل لجر نس فلا لك ىف نوكي هنإ نولوقي لقاوألا»:اضيأ

 ءاهنامزل ةقباس ةيوق ةيلقع كلتمي ماظنلا ناك .«.ماظنلا قاحسإ وبأ وهف ءاحيحص

 كشلا امهو ءابوروأ يف ةثيدحلا ةضهنلا ابّبس ناذللا نايساسألا نانكرلا اهيف

 دقف ةبرجتلا امأو .ثحبلل ًاساسأ هربتعي ماّظنلا ناك دقف كشلا امأ .ةبرجتلاو

 هنأ هنع ىوريف .هلمعم يف مويلا يوايكلا وأ يعيبطلا اهمدختسي |ىك اهمدختسا

 ةبرجت يف هكراشو (يسابعلا تيبلا ءارمأ دحأ) نايلس نب ّللع نب دّمحمب لصتا

 .اهيلع اهرثأ دصري يكل ةفلتخملا تاناويحلا نم ددعل رمخلا يقسي نأ يهو «ةيملع

 «ةنينأمطو ءوده يف هلقعب رومألا ثحبي «تافارخلا نع نوكي ام دعبأ وه مث

 .ةلدألا كلذ ىلع ميقيو «ٌةاوعلا ماهوأ براحيو
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 هنأ يف اوفلتخاو .ه 777 ماع ىفوتملا يلزتعملا يردقلا طباخ نب دمحأ (817)

 مالكلا يف بهذ .مزح نبا ركذ |ى طباخ نبا هنأ حجرملا نكل طئاح نبا وأ طباح نبا

 لوقي يذلا ماظنلا باحصأ نم وهو .ةلزنعملاو ةفسالفلا لاوقأ نيب عمجي ابهذم

 .ًازجتي ال يذلا ءزجلا يفنو ةرفطلاب

 ةعقاولا ةثيدحلا ةدلب ىلإ بسنبو ه7 01/ ماع ىفوتملا يثدحلا لضفلا (()

 وهو .ينارحلا هنأ مزح نبل لوقيو يبدحلا هنأ ينييارفسإلا لوقي .تارفلا ئطاش ىلع

 .خسانتلاب الاقو طباخ نبا ىلإ بستناو هنع لصفناو ماظنلا باحصأ مك

 .دادغب يف لازتعالا عرف سسؤم «يلالملا لهس وبأ وه :رمتعملا نب رشب (8754)

 رهزأو ءهيلإ ًابرقم ناكو ءيكمربلا ىبحي نب لضفلاب لصتا .ةيرشبلا ةقرف هيلإ بسنت
 الإ هلاوقأ نم قبي ملف لازتعالا يف هبهذم امأو .ه١١٠ يفوت .ديشرلا نوراه ماّيأ يف

 يناتسرهشلا ركذ دقف «ةعبتلا وأ ةيلوؤسملا ةلأسم وه هثحب ام مهأ نأ رهظيو «ليلقلا

 هل ذملتت دقو ."هيف طرفأو دلوتلاب لوقلا ثدحأ يذلا وه» هنأ لحنلاو للملا يف

 يف لازتعالا رشن يف ارثأ مهدعبأو ةيصخش مهرهظأ نم ناك لازتعالا يف نوريثك

 .داؤد يبأ نب دمحأو ءسرشألا نب ةماثو «رادرملا ىسوم وبأ :ةثالث دادغب

 ةلزتعملا ةالغ نم (ه 1١١5 :ت) يملسلا دابع نب رمعم رمتعملا وبأ (6514)

 ماقأو دادغب نكس «ةرصبلا لهأ نم .نييرجه لا ثلاثلاو يناثلا نرقلا يف مهئاملع دحأو

 رودت مهؤارآ تناكو «ةيرمعملا ةقرف بسنت هيلإو .مالكلا ملع سيردتل ةقلح اهيف

 اعبط امإ ماسجألا اهعرتختف ضارعألا امأو ماسجألا ريغ ائيش قلخي مل هللا نأ لوح

 لدي هنأل مدقلاب هللا فصوي ال اولاقو ناولألل ناويحلاك رايتخا امإو قارتحالل رانلاك

 ملاعلا دحتا الإو هسفن ملعي الو ينامزب سيل ىلاعتو هناحبس هللاو ينامزلا مدقتلا ىلع

 .عنتمم وهو مولعملاو
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 ةلزتعملا رابك نم رادزملاب بقلملا ىسوم يبأب ىنكملا حيبص نب ىسيع (815)
 ىمسيو دهزتو هنم ملعلا ذخأورمتعملا نب رشبل اذيملت ناك .ه777 ماع ىفوتملا

 .لئاسمب هباحصأ نعدرفنا هْنكل ةلزتعملا بهار

 لشمي ناك «عراب بيدأو ءيوق رظانم يريمنلا سرشألا نب ةمايث وه (81)
 -نارفعملاوراقزملا ىسوم: أك دقارلاب سبلوهق «لارتعالا ناولأ نمازي انول

 مهسلاجم نيزي .ءافلخلا روصق ىلع ددرتملا ءايندلا نوؤش يف رماغملا يلزتعملا هّنكلو
 تكلم دقو «لازتعالا ريغو لازتعالا لئاسم يف ةرظانملاو بدألا يف بذعلا مالكلاب

 دحاو ناك» :لاقف ىضترملا هفصو .ةفيرطلا هرداونو ةعتمملا هثيداحأب بدألا بتك

 نايبلا يف ًاريثك هنع لقني ظحاجلاو ««ًاقذاح ًالدج ناكو .بدألاو ملعلا يف هرهد

 اريك هب ظحاجلا رثأت دقو «(ةم|ث انربخأ»و .«ةم|ث انثدح١ :لوقيف ناويحلاو نييبتلاو

 نم هبرقبو ؛هتارظانمب دادغب يف لازتعالا رشن يف ةماث مهاس .هيناعمو هبولسأ يف
 ىرتو هيلإ بستتت ةقرف هل ناك هنأ يناتسرهشلا ىكحو .رصقلا يف هذوفنو «نومألملا

 نإ) :لاقو .(لاعفألا قلخ) دلوتلا ةّيرظن ةماث عسو دقو .ةيمالا اهمسا «هيأر

 يف عسوت مك ««تادلوتملا رئاسك هل لعاف ال لعف يهو ءرظنلا نم ةدلوتم فراعملا

 .نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ةيرظن

 دحأ نابيش ينب ىلوم يفوكلا يلزتعملا يطوفلا ورمع نب ماشه دّمح وبأ (81)

 نب دابع هنع ذخأ .لادجو ءاكذ بحاص «يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةلزتعملا خويش

 ارفاك هللا بذعي ال :لاقو «ليكولا معنو هللا انبسح :لوق نع ىبن .هريغو ناس

 دنع هللا بذعي امنإ :هلاوقأ نمو .لضي الو يده الو ءرطمب اضرأ يبحيالو .رانلاب

 ال هنإف ائيش هللا قلخ اذإ :ًاضيأ لوقيو .رانلاب ال رانلا دنع بذعي هللا نإ :ينعي .رانلا

 .هريغ قلخي نأ ىلع ردقي نكل ءاًدبأ يشلا كلذ لثم قلخي نأ ىلع ردقي
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 5١ ١(. / قباس ردصم) ظحاجلا رحب نب ورمع نامئثع وبأ (879)

 .باتكلا اذه ىلإ ةرفوتملا رداصملا نم يأ رشت مل (817)

 يبعكلا دّمحم نب مساقلا يبأ ذاتسا طايخلا ورمع يبأ نب نيسحلا وبأ )817١(

 نع هيف عفاد يدنوارلا نبا ىلع درلاو راصتنالا باتك هل .دادغب ةلزتعم نم امهو

 .ه 7٠١ ماع يفوت .ةلزتعملا

 دادغب ةسردم جيرخ ( ه 1١" ت) يبعكلا يخلبلا مساقلا وبأ (8175)

 ةلزتعملا يمّلكتم نم :بيطخلا لاق .يخلبلا مساقلا وبأ دومحم نب دمحأ نب هللادبع

 .هبتك اهب ترشتناو ةليوط ةّدم دادغبب ماقأو ةريثك ًابتك مالكلا يف فّنص «نييدادغبلا

 تناك :يرميصلا هللادبع وبأ يضاقلا ركذي .هتافو نيح ىلإ اهب ماقأف خلب ىلإ داع مث

 دصق مالسلا ةنيدم درو اذإ ناكو ةديكو ةميدق ةقادص يخلبلا مساقلا بأ نيبو اننيب

 لّوأ يف خلبب مساقلا وبأ يقوتو ءاّنع هبتك عطقنت مل هدلب ىلإ عجر اذإو ؛هدنع رثكو يبأ
 سأر ناك روهشملا ملاعلا» :ناكلخ نبا لاقو .«ةثاثالثو ةرشع عست ةنس نابعش

 ملع يف تارايتخا هلو تالاقم بحاص وهو (ةيبعكلا» مهل لاقي ةلزتعملا نم ةفئاط

 ؛بعك ينب ىلإ ةبسن يبعكلاو .ةثامثالثو ةرشع عبس ةنس نابعش لهتسم يفوت ؛مالكلا
 .(ناسارخ ندم ىدحإ خلب ىلإ ةبسن يخلبلاو

 . يئابجلا لع يبأب فورعملا «يئابجلا مالس نب باهولا دبع نب دّمحم وه (7)

 770 ةنس دلو .ةيئابحلا ةقرف سسؤم .هرصع يف مالكلا ءالع سيئرو ةلزتعملا خيش

 ىلإ لقتنا .ه ١" ةنس ةرصبلا يف يفوتو «ناتسزوخ ةظفاحم يف ىَّبج ةنيدم يف ه

 هللا دبع نب فسوي بوقعي ابأ مزلو ؛نيملكتملا قَلِح دهش كانهو «مالغ وهو ةرصبلا

 .لدجلا يف سانلا قذحأ اذه ناكو ,يرجمهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىفوتملا ماّحشلا

 ردقو ًاركبم غبتف «مالكلا ِّلع وبأ ذخأ هنعو «ةرصبلا يف ةلزتعملا ةساير هيلإ تهتنا
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 يبأ دعب ةسايرلاب اعيمج ةلزتعملا هل دهش ؛مالكلا ملع لئاسم يف ةرظانملاو لدجلا ىلع

 ىضترملا نبا هلعج .ًادهاز ًاعرو ًاهيقف كلذ ىلإ ناكو .(ه 770ت) فالعلا ليذّهلا

 هالمأ ام اورّرح يئابجلا باحصأ نأ ركذو «ةلزتعملا تاقبط هباتك يف ةنماثلا ةقبطلا يف

 نيبو ينيب سيلا :لوقي يئابجلا ناكو .ةقرو فلأ نيسمحو فلأ ةئم هودجوف مهيلع

 لئاسم يف ليذهلا بأ نم مظعأ دحأ نكي ملو ؛«ةلأسم نيعبرأ يف الإ فالخ ليذلا يب

 يئابجلا ناك يتلا ةعيفرلا ةّيملعلا ةناكملا ىلع لدي ام .هرصع يف نيدلاو مالكلا

 .ةيئابجلا ةقرفلا هيلإ تبسنو ةرصبلاب ةلزتعملا سيئر راص ىتح اه درفتيو اهيقتري

 ءالس نسب باّهولا دبع نب دّمحم نب مالسلا دبع مشاه وبأ َخيّشلا وهو (815)

 ىلع سردو ه"1/5 ماع دلو .ةلزتعملا خيش نباو يلزتعملا يئابحلا نارمح نب دلاخ نب

 مالكلا ملع يف نيعرابلا نم ناكو «ءاملعلا نيب رهتشاو غبن ىتح ؛هرصع ءاملعو هيبأ

 وأ «ةيمشاه لا اهيلع قلطي ةقرف هتعبتأو «ثيدحلا ملع يف ةياور هل نكت ملو «ةرظانملاو

 .هالا7 ١ ةنس تام مشاه ابأ نإ :يدادغبلا بيطخلا لاق .ةلزتعملا نم ةيمشهبلا

 .(4 / قباس ردصم) يلزتعملا ديدحلا يبأ نب ديمحلا دبع (817)

 .(ةقثب سيل١ :يئاسنلا لاق .يلزتعم ,يردق .دباع ؛دهاز ديبع نب ورمع (811)

 نب هللا دبع لاقو .«لحتنا ام لحتناو «هنم دهزأ تيقل ام١ :ثايغ نب صفح لاقو

 نإ :لوقيارمع تعمس» :ذاعم نبذاعم لاقو .«هوكرتف ردقلا ىلإ اعد» :كرابملا

 وبأ هنعركذ (.ةجح مدآ نبا ىلع هلل مف هظوفحملا حوللا يف بَل يبأ ادّيْتَْبَت تناك

 هريعبو ءايشام ةنس نيعبرأ جح» :«نييمالسإلا تالاقم» هباتك يف يخلبلا مساقلا

 لعف «ةعكر يف هلك ليللا يبحي ناكو .هب عطقنملاو فيعضلاو ريقفلا هبكري .هعم داقي

 الإ مهّلك اوطقلف سانلل بحلا تيقلأ :روصنملا لاقو .مارحلا دجسملا يف ةرم ريغ كلذ
 تام :بيطخلا لاق «طقلف هحانج ىنث اذاعم نإ مث ,ذاعم نب ذاعمو ديبع نب ورمع
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 هه 14 نينو تود وينكس قيراط

 نأ تعاص رفا ءاغقلا تونغ او تا كوشن ماحشلا (8)

 باتكو .(ةدارإلا) باتكَو (ِةَمَجلا َلَع ةعاطتسالا) باتك :ٌفْلَوُم .ِفّالَعلا لْيَّذَها

 .يِئاَبجلا لع وبأ :َّدَحَأ ُهْنَعَو .َكِلَذ ِرْبَغَو «يضارغألا ةَلآلد) باتكَو ؛(ن ُْكَيَو ناك)

 نم ةعباسلا ةقبطلا نم ءاملعلا هدع.قئاولا ٍةَلْوَد يف جارّخلا ٍِناوُيِد َفرْشُم َناكَو

 ْ .ةرصبلا ةلزتعم

 ُمّلَكَبملا ُهِيَقَفلا لعجلاب بقلملا ٌيِرْضَبلا َنلع نب ُنْيَسُحلا هللا ِدَْع وبَأ (7)

 لاق: ةّيفتكلا ةكئأ ره ناكو :ةيغاد لة 7-3 هايف انضنلا جاف

 َهَْفَتَو ِهِرْضَع يف ِهباحْضَأ ٌةَسائر هنلإ ف تَهتنا .ٍلازتغالا يف ٌةَريِبَك فيِناصَت ُهَل :تيطتلا

 آل مسجلا نأ يف «(َيِدنَريلا نبا ملك ضقن) ُباتك ُهَلَو «يِيْرَلا ِنَسحلا بأ لَع

 لإ هد حو ًادوجوم لري هللا َنأ (مآلَكلا) ٌباتِكَو دام نمل ًاعرتخُ َنوُكَي نأ ْنَأ روك

 .َكِلَذ ىَوس فّيِئاَصتَو ؛(رارقإلا) ٌباتِكَو «(ناميإلا) ٌباتِكَو «ٌقلخلا 7 نأ

 يِذ يف تام «ةّلزتعملا سوم (ِءاهّقْفلا تاقبط) ف ىراراشلا ٌقاحْسِإ وُبَأ لاق

 .يرافلا لع وّبَأ وَلا ْخْيَش ِهْيَلَع ْلَصَو ةئام ِثآلَدَو َنّْيِسَو عشت َةَنَس جلا

 .ةَنَس ّنئَسَو ىدحِإ شاع لب : لْبِقَو .ًةَنَس َنِناَت براق :ُتْلُق

 نب دّمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ناهبصأ عماج مامإ ةودقلا ظفاحلا (3)

 يرديو رهدلا موصي ادباع اعرو ناكو ؛ةعساو ةلحر هل .يناهبصألا هيوتم نب نسحلا

 لع وبأ هنع ىور .هبأب ًاضيأ فرعيو نايطلا ةريف نباب ًاضيأ فرعيو ظفحيو ثيدحلا

 خيش لّوَأ وه لاقو ئرقملا نباو ْخيّشلا وبأو لاسعلا دمحأ وبأو يناربطلاو نوراه نب

 ةنس ةرخآلا ىدامج يف يفوت قدصلا نداعم نم ناك :ْخيّشلا وبأ لاقو .هنع تبتك

 .ةثاثالثو نيتنثا
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 دوعيو بسار ينب يلاوم نم ءيذمرتلا ناوفص نب مهجلا ءزرحم وبأ وه (680)

 بأد اذ ةجحلا يوق ءاكذلا داح ناك .ةفوكلا يف أشنو دلو «ذمرت ةنيدم ىلإ هلصأ

 رثأتو ةفوكلا ىلإ همودق دعب مهرد نب دعجلا بحص ءءارمو لادجو ركفو ةنطفوو

 ىلإ يفن نأ ىلإ هدعب نم (ةلطعملا) ءاول لمح ه ٠١ ماع دعجلا لتقم دعبو «هميلاعتب

 صلخأ نم ناكو .دزألا لئابق ىدحإ بسار ينبل ىلوم ناك .ناسارخ يف ذمرت
 هيف تبتكو «ليوط هخيراتو .ه ١174 ةئس لتق نأ ىلإ جيرس نب ثراحلا ءاقدصأ

 .ةيعماج لئاسرو ةديدع تافلؤم

 يف ةطرشلا ريمأ ناك «ينزاملا دبرأ نب زوحأ نب , (ملس ليقو) ملسم ()

 نب مهجلا رسأ ءدّمحم نب ناورم ةفالخ يف ينانكلا رايس نب رصن يلاولل ناسارخ

 يناسارخلا ملسم وبأ هرسا امدنع ه١ ةئسس ملسم يفوت ؛لتقف هلتقب رمأو ؛ناوفص

 .زوحأ نب لاله هوخأو وه مهتالو دحاو ةّيمأ ينب راصنأ نم ناك ملسم نأل هلتقو

 ءاملع نم نيملكتملا رابك دحأأ راجنلا هللا دبع نب دّمحم نب نيسحلا (88؟)

 ءزارطلا راد ىف اًكئاح ناكو «مق ةنيدم ىف أشنو دلو نومأملا رصع ىف ةئجرملاو ةيربجلا

 انملس ولو .هتافوو هداليم خيرات رداصملا ركذت لو «نيزاوملاب لمعي ناك ليقو

 ويلا خيش ماظنلا عم هتارظانم ىلع اًنْزُح ىفوت هنإ ةلئاقلا ةياورلا ةقيقحب

 الإ ىسيرملا رشبل اًديملتو اًديرم راجنلا ناك .ىرجه لا ثلاثلا نرقلا ىف ىفوت هنأ كلذ

 نم .ددع رارض بتكو ةنيعم لئاسم ىف ورمع نب رارضب رثأتلا نم هعنمي ل اذه نإ

 ادع ضراع دقف «ىمعأ وحن ىلع اًرارض راجنلا عبتي لو «ةئجرملا اهيف مجاب بتكلا

 .ةضقانم ءارآ اهنم الدب عضوو هئارآ نم

 مامإلا ٌرِظاَنُي ناك ْنَم ٌدَحَأ ثوغرب يوجب ىَسيِ نب دمحم هللا دْبَع بأ 47

 َباَتِكَر (ِتآلاقَلا) ّباتِكَو «(ةَعاطِتسالا) باتك :َسَيَص .ةّنْحملاَتَفَوَدَمحَأ
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 هَنَس فو :لبِق.(ةاهاضملا) باتِكَو «(ٍبْرَح نب ِرَمْعَج َلَعّدَرلا) باتِكَو «(داهتجالا) رس رس نإ ]أ
 .نيعَبْرَأَو ىدخِإ َةَنَس :ٌلْيقَو .نيَئامَو نعبر

 دحأ ىنارفعزلا ىلع وبأ مامإلا ىدادغبلا حابصلا نب دّمحم نب نسحلا (885)

 بوسنم ىنارفعزلاو .اتبث ةقث اغيلب احيصف اثدحم اهيقف اليلج امامإ ناك ميدقلا ةاور

 ىف دادغب هيلإ راشملا نكس مث نابح نبا ركذ اذك ةينارفعزلا اهل لاقي داوسلاب ةيرق ىلإ

 بردلا ىو دادغبب ىنارفعزلا برد هل لاقي راصو هيلإ بردلا بسنف اهبورد ضعب

 ةنييع نب نايفس نم ىنارفعزلا عمس .هنع هللا ىضر يعفاشلا دجسم روكذملا

 هنع ىورو.نوراه نب ديزيو ىفقثلا باهولا دبعو ديمح نب ةديبعو يعفاشلاو

 حارجلا نب دّمحم نب دمحأ لاقو .ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ىراخبلا

 يأ نم يل لاق يعفاشلا ىلع ةلاسرلا باتك تأرق امل لوقي ىنارفعزلا نسحلا تعمس

 دّيس تنأف لاق ةينارفعزلا امل لاقي ةيرق نم الإ انأ امو ىبرعب انأ ام تلق تنأ برعلا

 هنم ةروص نسحأ ىنارفعزلا رصع ىف نكي ىل هنأ نيخرؤملا ضعب ركذو ةيرقلا هذه

 .ه 7١ ةنس ناضمر رهش ىف ىفوت.ءوسب دحأ هيف ملكتي مل هنأو اناسل حصفأ الو

 نم ضاق (ه ١40 ماع يلاوح ايح ناك) ينافطغلا وِرْمَع نب ٌرارِض (884)

 .هودرطو هورفكف .مهفلاخف .اهكردي ملف .هدلب يف مهتسائرب عمط «ةلزتعملا رابك

 وهاماهيفو ءجراوخلا ىلعو مهيلع درلا يف اهضعب ءاباتك نيثالث وحن فنصو

 نمحر لا دبع نب ديعس ىضاقلا دنع لبنح نب دمحأ مامإلا هيلع دهشو «ةئيبخ تالاقم

 لاق .هافخأ يكمربلا دلاخ نب ىيحي نإ :ليقو ءبرهف .هقنع برضب ىتفأف يحمجلا

 .ةريجملا نم وهف هنم أربتن انأل ءأطخأ دقف ةلزتعملا نم هدع نمو :يمشجلا

 يبأب عمسف ةرصبلا مدق ءرصم لهأ نم .درفلا صفح ىيحي وبأ وه (887)

 بحاص» :هنع يئاسنلا لاق .يلزتعملا ليذه لا وبأ هعطاقف «هرظانو هعم عمتجاو ليذهلا



 كارلا ل وسلا نيس نتا راك ل ل وكف و 3

 ةنابإلا يف يربكعلا ةطب نبا ركذ .يعفاشلا هرظانو .«هثيدح ٌُبثكي ال هنكل ؛مالك

 نآرقلا ركذو هيلع هللا ةمحر يعفاشلا تعمس» :لاق هنأ نايلس نب عيبرلا نع ىربكلا

 يف يعفاشلا هل لاقف ءرصمب ناك لاو ةرضحب هرظانو درفلا صفح لوقي امو

 ًاصفح تعمسف ءاوفرصناو ءاوماق مث .وهاّلإ هلإ ال يذلا هللاو ترفك :ةرظانملا

 .«يمدب يعفاشلا وه الإ هلإ ال يذلا ميأو طاشأ :لوقي

 1١١(. / قباس ردصم) يندملا يحبصألا سنأ نب كلام (81)

 .(417/7 / قباس ردصم) يئابجلا لع وبأ (888)

 51١”(. / قباس ردصم) يرعشألا نسحلا وبأ (6884)

 يناهبصألاب فورعملا يدادغبلا ءهفلخ نب يرهاظلا لع نب دواد (840)

 هيلإ بسنت .مالسإلا يف نيدهتجملا ةّمئألا دحأ «ناميلس وبأ .(ه )0-77١

 نع اهضارعإو ةّنُسلاو باتكلا رهاظب اهذخأل كلذب تيمسو «ةيرهاظلا ةفتاطلا

 ٌناهبصأ وهو .لوقلا اذهب رهج نم لّوأ دواد ناكو .سايقلاو يأرلاو ليوأتلا

 وبأ لاق .اهيف ملعلا ةساير هيلإ تهتناو ,دادغب نكس .ةفوكلا يف هدلومو ءلصألا

 .بهذملا يفنح هوبأ ناكو «ةيناهبصأ همأ نأل «يناهبصألاب فرع (منإ :مزح نبا دّمح

 لتاقم نسحلا وبأ وه (ةرصبلاب ه١6١ ماع ىفوتملا) ناميلس نب لتاقم (641)

 ىمسملا ريسفتلا بحاص نيرسمملا مالعأ نم ىخلبلا يدزألا ريشب نب ناميلس نب
 نكل ءاهب ثدحف دادغب لخدو «ةرصبلا ىلإ لقتناو خلب نم هلصأ .«لتاقم ريسفتا

 نم هنأ رسفملا نايلس نب لتاقم ىلإ بسُن .ثيدحلا كورتم ناك يأ اكورتم ناك

 نايأر قرشملا نم اناتأ» :ةفينح وبأ مامإلا هيف لاق يذلا وه هنأ اوركذو ةهبشملا

 نأ «نييمالسإلا تالاقم» يف يرعشألا لقنو ..(هبشم لتاقمو ءلطعم مهج :ناثيبخ

 لايع وهف ريسفتلا دارأ نم :يعفاشلا لاق دقو .ةيهلإلا تاذلا مسجي يأ - مسجم لتاقم



 00000001 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نكي مل نإو نايلس نب لتاقمو .ةفينح يبأ ىلع لايع وهف هقفلا دارأ نمو «لتاقم ىلع

 .هعالطاو هريغو ريسفتلا يف هملع يف بير ال نكل ثيدحلا يف هب جنحي نم

 كلام نب ةملس نب مامه نبا ثراحلا نب ةيواعم نب دامح نب ميعن (8947)

 ةدم ماقأو ؛دورلا ورم يف دلو ثدحم (ه 778 ت) (هللا دبع وبأ) يزورملا «يعازخلا

 ىلإ لمح نأ ىلإ اهيف لزي ملو ءرصم نكس مث ,ثيدحلا بلطي زاجحلاو قارعلا يف
 .سبحلا يف تامو «ديقو بجي ملف ؛نآرقلا قلخب نحتماو ءمصتعملا ةفالخ يف قارعلا

 نيرشعو عست ةنس تام» :يوغبلا مساقلا وبأ لاقو .يراخبلا خيش وهو فيناصت هل

 يقلأف .هدايقأب رجف ؛نآرقلا قلخب لوقلا نم هعانتم ال ؛اًسوبحم اًديقم ناكو .نيتئامو

 :ينعي .داؤد يبأ نبا بحاص كلذ هب لعف ؛هيلع لصي لو ؛نفكي لو ؛ةرفح يف

 .(مصتعملا ةفيلخلا

 ىضاق يميمتلا يربنعلا ىنثملا وبأ ناسح نبرصن نب ذاعم نب ذاعم (597)

 ثيدحلا عمس .دادغب نكسو ه ١١8 ماع يربنعلا دلو .نيترم اه ءاضق ىلو ةرصبلا

 ركب وبأ :ثدح هنعو .نورخآو «ميهاربإ نب ملسمو «ريثك نب دّمحمو «يبنعقلا :نم

 يف يدادغبلا بيطخلاهنع لاق. نورخآو «يناربطلاو «بدؤملا رف رفعجو «يعفاشلا

 دادغب نكس يربنعلا ىنثملا وبأ ناسح نب رصن نب ذاعم نب ذاعم :دادغب خيرات باتك

 .ه 7// ةنس يف يفوت .اهبب ثدحو

 ريشيسو .يؤلؤللا يمودسلا ءيرصبلا نامثع وبأ لاهنملا نب سمهك (894)

 كانا ند سيكو تاناورلا وس قاب نق نازاكلا مسار هلا كالا كنعللا

 ةبورع يبأ نب ديعس نع ىور نسحلا وبأ سيق نب رمنلا ىنب نم وهو سيق هلاوخأ

 بتكي ةبورع ىبا نبا باحصأ نم ناك .يرصملا ريفع نب ريثك نب ديعس هنع ىور
 نم وهو .ءافعضلا باتك يف يراخبلا هلخدأ دّمحم وبأ لاق ءقدصلا هلحم هثيدح
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 :ُتْناَقلا ٌدباعلا هةيِفْوّصلا ْحْيَش ٌيِرْصَبلا ٍءاطَع نب ٌدَمْحَأ ٌيِمْيَجُملا (195)

 نب ديوس وب :ُهَرَكَذِدْيَر نب ٍدجاولا ِدْيَع ةرضببا خيش دْيَِْي ناك «ٌِْبما يدق

 َنِم َمْوُلْعمل را .داهتجالاو ةدابعلا يف َرَرَب :َلاَقَف (ِكاَسْنلا ٍتاَقَبَط) يف يارعألا

 قآلّصلاو ءمْوّصلا :باوببألا وذم نال َنْوُكيأل هلل لإ َقيِرطلا نأ َركدَو ءِتْوَقلا

 ناكف «فطللا يف هخْيَت ٌقْيِرط َمِزَلَو هدي ِتْوُقلا باستُك بكا َلِإ لْيمَي َناكَو .عوجلاو

 نبا نآَر :هّتْسُر َرَمْع نب ٍنَمْحّرلا ُدْبَع لاق .ِثْيِدَحلا نم ًائْيَش َبَتْكَو «يِزَتْعُم َرْيَغ ايِردَ

 َدَهْزَأ َناكَو ِِرَدَقلا يف ُمَّلَكَتي َناكَو ءٍءاطَع ِنب َدَمْحَأ ٍبْنَج َلِإًاسلاج ٍةَحمج َمْوَي ٌيِدْهَم

 0 لا او عااد
 ل دق ءاطَعُنْبا اكو .لَمْفَتأل َكّلََكَو «َتبْدَك :ُهَل َلْوَمَت ْنَأ َكِْيَلَع

 هنا لاق .مهيَلَع ُسُق ل رمل َنيَبعَمِْل ميَُملَب يف اراد ََقَوَو ياس

 ديد أ مم ةَغاب هَِحَص ةذاعلل ٍةَرْصَبلاِب ُثَّمِقُو راد لَو اهييحَأَو :يارغألا

 ركب وُبَأَو دِهاَزلا َناَسَع

 عمج يهو ءاهلمعو براوجلا لإ ةّبْسِن بِراوُجلاِب َيمّسَو ءيبراوجلا دواد (697)

 نيلئاقلا نمض «نيمالسإلا تالاقم» يف يرعشألا نسحلاوبأ مامإلا هركذ .بارج

 هنإو مسج هللا نإ :( نايلس نب لتاقُم )و ( يبراوجلا دواد ) لاقو» :لاقف ءميسجتلاب

 لجرو دي نم ءاضعأو حراوج هل .مظعو رعشو مدو محل :ناسنإلا ةروص ىلع َةّنُج

 مزح نبا مامإلا لاقو .«ههبشي الو هريغ هبشي ال اذه عم وهو «نينيعو سأرو ناسلو

 ةروص ىلع ؛مدو محل هبر نأ معزي «مهيملكتم رابك نم يبراوجلا دواد ناكولا

 مهف ىرخألا ةفاشملا امأو» («باسنألا» هباتك ف يناعمسلا مامإلا لاقو .«ناسنإلا

 ةروص ىلع هنأو ءمسج هدوبعم نأ معزي ناكو ؛يقيلاوتما ماس نب ؛ ماشه باحصأ



 ااا 1 10 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 دواد ذخأ هنعو ءاضايب الألتي عطاس ٌرون وه لب ؛مدالو محلب سيل ِهّنكلو ناسنإلا

 .«ةيحللاو جرفلا اَلِإ ناسنإلا ءاضعأ عيمج هل هدوبعم نإ :هلوق يراوجلا

 هنأ :يبراوجلا دواد نع ىكحي كلذكو»:لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لوقيو

 ءارو مع ينولأس او ؛ةيحللاو جرفلا نع ينوفعا :لاقو ءءاضعأو ةروص وذ ىلاعت

 .(كلذ تبثي ام رابخألا يف نإف ؛ كلذ

 يف دلو .ربلا نب ةبازح نبا قارع نب مارك نب دّمحم هللا دبع وبأ (690)

 يذلاو هب رهتشا يذلا بغللا ناك دقو .جنرز ةيرق ىلإ هدلوم بسنو «ناتسجس

 .ه ١4١ ماع دلو .مارك نبا وه ةيمالكلا سرادملا ىدلو نيخرؤملا ىدل هب فرع

 اذهو «مالسإلاب نمآ يمجعأ لجر وه |منإو ؛هدلومو هتأشن يف ًايبرع سيل مارك نباو

 كلذ لعلو «ةّيسرافلا ةفاقثلاب ةّيمالسإلا ةفاقثلا جازتمال جذومن دعت هتفسلف نإف

 .يداملا ريسفتلا ىلإ مارك نبا لام .هللا ميسجت يف ولغ نم هيلإ بهذ ام رس رسفي

 .دهزلا نوكي ام دشأ ادهاز ءاعرو ًالجر ناك دقو .دوجولا ةدحوب لوقلا ىلإ ىهتناو

 برقي ام هتافو تناك دقلو .دوجولل هريسفتو هترظن نأشب ءارآلا تضقانت انه نمو
 دقو .ةيفسلف ةينيد سسأ ىلع ديدجلا هبهذم سيسأت ىلإ ىعس .ه 1١04 ماع نم

 نم لينلا يف مهتالواحم تفاهم نايب ًالواحم .هموصخ ةهجاوم ىلإ ىرخأ ةهج نم ىعس
 نأشب اهنيب ايف تمسقنا اهّنكل مارك نبا اهسسؤم تومب ةيماركلا تمت لو .هبهذم

 قرف ةدع ىلإ تقرفت دق ةسردملا هذه نأ دجن كلذلو .لوصألا هذه ضعب مهف

 ثيح نم فلتخت اهنكل ءبهذملل ةيسيئرلا تامسلاو صئاصخلا يف اهنيب ايف كرتشت
 ءاهيلع تينب يتلا ءىدابملا نأشب نكي مل ةيماركلا قرفلا دنع فالتخالاف .ليصافتلا

 .ةيعرفلا لئاسملا ضعب نأشب ًافالتخا ناك امنإو

 نبا اهسسؤم دعب ةيماركلا ةسردم يف يناثلا لجرلا وه مصيم ا نب دّمحم (84)
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 يف لجرلا اذه اهيف اهمعزت يتلا ةرتفلا يف اهنأش ةيماركلا ةسردمل ناك دقف .مارك

 نوكت دقو «يبهذلا اهرصع ةيماركلا تشاع هيدي ىلعف .يرجهلا عبارلا نرقلا

 خانملا تأيه دق اهلظ تحت شاع يتلا صاخ هجوب ةرتفلا هذه يف ةيسايسلا فورظلا

 اهرصانو ةعامجلا هذه ديأ دق نيكتكبس نب دّمحم ناطلسلا نأل ةعامجلا هذهل يركفلا

 ريشي مصيم لا نبا دي ىلع ةيماركلا ةسردم راهدزاو .ىرخألا بهاذملا باسح ىلع

 ربخ هنأ ىلإ ريشت اهّلك تاياورلاف .لمعلاو ملعلا لاجم ين ايكذ ناك لجرلا نأ ىلإ

 ىرخأ تامهاجتا نم اهريغ نعو اهنع لصفنا مث اهاجر دحأ دي ىلع ةلزتعملا لوصأ

 ةنيب ترج تارظاتم كانه. نأ ىلإ نوخرؤملا ريشيو :همساب تفرغ ةقرفا هسفنل ًانوكم

 يتأتو .ىرخأ ةهج نم ينبيارفسإلا قاحسإ وبأو كروف نبا نم لك نيبو ةهج نم

 هنأ لب «مارك نبا هب ىدان امل ءايمع ةيديلقت ةعباتم عباتي مل هنأ يف مصيهلا نبا ةلاصأ

 يف ثداوحلا لولحو «ميسجتلاب لوق نم مارك نبا هيف عقو ام ضعب حالصإ لواح
 هانعمف شرعلا ىلع رارقتسالا اّمأ ءسفنلاب مايقلا ينعت ةيمسجلا نأ لاقف «هللا تاذ

 يملكتم ضعب نيبو هنيب ترج تارظانم كانه نأ ىلإ نوخرؤملا بهذ دقو .ةيقوفلا
 .يزارلا نيدلا رخف مامإلا مهسأر ىلعو كاذنآ ةرعاشألا

 ,روباسين يف شاعو «يرجهلا عبارلا نرقلا لهأ نم رجاهم نب ميهاربإ (644)

 ةرظانم |مهنيب ترج هنأ يدادغبلا ركذ دقو «ةيماركلا نم ةيرجاهملا ةقرف بستتت هيلإو

 .ها/١ ةنس

 ميعز وه يريمنلا نوع نب سنوي نأ ىوس ائيش رداصملا ركذت ال (40)

 الإ .يرمشلاو يرمسلاو يريمنلا نيب هبقل يف نوفلتخيو .هيلإ ةبسن ؛ةيسنويلا ةثجرملا
 .يريمنلا هنأ نولوقي مهبلغأ نأ

 رجح نبا ركذ «نيعباتلا عابتا نم يفوك ءينوكلا بئتكملا نارهم نب ديبع 00)



 ا وا ا وو ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 كرشلا نودام :لاق هنأ هنع يكح .ةئجرملا نم ةيديبعلا ةقرف ميعز وهو .ةقث هنأ

 ماثآلا نم فرتقا ام هرضي ال هديحوت ىلع تام اذإ دبعلا نإو «ةلاحم ال روفغم

 ملع نإ :اولاق مهنأ هباحصأو بئتكملا ديبع نع ناهيلا ىكحو .تائيسلا نم حرتجاو

 .هريغ ائيش لزي مل همالك نإو .هريغ ائيش لزي مل ىلاعت هللا

 ةوبن ركنملا ةئجرملا نم ةيناسغلا ةقرف ميعز وكلا نابأ نب ناسغ (407)

 آلإ سنوي بهذمك ناميإلا يف هبهذمو ّيابيشلا نسحلا نب دّمحمل ذملتو كك ىسيع

 لك لوقي سنويو ناميإلا ضعب ىمست ناهيإلا لاصخ نم ةلصخخ لك لوقي هنأ

 دنعو صقتني الو ديزي ال نايإلا نأ ناسغ معزو ناميإ ضعبالو نايإب تسيل ةلصخ

 صرقك صقني الو ديزي الف ناسللابرارقإو بلقلاب ةفرعم ناهيإلا #8 ةفينح يبأ
 :نسوشلا

 نأ نومعزي «ةينابوثلا ةقرف ميعز .ةئجرملا رابك نم دعي ءنابوَّت وبأ 0
 ناكامو .هلعفي نأ الإ لمعلا يف زوجي ال ناك امو .هلسربو هللاب رارقإلا وه ناهيإلا

 نابوث يبأ ةلاقمب نيلئاقلا نمو .ناويإلا نم كلذ سيلف هلعفي ال نأ لقعلا يف اًرئاج

 هريخ ردقلاب نمؤي ناليغ ناكو .نورخآو يقشمدلا ناورم نب ناليغ ناورم وبأ

 باتكلا ىلع (ئاق ناك نم لكو .ءشيرق ريغ يف حلصت ةمامإلا نأو .دبعلا نم هرشو

 ا كس ةثلاو

 نم ءرصم ىرق نم نموث ةيرق ىلإ بسني يرصملا ىنموتلا ذاعم ىبأ (40)
 نم لك راشأ .هتافوو هدلوم خيرات فرعي ال «ةينموثلا ةقرفلا ميعزو ةئجرملا ةّمئأ

 .ةلصفم هلاوقأو هئارآ ىلإ يناتسرهشلاو يدادغبلاو يرعشألا

 ةنس يلاوح دلو«يسيرملا ثايغ نب رشب نمحرلا دبع وبأ وه يسيرملارشب (40)
 هتايح رشب أدب .باطخلا نب ديز لآ يلاوم نم راصو ملسأف ًايدوهي هوبأ ناك ه



 لوقتملاو لوقعملا نم تفئارط ق لوكشكلا هن 200-2 01 د تا كات مما 03

 ةملس نب دامح نع ثيدحلا ىورو «يضاقلا فسوي يبأ نع هقفلا ذخأف ءثدحمو هيقفك

 وهو ه 7١14 ةنس يفوت .مهنم راصو ةلزتعملاب رثأت كلذ دعب هّنكلو «ةنييع نب نايفسو

 يأر عبتي ناك يذلاو «دادغب ةئجرم نم «ةيسيرملا ةقرف ميعز وهو .هرمع نم نيناهثلا يف
 ناك .«|لكتم اعرو انيد ناك» :ميدنلا نبا لاق .هجهنمب لقتسا مث ءيضاقلا فسوي يبأ

 «ةنس نيعبرأ نم ًاوحن كلذ ىلإ وعدي لظو ءديشرلا ماّيأ ذنم نآرقلا قلخب لوقي رشب
 هيلإ نيبرقملا نم رشب ناك ثيح نومأملا ماَيأ تءاج نأ ىلإ ..بتكلا كلذ يف فلؤيو

 نم ناكو .هوعدبو دادغبب نوثدحملا هيلع در دقو ..نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ هاعد نممو
 .يسيرملا رشب ىلع درلا :باتك يف يمرادلا هيلع در نم زربأ

 خويش نمو ةئجرملا نم ةيحلاصلا ةقرفلا ميعز يحلاصلا رمع نب حلاص (407)

 ىلع ىلاعت هللاب ةفرعملا وه ناميإلا :لاقف ءاجرإلاو ردقلا نيب عمج دقو .ةلزتعملا

 نأ معزو «قالطإلا ىلع هب لهجلا وه رفكلاو «طقف اعناص ملاعلل نأ وهو «قالطإلا

 ىلاعت هلل ةدابعب تسيل ةالصلا نأ :معزو .هل عوضخلاو ةبحملا يه ىلاعت هللا ةفرعم

 .ءصقني الو ديزي ال .ةدحاو ةلصخ وهو هتفرعم وهو «هب نايإلا الإ هل ةدابع ال هنأو

 .صقني الو ديزي ال .ةدحاو ةلصخ رفكلا كلذكو

 لازتعإلا نيب عمج ةقث ثدحم ءركب وبأ ءيرصيلا بيبش نب دّمحم (400)

 .ديحوتلا يف ليلج باتك هلو ةلزتعملا نم ةعباسلا ةقبطلا يف ىضترملا هركذ .ءاجرإلاو

 يف باتكلا اذه تعضو امّنإ لاقف صقنلاب ةلزتعملا هيلع ملكت ءاجرإلاب لاق املو

 ماظنلا باحصأ نم دعي وهو .كلذ هل لوقأ ال ينإف مكريغ اّمأف .مكلجأل ءاجرإلا

 نم ةريبكلا بحاص جرحي مو .ديعولا يفو نيتلزنملا نيب ةلزنملا يف هفلاخ هنأ ريغ

 .ناهيإلا

 عزان اذإ رمش وبأ ناك :ظحاحلا هنع لوقي .ةيردقلا ةئجرملا نم رمش وبأ (40)



 ااا ا ا يندملا ناخ يلع دّيسلا مي ركلا دبع دّيسلا مامإلا

 نم جرخي همالك نأك ىتح ؛هسأر كرحي ملو ؛هينيع بّلقي لو ؛هيبكنم الو هيدي كرحي مل

 هملك ىتح ؛هريغب هيلع نيعتست نأ قطنملا نم سيل :لوقي ناكو ؛ةرخص عدص

 .هتوبح لحو ؛هيدي كّرح ىتح «ةلأسملا يف ةدايزلابو ةجحلاب هّرطضاف ماّظنلا ميهاربإ
 هنم نوعمتسيو نوملسيو هيلإ نوليمي هباحصأ ناكو .هيديب ذخأ ىتح هيلإ ابحو

 كرتو هل مهريقوت هيلع لاط اًملف ,مهدنع هتبثيو مهيلع هدروي ام لك نولبقيو

 .موصخلا ةبذاجمو ءافكألا ةعزانم لاح يسن هيلع مالكلا ةنوؤم تفخو هايأ مهتبذاحجم

 .ملحلاب اروكذمو ملعلا يف فرصت اذ اروقو اخيش ناكو

 |ييف تشارك فنصملا هركذيس (ىك ناورم نب ليقو) ملسم نب َنالّيَغ وه (409)
 نم راصو ملسأ دق هوبأ ناك ءرصم نم يطبق هلصأ ءيقشمدلا (مالكلا نم يتاي

 بلط يف لحتراو ءاهيلإ بسُن يتلا قشمد ةنيدم يف شاعو دلو .نافع نب ناثع يلاوم

 نسحلا ىلع هقفلا سردو «ةنيدملا يف ةيفنحلا نب دّمحم نب نسحلا ىلع سردف ملعلا

 قشمد باوبأ دحأ برقب ريقف قاقز يف قشمد يف ناليغ شاع .ةرصبلا يف يرصبلا
 .هعروو هاوقتو هحالصب هيرصاعمو هناريج نيب ناليغ رهتشا .سيدارفلا باب همسا

 نب لهسو .عفقملا نبا عم) باتكلا نم ىلوألا ةقبطلا يف نوخرؤملاو ءاملعلا هعضي

 «زيزعلا دبع نب رمع يومألا ةفيلخلاب ةلص ىلع ناليغ ناكو «(ديمحلا دبعو ؛نوراه

 اهعيبل يداني ناليغ ناكف «ةّيمأ ينب ءارمأ نم هقبس نم ملاظم درب هيلإ دهع ثيح
 يف فلاخي راصف «ةّيناسنإلا ةيرحلاب لئاقلا يمالكلا ناليغ بهذمو .ةنيدملا يف سانلل

 نوكيس امو «نئاك وه امو ناك ام لك نأ وهو «ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ أدبم هتاذ تقولا

 ناسنإلا نأ ررق نيح كلذ يف مهضقان ناليغ نأ ريغ ؛هردقو هللا رمأ وه (نإ ءًالبقتسم

 .دعب |ميف ةلزتعملا هيف عسوت يذلا لوقلا وهو «هرايتخا ىلع بساحي فوس هناو «راتخم

 ةلدألاب هيلع درتو ةيربجلا بهذم داضت ةّيناسنإلا ةيرحلا يف ةيرظن ىلإ هيدي ىلع لوحتو
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 اهنأ :جراوخلا يأرل ًاقفاوم ةمامإلاو ةفالخلا يف ناليغ يأر ناكو .ةيلقعلاو ةيلقنلا

 ةّيمأ ينب كلذب ًافلاخ شيرق ةليبق نم نكي ملولو ءاهطورش عمجي نم لك يف حلصت

 ٌقحتسم وهف ةْنّسلاو باتكلاب ئاق ناك نم لك" :لوقي ناكف ءءاوس دح ىلع ةعيشلاو
 قّقحي نأ دارأ كلملا دبع نب ماشه ةفالخلا ىلوت امل .«ةّمألا عامجإب الإ تبثت الو ءاهل

 .كدي دم :هيف قعز ةفالخلا سلجم يفو «هلقتعاف «ناليغ نم ماقتنالاب قباسلا هدعو

 اعطقف ءاهدمف .,كلجر دم :لاق مث ءاهعطقف فيسلاب ةفيلخلا اهبرضف «ناليغ اهدمف

 يحلاب هنيب مامأ عوضوم وهو ناليغب لجر رم ماّيأ دعبو رتابلا فيسلاب ةفيلخلا

 اي :ًارخاس لجرلا لاقف ؛:ةعوطقملا هدي ىلع ةرثكب عقي بابذلاو ءريقفلا يقشمدلا

 ةفيلخلا عمس ايلف ردق الو ءاضق اذه ام :تبذك :هل لاقف !ردقو ٌءاضق اذه :ناليغ

 .قشمد باوبأ ىدحإ ىلع هبلصو «هتيب نم هولمح نم ناليغ ىلإ ثعب «كلذب

 فنصلملا هركذ امك لّوألا «نيفلتخم نيلكشب تايبألا هذه رداصملا ركذت )41١(

 :يناثلاو ءُةَتْْشَسْلَ

 اكذبْمملَّرقتال ىملسو يدي دير يوك

 يبأ ىلإ هبسني لوألا .نيردصم الإ تيبلا اذه لئاق رداصملا بلغأ لفغتو

 ةيميت نبا ْحيَّشلا يأر اذهو «(ليل نونجم) حولملا نب سيق ىلإ هبسني يناثلاو «ةيهاتعلا

 .(ىواتفلا عومجم ) هباتك يف

 5١٠١(. / قباس ردصم) يمتيهلا رجح نبا(١41)

 ةاور دحأو ملسم ملاع(ه 717ه )7١5 يوغبلا مساقلا وبأ (41؟)

 نب نابزرملا نب زيزعلا دبع نب دّمحم نب هللا دبع مساقلا وبأ همسا ءفيرشلا ثيدحلا

 ورمو ةاره نيب يوغبلا دلو «عينم تنب نباب فرعيو «يوغبلا هاشنهاش نب روباس

 ءادتبا نم اًقارو مساقلا وبأ ناكو «هتدلب ىلإ بسن كلذبو .غب وأ روشغب يف ذورلا



 قلل ا ل ب ا تامل ع يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 هرصع ءاملع نم ةعومجم دي ىلع يوغبلا ذملتتوو عمس .همعو هّدج ىلع قروي هتايح

 لاق .ثيدحلا ةاور نم ددع يوغبلا مساقلا بأ نم عمسو .نيناثو عبس نع اوداز

 وبأ يفوت .تافنصم هلو ظافحلا نع ىور ءاطباض اظفاح ةقث ناك : ريثك نبا ظفاحلا

 .نينسلا نم ثالثو ةئام نع سه 117 ةنس دادغب يف رطفلا ةليل يوغبلا مساقلا

 .نبتلا باب ةربقم يف نفدو

 دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ وه :لبنح نب دمحأ نب هللا دبع (41)

 يف ه ”7١ ةنس دمحأ نب هللا دبع دلو ,ثيدحلل ظفاح «يدادغبلا ينابيشلا لبنح نب

 دنسم دئاوز :هتافلؤم نم .هيبأ نع ةياورلا يف ارثكم ناكف هيبأ دي ىلع ملعت هدادغب

 .تيبلا لهأ دنسم«لمجلا باتك«ةنسلا باتك .دهزلا باتك ىلع دئاوزلا .دمحأ مامإلا

 دحأ ايندلا يف نكي مل :يدانملا نبا نيسحلا وبأ لاق .ةيروميتلاب ميدق عومجم يف طوطخ

 فلأ ةئم وهو ريسفتلاو ءافلأ نوثالث وهو دنسملا عمس هنأل «هنم هيبأ نع ىورأ

 عامسلا ةدايزو ةفرعملاب هايإ هظيرقت يف فرسأ مهضعب نإ ىتح ءافلأ نورشعو
 تام .ءايحلا ريثك .ةجهللا قداص ءاح اص الجر هللا دبع ناكو .هيبأ ىلع ثيدحلل

 رباقم يف نفدو فه ١4٠ ةنس راهنلا رخآ يف نفّدو دحألا موي يف دمحأ نب هللا دبع

 .نبتلا باب

 نب دمحأ ركب وبأ هفلؤمو .رازبلا دنسمب فورعملا راخزلا رحبلا باتك (415)

 ماع قوتملا رازبلاب فورعملا يكتعلا هللا ديبع نب دالخ نب قلاخلا دبع نب ورمع

 قفو فنصملا هبتر دقو «ةنسلا نوتم يف ةريبكلا ديناسملا دحأ باتكلا اذه .ه57

 ءافلخلا ركذب أدب لب ءاًيمجعم اًبيترت ةباحصلا ءامسأ بتري ملو «ةباحصلا تادانسإ

 ..نيسحلاو نسحلاف سابعلل مجرت مث «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا يقاب مث «ةعبرألا

 امك ؛هنع اوور نيذلا ةاورلا ءامسأ ىلع باحص لك تحت ثيداحألا فنصملا بترو



 لوقنملاو:لوقعملا نم تفئارط قف لوكشكلا نانا 4اس ا ااا ماو اماما 6 اما 8/4

 تاققفاوملا ىلع هبنو «ةاورلا نيب ظافلألا يف فالخلا ىلع هبنو ةدنسم ثيداحألا ركذ

 نم كلذ عبتتسي امو «يوارلا تادارفنا ىلع هبنو ,تاعباتملاو دهاوشلاو ؛تافلاخملاو

 حيحص هيف زيمو «ةيلجلاو ةيفخلا للعلا نع فشكو «كلذ وحن وأ ةلع دوجو

 ثيح نم ثيدحلا ةاور ىلع هيف ملكت (ى «هميقتسمو هجوعمو «هميقسو ثيدحلا

 .ليدعتلاو حرجلا

 يناتسجسلا يدزألا ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ (415)

 هباتك بحاص وهو ؛ةرصبلا ثدحم «هنامز يف ثيدحلا لهأ مامإ دواد يبأب روهشملا

 ريغص ميلقإ يف نومأملا دهع يف ه 7٠١7 ةنس دواد وبأ دلو «دواد يبأ ننسب روهشملا

 .ناسارخ رازف ثيدحلا بلط .ناتسجس يعدي دزألا شولبلا ضرأ ناركمل رواجم

 اهراز ةرم رخآو «تارم ةدع دادغب مدقو هه 71١ يف ةفوكلا رازو «ةارهو «يرلاو

 قشمدب ثيدحلا عمس امك «ةنس نيرشع سوطرطب ماقأو هه 717١ ةنس تناك

 يف هلزنم ىلإ ءاج يذلا قفوملا دمحأ يبأ ريمألا نم بلطب ةرصبلا نكس َّمث ءرصمو

 راطقأ نم ملعلا ةبلط اهيلإ لحريل ةرصبلا نكسي نأ هاجرو هيلع نذأتساو دادغب

 نم اهيلع ىرج امل اهنع سانلا عطقناو ترجهو تبرخ نأ دعب هببسب رمعتف ضرألا

 يف هجهنم يف هب رثأتو لبنح نب دمحأ مامإلا دي ىلع دواد وبأ ذملتت .جنزلا ةنتف

 هضرعو «نئسلا هباتك فنص ؛مهريغو يئاسنلاو يذمرتلا هيلع ذملتتو .ثيدحلا

 ةديقعلاو هقفلا يف ىرخأ تافلؤم هلو .هنسحتساو هداجتساف لبنح نب دمحأ ىلع

 .دمحأ مامإلا لئاسم :لثم ثيدحلا ملعو خوسنملاو خسانلاو ليدعتلاو حرجلاو

 نع لبنح نب دمحأل ةلئسأو «يرجآلا نامثع نب لع نب دّمحم ديبع يبأ تالاؤسو

 .ه 71/0 ةنس لاوش ١5 يف دواد وبأ يفوت ءاهريغو ءافعضلاو تاقتثلاو ةاورلا

 ميهاربإ هجوخ نب نايلس وه (ه 1144_ه 1770) يزودنقلا (415)



 ااا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ةينيطنطسقلا يف يفوت .(زودنق ىلإ ةبسن) يزودنقلا يدنبشقنلا يفنحلا ينيسحلا نالبق

 لوسرلا لئامش يف ؛ةّدَوملا عيباني» :هراثآ مهأ .خلب لهأ نم ءلضاف وه ه ١794 ةنس

 بقانمو «يبقعلا رئاخذك بتك ةلمجل عماج هعقاو يف وه باتكلا اذهو ؛تيبلا لهأو

 .ينيومحلل نيطمسلا دئارفو يدوهمسلل نيدقعلا رهاوجو يلزاغملا نباو يمزراوخلا

 نب ميهاربإ هفلؤمل نيطبسلاو لوتبلاو ىضترملا لئاضف يف نيطمسلا دئارف (41)

 نب ميحرلا دبع نع يزيربتلا لقنو .(ه 7/١7 -ه 155) ينيوجلا ينيومحلا دّمحم

 دّمحم نيدلا دعس نب ميهاربإ نيدلا ردص» :(ةيعفاشلا تاقبط) يف هلوق يونسألا نسحلا

 .اهكولم ءانبأ نم ناك هّدج نأل ؛ةامح ةئيدم ىلإ ةبسن ؟يومحلا» ب فورعملا ديؤملا نب
 ليوط ؛ملعلا بلط يف رافسألا ريثك ؛هقفلاو ثيدحلا مولع يف ًامامإ روكذملا ناك

 .«اهيف يفوتو «روباسين ىرق نم ةيرقب نكس «هوبأو وه ةيالولاب ًاروهشم «ةعجارملا
 ةنس دودح يف هدلوم مزراوخ بيطخ نيدلا قفوم دّمحم نب دمحأ (414)

 يفسنلا رمع نيدلا مجن نع ذخأ هقفلاب ةمات ةفرعم هل «الضافوا ابيدأ ناكو ه4

 بحاص نيدلا رصان هنع ذخأو يرشخمزلا دومحم هللا راج نع ةّيبرعلا ملع ذخأو

 نم يف «ةاعولا ةيغب» يف يطويسلا هركذ عماجلا لاق .ه 057 ةنس تام .برغملا

 نقتملا ثدحملا ْخيَّشلا بقل وهف بطخألا امأو» :«يراسناوخلا» لاقو.قفوملا همسا

 قفوم مزراوخ نبا وأ يمزراوخلاو ؛مزراوخ بطخأ ةماعلا دنع ةّمئألا ردص رحبتملا

 .بقانملا باتك هبتك رهشاو .«يكملا دمحأ نب

 عفا لص هلا لوُسَر يعار (نامبلس وبأ وأ ىملس وبأ ليقو) نابلس (41)

 هنا ٍلوسَو يار ىَْلس وُ ١ مَّلَسَو يلع َلَصدلا لوُسَر نع ىور ْنمَو َمَلَسَو

 امنا ىتلم وو نأ ةحش نأ نيالا بمول ل

 وتلا اد :ّلاق ثيدحلا اذَه هَل آ َجَرْخَأَو نا ٌمُهَو َوْهَو يْبَحِب َدهْشتسا ُهَّنَأ ىعّذاو



11 0 

 هناك لبا: اضانلا لوخو تكونت لاق ليو هلع نا لضاشا قوش يار وكلم

 ةملاو هللا الهلال :نازيملا يف َنُهَلقْلأ ام سْمَخب خب خب هِي راو «ُلوُقَيمَّلَسَو

 . (ةبسَن ل ٍلُجّرلِ َفَوتب حاصل للا دمك ونوع

 نأ نود اصن عشر, فنصملا اهركذ يتلا ةياورلا ركذت رداصملا لك (410)

 .باحرق نب عقصألا نب ةلئاو نع اًئيش ركذت

 نأ نود اصن ٌعَيْيشإَِ, فنصملا اهركذ يتلا ةياورلا ركذت رداصملا لك (411)

 .يدوهيلا ريبج نب ةدانج نب لدنج نع ائيش ركذت

 50١(. /قباس ردصم) ينالقسعلا رجح نبال ةقرحملا قعاوصلا (47؟)

 دبع مامإلل نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا ب ىمسملا يبلاعثلا ريسفت (41)

 نع نيضرعملا هللا ءايلوأ نم ناك .(ه 4706ه 787) يكلاملا يبلاعثلا نمحرلا

 .ةنس نيعست وحن نع ىوتملا .نيحلاصلا هللا دابع رايخ نمو ءاهلهأو ايندلا

 هيلع لمتشا امم مهلا هللا دمحب هتنّمض دقف :هريسفت ةمدقم يف ىبلاعثلا لوقي

 هذه مالعأ تاقثو ؛ةّمئألا بتك نم هريغ نم ؛ةّمح دئاوف هتدزو «ةيطع نبا ريسفت

 انهن انبوويقيلاىاةنئاك ورم تحت كلوش انألا ف هوو وأ هتئأر نيس ةكألا

 اذه يباتكف ةلمجلابو .نيققحملا يف دودعمو نيدلاب روهشم مامإل وهو الإ فيلأت

 دمحم اندّيس نع ةروثأملا ناسحلاو ؛ةحيحصلا نئّسلا رهاوجو ؛مّكحلا سئافنب وشحم

 .نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلاب هتيمسو .ملسو هيلع هللا لص

 بحاص «يعفاشلا ليجعلا رداقلا دبع نب دمحأ ةمالعلا لضافلا حيّشلا (415)

 .(لآملا ةريخذ» باتك

 مامإلا بقانمب ىنعي باتك بلاط يبأ نب ِّلع بقانم يف بلاطلا ةيافك (470)



 ااا 1 1 1 1 1 1 1 يندملا ناخ يبلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 .يعفاشلا ّيجنكلا دّمحم نب فسوي نب دّمحم ظفاحلا وه فلؤملاو .بلاط يبأ نب ّلع

 مجاعملا باحصأ هركذ «ٌيرجه لا عباسلا نرقلا طساوأ يف ةّيعفاشلا ءاملع رباكأ نم

 نباو ديفملا ثدحملاب ّيبهذلا هفّرع دقف ..مهدنع هتبترم ٌولع نع ىبنُت ريباعتب

 عقي .ةّنسلاو نآرقلل ظفاح نيد ءلدع ةقث هنأ هيف اولاقو «ظفاحلا مامإلاب :غاّبصلا

 ةعملا ركذ (22 ىلع مامإلا بقانم نع اًلضف) هيفو «باب ةئم يف باتكلا اذه

 نييدهملا ةّمئألا ركذب ٌصاخ ٌلصفو 2 نيسحلا عم لتق نَم ركذو «# هدالوأ

 هنع لقن ام اًريثكو «نيفلؤملا نم ريثكل اًردصمو اًعجرم باتكلا دعي .ةزجوم ةروصب

 ارتعم .1252 نينمؤملا ريمأ ةرمإ يف نيقيلا» هباتك يف (ةيرجه 555 ت) سوواط نبا

 هنع لقنو .ةديدع عضاوم هب اًديشم :لظاسشلا وزع .ماشلا ثدحم :ب هفّلْوم نع

 ىّتح .«ةّمثألا لاوحأ ةفرعم يف ةّمهملا لوصفلا» :هباتك يف ّيكلاملا غاّبصلا نبا :ًاضيأ

 يف ةّمهملا رداصملاو ةمّيقلا عجارملا نم ٌمدقتملا ةريخألا نورقلا لالخ باتكلا حبصأ

 ىلع يونحي هّنأل ؛نوققحملاو نوثحابلا هنع نغتسي لو 2 يلع نينمؤملا ريمأ بقانم
 للخ وأ ٍففعض ّيأ نع ةديعبلا ةقوثوملا ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألا نم ريبك ٍددع

 هاج ميلا كاع رد و دا يبا اناناس و ب وا حرا
 نب دممحم) ريقفلا دبعلا لوقي» :هلوق  هلآو ّيبنلا ىلع ةالصلا دعب فلؤملا ةمدقم

 نم نيقب ٍلايل تسل سيمخلا موي ٌتسلج امل ينإف دعب اّمأ :(ّيجنكلا دّمحم نب فسوي

 ةنيدم نم ءابصحلاب فيرشلا دهشملاب ةئاتسو نيعبرأو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج

 بابرأو ءاهقفلاو نيسّردملاو ءابقنلا نم دلبلا رودص سلجملا رضح «لصوملا

 لهأ بقانم يف لصفب سلجملا ٌتمتخو «ثيداحأ - سردلا دعب - ثركذف ؛ثيدحلا

 نب ديز ثيدح يف -لقنلا ملعب هتفرعم مدعل نيرضاحلا ضعب نعطف أ تيبلا
 ىبوط :ّنلعل هلآو هيلع هللا لص هلوق يف رساي نب راّرع ثيدح يفو محن ريدغ يف مقرأ



 000 ا

 ضعب ىلع لمتشي باتك ءالمإ ىلع «مهتبحمل ةّيمحلا ينّئَعدف .كيف قّدصو كّبحأ نأ
 يف ظاَفحلاو ةّمئألا بتك نم ةحيحص ثيداحأ نم «نادلبلا يف انخياشم نع هانيور ام

 يف ًةراهطو هئابآ يف ًةليضف هلق هللا ٌلوسر لني مل يذلا ## لع نينمؤملا ريمأ بقانم

 بقانم يف بلاطلا ةيافك» ب هّنمسو دقو :لاق نأ ىلإ « ...اهيف هّميسق وهو الإ هدلوم

 .«بلاط يبأ نب ّللع

 نأ نود اصن عتيل, فنصملا اهركذ يتلا ةياورلا ركذت رداصملا لك (477)

 .فوع نب نمحرلا دبع ىلوم هْنأ ىوس انيم يبأ نبا انيم نع ائيش ركذت
 ١5(. / قباس ردصم) ٌيرهزلا ّيشرقلا فوع نب نمحّرلا دبع (471)

 ةنيدن ىلإ بوسدملا ينارصنلا بوقعي يبأ رعاشلل تايبألا هذه بسنت (41)

 فلؤم ينيمألا حيّشلا هدعو .نيخرؤملا بلغأ ىري امك ماشلا دالب ندم نم ةرصانلا

 :هنا لوقيو .##َنع مامإلا اوحدم نيذلا نييحيسملا ءارعشلا ةمئاق يف ريدغلا باتك

 «ربكألا مهدئاقو «ةينيمرأ ةقراطب قيرطب «ينارصنلا ينيمرألا قماولا طوشأ نب طارقب

 نم (ءاملعلا ملاعم) يف بوشآ رهش نبا هدع «ثلاثلا نرقلا يف مدقملا مهريمأو

 © تيبلا لهأل نيحداملا يدصتقم

 06٠(. / قباس ردصم) يمقلا ميهاربإ نب ٍّلع (419)

 نع ىور دهن ينب ىلوم ؛ىسوم وبأ ؛لقيصلا نايبذ نب ديزي نب رمع (970)

 :لاق ءرفعج نب دمحأ نع.هللا ديبع نب نيسحلا انربخأ .باتك هل #

 نب لع انثدح :لاق «بلاغ نبا هللا دبع نب دمحم انثدح لاق «دايز نب ديمح انثدح

 نم هلاجر يف خيّشلا هدعو .« هباتكبءرمع نع دايز نب دّمحم انثدح لاق ؛نسحلا

 .«يفوكلا لقيصلا ديزي نب رمع» :الئاق 22 قداصلا باحصأ

 لاجد :هللا دبع وبأ يفوكلا يلجبلا ديعس نب ةريغملا عابتا ةيريغملا (41)



 1 0002000000 يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 ناكو .ميجنتلاو داحلإلا نيب عمج هنإ اولاق .فاصولا هل لاقي .ةفوكلا لهأ نم «عدتبم

 ددع ىلع هؤاضعأو .جات هسأر ىلع «لجر ةروص ىلع) ىلاعت هللا نأ معزي (سجم

 تبث نم الإ ةباحصلا رئاسو رمعو ركب يبأ ريفكتو يلع هيلأتب لوقيو (ءاجحلا فورح

 ادومثو اداع يحي نأ دارأ ول (يبهذلا ةياور يف) يلع وأ ءوه هنأ معزيو .يلع عم

 ءام ميرحتب لوقي ناكو .عئارشلا نم ئش يف اوفلتخي مل ءايبنألا نأ هلاوقأ نمو !لعفل

 نب دلاخ ةرامإ يف ؛ةفوكلاب جرخو .ةساجن هيف تعقو رئب وأ نيع وأ رهن لكو تارفلا

 رفظو .يدهملا وه :لوقي ناكو «نسحلا نب هللا دبع نب دّمحمل ايعاد ءيرسقلا هللا دبع

 .(ةيريغملا) نومسي مهو هعابتأ نم ةسمخ رانلاب قرحأو هبلصف .دلاخ هب

 رمع نب دّمحم نب رمع نب دومحم مساقلا وبأ هللا راج يرشخمزلا (95)

 .(727 / قباس ردصم) يرشخمزلا يمزراوخلا

 / قباس ردصم) يزنعلا ديوس نب مساقلا نب ليعامسإ ةيهاتعلا وبأ (4)

06)). 

 رثعا َ/ بيرغ لامعتسا وهو 58 لع مامإلا ىلإ بوسنملا مالكلا دصقي (94)

 .(5 5 / قباس ردصم) يريمدلا نيدلا لامك (975)

 شاريك ريبكلا يندملا مامإلا ةبلط دحأ يفجنلا يوامسلا رهاط خيّشلا (48)
 نم ناكو يضاملا نرقلا تاينيسمخ يف فرشألا فجنلا يف انتيب يف هثحب رضحي ناكو

 هذاتسا عم لصاوتي يقبو ةينيدلا فرشألا فجنلا ةزوح يف ملعلا ةبلط لضافا

 .هنع ائيش ةرفوتملا رداصملا ركذت ملو .ةبوقعب ةنيدم ىلإ روضح اب

 .ريهش يفجن يقارع رعاش يدنهلا يوسوملا اضر دّيّسلا نب دّمحم دّيَسلا 0

 يف هدئاصق نم ريثكلاب هحدمو ْةَتْيْشَيَلَم ريبكلا يندملا مامإلاب ةقيثو ةقالع ىلع ناك



 لولو لوقفملا قم هنا رطل وكل ينالها وانا وو هدو اع تاس داوم

 يدنمهلا يوسوملا اضر دّيَّسلا ةجحلا ةمالعلا نبا وهو .ةماعو ةصاخ تابسانم

 ةيرثوكلا ةديصقلا هل «ةّيمامإلا ء(لعلا نم بيدأو هيقف .(ه )1١557-19

 يبدألا هعباط بلغ ؛ةدع فيناصت هل ى 2# نينمؤملا ريمأ مامإلا حدم يف ةفورعملا

 .ههقفو هملع ىلع

 صتحم ريبك يوبرت وهو ةينيدلا تابسانملا يف دئاصق هل عدبم رعاش (978)

 ءانبا نم وهو ةبوقعب يف ةيميلعتلا تاسسؤملا فلتخم يف سرد اهمادآو ةّيبرعلا ةغللاب
 .ةفورعملا اهلئاوع نمو رديوه لا ةيرق

 يذ نم عبارلا مويلا يف دادغب نم مارحلا هللا تيب ىلإ انترداغم تناك )

 .ةيداليم ١954/7/7١ مويل قفاوملا ةيرجه /١18 ماع ةجحلا



 ااا 000003 دالوألا بلطل رخآ ءاعد

 0 دلت مل نملو دلي مل نمل عفنت ةميرك تايآ

 11 8# ةجحلا مامإلا نع ةذوخأم ةراختسا



 لرقملا وول وقعا نويؤتفتا رظ قال وكشكللا نينا ع ا سس مم م46

 11 و او لا ملا ا واط اا ووو وطمس تتناول ماج جبل نايبصلا عزفل زرح

 ا عاجوألاو ضارمألاو عادصلا عفر

 00000 ] ] ]1 ]1]1]ذ] ]1 ةيقاولا ةنلا باتك

 0:0 1 ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز ]زم ةجاحلا بلطل لمع

 0 بلقلا ءايحإل ركذ

 1 ميركلا نآرقلاب لؤفتلا

 0 ا ناطيشلا ةسوسو عفدل ءاعد

 001111 1 ] ] ]ذ ]ذ ]ز]ز] ] ]ز]ز]ذ]ذ]ذ]ذ]1]1 راهنلا وأ ليللا يف شاحيتسالا عفرل ءاعد

 000111 ]ز] ز]ز] ]| ]| ]100 ثيغاربلا عفدل ءاعد

 ا ] ز ز ز ز]ز]ز|]ؤ]|]|]| 101001000001 دئاوف

 ا 1 ز] ]ز ز ز ز]ز]ز]ز]ز]ز 001111101 عزفلل ءاعد

 كا ]زا ااا تاجاحلا ءاضقل برج ءاعد

 ك0 ا 01ب1بب دئاوف

 1 ]1 1 لصف

 اا 00001١1 ااا ا ةزدأن

 اا ا ا 0 0 1 1 ] ]ز ]1 1 ]ز]1]1]ذ]14]1ذ]1]1]1 151415415151 151515151515151 1 ةعونتم دئاوف

 0 1 ايا ا دوجولا ملاع يف نوكلا مذ

 00000773030 ز 0 8 ّبُحلا يف ليق

 0 ا اا هاوحامو ناسنإلا

 ا 000 دئاوع تاد دئاوف

 07 ]11 ا ا ا ناليمح ناتيب

 ا 1 ز 1 1 يرماسلا

 10000000 دئاوعلا ةفلتخم دئاوف

 ثا ةصاخ شماوه

 000010171107110 ةدئاف



 ا يندملا ناخ يلع دّيسلا ميركلا دبع دّيسلا مامإلا

 يناثلا بابلا

 ل بتكلا نوطب يف دئاوف

 0 نويمطافلا نويديبعلا

 0 ل نآرقلا روس ضعب يف تاظحالم

 2ظغ 00000000 ءايبنألا رئاس ىلع هلل لوسرلا ليضفت يف

 20 تابيغملاب #8 لع رابخإب قلعتي يف



 0 ا 001011 ااا هتيرذو ناورم ةيالوب رابخألا

 ا ما ةفيحصلا رمأ ركذو نييسابعلا ةيالوب لع رابخإ

 قلخلا نم ةنجلا لهأ بابش دّيس لوتبلا ءارهزلا دبك ةذلفو لوسرلا طبسب قلعتت يتلا تابيغملا

 0 ا 0010١01013131 8# نيسحلا هللا دبع يبأ نيعمجأ

 00 00010 ةيواعمل هلق يبنلا باتكتسا

 ثلاثلا بابلا

 000 1111 8# نمحرلا ليلخ ميهاربإ يف ةذبن

 001 ةقدت

 ا 0 0000 ءدب ىلع دوع

 118 1 1 ا ا وو سمفنلا ةدهاجمو قلخلا نسح يف

 000 حصنو داشرإ

 11 1 د يم لا ا و 8 دوواد يبنلا

 1 ا ا و هيك

 اا ءدب ىلع دوع

 عبارلا بابلا

 1 ةبوتلا

 ا ا ااا دئاوف

 00000 0 لقعلا يف لاقم

 ١ ا مب ةرخآلاو ايندلا رمأ يف ##نينمؤملا ريمأ مالك نم

 1000000 ]ز ]10 دئاوف

 ا 000000011 88 بلاط يبأ نب يلعب قلعتي ايف

 1010 1 0 0 0000 ا مهلاوحأو ةكئالملا

 1011010100000 يا ةرصبت

 ااا 000 ىوقتلا يف لاقم



 52577 ليلا ند ةسرفعملا ةيلعلا تكلا

 ا 2 ا ل لل ا ا ضيوفتلاو ربحلا يف لاقم

 000 ةعبرألا ءارفسلا ©ةرظتنملا مامإلا باون ركذ يف

 )ط3 يناثلاو لوألا ناريفسلا

 ل ا ا ل ا ثلاثلا ريفسلا

 هوةووووووم و و66 666666 66 606666856666086 5488©



 اا 00000000 عبارلا ريفسلا

 0000 يناكلا يف باوبألا ثيداحأ نم تاراتخملا

 00 اا ا نايب

 اا00000بببد اا ااا ااا ةيبط ةدئاف

 ا 00000020بب ةيملع ةتكن

 ا 0 000ب-بب ىزارلا ركب وبأ

 0 11 ]ذا #8 اّيلع هللا يبنلا هب ىصوأ ام يف

 ا ]  ] ] ]ز]ز] ]111 جحلا يف ةراجتلا مكح يف لاقم

 00 00 ا ا ةدئاف

 0 ااا هبقاوعو ربصلا يف لاقم

 1 جحلا ماكحأ ضعب

 11 م جرو لن اورج جلا هيفا 11 اناا منع قولا ةدئاف

 عباسلا بابلا

 ااا 0 011 دودلاو دارجلاو باودلاو ماوهلا درطل ةدئاف

 ا رضخلا دَِّّسلا

 لاا رهشلا نم ةسحنلا ماّيألا نييعت يف #8 قداصلا مامإلا ىلإ بسني ام

 0000000 ةفينح وبأو يلازغلا

 1/11 ا رهوجلا ىنعم يف ةدئاف

 1/1 ل و اواو طم طاع لاا روان منو لاو جاتا ظ واااو هاف وحل ةقفاماو دئاوف يف دئاوع

 اا 0 ةياكح

 10 و ةيمورلا روهشلا ةفرعم يف ةذئاف

 0000 0 اا دثرم يبأ ةياكح

 10111 ووطاعلا و ا او واو لاما ل طا ل سول 01 دئاوف

 10/1 د ا ا ل م طوبرملا لحل ةباتك



 ا 0000212121ٌٍ اا ا هللا مرام نع عرولا تاجرد

 ا 0 00021ب1ب ياي ا ةدئاف

 0 ااا حورلاو سفنلاو بلقلا ىنعم يف لاقم

 011 و ا ةيشخلا ىنعم ىف

 ااا 00101 ءاعدلا ةباجتسا يف ءاطبإلا للع يف درو ام

 ااا 077111713131031 00 ةدئاف

 ل0000 داشراو ةظع امهيف ناتيب

 ل ليمك ءاعد يف هنم ذوعتلا عقوو هنم دافتسي ام

 0 يزرخابلل نابسني ناليمح ناتيب

 ا اا 0 نمتؤملا ريكألا طبسلا ىلإ ةبوسنم ةيفاش ةظعوم

 0 88 ع نب نسحلا دّمحم يبأ

 اا 0010102717 يلحلا نيدلا يفصل تايبأ

 اا 00 ةدئاف

 ا ا كولملا ءامسأ

 0 ااا 0000007 هدقرم باط يناثلا ديهشلا دلول ناتيب

 0 ا زيوحلا لع خيشلل نابوسنم ناتيب

 ا ةّمئألا بط يف ةرهوج

 ا 1 ز ]1 141414 نأشلا ةميظع ةدئاف

 لد ناسنإلا نانسأ يف ةدئاف

 0 بئارغو بئاجع

 0 ةفيطل

 00000000 بيرغ ثيدح

 1 الرمال وول نان لاو احا واد الرا دا ال ع خلا زيزعلا دبع نب رمع

 ١ 001010101012031 ةدئاف

 000 ]1 1 11 ةيوبن ةفصو



 0 ]14515151 يزابلا ّلع خيشلل ناتيب

 0 ا دئاوف

 0 تا ولو ارجوا ارا سعوا باجع رمأ

 0 0 0 0 010ببب ةددعتم دئاوف

 1 ل بو نمل انو دووم ا نقولا قينأ قيقحت

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 رهدلا مايص

 00001 ] ] ] ] ] ]1]1] ظفحلل عفني ركذ

 0 0 00201بب دئاوف

 00 ] ] ] ] ] 1]1]1ز]1]ذ1ذ1 ا ةورملا وأ ةءورملاو ءرملا ىنعم نايب يف

 اا 0001 ةدئاف

 ا ااا يااا اا ا ةليمح تايبأ

 ا 0 0 0 ةدئاف

 111 ل م ا ا مك ةيزعتلا يف ناتيب

 اا 000000 نيدلا ىنعم يف

 0 ركب يبأ نب دّمحم ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم باتك

 0 مهوحنو ةباحصلا ٌقح يف ةيواعم ماّيأ يف رابخألا لعج نايب يف

 0 ةدئاف

 0000 1 ةينأشلا نم هيلع وهام عم ةيبدألا هتالجاسمو مولعلا رحب دِّيّسلا

 0000 ءوضولا ةيأ

 111 ا الا حاملا تيبلا لهأ بقانم يف لبنح نب دمحأ مامإلا باتك

 0 ا ا ميكح ميلعت

 0 ةليمح ةثالث تايبأ

 10000000 000000000000000 ملاعلا يف ةيحل لوطأو اهوطو ىحللا رصق

 101 لا ا ل دئاوف



 00 ةمح دئاوف

 1119 هولا صئاصخلا نم #8 يلعل ام ضعبركذي جهنلا حراش

 000000000 8# لع ةعيب نع اوفلخت صاخشا ةلمج نايب يف

 0 را هيف ةعامجلاو ةَّنّسلا لهأ ضعب ةلاقمو يمودلا ةريره وبأ

 ااا 0 0 000101011 هيلإ سانلا عاتجا دعب ةيواعمل ةبطخ لّوأ

 نماثلا بابلا
 نا تاناويحلا ةفاكو ةكئالملاو رشبلا نيب ةبسنلا

 12000 ةدالولا رسعل لمع

 0 ةدئاف

 1 يهقف عرف

 1)2 000 ةمكحلا يف تيب

 0 ضارمألا ةفاك عفدل ةدئاف

 0000 ةبرجم ةدئاف

 ااا 0000111 برقعلا ةعسل ةجلاعمل ةدئاف

 ا ]1 ايؤر

 001 ءارعشلا ضعبل تايبأ

 0 ا ىحولا لوزن

 ا ]1 ]1 يناليكلا رداقلا دبع دّيّسلا بقانم

 ينادمهلا ثراحلا تايبأ هيضتقت |ى ةمايقلا موي يف رانلاو ةنجلا ةمسق بحاصلو ةمامإلل ةمارك

 ا 17

 0 ميركلا نآرقلاب لؤفتلا يف رخآ هجو

 اا 0 0 0 0000 هانعمو ىأرلا

 1 ا ا د يرصبلا نسحلاو جاجحلا

 ا ا ا ول نول سام يش حا ا ا دئاوف



 عساتلا بابلا

 11411 ل وم ال روما دسمة ولا فقر ول كمل ل و يول نوع ووو ةيفسنلا دئاقعلا

 | ]1 ] 1 ] ]1000 ااا ااا ةينابيشلا نتم

 0 00111 اقر نيف وعملا ءاونأل (نكذ

 0 0 000000ببببب لافطألا ةفحت

 اا ]1 1 ]1 ]1 110 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ماكحأ

 000 ] ] ] ] ]ز]ز]ز] ]11 نيكس نوار وملاك

 0 00001 َةَنكاَسلا مهمل ماكحأ

 000 :لغفلا مالو الآ مال ةاكغأ
 000 اا 000020د0د2دٍٍ د بدبزبزثبزبب نيَسِناَجحلاَو 5 راقتماو يلدا يف

 0 1 1 151515 151 0 ا ا يي لا ُماسقأ

 5 ملا ٌماكخأ

 0000111 ] ]ز]ز]ز]ز] ]| 00 مْزالّلا دكا ُماسُنأ

 ا و الا ا و ةارقلا ةيوخ ى نانيتعلا لادا

 ©5252 4500 0 ةنكاسلا نونلاو نيونتلا ماكحأ باب

 ا 01 ةنكاسلا ميملاو نيددشملا نونلاو ميملا ماكحأ باب

 5 ماغدإلا باب

 ا ا لا ل ا ا لعفلا مالو فيرعتلا مال ماكحأ باب

 2:10 910000111 ةلقلقلا فورحو ميخفتلا فورح باب

 0000000 اا هماسقأو َدْلا فورح باب

 1 و ل ا ا نيلا كيع خيا

 كا 11100 لدئاوف

 ا 0 تامرحملا نايب يف

 0 1 ز]ز]ز ] ز ]ز] ]ذ ]ذزذ1ذ1]ذ]1ذ يي ةلضافلا قالخألا نايب

 511 مطلبا ا مو ل دو هدا ل و د ومو و ةحيبذلا تامرحم نايب



 ا رعاشلا ساّيم يبأل ركذلاب ناريدج ناتيب

 تايثالثلا وأ ةثالثلا باب

 مظعألا مسالا

و و
9 

لاوو
 ال

 5:9 هووووووو  هةةةو وت 6556م مم

 هه هون ت96 تهت 655ه 66 666665666656666 66566960666 556 همم

 6 وو دوو وودودوةوووو هدو تت ووو

 59و وةووو وة ةةةءودو6و 666 665566669666666 66666866 6666ه و ههه

 59و ءءوو و وووو ةووو وو د66 6 6 هنو تت تت وم

 59و ءدووو هوه هوو ههه ثود ه6 ةق د6 666666666665666 656666906666666 696655666666656 6 5550566 0066ه © ©

 هو ووو ووو هه ة 566660606666066 6956665666656656656696566066466 426626866 ©

©# »66 6605669596666666960606696666666066669566606969665666666646466068642
66©66 

 هو ةهوووووو و همة 6؟6ت 66 ه9

 ٠90 وووو ووو ووو و هه 96 0666666666066 6666 666666660989606 6©66066690660666096566606656666606666666626666© 666668666 22

 هو ووو ووو و وو 666966696666666 666666666666666 6©666696696666© 060646668566666 668656626< 0566© ©©

 هوووووةووءوو ووو تدم 6666956 666666666666 84

 هه ةوووو و ةةو ووو هم هه 666666666 666666666666666 6666 656866666 280

©» 6 6666666652666666969996605666666669666566666686646666666666©8668266
6 

 ه6 و و ووو ةةة قة 6ه6966666 66656666 66660666960

 هو وءةووو ووو وو 666666666666666 6 656556955656660 60660686666 666666666666 6666© 6669696666666 666©66660666© ©6066«

 هو وهو وو وة 666666669666566 6966666566666666966606660666966666© ©6©

 هو ءووو وو نو 666666666666666 666866666666 666666666666 6869696868866 © ©©

 هنءوووو نة ةووو ه6 و 56666 66966 6656666 6566 ه5 56 8©6ت96© 265666066666565 666268666 666656696656696 892646 660646646565956 69494989695.6

 :هةونةوووووو هةوهةهمه6 666666666665666 606666666652646686698 866868689868966 © © ©

 5215 ناطرسلا ضرم بابسأ يف ةدئاف



 1 ا ا ةوقأن

 2100000 0 0 00000 ناليمح ناتيب

 00001 1 ز ز] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز 01 ظعوو ريكذت اهيف تايبأ

 1 ةمكحو ةظع اهيف ةثالث تايبأ

 ا ا ةياكح

 20000000 ااا ااا ااا ةردان

 0 1 ]ا ريبعتو ريذحت اهيف ةردان

 100 ركذلاب ةريدج هل دّمحم لآ ءالو يف ةثالث تايبأ

 511 ل لاا وطاول اوت طلو عنو ادام عنكم رفعج نب هللا دبع مراكم

 11 011117217031 باطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا لتقم

 00000 ]1 صاقو يبأ نب دعس نب رمع لتق

 0 لئاوف

 0 قيقعلاب متختلا لضف

 رشاعلا بابلا

 0 ] ] ]ز ]| 1111 م لوسرلا يهانم ضعب يف

 21 ا 1 و لئاوألا نايب

 10 0 0 00000000001 ةعبرألا ايندلا بئاجع

 اا 0 0 ا ا يرشخم زلا فاشك حدم يف ناليمج ناتيب

 ا ل ل ةيمالسإلا بادآلا نم ةذبن

 101 ا ] ] ] ] ] ]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1 1 1 10 ةيرفعج دئاوف

 5017 ا ا ا ةاكزلا عنم ةمرح يف

 :19))#)”)ش 00000000000 ءاكحلاو ةمكحلا نايب

 د00 اا ااا ءاخألا

210 



 0 ضرالا نع نيكل لعب

 2 جاوزلا بلاط اهراتخي يتلا ةجوزلا تافص

 20مل ا ا ا ل ةكله نم تجنأ ةبذك بر

 1000 00 قحلا ذاقنا ليبس يف يدافتلاو ةيحضتلل ةوعد

 21081 تا اواو طماط ونسال لاما تسلا ادن سلا تنقل ناجنذابلا ةدئاف

 ااا 0 نأشلا ةميظع ةدئاف

 1100000000 لولأثلا عفرل ةدئاف

 0000000 0 0 نمزلا نم ىوكشلا يف تايبأ

 0 اا سمشلا

 و ا ا طا وو اان ام هسا ناس ل ا خل نا ةيسلا

 81 ا راسل الا كا ساو حام يبصلل ةذوع

 201 لا دال واقوال نتا 5 ا ا بط لس ان ا طا وهللاو ةلفغلا

 081 ا ا حلاو مالسإلا قرف

 0 ااا ا اهقرفو ةعيشلا

 21 ا ا ام او اطباو ةيمامإلا

 11 ا عز ع الا وعل لا ةيناسيكلا

 ا ةمشاشلا

 1 با و بورما دوتسوسا لا قا لو اب ا ساو نأ ايل ةينيدمرخلا

 000000 ةيباطخلا

 ا ا ا ل ةيسابعلا ةعيشلا

 00000000 0000 ةيولعلا ةعيشلا

 ل ةعامجلاو ةَّنَسلا لهأ

 0 ] ] ] ] ]ز]ز]1]1]1]1]ذ]1] ا اهدئاقعو ةلزتعملا

 000 ]1 ةيلصاولا



 0 تت 66 +6666666666666 6666 ©6829 © ©

 هوو تو 66 646466696666606 66969666 6966© © ©



 ا ا جراوخلا

 ا ااا ةّيمامإلا ةعيشلا

 ا هيناعمو مويلا

 1 تاعاسلاو ماّيألا باب

 ا مويلاب قلعتت ةليلج دئاوف

 00 0-01 اهسوحنو ماّيألا ةداعس يف يور ام

 ع عم ماّيألا تارايتخا يف ةدئاف

 اا 00 ب2ببب ااا ةياده

 61 ا ووو ا ا امو و او م وس ل ل دال هحدمو لومخملا

 02020110 ءافولا

 100000 0 0 00 مارحلا هللا تيب ىلإ فلؤملا ةلحر نايب

 81011 ا ملا قول اا او عل لا وت الو اوس نا ولا وح ع 1 لوكشكلا شماوه

 ا ا تسرهفلا


